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णनवेदन 
 

 महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाहजक, िकै्षहणक, सासं्कृहतक, अर्थथक व वैचाहरक जडणघडणीत 
ज्या हदवगंत महनीय व्यक्तचचा मह्वपूणग सहभाग अहे, ऄिा व्यक्तचची साधारणतः िभंर ते सव्वाि ेपानाचंी 
स बोध मराठी भाषेत चहरते्र हलहून ती “महाराष्ट्राचे हिल्पकार” या योजनेऄतंगगत प स्तकरुपाने प्रकाहित  
करण्याची मंडळाने योजना अखली ऄसून या चहरत्रगं्रथमालेतील “वसंतराव नाइक” हा चोहवसावा 
चहरत्रगं्रथ अहे.  
 
 वसंतराव नाइक हे सलग ऄकरा वष ेमहाराष्ट्राचे म ख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राप रते बोलायचे झाले 
तर एवढ्या प्रदीघग काळापयंत म ख्यमंत्री पद भषूहवणारे ते एकमेव म ख्यमंत्री होते. 
 
 वसंतराव नाइक हे सलग ऄकरा वषे महाराष्ट्राचे म ख्यमंत्री होते म्हणून त्याचंा या 
चहरत्रगं्रथमाहलकेत समाविे करण्यात अलेला नसून एका वगेयाया कारणासाठी त्याचंा या 
चहरत्रगं्रथमाहलकेत समाविे करण्यात अलेला अहे. 
 
 “िते जहमनीची हकमान धारणा हकतीही कमी ठेवा; परंत  सामान्य ितेकऱयाचं्या राहणीमानाची 
पातळी क ठल्या कमगचाऱयाचं्या पातळीवर त म्ही ठरहवणार अहात, याचा हनणगय ऄगोदर घ्या. िासनाच्या 
दरबारातील सहचव, सहसहचव, सहाय्यक सहचव, कक्ष ऄहधकारी, हलपीक की चपरािी ? यापकैी क ठल्या 
पातळीवर त म्ही ितेकऱयाचे जीवनमान ठेव ूआच्च्िता?”  
 
 ऄसा प्रश्न त्यानंी कृषीतज्ाचं्या पहरषदेत एकदा हवचारलेला होता. ितेकऱयांच्या वास्तव च्स्थतीचे 
त्यानंा नेमके हकती अहण कसे भान होते हे त्यानंी हवचारलेल्या प्रश्नातून प्रत्ययाला येतो. 
 
 ितेकरी हा कारखानदार व्हायला हवा, ऄसे त्यानंा प्रकषाने वाटत ऄसे. ितेीला ईद्योगधंद्याची 
जोड हदली तरच ितेी हा फायदेिीर व्यवसाय ठरू िकतो; यावर त्याचंी हनष्ठा होती. या हनष्ठेतूनच त्यानंी 
अपल्या म ख्यमंत्री पदाच्या कायगकाळात योजना अखल्या अहण कायाच्न्वत केल्या. 
 
 “अमदार, खासदार, ईपमंत्री, मंत्री व म ख्यमंत्री ऄसा त्याचंा राजकीय कतृगत्वाचा अलेख 
ऄहभनंदनीय अहण कौत कास्पद अहे. तथाहप नाइकसाहेब रमले मात्र ितेीत. ितेी अहण ितेकरी हा 
त्याचंा अत्यंहतक हजव्हायायाचा हवषय होता. धरतीच्या कणाकणातून समदृ्धी फ लली पाहहजे, हा त्याचंा 
ईत्कट ध्यास होता. कायाया मातीचे हहरव ेस्वप्न साकार करणारा हा खरा भहूमप त्र होता.” 
 
 “ितेी यंत्राने अहण तंत्राने होणार नाही, अहण मंत्रानेही होणार नाही. ितेीत गाडून घेतल्याहिवाय 
ती फ लत नाही. महाराष्ट्राच्या म ख्यमंत्रीपदाच्या ख चीत मी बसलेला ऄसलो तरीदेखील मी ितेी बाधंावर 
बसलेला अहे” 
 
 ितेीच्या बाधंावर बसलेल्या महाराष्ट्राच्या या म ख्यमंत्रयाचंा हा चहरत्रगं्रथ मराठीच्या वाचकानंा 
अवडेल ऄसा मला हवरॄास अहे. 
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पुसद नगरी 
 

 यवतमाळ हजल्यातील प सद हे अडवळणाचे गाव. गावाला चारही बाज ंनी घाट. वािीम मागावर 
खंडायायाचा प्रहसद्ध घाट. नागपूर रस्त्यावर ध ंदी-घाटोडीचा घाट. खरं तर ध ंदी-घाटोडी म्हणजे ध ंद-
घाटवाडी. वळणा-वळणाचा रस्ता अहण घनदाट जंगल. तर माहूर रस्त्यावर धनोड्याचा घाट. ऄिी 
पारॄगभमूी लाभलेल्या प सद गावाची रचना द्रोणासारखी खोलगट ऄिी अहे. अहण म्हणूनच कदाहचत, 
येथील ईन्हाळा ऄहतिय कडक, जणू वैिाख वणवा म्हटलं तरी चालेल. अहण हहवायायात कडाक्याची 
थंडी. ईन्हायायात तापमानाचा सबधं देिात कधी ईचाकं तर हहवायायात तापमानाचा कधी हनचाकं. ईन्हाळा 
अहण हहवाळा या दोन परस्पर हवरोधी हवामानात िवेटचे टोक गाठणाऱया या गावाची भौगोहलक रचना 
तिी वाइटच. महाराष्ट्राची ईपराजधानी अहण हवदभातील सगयायात मह्वाचे अहण मोठे िहर ऄसलेले 
नागपूर प सदपासून स मारे २६० हक.मी. ऄंतरावर, हजल्याचे हठकाण ऄसलेले यवतमाळ ११० हक.मी. 
ऄंतरावर तर पहरृम हवदभाचे (यवतमाळ, ऄकोला, ऄमरावती, वािीम अहण ब लढाणा हजल्हे) महसूल 
हवभागीय कें द्र ऄसलेले ऄमरावती हे िहर १६० हक.मी. ऄंतरावर. हवदभग- मराठवाड्याला जोडणाऱया 
अहण मराठवाड्याची सासं्कृहतक राजधानी ऄसलेले नादेंड हे िहर १२० हक. मी. ऄंतरावर ऄसे  हे दूरस्थ 
गाव. भगूोल वाइट पण आहतहास ऄहतिय ईज्ज्वल. भारतीय ऄसंतोषाचे जनक कै. लोकमान्य हटळक १२ 
फेब्र वारी १९१८ रोजी प सदला येउन गेलेत. प सनदीच्या पात्रात त्याचंी मोठी जंगी, जाहीर सभा त्या 
काळात झाली. त्याचं्या सभेला देिपे्रमाने भारलेला हविाल जगसागर त्यावळेी लोटला. ते पाहून 
‘स्वराज्याची पढंरी’ या िब्दात त्यानंी प सदचा गौरवपूणग ईल्लेख केला. केसरीतून प्रहसद्ध झालेला त्याचं्या 
दौऱयाच्या वृत्तातंात याचा स्पष्टपणे हनदेि अहे. महाप रुष द्रष्टे ऄसतात, क्रातंीदिी ऄसतात; याचा स खद 
प्रत्यय प ढील काळात प सदच्या जनतेला अहण महाराष्ट्राला अला. लोकमान्यानंी गौरहवलेली ही नगरी 
प ढील काळात खरंच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कें द्रप्रबदू ठरली. अहण लोकमान्याचंी ईक्ती हकती साथग 
होती हे प्रत्ययाला अले. 
 
कौटंुणबक पार्श्वभूमी  
 
 ज न्या प सद ताल क्यात ईमरखेड, महागाव या ताल क्यातं सहभाग होता. ग्रामीण भागात, एकूणच 
पहरसरात बजंारा समाजाची मोठी वस्ती. बजंारा बह ल ऄसाच हा पहरसर. बोली भाषेत बंजाऱयानंा लमाण 
ऄसे म्हणतात. पूवी जीवनावश्यक वस्तू ऄसलेले लवण (मीठ) याचा हे लमाण व्यापार करीत ऄसत. 
लदेनी (वाहून नेणे) यावरून लमाण हा िब्द प्रयोग रूढ झाला ऄसावा ऄसे वाटते.हवदभग-मराठवाडा-अंध्र 
प्रदेि-कनाटक-राजस्थान-हबहार जवळ-जवळ देिभरात हा समाज परसलेला अहे. जवळ-जवळ ४ 
कोटीच्यावर सबंध देिात त्याचंी लोकसंख्या ऄसेल. ‘गोरमाटी’ ही त्याचंी स्वतंत्र ऄिी बोली भाषा. 
मारवाडी बोलीिी जवळीक ऄसणारी. या दोन्ही बोलीत खूपच साम्य व सादृश्य. व्यापाराच्या हनहमत्तानं 
एकाहठकाणी राहून च्स्थरपद झाला तो मारवाडी व्यापारी. अहण व्यापाराच्याच हनहमत्तानं परंत  अपल्या 
क ट ंब-कहबल्यासह बाहेर पडलेला हवम क्त भटका ऄसा हा समाज म्हणजे बजंारा. ऄसे म्हटल्यास ते च कीचे 
ठरू नये. प सदपासून स मारे २० हक.मी. ऄंतरावर ऄसलेल्या  ‘गह ली’ या िोट्यािा खेडेगावी अपला 
चहरत्र नायक वसंतराव नाइक याचंा जन्म बंजारा समाजाचे नायक, ताडंा प्रम ख कै. फ लप्रसग नाइक याचं्या 
पोटी १ ज लै १९१३ रोजी झाला. फ लप्रसग नाइकाचें वडील चत रप्रसग नाइक यानंी हे गाव वसहवले. 
वसंतरावाचं्या अइचे नाव ‘ह णकाबाइ’. त्याचें अरंभीचे नाव ‘हाज प्रसग’. ईपनाव राठोड. प ढे हवद्यालयीन 
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जीवनात हाज प्रसगचे वसंतराव अहण वहडलाचं्या नायकत्वाम ळे नाइक हे नाव रूढ झाले. फ लप्रसग 
नाइकानंा लोक ‘बापू’ म्हणत. वसंतरावापेंक्षा मोठे ऄसलेले राज प्रसग हे अणखी एक प त्र त्यानंा होते. 
घरातील मंडळी त्यानंा ‘मोठे बाबा’ व वसंतरावानंा ‘िोटे बाबा’ म्हणत. बंजारा समाजाची गावामध्ये स्वतंत्र 
वसाहत ऄसे. त्यानंा ताडंा म्हणतात. ताडंा म्हणजे टोळी, कळप. बंजारा समाजातील व्यक्तचच्या हविषे 
नावात ‘प्रसग’ हा जो िब्द अहे तो प्रसह या िब्दाचा ऄपभं्रि अहे. राजस्थानातील व्यक्तचच्या नावात जसा 
प्रसह िब्द ऄसतो तसाच हा प्रकार. ितेी अहण िजेमज री हा बंजारा समाजाचा व्यवसाय. तसा हा समाज 
मागासलेलाच. दहरद्री, हिक्षणाची ज्ानहकरणे ताडं्यातल्या झोपडीपयंत कधी न हिरलेली. ताडं्याच्या 
रूपानं िोटीिी वसाहत. या मागासलेल्या ऄवस्थेतील अपल्या समाजाला ितेी करायला फ लप्रसग 
नाइकानंी प्रवृत्त केले.ितेी व्यवसायाम ळे त्याचं्या भटकंतीला प ष्ट्कळच हवराम लाभला.एक च्स्थरपद जीवन 
त्यानंा प्राप्त झाले. स्वतः फ लप्रसग नाइक बंजारा समाजातील त्या काळातील एक सधन ितेकरी होते. 
प्राथहमक हिक्षणासाठी मात्र वसंतरावानंा खूपच भटकंती करावी लागली. कधी पोहरादेवी, कधी भोजला, 
कधी ईमरी, कधी बान्सी तर कधी हवठोली. त्यानंतर नाइकसाहेब डॉ. भाउसाहेब पजंाबराव देिम ख यानंी 
स्थापन केलेल्या हिवाजी हिक्षण संस्थेच्या ऄमरावती येथील हिवाजी हवद्यालयात हिकत होते. त्या 
काळातील एक अठवण ऄहतिय ईद बोधक अहे. ज न्या प सद ताल क्यातील ईमरखेड भागातील रहहवासी 
अहण तेथील पंचायत सहमतीचे माजी सभापती कै. सखाराम धावजी म डे उफग  म डे ग रुजी. हे 
नाइकसाहेबाचं्या बंजारा समाजातील ज न्या हपढीतील एक सामाहजक कायगकते. ते हिक्षणाच्या हनहमत्ताने 
ऄमरावती येथे वास्तव्याला गेले होते. त्यानंी साहंगतलेली ही अठवण – 

 
 १९३०-३१ चा तो काळ. प्राथहमक हिक्षकासंाठी अवश्यक ऄसणारे एक प्रहिक्षण घेण्यासाठी म डे 
ग रुजी ऄमरावती येथे होते. वलगाव रोडवर त्याचें वसहतगृह व प्रहिक्षण कें द्र होते. अपल्याच पहरसरातील 
अपल्याच जातीचा एक म लगा ऄमरावती येथे हिकत अहे ऄसे पाहून म डे ग रुजचना नाइकसाहेबानंा 
भेटण्याची आच्िा झाली. िोध घेत हिवाजी हवद्यालयाच्या वसहतगृहात ते गेले. ताटव्यानंी बाधंलेले ते साधे 
वसहतगृह होते. बंजारा समाजातील सधन क ट ंबातील हा म लगा हिक्षणाच्या हेतूने एका साध्या वसहतगृहात 
राहतो अहे, हे पाहून त्यानंा अरृयग अहण अनंद वाटला. सामान्यतः बाहेरगावी हिकायला गेलेले हवद्याथी 
हववचंनेत ऄसतात. अहण त्यातील मध्यमवगीय-गरीब क ट ंबातील हवद्यार्थ्यांची तर महहन्याला तोंड 
हमळवणी करताना मोठी दमिाक होते. नाइकसाहेब त्या काळात अपल्याच जातीच्या ऄडचणीत 
ऄसलेल्या म डे ग रुजचना मदत करीत ऄसतच. तथाहप अपल्या हमत्र पहरवारातील आतर  जातीतील 
हवद्यार्थ्यांनाही प्रसंग हविषेी मदत करुन सहकायाचा हात ते प ढे करीत. हवद्यार्थथदितेच नाइकसाहेबाचं्या 
हठकाणी ऄसलेल्या या औदायाचा प्रत्यय त्यावळेी त्याचं्या ऄनेक सहाध्यायी गरीब होतकरू हमत्रानंा अला. 
या हमत्र मंडळीच्या ऄनौपचाहरक गप्पामंध्ये नाइकसाहेब िकै्षहणक-सामाहजक अदी हवषयावंर बोलत. 
त्यातून सामाहजक कायाबद्दल त्यानंा वाटणारी अवड, समाज स धारणेबद्दल त्याचं्या मनात हनमाण झालेली 
जाण अहण वृत्तीचा प रोगामीपणा दृष्टोत्पत्तीस येतो. म. गाधंचच्या ऄथगिास्त्रीय हवरॄकल्पनेचे मूळ त्यांच्या या 
वृत्तीत होते. हा म डे ग रुजचचा ऄहभप्राय यथाथग अहे. प्रहतकूल पहरच्स्थतीवर मात करून नागपूरच्या 
नीलहसटी हायस्कूलमधून त्यानंी महॅरकची परीक्षा १९३३ मध्ये ईत्तीणग केली. अहण ज न्या मॉहरस 
कॉलेजमध्ये ईच्च हिक्षणासाठी प्रविे घेतला. अता त्याचेंच नाव त्या महाहवद्यालयाला देण्यात अले ऄसून 
‘वसंतराव नाइक समाज हवज्ान संस्था’ ऄसे अता नामकरण करण्यात अले अहे. त्या महाहवद्यालयातून 
त्यानंी बी.ए.ची परीक्षा १९३७ मध्ये चागंल्या तऱहेने ईत्तीणग केली. वसंतरावाचें व्यहक्तमत्व ऄहतिय राजस. 
महाहवद्यालयीन जीवनात नागपूरच्या प्रहतहष्ठत घाटे घराण्यातील वत्सलाबाइ या रूपवान तरुणीिी त्याचंा 
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पहरचय झाला. पहरचयाचे रुपातंर पे्रमात अहण पे्रमाचे रुपातंर हववाहात झाले. हद. ६ ज लै १९४१ रोजी 
संपन्न झालेल्या या हववाहात वधू वत्सलाबाइ ब्राह्मण या ईच्चवणीय जातीतील तर वर वसंतराव 
बंजारासारख्या भटक्या हवम क्त जमातीतील होते. या हववाहाला दोन्ही बाज कडून प्रखर हवरोध झाला. 
तथाहप वसंतरावाचं्या समजंस, प रोगामी अहण ईमद्या व्यहक्तमत्वाने हवरोधाची धार बोथट झाली. अहण हे 
ि भमंगल पार पडले. तत्पूवी १९४० साली नागपूर हवद्यापीठाच्या हवधी महाहवद्यालयातून वसतंरावानंी 
एल.एल.बी.ची पदवी परीक्षा ईत्तीणग केली होती. हवदभातील प्रख्यात वकील अहण प ढे कें द्रीय कृहषमंत्री 
बनलेले डॉ. भाउसाहेब पजंाबराव देिम ख याचं्या समवते ऄमरावती येथे अहण प ढे प सद येथे त्यानंी 
वहकलीच्या व्यवसायाला अरंभ केला. त्यावळेी येथील काँगे्रस पक्षाचे प्रभाविाली नेते कै. गोधाजीराव उफग  
बाबासाहेब म खरे याचं्यािी वसंतरावाचंा पहरचय झाला. प ढे पहरचय गाढ मतै्रीत रुपातंहरत झाला. 

 
 वसंतराव नाइकसाहेबानंी वहकलीची सनद प्राप्त करून घेउन प सदला वहकली स रू केल्यानंतर 
सामाहजक कायात रस घेउन ग्राम स धारणा करण्याच्या कामात त्यानंी लक्ष घातले. समाज हिक्षणाच्या 
ईल्लेखनीय कायाबद्दल त्यानंा प्रिस्तीपत्रही प्राप्त झाले. ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी म ंबइला भरलेल्या 
ऄ.भा.काँगे्रसच्या ऄहधविेनाला रॅी. म खरे याचं्या समवते ते म द्दाम गेले.त्याचं्याच प्रयत्नाने वसंतरावांचा 
काँगे्रस पक्षात, पयायाने राजकारणात प्रविे झाला. नखहिखातं िस्त्रसज्ज ऄसलेल्या अहण अपल्या 
साम्राज्यावर सूयग कधी मावळत नाही ऄिी िखेी हमरहवणाऱया बलाढ्य हब्रटीि साम्राज्यिाहीला ऄव्यहभचारी 
राष्ट्रहनष्ठेचे प्रातःस्मरणीय वदंनीय नेते म. गाधंी यानंी ९ ऑगस्ट १९४२ च्या याच सभेत जो ‘चले जाव’चा 
नारा हदला त्या घटनेचा, गाधंीजचच्या लोकोत्तर व्यहक्तमत्वाचा अहण त्याचं्या हवचाराचंा नाइकसाहेबावंर 
मोठा प्रभाव पडला. प सदला परतल्यानंतर काँगे्रसचेया कायात रुची घेउन ते राजकीय- सामाहजक कायग 
करू लागले. त्याच्या हक्रयािीलतेम ळे १९४३ साली ते प सद ताल का काँगे्रस सहमतीचे ऄध्यक्ष बनले. 
जवळ-जवळ सात वष े ते या पदावर कायगरत होते. स्थाहनक राजकारणात प्रहवष्ट झाल्यानंतर बाबासाहेब 
म खरे, डॉ. भगवानप्रसग काकण, डॉ.द.ि.ं सरनाइक, देवराव पाटील चोंढीकर अदी हमत्राचं्या मदतीने 
पंचक्रोिीतील जवळ-जवळ बारा खेड्याचंा त्यानंी चेहराच बदलून टाकला. गावात नवीन रस्ते तयार 
करून ते रस्ते प सदला जोडले. याहनहमत्तानं खेडी प सदच्या संपकात अलीत. या गावामंध्ये गह ली, चोंढी, 
बान्सी, म ंगिी व प्रपपळख टा या गावाचंा समाविे होता. या काळातील दहलत समाजातील एक हक्रयािील 
कायगकते रॅी. दौलतराव उफग  ऄण्णासाहेब खडसे यानंा त्यानंी म द्दाम प सदला अणले. मागासवगीय 
हवद्यार्थ्यांना हिक्षणाची सधंी ईपलब्ध करून देण्यासाठी लोकहहत हवद्यालय अहण वसहतगृह रॅी. खडसे 
यानंी प सद येथे स रू केले. अरंभीच्या काळात नाइकसाहेबच त्या ससं्थेचे ऄध्यक्ष होते. अज या संस्थेचा 
खूप मोठा हवस्तार झालेला अहे. प ढे ऄण्णासाहेब अमदार झाले. ‘दहलत हमत्र’ या ईपाधीने त्याचंा 
यथोहचत गौरवही झाला. त्याकाळात त्यानंा नाइकसाहेबानंी या हवधायक कामात मोठी साथ केली. 
 
लोकणप्रय नगराध्यक्ष 
 
 १९४६ साली अपल्या सहकारी हमत्राचं्या सहकायाने प सद नगर पहरषदेचे ऄध्यक्ष म्हणून त्याचंी 
हनवड झाली. नाइकसाहेबाचं्या सावगजहनक कायाला खऱयाऄथाने येथूनच स रुवात झाली. नगराध्यक्ष 
म्हणून ते ऄहतिय लोकहप्रय राहहले. त्यानंी अपल्या हन:पक्षपातीपणाचा प्रत्यय अणनू हदला. ‘बापू बालक 
मंहदर’ या नावाची पूवग प्राथहमक िाळा त्यानंी प सद येथे स रू केली. अजही ती िाळा चागंल्या पद्धतीने 
कायगरत अहे. ितेकऱयाचं्या धान्याला बाजारपेठ प्राप्त करून देण्यासाठी धान्यगंज (गे्रन माकेट) िहराच्या 
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मध्यभागी ईभारले. अज महाराष्ट्रामध्ये पाणी टंचाइने ईग्ररूप धारण केले अहे. पेयजलाची समस्या भीषण 
अहे. प सद मात्र या समस्येला ईज्ज्वल ऄपवाद अहे. प सदची लोकसंख्या स मारे ७५ हजार एवढी अहे. 
अणखी एवढ्याच लोकसंख्येला पाणी प रवठा करता येइल ऄिी जीवन प्राहधकरणाने व्यवस्था केलेली 
अहे. पण एकेकाळी प सदला पाण्याचे मोठे द र्थभक्ष्य होते.िहरात ऄसलेल्या ऄनेक हवहहरचना खारे पाणी 
होते. फार थोड्या हवहहरी गोड पाण्याच्या होत्या. नाही तर मग नदीवर जाउन पाणी अणाव ेलागत होते. 
बायकाचें मोठे हाल होत ऄसत. नाइकसाहेब नगराध्यक्ष ऄसताना पाणी योजना (वॉटर स्कीम) स रू 
करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. प ढे त्याचं्या म ख्यमंत्री पदाच्याच कायगकाळात ही योजना कायाच्न्वत झाली. 
नगर हवकास करण्याच्या हेतूने नाइकसाहेबानंी िहराला लागनू ऄसलेला २४ एकरचा भाग नगर 
पहरषदेसाठी ताब्यात घेतला. प ढे त्यातील स योग्य जागेवर चागंले बसस्थानक ईभारण्यात अले. 

 
कौटंुणबक भावजीवन 
 
 राजकारण-समाजकारण अहण सावगजहनक जीवनात दीघगकाळ वास्तव्य करणाऱया राजकीय 
नेत्याचें, समाजसेवचेे अहण सामाहजक कायगकत्याचे कौट ंहबक भावजीवन जनतेला ऄज्ात ऄसते. एखाद्या 
द सऱया सावगजहनक प्रसंगातून त्याचे ऄस्पष्ट ऄसे दिगन प्रकवा त्याचं्या हनकटवतीयानंी साहंगतलेल्या काही 
अठवणीतून हे भावजीवन जनतेला ज्ात होते. 
 
 ६ ज लै १९४१ रोजी नाइकसाहेबािंी नोंदणी पद्धतीने हववाहबद्ध झालेल्या वत्सलाबाइ 
(पूवारॅमीच्या वत्सला घाटे) यानंी साहंगतलेल्या काही अठवणी हृद्य अहण भावोत्कट अहेत. रॅीमती 
वत्सलाबाइंच्या िब्दात ‘वसंतराव नाइक’ या अपल्या लेखात त्या म्हणतात, ‘‘ वसंतरावाचं्या हदलख लास 
स्वभावाचे अकषगण वाटून मी त्यास ‘होकार’ हदला ऄसावा. एवढे खरे! त्याकाळी हमरॅहववाहाचें प्रमाण 
अजच्या एवढे नव्हते, त्याम ळे अपल्या हववाहाने तेव्हा खळबळ ईडाली ऄसणे साहहजकच अहे. पण 
अम्हाला, हनदान मला तरी त्याचा ईपद्रव झाला नाही. माझी अइ एवढेच म्हणाली, ‘‘वसंतराव ब्राह्मण 
ऄसते तर त्यानंा मी माझी कन्या हदलीच  ऄसती ना!’’ जाती-पातीपासून माणसाचंा ईच्चनीचपणा मोजायची 
सवय घाटे क ट ंबीयासं कधीच नव्हती. पण यात खरी प्रहमत होती वसतंरावाचंी. प सदला त्याचं्या घरी व्यक्त 
केलेल्या प्रहतहक्रयेला तोंड देण्याचे कायग त्यानंा कराव ेलागले. ’’ 
 
 हे घाटे क ट ंब म ळचे ऄकोल्याचे, म लाचं्या हिक्षणाच्या हनहमत्ताने गंगाधरराव ईपाख्य तात्यासाहेब व 
त्याचं्या पत्नी मध बाइ हे नागपूरला वास्तव्याला अलेत. तात्यासाहेब हे ऄकोल्याचे नामवतं अहण हनष्ट्णात 
वकील होते. त्यानंा एकूण अठ ऄपत्ये. सहा म ले अहण दोन म ली. सवांत थोरले के.जी.घाटे हे सत्र 
न्यायाधीि होउन प ढे हनवृत्त झाले. द सरे बी.जी. घाटे हे पोलीस खात्यात महासचंालक पदापयंत जाउन 
हनवृत्त झाले. हतसरे डॉ. िोटू घाटे हे प्रिासकीय सेवमेध्ये अय.ए.एस. ऄहधकारी होते. त्यानंतरच्या 
वत्सलाबाइ. त्याचें हिक्षण बी.ए. पयंत झाले. अपल्या हिक्षणाचा लाभ समाजाला झाला पाहहजे. अपणाला 
जिी हिक्षणाची संधी हमळाली तिी आतर म लचनाही हमळाली पाहहजे. अहण म्हणून अपल्या मोठ्या भावाचंा 
हवरोध ऄसतानाही त्याला हवरॄासात घेउन अपली भहूमका  समंजसपणे सागंून मध्यप्रदेिातील नरप्रसगपूर 
या गावी त्यानंी काही काळ हिहक्षकेची नोकरी केली. िाळेत हिक्षकाचं्या ऐवजी हिहक्षका ऄसेल तर म ली 
हिक्षण घ्यायला ऄहधक रस घेतात. ही त्याचंी भहूमका खरोखरच हवचार करण्यासारखी अहे. १९३९-४० 
साली नोकरी करीत ऄसलेल्या त्याचं्या नरप्रसगपूर येथील िाळेतील ७ म ली महॅरकच्या परीके्षला बसल्यात, 
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अता त्या घटनेचे कोणाला काही हविषे वाटणार नाही. पण त्या काळामध्ये मात्र ही घटना क्राहंतकारीच 
मानली पाहहजे. हववाह झाल्यानंतर वसंतराव सपत्नीक प सदला वास्तव्याला अलेत अहण प सद येथे राहू 
लागले. वहकलीच्या व्यवसायात त्याचंा चागंला जम बसला. मूळच्या सधन ऄसलेल्या अहण वहकलीत खूप 
पैसा हमळाल्याम ळे माहेरी जिी रॅीमतंी तिीच सासरीदेखील ऐरॄयग अहण वैभव नादंत होते. ‘‘प सदचे अमचे 
तेव्हाचे जीवन हकती स खाचे होते! वहकलीत त्यानंा खूप पैसा हमळायचा अहण स्वभावही तसाच खर्थचक... 
ईत्तमोत्तम वस्तू खरेदी करण्याची ऄनावर हौस !! घरी फर्थनचर खूप, नोकर-चाकरही भरपूर. खूप मेहनत 
करून पैसा हमळवावा अहण रहसकतेने त्याचा ईपभोग घ्यावा. हा वसंतरावाचंा स्वभाव.” ऄसे ख द्द 
वत्सलाबाइ सागंतात. 
 
 वसंतराव वृत्तीने रहसक, हौिी अहण समाजात हमळून-हमसळून वागणारे ऄसल्याम ळे, खेरीज 
राजकीय जीवनात वावर ऄसल्याम ळे त्याचंा वहकलीच्या व्यवसायात लवकरच जम बसला. या व्यवसायात 
त्यानंी बऱयापैकी पैसा कमहवला. पैिाच्या रॅीमंतीबरोबर ऄंतःकरणाची रॅीमंतीची त्यानंा लाभली होती. 
अय ष्ट्यभर सावलीसारखी साथ केलेल्या रॅीमती वत्सलाबाइ यानंी त्याचं्या ग ण वैहिष्ट्ट्याचें मोठे स रेख 
वणगन केले अहे. ‘‘वृत्तीमध्ये हौिीपण ऄसल्याम ळे ते मोठे सढळ हाताने खचग करीत. जीवन अनंदाने अहण 
रहसकतेने ईपभोगाव ेऄसे त्यानंा वाटे. फोटोग्राफी, हपकहनक, गप्पा-गोष्टी अहण पते्त हे त्याचें िंद होते. 
पूवाय ष्ट्यात वसतंराव अपल्या क ट ंबीयासंमवते खूप वळेा हपकहनकला गेले होते. ईन्हायायाच्या हदवसात 
कोटाला स टी ऄसली की, ते क ट ंब- कहबल्यासह प्रवासाला हनघत. भारतातील सवग पे्रक्षणीय स्थळे त्यानंी 
अवजूगन पाहहली होती. प ढे मंत्री, म ख्यमंत्री झाल्यानंतरही अपल्या क ट ंबीयासंमवते ते पते्त खेळीत. 
‘स्वीप’नावाचा पत्याचा खेळ त्याचं्या हविषे अवडीचा होता. ब द्धीबळातही त्याचंी चागंली गती होती. ईत्तम 
पोषाख करण्यात त्यानंा मोठा अनंद वाटे. भारीचे कापड, हनष्ट्णात प्रिप्याकडून चागंली केलेली हिलाइ 
यावर त्याचंा कटाक्ष राहत ऄसे.” १९४२ च्या ‘चले जाव’ चळवळीत सहभागी झाल्यानंतर त्यानंी खादी 
वापरायला स रुवात केली होती. पण खादी कपड्यातही त्याचें राजप्रबडे व्यहक्तमत्व ईठून हदसत ऄसे. 
अपल्या पत्नीसाठी, म लासंाठी अठवण ठेवनू म द्दाम हौिीने ते ईत्तमोत्तम पोिाख बाहेरगावी गेले म्हणजे 
घेउन येत ऄसत. वसंतरावानंा एकूण तीन ऄपत्ये. मोठी ‘ऄरंूधती’ नावाची म लगी. हतला ते बबेी म्हणत. 
द सरे ऄहवनाि अहण हतसरे हनरंजन. त्याचं्या मोठ्या म लीचे ऄकाली हनधन झाले. ती ऄहतिय ब हद्धमान 
अहण कवी ऄंतःकरणाची म लगी होती. हतच्या द ःखद हनधनाने नाइकसाहेबाचं्या भावहवरॄाला मोठा धक्का 
बसला होता. या दारूण द :खाचा अघात मोठ्या धीर-गंभीरपणे त्यानंी सहन केला. ऄहवनाि नाइक तर 
अता ह बेहूब नाइकसाहेबासंारखेच हदसतात. ते काही काळ अमदार अहण महाराष्ट्र राज्याच्या 
मंहत्रमंडळात राज्यमंत्री होते. सध्या ते म बइं येथील ‘वसंतराव नाइक कृषी संिोधन व ग्रामीण प्रहतष्ठान’ या 
संस्थेचे ऄध्यक्ष अहेत.हिकारीचाही नाइकसाहेबानंा मोठा िौक होता. घनदाट जंगलात जाउन सावज 
हेरण्यात, त्याची हिकार करण्यात त्यानंा मोठे रोमांचकारी ऄन भव अले होते. ‘वन्य प्राण्यानंा संरक्षण’ या 
धोरणात्मक हनणगयाम ळे त्याचंा हा िौक प ढे बंद झाला. वसंतरावाचें राजकीय ईत्तराहधकारी ठरलेल्या 
अहण प ढे महाराष्ट्राचे म ख्यमंत्रीपद भषूहवलेल्या स धाकरराव नाइकानंादेखील हिकारीची मोठी अवड 
होती. काँगे्रस पक्षाच्या माध्यमातून राजकारणात प्रविे केल्यानंतर १९५१ साली  वसंतराव हवदगभ प्रदेि 
काँगे्रस सहमतीचे व हतच्या कायगकाहरणीचे सदस्य झाले. 
 
 वसंतरावाचं्या हनधनानंतर वत्सलाबाइ व त्याचंी म ले राजकारणाच्या धकाधकीपासून दूरच 
राहहलीत. मात्र मधल्या काळात राज्यपालानंी हवधान पहरषदेवर ऄहवनाि नाइक यानंा मनोनीत केले होते. 
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िरद पवार याचं्या मंहत्रमंडळात काही काळ ते राज्यमतं्रीही राहहलेत. नाइकसाहेब ऄहवनाि नाइकानंा 
‘बाळू’ म्हणत ऄसत. 

 
 खूप ज नी अठवण अहे. ज हूला सम द्र हकनाऱयावर ऄहवनाि सहलीला गेले ऄसता सम द्रामध्ये 
ब डणाऱया एका हवद्यार्थ्याला त्यानंी धावत जाउन वाचहवले. त्याचं्या या धाडसाचे त्यावळेी म ंबइच्या जवळ-
जवळ सवगच वृत्तपत्रानंी कौत क केले. त्याला प रस्कारही हमळाले. हनरंजनचीदेखील ऄिीच एक अठवण. 
यवतमाळ हजल्यातील नाइकसाहेबाचें सहकारी राहहलेल्या अबासाहेब पारवकेरानंी साहंगतली अहे- 
एकदा वसतंराव अहण सौ.वत्सलाबाइ य रोपच्या दौऱयावर गेले ऄसताना ऄहवनाि प्रकृती दाखहवण्याच्या 
हनहमत्ताने त्यावळेी त्यानंी त्यालाही सोबत घेतले होते.हनरंजन मात्र एकटाच घरी थाबंला 
होता.नाइकसाहेबानंा प सद पहरसरात सवगजण काका प्रकवा काकासाहेब म्हणत. त्याचें प तणे स धारकराव, 
मध करराव, मनोहरराव हे त्यानंा काका म्हणत ऄसल्याम ळे ऄहवनाि अहण हनरंजन देखील त्यानंा काकाच 
म्हणत. य रोपच्या दौऱयावरून परत अल्यानंतर हनरंजनने काकानंा हवचारले. “काका मला का ंबरं त मच्या 
बरोबर लंडनला नेले नाही?” त्यावर नाइकसाहेब म्हणाले, “भारत सरकारच्या अहण पंतप्रधान 
रॅी.लालबहादूर िास्त्री याचं्या परवानगीने मी परदेिात गेलो होतो. अहण लंडन येथे वैद्यकीय ईपचारासाठी 
ऄहवनािला सोबत घेतले होते.” ऄथातच या ईत्तराने हनरंजनचे समाधान झाले नाही. एकदा िास्त्रीजी 
काही कायगक्रमाहनहमत्त म ंबइला अले ऄसताना वत्सलाबाइंच्या समवते ऄसलेल्या हनरंजनने समारंभ स रू 
ऄसताना िास्त्रीजचची भेट घेतली अहण ऄहतिय हनरागसपणे त्यानें िास्त्रीजचना हवचारले, “िास्त्रीजी अपण 
काकानंा लंडनला पाठहवता, अइला व दादालाही पाठहवता मला का नाही पाठवत?” यावर िास्त्रीजचना 
हनरंजनच्या बोलण्याचा एकदम बोध झाला नाही. जवळच बसलेल्या वसतंरावानंा अपला म लगा 
िास्त्रीजचिी काही तरी बोलत अहे हे त्याचं्या लक्षात अले. जवळ जाताच लंडनला जाण्याची 
िास्त्रीजचजवळ परवानगी मागतो अहे. हे त्यानंा कळाले. नाइकसाहेबानंी मागील सवग वृत्तातं िास्त्रीजचना 
साहंगतला. िास्त्रीजचनी हनरंजनचा एक गोड पापा घेउन त्याला हदल्लीच्या प्यावर पत्र पाठवनू परवानगी 
मागायला साहंगतली अहण गंमत ऄिी की, हनरंजनने खरेच िास्त्रीजचना पत्र पाठहवले. त्यावर िास्त्रीजचनी 
त्याला ईत्तर पाठहवले. भारताचा लोहप रूष ऄसलेल्या िास्त्रीजचचे ते पत्र हनरंजनने अपल्या सगं्रहात जपून 
ठेवले. कोणत्याही क ट ंबवत्सल माणसाचें जीवन ऄसाव े ऄसेच ते नाइकसाहेबाचें होते. राजकारणाच्या 
रखरखत्या वाळवटंातही कौट ंहबक जीवनातील ही हहरवळ त्याचें हवरॅातंीस्थान होते. कोणत्याही वहडलाचें 
ऄसाव े ऄसेच त्याचें अपल्या म लावंर-प तण्यावंर हनःसीम पे्रम होते. राजकारणात प्रसंग हविषेी कतगव्य 
पूतगतेच्या पोटी कठोर वागणारे नाइकसाहेब वृत्तीने भावनािील होते; पे्रमळ होते. 
 
 वसंतरावाचें थोरले बंधू राज प्रसग नाइक यानंा सवग जण ‘बाबासाहेब’ म्हणत. त्याचं्या दोन पत्नी. 
प्रहमलाबाइ अहण पावगतीबाइ. प्रहमलाबाइपासून त्यानंा एक म लगी तर पावगतीबाइंपासून स धाकरराव, 
मध करराव अहण मनोहरराव ही तीन म ले अहण सहा म ली ऄिी ऄपत्ये झालीत. थोरले स धाकरराव 
गह लीच्या सरपंच पदापासून राज्याच्या म ख्यमंत्री पदापयंत व हहमाचल प्रदेिाच्या राज्यपाल पदापयंत 
जाउन पोहचले.बाबासाहेबाचें ज्येष्ठ प त्र या नात्याने त्यानंा वसंतराव नाइकसाहेबाचंा सजंीवक सहवास 
दीघगकाळ लाभला. या सहवासातून त्याचं्या राजकीय जीवनाची जडण-घडण झाली. मधले. ‘मध करराव’ 
हे गह ली येथेच वास्तव्याला ऄसून अपल्या क ट ंबाची ितेी साभंाळतात. धाकटे मनोहरराव मा. रॅी. 
स िीलक मार प्रिदे याचं्या मंहत्रमंडळात जलसधंारण खात्याचे राज्यमंत्री अहेत. अहण राज्याच्या हवधी 
मंडळात प सद हवधानसभा मतदार संघाचे ते प्रहतहनधीत्व करतात. 
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 अपले थोरले बधूं बाबासाहेब नाइक याचं्याबद्दल नाइकसाहेबानंा मोठा अदर होता. 
नाइकसाहेबाचं्या प्रदीघग राजकीय जीवनात प सदचे अहण यवतमाळ हजल्याचे स्थाहनक राजकरण 
बाबासाहेबानंी समथगपणे सांभाळले. त्याचंा लोकसंग्रह ऄफाट होता. 
 
आमदार व राजस्व उपमंत्री 
 
 देिाला स्वातंत्रय हमळाल्यानंतर १९५२ साली झालेल्या पहहल्या सावगहत्रक हनवडण कीत काँगे्रस 
पक्षाचे ऄहधकृत ईमेदवार म्हणून नाइकसाहेबानंा प सद हवधानसभा मतदार संघातून ईमेदवारी प्राप्त झाली. 
त्यावळेी त्याचें प्रम ख हवरोधक होते सटवाराव नाइक. या हनवडण कीत ते चागंल्या मताहधक्याने हनवडून 
अलेत. त्याचं्या ऄगोदर गोधाजीराव ईपाख्य बाबासाहेब म खरे प सदचे अमदार होते. नाइकसाहेब हनवडून 
अल्यानंतर पं. रहविकंर ि क्ल याचं्या मंहत्रमंडळात राजस्व खात्याचे ईपमंत्री म्हणनू त्याचंी हनय क्ती झाली. 
त्याचं्या या हनय क्तीसाठी यवतमाळ हजल्यातील सवग काँगे्रस कायगकत्यांनी मोठे प्रयत्न केले. त्यावळेी हवदभग 
मध्यप्रदेिात होता. त्याच काळात वसतंराव मध्यप्रदेिाच्या गृहहनमाण मंडळाचेही ऄध्यक्ष होते. तसेच मध्य 
प्रदेिाच्या भसू धारक सहमतीचे ईपाध्यक्ष पदही त्यानंी भषूहवले होते. त्यावळेच्या मंत्री मंडळात हवदभातील 
मा.सा.ं कन्नमवार, पी. के. देिम ख, रा. कृ. पाटील व हब्रजलाल हबयाणी अदी वैदभीय मंत्री होते. राजस्व 
खात्याचे मंत्री होते भगवतंराव मंडलोइ. मात्र हवदभातील महसूल खात्यािी संबहधत कोणताही प्रश्न अला 
की, मंडलोइसाहेब ते काम नाइकसाहेबावंर सोपहवत. तेवढा त्याचंा नाइकसाहेबावंर हवरॄास 
होता.नाइकसाहेबाचं्या ईपम ख्यमंत्री पदाच्या कायगकाळात पूस नदीला पावसायायाच्या हदवसात मोठा पूर 
येत ऄसे. पावसायायाच्या हदवसामध्ये हे प राचे पाणी गावात घ सत ऄसे. मोठी हानी होत ऄसे. 
नाइकसाहेबानंी एक-दोनदा नदीच्या पात्रात बाधं घालून पाहहला. परंत  प राच्या लोंढ्यात तो बाधं वाहून 
गेला.तेव्हा नदीच्या पात्रापासून काही ऄंतरावर पूर प्रहतबंधक बाधं घालण्यात अला. प राचे पाणी बाधंाला 
ऄडत ऄसे, पहरणामतः मोठे संकट टळले. प ढे या बाधंाला नाइकसाहेबाचें ज्येष्ठ हमत्र अहण स्थाहनक 
राजकारणातील ज न्या हपढीतील प्रभाविाली नेते बाबासाहेब म खरे याचें नाव देण्यात अले. यासाठी २ 
लाख ५८ हजार ५३२ रुपये त्यावळेी खचग अला. अहण बाधं २ हजार ८०० फूट लाबं अहण दहा फूट रंूद 
अहे.हा बाधं १९५६ साली झाला. त्यावळेी नाइकसाहेब ईपमंत्री होते. 
 
 दळणवळणाच्या दृष्टीने यवतमाळ हजल्हा फार मागासलेला होता. पके्क ऄसे रस्ते नव्हतेच. अधं्र 
प्रदेिाला जोडल्या गेलेला जो पाढंरकवडा, पाटणबोरी, घाटंजी, म कूटबन व चनाखा हा जो भाग अहे. 
अहण आकडे ज न्या प सद ताल क्यातील मराठवाड्याला जोडलेले महागाव, ढाणकी-हबटरगाव अदी 
गावानंा जोडणारे रस्ते तयार करण्याची योजना मध्यप्रदेि सरकारने हाती घेतली. हजल्यात त्याचं्या 
ईपमंत्रीपदाच्या काळात यवतमाळ हजल्यात दोनदा द ष्ट्काळी पहरच्स्थती हनमाण झाली. रस्ते हनमाण मोहीम 
हाती घेतल्याम ळे मज रानंा काम हमळाले अहण या कामातून रस्तेही हनमाण झाले. प ढे महाराष्ट्रात ऄभूतपूवग 
द ष्ट्काळ पडल्यानंतर रोजगार हमी योजना स रू करण्यासाठी हा ऄन भव नाइकसाहेबाचं्या ईपयोगाला 
अला. १९५६ साली प सद ताल क्यात भीषण द ष्ट्काळ पडला. त्यावळेेला ते अजारी होते. परंत  त्याही वळेी 
द ष्ट्काळग्रस्त भागाचा दौरा काढून द ष्ट्काळ हनवारणाच्या कामासाठी सवगतोपरी मदत केली. याच काळात 
यवतमाळ हजल्यातील सवग नद्या अहण मोठे नाले याचं्या माध्यमातून जलप्रसचनाची योजना कायाच्न्वत 
करण्याच्यादृष्टीने अवश्यक ती पाहणी करण्यात अली. प ढे पाढंरकवडा ताल क्यात सायखेडा येथे व प सद 
ताल क्यातील पूस नदीवर मोठे धरण ईभारण्यात अले. पहरणामतः या पहरसरातील जमीन ओहलताखाली 
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येउ िकली. १९५७ साली प सद िहराचे हवद्य तीकरण झाले. पाणी अहण वीज या दोन्ही मह्वाच्या बाबचची 
पूतगता झाल्याम ळे प सद िहराचा झपाट्याने हवकास झाला. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी ग जरात अहण 
महाराष्ट्राचे हमळून हविाल हिभाहषक राज्य हनमाण झाले. मध्यप्रदेिातून हवदभग, म बंइ प्रातंातून पहरृम 
महाराष्ट्र अहण अंध्रप्रदेिातून मराठवाडा बाहेर पडून ग जराथी अहण मराठी भाहषकाचें हे राज्य हनमाण 
झाले. 
 
सहकारमंत्री 
  
 नव्याने हनमाण झालेल्या हिभाहषकात सहकारमंत्री म्हणून यिवतंराव चव्हाण याचं्या मंहत्रमंडळात 
त्याचंी हनवड झाली. मध्यप्रदेिात राजस्व ईपमंत्री म्हणनू यिस्वीहरत्या कायग केल्याबद्दल त्यानंा जणू ही 
पदोन्नती देण्यात अली. ऄथात या पदावर ते काही महहनेच होते. १ नोव्हेंबर १९५६ ते १९ एहप्रल १९५७ 
ऄसा हा त्याचंा सहकारमंत्री पदाचा कायगकाळ होता.  
 
कृणिमंत्री 
 
 १९५७ मध्ये परत सावगहत्रक हनवडण का झाल्यात अहण प सद मतदार संघातून १८ हजार 
मताहधक्याने नाइकसाहेब हिभाहषकाचं्या म ंबइ हवधानसभेवर हनवडून अले. अहण ११ एहप्रल १९५७ रोजी 
कृहषमंत्री म्हणनू त्याचंा िपथहवधी झाला.११ एहप्रल १९५७ ते ३० एहप्रल १९६० पयंत ते कृहषमंत्री होते. 
अपल्या स्वभावधमािी ऄन रूप ऄसे अवडीचे ितेी खाते नाइकसाहेबानंा हमळाले. या के्षत्रातील त्याचंी 
सूक्ष्म जाण, त्यानंी केलेले ऄलौहकक कायग पाहून भारतासारख्या कृहषप्रधान देि ऄसलेल्या चीन 
सरकारच्या हनमंत्रणावरून १९५८ साली ते चानला गेले. तेथून ते जपानला गेलेत. टोहकयो येथे अयोहजत 
करण्यात अलेल्या अंतरराष्टीय ऄन्न व ितेी संघटनेच्या बठैकीला ते ईपच्स्थत राहहले. चीन-जपानचा 
दौरा पूणग करून परतताना ते प्रसगापूर अहण हसलोनलाही जाउन अलेत. या सवग दौऱयात ितेी हवषयक 
कामाची त्यानंी ऄहतिय बारकाइने पाहणी केली. 
 
 या भेटीत त्याचं्यासमवते त्याचं्या धमगपत्नी रॅीमती वत्सलाबाइ नाइक होत्या. प्रसगापूर अहण 
कोलंबो येथे थाबंनू त्यानंी कापसावरील प्रहक्रया ईद्योगाचा हविषेत्वाने ऄभ्यास केला. याच काळात ‘आंहडया 
कौच्न्सल ऑफ ॲग्रीकल्चरल फायनान्स’ सोसायटीचे सभासद म्हणनू त्याचंी हनवड झाली. १९५८ साली 
जपानला गेलेल्या अंतरराष्ट्रीय राइस कमीिनच्या भारतीय हिष्टमंडळात त्याचंा अवजूगन समाविे 
करण्यात अला होता. महाराष्ट्राचे कृहषमंत्री ऄसताना त्याचं्या भगीरथ प्रयत्नामं ळे यवतमाळ हजल्यातून 
एक लाख ३७ हजार एकर जमीन भदूानात प्राप्त झाली होती. नवभारताचे हिल्पकार अहण पहहले पंतप्रधान 
पं. जवाहरलालजी नेहरू यवतमाळ येथे या हनहमत्ताने या ससं्मरणीय कायगक्रमाला ईपच्स्थत होते. १ मे 
१९६० रोजी मराठी भाहषकाचें स्वतंत्र राज्य हनमाण झाले. महाराष्ट्राचा ऄमृत कलि नवमहाराष्ट्राचे 
हिल्पकार कै. यिवतंरावजी चव्हाण यानंी पं. जवाहरलालजी नेहरू याचं्याकडून स्वीकारला. 
यिवतंरावजीच महाराष्ट्राचे पहहले म ख्यमंत्री झाले. अहण त्याचं्या नेतृत्वाखाली मंहत्रमंडळात त्याचें 
हनकटचे सहकारी म्हणून वसंतराव नाइक याचंा राजस्वमंत्री म्हणून समाविे झाला. यावळेी िासनाने 
मह्वपूणग ऄसा िते जमीन कमालधारणेचा हनणगय घेतला. ‘हसलचगचा कायदा’ म्हणून लोकात हा कायदा 
स पहरहचत झाला. ‘कसेल त्याची जमीन’ या सामाहजक त्वावर अधाहरत कूळ कायद्याम ळे ितेावर 
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राबणारे ितेमजूर िलेमालक झाले. महाराष्ट्र िसानाने घेतलेला हा क्राहंतकारी हनणगय होता. मठूभर 
जमीनदारानंी त्याला प्रखर हवरोध केला. या हनणगयाहवरुध्द या बड्या जमीनदारानंी न्यायालयातदेखील 
अव्हान हदले. तथाहप न्यायालयातूनही त्याचं्या याहचका फेटाळल्या गेल्यात. िासनाने या हनणगयाची ऄत्यंत 
हनधाराने ऄंमलबजावणी केली होती. िासनाच्या या मह्वपूणग कायातील नाइकसाहेबाचें योगदान फार 
मोठे होते. राजस्वमंत्री म्हणनू नाइकसाहेबानंी महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्याची म हूतगमेढ रोवली. सते्तचे 
हवकें द्रीकरण करून हजल्हा पहरषद, पचंायत सहमती यानंा व्यापक ऄहधकार हदले. त्यातून ग्रामीण नेतृत्व 
प ढे अकाराला अले. ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा बदलहवण्यात या स्थाहनक स्वराज्य संस्थाचंा मोठा 
वाटा राहहला अहे. पचंायत राज्याचे हिल्पकार म्हणून नाइकसाहेबाचें हेही कायग मह्वपूणग ऄसे अहे. १ मे 
१९६० ते ४ हडसेंबर १९५६ हा त्याचंा राजस्व मंत्रीपदाचा कायगकाळ राहहला. 
 
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 
 
 १९६२ साली चीनने भारतावर अक्रमण करून ‘हहन्दी-हचनी भाइ-भाइ’ या घोषवाक्याला स रंूग 
लावला. भारत-चीन य द्धामध्ये भारताला नाम ष्ट्कीचा पराभव पत्करावा लागला. त्यावळेी संरक्षणमंत्री होते 
कृष्ट्णमेनन. त्याचं्याहवरुद्ध देिभरामध्ये मोठा ऄसंतोष ईफाळला. हा रेटा आतका वाढला की, जनतेच्या 
ऄसंतोषाप ढे पं. नेहरू यानंा मान त कवावी लागली. सरंक्षणमंत्री पदावरून मेनन यानंा हटवनू महाराष्ट्राचे 
कतगबगार म ख्यमंत्री यिवतंराव चव्हाण यानंा हदल्लीला पाचारण करण्यात अले अहण संरक्षणमंत्री पदाची 
ध रा त्याचं्या समथग खादं्यावर स पूदग करण्यात अली. वतगमानपत्रानंी या घटनेचे मोठे काव्यमय वणगन केले. 
‘हहमालयाच्या मदतीला सयाद्री धावनू गेला’ या िब्दात यिवतंरावाचं्या हनय क्तीचा गौरव करण्यात अला. 
अहण महाराष्ट्राच्या म ख्यमंत्रीपदी ज्येष्ठमंत्री मा. सा.ं ईपाख्य दादासाहेब कन्नमवार याचंी हनवड करण्यात 
अली. तथाहप २४ नोव्हेंबर १९६३ रोजी कन्नमवाराचें अकच्स्मक द ःखद हनधन झाले. अहण ५ हडसेंबर 
१९६३ रोजी नाइकसाहेब महाराष्ट्राचे म ख्यमंत्री झाले. ५ हडसेंबर १९६३ ते २० फेब्र वारी १९७५ म्हणजे 
ऄकरा वषाहून ऄहधक काळ ते महाराष्ट्राचे म ख्यमंत्री राहहले. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची हनर्थमती झाली. 
तेव्हापासून गेल्या ४३ वषांच्या स दीघग कालखंडामध्ये आतके दीघगकाळ म ख्यमंत्रीपद नाइकसाहेबाखेंरीज 
क णालाही हवभहूषत करता अले नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय आहतहासातील ही हवक्रमी नोंद अहे. हा 
केवळ हवक्रमच नाही तर नाइकसाहेबाचंी कारकीदग म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘स वणगय ग’ म्हणता 
येइल. देिात ऄन्यत्र जे दीघगकाळ म ख्यमंत्री राहहलेत त्यात राजस्थानचे माजी म ख्यमंत्री मोहनलाल 
स खहडया अहण पहरृम बंगालचे माजी म ख्यमंत्री ज्योती बसू अहण त्यानंतर हतसरा क्रमाकं 
नाइकसाहेबाचंाच लागतो. नवमहाराष्ट्राचे हिल्पकार यिवतंराव चव्हाण याचं्याकडून चालत अलेला 
नेतृत्वाचा वारसा नाइकसाहेबानंी ऄहधक समृद्ध अहण संपन्न केला. महाराष्ट्र राज्याच्या हनर्थमतीच्या वळेी 
यिवतंराव चव्हाण म्हणाले होते, “हे राज्य मराठा ऄसणार नाही, मराठी राज्य ऄसेल.” फ ले-अंबेडकर-
िाहू महाराजाचंी परंपरा सागंणाऱया या प रोगामी राज्यात जात-धमग-पंथ-पक्ष या माणसामंाणसामंध्ये ईभ्या 
ऄसणाऱया प्रभती कोसळून पडतील. हवदभग-मराठवाडा-पहरृम महाराष्ट्र-कोकण-म ंबइ-खानदेि या मराठी 
भाहषकामंध्ये भावहनक ऐक्य हनमाण होइल. हा हवरॄास यिवतंरावजचच्या वरील ईद गारात प्रहतप्रबबीत 
झालेला होता. अचायग ऄते्र गंमतीने अहण महाराष्ट्राबद्दलच्या ऄहभमानाने म्हणत, “आतर प्रातंानंा फक्त 
भगूोल अहे. महाराष्ट्राला आहतहास अहे.” या ईद गारामध्ये प्रातंीय ऄहभहनविे नव्हता. तर 
महाराष्ट्राबद्दलचा साथग ऄहभमान होता. नाइकसाहेबानंी हे सवग ध्यानात घेउन महाराष्ट्राची घडी नीट 
बसहवली. १९७२ चा भीषण द ष्ट्काळ, कोयना भकंूप या नैसर्थगक अपत्तीत हवचहलत न होता या ऄस्मानी 
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अपत्तीला धैयाने तोंड देउन महाराष्ट्राचा गाडा स रळीतपणे चालहवला. ‘सीमा प्रश्न’ महाराष्ट्रातील ज्वलंत 
व ऄच्स्मतेचा प्रश्न. डागं, बेळगावं, कारवार हा सीमावती मराठी भाहषक प्रदेि महाराष्ट्रात हवलीन 
करण्यासाठी त्यानंी िथीचे प्रयत्न केले. कृष्ट्णा-गोदावरीच्या पाणी वाटप प्रश्नावर कें द्र सरकारला योग्य ती 
जाणीव करून हदली. दारूबंदी हिथील करून हवषाक्त दारू प्रािनाम ळे होणारे मृत्यू टाळण्याचा प्रयत्न 
केला. त्वाला व्यवहाराची सागंड घातली. राज्याला एक महसूल प्राप्त करून हदला. एकाहधकार कापूस 
खरेदी, रोजगार हमी योजना,ज्वारी,तादूंळ यासारखी धान्य खरेदी. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, म ंबइतील 
गदी कमी करण्यासाठी ‘बॅक बे हरक्लमेिन योजना’ आ. ऄनेक योजना –ईपक्रम धडाडीने कायान्वीत 
केलेत. त्याचं्या कायगकाळामध्ये महाराष्ट्रात काँगे्रसपक्षाची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली ऄसतानाही 
महाराष्ट्रात हवरोधीपक्षानंा मात्र मोठे यि संपादन करता अले नाही. १९७२ च्या सावगहत्रक हनवडण कीत 
लोकसभेच्या ४४ च्या ४४ जागा नाइकसाहेबानंी अपल्या नेतृत्वाने प्रजकून हदल्यात. १९६५ साली झालेल्या 
भारत-पाहकस्तान य द्धामध्ये राष्ट्रीय संरक्षण हनधीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे राहहले अहे. भाषावार प्रातं 
रचनेतील संक हचतपणा अहण फाहजल प्रातंीय ऄहभहनवषे न बाळगता महाराष्ट्राला देिाच्या राजकारणात 
एक मह्वाचे स्थान प्राप्त करून देण्याचे कायग नाइकसाहेबानंी केले. पं. नेहरू याचं्या मृत्यूनंतर लालबहादूर 
िास्त्री याचंी पंतप्रधानपदी हनवड करताना भारतीय पातळीवरील मह्वाची भहूमका यिवतंरावाचं्या 
बरोबरीने नाइकसाहेबानंी वठहवली. नाइकसाहेबाचं्या प रोगामी नेतृत्वाम ळे महाराष्ट्राचे सामाहजक जीवन 
एकहजनसी राहहले. ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर, दहलत-दहलतेतर ऄसा संघषग कधी हनमाण झाला नाही. 
सामाहजक ऄहभसरणाची प्रहक्रया याच काळात ऄहधक गहतमान झाली. समाज जीवन एकात्म बनले. 
देिभरामध्ये एक प रोगामी अहण प्रगत राज्य हनमाण करण्यात नाइकसाहेबाचंा प्रसहाचा वाटा राहहला. 
ऄकरा वषांची ही प्रदीघग कारकीदग अदिग राजकीय कारकीदग राहहली. महाराष्ट्राला एक स च्स्थरता 
लाभली. त्याला कारण नाइकसाहेबाचं्या हठकाणी ऄसलेली ऄिी ग ण वैहिष्ट्टे्यच होत. स्वकीयाचंा हवरॄास 
अहण हवरोधकाबंद्दल सहहष्ट्ण ता बाळगून बरेजेचेच राजकारण नाही तर ग णाकाराचे राजकरण त्यानंी केले. 
ज्येष्ठ समाजवादी नेते व हवचारवतं एस.एम.जोिी, नाइकसाहेबाचं्या कारकीदीचे मूल्यमापन करताना 
म्हणतात, “यिवतंरावानंी त्यानंा जी गादी हदली,ती केवळ साभंाळली नाही तर हतचा सन्मान राखून त्यानंी 
हतची प्रहतष्ठा वाढहवली १) भारतीय समस्याचें अकलन २) समूह जीवनातील प्रश्नाचंी ओळख ३) सवांना 
साभंाळून घेण्याचे समन्वयाचे धोरण ४) दूरदर्थित्व हे सवग ग ण राष्ट्रीय नेत्याजंवळ ऄसले पाहहजेत ते 
वसंराव नाइकाचं्या व्यहक्तम्वात अढळतात.” 
 
खासदार  
 
 कें द्राचा अदेि प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कट ता न बाळगता नाइकसाहेबानंी म ख्यमंत्री 
पदाची सूते्र खाली ठेवली. अहण महाराष्ट्र हवधी मंडळात एक साधे अमदार म्हणनू राहण्यामध्ये कधीही 
कमीपणा मानला नाही. त्यानंतर १९७७ साली लोकसभेच्या हनवडण का झाल्यात. या हनवडण कीमध्ये 
देिभरात काँगे्रसपक्षाचे पानीपत झाले. मात्र नव्याने हनमाण झालेल्या ‘वािीम’ लोकसभा मतदार संघातून 
काँगे्रस पक्षाच्या हतहकटावर नाइकसाहेबानंी ही हनवडणकू सहज प्रजकली. मृत्यपूयंत ते याच पदावर होते. 
गह ली ते हदल्ली हा नाइकसाहेबाचंा राजकीय प्रवास थक्क करून सोडणारा अहे. 
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क्रांतदर्शी समाजसुधारक व प्रबोधनाचे पाईक 
 
 महाराष्ट्राला लाभलेली प्रबोधनाची परंपरा फार मोठी अहे.१९ व्या ितकाच्या मध्यापासून या 
समाज स धारणेच्या कायाला प्रारंभ झाला. या कायाचे बीजारोपण मराठी संताचं्या सामाहजक कायात अहण 
त्याचं्या ऄक्षरवाङ मयात अपणाला गवसते. नाइकसाहेबावंर म. जोतीराव फ ले, म. गाधंी, डॉ. बाबासाहेब 
अंबेडकर अहण डॉ. भाउसाहेब पंजाबराव देिम ख याचं्या हवचाराचा मोठा प्रभाव होता. हे स्पष्टपणे 
जाणवते.तथाहप अपण म. फ ले अहण डॉ. अंबेडकर याचें वारसदार अहोत, ऄसा टेंभा त्यानंी कधी 
हमरहवला नाही. अपल्या मनोधमािी ऄन रुप ऄसलेल्या ब्राह्मण क ट ंबातील ईपवर म लीिी अतंरजातीय 
हववाह करून अजपासून स मारे ६० वषांपूवी त्यानंी अपल्या प रोगामीत्वाचा पहरचय करून हदला. त्या 
काळात तर जातीभेदाची तीव्रता प्रखर होती. केवळ घाटे क ट ंबाकडूनच नाही तर बंजारा समाजातूनही 
त्याला हवरोध झाला. त्या काळाच्यामानाने ते स्वाभाहवकही होते. परंत  नाइकसाहेबाचं्या समजंस, प्रगल्भ, 
संयमी अहण स संस्कृत वृत्तीम ळे हा हवरोध मावळला. अहण हववाहाचे मंगलकायग हनर्थवघ्नपणे पार पाडले. 
नाइकसाहेबानंी ‘अधी केले मग साहंगतले’ या ईक्तीप्रमाणे स्वतःपासून त्या कामाची स रुवात केली. 
Charity begins at home ऄसे म्हणतात. चागंल्या कामाची स रुवात ही स्वतःपासून करावी लागते. ज्या 
बंजारा समाजात नाइकसाहेबाचंा जन्म झाला, त्या समाजातील ऄहनष्ट रुढी, द ष्ट परंपरा अहण वाइट 
चालीहरती याचें हनमूगलन करण्यासाठी नाइकसाहेबानंी केलेले कायग प्रिसंनीय ऄसेच अहे. 
 
 हिक्षण हा पहवत्र संस्कार अहे. अहण समाज पहरवतगनाची अधारहिला हिक्षण अहे. सगयाया 
ऄनथाचे मूळ हे ऄहवदे्यत अहे. हे जसे म. फ ल्यानंी ओळखून हिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी 
महाराष्ट्रामध्ये खासगी हिक्षण संस्थेची पायाभरणी केली. तसेच नाइकसाहेबानंी अपणाला हव े तसे 
सामाहजक बदल करून अणावयाचे ऄसतील तर अपला समाज हिकला पाहहजे. याकडे त्यानंी कटाक्षाने 
लक्ष हदले. अहण अपल्या समाजाला ितेी करायला लावनू राष्ट्राच्या म ख्य प्रवाहात अणले. पूवी बंजारा 
समाजातील लोक पैसा-ऄडका जमा करून सोने-चादंी खरेदी करीत ऄसत. अज बंजारा समाजबाधंव 
ितेी खरेदी करीत अहेत. स्वतः ितेात राबून ते ितेी करीत ऄसल्याम ळे त्याचंी ितेी फायदेिीर अहण 
प्रगत ठरली अहे. ितेी व्यवसायाम ळे त्याचं्या भटकंतीला अता हवराम लाभला, एक च्स्थरपद जीवन त्यानंा 
प्राप्त झाले अहे. दारुच्या व्यसनापासून परावृत्त करण्यासाठी नाइकसाहेबानंी अपल्या स्वकीयािंी संघषग 
केला. दारुचे द ष्ट्पहरणाम लोकानंा पटवनू देण्यासाठी खेडोपाडी जाउन, ताडं्या-ताडं्यात जाउन भेटी-
गाठी घेउन बंजारा बोलीत भाषणे देउन त्यानंी लोक हिक्षणाचे मोठे कायग केले. मंहदरात त्यानंा िपथ 
घ्यायला लावली. हस्त्रयाचं्या पोषाखामध्ये तर अमूलाग्र बदल घडवनू अणले. यासाठी स्वतःच्या घरापासून 
त्यानंी स रुवात केली. बंजारा हस्त्रया जे घागऱयाचे घेरदार वस्त्र पहरधान करतात, त्याला ‘लेहंगा’ ऄसे 
म्हणतात. अहण त्यासोबतची तिाच प्रकारची काचोळी घालणे यासाठी स मारे ८ ते ९ हमटर कापड लागते. 
हा सगळा पोषाख ऄहतिय गैरसोयीचा,वळे,पैसा याचंा ऄपव्यय करणारा. त्याऐवजी अपल्या समाजातील 
हस्त्रयानंी भारतीय स्त्री जिी साडी-चोळी पहरधान करते तसा पोषाख पहरधान करावा ऄसे अवाहन केले. 
पोषाखातून अपले व्यहक्तमत्व ख लाव,े अहण अपला पोषाख अटोपिीर ऄसावा या दृष्टीने त्यानंी लोक 
हिक्षणािारे मोठे कायग केले. बंजारा समाजाच्या स्त्रीची केिरचनादेखील हवहिष्ट पद्धतीची होती. वणेी-फणी 
रोज प्रकवा हदवसाअड केल्या जात नव्हती. तर हस्त्रया अठ-अठ, पधंरा-पंधरा हदवस हवहिष्ट पद्धतीची 
केिभषूा करीत ऄसत. हे सवग ऄहतिय वळेखाउ होते. प सद येथील प्रा. संजय चव्हाण वरील संदभात ‘द्रष्ट े
समाज स धारक’ या लेखात म्हणतात, “बंजारा समाजातील पोषाख पद्धतीत बदल करावा म्हणनू 
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नाइकसाहेबानंी गह ली-फ लईमरी या गावापासून स रुवात केली. पोषाख बदलावा यामागील त्याचंा हेतू 
बंजारा संस्कृती, चाहलहरती सोडणे ऄसा नव्हता, तर समाजात अमूलाग्र बदल व्हावा हा होता.” 
 
 बंजारा हस्त्रयाचं्या पारंपहरक पद्धतीच्या वषेभषेूम ळे अहण केिभूषेम ळे हस्त्रयामंध्ये ऄनेक त्वचा रोगाचा 
ईद भव होत ऄसे. नाइकसाहेबानंी त्याच्या हनमूगलनासाठी एक कला पथक तयार करून घेतले. अहण या 
कलापथकाच्या माध्यमातून पोषाख पहरवतगन चळवळ राबहवली. त्याला प्रहतसादही चागंला हमळाला. अहण 
थोडेफार ऄविषे सोडले तर भारतीय साडी-चोळीच्या पोषाखात अहण सलवार-क ता आ. अध हनक 
पोषाखात अज बंजारा स्त्री वावरताना हदसते. क्रातंीची हबजे ही हिक्षणातच ऄसतात. हे नाइकसाहेबानंी 
हेरले. अपल्या समाजातील  म लानंा हिक्षण देण्यासाठी नाइकसाहेबानंी जीवाचे रान केले. त्यासाठी त्यानंी 
ताडं्या-ताडं्यानंा जहमनी हदल्या. घरे बाधूंन हदली. अहण मग ‘ताडंा तेथे िाळा’ ही घोषणा देउन प्रत्यक्ष 
कामास स रुवात केली. कोल्हापूर येथील वसंत क ं भोजकर यानंी साहंगतलेली एक अठवण ऄहतिय 
बोलकी अहे- गह ली येथे िाळा स रू करतानाची ही अठवण, ‘गह ली एवढ्या लहान गावात िाळा 
किाला? म लं प सदपयंत जातील चालत’ ऄसा सूर काही गह लीकरानंी काढला. त्यावर त्यानंी मार्थमक 
ईत्तर हदले. ते म्हणाले, “बाबानंो! अपण हपढ्यान हपढ्या चालत अहोत, अता अपण च्स्थर राहू, िाळा 
अपल्याकडे चालत येउ द्या, न सती िाळा ईघडून भागणार नाही. िाळेत हवद्याथी अले पाहहजे. पोटाची 
खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकणाऱया, समाजातील पालक अपल्या म लानंा िाळेत काय पाठवतील? 
अहण पाठहवले तरी महदरेत अकंठ ब डालेला हा पालक अपल्या पोरावंर काय ससं्कार करणार? घरात 
कोणते िकै्षहणक वातावरण ऄसणार?” म्हणून नाइकसाहेबानंी अरॅमिाळेची कल्पना राबहवली. अहण १५-
२० ताडें हमळून एक अरॅम िाळा स रू केली. याच अरॅम िाळेत हिक्षण घेउन, तेजस्वी संस्कार घेउन 
बाहेर पडलेले ऄनेक बंजारा हवद्याथी अज महत्पदावर ईच्च पदस्थ ऄहधकारी म्हणनू कायगरत अहेत. प्रा. 
क ं भोजकरानंी वसतंराव नाइकसाहेबानंा ‘हतसऱया प्रबोधनाचे रॅषे्ठ पाइक म्हटले अहे’. त्याचं्याच भाषेत 
सागंावयाचे झाल्यास ‘एक नागरी प्रबोधनाची परंपरा अहण द सरे नागंरी परंपरा अहण या दोन परंपरेतून 
राजकीय अहण सामाहजक अणखी एक परंपरा महाराष्ट्रात हनमाण होत अहे.’ या देिात फार मोठा 
ऄसाही समाज होता की, त्याला गावक साबाहेरही स्थान नव्हते. ितकान ितके हा समाज ऄक्षरिः 
पोटासाठी ऄखंड भटकत होता. ऄज नही तो पूणगपणे च्स्थरावला अहे ऄिातला भाग नाही . ऄिा या 
भटक्या जाती-जमातचपयंत प्रबोधनाचा ऄगर हिक्षणाचा एखादा हकरण स्वातंत्रय हमळाल्यानंतरही जाउन 
पोहचला नव्हता.या समाजाच्या द ःखाचा अहण व्यथाचंा हवचार करून त्याचं्या भाळी कोरला गेलेला 
भटकेपणाचा अहण ग न्हेगारीचा िाप प सला गेला पाहहजे. हा हवचार माडंणारा महाराष्ट्रामधला पहहला 
कायगकता म्हणजे मराठवाड्यातील हकनवटचे कै. बळीराम पाटील (राठोड) अहण हतसऱया प्रबोधनाची 
पताका खादं्यावर घेउन भटक्या समाजाला ‘च्स्थर’ करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणारा महाराष्ट्रामधला 
पहहला महाप रुष म्हणजे महाराष्ट्राचे भतूपूवग म ख्यमंत्री कै. वसंतरावजी नाइक. 
 
हणरतक्रांतीचे प्रणेते 
 
 १९५२ ते १९७९ ऄिी सत्तावीस वष े ऄखंहडतपणे नाइकसाहेब राजकारणात वावरले. 
महाराष्ट्रातील जनतेची केवळ ‘मतेच नाही तर मनेही प्रजकणारा नेता’ ऄसे त्याचें मोठ्या कौत काने अहण 
अदराने वणगन केले जाते; हे ऄहतियोक्तीवाचनू खरे अहे. अमदार, खासदार, ईपमंत्री, मंत्री व म ख्यमंत्री 
ऄसा त्याचंा राजकीय  कतृगत्वाचा अलेख ऄहभनंदनीय अहण कौत कास्पद अहे. तथाहप नाइकसाहेब रमले 



 

 अनुक्रमणणका 

मात्र ितेीत. ‘ितेी अहण ितेकरी’ हा त्याचंा अत्यहंतक हजव्हायायाचा हवषय. धरतीच्या कणाकणातून 
समृद्धी फ लली पाहहजे हा त्याचंा ईत्कट ध्यास होता. कायाया मातीचे हहरव ेस्वप्न साकार करणारा हा खरा 
भहूमप त्र होता. ‘ितेकरी कारखानदार झाला पाहहजे’ हे नाइकसाहेबानंी पाहहलेले स ंदर स्वप्न होते. 
महाराष्ट्राचे कहव वाच्ल्मकी ग. हद. माडगूळकर यानंी मोठ्या काव्यमय िब्दात त्याचं्या ितेीहवषयक 
कामहगरीचे वणगन केले अहे. ते म्हणतात, “वसंतरावाचंा मूळ प्रपड ितेकऱयाचंा. ितेी हा त्याचंा खरा 
हजव्हायायाचा हवषय. व्यवसाय म्हणून ितेी केली गेली पाहहजे. ितेकऱयाला प्रहतष्ठा लाभली पाहहजे. हे 
त्याचं्या प्रचतनगीताचे जणू धृपद होते.” कृहषप्रधान भारताचा मूलभतू ईद्योग ितेी हाच अहे. अहण ितेी 
हीच साऱया ईद्योगाची जननी अहे. याचाच नाइकसाहेबानंी अय ष्ट्यभर हवचार केला. प्रकबह ना या 
हवचाराभोवतीच त्यानंी अपले जीहवतकायग ठेवले. ितेी हा नाइकसाहेबाचंा रॄासोच्ि् वास होता. हवदभातील 
एक प्रहसद्ध लेखक, ऄथगिास्त्रज् प्रा. वा. सी. काळे हे प सदच्या फ लप्रसग नाइक महाहवद्यालयाचे काही काळ 
प्राचायग होते. महाहवद्यालयाच्या हवकासाच्या प्रयत्नाच्या संबंधात ते नाइकसाहेबािंी चचा करीत. मात्र ते 
ितेीहवषयक प्रश्नाबंाबत चचा करताना त्याचं्यािी रंगनू जात. ऄसेच त्यानंी अपल्या एका लेखात म्हटले 
अहे. ितेकरी हा अपल्या देिाचा खरा अधारस्तंभ अहे. ‘ितेकरी जगेल तर कोण मरेल? अहण ितेकरी 
मरेल तर कोण जगेल?’ ऄसे ितेकऱयाहंवषयीच्या अदरापोटी अपण सगळेच म्हणतो. ‘ितेकरी स खी तर 
देि स खी’ हा वाक्प्रचार तर ऄहतिय प्रहसद्ध अहे. मात्र साक्षात ऄन्नपूणेला ऄवतार घ्यायला लावणारा हा 
ऄन्नदाता मात्र ईपािी ऄसतो. ऄधगपोटी राहतो, ितेकऱयाचंी हीन-दीन च्स्थती पाहून नाइकसाहेबाचें अतडे 
त टत ऄसत. अपल्या देिाचा हा अधारस्तंभ पंगू अहे याची तीव्र जाणीव त्यानंा होती. नाइकसाहेबाचं्या 
कायगकाळात ितेजहमनीच्या कमाल धारणेचा कायदा झाला.‘कसेल त्याची जमीन’ हा हवचार त्याच्या 
मूळािी होता. हसलचगचा कायदा म्हणून हा कायदा ओळखला जातो. हा कायदा कायाच्न्वत होण्याच्या 
दरम्यान राष्ट्रीय हनयोजन पहरषदेच्या बैठकीत सहभागी  होताना नाइकसाहेबानंी एक ऄत्यंत कळीचा म द्दा 
मोठ्या प्रभावीपणे त्या बैठकीत माडंला. त्या बठैकीत ते म्हणाले,  “िते जहमनीची हकमान धारणा हकतीही 
कमी ठेवावी परंत  सामान्य ितेकऱयाचं्या राहणीमानाची पातळी क ठल्या कमगचाऱयाचं्या पातळीवर त म्ही 
ठरहवणार अहात? याचा हनणगय ऄगोदर घ्या.” िासनाच्या दरबारातील सहचव, सहसहचव, ईपसहचव, 
सहाय्यक सहचव, कक्ष ऄहधकारी, हलपीक की चपरािी? यापैकी क ठल्या पातळीवर त म्ही ितेकऱयाचे 
जीवनमान ठेव ू आच्च्िता? या नाइकसाहेबाचं्या प्रश्नाने सवग च्स्तहमत झाले. त्याचं्या या हवचारातून अहण 
प्रश्नातून ितेकऱयाबंद्दलचा त्याचंा अत्यंहतक कळवळा अहण पोटहतडीक हदसून अली. सबधं बैठक 
प्रभाहवत झाली. िब्दातून तळमळ व्यक्त होत नसते. तळमळीतून जे िब्द बाहेर पडतात ते पहरणाम करून 
जातात. नाइकसाहेबाचें ितेकऱयाबंद्दलचे हवचार अज जवळ-जवळ सवगमान्य झाले अहेत. कवी यिवतं 
मनोहराचं्या िब्दात सागंावयाचे झाल्यास, “येताना ईत्तरे घेउन अलो होतो, जाताना प्रश्न ठेवनू जाइन,” 
या काव्यपकं्तीप्रमाणे नाइकसाहेबानंी केवळ प्रश्न ईपच्स्थत केले नाहीत. त्याची ईत्तरे िोधलीत.त्या 
ईत्तराचं्या पाठामागे एक तकग संगत ऄसे ितेीहवषयक त्वज्ान होते. ितेीहवषयक अध हनक तंत्रज्ान ितेीत 
हवहनयोहजत केले पाहहजे. या हवज्ानहनष्ठ हवचारावर नाइकसाहेबाचंी अभगं हनष्ठा होती. पारंपहरक पद्धतीने 
कलेली ितेी अजच्या काळात फायदेिीर ठरू िकणार नाही. या मह्वाच्या हवचाराचा प्रचार अहण प्रसार 
नाइकसाहेबानंी केला. चीनमध्ये झालेली कृहषक्रातंी अहण रहियात झालेली औद्योहगक क्रातंी ऄयिस्वी 
झाल्याचे कारण म्हणजे ितेकऱयानंी अपली ितेी ऄवजारे टाकून हदली. तर कामगारानंी त्याचं्या हातातील 
साधने फेकून हदली. अहण ते िस्त्रिरण झाले. ऄिा माध्यमातून ती यिस्वी होत नसते. हहरतक्रातंी जर 
यिस्वी करावयची ऄसेल तर कृहषहवषयक ऄवजाराचं्याच माध्यमातून, त्याच्या पहरवतगनातून ती केली 
पाहहजे. हवज्ानाची कास धरली पाहहजे. याबाबतीत नाइकसाहेबानंी केलेले प्रचतन ऄत्यंत मलूगामी होते. 
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कोणत्याही व्यवसायाची ऄच्स्मता ही त्या व्यवसायातील स्व अहण तेज यावर ऄवलंबून ऄसते. ितेी-
ितेकरी, पावसाचे पाणी अहण ितेात हनमाण होणारे धन-धान्य याचा एकमेकािंी ऄन्योन्य ऄसा साधारण 
संबंध अहे. हे सगळे घटक एकमेकािंी एकरूप अहेत. ितेीचे ऄहवभाज्य ऄंग अहेत. याचा सातत्याने 
नाइकसाहेबानंी मलूगामी ऄसा हवचार केला. अहण म्हणूनच कायगक्रम कोणताही ऄसो प्रसंग कोणताही 
ऄसो हहरदासाची कथा जिी मूळ पदावर तसे नाइकसाहेब ईत्स्फूतगपणे ितेी हा हवषय घेउन बोलत ऄसत. 
ऄगदी महाहवद्यालयाच्या वार्थषक स्नेहसंमेलनात ईत्सवी-अनंदी हवद्यार्थ्यांसमोर नाइकसाहेब ितेीवर 
बोलत ऄसत. त्याचें ते प्रकट प्रचतनच ऄसे. त्याचंा पाठीमागे तकग संगत ऄसा य हक्तवाद होता. ितेीहवषयक 
त्याचंी तळमळ आतकी ईत्कट ऄसे की ऐकणारे प्रभाहवत होत ऄसत ऄसे म्हणतात की, “माणसाचं्या भावना 
प्रामाहणक ऄसल्या की त्याचे लेखन अहण वकृ्तत्व प्रभावी होत ऄसते. ितेीहवषयक नाइकसाहेबाचें हे हवचार 
घेउन फ लणारे हे वकृ्तत्व त्याचे मूर्थतमंत ईदाहरण होय. ितेी व्यवसाय म्हणून केली पाहहजे. समाज 
जीवनामध्ये ितेकऱयाला सन्मान अहण प्रहतष्ठा लाभली पाहहजे. हा एकमेव ध्यास वसंतरावानंी घेतला होता. 
हनर्थववादपणे एक गोष्ट मान्य केली पाहहजे की, वसंतराव नाइकसाहेबाचं्याच प्रदीघग कायगकाळात 
महाराष्ट्राच्या ितेी हवकासात मोठी क्रातंी झाली. ितेकऱयांचे जीवनमान स धारले अहे. अपले न्याय्य 
हक्कदेखील ितेकऱयाला अता समजू लागले. तो अत संघहटत झाला. त्याची ऄच्स्मता ही जागी झाली. 
सावकारी पािात भरडल्या गेलेला दीनवाणा-लाचार ितेकरी ही त्याची प्रहतमा अता बदलली अहे, 
पावसावर ऄवलंबनू ऄसलेली कोरडवाहू ितेी अता फायदेिीर ठरणार नाही. तेव्हा नदीवर बाधं घालून, 
धरण घालून, पाणी ऄडवनू या पहरसरातील जमीन हभजली पाहहजे. ओहलताखाली अली पाहहजे.यासाठी 
त्यानंी भगीरथ प्रयत्न केले. १९६५ साली भारत अहण पाहकस्तानचे य द्ध झाले. ‘जय जवान जय हकसान’ 
हा िास्त्रीजचनी देिाला नारा हदला. देिाची लोकसंख्या अहण देिामध्ये ईत्पादन होणारे धान्य याचा मेळ 
घालण्यासाठी िास्त्रीजचनी लोकानंा अठवड्यातून एक वळेेला ईपवास करायला साहंगतले. मात्र 
धान्यासाठी लाचार होउन कोणाप ढे झोळी पसरणार नाही, ऄसे बाणेदारपणाने साहंगतले. या ईद गारातून 
िास्त्रीजचचे स्व अहण तेज प्रकट झाले. जणू िास्त्रीजचच्या अवाहनाला प्रहतसाद देण्यासाठी “दोन वषात 
ऄन्नधान्याच्याबाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूणग झाला नाही तर मला फािी द्या.” ऄसे भावोत्कट ईद गार काढून 
नाइकसाहेबानंी जनतेच्या काळजाला हात घातला. जोपयंत ऄन्नधान्याच्याबाबतीत अपण स्वयंपूणग होणार 
नाही तोपयंत आतर गोष्टी हनरथगक अहेत. ऄसे त्यानंा प्रामाहणकपणे वाटे. मूलभतू गोष्टचची पूतगता झाली 
तरच हवकासाच्या आतर गोष्टचना ऄथग ऄसतो ही त्याचंी भहूमका ईदात्त अहण व्यवहायगही अहे. पावसाचे पाणी 
वाहून जाते तेव्हा ते साठहवले पाहहजे अहण पाणी टंचाइच्या काळात त्याचा ईपयोग झाला पाहहजे, यासाठी 
पाझर तलाव, िोटे ओढे, नाले यानंा घातलेले बाधं, जहमनीचा कस कायम ठेवण्यासाठी हतला खत हदले 
पाहहजे. सकस हबयाणे वापरली पाहहजेत. यासाठी खत, हबयाणे, िासनामाफग त, सहकारी संस्थामंाफग त 
ितेकऱयानंा माफक दरात प रहवले गेले पाहहजे. ईधारीवर हदले गेले पाहहजे. अहण हंगामाच्या काळात 
ितेकऱयाजवळ पैसा अला की, त्याच्या जवळून ते वसूल करण्यात अला पाहहजे. ितेी फायदेिीर ठरावी 
म्हणून ितेमालावर सहकारी ससं्थाचं्या माध्यमातून प्रहक्रया ईद्योग स रू केले पाहहजे. जसे-हवदभग-
मराठवाडा, खानदेिात कापसाचे मोठे पीक होते. या भागातील ितेकरी त्याला पाढंरे सोने म्हणतात. हे 
ितेकऱयाचें रोखीचे मोठे पीक अहे. कापसातून सरकी बाहेर काढण्यासाठी हजनचग, सरकी काढून 
टाकलेल्या रुइच्या गाठी बाधंण्यासाठी पे्रप्रसग, तेल हबयापंासून तेल काढण्यासाठी तेलघाणी (Oil Mill) 
कापसापासून सूत तयार करण्यासाठी सूत व कापड हगरणी ऄसे सहकाराचे जाळेच या भागात हवणण्याचे 
काम त्याचं्याच कायगकाळात झाले. या भागाचा चेहरा-मोहराच बदलून गेला अहे. बाजारपेठेत चैतन्य 
अले. नव्या बाजारपेठा ईभारल्या गेल्या. लोकाचं्या हखिात दोन पैसे ख ळख ळू लागले. ितेकऱयाचंी म ले 
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िाळा-महाहवद्यालयात जाउ लागली, हिकू लागली, ग्रामीण भागाचे नेतृत्व करू लागली. खेडी ही 
संस्कृतीची कें दे्र बनली. ितेीहवषयक हिक्षणासाठी एक नाही, दोन नाही तर स्वतंत्र कृहष हवद्यापीठे हवभाग 
हनहाय हनमाण झालीत. अध हनक हवज्ान अहण तंत्रज्ान याला धरून ितेी हवषयाचा साके्षपाने ऄभ्यास 
केला जाउ लागला. हे अध हनक तंत्रज्ान ितेीमध्ये हवहनयोहजत करून ऄहधक ईत्पादन काढण्याचा 
प्रामाहणक प्रयत्न त्यानंी केली. नवीन सकंहरत बी-हबयाणे पेरण्याची अहण स धाहरत ऄवजाराचंा ईपयोग, 
वापर करण्याची नवी दृष्टी त्यानंी ितेकऱयांना हदली. सामान्यतः माणूस च्स्थतीिील ऄसतो. रुळलेल्या, 
मळलेल्या परंपरेच्या पायवाटेवरून तो चालतो. बदल त्याला अवडत नाही. पहरवतगनाचा हवचार त्याला 
पचत नाही. मात्र नाइकसाहेबानंी ितेकऱयानंा हवरॄासात घेउन पहरवतगनाची हदिा हदली. १९७२ च्या 
स मारास महाराष्ट्रात ऄभतूपूवग ऄसा द ष्ट्काळ पडला. लागोपाठ दोन-तीन वष े ऄवषगणाचे अले. 
अभाळमाया अटली. नाइकसाहेबानंी मात्र या हवपरीत पहरच्स्थतीत ितेकऱयानंा, ितेमज रानंा हहमंत 
हदली. त्याचें अत्मबळ वाढहवले. त्यानंा हदलासा हदला. “द ष्ट्काळ अला म्हणनू माणसाने खचून जाउ नये, 
त्याने धरतीला बळ हदले पाहहजे.” ऄसे ते म्हणत. संकहरत ज्वारीचे हबयाणे ितेकऱयानंी वापराव े म्हणनू 
नाइकसाहेबानंी प्रचाराची राळ ईडहवली. प्रचाराचा जणू झंझावातच हनमाण झाला. पंचायत सहमत्या, 
हजल्हा पहरषदा यानंी हे कायग नेटाने केले. ऄनेक ितेकऱयानंी अपल्या ितेात सकंहरत हबयाणे तयार 
करण्याचे प्लॉटस्  घेतलेत. त्याच्यातून ितेकऱयानंा मोठा अर्थथक लाभ झाला. नर अहण मादी याचें हबयाणे 
ऄंतर ठेवनू कसे पेरतात, नंतर रोपे फ लोऱयावर अल्यावर त्याचंा संकर कसा होतो? अहण तत्पूवी त्याचे 
रोप्रपग कसे होते. याचे प्रहिक्षणच ितेकऱयानंा हदले. या सगयायाची िास्त्रि द्ध माहहती देणे व त्यावरील 
त्याचें भाषण ऐकणे हा वगेळाच ऄन भव होता. १९७० च्या दरम्यान खरोखरच महाराष्ट्र ऄन्न-
धान्याच्याबाबतीत स्वालंबी झाला. हवक्रमी धान्य ईत्पादन झाले. महाराष्टाची गरज भागलीच. आतर 
प्रातंानंाही त्यानंी धान्य प रहवले. हवदभग-मराठवाड्यात ‘हायब्रीड’ ज्वारी हा परवलीचा िब्द बनला. जेमतेम 
धान्य ईत्पादन होउन अहण ितेावर काम करणाऱया मज राचंी गरज भागहवणारा ितेकरी प्रचंड धान्याचे 
ईत्पादन घेउ लागला. त्याच्या ितेात संकहरत धान्याची रास ईभी राहहली. पोती ठेवायला घरे लहान पडू 
लागली. हा नवा चमत्कार नाइकसाहेबानंी घडवनू अणला. एवढेच करून ते थाबंले नाहीत. तर त्यानंी 
ितेमालाचे भाव बाधूंन हदले. ऄथगिास्त्रामध्ये मागणीचा म्हणून एक हनयम साहंगतला जातो. ‘प्रकमतीच्या 
व्यस्त हदिनेे मागणी बदलते.’ हे या हनयमाचे सूत्र अहे. गरजेपेक्षा बाजारपेठेमध्ये मालाची अवक जास्त 
झाली की, प्रकमती ईतरतात. हा सगयायानंा माहीत ऄसलेला हनयम होता. धान्य ईत्पादन वाढल्याबरोबर 
धान्याच्या प्रकमती पडू लागल्या. काही वळेेला व्यापाऱयानंी म द्दाम भाव पाडले. ऄिा वळेी ितेकरी 
ऄडचणीत येउ नये म्हणनू हकमान हमी भावावर िासनामाफग त ज्वारीची-धान्याची खरेदी करून 
ितेकऱयानंा सहकायाचा हात नाइकसाहेबानंी हदला. ितेकऱयानंी ितेीमाल तर मोठ्या प्रमाणात ईत्पाहदत 
करावाच. एवढ्यावर त्यानें थाबंू नये. ितेकऱयामंधल्या जाणकारानंी समोर याव,े प ढाकार घ्यावा अहण 
ितेीला ईद्योगाची जोड द्यावी. केवळ हहरतक्रातंी नाही तर कृहषऔद्योहगक क्रातंी झाली पाहहजे. ही क्रातंी 
यिस्वी होण्यासाठी त्यानंी प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा केली. 
 
हणरतक्रांती 
 
 हपढ्यान हपढ्या परंपरागत चालत अलेला ितेी व्यवसाय अध हनक पद्धतीने व्हावा यासाठी ितेी 
व्यवसायाला लागणारे साहहत्य ईदा.-हबयाणे, दोरखंड, औत, बलै-बारदाना या सवांमध्ये हवज्ानाहधहष्ठत 
स धारणा व्हावी ऄसे नाइकसाहेबानंा वाटत ऄसे. अपल्या म ख्यमंत्रीपदाच्या कारहकदीत यासाठी त्यानंी 
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चार कृषी हवद्यापीठे हनमाण केलीत. त्यािारा हा अध हनक दृहष्टकोन ऄंगीकारण्यासाठी तिी मानहसकता 
तयार करण्यासाठी, लोकहिक्षणासाठी या संस्थाचंा ईपयोग त्यानंी करून घ्यावा. ितेकऱयानंा संकहरत बी-
हबयाणे याचंा प रवठा भरपूर प्रमाणात व्हावा म्हणून ही हवद्यापीठे प्रयत्निील अहेत. प्रत्येक ताल का तथा 
पंचायत स्तरावर बीज ग णन प्रके्षत्राचंी हनर्थमती केली. त्याचप्रमाणे हवज्ानाधाहरत ऄवजारे, कीटकनािके, 
रासायहनक खते आ. अध हनक ितेीस लागणारे साहहत्य, त्यावर संिोधन करणाऱया संस्था ऄच्स्तत्वात 
अल्यात अहण हे सवग ितेकऱयाचं्या घरापयंत पोहचहवण्याचे हवहवध मागगदेखील त्यानंी ऄवलंहबले. 
पडणाऱया पावसाचे पाणी ितेात म रवनू मातीतील ओल हटकहवण्यासाठी मृदसधंारण योजना त्या त्या 
खात्यामाफग त ऄच्स्तत्वात अणल्या. िक्यतोवर प्रत्येक ितेकऱयाने तथा प्रत्येक गावानंी संकहरत बी-हबयाणे 
स्वतःच्या ितेात हनमाण करावीत, स धाहरत ऄवजारे तयार करावीत, ज्याम ळे ितेकरी अपल्यापरीने 
स्वावलंबी होइल. पूवीचा ितेकरी अपल्या व्यवसायाच्याबाबतीत जसा स्वावलंबी होता, तसा अध हनक 
ितेीच्या बाबतीतही स्वावलंबी ऄसावा. ही नाइकसाहेबाचंी हहरतक्रातंीची योजना होती. भारत हा 
कृहषप्रधान देि ऄसल्याने ितेीचे ऄथगिास्त्र कृहषप्रधान ऄसाव ेएवढेच नाही तर लोकिाहीचे तंत्र-मंत्रदेखील 
ितेकरीप्रधान ऄसाव ेअहण लेकिाही व्यवस्थेच्या कें द्रस्थानी हा ितेकरीच ऄसावा. ऄसे त्यानंा वाटत ऄसे. 
 
र्श्ेतक्रांती 
 
 लहरी पावसावर ऄवलंबून ऄसणारा महाराष्ट्राचा ितेी व्यवसाय त्याला प रक ईद्योगाची जोड 
हदल्याहिवाय हकफायतिीर ठरणार नाही. या भहूमकेतून नाइकसाहेबानंी अपल्या म ख्यमंत्रीपदाच्या 
कायगकाळात महाराष्ट्रात रॄतेक्रातंी घडवनू अणण्यासाठी हविषेत्वाने प्रयत्न केले. त्याम ळे महाराष्ट्रातील 
दूध समस्येचे हनराकरण करणे स लभ झाले अहण तसेच या प्रयत्नांकडे हविषे गाभंीयाने पाहहले गेले. 
त्याचं्या या कायाला त्याचें तत्काहलन सहकारी कै. िकंरराव चव्हाण, वसतंदादा पाटील व मा. रॅी. िरद 
पवार याचें मोठे सहकायग लाभले. महाराष्ट्रातील ऄपेहक्षत द धाची गरज भागहवण्यासाठी व त्यासाठी दूध 
ईत्पादन वाढहवण्याकहरता संकहरत गायचचा कायगक्रम राबहवण्याचे योहजले. त्यासाठी त्यानंी भारतीय कृहष 
ईद्योग प्रहतष्ठानचे सहकायग घेतले. द धाची समस्याही सोडहवली पाहहजे अहण ितेऱयाला ऄहधकचे दोन 
पैसेही हमळाले पाहहजे अहण ितेीचा व्यवसाय हकफायतिीर ठरून ितेकऱयाचें जीवनमान ईंचावले पाहहजे, 
या नाइकसाहेबाचं्या भहूमकेमध्ये दूरदृष्टी होती. 
 
 एक महत्वाकाकं्षी प्रकल्प यादृष्टीने नाइकसाहेबानंी ऄहतिय खंबीरपणे संकहरत गायचची योजना 
राबहवली. अरंभी िासनाच्या पि संवधगन खात्याने त्याला हवरोधही केला. तथाहप हळूहळू या हवरोधाची धार 
बोथट झाली. ऄहतिय िास्त्रि द्ध पद्धतीने नाइकसाहेबानंी गाइच्या पचनेंहद्रयाचंी अहण पोटाची रचना, चारा 
अहण पि खाद्य याचे रक्तात अहण पयायाने द धात रुपातंर करण्याची गायचची क्षमता म्हिचपेक्षा ऄहधक अहे 
हे समजावनू साहंगतले. खेरीज संकहरत गाइचा भाकड कालावधी देखील म्हिीपेक्षा कमी ऄसतो; ऄथात हे 
सवग करीत ऄसताना म्हिीची दूध ईत्पादन क्षमता वाढहवण्यासाठी संिोधनाची अहण प्रजननिास्त्राची मदत 
घेउन स्वतंत्रपणे कायग कराव े लागेल अहण म्हिीच्या हवकासाच्या कामाकंडे द लगक्ष होणार नाही हे 
नाइकसाहेबानंी मोठ्या ऄभ्यासपूणगहरतीने सबंंहधतानंा पटवनू हदले. हा कायगक्रम राबहवण्याचा हनणगय जर 
त्यानंी घेतला नसता तर महाराष्ट्रात दूध समस्येने भीषण रूप धारण केले ऄसते. 
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 प्रगत ऄसे तंत्रज्ान अहण अध हनक हवज्ान ज्याप्रमाणे ईद्योग अहण सरंक्षणाच्या के्षत्रात अपण 
हवनीयोहजत केले त्याचप्रमाणे ते पि संवधगन अहण हवकासके्षत्रातही ईपयोगात अणले गेले पाहहजे ही 
नाइकसाहेबाचंी भहूमका होती. भावीकाळातील भारतीय जनतेची दूधाची गरज अहण हनयोजन मंडळाने दूध 
ईत्पादनाच्या संदभात ठरहवलेले ईहद्दष्ट पूणग करावयाचे ऄसेल तर एकट्या म्हिीच्या द धाने हे ईहद्दष्ट साध्य 
होणार नाही. त्यासाठी सकंहरत गाइंच्या कायगक्रमावंरच भर देण्याची अवश्यकता अहे. या कामात 
हहरयाणातील कनाल येथील राष्ट्रीय द ग्ध व्यवसाय सिंोधन संस्थेचे तज्ज् संचालक डॉ. स ंदरेिन याचं्या 
‘गाय प्रकवा म्हैस’ या प्रबंधाचाही त्यानंा मोठा अधार लाभला. नाइकसाहेबानंी या सवग दृहष्टकोनातून 
महाराष्ट्रातील दूध ईत्पादन वाढीला जी हदिा हदली त्याच हदिनेे वाटचाल करण्याची अज गरज अहे. 
याहिवाय गाइच्या द धाला म्हिीच्या द धाबरोबर भाव देण्याचा क्राहंतकारी हनणगयही त्यानंी घेतला. त्याचं्या 
याही हनणगयाला मोठा हवराध झाला. तथाहप गाइच्या हवकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाइकसाहबानंी या 
हनणगयाच्या रूपाने मोठे धाडस दाखहवले. त्यासाठी त्यानंा धन्यवादच हदले पाहहजे. ितेीसारखाच द ग्ध 
व्यवसायही तोट्यात चालणारा व्यवसाय होता. तेव्हा प रक व्यवसाय व स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून ितेकऱयानंी 
या व्यवसायाकडे पहाव.े व्यवस्थापनाचे तंत्र ऄंगी बाळगून गायचचा साभंाळ करावा अहण गायीला सकस 
अहारिास्त्र, त्याचं्या संगोपनाचे व्यवस्थापन, त्याचं्या अरोग्याचे संवधगन अहण द धाची ि द्धता याकहरता 
अवश्यक ऄसे लोकहिक्षणही करण्याची गरज अहे. म्हणजे महाराष्ट्रात खऱया ऄथाने हहरतक्रातंीबरोबर 
रॄेतक्रातंी घडून येइल अहण देिाच्या समोर महाराष्ट्र हे एक या के्षत्रातील  अदिग वस्त पाठ ईभा करेल 
अहण तीच नाइकसाहेबानंा खरी रॅद्धाजंली ठरेल ऄसे वाटते. 
 
एकाणधकार कापूस योजना 
 
 हवदभग-मराठवाडा अहण खानदेिात कापूस हे रोखीचे पीक मानले जाते. वषगभराची अर्थथक तरतूद 
ितेकरी याच हपकाच्या भरविावर प्राम ख्याने करतो. पूवी ितेकऱयाचा कापूस, कापसाचे खरेदीदार ऄडते 
अहण दलाल याचं्यामाफग त खरेदी करीत होते. ितेकऱयानंा मोठी ऄडत (दलाली) अपल्या कापसावर 
द्यावी लागत ऄसे. खेरीज कापसाचा च कारा तत्काळ हमळत नसे. अपला माल देउनही ऄडत्यासमोर 
ितेकरी पैिासाठी लाचार बनत ऄसे. याहिवाय हे कापसाचे खरेदीदार ऄहतिय कमी भावात हा कापूस 
खरेदी करीत ऄसत. कापसाचे पीक चागंले अले की, भाव पाडत ऄसत. या जाचातून ितेकऱयाचंी म क्तता 
करण्यासाठी नाइकसाहेबानंी ‘एकाहधकार कापूस योजना’ १९७१ साली कायान्वीत करून एक मोठा 
क्राहंतकारी हनणगय घेतला. कापसाचे हमीभाव ठरवनू हदले. खेरीज कापूस खरेदीवर लाभािं (Bonus) 
हदला. पहरणामतः ितेकऱयाला कापूस हपकाचे चागंले पसेै होउ लागले. ऄजूनही ही योजना चालू अहे. 
यावरच या योजनेचे यि अपल्या लक्षात येते. नाइकसाहेबाचं्या त्वान सार जर ही योजना राबहवली गेली  
ऄसती तर हतचा लाभ ितेकऱयाचं्या पदरात पडला ऄसता. या संदभात ितेकऱयाचें लोकहिक्षण करण्याच्या 
कामात िासन कमी पडले. अर्थथक ऄडचणचम ळे कापसाचे पसेै ितेकऱयानंा हमळण्यास हवलंब झाला. 
ितेकऱयानंीदेखील काही वळेेला दोन पैसे ऄहधक हमळतात हे पाहून परप्रातंात कापूस हवकला. कहथत 
भ्रष्टाचाराच्या काही घटना घडल्या अहण अज ही योजना जवळ-जवळ मोडीत हनघाल्यात जमा अहे. 
तरीदेखील एकाहधकार कापूस योजनेम ळे ितेकऱयानंा ऄहधकचे पैसे हमळू िकले. हमीभावाम ळे हकमान 
रक्कम प्राप्त झाली. हे नाकारता येत नाही. या कामात तत्कालीन सहकारमंत्री यिवतंराव मोहहते याचें मोठे 
सहकायग त्यानंा लाभले. देिातील एकूण कापूस ईत्पादनापैकी वर हनदेहित केलेल्या महाराष्ट्रातील भागात 
जवळ-जवळ ७५ टके्क कापूस हपकतो. स मारे दहा लाख ितेकरी हे पीक घेतात. कापसाला अतंरराष्ट्रीय 



 

 अनुक्रमणणका 

बाजारपेठ या योजनेम ळेच प्राप्त होउ िकली. ऄडते अहण दलाल याचं्या कचाट्यातून त्याला म क्त 
करण्यात या योजनेचे मोठे कायग अहे. ितेकऱयाचं्या ितेमालाचे भाव जर बाधूंन हदले तर तो स्वावलंबी 
बनतो अहण देिालाही स्वयपूंणग बनव ूिकतो हे नाइकसाहेबानंी दाखवनू हदले. देिाची ऄन्न-धान्याची गरज 
भागहवण्यासाठी अहण धान्य टंचाइ दूर करण्यासाठी अपल्या देिाला परदेिासमोर झोळी पसरवावी लागत 
ऄसे. कृहषप्रधान ऄसलेला हा देि अपल्याच देिातील जनतेची ऄन्न-धान्याची गरज भागव ूिकत नव्हता. 
ऄमेहरकेसाखरे राष्ट्र पि खाद्य म्हणून त्याचं्या देिात वापरला जाणारा हमलो गहू (माय लव्ह) अपल्याला 
ईधारीवर देत ऄसे. ऄिी मोठी नाम ष्ट्कीची पाळी अपल्यावर अलेली होती. ‘I know only one culture, 
and i, e. agriculture’ एकच संस्कृती मला माहीत अहे ती म्हणजे ‘कृषी संस्कृती’ ऄसे मोठ्या ऄहभमानाने 
सरदार वल्लभभाइ पटेल यानंी एकदा म्हटले होते. या अपल्या कृहषप्रधान देिासमोर वाढत्या लोकसंख्येला 
धान्य प रहवण्यासाठी मोठे संकट हनमाण झाले होते. संकहरत वाण वापरून अहण अध हनक तंत्रज्ान 
हवहनयोहजत करून नाइकसाहेबानंी धान्य ईत्पादन कसे वाढहवता येते याचा अदिग वस्त पाठच घालून 
हदला होता. ‘बासमती’ हा जो स गंधी अहण महाग ऄसा तादूंळ अहे त्याचाही प्रयोग ऄनेक हठकाणी करून 
त्या हपकाचे ईत्पादन नाइकसाहेबानंी घेतले. त्याम ळे केवळ तादूंळ हपकहवणाऱया भागातच तादंळाचे पीक न 
घेता आतरत्र ितेकरी हे पीक घेउ लागले. मूठभर तादंळाला महाग झालेला हा देि बासमतीसारखा 
ऄत्य च्य तादंळाचे पीक घेउ लागला. ओहलताखाली ितेी अल्याम ळे महाराष्ट्रदेखील गव्हाचे ईत्पादन 
काढून त्याचंी हनयात करू लागला. हा चमत्कार नाइकसाहेबानंी करून दाखहवला. 
 
फलोत्पादन 
 
 संकराचा वापर करून केवळ धान्य ईत्पादनच नाही तर फलोत्पादनही करता येते या संबधंातही 
नाइकसाहेबानंी प्रयोग केले. महाराष्ट्रात नाहिक भागात द्राक्षाचे ईत्पादन होत ऄसे. परंत  नाइकसाहेबानंी 
ितेकऱयानंा प्रोत्साहन हदल्याम ळे पहरृम हवदभात द्राक्षाची बागायत मोठ्या प्रमाणात होउ लागली. 
प सदसारख्या ऄनेक भागात ितेकऱयानंी द्राक्षाची बाग फ लहवली. ऄकोला येथील डॉ. पंजाबराव देिम ख 
कृहष हवद्यापीठाचे तत्कालीन क लग रु डॉ.गोपालकृष्ट्णन हे ‘प्रकग ऑफ गे्रप्स’ म्हणून त्यावळेी प्रहसद्ध होते. 
द्राक्षतज्ज् म्हणून त्याचंा मोठा लौहकक होता. त्याचें मागगदिगन अहण सहकायग घेउन नाइकसाहेबानंी 
रहलसच्या माडंवाचंी पद्धत ईपयोगात अणनू हवदभात द्राक्षाची बाग फ लहवली. प्रस्त त लेखकाने त्या 
काळात प सद भागात द्राक्षाचं्या मोठ-मोठ्या घोसाचं्या फळभाराम ळे हे लोखंडी माडंवदेखील वाकलेले 
पाहहले. ‘ऄनाबेिाही’ या नावाच्या ऄहतिय ईत्तमप्रतीच्या द्राक्षाचें वाण वापरून ही द्राक्षफळे घेतलीत. 
पहरणामतः ितेकऱयानंा त्या काळात ऄध्या एकरात खचग वजा जाता जवळ-जवळ पन्नास हजार रुपये 
हिल्लक राहू लागले. कजात जन्मलेला, सगळं अय ष्ट्य कजात काढलेला अहण अपल्या म ला-बाळासंाठी 
कजाचा वारसा सोसलेला महाराष्ट्राचा ितेकरी ओहलताखाली ितेी अल्याम ळे, द बार हपके घेतल्याम ळे 
कजगम क्त होउ लागला. त्याच्या जीवनात समदृ्धी अली, त्याची पोरं-बाळं हिकू लागली. अहण पायी 
वणवण हफरणाऱया ितेकऱयाचं्या दारामध्ये स्वयंचलीत वाहने ईभी राहू लागली. तो ऐहटत त्या वाहनावरून 
हफरू लागला. अपल्या ितेात जाउ लागला हे स खद धक्का देणारे हचत्र अता सवगदूर हदसत अहे. 
 
 तंत्र-मंत्रदेखील ितेकरीप्रधान ऄसाव.े लोकिाही व्यवस्थेच्या कें द्रस्थानी हा ितेकरीच ऄसावा 
ऄसे त्यानंा वाटत ऄसे  अहण यासाठी ‘ितेकरी समाज हहतदिगन योजना’ कायाच्न्वत करण्यासाठी ते 
प्रयत्निील राहत ऄसत. ‘ितेकरी कारखानदार झाला पाहहजे’ या घोषवाक्याचे स्पष्टीकरण करताना ते 
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म्हणत, ‘कारखानदार जसा कारखान्यातील माल मेहनताना, भांडवलावरील व्याज अहण नफा लावनू 
ईत्पाहदत कालाचा भाव जसा सागंतो. तसा ितेकऱयाला सागंता अला पाहहजे. सवग प्रहकया ईद्योग 
ितेकऱयाच्या मालकीचे ऄसले पाहहजे. अणखी एक मह्वाचा म द्दा ते अवजूगन सागंत, “जगात क्रातंीचा 
रंग लाल मानतात, परंत  त्याची पूतगता क्रातंीचा रंग हहरवा ऄसल्याहिवाय होणार नाही.” जगामध्ये ज्या-
ज्या वळेी ऄसे हदसून अले त्या क्राहंतकारक नेत्याच्या नंतरच्या हपढीवर अपल्या नेत्याचे स्वप्न साकार 
करण्याची जबाबदारी येउन पडली. म्हणून नाइकसाहेबानंी कृहषखात्याची प्रिासकीय प नरगचना करण्याचे 
योहजले. अपल्या ितेात हवक्रमी धान्य ईत्पादन करणाऱया ितेकऱयानंा ितेामध्ये हवहवध प्रयोग करणाऱया 
ितेकऱयानंा, कृहषपंहडतानंा, ितेीहनष्ठ, ितेीभषूण ऄिा सन्मानदिगक पदव्या देउन त्याचंा गौरव अहण 
प्रहतष्ठा ईंचावण्याचे ईपक्रम िासकीय माध्यमातून त्यानंी ऄच्स्तत्वात अणले. ‘बंजारा’ या वाहणज्यवृत्तीच्या 
परंत  भटक्या समाजात जन्माला अलेल्या नाइकसाहेबानंी बदलत्या काळाची चाहूल ध्यानात घेउन 
अपल्या समाजाला ितेीकडे ईदरहनवाहाचे साधन म्हणून पाहण्यास हिकहवले. 
 
 हपढीजात ितेकरी क ं ट ंबात जन्मलेले नाइकसाहेब ितेी हवषयाकडे अत्यहंतक हजव्हायायाने अहण 
अप लकीने पाहत ऄसत. राजकीय कतृगत्वाच्या पायऱया चढत जात ऄसतानाही अहण राजकारणाच्या 
व्यस्ततेतही त्याचंी ही अवड कधी कमी झाली नाही. म ंबइ येथील मलबार हहलवरील अपल्या ‘वषा’ या 
म ख्यमंत्रयाचं्या ऄहधकृत हनवासस्थानी मोकयाया जागेत जहमनीवर बसून भाज्या-फळझाडे अहण फ लझाडे 
यासबंंधी हवहवध प्रयोग त्यानंी केले. म ख्यमंत्री पदावरून हनवृत्त झाल्यावर म ंबइ येथीलच ‘ग्रँड पराडी 
ऄपाटगमेंटस् ’ या अपल्या स्वतःच्या मालकीच्या घरात त्यानंी िान बहगचा फ लहवला. नाइकसाहेबानंा 
जहमनीच्या कणाकणात समृद्धी फ लहवण्याचा ध्यास होता. ितेकऱयांच्या जीवनातील साऱया ऄडी-
ऄडचणीची, स ख-द ःखाची, उन-पावसाच्या खेळीची त्यानंा-सूक्ष्म जाण होती. 
 
 भौमषी अचायग हवनोबा भाव े याचं्या पवनार येथील अरॅमात त्याचं्या भेटीला जात ऄसताना 
ऄलीकडेच ऄसलेल्या दत्तपूरच्या ितेीच्या प्रयोगाची त्यानंी काळजीपूवगक पाहणी केली. त्यासाठी काटेरी 
तारेच्या क ं पनातून वाकून ते अत हिरले. त्या संदभातील क्रातंदिी साहहच्त्यक बाबा अमटे यानंी 
साहंगतलेली एक अठवण-ितेीवर नाइकसाहेबाचें हकती हनःसीम पे्रम होते. हे यावरून स्पष्ट होते. चदं्रपूर 
हजल्यातील हसरोंचा येथे एकदा ितेकरी मेळावा अयोहजत केला होता. चचेच्या वळेी म द्दाम कोणीतरी 
खोडसाळपणे म्हटले, “पलीकडच्या तीरावरील अंध्रची ितेी पहा, हसरोंचा अंध्रात गेले ऄसते तर.....?” 
खट्याळपणे हवचारलेल्या प्रश्नाचा रोख लक्षात घेउन नाइकसाहेब ताडकन म्हणाले, “बोला त म्हाला काय 
पाहहजे?” संबंहधतानंी िभंर कूपनहलका माहगतल्या. नाइकसाहेबानंी हतथल्या हतथे दीडि े कूपनहलका 
मंजूर केल्यात. हिवाय तो सगळा पहरसर हवद्य तमय करण्याचे अवश्यक ते सवग प्रयत्न केले. ऄसे एका 
कास्तकाराचं्या मेळाव्यात हमरचीचे ऄत्यंत कसदार ि द्ध हबयाणे त्यानंा हदसले. त्यातील दोन रोपे 
स्वतःसाठी त्यानंी सोबत घेतली. नाइकसाहेबांचे ितेीपे्रम अंधळे नव्हते. त्या पे्रमाच्या पाठीमागे अय ष्ट्यभर 
ितेीहवषयाचे केलेले प्रचतन होते. तकग संगत हवचार होता.हवज्ानहनष्ठा होती, िास्त्राधार होता. ितेीबरोबरच 
पि पालन अहण त्यातून द ग्ध व्यवसाय यासाठी जनावराचंी प्रत स धारण्याकहरता कृहत्रम गभगधारणेचा त्यानंी 
केलेला प्रचार हहरतक्रातंीला हदलेली रॄेतक्रातंीची जोड, रासायहनक खताचा वापर, पाण्याचे हनयोजन, 
फळबागाचंी वाढ, ‘कम्य हनझमचा पराभव गे्रहपझमने करू’ ही द्राक्षाबाबतची घोषणा, वसंत बंधाऱयाच्या 
कल्पना, क क्क टपालन, द ष्ट्काळ हनवारण्यासाठी त्यानंी केलेले जीवाचे रान या साऱया गोष्टी िते-ितेकरी 
अहण िते मज रावरील हनःसीम पे्रमाचे द्योतक अहे. नाइकसाहेबाचं्या पहहल्या मंहत्रमडंळात पी. के. सावतं 
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अहण यिवतंराव मोहहते हे कृहषखात्याचे मंत्री होते. ज्वारीचे मोठे ईत्पादन झाल्याम ळे भाव पडू लागले 
होते. ितेकरी हवालहदल झाला होता.या घटनेने नाइकसाहेब ऄस्वस्थ झाले. यिवतंराव मोहहत्यानंी 
िासनाने ज्वारी खरेदी करण्याची योजना त्याचं्यासमोर ठेवली. पणन महासंघाने अधारभतू प्रकमत देउन 
ज्वारी खरेदी करावी ऄिी ती योजना होती. िकेऱयाचंी ज्वारी कमी दराने लेव्हीच्या रुपात धान्य खरेदी 
करून खरेदी केलेली ती ज्वारी गोरगरीबानंा स्वस्त धान्य द कानातून हवकण्याची पद्धत रुढ होती. मोहहते 
साहेबानंी सूचहवलेली योजना नेमकी याच्या हवरुद्ध गेली. त्याकाळी िासनाला अर्थथक हिस्त होती. िासन 
अर्थथक बाबतीत मोठे व्यवहारी होते.या योजनेमध्ये हा ज्वारी खरेदीचा व्यापार सहकार के्षत्रामाफग त पणन 
महासंघाने करावयाचा व त्यासाठी सहकारातील हिखर बँकेने कजग द्यायचे, ऄिी कल्पना होती. 
नाइकसाहेबानंी ऄहतिय िातंपणे ही योजना समजावनू घेतली. यात ितेकऱयाचें हहत अहे हे पाहून त्यानंा 
ऄहतिय अनंद झाला. तथाहप या योजनेत तोटा अला तर हिखर बकँ हा तोटा सहन करेल काय? प्रकवा 
ज्वारी खरेदीच्या पणन महासंघाच्या व्यवहाराला ऄथगसहाय्य करेल काय? ही नाइकसाहेबानंी िकंा होती. 
हिखर बँकेचे ऄध्यक्ष स प्रहसद्ध ऄथगतज्ज् धनंजयराव गाडगीळ हे होते. त्याचं्यािी मोहहतेसाहेबानंी चचा 
करावी ऄसे नाइकसाहेबानंी स चहवले. गाडगीळािंी झालेल्या चचेनंतर त्यानंाही अनंद झाला. साठेबाजी 
करून कृहत्रम टंचाइ हनमाण करणाऱया व्यापाऱयाच्या तावडीतून ितेकऱयाची म क्तता करण्यासाठी सहकार 
चळवळ अहे. पणन महासघं अहे तेव्हा ितेकऱयाला मदत केली पाहहजे हे धनंजयरावानंी मान्य केले. 
स दैवाने या व्यवहारात तोटा अला नाही. सरकारने ज्वारी खरेदी केल्याम ळे ज्वारीचे भाव पडले नाही. हे 
सवग नाइकसाहेबाचं्या प्रोत्साहनाने अहण हक्रयािील सहकायाने िक्य झाले. ितेकऱयाचं्या फायद्यासाठी 
धान्य खरेदी करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देिातील पहहले राज्य ठरले. 
 
 यिवतंराव मोहहतेसाहेबानंी सूचहवलेली वरील योजना नाइकसाहेबानंा आतकी अवडली की, कृषी 
अहण सहकार या ितेकऱयाचं्यादृष्टीने ऄहतिय मह्वाच्या, हजव्हायायाच्या हवषयावर त्याचं्यािी चचा करीत 
त्याचं्या कल्पनाचंा-हवचाराचंा अदर करीत. त्या कल्पना ते नीट समजावनू घेत. कृषी व्यवसायाला पूरक 
ऄसा व्यवसाय म्हणजे द ग्ध व्यवसाय. एक चागंला जोडधंदा. पण महाराष्ट्रात ग जरातमधील ‘अणंद’ 
येथील द धाच्या भरविावर चालला होता. महाराष्ट्रातील द ग्ध ईत्पादनाला प्रोत्साहन द्यायेच ऄसेल, द ग्ध 
व्यवसाय वाढवायचा ऄसेल तर म्हिीच्या व गाइच्या द धाला सारखाच भाव द्यावा लागेल ऄिी भहूमका 
मोहहतेसाहेबानंी घेतली व तिा अियाचा प्रस्ताव महंत्रमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवला. त्यावर खूप वादंग 
ईठले. कडाक्याची चचा झाली. ऄन्न-धान्याच्याबाबतीत जसा महाराष्ट्र स्वयंपूणग झाला तसाच तो 
द धाच्याही बाबतीत झाला पाहहजे. ितेीच्या जोडीला ग्रामीण भागात जोडधंदा म्हणनू हा प्रम ख व्यवसाय 
अहे. नाइकसाहेबानंी हे जाणले. अहण अवश्यकता पडल्यास सरकार अर्थथक बोजा ईचलेल ऄसे कबलू 
करून त्यानंी ही योजना कायाच्न्वत केली. धान्य खरेदीच्याबाबतीत महाराष्ट्र जसा ऄगे्रसर राहहला तसाच 
द ग्ध व्यवसाच्याबाबतीतही हनणगय घेणारे हे पहहले राज्य ठरले. त्याची पहरणती रॄेत क्रातंीत झाली. अहण 
दूध हवप ल प्रमाणात ईपलब्ध होउ लागले. 
 
 प सद येथील प्रगत कास्तकार व ज न्या हपढीतील नाइकसाहेबाचें स्थाहनक राजकारणातील 
हक्रयािील कायगकते लक्ष्मणराव जाधव-पहेलवान हे नाइकसाहेबाचं्या सहवासात अले. त्याचं्या ताकदीचा 
ईपयोग नाइकसाहेबानंी ितेीत करवनू घेतला. नाइकसाहेबाचंा सजंीवक सहवास-हनसगाचे साहनध्य अहण 
ितेीतील कष्ट याम ळे लक्ष्मणराव जाधव याचं्या वृत्तीत बदल झाला. त्याचंी िक्ती ितेीच्या कामी लागली. 
त्याचंा अहण त्याचं्या ितेीचा ऄक्षरिः कायापालट झाला. जेव्हा-जेव्हा नाइकसाहेब प सदला अलेत. तेव्हा 
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तेव्हा ते प्राम ख्याने ितेी अहण ितेकरी याबाबत ऄहतिय अस्थापूवगक चौकिी करीत ऄसत. 
नाइकसाहेबानंी हायब्रीड ज्वारी पेरण्यासाठी लक्ष्मणरावानंा प्रवृत्त केले. या ज्वारीची पेरणी त्याचं्या ितेात 
केल्यानंतर म ख्यमंत्री ऄसतानास द्धा त्याचं्या ितेात ज्वारीच्या हपकाची पाहणी करायला अलेत. हे सकंहरत 
हबयाणे वाढले का? हे वातावरण त्याला मानवले का? मात्र या हबयाण्याचा प्रयोग यिस्वी झाल्यानंतर 
त्याचंा अनंद त्याचं्या चेहऱयावरून ओसंडून वाहू लागला. लक्ष्मणराव जाधव पहेलवान यानंी साहंगतलेल्या 
काही अठवणी नाइकसाहेबाचं्या ितेी अहण ितेकरी याचं्यावरील हनःसीम पे्रमाच्या द्योतक अहेत. 
 
 १९७० मध्ये नाइकसाहेब म ख्यमंत्री ऄसताना त्यानंी लक्ष्मणरावाचं्या ितेात बसराइ-ऄधाप री 
जातीच्या केळीचे बेणे अणनू त्याबाबत वारंगा, हज. नादेंड येथील ितेकऱयाला साहंगतले अहण सोबत 
लागवडीची माहहती ऄसणारी प च्स्तकास द्धा हदली. त्या प च्स्तकेतील माहहतीप्रमाणे लक्ष्मणरावानंी त्याचं्या 
ितेात केळीची लागवड केली. प ढे लक्ष्मणराव केळीचे हवक्रमी ईत्पन्न घेउ लागले. बसराइ-ऄधाप री 
केळीची त्यानंी २५-२६ ची रास काढली. त्यानंतर हहवरा ता. महागावं येथील तेव्हाचे प्रगत कास्तकार 
एकनाथराव कदम याचं्या ितेातून ‘हन मान’ जातीच्या केळी बेणे अणले. नाइकसाहेबानंी साहंगतलेल्या 
तंत्रज्ानाचा त्यानंी ितेीत हवहनयोग करून ‘हन मान’ केळीचा हकमान ७० ते ७२ हकलोचा एकेक घड काढला 
अहण सातत्याने काढणे चालू अहे. त्याम ळे लक्ष्मणरावाचं्या अय ष्ट्याचा ऄक्षरिः कायापालट झाला. 
 
 त्याचं्या केळीच्या हपकाची प्रगती पाहून नाइकसाहेबानंी त्याचं्या प सद नजीक ऄसलेल्या सेलू 
येथील ितेातून लक्ष्मणरावानंा हमरचीची रोपं हदलीत. अहण त्याचंी लागवड करायला साहंगतली. तेव्हा 
हमरच्या ऄहतिय कमी भावात हवकल्या जायच्या. ऄिाही पहरच्स्थतीत लक्ष्मणरावानंी एकरी एक लाख 
पस्तीस हजार रुपयाचंी हमरची काढली. अहण तो एक क त हलाचा हवषय ठरला होता. लोकानंा याबाबत 
अरृयग वाटायचे. एवढ्यावरच न थाबंता नाइकसाहेबाचें अवडीचे अहण ऄत्यंत हवरॄासू कृहषिास्त्रज् डॉ. 
म कंदराव गायकवाड (प णे) यानंा त्यानंी लक्ष्मणरावाचं्या ितेात पाठवनू त्याचं्या ितेीची दखल घेतली. 
त्याम ळे त्याचं्या ितेीत हवक्रमी ईत्पन्न हनघाले. त्याचे रॅये ते नाइकसाहेबानंा देतात. 
 
 लक्ष्मणरावानंी केळीच्या हपकाचे हवक्रमी ईत्पादन घेतल्याची दखल राज्यातील वृत्तपत्र अहण 
दूरदिगन वाहहन्यानंी घेतली. राज्यभर तिी प्रहसद्धी हदली. याचा पहरणाम ऄसा झाला की, प ण्याचे प्रख्यात 
ईद्योजक हकलोस्कर यानंी कृहषऔद्योहगक प्रकल्पाच्या संदभातील लक्ष्मणराव जाधव याचंी भहूमका जाणून 
घेतली. तितच हवको-वज्रदंतीचे मालक रॅी. पेंढारकर वृत्तपत्राची कात्रणे घेउन वस्त च्स्थती जाणनू 
घेण्याच्या ईत्कंठेने गोव्याहून थेट लक्ष्मणराव जाधव याचं्या प सदच्या ितेात अले. केळीचा एकेक घड 
ऄहतिय बारकाइने न्याहाळू लागले. लक्ष्मणराव जाधव कोणते हे ऄगोदर त्याचं्या ितेातील गडी-
कामगाराकंडून हवचारणा करून ‘अपणच का लक्ष्मणराव जाधव?’ ऄिी त्यानंा हवचारणा केली. त्याचं्या 
धोतर-सदऱयावरील केळीचे डाग अहण मळलेल्या कपड्याकंडे पाहून त्यानंा हवरॄास वाटेना. त्यानंी हवको-
वज्रदंतीचा मालक ऄसल्याचे सागंून त्याचें काडग लक्ष्मणरावाचं्या हातावर ठेवले. स ट-ब टाची तमा न 
बाळगता त्यानंी केळीच्या बहगचाची पाहणी केली. अहण नंतर ितेातून बोलत-बोलत ते दोघे डाबंरी 
रस्त्यावर ऄसलेल्या त्याचं्या सफारी गाडीपयंत अले. लक्ष्मणरावाचं्या यिाचं गमक त्यानंी हवचारले ऄसता 
लक्ष्मणरावानंी या यिाचं रॅये नाइकसाहेबानंा हदलं. 
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 काही हदवसानंतर हवको-वज्रदंतीच्या मालकाने म द्दाम प सदला येउन त्याचं्या गाडीत बसवनू  
लक्ष्मणरावानंा नागपूरला नेले. त्याचं्या नागपूरनजीक ऄसलेल्या ितेामध्ये केळीची लागवड केली होती. 
केळीची काळजी घेण्याच्यादृष्टीने जळगावं येथील केळीतज्ज्ानंास द्धा त्यानंी बोलहवले होते. तेथे ईपच्स्थत 
केळीतज्ज्ासंमक्ष लक्ष्मणरावानंा केळीच्या हवक्रमी ईत्पादनाबाबत ऄन भव कथन करायला साहंगतले. 
लक्ष्मणरावानंी नाइकसाहेबाकंडून ते जे हिकले अहण कृतीत अणले ते तेथे साहंगतले. यानंतर 
लक्ष्मणरावानंा प णे, जळगावं, सागंली, परभणी, ऄकोला व नाहिक येथे केळीचे ईत्पादन काढणारे ितेकरी 
त्याचं्याकडे घेउन गेले. त्याचं्या केळीची पाहणी करून झाल्यानंतर त्यानंी लक्ष्मणरावानंा यिाचं कारण 
हवचारलं ऄसता-त्यानंी नाइकसाहेबाचं्या मागगदिगन अहण सहकायाम ळेच हे िक्य झाल्याचे साहंगतले. 
नाइकसाहेबामं ळे त्याचंी प्रगती झाल्याचे ऐकताच ितेकऱयानंीदेखील ऄहधकच जवळीक दाखहवली. अहण 
हा सगळा नाइकसाहेबानंा मानणारा ितेकऱयाचंा वगग होता हे हसद्ध केले. त्या ितेकऱयानंी लक्ष्मणरावानंा 
त्याचं्यासमवते नाइकसाहेबाचंी संग्रही ऄसलेली िायाहचते्र दाखहवलीत. 
 
 राजकारण-समाजकारण यापेक्षा ऄहधक वगेयाया भहूमकेने नाइकसाहेब फक्त ितेी अहण 
ितेकऱयाचंा ध्यास घेउन त्याचंी भरभराट किी करता येइल या हवचारात मग्न ऄसायचे. द ष्ट्काळाच्या 
दाढेतून राज्याला कसे वाचहवता यइल याची त्यानंा प्रचता होती. लक्ष्मणराव नाइकसाहेबानंा जेव्हा जेव्हा 
भेटायचे, तेव्हा नाइकसाहेब त्यानंा म ला-बाळापेंक्षाही ऄहधक अप लकीने ितेीहवषयक प्रश्न हवचारत ऄसत. 
याच अप लकीपोटी राज्याचे म ख्यमंत्री ऄसलेले नाइकसाहेब लक्ष्मणरावासंारख्या धोतराला गाठी 
ऄसणाऱया ितेकऱयाला कधीच हवसरले नाहीत. ऄसेच एकदा नाइकसाहेबानंा भेटण्यासाठी ते म ंबइला 
गेलेत. त्यापूवी त्यानंी म ंबइ कधीच पाहहली नव्हती. धोतराला गाठी अहण सदऱयावर केळीच्या पानाचें डाग 
ऄिा पोषाखात ते म बंइला गेलेत. म ख्यमंत्रयाचं्या ‘वषा’ बगंल्यावर गेल्यानंतर लक्ष्मणरावाचं्या बाज ला काही 
ऄहधकारी टापटीप पोषाखात ईपच्स्थत होते. म ख्यमंत्रयाच्या नोकराला लक्ष्मणरावानंी ‘प सदहून लक्ष्मण 
जाधव अला’ म्हणून नाइकसाहेबानंा हनरोप द्या ऄसे साहंगतले. हा हनरोप  हमळताच नाइकसाहेब त्याचं्या 
बंगल्याच्या बाहेर पैदल चालत अलेत. अहण पोषाखातील ऄंतर बाजूला करून लक्ष्मणरावानंा कडाडून 
भेटले. हाताला धरून बंगल्यावर नेले. बंगल्यातील मखमली ख चीवर बसायला साहंगतले. ऄन 
बसल्याबरोबर ‘किी अहे ितेी?’ ऄसा प्रश्न हवचारला. क्षणाधात पोषाखातील ऄंतर गळून पडले. अहण 
सभोवती ईभा ऄसलेला ऄहधकारी वगग ऄवाक् झाला. 
 
 ऄसेच एकदा नाइकसाहेब प सदला अले ऄसताना मनोहर वानरे हा कास्तकार रस्त्याच्या कडेला 
ऄसलेल्या ितेातील ध ऱयावर हातात खोरं घेउन ईभा ऄसलेला नाइकसाहेबानंी पाहहला. अहण जाता-
जाता त्याला जीपगाडीतून नमस्कार केला. वानरे भाबंावनू गेले. वानरेंनी सवग घटनाक्रम लक्ष्मणरावानंा 
साहंगतला. लक्ष्मणरावानंी त्यानंा साहंगतले, “नाइकसाहेबानंी त ला नमस्कार न करता त झ्यातील 
ितेकऱयाला नमस्कार केला.” नाइकसाहेबाचं्या हवरुद्ध पाटीचा ऄसलेला तो ितेकरी हवचार करू लागला. 
अहण नाइकसाहेबानंा धन्य-धन्य म्हणून गौरव ूलागला..... 
  
 या ईदार ऄतंःकरणाच्या नेत्याने अय ष्ट्यभर देण्याचेच काम केले. किाचीही ऄपेक्षा केली नाही. 
त्याचं्या हृदयाच्या कप्प्यातला एक अंतरकप्पा म्हणजे ितेकरी ! अंतहरक ओलाव्याने त्यानंी ितेकऱयाला 
मागगदिगन अहण सहकायग केले. एका ऄथाने ते ितेकऱयाचें महसहा ठरले. जीवाला जीव देणारा हाडाचा 
माणूस त्यानंी तयार केला. केवळ हवदभातच नव्हे तर पहरृम महाराष्ट्र अहण मराठवाड्यातील ितेकरी 
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ितेकरी ितेीहनष्ठ केला. कायाया मातीचं देणं घेण्याचं त्याला हिकहवलं. राक्षसासारखा जबडा काढून 
बसलेला द ष्ट्काळ मी नष्ट करेन, ऄसा त्यानंा अत्महवरॄास होता त्याचं्या एका िब्दात जीवाचं रान करणारा 
ितेकरी त्याचं्या पाठीमागे ऄसल्याम ळे “जर मी दोन वषात महाराष्ट्र ऄन्नधान्याच्याबाबतीत स्वयपूंणग करू 
िकलो नाही तर मला रस्त्यावरील खाबंावर लटकवनू फािी द्या! ” ऄिी त्यानंी भीष्ट्म प्रहतज्ा केली. 
नाइकसाहेबानंा खाबंावर कसे लटकव ूद्यायचे? या एकाच धास्तीने पेटून ईठलेला ितेकरी ितेीिी एकरूप 
झाला. अहण नाइकसाहेबाचं्या प्रहतजे्ला वास्तहवक रूप देण्यात यिस्वी झाला. माझा ितेकरी मला मरू 
देणार नाही. याची नाइकसाहेबानंा जाण होती. एवढा प्रबळ हवरॄास त्याचंा ितेकऱयावंर अहण ितेकऱयाचंा 
त्याचं्यावर होता. ितेीहिवाय ितेमालाचाही हवचार त्यानंी केला. वैक ं ठभाइ मेहता, डॉ. धनंजयराव 
गाडगीळ, यिवतंराव चव्हाण, हवखे पाटील अहण नाइकसाहेब यांच्या ऄथक पहररॅमाने महाराष्ट्राचे 
सहकार खाते हनमाण झाले व नावारुपाला अले. अज अहिया खंडातील सवात मोठे सहकार के्षत्र 
महाराष्ट्रात अहे. या ध्येयवडे्या नेत्यानंा राज्याच्या हवकासाचा ध्यास होता. नाइकसाहेबानंी तत्कालीन 
सहकारमंत्री यिवरंाव मोहहते याचं्या सहकायाने ‘एकाहधकार कापूस खरेदी योजना स रू करून पाढंऱया 
सोन्याला न्याय हदला.’ अज ितेकऱयाचंी च्स्थती पाहता डोयायात पाणी येते. अहण तेवढ्याच प्रकषाने 
नाइकसाहेबाचंी अठवणही होते. 
 
 “हपकाकंडे अपल्या लेकरापं्रमाणे पाहा, त्याला पाण्यावाचून तडफडत ऄसल्याचा भाव मनात ठेवनू 
जिी मनाची च्स्थती होते; अहण त्याच्यासाठी अपण जी प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा करतो त्याच पोटहतडकीने 
हपकानंा वळेोवळेी घागरीने पाणी घालून फ लवा” म्हणणारा ितेकऱयाचंा नेता मरतानास द्धा हातात एक 
रोपटं घेउन अमच्यातून हनघून गेला. नाइकसाहेबापंासून पे्ररणा घेउन चदं्रमौळी झोपडीत राहणारे 
लक्ष्मणराव जाधव अज प सद पहरसरातील एक प्रगत अहण सधन कास्तकार अहेत. ही सगळी 
हहरतक्रातंीची हकमया. 
 
 नाइकसाहेबाचं्या म ख्यमंत्रीपदाच्या कायगकाळात कृषी ईत्पादनाला हविषे सहाय्य हमळाले. 
म ख्यमंत्रीपदाची अपली हवहीत जबाबदारी यिस्वीहरतीने पार पाडीत ऄसतानाच ितेी के्षत्रात 
नाइकसाहेबानंी केलेले प्रयोग व घेतलेले पहररॅम खरोखरच वाखाणण्यासारखे अहेत. लोकनायक बाप जी 
ऄण्यासंारख्या थोर नेत्यानंी त्याचं्या कायाची म क्तकंठाने प्रिसंा केली.  बाप जी ऄणे म्हणतात, “त्यानंी 
एखाद्या कृषी तज्ज्ासंारखा िास्त्रीय सल्ला, ितेकरी म्हणून जो अपला खास ऄन भव अहे; त्याची जोड 
देउन िक्य हततक्या ऄल्पावधीत महाराष्ट्र राज्यात समाहवष्ट झालेल्या मराठवाडा-हवदभग  आ. भागातील 
ितेकऱयानंा हदला.” नाइकसाहेबाचं्या कायगकाळात महाराष्ट्राने ऄन्न-धान्याच्या बाबतीत केलेली कामहगरी 
ऄभतूपूवग ऄिीच म्हणावी लागेल. या कामहगरीतूनच भारत अर्थथक बाबतीत स्वावलंबी होण्याच्या कामाला 
गती प्राप्त झाली. या संदभात ते प ढे म्हणतात, “ वसंतरावाचं्या नेतृत्वाखाली अहण त्याचं्या कल्पकतेम ळे व 
कृषी ईत्पादन वृद्धीचे कायग यिस्वी झाले तर महाराष्ट्रातील जनता अजच्यापेक्षा ऄहधक डोके ईंच करून 
मोठ्या ऄहभमानाने हदल्लीच्या राजपदावरून कायग करू िकेल.” बापूजी ऄण्यानंी केलेले हे भाकीत प ष्ट्कळ 
ऄंिी खरे ठरले अहे. कें द्राच्या राजकारणात मराठी ऄच्स्मता अज मोठ्या हदमाखाने हमरहवताना अपणाला 
हदसत अहे. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य हनमाण झाल्यानंतर म ख्यमंत्रीपदावर एखादा द सरा ऄपवाद 
वगळता ितेकरी क ट ंबातून अलेल्या नेत्यानंीच राज्याचे म ख्यमंत्रीपद हवभहूषत केले. मात्र नाइकसाहेबानंी 
ज्या ितेीचा हवचार केला तसा हवचार कोणी फारसा केलेला नाही. स प्रहसद्ध समाजवादी हवचारवतं ना. ग. 
गोरे यानंी केलेले हे हवधान नाइकसाहेबाचं्या कायाचा यथोहचत गौरव करणारे अहे. 
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 गोरे यानंी प ढे जाउन वरील संदभात केलेले हववचेनही प्रचतनीय अहे. “महाराष्ट्रातील ितेीला 
म ख्य गरज अहे ती पाण्याची, पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर कसा केला जाइल याबद्दल ऄडाखे 
वसंतरावानंी अपल्या ऄवलोकनाने व ऄन भवाने हनहरृत केले ऄसावते. अहण महाराष्ट्रातील ऄन्न-धान्याची 
टंचाइ हे एक अव्हान समजून त्याला तोंड देण्याचा त्यानंी हनरृय केलेला होता.” ‘हाताला काम अहण 
ितेीला पाणी’ हे जणू नाइकसाहेबाचं्या कायाचे सूत्र होते. महाराष्ट्र राज्याच्या मंहत्रमंडळात नाइकसाहेबानंी 
कृषी, सहकार अहण राजस्व या हवहवध खात्याचंी जबाबदारी लीलया साभाळंली. मात्र ते रमले कृषी 
खात्यात ितेकऱयानंा सपंन्न पाहण्याचे स्वप्न ते सतत पाहत राहहले. ऑक्टोबर १९५८ मध्ये त्यानंी 
वत्सलाबाइ-समवते सपत्नीक चीन अहण जपानचा दौरा केला. प्रसगापूर अहण कोलंबो येथे थाबंून या 
भेटीत त्यानंी कापसावरील प्रहक्रया ईद्योगाचा हविषेत्वाने ऄभ्यास केला. ईत्तर भारतीय राजकारणातील 
एक वादळी व्यहक्तम्व ऄसलेले माजी पंतप्रधान चरणप्रसग यानंा ितेकऱयाचंा महसहा म्हटले जाते. त्याचंा 
हा गौरव यथायोग्यही ऄसेल, चौधरी चरणप्रसगानी ‘ितेी अहण ग्रामीण ऄथगिास्त्र’ या हवषयावर काही 
प स्तके हलहहलीत. नाइकसाहेबानंा राजकारणाच्या धकाधकीत ऄिी वाङ मयहनर्थमती करणे िक्य झाले 
नाही. मात्र प्रसंगोपात त्यानंी केलेल्या व्याख्यानावर अधाहरत ‘अवाहन’ हे प स्तक हदनेि देसाइ यानंी 
प्रहसद्ध केले. पा.ं वा. गाडगीळासंारख्या पत्रपहंडताचंी त्यास हववचेक प्रस्तावना अहे. त्यात िेती हवषयीची 
जी भाषणे अहेत ती म ळातून वाचावी आतकी मौहलक अहेत. नाइकसाहेबाचें ितेीहवषयक ज्ान पढीक 
नव्हते. त्यात प स्तकीय पाहंडत्य नव्हते. ितेी प्रश्नाहवषयी ऄसणारी पोटहतडीक-अत्यंहतक हजव्हाळा, 
ितेीवर स्वतः केलेले प्रयोग यातूनच त्याचें व्याख्यान फ ललेले ऄसायचे. ते प्रकट प्रचतनच होते. अपल्या 
म ख्यमंत्रीपदाच्या कायगकाळात ितेीसंबधंात नाइकसाहेबानंी ऄत्यंत मूलगामी स्वरुपाचे हनणगय घेतले. 
प्रहसद्धीच्या झोतात ते राहतील याची फारसी काळजी त्यानंी घेतली नाही. ईलट ितेकरी ताठ मानेने 
अपल्या पायावर ईभा राहील याची काळजी मात्र वाहहली. ‘ितेकरी हा महाराष्ट्र राज्याच्या सामर्थ्याचा 
कणा अहे. मठूभर ईद्योगधंदे हे महाराष्ट्र राज्याचे खरे स्वरूप नव्हे. ितेीमध्ये अपण मागाल ते हमळू 
िकते. त्याच्यामध्ये रक्त अटवणारा, घाम गाळणारा माणसू हवा; ऄसे ते म्हणत. 
 
 माजी कें द्रीय कृहषमंत्री कै.ऄण्णासाहेब प्रिदे अहण नाइकसाहेब याचें सूर ितेीहवषयी वाटणाऱया 
हजव्हायायातूनच ज ळले. 
 
   मधूर हे भावबंध I 
   फुलवी जीवन गाणे ॥ 
   बहरुनी ये वसतं I 
   फुलवी णहरवे लेणे ॥ 

 
 त्यानंी या संदभात एक चागंली अठवण साहंगतली अहे. ऄण्णासाहेब कृहषमंत्री ऄसताना म्हणजे 
१९६२ ते १९८० या कालखंडात कें द्रीय कृहषखाते देिातल्या म ख्यमंत्रयाचं्या बैठका, धान्योत्पादन वाढीसाठी 
घ्यायचे. त्यावळेी  नाइकसाहेबाचें जे भाषण व्हायचे त्या तोडीचे भाषण कोणताच म ख्यमंत्री करीत नसे. 
अधी पहंडतजी, नंतर िास्त्रीजी अहण मग आंहदराजी त्याचं्या ितेीहवषयक भाषणानंी प्रभाहवत झालेले मी 
पाहहले अहेत ऄसे ऄण्णासाहेबानंी ऄगदी मनःपूवगक साहंगतले. नाइकसाहेबानंंतर म ख्यमंत्री झालेल्या रॅी. 
िकंराराव चव्हाण याचं्याहस्ते वसंतराव नाइक कृषी हवकास प्रहतष्ठानने नाइकसाहेबाचं्या जयंतीला 
म ंबइच्या के. सी. महाहवद्यालयात पराक्रमी ितेकऱयानंा मानाचा म जरा करून घसघिीत ऄसे प रस्कार 
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हवतरीत केले. त्याहवषयी नाइकसाहेबाचं्या कायाचा गौरव करताना िकंररावानंी अपल्या तीस वषाच्या 
राजकीय जीवनाच्या ऄनेक अठवणी साहंगतल्या, त्यावळेी ते म्हणाले, “महाराष्ट्राची ितेी समदृ्ध करायची 
ऄसेल तर न सते यंत्र हतथे नेउन चालणार नाही. ितेीत अहण ितेकऱयात समरस होणारा कायगकताही 
हतथे गेला पाहहजे.” ऄसे सागंून िकंररावानंी एक अठवण साहंगतली. अहण कायगक्रमात मोठी खसखस 
हपकली. म ंबइच्या पि वैद्यक महाहवद्यालयातील हवद्यार्थ्यांना ‘गाय’ हा प्राणीच माहीत नव्हता. स्वतःचा 
ऄन भव त्यानंी साहंगतला. प स्तकी ज्ान अहण व्यवहारी ज्ान यामध्ये केवढा मोठा  फरक अहे! गाय न 
पाहहलेले पि वैद्यक ग्रामीण भागात पि धन कसे वाढहवणार? त्याची हनगा किी राखणार? नाइकसाहेब 
सागंायचे की, “ितेी यंत्राने अहण तंत्राने होणार नाही, अहण मंत्रानेही होणार नाही. ितेीत गाडून 
घेतल्याहिवाय ती फ लत नाही. महाराष्ट्राच्या म ख्यमंत्री पदाच्या ख चीत मी बसलेला ऄसलो तरीदेखील मी 
ितेीच्या बाधंावर बसलेला अहे.” ऄसे ते नेहमी म्हणायचे. यासंदभात एक अठवण ऄिीच वधेक अहे. 
 
 पावसाळा स रू झाला होता, पण पाउस पडत नव्हता. चातक पक्षासारखे ितेकरी डोयायात प्राण 
अतून पावसाची वाट पाहत होते. अहण एकदा अकािात कायाया ढगाचंी गदी जमली, धो-धो पाउस पडू 
लागला. नाइकसाहेबाचं्या डोयायातून अनंदारॅू वाहू लागले. ऄहतिय अनंदाने अपला हिपाइ महंमद 
याच्या हाती िभंराची नोट देउन त्याला त्यानंी पेढे अणण्यासाठी हपटाळले. पाउस पडला म्हणून पेढे 
वाटणारा हा म ख्यमंत्री जगावगेळाच म्हणावा लागेल. त्यावळेी स धाकरराव नाइक यवतमाळ हजल्हा 
पहरषदेचे ऄध्यक्ष होते. त्यानंा म ंबइहून नाइकसाहेबानंी फोन केला. म ख्यमंत्रयाचंा फोन म्हणनू 
स धाकररावानंी मोठ्या लगबगीने फोन घेतला. फोनवरून नाइकसाहेबानंी हवचारले, “आकडे म ंबइमध्ये 
पाउस स रू अहे. हतकडे अपल्या हजल्यात पावसाची काय च्स्थती अहे?”  आकडेही पाउस स रू अहे, 
ऄसे स धाकररावानंी सागंताच ऄहतिय अनंदाने अहण हषोल्लासाने स धाकररावाचं्या वक्तव्याला त्यानंी दाद 
हदली. पाउस अहण नाइकसाहेबांचे मोठे ऄतूट नाते होते. 
 
 स प्रहसद्ध नाटककार, ज्येष्ठ पत्रकार, माजी खासदार हवद्याधर गोखले यानंी नाइकसाहेबाचें वणगन 
‘हहरवा माणसू’ या समपगक िब्दात केलेले अहे. नाइकसाहेबाचं्या धमगपत्नी कै. रॅीमती वत्सलाबाइ नाइक 
याचें िोटेखानी जीवनचहरत्र लता राजे यानंी हलहहले ऄसून त्या ‘कतगबगार जीवनाची सावली’ या चहरत्र 
गं्रथात १९६६ साली नाइकसाहेबाचं्या वधापनहदनी त्यानंी नाइकसाहेबाचं्या घेतलेल्या म लाखतीचा ऄंि 
हदलेला अहे. रॅीमती राजे यानंी नाइकसाहेबानंा, मनापासून दाद द्यावी ऄसा कोणता क्षण त मच्या जीवनात 
ऄसू िकतो? ऄसे हवचारले. रॅीमती राजे याचंी ऄिी कल्पना होती की, हवधान सभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात 
हवरोधकानंा त्यानंी हवचारलेल्या प्रश्नाचंी हबनतोड-तकग संगत ऄिा प्रकारची ईत्तरे देउन त्याच्यावर मात 
करण्याचा, त्यानंा नामोहरम करण्याचा प्रसंग ऄसेल. त्याचे वणगन ते करतील. तथाहप क्षणाचाही हवलंब न 
लाग ूदेता नाइकसाहेब म्हणाले, “अधी पावश्ये ओरडून जातात, मग चाह लही न लागता, हिरीषाचे प्रचडं 
वृक्ष ग लाबी फ लाचं्या त ऱयानंी लहडतात, पाखाराचंी, ऄगदी म ंग्याचीही लगबग स रू होते......... पत्ता 
नसतो फक्त मन ष्ट्य प्राण्याला, मग एक हदवस ध्यानीमनी नसताना पहरृमेला काळे ढग जमू लागतात. सवगत्र 
हपवळट सधंीप्रकाि भरून राहतो. अहण पाहता-पाहता पाणकळा येतात. तो क्षण फक्त दादच घेतो. ऄसे 
नाही तर मला प्रजकून जातो.” नाइकसाहेब हहरवा माणूस कसे होते हे समजून घ्याव.े पावसाच्या 
स रुवातीला पावश्या नावाचा पक्षी सारखा ओरडत जातो. त्याच्या ध्वनीवरून ‘पेते व्हा’ ऄसे िब्द प्रहतप्रबबीत 
होतात. पावश्ये ओरडून गेले की, ितेकरी पेरणीची तयारी करतात. पावसाची चाहूल ज्या पक्षाला ऄगोदर 
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लागते त्या पक्षाला ‘पावश्या’ म्हणतात. त्या पक्षावर अधाहरत कवी ऄहनलाचंी ‘पेते व्हा’ या नावाची एक 
हनतातं स ंदर ऄिी कहवता अहे. 
 
 नाइकसाहेबानंी घडवनू अणलेल्या हहरतक्रातंीम ळे ितेकरी जागा झाला. संघहटत झाला. अपल्या 
न्याय्य हक्कासाठी प्रसंग हविषेी अंदोलन करू लागला. नाइकसाहेबाचें ितेीपे्रम केवळ महाराष्ट्रातच नाही 
तर देिात अहण हवदेिातस द्धा पहरहचत होते. प्रभाविाली कवी गोप्रवदाग्रज महाराष्ट्राचे वणगन करताना 
म्हणाले, “दगडाच्या देिा, राकट देिा-कणखर देिा” ते यथाथग अहे. डोंगरदऱयामध्ये  पसरलेले 
महाराष्ट्राचे बह तेक हजल्हे द ष्ट्काळग्रस्त होते. वारंवार द ष्ट्काळाची स्वपरीक्षा देणारा महाराष्ट्र हहरवागार 
झाला पाहहजे हे नाइकसाहेबाचें स्वप्न होते. 
  
 प सद येथील वसंतराव नाइक स्मृती प्रहतष्ठानने येथील प्रहदी वाचनालयाच्या सहकायाने अयोहजत 
केलेल्या राज्यस्तरीय हनबधं स्पधेत प्रथम प रस्काराचे मानकरी ठरलेले रॅी. हनहिकातं म ग टकर 
नाइकसाहेबाचें या संदभात वणगन करताना म्हणतात, “नाइकसाहेब हे ितेीवडेे म ख्यमंत्री होते. तिी प्रहतमा 
त्यानंी हसद्ध केली. अपले हहरवे स्वप्न साकार करण्यासाठी ितेीला पाणी हमळाले पाहहजे. ितेी 
ओहलताखाली अली पाहहजे. अहण त्यासाठी जलप्रसचन योजना, िोटे-िोटे बंधारे, धरणे याचंा हवकास 
झाला पाहहजे. त्यासाठी महाराष्ट्रात हठकहठकाणी हवस्तीणग जलािये त्यानंी जाणीवपूवगक हनमाण केलीत. 
‘पाझर तलाव’ ही नाइकसाहेबाचंीच कल्पना होय. या जलाियाम ळे अहण पाझर तलावामं ळे हवहहरचना तर 
पाणी हमळालेच, हिवाय याम ळे हपकासंाठी, ितेीसाठीस द्धा पाणी ईपलब्ध झाले. हठकहठकाणी िोटे-िोटे 
बंधारे हनमाण करून ‘पाणी ऄडवा, पाणी हजरवा’ ही सकंल्पना प ढे अणली. या िोट्या बधंाऱयानंा अजही 
‘वसंत बंधारे’ याच नावाने संबोधले जाते. द ष्ट्काळावर कायमची मात करून हहरतक्रातंीकडे महाराष्ट्राला 
नेणारा नेता म्हणजे वसतंराव नाइक होय. 
 
 ितेकरी संघटनेचे नेते िरद जोिी एकदा म्हणाले होते. “रॅीमतं ितेकरी ही कहवकल्पना अहे. 
एखादा माणूस रॅीमतं ितेकरी ऄसेल तर तो ितेकरी ऄसणार नाही. थोडक्यात हा वदतोव्याघात अहे. 
ऄसेच त्यानंा म्हणायचे होते. मात्र अज ितेी हवकासातून हनमाण झालेली समदृ्धी अहण संपन्नता याम ळे 
पहरृम-महाराष्ट्र, हवदभग, मराठवाड्याचा काही भाग याचंा कायापालट झालेला पाहायला हमळतो. 
प्रसचनाचा ऄन िषे भरून काढण्याचा हनहमत्ताने लोकप्रहतहनधचच्या अग्रहास्तव हवधी मंडळाचे हविषे 
ऄहधविेन िासनाला बोलवाव ेलागले. एवढी जागरुकता ितेी प्रश्नाचं्या संदभात लोकामंध्ये हनमाण झाली 
अहे. कृहषक्रातंीचा प्रयोग यिस्वी झाल्याम ळे ‘हनवाहाप रती ितेी’ हा दृहष्टकोन मागे पडून ‘व्यापारी ितेी’ हा 
दृहष्टकोन ितेकऱयामं ळे येइल. त्र टीचा ऄन्न संकल्प मागे पडून वाढीचा ऄन्न सकंल्प हवचारात घ्यावा लागेल 
ऄसा अिावादी हवचार ‘ऄन्न-धान्य धोरण अहण कृहषहवकास’ या गं्रथास नाइकसाहेब यानंी हलहहलेल्या 
प्रस्तावनेत व्यक्त केला होता. सदरचा गं्रथ महाराष्ट्र राज्य सहकारी ऄहधकोषामाफग त प्रहसद्ध करण्यात 
अला होता. िरद जोिी यानंी रॅीमतं ितेकरी  ही जी संकल्पना माडंली होती. नाइकसाहेबानंी या 
प्रस्तावनेत ितेकरी ऄसूनही रॅीमंत! हा हवचार माडूंन जसा अिावाद प्रकट केला तसेच फार पूवीच जोिी 
याचं्या प्रश्नाला ईत्तरही देउन टाकले अहे. एखाद्या घटनेकडे त म्ही कोणत्या भहूमकेतून पाहता ही भहूमका 
सकारात्मक अहे की नकारात्मक अहे यावर त मचा दृहष्टकोन स्पष्ट होतो. या संदभात नेहमी एक गोष्ट 
साहंगतली जाते-काचेच्या दोन ग्लासामध्ये ते ऄधे भरले जातील ऄसे पाणी ओतले तर त्याचे वणगन दोन 
पद्धतीने करता येइल. ग्लास ऄधा हरकामा अहे ऄसेही म्हणता येइल अहण ग्लास ऄधा भरलेला अहे 
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ऄसेही म्हणता येइल. पहहला दृहष्टकोन हनरािावादी अहे. तर द सरा दृहष्टकोन अिावादी अहे. माणसाने 
नेहमी अिावादी ऄसाव.े हीच भहूमका घेउन नाइकसाहेबानंी ितेकऱयामंध्ये चतैन्य हनमाण केले. या 
हहरतक्रातंीम ळे कृहष व्यवस्थेत एक नव े त्व, एक नवा हवचार रुजणार अहे. “अपली बरीच ितेी ही 
हनवाहाप रती ितेी होती. अजवर प रत होती. ितेीतून केवळ स्वतःप रतेच ईत्पादन काढण्याची 
मह्वाकाकं्षा न बाळगता त्या ितेीतून हपकाउ माल हनमाण झाला पाहहजे व त्याम ळे ितेकऱयाला अपली 
परंपरागत गहरबी नष्ट करण्याची सधंी लाभली पाहहजे. ितेकरी ऄसूनही रॅीमंत ऄसे नव ेत्व प्रस्थाहपत 
झाले पाहहजे.” ऄसे नाइकसाहेब अग्रहपूवगक सागंत ऄसत. त्याचं्या दृहष्टकोनातून कृहषक्रातंी म्हणजे 
ितेकऱयाचं्या ितेीहवषयक दृहष्टकोनात मूलभतू बदल करणे (Change in outlook of the cultivator) 
ितेकऱयाचे पारंपहरक पद्धतीने, हनसगाच्या लहरीवर व जहमनीच्या मगद रावरच केवळ हभस्त ठेवणारी 
ितेीची पद्धत बदलून अध हनक अहण िास्त्रीय पद्धतीने ितेीचा हवकास केल्याहिवाय कृहषक्रातंीच्या 
कायगक्रमात केवळ ईन्नत अहण संकहरत हबयाणे व स धारलेली ितेीपद्धती यानंाच मह्व हदले नसून ईपसा 
जलप्रसचन योजना, मृदसधंारण, ितेीहवषयक कायदे, सहकारी ऄथग व्यवस्थेच्या सवलती या साऱया 
योजनातूंन ितेकऱयाला कृहषहवकास साधता यावा ऄसाच हा कृहषक्रातंीचा प्रयोग होता अहण प्रयत्न होता. 
कृहषक्रातंीचे हे यि ितेकरी, कृहषसंिोधक, कृहषहवस्तार ऄहधकारी अहण सहकारी ऄहधकोष या चौघाचं्या 
समन्वयाने हसद्ध होणार अहे, ऄसे ते सागंत. भागीदारीत चाललेला जसा व्यापार ऄसतो, एखाद्याचे रॅम, 
द सऱयाचा पैसा, हतसऱयाची जागा अहण चौर्थ्याचे मागगदिगन अहण व्यापारी कौिल्य यातून जसा एखादा 
व्यापार-ईद्योग ईभा राहतो. तसाच ितेाचाही हा व्यापार-ईद्योग या समन्वयापासून अकाराला येइल, ऄसे 
नाइकसाहेबानंा वाटतं ऄसे. 
 
 स दैवाने नाइकसाहेबाचं्या या अवाहनाला महाराष्ट्रातील ितेकऱयानंी मनापासून चागंला प्रहतसाद 
हदला. कृहषक्रातंीचा हा मूळ हेतू त्यानंा पटला अहण नव्या जोमाने, ईत्साहाने व हजद्दीने ितेकरी बाधंवानंी 
ही कृहषक्रातंी महाराष्ट्रात घडवनू अणली. जगात झालेल्या सवग क्रातं्या या रक्तलाहंित होत्या. 
महाराष्ट्रातील ही कृहषक्रातंी मात्र ितेकऱयाचं्या हनढळाच्या घामातून हनमाण झाली. ितेकऱयाचं्या 
स्वदेगंगेतून महाराष्ट्रात एक कमगतीथग ईभे राहहले. प सदचे लोकिाहीर भाउराव पाटील चोंढीकर 
नाइकसाहेबाचंा ग णगौरव करताना एकदा म्हणाले, “हहरतक्रातंीच्या ओंकारातून त झेच घडले अम्हा ं
दिगन.” भ्रातंहचत्त झालेल्या ऄज गनाला भगवान रॅीकृष्ट्णाने क रूके्षत्रावर गीता साहंगतली. त्याला हनःिकं 
केले, तो य द्धाला तयार झाला अहण त्या भारतीय य द्धात त्याला हवजयही प्राप्त झाला. परंत  गीतेतील 
त्वज्ान आतके सीहमत राहहले नाही. पाच हजार वषांच्या प्रदीघग कालखंडामध्ये माणसाच्या मनाची ज्या 
ज्या वळेेला ऄज गनावस्था होते, त्या त्या वळेी त्याला पडलेल्या प्रश्नाचे ईत्तर त्याला गीतेत सापडते. 
प्रवचनकार नेहमी या सबंंधात एक दाखला देतात; गाइला पान्हा फ टतो तो वासरासाठी, वासराचे तर पोट 
भरतेच परंत  दूध-द भत्याच्याबाबतीत सगयाया घरा-दाराची चंगळ होते. स्वतःच्या क ट ंबाप रती ितेी 
करणारा ितेकरी अत्मकें द्रीत होता. अपल्या क ट ंबाचे पोट भरले की, त्याच्यातच त्याला समाधान होइ. 
नाइकसाहेबाचं्या हहरतक्रातंीच्या प्रयोगातून त्याच्यातला प रुषाथग जागा झाला. त्याचा दृहष्टकोन हविाल 
बनला. अपण केवळ ितेकरी नाही, अपण ऄन्नदाते अहोत. राष्ट्राचे पोषण करण्याचे दाहयत्व अपले 
अहे. या हवचाराने तो पे्रहरत होउन ितेीकडे पहायला लागला. एक नवीन गीता नाइकसाहेबानंी 
साहंगतली, ऄसे म्हटल्यास ते च कीचे ठरू नये. नाही तरी नव्या य गसंदेिाला ‘गीता’ संबोधण्याची प्रथाच 
अहे अहण कोणतीही ‘गीता’ हे जीवन जगण्याचेच त्वज्ान अहे. हा कृहषक्रातंीचा प्रयोग जसजसा ऄहधक 
यिस्वी होइल तसतसे अपले ऄन्नधोरण बदलत जाइल... ऄन्नधान्यातील तूट नाहीिी होउन ईलट 
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ऄन्नवृद्धीचा हवचार राष्ट्राला नव ेबळ देइल. लाचारीने ऄन्नधान्याची अयात करावी लागणार नाही. ईलट 
अपली ऄच्स्मता प्रकट करणारी धान्य हनयात अपण करू िकू. 
 
पंचायतराज कल्पनेचे जनक   
   
 ितेीवडेा म ख्यमतं्री म्हणनू नाइकसाहेबाचंा लौहकक मोठा अहे. त्याचं्या कायगकाळात ितेी अहण 
ितेकरी याचं्याकडे हविषेत्वाने लक्ष देण्यात अले. अहण त्यातून महाराष्ट्रात कृहषक्रातंीची म हूतगमेढ 
रोवण्यात अली. हे हनर्थववादपणे खरे अहे. तथाहप याहिवाय नाइकसाहेबानंी केलेले काही कायग ऄत्यतं 
मोलाचे ऄसून याकडे द लगक्ष करण्यासारखे नाही. नाइकसाहेबच ‘पंचायतराज सहमतीचे’ ऄध्यक्ष होते. 
त्यानंी सादर केलेल्या ऄहवालाप्रमाणे महाराष्ट्रात ‘पंचायतराज’ हनमाण झाले. यात हजल्हा पहरषद, 
पंचायत सहमती अहण ग्रामपंचायत याचंी स्थापना झाली. नागरी स हवधासंाठी जिी नगर पाहलका अहण 
महानगर पाहलका तिी ग्रामीण भागाच्या हवकासासाठी ‘पंचायतराज’. सते्तच्या हवकें द्रीकरणात खरं तर 
लोकिाहीच्या हवस्तारीकरणाचा हा प्रयोग नाइकसाहेबाचं्या कायगक िल नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात स रू 
झाला, रूजला अहण लोकहप्रयही झाला. याचा ऄथग तो पूणगतः हनदोष अहे, ऄसा नाही. लोकिाही 
व्यवस्थेत जे दोष अहेत ते याही व्यवस्थेत अहेत. भारत हा खेड्याचंा देि अहे, ऄसे गाधंीजी म्हणत. 
म्हणून ‘खेड्याकंडे चला’ हा गाधंचजचचा नारा होता. खेडी हवकहसत झाली म्हणजे देि हवकहसत होतो. 
ग्रामीण साहहत्याचे ज्येष्ठ ऄभ्यासक डॉ. अनंद यादव याचं्या मते “अमची खेडी ही ससं्कृतीची अहण 
साहहत्याची नवी कें दे्र अहेत.” या पचंायतराजमधून हनमाण झालेले ग्रामीण नेतृत्व केवळ त्या खेड्याप रते 
सीहमत न राहता राज्य पातळीवर पोहोचले अहण महाराष्ट्रासारख्या प्रगत अहण प रोगामी राज्याचे नेतृत्व 
करून गेले. प सद ताल क्यातील त्या काळातील मागास भागातील डोंगर कपारीत ऄसलेल्या ‘गह ली’ या 
िोट्यािा खेड्यातील भटक्या हवम क्त जातीत जन्माला अलेले नाइकसाहेब महाराष्ट्राचे दीघगकाळ 
म ख्यमंत्री राहहलेत. नाइकसाहेबाचें प तणे स धाकरराव नाइक गह लीचे सरपंच, प सद पंचायत सहमतीचे 
सभापती, यवतमाळ हजल्हा पहरषदेचे ऄध्यक्ष, अमदार, राज्यमंत्री, मंत्री अहण म ख्यमंत्री ऄिा 
चढत्याक्रमाने त्यानंी महाराष्ट्राला समथग नेतृत्व हदले. माजी म ख्यमंत्री हवलासराव देिम ख हे लातूर 
हजल्यातील ‘बाभळगावंचे’ सरपचं होते. यिवतंराव चव्हाण हे सातारा हजल्यातील ‘देवराष्ट्र’े या गावचे 
तर वसंतदादा पाटील हे सागंली हजल्यातील ‘कवठे’ या ग्रामीण भागीतून अलेले नेतृत्व होते. 
महाराष्ट्राच्या म ख्यमंत्रीपदी हवराजमान झालेले एखादा द सरा ऄपवाद वगळता जवळजवळ सवग म ख्यमंत्री 
ग्रामीण भागातूनच अलेले होते. स धाकरराव नाइकानंी अपल्या म ख्यमंत्री पदाच्या कायगकाळात हजल्हा 
पहरषदेच्या ऄध्यक्षानंा लाल हदव्याची गाडी हदली. राज्यमंत्रयासारखा दजा हदला. ग्रामीण भागातून हनमाण 
झालेल्या नेतृत्वाला प्रहतष्ठा प्राप्त झाली पाहहजे. ही त्या पाठीमागील भहूमका होती. ग्रामीण भागाच्या प्रश्नाचंी 
चागंली जाण ऄसल्याखेरीज त्या प्रश्नाचें हनराकरण करता येणार नाही. लोकिाही व्यवस्था हझरपत 
हझरपत वाडी-ताडं्यापंयंत गेली पाहहजे, खेडी स्वावलंबी बनली पाहहजे; ऄन्न-वस्त्र-हनवारा-हिक्षण अहण 
अरोग्य या प्राथहमक गरजाचंी पहरपूती या पंचायत राजच्या माध्यमातून झाली पाहहजे. अहण म्हणून अज 
प्राथहमक िाळा, प्राथहमक अरोग्य कें दे्र ऄिा मह्वाच्या बाबचची व्यवस्था पंचायत राजच्या माध्यमातून 
होताना हदसते. अज हे कायग हततकेसे नीटपणाने चाललेले नाही. हे खरे अहे.पण तो ऄंमलबजावणीतील 
व्यवस्थेचा दोष अहे. मूळ हेतूबद्दल िकंा घेण्याचे काही कारण नाही. महाहवद्यालयात अहण हवद्यापीठामंध्ये 
राष्ट्रीय सेवा योजना नावाचा एक रचनात्मक ईपक्रम ऄसतो. त्याला N.S.S. ऄसे तर राष्ट्रीय िात्र सेनेला 
N.C.C. ऄसे संबोधण्यात येते. N.C.C. Stands for defence and N.S.S. stands for service. ऄसे 
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म्हणतात. महाहवद्यालये अहण हवद्यापीठे याचं्याजवळ हवद्यार्थ्यांच्या रुपाने प्रचंड मन ष्ट्यबळ ऄसते. हे 
मन ष्ट्यबळ हवधायक कायात हवहनयोहजत कराव ेऄसा या मागचा हेतू अहे. ऄिा हवद्यार्थ्यांचे दहा हदवसाचे 
एक हिहबर ग्रामीण भागामध्ये घेण्याहवषयी कटाक्ष ऄसतो. िहरातील महाहवद्यालयातील हवद्यार्थ्यांनी 
खेड्यात दहा हदवसपयंत वास्तव्य कराव,े ग्रामीण जीवन जवळून न्याहाळाव,े त्या जीवनातील प्रश्न 
सहान भतूीने समजून घ्याव,े या प्रश्नाचंी सोडवणूक करण्यासाठी ईत्तरे िोधावीत. अहण िक्य झाल्यास 
त्यातील एखादा प्रश्न हाती घेउन रॅमससं्काराच्या माध्यमातून सेवाभावीवृत्तीने तो प्रश्न सोडवावा. 
पंचायतराजमध्येदेखील हाच हेत  अहे. गाधंी-हवनोबाचं्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी 
नाइकसाहेबानंी प्रमाहणत केलेली ही पंचायत राज व्यवस्था अहे. स्वतः नाइकसाहेब हवनोबाचं्या भदूान-
ग्रामदानाच्या चळवळीमध्ये सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रात हवनोबानंा भदूान अंदोलनात सवात जास्त 
म्हणजे एक लाख एकर २७,००० जमीन यवतमाळ हजल्यातून प्राप्त झाली. या भदूान महोत्सवाला १९५९ 
साली नवभारताचे हिल्पकार तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू ऄगत्यपूवगक ईपच्स्थत होते. 
महाराष्ट्राच्या हवधायक-रचनात्मक कायातील ही मोठी संस्मरणीय घटना अहे. 
 
 १९५८-५९ साली महाराष्ट्रात हा पंचायत राज्याचा सते्तच्या हवकें द्रीकरणाचा नवा प्रयोग स रू 
झाला. देिातील बह तेक राज्यानंी, जवळजवळ १०-१२ राज्यानंी, हा प्रयोग स्वीकारला. ग जरात राज्याचे 
माजी म ख्यमंत्री बळवतंराय मेहता याचं्या ऄध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या सहमतीने या संदभात ज्या काही 
हिफारिी सूचहवलेल्या होत्या. त्या बाज ला सारून नाइकसाहेबानंी ‘ताल का’ हा हवकें द्रीकरणाचा घटक न 
मानता ‘हजल्हा’ घटक मानावा ऄसे सूचहवले. कारण त्याला एक ऐहतहाहसक ऄिी परंपरा होती. मेहता 
सहमतीने हजल्हा पहरषदेमध्ये ऄप्रत्यक्ष हनवडण का घेण्यात याव्या ऄसे सूचहवले होते. नाइकसाहेबानंी मात्र 
प्रत्यक्ष हनवडण का घेण्याचे योहजले. पहरणामतः मतदारामंध्ये ऄहधक राजकीय जागृती हनमाण झाली. 
लोकसभा अहण हवधानसभेच्या हनवडण कामंध्ये जेवढी च रस नसेल त्यापेक्षा ऄहधक च रस अहण ऄहधक 
ईत्साह हजल्हा पहरषदेच्या हनवडण कचमध्ये पहायला सापडतो लोकिाही प्रणालीचे एक प्राथहमक 
प्रहिक्षणच या हनवडण कीमध्ये होउन जाते. खेरीज सघंटना किी बाधंावी, प ढाकार घेउन नेतृत्व कसे 
कराव े याचेही हिक्षण ग्रामीण भागातील कायगकत्यांना प्राप्त होते. नाइकसाहेबानंी हतसरी एक मह्वाची 
हिफारस केली होती. ती म्हणजे हजल्हा पहरषदेच्या पदाहधकाऱयानंी धोरण ठरहवणे अहण या धोरणाची 
ऄंमलबजावणी म ख्य कायगपालन ऄहधकारी अहण हजल्हा पहरषदेचे आतर ऄहधकारी यानंी कसोिीने कराव.े 
हे ते धोरण होय. पंचायत राज्याच्या या धोरणातून नाइकसाहेबाचंी स्वतंत्र प्रज्ा हदसून येते. हजल्हा 
पहरषदेच्या ईभारणीम ळे गेल्या ४० वषांच्या कालखंडात जवळजवळ दहा हजार कायगकते ग्रामीण भागातून 
हनमाण झाले. ‘महाराष्ट्र म्हणजे कायगकत्यांचे मोहळ’ ऄसे गाधंीजी म्हणत. हजल्हा पहरषदेच्या हनर्थमतीम ळे ते 
िब्दि: खरे ठरले अहे. हजल्हा पहरषदेच्या प्रयोगाम ळे ग्रामीण भागातील सामान्य कायगकत्यांनादेखील 
लोक प्रहतहनधी या नात्याने, संधी प्राप्त होउन अपल्या गावचे प्रश्न तळमळीने माडंता अले. हनयोजन हे 
खालून वर जाव ेहा नाइकसाहेबाचंा प्रयत्न होता तो या हनहमत्ताने यिस्वी झाला. 
 
रोजगार हमी योजनेचे प्रणेते   
 
 १९७२ साली महाराष्ट्रात जो ऄदृष्टपूवग, ऄरॅ तपूवग व ऄभ तपूवग ऄसा द ष्ट्काळ पडला. ऄवषगणाम ळे 
ितेीतील मज रानंा काम नव्हते. त्याचंी ईपासमार होउ लागली. तेव्हा त्या बेकार हातानंा काम देण्यासाठी, 
‘मागेल त्याला काम अहण त्याच्या पोटाला दाम.’ देण्यासाठी रोजगार हमी योजना तयार करण्यात अली. 
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ऄिा प्रकारची रोजगाराची हमी देणारी योजना कायाच्न्वत करणारे महाराष्ट्र हे देिातील पहहले राज्य 
अहे. अज ‘जवाहर रोजगार हमी योजना’ या नात्याने ही योजना स रू अहे. नागपूर येथे संपन्न झालेल्या 
त्या हवधी मंडळाच्या हहवाळी ऄहधविेनात त्या दरम्यान या संबंधीचा कायदा एकमताने मंजूर करण्यात 
अला. तत्कालीन पंतप्रधान रॅीमती आंहदरा गाधंी यानंा ही योजना पाहून अरृयग अहण अनंद वाटला. 
देिातील काही ऄथगिास्त्रज्ानंी यावर कठोर टीका केली. ितेीमज रांची क्रयिक्ती वाढून महागाइ वाढेल 
ऄसा अरोप त्यानंी केला. त्यावळेी बोडी येथे गाजलेले काँगे्रसच्या कायगकत्यांचे जे हिहबर झाले. त्या 
हिहबरात मागगदिगन करताना साच्त्वक सतंापाने नाइकसाहेब म्हणाले, “ितेमज रानंा रोजगार ईपलब्ध 
करून देता येत नसेल तर त्यानंा ईंदीर मारण्याच्या गोयाया खाण्यास देउन त्यानंा मारून तरी टाका! हाच 
एक ईपाय देिातील ऄथगतज्ज्ाकंडे बाकी ऄसेल,” नाइकसाहेबाचं्या या सडेतोड ईत्तराने टीकाकाराचं्या 
टीकेची धार बोथट बनली. या द ष्ट्काळातून नाइकसाहेबानंी महाराष्ट्राला जे सहहसलामत बाहेर काढले ते 
त्याचें कायग ऐहतहाहसकच म्हणाव ेलागेल. ऄन्नधान्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूणग करण्याच्या त्याचं्या 
कायाची नोंद जिी स वणग ऄक्षरानंी केली पाहहजे. तिीच नोंद रोजगार हमी योजना ऄमंलात अणनू ईपािी 
ितेमज राला काम देउन त्याला स्वाहभमानाने जीवन जगता येइल अहण या कामातून रस्त्याचें रंुदीकरण, 
खडीकरण, िोटे-िोटे बधंारे, पूल बाधंणे  आ. हवकासाची कामेही परस्पर होउ िकली. या काळातील एक 
मोठी ईद बोधक अठवण हवदभातील एक ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता कवीरॄर यानंी साहंगतली अहे. त्या काळात 
नाइकसाहेब नागपूरला अले ऄसता-कवीरॄर त्यानंा भडंारा हजल्यातील द ष्ट्काळी पहरच्स्थतीबाबत बोलले. 
तेव्हा नाइकसाहेब त्यानंा म्हणाले, “कसला घेउन बसलात भडंारा? हतकडे पहरृम महाराष्ट्रात ितेी 
नागंरून तयार अहे. पण पाउस अलाच नाही. मोठी भीषण च्स्थती अहे.” अहण पत्रकाराचं्या हवनंतीवरून 
पहरृम महाराष्ट्राच्या द ष्ट्काळी पहरच्स्थतीची माहहती घेण्यासाठी त्याचंा दौरा नाइकसाहेबानंी अयोहजत 
करून हदला. त्या दौऱयावर गेलेल्या पत्रकारानंी ऄंगावर काटा अणणारे ते भीषण दृश्य पाहहले अहण 
हवदभातील वृत्तपत्रात त्याचे वस्त हनष्ठ ऄसे तपहिलात हवदारक हचत्रण प्रहसद्ध झाले. त्याबाबत वैदभीय 
पत्रकाराचंी पाठ थोपटीत, समाधान व्यक्त करीत ते म्हणाले, “फार चागंले हलहहले त म्ही सवांनी. या 
द ष्ट्काळातही अपण सारे एक अहोत हे महाराष्ट्राने दाखवनू हदले.” त्यावर कवीरॄर म्हणाले, “जी द ष्ट्काळी 
कामे स रू अहेत ती पाहून तर अम्हाला ‘स काळ दौऱयाचा’ ऄन भव अला.” नाइकसाहेब म्हणाले, “त झ्या 
तोंडात साखर पडो अहण ऄसे घडले तर प ढच्या  वषी त मचा अणखी एक दौरा नक्की समजा” अहण 
अपल्या िब्दाला जागून गोव्यासह महाराष्ट्राचा, वैदभीय पत्रकाराचंा एक दौरा त्यानंी अयोहजत करून 
हदला. या रोजगार हमी योजनेत दहलत, हस्त्रया, भहूमहीन-ितेमजूर ऄिा गरज ंना कामाची हमी हमळाली. 
अर्थथक स्वावलंबनाम ळे त्याच्या स्वाहभमानाला तडा गेला नाही. लाचारीचे हजणे त्याला जगाव े लागले 
नाही. जागहतक बँकेनेदेखील या कामाचे मोठे कौत क केले. िासनाने ‘द ष्ट्काळ हनवारण सहमती’ यासाठी 
गठीत केली होती. हवरोधकाचेंही सहकायग नाइकसाहेबानंी घेतले. अहण सवांनी त्याचे ‘द ष्ट्काळ हनमूगलन 
सहमती’ ऄसे नामकरण केले. द ष्ट्काळासारख्या नैसर्थगक अपत्तीत धीर खचू न देता धीराने अहण खंबीरपणे 
त्याला कसे तोंड देता येइल अहण सामान्य माणसाला हदलासा देउन त्याचा अत्महवरॄास कसा जागा 
करता येइल हे दाखवनू हदले. या कायाची अठवण म्हणून ऄहमदनगर हजल्यातील ‘पाथडी’ येथे रोजगार 
हमी योजनेवरील कामगारानंी चार-चार अणे गोळा करून नाइकसाहेबाचंा हजवतंपणी प तळा ईभारला. 
यापेक्षा या कायाची अणखी कोणती पावती हवी?  
 
 रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून द ष्ट्काळावर मात करण्यासाठी प्रचंड ऄिी कामे करण्यात 
अलीत. द ष्ट्काळाच्या वैिाख वणव्यात होरपळणारी माणसे अहण जनावरे यानंा एकाच वळेेला जगहवणे 
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सोपे नव्हते. पण प्रहमत न हारता साठ हजाराच्या वर मदत कायग चालू ठेवनू द ष्ट्काळाचे हनवारण नव्हे तर 
हनमूगलन करण्यासाठी नाइकसाहेबानंी कंबर कसली. 
 
   “जब तक ख ली न अखँ 
   तब तक कजराइ है। 
   वरना तम कोनसा है, जो हमटा न जाय ।। 
   जब तक किी ना कमर । 
   तब तक कहठनाइ है, 
   वरना काम कौनसा है, जो हकया न जाय ।। 
  
 या काव्यपकं्तीप्रमाणे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पन्नास लाख लोकानंा काम देण्यात अले. 
खोदल्या गेलेल्या सात हजार हवहहरचचे काम यिस्वी ठरले. सहाि ेऐंिी तलाव, दोन हजार पाचि ेग्रामाणी 
तळी तीनि े पासष्ट लाबंीचे कालव ेअहण साठ हजार हकलो हमटर लाबंीच्या रस्त्याचे काम या काळात 
‘द ष्ट्काळी काम म्हणनू करण्यात अले. तीस लाख एकर जहमनचमध्ये बाधं घालण्यात अलेत. या बाधं-
बंहदस्तीचा ईपयोग जहमनीत पाणी अहण ओलावा हटकून धरण्यात होत ऄसल्याम ळे जहमनीची ईत्पादन 
क्षमता वाढते. कामावर ऄसलेल्या मज राचंी कायगक्षमता हटकवनू ठेवण्यासाठी ऄकरा द ष्ट्काळी हजल्यातील 
बत्तीस लाख लोकानंा ‘स खडी’ हा पोषक व सकस अहार प रहवण्यात अला. सरकारी यंत्रणा कामाला 
ज ंपून केवढे प्रचंड कायग करता येउ िकते याचा एक अदिग वस्त पाठच नाइकसाहेबानंी घालून हदला. आतर 
राज्याने सकंटकाळी ज्याचा हकत्ता हगरवावा ऄसा हा ऄन करणीय प्रयोग अहे. ऄभतूपूवग ऄिा द ष्ट्काळावर 
त्यानंी रोजगार हमी योजना या ईपक्रमातून केलेली मात तेवढीच ऄभतूपूवग म्हणावी लागेल. 
 
मूल्यमापन 
 
 महाराष्ट्र राज्य हनमाण झाल्यानंतर स्वतं्रत हवदभाची मागणी जोर धरू लागली. लोकनायक 
बाप जी ऄणे प्रभाविाली नेते या अंदोलनाचे नेतृत्व करीत होते. नागपूर, ऄकोला अहण प सद ही प्राम ख्याने 
या अंदोलनाची प्रभावके्षते्र होती. अंदोलन ऄगदी हिगेला पोहचले होते. स्वतंत्र हवदभाच्या प्रश्नावर 
लोकाचं्या भावना ऄत्यंत तीव्र होत्या. जनतेमधला प्रक्षोभ वाढीला लागला होता. ऄिा या कसोटीच्या प्रसंगी 
सावगहत्रक हनवडण का अल्या. बाबासाहेबाचं्या धमगपत्नी रॅीमती नहलनीबाइ ईपाख्य माइसाहेब म खरे 
वसंतरावाचं्या हवरोधात ईभ्या होत्या. ऄत्यतं संयमाने अहण िातंपणे हवचहलत न होता नाइकसाहेबानंी ही 
हनवडणूक १७,५४४ पेक्षा ऄहधक मताने प्रजकली. हवदभग अहण महाराष्ट्राची ससं्कृती एकच अहे. एका 
मराठी भाषेने अपण सगळे जोडले गेलो अहोत. ही त्याचंी  भहूमका हळूहळू रूजत गेली. अहण हवदभग 
अंदोलनाची तीव्रताही कमी होउ लागली. याच वषी भारत अहण चीनचे य द्ध झाले. महाराष्ट्राच्या 
म ख्यमंत्री पदावरून यिवतंरावजी कें द्रात सरंक्षण मंत्री म्हणून गेले. ‘हहमालयाच्या मदतीला सयाद्री धावनू 
गेला’ ऄसे या प्रसंगाचे मोठे भावपूणग वणगन करण्यात अले. याच वळेी वसंतराव नाइक महाराष्ट्राचे 
म ख्यमंत्री होतील ऄसे वाटत होते. तथाहप ज्येष्ठतेचा हनकष लावनू दादासाहेब कन्नमवार म ख्यमंत्री झाले. 
ऄवघ्या एका वषातच मेंद तील रक्तस्त्रावाम ळे त्याचें द :खद हनधन झाले. कन्नमवाराचं्या ऄनपेहक्षत 
हनधनानंतर महाराष्ट्राच्या म ख्यमंत्रीपदी ५ हडसेंबर १९६३ रोजी वसंतराव नाइकाचंी हनवड करण्यात 
अली. या हनवडीचे सवग स्तरातून स्वागत करण्यात अले. अपल्या स ससं्कृत व ध रंधर व्यहक्तमत्वाने 
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यिवतंरावानंी महाराष्ट्राची घडी नीट बसहवली होती. म. फ ले-राजषी िाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब 
अंबेडकर याचं्या हवचाराचंा वारसा घेउन एक प्रगत अहण प रोगामी राज्य म्हणून यिवतंरावानंी 
महाराष्ट्राची जडण-घडण केली होती. खऱया ऄथाने वसंतरावजीच यिवतंरावजचचे राजकीय 
ईत्तराहधकारी होते. स्वतः यिवतंरावजी एकदा म्हणाले होते, “वसंतरावाचं्या हातात महाराष्ट्र जरूर 
स रहक्षत अहे. म्हणनू त्याचं्या या हाताची महाराष्ट्राला येथून प ढेही अवश्यकता अहे.” यिवतंरावासंारख्या 
ज्येष्ठ-ऄन भवी अहण कायगक िल नेत्यानंी वसंतरावाचं्या कायाचे केलेले मूल्यमापन ऄगदी यथाथगच म्हणाव े
लागेल. अपल्या म ख्यमंत्रीपदाच्या कायगकाळात वसतंरावानी च्स्थर ऄसे प्रिासन हदले. कोयना 
भकंूपासारख्या प्रसंगालाही ते धीरगंभीरपणे सामोरे गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचंा स दीघग 
काळपयंत व्यहक्तगत प्रभाव राहहला. जनतेची केवळ मतेच नाही तर मनेही त्यानंी प्रजकली. 
 
 महाराष्ट्रात कोयना भकंूपाच्यावळेी ईध्वस्त झालेल्या भागाचे प नवगसन १९६५ साली झालेल्या 
भारत-पाहकस्तान य द्धाच्या वळेी १९७१ च्या बागंलादेि म क्ती संग्रामाच्याहनहमत्ताने कें द्राला महाराष्ट्रातून 
सवाहधक मदत देण्यात नाइकसाबानंी मोठी प्रिसंनीय कामहगरी पार पाडली. हवदभग-मराठवाडा-खानदेि 
या भागात कापसाच्या रुपाने ितेकऱयानंा प्राप्त होणारे जे रोखीचे पीक अहे. ‘पाढंरे सोने’ या िब्दात 
ितेकरी बाधंव कापासाचा ईल्लेख करतात. ितेकऱयानंा हकमान हमी भाव प्राप्त करून देउन अडते, 
दलाल, खरेदीदार-व्यापारी याचं्या पािातून ितेकऱयानंा सोडहवण्यासाठी १९७२ साली स रू केलेली 
‘कापूस एकाहधकार योजना’ ितेकऱयानंा वरदानच ठरली. दारूबंदीचे धोरण हिथील करून राज्याच्या 
महस लात एकीकडे भर टाकीत, हवषारी, गावठी दारूच्या प्राषणापासून त्यानंी लोकानंा म क्त केले. नवी 
म ंबइ वसहवण्याच्या कामातही त्याचंा मोठा प ढाकार राहहला. १९७२ साली महाराष्ट्रात पडलेल्या ऄभतूपूवग 
द ष्ट्काळप्रसंगी रोजगार हमी योजनेंतगगत दररोज पन्नास लाख लोकानंा काम देउन त्यानंी एक जादूच 
केली. पहरणामतः महाराष्ट्रात एकही भकूबळी पडू हदला नाही. नगर हजल्यातील ‘पाथडी’ गावात 
नाइकसाहेबाचं्या कृतज्तेपोटी हजवतंपणी त्याचंा प तळा ईभारण्याची एक हकमयाच घडली. ितेी हा तर 
नाइकसाहेबाचंा ऄत्यंत अवडीचा हवषय. ‘ितेकरी कारखानदार झाला पाहहजे’ हे त्याचें स्वप्न होते. 
ितेीला ईद्योगाची जोड हदली, हवकहसत झालेले अध हनक तंत्रज्ान ितेीत ईपयोहजत केले तर ितेी हा 
फायदेिीर व्यवसाय ठरू िकतो या हवचारावर त्याचंी ऄभगं हनष्ठा होती. ‘धरतीच्या कणा कणात समृद्धी 
फ लहवण्याचा त्यानंी अय ष्ट्यभर ध्यास घेतला. खऱया ऄथाने ते भहूमप त्र होते.’ ऄहधक धान्य हपकहवण्यासाठी 
संकहरत हबयाण्याच्या वाणाचा त्यानंी मोठ्या हहरीरीने प्रचार केला. ते ‘हायब्रीड’ या नावाने ितेकऱयात 
लोकहप्रय झाले. नाइकसाहेबाचें ितेीवरचे पे्रम जगजाहीरच होते. त्याचं्या या ऄहधक धान्य हपकवा 
मोहहमेला लोकाचंाही ईत्स्फूतग प्रहतसाद लाभला. अहण म्हणून हहरतक्रातंीचा जनक म्हणून त्याचंा केला 
जाणारा गौरव योग्यच अहे. महाराष्ट्राचे कहव वाच्ल्मकी ग. हद. माडगूळकर यानंी मोठ्या काव्यमय िब्दात 
त्याचं्या कायाचे मोठेपण हविद केले अहे. “वसंतराव राजकारणात अले. मध्यप्रदेिात ईपमंत्री झाले. 
महाराष्ट्रात अरंभी मंत्री अहण प ढे म ख्यमंत्री झाले. हा प्रवास हनःसंिय, ऄहभनंदनीय पण वसंतरावाचंा मूळ 
प्रपड ितेकऱयाचा! ितेी हा त्याचं्या खरा हजव्हायायाचा हवषय. ितेी व्यवसाय म्हणनू केली गेली पाहहजे. 
ितेकऱयाला प्रहतष्ठा लाभली पाहहजे. हे त्याचं्या प्रचतन गीताचे धृपद अहे. महाराष्ट्राची ितेी अज नागडी 
ईघडी राहहली नाही. हतच्या कटीला लाज राखेल ऄसे हहरव ेवस्त्र अहे. िालीनता साभंाळता येइल एवढी 
कंच की हतच्या वक्षस्थळावर अहे. ती पायघोळ पैठणी नेसून हमरहवल तेव्हा वसंतरावाचें सारे मनोरथ 
हसद्धीला जातील.” कायाया मातीचे हहरव ेस्वप्न वसंतरावांनी साकार केले. या संदभातील दोन अठवणी 
मोठ्या ईद् बोधक अहेत. 
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 नाट्यपंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱया सागंलीच्या काही हचत्रपट हनमात्यानंी ‘संथ वाहते 
कृष्ट्णामाइ’ नावाचा एक हचत्रपट काढला होता. याच नावाच्या गीताची एक ध्वनीम हद्रका माडगूळकरानंी 
त्यानंा ऐकहवली. त्यातील खालील ओळी त्यानंा खूप अवडल्यात. 
 
   ॥ सतत वाहत उदंड पाणी, 
   कुणी न वळवून आणण राना ॥ 
 
 अहण महाराष्ट्राच्या खेडो-पाडी हे गीत ऐकहवले गेले पाहहजे यासाठी त्यानंी माडगूळकरानंा 
साहंगतले. गीताच्या स रािंी त्याचें सूर ज ळले होते. अज ‘जलसधंारण’ ही जी संकल्पना अहे. अहण 
त्यातील ‘पाणी ऄडवा पाणी हजरवा’ ही जी मोहहम अहे. त्याचे त्वबीज िब्दरुपाने नाइकसाहेबानंा या 
गीतात गवसले होते. ईपलब्ध ऄसलेल्या पाण्याचा थेंब न थेंब ितेीच्या ईपयोगात अणला पाहहजे. याचा 
ईत्कट ध्यास त्यानंा लागला होता. 
 
 वसंतरावाचंा खरा प्रपड अहण प्रकृती ही एका हाडाच्या ितेकऱयाची होती. ितेी अहण ितेकरी हा 
त्याचं्या  अत्यंहतक हजव्हायायाचा हवषय होता. ‘ितेकरी कारखानदार झाला पाहहजे’ हे त्याचें स्वप्न होते. 
ितेकऱयाला प्रहतष्ठा लाभली पाहहजे हा त्याचंा ईत्कट ध्यास होता. अध हनक ितेीतंत्र ितेीमध्ये ईपयोगात 
अणले पाहहजे, यासाठी त्याचंी तळमळ होती. कमाल जमीन धारणेचा कायदा त्याचं्याच कायगकाळात 
झाला. कोरडवाहू ितेी फोयदेिीर होत नाही म्हणून महाराष्ट्रातील ऄहधकाहधक जमीन ओहलताखाली 
अली पाहहजे. म्हणजे ितेी हा लाभदायक व्यवसाय ठरू िकेल अहण हिवाय ऄन्न-धान्याच्या बाबतीमध्ये 
महाराष्ट्र स्वयंपूणग होउ िकेल याकहरता पावसाचे पाणी वाया न घालहवता ते ऄडहवले पाहहजे. त्यावर 
बंधारे घातले पाहहजे. संकहरत वाण ितेीत वापरले पाहहजे. पाझर तलाव हनमाण केले पाहहजे. जहमनीचा 
पोत तपासण्यासाठी माती तपासणी प्रयोगिाळा ईभारल्या गेल्या पाहहजे. ितेी स धारल्याखेरीज 
महाराष्ट्राची प्रगती होणे िक्य नाही. प्रकबह ना ऄिा प्रगतीला काही ऄथग नाही ऄसे त्याचें ठाम मत होते. 
 
 वसंतराव नाइक हे ितेकऱयाचें हमत्र होते, कैवारी होते. ऄगोदर ितेकरी होते, नंतर मंत्री, 
म ख्यमंत्री होते. मराठवाड्यातील एक प्रगत ितेकरी रॅी. माहणकराव अन्वीकर यानंी या संदभात 
साहंगतलेली गोष्ट मोठी ईद् बोधक अहे. कै. नाइकसाहेब कृहषमंत्री ऄसताना महाराष्ट्रातील ईत्तम ितेीची 
अहण प्रगत ितेकऱयाची माहहती संग्रही ठेवीत ऄसत. ऄिा ितेीची पाहणी करीत, ऄिा ितेकऱयानंा 
अवजूगन भेटत ऄसत. त्याचं्यािी चचा करीत ऄसत. रॅी. अन्वीकर यानंा एक हदवस ऄनपेहक्षतपणे त्याचें 
पत्र अले. हनयोहजत वळेी कै. नाइकसाहेब सपत्नीक अन्वी गावाला अले. पावसाची हरपहरप चालू 
ऄसतानाही त्यानंी अपला हनयोहजत दौरा रद्द केला नाही. त्या भर पावसातही त्यानंी अन्वीकराचंी ितेी 
सगळीकडे हफरून पाहहली. अस्थेवाइकपणाने अवश्यक ती चौकिी केली. ितेीतील हवहवध प्रयोगाचंी 
माहहती करून घेतली. अहण त्यानंतर गावातील ितेकऱयानंा बोलावनू त्यांच्यािी ऄनौपचाहरक चचा केली. 
एका राज्याचा कृहषमंत्री तत्कालीन मागासलेल्या मराठवाड्यातील एका खेड्याला भेट देतो. तेथील प्रगत 
ितेीची पाहणी करतो. ितेकऱयािंी मनमोकयाया गप्पा मारतो अहण सकंहरत बीज ईत्पादनाच्या के्षत्रात 
नव्याने प्रारंभ करणाऱया ईद्योजकानंा जाचक वाटणारे िासकीय हनबधं दूर करण्याच्या संदभात सवगतोपरी 
सहकायग करतो, हा सवगच ऄन भव ऄपूवाइचा होता. त्यातून नाइकसाहेबाचं्या ितेीहवषयक संस्थेचे 
हवलोभनीय पलंूैचे मोठे मनोज् दिगन घडते. 
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 नाइकसाहेब राज्याचे म ख्यमंत्री ऄसताना भारत कृषक समाजाचे ऄहधविेन अहण त्याला जोडून 
एक प्रदिगन म द्दाम म ंबइ येथे भरहवले होते. या प्रदिगनाच्या अयोजनात िासनाने भारत कृषक समाजाला 
सवगतोपरी मदत केली होती. पहरणामतः या ऄहधविेनात ितेकऱयानंा मोठी प्रहतष्ठा प्राप्त झाली. त्याचं्याच 
प्रयत्नामं ळे १९७० साली महाराष्ट्र ऄन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. ऄन्नधान्य ईत्पादनाची तूट 
नाइकसाहेबाचं्याच प्रयत्नामं ळे भरून हनघाली. एवढेच नव्हे तर आतर राज्यानंा मदत करता येइल एवढे 
ऄहधक ईत्पादनही काढण्याआतके सक्षमीकरण महाराष्ट्राच्या ितेती हनमाण झाले. 
 
सौजन्यमूती वसतंराव नाईक 
 
 वसंतराव नाइक म्हणजे मरू्थतमंत सौजन्य. सौजन्यमतूी वसतंराव हा त्याचं्या व्यहक्तम्वाचा 
हवलोभनीय ऄसा पलूै. थोर समाजसेवक सेनापती बापट काही हनहमत्ताने ईपोषणाला बसले होते. 
जाणीवपूवगकच हवरोधी पक्षानंी त्यानंा नाइकसाहेबाचं्या ‘वषा’ या हनवासस्थानासमोर ईपोषणाला बसहवले. 
नाइकसाहेब त्याचं्यािी आतक्या सौजन्याने अहण नम्रतेने वागले की सेनापती बापटानंी 
हनवासस्थानासमोरील अपले ईपोषण हनवासस्थानात स्थानातंरीत केले अहण अपोअपच ते ईपोषण 
संप ष्टात अले. स्वतः सेनापती बापट नाइकसाहेबाहंवषयी वाटणाऱया अदरापोटी म्हणाले, “मोठा ह िार 
माणूस अहे”. हवदभातील थोर समाजसेवक अहण महारोग्याचें म हक्तदाते दाजीसाहेब उफग  हिवाजीराव 
पटवधगन याचंी हवदभातील कथाही ऄिीच अहे. अपल्याकडे एक मराठी वाक् प्रचार प्रचहलत अहे. 
‘सरकारी काम ऄन सहा महहने थाबं.’ नोकरिाहीच्या ऄजगरी हवळख्यात एखादे हवधायक-रचनात्मक 
कामही ऄडकले की त्याचा फटका भल्याभल्यानंा बसतो. लालहफतीचा तडाखाच ऄसा जबरदस्त ऄसतो. 
िासनाकडून महारोग्याचं्या प नवगसनाकहरता हमळणाऱया ऄन दानास हवलंब झाला प्रकवा काही ऄडचणी 
ईद् भवल्या की दाजीसाहेब तावातावाने सहचवालयातील म ख्यमंत्रयाचं्या दालनात प्रविे करीत. हचडत, 
संतापत नाइकसाहेब ऄहतिय िातंपणे त्याचं्यािी बोलत. अहण ऄहतिय रॅद्धापूवगक त्याचं्या पायावर अपले 
मस्तक ठेवत. अहण दाजीसाहेबाचंा सगळा साच्त्वक संताप मावळत ऄसे. थोर समाजसेवकाचं्या हनरलस 
सेवाभावी कायाची नाइकसाहेबानंा कृतज्तापूवगक जाण होती अहण त्याचं्यािी ते स्वाभाहवक नम्रतेने वागत 
ऄसत. ‘प्रसहासन’ हचत्रपटात वरील प्रसंग मोठ्या क िलतेने रंगहवला अहे. 
 
 वसंतराव नाइक हे ऄजातित्रू व्यहक्तमत्व होते. हवरोधी पक्षातील जवळजवळ सवांिी त्याचें ऄत्यंत 
ऄनौपचाहरक स्नेहबधं होते. हवदभातील प्रहसद्ध पत्रकार दत्ता कवीरॄर यानंी या संदभातील साहंगतलेली 
एक अठवण त्याचं्या या मनोधमावर प्रकाि टाकणारी अहे. दरवषी हहवायायात महाराष्ट्र हवधी मंडळाचे 
एक हविषे ऄहधविेन नागपूर येथे होत ऄसते. या ऄहधविेनात सीमाप्रश्न हा एक ऐरणीवर राहणारा प्रश्न 
ऄसे. मोचा-धरणे, सभागृहात गरमागरम चचा हा हनत्यक्रम ठरलेला. एकदा सभागृहातून हवरोधी पक्षाने 
सभात्याग केला अहण म ख्यमंत्रयाचं्या कायालयासमोरील व्हराडं्यात खाली टाकलेल्या चटइवर त्यानंी 
ठाण माडंले. सभागृहात ईपच्स्थत ऄसलेल्या नाइकसाहेबानंा हे समजले. वातावरण खूपच तापलेले होते. 
पत्रकारानंा तर एक मोठे खाद्यच गवसले होते. एवढ्यात नाइकसाहेब तेथे अले अहण नाइकसाहेबानंी 
एकेका नेत्यानंा त्याचं्या नावासह हाक मारून अपल्या कायालयात अत येउन बसण्यास साहंगतले. 
सहचवानंा ख च्या लावायला साहंगतले. नाइकसाहेबाचं्या या सौजन्यिील पाहवत्रयाने हवरोधक ऄस्वस्थ 
झाले. अहण ते म्हणाले, “अमचे धरणे अहे अम्ही अत येणार नाही.” अपला तंबाखूचा पाइप िातंपणे 
पेटहवत नाइकसाहेब म्हणाले, “ठीक अहे. मी ही त मच्या येथेच बसतो.” अहण खाली चटइवरच माडंी 
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मारून ते बसले. त्याचं्या या ऄकृहत्रम वृत्तीने हवरोधकाचं्या हवरोधाची धार बोथट झाली. वातावरणातील 
ताणतणाव कमी झाला. गप्पा रंगू लागल्या. अहण हवरोधकानंा ते म्हणाले, “त मचे तर धरणे अहे, ईपोषण 
नाही ना?” अहण सेवकानंा सागंून त्यानंी खाद्य-फराळ मागहवला. अहण अपोअपच धरणे अंदोलन 
संप ष्टात अले. हवरोधकानंा प्रजकण्याची एक वगेळीच हातोटी त्याचं्या सौजन्यिील वृत्तीत होती. ते 
म ख्यमंत्री ऄसताना तर त्याचं्या ‘वषा’ बंगल्यावर सारखी वदगळ ऄसायची. मंत्री, राजकीय नेते, कायगकते, 
सामान्य माणसे, खेड्यातील ग्रामस्थ आ. म ख्यमंत्री पदावरून पायईतार झाल्यावरदेखील ऄिीच गदी 
कायम होती. हे मात्र खरोखरच अरृयग होते. कवीरॄरानंीच साहंगतलेली या संदभातील ही अठवण ऄिीच 
ईद् बोधक अहे. नागपूर ऄहधविेनात ‘रवी भवन’ पहरसरातील बावीस नंबरच्या बंगल्यात त्याचें वास्तव्य 
होते. रात्री बारा वाजता पत्रकाराचंी अहण त्याचंी भेट झाली. मनमोकयाया गप्पा झाल्या. पत्रकारानंाच 
नाइकसाहेबानंी स्वतः ऐकहवलेला हकस्सा तसा धक्कादायकच. एकदा एक साधू महाराज त्याचंी वाट पाहत 
थाबंला होता. रात्रीचे जवळजवळ तीन वाजले होते. तोपयंत भेटणाऱयाचंी वदगळ चालूच होती. तो साधू 
महाराज कवी होता. त्याला अपल्या कहवता नाइकसाहेबानंा ऐकवायच्या होत्या. त्याच्या अग्रहास्तव 
नाइकसाहेबानंी त्याच्या दोन कहवता ऐकल्या. अहण मगच ते झोपायला गेले. लोक अपल्यावर ईदंड पे्रम 
करतात. त्या पे्रमाचा अपण सहषग स्वीकार करायला पाहहजे. ही त्याचंी वृत्ती होती. ऄजातित्रू, 
सौजन्यमतूी ही नाइकसाहेबानंा लावण्यात येणारी न सती हविषेणे नाहीत. ते त्याचं्या ऄहभजात 
स संस्कृतपणाचे एक ऄहवभाज्य ऄंग होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर 
ग रुजी ककग रोगािी झ जं देत होते. ते दवाखान्यात भरती होते. आहंदरा गाधंीचे संघाबद्दलचे फारसे चागंले 
मत नव्हते. परंत  एक मोठा माणूस अजारी अहे. मतभेद, मतभेदाच्या जागेवर ऄसले पाहहजे यावृत्तीने ते 
त्यानंा भेटायला गेले. जाबं वतंराव धोटे हवदभातील सवात मोठे अहण िक्तीिाली हवरोधक. त्याचें वडील 
अजारी होते. अहण नागप रात दवाखान्यात भरती होते. त्याचंी हवचारपूस करायला ते स्वतः दवाखान्यात 
गेले. 
 
 हवरोधकािंी ऄत्यंत सौजन्यिीलवृत्तीने वागणे हा नाइकसाहेबाचं्या ऄहभजात स ससं्कृतपणाचाच 
भाग होता. त्यात क ठेही कृहत्रमता नव्हती, हदखाउपणा नव्हता. याच संदभातील खालील अठवण त्याचं्या 
या वृत्तीचे हनदिगक अहे. 
 
 वसंतराव नाइकसाहेबानंा त्याचें हमत्र ऄसलेल्या गोधाजी ईपाख्य बाबासाहेब म खरे व डॉ. द. ि.ं 
ईपाख्य भाउसाहेब सरनाइक यानंी राजकारणात अणले. प ढे स्वतःच्या कायगकतृगत्वाने नाइकसाहेब 
यिाची एकेक पायरी ओलाडंीत म ख्यमंत्रीपदावर जाउन पोहचले. अहण म ख्यमंत्री पदावर राहण्याचा एक 
हवक्रम त्यानंी नोंदहवला. बाबासाहेब म खरे व भाउसाहेब सरनाइक या एकेकाळच्या हमत्र ऄसलेल्या 
सहकाऱयािंी प ढे त्याचें राजकीय मतभेद झालेत. लोकनायक बाप जी ऄणे, हब्रजलालजी हबयाणी, म खरे-
सरनाइक, टी. जी. देिम ख यानंी स्वतंत्र हवदभाची मागणी करून एक तीव्र अंदोलन १९६० च्या दरम्यान 
िेडले. राजकीय मतभेद हकतीही तीव्र ऄसले तरी अपले वैयहक्तक संबध हजव्हायायाचे ऄसावते. यावर 
नाइकसाहेबाचंा स रूवातीपासून कटाक्ष होता. नाग-हवदभग अंदोलन सहमतीने प सदची नगर पाहलका 
प्रजकल्यावर डॉ. ऄब्द ल मन्नान नगर पहरषेदेचे ऄध्यक्ष झाले. ते म खरे-सरनाइक गटाचे कायगकते होते. 
प सद येथे नळािारे पाणी प रवठा करण्याची योजना कायाच्न्वत करण्यासाठी प सद नगर पहरषदेने सवग ऄटी 
पूणग करून अवश्यक ती कागदपते्र िासनाकडे सादर केली. तथाहप ही योजना मंजूर होत नव्हती. 
नाइकसाहेब त्यावळेी राजस्वमंत्री होते. त्याचं्या मागगदिगनाने अहण प्रयत्नाने योजना मंजूर करून 
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घेण्यासाठी डॉ. मन्नान यानंी सरनाइक यानंा हवनंती केली. अहण म ंबइला जाण्यासाठी गळ घातली. 
त्याप्रमाणे डॉ. सरनाइक म ंबइला गेले. मतै्रीचे संबधं लक्षात घेउन डॉ. सरनाइक म ंबइला गेल्यावर ‘वषा’ 
बंगल्यावर गेलेत. तेथे त्यानंी नाइकसाहेबाचंी भेट घेतली. येण्याचे प्रयोजन साहंगतले. नाइकसाहेबानंी 
त्यानंा दहा वाजता यायला साहंगतले. अपणाला दोन तासानंी बोलावल्याबद्दल डॉ. सरनाइक काहीसे रूष्ट 
झाले. मात्र दहा वाजता पोहोचल्यावर नाइकसाहेब त्याचंीच वाट पाहत होते. अग्रहानंी त्यांनी 
अपल्यासोबत जेवायला लावले. अहण त्यानंतर त्यानंा घेउन ते सहचवालयात गेले. (त्यावळेी मंत्रालयाला 
सहचवालय म्हणत ऄसत.) हतथे गेल्यानंतर संबहंधत मंत्री अहण ऄहधकाऱयािंी बोलून त्यानंी एकाच 
हदवसात योजना मजूंर करून घेतली. तसे मंज रीचे पत्र डॉ. सरनाइकानंा हदले. एवढेच नव्हे तर म ंबइ ते 
ऄकोल्यापयंतच्या रेल्वचेे अरक्षण करून त्याचें हतकीट त्याचं्या हातात हदले. अहण त्याचंी पाठवणी केली. 
अपल्या राजकीय मतभेदापोटी गावचा हवकास थाबंता कामा नये ऄिी नाइकसाहेबाचंी भहूमका होती. 
 
 वसंतराव नाइकसाहेबाचें  जीवन हे सौजन्याचे मूर्थतमतं ईदाहरण. सौजन्याला ऄवतीणग व्हायचे 
होते. अहण त्यानंी वसतंराव नाइकाचें रूप धारण केले होते. ऄसे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. त्याचं्या 
ग णवैहिष्ट्ट्याचंा पहरचय करून देणाऱया अणखी काही अठवणी प्रा. डॉ. गोप्रवद देिपाडें (यवतमाळ) यानंी 
साहंगतलेल्या अहेत. १९५७च्या सावगहत्रक हनवडण कीच्या दरम्यानची ही अठवण. प सद हवधानसभा 
मतदार संघाचे ईमेदवार म्हणून नाइकसाहेब हनवडणूक लढहवत होते. त्याचंी जीपगाडी प्रचाराथग ग्रामीण 
भागात हफरत होती. क ठल्या तरी खेड्याकडे प्रचार कायासाठी ती जीप हनघाली होती. ितेाच्या बाधंावर 
ईभ्या ऄसलेल्या एका ितेकऱयाने हात दाखवनू गाडी थाबंहवली. नाइक साहेबानंी जीप चालकाला गाडी 
थाबंहवण्यास साहंगतले. हचलीम पेटहवण्यासाठी त्या ितेकऱयाला अगपेटीची गरज होती. नाइकसाहेबानंी 
त्याला अगपेटी तर हदलीच. परंत  ऄहतिय अस्थेवाइकपणाने त्याची चौकिी केली. ऄनेकानंा हा 
हनवडण कीतील प्रचाराचा स्टंट वाटला. मात्र ज्यानंी नाइकसाहेबाचें जीवन जवळून पाहहले अहे. त्यानंा 
मात्र हा त्याचं्या व्यहक्तमत्वाचा ऄंगभतू ग ण हविषे अहे. याची जाणीव होती. वसंतराव नाइक म ख्यमंत्री 
झाल्यानंतर प्रथमच यवतमाळ हजल्याच्या दौऱयावर यावयाचे होते. त्याहनहमत्ताने मालखेड ता. नेर, हज. 
यवतमाळ येथे भहूमक्रातंी हदनाचा एक कायगक्रम अयोहजत करण्यात अला होता. वृत्त संकलनासाठी 
म ंबइहून म द्दाम काही पत्रकार अले होते. ते सभामंडपात ईपच्स्थत होते. सभामडंपात प्रविे करताच 
नाइकसाहेबानंी पत्रकार कक्षात जाउन ऄत्यतं अप लहकने अहण अस्थेने त्याचंी चौकिी केली. ऄनेक 
हठकाणी कायगक्रम संपल्यानंतर जेवणाच्या वळेी पत्रकारानंा सोबत घेउन ते जेवण करीत ऄसत. अणखी 
एक अठवण या संदभातीलच ऄहतिय मौहलक अहे. म ख्यमंत्री झाल्यानंतर नाइकसाहेब औरंगाबादला 
प्रथमच अले होते. त्यावळेी तेथील ज्ान हवज्ान या िासकीय महाहवद्यालयाचे प्राचायग डॉ. मा. गो. देिम ख 
हे होते. मा. गो. मूळचे प सद ताल क्यातील हवडूळ येथील रहहवासी. नागपूर येथील ज न्या मॉहरस कॉलेजचे 
ते मराठीचे प्राध्यापक. प ढे त्याच महाहवद्यालयात ते प्राचायग झाले. एल.एल.बी. करीत ऄसतानाच मराठी 
हवषयात एम.ए. करण्याचा नाइकसाहेबाचंा मानस होता. या वगात त्यांनी प्रविेही घेतला होता. प्राचायग रॅी. 
ना. बनहट्टी हे हतथे मराठीचे प्राध्यापक व हवभाग प्रम ख होते. त्याचं्या रजा काळात मागोंनी नाइकसाहेबानंा 
काही काळ मराठीचे ऄध्यापन केले होते. ती अठवण ठेवनू औरंगाबादला अल्यानंतर मी त मच्या भेटीला 
येत अहे, ऄसा हनरोप त्यानंी मागोंना पाठवला. त्याप्रमाणे ते त्याचं्या हनवासस्थानी गेले. अहण त्यानंी 
मागोंना वाकून नमस्कार केला. एम.ए.च्या वगात मी त मचा हवद्याथी होतो ऄसे त्यानंी ऄहतिय नम्रपणे 
साहंगतले. त्याचं्या या सौजन्यिीलवृत्तीने सगळे वातावरणच भारावनू गेले. 
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 हवरोधकािंीदेखील नाइकसाहेब ऄत्यंत सौजन्याने वागत ऄसत. त्या संदभातील हकती तरी 
अठवणी अहेत. ज न्या समाजवादी पक्षाचे प्रख्यात नेते बाप साहेब काळदाते यानंी साहंगतलेली अठवण 
मोठी बोलकी अहे. त्यावळेी ते हवरोधीपक्षाचे दमदार अमदार होते. १९७० सालातील ही गोष्ट. त्यावळेी ते 
क्षयाने अजारी होते. डॉक्टरानंी त्यानंा हवधानसभेच्या कामकाजात प्रकृती ऄस्वास्थाम ळे सहभागी न 
होण्याचा सल्ला हदला. हवधीमंडळ सभागृहातील बाप साहेबाचंी ऄन पच्स्थती नाइकसाहेबानंा प्रकषाने 
जाणवली. ते अजारी ऄसल्याचे कळल्यावरून अमदार हनवासात थाबंलेल्या बाप साहेबानंा भेटण्यासाठी ते 
तातडीने गेले. या अजारातून ते बरे होण्यासाठी अवश्यक ती सवग मदत करण्याचे त्यानंी बोलून दाखहवले. 
गरज ऄसेल तर परदेिात देखील ईपचाराथग जाण्याच्या संदभात सूचहवले. १९७२ च्या सावगहत्रक 
हनवडण कीत बाप साहेब पराभतू झालेत. परत त्यानंा क्षयाची बाधा झाली. औरंगाबादला दौऱयावर ऄसताना 
नाइकसाहेबानंा ऄहतिय ईत्कटतेने त्याचंी अठवण झाली. हदवसभराचे सवग कायगक्रम अटोपून रात्री ११ 
वाजता त्याचं्या घरी ते त्यानंा भेटायला गेले. प्रकृतीची अहण आतर मह्वाच्या हवषयावंर जवळजवळ दीड 
तास मनमोकळे चचा केली. हवधानसभेचा सभासद ऄसलेल्या हवरोधी पक्षातील एका मातब्बर सदस्याच्या 
अजारपणाची चौकिी करणे एखाद्या वळेेला स्वाभाहवक मानले जाउ िकते. परंत  पराभतू झालेल्या अहण 
हवरोधीपक्षातील माजी अमदाराची ऄत्यंत प्राजंळपणाने, अस्थेने चौकिी करण्याचा नाइकसाहेबाचंा हा 
ग णहविषे ऄलौहककच म्हटला पाहहजे. माण सकीने ओथंबलेले हे नाइकसाहेबाचें व्यहक्तमत्व म्हणूनच 
आतरानंा अकृष्ट करीत ऄसे. 
 
 हवदभगवीर जाबं वतंराव धोटे हे नाइकसाहेबाचें हवदभातील प्रम ख व प्रखर हवरोधक. अपल्या मंत्री, 
म ख्यमंत्रीपदाच्या कारकीदीत नाइकसाहेबानंी प्रचंड संपत्ती कमावली. भ्रष्टाचार केला. प सद येथील 
बंगल्याला त्यानंी आटालीवरून संगमरवरी दगड अणनू बसहवला. गह लीच्या ितेाला सरकारी मालकीचे 
क ं पन घातले, ऄसे गंभीर अरोप जाहीररीत्या केले. सध्याचे सरंक्षणमंत्री जॉजग फनांहडस त्याचं्यासोबत 
होते. या अरोपाने नाइकसाहेब व्यहथत झाले. एका कायगक्रमाच्या हनहमत्ताने त्यानंी प सदला महाराष्ट्रातील 
सवग प्रम ख वृत्तपत्राच्या प्रहतहनधचना हनमंहत्रत केले. ज्या बंगल्याला परदेिी माबगल लावले ऄसा अरोप 
करण्यात अला होता. हतथेच पत्रकार पहरषद अयोहजत केली. त्यानंा सगळा बंगला दाखहवला. अहण 
अरोप हनराधार अहेत. हे कोणताही वाद-हववाद न करता हसद्ध केले. जाबं वतंरावांच्या नेतृ्वाखाली 
महाहवदभगराज्य संघषग सहमतीने तीव्र अंदोलन िेडले होते. नागप रात एकदा कृषी ईत्पन्नबाजार सहमतीच्या 
समोर पोलीसानंी गोळीबार केला. त्याच्या हनषेधाथग जाबं वतंरावानंी प्राणाहंतक ईपोषण केले. त्याचंी प्रकृती 
ढासळली. अपल्या भहूमकेपासून जाबं वतंराव परावृत्त व्हायला तयार नव्हते. जाबं वतंरावानंी न्यायालयीन 
चौकिीची मागणी केली. ऄखेर नाइकसाहेबानंी ती मागणी मान्य केली. जाबं वतंरावाचें ईपोषण स टले. 
गोळीबार रास्त होता हे नाइकसाहेबाचें भाकीत खरे ठरले. प्रचंड सत्ता पाठीिी ऄसतानाही कोणताही प्रश्न 
प्रहतष्ठेचा न करता हवरोधकाचं्या भहूमकेचा सहान भतूीने हवचार करणाऱया वृत्तीचा हदलदारपणा 
नाइकसाहेबाचं्या हठकाणी होता. 
 
 ऄमरावती येथील दैहनक हहन्द स्थान या हनयतकाहलकाचे संपादक व स्वातंत्रय संग्राम सैहनक 
बाळासाहेब मराठे याचें जोिी माकेटजवळ वृत्तपत्रीय कायालय होते. काही हनहमत्ताने स्थाहनक नगर 
पाहलकेने त्याचें कायालय ईखडून टाकायचे ठरहवले. अहण क दळ-फावडे घेउन मजूर अले. 
बाळासाहेबानंी हजल्हाहधकाऱयानंा भेटून तात्प रती स्थहगती हमळहवली. मात्र राज्य सरकारचा स्थगनादेि 
हमळहवणे अवश्यक होते. त्यासाठी ते म ंबइला अले. नाइकसाहेब अपल्या कामात व्यस्त होते. कोणते तरी 
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परदेिी हिष्टमंडळ त्याचं्या भेटीला अले होते. बाळासाहेब नाइकसाहेबाचें स्वीय सहचव रॅी. मोहनी यानंा 
भेटले. त्याचं्याजवळ अपला ऄजग हदला. त्यानंी तो हिपायामाफग त नाइकसाहेबाकंडे पाठहवला. एवढ्या 
व्यस्ततेतही नाइकसाहेबानंी तो ऄजग पाहून बाळासाहेबानंा बोलावनू घेतले. अहण स्थगनादेिासाठी मंज री 
हदली. बाळासाहेब मराठे यानंी साहंगतलेल्या एक-दोन अठवणी ऄिाच ईद् बोधक अहेत. 
 
 ऄमरावतीला जवानाचं्या क ट ंबीयाचं्या सत्काराचा कायगक्रम होता. कायगक्रमाच्या अयोजकानंी 
जाणीवपूवगक बाळासाहेबानंा व्यासपीठावर हवराजमान केले नाही. भाषणाला अरंभ करून बाळासाहेबाचं्या 
कायाची म क्तकंठाने प्रिसंा केली अहण हा अयोहजत करण्याचे खरे रॅये त्याचेंच अहे ऄसे सागंनू त्याचंा 
यथोहचत सन्मान केला. गोवा येथे पत्रकार संमेलन अयोहजत करण्यात अले होते. त्याही कायगक्रमाला 
ऄहतथी म्हणून अलेल्या नाइकसाहेबानंी संमेलनात िवेटी बसलेल्या बाळासाहेबाकंडे त्याचें लक्ष जाताच 
त्यानंा सन्मानपूवगक समोर अणून बसहवले. ‘ऄत्य च् चपदी थोरही हबघडतो.’ ऄसा वाक् प्रचार अहे. याला 
नाइकसाहेब ऄपवाद होते. महाराष्ट्रातील सते्तच्या सवोच्च स्थानी हवराजमान होउनही सामान्य 
कायगकत्यांबद्दल त्याचं्या मनात हकती अत्मीयता होती, त्याचंा सन्मान राखला गेला पाहहजे. त्याबाबतीत 
हकती कटाक्षाने ते लक्ष घालीत ऄसत. हे यावरून हसद्ध होते . 
 
 समाजवादी पक्षाच्या अणखी एक नेत्या रॅीमती मृणाल गोरे यानंीदेखील नाइकसाहेबाचं्या 
सौजन्यिील ग णवैहिष्ट्ट्याबंद्दल साहंगतलेल्या एक-दोन अठवणी ईद् बोधक अहेत. १९७२ साली 
महाराष्ट्रात ऄभतूपूवग ऄसा द ष्ट्काळ पडला होता. सप्टेंबरमध्ये तेलाच्या हकमती भरमसाठ वाढलेल्या. 
साखर-धान्य गोडतेल आ. जीवनावश्यक वस्तू रेिनच्या द कानातून गायब झाल्या. त्यात भरीला भर म्हणनू 
तत्कालीन प रवठा मंत्री हहरभाउ वतगक महागाइ प्रहतकार महहला सहमतीच्या कायगकत्यांिी ईपरोहधकपणे 
बोलले. तेव्हा सहमतीने हदवाळी तोंडावर अली ऄसताना लाटणे मोचा काढण्याचे ठरहवले. सामान्यतः ज्या 
हठकाणी मोचे ऄडहवले जातात त्या मागाने न जाता जमसेठजी टाटा रोडवर वगेवगेयाया मागाने जाउन 
जवळजवळ दहा ते बारा हजार बायका हातात लाटणे घेउन घोषणा देत मोचात सामील झाल्यात. 
मंत्रालयात मंहत्रमंडळाची बठैक स रू होती. म ख्यमंत्रयानंी अमच्या मोचाला सामोरे येउन अमचे म्हणणे 
ऐकून घ्याव े अहण अपली भहूमका स्पष्ट करावी. ऄसे पोलीस प्रम खानंा साहंगतले. संतप्त झालेल्या 
महहलाचं्या ईग्र मोचासमोर म ख्यमंत्रयानंा कसे अणावे? रागाच्या भरात एखाद्या बाइने लाटणे फेकून मारले 
तर? पोलीस प्रम खानंी मृणालताइंिी बोलणे केले. त्यानंी अरॄासन हदले. “अमचा हा िातंतापूणग मोचा 
अहे लाटणे मारले जाणार नाही. फक्त हात ईंच करून, हातात लाटणे धरून अम्ही म ख्यमंत्रयाचें स्वागत 
करू.” ईघड्या जीपमधून तत्कालीन म ख्यमंत्री ऄसलेले वसंतराव नाइक मोचाला सामोरे गेले. जीपमधून 
ईतरले अहण म्हणाले, “तीन हदवसाच्या अत सवग रेिन द कानातून ऄपेहक्षत माल हमळेल.” हवरोधकाचं्या 
िब्दावर हवरॄास ठेवनू त्याचं्या न्याय्य मागण्याचंा सहान भतूीपूणग हवचार करून अहण मोठ्या धाडसाने 
मोचाला सामोरे जाण्याचा मनाचा मोठेपणा त्यानंी दाखहवला. एकदा व्याख्यानाच्या हनहमत्ताने मृणालताइ 
नागपूरहून प सदला अल्यात. त्या वळेी नागपूरला हहवाळी ऄहधविेन स रू होते. प सदला अल्यानंतर 
येथील काही भहगनचनी महागाइ हवरोधात मोचा काढण्याचे ठरहवले. त्या मोचाला मागगदिगन करून त्या 
परत नागपूरला अल्यात. ऄहधविेनात भेट झाल्यानंतर नाइकसाहेब मृणालताइंना म्हणाले, “त म्ही 
प सदला गेल्या ऄसे मला समजले ऄसते तर मी अमच्या घरी त म्हाला हनदान चहाला बोलाहवले ऄसते.” 
हवरोधकाचं्या मनात आतकी अप लकी ऄसणारा ऄसा हा एक द र्थमळ नेता होता. 
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 कमगकाडंावर नाइकसाहेबाचंा फारसा हवरॄास नव्हता. तथाहप रॅी. हदनेि देसाइ यानंी हवमान 
ऄपघातातून नाइकसाहेब स खरूप वाचल्याबद्दल सत्यनारायणाच्या पूजेचा नवस केला. त्या पूजेचे हनमतं्रण 
त्यानंी नाइकसाहेबानंा हदले. देवपूजा अहण पूजापाठ याबाबत ईदाहसन ऄसणारे नाइकसाहेब मात्र रॅी. 
देसाइ याचं्या दादर येथील हनवासस्थानी अवजूगन ईपच्स्थत राहहले. एवढेच नव्हे तर स्वतः पूजेला 
बसलेत. अहण त्या कायगक्रमात आतके रंगून गेले की, रात्रीला साडेबारा वाजता घरी परत गेले. अपल्या 
एका हनकटतम सहकाऱयािी नाइकसाहेब हकती सौजन्याने वागत ऄसत त्याचे हे एक ईदाहरण अहे. 
 
 नवभारताचे हिल्पकार पं. जवाहरलाल नेहरू यानंा त्यानंी एकदा महाराष्ट्र भेटीच्या दरम्यान घरी 
स्नेहभोजनासाठी बोलाहवले. अपल्या सौजन्यिील अहण स संस्कृतपणाने पंहडतजचचा त्यानंी हवरॄास 
संपादन केला होता. भोजनानंतर ऄनौपचाहरक गप्पा-गोष्टी करीत ऄसताना पहंडतजचनी त्यानंा हवचारले, 
“पाइपसारखी सवय सोडण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही काय?” वसंतरावानंी लगेच ईत्तर हदले, “पंहडतजी 
सोडण्यासारख्या सवयी मी कधी लावनूच घेतल्या नाहीत.” 

  
 नाइकसाहेबाचं्या मंहत्रमंडळात सहकार मंत्री राहहलेले यिवतंराव मोहहते याचें कृहष अहण सहकार 
के्षत्रात त्यानंा मोठे मोलाचे सहकायग लाभले. १९६२ च्या भारत-चीन य द्धात महाराष्ट्राचे तत्कालीन 
म ख्यमंत्री यिवतंराव चव्हाण हदल्लीला सरंक्षण मंत्री म्हणून गेल्यानंतर त्याचं्या हरक्त पदावर दादासाहेब 
कन्नमवार म ख्यमंत्री झाले. त्यानंा लालबहादूर िास्त्री अहण यिवतंराव चव्हाण याचें अिीवाद लाभले होते. 
म ख्यमंत्री पदासाठी बाळासाहेब देसाइ अहण पी. के. सावतं हेदेखील आच्ि क होते. तथाहप म ख्यमंत्री 
झाल्यावर नाइकसाहेबानंी कोणतेही स डाचे राजकारण न करता अपल्या ऄहभजात स ससं्कृतपणाने 
राज्याच्या हवकासाच्या कामात सवांचे सहकायग घेतले. लोकिाहीचा पाया हा सवगसमाविेक ऄसतो या 
हवचारावर त्याचंी हनतातं रॅद्धा होती. या ऄभगं रॅदे्धम ळे अहण हनष्ठेम ळे, मूर्थतमंत सौजन्यिीलतेम ळे ते 
राज्याचे म ख्यमंत्री होउ िकले. 
 
 प सद येथील ज न्या हपढीतील स्थाहनक राजकारणातील नाइकसाहेबांचे लक्ष्मणराव जाधव हे एक 
मह्वाचे  कायगकते होते. ‘लक्ष्मणराव पहेलवान’ या नावाने ते प्रहसद्ध अहेत. ‘दादा’ या टोपण नावाने ते 
स पहरहचत अहेत. पूवाय ष्ट्यात वृत्तीने ते ऄहतिय बेदरकार होते. त्याचं्या हठकाणी ऄसणारी ही कमावलेली 
िक्ती हवधायक कामात पहरवतीत व्हावी ऄसे नाइकसाहेबानंा वाटे. ऊजू ऄंतःकरणाच्या स स्वभावी व 
स संस्कृत ऄिा नाइकसाहेबाचं्या सहवासात अल्यानंतर लक्ष्मणराव दादा वृत्तीने नम्र, संयमी बनले. 
नाइकसाहेब त्याचं्या चंद्रमोळी झोपडीमध्ये येत, पोत्यावर बसत. दादाचें वडील महादजी जाधव याचं्यािी 
अस्थेवाइकपणाने मनमोकयाया गप्पा करीत. अपल्या पक्षाच्या एका सामान्य कायगकत्याच्या कौट ंहबक 
जीवनािी ऄनौपचाहरकहरतीने समरस होण्याची नाइकसाहेबाचंी वृत्ती होती. हवख्यात समाजवादी नेते अहण 
लंडन येथील भारताचे राजदूत राहहलेले स प्रहसद्ध हवचारवतं नानासाहेब गोरे एकदा व्याख्यानाच्या 
हनहमत्ताने प सदला अले होते. ते हवमानाने औरंगाबादला अले, अहण तेथून टॅक्सीने प सदला जाणार होते. 
हवमानतळावर नाइकसाहेबाचंी अहण त्याचंी गाठ-भेट झाली. या भेटीत नाइकसाहेबानंा नानासाहेबानंी 
प सदला व्याख्यानाला जात ऄसल्याचे कळहवले. त मच्या भाषणाला मला ईपच्स्थत राहता येत नाही ऄिी 
खंत नाइकसाहेबानंी व्यक्त केली. त्यात कोणताही औपचाहरकपणा नव्हता. प सदला पोहचल्यानंतर 
नानासाहेबाचें हवरॅामगृहावर सवगप्रथम स्वागत कोणी केले ऄसेल तर ते स धाकरराव नाइक यानंी. 
स धाकरराव नाइक नानासाहेबानंा घेउन अपल्या बंगल्यावर गेले अहण तेथे नानासाहेबाचंा चहा-फराळ 
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झाला. या सवग प्रकाराने नानासाहेब अरृयगचहकत झाले. नाइकसाहेबानंी औरंगाबादवरून प सदला फोन 
करून स धाकररावानंा हनरोप हदला. अहण नानासाहेबाचें स्वागत कराव े ऄसे सूचहवले. एका िोट्या 
प्रसंगातून नाइकसाहेबाचं्या हठकाणी ऄसलेल्या ऄहभजात स ससं्कृतपणा अहण सौजन्यिीलतेचा प्रत्यय 
येतो. हवरोधी पक्षातील एका अदरणीय अहण ज्येष्ठ नेत्याकडे पाहण्याचा नाइकसाहेबाचंा दृहष्टकोन हकती 
ईदात्त होता हे त्यातून स्पष्ट होते. ऄसाच ऄन भव ितेकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अहण हवधानसभेतील 
माजी हवरोधीपक्ष नेते कृष्ट्णराव ध ळप यानंाही अलेला अहे. एकदा ध ळपसाहेब काही कारणाहनहमत्ताने 
म ख्यमंत्रयाचं्या दालनात बसले होते. बाज ला काँगे्रस अमदाराचंी बैठक नाइकसाहेबानंी अयोहजत केली 
होती. बराच वळे बैठक स रू राहहल्याने कंटाळून ते बाहेर जायला हनघाले. तत्पूवी त्यानंी नाइकसाहेबाचं्या 
सहचवाकंडे हचठ्ठी पाठहवली. दालनातून ध ळपसाहेब बाहेर पडताच हचठ्ठी हमळाल्याबरोबर बठैक सोडून 
नाइकसाहेब बाहेर अले अहण “कोणीकडे अले होते?” ऄिी त्यानंी हवचारणा केली. काही प्रसंगातून 
नाइकसाहेबाचं्या सौजन्यिीलतेचा प्रत्यय येतो. नाइक साहेबाचं्या यिस्वी जीवनाचे ममग किात अहे याचे 
वणगन ध ळपाचं्या िब्दा वाचण्यासारखे अहे. “कै. वसंतराव नाइक ब द्धीचे प्रकाडं पहंडत नव्हते, संघटनेचे 
ऄध्वयूग नव्हते, राजकारण ध रंधर नव्हते, मदैानी वकृ्तत्व गाजहवणारे पट्टीचे वके्त नव्हते, हजरजबाबी 
संसदपटू नव्हते. मग कै. वसंतरावजचच्या यिस्वी जीवनाचे ममग किात अहे? त्याचें व्यहक्तमत्व लोभस 
होते. वागण कीत वैदभीय गोडवा होता. बोलण्यात खानदानी ऊज ता होती. हमत्रत्वात पे्रमळपणाची झाकं 
होती. अहण हाडाच्या ितेकऱयाचा जगन्नाथी ईदार हात होता. यिस्वी संघटनाची िान अहण भहूमप त्राचा 
सखोल व्यवहारी बाणा याचंा स ंदर संगम कै. नाइकाचं्या ऄष्टपैलू स्वभावात अला होता!” 
  
 एका हवरोधीपक्षाच्या नेत्यानंी हदलेले हे प्रमाणपत्र नाइकसाहेबानंी केलेल्या लोकोत्तर कायाची 
पावती अहे. नाइकसाहेबाचें व्यहक्तम्व ऄहतिय ऊजू होते. हवरोधकािंी वागताना वृत्तीत पारदिगकता 
होती. ओठात एक अहण पोटात एक ऄिी दाहंभकता नव्हती. व्यहक्तम्व ऄहतिय प्रसन्न अहण प्रभाविाली 
होते. हवदभाच्या मातीचा कस अहण स गंध त्याचं्या वृत्तीतून दरवळत ऄसे. केवळ हवरोधकािंीच नाही तर 
स्वकीयािंीही त्याच सौजन्यिीलतेने ऄहण स संस्कृतपणाने वागत ऄसत. महाराष्ट्र राज्याच्या कापूस पणन 
महासंघाचे सध्याचे म ख्य प्रिासक अ. डॉ. एन. पी. हहराणी हे नाइकसाहेबानंी स्थापन केलेल्या जनता 
हिक्षण प्रसारक मंडळाचे दीघगकाळ ऄध्यक्ष राहहले. व्यवसायाने वैद्यकीय हचहकत्सक ऄसलेले डॉ. हहराणी 
नाइक पहरवाराचेही डॉक्टर होते. त्यानंी साहंगतलेली ही अठवण नाइकसाहेबाचं्या ईपरीहनर्थदष्ट 
ग णवैहिष्ट्ट्यावंर प्रकाि टाकते. १९ जानेवारी १९७३ रहववारचा हदवस. हहराणी हॉच्स्पटलमध्ये रूग्णाचंी 
मोठी गदी होती. द पारचे १२ वाजलेले अहण म ंबइहून नाइकसाहेबानंी डॉ. हहराणी यानंा फोन केला अहण 
नाइकसाहेब म्हणाले, “अगाखान साहेबानंा मी स्नेहभोजन देत अहे. तू त झ्या पत्नीला घेउन ताबडतोब 
हनघ. अहण यवतमाळच्या त मच्या खोजा समाजाच्या त मच्या कायगक्रमाला त ला जाण्याची व्यवस्था करून 
देतो. ही अनंदवाता ऐकताच डॉ. हहराणचना ऄत्यानंद झाला. हप्रन्स अगाखानसाहेब हे त्याचं्या हिया 
आमामी आस्माआली समाजाचे धमगग रू; त्याचें जणू दैवतच! त्याचं्या समवते म ख्यमंत्रयाच्या तालेवार 
ईपच्स्थतीत स्नेहभोजनाची संधी त्यानंा प्राप्त झाली. द सऱया हदविी म ंबइला पोहचताच डॉ. हहराणी 
नाइकसाहेबानंा भेटलेत. नाइकसाहेब प ण्याला जाण्याच्या गडबडीत होते. म. गाधंी-कस्त रबा गाधंी याचं्या 
वास्तव्याने प नीत झालेल्या प ण्याचा अगाखान पॅलेस कें द्र िासनाला बहाल करण्याचा कायगक्रम तेथे 
अयोहजत करण्यात अला होता. त्याही कायगक्रमाला नाइकसाहेब अपल्यासोबत हहराणी दाम्पत्याला 
घेउन गेले. पलेॅस पाहून झाल्यावर वरच्या मजल्यावर हनवडक लोक ईपच्स्थत होते. तेथे नाइकसाहेबानंी 
अगाखानसाहेबानंा डॉ. हहराणचचा पहरचय करून हदला. “हहज हायनेस हहऄर आज माय डॉक्टर फॉर य वर 
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कम्य हनटी.” ज्याचं्या दिगनासाठी खोजा समाजबाधंव ताटकळत थाबंत ऄसतात अहण त्याचें देवद लगभ 
दिगन झाले म्हणजे स्वतःला कृतकृत्य समजत ऄसत. त्या रॅेष्ठ धमगप रूषािंी रूबाबदार हस्तादंोलन 
करण्याची सधंी केवळ नाइकसाहेबामं ळेच डॉ. हहराणी यानंा प्राप्त झाली. अहण त्यानंतर म बंइचे वैभव 
ऄसलेल्या ताजमहल हॉटेलमध्ये हप्रन्सेस हॉलमधील एका प्रिस्त दालनात अगाखानसाहेब त्याचं्या 
धमगपत्नी व नाइकसाहेब-वत्सलाबाइ नाइक ऄसे चौघेच बोलत बसलेले ऄसताना अपले सहचव रॅी. 
देिम ख यानंा पाठवनू डॉ. हहराणी यानंा बोलावनू घेतले अहण त्याचंी अणखी तपिीलात माहहती 
अगाखानसाहेबानंा  हदली. अहण त्यानंतर त्याचें िाही ऄसे स्नेहभोजन झाले. द सरे हदवसी सकाळी 
अगाखानसाहेब हवमानाने नागपूरला अहण तेथून मोटरकारने यवतमाळला खोजा समाजाने अयोहजत 
केलेल्या कायगक्रमाला जाणार होते. दरम्यान हवमान सेवा कमगचाऱयानंी संप प कारल्याम ळे हवमान प्रवासाचा 
लाभ डॉ. हहराणी यानंा घेता अला नाही. त्याचंी ही ऄडचण लक्षात घेउन िासकीय हवमानामध्ये हहराणी 
दामं्पत्यासाठी नाइकसाहेबानंी दोन जागेचे अरक्षण करून घेतले. एवढेच नव्हे तर अगाखान-साहेबाचं्या 
ऄगोदर डॉ. हहराणी यानंा पोहचता याव े म्हणून िासकीय हवमानाची वळे सकाळी ७ ऐवजी ६ वाजता 
ठरहवली. अगाखानसाहेब यवतमाळला हनयोहजत वळेी ईपच्स्थत झाले. अहण त्याचं्या स्वागतासाठी 
स्थाहनक पदाहधकाऱयाचं्या सोबत डॉ. हहराणी यानंा पाहून अगाखानसाहेब ऄचहंबत झाले. अहण म्हणाले, 
“How you are reach earlier than me” डॉ. हहराणी म्हणाले, “नाइकसाहेबाचं्या कृपेम ळे!” त्यानंतर 
प सदच्या भेटीत डॉ. हहराणी यानंी नाइकसाहेबानंा हवचारले, “अगाखानसाहेबाचं्या म ंबइ-प णे येथील 
भेटीत मला हनमंहत्रत करण्याचे त म्हाला कसे काय स चले?” नाइकसाहेब म्हणाले, “या प्रसंगात प सदच्या 
कोणत्या माणसाला सवाहधक अनंद होइल? ऄसा मी स्वतःला प्रश्न केला, अहण त ला बोलहवण्यासाठी 
फोन केला झाले!” हववाह होउन वसंतराव नाइकसाहेंबाचं्या जीवनामध्ये अलेल्या वत्सलाबाइनंी (प सद 
पहरसरात सवगजण त्यानंा काकू म्हणत) त्यानंा सावलीसारखी साथ हदली. १८ ऑगस्ट १९७९ रोजी हृदय 
हवकाराने नाइकसाहेबाचें द ःखद हनधन झाले. त्यानंतर त्याचं्या मृत्यपूयंत (२९ सप्टेंबर २००२) 
नाइकसाहेबाचं्या परृात अपली दोन म ले ऄहवनाि अहण हनरंजन, दोन प त्रवधू सौ. नीता व सौ. मीना 
अहण दोन नाती हच.क . नंहदनी अहण हच.क . ऄंजली (ऄहवनाि नाइक याचं्या स कन्या) याचं्यावर अहण 
नाइक पहरवारावर त्यानंी ईदंड पे्रम केले. त्याचं्या नावातच ‘वात्सल्य’ होते. वत्सलाबाइ हे त्यांचे नावही 
मोठे ऄथगपूणग राहहले. नाइकसाहेब प्रमाने अहण कौत काने त्यानंा ‘वच्िी’ म्हणत. हदवगंत पंतप्रधान रॅीमती 
आंहदरा गाधंी यानंादेखील त्याचं्याबद्दल मोठा अदर होता. एकदा काही कामाहनहमत्ताने अपले स प त्र रॅी. 
ऄहवनाि नाइक यानंा घेउन त्यानंा भेटण्यासाठी त्या हदल्लीला गेल्यात. अहण हतथे गेल्यानंतर हनरोप 
पाठहवला, अपली हातातील कामे टाकून त्यानंा भेटावयास रॅीमती आहंदरा गाधंी अल्यात. वत्सलाबाइंनी 
त्यानंा अपल्या येण्याचा हेतू साहंगतला. तेव्हा प्रकृती बरी नसताना येण्याचा त्रास किाला घेतला? फोन 
करून हनरोप हदला ऄसता तरी चालले ऄसते. ऄसे रॅीमती गाधंी म्हणाल्या. त्याचं्या प्रकृतीची 
अस्थेवाइकपणाने त्यानंी चौकिी केली अहण अपल्या हनयोहजत कायगक्रमातील थोडा वळे काढून त्यानंी 
त्याच्यासोबत घालहवला. नाइकसाहेबाचें कतगबगार प तणे माजी म ख्यमंत्री कै. स धाकरराव नाइक यानंा 
वत्सलाबाइंबद्दल हवलक्षण अदर होता. वाङ् मयीन पे्रमाचे हनरंजन अपल्या जीवनात त्यानंीच अपल्या 
समथग हातानंी लावले अहण तेवत ठेवले. मराठी ि द्धलेखनाची जाण त्याचं्याम ळेच माझ्यात हनमाण झाली. 
स संस्कृतपणा संस्कार त्यानंी माझ्यावर व अम्हा ं भावडंावर केला. ऄसे ते जाहीरपणे सांगत. त्याचं्या 
गौरवाथग स धाकररावानंी प सदच्या जनता हिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने १९८९ साली कला अहण 
गृहहवज्ान हवद्यािाखा ऄसलेले महहला महाहवद्यालय स रू केले. वत्सलाबाइंच्या वधापनहदनी ७ ज लै 
१९९० रोजी या महहला महाहवद्यालयाला ‘रॅीमती वत्सलाबाइ नाइक महहला महाहवद्यालय’ हे नामाहभधान 
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देण्याचा िानदार कायगक्रम संपन्न झाला. गोव्याच्या माजी म ख्यमतं्री रॅीमती िहिकला काकोडकर या या 
कायगक्रमाच्या प्रम ख ऄहतथी होत्या. अपल्या नावाने अहण गौरवाथग प सदला महहला महाहवद्यालय स रू 
झाले याचा त्यानंा मोठा अनंद झाला. अहण हवनयाने त्या संकोचूनही गेल्यात. प्रस्त त चहरत्र गं्रथाचे लेखक 
अहण या महहला महाहवद्यालयाचे प्राचायग डॉ. ईत्तम रूद्रवार यानंी महाहवद्यालयाच्या प्रगतीच्या संदभात 
प्रसंगोपात त्यानंा काही पते्र पाठहवलीत. महाहवद्यालयाचे म ख्यपत्र ऄसलेले ‘वात्सल्य’ हे ऄहनयतकाहलक 
त्यानंा पाठहवले. त्यावळेी स्वतःच्या हस्ताक्षरात त्याला पाठहवलेले ईत्तर महाहवद्यालयाच्या प्रगतीबद्दल 
व्यक्त केलेले समाधान त्यातून प्रहतप्रबबीत होते. एकदा योगायोगाने त्याचं्या वधापनहदनी म ंबइत ऄसताना 
त्याचें ऄभीष्टप्रचतन करण्यासाठी ग लदस्ता घेउन ते गेले तेव्हा त्यानंा अहण महाहवद्यालयाला त्यानंी तोंड 
भरून अिीवाद हदले. जेवायला थाबंवनू घेतले. लता राजे या लेहखकेने ‘कतगबगार जीवनाची सावली’ हे 
िोटेखानी जीवनचहरत्र त्याचं्या जीवनावर हलहहले. त्यानंी सदहूग गं्रथात साहंगतलेली एक अठवण मोठी 
हवलक्षण अहे. १९५३-५४ चा काळ ऄसेल. म ख्यमंत्री झाल्यानंतर नाइकसाहेब सपत्नीक नागपूरला 
अलेत. सायंकाळच्या वळेेला ऄंबाझरी तलावावर हफरायला गेलेत. ऄंधार पडल्यानंतर एक स्त्री अत्महत्या 
करण्याच्या हेत ने तलावाकडे जाताना त्यानंा हदसली. दोघानंीही धावत जाउन हतला थाबंहवले. 
अत्महत्येपासून हतला परावृत्त केले. हतला ईपद्रव देणाऱया समाजकंटकाला ताकीद हदली. अज त्या 
हवधवाबाइचा म लगा चागंला हिकून प्रहतष्ठचेे जीवन जगत अहे. ८५ वषाचे दीघाय ष्ट्य वत्सलाबाइनंा 
लाभले. २९ सप्टेंबर २००२ रोजी वृद्धापकाळाम ळे म ंबइ येथे त्याचं्या राहत्या घरी त्याचें द ःखद हनधन झाले. 
अज ते कृताथग जीवन काळाच्या पडद्याअड गेले अहे. ३ सप्टेंबर १९६० रोजी वसंतरावजचचे वडील 
फ लप्रसग चत रप्रसग नाइक याचें देहावसान झाले. त्यावळेी स्वतः नाइकसाहेब अहण त्याचें वडीलबधूं कै. 
राज प्रसग उफग  बाबासाहेब नाइक हे दोघेही म ंबइला होते. ऄच्ग्नसंस्काराच्या वळेेस पहरच्स्थतीहववि त्यानंा 
ईपच्स्थत राहणे िक्य झाले नाही. त्यावळेी वसतंराव नाइकाचें हनकटचे सहकारी ऄसलेले कै. देवराव 
पाटील चोंढीकर यानंी फ लप्रसग नाइक याचं्या पार्थथवाला ऄग्नी हदला. फ लप्रसग नाइक यानंा लोक ‘बापू’ 
म्हणत. फ लप्रसग बापूंच्या ऄहंतम आच्िेला मूतगरूप देण्यासाठी कै. देवराव पाटील (चोंढीकर) कै. रॅीराम 
ऄप्पाजी असेगावंकर, कै. जेठमलजी माहेरॄरी, कै. ग णवतंरावजी देिम ख, रॅी. हवठ्ठलराव देिम ख 
(सवनेकर) रॅी. गोप्रवदराव पाटील, कै. िषेराव पाटील अदी नाइकसाहेबाचं्या हनकटच्या हिक्षणपे्रमी 
सहकाऱयानंी जनता हिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना केली. फ लप्रसग बापूंचा देह ऄच्ग्नकाष्ठ भक्षण करीत 
ऄसताना त्याचं्या पार्थथवाला साक्षी ठेवनू एखाद्या हिक्षण संस्थेची स्थापना होण्याची घटना हिक्षण के्षत्रात 
ऄभतूपूवग म्हटली पाहहजे. प ढे याच हिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून जून १९६१ मध्ये कला अहण वाहणज्य 
हवद्यािाखा ऄसलेले महाहवद्यालय प सद येथे स रू करण्यात अले अहण त्याला फ लप्रसग बाप ंच्या स्मरणाथग 
‘फ लप्रसग नाइक महाहवद्यालय’ ऄसे नामाहभधान प्राप्त झाले. अज जनता हिक्षण प्रसारक मंडळाच्या 
हवद्यमाने प सद िहरात कला-वाहणज्य िाखाबंरोबरच हवज्ान, गृहहवज्ान, औषधी हनमाण, ऄहभयाहंत्रकी, 
िारीहरक हिक्षण अहण तंत्रहिक्षण या हवद्यािाखाचंी स्वतंत्र ऄिी सहा महाहवद्यालये कायगरत अहेत. हिवाय 
ग्रामीण भागात हवद्यालये, वसहतगृहे स्थापन करण्यात अली अहेत. ज्ानगंगा हझरपत हझरपत झोपडीत, 
वाडी-ताडं्यात पोहोचली पाहहजे. या तळमळीतून संस्थेने केलेले हे कायग हिक्षणके्षत्रात नोंद 
करण्यासारखेच अहे. गवताचा भारा डोक्यावर घेउन जाणाऱया प्रकवा एखाद्या पि लाही ज्याचा भार 
पेलवणार नाही ऄिा मोळी हवकणाऱया ग्रामीण मज राचा म लगा ईच्च हिक्षणापासून वहंचत राहू नये ही या 
पाठीमागे ऄसलेली तळमळ मोठी अहे. जनता हिक्षण प्रसारक मंडळ हे अज ऄमरावती हवद्यापीठीय 
हवरॄात एक मोहरेदार अहण संपन्न व्यहक्तमत्व लाभलेली ऄगे्रसर ऄिी हिक्षण संस्था अहे. कै. 
नाइकसाहेबानंी या संस्थेच्या हवकासासाठी अहण प्रगतीसाठी सवगतोपरी प्रयत्न केले. या महाहवद्यालयाच्या 
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जडणघडणीत वसंतरावजचनी कै. डॉ. मा. गो. देिम खाचंा सल्ला घेतला होता. या संस्थेला एक बऱयापैकी 
देगणी नाइकसाहेबानंी स्वतः हदली. ‘घार प्रहडते अकािी हचत्त हतचे हपलापंािी’ या ईक्तीप्रमाणे त्यानंी या 
संस्थेची सदैव काळजी घेतली. या संस्थेचे अरंभीचे ऄध्यक्ष होते त्याचें हनकटचे सहकारी कै. जेठमलजी 
माहेरॄरी, कै. अबासाहेब पल्लेवार अहण त्याचंा संजीवक सहवास लाभलेले माजीमंत्री डॉ. एन. पी. 
हहराणी. डॉ. हहराणी याचं्या प्रदीघग कायगकाळात संस्थेने प्रगतीची खूपच घौडदोड केली. अहण या 
कृतज्तेपोटी संस्थेने प सद येथील तंत्रहनकेतनला ‘डॉ. एन. पी. हहराणी’ याचें नावं हदले. संस्थेचे संस्थापक 
सहचव होते नाइकसाहेबाचें कतगबगार प तणे कै. स धाकरराव नाइक. त्यानंी फ लप्रसग नाइक 
महाहवद्यालयाच्या ईभारणीसाठी ऄपार कष्ट केले. पाच रुपयापंासून लोकवगगणी गोळा केली. सवगसामान्य 
जनतेच्या कष्टाच्या घामातून आमारतीच्या हवटा हभजवनू बाधंकाम केले. स प्रहसद्ध हिक्षणतज्ज् व हवचारवतं 
कै. प्रभाकर ईपाख्य नानासाहेब ईध्वगरेषे. हे फ लप्रसग नाइक महाहवद्यालयाचे ससं्थापक प्राचायग होते. 
नाइकसाहेबानंी म द्दाम त्यानंा म ंबइला पाचारण करून म ंबइतील हवख्यात महाहवद्यालये त्यानंा दाखहवलीत. 
तेथील संस्थाचालक अहण प्राचायांच्या भेटी घडवनू अणल्यात अहण त्याम ळे एक दृष्टी लाभनू भक्कम 
पायावर फ लप्रसग नाइक महाहवद्यालयाची पायाभरणी झाली. अज या महाहवद्यालयात तीन हजाराहून 
ऄहधक हवद्याथी हिक्षण घेत अहेत. संस्थेचे हवद्यमान ऄध्यक्ष अहेत. नाइकसाहेबाचें नातू अहण 
स धाकररावाचें स प त्र जय नाइक. तर दीघग काळापासून सहचव अहेत नाइकसाहेबांचे प तणे अहण 
स धाकररावाचें धाकटे बधूं मनोहरराव नाइक. दोघेही काका-प तणे संस्थेची ध रा यिस्वीपणे साभंाळत 
अहेत. वसंतरावाचें वडीलबधूं बाबासाहेब नाइक याचें नाव ऄहभयाहंत्रकी महाहवद्यालयाला तर 
नाइकसाहेबाचं्या धमगपत्नी रॅीमती वत्सलाबाइ नाइक याचं्या गौरवाथग प सद येथे महहला महाहवद्यालय 
स मारे चौदा वषापूवी स्थापन करण्यात अले. तेथील औषधी हनमाण संस्थेला स धाकरराव नाइक याचें नाव 
देण्यात अले. प . ल. देिपाडें एकदा म्हणाले होते, ‘जगात सवात स ंदर काही ऄसेल तर ती ‘कृतज्ता’ 
अहण ही नामकरणे या कृतज्तेच्याच पोटी देण्यात अलीत. 
 
णर्शकारी वसतंराव नाईक 
 
 वसंतराव नाइक याचं्या हवलोभनीय ग ण वैहिष्ट्ट्यापंैकी त्यानंा ऄसलेला हिकारीचा िंद हे एक 
वैहिष्ट्ट्य. त्यानंी जोपासलेला हिकारीची िंद याबद्दल ऄनेकानंा मोठ क तूहलपूणग ऄसे अरृयग व अकषगण 
होते. नाइकसाहेबानंा हा िंद कसा लागला या संदभात मागोवा घेतला ऄसता त्या संबधंातील माहहती कळू 
िकते. गह ली हे त्याचें जन्मगावं. डोंगर कपारीत अहण घनदाट ऄिा जंगलानंी वढेलेले होते. त्या हनहबड 
ऄरण्यात ऄनेक प्रहस्त्र रॄापदाचंा वास होता. भोवतालच्या पहरसराला या रॄापदाचंा मोठा ईपद्रव होत ऄसे. 
त्या वळेेच्या ऄनेक सधन कास्तकाराकंडे या ईपद्रवापासून संरक्षण हमळाव ेम्हणून बंद कीचा परवाना प्राप्त 
झालेला होता. त्यातील ऄनेक ितेकरी हिकार करीत ऄसत. त्या वळेचे हब्रहटि सरकारकडून हिकारीची 
म भाही होती. तत्काहलन ऄनेक आंग्रज सनदी ऄहधकारी देखील हिकार करीत ऄसत. नाइकसाहेब स्वतः 
सधन ितेकरी क ट ंबातील ऄसल्याम ळे त्याचं्याकडे बंद कीचा परवाना होता. नाइकसाहेबाचें हमत्र अहण 
राजकारणातील सहकारी ऄसलेले बाबासाहेब म खरे यानंाही हिकारीची अवड होती. कदाहचत या 
अवडीतूनच ईभयताचंी मतै्री झाली ऄसावी. नाइकसाहेबानंी या िंदाची जोपासना करीत ऄसताना 
कटाक्षाने ससे, हरीण यासंारख्या हनरुपद्रवी ऄिा हनष्ट्पाप म क्या जनावराचंी हिकार केली नाही. त्यानंी 
हिकार केली ती रानच्या राजाची, वाघाची. त्यात हबबट्या, हचत्ता (पँथर), पटे्टदार वाघ (टायगर) ऄिा 
कू्रर अहण नरभक्षक वाघाचंी हिकार केली. प सद येथील त्याचं्या प्रहसद्ध बंगल्यातील प्रिस्त ऄिा 
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हदवाणखान्यात नाइकसाहेबानंी हिकार केलेल्या दोन वाघाचंी व्याघ्रचमग प्रभतीवर त्याचं्या म ंडक्यासंह 
टागंलेले अहेत अहण या दोन व्याघ्रचमांच्यामध्ये त्यानंीच हिकार केलेल्या रान रेड्याचे (बायसन) म ंडके 
लटकवलेले अहे. या व्याघ्रचमाम ळे अहण म ंडक्यामं ळे बंगल्यातील हदवाणखाना त्याचं्या िंदावर प्रकाि 
टाकतो अहण अपला भारदस्तपणा जोपासतो. हिकारीच्या हनहमत्ताने नाइकसाहेब ऄमरावती हजल्यातील 
धारणी, मेळघाट, हचखलदरा या भागात ऄनेकदा गेले. त्याम ळे त्या भागातील रस्त्याचें डाबंरीकरण, 
मजब तीकरण ऄनायसे होउन गेले. त्या हठकाणी नाइकसाहेबाचंा एक स ंदर प तळादेखील ईभारण्यात 
अला ऄसून हा सगळा पहरसर अहदवासी बह ल ऄसा अहे. धारणी येथे स्थापन करण्यात अलेल्या कला-
वाहणज्य महाहवद्यालयाला नाइकसाहेबाचें नामाहभधान देखील देण्यात अलेले अहे. अजही हा पहरसर 
ऄहतिय घनदाट अहण हनहबड अहे. 
 
 नाइकसाहेबाचं्या या िंदाची एक अठवण ऄहतिय ईद बोधक अहे. नेपाळ नरेि राजे वीरेंद्र एकदा 
अपल्या पत्नीसमवते भारत भेटीवर अलेले ऄसताना त्यानंी म ंबइला भेट हदली ऄसता नाइकसाहेब राजे 
वीरेंद्र यानंा घेउन चंद्रपूरच्या ताडोबा जंगलात गेले व तेथील ऄभयारण्य मोठ्या अवडीने त्यानंा दाखहवले. 
मचानावर बसून वाघाची प्रतीक्षा करण्याची मौज त्यानंी ऄन भवली. 
 
 या हिकारीच्या िंदातून ऄचूक हनणगय घेण्याची क्षमता त्याचं्या हठकाणी हनमाण झाली. 
राजकारणाच्या धकाधकीत ऄनेक ग ंताग ंतीच्या च्क्लष्ट समस्या ऄसतात. तातडीने योग्य हनणगय घेतला 
नाही तर ग ंताग ंत वाढत जाउन जनतेचा क्षोभ होण्याची िक्यता ऄसते. तथाहप या हिकारीच्या िंदाम ळे 
नाइकसाहेबाचं्या हठकाणी योग्य त्या वळेी योग्य हनणगय घेण्याचे कसब हनमाण झाले होते. हिकार करून 
अल्यानंतर अपल्या ईघड्या जीपच्या बॉनेटवर ते जनावर टाकून नाइकसाहेब प सदला अले की त्या 
जीपला गराडा घालून लोक ते जनावर पाहण्यासाठी मोठी गदी करत ऄसत. तो प्रसंग मोठा रोमहषगक 
ऄसे. 
 
 यवतमाळचे रॅी. दयािकंर हत्रवदेी हे देखील हिकारीची अवड ऄसणाऱया नाइकसाहेबाचें हमत्र 
होते. 
 
 माह रचे राजे मध करराव देिम ख, प सदचे गोधाजीराव म खरे, यवतमाळचे हत्रवदेी अहण 
नाइकसाहेब यानंी केलेल्या हिकारीच्या कथा लोक मोठ्या चवीने सागंत ऄसत. ‘य द्धस्य कथा रम्याः’ ऄसे 
जे म्हणतात तसेच हिकारीच्या कथेबद्दलही म्हणता येइल. या सगयाया हिकारकथा मोठ्या रंगतदार अहण 
रॅवणीय अहेत. त्यावर अधाहरत काही कथादेखील प्रहसद्ध झाल्या अहेत. त्या मोठ्या वाचनीय अहेत. 
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का ाँगे्रसचे णनष्ठावान पाईक 
 
 ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी म ंबइच्या क्रातंी मदैानावर अवजूगन ईपच्स्थत ऄसलेल्या नाइकसाहेबानंी 
गाधंचजचच्या हवचाराने प्रभाहवत होउन काँगे्रस पक्षाची दीक्षा घेतली. अहण मृत्यूपयंत काँगे्रसची साथ कधी 
सोडली नाही. काँगे्रस द भगंली. आहंदरा काँगे्रस अहण स्वणगप्रसग काँगे्रस ऄिी हतची दोन िकले झालीत. 
त्याही काळात अपले ज्येष्ठ हमत्र अहण मागगदिगक यिवतंराव चव्हाण याचं्या समवते ते स्वणगप्रसग 
काँगे्रसमध्ये राहहलेत. “ज्या काँगे्रसने मला आतके मोठे केले हतला अय ष्ट्याच्या सायंकाळी दगा देण्याची 
माझी आच्िा नाही” ऄिा त्याचं्या भावपूणग ईद् गारातून त्याचंी काँगे्रसवरील हनष्ठा व्यक्त होते. दोन्ही 
काँगे्रसमधील मतभेदाची दरी कमी करण्यासाठी त्यानंी िथीचे प्रयत्न केले. द दैवाने त्या प्रयत्नानंा यि 
अले नाही. तरीही त्यानंी केलेल्या प्रयत्नाचें मोल कमी नाही. म ख्यमंत्रीपदाची सूते्र खाली ठेवल्यानंतर 
कोणाबद्दल ही अकस न बाळगता, मनात कटूता न ठेवता एका हनष्ठावान सैहनकाप्रमाणे िवेटपयंत ते 
काँगे्रसपक्षाची साथ करीत राहहलेत. त्याचं्या ऄव्यहभचारी काँगे्रस हनष्ठेचे ईदाहरण नेहमी साहंगतले जाते. 
१९५२ साली पहहली सावगहत्रक हनवडणूक यवतमाळ हजल्हा काँगे्रस सहमतीने अहण हवदभग प्राहंतक काँगे्रस 
सहमतीने वसंतराव नाइक याचं्या नावाची प सद हवधानसभा मतदार संघात एकमताने हिफारस केली. 
तथाहप हदल्लीहून ॲड. ऄण्णासाहेब महाजन याचं्या नावाची हिफारस झाली. कायगकत्यांचा मोठा हवरस 
झाला. अहण कायगकत्यांच्या, सहकारी हमत्राचं्या अग्रहाखातर ते हदल्लीला जाउन लालबहादूर िास्त्री यानंा 
भेटले. िास्त्रीजचनी त्यानंा हवचारले. “त म्हाला ईमेदवारी हदली नाही तर त मची भहूमका काय राहील.” 
नाइकसाहेबानंी ईत्तर हदले, “काँगे्रस पक्षाचा कोणताही ईमेदवार ऄसला तरी त्याला माझा पाठचबा 
राहील.” यानंतर िास्त्रीजचनी नाइकसाहेबानंा एक बंद पाकीट हदले. अहण म्हणाले, “पक्षाचा ऄंहतम हनणगय 
या पाहकटात बंहदस्त अहे, हे पाकीट ऄसेच्या ऄसे प्राहंतक ऄध्यक्षानंा द्या.” त्या बंद लखोट्यात प सद 
हवधानसभा मतदार संघाचे हतकीट नाइकसाहेबानंा हदल्याचा अदेि होता. ऄिी होती नाइकसाहेबाचंी 
काँगे्रस पक्षावरची हनष्ठा. प सद येथील प्रा. प ंडहरक ध माळे यानंी अपल्या एका लेखात ही अठवण म द्दाम 
साहंगतली अहे. मात्र येथील कै. बाबासाहेब म खरे याचं्या प तळा ऄनावरण प्रसगंाच्याहनहमत्ताने हद. ३ 
हडसेंबर २००३ रोजी प्रकाहित करण्यात अलेल्या ‘ऊणान बधं’ या स्मरहणकेतील ॲड. अप्पाराव मैंद 
याचं्या लेखात स्वतः बाबासाहेब म खरे यानंी हदल्ली येथे जाउन नाइकसाहेबाचंा ईमेदवारी ऄजग सादर केला 
व त्यानंा ईमेदवारी देण्यात यावी ऄिी हिफारस केली ऄसे म्हटले अहे. 
 
महाणनवाण 
 
 १९७९ च्या ऑगस्ट महहन्यात हवरॅातंीसाठी नाइकसाहेब सपत्नीक प्रसगापूरला गेले होते. 
प्रसगापूरच्या हॉटेल ओबरेॉयमध्ये ते थाबंले होते. हतथेच हद. १८ ऑगस्ट रोजी ईद् वाहनात (हलटट) 
हृदयहवकाराचा त्यानंा तीव्र झटका अला. अहण हतथेच ते कोसळले. हॉटेलातील खोलीमध्ये प्रविे 
करेपयंत वैद्यकीय ईपचारापूवीच त्याचंा प्राणपक्षी ईडून गेला होता. त्यावळेी त्याचं्या हातात तजेलदार प्रनब ू
फळाचे रोप होते. १९ ऑगस्ट रोजी द पारी १ वाजता त्याचंा पार्थथव देह प सदला येणार होता. अहण हतथून 
ऄंत्यससं्कारासाठी गह लीला जाणार होता. नाइकसाहेबाचं्या ऄंत्यदिगनासाठी सकाळपासूनच 
नाइकबंगल्यावर जनसागर लोटला होता. सगळे िोकमग्न होते. प सद पहरसर िोकसागरामध्ये ब डून गेला 
होता. स मारे सत्तर हजार लोकानंी ऄंत्यदिगनासाठी ऄलोट गदी केली होती. त्यात सवगच स्तरातील माणसे 
होती. बंजारा समाजाचे तर ते दैवतच होते. स्वाभाहवकपणानेच या गदीमध्ये बंजारा समाजबाधंव 
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िोकहवव्हल ऄंतःकरणाने मोठ्या संख्येने ईपच्स्थत झाले होते. गह लीला ऄंत्यसंस्काराच्या वळेी स मारे 
पंचवीस हजारावर माणसे ईपच्स्थत झाली होती. वाहनाची रागंच तीन हकलोमीटरपेक्षा ऄहधक लाबं होती. 
भारतीय संस्कृतीने मृत्यूलाही सोहळा म्हटले अहे. कारण मृत्य म ळेच माणासाचंी परमेरॄरािी भेट होते. 
अहण परमेरॄराच्या भेटीला जाणारा जो माणूस ऄसतो त्याचे महाहनवाण हा एक ऄन पम सोहळाच अहे. 
ऄिी भारतीय जनमानसाची रॅद्धा अहे. “ज्याची ऄंत्ययात्रा मोठी तो माणूस मोठा” ऄसे मानतात. हजारो 
नागहरकानंी सारॅू नयनानंी नाइकसाहेबाचें ऄंत्यदिगन घेतले. प्रा. बाब राव जगताप यानंी या िोकहवव्हल 
प्रसंगाचे मोठे भावव्याक ळतेने वणगन केले अहे. 
 
   ह ंदके फेट्यात बाधंलेले 
   ह ंदके साड्यात साडंलेले 
   ह ंदके घ ंगरात घ समटलेले 
   ह ंदके ऄनवाणी 
   ह ंदके फाटलेले 
   ह ंदके गाड्यात भरलेले 
 
 गह लीच्या पहाडात जन्मलेला हा य गप रुष अता प सदपासून प न्हा पहाडात हचरहनद्रा घेण्यासाठी 
हनघालेला. रस्त्या-रस्त्यात गाव ं गजबजून गेलेली, नजरेच्या पाकयाया ईधळीत ऄसलेले. गदगदून 
अलेल्या गयायात घोष, ‘नाइकसाहेब ऄमर रहे!’ नाइकसाहेब...... ‘गह लीचे पहाड पाझरून गेलेले.’ 
 
 नाइकसाहेबाचं्या राजकीय अहण एकूणच जीवनचहरत्राचे साके्षपी समीक्षक मूल्यमापन करताना 
म्हणतात, “अकाि अहण पृर्थ्वी, पाउस अहण माती याचंा स्वाभाहवक संबधं जाणून घेणारे भहूमप त्र.” 
महाराष्ट्राच्या सवग भमूीचा सवग कणखरपणा अहण हचवटपणा अत्मसात करणारे माजी म ख्यमतं्री कै. 
वसंतराव नाइक याचंी कारकीदग म्हणूनच संस्मरणीय राहील. प्रदीघगकाळ राजकीय सत्ता ईपभोगण्याचा 
अहण जनतेच्या मनावर ऄहधराज्य गाजहवण्याचा ऄपूवग राजयोग, लोकयोगही त्याचं्या क ं डलीमध्ये 
ऄधोरेहखत केलेला होता. वषाकाळािी, पावसाच्या हंगामािी, भमूीिी अहण एकूणच सवग हनसगगकाळािंी 
एकरूप होण्याचा हनयतीचा संकेत त्यानंा लाभला होता, अहण त्या संकेतािी ते अय ष्ट्यभर आमान बाळगून 
होते. द र्थमळ ग णाचं्या सहंचतावंर त्यानंी गह ली-प सदसारख्या एकेकाळच्या मागास भागातून म ंबइसारख्या 
ऄहतप्रगत महानगरीमध्ये येउन, हतथे राजकारण केले. समथग नेतृत्व, हवचारिील कृती व व्यवहारी 
दृहष्टकोन हे नाइकसाहेबाचं्या एकूण कारहकदीची वैहिष्ट्टे्य होती. स्वातंत्रयपूवगकाळात लोकमान्य हटळकानंी 
‘स्वराज्याची पंढरी’ या िब्दात प सद िहराचा यथोहचत गौरव केलेला होता. नाइकसाहेबाचं्या कतृगत्वातून 
फ ललेल्या ऄनेक संस्था अज येथे कायगरत अहेत. ‘हवद्यानगरी’, ‘अरोग्यनगरी’ अहण ‘ईद्योगनगरी’ ऄसा 
या नगरीचा होणारा गौरवपर ईल्लेख नाइकसाहेबानंी प सद पहरसरासाठी केलेल्या महनीय कायाची पावती 
अहे. या पहरसराचा ऄक्षरिः कायापालटच झालेला अहे. नाइकसाहेबाचं्या हवचाराच्या प्रकािात कृतीची 
पावलं टाकणारा हा पहरसर कृतज्तेपोटी ऄसेच म्हणेल. 
 

 “तव स्मृतीला नकोत म जरे नकोत माळा त रे । अठवणीची तव एक जाग हृदयामधील प रे॥” 

 

 नाइकसाहेबाचंी स्मतृी हजवतं ठेवण्यासाठी अहण त्यांच्या कायापासून पे्ररणा प्राप्त व्हावी म्हणून म ंबइ 
येथे वसंतराव नाइक कृषी संिोधन अहण ग्रामीण हवकास प्रहतष्ठान ही पजंीइत संस्था हनमाण झाली ऄसून 
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ितेी, ितेकरी अहण ितेी ईद्योग यातील मानकऱयानंा त्याचं्या जयतंीच्या हदविी (१ ज लै) प रस्कार प्रदान 
करीत ऄसते. नाइकसाहेबाचें स प त्र रॅी. ऄहवनाि नाइक हे या प्रहतष्ठानचे ऄध्यक्ष अहेत. 
 
 प सद येथे वसंतराव नाइक स्मृती प्रहतष्ठान, त्याचं्या स्महृतहदनी (१८ ऑगस्ट) भहूमप त्रानंा िाल-
रॅीफळ अहण मानहचन्ह देउन दरवषी मान्यवराचं्या ईपच्स्थतीत त्यानंा मानाचा म जरा करीत ऄसते. 
ितेकऱयासंाठी िकै्षहणक सहल, कृहषप्रदिगनी, पि धन मेळाव े अदी कायगक्रमाचें अयोजनही प्रहतष्ठानने 
सातत्याने केले अहे. ५ हडसेंबर या त्याचं्या म ख्यमंत्रीपदाच्या िपथ ग्रण कायगक्रमहदनाचे औहचत्य साधून 
ऄकोला येथील डॉ. पजंाबराव देिम ख कृषी हवद्यापीठाच्या हवद्यमाने राष्ट्रीय पातळीवर कृहषहवषयक एका 
पहरसंवादाचे अयोजन करण्यात येत ऄसते. ॲड. जी. के. सोनी हे प सद येथील प्रहतष्ठानचे ऄध्यक्ष अहेत. 
महाराष्ट्र िासन नाइकसाहेबाचं्या कृतज्तेपोटी त्याचंी जयंती ‘कृहषहदन’ म्हणून साजरी करते. रॅद्धाय क्त 
ऄंतःकरणाने नाइकसाहेबानंा वाहहलेली ही रॅद्धाजंलीच अहे. 
 
   आहे तो मनातला अढळ आदर। 
   पुतळा असो की प्रणतमा। 
   तोच सवांना अटळ जागर॥ 
 
 समाज प रुषािी एकरुप झालेल्या नाइक पहरवाराची थोर परंपरा चवर्थ्या हपढीचे प्रहतहनधी ॲड. 
हनलय नाइक सापं्रत समथगपणे चालहवत अहेत. 
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पणरणर्शष्ट-१ 
   

वसतंराव नाईक : संणक्षप्त जीवनालेख 
   
१ ज लै १९१३ : यवतमाळ हजल्यातील प सद ताल क्यातील गह ली येथे बजंारा जमातीच्या सधन 

ितेकरी कट ंबात जन्म. 
१९३३ : नागपूर येथील नीलहसटी हायस्कूलमधून महॅरकची परीक्षा ईत्तीणग. 
१९३७ : मॉहरस कॉलेज (सध्याचे वसंतराव नाइक सामाहजक हवज्ान संस्था) नागपूर 

येथून बी.ए.ची पदवी प्राप्त. 
१९४० : नागपूर हवद्यापीठ हवधी महाहवद्यालय नागपूर येथून एल.एल.बी. पदवी ईत्तीणग. 
१९४१ : प्रारंभी ऄमरावतीचे प्रख्यात वकील कै. बॅ. पंजाबराव देिम ख यांच्या बरोबर व 

नंतर प सद येथे स्वतंत्रपणे वहकली व्यवसाय प्रारंभ. समाज हिक्षणािारे ग्राम 
स धारणा करण्याच्या कायात रस घेण्यास प्रारंभ. समाज हिक्षणाबाबतच्या 
ईल्लेखनीय कायाबद्दल प्रिस्ती प्रमाणपत्र हमळाले. प सद ताल क्यातील अदिग 
ग्राम चळवळीत प ढाकार. त्याचं्या प्रयत्नामं ळे व तळमळीम ळे त्याचें स्वतःचे गाव 
‘गह ली’ हे नम नेदार बनले. 

६ ज लै, १९४१ : नागपूर येथील प्रहतहष्ठत ब्राह्मण घराण्यातील क . वत्सला घाटे, बी.ए. याचं्यािी 
हववाह. 

९ ऑगस्ट १९४२ : ऑगस्टमध्ये म ंबइला भरलेल्या ऄ. भा. काँगे्रस सहमतीच्या बठैकीला अवजूगन 
ईपच्स्थत. म. गाधंीच्या हवचाराने हवलक्षण प्रभाहवत.  

१९४३ : प सद ताल का काँगे्रस सहमतीचे ऄध्यक्ष, १९५० पयंत या पदावर कायगरत. 
९ऑक्टोबर १९४६ : प सद नगर पाहलकेचे ऄध्यक्ष म्हणून हनवड, ज न्या मध्यप्रदेि राज्यात ईपमंत्री 

म्हणून १९५२ मध्ये हनय क्ती होइपयंत याच पदावर होते. प सद कृषी संघटनेचे 
ऄध्यक्ष. 

१९५० : प सद हहरजन मोफत वसहतगृहाचे व हदग्रस येथील राष्ट्रीय मोफत िात्रालयाचे 
ऄध्यक्ष. 

१९५१ : हवदभग प्रदेि काँगे्रस सहमतीचे व हतच्या कायगकाहरणीचे सदस्य. 
१९५२ : पहहल्या सावगहत्रक हनवडण कीत मध्यप्रदेि मंहत्रमंडळात राजस्व खात्याचे 

ईपमंत्री म्हणून हनय क्ती. याच काळात मध्यप्रदेि गृहहनमाण मंडळाचे ऄध्यक्षपद 
भषूहवले. तसेच मध्यप्रदेि भू-स धारक सहमतीचे ईपाध्यक्ष व मध्यप्रदेि 
सरकारच्या मेहरक सहमतीचे ऄध्यक्ष. 

१९५६ : राज्य प नरगरचनेनंतर ज न्या हिभाहषकातील कै. यिवतंराव चव्हाण याचें 
नेतृत्वाखाली मंहत्रमंडळात सहकार, कृषी व द ग्ध वसाहत खात्याचे मंत्री म्हणून 
हनय क्ती. ऄ. भा. काँगे्रसचे तसेच महाराष्ट्र हवभागीय काँगे्रस सहमतीचे व हतच्या 
कायगकाहरणीचे तेव्हापासूनचे सदस्य.  

१९५७ : सावगहत्रक हनवडण कीत हिभाहषकाच्या हवधी मंडळावर प सद मतदार संघातून 
द सऱयादंा हनवड; मंत्रीमंडळात कृहषमंत्री म्हणनू हनय क्ती. आंहडया कौच्न्सल ऑफ 
ॲग्रीकल्चरल फायनान्स सोसायटीचे सभासद म्हणून हनवड. 



 

 अनुक्रमणणका 

१९५८ : जपानला गेलेल्या अतंरराष्ट्रीय राइस कमीिनच्या भारतीय हिष्टमंडळात 
समाविे. व जपानला भेट, टोहकयो येथे एफ.ए.ओ.च्या बठैकीला ईपच्स्थत. 

१९५९ : चीन सरकारच्या ितेकी संघटनेच्या हनमंत्रणावरून सौ. वत्सलाबाइंसमवते 
चीनला भेट. महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री ऄसताना त्याचं्या प्रयत्नाने यवतमाळ 
हजल्यातून एक लाख सदतीस हजार एकर जमीन भ-ूदानात प्राप्त. या 
कायगक्रमासाठी यवतमाळ येथील संस्मरणीय कायगक्रमात तत्कालीन पंतप्रधान 
पं. जवाहरलाल नेहरु म द्दाम ईपच्स्थत होते. 

१९६० : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर राज्याच्या पहहल्या-मंहत्रमंडळात महसूल मंत्री 
म्हणून हनय क्ती. (१ मे १९६० ते ४ हडसेंबर १९६३) यावळेी िासनाने मह्वपूणग 
ऄसा कमाल जमीन धारणा के्षत्रासंबधंीचा कायदा संमत केला. 

३ सप्टेंबर १९६० : वडील फ लप्रसग चत रप्रसग नाइक याचें हनधन. राजस्वमंत्री या नात्याने 
लोकिाही हवकें द्रीकरण सहमतीचे ऄध्यक्ष. महाराष्ट्रात पचंायत राज्याची 
म हूतगमेढ रोवली. 

१९६२ : सावगहत्रक हनवडण कीत महाराष्ट्र हवधानसभेवर प सद हवधानसभा मतदार 
संघातून हतसऱयादंा हनवड. राजस्वमंत्री म्हणून हनय क्ती. 

५ हडसेंबर १९६३ ते 
२० फेब्र वारी १९७५ 

: पयंत अपल्या ऄकरा वषांच्या ऄखंड कारहकदीत महाराष्ट्राला च्स्थर प्रिासन 
हदले. 

१९६४ : य गोस्लाव्हीयाचा दौरा अटोपून परत. दारुबंदीचे नव ेधोरण जाहीर केले. 
१९६५ : पाहकस्तानने भारतावर स्वारी केली. त्यावळेी नाइकसाहेबानंी कें द्राला सवाहधक 

सहाय्य देउन महाराष्ट्राची मान ईंचावली. 
१९७२ : महाराष्ट्रात पडलेल्या ऄभतूपूवग द ष्ट्काळ प्रसंगी रोजगार हमी योजनेंतगगत 

दररोज पन्नास लाख लोकानंा काम देउन एक हकमयाच केली. 
२० फेब्र वारी १९७५ : रॅेष्ठचचा हनणगय हिरोधायग मानून मनात क ठलीही कट ता न ठेवता धीरोदात्त 

वृत्तीने म ख्यमतं्रीपदाच्या जबाबदारीतून म क्त. काँगे्रसचे एक हनष्ठावतं सैहनक 
म्हणून ऄखेरपयंत कायगरत. 

१९७७ : वािीम लोकसभा हनवाचन के्षत्रातून लोकसभेवर हनवाहचत. 
२६ जून १९७९ : हपतृत ल्य ज्येष्ठ बधूं राज प्रसग ईफग  बाबासाहेब नाइक याचें द ःखद हनधन. 
१८ ऑगस्ट १९७९ : प्रसगापूर येथे हृदय हवकाराच्या तीव्र झटक्याने वयाच्या ६६ व्या वषी द ःखद 

हनधन. महाराष्ट्रात भकंूपाच्या वळेी ईध्वस्त झालेल्या भागाचे प नवगसन, १९६५ व 
१९७१ च्या दोन्ही य द्ध काळात प्रिसंनीय कामहगरी, भात व ज्वारी खरेदी 
योजना, एकाहधकार कापूस खरेदी, नवीन म ंबइ अदी धडाडीच्या योजना 
कायाच्न्वत केल्यात. १९७८ साली प न्हा द भगंलेल्या काँगे्रस पक्षाच्या ऐक्यासाठी 
ऄहवरत प्रयत्न. म ख्यमंत्रीपदाचा काटेरी म क ट लीलया साभंाळून महाराष्ट्राच्या 
ऄभ्य दयाची पायाभरणी. 
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डॉ. उत्तम रूद्रवार 
 
 डॉ. ईत्तम गोप्रवद रूद्रवार हे यवतमाळ हजल्यातील प सद येथील भहूमपूत्र कै. वसंतराव नाइक 
यानंी स्थापन केलेल्या जनता हिक्षण प्रसारक मंडळ िारा सचंाहलत रॅीमती वत्सलाबाइ नाइक महहला 
महाहवद्यालयात १९९३ पासून प्राचायग म्हणून कायगरत अहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी हवरॄकोष हनर्थमती 
मंडळाचे ते सदस्य ऄसून, िासनाच्याच हजल्हा दिगहनका संपादक मंडळावरही त्यानंी दोन वष ेकायग केले 
अहे. ईत्कृष्ट वाङ मय कलाकृतचना प रस्कार देण्याच्या िासनाच्या प स्तक परीक्षण सहमतीवरही त्यानंी काम 
केले अहे. नागपूर येथील हवदभग साहहत्य संघाच्या कायगकाहरणीचे ते दीघगकाळापासून सदस्य अहेत. प सद 
येथील हवदभग साहहत्य संघाच्या स्थानीय िाखेचे ते सहचव ऄसून या िाखेच्या वतीने ४० व ेहव. सा. संमेलन, 
चवथे वैदभीय लेहखका संमेलन व प्रथम वैदभीय य वा साहहत्य संमेलन आ. चे यिस्वी अयोजन करण्यात 
अले होते. या अयोजनात डॉ. रूद्रवार याचंा मह्वपूणग सहभाग राहहला अहे. यवतमाळ हजल्यातील 
वाङ मयीन-सासं्कृहतक चळवळीत गेल्या स मारे ३५ वषापासून ते हनरलसवृत्तीने कायग करीत अहेत. मराठी 
भाषा अहण साहहत्य या हवषयाचें गेल्या ३३ वषापासून महाहवद्यालयात ते ऄध्यापन करीत ऄसून 
ऄध्यापनक िल प्राध्यापक ऄसा त्याचंा लौहकक अहे. प्रभावी वक् ते म्हणून डॉ. रूद्रवार हे स पहरहचत ऄसून 
ऄ. भा. मराठी साहहत्य संमेलन, हव. सा. साहहत्य संमेलन, नागपूर-ऄमरावती हवद्यापीठ मराठी प्राध्यापक 
पहरषद यामधील पहरसंवादात-चचासत्रात त्याचंा सहभाग राहहला अहे. हवदभग-मराठवाड्यातील प्रम ख 
िहरात व ग्रामीण भागात प्रसंगोपात त्याचंी ऄनेक व्याख्याने झालीत. हहरतक्रातंीचे प्रणेते वसंतराव नाइक 
याचंा ‘‘महाराष्ट्राचे वसंत वैभव’’ हा स्मतृी गौरवगं्रथ, अ. डॉ. एन. पी. हहराणी याचेंवरील ‘‘ज्ानगंगेचा 
भगीरथ’’ हा गौरवगं्रथ, या दोन्ही गं्रथाचें डॉ. रूद्रवार यानंी यिस्वी संपादन केले अहे. 
 


