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या प स्तकात व्यक्त केलेली मते स्वतः लेखकाची असून या मतािंी 
सारहत्य आरि संस्कृती मंडळ व महािाष्ट्र िासन सहमत असेलच असे 
नाही. 



शिवेदि 
 
 रवसाव्या ितकात महािाष्ट्राच्या इरतहासामध्ये अनेक चमत्काि 
घडून आले. ते चमत्काि घडरविािी मािसे क िी इंग्लंड अमेरिकेला 
जाऊन, अत्य च्च रिक्षि घेऊन आलेली नव्हती. ‘िाकट िेिा, किखि 
िेिा, िगडाचं्या िेिा’ म्हटल्या जािाऱ्या सह्याद्रीच्या कडेपठािाविील 
गोिा, भीमा, कृष्ट्िा, पचंगंगा यासािख्या लोकमताचं्या काठावंिील 
साधीस धी, मिाठमोळी मािसेच हा चमत्काि घडवनू िाखरवत होती. 
अथात त्यानंा एकोरिसाव्या ितकामध्ये स रू झालेल्या, समाज 
प्रबोधनकाि म. ज्योरतबा फ ले, लोकरहतवािी, श्री छत्रपती िाहू 
महािाज, न्यायमूती गोखले-िानडे, लोकमान्य रटळक, आगिकि, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकि आिी महाप रुषानंी स रू केलेल्या सामारजक-
िैक्षरिक-िाजकीय परिवतगनाची पार्श्गभमूी होती. रवसाव्या ितकाच्या 
पूवाधातील अव्वल इंग्रजी िाजवटीत जे स्वातंत्र्यलढ्याचे महाभाित स रू 
झाले, त्याचाही गडि परििाम या चमत्कािामागे होता. कमगवीि भाऊिाव 
पाटील, महषी रवठ्ठल िामजी प्रििे यानंी बह जन समाजाला प्रब द्ध 
किण्याचे व्रत अंरगकारून रिक्षिाचे जाळे महािाष्ट्रभि रविले. म ंबई, 
प िे, नारिकसािख्या िहिातंील नागिीजनावंि तेथील द्रष्ट्ट्या प रुषानंी 
सवंकि सामारजक परिवतगनाचा संस्काि केला. या साऱ्याचंा संकरलत 
परििाम म्हिजे महािाष्ट्रामध्ये नवकतृगत्वाचे वािे लागले आरि 
जनसामान्यातूंन रवरवध के्षत्रामंध्ये नवे नेतृत्व उियाला येऊ लागले. म. 
गाधंींच्या पे्रििेतून स्वातंत्र्याच्या लढ्याबिोबिच सहकाि, ग्रामोद्योग, 
स्विेिी याचंा मंत्र कामी आला; ति अकलूजचे िंकििाव मोरहते-पाटील, 
नगिचे रवखे-पाटील, सागंलीचे वसंतिािा पाटील याचं्यासािखी बह जन 
समाजातंील व्यरक्तमत्त्वे रवसाव्या ितकाच्या परहल्या, ि सऱ्या ििकामध्ये 
उियाला आली. थोि लोकनेते स्व. यिवंतिाव चव्हाि याचंी त्या 
सवांनाच मोठी पे्रििा होती. त्यातील प्रत्येकाने आपापल्या अत लनीय 



कतृगत्वाने आजचा समृद्ध महािाष्ट्र घडरवलेला आहे. एकोरिसाव्या 
ितकाच्या उत्तिाधामध्ये स रू झालेल्या महािाष्ट्राच्या आत्मरवकासाच्या 
चमत्कािाची प्ररक्रया रवसाव्या ितकामध्ये स्वातंत्र्यप्रातीपीपयंतच्या काळात 
रिक्षि, सहकाि, उद्योग, कृषी, आिोग्य िळिवळि, जलप्रसचन आिी 
अनेक के्षत्रामंध्ये अरतिय मनोहािी रूपाने प्रगट झाली. संय क्त 
महािाष्ट्राच्या रनर्ममतीनंति या प्ररक्रयेच्या बहिाचा काळ स रू झाला. 
 आजच्या स संपन्न महािाष्ट्राचे मनोहि रूपडे ज्या अनेक कतृगत्वसंपन्न 
महाप रूषानंी उभे केले, त्यामंध्ये अकलूज येथील सहकािमहषी स्व. 
िंकििावजी मोरहते-पाटील याचें कतृगत्व, नेतृत्व रविेषकरून अधोिेरखत 
किावे लागेल. सहकािाची िक्ती ओळखून त्यानंी जनसंघटना केली. 
ग्रामीि भागातंील िेतकऱ्यानंा सहकािाच्या प्रवाहात ओढले आरि 
‘सहकािातून समृद्दी’ हा रवकासाचा मूलमंत्र खेड्यापाड्यातून रुजरवला. 
त्यासाठी अपाि परिश्रम केले. गावच्या सिपचंापासून स रुवात झालेली 
त्याचंी कािकीिग प ढे अनेक िाज्यव्यापी कायामध्ये यिस्वीपिे प्रगट 
झाल्याचे रिसून आले. ‘सहकािमहषी’ हा रकताब त्यानंा ख द्द जगद्ग रू श्री. 
िंकिाचायग यानंी प्रिान केलेला असला, तिी त्याआधी िाष्ट्रसंत त कडोजी 
महािाजानंीही िंकििावजींच्या समाजउभाििीच्या कायाला हार्मिक 
आिीवाि रिले होते, ‘समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा व िारिद्रय 
घालरवण्यासाठी झटत िाहिे, हीच खिी ईर्श्िसेवा आहे’, हे त्यानंी 
िंकििावाचं्या बाबतीत म्हटले होते. महषींच्या तपस्स्वतेला यापेक्षा 
वेगळ्या िबिाचें प्रमािपत्र क िाकडून हवे होते? 
 सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील यानंी महािाष्ट्राला 
सहकािातून समृद्धीचा िाजमागग िाखरवला. त्याबिोबि महािाष्ट्राची 
क्रीडा, नाट्य, तमािासािखी िागंडी लोककला या के्षत्रातंील महत्त्वाच्या 
उपक्रमातूंन साकाि केली. त्याचं्या बह आयामी, बह पेडी व्यरक्तमत्त्वाचे 
यथाथग ििगन या प स्तकातून लेखक श्री. हरिश्चदं्र मगि यानंी 
परििामकािक पद्धतीने घडरवले आहे. 



 ‘महािाष्ट्राचे रिल्पकाि’ या महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरि संस्कृती 
मंडळाच्या चरित्रमालेमध्ये स्व. िंकििाव मोरहते-पाटील याचें 
स्फूतीिायक चरित्र प्रकारित किता आले, याचा मंडळाला अरभमान 
आरि आनंि वाटतो. 

मध  मंगेि कर्मिक 
अध्यक्ष, 

महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरि संस्कृती मंडळ 
 



मिोगत 
 
 स्वगीय सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील यानंी महािाष्ट्राच्या 
सवांगीि प्रगतीचे स्वप्न पारहले. वयाच्या अवघ्या अठिाव्या वषी स्वतःला 
सामारजक कायास ज ंपून घेतले. अनेक आघात व अडचिींना ते मोठ्या 
धीिाने सामोिे गेले. क्रारंतप्रसह नाना पाटील, कमगवीि भाऊिाव पाटील 
याचं्या व्यरक्तमत्त्वाचा त्याचं्यावि खूप प्रभाव पडला. वसंतिािा पाटील व 
यिवंतिाव चव्हाि याचं्या सहकायाने िंकििावानंी िचनात्मक कायास 
आिंभ केला. अल्परिरक्षत असूनही संवेिनिील मनाच्या िंकििावानंी 
ग्रामीि महािाष्ट्रातील भरूमप त्राचं्या व गोिगरिबाचं्या जीवनात प्रकाि 
आिण्यासाठी अनेक संकल्पना िाबरवल्या. या संकल्पनानंा मूतग स्वरूप 
आित असताना अनंत अडचिी त्याचं्यासमोि उभ्या ठाकल्या, पि न 
डगमगता ते आपला मागग आक्रमत िारहले. 
 स्वातंत्र्यसैरनक, सिपचं, आमिाि, आरि रिक्षि संस्था, साखि 
कािखाना, िूध संघ अिा अनेक सहकािी संस्थाचें जनक म्हिून त्यानंी 
भव्य स्वरूपाचे काम उभे केले. क्रीडा के्षत्र व कलेच्या संवधगनासाठी त्यानंी 
योगिान रिले. रवकासाचे हे प्रारूप प ढे महािाष्ट्राच्या इति रजल्ह्यातं व 
ताल क्यात सहकािी साखि कािखान्याचं्या स्थापनेनंति िाबरवले जाऊ 
लागले. या प्रारूपाचे जनक सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील 
होते. महािाष्ट्राच्या सहकाि चळवळीला मूतग स्वरूप िेण्यामध्ये 
िंकििावाचंा प्रसहाचा वाटा होता. या चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीि 
भागात श्रमजीवी वगात जो रवकास झाला आहे, त्याचे शे्रय िंकििावानंाच 
जाते. 
 अवघे एकसषठ वषांचे आय ष्ट्य त्यानंा लाभले. त्यानंी सवांगीि 
रवकासासाठी केलेले कायग उगवत्या रपढ्यानंा अनंत काळपयंत पे्रििा व 
स्फूती िेत िाहील.त्याचें जीवनचरित्र सवांपयंत जावे ही या 
गं्रथापाठीमागची भरूमका आहे. महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरि संस्कृती 



मंडळाचे सिस्य प्राचायग डॉ. स िेि सावंत यानंी ‘महािाष्ट्राचे रिल्पकाि’ 
या मारलकेसाठी सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील याचें चरित्र 
रलरहण्याची सूचना केली. 
 सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील स्मिरिका करमटीचे 
अध्यक्ष मा. उियप्रसह िंकििाव मोरहते-पाटील तसेच या करमटीचे ज्येष्ठ 
सिस्य मा. िाजप्रसह िंकििाव मोरहते-पाटील याचं्या मागगििगनाखाली 
‘परिसस्पिग’ या गं्रथाचंी रनर्ममती झाली, त्याचा संिभगगं्रथ म्हिून मला हे 
चरित्र रलरहताना उपयोग झाला, प्रकबह ना ‘परिसस्पिग’ या गं्रथाम ळे मी 
माझा चरित्रगं्रथ वेळेत पूिग करू िकलो. 
 हे लेखन पूिग किण्यासाठी मा.ना. रवजयप्रसह िंकििाव मोरहते-
पाटील, मा. श्री. जयप्रसह िंकििाव मोरहते-पाटील, मा. मिनप्रसह 
िंकििाव मोरहते-पाटील, मा. श्री. प्रतापप्रसह िंकििाव मोरहते-पाटील, 
सौ. रगरिजािेवी रविाज काकडे, यानंी मोलाचे मागगििगन केले. ज्यानंा 
िंकििावाचंा सहवास लाभला त्या सवांनी अत्यंत मोलाची मारहती रिली. 
स्वातंत्र्यसैरनकी मा. श्री. िघ नाथ िामचंद्र माने ग रूजी, माजी आमिाि 
चागंोजीिाव िेिम ख, मा. श्री. बी. डी. पाटील, श्री. भगवानिाव बोिावके, 
प्राचायग डॉ. अिप्रवि नवले, माजी आमिाि रनमगलाताई ठोकळ, मा. 
क लग रू डॉ. िंकििाव मगि, खासिाि ििरजतप्रसह मोरहते-पाटील, 
माळरििस पचंायत सरमतीचे सभापती मा. श्री. धैयगिील मोरहते-पाटील 
यानंी मौरलक सूचना केल्या. अनेक मान्यविाचें मोलाचे मागगििगन मला 
रमळाले. तसेच अनेक रनयतकारलके व गं्रथाचंाही उपयोग झाला. 

प्रा.रवष्ट्िू स वे यानंी अत्यंत मौरलक सूचना केल्या.भाषातज्ज्ञ व 
समीक्षक प्राचायग  डॉ. महेंद्र किम यानंी या लेखनाचे अत्यंत आस्थेने 
वाचन करून ते अरधकारधक रनिोष होण्यासाठी मागगििगन केले.त्याम ळे 
हा चरित्रगं्रथ आियपूिग व वाचनीय झाला आहे असा मला रवर्श्ास 
वाटतो. 



 महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरि संस्कृती मंडळाने ‘महािाष्ट्राचे 
रिल्पकाि’ या मारलकेतील सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील याचें 
चरित्र रलरहण्याची जबाबिािी माझ्यावि सोपरवली त्याबद्दल मंडळाचे 
अध्यक्ष मा. श्री. मध  मंगेि कर्मिक, मंडळाचे सरचव व सवग सन्माननीय 
सिस्य याचें ऋि व्यक्त कितो. िरसक वाचक या गं्रथाचे स्वागत कितील 
अिी आिा बाळगतो. 
 महािाष्ट्र घडवतानाच िेिरहत साधिाऱ्या िंकििावाचं्या या 
चरित्रातील त्र टी माझ्या व चागंले ते सवग चरित्रनायक व उपिोक्त मंडळाचें 
होय. 

-हशरशं्चद्र मगर 
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जन्म, बालपि व शिक्षि 
 
 सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील म्हिजे गेली अनेक ििकं 
महािाष्ट्राच्या िाजकीय, सामारजक, िेती, सहकाि, रिक्षि आरि 
सासं्कृरतक जीवनाला व्यापून िारहलेले नाव. महािाष्ट्राच्या सहकािी 
चळवळीचे रिलेिाि असलेल्या सहकािमहषींचे जीवनकायग म्हिजे 
भरवष्ट्यातील अनंत काळापयंतच्या रपढ्यानंा नवचैतन्य, पे्रििा आरि 
स्फूती िेिािा रचिंतन झिा. िेतात रनढळाचा घाम गाळून श्रम कििाऱ्या 
िेतकिी, कष्टकऱ्यापंासून स्व. इंरििा गािी, स्व. यिवंतिाव चव्हाि, स्व. 
वसंतिािा पाटील या सवांनाच आपलंसं वाटिािं व्यरक्तमत्त्व. महात्मा 
गाधंींच्या स्वप्नातील आर्मथक व सामारजकदृष्ट्ट्या प्रगत िाष्ट्राच्या 
रनर्ममतीसाठी महािाष्ट्रातल्या गोिगिीब िेतकिी, िेतमज िानंा 
िंकििावानंी सहकािाचा मंत्र रिला. त्यानंी कृषी-औद्योरगक संस्कृतीचा 
ध्यास घेऊन ग्रामीि रवकासासाठी आपले जीवन समर्मपत करून ग्रामीि 
िारिद्र्याचा पिाभव केला. स्वातंत्र्य चळवळीतील सच्चा िेिभक्त, व्यापक 
समाजरहताचंी भरूमका माडूंन त्यासाठी नवनवीन संकल्पना सातत्याने मूतग 
स्वरूपात साकाििािा समाजसेवक, हाडाचा िेतकिी, रिक्षितज्ज्ञ, 
सिपचं, आमिाि असिािा असा हा लोकनेता. 
 १९३० सालानंति महािाष्ट्रात औद्योरगक वािे वाहू लागले. म ंबई 
वगळता इति रठकािी मोठे उद्योग अद्याप स रू झाले नव्हते. प ढच्या 
काळात रकलोस्कि, सि जमिेिजी टाटा, िेठ वालचंि रहिाचंि यानंी 
महािाष्ट्रात औद्योरगक क्रातंीची बीजे िोवली; पिंत  ती खासगी स्वरूपात 
असल्याने त्याचा रमळावा तेवढा फायिा सवग समाजघटकानंा रमळत 
नव्हता. 
 अिा खासगी भाडंवलिािाचं्या वैयरक्तक श्रीमंतीवि अवघ्या 
महािाष्ट्राची आर्मथक स धाििा होिे िक्य नव्हते. ि सऱ्या बाजूला 
भाडंवलरूपाने पैसा असल्यारिवाय औद्योरगकीकििही िक्य नव्हते. 
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याविचा एक नामी उपाय कै. धनंजयिाव गाडगीळ व कै. वैक ं ठभाई 
मेहता या ‘सहकाि’ या नव्या तत्त्वाचा अभ्यास केलेल्या सहकाितज्ज्ञानंी 
लोकापं ढे ठेवला तो म्हिजे िेतकऱ्यानंीच एकत्र येऊन प्रत्येकाने आपला 
वाटा उचलायचा, ठिारवक िक्कम िेअि म्हिून गोळा किायची. थेंबे थेंबे 
तळे साचे-या म्हिीप्रमािे मोठी िक्कम भाडंवल म्हिून गोळा किायची व 
त्यातून कािखानिािी रवकरसत किायची. अिा प्रकािे अनेकाचंा हातभाि 
लागून भाडंवल गोळा होते. आिखी एक गोष्ट अिी की, सवांनी सभासि 
होऊन हातभाि लावल्याम ळे त्यानंा अिा कािखान्यारवषयी पे्रम वाटते. हा 
कािखाना आपला आहे अिी भावना रनमाि होते. आपिच आपला 
रवकास करून घ्यायचा हा रवचाि त्यापाठीमागे होता. प्रविेकाठच्या कै. 
रवठ्ठलिाव रवखे-पाटलानंा तज्ज्ञानंी तो समजावनू सारंगतला आरि त्यानंा 
तो लगेच पटलािेखील. अिा प्रकािे एका वेगळ्या चाकोिीतल्या 
रवकासपवाला या महािाष्ट्रात स रुवात झाली. अिा या सहकाि 
चळवळीतल्या एका िीपस्तंभाची ओळख या प स्तकात आपि करून 
घेिाि आहोत. 
 सहकािमहषी िंकििावाचंा जन्म मकि संक्रातंीच्या ि भरिनी १४ 
जानेवािी, १९१८ िोजी अकलूज येथे झाला. सोलापूि व प िे रजल्ह्याच्या 
सीमेवि नीिा निीकाठी वसलेले, ऐरतहारसक वािसा लाभलेले अकलूज 
हे गाव. या गावातील आनंििाव माने-पाटील हा एक सामान्य िेतकिी. 
घिची परिस्स्थती हाता-तोंडाची गाठ पडेल अिी बेताचीच. पत्नी 
कृष्ट्िाबाईबिोबि िेतात कष्ट करून ते संसाि चालवीत होते. कृष्ट्िाबाई व 
आनंििावानंा एकूि सहा अपत्ये. मारुतिाव उफग  बाबासाहेब हे थोिले. 
त्याचं्या पाठीविचे िंकििाव, सवात धाकटे सि भाऊ. रजजाक्का, 
कमलाबाई व स िीलाताई या तीन बरहिी होत्या. 
 कृष्ट्िाबाई व आनंििाव हे िोघेही धार्ममक प्रवृत्तीचे व परवत्र 
मानवतावािी रवचािाचें होते. लहान िंकििावाचं्या मानवतावािी 
रवचािाचें संस्काि झाले. आजी लक्ष्मीबाई मोरहते याचं्या रिस्तबद्ध पि 
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पे्रमळ स्वभावाचा प्रभाव त्याचं्यावि बालवयातच पडला. तसेच त्याकाळी 
गावात होिाऱ्या कीतगने, भारूडे याचं्या माध्यमातून त्याचं्यावि सामारजक 
कायाचे संस्काि झाले. त्यातूनच आपिही थोि प रुषापं्रमािे काहीतिी 
किावे, लोकाचें ि ःख हलके किण्यासाठी आपिही प्रयत्न किायला हवा 
असे त्यानंा वाटू लागले. स्वतःपेक्षा इतिाचं्या स खि ःखाचा रवचाि 
महत्त्वाचा आहे ही वडीलधाऱ्याचंी रिकवि िंकििावाचं्या अंतमगनात 
रुजली. नैसर्मगक ि ष्ट्काळी असलेल्या अकलूज परिसिातील सवांचीच 
आर्मथक स्स्थती बेताचीच होती. स्वतःच्या घिी पाटीलकी असूनही 
बेभिविाच्या पावसाम ळे अनेकिा न रपकल्याम ळे घि चालरविेही कठीि 
होऊन बसायचे. काही व्यापािी सोडले ति इतिानंा पैसा बघायला 
रमळविे म श्कील. अिातच िंकििावाचें नाव सातवीपयंत वगग असिाऱ्या 
िाळेत घातले. स्वभावतःच खेळकि व हिह न्निी असिाऱ्या िंकििावाचें 
बालपिातील रिक्षि स रु झाले. िेि पाितंत्र्यात असल्याम ळे 
रिक्षिपद्धती ज न्या वळिाचीच होती. िंकििाव रचरकत्सक स्वभावाचे 
होते. हे असे का? ते तसे का? असे प्रश्न रवचारून लहानपिी ते सवांना 
भडंावनू सोडीत. 
 लहानपिी वेगवेगळी सोंगे किण्यात त्याचंा हातखंडा होता. सवग 
जातींतील बािाबल त्याचं्या पोिानंा एकत्र जमवनू आट्यापाट्या, 
सूिपािंबया खेळिे व भल्या पहाटे नीिेच्या डोहात जाऊन पोहिे यात 
त्याचें बालपि मोठ्या आनंिात चालले होते. स ट्टीच्या रिविी िाळेतील 
रमत्र, वाड्यातील भावंडानंा बिोबि घेऊन ते नीिा निीत मनसोक्त 
ड ंबायचे. निीच्या काठावि असिाऱ्या ऐरतहारसक रकल्ल्याच्या 
ब रुजापयंत पावसाळ्यात पािी यायचे. निीला पूि आला की, 
िंकििावाचं्या बाहंूना स्फ िि चढायचे. ते उंच ब रुजावि चढून निीच्या 
पाण्यात उडी मािायचे आरि पोहत पोहत िेिम ख घाटात रनघायचे. 
घाटावरून प न्हा ब रुजावि व ब रूजावरून निीत, प न्हा घाटावि.... असा 
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धाडसी खेळ स्वभावाम ळे अनेक रमत्र त्याचं्याकडे आकर्मषत होऊ लागले. 
अनेकािंी त्याचंी पक्की गट्टी जमली. 
 िाळेत मास्तिानंी प्रश्न रवचािताच उत्ति िेण्यासाठी िंकििावाचंा 
हात परहल्यािंा वि व्हायचा. सोडवायला घातलेले गरित पाटीवि 
पटकन सोडवनू मास्तिानंा सगळ्यात परहल्यािंा िाखरवल्यावि त्याचं्या 
चेहऱ्याविचा आनंि व उत्साह ओसंडून वाहत असे. आपल्या म लाची 
रिक्षिातली प्रगती पाहून कृष्ट्िाबाई, आनंििावाबंिोबिच कबईआजीला 
खूप खूप कौत क वाटे. हा म लगा रिकून प ढे खूप मोठा साहेब होईल असे 
असे मास्तिानंाही वाटू लागले. िंकििाव ििवषी पास होत होते. ते 
सातवीपयंत पोहोचले. त्या काळी सातवी म्हिजे व्हनाक्य लि फायनल. 
त्याला ‘व्ह. फा.’ असे म्हटले जाई. व्ह. फा. झाल्यावि िाळा मास्ति 
होण्यात अडचि नसायची. यंिाचे वषग पूिग झाले की, िंकििाव सातवी 
पास होिािच होते, पि िाळेची फी भिण्यासाठी खापडे मास्तिानंी 
तगािा लावला, फी न भिलेल्या म लानंा िाळेत व पिीके्षस बसता येिाि 
नाही, असे सागंून अिा म लानंा उभे िाहायला सारंगतले. िंकििावाचं्या 
छातीत धस्स झाल अंगावि काटा उभा िारहला. पि धाडस करून ते 
ग रुजींना म्हिाले, “यंिा मोठा ि ष्ट्काळ पडलाय. एवढी फी भििे आम्हा 
गरिबानंा अवघड आहे. थोडी थोडी करून फी भरू िकतो.” 
 ग रुजी म्हिाले, “हा सिकािी कायिा आहे. कायद्यान साि फी 
भिली नाही ति पिीके्षला बसता येिाि नाही.” 
 “ग रुजी, गरिबानंा फी भिण्यासाठी पैसे रमळाले नाही ति त्यानंी 
रिकायचंच नाही काय?” 
 हे ऐकून ग रुजींचा पािा चढला. ते म्हिाले, 
 “गरिबाबंद्दल एवढा कळवळा असेल ति त्याचं्यासाठी फ कटची 
िाळा काढून रिकवा.” 
 स्वारभमानी िंकििावानंा हे िबि फाि झोंबले आरि ते उद्गािले, 
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“एक काय असा छपन्न िाळा काढेन. त म्ही फक्त कौिव-पाडंवानंा 
रिकवत िाहा. मी एकलव्यासाठी िाळा काढेन.” 
 संतापलेल्या िंकििावानंी िाळेला िामिाम ठोकला तो कायमचा 
आरि जीवनाच्या म क्त रवर्श्रवद्यालयात प्रवेि घेतला तो उिंड कतृगत्वाचा 
पवगत उभािण्यासाठी! 
 आनंििावानंा लोक अण्िाकाका म्हिून ओळखायचे. पिंपिेने 
घिाण्यात मल्लरवद्या जोपासली गेली होती. प्रत्येक म लाने स संस्कारित 
ति व्हावेच, त्यासोबतच त्यानंी उत्तम ििीि कमवायला हवे, यावि 
वडीलधाऱ्याचंा कटाक्ष असायचा. िंकििावानंी िक्तीची उपासना किायचे 
ठिरवले. पहाटे उठावे, निीकाठी जावे, जोि-बठैका मािाव्यात, िोिावि 
चढावे, निीत भिपूि पोहावे. असा त्याचंा रिनक्रम स रु झाला. सहजपिे 
िोन-तीन हजाि िंड-बठैकाचंी मेहनत ते करू लागले. 
 म लाचे व्यायामाचे व क स्तीचे वेड लक्षात घेऊन अण्िाकाकानंी 
वाड्याजवळच पते्र ठोकून क स्त्यासंाठी आखाडा तयाि केला. सकाळी-
संध्याकाळी म लानंा एकत्र करून िंकििाव तालमीत व्यायाम व क स्त्या 
करू लागले. लाल मातीत विचढ मल्लाबिोबि ते लढत िेऊ लागले. 
प्ररतस्पध्याला अस्मान िाखरविे त्याचं्या डाव्या हाताचा मळ झाला होता. 
कधीकधी विचढ जोडीिािाकंडून पाठही लागायची. जीवनातील 
जयपिाजय व चढउताि पचवायला ही िाला फाि उपयोगी पडली. 

त्या काळी परिसिात अनेक क स्त्याचें फड भिायचे. आतासािखी 
िोख िकमाचंी मोठी बरक्षसे नव्हती. पि िंकििावानंी परिसिातील 
बोिगावच्या भिैोबाच्या जते्रत, रनमगावच्या खंडोबाच्या चंपाष्टीच्या याते्रत, 
नातेप ते, कोंडबावी आिी भागात क स्त्या मािायला स रुवात केली. 
स रुवातीला बक्षीस म्हिून नािळ रमळे. प ढे मानाचा फेटा, चािंीचे कडे ही 
बक्षीसे त्यानंी रमळवली. 
 
....आशि मािे-पाटील, मोशहते-पाटील झाले 
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 नािायििाव मोरहते यानंा वािसा लाभला होता, तो छत्रपती 
रिवाजी महािाजाचं्या आतीप स्वकीयांपैकी असिाऱ्या घिाण्यामंधील मोरहते 
वंिजाचंा. 
 छत्रपती रिविायाचें बधूं तंजावि निेि व्यंकोजीिाजे भोसले याचंा 
चौथा म लगा त ळजािाजे हा िाजकाििी, म त्सद्दी व रवद्याभीलाषी होता. 
त्यानंा एकूि पाच िाण्या होत्या. त्यापैकी मोरहनीबाई या 
अकलूजजवळील टिू (तिू खेडे) येथील मोरहते घिाण्यातील होत्या. 
यावरून मोरहते घिािे हे व्यंकोजीिाजे भोसले याचें व्याही होते. तसेच 
व्यंकोजीिाजाचंा वंिज सिफोजीिाजा ि सिा याचंीही सोयिीक मोरहते 
घिाण्यात झाली होती. त्याचंी म लगी िाजसबाई या िेखील मोरहते 
घिाण्याची सून म्हिून आल्या होत्या. ‘रसद्धातं रवजय’ या म. ग. डोंगिे 
याचं्या गं्रथातील संिभान साि साताऱ्याच्या छत्रपती भोसले घिाण्याच्या 
आतीपस्वकीय मंडळींच्या यािीमध्ये मोरहतेंचा महत्त्वपूिग समावेि झाला 
आहे. त्याच मोरहते घिाियाचे वंिज नािायििाव याचं्याकडे अकलूजची 
पाटीलकी होती. त्याचंा रववाह त्यानंा बािामतीजवळील सिसिच्या 
प्रनबाळकि घिाण्यातील लक्ष्मीबाईंिी झाला होता. त्यानंा कृष्ट्िाई व 
मथ िा या िोन म ली झाल्या व ऐन तारूण्यात नािायििावाचंा मृत्य ूझाला. 
लक्ष्मीबाई रवधवा झाल्या. प ढे कृष्ट्िाई आनंििाव माने-पाटलानंा ति 
मथ िा गिपतिाव माने-पाटलानंा रिल्या. 
 िंकििावाचं्या आईची आई लक्ष्मीबाई नािायििाव मोरहते-पाटील 
यानंा सवगजि आििाने कबईआजी म्हिून हाक मािीत असत. 
कबईआजींचा िंकििावावंि खूप जीव होता. आय ष्ट्यभि एकाकी जीवन 
कंठल्यावि िोन म लींची घिभरून नातवंडे पाहून त्याचंा जीव स पाएवढा 
व्हायचा. १९१४ सालच्या त कािाम बीजेरिविी बाबासाहेबाचंा जन्म 
झाला. मारुतीिायाविील श्रदे्धपोटी बाळाचे नाव मारुतिाव ठेवले. १४ 
जानेवािी १९१८ िोजी मकिसंक्रातंी रिविी िंकििावाचंा ति ६ जून 
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१९२० िोजी सि भाऊंचा जन्म झाला. कबईआजींनी िंकििाव व 
सि भाऊंची नावं ठेवली ती िंभ ू महािेवाचीच! थोिले मारुतिाव ऊफग  
बाबासाहेब व धाकटे सिारिविाव या िोन कतगबगाि भावंडाचंा 
िंकििावानंा खूप आधाि वाटे. बाबासाहेब व सि भाऊ खूपच धाडसी होते. 
 कबईआजींनी एका नातवाला ित्तक घ्यायचे मनोमन ठिरवले होते. 
बाबासाहेब थोिले म्हिून त्यानंाच ित्तक घ्यायचे अिी मनािी खूिगाठ 
बाधंली होती; पिंत  आपल्याऐवजी िंकििावानंी ित्तक जावे असे 
बाबासाहेबानंा वाटत होते. 
 एके रिविी कबईआजी आजािी पडल्या. उपचाि स रू झाले काही 
स्वाथी लोकानंा कबईच्या संपत्तीपैकी आपल्याला काय रमळेल, यातच 
स्वािस्य होते. बाबासाहेबानंी ित्तक रवधानाच्या कागिपत्राचंी व्यवस्था 
केली. कबईनं भिलेल्या मनानं िंकििावाचं्या डोक्यावरून हात 
रफिवला. कपाळ ह ंगलं. गालावरून बोटे रफिवली. डोळ्यातूंन 
आनंिआशू्र वाहू लागले. चेहऱ्यावि रवलक्षि तेज रवलसले. कबईआजींना 
कृताथग वाटले. जन्म साथगकी लागल्याचं समाधान वाटलं. िंकििावाचें 
कायिेिीि ित्तकरवधान पाि पडलं आरि िंकििाव माने-पाटलाचें 
िंकििाव मोरहते-पाटील झाले. ित्तकरवधानानंति मात्र कबईआजींची 
तबयेत खडखडीत बिी झाली. 
 
िुभमंगल! 
 िंकििावाचं्या स्वातंत्र्य चळवळीत व समाजकायात जोििाि 
हालचाली स रू होत्या. आता ते पचंवीस वषांचे झाले होते. रूबाबिाि 
रिसत होते. कृष्ट्िविाची तेजस्वी म द्रा, पािििी व भेिक नजि, 
मेहनतीने कमावलेले भिगच्च ििीि, रंुि व मजबूत खािें. धोति, सििा 
आरि काळी टोपी, पायात वहािा असा त्याचंा नेटका पेहिाव होता. 
त्याचं्या बिोबिीच्या अनेकाचें िोहोंचे चाि हात झाले होते, पि चळवळ्या 
िंकििावानंा स्वतःच्या लग्नाची भ्ातं नव्हती. 
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 वडील आनंििाव उफग  अण्िाकाका आरि आईने िंकििावानंा 
साजेिी नविी िोधायला स रुवात केली. कबईआजीने (ित्तक आई) 
येिाऱ्याजािाऱ्या प्रत्येकाजवळ लग्नासंबधंी बोलिी स रु केली. 
 एके रिविी प्रनबूत येथील नातेवाईक आप्पासाहेब काकडे 
अकलूजला वाड्यावि आले. चहापािी झाल्यावि गप्पा िंगात आल्या 
आरि मध्येच पाह ण्यानंी िंकििावाचं्या लग्नाचा रवषय काढला. त मचा 
रवचाि असेल ति माजंड्याच्या खिाडे-पाटलाची म लगी ित्नप्रभा 
नावाप्रमािेच ित्नाचंी खाि आहे. म लगी नक्षत्रासािखी लाखात एक आहे. 
यंिा लग्नाचा त्याचंाही रवचाि आहे. म ग टिाव काकडे म्हिजे प्ररतरष्ठत 
मािूस. त्यानंी स चरवलेले स्थळ म्हिजे तोलामोलाचेच असिाि होते. 
 माजंड्याला खिाडे-पाटलाचं्या वाड्यात म लगी पाहण्याचा 
कायगक्रम झाला. िंकििावाचं्या मनाने आय ष्ट्याच्या जोडीिािाची रनवड 
केली. घिातील सगळ्यानंाच म लगी पसंत पडली. 
 सािी वडीलमंडळी लग्नाच्या बठैकीला बसली. खिाडे-पाटलाचं्या 
मनावि काळजीचे सावट पसिले होते, कािि पाह िे ह ंडा रकती मागतात 
याची प्रचता त्यानंा लागून िारहली होती. पि आनंििाव म्हिाले, 
“आम्हाला नविी आरि नािळ तेवढा द्या, लग्नस द्धा आम्हीच करून 
घेतो.” म लगी आरि नािळ याविच आनंििावानंी रिक्कामोतगब केल्याने 
खिाडे-पाटलानंा आश्चयाचा धक्काच बसला. स पािी फ टली आरि लग्न 
ठिले. िंकििावानंी नववधूसाठी िारगने तयाि किवनू घेतले. त्यासाठी 
मारिकलाल िोिी या रमत्राकडून उसने पैसे घेतले. 
 ििम्यान िंकििावाचंी धाकटी बहीि स िीलाबाई रहचे लग्न 
साताऱ्याजवळील िेगावच्या कृष्ट्ििाव काळे याचेंिी ति िंकििावाचें 
च लते गिपतिाव याचंी म लगी िातंाबाई रहचे लग्न वाईजवळील 
कें जळच्या श्यामिाव जगताप याचं्यािी जमले. रतन्ही लग्ने एकाच 
माडंवात किायचे ठिले. तािीख २५ मे, १९४३ िोजी हा रववाहसोहळा 
अकलूजला मोठ्या थाटात साजिा झाला. प िोरहताचं्या मंत्रघोषात, 
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सतीपपिीच्या परवत्र बधंनातून भावी आय ष्ट्याच्या जोडीिािानंी पिस्पिानंा 
प ष्ट्पमाला घातल्या. 
 उंबऱ्याविील माप ओलाडूंन ित्नप्रभािेवी, मोरहते-पाटील 
घिाण्याची गृहलक्ष्मी, िंकििावाचंी सावली बनून जीवनभिाची साथ 
िेण्यासाठी त्याचं्या जीवनात आल्या. 
 
जन्म, बालपि व रिक्षि    ७ 
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स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदाि 
 तरूि िंकििाव कमालीचे रचरकत्सक स्वभावाचे होते. डोळे उघडे 
ठेवनू सतत प्रचतन किायचे. लहानपिापासून आजूबाजूच्या परिसिातील 
लोकाचं्या जीवनमानारवषयी, इंग्रजाचं्या अन्यायी व ज लमी 
िासनव्यवस्थेरवषयी ते कमालीचे अंतम गख झाले. समाजाच्या पयायाने 
िाष्ट्राच्या मागासलेपिामागे एकमेव प्रम ख कािि पाितंत्र्य हे आहे आरि 
आपला िेि स्वतंत्र्य झाल्यारिवाय समाजपरिवतगन व आर्मथक क्रातंी होिे 
अिक्य आहे हे िंकििावानंी ओळखले. 
 १९३० साली म. गाधंींनी सरवनय कायिेभगंाची चळवळ स रु केली. 
त्यानंी प कािलेल्या लढ्याला िेिभि प्रचंड प्ररतसाि रमळाला. प्रत्येक 
खेड्यापाड्यातील तरुिामंध्ये स्वातंत्र्यलढ्यासाठीची पे्रििा चेतरवली 
गेली. सोलापूिला कापडरगिण्या मोठ्या प्रमािात होत्या. तेथील 
कामगािानंा जागृत करून स्वातंत्र्यसंग्रामात सहभागी किण्याचे काम 
त ळिीिास जाधव यानंी केले. लोकामंध्ये जागृती झाली. इंग्रजाचंी सत्ता 
उलथून टाकण्यासाठी मोचे, सभा, घोषिा यानंा उधाि आले. 
सोलापूिच्या इंग्रज अरधकाऱ्यानंा िेिभक्ताचें हे आंिोलन रनयंरत्रत कििे 
आवाक्याबाहेिचे होऊन बसले. 
 ९ मे ते १२ मे, १९३० पयंत तीन रिवस म्हिजे िेि स्वतंत्र होण्याच्या 
१७ वष े आधीच सोलापूिने स्वातंत्र्य अन भवले! या तीन रिवसातं 
िेिभक्तानंी िहिाचा कािभाि चालरवला. १२ जानेवािी १९३२ िोजी 
जगन्नाथ प्रििे, मल्लाप्पा धनिेट्टी, क बान ह सेन व रकसन सािडा या 
क्रारंतकािकानंा फािी िेण्यात आले. रिरटिानंी स्वातंत्र्यपे्रमींवि गोळीबाि 
केला. यात ४० िेिभक्तानंी मातृभमूीवि िक्ताचा अरभषेक घातला. िेकडो 
त रंुगात गेले. सश्रम कािावास भोगला. रकत्येकाचंी घिेिािे, जरमनी व 
संपत्ती जतीप झाली. बायकाम ले उघड्यावि आली. य वावस्थेतील 
िंकििावाचं्या कानावि या साऱ्या गोष्टी येत होत्या आरि मातृभमूीच्या 
स्वातंत्र्यासाठी काहीतिी किायला हवे ही ऊमी िाटून येत होती. पढंिपूि 
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या तीथगके्षत्री स्वातंत्र्याच्या रवचािाने भािावलेले अनेक िेिभक्त 
जनजागृती किीत होते. याच ििम्यान िंकििाव खेचले गेले ते क्रारंतप्रसह 
नाना पाटील या तेजस्वी िेिभक्ताकडे. तरूि िंकििावानंी 
क्रारंतप्रसहाचं्या व म. गाधंीजींच्या आवाहनाला अन सरून रिरटि 
सते्तरविोधात काम स रु केले. गाधंीजींची सत्याग्रहाची हाक खेडोपाडी 
पोहोचरवण्याचे काम स रु केले. ‘भाित माता की जय ।’ ‘वंिे मातिम्।’ या 
घोषिा रिल्या तिी तो ग न्हा होत होता. अिा काळात, िंकििावानंी 
आपल्या सहकाऱ्यासंह गावोगावी महात्मा गाधंी व क्रारंतप्रसहाचंा संिेि 
पोहोचरवला. जनतेमध्ये िेिभक्तीची जािीव जागृत केली. 
 अनेक स्वातंत्र्यसैरनक या परिसिात कायगित होते. १९४२ साली 
‘चले जाव’ची चळवळ जोिात स रू झाली. िघ नाथ िामचंद्र माने यानंी 
मोिोची, धमगप िी, प्रििेवाडी, क िबावी, िरहगाव आिी गावामंध्ये 
इंग्रजाचं्या िडपिाहीरवरूद्ध रमिविूक काढून पत्रके लावली. 
सिकािरवरूद्ध सभा स रु केली. याचवेळी पोरलसानंी त्यानंा अटक केली. 
त्याचंी िवानगी त रंुगात केली. नातेप ते येथील घिातून ज नी सायकल, 
भाडंी-क ं डी, धान्य व रकडूक-रमडूक याचंा सिकािने रललाव केला. 
सोलापूि, रवसापूि, रवजापूि आिी त रंुगातं त्यानंा कािावास भोगावा 
लागला. 
 िंकििावानंीही अकलूज परिसिात सिकािरविोधात िान उठवले. 
एके रिविी सागंलीजवळच्या पद्माळे या वसंतिािाचं्या गावावरून एक 
मािूस िंकििावानंा रनिोप घेऊन आला. वसंतिािानंी िंकििावानंा 
तातडीनं पिमाळ्याला बोलरवलं होतं. िंकििावानंी िािाचंी भेट घेतली. 
ग तीपपिे इंग्रजाचं्या रविोधात संघषग किण्याचा मंत्र घेऊन िंकििाव पित 
आले. 
 धाकटे बधूं सि भाऊ, रिविास क ं भाि, नाना गवळी, श्रीधि गवंडी 
अिी काही मोजकी मािसं घेऊन ते आपल्या नीिेकाठच्या िेतात गेले. ते 
सहकाऱ्यानंा म्हिाले, “आपि सगळेच जि त रंुगात गेलो ति इंग्रजाचं्या 
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रविोधात कोि लढिाि? लोकानंा प्रहमत कोि िेिाि?” असा सवाल 
करून त्यानंी चळवळीचे प्रिग फ ं कले. पोरलसाचं्या हाती न सापडता काम 
किण्याचे त्यानंी रनयोजन केले. इथल्या चळवळीतल्या लोकानंा बॉम्ब 
तयाि कििे, बिं का चालरविे व इंग्रजाचं्या रविोधात सिस्त्र संघषग 
किण्यासाठी प्ररिक्षि िेण्यासाठी सागंलीहून जयिाम क ष्ठे नावाचा एक 
तज्ज्ञ मािूस वसंतिािानंी िंकििावानंा रिला होता. सि भाऊ िस्ते्र 
चालरवण्यात रनप ि झाले. 
 त्याच ििम्यान सोलापूि व प िे रजल्ह्यानंा जोडिाऱ्या सिाटीच्या 
प लाचे बाधंकाम स रु होते. त्या रठकािी सामान ठेवण्यासाठी जो रनवािा 
केला होता, त्यातच वसंतिािानंी पाठरवलेला िारूगोळा व िस्ते्र ठेवली 
जायची. याकामी िंकििावानंी सिकी अरधकाऱ्यालाच आपलेसे केले 
होते. याच परिसिात नाना पाटलाचें प्ररतसिकािचेही काम चालू होते. 
िंकििावानंाही अकलूजमधून रिरटि सत्ता हद्दपाि किायची होती. 
त्यासाठी ते कामाला लागले. िेख हवालिाि हा िेिभक्तीने भािावलेल्या 
तरूिावंि किडी नजि ठेवनू होता. त्याने एके रिविी िायचंि गाधंी 
नावाच्या वडीलधाऱ्या मािसाला फिफटत पोलीस चौकीत नेले आरि 
त्यानंा त रंुगात टाकले. या िेख हवालािािाला चागंली अद्दल 
घडरवण्याचे िंकििावानंी ठिरवले. त्यानंी भान िास रखचडे व नाना गवळी 
यानंा िेख हवालिािाच्या सायकलवि हातबॉम्ब फेकण्यास सारंगतले. 
यात हवालिाि जगला पारहजे व पोरलसानंा जिब बसली पारहजे असा 
उदे्दि होता. ठिल्याप्रमािे ि सऱ्या रिविी त्या िोघानंी हवालिािाच्या 
सायकलवि हातबॉम्ब फेकला. इकडे िंकििावानंी रतिंगी झेंडे 
फडकरवले व भाितमातेच्या जयजयकािाच्या घोषिा रिल्या. सबधं 
ताल क्यात इंग्रज सिकािरविोधात चळवळीने जोि धिला. मळोलीचे 
त कािाम जाधव, नािायििाव जाधव, रनमगावचे बळवंतिाव मगि याचं्या 
बिोबिीने प्रल्हाि मगि व एकनाथ मगि, खंडाळीचे धमगिाज पताळे, 
माळीनगिचे मारूतीिाव क िळे, अकलूजचे रवठ्ठलिाव गायकवाड 
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आिींनी कागेँ्रसच्या झेंड्याखाली चळवळ स रू केली. िंकििाव व त्याचें 
बधूं यात अगे्रसि होते. क्रारंतप्रसह नाना पाटलाचं्या इिाऱ्यावरून इंग्रज 
सिकािच्या रवरवध यंत्रिा नेस्तनाबतू किण्याचा चंग सवगच कायगकत्यांनी 
बाधंला. या परिसिातील इंग्रजांच्या टेरलफोनच्या तािा तोडण्यात आल्या. 
टपालपेट्या उद्धध्वस्त किण्यात आल्या. िेिद्रोही लोकावंि जिब 
बसरवण्याचे काम या परिसिात िंकििावाचं्या नेतृत्वाखाली किण्यात 
आले. स्वातंत्र्य चळवळीची मारहती िेिािी पत्रके, ब लेरटन्स वाटिे, 
लोकानंा चळवळीतील घडामोडींची मारहती करून िेिे अिी कामे 
त्यावेळी हे स्वातंत्र्यसैरनक किीत होते. गावोगावी हातात झाडू घेऊन 
स्वच्छता कििे व संध्याकाळच्या वेळेस बत्तीच्या प्रकवा मिालींच्या 
उजेडात सभा घेतल्या जात होत्या. स्वातंत्र्य चळवळीने गती घेतली 
होती. 
 १९४२ ते ४६ या काळात िेिभि रिरटिाचं्या रविोधात मोठे वािळ 
रनमाि झाले होते. संपूिग िेिात साताऱ्याचे बडं अगे्रसि होते. त्याचे 
मेरुमिी क्रारंतप्रसह नाना पाटील हे होते. माळरििसचा हा परिसि सातािा 
रजल्ह्याच्या कक्षेतच येत होता. त्याम ळे इथला लढाही तीव्र होता. 
अकलूज हे भरूमगत िेिभक्ताचें आश्रयस्थान बनले. 
 १९४६ साली प्रारंतक रनवडि का झाल्या. कागेँ्रसने सूते्र हाती 
घेतली. नाना पाटील व त्याचं्या सहकाऱ्यावंिील खटले सिकािने 
२५/०४/१९४६ िोजी मागे घेण्याचा ह कूम काढला. सवग भरूमगतावंिील 
पोलीस चौकिीचे िावे िद्द किण्यात आले, आरि क्रारंतप्रसहाचंा रवजय 
झाला. ५ मे, १९४६ िोजी किाड ताल क्यातील कोनेगाव येथे सािे भरूमगत 
स्वातंत्र्यसैरनक व क्रारंतप्रसह नाना पाटील जाहीि सभेत प्रकट झाले. त्या 
रिविी िंकििाव मोरहते-पाटील आपल्या सवग सहकाऱ्यानंा घेऊन 
कोनेगावला गेले. रतथे क्रारंतप्रसहाचंी प्रचंड सभा आयोरजत केली होती. 

िंकििावानंी आपले सहकािी िघ नाथ माने ग रुजींवि नाथाजी लाड 
यानंा भेटून क्रारंतप्रसहानंा अकलूजला आिण्याची कामरगिी सोपरवली. 
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रजल्हा कागेँ्रस सरमतीचे सेके्रटिी एम.डी.रवभतूेंना घेऊन माने ग रूजी 
नाथाजी लाडानंा भेटले. सवांनी रमळून िंकििावाचं्या आग्रहाखाति 
अकलूजला येऊन या परिसिात सभा घेण्याचे रनरश्चत केले. रिनाकं २० 
मे, १९४६ िोजी अकलूजकडे क्रारंतप्रसहाचंा िौिा येऊ लागला होता. वीस 
जीप, सात रक, बऱ्याच मोटािसायकली, सायकली, िेकडो त फान 
सैरनक व हजािो कायगकते यात सामील झाले. अकलूजकडे येताना त्यात 
भि पडत गेली. ज्या इंग्रजाचं्या िाज्यावि सूयग मावळत नव्हता, त्या घमेंडी 
रिरटि सते्तरविोधात ज्या नान पाटलानंी त फान सेनेची उभाििी केली, 
न्यायिान मंडळ स्थापून ग्रामस्विाज्य उभे केले, चाििे गावामंध्ये 
चव्वेचाळीस मरहने प्ररतसिकािचा कािभाि चालरवला, इंग्रजाचें खरजने 
ल टले. िेिद्रोह्यानंा सळो की पळो करून सोडले, त्या लाडक्या 
क्रारंतप्रसहानंा पाहण्यासाठी अकलूजमध्ये जनसागि उसळला होता. 
रमिविूक स रू झाली. ढोल, तािे, लेझीम वाजू लागले. हजािो लोकानंी 
क्रारंतप्रसहानंा प ष्ट्पहाि अपगि केले. एक रक गच्च भिेल इतके प ष्ट्पहाि 
गोळा झाले होते. माळकिी असिाऱ्या व रनिपेक्षिे िेिसेवा कििाऱ्या 
क्रारंतप्रसहाचें डोळे भरून ििगन अकलूजकिानंी घेतले. रमिवि कीचे 
रूपातंि सभेत झाले. ‘न भतूो न भरवष्ट्यती’ अिी तोबा गिी परहल्यािंाच 
इथे पाहायला रमळत होती. क्रारंतप्रसहाचें जोिपूिग भाषि झाले. त्याचं्या 
जयजयकािाने अकलूजचा आसमंत रननािून गेला. 
 सभेनंति क्रारंतप्रसह नाना पाटील िंकििाव मोरहते-पाटलाचं्या 
वाड्यावि जेविासाठी गेले. सवग त फान सेनेच्या सैरनकाचंीही जेविाची 
व्यवस्था िंकििावानंी केली होती. सिपचं असिाऱ्या तरूि िंकििावािंी 
क्रारंतप्रसहानंी मनमोकळेपिाने गप्पा मािल्या आरि भावी योजनारंवषयी 
चचा केली. त्यानंी िंकििावाचं्या पाठीवि थाप टाकून त्यानंा 
समाजिचनेसाठी आिीवाि रिला. िंकििावानंा नवा ह रूप आला होता. 
 १५ ऑगस्ट, १९४७ िोजी िेिाला स्वातंत्र्य रमळाले याचा सवगत्र 
रवजयोत्सव साजिा होत होता. िंकििावानंी स्वातंत्र्य चळवळीत मोठे 



१५ 
 

योगिान रिलेलेच होते. अकलूजमध्ये िंकििावाचं्या हस्ते ध्वजािोहि 
झाले. आता इथून प ढे भाितभमूीवि रतिंगा मोठ्या डौलाने फडकू लागला 
होता. 
 भाितमाता, महात्मा गाधंीजी व क्रारंतप्रसह नाना पाटलाचं्या 
जयजयकािाने अकलूज ि मि मले. प्रभातफेऱ्या काढण्यात आल्या. 
िीडिे वषांच्या प्रिीघग पाितंत्र्यातून िेि स्वतंत्र झाला होता. बलाढ्य  
रिरटि साम्राज्यारविोधात महात्मा गाधंींच्या नेतृत्वाखाली भाितीयांनी 
रवजय रमळरवला होता. स्विाज्य रमळाले होते. िंकििावाचें लक्ष आता 
स्विाज्याचे स िाज्य रनमाि किण्यावि कें रद्रत झाले होते. सवग ि ःखाचें 
मूळ अज्ञान. या अज्ञानाच्या अंधािात रिक्षिाचा प्रकाि आिायचे आरि 
समाजाला उजळून टाकायचे िंकििावानंी ठिरवले. 
 
१२     सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील     
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िेता गवसला 
स पिवायप्रझग य रनयनच्या अध्यक्षपिी 
 ताल क्यातील रवरवध सहकािी संस्थावंि रनयंत्रि ठेविािी 
स पिवायप्रझग य रनयन नावाची एक संस्था त्या काळी होती; पिंत  ती हवी 
रततकी प्रभावी नव्हती. १९४३ साली मळोलीचे त कािाम जाधव, ताबंव्याचे 
लालासाहेब इनामिाि, उघडेवाडीचे बाबासाहेब िेिम ख, खंडाळीकि 
धमगिाज पताळे या सवांनी िंकििावाचें नेतृत्वग ि हेरून त्यानंा 
स पिवायप्रझग य रनयनच्या अध्यक्षपिाचे उमेिवाि म्हिून नाव रनरश्चतच 
केले. तेव्हा रमतभाषी िंकििावानंी या पिासाठी ज्येष्ठ मंडळी असताना 
आपि अध्यक्ष होिे पसंत नाही, असे नम्रपिे सारंगतले. या ज्येष्ठ मंडळींनी 
बाबासाहेबानंा गळ घातली. थोिल्या भावाचा िबि िंकििावासंाठी प्रमाि 
होता, हे सवांना माहीत होते. बाबासाहेबानंी िंकििावानंा अध्यक्षपिाची 
रनवडिूक लढण्यास सारंगतले. 
 फॉमग भिला गेला. िंकििाव तरूि व रनवडि कीच्या प्रातंात 
अगिीच नवखे होते. माळरििस ताल क्याच्या स पिवायप्रझग य रनयनच्या 
अध्यक्षपिाची रनवडिूक अत्यंत च ििीची लढत झाली. त्यात िंकििाव 
केवळ एक मत जािा रमळवनू रवजयी झाले. 
 स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग, पाटीलकी असल्याने समाजातील 
सवांचे प्रश्न सोडरवण्यातच िंकििावाचंा जास्त वेळ खची पडू लागला. 
म ळातच चळवळीतील स्वभाव, समाजातील अन्याय, िारिद्र्य व 
मागासलेपिाबद्दल सिैव प्रचतन केल्याम ळे लोकासंाठी ते जास्त वेळ िेत 
असत. एकूि ि ष्ट्काळी परिस्स्थती, बेभिविाच्या िेतीतून प िेसे उत्पन्न येत 
नव्हते. त्याम ळे िंकििावाचंी आर्मथक परिस्स्थती खालावली होती. 
पाटीलकीला िोभेल असं वागावं ति लागत होतं. घिी येिािेजािािे खूप. 
त्यानंा जेवि केल्यारिवाय पित पाठवायचं नाही हा रिवाज. रिवाय 
बािाबल त्यानंाही साभंाळावं लागायचं. सालभि िाबनूही पोटाप ितं धान्य 
रपकिे म श्कील होतं. 
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 सासवडच्या माळी लोकानंी अकलूजच्या पूवेला लागूनच साखि 
कािखाना  काढला होता. त्या कािखान्यात नोकिी करून चाि पैसे 
कमवावे व इति वेळेत समाजकायग किावे असा रवचाि िंकििावाचं्या 
डोक्यात नाइलाजाने आला. त्यानंी काळी टोपी घातली आरि 
सायकलवि बसून ते माळीनगिला गेले. सायकल फाटकाबाहेि लावनू ते 
मनेॅजिला भेटण्यासाठी गेले. िंकििावाचें नाव पचंक्रोिीत झाले होते, ते 
एक चळवळीतील कायगकता म्हिून. अकलूजचा कतगव्यिक्ष पाटील 
म्हिून. िंकििावानंी मनेॅजिसाहेबानंा स्वतःची ओळख करून रिली 
आरि मला त मच्या कािखान्यात नोकिी हवी आहे. मला लेखन, वाचन व 
रहिेब चागंला किता येतो, हे सारंगतले. हे ऐकून मनेॅजिला आश्चयाचा 
धक्का बसला आरि त्यानंी िंकििावानंा रवचािले “म्हिजे त म्ही 
आमच्याकडं नोकिी कििाि?” िंकििावानंी होकािाथी मान हलरवली. 
मनेॅजिसाहेब रवचािात पडले आरि थोड्या वेळाने म्हिाले, “त म्ही एक 
अजग किा आरि पिवा मला येऊन भेटा. तोपयंत त म्हाला कोित्या 
रवभागात काम द्यायचं ते मी ठिवनू ठेवतो.” 
 िंकििावानंी वाड्यावि सवांना ही बातमी सारंगतली. तेवढेच चाि 
पैसे हातात येतील, या रहिेबानं िंकििावानंी नाइलाजाने नोकिी 
किण्याचा रनिगय घेतला होता. वडील बधूं मारूतिाव ऊफग  बाबासाहेबानंा 
ही गोष्ट समजली. तेव्हा त्यानंा धक्का बसला आरि ते व्याक ळ झाले. 
कािि आपला धाकटा भाऊ खूप ग िी आहे. भरवष्ट्यात मोठमोठ्या गोष्टी 
करून िाखरवण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. घिालाच काय, साऱ्या 
समाजाला रििा िेण्याचं अवसान त्याच्यात आहे. ज्या िंकििावाकंडून 
भरवष्ट्यात साखि कािखाना काढण्याची महत्त्वाकाकं्षा बाळगली होती, तेच 
आता माळीनगिला कािखान्यात नोकिी किायला जािाि. स्वतःलाच 
जखडून टाकिाि आरि आपि पारहलेली स्वप्नं रवरून जािाि या 
कल्पनेनंच बाबासाहेबाचंं मन रवषण्ि झालं. ते िंकििावानंा म्हिाले, 
“िंकििाव, माझी व साऱ्याचंीच त मच्याकडून खूप मोठी अपेक्षा आहे. 
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त म्ही भव्य असं काहीतिी उभ ं किावं असं मला वाटतं, तेवढी ताकि 
त मच्यात रनरश्चतच आहे.”  
 िंकििाव म्हिाले, “आपली आर्मथक परिस्स्थती खूपच नाजूक 
बनलीय. काहीतिी काम केल्यारिवाय चाि पैसे कसे रमळिाि?” 
 बाबासाहेबानंा ि ःख झाले, ते बोलते झाले. म्हिाले,  “िंकििाव, 
त म्ही पाटील आहात. पाटलाने स्वतःची गरिबी हटरवण्यापेक्षा गावाची 
गरिबी हटवायला पारहजे. काहीतिी केलं पारहजे. िून्यातून रवर्श् रनमाि 
किण्यासाठी काहीतिी किा.” असं बोलून रखन्नपिे बाबासाहेब सोप्यावि 
झोपायला रनघून गेले. पि त्याचंा डोळा लागला नाही. िंकििावानंी खूप 
रवचाि केला. ि सिे रिविी ते बाबासाहेबानंा भेटून म्हिाले, “मी नोकिी 
किण्याचा रवचाि काढून टाकला आहे. त मच्या इच्छेन साि मी काम 
किीन.” हे ऐकून बाबासाहेबानंा खूप आनंि झाला. 
 सहकािाच्या चळवळीचे वािे खेडोपाडी वाहायला स रुवात झाली 
होती. अकलूजमध्ये एक रवरवध कायगकािी रवकास सेवा सोसायटी 
स्थापन झाली होती. या सोसायटीमाफग त िेतकऱ्याचंी प्रगती कििे िक्य 
होईल असा त्यानंा रवर्श्ास वाटत होता. रवचािमंथनातून त्याचं्या डोक्यात 
अनेक  संकल्पना रनमाि होत होत्या. आपल्या रवकासासंबधंीच्या कल्पना 
ते रवकास सोसायटीच्या पचंाजंवळ बोलून िाखव ू लागले. पचंानंाही 
िंकििावाचें म्हििे पटू लागले. िंकििावाचंी आस्था पाहून २० ऑगस्ट 
१९४४ िोजी सोसायटीची सभा बोलरवली आरि िंकििावानंा संस्थेचे 
सभासि ति करून घेतलेच, पि कायगकािी सरमतीचे पचं म्हिूनही त्याचंी 
रनवड किण्यात आली. पचं म्हिून सहकािाच्या प्रातंात िंकििावाचें 
परहले पाऊल पडले होते. 
अकलूजचे सरपंच  
 अकलूज ग्रामपचंायतीची रनवडिूक समोि येऊन ठेपली होती. 
िंकििावाकंडे धनिक्तीचा अभाव होता, पि जनिक्ती प्रचंड होती. सवग 
तरुिानंा िंकििावानंी बठैकीला बोलरवले आरि भावी योजनेची कल्पना 
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सवांना रिली. त्यानंी रनवडि कीसाठी आपले पॅनल उभ ं किायचे असं 
मनोमन ठिरवले. त्या पॅनलला नाव िेण्यात आलं ‘प्रगती पॅनल’. त्यात 
बापू जैन, रिविास क ं भाि, मारिकलाल िेठ, िमिलाल व्होिा आिी 
तरूि व उमिे उमेिवाि होते. िंकििावानंी आपल्या मोचेबाधंिीला 
स रुवात केली. अवघड समजल्या जािाऱ्या वॉडग क्र. २ मधून त्यानंी 
आपली उमेिवािी िाखल केली. त्यानंा रनवडिूक रचन्ह रमळालं ‘रिवा’. 
 अरिरक्षत मतिाि रनवडिूक प्ररक्रया व मतिान याबद्दल अनरभज्ञ 
होता. मतिानाबद्दल सवांना जागृत किण्यासाठी िंकििावानंी खूप 
परिश्रम घेतले. म ळातच तरूि िंकििाव लोकानंा हवेहवेसे वाटत होते. 
त्यानंा असलेली मातृभमूीबद्दलची तळमळ, सवगसामान्य समाजाच्या 
ि ःखाची व वेिनाचंी जािीव मतिािानंा माहीत होती. त्यानंी एकूि अकिा 
उमेिवािाचें पॅनेल उभे केले होते. मतिानाचा रिवस उजाडला. 
अकलूजकिानंी मतिानाचे कायग पाि पाडले. ि सऱ्या रिविीच 
माळरििसला रनकाल होता. 
 मतमोजिी स रू झाली. अकलूजकिानंी प्रगती पॅनेलच्या बाजूने 
मतिान केले आरि अकिापैकी नऊ प्रगती पॅनेलने प्रजकल्या. या 
रवजयाचे रिल्पकाि होते िंकििाव! अकलूजमध्ये िंकििावाचंी भव्य 
रमिविूक काढण्यात आली. रनवडून आलेल्या सवांनी िंकििावानंाच 
सिपचंपिासाठी रनवडले आरि िंकििाव अकलूजचे सिपंच झाले.   
 
हशरजिांस मंशदर प्रवेिासाठी सािेगुरुजींचे उपोर्षि व िंकररावांचा 
सशक्रय पाठठबा 
 पढंिपूि म्हिजे महािाष्ट्राची आध्यस्त्मक िाजधानी. उभ्या 
महािाष्ट्रातील लोकाचें श्रद्धास्थान. िेकडो वषांपासून अनेक संतानंी 
चंद्रभागेच्या वाळवंटात कीतगनाचं्या माध्यमातून जागि उभा केला होता. 
संत ज्ञानेर्श्ि, त कािाम, एकनाथ, िोरहिास, चोखा, गोिा इत्यािी अनेक 
संतानंी समाजातील लोकाचें ि ःख नष्ट किण्यासाठी भरक्तमागाचा संिेि 
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रिला होता. आजही केवळ महािाष्ट्रातील नव्हे ति िेिातील अनेक 
भारवक पढंिपूिला रवठूिायाच्या ििगनाला येतात. आषाढी-कार्मतकीला 
ति भरक्तसागिाला भिती येते. आषाढीवािीला ति खेड्यापाड्यातील 
लोक रिळ्या भाकिीचे त कडे खाऊन, अनवािी पायानंी पाडं िंगाच्या 
ओढीने िेकडो मैलाचंा प्रवास करून येतात. लाखोंच्या संख्येने येिाऱ्या 
या सवगच भारवकानंा रवठूिायाच्या म खाचे व चििाचें ििगन रमळत होतेच 
असे नाही. हजािो वषांपासून िरलतावंि अनेक बधंने घातली गेली होती. 
आपि अस्पशृ्य असल्याम ळे इतिानंा आपला स्पिग होऊ नये म्हिून 
हरिजन जपून िाहायचे. जनाविानंािेखील चागंली वागिूक रिली जात 
होती. पि ही मािसं असून त्यानंा िेव, धमग, रूढी व पिंपिा बडगा 
िाखवनू तथाकरथत सनातन्यानंी व उच्चविीयांनी बधंने घातली होती. 
मािसानंा मािसापंासून अलग कििािा धमग असूच िकत नाही. खोट्या 
अहंकािापोटी व शे्रष्ठत्वापोटी  अस्पृश्यतेचे स्तोम माजरविािेच खऱ्या 
अथाने मानवतेचे ित्रू असतात. 
 सानेग रुजींसािख्या मातृहृियी मािसाला हरिजनारंवषयी  अपाि 
कळवळा होता. त्याचं्यावि होिाऱ्या अत्याचािाने सानेग रुजी संततीप झाले 
व त्यारविोधात बंड किायचा सानेग रुजींनी रनरश्चय केला. िंकििाव 
अंतम गख होऊन या साऱ्या व्यवस्थेवि प्रचतन करू लागले. 
 १ मे १९४७ िोजी सानेग रुजींनी पढंिपूिच्या चंद्रभागेच्या वाळवंटात 
जाहीि सभा घेतली. तरूि िंकििावाचं्या कानावि हा सािा तपिील 
आला. सनातन्यानंी ग रुजींना, ‘जाव साने भीमापाि। नही ख लेगा 
रवठ्ठलद्वाि।’ अिा घोषिा रिल्या. सानेग रुजींच्या तरूि सहकाऱ्यानंी, 
‘सानेग रुजी किे प काि। खोलो रवठ्ठलमंरिि द्वाि ।’ अिा प्ररतघोषिा 
रिल्या व त्याच रिविी तनप िे मठात सानेग रुजींनी हरिजनाचं्या मंरिि 
प्रवेिासाठी प्रािारंतक उपोषि आिंभले. वाताविि तापू लागले. अनेक 
लोक ग रुजींना पाप्रठबा िेण्यासाठी धावनू आले. िंकििाव अस्वस्थ झाले. 
मािसाला मािूस म्हिून जगायचे असेल ति त्याचा आत्मसन्मान रजवंत 
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िाखला पारहजे या रवचािाचे िंकििाव होते. त्यानंी आपल्या समतावािी 
व परिवतगनवािी रवचािाचं्या तरूिानंा बिोबि घेतले व पंढिपूि गाठले. 
“त म्ही आिंभलेल्या उपोषिाला व त मच्या भरूमकेला पाप्रठबा िेण्यासाठी 
आपि आलो आहोत.” असे त्यानंी ग रुजींना सारंगतले. ग रुजींनी या 
तरूि मंडळींच्या भरूमकेबद्दल आनंि व्यक्त केला. आपल्या सहकाऱ्यानंा 
घेऊन त्यानंी मंरििात प्रवेि केला व सवांना ििगन घडरवले. यावेळी 
ग रुजींना उपोषि सोडण्याची रवनंती केली. 
 अकलूजला आल्यावि त्याचं्या अंतमगनात रवचािाचंी वािळे रनमाि 
झाली. त्यानंी हन मान मंरििात सवग हरिजनानंा बोलरवले. आतापयंत 
क िाही हरिजनाने मंरििात प्रवेि केला नव्हता. ते िंकििावानंी केले व 
मंरििातच सवग हरिजन बाधंवाबंिोबि सहभोजन केले. सिपचं असिाऱ्या 
तरूि िंकििावाचें हे वागिे पिंपिावािी रवचािसििीच्या लोकानंा जिी 
पटले नव्हते तिी त्यानंी िंकििावानंा थोपवले नाही. ते एवढ्याविच 
थाबंले नाहीत ति त्या काळी हरिजनासंाठी पाण्याचे सावगजरनक हौि, 
रवरहिी म क्त केल्या. आपल्या िरलत गावकऱ्याचं्या घिी चहापान किायला 
स रुवात केली. िरलतासंाठी गावातील हॉटेलामंध्ये प्रवेि ख ला केला व 
त्यानंा रविोध कििाऱ्यावंि जिब बसरवली. हळूहळू िंकििावाचंी 
मानवतावािी भरूमका सवांना पटू लागली. 
 मातंग समाजातील बह तेक लोक त्या काळात केकतीपासून वाख 
तयाि कििे व वाखापासून िोिखंड, कासिे, नाडे, प्रिकी, गोफि, म स्की 
आरि िाविी इत्यािी उपयोगी वस्तू बनरवण्याचा व्यवसाय किीत. 
त्याचं्यासाठी जरमनी उपलबध करून रिल्या. सहकािी बकेँकडून कजे 
उपलबध करून रिली. वाख उद्योगासाठी गोडाऊन व कायालय उपलबध 
करून रिले. 
 एकिा अकलूजमधील घोटीच्या मागंवाड्याला आग लागली. 
िंकििाव धावतच रतथे गेले. आग रवझरवण्यासाठी स्वतः प्रयत्नाचंी 
रिकस्त केली. पि अग्नीप ढे इलाज चालेना. रकत्येक िरलताचें संसाि 
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भस्मसात झाले. िंकििावानंी लगेच पििमोड करून त्याचं्या घिासाठी 
रखडक्या, िािे, कपडे व धान्य आिी अत्यावश्याक वस्त ंची व्यवस्था 
केली. िरलत बाधंवाचं्या स खि ःखात सहभागी होऊन त्याचं्या 
उत्कषासाठी झटत िाहण्याचा महात्मा फ ले, िाजषी िाहू व डॉ. 
आंबेडकिाचं्या परिवतगनाचा वसा त्यानंी घेतला होता. 
 
िंकररावांिा कारावास 
 तडफिाि िंकििाव अनेक सावगजरनक कामामंध्ये अग्रभागी होते. 
सि भाऊ आरि बाबासाहेब हे िोघेही बधूं िंकििावाचं्या वेगवेगळ्या 
कल्पनानंा खतपािी घालत होते. रवधायक उपक्रम किण्यासाठी व 
सवगसामान्याचंं जगिं स सह्य किण्यासाठी हे रतघेही बंधू धडपडत होते. 
लोकाचंा त्यानंा रमळत असलेला पाप्रठबा न पाहविािेही काही होतेच. पि 
सिळमागी िंकििावासंमोि येऊन बोलण्याची त्याचंी प्रहमत होत नव्हती. 
 स्वातंत्र्य चळवळीत काम कित असताना अनेक चागंलेवाईट 
अन भव त्याचं्या गाठीला होते. न कतेच स्विाज्य रमळाले होते. स्विाज्याचे 
स िाज्यात रूपातंि किण्याचे मनस बे िंकििाव आपल्या सहकाऱ्यासंमवेत 
आखत असतानाच नथ िाम गोडसे या माथेरफरूने महात्मा गाधंींवि गोळ्या 
घालून त्याचंी हत्या केली. िंकििावावंि महात्मा गाधंींच्या रवचािाचंा खूप 
पगडा होता. िेिाच्या स्वातंत्र्यासाठी महात्माजींनी सवग स खाचंा त्याग 
करून इंग्रजाचं्या रविोधात अप्रहसक मागाने लढा िेऊन अखेि िेिाला 
स्वातंत्र्य रमळवनू रिले होते. महात्माजींच्या हत्येचे पडसाि िेिभि 
उमटले. िेिभि िंगे उसळले. त्याचे लोि ग्रामीि भागात येऊन 
पोहोचले. अनेकाचंी घिे पेटवनू िेण्यात येऊ लागली. 
 िंकििाव व त्याचें बधूं अकलूजमध्ये पेटलेला विवा 
रवझरवण्यासाठी धडपडत होते. बाबासाहेब व सि भाऊंनी 
समाजसंकटावंि बळाचा वापि करून वचक बसरवला होता. गाधंींच्या 
ख नाची संधी साधून या तीन बधंूंच्या रविोधात सिकािकडे तक्राि अजग 
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रिले. त्याचं्यावि िहितवािी व ग ंडरगिीचे नाना आिोप केले गेले. 
सामारजक स िके्षच्या नावाखाली िासनाने बाबासाहेब, िंकििाव व 
सि भाऊ या तीन बंधंूबिोबिच जनािगन माने, रकसन बािटके्क, िाम रबटे व 
याकूब ताबंोळी यांच्यावि अटक वॉिंट काढले. सोलापूिच्या 
मरॅजस्रेटसमोि रतघा भावानंा हजि किण्यात आले. प ढील न्यायालयीन 
चौकिी होईपयंत सवांनाच वेगवेगळ्या त रंुगात पाठरवण्यात आले. 
सि भाऊंना रवसापूिला, बाबासाहेबानंा पंढिपूिला ति िंकििावानंा 
कनाटकात प्रहडलग्याला पाठरवण्यात आले. 
 ज्या त रंुगात िंकििाव होते, तेथे डी. डी. िेिम ख नावाचे जेलि 
होते. त्यानंी िंकििावाकंडे पारहलं. त्याचं्याकडे पाहून हा मािूस 
रवध्वंसक वृत्तीचा म ळीच नाही अिी त्याचंी खात्री झाली. िंकििावाचंी 
िवानगी िाजकीय कैद्याचं्या रवभागात केली गेली. रतथे डी. जी. साने 
नावाचे समाजवािी कायगकते त्यानंा भेटले. ते अभ्यासू व रवचािवंत होते. 
त्याचंी िंकििावािंी चागंलीच ओळख झाली. रवचाि ज ळले. ते 
िंकििावानंा म्हिाले, “त रंुगवासाकडे सकािात्मकतेने बघा. अनेक 
मोठ्या लोकानंा या मागातून जावं लागलं आहे”. ित्ता िेिम ख, भापकि 
अिा अनेक चळवळ्या व रवचािवंत कायगकत्यांमध्ये िंकििाव सामील 
झाले होते. रतथे िोज रवचािाचंी मेजवानी स रू झाली होती. ‘सहकाि’ या 
रवषयावि त रंुगात खूप चचा झाली. 
 पाच मरहने प्रहडलग्याला ठेवल्यानंति त्याचंी िवानगी येिवडा 
कािागृहात केली गेली. रतथंही अनेकजि भेटले. िोन्ही कािागृहातं 
त्यानंी प्रचंड वाचन केले. रवरवध रवषयावंिची प स्तके, रनयतकारलके याचें 
खूप वाचन किण्यात प िेसा वेळ रमळाला. रतथं चाि मरहने झाल्यावि 
प न्हा सोलापूिच्या कािागृहात नेण्यात आले. सकाळी लवकि उठून 
प्राथगना म्हिावी. मनन, प्रचतन किावे, बौरद्धक चचा किावी, असा त्याचंा 
रिनक्रम चालला होता. सवात महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे साहेबानंा 
समोिच्यावंि प्रभाव पडण्यासाठी आपली आपली िेहबोली किी असावी 
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याचेही रिक्षि अप्रत्यक्षिीत्या रमळाले. एक रिवस जेलिनं त्यानंा बोलावनू 
घेतलं आरि लेखी माफी मागून स टका करून घेण्यास सारंगतले. 
 िंकििाव म्हिाले, “मी जि लेखी माफी मारगतली ति त्याचा अथग 
असा होईल की, मी ग न्हेगाि आहे. मी ग न्हेगाि नसताना अिी माफी 
मागिाि नाही.” 
 रतघे भाऊ त रंुगात गेल्याम ळे घिाची वाताहत झाली. त्यात पाऊस 
पडला नाही. त्याम ळे आिखी हाल होऊ लागले. घिातील धान्य संपत 
आलं. खचाला पैसा रमळेनासा झाला. व्याजानेही पैसा रमळेना. 
आनंििावअण्िा आपली म ले सोडरवण्यासाठी धडपड करू लागले. पि 
त्याचा उपयोग होईना. त्याचं्या रविोधकानंा याचा खूप आनंि झाला. 
आनंििावानंी म ग टिाव काकडे व रभक लाल प्रनबाळकिाबंिोबि खटपटी 
चालू ठेवल्या. 
 म ंबई इलाख्याचे म ख्यमंत्री मोिािजी िेसाईंच्या हातात सवग सूते्र 
होती. त्याचं्या कानावंि आपली कैरफयत घालण्याचा सवग क ट ंबीयानंी 
रनश्चय केला. प ण्यात कौस्न्सल हॉलमध्ये मोिािजी येिाि होते. रतथं 
त्यानंा भेटता येईल असं समजलं. चाि वषांचे रवजयिािाही मोठ्या 
मािसाबंिोबि प ण्यात गेले. रविोधकानंी पाटलाचंा रवजय नावाचा म लगा 
गावात बिूंक घेऊन रफितो व िहित पसिरवतो असा आिोप केला होता. 
िेवटी मोिािजींना भेटण्यासाठी कृष्ट्िाबाई आरि आनंििावअण्िा आत 
गेले. कृष्ट्िाबाईंनी मोठ्या तडफिािपिे सवग आिोप फेटाळले. त्यानंी 
लहानग्या रवजयला मोिािजींप ढे उभ ं केलं आरि रवचािलं, “हा म लगा 
बिूंक घेऊन रफिण्याएवढा आहे का?” 
 मोिािजींच्या लक्षात आले की, हे प्रकिि वैयरक्तक सूडभावनेने केले 
गेले आहे. सवांच्या म क्ततेचे आर्श्ासन रमळाल्यावि आक्कानंा खूप आनंि 
झाला. आनंििावअण्िानंी आपली बाजू माडंिािा अजग केला आरि 
रतघाचं्याही म क्ततेचा मागग मोकळा झाला. त रंुगातून स टका झाल्यावि 
गावकऱ्यानंी आनंिोत्सव साजिा केला. आता िंकििाव म क्त होऊन 
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समाजोपयोगी कामाकंडे लक्ष प िरविाि होते. त्याचबिोबि क ट ंबालाही 
सावििाि होते. 
 
कृर्षी उत्पन्ि बाजार सशमती 
 िंकििावाचें नाव आतापयंत सगळीकडे झाले होते. म ळातच प्रसन्न 
व रुबाबिाि व्यरक्तमत्त्व आरि रवचािी मािूस. सामारजक काम स रू 
होतेच पि, ‘प्रपचं किावा नेटका’ हे सूत्र त्यानंी चागंलं जािलं होतं. 
लोकाचें प्रश्न सोडरविे हे काम वाटते रततके सोपे नव्हते. पावलोपावली 
पैसा लागायचा. िंकििाव स्वतः िेतात िाबायचे. आपल्या िेतात 
उसासािखे नगिी पीक घेतल्यारिवाय डोक्याविचं ओझं कमी होिाि 
नाही असा रवचाि करून त्यानंी पाच नंबिच्या िेतात ऊस लावला. 
त्यासाठी पूवगमिागत, खतं, बेिे, लागवड, ख िपिे व इति कामे त्यानंी 
केली. जोमिाि पीक पाहून त्यानंा खूप आनंि झाला. यंिाच्या वषी आपि 
कजातून मोकळं ति होऊच, पि प ढची अनेक कामं मागी लागतील असा 
मनस बा िचला. बघता बघता ऊस तोडिीला आला. ग ऱ्हाळ गाळिे हे 
काम तोंडाचे नव्हते, म्हिून त्यानंी माळीनगिच्या कािखान्यात ऊस 
घालावयाचे ठिरवले. त्यानंी थेट हरिभाऊ रगिमेंना गाठलं आरि ऊस 
नेण्यारवषयी रवनंती केली. पिंत  बाहेिचा ऊस घेण्यास त्यानंी असमथगता 
व्यक्त केली. त्याचं्या ठिारवक सभासि लोकाचंाच ऊस ते घेत. 
िंकििावाचें मन रवषण्ि झाले. आतापयंत बाधंलेले सवग मनस बे क्षिात 
उधळले गेले. िंकििाव रवचाि करू लागले. 
 “आपल्यासािखेच असे रकतीतिी गोिगिीब िेतकिी असतील की 
ज्यानंी िक्त आटवनू, ढोि मेहनत घेऊन ऊस मोठा केला असेल. 
त्याचं्याप ढेही असेच प्रश्न असतील. त्यानंी काय किायचं?” असा रवचाि 
किीत अकलूजकडे येऊ लागले. डोक्यात रवचािाची चके्र आरि 
अडचिीची परिस्थीती याम ळे ते आिखीच अंतम गख झाले. पि आव्हानानंा 
हाि जातील ते िंकििाव कसले? प्रश्न आहे म्हिजे उत्तिही असतेच. 
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त्यानंी आपल्या ऊसाचे ग ऱ्हाळ गाळायचे मनािी ठिरवले. पि ग ऱ्हाळ 
उभाििे ही गोष्ट रजरकिीची व खर्मचक होती. िहाबािा मािसं, चूलवान, 
सिपि, ग ळव्या, जाळव्या, क्रिि, बलैगाड्या, कढई व इति सामग्री 
ज ळविं हे काम मोठ्या कष्टानं त्यानंी केलं. 
 ग ऱ्हाळ स रु झालं. उत्तम प्रतीचा ग ळ तयाि केला. याकामी 
सि भाऊंनी खूप मेहनत घेतली. गूळ रवकून लोकाचंी िेिी भागवायची 
असं त्यानंी ठिरवलं. बलैगाड्यातं गूळ भरून बाजािात आिला गेला. 
व्यापािी िेतकऱ्यानंा ल टतात हे िंकििाव ऐकून होते. पि प्रत्यक्ष अन भव 
आला नव्हता. अडचिीत सापडलेल्या िेतकला रमळेल त्या रकमतीला 
आपला माल रवकल्यारिवाय गत्यंतिच नव्हते. िेतकऱ्याची नाडी 
व्यापाऱ्यानंी चागंलीच जािली होती आरि म्हिून त्याचंी रिवसाउजेडी 
लूट चालली होती. व्यापाऱ्याचंी एकमेकाचंी सागंड असायची. 
िेतकऱ्याला कसा ठकवायचा व त्याचा सोन्यासािखा माल कसा घिात 
टाकायचा याचे कसब त्यानंा चागंलेच जमले होते. परहल्यािंाच िि 
पाडून माल ठिवायचा. मग त्याचे वजन किताना घोळ घालायचा. 
प्रिंटलमागे िहा रकलोची ति नक्कीच टागं मािायची. बिं एवढं करूनही ते 
थाबंत नव्हते, त्यात प न्हा साडं, तूट, कचिा, बाििाना याचंी कपात होई. 
अडािी व रनिक्षि िेतकऱ्याचंी ही लूट अव्याहतपिे चालू होती. 
िंकििावानंी नाइलाजाने सोन्यासािखा आपला माल व्यापाऱ्याला पडेल 
भावाने रवकला. 
 खासगी कािखाने ऊस नेत नसायचे, ग ळाला भाव नाही, िेतीच्या 
सगळ्या मालाची बाजािात हीच गत. िेतकऱ्याचं्या मालाला योग्य िि 
रमळाला पारहजे, त्याचंी लूट थाबंली पारहजे यासाठी काहीतिी 
किायलाच हवं, हा ध्यास त्यानंी घेतला. 
 प्रविानगिच्या रवठ्ठलिाव रवखे-पाटलानंी रठकरठकािी 
िेतमालाच्या खिेिी-रवक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजाि सरमत्या काढायला 
स रुवात केली होती. त्यातून िेतकऱ्यानंा न्याय रमळवनू िेिे िक्य होते. 
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या पार्श्गभमूीवि ते रवचाि करू लागले. कृषी उत्पन्न बाजाि सरमतीच्या 
रनर्ममतीसंिभात त्यानंी अभ्यास केला. ही कल्पना खूप चागंली होती. यात 
व्यवहाि पािििगक होता. ल टालूट, फसवाफसवी याला थािा नव्हता. 
होतं ते िेतकऱ्याचं्या रहतासाठीच. माळीनगिवरून अकलूजला आल्यावि 
त्यानंी परिसिातील जाित्या लोकानंा रवर्श्ासात घेतलं. बाजाि 
सरमतीबाबत प्रत्येक म द्दा पटवनू रिला. सवांनीच कृषी उत्पन्न बाजाि 
सरमती स्थापण्यासाठी होकाि रिला. अवघ्या िोनच आठवड्यातं धावपळ 
करून कागिपते्र जमवनू २ माचग, १९५० िोजी सरमती स्थापन झाली 
आरि परहले सभापती म्हिून िंकििावाचंी एकम खाने रनवड किण्यात 
आली. 
 
१९५२ ची शवधािसभा शिवडिूक व शवधािसभेत पशहले पाऊल  
 ग्रामपचंायतीचे सिपचं, रिक्षि संस्थेचे अध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजाि 
सरमतीचे सभापती आिी पिावंि ते स्वकतृगत्वाने जिी आरूढ झाले असले 
तिी ही पिे जिू काटेिी म क टच होती. या संस्था नीट चालरवण्यासाठी 
िंकििावाचंी तािेविची कसित होत होती. आर्मथक अडचिीतून मागग 
काढिे हे त्याचं्यासमोिील रनत्याचेच आव्हान बनून िारहले होते. 
 रवजय वसरतगृहात िाहून आसपासच्या खेड्यापाड्यातील 
बािाबल त्याचंी म ले अभ्यास कित होती. त्याम ळे प्रत्येक गावातील मािूस 
िंकििावाचं्या परिचयाचा झाला होता. वसरतगृहातील म लाचंी भावंडे व 
पालक िंकििावाचं्या व्यरक्तमत्त्वावि खूप खूि असायचे. त्यानंीही म लानंा 
लळा लावला होता. 
 १९५२ साल उजाडलं. त्यावेळी महािाष्ट्राला म ंबई इलाखा असं 
म्हटलं जायचं. ग जिात, महािाष्ट्र व कनाटकचा काही भाग रमळून हा 
म ंबई इलाखा होता. म ंबई इलाख्यात रवधानसभा रनवडिूक जाहीि 
झाली. गावोगावच्या जाित्या व गावगाडा हाकिाऱ्या लोकामंधून 
रनवडि कीची चचा स रु झाली. बह संख्य लोकानंा िंकििावानंी ही 
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रनवडिूक लढवावी व आमिाि व्हावे, असे वाटत होते. त्याम ळे आपल्या 
भागाचा रवकास होईल असा रवर्श्ास त्यानंा होता. ‘मािूस रचकाटीचा व 
रजद्दीचा आहे. िेतकऱ्याची ि खिी त्याला कळतात. गोिगरिबाचंी पोिं 
रिकावी म्हिून बोरडंग काढले, िाळा काढली. िेतकऱ्याच्या िेतमालाला 
चागंला भाव रमळावा व त्याची फसविूक थाबंावी म्हिून बाजाि सरमती 
स रू केली. हा मािूस प ढं गेल्यास नक्कीच सवांचा फायिा होईल,’ अिी 
चचा स रू झाली. ति ि सिीकडे ‘आमिािकीचं इलेक्िन म्हिजे काय 
तोंडाचं काम असतं व्हय? त्याला जीपगाड्या, फटफट्या, म लखाचा 
पैका लागतो, िंकििावाकंडं ह्यातलं काय ति हाय का? ते 
त्याचं्यासािख्याचं काम नाही!’ अिी चचा कििािेही होते. 
 पिंत  िंकििाव स्स्थतप्रज्ञ होते. लोक वेगवेगळ्या अंगानं चचा 
किताहेत हेही त्याचं्या कानावि आलं होतं. ते स्वतःही  रनवडिूक 
लढण्याच्या रवचािात नव्हते. कािि तेवढी आर्मथक क वतच नव्हती. सािी 
सोंगं आिता येतात पि पैिाचं सोंग आिता येत नाही. वेळापूिची माने-
िेिम ख मंडळी, बोिगावचे िावसाहेब पाटील, रनमगावचे बळवंतिाव 
मगि, खंडाळीचे धमगिाज पताळे, रिविास क ं भाि, सजेिाव िेवकि व 
इतिानंी िंकििावच आमिािकीसाठी योग्य उमेिवाि आहेत असं रनरश्चत 
केलं. त्यानंी सवांनी रमळून कागेँ्रसच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन स्वातंत्र्य 
चळवळीत योगिान रिले होते. त्याम ळे सवांनी समथगन रिल्यास कागेँ्रसचे 
रतकीट रमळण्यास अडचन वाटत नव्हती. िेि स्वतंत्र किण्यात कागेँ्रसचे 
मोठे योगिान असल्याम ले तळागाळातील सवांना त्या पक्षाबद्दल 
आत्मीयता वाटत होती. 
 िंकििाव रनवडिूक लढवायला नकोच म्हित होते; पिंत  
रमत्रमंडळींनी खूप आग्रह केला. थोिले बधूं बाबासाहेब व धाकटे सि भाऊ 
यानंीही सवांची बाजू उचलून धिली. िेवटी मोठ्या भावाचा व आईचा 
आिेि मानयलाच हवा होता. रजवाला जीव िेिाऱ्या रमत्राचंाही आग्रह 
योग्यच होता. सोलापूि रजल्हा कागेँ्रसचे अध्यक्ष छन्न प्रसग चंिेले होते. 
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त्याचं्यामाफग त िंकििावानंी कागेँ्रसकडे उमेिवािीसाठी अजग केला. 
माळरििस मतिािसंघातून माळीनगिचे जगन्नाथिाव रगिमे हे 
आर्मथकदृष्ट्ट्या प्रबळ असे उमेिवािही इच्छ क होते. म ंबई इलाख्यात 
कागेँ्रसचे रतकीट वाटप प्राम ख्याने बाळासाहेब खेि, िामानंि वाजपेयी, 
सहजानंि भािती, भाऊसाहेब रहिे आिी मातबबि मंडळींकडे होते. 
कागेँ्रसच्या वतीने एक झ ंझाि कायगकता, स्वातंत्र्य चळवळीतील 
िेिसेवक, वसरतगृह व िाळा काढल्याम ळे रिक्षि चळवळीतील 
कायगकता व िेतकऱ्यासंाठी झटिािा अिी प्ररतमा असल्याने िंकििावाचें 
पािडे रनरश्चतच जड होते. 
 सहजानंि भािती व िामानंि वाजपेयी इच्छ काचं्या म लाखती घेत 
होते. प्रत्येकजि आपली बाजू व कायग माडंत होता. िंकििावानंीही 
आपली बाजू माडंली. त्याचं्यातील ि िगम्य आत्मरवर्श्ास, व्यरक्तमत्त्वातील 
तेज हेच प िेसे होते. रतकीट रमळण्यास अडचि नव्हती. 
 सि भाऊ साहसी व्यरक्तमत्त्व होते. त्यानंी आतल्या गोटातून मारहती 
काढली की, रतकीट िंकििावानंाच रमळालं आहे. ि सऱ्या रिविी 
अरधकृत यािी जाहीि होिाि होती. सवांनाच उत्कंठा लागलेली, पि 
िात्रीत सािे वासे रफिले होते. आर्मथकदृष्ट्ट्या कमक वत असलेल्या 
िंकििावानंा रतकीट नाकारून ते जगन्नाथ रगिमेंना जाहीि झालं होतं. 
पि रनवडि कीत स्वतःच्या आतापयंतच्या सामारजक योगिानावि 
रनवडून येण्यास हिकत नाही, असा त्यानंा आत्मरवर्श्ास होता. 
 िेवटी त्यानंी स्वतंत्रपिे अपक्ष म्हिून रनवडिूक लढवायचं ठिवलं. 
माळरििस मतिािसंघातून कागेँ्रसचे िरक्तिाली जगन्नाथ रगिमे याचं्या 
रविोधात उमेिवािी िाखल केली. तोपयंत मळोलीकि त कािाम 
जाधवानंीही िेतकिी कामगाि पक्षातफे उमेिवािी िाखल केली होती. 
जाधवाचें िंकििावावंि खूप पे्रम होते. पि त्यानंा आत तारंत्रक काििाने 
उमेिवािी मागी घेिे िक्य नव्हते. िेवटी जाधवानंीच मन मोठे केले. 
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त्यानंी जाहीि सभामंधून आपला पाप्रठबा िंकििावानंाच आहे व त्यानंाच 
मते िेऊन रनवडून आिा असे सागंायला स रुवात केली. 
 कागेँ्रसचे रचन्ह होते बलैजोडी.बलैजोडीची पोस्टसग, गाधंी-नेहरंूचे 
फोटो, मोठमोठे बनॅसग, ि भ् पिीटघडीच्या पोषाखातील कायगकते, 
मोटािी, जीपगाड्या, मोटािसायकली व सायकली याचें ताफे व 
लाऊडस्पीकिवरून मोठमोठ्याने प्रचाि स रू झाला. िंकििावाकंडे 
यातलं काहीही नव्हतं. कायगकत्यांकडे सायकली तेवढ्या रिसत होत्या. 
कायगकत्यांनी व सि भाऊंनी म ंबईवरून एक ज नी मोटाि आिली. 
िंकििावाचें रनवडिूक रचन्ह होते तिाजू. गावोगाव िंकििावाचंी मािसं 
होती. अनेकाचंी मोठीच पचंाईत झाली. कािि उमेिवाि म्हिून 
िंकििावावंि रजवापाड पे्रम ति ि सिीकडे पक्ष म्हिून कागेँ्रसवि रनष्ठा! 
िंकििावाचंी रनयोजनबद्ध प्रचािावि रभस्त. ताल क्यातील प्रत्येक गावात, 
वाड्या-वस्तीवि, घिोघिी िंकििाव पोहोचले. जाहीि सभामंधून ते 
प्ररतस्पध्यावि अरजबात व्यरक्तगत टीका कित नव्हते. आपलं कायग, 
रवकासाबाबतची भरूमका, िेतकिी, कष्टकिी व बह जन समाजाची 
सवांगीि प्रगती किी होईल यासंबधंी ते आपली भरूमका मतिािासंमोि 
माडंीत. बोलता बोलता ते रवनोि, रकस्से व अन भवाच्या गोष्टी सागंून 
श्रोत्यानंा हसवत. त्याम ळे सवांची मने त्यानंी प्रजकून घेतली. चटिी-
भाकिी बाधूंन िंकििाव व कायगकत्यांचा प्रचाि नेटाने स रू होता. 
 मतिानाचा रिवस उजाडला. ताल क्यातील जनतेने मतिानाचा 
हक्क बजावला. मतमोजिीच्या रिविी सवांची उत्कंठा रिगेला पोहोचली 
होती. िंकििावानंी मतमोजिीत स रूवातीपासून आघाडी घेतली ती 
िेवटपयंत रटकली. िंकििाव मोठ्या मतारधक्याने रनवडून आले. सवांना 
आनंिीआनंि झाला. बाबासाहेब, सि भाऊंना आनंिाचे भिते आले. 
ज्यानंी ज्यानंी श्रम घेतले होते त्या सवांना खूप समाधान वाटले. िंकििाव 
आता आमिाि झाले होते. जनतेचे आमिाि होते ते! त्यानंा आपल्यावि 
पडलेल्या जबाबिािीची अरधकच जािीव झाली. यिाची एक पायिी ति 
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चढलो; पि याप ढची समाजातील ि ःख, िारिद्र्य व अज्ञानाचा अंधकाि 
संपरवण्यासाठीची ि सिी लढाई िंकििावानंी लगेच स रू केली. 
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िैक्षशिक योगदाि 
 

“रवदे्यरवना मरत गेली । मरतरवना नीरत गेली । नीरतरवना गरत गेली । 
गरतरवना रवत्त गेले । रवत्तरवना िूद्र खचले । इतके अनथग एका 

अरवदे्यने केले.’ 
 जोरतिाव फ ल्यानंी िंभि वषांपूवीच हे सारंगतले होते. जोरतिावाचं्या 
या उद्गािात यमक ज ळरवलेला आहे असे म ळीच नाही. ति त्यात 
तत्कालीन समाजाची रचरकत्सा आहे. रिक्षिाचे महत्त्व सागंिाऱ्या 
समाजरिक्षकाचा 
साथग उद्गाि आहे त्याच्यामध्ये केवळ ‘मती’ आरि ‘नीरत’ मते्तचाच रवचाि 
आहे असे नव्हे ति ‘गती’ आरि ‘रवत्ताचाही’ रवचाि झालेला आहे. 
रिक्षिापासून ि िावल्याम ळे अज्ञान, अंधकािात रपचत पडलेला व ज्याला 
उन्नतीच्या पाऊलवाटाही अजूनपयंत रिसल्या नाहीत, अिा 
तळागाळातील मािसाबंाबत त्याचें विील उद्गाि खूप काही सागंून 
जातात. 
 प्ररतकूल परिस्स्थतीम ळे आपि प िेसे रिक्षि घेऊ िकलो नाही याची 
बोचिी िंकििावाचं्या मनाला लागून िारहली होती. बोटावंि 
मोजण्याइतकी म लं सोडली ति बाकीची सािी म लं चौथी-पाचवीनंति 
िाळा सोडून द्यायची. त्यातली थोडीच सातवीपयंत म्हिजे व्हनाक्य लि 
फायनलपयंत जाऊ िकत. त्यानंति मात्र रिक्षिाच्या स रवधा व आर्मथक 
पाठबळाच्या अभावी म ले प ढे रिकू िकत नव्हती. िंकििावानंा 
समाजातील रिक्षिापासून वंरचत असिाऱ्या सवांनाच प ढे आिण्यासाठी 
रिक्षि हे साधन खूप महत्त्वाचे वाटले. रिक्षि ही समाजरवकासाची अखंड 
प्ररक्रया आहे. त्यासाठी सामारजक बाधंीलकी लोकामंध्ये जागृत किायला 
हवी, हे त्यानंी ओळखले. रिक्षि हेच समाजपरिवतगनाचे परििामकािक 
हत्याि आहे, त्यासाठी त्यानंी जागृती किायला स रुवात केली. 
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शवजय वसशतगृहाची स्थापिा    

बिलत्या सामारजक परिस्स्थतीबिोबिच रिक्षिपद्धतीही बिलत 
असते. बिलिािी रिक्षिपद्धती समाजाच्या धार्ममक, आर्मथक, िैक्षरिक, 
िाजकीय व सासं्कृरतक जीवनाविही परििाम किीत असते, त्याची त्यानंा 
जािीव होती. िंकििावाचें जवळचे रमत्र सजेिाव सोन जी  िेवकि याचें 
रिक्षि प ण्यात रिवाजी मिाठा रिक्षि संस्थेत मरॅरकपयंत झाले होते. प ढे 
त्याच रिक्षि संस्थेच्या कायगकारििीवि िेवकि अण्िानंा घेतले होते. 
रिवाजी मिाठा रिक्षि संस्थेचे प्रचािक मोरहते मास्ति म्हिून होते. ते 
अकलूजला सजेिाव िेवकि याचं्याकडे संस्थेसाठी रनधी संकलनासाठी 
यायचे. त्यावेळी िेवकि अण्िा व िघ नाथ माने ग रूजी त्यानंा घेऊन 
रिक्षिारवषयी तळमळ असिाऱ्याकंडून िेिग्या गोळा किण्यासाठी रफित 
असत. िंकििावानंीही रिक्षिाबद्दल असलेल्या तळमळीपोटी अनेकवेळा 
िेिगी रिली होती. 
 आपल्या ग्रामीि व मागासलेल्या समाजातील सवगसामान्याचं्या 
म लानंा रिक्षि रमळरवण्यासाठी आपिच हातपाय हलवायला स रुवात 
केली पारहजे हे िंकििावाचं्या मनाने घेतले होते. साताऱ्याला कमगवीि 
भाऊिाव पाटील यानंी गोिगरिबाचं्या म लासंाठी ४ ऑक्टोबि १९१९ या 
रवजयाििमीच्या रिविी ियत रिक्षि संस्थेची व वसरतगृहाची स्थापना 
केली होती. प ढे ियतची व्यातीपी वाढत गेली. केवळ २० म लावंि 
भाऊिावानंी वसरतगृह स रू केले होते. ति बािीच्या मामासाहेब 
जगिाळेंनीही बह जनाचं्या म लासंाठी वसरतगृह व रिक्षि संस्था स रू 
केल्या होत्या. प ढे प ढे सातािा व बािी येथील या िोन्ही कमगवीिानंी 
केलेले कायग िंकििावानंा पे्रििास्त्रोत ठिले. िंकििावाचं्या अंतमगनात 
रिक्षि संस्थेचे बीज अंक ित होते. 
 िघ नाथ माने ग रुजी, सजेिाव िेवकि व इति सहकाऱ्यानंी 
िंकििावाचंा व त्याचं्या बधंूंचा भव्य सत्काि किण्याचे ठिरवले. त्यासाठी 
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िेिभक्त त ळिीिास जाधव याचं्यािी पत्रव्यवहाि झाला होता. त्यानंी 
रिक्षिकायासाठी िंकििावानंा पत्रातून प्रोत्साहन ति रिलेच, पि स्वतः 
अकलूजला सत्काि किण्यासाठी येिाि असल्याचे कळरवले. माने ग रुजी 
सोलापूिला त ळिीिास जाधवानंा भेटायला गेले. त्यानंी प ण्याचे 
िंकििाव मोिे याचं्या अध्यक्षतेखाली कायगक्रम घेण्याचे स चरवले.माने 
ग रुजींनी प ण्याला जाऊन िंकििाव मोिेंची भेट घेतली व अकलूजला 
येण्याचे रनमंत्रि रिले. 
 रवजयाििमी म्हिजेच िसऱ्याच्या रिविी सीमोलं्लघन किण्याची 
रिकवि आपली संस्कृती आपिाला िेते. िंकििाव एका नव्या 
सीमोल्लंघनासाठी रसद्ध झाले होते. अज्ञानाकडून सािा समाज ज्ञानाकडे 
न्यायचे त्यानंी ठिरवले. त्याच रिविी सिपचं असिािे िंकििाव, थोिले 
बाबासाहेब व धाकटे सि भाऊ याचं्या भव्य सत्कािाचे आयोजन गावातील 
उत्साही नागरिकानंी केले. त्यासाठी रनधी गोळा किण्यात आला. 
महािेवाच्या मंरििासमोि कायगक्रमाचे आयोजन किण्यात आले. 
िसऱ्याला २६ ऑक्टोबि १९४७ या रिविी िंकििाव मोिेंच्या 
अध्यक्षतेखाली सभा स रू झाली. त ळिीिास जाधव याचं्या हस्ते रतन्ही 
बधंूंचा भव्य सत्काि किण्यात आला. त्यावेळी त्याचं्याच हस्ते जनतेने 
रिलेल्या पाचिे रूपयाचंी थैली िंकििावानंा अपगि किण्यात आली. 
िंकििाव मोिे व त ळिीिास जाधव या रवचािवंतानंी बाबासाहेब व 
सि भाऊंबिोबिच िंकििावाचं्या सामारजक कायाचा गौिव केला. त्याचं्या 
समाजोद्धािाच्या तळमळीबद्दल कौत क केले व या महान कायास ि भेच्छा 
रिला. 
 िंकििाव सत्कािाला उत्ति िेण्यासाठी उभे िारहले. समाजातील 
लोकानंी सत्काि केल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त कली आरि लोकानंी जी 
पाचिे रूपयाचंी थैली त्यानंा अपगि केली होती, त्यात स्वतःजवळच्या 
पाचिे रूपयाचंी भि घातली व स्वतःच्या मालकीची अकिा एकि जमीन 
िेऊन रिक्षि संस्था स रू किण्याचा संकल्प जाहीि केला. 
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िंकििावामंधील िानत व म लाचं्या रिक्षिारवषयीची तळमळ पाहून लोक 
भािावनू गेले. त्यानंी आपल्या पिीने िेिग्या िेण्यास स रूवात केली. 
त्यावेळी एक आण्यापासून लोकानंी आपले योगिान रिले. गोिगिीब 
लोकही यात मागे नव्हते. बघता बघता आठ हजाि रूपये जमा झाले. 
िंकििावानंी आतापयंत जोडलेल्या मािसामं ळेच हे होऊ िकले. यावेळी 
िंकििावाचें वय प िे तीस वषांचेही नव्हते. 
 ि सऱ्याच रिविी पाटील-वाड्यावि त्यानंी रजवाला जीव िेिाऱ्या 
आपल्या कायगकत्यांची सहरवचाि सभा बोलरवली. त्यावेळी अकलूज 
रिक्षि प्रसािक मंडळ या संस्थेची कायगकारििी तयाि केली गेली. 
िंकििावानंीच संस्थेच्या अध्यक्षपिाची माळ सजेिाव सोन जी िेवकि 
याचं्या गळ्यात घातली, ति उपाध्यक्ष म्हिून िंकििावाचें नाव रनरश्चत 
केले गेले. 
 १५ ऑगस्टला रिरटिारंविोधात भािताला रमळालेला रवजय, 
रवजयाििमी रिविी झालेला भव्य सत्काि व िंकििावाचें ज्येष्ठ प त्र 
रवजय, हा धागा पकडून वसरतगृहाचे नाव रनरश्चत झाले ‘रवजय रवद्याथी 
वसरतगृह’. भाऊिाव हागें याचं्या इमाितीतील तीन खोल्या बाबासाहेबानंी 
प ढाकाि घेऊन रमळवनू रिल्या पि ििमहा त्याचे भाडे द्यावे लागिाि 
होते. 
 िंकििावानंी वेताळिाव गायकवाड, सजेिाव िेवकि यानंा बिोबि 
घेऊन रगिझिीच्या सरूबाई ग ळवे यानंा वसरतगृहात स्वयंपाकासाठी 
येण्याची रवनंती केली. सरूबाई स्वतःचाच एक म लगा, त कािाम िोमि-
पाटील, िेविाव माने, िामिाव माने आिी सहा रवद्यार्थ्यांवि ११ जून 
१९४८ िोजी वसरतगृह स रू झाले. िंकििावाचें जवळचे सहकािी 
स्वातंत्र्यसैरनक िघ नाथ िामचंद्र माने यानंी खिेिी-रवक्री संघातील 
सव्वािे रूपयाचंी नोकिी सोडून रिली. केवळ पन्नास रूपयामंध्ये त्यानंी 
वसरतगृहाचे अधीक्षक म्हिून पूिगवेळ जबाबिािी स्वीकािली. समाजातील 
तळागाळातील म लानंा उच्चरिक्षि रमळायला हवे या तळमळीपोटी त्यानंी 
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वसरतगृहासाठी स्वतःला वाहून घेतले. म ले वसरतगृहात िाहून 
माळीनगिच्या िाळेत रिकू लागली. हळूहळू रवद्याथी संख्या वाढू 
लागली. त्यानंा जागा अप िी पड लागली. तेव्हा िंकििावानंी स्वतःच्या 
वाड्यातील िोन खोल्यामंध्ये जािा म लाचंी सोय केली. पोटच्या 
म लापं्रमािे ते काळजी घेऊ लागले. आिखी जागा कमी पडू लागल्यावि 
नीिेकाठी जामिािाचं्या मालकीच्या इमाितीत काही म लाचंी सोय केली. 
वसरतगृह चागंलेच रवस्तारू लागले. वसरतगृह चालण्यासाठी पैसा व 
धान्य याचंी खूप आवश्यकता होती. कािि गिीब घिची म ले वसरतगृहात 
मोठ्या संख्येने होती. 
 िंकििाव स्वतः, माने ग रूजी व इति सहकाऱ्यानंा घेऊन गावोगावी  
वाड्या-वस्त्यावंि जाऊन त्यानंा रिक्षिाचे महत्त्व पटवनू िेऊ लागले. 
संस्थेचा उदे्दि समजावनू िेऊन लोकानंा सहकायग किण्याचे आवाहन 
करू लागले. लोकाकंडे िोख पैसा नसायचा. पि िंकििावाचं्या 
कामाबद्दल त्यानंा आिि वाटू लागला. लोकानंी त्यानंा िेि-िोन िेि 
ज्वािी, गहू, ग ऱ्हाळवाल्यानंी ग ळाच्या ढेपी रिल्या. ति काहींनी िोख 
पैिाची मित एक आण्यापासून केली. त्यावेळचा एक आिा म्हिजे 
रूपयाचा सोळावा भाग. सन १९५२ च्या ििम्यान गावोगावी रफरून ५५ 
पोती ज्वािी व ६५५ ग ळाच्या ढेपी जमा झाल्या होत्या. िेतावंिील 
खळ्यावरून त्यानंी धान्य गोळा केले. िेतकऱ्यानंा ते म्हित, “मीही 
रिक्षिाचं तेिावं बल तंच आहे.” रवजय वसरतगृहातील रवद्याथी पहाटे 
उठून व्यायाम व प्राथगना करून अभ्यास करू लागले. माने ग रुजींनीही 
रवद्यार्थ्यांना अनेक गोष्टींचे ज्ञान रिले. त्याम ळे रवद्याथी जोमाने अभ्यास 
करू लागले. अिा प्रकािे वसरतगृहाची वाटचाल स रू झाली. 
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शिक्षि प्रसारक मंडळाची स्थापिा 
 
 िंकििावानंी अकलूज रिक्षि प्रसािक मंडळाच्या नोंििीसाठी प िे 
येथील रिवाजी मिाठा रिक्षि संस्था, ियत रिक्षि संस्था व बािी येथील 
मामासाहेब जगिाळे याचंी रिवाजी रिक्षि संस्था आिींची मारहती मागवनू 
घेतली. जरूिीप्रमािे पोटरनयम तयाि करून घेतले व २३ जून १९४८ 
िोजी संस्थेची अरधकृत नोंििी केली. याकामी िंकििावानंा िघ नाथ माने 
ग रुजी यानंी अथकपिे सहकायग केले. त्याचं्याविच सेके्रटिीपिाची 
जबाबिािी सोपरवली. त्याचबिोबि सजेिाव िेवकि, रवठ्ठल िेिमाने, 
भाईचंि गाधंी, लक्ष्मीकातं िेसाई, िमिलाल व्होिा आिींनी काम पारहले, 
तसेच चागंोजीिाव िेिम ख यानंी  िंकििावानंा मोलाची साथ रिली. 
 कमगवीि भाऊिाव पाटलाचंा साताऱ्याला संत गाडगे महािाज याचं्या 
हस्ते २७ व २८ नोव्हेंबि १९४८ िोजी भव्य सत्काि सोहळा आयोरजत 
किण्यात आला होता. त्या कायगक्रमाचे रनमंत्रि िंकििावानंाही होते; 
पिंत  इति कामाचं्या व्यापाम ळे ते साताऱ्याला जाऊ िकले नाहीत. त्यानंी 
िघ नाथ माने ग रुजींना साताऱ्याला पाठरवले व कमगवीि अण्िािंी रिक्षि 
संस्थेसंबधंी चचा किायला सारंगतले. यावेळी सातािा येथे जनतेच्या 
वतीने कमगवीि भाऊिाव पाटील यानंा एक लाख रूपयाचंी थैली व नवी 
कोिी िेविलेट मोटािकाि अपगि किण्यात आली. कमगवीिानंी लगेच 
आपिाला रमळालेली िेिगी ियत रिक्षि संस्थेला अपगि केली. प्रचंड 
जनसम िाय व भव्य असा हृियस्पिी कायगक्रम पाहून माने ग रुजी भािावनू 
गेले. यावेळी कमगवीिानंा माने ग रुजी म्हिाले की, “मी अकलूजहून 
िंकििाव मोरहते-पाटलाचंा रनिोप घेऊन आलो आहे. त मच्या कायाची 
पे्रििा घेऊन अकलूजला वसरतगृह स रू केले आहे व आता हायस्कूल 
स रू किायचे आहे.” हे ऐकून कमगवीिानंा खूप आनंि झाला. त्यानंी 
मोठ्या आस्थेने जवळ बसवनू चचा केली. कमगवीि अण्िा माने ग रुजींना 
म्हिाले, “िंकििाव मोरहते-पाटलानंा मला भेटण्याचा रनिोप द्या.” 
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 माने ग रूजींनी तातडीने अकलूज गाठले व िंकििावानंा कमगवीि 
भाऊिाव पाटलाचंा रनिोप रिला. िंकििावानंा खूप आनंि झाला. त्यानंी 
न कतीच एक नवी ब लेट मोटािसायकल घेतली होती. रतच्यावि बसून 
िंकििाव व माने ग रूजींनी ि सऱ्याच रिविी सातािा गाठले. तो रिवस 
होता २९ नोव्हेंबि १९४८. वडीलधाऱ्या कमगवीि अण्िानंी तरूि 
िंकििावानंा कडकडून रमठी मािली व त्याचं्या पाठीवि िाबासकीची थाप 
मािली. कमगवीि िंकििावानंा म्हिाले, “जोपयंत त मच्यासािखे तरूि 
तडफिाि कायगकते रिक्षि प्रसािासाठी प ढे येत नाहीत तोपयंत 
बह जनाचंी म ले रिक्षि घेऊ िकिाि नाहीत. मी व माझी ियत रिक्षि 
संस्था त मच्या रिक्षिप्रसािाच्या कायासाठी सिैव त मच्या पाठीिी आहे.” 
 त्यानंति कमगवीि अण्िानंी ियत रिक्षि संस्थेच्या रवरवध उपक्रमाचंी 
तपिीलवाि मारहती िंकििावानंा रिली. ‘कमवा आरि रिका’ ही 
स्वावलंबनाची संकल्पना िंकििावानंा जवळून पाहता आली. कमगवीिाचें 
कायग पाहून व रवचाि ऐकून िंकििाव भािावनू गेले. कमगवीिाचें 
रिक्षिकायग पाहून िंकििाव अकलूजला आले. त्यानंी आपल्या 
सहकाऱ्याचं्या भेटी घेतल्या व ियत रिक्षि संस्थेबद्दल मारहती रिली. 
अकलूजमध्ये २४ रडसेंबि १९४८ िोजी प्रम ख मंडळींची बठैक घेतली. 
हायस्कूल स रू किण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला. 
 
अकलूज शिक्षि प्रसारक मंडळ शवद्यालय 
 रवजय रवद्याथी वसरतगृहात म लाचंी संख्या वाढत होती. भाऊिाव 
हागेंच्या मालकीच्या जागेतील वसरतगृह कमी पडू लागल्याने 
िंकििावानंी पाटील वाड्यावि स्वतःच्या घिीच काही म लाचंी सोय केली 
होती. केवळ प्राथरमक रिक्षि घेऊन न थाबंता माध्यरमक व उच्च रिक्षि 
घेऊन ही म ले प ढे आली पारहजेत ही त्याचंी तळमळ होती. म ले 
माळीनगिच्या िाळेत जाऊ लागली होती. 
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 िघ नाथ िामचंद्र माने हे स्वातंत्र्यसैरनक, िंकििावाचें पिमस्नेही. 
स्वातंत्र्यसंग्रामात क्रारंतप्रसह नाना पाटील, वसंतिािा पाटील याचं्या 
पे्रििेने झोकून िेऊन काम केलेले व त रंुगवास भोगलेले. वािकिी 
संप्रिायातील ते एक किखि रततकेच मायाळू व्यरक्तमत्त्व. गळ्यात 
त ळिीमाळ, अंगात स्वतः रिवनू घेतलेला खािीचा भगवा सििा, 
वाढरवलेली िाढी याम ळे त्याचं्या व्यरक्तमत्त्ची वेगळीच छाप पडते. 
 िंकििाव आरि माने ग रूजी एकिा बािीला जगिाळे मामाचं्या 
िाळेत भरूमपूजनासाठी गेले होते. रतथे कमगवीि भाऊिाव पाटील याचं्या 
हस्ते भरूमपूजन होते. कमगवीि आण्िाचें भाषि ऐकून िंकििाव अंतम गख 
झाले. सवगसामान्य समाजाला रिक्षि रमळिे रकती महत्त्वाचे आहे हे 
त्यानंा पटले. बािीहून येताना त्यानंी रिक्षि प्रसािासाठी स्वतःला झोकून 
द्यायचे असा रनश्चय केला. वसरतगृह व हायस्कूलच्या रवकासासाठी रनधी 
उभािण्यासाठी त्यानंी अनेक उपक्रमाचंा सपाटा स रू केला. त्याचाच एक 
भाग म्हिून जनजागृतीसाठी पंढिपूिच्या नामानंि भािती याचं्या कीतगनाचे 
परिसिातील अनेक गावातं आयोजन केले. नामानंिाचें १९५२ व १९५४ 
असे कीतगनाचे िोन िौिे झाले. 
 संस्थेच्या मितीसाठी ‘िेवल सकग स’ची रतरकटे खपरवण्याचे काम 
कायगकते व रवद्यार्थ्यांनी केले. िाहीि जंगमस्वामी याचें पोवाड्याचे 
कयगक्रम आयोरजत केले. प ण्यातील आनंि संगीत नाटक कंपनीचे खेळाचे 
कॉन्रॅक्ट घेऊन अकलूज, महाळ ंग, नातेप ते, वेळापूि आिी रठकािी 
नाटकाचें आयोजन केले. त्याचा रनधी उभािण्यास मित झाली. 
अकलूजच्या बाजािात जनाविाचं्या खिेिी-रवक्री व्यवहािाच्या पावत्या 
फाडण्याचे काम रवद्यार्थ्यांनी केले. बसस्टँडवि जाऊन रवद्यार्थ्यांनी 
प्रवािाकडून एक आण्याची िेिगी रतकीटे पै अन् पै गोळा केली. 
 रवद्यार्थ्यांचे कलापथक, लेझीमपथक व भजनी मंडळ तयाि केले. 
रवद्याथी गायन, नाटक सािि करून लोकाकंडून थोडे थोडे पैसे गोळा 
कित. बैलपोळ्यारनरमत्त गावोगावी बलैाचं्या भव्य रमिवि का रनघत. 
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लग्नाच्या विाती रनघत. त्याप ढे हे रवद्याथी लेझीम खेळत. 
लग्नसमािंभात स्वतः िंकििाव व माने ग रूजी हजि िाहत व लोकानंा 
रिक्षिाचे महत्त्व पटवनू िेत. लोक मग स्वयंस्फूतीने िेिग्या िेत. 
िंकििावाचंी ही धडपड पाहून गोिगरिबामंध्ये त्याचं्यारवषयी आप लकीची 
भावना रनमाि झाली. गावोगावचे लोक त्यानंा मान िेऊ लागले. 
धान्याच्या खळ्यावरून धान्य गोळा किताना त्यानंी संकोच बाळगला नाही 
की, पाटीलकीचा वृथा अरभमानही बाळगला नाही. अज्ञानात रखतपत 
पडलेल्या समाजातील उगवत्या रपढीला ज्ञानरूपी अमृत पाजण्यासाठी 
हा उमिा पाटील बल तं होऊन आपले सहकािी व रवद्यार्थ्यांना घेऊन 
िािोिािी रफिला. त्याचं्या या श्रमाचं चीज होऊ लागलं. आध रनक 
महािाष्ट्राच्या इरतहासात िंकििाव मोरहते-पाटलानंी िैक्षरिक क्रातंीची 
मिाल पेटरवली. िाळा स रू किण्यासाठी जागा, इमाित, इति काही 
गोष्टी व त्या साऱ्यासाठी बिाच पैसा लागत होता आरि त्याचीच कमतिता 
होती. पि इच्छािक्ती ब लंि होती. 
 अकलूजच्या बाजाितळाजवळ भाबं डेकिाचंी एक ज नी चाळ होती. 
रतथं क िी िाहत नसल्याम ळे रतची िूिवस्था झाली होती. िंकििावानंी 
िूिवस्था झालेल्या त्या चाळीची डागड जी करून घेतली. स्वतः रतथे 
िाबले. साताऱ्याकडचे िामचंद्र वामन मिाठे मास्ति यानंा नोकिी रिली 
होती. मिाठे मास्ति हे म लाखतीसाठी माळीनगि येथे आले होते; पिंत  
तेथे त्यानंा नोकिी रमळाली नाही. रखन्न मनाने ते अकलूजला पायी चालत 
आले. त्याचं्याजवळ पैसेही नव्हते. त्यावेळचे रजल्हा बँकेचे सरचव श्री. 
घोटीकि याचंी भेट घेऊन मिाठे मास्तिानंी त्यानंा त्याचंी परिस्स्थती 
सारंगतली. घोटीकि त्यानंा िंकििावाकंडे घेऊन गेले. मिाठे मास्तिाचंी 
ओळख करून रिली व झालेला प्रकाि त्याचं्या कानावि घातला. 
िंकििावानंी मिाठे मास्तिानंा स्वतःच स्वतःची ऑडगि रलहायला 
सारंगतली. िाळेसाठी फळा, खडू, घड्याळ, हजेिीपत्रक, घंटा व इति 
बािीकसािीक गोष्टींसाठी पाचिे रूपये िेऊन टाकले आरि त्यानंा काम 
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किण्याचे स्वातेंत्र्य रिले. मिाठे मास्तिानंा िंकििावानंी प्रजकले होते. 
सिकािी रनयमाप्रमािे पगाि िेण्याचे वचन त्यानंा रिले. 
 िासनाने िाळा स रू किण्यास पिवानगी रिली. िंकििावानंी इति 
कामाचं्या व्यापातून िाळेची तयािी केली होती. िंभि म लाचें िाखले 
गोळा केले. द्ररवड नावाच्या रिक्षकाला म ख्याध्यापक म्हिून नेमले होते. 
मात्र त्यानंी अचानकपिे येऊ िकत नाही असे सारंगतले. फलटिला 
िेसाई नावाचे रनवृत्त रिक्षक होते. त्यानंा रवनंती केली, पि त्यानंीही 
नकाि रिला. पढंिपूिला जाऊन टेबलं, कपाटं आिण्यासाठी एक रक 
रमळवला. पंढिपूिच्याच नेने सिाचंा तपास लागला. सजेिाव िेवकि 
िोन-तीन जिानंा घेऊन रकमध्ये बसून पंढिपूिला गेले. नेने सि ति 
रमळालेच होते. पि त्याचं्याबिोबि श्री. व सौ. िेिपाडें हे रिक्षक 
िाम्पत्यही रमळालं होतं. सहा रिक्षकाचंी ज ळिी किण्यात आली होती. 
टेबल, कपाटं आली होती. अकलूजच्या श्री. पालखे याचं्याकडून बाकं 
करून घेतली होती. आहे त्याच इमाितीला िंगिंगोटी केली. परिसि 
स्वच्छ केला. पताका लावल्या. ढोल, तािे वाजू लागले. हलग्या 
कडाडल्या. लोक जमा झाले. िंकििावाचं्या हस्ते िाळेचे उद्घाटन पाि 
पडलं आरि ‘रिक्षि प्रसािक मंडळ रवद्यालय’ हे संस्थेचं परहलं हायस्कूल 
स रू झालं. पाचवी ते सहावीचे वगग स रू झाले होते. िाळेची घंटा वाजली. 
प्राथगना झाली आरि अध्यापनाला स रुवात झाली. रिक्षिाच्या रक्षरतजावि 
अकलूजमध्ये नवा सूयग उगवला होता तो रिवस होता १ माचग १९४९! 
 हायस्कूल व वसरतगृहाचे कामकाज अनेक अडचिींमधून प ढे चालू 
होते. ति जबाबिाऱ्या साभंाळून िंकििाव िाळेकडे लक्ष द्यायचे. 
वसरतगृहाच्या िंभि म लानंा घेऊन िात्रीच्या वेळी श्रमिानाने पाया 
खोिण्यास स रुवात केली. त्यावेळच्या म ंबई िाज्याचे म ख्यमंत्री 
यिवंतिाव चव्हाि याचं्या हस्ते १९ नोव्हेंबि १९५९ साली 
वसरतगृहासमोिील जागेत कोनरिला समािंभ घेऊन बाधंकामाला प्रत्यक्ष 
स रुवात झाली. बाधंकाम िजेिाि होण्यासाठी त्यानंी खूप परिश्रम घेतले. 
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िोन वषांच्या कालावधीनंति िाळेचे बाधंकाम पूिग झाले. त्यासाठी िीड 
लाख रूपये खचग आला. आपल्या धाकट्या भावाच्या स्मृती जतन 
किण्यासाठी म्हिून हायस्कूलला ‘सिारिविाव माने रवद्यालय’ असे नाव 
िेण्यात आले. २१ नोव्हेंबि १९६१ साली भव्य वास्तूत सिारिविाव माने 
रवद्यालयाचे वगग भरू लागले. िाळेतील रिक्षि िजेिाि होण्यासाठी 
िंकििावाचंा कल होता. त्यासाठी ते जातीने लक्ष घालत. 
 यिवंतनगिला कामगाि, ि कानिाि रवरवध सेवा प िविािे 
बल तेिाि व रनिरनिाळे व्यवसाय कििािी अनेक मािसे येऊन िाहू 
लागली. हे नवेच गाव गजबजून गेले. रतथल्या म लानंा रिक्षिाची जवळ 
सोय होण्यासाठी १९६५ च्या ज लै मरहन्यात टेस्क्नकल हायस्कूलच्या 
इयत्ता आठवीचा एक वगग स रू किण्यात आला. प ढे ५ वी ते १२ वी चे वगग 
स रू झाले. पाटीलवस्तीवि त्या परिसिातील म लाचं्या रिक्षिाच्या 
सोयीसाठी कृष्ट्िानंि रवद्यामंरिि स रू केले. परश्चमेकडील ि गगम भागात 
मािकी, क िभावी, फोंडरििस, सिारिवनगि त्याचबिोबि माढा 
ताल क्यातील प्रपपळनेि येथेही हायस्कूल्स स रू किण्यात आली. स्वतःला 
गरिबीम ळे िाळा सोडावी लागली त्याम ळे फीवाचून क िाचेही रिक्षि थाबंू 
नये यासाठी िंकििाव िक्ष असत. अनेक गोिगरिबाचं्या म लानंा 
फीबिोबिच वह्याप स्तके व गिवेिासाठी त्यानंी पििमोड केली. 
 १०० रवद्यार्थ्यांवि स रू केलेल्या या संस्थेत १९६५ पयंत रवद्याथी 
संख्या एक हजािावि गेली. 
 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व कममवीर भाऊराव पाटलांची भेट 
 
 िाष्ट्रसंत त कडोजी महािाज िंकििावाचं्या रिक्षिकायाला भेट 
िेण्यासाठी १९५२ मध्ये अकलूजला आले. त्यानंा अरभपे्रत असिाऱ्या 
समाजउभाििीचे कायग पाहून त कडोजी महािाज आनंरित झाले. त्यानंी 
िंकििावानंा आिीवाि रिले. िंकििावानंी आपले सवग सहकािी रमत्र, 
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रिक्षक व रवद्यार्थ्यांना एकत्र बोलावनू रवजय वसरतगृहात िाष्ट्रसंत 
त कडोजी महािाजाचंा भव्य सत्काि केला. यावेळी िाष्ट्रसंत म्हिाले की, 
“समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा व िारिद्र्य घालरवण्यासाटी झटत िाहिे 
हीच खिी ईर्श्िसेवा आहे. ही सेवा िंकििावानंी या परिसिात किण्यास 
स रूवात केली आहे.” 
 िंकििावानंी कमगवीि भाऊिाव पाटील यानंा अकलूजला 
येण्यासाठी आग्रह धिला होता. एके रिविी कमगवीिानंी अकलूजला 
येण्याचे मान्य केले. िंकििाव कामाला लागले. त्यानंी कमगवीिाचें थोि 
रवचाि या परिसिातील सवांना ऐकायला रमळावेत व ऋरषत ल्य अिा 
कमगवीिाचें ििगन रमळावे यासाठी महात्मा रथएटिमध्ये कमगवीिाचं्या भव्य 
सत्काि समािंभाचे आयोजन केले. परिसिातील झाडून सािे रिक्षक या 
समािंभासाठी उपस्स्थत िारहले. स रुवातीच्या काळात रिक्षि संस्थेच्या 
उभाििीत िंकििावानंी जे परिश्रम घेतले होते त्याबद्दल कमगवीिानंी 
िंकििावानंा िाबासकी रिली व प ढील कायासाठी आिीवाि रिले. ही 
घटना १९५७ मध्ये घडून आली. 
 
महाशवद्यालयाची स्थापिा 
 १ मे १९६० िोजी महािाष्ट्र िाज्याची रनर्ममती झाल्यानंति यिवंतिाव 
चव्हािानंी महािाष्ट्राच्या सवांगीि रवकासाचे स्वप्न उिािी बाळगले होते. 
तेव्हापासून ते िाज्यातील अनेक आमिािािंी रहतग ज किीत होते. त्याचंा 
िंकििावािंी अलीकडे जास्तच स्नेह जडला होता. रिक्षि हे समाजाच्या 
रवकासाचे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे, हे िंकििावानंी जािले होते. 
“रिक्षिारिवाय मािूस म्हिजे पिूच, रिक्षिच मािसाच्या जीवनाला 
आकाि िेते,” असे त्यानंा वाटे. 
 कमगवीि भाऊिाव पाटील ति म्हिायचे की, ‘माझा रवद्याथी हमाल 
झाला तिी चालेल, पि त्याच्या हातात पिवीचे भेंडोळे असायलाच हवे.’ 
कमगवीि भाऊिाव पाटील याचं्या व्यरक्तमत्त्वाचा िंकििावावंि मोठा प्रभाव 
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होता. सवगसामान्याचं्या म लानंा प ण्या-म ंबईत प्रकवा रजल्ह्याच्या रठकािी 
जाऊन उच्च रिक्षि घेिे ही अिक्य कोटीतील गोष्ट होती. बोटावंि 
मोजण्याइतकी श्रीमंताचंी म लेच उच्च रिक्षि घेऊ िकतात ही वस्त स्स्थती 
नाकािता येत नव्हती. िंकििावाचं्या संवेिनिील मनाला ही गोष्ट 
जािवत होती. त्यानंी मनोमन रनधाि केला तो या मातीतल्या 
िेतकऱ्याचं्या, कष्टकऱ्याचं्या, सवगसामान्याचं्या म लाचं्या उच्च रिक्षिासाठी 
महारवद्यालय स रू किण्याचा. रिक्षि प्रसािक मंडळ या रिक्षि संस्थेची 
अनेक माध्यरमक रवद्यालये स रू झाली होती. पि प ढच्या रिक्षिाची सोय 
नव्हती. सोलापूि रजल्हा हा रिवाजी रवद्यापीठाच्या कायगकके्षत मोडत 
असल्याने त्यानंी रवद्यापीठाकडे महारवद्यालय स रू किण्यासाठीचा 
प्रस्ताव पाठरवला. एक रिवस रवद्यापीठाकडून पिवानगीचं पत्र आलं. 
सिारिविाव माने रवद्यालयाच्या विच्या मजल्याविच रि. २५ जून १९६७ 
िोजी ‘अकलूज कॉलेज’चे उद्घाटन झाले आरि महारवद्यालयीन 
रिक्षिाच्या गंगेचा प्रवाह िंकििावानंी ग्रामीि भागाकडे वळरवला. त्या 
प्रवाहाचे अमृत रपऊन भरवष्ट्यात अनेक स जाि पिवीधि आरि उच्चपिस्थ 
तयाि होिाि होते हे रनरश्चत. 
 
ग्रीि ठिंगसम स्कूल  
 आध रनक जगाच्या स्पधेत आपि क ठेही मागे पडायला नको, ही 
िंकिििावाचंी भरूमका होती. पििेि िौिा केल्यानंति इंग्रजी रिक्षिाचे 
महत्त्व  त्यानंी ओळखले होते. प ण्या-म ंबईसािख्या िहिात इंग्रजी भाषेवि 
प्रभ त्व असल्याने अनेकजि प ढे जात आहेत हे त्यानंी पारहले. रतथे अनेक 
इंग्रजी माध्यमाच्या िाळा असून रतथली म लं हे रिक्षि घेत आहेत, तेव्हा 
माझ्या ग्रामीि भागातील म लानंाही इंग्रजी माध्यमातून रिक्षि रमळायला 
हवं. त्यासाठी त्यानंी इंग्रजी माध्यमाची रनवासी िाळा स रू किण्याचे नक्की 
केले. 
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 त्यानंी आपले कृषी पिवीधि असलेले रचिंजीव िाजप्रसह व 
साहेबिाव िेिम ख या िोघावंि जबाबिािी सोपरवली. महािाष्ट्रातील 
रवरवध रठकािी असलेल्या िेरसडेस्न्सएल स्कूल्सचा त्यानंी सव्हे केला. 
मारहती संकरलत केली. आपल्या परिसिात अिा स्वरूपाची िाळा स रू 
केल्यास चागंला प्ररतसाि रमळेल असा त्यानंा आत्मरवर्श्ास होता. 
 रिवाजी रप्रपिेटिी स्कूलमधून सेवारनवृत्त झालेले प्राचायग 
खानोलकि याचंी साहेबानंी भेट घेतली. नोकिी किण्याच्या मनः स्स्थतीत 
नसिाऱ्या खानोलकिावंि सहकािमहषींच्या व्यरक्तमत्त्वाची छाप पडली 
आरि त्यानंी होकाि रिला. 
 रगिझिी िस्त्यावि २८ एकि जमीन त्यानंी या िाळेसाठी रनरश्चत 
केली. नैसर्मगक उंचसखलपिा लाभलेल्या रठकािी सवग बाजंूनी 
वृक्षािोपि केले. तोपयंत तात्प ित्या जागेत व आताच्या महषी िंकििाव 
मोरहते प्रिालेच्या आवािात ही िाळा स रू झाली. िंकििाव ज्या 
रवषयाला हात घालतील तो रवषय ते यिस्वीच करून िाखरवत. त्याचं्या 
कल्पनेतून या साऱ्या परिसिात समृद्धी नािंायला लागली होती. त्याचें 
हात व बोटे म्हिजे समृद्धीची, रहिवाईची प्रतीके होती. प्राचायग 
खानोलकिानंी िाळेचे नाव रनरश्चत केले ‘ग्रीन प्रफगसग स्कूल’. १५ ज लै 
१९७५ या रिविी ही िाळा स रू झाली. तेथे जगाच्या स्पधेत सवगच 
आघाड्यावंि म लूखरगिी किण्यासाठी िेतकऱ्याचंी म लं रसद्ध होिाि 
होती. सहकािमहषींच्या कल्पनेने मूतग स्वरूप धािि केले होते. 
भरवष्ट्यातील अनंत रपढ्या वारघिीचे िूध रपऊन ग िग ििाि होत्या. 
 
शिवरत्ि शिक्षि संस्थेची स्थापिा 
 
 इंग्रजी रिक्षि हे वारघिीचे िूध आहे, हे िंकििावानंी ओळखले 
होते. िाजकािि, अथगकािि, समाजकािि या साऱ्या के्षत्रातं काम किीत 
असताना त्यानंी भाितभि रवरवध काििानंी भ्मंती केली होती. जपान 
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िौिा केला होता. त्यात त्यानंा एक गोष्ट जािवली की, इंग्रजी ही जगाची 
ज्ञानभाषा आहे. आता काळ बिलतो आहे. रनिरनिाळ्या संधींवि स्वाि 
होण्यासाठी माझ्या भागातील म लानंा इंग्रजी माध्यमातून रिक्षि 
रमळायला हवे ही त्याचंी महत्त्वकाकं्षा होती. त्यापोटी त्यानंी आिल्याच 
वषी म्हिजे १५ ज लै १९७५ िोजी ग्रीन प्रफगसग स्कूल ही रनवासी िाळा 
स रू केली होती. पिंत  अनेक पालकानंा आपली म ले रनवासी िाळेत 
ठेविे पिवडत नव्हते ति काहींना आपली म ले आपल्या नजिेखाली 
असावी असे वाटत होते. म्हिून अनेक पालकानंी िंकििावानंा इंग्रजी 
माध्यमाच्या एका नव्या िाळेची मागिी केली. 
 रिक्षक रिनाच्या म हूतावि ५ सप्टेंबि १९७६ िोजी ‘रिवित्न रिक्षि 
संस्थे’ची त्यानंी स्थापना केली. यातूनच इंग्रजी माध्यमाची िाळा स रू 
झाली. उगवत्या रपढीला नव्या जगात आत्मरवर्श्ासाने रवहाि 
किण्यासाठी, जागरतक भाषेच्या ज्ञानाचे बळ त्याचं्या पखंात येण्यासाठी 
िूिदृष्टीने िंकििावानंी हे केले होते. 
 महाराष्ट्र राज्य शिक्षि संस्थाचालकांयाया राज्यस्तरीय 
अशधवेििाचे आयोजि 
 अकलूज येथे रि. २ व ३ फेि वािी १९७४ िोजी महािाष्ट्र िाज्य 
रिक्षि संस्थाचालकाचं्या िाज्यव्यापी अरधवेिनाचे संयोजन साहेबानंी 
केले होते. अरधवेिनाचे उद्घाटन ियत रिक्षि संस्थेचे बरॅिस्टि पी. जी. 
पाटील याचं्या हस्ते झाले. संघाचे अध्यक्ष गोवधगनिास पािीख, 
त्याचबिोबि कायाध्यक्ष िा. म. नलावडेही उपस्स्थत होते. स्वागताध्यक्ष 
म्हिून िंकििाव मोरहते-पाटील आपले छापील भाषि वाचिाि होते. 
पिंत  छापील भाषि वाचताना त्यानंा मोकळेपिा वाटेना. त्यानंी आपले 
छापलेले भाषि बाजूल ठेवनू रिले आरि आपल्या खास िैलीत ते बोलू 
लागले. समाजाच्या रवकासात रिक्षि के्षत्राचे महत्त्व रविि करून 
िंकििावानंी रिक्षि संस्थाबंाबत अनेक महत्त्वाचे म दे्द उपस्स्थत केले. 
न्यायखात्याप्रमािे रिक्षिखाते िासनाच्या जाचक बधंनापासून म क्त 
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असावे असे त्यानंी सारंगतले. वेतनपद्धती संिभात संस्थाचालकावंि जो 
अरवर्श्ास िाखरवला जातो त्याबद्दल नािाजी व्यक्त केली. सिकािी 
अन िानाच्या धोििाविही ते कडाडले. िेवटी समाजाचा सवांगाने रवकास 
होण्यासाठी रिक्षि खूप महत्त्वाचे असल्याने चालकानंा संघरटत करून 
रिक्षि के्षत्राचा  रनकोप रवकास होण्यासाठी त्यानंी आपली भरूमका 
माडंली. सवगच रिक्षि संस्थाचालकानंा खूप आनंि झाला. त्याचं्या अंगात 
नवीच िक्ती संचािली, कािि त्याचं्या मागे आता प्रत्यक्ष िंकििाव 
मोरहते-पाटलाचंी ताकि उभी होती. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... आशि िंकरराव सहकारी साखर कारखािा उभारतात 
 

 प्रविेकाठी रवठ्ठलिाव रवखे-पाटील नावाच्या कमगयोग्याने प्रयत्नाचंी 
पिाकाष्ठा करून भाितातील परहला सहकािी साखि कािखाना उभािला 
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होता. िंकििावानंा रवठ्ठलिाव रवखे-पाटलाबंद्दल कमालीचा िि 
वाटायचा. ते स्वतः रवखे-पाटलानंा लोिी, रज. अहमिनगि येथे भेटले व 
सहकाि या रवषयावि रजज्ञासेपोटी सरवस्ति चचा केली. रनिीक्षि व 
अभ्यास केला. सखोल अभ्यास व बािकाईने रनिीक्षि करून अन कूल-
प्ररतकूल बाबींचा आढावा घेऊन मगच पूिग तयािीरनिी एखाद्या रवषयाला 
हात घालायचा व ते काम प िे किायचे असा त्यांचा प्रपड होता. उसापासून 
साखि रनर्ममती करून िेतकऱ्यानंा जास्तीत जास्त फायिा रमळवनू 
िेण्यासाठी व एकूिच परिवतगन साधण्यासाठी साखि कािखाना 
उभािायलाच हवा, असा पक्का रवचाि िंकििावानंी केला. साखि 
कािखाना म्हिजे ब द्धी, धन आरि श्रम याचं्या तल्लख उपयोगाद्वािे िारिद्र्य 
व बेकािी याचं्यारवरूद्ध झ ंज िेण्यासाठी ग्रामीि समाजाने उबे केलेले 
सामूरहक सृजनकायग आहे. गरिबी िूि कििे, उत्पारित वस्तूतून रवक्री 
होऊ िकेल असा माल तयाि कििे, भागधािक िेतकऱ्याचं्या 
रवकासाच्या योजनानंा मूतग स्वरूप िेिे, िेतकऱ्याचं्या म लाबाळानंी 
स संस्कारित व्हावे यासाठी प्रयत्न कििे, परिसिातील जनतेचा सवांगीि 
रवकास साधिे अिा प्रकािची ध्येये साखि कािखान्याच्या स्थापनेमागे 
आहेत हे िंकििावानंी जािले होते. 
 
सहकारी साखर कारखान्याची उभारिी 
 
 आमिाि म्हिून रनवडून आल्यावि थोड्याच रिवसातं त्यानंी 
आपल्या िेतात वस्ती केली. काही रिवस कोपीत व नंति गोठ्यात पक्का 
रनवािा केला. आपि आमिाि असून असल्या साध्या घिात कसं िाहायचं 
हा रवचािही त्याचं्या मनाला रिवला नाही. त्याचं्या आतापयंतच्या 
वाटचालीत त्यानंा त्याचं्या सहचरििी, ित्नप्रभािेवींनी खूप मोलाची साथ 
रिली. त्याचंा उत्साह रटकवला आपल्या पतीची धडपड, परिश्रम, रजद्द 
याचे त्यानंा भािी कौत क वाटे. त्यानंी िंकििावाचंा उत्साह कधीच मावळू 
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रिला नाही. एका आमिािाची पत्नी असूनही प्रपचंात अनेक अडचिींना 
त्या धीिानं सामोऱ्या गेल्या. आपल्या म लावंि चागंले स संस्काि केले. 
आमिाि झाल्याविही भल्या पहाटे उठावे, गोठ्याची झाडलोट किावी, 
ग िाचंी काळजी घ्यावी, िेतातून फेिफटका मािावा, िेतीची नागंििी 
क ळविी किावी, िेतगड्याबिोबि िेतात िाबावं हा िंकििावाचंा 
रनत्यक्रम बनला होता. िेतातच रवरहिीजवळ िगड िचून एक पाि तयाि 
केला होता. आपल्या अडीअडचिी घेऊन येिाऱ्यािंी पािावि बसून चचा 
व्हायची, मागग काढला जायचा. 
 िंकििावानंी आता िेतीत चागंलंच लक्ष घातलं होतं. िेतीसाठी 
ह कमी पाण्याची खूप गिज होती. त्यानंी रवहीि खोिायला स रुवात केली. 
रवरहिीत काम कििाऱ्या गड्याबंिोबि स्वतः पहाि घेऊन ते काम 
किायचे. पाटीलकी, सिपचंपि व आता आमिाि होते तिीही मोकळ्या 
तोंडपाटीलकीचा काहीही उपयोग नाही, त्यासाठी स्वतःच िाबलं पारहजे 
असा त्याचंा कटाक्ष होता. ताल क्यातील अनेकजि िंकििावानंा 
आमिािसाहेब म्हिू लागले. लहान असिािे त्यानंा आमिािकाका 
म्हिायचे. 
 व्यक्ती, क ट ंब आरि पयायाने समाजाची खऱ्या अथाने प्रगती 
होण्यासाठी आर्मथक स्स्थती भक्कम असिे अत्यंत महत्त्वाचे असते. आर्मथक 
स बत्ता आिण्यासाठी लोकाचं्या प्रम ख व्यवसायास अथात िेतीस चागंले 
रिवस आििे आवश्यक होते. रपढ्यान् रपढ्या िेतीत िाबिािा िेतकिी 
िरिद्रीच िारहला आहे. अज्ञानाने रपचला आहे या गोष्टीची िंकििावानंा 
खंत वाटत होती. िेतकऱ्याच्या श्रमाला, त्याने गाळलेल्या घामाला, त्याने 
िक्त आटवनू रपकवलेल्या मालाला मातीमोल प्रकमत, ति सावलीत बसून 
हातचलाखी करून मालामाल होिाऱ्या िलालाचंी व व्यापाऱ्याचंीच खिी 
चंगळ होती. ही गोष्टी िंकििावानंा वािंवाि संवेिनिील मनाचे िंकििाव 
जागृत होते. 
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 आपला हा रवचाि त्यानंी आपल्या सहकाऱ्यानंा बोलून िाखरवला. 
वडीलबधूं बाबासाहेब हे ति नवनव्या गोष्टी उभ्या किण्यासाठी 
िंकििावानंा सतत प्रोत्साहन िेत ति सि भाऊ खंबीिपिे पाठीिी उभे 
िाहत. 
 मारिकलाल िोिी हे श्रीमंत व्यापािी िंकििावाचें रजवलग रमत्र 
होते. िंकििावाचं्या कोित्याही कल्पनेला ते लगेच उचलून धिीत. 
िघ नाथ इनामके ही एक मोठी आसामी होती. लवंग गावचे िामभाऊ 
घािमाळकि हे बागायतिाि होते. त्याचं्याकडेही उसाची लागवड, पि 
ऊस गाळायचा क ठे, हा प्रश्न होताच. इनामके व घािमाळकि या 
आसामींच्या कानावि िंकििावाचंा सहकािी साखि कािखाना काढायचा 
रवचाि गेला व ते त्वरित िंकििावाचं्या िेतावि आले. िघ नाथिाव 
इनामके ,िामभाऊ घािमाळकि व मारिकलाल िोिी याचं्याबिोबि 
िंकििावाचंी िेताविच बठैक बसली. सहकािी साखि कािखाना स रू 
किायचा असा पक्का रनधाि करूनच बठैक उठली. 
 रनधाि केला खिा; पिंत  कािखाना स रू किण्यासाठी अनेक गोष्टी 
किि ं आवश्यक होतं. तीन लाख रूपये भागभाडंवल गोळा कििं, 
त्यासाठी िेतकऱ्यामंध्ये जागृती रनमाि करून, त्याचंा रवर्श्ास संपािन 
करून त्यानंा िेअसग खिेिी किायला लाविे, हे काम त्या काळात 
कमालीचं अवघड व म ख्य आव्हान होते. सिकािकडून सहकािी साखि 
कािखाना स रू किण्याचा पिवाना रमळविं व नोंििी कििं या गोष्टी 
पैिारिवाय होिं कठीि होतं .सहकािी साखि कािखाना म्हिजे काय? 
हे लोकानंा पटवनू िेिं, फाटका िेतकिीही कािखान्याचा मालक होऊ 
िकतो हे त्याचं्या मनावि प्रबबविं व त्याचंा रवर्श्ास संपािन करून 
त्याचं्याकडून भागभाडंवल कसं गोळा किावं या रवचािात िंकििाव गढून 
गेले. 
 िेटेंच्या रिएटिमध्ये बाबासाहेब पाटलाचं्या अध्यक्षतेखाली सहकािी 
साखि कािखाना स्थापनेबाबत परहली सभा झाली. िंभि-िीडिे लोकच 
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जमा झाले. बऱ्याच जिानंा कािखाना काढिं म्हिजे साधं-सोपं काम 
नाही असंच वाटत होतं. सभा संपल्यावि मोठ्या प्रमािात भागभाडंवल 
जमा होईल हा अंिाज फोल ठिला. बोटावंि मोजण्याइतपत रमत्रमंडळी 
सोडली ति इति कोिीही त्यास प्ररतसाि रिला नाही. 
 तीन लाख रूपये जमा किायचे म्हिजे रकती कठीि काम आहे, 
याची त्यानंा जािीव झाली. ते रखन्न झाले; पिंत  क्षिभिच. त्यानंी आपला 
आत्मरवर्श्ास कधीच ढळू रिला नाही. आसपासच्या खेड्यापाड्यामंध्ये 
िंकििाव आपल्या एखाद्या रमत्राला बिोबि घेऊन कधी सायकल ति 
कधी मोटािसायकलवरून रफरू लागले. आमिाि असिािे िंकििाव 
गावोगावी सायकलवरून रफितात याचे त्या काळी मोठे अप्रूप वाटे. 
गावोगावचे सिपचं, जािती मंडळी यानंा भेटून सहकािी साखि 
कािखान्याची कल्पना ते माडूं लागले. हा मािूस आपल्याला फसविाि 
नाही एवढा रवर्श्ास िंकििावानंी कमावला होता. त्या रवर्श्ासाविच 
अनेकानंी आपल्या पिीने िेअि खिेिी किायला स रुवात केली. 
िंकििावाचंा उत्साह वाढत गेला. पचंवीस हजाि रूपये जमा झाले. तेवढे 
पैसे भरून नोंििीसाठी अजग किायचा असा रवचाि केला. रवरवध 
कायगकािी रवकास सेवा सोसायटीत पवगतेमामा नावाचे सरचव होते. त्यानंा 
सिकािी कामाचंी मारहती होती. त्यानंा सोबत घेऊन िंकििाव, 
घािमाळकि, मारिकलालिेठ व िघ नाथ इनामके ही मंडळी िेल्वेने 
रिल्लीला गेली. पहाडगंज पोलीस स्टेिनच्या मागे बृहन्महािाष्ट्र लॉज 
होते. रतथे मिाठी मािसाचंी स्वस्तात िाहण्याची व जेविाची सोय होते, 
अिी मारहती त्यानंा रमळाल्यावि त्यानंी तेथे म क्काम ठोकला. 
 त्यावेळी भािताचे कृरषमंत्री डॉ. पंजाबिाव िेिम ख हे होते. त्याचंी 
वेळ घेऊन सवगजि पजंाबिावाचं्या कायालयात गेले. रतथे गेल्यावि त्यानंा 
समजले की पंजाबिाव रमप्रटगसाठी बाहेि गेले आहेत. िोन तासानंति 
येतील. पजंाबिावाचं्या सहाय्यक सरचवाने त्यानंा बाजूच्या वेप्रटगरूममध्ये 
बसरवले. पंजाबिावानंी पित येताच िंकििाव व सहकाऱ्यानंा बोलावनू 
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घेतले. डॉ. पंजाबिाव िेिम ख प िोगामी व स धाििावािी रवचािाचंा 
मािूस. िेतकऱ्याचंी व रविेषतः ग्रामीि भागाची पूिगपिे जाि असिािा 
रवद्वान रवचािवंत! मिाठी मातीतील िंकििावािंी चचा स रू झाली. 
इकडची रतकडची चचा झाल्यावि िंकििावानंी सहकािी साखि 
कािखाना स रू किण्याचा रवचाि बोलून िाखरवला. पजंाबिावानंा आनंि 
झाला. सामान्य िेतकऱ्याचं्या जीवनात क्रातंी घडवून आिण्यासाठी 
सहकािारिवाय पयाय नाही हे पजंाबिाव जािून होते त्यानंी िंकििावाचें 
अरभनंिन केले. 
 तीन लाख रूपये भरून अजग किा म्हिजे मान्यतेसाठी मी मित 
किीन, असे सारंगतले. िंकििावानंी पचंवीस हजाि रूपयेच जमा 
झाल्याचे सारंगतले. तेवढी िक्कम जमा करून अजग स्वीकािण्याची रवनंती 
त्यानंी केली; पिंत  सेंरल ॲथॉरिटीने पूिग िक्कम भिल्यारिवाय अजावि 
रवचाि होिाि नाही, असा रनिगय घेतला असल्याम ळे एवढी िक्कम 
स्वीकािता येिाि नाही असे त्यानंी सारंगतले. मागगििगनाबद्दल आभाि 
मानून िंकििावानंी पंजाबिावाचंा रनिोप घेतला. िंकििाव अंतम गख 
झाले. त्यानंी रिल्लीत काही महत्त्वाच्या मािसानंा भेटायचे असे ठिरवले. 
मोिािजीभाई िेसाईंना भेटल्यावि त्यानंी या भागात माळीनगि व श्रीपूि 
येथे आधीच िोन साखि कािखाने असताना रतसिा कािखाना काढिं व 
तो चालविं हे कठीिच आहे असं सारंगतलं. 
 योगायोगानं यिवंतिाव चव्हािही रिल्लीतच होते. त्याचंी 
िंकििावानंी भेट घेतली व प्रस्तावाची कल्पना रिली. िंकििाव व 
सहकाऱ्यानंा यिवंतिावानंीही तीन लाखाचें भागभांडवल जमा किण्याचा 
सल्ला रिला. आता मात्र एकच पयाय होता, तो म्हिजे रजवाचं िान करून 
भागभाडंवल जमा किायचं. ते पित आले ते दृढ रनधाि करूनच. आता 
त्यानंी सामान्य िेतकऱ्यावंि लक्ष कें रद्रत केलं . प्रत्येक रठकािी 
पावलोपावली प्रश्न उभे िाहू लागले. िेतकिी िंकििावानंा रवचारू 
लागले. “एवढा ऊस क ठून आिायचा?” तेव्हा िंकििाव उत्तिले “आपि 
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सवांनी आिखी ऊस लावायचा” “पि पाण्याचं काय? उसाला ति 
बािमाही पािी लागतं?” कॅनॉलचे पािी रमळविं हेही महत्त्वाचं होतं. 
 िंकििावानंी फलटिच्या मालोजीिाजे नाईक प्रनबाळकिाचंी भेट 
घेतली. त्यावेळी ते म ंबई इलाख्याचे पाटबधंािे मंत्री होते. ते सकािात्मक 
रवचािाचें होते. उसासािख्या रपकाला बािमाही पािी रमळिे आवश्यक 
असतं. त्याची व्यवस्था होिं अरधक महत्त्वाचं होतं. याची त्यानंा जािीव 
होती. िंकििावासंाऱखा उमिा मािूस सहकािी साखि कािखाना 
काढतोय याबद्दल नाईक प्रनबाळकिानंा आनंि झाला व त्यासाठी सहकायग 
किण्याचे त्यानंी ठिरवले. 
 कािखाना उभाििीसाठी आलेल्या अडचिींची चचाही रतथे झाली. 
म ख्य प्रश्न भागभाडंवलाचाही होता. त्यासाठी नाईक प्रनबाळकिानंी 
बावडा भाग जोडून िेण्याचा मागग स चवला. जिी माळीनगि, श्रीपूि, 
रचतळेनगिचे कािखाने असले तिी बावडा भागाला जवळ कािखानाच 
नव्हता. इंिापूिचे आमिाि िंकििाव बाजीिाव पाटील याचंी 
प्रनबाळकिानंी भेट घालून रिली. मोरहते-पाटील याचें बावड्यातील 
सहकािी िामोिि िामिाव घोगिे-पाटील, गिपतिाव बाबिूाव घोगिे-
पाटील व प्रतापिाव बळवंतिाव सूयगवंिी यानंी िंकििाव बाजीिाव पाटील 
यानंा मोरहते-पाटील याचं्या कािखान्याच्या उभाििीत मित किण्याचा 
सल्ला रिला. िंकििाव बाजीिाव पाटील यानंी भरवष्ट्याचा रवचाि करून 
अकलूजकिानंा सहकायासाठी हात प ढे केला. आता िंकििावाचें बळ 
वाढले होते. त्याचं्या सहकाऱ्यानंाही नवा ह रूप चढला. प न्हा नव्या 
जोमानं भागभाडंवल गोळा किण्यास स रुवात झाली. तसेच नाईक 
प्रनबाळकिानंीही बािमाही पािीप िवठ्या कामी मित िेण्याचे मान्य केले. 
कािखान्याबाबत लोकामंध्ये उलटस लट चचा व्हायची. ती िंकििावाचं्या 
कानावि यायची. त्यानंी प न्हा एकिा मोठ्या सभेचे आयोजन करून 
सहकािी साखि कािखान्याची संकल्पना अडािी, रनिक्षि लोकानंा 
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पटवनू द्यायचे व भागभाडंवलासाठी आरि कािखाना उभाििीसाठी 
त्याचंी मने तयाि किायचे ठिरवले. 
 क्रारंतप्रसह नान पाटलाचं्या वकृ्तत्वाचा िंकििावावंि खूप मोठा प्रभाव 
होता. क्रारंतप्रसह सभेत लोकानंा त्याचं्याच बोलीभाषेत लोकाचं्या िोजच्या 
जीवनातील उिाहििे िेऊन म दे्द पटवनू िेत असत. लोकानंा हसवत-
हसवत अंतम गख किायला लावत आरि परिवतगनासाठीची हाक िेत. लोक 
त्याचं्यामागे एका पायावि उभे िाहत... िंकििावानंीही हेच सूत्र 
अंगीकािले. समाजमनाचा आरि लोकाचं्या मानसिास्त्राचा अभ्यास 
त्यानंा चागंलाच झाला होता. िंकििावाचंी वकृ्तत्वाच्या अर्श्ाविची माडं 
आता पक्की झाली होती. एक एक म द्दा स्वतंत्रपिे माडूंन तो लोकानंा 
पटवनू िेण्यात त्याचंा हातखंडा होता. 
 प न्हा एकिा िेटेंच्या अिोक रचत्रमंरििमध्ये २० फेि वािी १९५५ या 
रिविी िेतकऱ्यानंा एकत्र जमवनू सभा घेण्याचे ठिले. यावेळी बावडा 
भागातील िेतकऱ्याचंी बेिीज होिाि होती. िंकििाव व त्याचें सवगच 
सहकािी ही सभा यिस्वी किण्यासाठी परिश्रम घेऊ लागले. जेवढे 
अरधक लोक सभेस येतील तेवढे प ढचे पाऊल अरधक नेटाने पडिाि होते 
याची सवांना जािीव होती. िीड-पाविेिोन हजाि लोक या सभेसाठी 
जमले. रथएटि परिसिाला जते्रचे स्वरूप आले. या सभेसाठी इंिापूिचे 
मिाि िंकििाव बाजीिाव पाटीलही आले होते. िंकििाव मोरहते-
पाटलाचं्या अध्यक्षतेखाली सभेला स रूवात झाली. िंकििाव सभेत भाषि 
िेण्यासाठी उठले आरि सवांनी टाळ्याचंा कडकडाट केला. सवांनी 
िंकििावाचें िबि ऐकण्यासाठी कानात प्राि एकवटले. 
 िंकििाव बोलू लागले. त्यानंी िेतकऱ्याचं्या िूिवस्थेचे रचत्र 
सवांसमोि माडंले, “िेतकऱ्यानंा िेतात घ्यावे लागिािे कष्ट, गाळावा 
लागिािा घाम, ऊन, वािा, पाऊस, थंडी किाचीही तमा न बाळगता 
लढत िाहिािा िेतकिी स्वतःच्या घामातून मोती रपकवतो. पि त्याची 
प्रकमत मातीमोल! ऊस रपकवतो त्यासाठीची नागंिट, मेहनत, खत, बेिे, 
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पािी, ख िपि, कच्ची-पक्की बाधंिी यासाठी आपिा सवांना िक्ताचे पािी 
किावे लागते. ग ऱ्हाळावि गूळ तयाि किण्यासाठी प न्हा मेहनत. एवढे 
खपून िेवटी ग ळाचा िि कोि ठिरवतो? अखेि पििी काय ति घोि 
रनिािा! प न्हा कजग, प न्हा सावकाि, प न्हा लाचािी या ि ष्ट चक्रामधून 
आपि बाहेि कधी पडिाि? आपल्या घामाला, कष्टाला मोल कधी 
रमळिाि? आपली म ले-बाळे कधी प ढे येिाि? प्रश्नच प्रश्न!! त्याला 
उत्ति आहे. आपि सवांनी एकत्र येऊन रनयोजनबद्ध काम करूयात. 
सवांनीच थोडा थोडा हातभाि लावनू आपल्या सगळ्याचं्या मालकीचा एक 
साखि कािखाना उभा करूया. 
 िंकििावानंी िेतकऱ्याचं्या काळजालाच हात घातला. सहकाि 
म्हिजे काय? सहकािाचं तत्त्व काय? कािखाना कसा उभाििाि, 
चालिाि, समृद्धी व श्रीमंती कोित्या पावलानंी आपल्या घिात प्रवेि 
कििाि या सगळ्या बाबी िंकििावानंी िाळेत एखािा हाडाचा रिक्षक 
एखािी संकल्पना रवद्यार्थ्यांना मनापासून रिकरवतो तद्वत् सवांना 
समजावनू सारंगतल्या त्याचं्या भाषिाने जमलेला िीड-िोन हजाि 
िेतकऱ्याचंा सम िाय अक्षििः भािावनू गेला. सवांना िंकििावाचें म्हििे 
मनापासून पटले आरि त्याचं्या हाकेला ओ िेण्याचे िेतकऱ्यानंी ठिरवले. 
 त्यानंति इंिापूिचे आमिाि िंकििाव बाजीिाव पाटील याचेंही 
अभ्यासू भाषि झाले. अनेक तरूि कायगकत्यांनीही आपले रवचाि माडंले 
आरि सवांच्या मनःपटलावि सहकािी साखि कािखाना साकाि होऊ 
लागला. टीकाकाि व रविोधकानंी िंकििावाचं्या या दृढ रनश्चयाची थट्टा 
केली. त्यानंा िंकििाव म्हिजे हवेत इमले बाधंिािा मािूस वाटला. 
 आता िंकििावानंी आपल्या िेतातही अरधक लक्ष घातले. रवरहिी व 
पाईपलाईनसाठी त्यानंा साविकिाकंडून कजग काढावे लागले. अनेक 
गोष्टी किण्यासाठी पावलोपावली पैसा लागत होता. कािखान्यासाठी 
म्हिून भागभाडंवलाची मोठी िक्कम जमा झाली होती. तिी स्वतःच्या 
गिजासंाठी म्हिून त्यानंी त्यातल्या एका रूपयालाही हात लावला नाही. 
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 गावोगावी खंडोबा, मारूती, महािेव आिी िेविेवताचंा श्रावि 
मरहन्यात भडंािा म्हिून एक उत्सव असतो. गावातील सािेच लोक 
िेवाच्या भडंाऱ्यासाठी म्हिून िेि िोन िेि गहू आपापल्या ऐपतीप्रमािे िेत 
असतात. बघता बघता धान्याचा ढीग लागतो. त्याची भल्यामोठ्या कढईत 
खीि कितात. गावातील झाडून सािी पोिे-ठोिे, मोठी मािसे, आया-
बाया िेवििगन व भडंाऱ्याच्या प्रसािाला येतात आरि खीि खाऊन तृतीप 
होता. ज्याप्रमािे गावातील एकट्या ि कट्या िेतकऱ्याला मोठी कढई 
भरून साऱ्यासंाठी खीि कििे सोपी गोष्ट नाही, त्याप्रमािे आपल्यापैकी 
क िाही एखाद्याला साखि कािखाना काढिे िक्य नाही. आपि सवांनी 
िेअि रिला ति कािखाना उभा िाहू िकेल. असे उिाहिि िेऊन ते 
लोकानंा पटवनू िेऊ लागले. िेि हे धान्य मोजण्याचे एक माप जसे 
तसाच िेअि! ही संकल्पना िेतकऱ्यानंा सहज पटू लागली. 
 खूपच मोठी िक्कम उभािायची होती. काम सोपे नव्हते. पि 
िंकििावाचंा रनधाि पक्का होता. आत्मरवर्श्ास दृढ होता. इच्छािक्ती 
पवगताएवढी होती. स्वप्न उिात्त होते. भरूमप त्राचं्या नेत्रातील अशू्र 
प सण्याचे आरि चेहऱ्यावि हास्य फ लरवण्याचे ते स्वप्न होते. साऱ्या 
परिसिाचा सवाथाने कायापालट किण्याचे ते स्वप्न होते. जि कािखाना 
ही संस्था उभी िारहली ति ती संस्था म्हिजे िेकडो - हजािो 
लोककल्यािकािी संस्थानंा जन्म िेिािी मातृसंस्था असेल, हे त्यानंी त्या 
काळी हेिलं होतं. खासगी कािखानिाि साखिेच्या उत्पािनातून प्रचंड 
नफा रमळवत. त्यानंा िेतकऱ्याचं्या स खि ःखाचं िेिंघेिं नसे. त्याचं्या 
मालाला कवडीमोल प्रकमत आरि आरि ऊस क िाचा घ्यायचा, क िाचा 
वाळवनू टाकायचा याची त्यानंा प िती मारहती होती. िेतकऱ्यामंधील 
स्वारभमान जागृत करून त्यानंा या उिात्त ध्येयाकडे खेचण्याचे कायग 
िंकििावानंी आिंभले होते. 
 ज्या काळात या भागातील लोकानंा रिवसभि िाबल्यानंति िोन 
आिे मज िी रमळे, त्या काळात एक रूपयाची बेिीज होण्यासाठी आठ 
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रिवस घाम गाळावा लागत असे. अिा लोकानंा एक रूपया म्हिजे 
बलैगाडीच्या चाकाएवढा मोठा वाटत असे. अिावेळी तीन लाखाचंी िक्कम 
उभाििे म्हिजे रिवधन ष्ट्य उचलण्यासािखे होते. ते न सते उचलून 
भागिाि नव्हते. ते पेलावे लागिाि होते. त्यासाठी िंकििावाचंा रनधाि 
दृढ होता. ताल क्याच्या कानाकोपऱ्यातं जाऊन, िेतकऱ्याचं्या प्रत्यक्ष 
िेतात जाऊन प्रत्येकाला सहकािी कािखाना उभािण्याची कल्पना 
पटवनू िेऊन प न्हा नव्या जोमाने भागभाडंवल गोळा किायला स रूवात 
केली. िंकििाव आमिाि आपल्याकडे आलेले पाहून िेतकऱ्याचंं काळीज 
स पाएवढं व्हायचं. त्यानंा खूप आनंि व्हायचा. आपल्या लाडक्या नेत्याला 
क ठं ठेव ूअन् क ठे नको अिी त्याचं्या मनाची अवस्था होत असे. 
 त्यानंी मोठ्या आप लकीनं रिलेला ग ळाचा कोिा चहा ते घेत. िंरचत 
साखिेचा व ि धाचा चहा रमळे. बऱ्याचिा िेळीच्या ि धाचा चहा त्यानंा 
रमळत असे. त्याचंी चटिी भाकिी गोड करून खात व त्यानंा आपला 
संकल्प बोलून िाखरवत. त्याचं्या िंकाचंं रनिसन किावं हे चालूच होतं. 
बह संख्य िेतकिी म ळातच कजगबाजािी. सावकािी पािातून त्याचंी म क्तता 
होिं म श्कील, कािि त्याचंं अव्वाच्या सव्वा व्याज, चक्रवाढव्याज, 
िंडव्याज. ते फेडण्यासाठी ि सिं मोठं कजग, त्याचीही तीच गत. 
अरभमन्यूप्रमािे असिािे िूि िेतकिी अधाच चक्रव्यहू भेिू िकत. त्यातून 
बाहेि पडिं त्याचं्यासाठी मोठं रजरकिीचं होऊन बसलं होतं. त्यातूनही 
िंकििावाचं्या िबिाला मान िेण्यासाठी िेतकिी िेअि िेण्यास तयाि 
होतं. पैसे िेण्यासाठी मात्र सवांनाच मेटाक टीला यावं लागायचं. कािि 
त्याचंी गतच तिी होती. 
 अिा अत्यंत कठीि काळात िंकििावाचंी पायपीट थाबंत नव्हती. 
थाबं ूिकत नव्हती. गावोगावी िस्त्याचंी ओिड, िगडधोंडे, रचखल, काटे 
यातून जािािे बैलगाडीच्या चाकोऱ्याचें िस्ते, त्यातून िंकििाव कधी 
मोटािसायकल, कधी सायकल ति कधी पायीच गावोगावी जात. बिोबि 
रजवाभावाचे चाि सोबती असायचे. मात्र समाजातील त्याचंी प्ररतमा 
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चागंलीच असे. लबाड व ढोंगी लोकानंा िंकििावानी कधी आपल्याजवळ 
थािा रिला नाही. पैसे जमा होऊ लागले. पि मोठी िक्कम जमरविे 
गिजेचे होते. बावडा भागातही िंकििाव बाजीिाव पाटील याचं्याबिोबि 
खेडोपाडी जाऊन िंकििावानंी भागभाडंवल उभे किण्यासाठी लोकानंा 
तयाि केले. आता भागभाडंवल आकािाला येऊ लागले. िेतकऱ्यानंी 
घिातील धान्य, रकडूकरमडूक, िािाप ढील एखािे जनावि रवकून येईल 
तो पैसा त्यानंी िेअिसाठी रिला. अिा प्रकािे कािखान्याची उभाििी ही 
त्या काळी एक लोकचळवळ म्हिून उभी िारहली. त्यावेळी िंकििाव 
लोकानंा प्रविेच्या रवठ्ठलिाव रवखे-पाटलानंी केलेल्या कायापालटाची 
इत्यंभतू मारहती िेत. एक आमिाि म्हिून आरि आता सहकािी साखि 
कािखाना उभाििीसाठी धडपडिािा एक लोकनेता म्हिून त्याचं्या घिी 
लोकाचंी खूपच विगळ वाढलेली होती. अनेक रजवाभावाची मािसं घिी 
भेटायला येत. त्यानंा जेव ूघातल्यारिवाय ते पित पाठवत नसत. आक्का 
त्यासाठी खूप झटत. आपल्या घिधन्याची चाललेली धडपड पाहून त्यानंा 
भािी कौत क वाटे. मनातल्या मनात त्या खूप आनंिून जात. साहेबाचंा 
आत्मरवर्श्ास व उत्साह कायम रटकून िाहण्यासाठी त्या कायम 
प्रयत्निील असत. मोठ्या क ट ंबात येिाऱ्या अडचिींना त्या हसतम खाने 
सामोऱ्या जात. त्याचंा आपल्या घिधन्याच्या कतृगत्वावि रवर्श्ास होता. 
 वषगभिाच्या पायरपटीनंति अडीच लाखापयंत भागभाडंवल गोळा 
झाले. आिखी पन्नास हजाि जमवायचे होते. प न्हा एकिा िौिा काढला. 
सभा घेतल्या. बऱ्याच प्रयत्नानंी तीन मरहन्यातं त्यात आिखी पचंवीस 
हजािाचंी भि पडली. आता मात्र पचंवीस हजाि गोळा कििं अिक्य वाटू 
लागलं. कािि ज्याचंा ज्याचंा िंकििावावंि रवर्श्ास होता त्या सवांनी 
सवगतोपिी साहाय्य केले होते. िारहले होते फक्त रविोधक आरि ते िेअसग 
घेतलेल्या िेतकऱ्याचंा आत्मरवर्श्ास खच्ची किण्याच्या व िंकििावावंि 
क िघोडी किण्याच्या कामात ग ंतले होते. आता िंकििावानंी आक्काचं्या 
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अंगाविील िारगने मोडण्याचे ठिरवले. आक्कानंी त्या उिात्त ध्येयासाठी 
आपले िारगने मोठ्या आनंिाने साहेबाचं्या हाती ठेवले.  
 साहेबानंी आक्काचें िारगने मोडून भि घातल्याचे पाहून त्याचं्या 
सहकाऱ्यानंी आता झोकून िेऊन भागभाडंवल गोळा किायचे ठिरवले. 
सवांनी चचा केली आरि ठिरवल,. आता अखेिची लढाई. रमळेल त्या 
सावकािाकडून रमळेल त्या ििाने कजग काढायचे. सोसायट्यातून कजग 
काढायचे आरि तीन मरहन्यांच्या अथक प्रयत्नातंी तीन लाखाचंी िक्कम 
जमा झाली. याकामी मारिकलाल िेठ, घािमाळकि काका, भगवानिाव 
बोिावके, सि भाऊ, िामोिि िामिाव पाटील, िंकििाव बाजीिाव 
पाटील, गिपतिाव घोगिे-पाटील या साऱ्यानंी परिश्रम घेतले. 
कािखान्याच्या खात्यावि तीन लाखाचंी िक्कम जमा झालेली पाहून 
िंकििावाचंं मन हेलावनू गेलं. भागभाडंवल जमा किण्याचं मोठं काम 
साहेबानंी पूिग केल होत. त्या रिविी त्यानंा खूप हलकं-हलकं वाटू 
लागल. आता आपला साऱ्याचंा कािखाना उभा होिाि असा त्यानंा 
मनोमन रवर्श्ास वाटू लागला. त्याचं्या अंतःकििात हा कािखाना कधीच 
उभा िारहला होता. आता तो प्रत्यक्षात साकाििाि होता. स्वप्न सत्यात 
अवतििाि होते. 
 लगेच त्यानंी रिल्लीला जाण्याची तयािी केली. तीन लाख रूपयाचंा 
धनािेि, कािखान्याचा प्रस्ताव व इति सवग कागिपते्र घेऊन ते 
सहकाऱ्याबंिोबि रिल्लीत पोहोचले. जाताना प्रवासात त्यानंा एक वेगळाच 
ह रूप व आनंि वाटत होता. तीन लाख रूपये भागभाडंवल उभािता-
उभािता त्याचंी िमछाक झाली होती. पि आता ते मोठे कठीि कामही 
पूिग केले होते याचे त्यानंा रविेष समाधान होते. त्यानंी आपला प्रस्ताव 
करमटीप ढे ठेवला. पिंत  त्याला आधीच स रंुग पेरून ठेवला आहे, याची 
त्यानंा यप्रक्तरचतही कल्पना नव्हती करमटीने प न्हा हा प्रस्ताव 
स्वीकािण्यास नकाि रिला. कािि या परिसिातील खासगी साखि 
कािखान्यानंी हिकत घेतली होती. त्याचं्या सवग स्वप्नाचंा क्षिाधात 
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च िाडा झाला होता. गिीब िेतकऱ्याचं्या चेहऱ्यावरून ओसंडिािा आनंि 
त्यानंा पाहायचा होता. हेच त्याचें स्वप्न होते. पिंत  भाडंवलिािाचं्या 
आके्षपाम ळे त्याचं्या प्रस्तावाला खीळ बसली. 
 संकटं ही मािसाची पिीक्षा पाहण्यासाठीच येत असतात याची 
त्यानंा प िती जािीव होती. ध्येय गाठत असताना अिा अडचिी या 
योिािच असे गृहीत धरून त्यानंी वाटचाल स रू केली होती. साथीिािानंी 
आपल्या सेनापातीकडे प ढे काय? असा प्रश्न केला. कािि, खासगी 
साखि कािखानिाि हे म ळातच प्रचंड आर्मथक ताकिवान! त्याचंं ना 
हिकत प्रमािपत्र रमळिे म्हिजे केवळ अिक्य गोष्ट, असे त्यानंा वाटले. 
 िंकििाव म्हिजे ि िगम्य आिावाि आरि नसानसात ठासून 
भिलेल्या आत्मरवर्श्ासाचे प्रतीकच! हातपाय गाळिे आरि स्वतः बिोबिच 
सहकाऱ्याचेंही अवसान गळून जाईल असे ते काहीही बोलले नाहीत. 
त्याचंा स्वतः वि आरि स्वतःच्या इच्छािक्तीवि प्रचंड रवर्श्ास होता! 
 माळीनगि, श्रीपूि आरि रचतळेनगि म्हिजेच आजचे सिारिवनगि 
इथल्या कािखान्याचें ना हिकत प्रमािपत्र रमळरविे अवघड असले तिी 
अिक्य मात्र नव्हते. त्यानंी मनािी रनधाि केला की, काहीही करून ना 
हिकत रमळवायचीच! त्यासाठी त्याचं्या भेटी घेऊ, सत्याग्रह करू, 
उपोषिं करू आरि गिज पडल्यास िेतकिी आरि कामगािाचें आंिोलन 
करू, न्याय्य मागाने जे किता येईल ते करू आरि नो ऑबजेक्िन 
सर्मटरफकेट रमळवूच. त्याचं्या मनातील आंिोलनानंी आता वेग घेतला 
होता. काहीही करून आपि आपलं उिात्त ध्येय गाठूच असा त्यानंी 
मनािी रनधाि केला पि अनेक सहकाऱ्यानंी कािखान्याची आिा सोडून 
रिली होती. िंकििावानंी रिल्लीहून आल्या आल्या लगेच प ढच्या 
हालचाली स रू केल्या. त्यानंी तडक माळीनगि गाठले आरि ना हिकत 
मारगतली. माळीनगिचा कािखाना अनेक जिानंी एकत्र येऊन उभािला 
होता. जिी तो खासगी असला तिी त्याला सहकािाचे एक अंग होतेच. 
त्यानंी िंकििावाचंी मागिी रवचािात घेतली, पि बोडाची बठैक व्हायला 
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आरि रनिगय व्हायला वेळ गेला. अखेि िंकििावाचं्या म त्सदे्दरगिीला फळ 
आले. माळीनगि व श्रीपूि येथील ना हिकत रमळाली. 
रचतळेनगिवाल्यानंी रििंगाई लावली. रतथेही िंकििावानंा यि रमळाले 
आरि रतन्ही कािखान्याचें नो ऑबजेक्िन रमळाल्याने प न्हा ते तीन लाख 
भागभाडंवल, नो ऑबजेक्िन सर्मटरफकेटस् घेऊन ते आपल्या 
सहकाऱ्यासंह रिल्लीला गेले. 
 प्रस्ताव घेऊन िंकििाव कायालयात गेले ति त्याचं्यावि डोंगिच 
कोसळला. मधल्या काळात करमटीने भागभाडंवलाची िक्कम वाढवनू ती 
पाच लाख एवढी केली होती. रनयतीनं आिखी एक डाव खेळला होता. 
पि मोठी मािसं संकटानंी डगमगून जात नाहीत. रकतीही अडचिी 
आल्या तिी आपलं उिात्त ध्येय साध्य किण्यासाठी संघषग किायला ते 
सिैव तयाि असतात. असाच काहीसा प्रसंग उभा िारहला. िंकििाव 
काहीसे गंभीि झाले. यातूनही मागग काढून प ढे जाऊ असा त्यानंी रनधाि 
केला. 
 पैिाचं  सोंग आिता येत नव्हतं. रतथ ं मात्र केवळ आरि केवळ 
पैसाच लागतो आरि आता ति तबबल िोन लाख रूपयाचंी भि घालायची 
म्हिजे पवगत उचलण्यासािखं होतं. आता कािखान्यासाठी पाच 
लाखाचं्या पूतगतेचे मोठे आव्हान त्याचं्याप ढे होते. 
 जि प ढे झेप घ्यायची असेल ति मागे सरूनच ती घ्यावी लागते हे 
त्यानंी मनोमन जािले. प न्हा नव्या िमाने त्यानंी विच्या िोन लाख 
रूपयाचं्या ज ळिीला स रुवात केली. िैवानं आतापयंत अनेक पिीक्षा 
घेतल्या होत्या. ही त्यातली िेवटची पिीक्षा असावी. त्यानंी प न्हा सभा, 
मेळावे, कािखान्याचे महत्त्व पटवनू द्यायला स रुवात केली. सन १९५७ 
च्या रवधानसभेच्या रनवडि कीतील रवजयाम ळे त्याचं्याबद्दलची लोकाचंी 
आत्मीयता वाढली होती. त्यानंा आलेल्या अडथळ्याचंीही जािीव झाली 
होती. पाच लाखाचंा आकडा हळूहळू आकाि घेऊ लागला तिा 
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सवांच्याच आिा पल्लवीत झाल्या, बघता बघता पाच लाख रूपये जमा 
झालेस द्धा! 
 मात्र चातकाने मेघाकडे जलप्रबिूच्या आिेने पाहावे आरि त्याच 
मेघातून चातकावि वीज कोसळावी आरि त्या तहानेने व्याक ळ झालेल्या 
चातक पक्ष्याचा ि िैवी अंत व्हावा, अिीच वीज िंकििावावंि कोसळली. 
ती म्हिजे सिकािने सहकािी साखि कािखान्यानंा पिवानगी िेण्याचं 
धोििच बिं किण्यात आल्याची बातमी होय. आता मात्र काम कठीि 
आहे असं त्यानंा वाटू लागलं, पि त्यानंी स्वतःला साविलं. जीवनाच्या 
सािीपाटावि आलेल्या अडचिींवि मात करून प ढे जाण्यासाठी त्यानंी 
नवे डाव खेळायला स रूवात केली. आता आपि ज नी मिीनिी घेऊन 
िेतकऱ्याचंा खासगी कािखाना स रू किावा प्रकवा सिळ कागेँ्रस पक्षात 
प्रवेि करून आपले ध्येय साध्य किावे असे रवचाि मनात घोळू लागले. 
 िेिाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात क्रारंतप्रसह नाना पाटलाचं्या रवचािानंी 
प्रभारवत होऊन कागेँ्रसच्या झेंड्याखाली त्यानंी स्वातंत्र्यासाठी चळवळ 
उभािली होती. गिपतिाव सोनविे, बळवंतिाव मगि, िघ नाथ माने 
ग रुजी, रिविास क ं भाि यासािख्या अनेक साथीिािाबंिोबि त्यानंी 
स्वातंत्र्य चळवळीत काम केले होते. िेिभक्तीने भािावलेल्या त्या तरूि 
वयात, ‘कागेँ्रस पक्ष’ हाच ‘जीव की प्राि’ होता. ि िैवाने िेिाला स्वातंत्र्य 
रमळवनू िेिािी कागेँ्रस प ढे ग्रामीि भािताचा गाभाच रवसित चालली. 
उच्चपिस्थानंी उमद्या कायगकत्यांचे खच्चीकिि किण्याचा खटाटोप केला 
त्यातच अनेक धडपडे तरुि कागेँ्रसपासून ि िावले. िंकििावस द्धा 
त्यापैकी एक, मूळचे कागेँ्रसचेच. त्याचंी जडिघडि व सामारजक 
संवेिनाही कागेँ्रसमध्येच वृप्रद्धगत झाली. त्याचें अंतमगन हेलकावे घेऊ 
लागले. त्याचं्या मनात अनेक भावनाचें कल्लोळ िाटून आले. 
िंकििावासंािखा मोहिा कागेँ्रसच्या बाजूने असिे पक्षासाठी खूप मोलाचे 
होते. याची जािीव यिवंतिाव चव्हाि यानंा होतीच. िंकििावाचें 
जनसम िायाच्या मनाचा वेध घेिािे वकृ्तत्व, िोन वेळा रवधानसभेवि 
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रनवडून येऊन रसद्ध झालेले नेतृत्व यावि यिवंतिावाचंी बािीक नजि 
होती. िंकििावानंी कागेँ्रसमध्ये यावे यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न 
चालू होतेच. या परिसिात प्रगती व समृद्धी आिायची असेल ति 
आपल्याला कागेँ्रसमध्ये जाण्याचा रनिगय घ्यायची वेळ आली तिी तो 
रनिगय घ्यायचा इथपयंत त्याचं्या मनाची तयािी झाली होती. सवग 
आघाड्यावंि पावले पडत असतानाच एक अघरटत घडले. 
 सहकािी साखि कािखान्याच्या उभाििीसाठी आतापयंत बऱ्याच 
खस्ता खाल्ल्या होत्या. सािेच प्रचरतत असताना अचानक 
सबिरजस्रािकडून एक पत्र त्यानंा रमळाले. त्या पत्रात स्पष्टपिे सारंगतले 
होते की, सहकािी साखि कािखान्यासाठी लोकाकंडून जे पैसे जमा केले 
आहेत ते लोकानंा त्वरित पित किा. सािेच प्रचतेत पडले. प ढे काय 
किावे हे क िालाच स चेना. सािेच बरधि झाल्यासािखे झाले. पैसे ठेवावेत 
तिी अडचि, िेऊन टाकल्यास या भरूमप त्राचं्या जीवनात प्रकाि 
आिण्याचे व परिवतगनाचे स्वप्न उद्धध्वस्त होिाि. आतापयंत केलेले सवग 
प्रयत्न पाण्यात जािाि आरि गिीब आिखी िारिद्र्याच्या खाईत लोटला 
जािाि, ति श्रीमंत अरधक श्रीमंत होिाि. जेवढी अडचि मोठी तेवढे 
त्याचें कायग उज्ज्वल होते. त्याचं्या मनःपटलावि सािा इरतहास तिळून 
गेला. बठैकीतील सािेच स न्न झाले होते. िंकििावाचं्या रवचािाचंी चके्र 
रफरू लागली. आता रनिायक असे काहीतिी केले पारहजे. काही क्षि 
अंतम गख होऊन प्रचतन केले आरि त्यानंी लगेच सहकाऱ्यानंा सारंगतले 
की, “हे पत्र आलं आहे ही गोष्ट काही रिवसासंाठी ग तीप ठेवा. तिी वेळ 
आलीच, ति लोकानंा पैसे िेऊन मोकळे होऊ.” 
 िंकििावानंी आतल्या गोटातून अिी मारहती रमळरवली होता की, 
आज ना उद्या सहकािी साखि कािखान्यानंा पिवानगी िेण्याचं धोिि 
स रू होिािच. त्यासाठीचे डावपेच आखायला त्यानंी स रुवात केली. 
योगायोगाने माळीनगि कािखान्याच्या िौप्यमहोत्सवारनरमत्त यिवंतिाव 
चव्हाि येिाि असल्याचे त्यानंा समजले. माळीनगि कािखान्याचे 
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संचालक के. एल. रगिमे हे कागँ्रसचे कायगकते होते आरि ते िंकििावाचें 
खास रमत्र होते. त्याचं्यामाफग त यिवंतिावानंी िंकििावानंा कागेँ्रसमध्ये 
आिण्यारवषयी खासगीत चचा केली होती. माळीनगिच्या कायगक्रमाला 
जोडून अकलूजला एक कायगक्रम घ्यायचा. रनयोरजत अकलूज-बावडा 
साखि कािखान्याच्या कायालयाचं उद्घाटन यिवंतिावाचं्या हस्ते करून 
घ्यायचं आरि पिवानगीची मागिी प ढे किायची, असा रनश्चय 
िंकििावानंी केला. यिवंतिाव मोठ्या मनाचे व स संस्कृत िाजकाििी. 
रततकेच म त्सद्दीही. प्रम ख रविोधी पक्षाच्या आमिािाचे रनमंत्रि त्यानंी 
स्वीकािले. 
 िंकििावानंी कायगक्रमाची आखिी केली. आपल्या वस्तीवि 
भोजनाचा कायगक्रम ठेवला. भोजन झाल्यावि २५१ बलैाचं्या भव्य 
िथामधून रमिविूक, त्यानंति िाळेच्या इमाितीचा कोनरिला समािंभ, 
ग्रामंपचंायत कायालयाला भेट व सि भाऊंच्या फोटोचे अनाविि, 
त्यानंति सवात महत्त्वाचा कायगक्रम म्हिजे कािखान्याच्या कायालयाचं 
उद्घाटन आरि िेवटी बाजाितळावि सत्काि समािंभ व सभेचे आयोजन. 
सािे रनयोजन ठिले. 
 म ख्यमंत्री िंकििावाचं्या वस्तीवि जेवायला जािाि हे कळल्यावि 
सवांनीच मागाची स्वच्छता व िस्ता तयाि किायला स रुवात केली. सािी 
म ले, मोठी मािसे श्रमिान करू लागली. खडे्ड ब जवले आरि 
म ख्यमंत्र्याचं्या गाडीसाठी िस्ता तयाि झाला. ठिल्याप्रमािे १९ नोव्हेंबि 
१९५९ िोजी यिवंतिावाचंं आगमन झालं. वेिीवि िंकििावानंी हाि 
घालून स्वागत केलं. िंकििावाचं्या डोक्यावि िे.का.प.ची रनिािी 
असिािी काळी टोपी होती. रतच्याकडे यिवंतिावाचें लक्ष गेले. त्यानंी 
फक्त स्स्मत केले. 
 आक्कानंी केलेलं जेवि सवांनाच आवडलं. जेविं झाली. िाळेच्या 
कोनरिला समािंभानंति २५१ बलैाचं्या सजरवलेल्या िथात यिवंतिाव 
जाऊन बसले. ते इथं आल्यापासून चरकत झाले होते. हजािोंच्या संख्येने 
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काम कििािी मािसं, त्याचं रनयोजन. ढोल, तािे, लेझीम, हलग्या 
याचं्या रननािात रमिविूक प ढे रनघाली. यिवंतिावानंी सि भाऊंच्या 
फोटोचे अनाविि केले, आरि प ढे कािखान्याच्या उद्घाटनासाठी 
यिवंतिावानंा नेण्यात आलं. त्यानंी फीत कापली आरि या कािखान्याची 
अरधकृत नोंििी झाली नसल्याचं त्याचं्या लक्षात आलं. त्यानंी 
िंकिािावानंा याबद्दल रवचािलं, िंकििाव म्हिाले, “िरजस्रेिनसाठी 
त मची मित झाल्याविच ते होिाि.” 
 यिवंतिाव सभेच्या स्टेजवि आले. एवढी प्रचंड गिी पाहून त्यानंा 
िंकििावाचं्या सामर्थ्याची जािीव झाली. साठ हजािाहून अरधक लोक या 
सभेस हजि होते. 
 यिवंतिावानंी महािाष्ट्राच्या ग्रामीि भागाची प्रगती साधण्याचा 
ध्यास घेतला होता. त्यासाठी िंकििावासंािखी मािसं खूप मोलाची 
कामरगिी बजावतील असा त्यानंा आत्मरवर्श्ास वाटला. “सहकािी साखि 
कािखान्यानंा पिवानगी िेण्याचे धोिि लवकिच बिलले जाईल आरि 
पिवानगी रमळालेला त मचा कािखाना हा िाज्यातील परहला कािखाना 
असेल.” असे म ख्यमंत्री यिवंतिाव चव्हाि यानंी यावेळी झालेल्या सभेत 
जाहीि केले. िंकििावानंा म ख्यमंत्र्याकंडून भि सभेत हाच िबि पारहजे 
होता, तोच रमळाला. आिाप्रकािे त्याचंं उरद्दष्ट पूिग झालं. 
 थोड्याच रिवसातं सिकािनं धोिि बिललं, पि पाच लाखाऐंवजी 
िहा लाख भागभाडंवलाची अट घातली. यिवंतिावाचं्या कायगक्रमानंति 
लोकाचंा िंकििावाकंडे पाहण्याचा दृरष्टकोन खूपच बिलला. 
त्याचं्यातील सामर्थ्यांची नव्याने जािीव झाली. लोकाचंी िेअसग 
घेण्यासाठी झ ंबड उडाली. लोक िागंा लावनू पैसे भरू लागले. केवळ 
िहाच रिवसातं नव्याने साडेआठ लाख रूपये जमा झाले. गिजेपेक्षा 
साडेतीन लाख जास्त! 
 आता मात्र प्रचंड आत्मरवर्श्ासाने साहेब रिल्लीला गेले. बॅकेँत 
भागभाडंवलाची िक्कम भिली. कािखान्याच्या नोंििीसाठी कें द्र 
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सिकािकडे अजग स्वीकािला गेला. करमटीने लवकिच रनिगय कळव ूअसे 
सारंगतले. पिवानगी रमळण्याची त्यानंा खात्री झाली होती. 
 िंकििावानंी यिवंतिावाचंी भेट गेतली. यावेळी यिवंतिाव 
म्हिाले, ‘”त म्ही कािखान्यासाठी जागा रनरश्चत किा, त मच्या भागाला 
जिी कािखान्याची गिज आहे तिी कागेँ्रस पक्षाला त मच्यासाऱख्या 
लढवय्याचंी गिज आहे.” 
 ते पित अकलूजला आले. रवकासकायासाठी सत्ताधािी पक्ष 
महत्त्वाचा असतो ही गोष्ट त्याचं्या मनात अधोिेरखत झाली. िंकििाव 
आरि इति अनेक िेकापच्या आमिाि व प्रम ख कायगकत्यांना परंडत 
नेहरंूच्या महािाष्ट्र िौऱ्यात कागेँ्रसचे सभासि किायचे ठिरवले. 
त्याप्रमािे २१ एरप्रल, १९६० िोजी त्याचंा कागेँ्रस पक्षात प्रवेि झाला. 
केवळ िहा रिवसानंी म ंबईसह संय क्त महािाष्ट्राची रनर्ममती झाली. संय क्त 
महािाष्ट्राचे परहले म ख्यमंत्री यिवंतिाव चव्हाि यानंी ध्वजािोहि केले. 
म ंबई महािाष्ट्राला रमळाली, याचा जल्लोष महािाष्ट्रभि स रू होताच. तीच 
िाज्याची िाजधानी ठिली. त्याच रिविी िंकििावानंी माळरििसला 
ध्वजािोहि केले. यावेळी त्यानंा मंरत्रमंडळात समावेिाबाबत रवचाििा 
किण्यात आली; पिंत  त्यानंी, “आधी माझ्या भागाचा रवकास कितो, 
मंरत्रपिाचे नंति पाहू,” असे सारंगतले. 
 िंकििावानंा क स्त्याचें भािी वेड. चंपाषष्ठीरनरमत्त मगिाचं्या 
रनमगावात क स्त्याचें मिैान होिाि होते म्हिून साहेब रनमगावात गेले. 
रतथे त्याचें ज ने रजवाभावाचे रमत्र बळवंतिाव मगि, प्रल्हािकाका मगि, 
एकनाथबाप्पा मगि ही ज्येष्ठ मंडळी ति कृष्ट्िात मगि आरि नानासाहेब 
मगि हे तरूि कायगकते त्याचें चाहते होते. 

रनमगावाला क स्त्याचंी ज नी पिंपिा. घिोघिची पोिं लंगोट लावनू 
मेहनत माििाि अन् क स्त्या कििाि हा गावचा रिवाजच. माििेिातून 
उगम पाविािा व असंख्य छोटेमोठे ओढे, नाले, ओहोळ आपल्यात 
सामावनू घेिािा घ मेिा ओढा पावसाळ्यात पूि आल्यावि मोठ्याने घ मत, 
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धीिगंभीि आवाज किीत वाहिािा म्हिून किारचत त्याचं नाव घ मेिा. 
ओढा कसला निीच ती! रवस्तीिग पात्र. िोहोबाजूला किंज, आंबयाची 
मोठमोठी झाडं. मधल्या वाळवंटात पाण्याच्या धािेच्या एका बाजूला 
क स्त्याचंा फड भिायचा. गावोगावचे पाह िे मंडळी डोळ्याचंं पाििं 
फेडिाऱ्या क स्त्या पाहण्यासाठी वषान वष ेइथं येत असतात. 
 िंकििावही फडात आले होते. त्याचंा आिीवाि घेऊन अनेक 
पैलवान क स्त्यासंाठी िड्डू ठोकत होते. त्याचं्या िंड ठोकण्याने आसमंतात 
वीज कडाडावी असा भास होत होता. िंकििाव क स्ती पाहण्यात िमून 
गेले. इतक्यात अकलूजहून पवगतेमामा धापा टाकत साहेबाजंवळ आले. 
त्यानंी आपल्या हातातील पत्र साहेबापं ढं केलं. साहेबानंी पत्र वाचलं. 
कािखान्याला रिजस्रेिन रमळाल्याचं वाचून साहेबानंा अपाि आनंि 
झाला. सहकाऱ्यानंी आनंिोत्सव साजिा केला. नोंििीची तािीख होती 
२० जून १९६०. लगेच औद्योरगक पिवान्यासाठी अजग किण्यात आला. 
 आतापयंत नोंििीच्या कामात यिवंतिाव चव्हािानंी अमूल्य 
सहकायग केले होते. यिवंतिावाचंा िाडंगा अभ्यास, िाजकाििाविील 
पकड व लोकरप्रयता पाहता िंकििावानंी कािखान्याला ‘यिवंत’ 
सहकािी साखि कािखाना हे नाव रिले. त्याचें स्वतःचे जन्मनावही 
‘यिवंत’च होते! कािखान्यासाठी चागंला एम. डी. रमळिे आवश्यक 
होते. सिसिजवळच्या भवानीनगिचा कािखाना न कताच स रू झाला 
होता. प्रविेच्या कािखान्यात कामाचा अन भव असिािा एक तरूि 
भवानीनगिच्या कािखान्यात मनेॅजि म्हिून पाहत होता. तो तरूि 
म्हिजे रिनकििाव ऊफग  आप्पासाहेब पवाि हे ििि पवाि याचें बधूं. त्याचें 
थोिले बधूं वसंतिाव हे िेकापचे मोठे कायगकते. त्याचंा व िंकििावाचंा 
चागंलाच स्नेह होता. वसंतिावानंी रिनकििाव ऊफग  आप्पासाहेबानंा 
िंकििावाचं्या कािखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हिून काम 
किण्यास सारंगतले. आप्पासाहेबानंी कािखान्याचे परहले कायगकािी 
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संचालक म्हिून कामास स रुवात केली. टेबल - ख च्या, कपाट यापैकी 
काऱ्यालयात काहीच नव्हते. फक्त मोकळा हॉल. 
 कािखान्यासाठी िंकििाव जरमनीच्या िोधात होते. जवळच 
िंकिाच्या िेवस्थानची िोनिे पंचावन्न एकि जमीन पडीक होती. त्यानंी 
सिकािकडे ही जमीन कािखान्यास रवकत रमळण्यासाठी अजग केला. 
लवकिच सिकािी रकमतीने कािखान्याला हा माळ रवकत रमळाला. 
 त्यानंी प न्हा कािखान्याच्या कामात स्वतःला ग ंतवनू घेतले. 
मिीनिी प िवठ्याबाबतचा किाि वालचंिनगिच्या वालचंि इंडस्रीजिी 
आधीच झाला होता. कजाचा प्रश्नही मागी लागला होता. कािखान्याची  
पै न पै खचग किताना ते रवचािपूवगक खचगत असत. रसमेंट खूप महाग 
होते. रिवाय त्याची उपलबधता वेळेवि होत नव्हती. म्हिून च नाभट्ट्ट्या 
तायि केल्या. परिसिातील च नखडी गोळा किण्यात येऊ लागली. 
नीिामाईच्या काठाविील वाळू हवी तेवढी उपलबध होतीच. 
कािखान्याच्या मालकीचे िोन रक खिेिी केले होते. बाकी 
बलैगाड्याचं्या मितीनेच सािी वाहतूक स रू होती. खूप काटकसि कित 
काम चालू होते. रतथेच ताडपत्रीची िाह टी उभािली. साहेब थकल्यावि 
या िाह टीत थाबंनू प्लॅनचा अभ्यास किीत असत. कामाच्या रठकािी हजि 
असल्याने सगळे लोक मोठ्या उत्साहाने काम कित. हलगजीपिा व 
क चिाई होिे िक्यच नव्हते. 
 वालचंिनगिहून मिीनिीचा रक आला की तो थेट 
फाऊंडेिनजवळच जाई. मिीनिी जरमनीवि उतिरवली जातच नसे. ती 
जागेविच बसरवली जाई. कामाची गती वाढतच होती. ७३ फूट उंच िेड 
बाधूंन पूिग झाले. उंच िेड, बॉयलि फाऊंडेिन, स्पे्र टँक, गोडाऊन, 
टाईम ऑरफस, कामगािाचंी घिे, अंतगगत िस्ते, अगिी आिाखड्यान साि 
प्रत्येक गोष्ट अवतित होती. स्वप्न सत्यात अवतित होते. सवांनीच 
िात्रीचा रिवस केला. सवांचा उत्साह साहेबानंी विचेवि वाढवत नेला 
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होता. स्वतःकाम किण्यासोबत सहकाऱ्याकंडून काम करून घेण्याचे 
त्याचें कौिल्य वाखािण्याजोगं होतं. 
 िीडिे वषांच्या पिीघग पाितंत्र्यानंति स्वतंत्र्य झालेल्या भाित 
िेिाला प ढे नेण्याचं काम पंरडत नेहरंूच्या नेतृत्वाखाली स रू होतं. इथं 
लोकानंा अंगभि वस्त्र, पोटभि अन्न रमळिं आवश्यक होतं. त्यानंी 
परहल्या व ि सऱ्या महाय द्धाचा रवचाि केला होता. य द्ध िेिाला व 
मानवजातीला ि ःखाच्या खाईत लोटत असतं हे िातंतापे्रमी नेहरू जािून 
होते. म्हिूनच त्यानंी संिक्षिसज्जतेपेक्षा पायाभतू रवकासकामावंि भि 
िेऊन िेिाचा चेहिा बिलून टाकण्याचा दृढरनश्चय केला. पि 
चीनसािख्या िेजािी िाष्ट्राने १९६२ मध्ये भािताच्या ईिान्य सीमेकडून 
रहमालयावि आक्रमि केले. भाितीय फौजानंी प्ररतकाि केला. अत्यंत 
कठीि परिस्स्थतीत परंडत नेहरंूना आठवि झाली ती महािाष्ट्राच्या 
सह्याद्रीची म्हिजेच यिवंतिाव चव्हािाचंी. नेहरंूनी यिवंतिावावंि 
िेिाच्या संिक्षिमंरत्रपिाची ध िा सोपरवली. िूि रिविायाचं्या घोड्याचं्या 
टापानंी परवत्र अिा महािाष्ट्र भमूीतून हा मिाठा प्रहि स्थानचा सेनापती 
म्हिून रिल्लीस धावनू गेला. त्यानंी अत्यंत नाजूक परिस्स्थती 
आंतििाष्ट्रीय स्तिावि म त्सदे्दरगिीने हाताळली व चीनचे आक्रमि पितवनू 
लावले. 
 त्यावेळी मािोतिाव कन्नमवाि यानंी म ख्यमंरत्रपिाचा पिभाि 
साभंाळला. सािा िेि प्रचताग्रस्त होता. कािखान्याच्या कामाविही त्याचा 
अप्रत्यक्ष का होईना परििाम झालाच. पि त्याम ळे काम मागे पडू रिले 
नाही. सीमेविील स्स्थती पूवगपिावि येताच कामाने प्रचंड वेग घेतला. 
कािखान्याची उभाििी पूिगत्वाकडे वाटचाल किीत होती. बघता बघता 
पूिग यंत्रिा सज्ज झाली. मकि संक्रातंीरिविी साहेबाचंा वाढरिवस याच 
रिविी खिं ति कािखान्याचे उद्घाटन व्हायला हवे होते. पि यिवंतिाव 
चव्हाि यानंा या तािखेला येिे अिक्य होते. त्याचं्या उपस्स्थतीरिवाय 
उद्घाटन कििं ही कल्पना िंकििावाचं्या कृतज्ञ मनाला पटली नाही. प ढे 
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यिवंतिावानंी १४ जानेवािी ऐवजी १४ फेि वािी १९६३ ही तािीख 
कािखान्याच्या उद्घाटनासाठी रिली. 
 उद्घाटन समािंभासाठी जोमाने तयािी स रू झाली. उद्घाटन 
समािंभाच्या आिल्या िात्री साहेबानंा िात्रभि झोपच लागली नाही. 
मध्यिात्रीच ते कािखान्यावि चालत आले. लख्ख प्रकािात रिसिािा 
हाच तो कािखाना कधीतिी स्वप्नात पारहला होता. ते स्वप्न सत्यात 
उतिरवण्यासाठी आत्तापयंत केवढा खटाटोप केला होता. अनेकिा 
अरनरश्चततेच्या फेऱ्यात हा कािखाना अडकला होता. भागभाडंवलाची 
उभाििी, सभा, रिल्लीच्या वाऱ्या, प न्हा आिेचा रकिि, प न्हा प्रयत्न, 
मध्येच रनवडि का; सि भाऊ, कबईआजी, वडील आनंििाव याचें जग 
सोडून जािे या साऱ्या घटना त्याचं्या मनःचक्ष समोरून प ढे सिकू 
लागल्या. 
 आज १४ फेि वािी १९६३ भािताचे संिक्षिमंत्री माननीय यिवंतिाव 
चव्हाि याचं्या हस्ते उद्घाटन होिाि होते. आप्पासाहेब पवािाचंी सािखी 
धावपळ स रूच होती. िस्त्यावि खडी टाकून िोलिने तो पक्का केला होता. 
ि तफा पूवीच झाडे लावली होती. ती आता मोठी झाली होती. स्वागत 
कमानी उभािल्या होत्या. अकलाई िेवीच्या मंरििापासून उसानं भिलेले 
रक येिाि होते. सकाळी िहाच्या ििम्यान गाड्याचंा ताफा कािखाना 
स्थळावि िाखल झाला. प्रिगाड्यानं प्रिग फ ं कलं, हलग्या कडाडल्या. 
म ख्यमंत्री मािोतिाव कन्नमवाि व यिवंतिावाचंं आगमन झालं. 
बाबासाहेब पाटील आरि बाबिूाव िेिम ख यानंी प्रवेिद्वािाजवळच 
पाह ण्याचें स्वागत केले. म ख्यमंत्र्याचं्या हस्ते फलकाचे अनाविि झाले. 
वाजतगाजत उसाने भिलेले अकिा रक ओळीनं गेटजवळ आले. मोळीचं 
पूजन झालं. यिवंतिावाचं्या हस्ते गव्हािीत परहली मोळी टाकण्यात 
आली. तो एक ऐरतहारसक क्षि होता. वादे्य वाजू लागली आरि 
माळरििस ताल क्याच्या रवकासाचे नवे द्वाि ख ले झाले. 



७१ 
 

 िंकििाव मोरहते पाटलाचं्या आय ष्ट्यातील हा एक अतीव 
समाधानाचा क्षि होता, जो ते कधीच रवसरू िकत नव्हते, कािि एखािी 
जबाबिािी स्वीकािल्यानंति ती पाि पडेपयंत अनेक अडचिी सामोऱ्या 
येतात, कसोटीचे क्षि प ढे उभे िाहतात, काम अरधक कठीि वाटू लागते, 
पि याचबिोबि मितीचे अनेक ज्ञात-अज्ञात हातही प ढे येतात. त्याचंा 
मोठा आधाि रमळतो. आपि एकटे नाही ति मोठा समूह आपल्य बिोबि 
आहे ही जािीव होते. स्वीकािलेले काम पाि पाडण्यावि त मची प्रामारिक 
श्रद्धा असली, त मचा ध्यास तेवढा टोकाचा असला आरि रजद्द व कष्ट 
किण्याची मनस्वी तयािी असली ति मोठे यि रमळू िकते. याचाच थक्क 
कििािा अन भव त्यानंा कािखाना उभाििी कित असताना आला. नवी 
आव्हाने, नव्या जबाबिाऱ्या  पेलण्यासाठी िंकििाव मोरहते-पाटील तयाि 
झाले. 
 फाटक्या िेतकऱ्याचं कािखान्याचं मालक होण्याचं स्वप्न 
िंकििावरूपी भगीिथाम ळे आज फळाला आलं होतं. सहकािी साखि 
कािखानिािीतून आज ग्रामीि भागाचा केवळ कायापालटच झाला नाही 
ति ग्रामीि रवकासाला, िाहिीमानाला वेगळी व वेगवान रििा िेण्याचे 
कायग केले. त्याम ळे ग्रामीि भागात स्वावलंबी िेतकिी रनमाि झाला. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

संकल्प आशि शसद्धी 
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 जून १९७० च्या ििम्यान मिाठा चेंबि ऑफ कॉमसग या संस्थेमाफग त 
िंकििावानंा एक पत्र आले. त्यात जपानमध्ये एक्स्पो-७० हे जागरतक 
स्तिाविील कृरष-औद्योरगक प्रििगन होिाि असून, ते पाहण्यासाठी 
‘मिाठा चेंबि ऑफ कॉमसग’ या संस्थेकडून प्रििगनासाठी येिाऱ्याचें 
व्यवस्थापन किण्यात येिाि होते. हे प्रििगन पाहण्याची इच्छा असिाऱ्या 
सोळा व्यक्तींना जपानला जाता येिाि होते, अिा आियाचे ते पत्र होते. 
 या जगातील कोिीही मािूस आईच्या पोटातून काही रिकून येत 
नसतो. ति त्याला त्याच्या आय ष्ट्यात अनेक गोष्टी प्रयत्नपूवगक आत्मसात 
किाव्या लागत असतात. टप्प्याटप्प्याने व्यक्ती उन्नती साधत असते. 
आपि आपल्या जीवनात सिैव जागृत असायला हवं. याचा आििग 
वस्त पाढ िंकििावानंी घालून रिलेला आहे. त्यानंी सतत आपली नजि 
आरि मन एकाग्र करून अनेक गोष्टी रजज्ञासापूवगक जािून घेतल्या 
आहेत. अगिी लहानपिापासून त्याचंी ती सवयच होती. एखािी नवीन 
गोष्ट पारहली की, आपिही ती किायला पारहजे असे त्यानंा वाटे. 
‘केल्याने िेिाटन, परंडत मतै्री, सभेत संचाि। िास्त्र गं्रथ अवलोक नी 
मन जा चात यग येतसे फाि’ यावि त्याचंा पूिग रवर्श्ास होता. त्यातूनच त्यानंी 
िाज्यातील व िेिातील रवरवध भागातं काय काय आहे हे जािीवपूवगक 
पारहले. त्याचें अनेक रमत्र रवरवध रवषयामंध्ये पािंगत होते. त्यानंी अिा 
लोकािंी मतै्री प्रस्थारपत केली होती. सवगच के्षत्रातील लोकािंी ते त्याचं्या 
–त्याचं्या रवषयावि गप्पा मािायचे आरि आपली रजज्ञासेची व ज्ञानाची 
तहान भागरवण्यासाठी प्रयत्न किायचे. रूढ अथाने त्याचें रिक्षि अल्पसेच 
होते. पि जीवनाच्या िाळेत त्याचें खूप रिक्षि झाले होते. 
 त्याचें बोलिे-उच्चाि ि द्ध व स्पष्ट असत. त्याचं्याकडे पाहून 
नीटनेटकेपिा रिकावा इतके ते िक्ष असत. स्वतःचे घि-िाि, कायालय 
त्याचबिोबि कपडेही टापटीप असतील याकडे त्याचंा कटाक्ष असे. 
गबाळेपिा, अस्वच्छता त्यानंा म ळीच आवडत नसे. इतिानंी त्याचं्याकडे 
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पारहल्यावि त्याचं्या व्यरक्तमत्त्वाची छाप पडत असे. याबाबतही ते िक्ष 
असत. ते हाडाचे िेतकिी होते. रकत्येक वषांपासून मािूस िेती कित 
होता; पिंत  पािंपरिक िेती कित असताना िेतकऱ्याच्या पििात अखेिीस 
फािसं काही पडत नव्हते. या परिसिातील िेतकऱ्याचंी हलाखीची 
परिस्स्थती किी होती हे त्यानंा चागंलेच ठाऊक होते. अजून खूप मोठा 
पल्ला गाठायचा होता. अनेक स्वप्ने साकािायची होती. 
 
जपाि दौरा 
 प िोगामी रवचािाचं्या व नवरनर्ममतीचा ध्यास घेतलेल्या िंकििावानंा 
जगाच्या रक्षरतजावि जाऊन नवनवीन गोष्टी पाहून आपल्या भागात 
काहीतिी नवीन किता येईल व आपल्या मागासलेल्या ग्रामीि जनतेला 
त्यातून नवी दृष्टी िेण्याकामी जपानच्या जागरतक प्रििगनात रनरश्चतपिे 
काहीतिी नवीन सापडेलच, असा आत्मरवर्श्ास होता. 
 हा िौिा पधंिा रिवसाचंा होता. त्यासाठी प्रत्येकी साडेसात हजाि 
रूपये एवढा खचग येिाि होता. िंकििावानंी पत्नी ित्नप्रभािेवी आरि 
ज्येष्ठ रचिंजीव रवजयप्रसह यानंाही जपानला नेण्याचे ठिरवले. 
त्याचबिोबि त्याचें सहकािी रिविास क ं भाि, श्रीरनवास िाकले व त्याचें 
बधूं चंद्रकातं िाकले, डॉ. िातंीलाल गाधंी व त्याचं्या पत्नी, ितनलाल 
व्होिा, भाऊिाव िाताि, ज्ञानेर्श्ििाव इनामके, िमिलाल फडे, 
रवजयकातं क िळे, घािमाळकि काका, मच्च्छद्र मामा ख िग, कािखान्याचे 
कायगकािी संचालक रिनकििाव माने आिी सहकाऱ्यानंा घेऊन २ ज लै 
१९७० िोजी िंकििावानंी म ंबईच्या सातंाकू्रझ रवमानतळावरून पििेि 
िौऱ्याला स रुवात केली. साहेबानंा िेिातंगगत रवमान प्रवासाचा एक-िोन 
वेळा योग आला होता. पि बाकीच्या बह तेकानंा रवमानप्रवासाचा अन भव 
नव्हताच. त्यानंा एक नवाच अन भव रमळाला. या पििेि िौऱ्यासाठी 
साहेबाचं्या अनेक रमत्रानंी सूट रिवनू घेण्यासाठी आग्रह केला. पिंत  
त्यानंी ठिरवले की, आपि आपल्या पािंपारिक मिाठमोळ्या पोषाखातच 
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जपानला जायचे. ि भ् कडक इस्त्रीची टोपी, नेहरू िटग, धोति आरि 
पायात कोल्हाप िी चपला; असा खास पेहिाव केलेले साहेब पििेिी 
स टाब टातील लोकाचें लक्ष वेधून घेत होते. नऊवािी साडी, मंगळसूत्र, 
कपाळाविील ठसठिीत लालभडक क ं कू या वेिातील आक्कास द्धा 
पििेिात उठून रिसत होत्या. त्याचं्यासमवेत पििेिात अनेकानंी फोटो 
घेतले. मिाठी मातीतील, मिाठी मािसाचा हा रुबाबिाि पोिाखच त्या 
िोघानंा खास िोभनू रिसत होता. 
 ठिल्याप्रमािे रवमान थायलंडची िाजधानी बकँॉक येथे उतिले. 
त्याचंा बकँॉक िहिात एक रिवसाचा म क्काम होता. रतथे त्यानंा रतथल्या 
स्थारनक भाषेत एक नाटक पाहायला रमळाले. त्या नाटकात 
िामायिातील पाते्र व प्रसंग िाखरवले गेले. भाषा फक्त वेगळी होती. 
त्यानंी नाटकाचा आनंि घेतला. थायलंडवि असिािा भाितीय 
संस्कृतीचा प्रभाव पाहून त्याचें त्यानंा रविेष कौत क वाटले बकँॉकचा 
म क्काम आटोपून ते सािे प न्हा रवमानात बसले, ते हागँकागँकडे 
जाण्यासाठी. चीन िेिाला लागून असलेले हागँकागँ िहि. रतथं रचनी 
लोकाचंी वस्ती जास्त. इंग्रजाचं्या ताबयात असलेलं हे रठकाि. रतथं 
जगातील कोित्याही िेिातील व्यक्ती व्यापाि करू िकत असे. त्याम ळे 
रतथं अनेक वस्तू स्वस्त भावात रमळत. आंतििाष्ट्रीय बाजािपेठेचे रठकाि 
असल्याने रतथं प्रचंड उलाढाल होत होती. रतथं िात्र असूनही अंधाि मात्र 
नव्हता. सािी नगिी रवजेच्या रिव्यानंी लखलखीत रिसत होती. साऱ्या 
बाजूंनी सम द्र असिािे हे िहि कमालीचे स ंिि होते. हागँकागँच्या िोन 
रिवसाचं्या म क्कामात साहेबानंी अनेक गोष्टी जािून घेतल्या. त्याचें डोळे 
आता जपानच्या ओसाका िहिालगत असलेल्या एक्स्पो-७० या जागरतक 
स्तिाविील प्रििगनाकडे लागले होते. 
 जपान हे भौगोरलक के्षत्रफळाच्या दृष्टीने रकती रचम कले िाष्ट्र आहे, 
हे िंकििावानंी आधीच नकािात पारहले होते. तिीही या िाष्ट्राची साऱ्या 
जगात कीती पसिली होती. रतथल्या लोकामंध्ये कोही खास ग ि 
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असिािच ते त्यानंा आता प्रत्यक्ष पाहायला रमळिाि होते. 
औद्योरगकदृष्ट्ट्या जपान हे जगातील एक अव्वल िजाचे िाष्ट्र आहे. भकंूप 
व वािळे अिी संकटे जपानवि वािंवाि येत असतातच पि ि सऱ्या 
महाय द्धात जपानवि अमेरिकेने अि बॉम्बचा वापि करून त्या िाष्ट्राला 
ििि यायला भाग पाडले. रहिोरिमा व नागासाकी ही प्रचंड िहिे 
बेरचिाख झाली.लाखोंनी आपले प्राि गमावले.असंख्य लोक ल ळेपागंळे 
झाले.लहान म ले, स्स्त्रया हेही या संकटातून स टू िकले नाहीत. प्रचंड 
बॉम्बस्फोटाम ळे इथली रपकाऊ जमीन नापीक बनली. रतचे वाळवंटात 
रूपातंि झाले. मानवजातीला ििमेने मान खाली घालायला लाविािे 
अस्ग्नकाडं तेथे घडून आले. 
 िाष्ट्राच्या अंगी िाष्ट्रारभमान व िेिपे्रमाची अस्स्मता जागी असेल ति 
त्याच्यावि रकतीही मोठे संकट आले तिीही ते िाष्ट्र नष्ट होत नाही. त्या 
संकटािंी म काबला कििािे िेिभक्त अिा िाष्ट्राच्या भमूीवि उियास येत 
असतात. संकटाचंी तीव्रता जेवढी प्रचंड तेवढी प्रकबह ना त्याहूनही अरधक 
उंचीची कतगबगािी त्या िेिातील िेिभक्ती नागरिक किीत असतात. ते 
जपानच्या नागरिकानंी रसद्ध करून िाखरवले. पारश्चमात्याचं्या 
साम्राज्यवािी संकटानेच हे तेजस्वी िाष्ट्र जगात अरधक चमकू लागले. 
िाखेतून उठिाऱ्या रफरनक्स पक्ष्याप्रमािे हे िाष्ट्र अक्षििः िाखेतूनच उभे 
िारहले. 
 या िेिातील जनतेने भगीिथ प्रयत्नाचं्या बळावि रवज्ञान व 
तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रचंड रवकास घडवनू आिला. तंत्रज्ञानाबिोबिच 
औद्योरगकीकििाच्या आधािे एक क्रातंीच रतथे घडून आली. 
कािखान्यामंधून अत्यंत िजेिाि अिा रवरवध वस्तंूची रनर्ममती होऊ 
लागली. उत्कृष्ट िजाच्या जोिावि साऱ्या जगातील बाजािपेठावंि 
आपल्या ग िात्मकतेने प्रभ त्व रमळरवले . जगातील प्रचंड संपत्तीचा ओघ 
जपानकडे आपोआपच स रू झाला आरि त्यातूनच प न्हा नव्या जोमाने उभे 
िारहले ते प्रगत जपान. 
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 रतथली श्रमसंस्कृती िंकििावानंी समजून घेतली. िेिाचा प्रत्येक 
नागरिक िेिाबद्दल पिम आिि बाळगतो आहे हेही त्याचं्या लक्षात आले. 
प्रत्येकाचे वेळापत्रक ठिलेले. तेथील म ले घेत असलेले आध रनक रिक्षि, 
त्याचबिोबि रकिोिवयात त्याचंा िाष्ट्रउभाििीतील सहभाग, स्स्त्रयाचंी 
जीवनिैली, एकूिच त्याचंी संस्कृती पाहून िंकििाव भािावनू गेले. 
 जपानमधील ओसाका िहिालगत एक्स्पो-७० एक नवेच नगि उभे 
केले होते. ते भव्य आरि अद्भ त होते. जगातील क िाचेही डोळे रिपून 
जातील असे सवग सोयींनी य क्त असे ते प्रििगन पाहून िंकििाव भािावनू 
गेले, स्वतःला भाग्यवान समजू लागले. कािि इथून प ढे अनेक गोष्टी 
किण्याची नवीच दृष्टी त्यानंा रमळिाि होती. स मािे िीडिे एकिाचं्या 
परिसिात हे प्रििगन भिले होते. यामध्ये जगातील स मािे एकिेचाळीस 
िेिानंी सहभाग घेतला होता. रवरवध िेिाचंी िालने रतथे होती. 
अमेरिकेसािख्या प्रगत िाष्ट्राने ति आधीच्याच वषी चादं्र मोरहमेवरून 
येताना चंद्रावरून आिलेले िगड व गोटे ठेवले होते आरि त्यानंी स्वतःची 
अंतिाळ के्षत्रातील प्रगती रसद्ध केली होती. ति ि सिीकडे िरियाने 
सवगप्रथम अवकािात पाठरवलेल्या िॉकेटची प्ररतकृती सािि केली होती. 
ते िाष्ट्र साऱ्या जगाला सागंू इस्च्छत होते की, ‘अंतिाळ संिोधनात 
आमचा हात क िी धरू िकत नाही.’ या िोन्ही िाष्ट्रापेंक्षा वेगळी गोष्ट 
जपानने सािि केली होती. ती म्हिजे भकंूपाच्या तीव्र धक्क्यानेही 
स िरक्षत िाहू िकिािी घिे या प्रििगनात पाहावयास ठेवली होती. आपला 
िेि मात्र संिोधन व औद्योरगकदृष्ट्ट्या त्यावेळी खूप मागे होता. भािताने 
त्या प्रििगनात ईिान्येकडील प्रिेिात आढळिािा ि र्ममळ पाढंिा वाघ या 
प्रििगनात ठेवला होता. भाितातील प्रत्येकजिच वाघ आहे, पि तो 
‘रनरद्रस्त’ आहे. तो जागा किायलाच हवा, असे त्यावेळी िंकििावानंा 
वाटले. 
 य िोरपयन िाष्ट्रे व पूवेकडील िाष्ट्रे यानंी प्राम ख्याने यंत्रसामग्रीवि 
भि रिलेला होता. हजाि मािसे रिवसभि िाबनू जेवढे काम होऊ िकत 
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होते ते काम यंत्राच्या साहाय्याने तासाभिात स बकपिे होऊ िकते. 
त्याचा िजाही उत्तम असतो म्हिून रवरवध वस्तंूच्या रनर्ममतीसाठी रवरवध 
प्रकािची यंते्र वापििे रकती महत्त्वाचे आहे हे त्याचं्या लक्षात आले. 
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे िेती आरि िेतीमालावि प्ररक्रया 
किण्याची भाितीय पद्धत आरि जपानमधील प्रििगनात प्रगत िाष्ट्रानंी 
त्यासंबधंी केलेले संिोधन पाहून िंकििाव प्रभारवत झाले. अंतम गख 
होऊन रवचाि करू लागले. आपल्या िेिातील िेतकऱ्याला स द्धा हे 
तंत्रज्ञान अवगत व्हायला हवे असे त्यानंा वाटले. 
 िासायरनक खताचंा योग्य वापि, स धारित रबयािाचंा वापि, 
आध रनक साधनाचंा वापि, पेििीपूवग मिागत, आंतिमिागत, कापिी, 
मळिीसाठीची यंते्र याम ळे प्रगत िाष्ट्रातील िेतकिी खूप मोठ्या प्रमािात 
उत्पन्न घेऊन समृद्ध बनला आहे, ही गोष्ट त्याचं्या नजिेतून स टू िकली 
नाही. आपि क ठे कमी पडतो आहोत, आपल्या सिकािने काय किायला 
हवे, तळागाळातील िेतकऱ्यापंयंत हे तंत्रज्ञान कसे पोहचरवता येईल 
अिा रवचािाचें तिंग िंकििावाचं्या अंतमगनात रनमाि होऊ लागले. केवळ 
‘मनोिंजनाच्या ’ अंगाने त्यानंी हे प्रििगन पारहले नाही ति एक नवीन दृष्टी 
घेऊन त्यानंी ते पारहले. जपानमधील िेतकऱ्याचं्या िेतावि ते गेले. 
आध रनक तंत्रज्ञानाचा वापि करून अल्प के्षत्रातही रकती मोठे उत्पन्न घेता 
येऊ िकते हे त्यानंी प्रत्यक्ष पारहले. 
 जपानमधील संस्कृतीचा त्यानंी बािकाईने अभ्यास केला. तेथील 
भाषा, चालीिीती, लोकाचें कौट ंरबक, सामारजक, आर्मथक व औद्योरगक 
जीवन याचें त्यानंी रचरकत्सकपिे आकलन करून घेतले. रतथे असिाऱ्या 
‘एक िेव, एक िेि, एक भाषा, एक जाती आरि िाष्ट्रोन्नतीचे एकच ध्येय’ 
या गोष्टी जपानला जगाच्या स्पधेत प ढे न्यायला काििीभतू ठिल्या हे 
िंकििावासंािख्या अभ्यासू मािसाच्या ध्यानात आल्या. मधमािीप्रमािे 
सतत कामात गढून गेलेली. जपानमधील मािसे त्यानंी पारहली. रवरवध 
कािखान्यानंा त्यानंी भेटी रिल्या. रतथल्या कामात एकरूप झालेले 
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कमगचािी  इतित्र ढ ंकूनही पाहत नव्हते. सािेच आपापल्या कामात 
कायगमग्न झालेले होते. 
 भाितातील क ट ंब व्यवस्थेला समातंि अिीच क ट ंबव्यवस्था रतथे 
त्यानंा पाहावयास रमळाली. मात्र म लाचं्या बाबतीत कमालीची काळजी ते 
लोक घेतात. म लाचं्या रिक्षि, आिोग्य व सवांगीि प्रगतीसाठी 
क ट ंबप्रम खाबिोबिच सिकािही खूप मेहनत घेत असल्याचे त्याचं्या 
लक्षात आले. आपल्याकडेही म लाकंडे खिीख िी िार्श्त अिी िाष्ट्रीय 
संपत्ती म्हिून पारहले जात नाही ही ि िैवाची बाब त्यानंा कळून च कली. 
जपान िौऱ्यात अल्पिा काळातच त्यानंी ज्ञानाचा अमृतक ं भ भरून घेतला 
आरि ते मायिेिी पितले. मात्र त्याचें संवेिनिील आरि नवरनर्ममतीचा 
ध्यास घेतलेले मन त्यानंा स्वस्थ बसू िेिाि नव्हते. भाितमातेच्या प्रत्येक 
भरूमप त्रास िेण्यासािखे असे बिेच ज्ञान त्याचं्याकडे संग्ररहत झाले होते. 
अकलूजला आल्यावि त्यानंी महािाष्ट्रातील िेतकऱ्याचं्या जीवनात 
प्रगतीची पहाट िाखरवण्यासाठी, त्यानंा रििाििगन होण्यासाठी इथेच 
कृषी-औद्योरगक प्रििगन भिरवण्याचा रनश्चय केला आरि ते त्यासाठी 
आपल्या सहकाऱ्यानंा बिोबि घेऊन कामाला लागले. 
 
राजहंस कुक्कुट पालि संघ 
 िंकििावाचंी नजि ित्नपािख्यासािखी होती. मािसं हेििं, त्याला 
जवारहऱ्याप्रमािं पैलू पाडिं, त्या रहऱ्याचंा रवरवध रवकासकामात व 
सामारजक परिवतगनात कौिल्यानं वापि करून घेिं. वैयरक्तक, कौट ंरबक 
आरि पऱ्यायानं सामारजक अिा रवरवध स्तिावंि प्रगती साधण्यासाठी 
साहेब प्रयत्निील असत. यातूनच अनेकजि प ढे आले. अनेकाचं्या 
अंगभतू कौिल्यानंा त्यानंी वाव रिला. िेतकऱ्याचं्या, िेतमज िाचं्या, 
बािाबल तेिािाचं्या आरि मागास समाजातील बरहष्ट्कृत वगाच्या िारिद्र्य, 
ि ःख आरि वेिनाबंाबत साहेब कमालीचे संवेिनिील होते. समस्याचं्या 
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म ळािी जाऊन ते रवचाि कित. सवगच समाजघटकाचें जीवनमान 
उंचावले पारहजे यासाठी अंतम गख होत. 
 आर्मथक िारिद्र्य आरि अरिरक्षतपिा हेच त्याचं्या मागासलेपिाचं 
प्रम ख कािि होतं. रिक्षि प्रसािक मंडळाच्या माध्यमातून तळागाळातील 
घटकाचं्या म लानंा िजेिाि रिक्षि रमळण्यासाठी ते धडपडत होतेच, 
त्यासोबत प्रत्येकाच्या हाताला िोजगाि, स्वयंिोजगाि रमळायला हवा 
यासाठी सहकािी तत्त्वावि जे जे म्हिून किता येईल ते ते किण्यासाठी 
त्यानंी रजवाचे िान केले. 
 एके रिविी आप्पासाहेब पवािानंा घेऊन ते म ंबईला गेले. वसंतिािा 
पाटील यावेळी प्रारंतक कागेँ्रस करमटीचे अध्यक्ष होते. वसंतिािा म्हिजे 
कृष्ट्िेचा स प त्रच. मिाठी मातीतील ढाण्या वाघ. स्वातंत्र्य चळवळीपासून 
िािाचंा आरि साहेबाचंा ज ना स्नेह. म ंबईत गेल्यावि िािानंा 
भेटल्यारिवाय ते पित येत नसत. 
 म ंबईहून प ण्याकडे येताना वाटेत तळेगाव भागात त्यानंा लाबंच लाबं 
पाढंऱ्या िेड्स रिसल्या. त्या पाहून त्यानंी आप्पासाहेबानंा रवचािले, “ते 
काय रिसते आहे?” “ती ति पोल्रीची िेड्स आहेत.” आप्पासाहेब 
उत्तिले. कृषी पिवीधि असल्याने आप्पासाहेबानंा पोल्रीबाबतही मारहती 
होतीच. गाडी प ण्याजवळ आली. त्यानंी आप्पासाहेबानंा पित पोल्रीकडे 
पाठरवलं आरि त्या पोल्रीची तपिीलवाि मारहती रमळरवण्यास 
सारंगतले. तोपयंत प ण्यातील कामे आटोपण्यासाठी ते रनघाले. 
 आप्पासाहेब म्हिजे नवनवीन प्रयोग किण्यासाठी नेहमीच उत्स क 
मािूस. त्यात अिा संकल्पनानंा एका पायावि उचलून धििािे िंकििाव 
भेटले. मग काय? िोघाचंीही चागंलीच जोडी जमली होती. त्यानंी अनेक 
बािीकसािीक म द्याचंा अभ्यास करून तपिीलवाि मारहती िंकििावानंा 
सािि केली. १९६५ च्या स रुवातीलाच िाजहंस सहकािी क क्क टपालन 
संघाची स्थापना करून भागभाडंवल उभािायला स रुवात केली. 
त्याचबिोबि त्यानंी महािाष्ट्रातील अनेक प्रकल्पानंा भेटी रिल्या. या 
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रवषयाचा बािकाईने अभ्यास केला. बािा लाखाचें भागभाडंवल उभारून 
१८ मे १९६५ िोजी भरूमपूजन झाले आरि पोल्री िेडस् उभािल्या. 
स रुवातीला सात हजाि रपल्ले खिेिी करून या संघाची स रुवात झाली. 
लवकिच १३ नोव्हेंबि १९६५ िोजी िाजहंस क क्क टपालन संघात 
कोंबड्याचंा आवाज स रू झाला. उत्तम िजाची अंडी उत्पारित होऊ 
लागली आरि त्यानंा चागंला बाजािभावही रमळू लागला. १९७२ साली 
मोठा ि ष्ट्काळ पडल्याने अनेक पोल्रीफामग बंि पडले. मात्र िंकििावानंी 
प्रयत्नाचंी रिकस्त करून, प्रसंगी तोटा सहन करून हा संघ रजवंत 
ठेवला. नंति तीनच वषांत हा तोटा भरून काढला व मोठ्या प्रमािात 
नफा स रू झाला. भरवष्ट्यात िंभि रूपयाचं्या एका िेअिला पाचिे 
रूपयाहूंन अरधक उत्पािक रहस्सा रमळाला. 
 पोल्री उद्योगासाठी औषधे आरि खाद्य याविच ७५ टके्क एवढा खचग 
येत असे. धान्याचें बाजािातील चढउताि, वाहतूक आरि इति बाबींचा 
रवचाि किता खाद्यरनर्ममती संघातच केली ति... असा रवचाि साहेबाचं्या 
मनात आला. खाद्यरनर्ममतीही स रु झाली. अनेक बेिोजगािानंा काम 
रमळाले. नफ्याचे प्रमािही वाढले. स रुवातीला रजल्ह्यातील अनेक प्रम ख 
िहिामंध्ये अंडी रवक्री कें दे्र स रू केली. िाजहंसच्या अंड्यानंा मागिीही 
वाढू लागली. 
 
जवाहर को-ऑपरेशटव्ह मेकॅशिकल वकम िॉप 
 अक िल कामगािाचें क िल कामगािातं रूपातंि हळूहळू होत 
असते; पिंत  तारंत्रकदृष्ट्ट्या क िल कामगाि तयाि होण्यासाठी त्यानंा 
संधी व वाव रमळिे आवश्यक असते. त्यासाठी त्यानंी तारंत्रक रिक्षि 
रवभागाची टेस्क्नकल हायस्कूलची स्थापना यापूवीच १९६५ साली केली 
होती. याच परिसिातील िेतकऱ्याचं्या, बािाबल तेिािाचं्या म लानंा 
तारंत्रक रिक्षि रमळून त्याचं्यातून प ढे छोटे-मोठे उद्योजक रनमाि व्हावेत 
ही त्याचंी भरूमका होती. जगाच्या स्पधेत रटकण्यासाठी आपली म ले तयाि 
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व्हायला हवीत असा त्याचंा आग्रह असायचा. हा उदे्दि डोळ्यासमोि ठेवनू 
१९ जानेवािी १९६८ िोजी त्यानंी जवाहि को-ऑपिेरटव्ह इंरजरनयप्रिग 
मेकॅरनकल वकग िॉपची स्थापना केली. त्यासाठी एक लाख बावन्न हजाि 
चाििे रूपयाचें भागभाडंवल उभे केले. पस्तीस कामगािावंि हे वकग िॉप 
स रू झाले. 
 अपािंपरिक ऊजास्त्रोत म्हिून गोबिगसॅचा प्रचाि आरि प्रसाि 
मोठ्या प्रमािात होऊ लागला होता. मरहलाचं्या आिोग्यासाठी व 
पयाविि िक्षिासाठी गोबिगसॅचे महत्त्व साहेबानंी हेिले होते. 
िेतकऱ्याकंडे जनाविे ही असतातच. त्याचं्या िेिापासून बायोगसॅची 
रनर्ममती होते. त्याचबिोबि काडी-कचिा व रचपाडे लवकि क जरविािी 
िेिाची िबडी बाहेि पडते व उत्तम िेिखताची लवकि रनर्ममती होते ही 
गोष्ट त्यानंी चागंलीच मनावि घेतली. िेतकऱ्याचे व त्याच्या क ट ंबीयाचें 
जीवनमान उंचावण्यासाठी गोबिगसॅचे महत्त्व त्यानंी जािले आरि 
गावोगावी लोकामंध्ये त्यासाठी जागृती ते रनमाि करू लागले. 
 या वकग िॉपमध्ये गोबिगसॅसाठीच्या लोखंडी टाक्याचंी रनर्ममती स रू 
झाली. आसपासच्या परिसिात स मािे साडेतीन हजाि टाक्या प िरवण्यात 
आल्या. कािखान्यावि ऊस वाहत क कििाऱ्या हजािभि बलैगाड्याचंी 
रनर्ममती झाली. अनेक प्रकािची ग्रील्स, पोल्रीसाठीच्या केजेस, कैच्या 
कॉलम्स, प्रसचनासाठी आवश्यक जलवारहन्याचें रवरवध स टे भाग आिींची 
रनर्ममती या वकग िॉपमधून होऊ लागली. 
 िेती व िेतकऱ्यािंी संबरंधत वस्तंूची रनर्ममती कििे व त्याचं्या 
जीवनात क्रातंी घडरविे हेच त्याचें ध्येय होते. केवळ प्रचंड नफा कमाविे 
हे उरद्दष्ट त्यानंी डोळ्यासमोि ठेवले नाही. 
 
श्री िंकर सहकारी साखर कारखािा 
 रिखि प्रिगिापूि केवळ महािाष्ट्रातीलच नव्हे ति संपूिग 
भाितातील एक प्रम ख तीथगके्षत्र. त्याचा इरतहासही मोठा-त्याच 
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प्रिगिापूिच्या पूवेला महािेव डोंगििागंानंति स रू होतो काळ्याभोि 
मातीचा स पीक भाग. भाटघिाच्या पाण्याच्या उपलबधतेम ळे इथल्या 
मातीतून अमाप पीक येत होते. याचे आडाखे बाधूंन रचतळे या 
उद्योगपतींनी ‘मे. रचतळे ि गि वक्सग रलरमटेड’ या नावाने कंपनी 
कायद्याखाली नोंिरवलेला हा कािकाना स मािे चौिा वषग स रूच होऊ 
िकला नव्हता. तो १९६७ मध्ये रलरिंडेिनमध्ये रनघाला. 
 नातेप ते येथील भोजिाज ऊफग  नानासाहेब िेिम ख, माडंव्याचे 
धमाजी साळ ंखे, िरहवागचे बी. डी. पाटील, ज्ञानिेव सालग डे-पाटील, 
अण्िासाहेब पाटील, रवष्ट्ि पंत क लकिी, जयवंतिाव िाते, िहाजीिाव 
मगि त्याचबिोबि क िबावी, प्रििेवाडी, मोिोची, धमगप िी, फोंडरििस या 
भागातील गावोगावच्या प ढाऱ्यानंी येऊन िंकििावानंा गळ घातली की, 
“रचतळेनगिचा रललावात रनघालेला हा कािखाना िेतकऱ्याचं्या 
मालकीचा होण्याकामी साहेब त म्हीच यात लक्ष घालायला पारहजे.” 
िंकििावानंाही भाडंवलिािापेंक्षा िेतकऱ्याचं्या मालकीचाच हा साखि 
कािखाना व्हावा असे मनोमन वाटत होते. पि प्रश्न पैिाचंा होता. हा 
कािखाना ताबयात घेण्यासाठी जी यंत्रिा िाबवायची होती त्यासाठी 
िेतकऱ्याचंी प न्हा एकजूट कििे, भागभाडंवल उभाििे या गोष्टी नक्कीच 
वेळखाऊ होत्या. गावोगावचे प ढािी आरि िेतकऱ्यानंा हा कािखाना 
आपला व्हावा असे वाटत होते. पि त्यासाठीचे सामर्थ्यग िंकििावाकंडेच 
आहे अिी त्याचंी खात्री होती. ताल क्याच्या परश्चम भागातील लोक 
िििोज साहेबानंा भेटत होते. 
 १९६५ मध्ये कें द्रीय कृषीमंत्री आण्िासाहेब प्रििे हे िेतकिी 
परिषिेसाठी अकलूज येथे आले होते. िंकििावानंी रचतळेनगिचा 
कािखाना सहकािी तत्त्वावि चालू किण्याची पिवानगी रमळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव, न कतीच प िे रवद्यापीठातून बी. कॉमची पिवी घेऊन आलेले 
त्याचें सहकािी िहाजीिाव मगि यानंा कृषी मंत्र्याप ढे माडंण्यास 
सारंगतला. या प्रस्तावाला अरजतिाव िाजे माने यानंी अन मोिन रिले. हा 
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ठिाव या परिषिेमध्ये हजािोंच्या उपस्स्थतीत मंजूि झाला. हा कािखाना 
स रू किण्याच्या प्रयत्नातील हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल होते. 
 साहेबानंी त्याही वेळेस भागभाडंवल गोळा किायला स रुवात केली. 
िोन लाख गोळा झाले. एवढ्या पैिातं काहीही होिाि नव्हतं. चाळीस 
लाखाच्या आसपास िक्कम हवी होती. िंकििावानंी धाडस केले. नवीन 
सहकािी संस्था स्थापन केली. या संस्थेच्या माध्यमातून रिवाळखोिीत 
रनघालेला ‘रचतळे ि गि वक्सग’ हा अधगवट अवस्थेतील साखि कािखाना 
संस्थेच्या ताबयात घेण्याचे रनरश्चत केले. 
 अनेकानंी या कािखान्याबद्दल नकािात्मक सूि काढला, “ज ना व 
चौिा वषांपासून गंजलेला हा कािखाना ताबयात घेिे म्हिजे स्वतःच्या 
हाताने पायावि िगड मारून घेण्यासािखे आहे.” असा सल्लाही अनेक 
जािकाि व तज्ज्ञानंी रिला. पिंत  िंकििावाचें स्वतःचे काही आडाखे 
होते. त्यानंा वंरचत िेतकऱ्याचं्या रवकासाचे ध्येय गाठायचे होते. ही एक 
लढाई होती. लढाई केवळ हत्यािानंी लढली जात नाही. लढाईत रवजय 
मनोधैयाम ळे रमळतो. या लढाईत लढण्यासाठी ते उभे ठाकले. साधनाचंा 
जरूि त टवडा होता. समोि ‘रबकट परिस्स्थती’ नावाचा ित्रू होता. पि 
िंकििावानंी स्वतःला उच्चध्येयािी बाधंले होते. त्या रनश्चयी मािसाला 
कोिीच रनिाि करू िकत नव्हते आरि त्यांचा तेजोभगंही होऊ िकत 
नव्हता. दृढरनश्चयी िंकििावानंी हाती घेतलेले काम तडीस नेण्याचा 
रनश्चय केला. त्याचं्याकडे रनखळ प्रामारिकपिा होता आरि तोच यिाचा 
पाया होता. रचतळे ि गसग हा कािखाना ताबयात घेण्यासाठी इति खासगी 
उद्योगपती व धनाढ्य लोक टपून बसले होते. त्याचं्या घिात हा 
कािखाना गेला ति िेतकऱ्याचं्या रहताचे स्वप्न भगंिाि होते. 
 िाजधानी म ंबईत ‘रलरिंडेटि’ याचें कायालय होते. त्या 
कायालयात या कािखान्यासंिभात रमप्रटग होऊ लागल्या. िंकििावानंी 
त्याचं्या अकलूज कािखान्यातील एक प्ररतभावान अरभयंते गोपाळ 
काळूिकि यानंा म ंबईत आमिाि रनवासातील स्वतःच्या खोलीत 
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िाहायला सारंगतले. िििोज रलरिंडेटि कायालय व उच्च न्यायालयात 
हजि िाहण्याची सूचना रिली. िििोजचा रिपोटग िेण्याची व बािकाईने 
प्रत्येक गोष्ट तपिीलवाि कळरवण्याची कामरगिी सोपरवली. 
काळूिकिानंाही त्यासंबधंी अनेक गोष्टींची म दे्दसूि मारहती रमळू लागली व 
तत्पितेने प्रत्येक म द्दा ते िंकििावानंा कळव ूलागले. त्यावेळी फक्त आठ 
लाख रूपये इतकेच भागभाडंवल जमा झाले होते. परहले पस्तीस 
लाखाचें टेंडि उच्च न्यायालयाने नामंजूि केले व प न्हा फेि टेंडि 
काढण्याचा ह कूम रिला. त्यानंति साहेबानंी “३५ लाख ते ४४ लाख अिी 
आठ टेंडसग तयाि किावीत व ऐनवेळी कोिते टेंडि सािि किायचे ते मी 
सागेंन.” असे कळरवले. त्याप्रमािे काळूिकिानंी आठ वेगवेगळी पारकटे 
तयाि केली. टेंडि िेतेवेळी उच्च न्यायालयाचा मान िाखला जाईल, 
तसेच आपल्या िेतकऱ्यानंाही हा व्यवहाि जास्त महाग पडू नये असा 
स विगमध्य साधून ३७ लाख ५० हजाि रूपयाचें टेंडि भिायला सारंगतले. 
 ...आरि हे टेंडि मंजूि झाले. त्यानंा खूप आनंि झाला. अनेक 
रिवस ते तिावाखाली वाविले होते. मात्र आता अरनरश्चततेचे ध के नाहीसे 
झाले होते. पि...केवळ ‘तीनच रिवसातं ही िक्कम भिायची’ अिी अट 
उच्च न्यायालयाने घातली होती. जवळ फक्त आठ लाख होते. आता एवढे 
पैसे कसे गोळा किायचे ही प्रचता प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावि रिसू लागली. 
बोलिं सोपं असतं, पि कििं कठीि असतं. साहेब एकाग्ररचत्त होऊन 
रवचाि करू लागले. एखाद्या गोष्टीवि अनेक अंगानंी रवचाि किायचा व 
िेवटी योग्य रनिगय घेऊन तातडीने रनिगय घ्यायचा व अंमलबजाविी 
किायची ही त्याचंी कामाची िीतच पडली होती. त्यानंी रवचाि करून 
िेवटी रनिगय घेतला की, ‘आत्ता अखेिची लढाई, आि या पाि, जे होईल 
ते होईल. आपली सािी जमीन, घि-िाि, घिातील वस्तू, िागिारगने या 
साऱ्या गोष्टी पिाला लावयच्या.’ 
 ते रजल्हा मध्यवती बकेँचे चेअिमन होतेच. त्यानंी बकेँचे मनेॅजि 
रलगाडे साहेबानंा रनिोप िेऊन बोलावनू घेतले. त्यानंा अडतीस लाख 
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रूपये कजाची मागिी केली. रलगाडे साहेबानंा पेच पडला. स्वतः 
चेअिमनच कजग मागिी किताहेत. हो म्हिावं तिी ताििाचं काय ? नाही 
म्हिाव तिी चेअिमन होते ते. त्याचंी अस्वस्थता िंकििावानंी ओळखली 
आरि त्यानंी सारंगतलं, माझी िीडिे एकि बागायती जमीन, घि-िाि, 
स्थावि जंगम जे जे म्हिून आहे ते सवग तािि म्हिून बकेँकडे ठेवा आरि 
कािखान्याला कजग मंजूि किा. मी सवग संचालकाचंी बठैक घेतो आरि 
त्यानंा याची कल्पना िेतो. रवकासकामाला बकेँचे सवग संचालक मितच 
कितील याचा मला रवर्श्ास आहे. 
 त्याचं्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने एकम खी पाप्रठबा रिला आरि 
कजग मंजूि झालं. अिा प्रकािे ३१ रडसेंबि १९६८ ला कािखान्याच्या नव्या 
व्यवस्थापनाने रचतळेनगि साखि कािखान्याचा ताबा घेतला. िंभ ू
महािेवाच्या मागाविील हा कािखाना त्याच्याच कृपािीवािाने 
िेतकऱ्याचं्या मालकीचा झाला. म्हिून आधीच ठिल्याप्रमािे श्री िंकि 
सहकािी साखि कािखाना या नावाने कािखान्याचे िरजस्रेिन झाले. 
रचतळेनगिचं नाव बिलून स्वगीय सि भाऊंच्या नावानं सिारिवनगि असं 
नाव त्या गावाला द्यायचं ठिलं. रजल्ह्याच्या परश्चम टोकाकडील ऊस 
उत्पािक िेतकऱ्यानंा आता कािखान्याच्या रूपाने नवा ह रूप आला 
होता. 
 उडी घेण्यात धोका असतो, धाडसही असते. पि रनयतीची साथ 
असेल आरि वेळही अचूक असेल ति यिाचे रिखि िूि िाहत नाही. 
िंकििावानंी, श्री िंकि सहकािी साखि कािखान्याच्या रूपाने मोठ्या 
धाडसाने यिाचे एक नवे रिखि सि केले. असं वाटतं! साहेबानंा गरूडाचे 
पखं असावेत, कािि सतत नवी झेप घेण्यासाठी ते तयाि असत. 
 
शवजय ठप्रठटग पे्रस 
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स्त्रीिक्तीबाबत िंकििाव सकािात्मक रवचािाचें होते. स्स्त्रयामंध्येही 
सामर्थ्यग असते. मात्र प रुषप्रधान संस्कृतीत त्याचे चीज होत नाही ही गोष्ट 
त्याचं्या ध्यानात आली होती. 
 खिेति घि चालरवण्यात प रुषापेंक्षा स्स्त्रयाचेंच योगिान मूलभतू 
स्वरूपाचे असते. त्या घिातील रकत्येक कामे कितात. त्यानंा वाव 
रमळण्यासाठी त्याचं्या मनात एक कल्पना आली. स्स्त्रया सहजपिे चालव ू
िकतील असा प्रप्रप्रटग पे्रस स रु किण्याचे त्यानंी ठिरवले. कािखान्याच्या 
आवािातच, कािखान्याच्या द्वािे या पे्रसची उभाििी केली. कंपोप्रझग, 
बाईंप्रडग आरि प्रप्रप्रटग अिी कामे तेथेच होऊ लागली. इति संस्थानंाही 
त्याचे साहाय्य झाले. सवग मरहला कमगचािी या पे्रसचे काम चागंल्या िीतीने 
पाि पाडू लागल्या. रि. २१ सप्टेंबि १९६९ िोजी ही संस्था िंकििावानंी 
स रू केली. बचत गटाचं्या माध्यमातून आजच्या मरहला रवकासाच्या 
धोििाचंा पाया िंकिंिावानंी चाि ििकापूंवीच घातला होता. 
 
मृदा पृथक्करि प्रयोगिाळा 
 मातीतूनच मोती रपकतात. साऱ्या ि रनयेचं भििपोषि कििािी 
माती. मातीचंही आिोग्य असतं. ते रजतकं उत्तम रततकी प्रपक जोमिाि 
येतात. िंकििावानंा इथल्या िेतकऱ्याला नवी दृष्टी द्यायची होती. िेतात 
िाबत असताना त्या कष्टानंा योग्य रििा असायला हवी तिच िेतीचं 
गरित ज ळिाि होतं. रवरवध रपकासंाठी जरमनीत कोिकोिते घटक 
रकती प्रमािात असायला हवेत?  अनावश्यक घटक कमी किण्यासाठी 
कोित्या उपाययोजना किाव्या लागतील? ज्या घटकाचंी उिीव होती 
असे घटक कसे भरून काढता येतील? उसासािख्या रपकाचंा साखि 
उतािा कसा वाढेल? यासािख्या अनेक प्रश्नावंि उत्ति होते ते मातीचे 
आिोग्य तपासिे व त्या दृष्टीने उपाययोजना कििे. मातीपिीक्षिासाठी 
िेतकऱ्यानंा कृषी रवद्यापीठावंि अवलंबनू िहावे लागत होते. ते 
सवगसामान्य िेतकऱ्यानंा िक्य नव्हते. ही बाब साहेबाचं्या नजिेतून स टली 
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नाही. त्यानंी कािखान्याच्या जवळच १ ऑगस्ट १९७१ पासून मृिा सवेक्षि 
प्रयोगिाळा स रू केली. यातून िेतकऱ्याचं्या जरमनीची स पीकता 
स धािण्यासाठी रवरवध उपाययोजना किण्यात येऊ लागल्या. 
 
शिवपावमती सावमजशिक रस्टची स्थापिा व दुष्ट्काळ शिवारण्यासाठी 
प्रयत्ि 
 १९७२ साली फाि मोठा ि ष्ट्काळ पडला. कधीकधी आस्मानी 
संकटावि मात किण्यासाठी सिकािही कमी पडत असते. अनेक वेळा 
रनयम आड येत असतात. िंकििावानंी त्याच वषी यिवंत कािखान्याच्या 
माध्यमातून रस्टची स्थापना केली. पािीप िवठ्यासाठी नवे कोिे तेिा 
टँकसग घेतले. सोलापूि रजल्ह्याच नव्हे ति प िे रजल्ह्यातील इंिापूि 
ताल क्यातही टँकिमधून पािीप िवठा स रू केला. त्यासाठी ते स्वतः 
जातीने रफरून लक्ष घालत असत. 
 रवद्यार्थ्यांना पोटालाच रमळत नव्हते ति िाळेत जाऊन काय 
उपयोग? अनेक म लेही िाळा सोडून कामावि जाऊ लागली. तेव्हा 
िंकििावानंी प ढाकाि घेऊन िेकडो रवद्यार्थ्यांची जबाबिािी स्वीकािली 
व त्याचें रिक्षि स रू िारहले. रजल्ह्यात रठकरठकािी छात्रालये स रू 
केली. रतथे रवद्यार्थ्यांच्या रनवास व भोजनाची सोय किण्यात आली. 
चाऱ्यावाचून जनाविे तडफडत होती. जनाविाचं्या मालकालाच अन्नधान्य 
नव्हते ति जनाविे जगवायची किी, हा मोठा प्रश्न होता. अनेकानंी 
आपली िाविीची जनाविे जड अंतःकििाने सोडून रिली. पल्या 
डोळ्यामागे त्याचें जे व्हायचे ते होईल. आपल्या डोळ्यानंी चाऱ्यावाचून 
तडफडून मििािी जनाविे लोकानंा पाहवत नव्हती. संवेिनिील मनाच्या 
िंकििावानंी लोकानंा आवाहन केले की, त्यानंी आपली जनाविे चािा 
छाविीवि आिून सोडावीत. त्यानंी रठकरठकािी चािा छावण्या स रू 
केल्या होत्या. स्वतः रफरून जनाविासंाठी ते चािा गोळा करू लागले. 
पाचटाच्या भ श्यावि मळी टाकून जनावि जगरवण्यासाठी त्यानंी चािा 
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तयाि किण्याचे नवीनच तंत्र रवकरसत केले. अखेि मािसाचं्या प्रयत्नापं ढं 
रनसगाने हात टेकले. इकडची सावली काही काळानं का होईना रतकडे 
होतेच. ि ष्ट्काळ काही घि बाधूंन कायमचा िाहत नाही. 
 िंकििावानंी लोकानंा जगण्याची नवी उमेि रिली होती. ि ष्ट्काळ 
पिाभतू झाला होता. िंकििाव मोरहते-पाटील या सेनानीच्या 
नेतृत्वाखाली िेतकऱ्याचंी सेना रवजयी झाली होती. साहेब प्रचतन करू 
लागले. पावसाचं प्रमाि कमीजास्त होिं हे नैसर्मगक आहे. ि ष्ट्काळामध्ये 
भरवष्ट्यात कधीही मािूस कोलमडून पडू नये यासाठी काय किता येईल 
यावि ते रवचाि करू लागले. एकाग्ररचत्त होऊन ते अिा समस्यावंि 
रवचाि किायचे व त्यानंा मागग सापडायचा. 
 यावेळीही त्यानंा स चले की, जेवढा पाऊस इथे पडतो ते सािे पािी 
वाहून जाते. भगूभात पाण्याचा साठा प िेसा होत नाही त्याम ळे 
पावसाळ्यानंति लगेच जरमनीतील पािी पातळी खालावते. ती खालावचू 
नये यासाठी पडिाऱ्या पावसाचा थेंबन् थेंब जरमनीत म िला पारहजे. 
त्यानंी म ख्यमंत्री वसंतिाव नाईक याचंी भेट घेतली. ि ष्ट्काळ 
रनवािण्यासाठी जलसंधाििाच्या म द्यावि ते आग्रही िारहले. 
नाईकसाहेबानंा िंकििावाचंी िूिदृष्टी, बािकाई व अभ्यास चागंलाच 
माहीत होता. त्यानंी अरधकािी व मंत्र्यानंा जलसंधाििाच्या संबधंी 
िंकििावाचंी संकल्पना बोलून िाखरवली. साऱ्यानंीच िंकििावाचंी 
जलसंधाििाची भरूमका उचलून धिली आरि उभा महािाष्ट्र प न्हा 
येिाऱ्या ि ष्ट्काळािी म काबला किण्यासाठी सज्ज झाला. 
 
महाराष्ट्रायाया सामुदाशयक ‘शविाल शवहीर’ योजिेचे प्रिेते 
 िेतीला िार्श्त पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असते हे िंकििाव 
जािून होते. अल्प आरि अत्यल्प भू-धािक िेतकऱ्याला खोलवि रवहीि 
खोििे िक्य नव्हते. उन्हाळ्यात जरमनीतील पािीपातळी कमालीची 
खालावते व िेतकऱ्याचंी उभी रपके किपून जातात याचा अन भव 
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साहेबानंा होताच. याला पयाय म्हिून काहीतिी केले पारहजे या रवचािात 
ते असतानाच त्याचं्या डोक्यात साम िारयक रवरहिीने आकाि घेतला 
होता. 
 एकटा-ि कटा िेतकिी अप ऱ्या भाडंवलाम ळे रवहीि मोठी करू 
िकत नव्हता. अनेकाचंी ताकि एकवटली ति मोठमोठी कामे सहज 
होऊ िकतात हे त्यानंी रसद्ध केले होते. त्यानंी स्वतः गरित माडंले आरि 
त्याचं्या कल्पनेतील परहली रविाल रवहीि पानीवला खोिली गेली. १०० 
फूट लाबं व १०० फूट रंूि तसेच ३० फूट खोलीची ती रवहीि होती. 
खोिाईसाठी ६०,००० इलेस्क्रक मोटाि, पाईपलाईन, पपं हाऊस व इति 
खचग यावि ९०,००० असा जास्तीत जास्त िीड लाख रूपये खचग येत 
होता. त्यावि िोनिे ऐंिी एकि के्षत्र ओरलताखाली येत होते. याउलट 
वैयरक्तक रवरहिी खोिून एवढे के्षत्र रभजरवण्यासाठी ७० रवरहिी खोिाव्या 
लागत होत्या. बािा हजाि रूपयाचंी एक रवहीि म्हिजे स मािे आठ लाख 
चाळीस हजाि एवढा खचग येत होता. म्हिजे िीड लाखाच्या खचात 
साडेआठ लाखाचें काम होत होते. 
 रिवाय वैयरक्तक सत्ति रवरहिींसाठी सत्ति ग ंठे जमीन, सत्ति ऑईल 
इंरजन्स प्रकवा इलेस्क्रक मोटािी, श्रमिक्ती लागत होती. त लनेने 
साम िारयक रवहीि खूपच रकफायतिीि होती. हे िंकििावानंी म ख्यमंत्री 
वसंतिाव नाईक यानंा प्रात्यरक्षकातून पटवनू रिले. 
 म ख्यमंत्र्यानंी साम िारयक रवहीि योजना मंरत्रमंडळासमोि माडंली 
आरि सवांनीच या योजनेचे स्वागत केले. महािाष्ट्र सिकािने ही योजना 
अमलात आिली. केवळ सहा मरहन्याचं्या काळात सोलापूि रजल्ह्यातच 
३४६ रवरहिी खोिल्या गेल्या. महािाष्ट्रभि ही योजना कायास्न्वत झाली 
होती. भ-ूरवकास बकँ व महािाष्ट्र िासनाकडून पचंवीस वषांच्या िीघग 
म ितीचे कजग उपलबध करून िेण्यात आले होते आरि या साऱ्या योजनेचे 
उद्गाते होते िंकििाव मोरहते-पाटील. उपसा प्रसचन योजना कायास्न्वत 
किण्यासाठी मोठ्या प्रमािात रसमेंटचे पाईप आवश्यक होते. त्याचंा िजा 
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उत्तम असिे ही आवश्यक बाब होती. एक कल्पना इति अनेक कल्पनानंा 
व योजनानंा जन्म िेत असते. िंकििावानंी अकलूजला सहकािी तत्त्वावि 
आिखी एक य रनट स रू केले होते. रसमेंट पाईप कािखाना स रु झाला 
होता. अनेकानंी या रसमेंट पाईपची मागिी केली. गावोगावी रविाल 
साम िारयक रवरहिी खोिल्या जात होत्या. त्यातून समृद्धीचे अमृत उपसले 
जात होते. िंकििावानी महािाष्ट्राला एक नवा मंत्र रिला होता. 
 
गौरीिंकर मशहला सहकारी संस्था 
 स्त्रीिक्तीला वाव िेण्यासाठी मरहलानंा एकत्र काम किण्यासाठी 
काहीतिी किायला हवे असे त्यानंा वािंवाि वाटू लागले. त्यासाठी या 
संस्थेची स्थापना केली. सवगच स्तिातील गिजू मरहलानंा रवरवध 
गृहोपयोगी वस्तू रनमाि किण्यासाठी प्ररिक्षि िेऊन उत्पािन स रू केले. 
लोिची, पापड व इति अनेक वस्तू मरहला तयाि करू लागल्या. २८ 
जानेवािी १९७६ िोजी या संस्थेची स्थापना केली. त्या उद्घाटन प्रसंगी 
िारलनीताई पाटील सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. ित्नप्रभािेवींनी या 
सभेत भाषि केले, त्याचे िंकििावानंा खूप कौत क वाटले! अिाप्रकािे 
आजच्या बचत गटाच्या माध्यमातून होत असलेल्या मरहला 
सबलीकििाच्या व िोजगािाच्या धोििाची म हूतगमेढ िंकििावानंी त्या 
काळी अकलूजमध्ये िोवली होती. 
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कौटंुशबक आघाडीवर 
 

 झाडाचा ब धंा घट्ट व किखि असेल ति झाडाच्या फादं्या, पाने, फ ले 
टवटवीत व डौलिाि रिसतात. या पानाफ लातूंन कतगबगाि सामारजक 
परिवतगनाचा अखंड प्रवाह िेिािे वािे वाहत िाहते. असे प्रवाही वािे 
िंकििावाचं्या प ढील रपढीने वाहते ठेवले. िंकििावानंा एकूि नऊ 
अपत्ये. सहा म ले व तीन म ली. रवजयप्रसह सवात मोठे, त्यानंति 
िाजप्रसह, जयप्रसह, मिनप्रसह, प्रतापप्रसह व सवात धाकटे उियप्रसह. 
जयश्रीताई, अरूिामाई व रगरिजािेवी या तीन कन्या. स ना नातवंडानंी 
त्याचें घि भरून हसते-खेळते झाले होते. 
 थोिले रचिंजीव रवजयप्रसहानी अकल जचे सिपंचपिापासून 
महािाष्ट्र िाज्याचे उपम ख्यमंत्री पिापयंत मजल मािली. अत्यंत संयमी व 
रवकासारभम ख िाज्यकता म्हिून त्याचंी ओळख उभ्या महािाष्ट्राला आहे. 
सासं्कृरतक कायग, सावगजरनक बाधंकाम, पयगटन, ग्रामरवकास या खात्याचे 
मंत्री म्हिून त्यानंी भिीव कामरगिी केली आहे. 

ि सिे रचिंजीव िाजप्रसह यानंी सहकाि महषींची धवल क्रातंीची 
पताका अखंडपिे फडकरवत ठेवली. रिवामृत िूध संघाची जबाबिािी 
स्वीकारून िूध संघास आज िेिातील एक अग्रमानारंकत िूधसंघ म्हिून 
नावलौरकक रमळवून रिला आहे. रिक्षिसंस्था, साखिकािखाना याचंी 
जबाबिािी साभंाळतच सहकािमहषींनी घालून रिलेला सासं्कृरतक 
वािसा जयप्रसहानी जपला आहे. िाज्यस्तिीय लाविी नृत्य स्पधेचे 
आयोजन करून लोककला जतन किण्यात त्यानंी िाज्यपातळीवि मोठे 
योगिान रिले आहे. या परिसिातील िेतकिी, भटके-रवम क्त, कामगाि, 
याचं्या सवांगीि रवकासासाठी व त्याचं्या अडचिी सोडरवण्याचा प्रयत्न 
कित िेतीउद्योग साभंाळिाऱ्या मिनप्रसहानंी सोलापूि रजल्हा परिषिेचे 
अध्यक्षपि भषूरवले आहे. 



९२ 
 

 प्रतापप्रसह म्हिजे धाडसी व उपक्रमिील नेतृत्व. सोलापूि रजल्हा 
परिषिेस िाज्यातील परहल्या क्रमाकंाची रजल्हा परिषि म्हिून 
नावलौरकक रमळवून िेण्याचा मान प्रतापप्रसहानंा जातो. िाज्याचे माजी 
सहकाििाज्यमंत्री व माजी खासिाि म्हिून त्यानंी उल्लेखनीय काम केले 
आहे. सिारिवनगिच्या श्री िंकि सहकािी साखिकािखान्याची ध िा ही 
त्यानंी समथगपिे साभंाळली आहे. 
 धाकटे रचिंजीव उियप्रसह हे उद्योगिील व्यरक्तमत्त्व ‘रिवित्न’च्या 
माध्यमातून बाधंकाम के्षत्रात त्यानंी आपले स्थान रनमाि केले आहे. 
परिसिातील रक्रडा व सासं्कृरतक उपक्रमात ते रहरििीने सहभागी होतात. 
िाज्याच्या क क्क टपालन महासंघाचे अध्यक्षपि ही त्यानंी साभंाळले आहे. 
साहेबाचं्या कन्या जयश्रीताई याचंा रववाह कोल्हापूि येथील पूवाश्रमीचे 
उच्चारधकािी िघ नाथिाव चव्हाि याचें ज्येष्ठ रचिंजीव कृष्ट्ििाव याचं्यािी 
झाला. ि सिी कन्या अरूिामाई याचंा रववाह महािाष्ट्राचे माजी मंत्री 
स्वगीय बाळासाहेब िेसाई याचें रचिंजीव अरूििाव िेसाई याचं्यािी 
झाला. पिंत  काळाने माईंना अकालीच रहिावनू नेले. धाकटी कन्या 
रगरिजािेवींचा रववाह बािामती ताल क्यातील प्रनब त येथील प्ररतरष्ठत 
काकडे घिाण्यातील श्री. बाब लाल काकडे याचें रचिंजीव प्ररसद्ध 
कायिेतज्ज्ञ ॲड. रविाज काकडे याचं्यािी झाला. 
 मोरहते पाटील घिाण्याचा वटवृक्ष असा बहित गेला. नऊ भावंडाची 
आई म्हिून ित्नप्रभािेवींची भरूमका फाि महत्त्वाची ठिली. आपल्या 
म लाचं्या भरवतव्याची स्वप्नं उभयतानंी पारहली, िंगरवली आरि प्रत्यक्षात 
उतिरवली. आईचं िालीन सौंियग व वरडलाचें रवचाििील नेतृत्व याचंा 
अनोखा संगम म लाचं्या रठकािी पाहवायस रमळतो. उभयताचं्या 
संस्कािाम ळेच म ले कतगबगाि रनघाली. 
 साहेबाचं्या आय ष्ट्यात जसे स खाचे क्षि आले, तसेच ि ःखाचे 
डोंगिही त्याचं्यावि कोसळले. त्याचें धाकटे बधूं सिारिविाव असेच 
अचानकपिे िेवाघिी गेले. ते प्रसहासािखे तडफिाि आरि रहकमती 
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होते. क स्ती खेळल्याने त्याचें ििीि बलवान होते. अकलूजच्या 
सिपचंपिी तेच होते. िंकििावानंा सि भाऊंचा खूप मोठा आधाि होता. 
त्यानंा मोटािसायकलचा सायलेन्सि भाजला म्हिून नाव झालं. जखम 
बिीही झाली, पि एके रिविी अचानक सकाळीच भोवळ येऊन ते पडले. 
बाबासाहेब व िंकििावानंी त्यानंा तातडीनं प ण्याला रुबी हॉस्स्पटलमध्ये 
िाखल केलं. डॉक्टिानंी धन वाताचं रनिान केल. िोन रिवस मृत्यिूी 
रचवट झ ंज चालूच होती. पि अखेि काळाने डाव साधला. १३ माचग 
१९५९ िोजी सि भाऊ सवांना ि ःखसागिात लोटून गेले. 
 भीमेच्या पात्रातील डोहात असिाऱ्या स सिीला पिाभतू कििािा, 
अनेक तंटे जागीच रमटरविािा, प्रचंड लोकसंग्रह असिािा तरूि धाकटा 
भाऊ काळाच्या पडद्याआड गेला, याचे िंकििावानंा खूप ि ःख झाले. 
आपले ि ःख हृियाच्या कप्प्यात बिं केले. सि भाऊंच्या जाण्याने त्याचं्या 
काळजावि झालेली जखम अजून ओलीच होती. तोच काळ प न्हा त्याचं्या 
घिावि चाल करून आला. गिपतिाव काकाचेंही रनधन झाले. त्याच 
वेळी साहेबाचें वडील आनंििाव हॉस्स्पटलमध्ये ॲडरमट होते. त्यानंा 
आपला भाऊ गेला हे क िी सारंगतले नाही, पि संकेतावरून त्यानंी ते 
ओळखले आरि काकाचं्या मृत्यचू्या िहाव्या रिविीच त्यानंीही डोळे 
रमटले. िंकििावाचें रपतृछत्र हिपले. आपि पोिके झालो याचे प्रचंड 
ि ःख त्यानंा झाले. पि रनयतीप ढे क िाचेही चालत नाही. वेळ आली की 
जावं लागतं. हतबल होऊन वस्त स्स्थतीचा स्वीकाि किण्यापलीकडे 
आपल्या हातात काहीही नसतं, याची जािीव िंकििावानंा होती. 
 मारूतिाव आनंििाव माने-पाटील म्हिजेच बाबासाहेब. 
बाळगोपाळाचंं लाडकं व्यरक्तमत्त्व, याचकासंाठीच किग, मागायला 
येिाऱ्याला रखिातील हाताला लागतील तेवढे पैसे िेिािा, गावातील 
म लाबाळावंि खाऊसाठीची खैिात कििािा, अकलूज गावचा थोिला 
पाटील. रनधड्या छातीचा, िोखठोक आरि बािेिाि, रततकाच हळव्या 
मनाचा संवेिनिील िाजा मािूस. 
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 िंकििावाचं्या जडिघडिीत त्याचंा प्रसहाचा वाटा होता. काहीतिी 
वेगळं, भव्यरिव्य कायग िंकििावानंी किावं, मोठी स्वप्नं पहावीत, ती 
सत्यात उतिवावीत असं त्यानंा नेहमी वाटे. त्यासाठी आपल्या धाकट्या 
भावाच्या अंगात धमक आहे, त्याला वाट मोकळी करून रिलीच पारहजे, 
रिवाय त्याच्या वाटेतील काटेही िूि सािले पारहजेत यासाठी ते झटत 
िारहले. त्यानंी िंकििावानंा सिपचं किण्यात मोठा वाटा उचलला. 
१९५२ ची रवधानसभा रनवडिूक लागली तेव्हा गावोगावी असिािे 
पाटील, सिपचं आरि गावकामगाि कोतवालापासून ते गोिगिीब 
जनतेपयंत बाबासाहेबाचंा मोठा चाहतावगग होता. 
 त्यानंी अकलूजचे सिपचंपि आरि माळरििस ताल का पचंायत 
सरमतीचे सभापरतपि भषूरवले. सवगसामान्यासंाठी म क्तहस्ताने त्यानंी 
अनेक योजना िाबरवल्या. जनतेचे ते चालते-बोलते न्यायालय होते. 
जागेविच ते न्याय िेत. एक िाजा मािूस म्हिून त्याचंी ख्याती होती. 
 एक रिवस पाहाटेच्या वेळी बाबासाहेबानंा हृद्यरवकािाचा तीव्र 
झटका आला. डॉक्टिानंा बोलावनू घेतलं. पि त्याचा काहीही उपयोग 
झाला नाही. भल्या पहाटेच िंकििावानंा रनिोप रमळाला. ते त्विेने 
बाबासाहेबाकंडे वाड्यावि गेले. त्याचं्या काळजात धस्स झाले. धाकटे 
सि भाऊ असेच यापूवी ध्यानीमनी नसताना सोडून गेले. वडील 
आनंििाव, च लते गिपतिाव याचें न कतेच रनधन झाले होते. आरि आता 
बाबासाहेबही ४ ऑक्टोबि, १९६८ िोजी सवांना सोडून गेले होते. त्याचं्या 
आईने हंबिडा फोडला. तरूि सि भाऊ, नंति सौभाग्य आरि आता 
वडील म लगा अचानक गेल्याचे ि ःख त्यानंा अनावि झाले. स्वतःच्या 
पोटच्या गोळ्याच्या मृत्यचेू ि ःख अक्षिातं बद्ध कििे, िबिात सागंिे 
िक्यच नाही. त्या माउलीलाच त्या ि ःखाची खोली माहीत. आपि सािे 
फक्त कल्पनाच करू िकतो. िंकििावानंी िोक आविला. बाईंना 
साविले. सवांना धीि रिला. 
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 प्रचंड जनसम िायाने बाबासाहेबानंा नीिामाईच्या काठी अखेिचा 
रनिोप रिला. िंकििावानंा पे्रििा िेिािा स्फूतीचा झिा अकस्ल्पतपिे 
नाहीसा झाला, तिी ते आपल्या पाठीिी पे्रििास्त्रोत बनून उभेच आहेत 
असे िंकििावानंा वाटे. 
 िंकििावाचं्या मातोश्री कृष्ट्िाबाई याचंी तबयेत खालावली होती. 
त्याचंं वयही झालं होतं. आय ष्ट्याच्या वाटचालीत अनेकिा ऊन-
सावल्याचंा खेळ त्यानंी पारहला होता. आपल्या म लावंि स संस्काि केले 
होते. मातृभमूीचे पागं फेडण्यासाठी त्यानंी प त्रानंा घडरवले होते. सि भाऊ 
व बाबासाहेब हे िोन्ही प त्र ऐन उमेिीत काळाने रहिावनू नेले होते. 
पतीच्या जाण्यानं मोठी पोकळी रनमाि झाली होती. रनयतीचे आघात 
सहन किण्यासाठी त्यानंा िंकििावाचंा सूयगपिाक्रम व कतगबगािी उभािी 
िेत होती. रि. २५ सप्टेंबि १९७३ िोजी ि पािी कृष्ट्िाबाईंची प्रािज्योत 
मालवली. अत्यंत कृताथग जीवन त्या जगल्या. 
 आई म्हिोनी कोिी आईस हाक मािी। 
 मज होय िोककािी आई घिी न िािी। 
 स्वामी रतन्ही जगाचा आईरवना रभकािी। 
 या कवी रवनायकाचं्या काव्यपकं्ती िंकििावानंा आठवल्या. आईच्या 
मृत्यचूं ि ःख िबिातं माडंिं कठीि असतं. त्यानंा या आभाळाखाली मायेचं 
छत्र धििािं असं कोिी उिलं नव्हतं. नीिामाईच्या काठावि त्यानंी 
आईच्या रचतेला अग्नी रिला. त्या ज्वालानंा साक्ष ठेवनू त्यानंी 
भरूमप त्राचं्या उत्कषासाठी आपलं उवगरित जीवन समर्मपत किण्याची 
प्ररतज्ञा केली. 
 
अशभष्ट्टठचति 
 आता िंकििावाचें नाव महािाष्ट्रभि झाले होते. सामान्य म्हिून 
जन्माला एक भरूमपूत्र. समाज उन्नतीचा ध्यास घेतलेले िंकििाव प्रत्येक 
स्तिावि स्वतःचा ठसा उमटवत आले होते. प्रत्येकालाच ते आपलेसे 
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वाटत होते. अनेक सहकािी संस्था त्यानंी भगीिथ प्रयत्नानंी उभािल्या 
होत्या. त्या यिस्वीपिे वाटचाल किीत होत्या. त्यातून िंकििावाचंा 
लोकसंग्रह कमालीचा वाढला होता. िेतात औत-नागंि हाकिािे िेतकिी 
ति त्याचें परहल्यापासून रजवाभावाचे होतेच, त्याचबिोबि िाजकीय, 
कला, क्रीडा, सामारजक, सारहस्त्यक या सवगच के्षत्रातील लोकानंा 
िंकििाव आपलेसे वाटत होते. िहिी-ग्रामीि, िेजािच्या रजल्ह्यातील 
अनेक लोकािंी त्याचंा स्नेह प्रस्तारपत झाला होता. 
 १४ जानेवािी हा त्याचंा वाढरिवस, त्यानंा ५१ व्या वाढरिवसाच्या 
ि भेच्छा िेण्यासाठी असंख्य लोक त्याचं्या घिी येत होते. रविेष म्हिजे 
मकि संक्रातंरिनी साहेबाचंा वाढरिवस. रतळग ळाची िेवािघेवािही 
वाढरिवसाच्या रनरमत्ताने होत होती. अकलूजकिानंी वाढरिवसाची जंगी 
तयािी केली होती. बाबिूाव िेिम ख हे िंकििावाचें धडाडीचे कायगकते. 
एखाद्या कामात स्वतःला झोकून रिले की, मागेप ढे पाहिे त्यानंा जमत 
नव्हते. सत्काि सरमतीचे तेच अध्यक्ष होते. यापूवी बाबासाहेब त्याचं्या 
खादं्याला खािंा लावनू काम किायला पाय िोवनू हजि असत. पि 
काळानं बाबासाहेबानंा अध्याविच सोबत सोडायला भाग पाडलं होतं. 
त्याच ं ि ःख उिातील तळघिात कोंडून सवांनी समाजाच्या उत्कषांची 
पताका फडकवत ठेवली होती. 
 साहेबाचें रजवाभावाचे स्वातंत्र्यलढ्यातील सोबती वसंतिािा 
पाटील याचं्याबिोबि यिवंतिाव मोरहते हे िोघेही िंकििावानंा ि भेच्छा 
िेण्यासाठी अकलूजला येिाि होते. त्याचंी भव्य रमिविूक व नंति जाहीि 
सभेचं आयोजन रवजय चौकात किण्यात आलं होतं. फ लानंी सजरवलेला 
िथ तयाि होता. वसंतिािा आरि यिवंतिाव मोरहते, साहेबाबंिोबि 
िथात रविाजमान झाले. सहकािाचे तीनही महामेरू आज एका िथात 
सवांना पहायला रमळत होते. आतापयंत साहेब प्रत्येकाच्या घिात-
झोपडीत भेटून आले होते. रकतीही व्याप असला तिी वेळात वेळ काढून 
िेतकऱ्याच्या घिी असिाऱ्या कायाला हजि िाहतच. िोन घास खात, 
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मग प ढे जात. आता त्यानंा वाढरिवसाच्या ि भेच्छा िेण्यासाठी सोलापूि 
रजल्ह्याबिोबिच प िे, सातािा, सागंली, नगि या भागातूनही हजािो लोक 
आले होते. अडीच तास चाललेल्या या रमिवि कीत लोक जागोजागी 
त्यानंा हाि घालून ि भेच्छा िेत होते व स वारसनी पचंाितीने ओवाळत 
होत्या. प ढे लेझीम-गजी ढोल व बँड पथके वाजत-गाजत चालली होती. 
 

रमिविूक रवजय चौकात सभास्थानी आली आरि सभा स रु झाली. 
वसंतिािा भािावनू गेले. बाबिूाव िेिम खानंी प्रास्तारवक केले. जनतेच्या 
वतीनं गोळा केलेला सव्वालाखाचा रनधी व सन्मानपत्र वसंतिािाचं्या 
हस्ते साहेबानंा बहाल किण्यात आलं. जनतेनं रिलेली सव्वालाखाची 
िेिगी त्यानंी रिक्षि संस्थेला िेण्याचे जाहीि केले. लोकानंी रिलेल्या 
पे्रमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून थोडक्यात त्यानंी आपले मनोगत व्यक्त 
केले. टाळ्याचं्या गजिात व घोषिाचं्या रननािात साहेबानंी आसनग्रहि 
केले. 
 नंति यिवंतिाव मोरहते व वसंतिािा पाटील याचंी भाषिे झाली. 
त्यात त्यानंी िंकििाव महािाष्ट्राच्या रवकासासाठीही खूप काही कििाि 
आहेत, आपि त्याचं्या पाठीिी उभे िहा, असे आवाहन करून साहेबाचं्या 
कायाचा गौिव केला. 
 
‘शिवरत्ि’ची उभारिी 
 स्वकतृगत्वाने िंकििाव आता आर्मथकदृष्ट्ट्या मजबूत झाले होते. 
यिवंतिाव मोरहते हे त्याचें पिमस्नेही एकिा त्याचं्याकडे आले त्यावेळी ते 
एका पत्र्याच्या लहानिा घिात िाहत होते. यिवंतिाव िंकििावाचंा हात 
हातात घेऊन म्हिाले की, “प ढच्या वेळी मी इथे येईन तेव्हा त मचा बगंला 
मला रिसला पारहजे.” िंकििावानंाही आपल्या मोठ्या क ट ंबासाठी आरि 
त्याचं्यावि पे्रम कििाऱ्या साऱ्याच लोकाचं्या सोयीसाठी एक प्रिस्त 
बगंला असावा असं वाटत होतं. त्यानंी आपल्या कल्पनेतील वास्त िचना 
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कोल्हापूिच्या बेिी या आर्मकटेक्टकडून करून घेतला त्याचं्या व आक्काचं्या 
स्वप्नातील ते घि १९६९ साली साकाि झाले. िंकििावाचं्या नावातील 
‘रिव’ आरि आक्काचं्या नावातील ‘ित्न’ या िोन नावाचं्या संयोगातून 
‘रिवित्न’ हे नाव बगंल्याला िेण्यात आलं. आता साहेबानंा भेटायला 
येिाऱ्या सवांनाच या प्रिस्त बगंल्यात मनमोकळ्या गप्पा मािता येिाि 
होत्या. त्याचं्या समस्या सोडरवण्याचं ते कें द्र उभं िारहलं होतं. 
आय ष्ट्याच्या अधगितकानंति िंकििावानंी हे स्वतःचं घि उभ ं केलं होतं.  
रजल्ह्यातील लोकाचं्या अडी-अडचिी व समस्या सोडरवण्याचे कें द्र 
म्हिून आजही ते स रू आहे व अनंत काळापयंत स रूच िाहिाि आहे. 
 
शवजयदादांचे लग्ि व ‘लक्षभोजि’ 
 िंकििाव व ित्नप्रभािेवी (आक्का) घिात सून आिण्यासाठी आत ि 
झाले होते. सामारजक, सहकाि व िाजकीय कायामध्ये सातत्याने व्यग्र 
असिाऱ्या िंकििावानंा आपल्या थोिल्या म लासाठी नविी िोधायला 
प िेसा वेळ क ठून रमळिाि? पि आक्का व साहेबाचं्या पे्रमाखाति त्याचं्या 
सवग नातेवाइकानंा याची काळजी होतीच. साहेबाचें कडेपूिचे साडू 
प्रतापिाव व त्याचें मोठे बधूं बबनिाव यािव-िेिम ख यानंी रचकोडी 
ताल क्यात मागंूिच्या आप्पासाहेब माने-भीमबहाद्दूि याचंी कन्या 
नंरिनीिेवींचे स्थळ रवजयिािासंाठी स चरवले. साहेबानंी ह ंडा व इति 
कोित्याही स्वरूपाची अट न घालताच नािळाबिोबि नविीचे हात 
आपल्या म लासाठी मारगतले. कन्या जयश्रीताई याचंा रववाह, कोल्हापूि 
संस्थानचे पूवाश्रमीचे उच्चारधकािी िघ नाथिाव चव्हाि याचें ज्येष्ठ 
रचिंजीव कृष्ट्ििाव याचं्यािी रनरश्चत केला. आक्कानंा व रवजयिािाचं्या 
सवगच भावंडानंा खूपच आनंि झाला. सािेच रववाहाच्या रिवसाची वाट 
पाहू लागले. िािाचं्या लग्नाची बातमी वाऱ्याच्या वेगाने इतक्या त्विेने 
सगळीकडे पसिली. सवग कायगकते व साहेबाचें चाहते आनंिून गेले. 
रवजयिािानंा केळविाचंी आमंत्रिे स रू झाली. 
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 साहेबाचें थोिले रचिंजीव रवजयप्रसह एक लोभस आरि िाजस 
व्यरक्तमत्त्व. सवांचं ऐकून घेिाि, लोकाचें प्रश्न सोडरवण्यासाठी प्रयत्न 
कििाि. सवांनाच रवजयिािानंा आपल्या घिी केळविासाठी आिायचे 
होते. लग्नाची तािीख अजून लाबं होती. अकलूजमधील चाहते, 
ताल क्यातील, रजल्ह्यातील स्नेही. एवढेच नव्हे ति साहेबाचंा स्नेही 
परिवाि सबधं महािाष्ट्रामध्ये पसिलेला. रवजयिािानंा केळविासाटी 
सवांचेच आमंत्रि. क िाचाच िबि मोडता येईना. रकत्येक रठकािी 
िािानंा मोठ्या आििाने केळविासाठी बोलरवले. 
 साहेबानंी जवळच्या लोकािंी चचा किायला स रुवात केली. 
लग्नासाठी रकती लोक येतील याचा अंिाज स रू झाला. पाच-िहा हजाि 
येतील असं म्हिावं ति गावातूनच तेवढी मािसं येतील. आतापयंत 
पचंवीस वषांच्या काळात जी भ्मंती केली होती त्यात रजवाला जीव िेिािे 
हजािो कायगकते जोडले गेले होते. ताल काच नव्हे ति रजल्हा आरि 
रजवाला जीव िेिािे हजािो कायगकते जोडले गेले होते. ताल काच नव्हे 
ति रजल्हा आरि रजल्ह्याबाहेिही साहेबाचंी रजवाभावाची असंख्य मािसं, 
पै-पाह िे. मागंूि व कोल्हापूिचे वऱ्हाड याचंी संख्याही मोठी होती. त्यानंी 
अंिाज बाधंायला स रुवात केली. आतापयंत असंख्य लोकाचं्या घिी ते 
जेवले होते. मोठ्या पे्रमाने लोकानंी त्यानंा आपल्या घिी नेऊन जेवू घातले 
होते. म लकी पाटील, सिपचं, रिक्षिसंस्थेचे संस्थापक, बाजाि सरमती, 
आमिािकीची परहली रनवडिूक, साखि कािखान्याच्या भागभाडंवल 
उभाििीसाठी केलेली अथक भ्मंती, प ढच्या रनवडि का, पक्षाने 
टाकलेल्या जबाबिाऱ्या पाि पाडत यातून झालेला प्रचंड लोकसंग्रह 
त्याचं्या लक्षात येऊ लागला. आतापयंत त्यानंी याची कल्पना केली 
नव्हती, पि आता ती किावी लागत होती. ताल क्यातील एकही गाव, 
वाडी, वस्ती, िेतकऱ्याचं, िेतमज िाचंं, व्यापाऱ्याचंं व कमगचाऱ्याचं-अस ं
घि नव्हतं की रजथं साहेबानंी त्याचंी चटिीभाकिी मोठ्या आनंिानं 
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खाल्ली नव्हती. अनेकिा एकट्याने नव्हे ति पाच-पन्नास जिानंा घेऊन 
साहेब हजािो लोकाचं्या घिी जेवले होते. 
 िंकििाव आरि त्याचें सािे रजवाभावाचे रमत्र लग्नाच्या तयािीला 
लागले. साऱ्यानंा लग्नाची आमंत्रिे पाठरवली. स्वतः साहेब अनेकाचं्या 
घिी जाऊन आले. साहेबानंी सवग रसद्धता केली. स्वतःच्या िीड-िोनिे 
एकि बागायती िेतीमधून व िेतीपूिक उद्योगामं ळे मोठ्या कष्टाने त्यानंी 
भिपूि आर्मथक स बत्ता रनमाि केली होती. त्यासाठी आय ष्ट्याचं अधगितक 
खची घातलं होतं. ‘आता येऊ िेत रकतीही पाह िे, प्रत्येकालाच जेवू 
घालण्यासाठी मी रसद्ध आहे’ असेच त्याचें अंतमगन त्यानंा सागंत होते. 
साहेबानंी रवरवध सरमत्या स्थापन केल्या. स्वागत सरमती, भोजन सरमती, 
वाढप सरमती, पािीप िवठा सरमती इ. प्रत्येकाला कामे वाटून रिली. 
साहेबाचं्या घिचं कायग म्हिजे आपल्याच घिचं कायग असे मानून मोठ्या 
रहरििीनं ताल क्यातील प्रत्येक कायगकता सहभागी झाला होता. 
 त्या रिविी आकलूजला िीड लाखावंि लोक जमा झाले होते. 
कें द्रीय मंत्री यिवंतिाव चव्हाि, वसंतिािा पाटील, यिवंतिावव मोरहते, 
बाळासाहेब िेसाई, िंकििाव काळे, िंकििाव कोल्हे, पी. के. सावंत, 
रिवाजीिाव रगिीधि पाटील, ििि पवाि, ि. के. खारडलकि, रिविाज 
पाटील-चाकूिकि याचं्यासािखे महािाष्ट्रातील रिग्गज नेतेमंडळी, 
महािाष्ट्राचं अख्खं मंरत्रमंडळ, आमिाि, खासिाि, सातािा संस्थानच्या 
स रमत्रािाजे भोसले, कोल्हाप िचे श्रीमंत छत्रपती, सेनापती, कापसीचे 
श्रीमंत िािोजीिाजे घोिपडे सिकाि, पूवाश्रमीचे अनेक संस्थारनक, 
अनेक उद्योगपती, लोकनेते, कलाकाि, सारहस्त्यक, मोठेमोठे 
प्रिासकीय अरधकािी याचं्यापासून ते प्रचंड मोठ्या संख्येने आलेले 
िेतकिी, िेतमजूि, कामगाि, सवग स्तिातील जारतधमाच्या मािसाचंा 
महासागि रवजयिािाचं्या लग्नाला लोटला होता. जेविाच्या पगंती स रु 
झाल्या. मािसाचंी खिी श्रीमंती त्याची जीवाभावाची मािसं रकती 
यावरूनच ठिते. त्याच्याकडे रकती संपत्ती आहे यावरून ती ठित नसते. 
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आज िंकििाव सम्राट बनले होते कािि त्याचं्याकडे अमूल्य अिी असंख्य 
मािसे जमली होती. साहेबाचंी लोकरप्रयता या जनसागिातून रसद्ध होत 
होती. अफाट संख्येने आलेल्या प्रत्येकाची भोजनव्यवस्था काटेकोि होती. 
प्रत्येक पंक्तीच्या िोन्ही टोकानंा पाण्याचे नळ होते. प्रत्येकाला सवग पिाथग 
तत्काळ पोहचत होते. भटािखान्यातून ब िंीच्या कळ्या भिलेले रेलि 
रवरवध भागामंध्ये रफित होते. लाखाच्या वि लोक जेवत होते, पि 
क िालाही काही कमी पडू रिलं नव्हतं. मोठमोठे प ढािीही स्वयंस्फूतीने 
पत्रावळ्या उचलत होते. क ठं काही कमी आहे का याची िक्षता घेत होते. 
 गोिज म हूतावि १७ मे १९७१ िोजी हा रववाहसोहळा पाि पडला. 
लग्नानंतिही हजािो लोक जेवले. िात्री उरििापयंत पगंती स रूच होत्या. 
मध्यिात्रीनंति नविानविीची सजवलेल्या िथातून भव्य विात रनघाली. 
मोरहते-पाटील घिाण्याची लक्ष्मी बनून माने-भीमबहािूि याचंी कन्या 
नंरिनीिेवी रवजयिािानंा साथ िेण्यासाठी आल्या होत्या. लगेच १८ मे 
च्या सकळी कें द्रीय अथगमंत्री यिवंतिाव चव्हाि याचं्या हस्ते 
कािखान्याच्या भव्य व स सज्ज अिा कायालयाचा उद्घाटन समािंभ 
योजला होता. सवगच ध िंधि नेत्यानंी िंकििावाचंी कल्पकता जवळून 
पारहली. यावेळी, यिवंतिाव चव्हािानंी “हा िेतकऱ्याचा िाजवाडा आहे. 
िेतकऱ्याला िाजा किण्याची रकमया िंकििावानंी केली आहे” असे 
गौिवोद्गाि काढले. 

लग्नसमािंभाने व कायालयाचे उद्घाटन झाल्यानंति अनेकानंा खूप 
समाधान वाटले. पि काहींची असूया उफाळून आली. आपल्याला जे 
उभ्या आय ष्ट्यात जमले नाही ते या िंकििावानंी एवढ्यात जमवनू 
िाखरवले याबद्दल त्याचं्या मनात दे्वषभावना जागृत झाली आरि काही 
वतगमानपत्रानंी िंकििावानंी रिलेल्या लक्ष भोजनावंि टीकेची झोड 
उठरवली. “अकलूजच्या िंकििाव मोरहते-पाटलानंी केले गडगंज 
श्रीमंतीचे प्रििगन ज्येष्ठ म लाच्या लग्नात एक लाख लोकानंा भोजन” अिा 
मथळ्याच्या व मीठमसाला लावनू बातम्या त्यानंी छापल्या. 
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 बी. बी. सी. लंडनहून ही बातमी प्ररसद्ध झालीच. पि अमेरिकेतील 
इंग्रजी िैरनकातूंन महािाष्ट्रातील एक िेतकिी, लाखापेक्षा अरधक 
लोकानंा रनयोजनबद्ध जेवि िेऊ िकतो याची सरचत्र व सकािात्मक 
बातमी प्ररसद्ध झाली होती. लक्षभोजनाम ळे साहेब आिखीनच 
प्रकािझोतात आले. साहेबानंी आपल्यावि झालेल्या टीकेला उत्ति 
िेण्यासाठी एक पत्रकाि परिषि बोलरवली आरि त्यात िंकििाव 
गिजले, “कोि म्हितं माझ्याकडे एक लाख मािसं जेवली? माझ्याकडं 
एक लाख अठिा हजाि मािसं जेवली विची अठिा हजाि का कमी 
किता? बिं जेवली ती माझी बह संख्य ग्रामीि माझी जनताच! मी आज 
आव्हान िेतो की क िीही घालून िाखवावं माझ्यासािखं लक्षभोजन! प्रश्न 
श्रीमंतीचा नाही. माझ्यापेक्षा रकतीतिी श्रीमंत लोक आहेत. कोट्यधीि 
आहेत. ते सहज कोट्यवधी रूपये खचूग िकतील. पि त्याचं्याकडे 
जेविासाठी आप लकीनं एवढी मािसं येतील का ? हा माझा खडा सवाल 
आहे! गेल्या चाळीस वषांत मी ति अनेकाचं्या घिी जेवलो. ती सािी 
मािसं माझ्या घिच्या कायाला आली. मी िेतकऱ्याचंा म्होिक्या. त्यानंी 
मला अनेकिा जेव ूघातलं. त्या सवांना न जेवता कसं पाठवायचं? माझ्या 
मिाठधमाला धरून मी साऱ्याना जेव ूघातलं. बिं अम क इतक्या लोकानंा 
जेव ू घालिं हा काही कायद्यानं ग न्हा होत नाही. त्याम ळं माझं काही 
च कलं अस ंमला म ळीच वाटत नाही.” 
 साहेबानंी आपलं सगळं स्पष्टपिे सागंून टाकलं. काही वास्तववािी 
वृत्तपत्रानंी साहेबाचंी बाजू माडंिािे अग्रलेख रलरहले. ‘नवाकाळ’च्या 
खारडलकिानंी गरिबाचं्या लक्षभोजनाचं समथगन किताना, अरतश्रीमंत 
उद्योगपतींच्या लग्नात होिाऱ्या अनाठायी खचावि टीका केली. 
 लक्षभोजन प्रकिि लोकसभेपयंत गाजलं. इंरििा गाधंींनी त्यात 
आके्षपाहग काहीही नाही. असं प्ररतपािन केलं. मात्र मोठा खचग करू नये हा 
संकेत आहे असं त्यानंा वाटलं. साहेब आपल्या मतािंी ठाम होते, कािि 
सािं काही पािििगक होतं. 
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राजकीय के्षत्रातील गरुडझेप 
 

  १९५७ सालच्या रवधानसभा रनवडि का लागल्या. १९५२ 
साली जिी कागेँ्रसने रतकीट नागािले तिी त्यानंी स्वतंत्रपिेही लढत 
प्रजकून िाखरवली होती. आता संय क्त महािाष्ट्र चळवळीने जोि धिला 
होता. िाज्यातील कागेँ्रस सोडून बाकीचे सवगच पक्ष संय क्त महािाष्ट्र 
सरमतीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते. संपूिग माळरििस ताल क्यात 
िंकििावानंी सरमतीची चळवळ जोििािपिे स रू केली. जनतेचे 
आंिोलन उभे िारहले. 
 अनेक रठकाि िंकििावानंी सभा ििािून सोडल्या. म ंबईसह 
संय क्त महािाष्ट्र झालाच पारहजे ही भरूमका त्यानंी लोकानंा पटवनू रिली. 
अनेक अडािी लोकानंा ही संकल्पना ते मोठ्या कौिल्याने त्याचं्याच 
भाषेत सागंत. म ंबई महािाष्ट्राला का रमळाली पारहजे, मिाठी भाषा 
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बोलिाऱ्याचें िाज्य का रनमाि व्हायला हवे, या साऱ्या गोष्टी ते लोकानंा 
उिाहििे िेऊन पटवनू सागंू लागले. 
 माळरििसच्या तहसील कचेिीवि त्यानंी प्रचंड धडक मोचा नेला. 
त्यावेळ अनेक मरहला, म ले याचंाही सहभाग होता. महत्त्वाचे म्हिजे 
िंकििावाचं्या सहचरििी ित्नप्रभािेवींनीही प ढाकाि घेतला. 
रकिोिवयीन रवजयिािाही आपल्या सवंगड्यासंह यात सहभागी झाले. 
लोकनेतृत्वाचे बाळकडू त्यानंा रमळायला स रुवात झाली होती. अनेक 
सभा, मोचे, आंिोलने यामध्ये ते सरक्रय होते. आतापयंत िंकििाव 
लोकनेते झाले होते. कोित्याही पक्षापेक्षा जनतेची ताकि त्याचं्यामागे 
उभी होती. त्या बळाविच कोित्याही आघाडीवि लढत द्यायला ते 
केव्हाही तयाि असत. यावेळी कागेँ्रसने माळरििसच्या रिवाजीिाव 
पाटलानंा उमेिवािी रिली आरि रनवडि कीला िंग भरू लागला. त्याचं्या 
रविोधकाकंडे कािखान्याचा प्रम ख म द्दा होता. भागभाडंवल म्हिून 
िंकििावानंी न सतेच पैसे गोळा केले. क ठाय कािखाना? यावि त्याचंा 
प्रम ख िोख होता. 
 िेतकिी कामगाि पक्ष हा त्यावेळी रजल्ह्यातील प्रबळ पक्ष होता. तो 
पक्ष आता संय क्त महािाष्ट्र सरमतीचाच एक प्रम ख घटक पक्ष होता. 
िंकििावानंा हे मैिान नवखे नव्हते. त्यानंी रविोधकाचें म दे्द ति विच्यावि 
रफिवनू टाकले. परहल्यासािख्या प्रचािात अडचिी नव्हत्या. आर्मथक 
परिस्स्थती पूवीपेक्षा स धािली होती. स्वतः आमिाि असूनही त्यानंी 
आपल्या िेतीतील बागायतीचे के्षत्र वाढवनू स्वतः मेहनत करून मोठे 
उत्पन्न घेतले होते. अखेि मतिानाचा रिवस उजाडला. मतिािानंी 
आपला परवत्र हक्क बजावला. मतमोजिीत िंकििाव मोठ्या मतारधक्याने 
रनवडून आले आरि सवांनीच िंकििावानंा डोक्यावि घेतले. 
 प ढे १९६२ च्या रवधानसभा रनवडि का जाहीि झाल्या. यापूवी िोन 
रनवडि काचंा अन भव पाठीिी होताच मात्र यावेळी त्यानंा कागेँ्रस पक्षाने 
अरधकृत उमेिवािी रिली होती. कागेँ्रसचा प्रभाव होताच, त्याहून 
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िंकििावाचंी पकड मजबूत होती. रविोधी पक्षातफे हिमंतिाव पाटील हे 
होते. रवधानसभेच्या रनवजि का २२ फेि वािी १९६२ ला होऊन २४ 
फेि वािीला रनकाल लागला. िंकििाव मोठ्या मतारधक्याने रनवडून 
आले. त्याचंा हा सलग रतसिा रवजय होता. 
 यिवंतिावाचं्या म त्सदे्दरगिीम ळे साऱ्या महािाष्ट्रात कागेँ्रसला 
घवघवीत यि रमळाले, स्पष्ट बह मतात असिाऱ्या कागेँ्रसचे नेते अथातच 
यिवंतिाव चव्हाि होते. तेच नव्याने प न्हा म ख्यमंत्री झाले. त्याचं्या 
मंरत्रमंडळात सहकािमंत्री म्हिून कािखान्याचे व्हाइस चेअिमन िंकििाव 
बाजीिाव पाटील याचंा समावेि झाला. साहेबानंा यावेळीही मंरत्रमंडळात 
येण्यारवषयी रवचाििा झाली, पि त्यानंी कािखान्याच्या उभाििीला 
प्राधान्य रिले व नम्रपिे मंरत्रपि नाकािले. 
 १९६७ साली जेव्हा रवधानसभेच्या रनवडि का लागल्या त्यावेळी 
साहेबाचंी रजल्ह्याच्या िाजकाििावि चागंलीच पकड रनमाि झाली 
होती. िंकििाव एक वािळ बनून वावित होते. यसवंतिाव चव्हाि 
िेिपातळीविील कागेँ्रसची आघाडी साभंाळत होते. त्यानंी महािाष्ट्रातील 
कागेँ्रस पक्षाची जबाबिािी काही मोजक्या नेत्यावंि टाकली, त्यात 
िंकििवाचंा समावेि होता. त्यानंी सोलापूि बिोबिच िाज्याच्या इति 
भागातही वािळी प्रचाि िौिा केला. कागेँ्रसला घवघवीत यि रमळाले. 
त्यानंा स्वतःच्या माळरििस मतिािसंघात फाििी ताकि लावावी लागली 
नाही. त्याचें ज्येष्ठ प त्र रवजयप्रसह आरि इति कायगकत्यांनीच हे घिचे 
मिैान मारून नेले. मळोलीचे न कतीच कायद्याची पिवी संपािन केलेले 
तरूि ॲड. जयप्रसगिाव जाधव यानंी ही रनवडिूक लढरवली, यावेळीह 
िंकििाव मतारधक्याने रनवडून आले. हा त्याचंा सलग चौथा रवजय 
होता. 
 प ढे १९७२ सालच्या रवधानसभा रनवडि कीमध्ये पक्षातंगगत 
डावपेचाचा भाग म्हिून कागेँ्रस पक्षाने त्यानंा रतकीट न िेता त्याचं्या 
पसंतीचा उमेिवाि स चरवण्यास सारंगतले. तेव्हा त्यानंी आपले रवर्श्ासू 
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सहकािी श्री. चागंोजीिाव ऊफग  बाब िाव िेिम ख याचें नाव स चवले आरि 
या रनवडि कीत रबनरविोध आमिाि करून िाखरवले. 
 कोितीही गोष्ट किताना थोडी माघाि घ्यावी लागते ती बऱ्याचिा 
नव्या जोमानं चढाई किण्यासाठी हे साहेबानंी या प्रसंगाने िाखवनू रिले. 
 
‘सहकारमहर्षी’ उपाधी 
 आतापयंत िंकििावानंी िेतकऱ्यानंा, कष्टकऱ्यानंा एका धाग्यात 
ग ंफून सहकािाची माला बनरवली होती. अनेक छोट्या-मोठ्या सहकािी 
संस्था साहेबानंी सवांची ताकि एकवटून उभ्या केल्या होत्या. त्यातून 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षिीत्या अनेकाचें संसाि उभे िारहले होते. सहकाि हाच 
त्याचंा र्श्ास होता. श्री सरच्चिानंि अरभनय रवद्यािंकि भाितीस्वामी, श्री 
संत कल्यािसेवक महािाज जगद्ग रू िंकिाचायग, संस्थान मठ संकेर्श्ि, 
किवीि बेळगाव याचें सन १९६६ मध्ये या सहकािनगिी अकलूजमध्ये 
आगमन झाले. िंकििावानंी या परिसिात सहकािाच्या माध्यमातून 
केलेल्या परिवतगनाची कल्पना िंकिाचायांना आली. स्वामींचे 
अकलूजमध्ये भव्य स्वागत किण्यात आले. रवजय चौकात एका भव्य 
कायगक्रमाचे आयोजन किण्यात आले. स्वामींचे रवचाि ऐकण्यासाठी प्रचंड 
जनसम िाय लोटला होता. सोबत िंकििावाचं्या भाषिाची मेजवानी 
रमळिािच होती. श्री िंकिाचायांनी या सभेत िंकििावानंा 
‘सहकािमहषी’ या उपाधीने गौिरवले. त्यानंी समाजासाठी केलेल्या 
सेवेचाच गौिव ‘श्रीं’च्या म खातून प्रकटला. 

साहेबानंा अनेकजि आमिािसाहेब म्हित असत. आता त्यानंा 
‘सहकािमहषी’ या उपाधीने सािेजि संबोधू लागले. ही घटना १९६६ 
साली घडून आली. 
 
भू-शवकास बँकेयाया अध्यक्षपदी 
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 िेतकऱ्याला वेळच्या वेळी अथगसाहाय्य रमळिे अत्यंत आवश्यक 
असते. अनेक मूलभतू गोष्टी किण्यासाठी त्याच्याकडे पैसा नसतो आरि 
िारिद्र्याच्या ि ष्ट चक्रातून त्याची स टका होत नाही. प्रसचनासाठी रवरहिी 
खोििे, वीजजोडिी घेिे, पािी एका रठकािाहून ि सिीकडे नेिे, 
जरमनी सपाटीकिि कििे, बलैजोडी व अवजािे खिेिी कििे, ि रूस्त 
कििे याच त्या मूलभतू गोष्टी होत्या, याची िंकििावानंा जािीव होती. 
िेतकऱ्यानंा वेळेवि व कमी व्याजाचे कजग उपलबध होण्यासाठी ते 
प्रयत्निील होते. या स्वरूपाची कजे प्राम ख्याने भ-ूरवकास बकँ िेत असे. 
 मंगळवेढा ताल क्यात एका मोठ्या िेतकिी मेळाव्याचे आयोजन 
किण्यात आले होते. या सभेत िंकििावानंी अत्यंत प्रभावी भाषि केले. 
सभेच्या अध्यक्षस्थानी किमाळ्याचे नामिेविाव जगताप हे होते. आपल्या 
अध्यक्षीय भाषिात नामिेविाव म्हिाले की, “िंकििावासंािख्या 
कतगबगाि व्यरक्तमत्त्वाला साजेिा पिी म्हिजेच रजल्हा मध्यवती बकेँच्या 
अध्यक्षपिी यावेळेस बसवायचं आम्ही ठिवलं आहे.” या अगोििही 
नामिेविावानंी अकलूजला कािखान्यावि हे बोलून िाखवलं होतं. 
 थोड्याच रिवसातं रजल्हा मध्यवती बकेँची रनवडिूक लागली आरि 
नामिेविाव स्वतःच बकेँचे अध्यक्ष झाले. याचे िंकििावाचं्या चाहत्यानंा 
खूप वाईट वाटले. मंगळवेढ्याचे रकसनलाल मिा वकील हे साहेबाचें 
चाहते. त्यानंा खूप वाईट वाटलं. ते स्वतः भ-ूरवकास बँकेचे चेअिमन 
होते. त्यानंी तातडीने भू-रवकास बँकेच्या संचालक मंडळाची बठैक 
बोलारवली. स्वतः अध्यक्षपिाचा िाजीनामा रिला आरि भ -रवकास बकेँचे 
अध्यक्षपि स्वीकािण्याची रवनंती किण्यासाठी ही सािी मंडळी 
अकलूजला िंकििावाकंडे गेली. सवांनी त्याचंी अध्यक्षपिासाठी 
एकमताने रनवड केलीच होती. आता मात्र साहबानंा सवांच्या रवनंतीचा 
सन्मान केला आरि िंकििावानंी भू-रवकास बकेँचे चेअिमनपि १९६३ 
मध्ये स्वीकािले. रजल्ह्यातील नेक िेतकऱ्यानंा त्याचं्या गावोगावी जाऊन 
रवरहिीविची ऑईल इंरजन, नागंि, पाईप, मोटािी पंप थेट त्याचं्यासंाठी 
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जाऊन िेण्याचा सपाटा लावला. त्याम ळे कजाची िक्कम िेती उत्पन्न 
वाढण्यासाठीच खचग होऊ लागली. ते िेतकऱ्याचें प्रबोधन करू लागले.  
 गिेि चत थीला साऱ्या कामगािानंी रमळून रवजय गिेि मंडळाची 
स्थापना केली. या मंडळाला रवरवध उपक्रम िाबरवण्यासाठी पैसा ति 
पारहजे. त्यासाठी कामगािाचंी वगगिी गोळा कित रफििे योग्य होिाि 
नाही, त्यासाठी त्यानंी ९ एकि जमीनच मंडळाला िेऊन टाकली. त्याचे 
एक रवर्श्स्त मंडळ केले आरि रनधीचा प्रश्न रनकालात काढला. लागूनच 
गौिींचे आगमन. महालक्ष्मीच्या या सिाची आक्कानंा खूप हौस. यावषी 
आक्कानंा वेगळाच ह रूप होता. त्यानंी आिास किण्यासाठी 
कािखान्यावरून वीस-पचंवीस रवटा व सात-आठ फळ्या कामगािाकंडून 
आिल्या. ही गोष्ट िंकििावाचं्या नजिेतून स टली नाही. ते म्हिाले, मी 
कष्टकऱ्याचं्या, िेतकऱ्याचं्या पैिाचंा िाखोळ्या आहे, त्याचं्या पैिातून 
आिलेल्या वस्तंूचा वापि मी माझ्या घिातील सिात कसा करू? यावि 
आक्कानंी साहेबाकंडे च क मान्य करून आिलेले सवग सारहत्य पित 
पाठरवले. आपल्या पतीच्या या मनाच्या मोठेपिाबद्दल त्याचंा अरभमान व 
आिि अरधकच वाढला. 
 भ-ूरवकास बकेँम ळे साहेबाचं्या कायगकक्षा रंूिावण्याच्या मागावि 
होत्या. साखि कािखान्याच्या संचालक मंडळाने साहेबानंा रजल्हाभि 
रफिण्यासाठी व कामाची गती वाढवण्यासाठी एक जीप िेण्याचा रनिगय 
घेतला. आता त्यानंा जलि कामे कििं सोपं होिाि होतं. 
 कािखान्याप ढं ऊस वाहत कीचा मोठा प्रश्न होता. बैलगाड्यानंी 
ऊस आिण्यावि मयािा होत्या. त्यासाठी रक आरि रॅक्ससगची गिज 
होती. िेतकऱ्याकंडे रॅक-रॅक्टिसािखी वाहने आल्यास त्याचं्या आर्मथक 
प्रगतीलाही हातभाि लागिािच होता. त्यासाठी १९६५ साली रक-रॅक्टि 
वाहतूक संघाची स्थापना केली. त्यावेळी वाहन खिेिीिाठी त्यानंी काही 
बकँाकंडे प्रस्ताव सािि केले. बकँानंी अल्पसा प्ररतसाि रिला. मात्र 
रजल्हा मध्यवती बँकेने याकामी काहीही प्ररतसाि रिला नाही. त्यावेळी 
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त्यानंा जािवले की, रजल्हा मध्यवती बकँ जि आपल्या अरधपत्याखाली 
असती ति रवकासाची गती आिखी तीव्र किता आली असती. वाहतूक 
संघाची २०-२५ वाहने ऊस वाहत कीसाठी धाव ू लागली आरि ही 
स रुवातच खूप महत्त्वाची ठिली. आता संघाने चागंलेच बाळसे धिले. 
हळूहळू वाहने वाढू लागली. 
 
शजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष 
 १९२२ साली स्थापन झालेली, स रुवातीला िंभिच्या आसपास 
सभासि असिािी व एकच िाखा असिािी ही बकँ आता चागंलीच 
रवस्ताित होती. रविेषतः स्वातंत्र्योत्ति काळात बकेँला रविेष गती 
रमळाली होती. रजल्ह्याच्या आर्मथक जडिघडिीत या बकेँची भरूमका 
महत्त्वपूिग मानली  जात होती. बँकेच्या सात जागासंाठी रनवडिूक 
लागली. िंकििावानंी या ििागंिात उतिायचे ठिरवले. मतिान 
सोलापूिलाच होिाि होते. त्यासाठीची सवग तयािी व बाधंिी साहेबानंी 
आधीच केली होती. िंकििावानंी मतिािानंा रमिवि कीने वाजत वाजत 
येण्याचे आवाहन केवले होते. रजल्ह्यातील सवगत्र मतिािानंी मतिान 
केले. 
 रनयोजनबद्ध केलेल्या प्रयत्नानंा यायचे तेच यि आले. साहेबाचं्या 
नेतृत्वाखाली सवगच्या सवग म्हिजे सातही जागा प्रजकल्या होत्या. 
सन्मानाने त्यानंी रजल्ह्याच्या कायगके्षत्रावि आपले पाऊल टाकले होते. 
 िंकििावाचंी सोलापूि रजल्हा मध्यवती सहकािी बकेँच्या 
अध्यक्षपिी रबनरविोध रनवड झाली होती. आता त्याचं्याकडे रवकासिथाचे 
सािर्थ्य आले होते. २२ ऑक्टोबि १९६५ ते ३० माचग १९७७ या काळात 
त्यानंी या बकेँचे अध्यक्षपि भषूरवले. 
 
सोलापूर शजल्हा पशरर्षदेत सत्तापशरवतमि 
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 रजल्हा पातळीवि रवकासकामाचें रनयोजन आरि अंमलबजाविी 
किण्यासाठीची रजल्हा परिषि ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था होती. पिंत  
रजल्हा परिषिेत मूलगामी परिवतगनाची दृष्टी असिािे व िंकििावाचं्या 
कायगपद्धतीचा अवलंब कििाऱ्यापैंकी सते्तवि क िी नव्हते. रजल्ह्यातील 
कागेँ्रसच्या अनेक कायगकत्यांनी याबद्दल प्रिेि कागेँ्रस करमटीप ढे उघड 
नािाजी व्यक्त केली होती. िंकििावानंी वसंतिािाचंी भेट घेऊन 
कायगकत्यांच्या मनातील मत व्यक्त केले. वसंतिािानंा त्याची प सटिी 
कल्पना होतीच. त्यानंी िंकििावानंा रवद्यमान अध्यक्ष िाजीनामा िेत 
नसतील ति अरवर्श्ास ठिाव आिावयास सूरचत केले. िंकििावानंी 
बह संख्य रजल्हा परिषि सिस्यानंा रवकासकामासंबधंी, रनयोजनासंबधंी, 
रवद्यमान सत्ताधाऱ्याचं्या कायगपद्धतीबद्दल वस्त स्स्थती लक्षात आिून रिली 
व अरवर्श्ासाचा ठिाव घेण्याची तयािी केली. हा ठिाव िाखल होऊन 
चचेला येण्याअगोििच अध्यक्ष नामिेविाव जगताप यानंी िाजीनामा 
रिला. िंकििावानंी हे कित असताना वैयरक्तक महत्त्वाकाकं्षा अथवा 
सूडब द्धीने म ळीच केले नाही, ही गोष्ट नमूि किण्यासािखी आहे. 
 १९६८ साली िहाजीिाव पाटील यानंा रजल्हा परिषिेच्या 
अध्यक्षपिावि रविाजमान केले, ति आधी रिलेल्या िबिान साि रविोधी 
पक्षाचे सिस्य िामभाऊ वाघमोडे यानंा बाधंकाम सरमतीचे सभापरतपि 
िेण्यात आले. रवकासकामाचंा िथ प ढे नेण्यासाठी साहेबानंी रजल्हा 
परिषि आपल्या अरधपत्याखाली आिली. आता भ-ूरवकास बकँ व रजल्हा 
मध्यवती बकेँच्या जोडीला रजल्हा परिषििेखील साहेबाचें संकल्प तडीस 
नेण्यासाठी साहाय्यभतू ठििाि होती. 
 
१९७१ ची लोकसभा शिवडिूक 
 १९७१ च्या लोकसभेच्या रनवडि का जाहीि झाल्या. महािाष्ट्र हा 
कागेँ्रसचा बालेरकल्ला, पि अलीकडे रविोधकाचंा जोि वाढला होता. 
इंरििा गाधंींच्या किखि नेतृत्वाखाली िेिाची वाटचाल िमिािपिे स रु 
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होती. िेिाच्या प्रत्येक रवभागात जे जे प्रभावी नेते होते त्याचं्यावि 
प्रचािकायासाठी जबाबिाऱ्या टाकण्यात आल्या. 
 आता िंकििाव म्हिजे महािाष्ट्रातील कागेँ्रस पक्षाकडे असलेली 
म लूखमिैान तोफ होती. त्याचं्या वकृ्तत्वाला कतृगत्वाम ळे कमालीची धाि 
चढली होती. मतिािाचं्या अंतमगनाचा ठाव घेण्याची क्षमता त्यानंी 
प्रयत्नपूवगक रवकरसत केली होती. रवकासासाठीची कागेँ्रसची ध्येयधोििे, 
वसंतिािा पाटील, यिवंतिाव चव्हाि याचं्यासािख्या िेिभक्त नेत्यानंी 
समाजाला प ढे नेण्यासाठी केलेले कायग हे खूप मोठे होते. कागेँ्रस पक्षाने 
िंकििावावंि सोलापूि, पढंिपूि, प िे आरि बािामती या चाि लोकसभा 
मतिािसंघात कागेँ्रसची बाजू माडूंन या जागावंिचे सवग कागेँ्रस उमेिवाि 
रनवडून जबाबिािी टाकली. 
 अनेक नवनवी आव्हाने आपल्या अंगावि घेऊन त्यानंा सामोिे 
जाण्याची त्याचंी ज नीच पद्धत होती. रनधड्या छातीने अत्यंत 
आक्रमकपिे रततक्याच म दे्दसूिपिे आपला एकएक रवचाि समाजातील 
सवग स्तिातंील लोकामंध्ये ते रूजवू लागले. कागेँ्रसचा ध्वज िंकििावाचं्या 
नेतृत्वाखाली आगेकूच करू लागला. प्रचािात या चािही लोकसभा 
मतिािसंघात िंकििावाचंा हात धिण्याची प्रहमत कोिी िाखव ू िकत 
नाही. बािामती मतिािसंघातं िंकििावाचंी पक्षरनष्ठेची कसोटी पाहिािी 
अिी लढत होती. प्रनबूतचे त्याचें जवळचे पाह िे िामिाव काकडे हे 
कागेँ्रसचे उमेिवाि ि. के. खारडलकिाचं्या रविोधात उभे होते. एकीकडे 
पाह िे ति ि सिीकडे पक्ष अिी स्स्थती होती. पि एकिा एका फळीवि उभे 
िारहले म्हिजे समाजाच्या व िाष्ट्राच्या रवकासासाठी त्याच रवचािाचं्या 
फळीची पाठिाखि किायची हा त्याचंा बािा होता. बािामती 
मतिािसंघातील इंिापूिचा पूवग भाग ति साहेबानंा खूप मान िेत होता. 
त्याचं्या िबिाला खूप प्रकमत होती, कािि आतापयंत त्यानंी केलेले कायग, 
भावी योजनासंंबधंी त्याचंी तळमळ सवांना ज्ञात होती. आपल्या जवळच्या 
नातेवाइकारविोधात त्यानंी मोठी प्रचाि आघाडी उघडली होती. 
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कागेँ्रसच्या रनष्ठेच्या कसोटीत िंकििाव पूिगपिे उतिले होते. 
रनवडि कीच्या काळात सते्तच्या िाजकाििाचा खेळ असाच िंगवावा 
लागतो हे त्यानंी आपल्या कतृगत्वाने िाखवनू रिले. 
 प ण्यात िेसकोसग मैिानाजवळ इंरििा गाधंींच्या भव्य सभेचे आयोजन 
किण्यात आले. ती सभा यिस्वी होण्यासाठी िंकििाव अहोिात्र झटले. 
िीड लाखाचंा प्रचंड जनसम िाय गोळा झाला. माळरििस ताल क्यातून 
एकिे पचंावन्न रक भरून लोक प ण्याला इंरििाजींच्या सभेसाठी 
स्वयंस्फूतीने गेले. ही सभा महािाष्ट्रातील एक प्रम ख सभा म्हिून पाि 
पाडली. या सभेत त्याचें भाषि ऐकून इंरििाजी प्रभारवत झाल्या. सभेचे 
उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल इंरििाजींनी साहेबाचें कौत क केले. त्यावेळी 
आक्का व सवग क ट ंबीय साहेबाबंिोबि होते. त्याचंा इंरििाजींबिोबि 
साहेबानंी परिचय करून रिला. कामाचा व्याप असतानाही इंरििाजींनी 
िंकििावाचं्या क ट ंबासाठी प िेसा वेळ रिला व मनमोकळ्या गप्पा मािल्या. 
 साहेबानंी इंरििाजींना या सवग जागा प्रजकून आिण्याचा िबि रिला. 
पढंिपूि ति त्याचं्या घिचाच मतिािसंघ होता. सोलापूि मतिािसंघात 
गावोगावी साहेबाचें चाहते आरि कायगकते होते. या िोन्ही रठकािी मिैान 
माििे हे साहेबानंा सहज िक्य होते. प िे, बािामती भागातील मतिाि 
खूप चािाक्ष होता. रतथे कागेँ्रसची बाजू माडंण्यात िंकििाव यिस्वी 
झाले. मतिािानंी मतिानाचा परवत्र हक्क बजावला आरि िंकििावानंी 
केलेल्या पेििीच्या उगविीची वाट पाहू लागले. मतमोजिी स रू झाली 
आरि स रुवातीपासूनच कागेँ्रसच्या सवग उमेिवािानंी आघाडी घेतली. 
मोठ्या फिकाने त्यानंी प्रचाि केलेले सवग उमेिवाि रनवडून आले होते. 
त्यानंी मतिािाबंद्दल अंतमगनातून कृतक्षता व्यक्त केली आरि ते प ढच्या 
कामाला लागले. 
 
शजल्हा पशरर्षदेची ऐशतहाशसक शिवडिूक 
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 रवधानसभा रनवडि कीनंति लगेचच पचंायत सरमती आरि रजल्हा 
परिषिेची रनवडिूक जाहीि झाली. साहेबानंी रजल्हा परिषिेवि रनवडून 
यावे यासाठी अनेक गावचे लोक त्यानंा गळ घालू लागले. त्यानंी त्याला 
नम्र नकाि रिला. िेवटी लोकानंी रवजयप्रसहानंा उभे किण्याची गळ 
साहेबानंा घातली. त्यानंी जनतेचा िबि मानला आरि रवजयप्रसह नातेप ते 
गटातून रजल्हा परिषि सिस्य म्हिून रबनरविोध रनवडून आले. संपूिग 
रजल्ह्यात त्यानंी कागेँ्रसचा प्रचाि करून सोलापूि रजल्हा परिषिेवि 
कागेँ्रसचा झेंडा फडकरवला. रजल्हा परिषिेच्या पक्षाच्या सभेत बह तािं 
सिस्यानंी रवजयप्रसहानंा अध्यक्षपिासाठी आग्रह धिला आरि रजल्हा 
परिषिेच्या अध्यक्षपिीही रवजयप्रसह रबनरविोध रनवडले गेले. १९७२ 
साली रवजयिािा अवघे अठ्ठावीस वषांचे तरूि होते. 
 सोलापूिच्या जाहीि सत्काि समािंभात भाषि किताना िंकििाव 
म्हिाले, “रजल्हा परिषिेचे अध्यक्ष माझे रचिंजीव जिी असले, तिी 
जनसेवेचे व्रत समजून लोकाचंी सेवा त्यानंी किावी. त्यात त्यानंी हयगय 
करू नये. अन्यथा आम्ही त्याचंी गय कििाि नाही. माझ्या म लाला पे्रम व 
आििाने आपि सगळे ‘िािा’ म्हित आहात; त्यानंी िािा जरूि व्हावं. 
पि म ंबईत ग ंडरगिी कििािा िािा न होता सागंलीचा वसंतिािा व्हावं 
हीच माझी त्याचं्याकडून अपेक्षा आहे.” 
 घिी आल्यावि आक्काचंं हृिय भरून आलं. त्यानंी आपल्या थोिल्या 
म लाचं कौत क डोळे भरून पारहलं. रवजयप्रसहानंा जिी रजल्हा परिषिेचं 
अध्यक्षपि रमळाल होतं तिी हे पि एक आव्हान घेऊन त्याचं्याप ढं उभं 
िारहलं होतं. आधीच अवषगिग्रस्त रजल्हा. खरिपावि लोक कसंबसं 
जगायचे. यंिा पावसाचा थेंबही पडला नव्हता. लोकाचें हाल होऊ लागले 
जनाविानंा, मािसानंा प्यायला पािी रमळेना. पोटाला अन्न रमळेना, 
हातानंा कामही रमळेना अिी साऱ्या रजल्ह्याची ि िगिा झाली. िंकििाव 
आरि रवजयप्रसह अस्वस्थ झाले. या संकटावंि रनयोजनानं मात 
किायलाच हवी, असा त्यानंी रनश्चय केला. पािीप िवठ्यासाठी रकत्येक 
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टँकसग धाव ू लागले. गावोगावी, खेडोपाडी, वाड्यावस्त्यावंि 
पािीप िवठ्याची व्यवस्था केली अन् लोकाचंी पाण्यासाठीची विवि 
बऱ्याच प्रमािात कमी झाली. 
 अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई रनमाि झाली. मोठमोठ्या 
जमीनिािाकंडचे धान्य संपले, मग गोिगरिबाचं्या रववंचनानंा पािावाि 
िारहला नाही. त्यानंा तातडीनं िोजगाि उपलबध करून िेिं गिजेचं होतं. 
सोलापूि रजल्ह्याचे सव्हे एस्स्टमेट तयाि नसल्याम ळे िोजगाि हमीची 
िासकीय कामे अडकून पडली होती. त्यानंी धडपड करून खासगी सव्हे 
किण्यास पिवानगी रमळरवली व ताबडतोब कामे स रु केली. 
पाझितलाव, नाला-बपं्रडग, जमीन सपाटीकिि, िस्ते ि रुस्ती यासािखी 
रकत्येक कामे नव्याने स रु केली. रकत्येक हातानंा काम रमळवनू रिले. 
 ि ष्ट्काळािी िोन हात किण्यासाठी िासनाने आखलेल्या योजना 
लोकापंयंत पोहोचरवण्यासाठी व त्याचंी काटेकोिपिे अंमलबजाविी 
होण्यासाठी साहेबाबंिोबि रवजयिािा िातं्ररिवस झटत होते. गावोगावी 
िासकीय योजना, लोकानंा रमळिािी मज िी, अन्नधान्य व इति सोयी-
स रवधा याचंी मारहती भि सभेत ते सागंत. त्यान साि कायगवाही होते की 
नाही यावि त्याचंी बािकाईने नजि होती. त्याम ळे िासकीय अरधकािी व 
कमगचाऱ्यानंा भ्ष्टाचािास वावच रमळत नसे. सिकािकडून आलेला बिंा 
रूपया जनतेपयंत पोहोचरवण्यासाठी ते झटत होते. त्यावेळचे रजल्ह्याचे 
पालकमंत्री ििि पवाि याचं्यासमवेत रठकरठकािी सभा घेऊन, लोकािंी 
चचा करून त्याचें ि ःख हलके किण्यासाठी त्यानंी रिकस्त केली. 
अन्नधान्याच्या टंचाईम ळे लोकानंा िासनाने स कडी वाटप केले होते. 
कधीकधी रनकृष्ट िजाची स कडी लोकानंा रिली जाई. ही गोष्ट साहेबाचं्या 
नजिेतून स टू िकली नाही. एके रिविी प्रत्यक्ष अरधकाऱ्यालाच ती 
स कडी त्यानंी खायला लावली व त्याचंी चूक त्याच्या लक्षात आिून 
रिली. 
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प्रदेि कागेँ्रसयाया खशजिदारपदी शिवड (१९७७) 
 इंरििा गाधंींनी आिीबािीच्या पार्श्गभमूीवि साऱ्या िेिाला धक्का 
िेिािा रनिगय जाहीि केला. १९७८ पयंत लाबंलेल्या रनवडि कीची 
घोषिा झाली. लोकसभेची रनवडिूक १९ माचग १९७७ ला होिाि असे 
जाहीि झाले. रविोधी नेत्यानंा लगेच त रंुगाबाहेि सोडण्यात आले. 
लोकानंा आश्चयग वाटले. ‘इंरििा गाधंी लोकिाही संपरविाि’ असे ओिडून  
ओिडून रविोधक सागंत असतानाच त्यानंी लोकिाही रजवंत ठेवण्याचा 
रनिगय घेतला होता. संपूिग िेिभिात इंरििा गाधंींच्या रविोधात िान 
तापरवले गेले होते. रविोधकानंी बोट क्लबवि प्रचंड मेळावा घेऊन 
जबििस्त िरक्तप्रििगन केले. महािाष्ट्रात कागेँ्रस कायगकारििीने सावध 
परवत्रा घेतला. सवग मतभेि रवसरून सवांना एकत्र येण्याचा व पक्षातील 
सामर्थ्यगसंपन्न कायगकत्यांना प्रिेि कायगकारििीवि घेण्याचा रनिगय घेण्यात 
आला. प्ररतभावान व सामर्थ्यगवान अिा िंकििावावंि पक्षाने महािाष्ट्र 
प्रिेि कागेँ्रसच्या खरजनिािपिाची महत्त्वाची जबाबिािी सोपरवली. 
रनवडि का जवळ येऊन ठेपल्या होत्या. 
 कोितेही आव्हान रनधड्या छातीने स्वीकािण्याची ताकि त्याचं्यात 
भिली होती. पक्षासाठी भिीव रनधी उभाििं, प्रचािकायासाठी 
उमेिवािानंा सवग प्रकािची मित प िविं, पक्षाच्या िाज्यिाखेचं आर्मथक 
धोिि आखून त्याची पूतगता किण्यासाठी िंकििावानंी उभा महािाष्ट्र 
अक्षििः प्रपजून काढला. पक्षाने सोपरवलेली कामरगिी चोखपिे 
बजावण्यासाठी तहानभकू रवसरून ते कामाला लागले. 

कें द्रात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अनेक ज्येष्ठ िाजकािण्यानंी 
पक्षातंि केले. जनता पक्ष बह मत रमळवनू सते्तवि आला. जनता पक्षाचे 
सिकाि स्थापन झाले. कागेँ्रस पक्षात िोन गट पडले. िंकििावानंी 
आिीबािीच्या काळात स्वतःच्याच सिकािच्या धोििावंि कडाडून टीका 
केली होती. त्याम ळे अनेकानंा िंकििावही कागेँ्रस पक्ष सोडून जातील 
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असे वाटत होते, पि तसे झाले नाही. त्यानंी रवधायक ध्येयासाठी आरि 
सवांगीि रवकासासाठी टीका केली होती. महािाष्ट्रात नेतृत्व बिलाची 
चाहूल त्यानंा लागली. प्रत्येक िाजकीय हालचालींवि िंकििाव बािीक 
नजि ठेवनू होते. महािाष्ट्राच्या म ख्यमंरत्रपिी वसंतिािासंािखा सच्चा 
िाष्ट्रभक्त असावा, ही त्याचंी खूप रिवसापंासूनची इच्छा होती. सागंलीच्या 
भि सभेत त्यानंी िािानंा महािाष्ट्राच्या प्रसहासनावि बसरवण्याची गजगना 
केली होती. 
 महािाष्ट्र प्रिेि कागेँ्रसच्या जोखमीच्या खरजनिािपिावि काम 
किीत असताना त्यानंी पक्षाच्या प्रत्येक आमिािावंि आपल्या 
व्यरक्तमत्त्वाची छाप पाडली होती. अनेकानंा िंकििाव आपल्या घिचा व 
हक्काचा मािूस वाटत होते. प्रत्येकाच्या मनात आििाचं स्थान त्यानंी 
रनमाि केलं. 
 
बाबँहल्ल्यातूि बचाव 
 
 सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील म्हिजे महािाष्ट्रातील 
साधंस धं व्यरक्तमत्त्व िारहलं नव्हतं. अनेक मोठमोठी अरधकािपिं त्याचं्या 
कतृगत्वानं त्याचं्याकडे आपिाहून चालत आली होती. त्याचंं सामर्थ्यग 
अफाट वाढलं होतं. ज्याला ज्याला म्हिून त्यानंी हात लावला त्याचं सोनं 
होत होतं. त्याचं्या िबिाला सवगत्र वजन प्रातीप झालं होतं. सिकािही त्यानंा 
सल्लागािाच्या नजिेतूनच पाहत होतं. ही उत्त ंग भिािी घेत असताना 
त्यानंी अडथळे रनमाि कििाऱ्यावंि, टीका कििाऱ्यावंि कधी आकस 
धिला नाही. कािि त्यानंा माहीत होते की, आज माझा दे्वष कििािा 
उद्या माझाच होिाि आहे. तिीही काहींना त्याचंं मोठेपि पाहवत नव्हतं. 
िंकििावानंा संपरवण्यासाठी काहीजि टपून बसले होते. याची 
यप्रक्तरचतही जािीव त्यानंा नव्हती. 
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 रिल्ली येथील नॅिनल ि गि फेडिेिनची रमप्रटग आटोपून २६ ज लै 
१९७५ िोजी ते रवमानाने म ंबईच्या सातंाक्र झ रवमानतळावि उतिले. 
त्याचंा म ंबईत कायगक्रम ठिलेला होता. जहागंीि आटग गलॅिीत 
िंकििावाचं्या अध्यक्षतेखाली व सध्याच्या िाष्ट्रपती मा. प्ररतभाताई 
पाटील याचं्या हस्ते स नीता क िळे याचं्या रचत्रप्रििगनाचा उद्घाटन 
कायगक्रम आटोपून साहेब प ण्याच्या परथक हॉटेलमध्ये आयोरजत 
सभेसाठी आले. रतथली रमप्रटग आटोपून िातोिात अकलूजला. सकाळी 
संचालक मंडळाची रमप्रटग घेण्यासाठी साहेबानंी मध्यिात्रीच्या स मािास 
प िे सोडले. रिविास क ं भाि व टी. एम. काले हे िोन सहकािी सोबत 
होते. सििाि नावाचा त्याचंा ड्रायव्हि गाडी चालवत होता. 
 गाडी पाटस घाट चढू लागली. गाडीच्या उजेडात काही अंतिावि 
मोटािसायकल लावनू उभे िारहलेले िोघेजि त्यानंी पारहले. साहेबानंा 
वाटले मध्यिात्री त्याचं्या गाडीचा काहीतिी घोटाळा झालेला रिसतोय. 
त्याचं्यातला िेवमािूस जागा झाला. त्या िोघानंा मित किण्यासाठी 
साहेबानंी गाडी हळू घ्यायला ड्रायव्हिला सारंगतले. थोडी प ढे जाऊन 
गाडी थाबंिाि इतक्यात मागच्या काचेवि स्फोटाचा प्रचंड आवाज झाला. 
सििाि ड्रायव्हिने गाडी भिधाव वेगात प ढे िामटली. लगेच मागे आिखी 
एक स्फोट झाला. साहेबाचं्या गाडीवि बाबँ टाकण्यात आले होते. त्याचंं 
िैव बलवत्ति होतं. गाडीच्या मागच्या काचाचंा च िाडा झाला. खादं्याला 
रकिकोळ जखम झाली, एवढ्याविच रनभावलं होतं. प ढे बऱ्याच अंतिावि 
येऊन गाडी थाबंरवली साहेबानंी स्वतःच्या भावनावंि रनयंत्रि ठेवले होते. 
ते फक्त हसले. 

ि सऱ्या रिविी सवग क ट ंबीयानंा साहेबानंी ही गोष्ट सारंगतली. हा हा 
म्हिता बातमी सगळीकडे पसिली. लोकाचें लोंढे साहेबानंा भेटण्यासाठी 
येऊ लागले. त्यानंी सवांना िातं िाहण्याचे आवाहन केले. साहेबाचं्या 
िौऱ्याची सवग मारहती आधीच घेऊन रवघ्नसंतोषी लोकानंी हा कट िचला 
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होता. त्यानंी सवग ओळखले होते तिीही ते भरवष्ट्याचा वेध घेण्यासाठी 
आपल्या कामात गढून गेले. 
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वसंतदादांचे राजकारिसंन्यासापासूि मतपशरवतमि 
वसंतिािा म्हिजे सच्चा िेिभक्त, स्वातंत्र्यसंग्रामात इंग्रजाचं्या रविोधात 
बडं प कारून िेिसेवेसाठी त्यानंी लढा उभािलेला. त रंुगवास भोगलेला 
आरि त रंुगाच्या तटावरून कृष्ट्िा निीत उड्या ठोकून इंग्रजाचं्या शंखला 
तोडिािा एक क्रारंतवीि. पोरलसानंी गोळ्या झाडल्यावि एक गोळी 
खादं्याला लागलेली असतानाही पोहून निीपाि जािािा आरि 
मातृभमूीसाठी िक्त साडंिािा एक िूि मिाठा. 
 स्विाज्य रमळाल्यावि त्याचे स िाज्यात रूपातंि किण्यासाठी 
अरवितपिे धडपिािा एक नेता. अल्परिरक्षत असूनही िाजकाििावि 
पकड रमळरविािा एक ध िंधि िाजकाििी. िंकििाव मोरहते-पाटील 
आरि वसंतिािा स्वातंत्र्य चळवळीपासून एका पे्रमाच्या धाग्याने बाधंलेले. 
एकाच्या पायात काटा रूतला, ति ि सऱ्याला त्याच्या वेिना होत, इतके 
ते रवचािाने जवळ आले होते. कागेँ्रससाठी उभी उमेि खची घालूनही 
अलीकडे कागेँ्रसमध्ये त्यानंा ि य्यम ठिरवण्याचा खटाटोप काहींनी स रू 
केला होता. स्वारभमानी वसंतिािानंा याम ळे ि ःख झाले व त्यानंी १९७६ 
साली िाजकािि संन्यास घेण्याचा रनिगय जाहीि केला. िंकििावानंा या 
रनिगयाचा धक्काच बसला. त्याच ििम्यान िािाचं्या साठाव्या 
वाढरिवसारनरमत्त महािाष्ट्रातील अनेक ध िंधि लोक सागंलीला िािानंा 
ि भेच्छा िेण्यासाठी आले. िािाचंी भव्य रमिविूक काढण्यात आली आरि 
रमिवि कीचे रूपातंि सभेत झाले. अनेकानंी ि भेच्छा रिल्या. सवग 
कायगकत्यांना िािाचं्या िाजकािि संन्यासाबद्दल ि ःख झाले. 
 त्यानंति िंकििाव भाषि किण्यासाठी उठले. सवगच श्रोत्याचं्या 
कानात प्राि एकवटले. िंकििाव बोलू लागले, “िािा, त म्ही महािाष्ट्राचं 
भषूि आहात. िेतकऱ्याचं आिास्थान आहात. त म्हाला महािाष्ट्र 
रवसििाि नाही. आम्ही रवसििाि नाही. त म्ही संन्यासाची भाषा बोलू 
नका. त म्ही घ्यायचा म्हटला तिी हा मिाठी मािूस त म्हाला संन्यास घेऊ 
िेिाि नाही; हे अवघ्या मिाठी जनतेचा प्ररतरनधी म्हिून हा िंकििाव 
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मोरहते-पाटील त म्हाला सागंतोय. आज मी इथे कृष्ट्िामाईला साक्षी ठेवनू 
सागंतो, िािानंा एका वषाच्या आत महािाष्ट्राच्या प्रसहासनावि बसवनू 
अरभषेक केल्यारिवाय आम्ही िातं िाहिाि नाही.” 
 टाळ्याचंा प्रचंड कडकडाट झाला आरि िंकििावानंी आपले भाषि 
आटोपले. श्रोतृवगातून प्रचंड आनंि व उत्साह ओसंडून वाहू लागला 
आरि वसंतिािाचं्या अंतमगनानं प नर्मवचाि केला. 
 
वसंतदादा मुख्यमंशत्रपदी! 
 महािाष्ट्रात नेतृत्वबिलारवषयी खलबते स रू झाली. अनेक 
इच्छ कानंी आपापल्या पिीने िान बाधंयला स रुवात केली. योग्यता व 
सामर्थ्यग असूनही वसंतिािा मात्र म ख्यमंत्री होण्यास फािसे उत्स क 
नव्हते; पि िंकििावासंािख्यानंा वसंतिािा म ख्यमंत्री व्हावेत असे 
तीव्रतेने वाटत होते. िंकििावानंी ति सागंलीच्या भि सभेत तिी 
प्ररतज्ञाच केली होती. 
 नेतृत्व बिलाची ही संधी िवडायची नाही या रनधािाने ते कामाला 
लागले. वसंतिािानंा म ख्यमंरत्रपिावि बसरवण्यासाठी िंकििावानंी 
मोचेबाधंिी स रु केली. प्रत्येक आमिािाला िंकििावानंी वैयरक्तक 
भेटायला स रुवात केली. गोंधळलेल्या मनःस्स्थतीतील अनेक आमिािािंी 
त्यानंी चचा करून त्याचें मन वळरवण्यासाठी प्रयत्न स रु केले आरि 
वसंतिािाच्या बाजूने बह संख्य आमिािाचंा पाप्रठबा रमळरवण्यात 
िंकििाव यिस्वी झाले होते. महािाष्ट्राच्या समकालीन िाजकाििात 
त्याचंी भरूमका नेहमीच प्रकगमेकिची होती. ते वसंतिािानंा भेटले. 
िािावंि पे्रम कििाऱ्या िंकििावासंािख्या मािसाचा आग्रह िािानंी 
मोडला नाही. आता िािाचंी म ख्यमंत्री होण्याची औपचारिकताच बाकी 
उिली होती. िािाचंी चचा करून ि सऱ्या रिविी िीतसि िाज्यपालाकंडे 
जाऊन प ढील बाबींची पूतगता किायची असे ठिवनू िंकििाव आपल्या 
म क्कामी आले. 
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 सकाळी सकाळीच फोनवरून धक्का िेिािी एक बातमी त्यानंा 
समजली. यिवंतिाव मोरहतेही म ख्यमंरत्रपिाच्या मैिानात उतिल्याची 
ती बातमी होती. त्यानंा आश्चयाचा धक्का बसला. यिवंतिाव रकत्येक 
वषांपासूनचे रजवाभावाचे रमत्र असूनही त्यानंी अचानकपिे मला कल्पना 
न िेता असे कसे काय केले? असा प्रश्न त्यानंा पडला. साहेबानंी 
यिवंतिाव मोरहतेंचा बगंला गाठला. यिवंतिावानंी त्यानंा आतल्या 
खोलीत नेले आरि सारंगतले की, “पक्षातंगगत लोकिाही रजवंत 
ठेवण्यासाठी मी हे केलं आहे, त म्ही काही काळजी करू नका.” आरि 
लगेच िंकििाव बंगल्याबाहेि पडले. पत्रकािाचं्या प्रश्नानंा म त्सद्दीपिे 
उत्तिे िेत गाडीत बसून थेट वसंतिािाकंडे आले. ि सऱ्या रिविी सवग 
प्रसािमाध्यमामंध्ये बातम्या प्ररसद्ध झाल्या, ‘िंकििाव मोरहतेंचा 
यिवंतिाव मोरहतेंना म ख्यमंरत्रपिासाठी पाप्रठबा.’ सािेच चक्रावनू गेले. 
लोकामंध्ये संभ्माचे वाताविि झाले. िाजकािण्याचंी चागंलीच किमिूक 
झाली. 
 ...आरि तो क्षि जवळ आला. कागेँ्रस रवरधमंडळ सिस्याचंी बठैक 
स रू झाली. रनवडिूक पद्धतीने बह संख्य आमिािानंी वसंतिािानंा 
म ख्यमंरत्रपिी रनवडले होते. यिवंतिाव मोरहतेंनी िािाचें अरभनंिन 
केले. रि. १७ एरप्रल १९७७ िोजी सायंकाळी िाजभवनावि वसंतिािानंी 
महािाष्ट्राचे म ख्यमंत्री म्हिून िाज्यपालाकंडून िपथ घेतली आरि 
अथगखात्याचे कॅरबनेट मंत्री म्हिून यिवंतिाव मोरहतेंनीही िपथ घेतली 
होती. िंकििावानंी मात्र स्वतःहून मंरत्रपिास नम्रपिे नकाि रिला. 
वसंतिािानंा महािाष्ट्राच्या प्रसहासनावि बसरवण्याची कृष्ट्िाकाठची 
प्ररतज्ञा पूिग केल्याचे अपूवग समाधान त्याचं्या अंतमगनाला स खावत होते! 
 
डावा कौल 
 म ख्यमंत्री झाल्यावि वसंतिािानंा अकलूजला येण्याचे रनमंत्रि 
िंकििावानंी रिले. त्यानंी येण्याचे मान्य केले. माळरििस ताल क्याचा 
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परश्चम भाग पाण्यावाचून तहानलेला होता. त्यानंी वसंतिािाचं्या हस्ते 
नीिा उजवा कालवा फाटा क्रमाकं ४४चे उद्घाटन केले व ि ष्ट्काळाने 
भाजलेला भाग रभजू लागला. रनष्ट्प्राि जीवन जगिाऱ्या कोिडवाहू 
िेतकऱ्याचं्या जीवनात या कालव्यामधून वाहिाऱ्या पाण्याच्या माध्यमातून 
प्राि फ ं कण्याचे अभतूपूवग संजीवक कायग िंकििावानंी केले. 
 कागेँ्रसच्या ज्येष्ठ नेत्यानंी कागेँ्रस पक्षाची नव्याने बाधंिी करून 
रनवडि कीला सामोिे जाण्याची तयािी स रु केली. आता वरिष्ठ पातळीवि 
िंकििावाचें वजन खूप वाढले होते. चाळीस वषांहून अरधक काळ 
समजासेवेसाठी खची घातला होता. 
 िंकििाव साठी गाठत आले होते. पि मजबूत िेहाचे व प्रचंड 
उत्साहाने वावििािे िंकििाव याचं्यात वाध्यगक्याचे एकही लक्षि रिसत 
नव्हते. १४ जानेवािी १९७८ हा रिवस उगवला. िंकििावावंि सवांनीच 
वाढरिवसाच्या ि भेच्छाचंा वषाव केला. 
 १९७८ च्या रनवडि का जाहीि झाल्या. महािाष्ट्र प्रिेि कागेँ्रस 
करमटीच्या बठैकानंा वेग आला. साहेबावंि अनेक जबाबिाऱ्या येऊ 
लागल्या. संपूिग महािाष्ट्राची जबाबिािी त्याचं्यावि येऊन पडली होती. 
पक्षाचे खरजनिाि या नात्याने सवग उमेिवािानंा सवगतोपिी साहाय्य 
किण्याची कामरगिी त्यानंी अंगावि घेतली. िाज्यभि पक्षाची धोििे 
पटवनू सागंिे, प्रचाियंत्रिा िाबरविे, प्रचािसभाचें आयोजन कििे यात 
ते गढून गेले. यावेळी पक्षाने स्वतःहून िंकििावानंा रतकीट रिले. 
माळरििस मतिािसंघातील प्रचािाची जबाबिािी आपल्या सहकाऱ्यावंि 
सोपवनू त्यानंी िाज्यात कागेँ्रसला सते्तवि आिण्यासाठी स्वतःला झोकून 
रिले. 
 कें द्रातील सत्ता जनता पक्षाने काबीज केल्याम ळे कागेँ्रसचा 
बालेरकल्ला असिािा महािाष्ट्र रगळंकृत किण्यासाठी रविोधक टपून 
बसले होते. कागेँ्रसकडेही एकाहून एक रिग्गज नेते होते. यिवंतिाव 
चव्हाि, वसंतिािा पाटील, यिवंतिाव मोरहते, िंकििाव मोरहते-
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पाटील, वसंतिाव नाईक आिींनी जनता पक्षाच्या आक्रमिाचा म काबला 
किण्याची तयािी केली. प्ररतस्पध्यांच्या आक्रमक भाषिानंा िंकििावानंी 
तोडीस तोड भाषिे किायला स रुवात केली. ििागंि तापू लागले. संपूिग 
महािाष्ट्रात िक्य रततक्या सभा त्यानंी घेतल्या. त्याचवेळी त्याचं्यावि 
पक्षाचे खरजनिाि म्हिूनही जबाबिािी होतीच. 
 माळरििस ताल क्यात एक रिवस ते येऊन गेले. प्रचािकायग चालू 
आहे हे पाहून ते प न्हा पक्षाच्या इति उमेिवािाचं्या प्रचािासाठी रनघून 
गेले. काल बीड ति आज रनलंगा, ति उद्या लातूि. मिाठवाड्यात 
झंझावाती िौिा काढून ते खानिेिात उतिले. उभ्या महािाष्ट्रातील 
िंकििावाचं्या प्रचािसभानंा मतिािानंी भिभरून प्ररतसाि रिला. एक 
रिवस रिल्लक असताना ते अकलूजला आले. आपल्या मतिािसंघात 
धावता िौिा काढला. मतिािानंी आपला मतिानाचा हक्क बजावला. 
 माळरििसचा मतिाििाजा यावेळी िंकििावाचं्या पििात माप 
घालायचे रवसरून गेला होता. जमताजनािगनाने िंकििावानंा डावा कौल 
रिला होता. संपूिग महािाष्ट्राला आश्चयाचा धक्का बसला. सम द्राची िेती 
हाताने उचलून मूठ भिण्याचा रकतीही प्रयत्न केला तिी स्वतःच्याच 
हातातून नकळत रनसटून जाते. जीवनातील आिा-रनिािेचे, 
स खि ःखाचे क्षि आपली अन भवसंपन्नता व प्रगल्भता वाढरवत असतात. 
मतिािानंी रिलेला रनिगय प्रगल्भ रवचािाचं्या िंकििावानंी मोकळ्या 
मनाने स्वीकािला. ति ि सिीकडे िंकििावानंी अरवितपिे मेहनत घेऊन 
ज्या ज्या उमेिवािाचंा प्रचाि केला होता ते सािेच उमेिवाि रवजयी झाले 
होते. 
 जनतेने रिलेल्या या रनिगयाने िंकििाव अंतम गख झाले. त्यानंा सािा 
भतूकाळ आठवला. मातृभमूीच्या उत्कषासाठी व भरूमप त्राचं्या जीवनात 
प्रकाि आिण्यासाठी काय केलं नव्हतं त्यानंी? अगिी रकिोिवयात 
आल्यापासून समाजोद्धािासाठी अरवितपिे परिश्रम घेतले होते. िेिाला 
स्वातंत्र्य रमळरवण्यासाठी धडपड केली. ग्रामपचंायतीची परहली 
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रनवडिूक, वसरतगृहाची स रुवात, रिक्षि संस्थेचा व्याप, सहकािी 
साखि कािखान्यासाठी रजवाचे िान केले. अनेक अपमान व अवहेलना 
पचरवल्या. िाजहंस क क्क टपालन, रिवामृत िूध संघ, जवाहि वकग िॉप, 
इंग्रजी माध्यमाच्या िाळा, कृषी औद्योरगक प्रििगनाचे आयोजन, कृषी 
उत्पन्न बाजाि सरमती, खिेिी-रवक्री संघ, गो-पैिास कें द्र, रिवपावगती 
सावगजरनक रस्ट या साऱ्या गोष्टी क िासाठी केल्या आपि? १९७२ च्या 
ि ष्ट्काळात िातं्ररिवस झटून काम केले ते क िासाठी? असंख्य प्रश्नाचंी 
वािळे त्याचं्या अंतमगनात उठू लागली. हे सािं कित असताना स्वतःच्या 
स खाचा त्याग केला होता. क ट ंबासाठीही त्यानंी प िेसा वेळ रिला नव्हता. 
समाजकायासाठी, समाजातील तळागाळातील लोकाचं्या स खासाठी 
स्वतःला झोकून रिलं होतं. 
 त्यानंी स्वतःला व सवग सहकाऱ्यानंाही साविलं. डोंगि समोि असेल 
ति निीचा प्रवाह डोंगिाला वळसा घालून प ढे जातो; पि तो कधीच 
खंरडत होत नाही. परिस्स्थतीप ढे हताि होऊन थाबंनू िाहिे हे वाहिाऱ्या 
प्रवाहाला कधीच ठाऊक नसते. रनवडिूक आली आरि गेली होती. 
वसंतिािा प न्हा एकिा म ख्यमंत्री झाले होते. िंकििाव जिी आता 
आमिाि नव्हते तिी आमिािकीवाचून त्याचंं काहीही अडत नव्हतं. 
रनवडि कीनंति अनेकानंी येऊन िंकििावाचं्या पायावि पश्चात्तापाचे अशू्र 
ढाळले. त्यानंा िंकििावानंी समजावलं. त्यानंी क िाचंही काम अडवलं 
नाही. आपल्या घिाची कवाडं गोिगरिबासंाठी सिैव उघडी ठेवली. त्यानंी 
क िावि िोष धिला नाही की, िाजकीय आकस धिला नाही. 
त्याचं्याकडून कामे करून घेिाऱ्या मतिािानंा स्वतःच्या च कीबद्दल 
पश्चाताप होत होता. 
 यातच डाव साधता येतो का म्हिून रविोधकानंी सहकािी साखि 
कािखान्यावि आपले लक्ष कें रद्रत केले. हा कािखानाही आपल्याला 
सहज रगळंकृत किता येईल असा त्याचंा डाव होता. ज्या रविोधकानंा 
एकही सहकािी संस्था उभी करून ती यिस्वीपिे चालवता आली नव्हती 
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त्यानंा आता िंकििावानंी िक्ताचं पािी करून उभािलेल्या या 
मातृसंस्थेच्या निडीचा घोट घेण्याची ब द्धी स चली होती. िाजकाििातला 
िंकििावाचंा वाढता प्रभाव न पाहविाऱ्या रजल्ह्यातीलच नव्हे, ति 
महािाष्ट्रातील काही िाजकािण्यानंी साहेबांचं  पॅनेल पिाभतू 
किण्यासाठी ग तीपपिे िसि प िरवली होती. सबधं महािाष्ट्राचे लक्ष या 
रनवडि कीकडे लागले होते. 
 मतिान पाि पडले आरि मतमोजिी स रु झाली. िंकििावाचं्या 
नेतृत्वाखालील पॅनेलने सवगच्या सवग जागा प्रचंड फिकाने प्रजकून 
घेतल्या. साहेबाचंं व्यरक्तमत्त्व तेजोवलयारंकत झालं होतं. सन्मानानं 
यिवंत सहकािी साखि कािखान्याच्या चेअिमनपिावि आरूढ झाले 
होते. 
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स्वामी वैखरीचा 
 

ितेष  जायते िूि: सहस्ते्रष  च परंडतः । 
वक्ता ििसहस्ते्रष  िाता भवरत वा न वा ।। 

 िंभिात एखािा िूि जन्माला येतो, हजािातंच एखािा रवद्वान 
परंडत रनमाि होतो. िहा हजािात एखािाच वक्ता असतो. मात्र िाता 
रनमाि होिे अरति लगभ आहे. 
 काही मािसानंा रुबाबिाि व्यरक्तमत्त्व, िसाळ व अमृतमध ि वािी 
याचंी िेिगी रनसगगतःच लाभलेली असते. खिेति वािीच्या साह्याने 
केलेले सिस्वतीचे पूजन म्हिजे वकृ्तत्व. वकृ्तत्व हा अनेक ग िाचंा 
सम च्चय असतो. त्यात भाषाप्रभ त्व असते, धाििाि व िमिाि आवाज 
असावा लागतो. सहजस ंिि रवषय माडंिी किावी लागते. अनेक प्रश्नाचंा 
सखोल अभ्यास असेल, सागंण्याची ऊमी मनात िाटून आली असेल ति 
असे भाषि चागंले होते. ज्या भाषिाम ळे वक्त्याला स्वतःला एक प्रकािची 
प्रसन्नता व मानरसक समाधान रमळते ते खिे उत्तम भाषि असते. ते 
श्रोत्यानंा मनापासून आवडते. वक्त्याला प्ररसद्धीच्या झोतात आिून 
सोडते. वकृ्तत्व हा बहरून आलेल्या मनाला फ टलेला िबिाचंा मोहि 
असतो. 
 रिक्षकी पेिा, न्यायालयातील वकील ही वकृ्तत्वकलेच्या 
रवकासासाठी सिैव उपकािक ठिलेली के्षते्र आहेत. म्हिूनच बह तेक 
गाजलेले वके्त रिक्षक प्रकवा वकील असलेले रिसतात. पि िेतकिी वक्ता 
क िी पारहला आहे का? काळ्या आईची सेवा कित िाहायच्या, 
फळाफ लाचं्या िािी फ लरविाऱ्या िेतकऱ्याला स ंिि वकृ्तत्वाच्या 
साहाय्याने आपल्या समस्या जगाप ढे माडंता आल्या ति रकती बिे 
होईल? पि सगळे ि ःख पििात घेऊन तो आपला सगळे सोसत िाहतो. 
अिा समस्यानंी त्रस्त असलेल्या समस्त िेतकऱ्याचंा आवाज एकेकाळी 
या महािाष्ट्रात व्यासपीठावरून गिजला. िंतकऱ्याचंी, कष्टकऱ्याचंी ि ःख े
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या वक्त्याने गल्लीपासून रिल्लीपयंत सवांना ऐकवली. त्यानंा समाजाला 
काही सागंायचे होते. आय ष्ट्यात स्वतःला व इतिानंा येिािे अन भव 
चचेसाठी माडंायचे होते. लोकानंा ते पटावेत म्हिून उपमा, अलंकाि, 
रकस्से, रवनोिाचा वापि या वक्त्याने भिपूि केला. यातून रजवंत, 
िसििीत, उत्स्फूतग वकृ्तत्व साकािले. या वक्त्याचे नाव िंकििाव मोरहते-
पाटील. केवळ िहा हजािातलाच नव्हे ति लाखातला एक वक्ता! 
 कोितीही कृती प्रकवा कायगक्रम अमलात आििािा मािूस जेव्हा 
त्या कृतीचा भ्यास कितो, साधक-बाधक गोष्टीने कृती करू लागतो, तेव्हा 
त्याचे जीवन वैचारिक जीवन बनते. त्यातच नेतृत्वाचे बीज िोवले जाते. 
यातूनच रवचािाबंिोबि वकृ्तत्वाची कला िंकििावानंा संपािन किता 
आली. वडाला पािंबया फ टाव्यात तिा त्याचं्या व्यासंगवृक्षाला वकृ्तत्वाच्या 
पािंबया फ टल्या. वकृ्तत्व हे त्याचं्या साधनेचे फरलत होते. प्रसन्न 
व्यरक्तमत्त्व, आिोग्यसंपन्न अंगकाठी, स स्पष्ट वािी, स संगत रवचाि, स्स्थि 
व अगरवक्षेपिरहत रववेचनिैली, श्रोत्याचं्या मनात रवचािाचंी रूजवि 
किण्याची त्याचंी भाषािैली हे त्याचें खास वैरिष्ट्ट्य होते. ग्रामीि जनतेत 
वावित असताना त्यानंा सामान्य लोकाचें अपाि कष्ट रिसत होते. 
त्याबिोबिच सामान्य लोकाचें अथागं पे्रमही त्यात होते. या जनतेच्या 
पे्रमाने त्याचं्या वकृ्तत्व कलेला वेगळा असा आकृरतबधं रिला. आपल्या 
मािसािी आपि रवचािरवरनमय कित असतो तेव्हा अगिी हृियातून 
बोलतो, रहतग ज कितो. रजव्हाळ्याच्या मािसािंी बोलिाऱ्याची िीत 
त्यात रिसत होती. त्यानंा फड प्रजकायचा नव्हता, जनतेवि मोरहनी 
टाकून रतला वाहवत न्यावयाचे नव्हते. जनतेला रिक्षि िेिािा रिक्षक 
म्हिून िंकििाव सभासंमेलनामध्ये बोलत असत. 
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पंढरपूर येथील शवश्व ठहदू धममपशरर्षदेचे स्वागताध्यक्ष 
  एके रिविी सकाळीच माळरििसचे रवष्ट्ि पंत क लकिी 
िंकििावाचं्या बगंल्यावि भेटायला आले. त्याचं्याबिोबिच अत्यंत रवद्वान 
व तेजस्वी व्यरक्तमत्त्व असलेले रवर्श् प्रहिू परिषिेचे महामंत्री िािासाहेब 
आपटेही आले होते. त्याचं्यारवषयी रवष्ट्ि पंतानंी िोन रिवसापूंवीच 
साहेबानंा कल्पना रिली होती. िािासाहेब आपट्यासंािखा रवद्वान मािूस 
आपल्याकडे चचेसाठी आला आहे. याचा िंकििावानंा फाि आनंि झाला. 
 िंकििावाचं्या अगत्यिील बोलण्याचा आपट्यावंि खूपच प्रभाव 
पडला. परहल्याच भेटीत साहेबानंी आपट्यानंा प्रजकले होते. रवर्श् प्रहिू 
परिषि म्हिजे प्रहिू धमाची परिषि होती; पिंत  साहेबानंा स्वतःच्या 
धमाचा जसा अरभमान होता तसा इति धमाबद्दलही आिि होता. सगळ्या 
धमांमध्ये जगाला व्यापून िारहलेला मानवता हाच शे्रष्ठ आहे यावि त्याचंा 
ठाम रवर्श्ास होता. 

जे का िंजले-गाजंले । त्यासंी म्हिे जो आप ले । 
तोरच साधू ओळखावा । िेव तेथेरच जािावा । 

या संत त कािामांच्या पंक्तीमध्ये जो आिय आपिाला रिसून येतो 
त्याप्रमािे साहेब आपला जीवनमागग आक्रमत होते. जगातील िीनि बळ्या 
गिीब जनतेच्या जीवनात प्रकाि आिण्याचे, त्याचंा आत्मरवर्श्ास 
वाढरवण्याचे, त्याचं्या हातून िाष्ट्रउभाििीचे महान कायग घडवनू 
आिण्याचे त्याचें ध्येय होते. त्यासाठीच ते अहोिात्र झटत होते. याची 
समाजातील सवग जारतधमातील लोकानंा कल्पना होती. म्हिून साऱ्या 
जारतधमातील लोक त्याचं्यावि पे्रम किीत होते. अनेकानंा असे वाटत 
होते की, ‘िंकििावासंािखा कागेँ्रसचा िाजकाििी मािूस या धार्ममक 
कायगक्रमात येिे कठीि आहे’; पिंत  िंकििाव सकािात्मक रवचाि 
कििािे होते. नकािात्मक रवचािानंी त्यानंा कधी ग्रासले नाही. जे 
चागंले, उिात्त आरि मानवतेला धरून आहे ते किण्यात ते मागेप ढे पाहत 
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नव्हते. इतिाचं्यासािखे ओठात एक आरि पोटात एक असे ते किीत 
नव्हते. आपली भरूमका त्यानंी रनःसंरिग्धपिे रवर्श् प्रहिू परिषिेच्या 
पिारधकाऱ्यानंा कळरवली आरि ते यिस्वी किण्यासाठी सवगतोपिी 
सहकायग किण्याचे अरभवाचन रिले. रवर्श् प्रहिू परिषिेच्या अरधवेिनाचे 
‘स्वागताध्यक्ष’ म्हिून येण्याचे त्यानंी जाहीि करून टाकले. त्यानंा माहीत 
होते की, या अरधवेिनात अनेक लोकािंी संवाि साधण्याची एक संधी 
यारनरमत्ताने रमळिाि आहे. धमातील अधोगामी रूढी पिंपिा-चारलिीती, 
याबाबत सवगसामान्य समाजाला काही रवचाि िेता येतील. परिवतगनाचे 
एक साधन म्हिून त्यानंी या परिषिेच्या अरधवेिनाकडे पारहले. 
 कागेँ्रस पक्षाच्या मोठ्या पिावि काम कित असतानाही रवर्श् प्रहिू 
परिषिेचे स्वागताध्यक्ष होण्याचा त्याचंा रनिगय त्याचं्या व्यरक्तमत्त्वाचे 
शे्रष्ठत्वच रसद्ध कितो. 
 
कमाल जमीि धारिा कायद्यास शवरोध व िेतकरी पशरर्षदेतील भार्षिे 
 १९६९ साली कमाल जमीन धािि कायिा (म्हिजेच रसप्रलग) लागू 
झाला. हा कायिा िेतकऱ्यानंी मान्य केलेला असतानाच नंति िोनच 
वषांत आिखी जमीन धाििा मयािा कमी किण्याचा प्रस्ताव मध्यवती 
कागेँ्रस सिकािसमोि आला. आमिाि-खासिाि ही मंडळी खिे पाहता 
बह तािं िेतकऱ्याचंी म ले असतात. िेतकऱ्याचं्या या ज्वलंत प्रश्नावि, 
‘पक्षाचे धोिि आहे’ म्हिून सािेच प्ररतनीधी पक्षरिस्तीच्या नावाखाली मूग 
रगळून गप्पा बसले होते; पिंत  िंकििाव हे त्यापैकी नव्हते. ते मूळचे 
िेतकिी असल्याने त्यानंी रसप्रलग कायद्यामधील अनेक उरिवा व िोष 
जािले. त्यासाठी िेतकऱ्याचंी जागती करून सिकािरविोधात िंड 
थोपटण्यास ते रसद्ध झाले. त्यानंी आक्रमक परवत्रा घेऊन आपल्याच 
पक्षाच्या म्हिजेच कागेँ्रसच्या धोििानंाच आव्हान िेण्याचे नक्की केले. 
सध्याचा कागेँ्रसप्रिीत समाजवाि हा परहल्यािंा समृद्धी व नंति वाटप 
असा आहे. तो मला पटत नाही. जि पक्षाला समाजवािी िचना रनमाि 
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किायचे कायग किायचे असेल ति प्रथम श्रमजीवी, िेतकिी व 
कामगािाचंा रवर्श्ास संपािन केला पारहजे. त्याचाच एक भाग म्हिून 
िेतकऱ्यानंा एका धाग्यात ग ंफिािी, त्याचं्या समस्या, व्यथा, वेिनानंा 
वाचा फोडिािी अिी एक संघटना साहेबानंा अरभपे्रत होती. त्यानंी 
िेतकिी परिषिेची बाधंिी केली. गावोगावचे अनेक तरुि व तडफिाि 
िेतकिी यात सामील झाले. त्याचबिोबि जािकाि मंडळीही होतीच. 
 रि. १९ नोव्हेंबि१९७१ िोजी सिारिवनगिच्या मैिानावि िेतकिी 
परिषिेचे परहले अरधवेिन घेण्याचे त्यानंी रनरश्चत केले. तो रिवस 
उजाडला. िंकििावाचं्या िेतकिी रहताच्या भरूमकेला पाप्रठबा िेण्यासाठी 
सबधं रजल्ह्यातून हजािोंच्या संख्येने िेतकऱ्याचें लोंढेच्या लोंढे येऊ 
लागले आरि भरूमप त्राचं्या प्रचंड उपस्स्थतीत अरधवेिनाला स रुवात 
झाली. के. एल. रगिमेंनी प्रास्तारवक केले. िहाजीिाव पाटील, 
नािायििाव जाचक, भगवानिाव बोिावके, रिविास क ं भाि, िहाजीिाव 
मगि आिी वक्त्याचंी भाषिे झाली आरि साहेब भाषि किायला उठले. 
सवांनीच टाळ्याचंा कडकडाट केला. साहेब बोलू लागले, “सिकािने 
परहल्यािंा रसप्रलग कायिा आिला तेव्हा भरूमहीनानंा जरमनी रमळाल्या 
पारहजेत, त्यानंा वाव रमळून त्याचें जीवन स्स्थि झाले पारहजे, अिी 
सिकािची भरूमका होती. िेतकऱ्याकडून जािा जरमनी काढून घेऊन 
भरूमहीनानंा िेण्याचे व जािा झालेल्या जरमनी मूळ मालकाला पित 
किण्याचे ठिले. सिकािने भरूमहीनानंा योग्य न्याय रिला ति नाहीच 
आरि जािा जमीन मूळ मालकालाही पित रिल्या नाहीत. १९३० च्या 
ििम्यान काही िेतकऱ्यानंी आपल्या जरमनी खंडाने रिल्या होत्या. प ढे 
सिकािने त्या जरमनी स्टेट फारमंगला जोडल्या. कािि काय ति उसाचा 
रनरश्चत प िवठा व्हावा. आता स्टेट फारमंगकडे पडीक व नापीक जरमनी 
आहेत. त्या जरमनींची अवस्था अिी झालं आहे की, रतथे झाडासंाठी खडे्ड 
खोिले; पि झाडेच लावली नाहीत. आता खड्ड्याचंं के्षत्रफळ 
जरमनीच्या के्षत्रफळापेंक्षा अरधक झालंय! या अिा जरमनी बाजूला काढून 
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त्या म्हिे िेतकऱ्यानंा िेिाि असं सिकािच धोिि आहे. या जरमनी धड 
भरूमहीनानंा रमळू िकत नाहीत आरि धड िेतकिीही कसू िकत नाही; हे 
चाललंय काय? हा िेतकऱ्यावंि अन्याय आहे. तो खपवनू घेतला जािाि 
नाही.” िासनाच्या या रसप्रलग धोििावंि िंकििावाचं्या िबिाचें आसूड 
कडाडत होते आरि ि सिीकडे त्यानंा प्ररतसाि िेण्यासाठी टाळ्याचंा 
कडकडाट होत होता. 
 “पूवी १८ एकिावंि रसप्रलग होतं. आता ९ एकिावंि आिलं. उद्या 
आिखी खाली येईल. जमीन कमी आरि मािसाचंी संख्या वाढते आहे. 
म लं होतील, म लानंा आिखी म लं होतील. नातवंडं होतील आरि एक 
वेळ अिी येईल आजचा िेतकिी उद्या भरूमहीन होईल. ज्यानंा 
भ ईम गाच्या िेंगा जरमनीत येतात का वि येतात, हे माहीत नाही असेच 
उंटाविचे िीडिहािे या प्रश्नावंि मोठ्या अरधकािवािीने बोलू लागले 
आहेत आरि सिकाि रनिाळच काहीतिी करून बसतं. लोकिाही, 
समाजवाि या िेिात जरूि आिा, पि सिकािला फक्त िेतकऱ्याचं्या 
जरमनीच तेवढ्या रिसतात काय? िहिी भाडंवलिाि आरि 
उद्योगपतींकडे कोट्यवधींची उलाढाल होते. त्यानंा अमाप नफा रमळतो. 
त्याचं्या फॅक्टऱ्यावंि आिा ना रसप्रलग! मोिीला बोळा अन् ििवाजा 
मोकळा असं हे धोिि आहे. िाजधानीपासूनच रसप्रलगची स रुवात किा. 
म ंबईत िेकडो उद्योग असिािे किोडपती आहेत. त्याचं्या मालमते्तवि 
परहल्यािंा रनबधं घाला. ही िेतकिी परिषिेची आता क ठे स रुवात आहे. 
महािाष्ट्रातील िेतकिी पेटून उठिाि आहे. आम्हाला आंिोलन किावं 
लागलं तिी ते कििाि आहोत. लाखोंच्या संख्येने िेतकिी रूमिे घेऊन 
रवधान भवनावि ‘रुमिेमोचा’ काढतील हा माझा इिािा आहे.” प्रचंड 
टाळ्यामंध्ये साहेबानंी भाषिाला पूिगरविाम रिला होता. त्यानंति 
िेतकऱ्याचं्या प्रम ख अकिा मागण्या असलेले ठिाव एकमताने मंजूि 
किण्यात आले. ते ठिाव सिकाि व प्रिेि कागेँ्रस करमटीकडे 
पाठरवण्याचे ठिले. 
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 सिारिवनगिच्या िेतकिी परिषिेचे तिंग उभ्या महािाष्ट्राच्या 
भमूीवि उठले. सबधं िाज्यातून साहेबाचं्या भरूमकेला पाप्रठबा रमळू 
लागला. अनेक कायगकते त्यानंा येऊन भेटले आरि त्यानंी साहेबानंा 
म ंबईत मेळावा घेण्याची रवनंती केली. म ंबईतील षण्म खानंि सभागृहात 
रडसेंबि १९७१ मध्ये महािाष्ट्रातील प्रम ख िेतकऱ्याचंी परिषि भिरवली 
गेली. महत्त्वाचे म्हिजे िाज्याचे म ख्यमंत्री वसंतिाव नाईक स्वतः या 
परिषिेसाठी हजि होते. यावेळी िंकििावानंी िेतकऱ्याचं्या अनेक 
समस्या माडंल्या. िेतमालाला हमीभाव, पािीप िवठा, वीजप िवठा, कमी 
व्याजाने कजगप िवठा, आिी म द्दयावंि िंकििावानंी ते सभागृह ििािून 
सोडले. 
 
पुण्यायाया वसंत व्याख्यािमालेतील व्याख्याि 
 िंकििावाचें प ण्यातील वसंत व्याख्यानमालेत, स रिरक्षत, 
रचरकत्सक तसेच ज्ञानी व रवचािवंत श्रोत्यासंमोि ‘ग्रामीि भागातील िेती 
व िेतकिी याचं्यारवषयी िहिवासीयाचं्या मनात असलेले समज व 
गैिसमज’ या रवषयावि २६ एरप्रल १९७६ िोजी एक अत्यंत प्रभावी 
व्याख्यान झाले. 
 याप्रसंगी अध्यक्षस्थानी िंगिाव पाटील हे होते. व्याख्यानमाला 
संयोजन सरमतीचे श्री. बापट यानंी िंकििावाचंी ओळख करून रिली. 
साहेबानंी आपल्या खास िैलीत व्याख्यानाला स रुवात केली. 
 “आज या रठकािी माझ्यासािख्या अल्परिरक्षत िेतकऱ्याचें 
व्याख्यान आयोरजत केल्याबद्दल मी प्रथमतः संयोजकाचें आभाि मानतो. 
माझ्यासमोि बसलेले या रठकािचे सवग श्रोते अभ्यासू, स ज्ञ व रिकलेले 
आहेत. त्याम ळे माझ्या मनावि या व्यासपीठावरून बोलताना थोडेसे 
िडपि आले आहे. मी कमी रिकलेला असल्याम ळे माझ्याकडून फाि 
ि द्ध भाषेची अपेक्षा करू नका. अडािी मािूस ओढूनतािून ि द्ध 
बोलायचा प्रयत्न करू लागला की, त्याच्या हातून भलत्याच च का 



१३३ 
 

होण्याची िक्यता असते. एका खेड्यातल्या अल्परिरक्षत प ढाऱ्याच्या घिी 
एकिा मामलेिाि आला. त्या मामलेिािाची भाषा अगिी ि द्ध होती. तो 
िेतकऱ्याला प्रश्न रवचारून मारहती घेत होता. सगळे झाल्यावि पान 
खाताना त्या िेतकऱ्याने रवचाि केला की, मामलेिाि साहेबानंी 
आपल्याला भिपूि प्रश्न रवचािले. आपि आता त्यानंा एखािातिी प्रश्न 
रवचािला पारहजे. आपि साहेबानंा “त म्हाला रकती म ले आहेत?” एवढे 
तिी रवचारूया. पि साहेबासंािखे ि द्ध भाषेत रवचािले पारहजे. त्या 
िेतकऱ्याने मामलेिाि साहेबानंा रवचािले, “त म्हाला तीथगरूप रकती 
आहेत?” प्रश्न ऐकून मामलेिाि साहेब घाबरून गेले. (श्रोत्यामंधून हिा) 
िेतकिी च कला होता. वास्तरवक त्याला “त म्हाला रचिंजीव रकती 
आहेत?” असे रवचािायचे होते. पि त्याने रचिंजीव ऐवजी तीथगरूप िबि 
वापिला होता. अरिरक्षत मािूस ि द्ध बोलायला लागला की, कसा 
च कतो हे पटवनू िेण्यासाठी मी त म्हाला हा रकस्सा सारंगतला. आिखी 
एक महत्त्वाची गोष्ट अिी की, एखाद्या व्याख्यानमालेत रवषयाला धरून 
बोलण्याचा माझा हा परहलाच प्रयत्न आहे. त्याम ळे काही च कले माकले 
ति मला आपि माफ किाल अिी मी आिा व्यक्त कितो. 
 “माझ्या अगोिि प्रास्तरवक कििाऱ्यानंी मी रिलेल्या लक्ष भोजनाचा 
उल्लेख केला. त्यानंी सारंगतले की, एक लाख लोकानंा जेवि रिले 
म्हिून, पि माझा आिोप आहे की, १८ हजािानंी हा आकडा त म्ही कमी 
का सागंता? प्रत्यक्षात मी एक लाख अठिा हजाि लोकानंा जेवि रिले 
होते. वतगमानपत्रवाल्यानंी त्या भोजन समािंभाचे च कीचे वाताकन केले 
होते. माझ्या बिनामीचा त्यामागे एक प्रयत्न होता. त्यामागे वेगळेच 
िाजकािि होते; पि सामान्य वाचकानंा ते िाजकािि माहीत नव्हते. 
लक्षभोजनाच्या अरतिंरजत बातम्या िेिाऱ्या वतगमानपत्रानंी त्याच 
वषगभिात केलेल्या इति गोष्टींना प्ररसद्धी का रिली नाही? उिा. गेल्यावषी 
सोलापूि रजल्ह्यात मोठा ि ष्ट्काळ पडला होता. त्यावेळी ि ष्ट्काळग्रस्ताचं्या 
४५०० रवद्यार्थ्यांना िििोज िोन वेळचे जेवि आम्ही मोफत रिले होते. 
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४५०० म लानंा २ वेळा जेवि म्हिजे िोज ९००० रवद्याथी आम्ही जेव ू
घालत होतो. त्यावि आम्ही ४ लाख ९० हजाि रूपये खचग केला. त्याची 
कसलीही िखल वतगमानपत्रानंी घेतली नाही. म लाच्या लग्नातल्या 
लक्षभोजनाची मात्र रवनाकािि चचा केली गेली. वास्तरवक पाहता मी 
ताल क्याचा प्ररतरनधी आहे. गावोगावचे हजािो लोक माझ्यावि पे्रम 
कितात. त्याचं्या म लाबाळाचं्या लग्नासािख्या ि भकायाला आवजूगन मला 
बोलवतात. पे्रमाने जेव ूघालतात. ताल क्यात गावोगावी अनेकाचं्या घिी 
मी प्रमाने जेवलो होतो. त्याचें असंख्य उपकाि माझ्यावि होते. आता मी 
माझ्या घिातल्या परहल्या लग्नात माझ्यावि पे्रम कििाऱ्या असंख्य 
लोकानंा जेविासाठी आमंरत्रत करून त्यानंा जेवि रिले. इतकी वष े
त्यानंी केलेल्या पाह िचािाची मी भाितीय संस्कृतीप्रमािे पितफेड केली. 
यात क िाला वावगे का वाटावे हे मला समजत नाही. 
 “आम्हा ग्रामीि भागातील ऊस बागायतिािारंवषयी 
िहिवासीयाचं्या मनात बिेच गैिसमज आहेत. त्याम ळेच आम्ही ऊस 
बागायतिाि रजिायत िेतकऱ्याचें अरजबात रहत पाहत नाही असे अनेक 
वेळा म्हटले जाते. पि हे खिे नाही. आपला भाित िेि हा िेतीप्रधान 
आहे. अगिी ७५ टके्क लोक या व्यवसायावि अवलंबनू आहेत. ति उवगरित 
२५ टके्क लोक इति व्यवसाय उद्योग कितात. म ळातच िेती 
व्यवसायारिवाय िेिाला भरवतव्य नाही. महत्त्वाची गोष्ट अिी की, ऊस 
बागायतिाि िेतकऱ्यानंी रजिायत िेतकऱ्याचं्या प्रगतीसाठी बिेच काही 
केले आहे. मी अकलूजला साखि किखाना काढला तेव्हा सभासि संख्या 
२००० इतकीच होती. उसाचे के्षत्र त्यावेळी ४००० एकि होते. आज १० 
वषांनंतिचे ताल क्याचे रचत्र पारहले ति सभासिाचंी संख्या ७५०० ति 
उसाचे के्षत्र ८००० हजाि एकि एवढे वाढवलेले आहे. हे सभासि व 
उसाचे के्षत्र वाढले कसे? साधाििपिे १० वषांच्या काळात ५००० 
सभासि व ४००० एकि ऊस वाढला कसा? याचे कािि असे की, 
मूळच्या ऊस बागायतिािानंी इति रपके घेिाऱ्या रजिायत िेतकऱ्यानंा 
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पे्रििा रिली. कािखान्यामंाफग त िक्य ती मित रिली. त्यानंी रवरहिी 
खोिण्यासाठी पैसा उपलबध करून रिला, ऊस लागवडीसाठी कजे 
उपलबध करून रिली. छोटे छोटे अनेक िेतकिी आम्ही असे उभे केले 
आहेत. आज माझ्या कािखान्याकडे २ एकिाच्या आतले ८५ टके्क ऊस 
उत्पािक िेतकिी आहेत. आम्ही आिखीही िेतकिी उभे कििािच 
आहोत. पि आता तज्ज्ञ लोक सागंू लागले आहेत की, याला मयािा 
आहेत. न कताच सािि झालेला ‘बवे करमटीचा रिपोटग’ सागंतो की, 
िाज्यात जेवढा पाऊस पडतो त्याचा प्रत्येक थेंब जिी िेतीसाठी वापिला 
तिी एकूि जरमनीच्या फक्त २५ टके्क िेतजमीन कायम रजिायत िाहिाि 
आहे.” 
 “आम्हा ऊस बागायतिािारंवषयी व सहकाि चळवळ चालविाऱ्या 
नेत्यारंवषयी आिखी एक गैिसमज त मच्या मनात आहे, तो म्हिजे आम्ही 
फक्त ऊस उत्पािक सभासिाचेंच रहत पाहतो. इतिाचंा रवचाि कित 
नाही. खिे ति हा गैिसमज च कीचा आहे. रजथे कािखाना रनघतो तेथे 
सभासिाबिोबिच कामगाि, नोकिवगाची संख्यास द्धा मोठी असते. असे 
म्हिता येईल की जेवढे सभासि आहेत तेवढेच इति लोकही जोडलेले 
असतात. उिा. माझ्या कािखान्यात ७५०० सभासि आहेत. म्हिजे 
तेवढ्या सभासिाचं्या क ट ंबाचें आम्ही भले केले आहे. त्याचबिोबि 
कािखाना व काम कििािे प्रत्यक्ष कामगाि १००० ते १२०० च्या ििम्यान 
आहेत. रिवाय ऊसतोड कििािे, वाहतूक कििािे अिा लोकाचंी संख्या 
५००० च्या आसपास आहे. म्हिजे माझा कािखाना १२००० लोकाचं्या 
क ट ंबाचे भरवतव्य घडवतो. आिखी एक गोष्ट अिी, कािखान्याच्या 
परिसिात हॉटेल, रकिािा ि काने, नारभकाचंी, कपड्याचंी, 
पकं्चिवाल्याचंी, लोहाि, स तािाचंी, पानपट्टीवाल्याचंी इत्यािी ि काने 
चालतात. कािखान्याम ळेच अिा अनेक व्यवसायानंा उते्तजन रमळते. 
अिा व्यावसारयकाचंी संख्या ३००० धिली ति एका कािखाना १५००० 
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क ट ंबाचें जीवन घडरवण्याचा प्रयत्न कितो. मग हे कािखाने केवळ 
सभासिाचें रहत पाहतात असे कसे म्हिता येईल?” 

आपल्या अभ्यासपूिग भाषिात िंकििाव मोरहते-पाटील यानंी 
सहकािी साखि कािखान्याविील सिकािच्या रवरवध बधंनाचंा उल्लेख 
केला. रविेषतः लेव्ही साखि व एक्साईज ड्य टी याम ळे सभासिानंा कमी 
पैसे रमळतात. हे त्यानंी स्पष्ट केले. हे सागंताना त्यानंी सरवस्ति 
आकडेवािीच पे्रक्षकापं ढे ठेवली. ( आथात हे िि व आकडे ३३-३४ 
वषांपूवीचे आहेत हे गृहीत धरून वाचकानंी योग्य तो मरथताथग समजून 
घ्यावा.) ते म्हिाले, “सिासिी एक प्रिंटल साखि तयाि किण्यासाठी 
एक टन ऊस लागतो. या एक टन उसासाठी आम्ही िेतकऱ्यानंा १५० 
रूपये िि िेतो. कािखान्यात उसापासून साखि तयाि किायला 
प्रिंटलला ८२ रु. ५० पैसे प्रोसेप्रसगचा खचग येतो. म्हिजे एक पोते तयाि 
होण्याचा आमचा खचग २३२ रु. ५० पैसे असा आहे. आम्ही तयाि केलेल्या 
साखिेपैकी ६५ टके्क साखि सिकाि लेव्ही म्हिून आमच्याकडून घेते. या 
लेव्ही म्हिून घेतलेल्या साखिेसाठी सिकाि आम्हाला १५९ रु. प्ररत 
प्रिंटल िि िेते. थोडक्यात आमचा उत्पािन खचग २३२ रु. ५० पैसे व 
लेव्ही साखिेसाठी सिकाि आम्हाला िेते १५९ रु. म्हिजे प्रत्येक 
पोत्यामागे कािखान्याला ७३ रुपये तोटा होतो. िारहलेली ३५ टके्क साखि 
आम्हाला फ्री सेल म्हिून ख ल्या बाजािात रवकता येते. पि ती 
रवकतानाही कें द्र सिकाि एक्साईज ड्य टी आकािते. त म्हाला आश्चयग 
वाटेल, कें द्र सिकािची एक्साईज ड्य टी प्ररत प्रिंटलला १४० रु. भिावी 
लागते; म्हिजे साखिेचा उत्पािन खचग २३२ रु. (िेतकऱ्याचे १५० 
अरधक प्ररक्रया खचग ८२ रुपये बिोबि २३२ रु.) व त्यावि कें द्र सिकािची 
एक्साईज ड्य टी १४० रु. याचा सिळ अथग असा की, एका पोत्याला 
उत्पािन खचग ३७२ रु. येतो. िेतकऱ्याला मात्र एका टनासाठी १५० रु. 
रमळतात. हा एक टन ऊस रनमाि किण्यासाठी िेतकऱ्याला १२५ 
रु.उत्पािन खचग येतो. म्हिजे िेतकऱ्याला टनाला केवळ २५ रु. 



१३७ 
 

रमळतात. एकिात ४० टन सिासिी उत्पािन धिले ति िेतकऱ्याला एक 
एकि उसाचे (१०००/-रु.) एक हजाि रूपये रमळतात. तेही िीड वषग 
खपून कष्ट केल्यानंति! त्यासाठी त्याचे संपूिग क ट ंब िेतात खपत असते. 
िातं्ररिवस त्यानंा कष्ट किावे लागतात. िेतकऱ्यानंा कसली स ट्टी नाही, 
आजािी िजेची सोय नाही, महागाई वाढल्यानंति रमळिािा महागाई भत्ता 
नाही की वेळेची मयािा नाही. त मच्याकडचा सिकािी नोकिी कििािा 
रिपाईस द्धा रकतीतिी सोयीस रवधा उपभोगतो. रिपायाला पगािस द्धा 
मरहन्याला ५०० रूपये रमळतो. म्हिजे िेतकऱ्याचें संपूिग क ट ंब वषग िीड 
वषग कष्ट केल्यानंति एक एकिापोटी एक हजाि रूपये रमळविाि. त मचा 
रिपाई मात्र तेवढीच िक्कम केवळ िोनच मरहन्यात रमळवतो. 
 “एक्साईज ड्य टी म्हिून िाज्यातल्या सवग कािखान्यानंी गेल्या वषी 
कें द्र सिकािला २०० कोटी रूपये रिले. रिवाय िाज्य सिकािला पचेस 
टॅक्स म्हिून आम्ही ििवषी २० कोटी भितो. कें द्र सिकाि लेव्ही म्हिून 
आमच्याकडून घेतलेली ८० टके्क साखि रनयात किते. यातूनही कें द्र 
सिकािला २०० कोटी रूपयाचें पिकीय चलन ििवषी रमळते. या 
रनयातीच्या व्यवहािात तोटा आला ति मात्र तो तोटा साखि 
कािखान्याकंडून वसूल केला जातो. म्हिजे रनयातीत सिकािला नफा 
झाला ति तो सिकािी रतजोिीत जमा होिाि आरि तोटा झाला ति 
आम्हीच तो भरून िेिाि. हा सिकािचा अजब न्याय आहे. पि 
साधाििपिे साखिेची रनयात करून कें द्र सिकाि ििवषी स मािे २०० 
कोटी रमळवते. आमचे म्हििे असे आहे की, हे सिकािला आयते 
रमळिािे पैसे आम्हाला नाही रिले तिी चालेल, पि या पैिाचंा वापि 
सिकािने िेती व िेतकऱ्याचं्या स धाििेसाठी रवरवध उपक्रम 
िाबवण्यासाठी वेगळे काढून ठेवावेत व त म्हीच ते िेतीसाठी खचग किावेत. 
असे केले तिी िेतकऱ्यानंा थोडेसे तिी चागंले रिवस येतील.” 
 आपल्या भाषिात प ढे ते म्हिाले, “लोकिाहीचे एक महत्त्वाचे तत्त्व 
म्हिजे समानता. हे समानतेचे तत्त्व सहकािात आम्ही खऱ्या अथाने 
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पाळतो. येथे एका सभासिाला एकच मत िेता येते. याऊलट जॉईंट 
स्टॉक कंपनीमध्ये सभासिाने जेवढे िेअसग घेतले असतील तेवढी मते 
िेता येताता. त्याम ळं ठिारवक भाडंवलिाि व्यक्तींचा प्रबाव तेथे असतो. 
पि सहकािी साखि कािखाना जेथे असेल तेथे एखाद्या सभासिाने 
रकतीही िेअसग घेतले असले तिी त्याला रनवडि कीच्या वेळी एकच मत 
िेण्याची पिवानगी असते. याचाच अथग असा की, आमच्याकडे 
भाडंवलिाहीचा प्रभाव नाही. 
 “आिखी एक म द्दा असा की, आम्ही सहकािी चळवळीत काम 
कििािी मािसे केवळ साखि कािखाना काढून गप्प बसलेलो नाही. 
साखि काऱखान्याच्या बिोबिच आम्ही इति अनेक पूिक उद्योगधंिे 
काढले आहेत. उिाहििाथग, क क्क टपालन, रिक्षि संस्था, िूध संस्था 
इत्यािी. मी स्वतः अकलूज परिसिात रिक्षि संस्था काढली असून ६ 
हायस्कूल्स, १ कॉलेज चालवतो. प ढच्या वषी आम्ही अकलूजला पस्बलक 
स्कूल काढायचे ठिवले आहे. हे सवग ऊस उत्पािक सभासिाचं्या 
मितीम ळेच घडले ना? सवगसामान्य लोकाचं्या रहतासाठी आम्ही आिखी 
रकतीतिी गोष्टी केल्या आहेत. उिाहििाथग, माती पिीक्षि प्रयोगािाळा, 
िेती नसिाऱ्या लोकानंा रक, रॅक्टि घेण्यासाठी मित केली. क्रॉस 
िीप्रडगचा प्रयोग स रु केला. भाितीय िेिी गायी कमी िूध िेत म्हिून 
आम्ही होस्टन, जसी गाय खिेिी किण्याचा प्रयोग केला. त्या गायी 
आम्ही लहान िेतकिी, िेतमज िानंा रिल्या. हा प्रयोग केवळ इथेच 
यिस्वी झालाय हे कौत कास्पि आहे. एक गाय साभंाळिाऱ्या 
िेतकऱ्याला िोज १० रु. रमळतात. चाि गायी साभंाळल्या ति ४० रु. 
रमळतात. मग हे साखि कािखानिाि गरिबासंाठी काही कित नाही हा 
गैिसमज त म्ही का बाळगता? सहकािी चळवळीने काढलेले पूिक 
उद्योग, िाबवलेले उपक्रम पारहल्यानंति रवचाि किा की, साखिसम्राट, 
संस्थारनक आहेत का? 
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 “आम्हा ऊस उत्पािकारंवषयी आिखी एक गैिसमज आहे. तो 
म्हिजे हे िेतकिी केवळ उसासािखी नगिी रपके घेतात. अन्नधान्य 
रपकवत नाहीत. जीवनावश्यक अन्नधान्ये, रपके सोडून संपत्ती वाढविािी 
रपके घेतो, असा त मचा नेहमीचा आके्षप असतो. खिे ति सध्या िाज्यातील 
एकूि लागवडीच्या केवळ एक टक्का जमीन उसाखाली ति ९९ टके्क 
अन्नधान्याखाली आहे. बागायती िेतकऱ्याला एक एकि उसाबिोबि 
इरिगेिनकडून ३ एकिानंा पािी रमळते. त्यापैकी िोन एकिात 
अन्नधान्याच्या रपकासाठी खते, रविेषतः िासायरनक खते घालिे पिवडत 
नाही. म्हिून जेमतेम खचग करून िेतकिी अन्नधान्य रपके घेतो. एकिी 
चाि-पाच प्रिंटलला उताि पडायचा. उसासाठी मात्र िेतकिी भिपूि खते 
वापितात. त्याम ळे जरमनीची प्रत स धािते, पोत वाढतो. त्याम ळे 
जरमनीची उत्पािन िक्ती वाढते. अिा जरमनीत ऊस गेल्यानंति जि 
अन्नधान्य रपके घेतली ति १० ते १२ प्रिंटलपयंत उत्पािन रमळते. म्हिजे 
स मािे रतप्पट फायिा होतो. त म्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की, न सते 
अन्नधान्य उत्पािन करून भागिाि का? नगिी रपके घेतल्यारिवाय 
िेतकऱ्याचंी व िेिाची परिस्स्थती स धाििाि नाही.  
 “मध्यंतिी सिकािने रसप्रलगचा कायिा केला. या रसप्रलगच्या 
कायद्यावि मी माझे मत माडंले. पि व्यस्स्थत रवचाि न किता व मारहती 
न घेता माझ्यावि टीका किण्यात आली. १९६२ साली प्रथम हा कायिा 
किण्यात आला. त्यान साि वैयरक्तक जमीन धाििेवि मयािा घालण्यात 
आल्या. एका िेतकऱ्याला पूिगपिे बागायत असेल ति १८ एकि व केवळ 
रवहीि बागायत असेल ति २७ एकि व रजिायत १०८ एकि जमीन 
बाळगता येईल असे रनरश्चत किण्यात आले होते. मात्र १९७२ ला असा 
रसप्रलगचा ि सिा कायिा आिण्यात आला आहे. त्यान साि कॅनॉलसह 
पूिग बागायती १८ एकि, रवहीि बागायत २७ एकि असे पूवीचेच प्रमाि 
रनरश्चत किण्यात आले आहे. मात्र रजिायत जरमनीची मयािा ५८ एकि 
अिी रनरश्चत किण्यात आली आहे. म्हिजे या नव्या कायद्याचा परििाम 
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फक्त रजिायत िेतकऱ्यावंि होिाि, बागायती िेतकऱ्यावंि हा अन्याय 
आहे. कोल्हापूि भागात स मािे १२० ते १५० इंच पाऊस पडतो. सातािा 
भागात ७० ते ८० इंच ति मिाठवाड्यात ४० ते ५० इंच पाऊस पडतो. मात्र 
रसप्रलगची ५८ एकिाचंी मयािा सवांना सािखीच हे कसे काय? रिवाय 
िेतकऱ्याला वार्मषक ६००० रु. उत्पन्नाची अट या कायद्यान साि 
घालण्यात आली आहे. माझे म्हििे असे की, मग व्यापािी, उद्योजकानंा 
उत्पन्नाची अिी अट का नाही? प्रॉपटी रसप्रलगचा कायिा व्यापािी, 
िेतकिी, उद्योगपती सवांनाच का नाही? गरिबी हटवण्याचे काम आम्ही 
सहकाि चळवळीतल्या मािसानंीच केले आहे.” 
 बोलता बोलता िंकििाव मोरहत-पाटील व्याख्यानाच्या िेवटच्या 
टप्प्यात आले. ते म्हमाले, उसाची िेती ही नगिी रपकाची िेती 
असल्याम ळे आम्ही ग्रामीि भागातील ऊस बागायतिाि फाि श्रीमंत झालो 
आहोत. संस्थारनकासंािखी वागू लागलो आहोत असा एक गैिसमज 
त म्हा िहिी मंडळीच्या डोक्यात आहे. खिे ति हे च कीचे आहे. प्रत्यक्षात 
वस्त स्स्थती अिी आहे की, आम्ही ऊस उत्पािक कजाखाली ब डत 
चाललो आहोत. हे मी अगिी आकडेवािी िेऊन स्पष्ट कितो, कािखाना 
रनघण्यापूवी म्हिजेच १९६२ पूवी या परिसिातील िेतकऱ्यानंी बकेँकडून 
एकूि १८ लाख रूपये कजग घेतले होते. १९६२ साली या परिसिातील 
िेतकऱ्याचें बकेँकडून घेतलेले कजग ३८ लाख रुपये झाले. १९६८ साली 
हे कजग ८७ लाख रुपये झाले. या वषी माझ्या परिसिातील उत्पािकाचें 
बकेँकडून घेतलेले एकूि कजग १ कोटी २० लाख रुपये इतके झाले आहे. 
आता मग मला सागंा, आम्ही खिेच सधन झालो आहोत काय? 
 “ग्रामीि भागात आम्ही अरतिय प्ररतकूल परिस्स्थतीत जीवन 
जगतो. खेड्यात आम्हाला रकती स रवधा आहेत? साधा रसनेमा बघायचा 
झाला तिी आम्हाला गावच्या याते्रतल्या तंबूत बघावा लागतो. 
त म्हासािखे चागंले कपडे आम्हाला घालायला रमळत नाहीत. क िी 
आजािी असेल ति स सज्ज िवाखाने नाहीत; त म्हासािखी हौसमौज 
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आम्हाला किता येत नाही. ग्रामीि भागात क ठेतिी एखािी जीप प्रकवा 
ॲम्बसॅॅडि रिसायला लागली म्हिजे ऊस उत्पािक िेतकिी समृद्ध 
झाला असे जे त म्ही म्हिता ते खिे व्हे. 
 “उलट त म्ही िहिी मंडळींनी आमचे आभाि मानायला पारहजेत. 
कािि सध्या िाज्यात ५९ साखि कािखाने चालतात. प्रत्येक 
कािखान्यात ४ हजाि कामगाि व इति कमगचािी धिले ति स मािे अडीच 
लाख लोक ग्रामीि भागातल्या साखि कािखान्यानंी अडवनू ठेवले 
आहेत. आम्ही त्यानंा िोजगाि रिला, त्यानंा उभे केले. हे कािखाने नसते 
ति हे अडीच लाख लोक नोकिी-व्यवसायासाठी िहिात येऊन ध सले 
असते. त मचे नोकिी-व्यवसाय रमळरवण्यातले ते स्पधगक झाले असते. 
एवढेच नव्हे ति ग्रामीि भागातल्या या कािखान्यामंध्ये अनेक अरधकािी, 
तंत्रज्ञ, संिोधक आम्ही त मच्या िहिामंधून आिून त्यानंा नोकऱ्या िेऊन 
साभंाळत आहोत. ते आमच्याकडची मानाची पिे भषूवत आहेत. 
 “मला वाटते मी जिा जास्त वेळ बोललो असेन. आता भाषि 
थाबंवायला पारहजे. (ििम्यानच्या काळात श्रोत्यातूंन आपि बोला, बोला 
म्हिून ओिडून रवनंती केली जाते.) असो, माझ्यासािख्या एका सामान्य 
िेतकऱ्याला या प्ररसद्ध व्याख्यानमालेत भाषि किायला बोलावल्याबद्दल 
मी संयोजकाचें आभाि मानतो.” 
 भाषि संपल्यानंति श्रोत्याकंडून बिाच वेळ टाळ्याचंा कडकडाट 
चालू िारहला. श्रोत्यानंा हे भाषि आवडल्याची ती पोहोच पावतीच होती. 
 िंकििाव केवळ िाजकाििी नव्हते, सारहत्य, संगीत, कला याचें ते 
जािकाि होते. याचा प्रत्यय त्याचं्या भाषिातून येतो. माझ्यासािख्यानंी 
इतिाकंडून ऐकलेले साहेब या तोलामोलाचे होते. ज्या भाग्यवंतानंा 
त्याचं्याजवळ वाविण्याची, िाहण्याची व चाि िबि िेवािघेवाि 
किण्याची संधी लाभली त्या सवांना िंकििावाबंद्दल रकती आिि, 
आप लकी वाटत असेल याची कल्पना कििे अवघड आहे. 
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िव्या जबाबदाऱ्या, िवी आव्हािे 
 

 अकलूज ग्रामपचंायतीच्या ‘सिपचं’पिापासून सामारजक व 
िाजकीय जीवनाला स रुवात केलेल्या िंकििावानंी अनेक पिे भषूरवली, 
अनेक नव्या जबाबिाऱ्या आव्हान म्हिून स्वीकािल्या. कृषी उत्पन्न बाजाि 
सरमतीचे चेअिमन, भ-ूरवकास बकेँचे चेअिमन, सोलापूि रजल्हा मध्यवती 
सहकािी बकेँचे चेअिमन, महािाष्ट्र िाज्य सहकािी साखि महासंघाचे 
अध्यक्ष, डेक्कन ि गि इस्न्स्टट्यूट प िेचे चेअिमन, िाज्य क स्स्तगीि 
परिषिेचे अध्यक्ष व महािाष्ट्र प्रिेि कागँ्रसचे खरजनिाि या सवग 
जबाबिाऱ्या एक आव्हान म्हिून स्वीकािल्या आरि या सवग रठकािी 
आपल्या समाजारभम ख रवचािाचंा आरि कायगपद्धतीचा ठसा उमटरवला. 
 भाितात सवात प्रथम सहकािी साखि कािखाना काढिािा मिाठी 
मातीतील एक झंझावात म्हिजेच पद्मश्री डॉ. रवठ्ठलिाव रवखे-पाटील. 
ज्यानंी चटिीभाकिी बाधूंन रिल्लीला हेलपाटे मािले. िेतकऱ्याचें 
भागभाडंवल उभािताना व कािखान्याची उभाििी किताना जी लढत 
रिली त्या उत्त ंग कामाला म जिा किण्यासाठी िंकििावानंी म ंबईत साखि 
संघाच्या वतीने म ख्यमंत्र्याचं्या हस्ते त्याचंा भव्य सत्काि केला. 
सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटलानंी, वसंतिािा पाटलाचं्या 
नेतृत्वाखाली महािाष्ट्रातील सहकािी साखि कािखान्याचं्या 
कायगकत्यांना एकत्र आिले. 
 
साखर संघायाया अध्यक्षपदी 
 वसंतिािा पाटील, िंकििाव मोरहते-पाटील, िंकििाव कोल्हे 
यासंािख्या सहकाि के्षत्रातील मंडळींना म ंबईत साखि संघाची प्रिस्त व 
अद्ययावत इमाित असावी असे मनोमन वाटत होते. त्यासाठी या रिग्गज 
नेत्यानंी प्रयत्नपूवगक नरिमन पॉईट या मोक्याच्या रठकािी एक प्लॉट 
संघासाठी सिकािकडून रमळरवला होता. साखि संघाची व्यातीपी वाढत 
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होती व ज नी वास्तू अप िी पडत होती. ऊस के्षत्रात संिोधन, प्ररिक्षि व 
रवकास कायग कििािी डेक्कन ि गि इस्न्स्टट्यूट ही संस्था १४ ऑक्टोबि 
१९७५ िोजी स रू केली. िंकििाव संस्थापक सिस्य ति वसंतिािा म ख्य 
प्रवतगक होते. 
 सहकािमंत्री वसंतिािा पाटील याचं्या अध्यक्षतेखाली व म ख्यमंत्री 
िंकििाव चव्हाि याचं्या ि भहस्ते २३ एरप्रल १९७५ िोजी साखि 
भवनाच्या बाधंकामाचा कोनरिला समािंभ पाि पडला. त्याच रठकािी 
महािाष्ट्रातील सवग सहकािी साखि कािखान्याचे चेअिमन आपापल्या 
कायगकत्यांसह जमा झाले होते. कायगक्रमाचे अध्यक्ष वसंतिािा पाटील 
यानंी घोषिा केली की, “महािाष्ट्र िाज्य सहकािी साखि कािखाना 
संघाचे नूतन अध्यक्ष म्हिून िंकििाव मोरहते-पाटील याचंी रनवड 
किण्यात येत आहे.” 
 आता मात्र िंकििावाचं्या नावावि आिखी एक मानाचा त िा 
खोवला गेला. अकलूजच्या मातीतला एक िेतकिी महािाष्ट्र िाज्य 
सहकािी साखि कािखाना संघाच्या अध्यक्षपिी स्वकतृगत्वाने रविाजमान 
झाला होता. अध्यक्षपिी रनवड झाल्यावि स्वतः जातीने लक्ष घालून 
नरिमन पॉईंटविील ऑरफसची उभाििी केली. कािखान्याचं्या अनेक 
प्रश्नावंि चचा करून उपाययोजनाचंी आखिी किण्यात येऊ लागली. 
 १९७५ च्या ऑक्टोबि मरहन्यात कािखान्याच्या उिय सभागृहात 
डेक्कन ि गि टेक्नॉलॉरजस्ट असोरसएिन या संस्थेची वार्मषक सभा 
आयोरजत किण्यात आली. संस्थेचे रवद्यमान अध्यक्ष तात्यासाहेब कोिे, 
सिस्य श्री. ग ंडूिाव, िंकििाव काळे, वसंतिािा पाटील आिी नामवंत 
मंडळी सभेसाठी जमली होती. यावेळी सहकािमहषीची संस्थेचे नूतन 
अध्यक्ष म्हिून रनवड किण्यात आली. उपाध्यक्षपिी िंकििाव काळे याचंी 
रनवड किण्यात आली. सहकािी साखि कािखान्याचें प्रश्न 
सोडरवण्यासाठी साहेबानंा एक नवे व्यासापीठ उपलबध झाले होते. 
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िेतकरी संघटिेची मुहूतममेढ 
 िेतकऱ्याचंा रवकास हाच िंकििाव मोरहते-पाटील याचंा ध्यास 
होता. त्याचं्या समस्या स टल्या पारहजेत. त्यानंा चागंले रिवस आले 
पारहजेत यासाठी त्यानंी आपली िक्ती वापिली. िेतकऱ्यानंा, त्याचं्या 
म लाबाळानंा रिक्षि, आिोग्य या सोबतच स खाचे रिवस यावेत. हे 
किताना त्यानंी पक्षीय प्रकवा इति क ठलाही रवचाि गौि मानला. िेतकिी 
स खी ति जग स खी हा मंत्र डोळ्यापं ढे ठेवला. त्यावेळी िेतकऱ्याचें अनेक 
मागांनी िोषि होत असे. िेतमालाला भाव, वेळेवि पािीप िवठा, 
स धारित बी-रबयािे, सिकािी अन िान या बाबतीत ि लगक्ष होत असे. 
िंकििावानंी ही गोष्ट जािून िेतकऱ्यानंा संघरटत किायचे ठिरवले. त्या 
काळी आजच्यासािखी िेतकिी संघटना नव्हती. म्हिून त्यानंी िेतकिी 
संघटना स्थापन किण्याचे ठिवले. त्या रििेने परहला प्रयत्न रनमगाव 
(मगिाचे) या रठकािी १९७८ साली किण्यात आला. िेतकऱ्याचं्या 
कल्यािाचे ध्येय डोळ्यासंमोि ठेवनू िेतकिी संघटनेच्या परहल्या िाखेचे 
उद्घाघाटन किायचे रनरश्चत केले. रनमगाव (म.) िाखेचे अध्यक्ष म्हिून 
तरूि िेतकिी गोिख रवठोबा मगि याचंी रनवड केली. आपल्या 
उिङाटनपि भाषिात िंकििाव म्हिाले, “ही केवळ स रुवात आहे. 
याप ढे आपि गावोगावचे िेतकिी संघरटत करून िाज्यभि मोठा लठा 
उभािायचा आहे. िाखाचंी व्यातीपी महािाष्ट्रभि वाढवायची आहे. िाज्यभि 
लढा उभािायचा आहे आरि िेतकऱ्याचें प्रश्न वेिीवि माडंायचे आहेत. 
गिज पडली ति िेतकऱ्याचं्या प्रश्नासंाठी आपि सिकािरविोधात मोचे, 
िास्ता िोको आंिोलने व सनििीि मागांने संघषग किायचा आहे. 
िेतकऱ्याचं्या आय ष्ट्यात औताला फाि महत्त्व आहे. औताला असलेले 
‘रूमिे’ हे िेतकऱ्याचं्या हातात असते. रूमण्याला धरून आपि िेतीची 
मिागत कितो. हे रूमिे आपि हातात घेिाि आहोत. आपल्या 
लढ्यातले ते एक िस्त्र असिाि आहे. सिकािला जाग आिण्यासाठी 
आपि रूमिे मोचा काढिाि आहोत. यावेळी मी सवग िेतकऱ्यानंा 
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आवाहन कितो की, त्यानंी या िेतकिी संघटनेच्या लढ्यात तन-मनाने 
सामील व्हावे.” 
 
राजस्तरीय कृशर्ष व औद्योशगक प्रदिमिाचे भव्य आयोजि 
 ‘जे जे आपिािी ठावे ते ते इतिािंी सागंावे, िहािे करून सोडावे 
सकल जन’ या आियाप्रमािे िंकििावानंा जपानचे प्रििगन 
पारहल्यापासून िेिातील लोकानंा नवी दृष्टी िेऊन त्याचंी प्रगती 
होण्याकामी काहीतिी भव्यरिव्य प्रििगनाचे आयोजन किावे असे मनोमन 
वाटू लागले. त्यासाठी ते अस्वस्थ झाले. आपल्या सहकाऱ्यािंी चचा व 
रवचािरवरनमय करून त्यानंी अकलूजला कृषी औद्योरगक प्रििगनाचे 
आयोजन किण्याचा रनधाि जाहीि केला व ते तयािीला लागले. कृषी 
प्रििगनाच्या माध्यमातून िेतकऱ्यानंा नवी दृष्टी िेिे सोपे आहे. यावि 
त्याचंा दृढरवर्श्ास होता. एखािी ऐकलेली गोष्ट मािूस रवसरून जाऊ 
िकतो; पि प्रत्यक्ष पारहल्यावि सहजासहजी रवसिले जात नाही हे 
त्यानंा पके्क ठाऊक होते. ग्रामीि भागातील िेतकऱ्यानंा प्रगत जगातील 
नवनवीन गोष्टी पाहावयास रमळाल्या पारहजेत. त्यारिवाय तो जगािी 
स्पधा किण्यासाठी रसद्ध होिाि नाही, ही त्याचंी भरूमका होती. 
 हजािो वषांपासून आपि पािंपारिक पद्धतीने जी िेती कित आहोत 
त्यात बिल केलाच पारहजे. या िेिातील िेतकऱ्यानंी आध रनकतेची कास 
धिायलाच हवी िेतीची नवी तंते्र आत्मसात किायला हवीत. कमी श्रमात 
अरधक उत्पािन घेण्याची त्याचंी क्षमता रवकरसत झाली पारहजे. कमी 
के्षत्रातही मोठे उत्पन्न घेता आले पारहजे. नवनवीन अवजािे, यंते्र याचंा 
िेतीच्या कामी उपयोग किायला हवा. स धारित बी-रबयािे, बीज प्ररक्रया, 
कीडनािकाचंा योग्य वापि, आध रनक लागवड पद्धती, मिागत व 
आंतिमिागतीची आध रनक साधने याचंी मारहती होऊन रवरवध 
िासायरनक खते व जरमनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्याचंी उिीव भरून काढून 
रपकाचंी जोमिाि वाढ किण्यासाठी भरूमप त्र रसद्ध व्हायलाच पारहजे. 
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यासाठी कृषी औद्योरगक प्रििगनाचे आयोजन किायचा त्यानंी रनश्चय 
केला. 
 मनोिंजनातून मरहलाचं्या रवरवध प्रश्नानंा हात घालता येिे िक्य 
होते. समाजातील अरनष्ट रूढी - पिंपिानंा रतलाजंली िेऊन नव्या 
य गातील स धािलेला ग्रामीि भाित त्यानंा पाहायचा होता. कृषी 
औद्योरगक प्रििगनाच्या माध्यमातून अनेक मूलभतू गोष्टी साध्य कििे 
सहजिक्य आहे हे त्यानंी ओळखले होते. अकलूजच्या िरक्षिेला 
पवगतीच्या बोडक्या टेकडीवि एक िंभ ू महािेवाचे िेऊळ होते. रतथे 
भिरिवसा मंरििात रिवा लावायला जाण्यासही लोक कचित होते. त्या 
मंरििाचा साहेबानंी जीिोद्धाि केला. त्या टेकडीवि एक मंरिि उभािले. 
चोहोंकडून उंच बाधंकाम करून घेतले. रकल्ल्याप्रमािेच प्रवेिद्वाि केले 
आरि बाहेरून पाहताक्षिी रिसेल असा ‘रिविायाचंा अर्श्ारूढ’ प तळा 
बसरवला. प्रवेिद्वािावि कािंजी बसरवली. रनवातं बसण्यासाठी एका 
बाजूला एक पॅगोडा तयाि केला. चािही बाजंूनी रवरवध प्रकािची असंख्य 
झाडे लावली आरि उघड्याबोडक्या टेकडीचे रूपातंि एका आकषगक 
पयगटनस्थळात करून टाकले. एखािी गोष्ट मनात आिली की, ती 
रसद्धीस जाण्यासाठी चके्र त्याचं्या डोक्यात लगेच रफित आरि त्या 
कल्पनानंा मूतग स्वरूप येण्यासाठी ते तहानभकू रवसरून कामाला लागत. 
‘भान ठेवनू योजना आखायच्या आरि बेभान होऊन अमलात आिायच्या’ 
असा सपाटा त्यानंी लावला होता. िि महारिविात्रीला आता याच 
पवगतीच्या परिसिात यात्रा भरू लागली होती. आजूबाजूचे अनेक लोक 
ििगनासाठी िागंा लाव ूलागले होते. मािासाचं्या गिीने हा परिसि याते्रत 
फ लत होता. याच पवगतीच्यासमोि एक रवस्तीिग पटागंि आहे. रतथे 
प्रििगनाचे आयोजन किण्याची कल्पना त्याचं्या डोक्यात आली आरि ते 
कामाला लागले. 
 माचग १९७१ च्या परहल्या आठवड्यात महारिविात्रीरनरमत्त सहा 
रिवसाचें कृषी औद्योरगक प्रििगन आयोरजत किण्यात आले. याकामी 
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श्रीपूि व माळीनगिच्या कािखान्यानंीही सहकायग केले. अनेक संिोधक 
व्यक्ती, संस्था, रवरवध कृषी व औद्योरगक यंत्राचें उत्पािन घेिाऱ्या संस्था, 
बीजरनर्ममती कििाऱ्या कंपन्या, मनोिंजनात्मक खेळासाठी भव्य पाळिे व 
इति खेळिीवाले या साऱ्याचं्या िोधात मािसे पाठरवली गेली. सवांनीच 
येथे सहभागी होण्यास होकाि रिला. रनयोजन झाले. प्रििगनाचा नकािा 
तयाि केला गेला. अंतगगत मागग, पारकंगची सोय, मेवारमठाईची ि काने, 
खेळण्यासंाठीच्या जागा आरि प्रििगनाचा म ख्य गाभा असिािे प्रम ख 
उद्योग, यंते्र, अवजािे याचें स्टॉल्स सोबतच जास्त िूध िेिाऱ्या संकरित 
गायी-म्हिी, िेळ्या व जारतवंत रखलाि बलै, िेिी पाळीव प्रािी 
याचं्यासाठीही स्वतंत्र व्यवस्था किण्यात आली. म ख्य प्रवेिद्वािावि एका 
बाजूला लाकडी नागंिाने पािंपरिक िेती कििािा व प्रगतीची झेप न घेऊ 
िकलेला ति त्याच्या रवरूद्द बाजूला रॅक्टिच्या साहाय्याने िेतीची 
मिागत कििािा व क्रातंीसाठी रसद्ध झालेला िेतकिी असे तफावत 
िाखरविािे रचत्र सवांचेच लक्ष वेधून घेत होते. संपूिग तयािी झाली. 
त्याचं्या कल्पनेतील एक एक गोष्ट त्यानंी किवनू घेतली. उद्याच्या भावी 
िेतकऱ्याचं्या पंखात नवे बळ रनमाि किण्यासाठीच हा सािा आटारपटा 
त्यानंी केला होता. त्यावेळचे सहकािमंत्री यिवंतिाव मोरहते यांनी 
आपल्या सहचारििीसमवेत या भव्यरिव्य कृषी औद्योरगक प्रििगनाचे 
उद्घाटन केले. 
 प्रििगनाची जारहिात सगळीकडे झालीच होती. परहल्या रिविी 
ज्यानंी ज्यानंी प्रििगन पारहलं त्या प्रत्येकाने िाही रििानंा याबद्दल 
भिभरून सागंायला स रुवात केली अन् ि सऱ्या रिवसापासून हजािोंच्या 
संख्येने जनसागि प्रििगन पाहण्यासाठी लोटू लागला. पायी, 
सायकलवि, मोटािसायकल, बलैगाड्या ज ंपून, रॅक्टि, रक रमळेल त्या 
वाहनाने िेतकिी आपल्या क ट ंबासह प्रििगन पाहण्यासाठी येऊ लागले. 
त्यानंी आपापल्या आतीपस्वकीय, रमत्र परिवािाला भिभरून सारंगतलं 
आरि सोलापूि रजल्ह्यासह सागंली, सातािा, प िे नगि या रजल्ह्यातंील 
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अनेक िेतकऱ्यानंी या प्रििगनाला भेट रिली. िेतकिी इथं प्रत्येक गोष्ट 
जािीवपूवगक पाहू लागला. त्यातून नवनवीन गोष्टी करून पाहायला 
िेतकिी िाजी झाला होता. पिंपिा भेिण्यासाठी त्याच्या मनाची मिागत 
झाली होती. त्याच्या क ट ंबातील प्रत्येक सिस्य नवी स्फूती घेऊन पितत 
होता. हे प्रििगन िंकििावाचं्या कल्पनेपेक्षा रकतीतिी अरधक पटीने 
यिस्वी झाले होते. िेतकऱ्याचंा भिभरून प्ररतसाि रमळाला होता. 
त्याबद्दलच्या प्ररतरक्रया त्यानंा रमळाल्या होत्या. इथून प ढे अिाच 
स्वरूपाची प्रििगने प नःप न्हा भिरवण्यासाठीचा पाया त्यानंी िचला. 
 िेतकऱ्याचंा आपल्या जीवनात नवी पहाट उगवल्यासािखे वाटत 
होते आरि िंकििाव अतंमगनातून स खावले होते. 
 
दुसरे भव्य कृर्षी प्रदिमि व कुस्त्याचा आखाडा 
 
 एक्स्पो-७० हे जपानमधील कृषी औद्योरगक प्रिषगन 
पारहल्यापासूनच िंकििावानंी नवनवीन संकल्पना व प्रकल्प िाबरवण्यास 
प्रचंड गती घेतली होती. जपान िौऱ्यानंति १९७१ मध्ये भव्य कृषी 
औद्योरगक प्रििगनाचं आयोजनही केलं होतं. 
 प न्हा नव्याने भव्य कृषी औद्योरगक प्रििगन भिरवण्याचं त्यानंी 
रनरश्चत केले. महारिविात्रीच्या म हूतावि २ ते १३ माचग १९७५ या काळात 
प्रििगनाचं आयोजन झालं. महात्मा फ ले कृषी रवद्यापीठाबिोबिच इति 
अनेक कंपन्यानंी या प्रििगनात सहभाग घेतला. प्रििगनाचे उद्घाटक होते 
म ख्यमंत्री वसंतिाव नाईक. 
 उद्घाटनाच्या चाि-िोन रिवस आधीच वसंतिाव नाईकानंी 
म ख्यमंरत्रपिाची सूते्र खाली ठेवली. पिंत  ठिल्याप्रमािे ते उद्घाटनाला 
आले. आपल्या उद्घाटनाच्या भाषिात नाईकसाहेब म्हिाले, “मी 
िंकििावानंा सारंगतलं की, मी आता म खंयमंत्री नाही तिी येऊ म्हिता?” 
त्यावेळी त्यानंी मला खूप छान उत्ति रिलं. हा त मचा नेता मला म्हिाला, 
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“साहेब, मी म ख्यमंत्र्यानंा बोलावलं नव्हतं. मी वसंतिाव नाईकानंा 
बोलावलं होतं. त्यातल्या ‘िेतकऱ्याला’ बोलावलं होतं.” नाईकसाहेबाचं्या 
नंति िंकििाव भाषिाला उठले आरि म्हिाले, “मी उगवत्या सूयाला 
नमस्काि कििािा मािूस नाही नाईकसाहेब! कािि त्याचं कतृगत्व अजून 
रसद्ध झालेलं नाही. मी मावळत्या सूयाला नमस्काि कितो; कािि त्याचा 
कायगकाल रसद्धीला गेलेला असतो. त्याचं कायग जगाप ढं आलेलं असतं 
त्यानं आपल्या कािकीिीत जगाला प्रकािमान केलेलं असतं. म्हिून 
कृतज्ञतेनं मावळत्या सूयाला नमस्काि कििािा मी आहे!”  
 प्रििगन सगळ्यासंाठी ख ले झाले. त्यात िेतकऱ्यानंा पे्रििा िेतील 
अिा रकत्येक गोष्टी होत्या. नवनवीन यंते्र, अवजािे, िेती पंप, रपकाचें 
नवीन संकरित वाि, संकरित गायी अिी िोनिे िालने उभािली होती. 
ज्ञानाचे भाडंािच िेतकऱ्यासंाठी ख ले केले होते. आषाढीला पंढिीत जिी 
वािकऱ्याची झ ंबड उडते तद्वत या प्रििगनासाठी रजल्हा व रजल्हाबाहेिील 
पाच-सहा लाख लोकाचंी झ ंबड उडाली. आपल्या पििात उत्कषाचे नवे 
माप घेऊन िेतकिी पितत होते. 
 वसंतिािा पाटील याचं्या उपस्स्थतीत ९ माचग १९७५ िोजी भव्य 
िेतकिी मळावा पाि पडला. रपके व पिू प्रििगनात उत्कृष्ट कामरगिी 
केलेल्या िेतकऱ्याचंा गौिव किण्यात आला. १२ माचग १९६५ िोजी कें द्रीय 
मंत्री आण्िासाहेब प्रििे याचं्या हस्ते भव्य क स्ती आखाड्याचे उद्घाटन 
झाले. प्रििगनातील लोकाचंं प्रबोधन व्हावं हा म ख्य हेतू होताच, पि 
मनोिंजनाचीही साधनं होती. जाएटं व्हील  व छोटी िेल्वे सवांचंच 
आकषगि ठित होती. प्रम ख पाह ण्यानंीही त्याचा आनंि ल टला. 
 कें द्रीय मंत्री व ज्येष्ट नेते यिवंतिाव चव्हाि याचं्या उपस्स्थतीत या 
प्रििगनाची सागंता झाली. यिवंतिावानंी िंकििावाचंं सामर्थ्यग यापूवीच 
जािलं होतं. हा परिसि व स रनयोरजत प्रििगन पाहून ते भािावून गेले. 
आध रनक महािाष्ट्राच्या जडिघडिीत िंकििाव किीत असलेल्या 
कायाबद्दल यिवंतिावंनी समाधान व्यक्त केले. 
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सामुदाशयक शववाह सोहळ्याचे आयोजि 
 साम िारयक िारिद्र्याचा व मागासलेपिाचा रचरकत्सकपिे िोध 
घेऊन त्यावि उपाय िोधण्याचे व गोिगरिबानंा नवी प्रकािवाट 
िाखरवण्याचे जिू िंकििावानंा वेडच लागले होते. त्याचं्या 
पाटीलवाड्याच्या सभोवताली लोहाि, क ं भाि, स ताि. कासाि, न्हावी, 
आिी समाजाचे लोक अजूनही िाहतात, त्या सवग बल तेिािाबंद्दल त्यानंा 
कळवळा वाटत असे. ते त्याचं्या हाकेला धावनू जायचे. स खि ःखात 
सहभागी व्हायचे. 
 लग् नाकायावि गोिगिीब लोक ऐपत नसताना कजग काढून खचग 
किायचे व प न्हा सावकिाचे व्याज फेडता फेडता नाकीनऊ यायचे, ही 
गोष्ट त्याचं्या नजिेतून स टू िकली नाही. 
 १९७६ च्या मे मरहन्यात िंकििावानंी लोहाि समाजातील वधूविाचंा 
साम िारयक रववाह सोहळा आयोरजत केला. तो यिस्वी होण्यासाठी 
स्वतः पििमोड केली. यावेळी मोतीिाम थोिात यानंी परिश्रम घेतले. 
सहकािाच्या माध्यमातून समृद्धी रनमाि केलेल्या िंकििावाचंा हा उपक्रम 
महािाष्ट्रभि गाजला. नवरनर्ममतीचा ध्यास घेतलेल्या साहेबाचंी िूिदृष्टीच 
यातून प्रतीत होते. प ढे महािाष्ट्र िासनाने सम िारयक रववाहास प्रोत्साहन 
िेण्याचे व त्यासाठी भिघोस अन िान िेण्याचे धोिि िाबरवले ते आजही 
स रू आहे. 
 
शजल्हा देखरेख संघाचे संकल्पक 
 १९६३ साली भ-ूरवकास बकेँचे व १९६५ मध्ये सोलापूि रजल्हा 
मध्यवती बकेँचे िंकििाव चेअिमन झाले होते. तेव्हापासून त्यानंा या 
व्यवस्थेतील अनेक बािकावे लक्षात आले होते. त्यानंी रजल्हाभि रवकास 
सोसायट्या उभ्या केल्या. त्या माध्यमातून रवकासाला गती रमळू लागली. 
सोसायट्याचें सरचव हे बकँ व जनता यातील महत्त्वाचे ि वे होते. त्या 
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सरचवाचें अनेक प्रश्न प्रलंरबत होते. त्याचें पगाि, फंड, स ट्ट्ट्या, 
सेवाकपाती यासािख्या अनेक गोष्टींसाठी रजल्हा केडि स्थापन किावा हे 
त्यानंा जािवलं. 
 त्यानंी सहकािमंत्री यिवंतिाव मोरहते याचंी भेट घेऊन केडि 
स्थापण्यामागची भरूमका सारंगतली. त्यातूनच सेके्रटिींचे प्रश्न मागी 
लागतील व त्याचं्यावि िासनाचे रनयंत्रि िाहून सवग संस्था िासनािी 
रनगरडत होतील हे पटवनू रिले. यिवंतिावानंी लगेच तात्यासाहेब कोिे 
याचं्या अध्यक्षतेखाली कोिे सरमतीची स्थापना केली. त्यात िंकििाव 
अग्रभागी होतेच. 
 सरमतीने अभ्यासाअंती एक योजना आखली. ९ ज लै १९७७ िोजी 
या योजनेचा ि भािंभ अकलूजपासून झाला. महािाष्ट्रातील परहले केडि 
सोलापूि रजल्ह्यासाठी स रु झाले आरि प ढे महािाष्ट्रभि ही संकल्पना 
रूजली. 
 
सहकारी पािी उपसाठसचि संस्थेची सुरुवात 
 नीिेकाठी त्याचंी स्वतःची िेती होतीच, पि ह कमी पािी नव्हतं. 
पायर्थ्यालाच नीिेच्या पात्रात पािीच पािी आरि रतच्या काठाविची काळी 
कसिाि जमीन मात्र कोिडवाहू, पावसाच्या पाण्याविच रपके येिाि, 
िंरचत रवरहिी होत्या. साहेबाचं्या डोक्यात एक कल्पना चमकून गेली. 
नीिा निीतील पािी साऱ्या िेतकऱ्याचंी एकजूट करून बाहेि आिायचं 
आरि बागायत िेती वाढवायची उसासािख्या रपकाला मरहना-चाि मरहने 
पािी रमळून उपयोग नसतो. त्यासाठी बािमाही पाण्याची गिज असते. 
रिवाय उसाचे के्षत्र वाढिे हे िेतकऱ्याचं्या उन्नतीसाठी आवश्यकच होते. 
 अकलूजच्या परश्चमेला आनंिनगि परिसिातील लहान-मोठे 
म्हिजेच एकि िोन एकिापासून िहा-वीस एकि के्षत्र असलेले िेतकिी 
गोळा केले. त्यानंा सवांना एकत्र करून उपसा प्रसचन योजनेची मारहती 
रिली. साहेबाचंा िबि खाली पडू न िेण्याची सािेच काळजी घेत होते. 



१५३ 
 

कािि त्यातच आपले कल्याि आहे हे ते जािून होते. उपसाप्रसचन 
योजना कायास्न्वत झाली आरि स मािे चाििे एकि कोिडवाहू जरमनीचे 
रूपातंि ऊस पीक रपकरविाऱ्या बागायतीत झाले.  
 ऊस रपकरविािा िेतकिी म्हिजे प्ररतरष्ठत बागायतिाि म्हिून उभा 
िारहला. स्वप्नातिेखील न आलेली गोष्ट िंकििावानंी प्रत्यक्षात करून 
िाखरवल्याने  िेतकिी ख िीत होते. हे सवग सहकािी पािी उपसाप्रसचन 
संस्थेच्या माध्यमातून केले. 
 
िेतकरी सहकारी बँकेची सुरुवात 
 या परिसिात सवांगाने समृद्धी उभी िाहत होती. अकलूज केवळ 
महािाष्ट्रातच नव्हे ति साऱ्या िेिात एक मॉडेल म्हिून उभ ंिाहत होतं. ते 
साकािण्यात िंकििावाचंा प्रसहाचा वाटा होता. हळूहळू अकलूजच्या 
रवकासाची प्ररसद्धी सगळीकडे होत होती. अनेकजिाचंी अकलूजला भेट 
िेण्यास स रुवात झाली होती. िाष्ट्रीय-आंतििाष्ट्रीय स्तिाविील 
अभ्यासक, मंत्री, िास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, समाजसेवक, पयगटक अकलूज 
पाहण्यासाठी येऊ लागले. पे्रििा आरि स्फूती घेऊन जाऊ लागले. 
भािताचे माजी सिन्यायाधीि स्व. यिवंतिाव चंद्रचूड यानंीही 
िंकििावाचं्या अकलूजला भेट रिली. 
 लोकाचं्या हातात पैसा खेळू लागला होता. तो पैसा रवधायक 
कामाला व लोकाचं्याच रवकासासाठी उपयोिी यावा अिी त्याचंी इच्छा 
होती. िेतकिी सहकािी बकेँची कल्पना त्याचं्या मनात आली. सवांनी 
थोडी थोडी बचत केल्यास जो पैसा जमा होईल तो गिजूंना अल्प 
व्याजििाने कजाऊ िेिे व आिखी रवकास साधिे िक्य होते. त्यासाठी 
२८ फेि वािी १९७६ िोजी िेतकिी सहकािी बकेँची स रुवात केली. 
उद्योगधंद्याचं्या भिभिाटीसाठी एक नवा आर्मथक स्त्रोत स रु झाला होता. 



१५४ 
 

धवल क्रांती 
 
रिखि गाठल्यावि रतथं थाबंायचं नसतं, नवीन रिखिे ध ंडाळायची 

असतात, पि रिखिावि थाबंिे म्हिजे अधोगतीचा प्रािंभ असतो याची 
जाि साहेबानंा होती. कोित्याही गोष्टीत केवळा काठावि उभ ं िाहून 
कसातिी अन भव घ्यायचा हे त्याचं्या वृत्तीत नव्हते, ति प्रत्येक गोष्टीच्या 
थेट ब डािी जायचं. परििामाची भीती बाळगायची नाही. एक काम संपलं 
की रतथं थाबंायचं नाही. ि सिं कामही रततक्याच उत्कंठतेने हाती घ्यायचं 
या स्वभाववैरिष्ट्ट्याम ळे त्यानंी कधीही मागे वळून पारहलं नाही. 
िेतकऱ्याला िेती उत्पन्नाबिोबि इतिही उत्पन्नाचे स्त्रोत रनमाि किायला 
पारहजेत असे रवचाि िंकििावाचं्या मनात घोळू लागले. गहू-ज्वािी 
यासािखी हंगामी रपके व उसासािखी नगिी रपके िेतकिी घेत होते. 
त्यातून जे उत्पन्न रमळत होते ते िेतकऱ्याचं्या हातात पडायला काही 
मरहने उलटावे लागत होते. तोपयंत त्याला येिाऱ्या पैिाचंी एक ति वाट 
पाहत बसावे लागे. अन्यथा उसनवािी आरि सावकािाकडून वािेमाप 
व्याजाने पैसे घेिे याला पयाय नव्हता. िि िहा-पधंिा रिवसानंी 
िेतकऱ्याच्या हातात चाि पैसे पडले ति त्याचा संसाि आिखी नेटाने 
चालिाि होता याची त्यानंा जािीव होती. पिंपिेनं िेतकिी जनाविे 
पाळत होता. पि िेतीच्या मिागतीसाठी, िेिखतासाठी व घिग ती 
ि धासाठी एवढाच त्याचंा उपयोग होता. अरधक िूध िेिाऱ्या संकरित 
गायी िेतकऱ्याने पाळल्या ति िूध धंद्याला चागंला काळ येईल असा 
त्यानंा आत्मरवर्श्ास होता.  
 
संकशरत गो-पैदास कें द्राची स्थापिा  

अिा प्रकािचा एक प्रयोग पद्मश्री मरिभाई िेसाई यानंी प ण्याजवळ 
उिळी काचंनला केला होता. तो त्यानंी स्वतः जाऊन पारहला, चचा 
केली. पि रतथल्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने माळरििस ताल क्यात 
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िाबवण्याचा रनिगय घेतला. आपल्या सहकाऱ्यानंा बिोबि घेऊन िंकििाव 
बगंलोिला गेले. त्या अगोििही त्यानंी या गायींचा अभ्यास केला होता. 
बगंलोिहून आठ संकरित गायी त्यानंी आिल्या. स सज्ज गोठ्यामध्ये त्याचंी 
चागंली व्यवस्था केली. प्रत्येक िेतकऱ्याच्या िािात अरधक िूध िेिािी ही 
संकरित गाय असायला हवी, असा िंकििावानंी रनश्चय केला. संकरित 
गायींची पैिास इथेच केली ति भरवष्ट्यात होिाऱ्या गायींची िोगप्ररतकाि 
क्षमता आपोआपच वाढलेली असेल. इथल्या हवामानात इथेच पैिास 
झालेल्या गायी तग धितील, त्याचं्यावि औषधोपचािासाठी जास्त खचग 
येिाि नाही असे आडाखे त्यानंी बाधंले.  
 इथल्या िेिी गायींना कृरत्रम िेतन करून टप्प्याटप्प्याने या संकरित 
गायींची संख्या वाढवत न्यायची असे रनयोजन झाले. पि वैद्य डॉ. 
हातोळकि याचं्यािी अनेक बािीकसािीक म द्दयावंि त्यानंी चचा केली. 
अनेक अन कूल-प्ररतकूल बाबींचा आढाव घेतला. कािखान्याच्या जवळच 
संकरित गो-पैिास कें द्राची स्थापना केली. काही काळातच एक नवा 
अध्याय स रू होिाि होता.  
 
संकशरत गोपालि व दुग्धव्यवसायाचा प्रचार आशि प्रसार 
 प्रत्येक क्रातंीला प्रथम नेता लागतो. त्या नेत्यानं लोकाचं्या मनात 
रिरून त्याचंी मनं प्रजकावी लागतात. प्रजेची मनोभमूी तयाि किावी 
लागते. म्हिूनच क्रातंीसाठी प्रथम जनजागृती किण्याची गिज असते. 
िंकििावानंा ग्रामीि भागातील सवगच स्तिातील लोकानंा आर्मथकदृष्ट्ट्या 
समृद्ध किायचे होते, स्वयंपूिग बनवायचे होते. त्यासाठीच्या धवल 
क्रातंीसाठी रनिरनिाळ्या कल्पना त्याचं्या डोक्यात प्रपगा घालत असत. 
एखािी कल्पना पटली की, लगेच रतच्या अन कूल - प्ररतकूल बाबींचा 
आढावा  घेऊन गरित माडंण्यात ते गकग  असायचे. एकिा रनिगय पक्का 
झाला की, मग तहानभकू हिपून, झोकून िेऊन ते त्या कामासाठी तन-
मन-धन अपगि किायचे. िहिे व महानगिे यामध्ये िाहिाऱ्या लोकानंा 
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िूध, अंडी, फळे, भाजीपाला या जीवनावश्यक गोष्टी होत्या. त्याचा 
प िवठा केला ति मोठ्या प्रमािात फायिा रमळिाि होता याबाबतची 
जनजागृती िंकििावानंी केली.  
 ि धाचे उत्पािन मोठ्या प्रमािात कििे िक्य होते. त्यासाठी 
लोकाचंी मानरसकता तयाि कििे आवश्यक होते. साहेबानंी एखािी 
कल्पना माडंली की, त्यावि टीका कििािे कपाळकिंटेही होतेच. 
आिळआपट करून साहेबाचंा प्रयत्न अयिस्वी किण्यासाठी ते 
धडपडायचे. िामायि-महाभाितापासून अिी मािसं समाजात होत आली 
आहेत व प ढेही होत िाहिाि तेव्हा अिाकंडे ि लगक्ष कििंच चागंलं या 
रवचािाने ते त्याकडे कानाडोळा किीत.  
 संकरित गो-पैिास कें द्र त्यानंी स रू केलंच होतं; पिंत  ज्या अपेरक्षत 
गतीने प्रचाि व प्रसाि व्हायला हवा होता तेवढी गती रमळाली नव्हती. 
आता िंकििावानंी यात झोकून िेऊन काम किायचे ठिरवले आरि एक 
नवाच प्रयोग स रू केला. ताल क्यातील रपलीव, नातेप ते, तािूंळवाड, 
वेळापूि यासािख्या मोठ्या गावाबंिोबिच छोट्या छोट्या गावामंध्ये 
आठवडे बाजािाच्या रिविी त्यानंी रकमधून ह्या गायी न्यायला स रुवात 
केली. साहेब   गावात आले म्हटलं की त ड ंब गिी व्हायची. ‘पाळाल जसी 
ति जीवनात सििी’, ‘ज्याच्या घिी जसी गाय त्याच्या घिी लक्ष्मीचे पाय’, 
‘िेतात खत, घिात ऐपत व बाजािात पत’ असे फलक िंगरवलेले होते. 
आता साहेब कोितीतिी नवी योजना घेऊन आले आहेत हे लोकानंी 
ओळखले.  
 साहेबाचंी सभा स रू होई. रूबाबिाि पोषाख आरि लोकाचं्या 
अंतमगनाचा ठाव घेिाऱ्या आवाजात साहेब बोलू लागले की सािेचजि 
कानात प्राि आिून त्याचंा प्रत्येक िबि ऐकू लागत. 
 संकरित गायीची पैिास किी होते ती रिवसाकाठी वीस लीटि िूध 
किी िेते, रतचं संगोपि कसं किावं, िूध संस्था त म्ही उत्पारित केलेलं 
िूध कसं संकरलत किेल, गायीला आजाि झाल्यास त्यावि उपचाि कसे 
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होतील, अिा अनेक म द्दयावंि साहेब इत्थंभतू मारहती िेत. ि धाचा धंिा 
स्वतःच केल्याम ळे व त्याचा काटेकोि रहिेब ठेवल्याम ळे ते 
अरधकािवािीने बोलत. त्याम ळे लोकानंा त्याचंं म्हििं पटत असे.  

गायीपासून वषाचं सिासिी िूध उत्पािन, रमळिािं िेिखत व 
वासिे, त्यासाठी येिािा खचग, रमळिािा रनव्वळ नफा या साऱ्या गोष्टी ते 
गावोगावी सभा घेऊन पटवनू िेऊ लागले. बिोबिच एका रकमध्ये 
संकरित गाय ते घेऊन यायचे व जमलेल्या सवांसमक्ष ते त्या गायीची धाि 
काढून ती िहा लीटिहून अरधक िूध िेते हे िाखवनू िेत. त्याम ळे 
लोकानंा त्याचंी संकल्पना पटू लागली.  
 ते सागंत, एका गायीच्या ि धापासून मामलेिािाएवढा पगाि, िोन 
गायींपासून प्रातंसाबेहाएवढा ति तीन गायींपासून कलेक्टिएवढा पगाि. 
आता सागंा, त म्हाला मामलेिाि व्हायचं? का प्रातं व्हायचं? का 
कलेक्टि? साहेबाचं्या या वाक्यानंी सािे श्रोते प्रभारवत व्हायचे. त्याचं्या 
मनात आता संकरित गाय पाळण्याच्या कल्पना घि करू लागल्या.  
 खेडोपाडी जाऊन साहेबानंी प्रोजेक्टिच्या मितीने ‘संकरित 
गायीचा रसनेमा’ िाखवायला स रुवात केली. लोकानंा तो पाहायला 
आवडू लागला आरि संकरित गायींची संख्या झपाट्याने वाढू लागली. 
काही गावात ति घिटी गाय ही योजना स रू झाली. तािूंळवाडी व 
प िंिावडे ही गावं ित्तक योजनेत आघाडीवि होती. लोकानंा बकँोमाफग त 
कजग रमळवनू रिलं. िेकडो गोबिगसॅ संयंते्र स रू झाली. लोकानंा 
बकेँमाफग त कजग रमळवनू रिलं. अपािंपारिक ऊजा रनमाि होऊन 
पयाविि संवधगनासाठी साहेबानंी कंबि कसली होती. मायभरगनींची 
च लीच्या ध िापासून स टका होऊ लागली होती. िेतीला उत्तम खत रमळू 
लागले होते. ि सिीकडे रवरवध रठकािी िूध संकलन कें द्रावि िूध गोळा 
होऊ लागले होते. आता क ठे िििोज एक हजाि लीटि िूध प ण्याच्या 
िासकीय िूध योजनेला प िरवले जाऊ लागले होते.  
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 साहेबाचं्या मनात ‘िूधाचा महापूि’ ही  संकल्पना मूळ धरू लागली. 
त्यातूनच उभ्या महािाष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीि िेतकिी, िेतकिी, 
िेतमजूि व बल तेिाि याचं्या जीवनात नवा प्रकाि येिाि होता.  
 
दुधाचा डेस्क प्लटँ 
 िंकििावानंी ि ग्ध व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी अरवित मेहनत घेतली 
होती. लोकानंा संकरित गायीचे महत्त्व पटले होते. अनेकजि या गायी 
खिेिी करून िूध उत्पािनासाठी पे्ररित झाले होते. गायींची संख्या 
झपाट्याने वाढू लागली आरि ि धाचे संकलन एक हजाि लीटिवरून 
पाच हजाि लीटिपयंत झपाट्याने गेले. रनजंत क िूध ग्राहकापंयंत 
पोहोचरवण्यासाठी पाच हजाि लीटि क्षमतेचा डेस्को प्लँट िाजहंस 
पोल्रीच्या िेजािीच स रू केला. बगंलोिहून गायींचे लॉट आिले गेले. 
कािखान्यातील कामगािानंा गायींचे संगोपन कििे स लभ व्हावे यासाठी 
साम िारयक गोठ्याचंी नवीन संकल्पना िाबरवली. रठकरठकािी पि सेवा 
कें दे्र स रू केली. पि वैद्य िेतकऱ्याचं्या घिोघिी जाऊन औषधोपचाि करू 
लागले. ि धाचं संकलन रिवसागरिक वाढू लागलं.  
 याच ििम्यान िाह िी येथील महात्मा फ ले कृषी रवद्यापीठाचे 
क लग रू डॉ. हरिश्चदं्र पाटील यानंी अकलूज परिसिाला भेट रिली. 
िंकििावाचें िेतकऱ्यासंाठीचे अरभनव प्रयोग पाहून ते भािावनू गेले. 
“आम्ही व आमच्या कृषी रवद्यापीठातील प्राध्यापक व रवद्यार्थ्यांनी धडे 
घ्यावेत असे उपक्रम िंकििावानंी या परिसिात िाबरवले आहेत. खिं 
म्हिजे िंकििाव मोरहते-पाटील हे एक चालतंबोलतं कृषी रवद्यापीठच 
आहे” असे ते त्यावेळी म्हिाले.  
 
शिवामृत दूध उत्पादक सहकारी संघ 
 िूध धंद्यातील फायिा िंकििावाचं्या लक्षात फाि पूवीच आला 
होता. संकरित गायीचे महत्त्वही ओळखलं होतं. त्यासाठी १९७१ सालीच 
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संकरित गो-पैिास कें द्राची स रुवात केली होती. या गायींचा प्रचाि व 
प्रसाि किण्यासाठी त्यानंी अरवित मेहनत घेतली होती. एक हजाि 
लीटिवि स रू झालेले िूध संकलन झपाट्याने वाढू लागले होते. १९७४ 
साली ते पाच हजािावंि जाऊ पाहत होतं. त्यासाठी त्यानंी त्याच वषी 
प्लँट स रू केला. रनजंत क िूध. िासकीय डेअिीला िेण्यासाठी हा प्रयोग 
होता. प ढे िूध संकलनात मोठी वाढ स रू झाली. त्यानंी सवग बाबींचा 
आढावा घेतला आरि धाडस करून महािाष्ट्रातील एकमेव असा 
ताल कास्तिाविील ‘रिवामृत’ िूध उत्पािक सहकािी संघ स्थापन केला 
तो तो रिवस होता २७ जानेवािी १९७६.  

स रुवातीला फक्त पाच िूध उत्पािक संस्थांवि स रू झालेला हा संघ 
रवस्ताित गेला. प ढेप ढे िूध संकलन संस्थाचंी भिभिाट होऊ लागली. 
त्या संस्थाचं्या माध्यमातून ि धाची गंगा वाहू लागली होती. गावोगावच्या 
लोकामंध्ये संकरित गायींचे फायिे प्रात्यरक्षकामंधून प न्हा नव्याने त्यानंी 
िाखवनू रिले. स्वतःच्या िेतातच एक आििग गोपालन प्रकल्प उभारून 
त्याचा अथगिास्त्रीय दृष्टीने पै न् पै रहिेब त्यानंी ठेवला होता. त्याम ळे 
‘आधी केले मग सारंगतले’, या सूत्राम ळे लोकानंी िंकििावाचं्या िबिावि 
भिवसा ठेवला  व िूध उत्पािनासाठी त्यानंी कंबि कसली.  

िेतकऱ्यानंा घिपोच पि सेवा रमळू लागली. गाय आजािी पडली 
प्रकवा माजावि आली की, िूध संकलन संस्थेच्या नोंिप स्तकात नोंि 
केली की, िूध संकलन कििाऱ्या गाडीतून ती नोंि म ख्य कें द्रावि म्हिजे 
िूध संघावि यायची. रवरवध रवभागावंि पि वैद्याचंी नेमिूक केली. पि वैद्य 
िािोिािी जाऊन उपचाि करू लागले.  

 यापूवी उरुळी काचंनच्या मरिभाई िेसाईंनी िंकििावानंा 
संकरित गायी साभंाळिे जोखमीचे कसे आहे हे सारंगतले होते. त्यात 
प्राम ख्याने गायींची िोगप्ररतकािक िक्ती कमी असल्याने उपचाि वेळेवि न 
रमळण्याचा धोका ही प्रम ख बाब होती. इतिही रकिकोळ अडचिी होत्या, 
पि िंकििावानंी त्या सवांवि मात केली आरि िेतकऱ्याला स्वतःच्या 
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पायावि उभे किण्याचा चंग बाधंला. पिूसेवेची ही संकल्पना प ढे 
‘अकलूज पॅटनग’ म्हिून भाितभि स्वीकािण्यात आली. िेतकऱ्याचें िूध 
उत्पािन वाढले. पयायाने िूध संघाचे संकलन वाढत िारहले.  
 िूध उत्पािकाचंी संख्या फक्त एक्कावन्न होती, ती वास हजािावंि 
गेली. वार्मषक उलाढाल एक कोटीवरून िंभि कोटींच्या घिात गेली. िूध 
संकलनाने पाच हजाि लीटिवरून िीड लाखावंि उड्डाि केले. एकिेएक 
कामगाि संख्येवरून  स रू झालेल्या या िूध संघात प ढे िोन हजाि 
कामगािानंा िोजगाि रमळाला. स मािे चाळीस हजाि लोकानंा प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्षपिे लाभ रमळायला स रुवात झाली. ग जिातमधील आनंि 
पॅटनगला अकलूज पॅटनगने मागे टाकले, आरि ‘रिवामृत’ने महािाष्ट्राच्या 
रििपेचात मानाचा त िा खोवला. िंकििावाचं्या या कल्पकतेम ळे 
िेतकऱ्याचं्या घिात लक्ष्मी नािूं लागली.  
 त्याचें प त्र िाजप्रसह यानंी िूध संघाची जबाबिािी आपल्या खादं्यावि 
घेतली. ि धापासून स गंधी िूध, पेढे, टेबल बटि, श्रीखंड, आम्रखंड, तूप, 
पनीि, लस्सी, बास ंिी बफी इत्यािी उपपिाथग रनमाि होऊ लागले. 
आय. एस. ओ. ९००१, आय.एस. ओ. १४००१, एच. ए. सी. टी. व एच. 
एस. पी. आिी मानाकंने रमळरविािा भाितातील ‘रिवामृत’ हा एकमेव 
संघ आहे. प ढे प ढे िासनाने रनधारित केलेल्या ििापेक्षा जािा िि 
िेण्याची रकमया उत्कृष्ट व्यवस्थापनाने साधली. िेतकऱ्यानंा पि सेवा, 
चािा रबयािे, चाफकटि व इति स रवधा उपलबध करून रिल्या.  

िारिद्र्याच्या अंधािात सहकािाची मिाल पेटवनू समृद्धीचा प्रकाि 
सवगिूि पसिला होता. िंकििावानंी िारिद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा व 
मागासलेपिारवरुद्ध य द्ध प कािले होते. य द्धाच्या या ििागंिावि ते 
आपल्या सहकाऱ्यासंह व भरूमप त्रासंह ित्रूंवि चढाई किीत होते. त्यात 
यि रमळत होते.  
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कला-क्रीडापे्रमी िंकरराव 
  

अकलूजला मोठी ऐरतहारसक पार्श्गभमूी लाभलेली आहे. इ. स. 
१२११ साली यािव िाजघिाण्यातील प्रसघन िाजानंी येथे नीिेकाठी 
भ ईकोट रकल्ला बाधंला. या रकल्ल्यात रिलेिखानाबिोबि संभाजीिाजे 
१६७९ साली ४ मरहने म क्कामास होते. प ढे म किगबखानाने छत्रपती 
संभाजीिाजानंा कैि केल्यावि १६८९ साली औिंगजेबाची छाविी 
अकलूजलाच होती. संभाजीिाजाचं्या हत्येनंति महािािी येसूबाई व 
िाहूिाजे म घलाचं्या कैिेत सापडले तेव्हा २४ ते २६ रडसेंबि १७०४ हे तीन 
रिवस त्याचंा म क्काम येथेच होता. प ढे स्वातंत्र्य चळवळीत क्रारंतप्रसह नाना 
पाटील, वसंतिािा पाटील याचें अनेक सहकािी भरूमगत असताना येथेच 
आश्रयास होते. 
 काळाच्या ओघात या रकल्ल्याची ि िगिा झाली. तटबिंी व अनेक 
ब रूज ढासळले. रकल्ल्यात मोठी झाडे व काटेिी झ ड पे वाढली. 
अकलूजच्या इरतहासाचा वािसा असिाऱ्या या रकल्ल्याची जीिोद्धाि 
किण्याचे व अंतबाह्य रूप पालटून टाकायचे त्यानंी ठिवले. १४ नोव्हेबि 
१९७४ साली त्याचें रचिंजीव जयप्रसह याचंी अकलूजच्या सिपचंपिी 
रनवड झाली. त्यानंा साहेबानंी रकल्ल्याच्या जीिोद्धािासंबधंी मागगििगन 
केले. रपिश्रमपूवगक त्यानंी या रकल्ल्याला नवे रूप रिले. मधल्या 
ब रूजावि छत्रपती रिविायाचंा भव्य अर्श्ारूढ प तळा बसरवला. 
रकल्ल्याच्या ऐरतहारसक पार्श्गभमूीला धक्का न लावता, स ंिि असे उद्यान, 
रवद्य त िोषिाई व कािंजे रनमाि केले. प ढे रवजयिािानंी महािाष्ट्र 
िासनाच्या पयगटन रवभागामाफग त १६ जून २००८ िोजी भव्य रिवसृष्टी 
उभािली. आज अकलूज हे एक प्रम ख पयगटनाचे के्षत्र म्हिून नावारूपास 
आले आहे. 
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१९७४ चा शत्रित्सांवत्सशरक शिवराज्याशभरे्षक सोहळा 
 छत्रपती रिविाय म्हिजे उभ्या महािाष्ट्राचं स्फूर्मतस्थान. 
रिविायाचंी कीती अनंत काळापयंतच्या रपढ्यानंा संघषग व िेिसेवा 
किण्याचे बळ िेिाि आहे. िंकििावाचें जे जे पे्रििास्त्रोत होते त्यामध्ये 
छत्रपती रिविाय सवगप्रथम होते. िंकििावानंी रिवजयंतीचे कायगक्रम 
मोठ्या उत्साहाने आत्तापयंत पाि पाडले होते. जनजागृती किण्याचे हे 
प्रभावी माध्यम होते अिी त्याचंी श्रद्धा होती. जून १९७४ मध्ये 
रिविाज्यारभषेकाला तीनिे वषग पूिग होिाि होती; म्हिून महािाष्ट्र 
िासनाने अनेक कायगक्रमाचें आयोजन केले होते. 
 साहेबानंी अकलूजमध्ये भव्य कायगक्रमाचे आयोजन केले. 
गावोगावच्या लोकानंा रचत्रिथामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. 
रिवचरित्रातील एक-एक प्रसंग सािि होऊ लागले. रिवजन्म, स्विाज्य 
स्थापनेची प्ररतज्ञा, तोििा रकल्ला, अफजलखान वध, िारहस्तेखानाची 
फरजती, रिवाजी-संत त कािाम भेट, गड आला पि प्रसह गेला, यासािखे 
अनेक रचत्रिथ सािि झाले. हजािो कलाकािानंी रवरवध भरूमका सािि 
केल्या. िेवटचा रचत्रिथ होता तो रिविाज्यारभषेक सोहळ्याचा. 
रिवाजीच्या भरूमकेत िाजप्रबडे व्यरक्तमत्त्व लाभलेले रवजयप्रसह होते. ति 
य विाज संभाजीच्या भरूमकेत प्रतापप्रसह होते. 
 साहेबाचें रकत्येक कायगकते अष्टप्रधान मंडळात सहभागी झाले होते. 
असंख्य लोक सििािाचं्या वेिात होते. मिनरसहानंी भगवा ध्वज उंच 
धिला होता. समोि लेझीम, गजी, ढोल, तािा लाठीहल्ला, तलवािबाजी 
असे रवरवध खेळ सािि होत होते. स्स्त्रया मिाठमोळ्या वेिात रमिवि कीत 
सहभागी झाल्या होत्या. रिविायानंा त्या औक्षि किीत होत्या. रमिविूक 
सिारिविाव माने रवद्यालयाच्या भव्य प्रागंिात आली. रतथे भव्य िंगमंच 
साकािला होता. त्या रठकािी रिविाज्यारभषेक सोहळा मोठ्या उत्साहाने 
पाि पडला. सवांनी केलेली ‘क्षरत्रय क लावतंस, िाजारधिाज गो-िाह्मि 
प्ररतपालक छत्रपती रिवाजी महािाज की....जय!’ ही गजगना आसमंतात 
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ि मि मली... िंकििावाचें मन तीनिे वषे मागे गेले. त्यानंी मनोमन 
रिविायाचं्या स्मृतींना म जिा केला. 
 
प्रताप क्रीडा मंडळ 
 समाजाच्या रवकासाचे यथाथग मोजमाप केवळ आर्मथक समृद्धी 
आिून होत नसते. चोहोकडून झालेला सवांगीि रवकास िंकििावानंा 
अरभपे्रत होता. रवरवध प्रकािच्या खेळावंि िहिी लोकाचंीच मके्तिािी 
होती. अनेक कलाचंा आस्वाि घेण्यात ग्रामीि भाग मागे होता, ही बाब 
साहेबाचं्या मनाला लागत होती. इथल्या लोकानंी खऱ्या अथानं समृद्ध 
जीवन जगावं अिी त्याचंी इच्छा होती. या भागातील तरुिानंा रवरवध 
उफक्रम िाबरवण्यासाठी िंकििावानंी १९७६ साली प्रताप क्रीडा मंडळाची 
स्थापना केली आरि अनेक रवधायक अिा सासं्कृरतक व खेळाचं्या 
उपक्रमाचंी पहाट झाली. त्याचें कतगबगाि स प त्र जयप्रसह मोरहते-पाटील 
यानंी प ढे प्रताप क्रीडा मंडळाची ध िा स्वतःकडे घेऊन िाष्ट्रीय िालेय 
क्रीडा स्पधांचे आयोजन केले. भव्य अिा िौप्यमहोत्सवी क्रीडास्पधांचे 
यिस्वी आयोजन केले. िाष्ट्रीय िालेय क्रीडा स्पधा १९८२ साली, ति 
महािाष्ट्र िाज्य महोत्सवी स्पधा १९८५ साली यिस्वीिीत्या पाि पाडून 
त्यामध्ये अनेक सासं्कृरतक कायगक्रमाचें व रवरवध स्पधांचे आयोजनही 
यिस्वीपिे केले. १९९२ साली िाष्ट्रीय क्रीडा स्पधेचे आयोजन व 
खेळाचं्या पायाभतू स रवधाचंा रवकास याम ळेच झाला. िंकििावानंी 
लावलेले हे िोपटे आज रवरवध उपक्रमानंी झळाळून रनघत आहे. 
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महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर पशरर्षद व महाराष्ट्र केसरीची शिवड 
 क स्ती म्हिजे ग्रामीि महािाष्ट्राचा र्श्ास. िामायि-
महाभाितापासून चालत आलेले मिानी खेळ. गावोगावी क स्त्यासंाठी 
तालमी. त्या तालमींमध्ये म लानंा लहानपिापासूनच क स्तीचे धडे 
िेण्याचा ज ना रिवाज. पहाटे उठून म लानंी व्यायाम किावा, क स्ती खेळून 
निी प्रकवा रवरहिावि पोहून यावं, िूध प्यावं, मोड आलेली मटकी नाष्टा 
म्हिून खावी, मग इति कामानंा लागावं हाच रिवाज ज न्या मािसानंी स रु 
ठेवला होता. िंकििावानंा क स्तीची भािी हौस. लहानपिात व प ढे 
तारुण्यातही अनेक क स्ती मिैानामंध्ये ते क स्त्या खेळले होते. प ढे प ढे 
आपल्या गावातील पैलवानानंा घेऊन ते गावोगावच्या क स्त्याचं्या फडावि 
जायचे. एकिा बैलपोळ्याच्या स मािास सिसिला त्याचं्या बरहिीच्या 
गावीच क स्त्या होत्या. िंकििाव आपले थोिले रचिंजीव रवजयिािा व 
इति म लानंा घेऊन सिसिला गेले. िािा अगिीच लहान होते ते 
गोिेपान, नाजूक व रिसायला स ंिि. त्याचं्या गळ्यात सोन्याचा गोफ व 
कमिेला काळा कििोडा. त्याम ळे लहान रवजयिािा खूपच ख लून 
रिसायचे. बािामतीचे आप्पासाहेब पवाि यानंाही क स्ती व व्यायामाची खूप 
आवड होती. त्यानंीही अनेक म लाचंा व्यायाम घेतला होता. त्याचें धाकटे 
बधूं प्रताप याचंीही क स्तीची तयािी आप्पासाहेबानंी करून घेतली होती. 
रवजयिािा व प्रतापिाव पवािाचंी क स्ती लावली गेली. त्यावेळी तयािीने 
मिैानात उतिलेल्या प्रतापिावानंी रवजयिािानंा लगेच आस्मान 
िाखवले. 

प ढच्या वषी त्याच मिैानावि क स्त्या होत्या. िंकििाव आपल्या 
पठ्ठठ्यानंा घेऊन सिसिला गेले. यावेळी मात्र रवजयिािानंी कसून 
मेहनत घेतली व क स्तीचा सिाव केला होता. प न्हा एकिा या छोट्या 
पैलवानाचंी क स्ती लावली गेली. यावेळी मात्र रवजयिािानंी चागंलीच 
तयािी केल्याम ळे त्यानंी प्रतापिावावंिच लगेच डाव केला व क स्ती 
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मािली. ही आठवि प्रतापिाव पवािानंी आपल्या ‘वाटचाल’ या प स्तकात 
ख मासिािपिे नोंिरवली आहे. 
 िंकििाव गावोगावच्या क स्ती मिैानात हजि िाहत. अनेकिा त्यानंी 
क स्तीचे पचं म्हिूनही काम केले  होते. त्याम ळे प ढे त्यानंी क स्तीच्या 
पे्रमाखाति कोल्हापूिच्या खासबाग मिैानाप्रमािेच पवगती मंरििाजवळ 
एक प्रिस्त असे क स्तीमैिान तयाि करून घेतले. हजािो िौरकनानंा 
समोि चाललेल्या क स्त्या सहज पाहता येतील अिी िचना केली. 
मध्यभागी गोलाकाि लालमातीचा भव्य आखाडा, त्याभोवती पैलवानानंा 
रफिरवण्यासाठीचे गोल प्रिगि व त्याबाहेि पे्रक्षकाचंी बैठक व्यवस्था. 
पूवेकडे स्टेज व्यवस्था. िरक्षिेकडे मैिानाचे प्रवेिद्वाि, िेखिे असे क स्ती 
मिैान त्यानंी बाधूंन तयाि केले. सगळीकडे वृक्षािोपि करून भरवष्ट्यातील 
सावलीची सोय केली. कें द्रीय मंत्री अण्िासाहेब प्रििे याचं्या हस्ते १२ माचग 
१९७५ िोजी त्या आखाड्याचं उद्घाटन करून क स्त्याचंा फड भिरवण्यात 
आला होता. हे क स्तीमैिान क स्ती िौरकनाचंं आकषगिाचं कें द्र बनलं 
होतं. ‘रिवतीथग आखाड’ अस ंनामकिि झालं होतं. 
 महािाष्ट्र िाज्य क स्तीगीि परिषिेचे अध्यक्ष मामासाहेब मोहोळ हे 
होते. परिषिेचे अरधवेिन तोंडावि येऊन ठेपलेले असतानाच यजमानपि 
घेतलेल्या नािेंड रजल्हा तालीम संघाने आयोजन किण्यास असमथगता 
ििगरवली. ऐनवेळी परिषिेचे आयोजन कििं म्हिजे एक मोठं आव्हान 
होतं. मामासाहेब मोहोळ यानंा गेल्या वषी उद्घाटन झालेलं अकलूजच ं
मिैान आठवलं, िंकििाव मोरहते-पाटील त्याचं्या डोळ्यासंमोि उभे 
िाहीले. आरि त्यानंी ताबडतोब साहेबाचंी भेट घेतली.  
 सहकािमहषी िंकििाव मोरहते-पाटील १९७६ च्या महािाष्ट्र िाज्य 
क स्तीगीि परिषिेचे स्वागताध्यक्ष झाले. रडसेंबिमध्ये अरधवेिन होिाि 
असे त्यानंी जाहीि केले आरि साहेब तयािीला लागले. २२ ते २६ रडसेंबि 
या काळात रवरवध गटातंील क स्ती स्पधा होिाि होत्या. महािाष्ट्रातील 
२६ रजल्ह्यातंील तालीम संघाचें सिस्य व मल्लाचंी अकलूजला यात्राच 
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भिली. साहेबानंी स्वतः सवांच्या म क्काम व भोजनाची उत्तम सोय केली, 
सहषग स्वागत केलं. 
 २२ रडसेंबि िोजी क स्तीगीि परिषिेला स रुवात झाली. सोलापूि 
रजल्हा परिषिेचे अध्यक्ष रवजयप्रसह मोरहते-पाटील यानंी आखाड्याचं 
पूजन केलं. रजल्हा तालीम संघाचे अध्यक्ष बाबिूाव पाटील अनगिकि, 
मामसाहेब मोहोळ याचं्याबिोबि साहेबानंी उद्घाटनाचे नािळ फोडले. 
 महािाष्ट्र क स्तीगीि परिषिेच्या अरधवेिनात क स्त्यानंा स रुवात 
झाली. िाज्यातील प्रत्येक रजल्ह्यातून रवरवध वजनी गटातूंन आलेल्या 
पैलवानाचं्या क स्त्या स रु झाल्या. सवग पैलवान आपले कौिल्य, चापल्य व 
सामर्थ्यग पिाला लावनू खेळू लागले. ‘महािाष्ट्र केसिी’ या सवात मोठ्या 
गटात, गािी रवभागातून भ ईज (सातािा) येथील रिवाजी पाचप ते व माती 
वाभागातून प ण्याचा रहिामि बनकि हे अव्वल जोडीतील मोहिे अंरतम 
फेिीत िाखल झाले. ‘महािाष्ट्र केसिी’ या मानाच्या रकताबासाठी िोन्ही 
मल्ल लढतीसाठी सज्ज झाले. साऱ्या महािाष्ट्रातील क स्तीप्रमीचे लक्ष 
अकलूजच्या या लढतीसाठी सज्ज झाले. साऱ्या महािाष्ट्रातील 
क स्तीपे्रमींचे लक्ष अकलूजच्या या लढतीवि लागले. िोन्ही मल्लाचें क स्ती 
महािाष्ट्राचे अथगमंत्री यिवंतिाव मोरहते व िंकििाव मोरहते-पाटील यानंी 
लावली. 
 िोन्ही मल्ल तोडीस तोड होते. पि अटीतटीच्या या लढतीत 
प ण्याच्या रहिामि बनकिने रिवाजी पाचप तेवि रवजय रमळवला. 
यिवंतिाव मोरहतेंच्या हस्ते ‘महािाष्ट्र केसिी’ रहिामि बनकिला चािंीची 
गिा, िोख िक्कम बहाल किण्यात आली. 
 १९५२ च्या हेलप्रसकी ऑरलस्म्पकमध्ये भािताला परहलेवरहले 
वैयरक्तक खेळाचे पिक रमळवनू िेिािे खािाबा जाधव, ‘प्रहि केसिी’ 
मारूती माने, गिपतिाव आंिळकि, ‘रुस्त म-ए-प्रहि’ रहरििचंद्र 
रबिाजिाि गिपत  खेडेकि याचं्यासोबत ग रू िीनानाथ हेही उपस्स्थत 
होते. सवग मल्लाचंा िंकििावानंी सत्काि केला. 
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 क स्तीगीि परिषिेचे स्वागताध्यक्ष या नात्याने त्यानंी यावेळी 
महत्त्वपूिग रनिगय घेतले. ग िवंत खेळाडंूना साखि कािखान्यांनी ित्तक 
घेऊन त्याचंा खचग भागवावा असे ठिले. िासनाकडून क स्तीगीिानंा 
मानधन रमळावे, व्यायामिाळानंा अन िान रमळावे. आंतििाष्ट्रीय स्पधेत 
आपला िेि चमकण्यासाठी नवीन प्ररिक्षि कें दे्र व प्ररिक्षकाचंी नेमिूक 
आिी ठिाव संमत किण्यात आले. आपल्या परिसिातील पैलवानानंी 
‘महािाष्ट्र केसिी’, ‘प्रहि केसिी’ तसेच िाष्ट्रीय व आतंििाष्ट्रीय  स्पधेत 
नाव कमवावे अिी त्याचंी तीव्र इच्छा होती. त्याचं्या पश्चात १९८७ साली 
सिारिवनगिचा तानाजी बनकि व १९८८ साली रनमगावचा छोटा 
िावसाहेब मगि यानंी ‘महािाष्ट्र केसिी’ हा मानाचा रकताब पटकारवला. 
मोठे िावसाहेब मगि यानंी उपमहािाष्ट्र केसिी पिापयंत मजल मािली 
ति ज्ञानेर्श्ि पालवे, तानाजी बोडिे, सोमनाथ मगि आिींनी िाष्ट्रीय 
पातळीवि आपल्या नावाचा व या परिसिाचा िबिबा रनमाि केला. 
 
तमािा पशरर्षदेचे अध्यक्ष 
 कला मािसाला जीवनाचा आस्वाि घ्यायला व जगायला 
रिकरवते. िोजच्या िहाटगाडग्यात कामाने रििून गेलेल्या मािसाच्या 
मनाला रविंग ळा रमळिे ही त्याची खिी भकू असते. त्यासाठी अनेक 
कलाप्रकाि या मिाठी मातीतून जन्माला आले. रकत्येकानंी आपले उभ ं
आय ष्ट्य कलेच्या संवधगनासाठी व आरवष्ट्कािासाठी समर्मपत केलं. 
अनेकानंी अनेक कलाप्रकािानंा जन्म रिला. संगीत, नृत्य, गायन, 
अरभनय, नाट्य आिी कला रवकरसत झाल्याच होत्या. त्याच्याच 
बिोबििीने ग्रामीि भागात गजी-ढोल, लेझीम हे मिानी हे खेळ 
मध्यय गीन काळापासून खेळले जात होते. त्यातूनच लढाई किण्याचे 
अप्रत्यक्षपिे रिक्षि रिले जात होते. मनोिंजनाबिोबिच िािीरिक व्यायाम 
सहजपिे होत होता. नव्या रपढ्यावंि संस्काि प्रबबरवण्यासाठी याचंा खूप 
उपयोग होत होता. 
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 िंकििाव व त्याचें िोन्ही बधूं यानंाही खेळाचंी लहानपिापासून 
आवड होती. रतघानंाही मल्लरवद्या अवगत होती. तसेच लेझीमसािखा 
खेळ ते मोठ्या आवडीने खेळत. अनेक सवंगड्यासंोबत हा खेळ 
पाटीलवाड्यावि िात्री उरििापयंत चाले. 
 मोठे झाल्यावि स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी होऊन प ढे सहकाि व 
िाजकाििाच्या धावपळीत काळ खूप वेगाने धावला. आता िंकििावाचंी 
सते्तविची माडं पक्की झाली होती. त्याचं्या कल्पना व स्वप्नानंी मूतग स्वरूप 
धािि केले होते. लोकानंाही समृद्धीची फळे चाखायला रमळत होती. 
 महारिविात्रीरनरमत्त जंगी यात्रा भरू लागली होती. पवगती 
मंरििाच्या पूवेला भव्य असा रिवताथग आखाडा तयाि केला होता. रतथे 
ििवषी भव्य क स्ती स्पधा होत होत्या. पवगतीसमोिच्या मैिानात प्रििगने 
भिरवली जात होती. िात्रीच्यावेळी नेक लोककलाचें कायगक्रम आयोरजत 
केले जात होते. प्रताप क्रीडा मंडळाच्या वतीने रवरवध स्पधांचे आयोजन 
किण्यात साहेब सरक्रय होते. 
 बाळासाहेब िेसाई मंत्री असताना िंगिाव पाटील हे महािाष्ट्र िाज्य 
तमािा परिषिेचे अध्यक्ष होते. िंगिाव पाटलानंी बाळासाहेब िेसाईंच्या 
मितीने तमािातील कलाकािासंाठी अनेक मागांनी भिीव मित रमळवनू 
रिली होती. त्याम ळे कलावंतामध्ये एक स िरक्षततेची भावना होती. तमािा 
परिषिेचे रचटिीस म्हिून बाळासाहेब गोिे काम पाहत होते. अचानकपिे 
िंगिाव पाटील याचें रनधन झाले. सवग तमािा कलावंतानंा धक्का बसला. 
ही लोककला रजवंत ठेवण्यासाठी ज्यानंी खूप महत्त्वाची भरूमका पाि 
पाडली होती त्या ं िंगिाव पाटलानंंति आपल्याला ताििािा कोिी नाही 
अिी अस िरक्षततेची भावना महािाष्ट्र तमािा परिषिेतील सवग 
कलाकािामंध्ये रनमाि झाली. 
 परिषिेचे सवग प्रम ख लोक बाळासाहेब गोिेंकडे जमा झाले. 
िंगिावबापूंच्या रूपाने आपला सवांचा आधाि त टला आहे. आता 
आपल्याला समजून घेिािा व तारून नेिािा असा समथग नेता कोि रमळू 
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िकेल अिी चचा स रू झाली. अनेकानंी अनेक नावे स चरवली. अचानक 
प ण्याचे आप्पासाहेब गायकवाड यानंी िंकििाव पाटलाचें नाव स चरवले. 
तोच सवांनी एकच जल्लोष केला आरि महािाष्ट्र तमािा परिषिेचे 
अध्यक्षपि स्वीकािण्याची रवनंती किण्याचे सवान मते ठिले. प्रम ख 
मंडळींनी िंकििावाचंी भेट घेऊन अध्यक्षपि स्वीकािण्याची रवनंती केली. 
अडीअडचिीत सापडलेल्याचं्या मितीला धावनू जाण्याचा व मित 
किण्याचा ग ि त्याचं्या िक्तातच होता. िंकििावानंी सवांची रवनंती मान्य 
केली आरि ते महािाष्ट्र तमािा परिषिेचे अध्यक्ष  झाले.  
 प ण्यातील आयगभषूि रथएटिमध्ये िंकििावाचं्या भव्य सत्काि 
समािंभाचे आयोजन किण्यात आले. सत्कािाल उत्ति िेताना आपल्या 
भाषिात ते म्हिाले, ‘कलावंत’ हा कलेचा भोक्ता असतो. त्यास आपल्या 
कलेप ढे धनाचीही तमा नसते, कािि त्याला माहीत असते, श्रीमंत मािूस 
धन िेऊन तलवाि घेऊ िकतो पि प्रहमत घेई िकत नाही. धन िेऊन 
नोकि रमळू िकतो, पि सेवक नाही. आज कला व कलावंत शे्रष्ठ आहेत, 
त्याची किि किायला हवी. त्याचं्या उद्धािासाठी व उििरनवाहासाठी 
थोिामोठ्याचं्या सहकायाने आपि झटूयात. त्यासाठी मी जे प्रयत्न किीन 
त्यास सवांनी सहकायग किावे. उपेरक्षत कलावंतानंा समजून घेऊन 
त्याचं्या वेिनावंि फ ं कि घालण्यासाठी साहेब तत्पि होते. कलावंतानंा 
सन्मान प्रातीप करून िेण्याचे त्यानंी ठिवले.  
 कािखान्याजवळ टेस्क्नकल हायस्कूलच्या भव्य मिैानावि तीन 
रिवसाचं्या तमािा परिषिेचं आयोजन केले. तीनही रिवस भिगच्च 
कायगक्रमाचें आयोजन किण्यात आले. परिषिेच्या पिारधकािी व 
कलावंतािंी साहेबानंी स संवाि साधला. त्याचं्या समस्या जािून घेतल्या. 
कलाकािाचं्या म लाचें रिक्षि, वृद्ध कलाकािानंा मानधन, रनवासी 
आश्रमिाळा आिींची चचा यावेळी झाली. िंकििाव केवळ बोलिािे 
कृरतिून्य प ढािी नव्हते. त्यानंी थेट म ख्यमंत्र्याकंडे या कलाकािाचं्या 
म लासंाठी आश्रमिाळेची मागिी केली. कमलाबाई कळंबकि यानंी 
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पिभिीत आश्रमिाळेसाठी जागेचा प्रश्न सोडवला, ति अन िानाचा प्रश्न 
िंकििावानंी रनकालात काढला. तमािातील ढोलकी व चाळ याचं्या 
ठेक्याचे िंकििाव जिी ििी िरसक होते, तिी टाळमृिंगाच्या रननािात 
होिाऱ्या रवठूनामाच्या गजिात व पालखी सोहळ्यातील भजनामंध्ये ते 
सहभागी होत. रवठ्ठल जामिाि हे साहेबाचें वगगरमत्र होते. त्यानंा भजनाची 
आवड होती. त्याचं्यासोबत साहेब अभगं गायनात तल्लीन होत. भजनी 
मंडळाला िंकििावानंी सवगतोपिी सहकायग केले. 
 
शिवपावमती बाल वाद्यवृंद 
 वेगवेगळ्या कामाचं्या रनरमत्ताने िंकििावानंी महािाष्ट्र प्रपजून 
काढला होता. रजथे जाईल रतथून माझ्या परिसिात काही किण्याजोगं 
आहे का? असा प्रश्न त्याचं्या मनात रनमाि होई. कोल्हापूि म्हिजे कलेचं 
माहेि. अनेक लोककलानंा छत्रपती िाहंूनी िाजाश्रय ति रिलाच, 
त्याचबिोबि कलाचंा प्रसाि होण्यासाठी प्रोत्साहन रिले. कोल्हापूि 
परिसिात िंकििावाचें अनेक स्नेही होते. वािण्याचे तात्यासाहेब कोिे 
त्यापैकीच एक. प ण्यातल्या डेक्कन ि गि असोरसएिनच्या वार्मषक 
अरधवेिन प्रसंगी उपस्स्थत सिस्याचं्या मनोिंजनाथग वाििा वाद्यवृंिाचा 
कायगक्रम पाहून िंकििाव मंत्रम ग्ध झाले. ‘िेवानंी प ष्ट्पवृष्टी किावी असे ते 
संगीत!’ िंकििावाचंी िानत अव्वल नंबिची होती. त्या बालकलाकािानंा 
त्यानंी उत्स्फूतगपिे बक्षीस रिले व कौत क केले. ते तात्यासाहेब कोिेंना 
म्हिाले, “त मच्या वाद्यवृंिाचा जागरतक िौिा करून आिायची पिवानगी 
मला द्या. या स्वगीय संगीताच्या स्विलहिींवि मी त म्हाला कोटभि रूपये 
रमळवनू िेतो.” 
अकलूज परिसिात संगीतकलेच्या संवधगनासाठी रिवपावगती रस्टच्या 
माध्यमातून बाल-वाद्यवृंिाची स रुवात १९७८ च्या जानेवािी मरहन्यात 
केली. त्यासाठी कोल्हापूिहून िंकििाव क लकिी या संगीत रिक्षकाची 
रनय क्ती केली. पधंिा वषांपयंतची म ले पेटी, तबला, ड्रमसेट, संतूि, 
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रसथेसायझि, बेंजो, खंरजिी, मेंडोरलन इत्यािी अनेक वादे्य वाजव ू
लागली. पढंिपूिच्या रवठ्ठलमंरििात या बालवाद्यवृंिाचा परहला कायगक्रम 
आयोरजत केला होता. भरक्तगीताचें गायन यावेळी बालकलाकािानंी केले 

व िंकििाव मोठ्या कौत काने म लाकंडे पाहू लागले.
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चेतिा ठचतामिीचे गाव 
 

नीिेकाठच्या मातीत वाढलेले, एका िेतकिी क ट ंबातील िंकििाव 
िाज्य व िेिपातळीवि कीती रमळव ूिकले, ते अंगी असलेल्या रनःस्वाथी 
व रनःस्पहृ सामारजक बाधंीलकीम ळेच. त्याचं्यात नव्या-ज न्याचंा अपूवग 
संगम होता. त्याचें नीिेवि पे्रम होते, त्याचें भीमेवि पे्रम होते, त्याचें 
अकलूजच्या भ ईकोट रकल्ल्यावि पे्रम होते, त्याचें नीिा-भीमा काठच्या 
िेतमळ्यातील डोलिाऱ्या रहिव्यागाि रपकावंि पे्रम होते, असा हा अपूवग 
प्रीतीचा सोहळा ति ि सऱ्या बाजूला गरिबाचं्या किवेचा महापूिही होता. 
िेकडो भाषिातून साध्या-साध्या िबिातून ते लोकािंी चचा व संवाि 
किीत. अरिरक्षत भोळ्याभाबड्या जनतेला ते थोिल्या भावाच्या मायेने 
समजावनू सागंत होते. 

िंकििावाचें व्यरक्तमत्त्व अत्यंत रुबाबिाि होते. सह्याद्रीच्या 
रिलाखंडासािखा िेह, रवलक्षि बोलके डोळे, रधप्पाड िेहयष्टी, 
पाढंिेि भ् कपडे, लाखातही नजिेस भिेल असे व्यरक्तमत्त्व, सतत मनात 
नावीन्याचा ध्यास घेतलेले, नवे रवचाि, नव्या संकल्पना, नव्या योजना 
िाबरविािा एक कमगयोगी. कष्टकिी व श्रमजीवींना हा मािूस आपला 
वाटे. िंकििावही त्यानंा जवळ घेत. ि सऱ्या बाजलूा ज्येष्ठ सारहस्त्यक 
मृत्य ंजयकाि स्व. रिवाजी सावंत, स्व. डॉ. सिोरजनी बाबि, भािताचे 
न्यामूती स्व. यंिवंतिाव चंद्रचूड, महािाष्ट्राचे वैभव प्राचायग रिवाजीिाव 
भोसले, रिविाहीि बाबासाहेब प िंििे यासािख्या अनेक सृजनिील, 
रवद्वान व रवचािवंताचंाही सहवास त्यानंा हवाहवासा वाटे. 

िंकििावाचं्या प्रवासात अनेक अडथळे आले, अनेक जन त्याचं्या 
सोबत आले काही सोडून गेले. पि सामान्य मािूस िेतकिी, कामगाि, 
सिैव त्याचं्या बिोबि िारहले. सवग जारतधमांच्या मािसानंा त्याचंी 
हाताळण्याची पद्धत, व िेतकिी व कामगाि याचं्या उन्नतीचा रवचाि 
घेऊनच ते सवगत्र रफिले व त्याम ळेच स्वतःचे गाव, ताल का, रजल्हा 
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ओलाडूंन संपूिग महािाष्ट्रात त्याचंा संचाि होता. महािाष्टात कोठेही 
त्याचंी सभा असो, आज बाजूच्या रजल्ह्यातील हजािो िेतकिी, कामगाि, 
कायगकते तेथे उपस्स्थत असत. चावडीपासून वेिीपयंत चालत जाण्याची 
त्याचंी तयािी असल्याम ळेच ते िंकििावाचें ’सहकािमहषी’ झाले. 
 
प्रसन्ि व रुबाबदार व्यक्क्तमत्त्व-चालते बोलते न्यायालय 

अत्यंत संयमी, पि किखि वृती, िेतकऱ्याचं्या रवकासासाठी 
प्रमारिक प्रयत्न, त्याचं्यासाठी अरवचल रनष्ठा, अभ्यासू व रवचािी वृत्ती, 
आरतर्थ्यिीलता, स्वभावात गोडवा, रविोधकाबंद्दल मनात कट ता नाही. 
केवळ वेळ पाहून वागण्याची पद्धत, स्वाःच्या चारित्र्याला जपिािा, 
स संस्कृत मनाचा, कलारंवषयी व कलाकािारंवषयी आिि व पे्रम 
बाळगिािा, प ढे जािाऱ्याचे पाय न ओढता त्यास प ढे डाण्यास मित 
कििािा, भ्ष्टाचािी, िंगेखोि व रवध्वंसक प्रवृत्तीला कधीही खतपािी न 
घालिािा असा हा नेता महािाष्ट्राचे ‘भषूि’ होते. 

मािूस म्हटले की, च काही आल्याच पि एक चूक प न्हा होिाि 
नाही याची िक्षता ते घेत. स्वतःमधील उरिवा िोधण्यासाठी ते सतकग  
असत. खूिमस्किे व भाटरगिी कििाऱ्यानंा त्यानंी कधी जवळ केले 
नाही. आज जारतधमाचा आधाि घेऊन िाजकािि होताना रिसून येते. 
साहेबानंी हा संक रचत रवचाि कधीच केला नाही. मािूस हीच जात व 
रवकास हाच धमग त्यानंी मानला. 

साहेबानंी स्थापन केलेल्या प्रत्येक संस्थेच्या प्रिासनावि त्याचंी 
अरतिय घट्ट पकड होती. ते नेहमी म्हित, “घोडं कसं चालतं ? घोडं 
चालत ते घोडेस्वािाची माडं ओळखून. माडं पक्की पारहजे. म्हिजे घोडं हा 
हा म्हिती आपला पल्ला गाठतं. “ प्रत्येक मािसाच्या जीवनात असा 
एखािा प्रसंग घडतो की, त्याम ळे त्या मािसाच्या जीवनाला एक नवं 
अनपेरक्षत असं वळि रमळतं. तो क्षि पकडण्यासाठी ज्याला ब द्धी असते 
तो मािूस असामान्य कतृगत्वाचा धनी होतो असे त्यानंा वाटे. समाजात 
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नाना स्वभावाचे व प्रवृत्तीचे लोक असतात. कधीकधी क ट ंबातील 
नात्यातंही वाि रनमाि होत असतात. िेजािी-िेजािी िाहिाऱ्यामंध्ये 
रकिकोळ काििावंरून संघषग होतात, ति िेताच्या बाधंावरून होिािी 
भाडंिे व मािामाऱ्या ही गोष्ट िेतकऱ्याचं्या पाचवीलाच प जलेली. 

समाजस्वस्थासाठी आपापसातील तंटे रमटरविे आवश्यक होते. 
िंकििाव ही गोष्ट जािून होते की, समृद्धी व रवकास साधायचा असेल ति 
भाडंिामंध्ये लोकाचंी िक्ती वाया जाता कामा नये. रकिकोळ भाडंिाचें 
रूपातंि मोठ्या भाडंिात होते. त्याचे अनेक ि ष्ट्परििाम होतात. व्यक्ती, 
क ट ंब, समाज या सवगच घटकावंि भाडंिाचें ि िगामी रवपिीत परििाम 
होऊन पयायाने प्रगतीला खीळ बसते. प्रचतनिील व द्रष्ट्ट्या िंकििावानंी 
गावोगावच्या भाडंखोि मंडळींना बोलावनू घेऊन नीट वागण्याबद्दल 
समजून सारंगतले. त्याचं्याकडे रवरवध प्रकािचे तंटे रमटरवण्यासाठी येत 
असत लबाड व ढोंगी मािसे साहेबाचं्या नजिेतून स टूच िकत नसत. 
चेहऱ्याविच्या िेषा वाचून अंतमगन ओळखण्याची िक्ती त्यानंा उपजत प्रातीप 
झाली होती. जागेविच न्यायरनवाडा करून ते भाडंिे रमटवत. लोकानंाही 
त्याचं्या तोंडातून रमळालेला न्याय मान्य होत असे. पोलीस ठािे व 
न्यायालयात जाण्यापूवीच िंकििावानंी पिस्पिच हजािो तंटे रमटवले 
होते. त्यानंी रिलेला न्याय लोक श्रद्धापूवगक पाळत असत. 
लहानपिापासून हा त्याचंा ग ि त्याचें बालरमत्र गजानन िेळेकि यानंी 
नोंि करून ठेवला आहे. 

साहेबानंा लहान म ले ख प आवडत. या परिसिात त्यानंी उभािलेले 
रवरवध रवकास प्रकल्प व केलेले प्रयोग हा सवांच्या रजज्ञासेचा व 
क तूहलाचा भाग होता त्याम ळे रजल्ह्यातील व िाज्यातील रवरवध भागातून 
सहली अकलूजला येऊ लागल्या होत्या. येिाऱ्या पाह ण्याचे ते मोठ्या 
आस्थेने स्वागत किीत व मोठ्या उत्साहाने आपि साकािलेली 
रवकासाची तीथगस्थळे सवांना रफरुन िाखरवत. सहलीला आलेल्या 
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पाह ण्यानंा-रवद्यार्थ्यांना घिी नेऊन त्याचें चहापान व जेविखािं किण्यात 
साहेबानंा व त्याचं्या पत्नी ित्नप्रभािेवींना मोठा आनंि वाटे. 

आपि एकत्र िारहलो ति भक्कमपिे उभे िाहून इस्च्छत पल्ला 
यिस्वीपिे सहजिीत्या गाठू िकतो, पि रवभक्त झालो ति मागे पडतो, हे 
तत्त्व कोित्याही िाजकीय व सामारजक के्षत्रातील नेतृत्वाला लागू पडते. 
हे तत्त्व रजथे रजथे पाळले गेले, तेथील िाजकीय नेतृत्वाने यिाची 
गरुडभिािी घेतल्याचे जािवते. याच तत्त्वाने मोरहते-पाटील घिाण्याने 
प्रवास केल्याने महािाष्ट्राच्या िाजकीय व सामारजक के्षत्रात आपला 
िबिबा रनमाि केला. याचे शे्रय िंकििावानंी घालून रिलेल्या 
एकोप्याच्या पिंपिेला जाते. 

 
िेतकऱ्यांयाया आत्मसन्मािासाठी...... 
त्यावेळच्या परिस्स्थतीत सवगसामान्य गिीब िेतकिी, िेतमजूि याचंी नाव े
बऱ्याचिा असंस्कृत व असभ्य पद्धतीने रलरहली आरि उच्चािली जात. 
यावरुन त्याचे समाजातील अस्स्तत्वा रकिकोळ प्रकवा नगण्या स्वरुपाचे 
आहे याची जािीव होई. याउलट बडे बागायतिाि, श्रीमंत प्रकवा धरनक 
व्यापािी, प्ररतरष्ठत िाज्यकते याचंी नावे घेताना प्रकवा उच्चािताना त्याचं्या 
नावाप ढे िाव प्रकवा तत्सम उपपि लावले जाई. त्यातून त्याचंा पत, 
प्ररतष्ठा आरि सन्मान रिसून येते असे. िंकििाव अिा रवषमतेरवरुद्ध होते. 
त्यानंी आय ष्ट्यभि सवगसामान्याचं्या कल्यािाचा ध्यास घेतला होता. 
खेड्यापाड्यातील िेतकिी व िेतमज िानंा त्यानंी उभे होते. आपि 
सहकािी साखि कािखाना काढतो आहोत म्हिजे सवगसामान्य 
िेतकऱ्याचं्या मालकाचा हा कािखाना आहे. तळागाळातील हे लोक क िी 
ग लाम प्रकवा लाचाि नाहीत, ति ते मालक आहेत आपल्या बिोबिीने 
आपि त्यानंा सन्मानाने वागवायचे आहे असा रवचाि ते किीत. सवागाि 
समतेचा रवचाि त्याचं्या डोक्यात सतत घोळत असे. माझ्या कािखान्याचा 
सभासि हा क िी हीन िजाचा, टाकाऊ, गिीब नाही असा रवचाि ते 
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किीत. त्यातून एक वेगळा रवचाि त्यानंी लोकापं ढे माडंला. तो म्हिजे 
क िाही सवगसामान्य िेतकिी, िेतमजूि सभासिाच्या नावाचा उल्लेख 
किताना तो सन्माननीय उपपि लावण्याचा त्यानंी रनश्चय केला. (उिा. 
येसू-यिवंतिाव, रवठू-रवठ्ठलिाव इ.) हा रनश्चय त्यानंी कृतीतही आिला. 
व्यासपीठावरुन बोलताना, कागिोपत्री नोंिी किताना प्रकवा संवाि 
साधताना ते स्वातःति हे सूत्र पाळतच, पि आपल्या अरधकाऱ्यानंाही 
त्यानंी तिी सक्त ताकीि रिली होती. समतेचा व िेतकऱ्याचं्या 
आत्मसन्मानाचा हा आगळावेगळा प्रयोग त्यानंी एककाळी या भमूीत 
रुजरवला होता. 
 
पालखी सोहळा 
िंकििावाऱं्याचं्या जावनाला आध्यास्त्मक अरधष्ठान होते. पूवेकडचे 
पढंिपूि, परश्चमेकडील प्रिगिापूि ही त्यानंी श्रद्धास्थाने होती. 
साधनि रचता व पिमेर्श्िाविील श्रद्धा याम ळे त्यानंा आस्त्मक बळ रमळत 
असे. पढंिीची वािी आरि पालखी सोहळा हा महािाष्ट्राचा सासं्कृरतक 
लोकप्रवाह, महािाष्ट्राच्या सासं्कृरतक जीवनाचं वैभव. श्री रवठ्ठल हे 
लोकिैवत असल्याम ळे पाडं िंगारवषयी श्रद्धा बाळगिािा वािकिी हा 
त्याचं्या मनातील आििाचे स्थान. िेकडो वषांपासून संत ज्ञानेर्श्ि व संत 
त कािामाचं्या पालख्या माळरििस ताल क्यातून पढंिपूिकडे जात होत्या. 
त कािामाचंी पालखी अकलूजमधून प ढे जायची. ति संत ज्ञानेर्श्ि 
माउलीची पालखी नातेप ते-माळरििस-वेळापूि मागे प ढे जायची. िोन्ही 
पालख्यासंमवेत असिाऱ्या वािकऱ्यानंा मोठ्या श्रदे्धनं ििवषी 
िंकििावाचंी पगंत असायची. पालखीच्या प्रम खाचंी, सोहळ्यातील 
वािकऱ्याचंी यथायोग्य सोय व्हावी ही अत्यंत महात्त्वाची बाबच साहेबानंी 
रवचािात घेतली. पािी, आिोग्यस रवधा, सावली याची मोठ्या प्रमािावि 
त्यानंी सोय केली. श्री िंकि सहकािी साखि कािखाना स रु केल्यानंति 
रतथं पालखीच्या स्वागताची पिंपिा साहेबानंी स रु केली. आळंिीहून 
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रनघाल्यानंति परहलं गोल प्रिगि सिारिवनिलाच!  आक्काचं माहेिच 
म ळी वािकिी सापं्रिारयक. त्याचं्यावि भागवत साप्रिायाचे संस्काि 
झालेले. पढंिपूच्या वाटेविचं सासि रमळावं हे त्याचंं रवठूिायाला मागिं 
होतं आरि रवठूिायानं पूिग केलं होत. वािकऱ्यासंाठी त्या स्वताः जेविाची 
तयािी किायच्या. 

कािखान्यातफे वािकऱ्यासंाठी पािीप िवठा, स्वच्छता, आिोग्य 
स रवधा या गोष्टी मोठ्या तळमळीने ते स्वतः जातीने लक्ष घालून कित. 
पालखी सोहळा प्रम खािंी सोयीस रवधारंवषयी चचा किीत. पंढिपूिपयंत 
अनेक स रवधा उपलबध किण्यासाठी ते धडपडत. रवठूनामाच्या गजिात ते 
सहभागी  होत. सािे मोरहते-पाटील क ट ंबीय भागवत धमाची पताका उंचा 
फडकरवण्यासाठी वािकऱ्यानंा सहकायग किीत होते. त्यातच त्यानंा 
सारत्त्वक आनंि रमळत होता. इतिाचं्या सेवेसाठी आपल्या हातून 
काहीतिी काम िििोज व्हायलाच पारहजे असा रनयमच त्यानंी स्वतःला 
घालून घेतला होता. आजही िोन्ही पालख्याचें आरतर्थ्य मोरहते-पाटील 
क ट ंबायाकंडून मोठ्या अस्थेने होते. 
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पैलतीराकडे... 
 

महाराष्ट्राचा मोहरा हरपला 
िंकििाव एकसष्ठ वषांचे झाले होते. पि त्याचं्यातील तडफ 

तरुिाईलाही लाजवेल अिीच होती. बालपिापासूनच व्यायामाची आवड 
असल्याने व तरुिपिात क स्ती खेळून स्वतःचं रुबाबिाि व्यारक्तमत्त्व 
घडरविाऱ्या िंकििावामंध्ये अजून प्रचंड उत्साह होता. कामाचा उिक व 
आवाका िाडंगा होता. आपल्या कामात रििंगाई त्यानंा ठऊक नव्हती. 
पि अलीकडे अचानक त्याचं्या पोटात ि खू लागलं, म्हिून ते 
अकलूजच्या डॉ. िातंीलाल गाधंींकडे गेले. डॉक्टिानंी त्यानंा तपासून 
औषधे रिली. त्यावेळी त्यानंा प्रवास व खाण्यातील बािलामं ळे ि खत 
असेल असे वाटले. डॉक्टिानंी रवश्रातंी घ्यायला सारंगतले, पि 
िंकििावानंी ते ऐकले नाही. त्यानंा डॉक्टिानंी रिलेल्या इंजेक्िनम ळे 
वेिना कमी जािव ूलागल्या व ते सोलापूिला कामासाठी रनघून गेले. 

अिातच महािाष्ट्रातील िाजकीय घडामोडींनी नाट्यमय वळि 
घेतले होते. महािाष्ट्र प्रिेि कागेँ्रसचे रवभाजन होऊन ििि पवािाचं्या 
नेतृत्वाखाली प लोि सिकाि सते्तवि आले होते. कागेँ्रस पक्षाच्या 
बळकटीसाठी महािाष्ट्रभि िेतकिी मेळाव्याचे आयोजन किण्याचे ठिले. 

रडसेंबि १९७८ मध्ये नागपूिला िेतकिी मेळाव्याचे आयोजन 
किण्यात आले होते. त्यावेळी िंकििावानंा डॉक्टिानंा नागपूिला न 
जाण्याचा सल्ला रिला, पि साहेबानंी तो मानला नाही. ते नागपूिला 
गेलेच. रतथल्या मेळाव्यात प्रभावी भाषि केले. पि प्रवासात त्यानंा 
आिखी त्रास झाला. डॉक्टिानंा थोडीिी पािथिीची गाठ जािवली 
होती. सोलापूिच्या डॉ. जोग यानंीही साहेबानंा तपासलं. त्यानंा 
पािथिीची गाठ खूप वेगात वाढत असल्याचं लक्षात आलं. तापाम ळे 
प्रकवा मलेरियाम ळे ही वाढ होत असते. पि प ढचं कािि म्हिजे भयानक 
बलडकॅन्सिचं होतं. त्यानंा तातडीनं म ंबईला हलरवण्यात आले. 
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पॅथॉलॉरजस्ट डॉ. िेखिेंचा रिपोटग नील असल्याचा आला होता. पि 
पािथिीच्या वाढीचा वेग संियात भि घालत होता. 

३ जानेवािी १९७९ िोजी त्याचं्यावि िस्त्ररक्रया किण्यात आली. 
त्यावेळी भेटायला येिाऱ्यानंा ते बोलता-बोलता म्हिाले, “ यावेळी 
जगलो वाचलो ति ठीक, नाहीति प ढच्या जन्मी िेवानं मला बैलाच्या 
जन्माला घालावं म्हिजे म काट्यानं िेतकऱ्याचंी व िेतीची सेवा किता 
येईल!“ 

ऑपिेिन यिस्वी पाि पडलं होतं. त्याचंा एकसष्ठावा वाढरिवस 
साधेपिानं साजिा झाला. म ंबई हॉस्स्पटलमध्ये लोकाचंी िीघ लागली 
होती. १५ जानेवािीला डॉक्टिानंी रवश्रातंी घेण्याच्या अटीवि त्यानंा 
िवाखान्यातून घिी सोडले. 

घिी आल्यावि लोकाचें लोंढेच्या लोंढे साहेबानंा भेटण्यासाठी येऊ 
लागले. डॉक्टिानंी बोलायला बंिी घातली होती. पि त्यानंी लोकािंी 
संवाि स रुच ठेवला होता. म ंबईहून येऊन आठ रिवस झाले तोच ३० 
जानेवािीला सोलापूिला भव्य िेतकिी मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. हे 
आयोजन त्यानंीच यापूवी केलेलं होतं त्याम ळे डॉक्टिानंी रवश्रातंी 
घ्यायला सारंगतले असतानाही ते सोलापूिला िेतकिी मेळाव्यात भाषि 
किण्यासाठी गेलेच. आंबेडकि मिैानाविील या मेळाव्यात वसंतिािा 
पाटील, प्रभा िाव, निेंद्र रतडके, िामिाव आरिक, यिवंतिाव मोरहते 
आरि या मेळाव्याचे संयोजक िंकििाव मोरहते-पाटील ही मंडळी 
उपस्स्थत होती. 

िोन-तीन भाषिं झाल्यावि िंकििाव भाषि किायला उिाहििे, 
रकस्से आरि कोट्या यानंी ओतप्रोत भिलेलं. उपस्स्थत िेककऱ्यानंा 
संघटनेचं महत्त्व पटवनू रिलं. िेवटी ते म्हिाले, ‘’ माझ्या िेतकिी 
रमत्रानंो, त म्हाला हा हाडाचा िेतकिी िंकििाव मोरहते-पाटील या भव्य 
मेळाव्यात जाहीि आवाहन कितो की, त म्ही संघरटत व्हा. त मच्या 
क ठल्याही प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी हा मोरहते-पाटील 
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अध्यािात्रीस द्धा ठामपिे उभा िाहील.” आरि टाळ्याचं्या गजिात साहेब 
ख चीवि येऊन बसले. त्याच रिविी डॉ. रचडग पकिाचं्या िवाखान्यात 
डॉ. डी. पी. क लकिी यानंी िस्त्ररक्रया केली आरि गाठी काढल्या. 
त्याचंी तपासिी किण्यात आली. त्यात बलडकॅन्सिच्या अस्स्तत्वाची रचन्हे 
रिसून आली. चाि फेि वािीला साहेबानंा म ंबईला नेण्यात आले. 
त्याचं्यावि उपचािासाठी एक आिेचा रकिि होता. अमेरिकेतील बोस्टन 
हॉस्स्पटलमध्ये बलड रात्स्फ्य जनचे नवेच तंत्र रवकरसत झाले होते. 
त्यासाठी चौिा फेि वािीच्या आत रतथे पोहोचायचे होते. तोपयंत आठ 
तािीख उजाडली. स्व्हसा-पासपोटग या बाबींसाठी वेळ गेला. 

बाळासाहेब िेसाईच्या मेघिूत बगंल्यावि त्याचंा म क्काम होता. येईल 
त्याचं्यािी साहेब म क्तपिे बोलत होते. पिवा १२ फेिवािी अमेरिकेला 
रवमानाने जाण्याची तयािी पूिग झाली होती. १० फेिवािीला िात्री साहेब 
आत खोलीत झोपयला गेले. त्यानंा झोप लागलीच नाही. ते फक्त पडून 
होते. बाहेिच्या हॉलमध्ये रवजयिािा, िाजाभाऊ, अरुिामाई, 
आक्कासाहेब व इति क ट ंबीय चचा कित होते. मध्येच त्याचं्या पत्नी 
आक्कासाहेब त्याचंा डोळा लागला की नाही ते पाहायल्या गेल्या. त्यानंी 
पािी मारगतलं. काळजीभिा चेहिा त्यानंी पारहला. ते रखन्नपिे हसले. 

िात्रभि डोळा लागलाच नाही. त्याचं्या मनःपटलावि स्वतःच्या 
आय ष्ट्याची रचत्रफीत प ढे प ढे सिकत होती. त्याचं्या नजिेसमोरुन त्यानंी 
भगीिथ प्रयत्नानंी साकािलेलं आध रनक भरूमप त्राच रचत्र सिकू लागलं. 
िाळा, वसरतगृह, कािखाना, ि ध संघ, मोठमोठ्या प्रचाि सभा, 
बालपिापासून सवंगडी, पत्नी, म ले, सािे क ट ंबीय त्याचं्या अंतमगनाच्या 
गाभाऱ्यात सामावले होते. 

पहाटे त्यानंा छातीत तीव्र कळ िाटून आली. तेवढ्यात सवगजि 
धावनू आले. पि तोपयंत िंकििाव अनंतात रवलीन झाले होते. िंकििाव 
मोरहते-पाटील नावाचा झंझावात ११ फेिवािी १९७९ िोजी सकाळी सहा 



१८१ 
 

वाजता िातं झाला होता. सहकािमहषी रनघाले. भरूमप त्राचंा, 
भरूमहीनाचंा वाली रनघाला. 
 आता कैचे येिे जािे?  आता ख ंटले बोलिे। 
 हेरच त मची अम ची भेटी। येथ रनया जन्मत टी।। 

साहेबानंी डोळे रमटले, श््वासोच्छवास संपला। चैतन्य रनघून गेले. 
साहेब गेले. सोलापूि रजल्हाच नव्हे ति उभ्या महािाष्ट्रातील िेतकिी 
पोिका झाला. िंकििावाचं्या रनधनाची बातमी महािाष्ट्राला. 
िंकििावाचं्या रनधनाची बातमी महािाष्ट्रभि लगेच पसिली. 
आकािवािीवरुन बातमी प्रसारित झाली. उभ्या महािाष्ट्रात धक्का 
बसला. अकलूजकडे लोकाचंा ओघ स रु झाला. म ंबईहून िंकििावाचें व 
प ष्ट्पहाि अपगि केले जात होते. त्याचें सवगच के्षत्रातील लोकानंी 
रजवाभावाचे संबधं होते. अकलूजला लोकाचंा महापूि लोटला. 

सायंकाळी पाच वाजण्याच्या स मािास ॲम्बय लन्समधून त्याचंा 
पार्मथव िेह अकलूजला पोहचला. अंरतम ििगनासाठी ‘रिवित्न’ समोि 
उंच चौथऱ्यावि पार्मथव िेह ठेवण्यात आला. लोक मोठमोठ्याने आक्रोि 
किीत होते. 

आक्काचं्या ि ःखाला पािावाि नव्हता. रवजयिािा, जयश्रीतीई, 
िाजप्रसह, जयप्रसह, अरुिामाई, मिनप्रसह, प्रतापप्रसह, उियप्रसह, 
उियप्रसह व रगरिजाताई ही सािी भावंडे ि ःखावेगाने िोकाक ल झाली 
होती. वडीलाचं छत्र हिपल्याम ळे ती पोिकी झाली होती. रवजयिािानंी 
व िाजाभाऊंनी सवांना धीि रिला. 

लोक पायानंा रमठी मारुन ओिडत होते. अकलूजमध्ये एकाही 
घिात चूल पेटली नव्हती. गावाचा क ट ंबप्रम खच गेला होता. 

‘मािसाची खिी प्रकमत कळते ती त्याच्या अंत्यायाते्रला जमलेल्या 
लोकाचं्या संख्येवरुनच’, असे साहेब नेहमी म्हित. साहेबाचंी अमूल्य 
प्रकमत अफाट गिीने रिसून येत होती. 
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फ लानंी सजवलेल्या िथावरुन साहेबाचंी अंत्ययात्रा रनघाली. 
लोकानंी प नःप न्हा ओल्या नेत्रानंी आपल्या लाडक्या नेत्याचं अंरतम ििगन 
घेतलं. 

जड अंतःकििाने रवजयिािानंी अग्नी रिला. कृष्ट्िाबाईंच्या पोटी 
जन्म घेऊन नीिामाईच्या क िीत अनंत काळाची रवश्रातंी घेण्यासाठी 
िंकििाव गेले. होते. ‘सहकािमहषी अमि िहे!’ या घोषिानंी सािा 
परिसि रननािला. एक सामान्य िेतकिी आपल्या िक्तीन साि अजिामि 
असे कतृगत्व गाजवून गेला. आपल्या रचम कल्या अकलूजचे नाव त्यानंी 
िेिाच्या नकािावि आिले. त्याम ळे आई कृष्ट्िाईची कंूस धन्य झाली. 
वािळवाऱ्याचे ताडाखे सहन किीत कमगयोगाचा पवगत उभा कििाता, 
ध्येयवािी रनर्ममतीची स्फ प्रल्लगे मनामनात फ लविािा िेतकऱ्याचंा िाजा 
अनंतात रवलीन झाला. 
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१२. सोलाप ि रजल्हाचा इरतहास-मिाठा कालखंड 
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 लेखक-मा. श्री. गेपाळ िेिम ख 
१३. महारिविात्री यात्रा महोत्सव सरमती स्मिरिका 
प्रकािक- मा. श्री. रवलासिाव िेिम ख, माजी म ख्यमंत्री (महािाष्ट्र 
िाज्य) 

१४. लढत (पद्मश्री डॉ. रवठ्ठलिाव रवखे-पाटील याचें चरित्र) 
 लेखक – ‘मृत्य ंजय’ काि स्व. रिवाजी सावंत 
१५. वाटचाल 

 लेखक-प्रताप पवाि 
१६. रवकासगंगा स्मिरिका-पचंायत सरमती, माळरििस  
प्रकािक-मा. धैयगिील िाजप्रसह मोरहते- पाटील 

१७. पिीसस्पिग गं्रथ परिचय प स्स्तका  
 लेखक-प्राचायग डॉ. अिप्रवि नवले 
१८. स्वातंत्र्य सैरनक िघ नाथ िामचंद्र माने ग रुजी 

 लेखक-श्री. बी. टी. रिवििि 
१९. महात्मा फ ले 

 लेखक-धनंजय कीि 
२०. िीपमाळ 

 लेरखका-स रचत्रा घोगिे-काटकि 
२१. कमगवीि भाऊिाव पाटील 

 लेखक-प्राचायग रवठ्ठल करडयाळ 
२२. क्रारंतप्रसह नाना पाटील 

 लेखक – िाघव रिविीकि 
 
 
 
 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ 
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महाराष्ट्राचे शिल्पकार योजिअंतगमत माशलकेतील चशरत्रगं्रथ 
१) एस. एम. जोिी श्री. ग. प्र. प्रधान रू. ४०/- 
२) साने ग रुजी श्री. िाजा मंगळवेढेकि रू. ४०/- 
३) िािा धमारधकािी श्रीमती तािा धमारधकािी रू. ४०/- 
४) क्रारंतप्रसह नाना पाटील श्री. भाित पाटिकि रू. ४०/- 
५) डॉ. रवठ्ठलिाव रवखेपाटील श्री. रिवाजी सावंत रू.३५/- 
६) िंकििाव रकलोस्कि श्रीमती िातंा रकलोस्कि रू. ४०/- 
७) मामासाहेब जगिाळे श्री. व. न. इंगळे  रू. ४५/- 
८) तंट्या रभल्ल श्री. बाबा भाडं रू. ४५/- 
९) यिवंतिाव चव्हाि श्री. रवठ्ठलिाव पाटील रू. ४०/- 
१०) िािासाहेब फाळके श्री. बापू वाटव े रू.३५/- 
११) तािाबाई प्रििे श्री. इंद्ररजत भालेिाव रू.२५/- 
१२) तेजस्स्वनी अरहल्याबाई होळकि  सौ. रवजया जहागीििाि रू.४५/- 
१३) तकग तीथग लक्ष्मििास्त्री जोिी डॉ. अरंूधती खंडकि रू. ४०/- 
१४) स्वातंत्र्यवीि साविकि श्री. स धाकि िेिपाडें रू.३६/- 
१५) ब.ॅ िाजाभाऊ खोिागडे श्री. व्ही. डी. मेश्राम रू.३५/- 
१६) स्वामी िामानंि तीथग श्री. प्रकाि मेिककि रू.४५/- 
१७) पठे्ठ बापूिाव श्री. चदं्रक माि नलगे रू.४५/- 
१८) भाई उद्धविाव पाटील श्री. व. न. इंगळे रू.५५/- 
१९) धोंडो केिव कवे डॉ. न. म. जोिी रू. ४०/- 
२०) लोकरहतवािी डॉ. रनमगलक माि 

फडक ले  
रू. ५०/- 

२१) यि नाथ थत्ते डॉ. म . ब. िहा रू. ४०/- 
२२) गोप्रविभाई श्रॉफ डॉ. रवजय रिवाि रू. ४५/- 
२३) लोककवी िाहीि िामजोिी श्री. रििीष गंधे रू. ४५/- 
२४) वसंतिाव नाईक डॉ. उत्तम रुद्रवाि रू. ३५ 

/- 
२५) महात्मा फ ले श्री. श्रीिाम ग ंिेकि रू. ४०/- 
२६) स्वातंत्रसेनानी त ळिीिास जाधव श्री. व्यंकटेि कामतकि रू. ४६/- 
२७) ना. ग. गोिे श्री. ग. प्र. प्रधान रू. ३५/- 
२८) िंकििाव चव्हाि डॉ. स िेि सावंत रू. ४५/- 
२९) पंरडता िमाबाई डॉ. रसरसरलया 

काव्हालो  
रू. ४५/- 

३०) ब.ॅ नाथ पै जयानंि मठकि रू. ३५/- 
३१) रवनोबा भावे प्रा. रकसन चोपडे रू. ४५/- 

 
मंडळाची प्रकािने रमळण्याची रठकािे 
सवग िासकीय गं्रथ भाडंाि 
म ंबई/प िे/नागपूि/औिंगाबाि व 
महािाष्ट्रातील प्रम ख गं्रथरवके्रते 
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अरधक रमरहती/चौकिीसाठी 
सरचव, 
महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरि संस्कृती मंडळ, 
प . ल. िेिपाडें कला अकािमी, 
ि सिा मजला, िवींद्र नाट्य मंरिि इमाित, 
सयानी मागग, प्रभािेवी, म ंबई-४०० ०१४ 
ि िध्वनी - २४२२६१५६/२४३२५९२९ 
 



१८७ 
 

हशरशं्चद्र मगर 
 

या चरित्राचे लेखक हरिश्चदं्र मगि हे रवद्याथीििेपासून एक 
उपक्रमिील य वक. क माि अवस्थेत बाबा आमटे याचें ‘भाित जोडो’ 
अरभयान त्यानंी जवळून पारहले. या अरभनयातील अग्रिी व सेवा िलाचे 
कायगकते महािेव िा. मगि याचं्यासमोि सेवा िलाच्या प िे येथील 
रिरबिात ग. प्र. प्रधान, ना. ग. गोिे, रनळू फ ले, एस. एम. जोिी या 
थोिाबंिोबि ते सहभागी झाले. व्यासपीठावरून बोलायला लागल्यानंति 
सतत ऐकत िाहावे अिी ओघवत्या वत्कृत्वाची िेिगी त्यानंा लाभली 
आहे. महारवद्यालय व पिव्य त्ति रिक्षि रिवाजी रवद्यापीठ कोल्हापूि 
येथून घेत असताना रवरवध रठकािच्या नावाजलेल्या वकृ्तत्व स्पधा त्यानंी 
लीलया प्रजकल्या आहेत. रनमगाव (म.) गावातील लोकाचें प्रबोधन व्हावे 
म्हिून गेले सोळा वषापासून ते नेताजी स भाषचंद्र बोस व्याख्यानमाला 
चालरवत आहेत. गावात ििरजतप्रसह सावगजरनक वाचनालय व 
स्वातंत्र्यसैरनक स्व. िेिभक्त बळंतिाव मगि ग्रामरवकास प्ररतष्ठानच्या 
माध्यमातून ते अनेक सामारजक उपक्रम िाबरवत आहेत. सोलापूि रजल्हा 
गं्रथालय संघाचे संचालक व िैरनक ‘सकाळ’चे वाताहि म्हिून उल्लेखनीय 
काम ते कित असून, त्याचंी परहली सारहत्यकृती या चरित्राच्या रूपाने 
वाचकापं ढे आली आहे.  


