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ले खकाचा संणिप्त पणिचय
डॉ. रामचंद्र अनंत कडडयाळ (एम.ए., एम.एड., पीएच्. डी., एलएल.बी); जन्म पुणे शहरी
गंजपेठेत ता. ३ जून १९२४ रोजी. लहानपणीच मातृडपतृडिहीन झाल्याने सोलापुरी मािशीने सांभाळ केला.
प्राथडमक डशक्षण पुणे ि सोलापूरी येथे.

१९४० साली सातिी पास झाल्यानंतर रयत डशक्षणसंस्थेच्या

महाराजा सयाजीराि डिद्यालय या पडहल्या माध्यडमक शाळे त दाखल. ‘कमिा ि डशका’ या योजनेनुसार
अंगमे हनतीची कामे करून १९४५ साली मॅडिक पास. संस्थेच्या पुण्यातील युडनयन बोडडिं ग हाऊसमध्ये
अंगमे हनतीची कामे करून सन १९५० साली फर्गयुस
ु न महाडिद्यालयातून पुणे डिद्यापीठाची बी.ए. (

.)

पदिी घेतली. १९५० ते १९६० पयिंत रयतडशक्षण संस्थेच्या माध्यडमक डिद्यालयात अध्यापक ि
मुख्याध्यापक. सन १९५४ साली रयत डशक्षणसंस्थेचे आजीि सेिक. सन १९५५ ते १९६१ सालात
अहमदनगर डजल्यात रयत डशक्षणसंस्थेच्या सुमारे १५ शाळा ि श्रीरामपूर येथे बोरािके महाडिद्यालयाची
स्थापना. सन १९६१ ते १९६८ श्रीरामपूर, कऱ्हाड, पंढरपूर येथील संस्थेच्या महाडिद्यालयात इंग्रजीचे
प्राध्यापक ि उपप्राचायु. सन १९६३ ते १९६९ संस्थेच्या व्यिस्थापक मंडळाचे सभासद. सन १९६३ ते १९६८
कोल्हापूरच्या डशिाजी डिद्यापीठात डिनानसभेचे, कायुकाडरणीचे सभासद, सन १९६८ साली डशिाजी
डिद्यापीठात उपकुलसडचि. सन १९८३ साली कुलसडचि, १९८४ साली कुलसडचिपदािरून डनिृत्त.

ग्रंथसंपदा–

कमुिीर भाऊराि पाटील यांच्या शैक्षडणक कायािर इंग्रजीत पीएच.डी.चा प्रबंन, १९८०,
१९८७ साली सदर ग्रंथ प्रकाडशत, त्याच्या मध्यिती शासनाने १०० प्रती घेतल्या.
सन १९८३ प्राथडमक डशक्षकांच्या उदबोननासाठी कमुिीर भाऊराि पाटील पुस्स्तका
डलडहली. प्रकाशक इंडडयन इन्स्टीट्यूट

फ एज्युकेशन, पुणे.

सन १९९० मध्ये कै. भास्करराि जानि यांचे जीिन ि कायु हा ग्रंथ प्रकाडशत. डिडिन
माडसकांतून िैचाडरक स्फुटले खन ि कथा प्रडसद्ध,
‘एका अनाडमकाची कहाणी’ हा आत्मचडरत्रपर ग्रंथ प्रडसद्धीच्या प्रतीक्षेत.
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‘महािाष्ट्राचे णिल्पकाि’-२

कममवीि भाऊिाव पाटील
(काल आणि कर्तमत्व)

डॉ. िा. अ. कणडयाळ
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कममवीि भाऊिाव पाटील यांची प्रेििा

छत्रपर्ी णिवाजी महािाज
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कममवीिांच्या प्रेििा

िाजर्षि छत्रपर्ी िाहू महािाज

महात्मा गांधी

महात्मा जोणर्िाव फुले

डॉ. महर्षि णवठ्ठल िामजी शिदे

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकि
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कममवीि-णपर्ा :
र्ीथमस्वरुप पायगोंडा पाटील

मार्ोश्री गंगूबाई व कममवीि आण्िा.
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कममवीि व सौ. लक्ष्मीबाई भाऊिाव पाटील.
(१९१४)
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कममवीि व छ. िाहू बोणडिं गचे णवद्याथी.
(१९२६)
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र्ीन कममयोगी

कममवीि भाऊिाव पाटील, संर् गाडगे महािाज व डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकि
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मान्यवि श्री. यिवंर्िाव चव्हाि व कममवीि भाऊिाव पाटील.
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अहमदनगि णजल्यार्फे संस्थे स एक लाख रुपये णनधी अपम ि सोहळा.

कममवीिांच्या उजवीकडे श्री. धनंजयिाव गाडगीळ र्ि डावीकडे श्री. सी. डी. दे िमुख णदसर् आहे र्.
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महात्मा गांधींनी स्वर्ःच्या हस्र्ाििार् कममवीि भाऊिाव पाटील यांना णदले ला अणभनं दनपि संदेि
(९-१-१९४८)

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

कममवीि भाऊिाव पाटील यांचे हस्र्ािि.
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पुिे णवद्यापीठाने कममवीि भाऊिाव पाटील यांना (र्े आजािी असल्याने ससून हॉस्पीटल, पुिे
येथे) डी. णलट्. पदवी प्रदान केली. (५ एणप्रल १९५९).
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कममवीि भाऊिाव पाटील यांची सार्ािा येथील अंत्ययात्रा
(१० मे १९५९)
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णनवेदन
“महाराष्ट्राचे गिल्पिंार” या योजनेतील हे एिं पस्तिं. माणसाला जर्ायला अन्नाप्रमाणे गिक्षण
दे खील आवश्यिं ठरते. स्वतःची सवगप्रिंारे प्रर्ती िंरून जीवन आनुंदमय िंरायचे तर ज्ञान व पगरस्स्ितीचे
भान असायलाच हवे. ते गिक्षणगवना लाभणे िंठीणच.
अिा ह्या मौगलिं गिक्षणाचा प्रसार सवगसामान्य जनते त होणे आवश्यिं. हे जाणून ह्या महाराष्ट्रात
प्रिम जोतीराव फले ह्याुंनी हे गिक्षण प्रसाराचे व्रत स्वीिंारले . तयाुंचा वसा पढे महाराष्ट्रात अनेिंाुंनी घेतला
व चालवला. तयाुंच्यापैिंी िंमगवीर भाऊराव पाटील हे एिं अग्रर्ण्य गिक्षणतज्ज्ज्ञ. तयाुंनी “रयत गिक्षण
सुंस्िा” स्िापन िंरून गिक्षण प्रसाराचे सवगदूर जा े गवगणले .
तयाुंच्या िंा ची पगरस्स्िती व तया पार्श्गभम
ू ीवरील तयाुंचे िंततगतव समाजाला िं ावे व िंमगवीर
भाऊराव पाटलाुंचे चगरत्र आगण चागरत्र्य आदिग म्हणून लोिंाुंना अवलोगिंता यावे या उद दे िाने हे गलहू न
घेतले ले आहे .
ले खिं डॉ. रा. अ. िंगडया , ह्याुंचे मुंड

आभारी आहे . ह्या पस्तिंाचे मद्रिं व मुंड ाचे सगचव

श्री. चुंद्रिंाुंत वडे ह्याुंनी हे पस्तिं लविंर व उत्तम प्रिंारे गनघावे म्हणून बरे च श्रम घेतले आहे त . मुंड
तयाुंचेही आभारी आहे .
रगसिं ह्याचे स्वार्त िंरतील ही मनीषा.

डॉ. मधु कि आष्टीकि,
अध्यक्ष
गदनाुंिं १३ फेब्रवारी, १९९८

महाराष्ट्र राज्ज्य सागहतय आगण सुंस्िंतती मुंड
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प्रकिि पणहले : अव्वल इंग्रजीर्ील महािाष्ट्रार्ील सामाणजक स्स्थर्ी
१) आपले चगरत्रनायिं िंमगवीर भाऊराव पाटील याुंच्या बा पणी व तारुण्यात महाराष्ट्रात
सामागजिं पगरस्स्िती िंिी होती याचा मोजिंा आढावा घेऊन तयाुंच्या िंायग व िंततगतवािंडे व णे उगचत
ठरे ल.
२) सन १८७० च्या समारास गब्रगटि राजसत्तेची पा े म े भारतात व महाराष्ट्रात खोलवर रुजली
होती. तयास पढील िंारणे प्रमख होती : १) इुंग्रजाुंचे अकजक्य आधगनिं सैन्यब . (२) प्रमख धमातील
लोिंाुंत ‘फोडा

व

झोडा‘ नीतीचा

अवलुं ब.

(३) एतद्देिीय

सुंस्िागनिंाुंना

िंरारमदाराने

जखडू न ठे वून गुलाम केले ले होर्े . (४) आधगनिं सधारणाुंनी व इुंग्रजी न्यायपागलिंेच्या प्रस्िापनेने
सामान्य लोकांना दीपणवले . (५) पाश्चात्त्य गिक्षण दे ऊन भारतीय तरुणाुंना इुंग्रजी राज्ज्यिंारभारात नोिंऱ्या
दे ण्याची सोय. (६) िास्त्री, पुंगडत तसेच मल्ला, मौलवीना व सुंस्िंतत, अरबी व पर्शियन भाषाुंच्या पाठिा ाुंना
मदत दे ऊन तयाुंचा गवरोध बोिट िंेला.
३) महाराष्ट्रात सत्तास्िानी असले ल्या व सत्तेपासून पराभूत झाले ल्या ब्राह्मणाुंची तरुण गपढी
पाश्चात्त्य गिक्षणाचा लाभ गम ाल्याने इुंग्रजी राज्ज्यास वरदान मानून इुंग्रजाुंची सेवा िंरण्यात रमली
होती. मात्र वणाश्रम व्यवस्िेस गचिंटू न होती. १८५७ च्या समराच्या खणा बझल्या होतया. लोिंगहतवादी
र्ोपा राव दे िमख, न्यायमूती रानडे , प्राचायग आर्रिंर आदी ब्राह्मण समाजसधारिं नेते ब्राह्मणवर्ात
सामागजिं सधारणाुंची च व

चालवीत असले तरी मनवादी सनातनी ब्राह्मण परोगहत वर्ापढे ते हतबल

होते. या परोगहताुंनी बगहष्ट्िंाराचे हतयार उचलताच हे सधारिं प्रायगश्चत घेत व तयाुंना िरण जात. यास
लोिंमान्य गट िंसद्धा अपवाद नव्हते.
४) सनातनी ब्राह्मणवर्ग वणाश्रम व्यवस्िेस गचिंटू न आपली सुंस्िंतत गवद्या किंवा पाश्चात्त्य गिक्षण
ब्राह्मणाुंखेरीज इतराुंत गझरपू दे ण्यास तयार नव्हते. इुंग्रजी गिक्षणाचा स्वतः लाभ घेऊन इुंग्रजी िासनातील
नोिंऱ्या स्वतःसाठी िंिा राहतील याचा ते प्रयतन िंरीत होते . तयाम े इुंग्रजी िासनातील िंायदे
अम्मलबजावणीची सत्ता तयाुंचेच हाती होती. िेर्कऱयांच्या कैणफयर्ी ‘ओगरएन्टल रान्सले टर’ नावाचा
ब्राह्मणापैिंी जो एिं वर्ग होता तो ब्राह्मणाुंना अनिंूल अिा पद्धतीने इुंग्रजी भाषेत वगरष्ाुंना सादर िंरी.
तयाम े िेतिंऱ्याुंना न्याय गम णे िंठीण असे. खेड्यापाड्याुंतील र्रीब जनते स व िेतिंऱ्याुंना तयाुंच्या
जलमास िरण जावे लार्े. सन १८७५ च्या समारास गनघाले ल्या आयगसमाज, ब्राह्मो किंवा प्रािगना
समाज, गिओसॉगफिंल सोसायटी आदी धार्शमिं सधारणा िंरणाऱ्या सुंस्िाुंचे िंायग इुंग्रजी गिक्षणाचा लाभ
झाले ल्या सगिगक्षताुंपरते च मयागदत होते .
५) ब्राह्मणाखेरीज, तर िं ब्राह्मणेतर सोडल्यास, सारा महाराष्ट्रीय समाज गिक्षणाच्या दृष्टीने
अज्ञानाुंधिंारात बडाले ला होता. गिश्चन धमगप्रसाराचा हे तू मनात ठे वन
ू फक्त परदे िी किंवा एतद्देिीय
गिश्चन गमिनरी सुंस्िाच अस्पतश्यासह िूद्र समजल्या जाणाऱ्या लोिंाुंत गिक्षणाचा प्रसार िंरीत
होतया. इुंग्रजाुंच्या मदतीने साविंारी िंरणारे ब्राह्मण, िेतिंऱ्याुंना नाडणारा ब्राह्मण परोगहत, ब्राह्मण
िं िंणी व िंोटातील ब्राह्मण िंारिंून व गिरस्ते दार याुंच्या मदतीने अडाणी िेतिंऱ्याुंच्या जगमनी लाटू न
र्बर झाले ला ब्राह्मण जमीनदार या सवांच्या र्लामगर्रीत सारी ग्रामीण अडाणी जनता राबत होती.
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६) गिश्चन गमिनऱ्याुंच्या िा े त गिक्षण घेऊन िूद्र, अगतिूद्र, अस्पतश्य आदी ग्रामीण व िहरी
जनतेत गिक्षणाचा प्रसार िंरण्याचे महातमा जोतीराव फल्याुंनी १८४८ साली ठरगवले . गिक्षणाबरोबरच इतर
सधारणा िंरण्याचे योगजले . याच साली ब्राह्मण गमत्राच्या लग्नात सनातनी ब्राह्मणाुंनी तयाुंचा िूद्र म्हणून
अपमान िंेल्याने साऱ्या कहदू धमगग्रुंिाुंच्या अभ्यासािंडे तयाुंचे लक्ष व ले . ब्राह्मणाुंखेरीज इतराुंना आपल्या
र्लामगर्रीत ठे वण्यासाठी या धमगग्रुंिाुंची रचना आहे , हे तयाुंच्या लक्षात आल्यावर िूद्र व अगतिूद्राुंत
गिक्षणप्रसार व ब्राह्मणासह सवांत सामागजिं सधारणा यासाठी म. फल्याुंनी सतयिोधिं समाजाची स्िापना
२४ सप्टें बर १८७३ रोजी िंेली. व सनातनी िंमगठ ब्राह्मण परोगहतवर्ाच्या ब्राह्मण्यागवरुद्ध लढ्याचे रणकिर्
फुं िंले आगण अवाचीन िंा ातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेत्तर वादास सरुवात झाली.
७) बहजनसमाजातील भेदाभेद, गिवागिव अमुंर्

आहे हे दाखवून तयाुंच्यात एिंी घडगवण्याचा

म. फल्याुंनी प्रयतन िंेला. ब्राह्मणाुंतील िंेिवपन चाल, भ्रूणहतया यागवरुद्ध बुंड िंरून ब्राह्मणाुंिंडू नच
स्वतःच्या गस्त्रयाुंवर होणाऱ्या अतयाचाराची जाणीव तयाुंना िंरून गदली. गिक्षणासह गवगवधाुंर्ी सामागजिं
सधारणाुंचा पाया घातला. सनातनी परोगहतवर्ाम े समाज दभुंर्तो म्हणून तयाुंच्यावर महातमा फल्याुंचा
गविेष रार् होता.
८) सन १८८५ साली राष्ट्रीय सभेची स्िापना झाली, ती उच्चवणीयाुंच्या अडचणी सोडवून
घेण्यासाठी होती. सगिगक्षत उच्चवणीय लोिंाुंच्या मोजक्या प्रगतगनधींची ती सुंघटना होती, असे
सी. वाय्. कचतामणीनी (‘इुंगडयन पॉगलगटक्स गसन्स गद म्यगटनी) बुंडानुंतरचे राजिंारण (१९३७) या
ग्रुंिात (पत. ४-५, १७, ४३) म्हटले आहे . गतचा हे तू सनदिीररीतया इुंग्रज िासनात उच्चवणीय सगिगक्षताुंना
स्िान गम गवणे व िेवटी भारतात गब्रगटि साम्राज्ज्याुंतर्गत वसाहतीचे स्वातुंत्र्य गम गवणे हा होता. या सभेस
जोडू न न्यायमूती रानडे आदींनी सामागजिं पगरषद भरगवण्यास सरुवात िंेली होती. पढारले ल्या वर्ातच
सामागजिं सधारणा िंरण्याचा गतचा मयागदत हे तू होता.
९) लोिंगहतवादी र्ोपा राव दे िमख, न्यायमती रानडे , प्राचायग र्ोपा

र्णेि आर्रिंर आदी

सधारिं गदवुंर्त झाल्यानुंतर नामदार र्ो. िंत. र्ोखले , नामदार फेरोजिहा मे हता याुंच्या हाती राष्ट्रीय सभा
आल्यानुंतर िंाही िंा

सनदिीर राजिंारण व समाजिंारण चालले . सरत िंाँग्रेसनुंतर लोिंमान्य

गट िं आदी जहालाुंच्या हाती राष्ट्रीय सभेची सूत्रे र्ेल्यानुंतर सामागजिं पगरषदा भरगवण्याचे
िाुंबले . ततपूवी सन १८९० साली महातमा फल्याुंच्या मततयूनुंतर सतयिोधिं समाजाचे िंाम िाुंबले . १८९५ ते
१८९७ मधील पण्यातील प्ले र्ही तयास िंारणीभूत आहे . सतयिोधिं समाज अनयायाुंना एिंत्र बाुंधून
ठे वणारा प्रभावी नेताच महातमा फल्यानुंतर नव्हता.
१॰) दगक्षणेतील, गविेषतः महाराष्ट्रातील सुंस्िानी जनताच नव्हे तर सुंस्िागनिंही तयाुंच्या
सुंस्िानातील सनातनी ब्राह्मण व परोगहतवर्ाच्या वचगस्वापढे हतबल होते . तयातूनच सन १८९९ च्या
समारास िंोल्हापूर सुंस्िानात वेदोक्त प्रिंरण उपस्स्ित झाले . सुंस्िानातील राजोपाध्याुंनी व तयाुंच्या नोिंर
परोगहताने छत्रपती िाहू महाराजाुंना पुंचर्ुंर्ा नदीवर स्नान िंरताना िूद्र सुंबोधून वेदोक्त मुंत्र म्हणण्यास
निंार गदला. राजघराण्यातील दे वदे वताुंच्या पूजागवधी वेदोक्त पद्धतीने िंरण्याचे राजोपाध्याुंनी नािंागरले .
राजोपाध्ये हे महाराजाुंचे खाजर्ी नोिंर. तयाुंचा उद्धटपणा महाराजाुंना झोंबला, आगण िंोल्हापूर
सुंस्िानात ब्राह्मण–ब्राह्मणेत्तर वादास सरुवात झाली. तयानुंतर १९०२ साली िाहू महाराजाुंनी सुंस्िानी
नोिंऱ्याुंत मार्ासले ल्या सुंस्िानी लोिंाुंसाठी ५०% जार्ा राखीव ठे वल्याचे फमान इुंग्लुं डमधूनच
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िंाढले . तयाम े परोगहतासह ब्राह्मणमुंड ी व ब्राह्मणी वतत्तपत्रे छत्रपती िाहू महाराजाुंवर िंठोर टीिंा िंरू
लार्ली. बडोद्यातही यापूवी वेदोक्त प्रिंरण झाले होते ; पण सयाजीराव महाराजाुंनी तयास फार महत्त्व गदले
नाही. िाहू महाराजाुंनी राजोपाध्यास स्वतःची चूिं सधारण्याची सुंधी दे ऊनही ते ताठ रागहल्यावर िाहू
महाराजाुंनी राजोपाध्ये या वतत्तीसाठी गदले ल्या जगमनी जप्त िंेल्या.
११) लोिंमान्य गट िंाुंनी राजोपाध्याुंना चूिं सधारण्यास सल्ला दे ण्याऐवजी िाहू महाराजाुंनाच
दू षण गदले आगण िंेसरीत ‘मराठे आगण वेदोक्त िंमग’ हा ले ख गलहू न ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात तेल
ओतले . िंोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यागवषयी महाराष्ट्रातील मराठे आगण बहजनसमाजात आदर
असल्याने महाराष्ट्रातील ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर यामध्ये एिं प्रिंारची ते ढ गनमाण झाली.
१२) सन १९०१ पासून पण्यातील सतयिोधिं समाजाचे अनयायी व िंोल्हापूरस्स्ित भास्िंरराव
जाधव, अण्णासाहे ब लठ्ठे , महादे व र्णेि डोंर्रे , र्णपतराव िंदव विंील, हगरभाऊ चव्हाण आदींनी
मुंबईच्या

व

िंोल्हापूरच्या ‘दीनबुंधू’ पत्रातून

िंोल्हापूरच्या

महाराजाुंच्या

समिगनािग

ले ख

गलगहले . ब्राह्मणाुंच्या टीिंेस तोंड दे ण्यासाठी या ब्राह्मणेतराुंनी वतत्तपत्रे सरू िंेली व सतयिोधिं समाजाचे
पनरुज्जीवन िंरण्याचे ठरगवले . िाहू महाराजाुंचे महातमा फल्याुंच्या गवचारािंडे मन व वून १ जानेवारी
१९११ रोजी िंोल्हापरात िाहू सतयिोधिं समाज स्िापण्यात आला. या पनरुज्जीगवत सतयिोधिं
समाजाची पगहली पगरषद याच साली पण्यात श्री. रामय्या व्युंिंय्या अय्यावारू याुंच्या अध्यक्षतेखाली
भरगवण्यात

आली. तयाबरोबर

िंोल्हापरात

भाऊराव

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर
गिक्षण

घेत

वादाचेही

पनरुज्जीवन

होते , िंोल्हापरािी

झाले . अिा
सुंबध
ुं

पार्श्गभम
ू ीवर

ठे वन
ू

होते .

१३) महाराष्ट्रातील एिं प्रार्गतिं गवचारवुंत डॉ. प. र्. सहस्त्रबद्धे याुंनी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर
वादासुंबुंधाने र्ुं. बा. सरदार याुंनी सुंपागदत िंेले ल्या ‘महाराष्ट्र जीवन’ या ग्रुंिात, (१९०६ पत. ३१३१४) अगतिय मार्शमिं गववेचन िंेले आहे ते पाहू या. डॉ. सहस्त्रबद्धे म्हणतात,
“लोिंगहतवादी, रानडे व आर्रिंर याुंनी समते चे जे तत्त्वज्ञान साुंगर्तले व समाजसधारणेची जी
इतर तत्त्वे साुंगर्तली तया अन्वये ब्राह्मणाुंची मनःक्राुंती झाली असती तर हा अनिग (ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर
वाद) बव्हुं िी ट ला असता असे वाटते . पण तसे झाले नाही. ब्राह्मण हा राजिंीय क्रान्तीला उन्मख
झाला. तया क्राुंतीसाठी तयार्, तपश्चया, दे हदुं ड व आतमबगलदान हे मोल दे ण्यास तो गसद्ध झाला. पण
वणागभमान, जातीय श्रेष्तेचा अहुं िंार नष्ट िंरून बहजनसमाजािी एिंरूप होण्यास मात्र तो तयावे ी गसद्ध
झाला नाही. खेड्यापाड्याुंतील ब्राह्मण हा वरील श्रेष् र्णाुंनी सुंपन्नही नव्हता. साविंार, िंलिंणी व
गभक्षूिं ही त्रयी खेड्यापाड्याुंतील ब्राह्मणेतर समाजापढे गनतय उभी होती. गतच्या अुंर्ी िंसले ही श्रेष् र्ण
नव्हते. िगचता, परोपिंार, गवद्योपासना, भूतदया, तयार् व समाजगहतबद्धी या र्णाुंचा लवले िही गतच्या
ठायी नव्हता. स्वािग, लोभ,पापवासना, असतय, अमुंर् वाणी, िंारस्िानीवतत्ती हे सवग तामसी र्ण गतच्या
ठायी ओतप्रोत होते आगण असे असूनही ‘आम्ही ब्राह्मण सवग वणांचे र्रू आहोत, ब्राह्मणेतरापेक्षा श्रेष्
आहोत’ असा अहुंिंाराचा उग्र दपग अर्दी दर्ंधी येण्याइतपत तयाुंच्या ठायी होता. ह ू ह ू जार्तत होणाऱ्या
ब्राह्मणेतराुंना हा जातीय श्रेष्ते चा जलू म असह्य वाटू लार्ला. ब्राह्मणाुंच्या जातीय श्रेष्ते च्या भावनेचा तयाुंना
सुंताप येऊ लार्ला. तयातच विंील, साविंार, िंलिंणी हा वर्ग इुंग्रजी राज्ज्याच्या भक्कम चौिंटीच्या
आश्रयाने श्रीमुंत झाला आगण िेतिंरी असह्य िंजाच्या ओझ्याने दगरद्री होत चालला. तयाुंच्या जगमनी
ह ू ह ू वरील गतघाुंच्या घरात र्ेल्या. हे सवग िंायद्याच्या आश्रयानेच चालले होते . आगण या िंायद्याची
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अुंमलबजावणी िंरणारे न्यायाधीि, गिरस्ते दार, मामले दार, फौजदार, बेलीफ हे सवग बहधा ब्राह्मणच
होते. तयाम े आपली सवग बाजूुंनी नार्वणूिं िंरून, आपली अन्नान्नदिा िंरून टािंण्यास हा ब्राह्मण
िंारणीभूत आहे असा दृढसमज बहजनसमाजाच्या मनात घर िंरू लार्ला व इिे (महाराष्ट्रात) ज्ञातीय
िंलह गनमाण झाला.
१४) फक्त प्रािगमिं गिक्षण क्षेत्राचा गवचार िंेल्यासही असे गदसून येते िंी, सन १९२० पूवीच्या
खाजर्ी किंवा िासिंीय िा ात ब्राह्मण गिक्षिं व ब्राह्मण गवद्यार्थ्यांचाच भरणा असे. अपवादातमिं इतर
समाजाची मले असत. खेड्याुंतील प्रािगमिं िा े त सामान्यपणे ब्राह्मण गिक्षिंच असत. तया खेड्याचे
बरे वाईटपण या ब्राह्मण गिक्षिंाुंवरच असे. म्हणून महातमा फल्याुंनी ‘र्लामगर्री’ या ग्रुंिाच्या इुंग्रजी
प्रस्तावनेच्या िेवटच्या पगरच्छे दामध्ये म्हटले आहे , “Let there be schools for the Shudras in every
village; but away with all Brahmin school masters.” प्रािगमिं गिक्षिं होऊ इस्च्छणाऱ्या मराठी
सातवीतील ब्राह्मणेतर मलाुंचे भगवतव्य या ब्राह्मण गिक्षिंावर, तयाची िा ा तपासणाऱ्या ब्राह्मण डे प्यटी
एज्ज्यिंेिनल इन्स्पेक्टर व मराठी रेकनर् िंॉले जच्या ब्राह्मण प्राचायावर अवलुं बून असे. तयाुंच्या एिंगत्रत
गिफारिीवर व गनवडीवर तो गिक्षिं होऊ ििंे. या अगधिंाऱ्याुंच्या ब्राह्मण स्वयुंपाक्याची सहजपणे गनवड
होई, असे

डॉ. डी. सी. पावट्ाुंनी आपल्या ‘मे मोआयसग

ऑफ

ॲन

एज्ज्यिंेिनल

ॲडगमगनस्रेटर’

(१९६४) या आतमवतत्तात म्हटले आहे . (पत. १२०-१२२ व १५०-१५३). िंोल्हापरात िाहू महाराजाुंनी सन
१९०२ पासून प्रतयेिं जातीसाठी स्वतुंत्र वसगतर्तहे व खेड्यातून प्रिगमिं िा े त ब्राह्मणेतर गिक्षिं नेमण्यात
सरवात िंेली. अस्पतश्याुंसाठी अगधिंच्या िा ा सरू िंेल्या. नुंतर तया बुंद िंरुन सवणांच्या िा े तच तयाुंना
प्रवेि दे ण्यास िाहू महाराजाुंनी आदे ि गदले . पाणवठे , धमगिा ा इतयादी तयाुंना खल्या िंेल्या. या सवग बाबी
ब्राह्मणाुंच्या डोळ्यास राुंजणवाडीप्रमाणे खपत होतया. अिा सामागजिं पगरस्स्ितीचा भाऊरावाुंवर पगरणाम
झाल्याखेरीज िंसा राहील ?

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

प्रकिि दु सिे : जन्म, बाळपि, पिं पिा व संस्काि
नन्य ते कूळ । नन्य ती माता ।।
डजने प्रसडिला । ऐसा पुत्रदाता ।।
- अनंतसुत
१) स्वातुंत्र्यपूवग िंोल्हापूर सुंस्िानातील हातिंणुंर्ले तालक्यात िंुं भोज नावाचे र्ाव आहे . या र्ावी
कहदू पुंचाुंर्ाप्रमाणे आगर्श्न िद्ध लगलतापुंचमी ििंे १८०९ अिवा इुंग्रजी सालर्णनेप्रमाणे २२ सप्टें बर १८८७
या तारखेगदविी आपले चगरत्रनायिं िंमगवीर भाऊराव पटील याुंचा जन्म झाला. पा ण्यातले नाव
भाऊ. मोठे पणी लोिं तयाुंना आदराने भाऊराव असे म्हणत. श्री. पायर्ौंडा दे वर्ौंडा पाटील (१८५९१९४२) व सौ. र्ुंर्ाबाई या दाम्पतयाच्या पोटी जन्मास आले ल्या व जर्ले ल्या मलाुंपैिंी भाऊराव हे ज्ज्येष्
पत्र. भाऊरावाुंना तातया, बा र्ौंडा ऊफग ब वुंत व बुंडेंद्र ऊफग बुंडू हे गतघे लहान भाऊ आगण ताराबाई व
द्वारिंाबाई या दोन लहान बगहणी होतया.
२) ‘भाऊराव म्हणजे भाुंर्ेतील त स नसून धमगवीर पू वगजाचे िंमगवीर वुंिज’ असे रास्तपणे
दधर्ावचे भाऊ दादा िंद े

आपल्या ले खात म्हणतात. (िंमगवीर भाऊराव पाटील र्ौरव

गविेषाुंिं : ग्रामोद्धार, सन १९४८, पतष् ३१-३५) भाऊरावाुंच्या या पाटील घराण्याच्या म

परुषाचा सुंबध
ुं

िंोल्हापूर सुंस्िानातील नाुंदणी येिील जैन मठ, ता.गिरो िी होता. भाऊरावाुंच्या घराण्यास गदर्ुंबर जैन
मनींची परुंपरा लाभले ली आहे . तयाुंचे दोन पूवज
ग नेमर्ौंडा व िाुंतनर्ौंडा गनग्रंि जैन मनी होते . नाुंदणी जैन
मठाचे ते पीठाचायग होते . तया उभयताुंना गजनसेन भट्टारिं पट्टाचायग ही गबरूदावली होती. नेमर्ौंडा आचायग
सन १८२० साली गभलवडी, ता. तासर्ाव, गजल्हा साुंर्ली येिे, तर िाुंतनर्ौंडा आचायग नाुंदणीसच १८५४
साली समागधस्त झाले . दरसाल चैन िद्ध पुंचमीस नेमर्ौंडा आचायांच्या स्मततीगदनी गभलवडीस यात्रा
भरते. या पाटील घराण्यािंडे महाराष्ट्रीय समाज मोठ्या आदराने आजही पाहतो. तयास ही मनी परुंपरा व
भाऊरावाुंचे अवाचीन िंा ातील ऋगषतल्य जीवन व अतलनीय िैक्षगणिं व सामागजिं िंायग िंारणीभूत
आहे .
३) भाऊरावाुंचे आजोबा दे वर्ौंडा ज्ज्योतीर्ौंडा पाटील सातारा गजल्ह्यातील ऐतवडे बद्रिं
गवड्याच्या पानासाठी व िंेळ्यासाठी प्रगसद्ध असले ल्या र्ावी िेती िंरून राहात होते . तयाुंचा या नाुंदणी
मठािी जव चा सुंबुंध होता. हे पाटील घराणे गिक्षणािंडे िंसे व ले तयास एिं ममगभेदी घटना िंारणीभूत
आहे . दे वर्ौडा पाटील अगतिय व्यवहारचतर होते . पण ते अक्षरिून्य होते . तयाुंच्या मातोश्रीने नाुंदणीच्या
मठासाठी आपल्या नातवास पायर्ोंडा पाटलास पीठाचायग पदासाठी दे ण्यास निंार दिगवन
ू तयास
बालवयात उसाच्या फडात लपवून ठे वले होते . पायर्ौंडा पाटलाऐवजी जे पीठाचायग झाले तयाुंनी दे वर्ौंडा
पाटलाुंना िंमीत िंमी या मठाचे मानसेवी िंारभारी होण्यास भार् पाडले . या मठाच्या पुंच मुंड ींपैिंी
दे वर्ौंडा प्रमख होते . सन १८७३ मध्ये एिंे समयी या मठात पुंचाुंनी िंेले ल्या न्यायगनवाड्यावर सही
िंरण्याची पा ी या दे वर्ौंडा पाटलावर आली. अक्षरिून्य असल्याने तयाुंनी गिष्टाचार साुंगर्तला
िंी, ऐतवड्याची तयाुंच्यापेक्षा वडीलधारी मुंड ी हजर असताना लहानाुंनी सही िंरू नये . लघिुंिंेस
जाण्याचे गनगमत्त िंरून तयाुंनी आपणास व आपले अक्षरित्रतवास झािंून ठे वले . ही मानहानी तयाुंना
खोलवर िंाट्ाप्रमाणे बोचत रागहली. आपल्या वाट्ास आले ली मानहानी आपल्या मलास येऊ नये
म्हणून, दस्तऐवज परा होताच ते ऐतवडे बद्रिंला घोड्यावरून परत आले . िेतात िंाम िंरीत असले ल्या
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आपल्या मलास- - पायर्ौंडास तातिंा

बोलावून घेतले . दसऱ्या गदविी सव्वालाखी अष्टे या वा वे

तालक्यातील प्रािगमिं िा े त पायर्ौंडास वयाच्या चौदाव्या वषी गििंावयास घातले . याच साली महातमा
फल्याुंनी पण्यात िैक्षगणिं व सामागजिं सधारणेसाठी सतयिोधिं समाजाची स्िापना िंेली. योर्ायोर्
आहे . या पायर्ौंडाच्या पोटी जन्मास आले ल्या भाऊरावाुंनी महातमा फल्याुंच्या सामागजिं व िैक्षगणिं
सधारणेचा वारसा अतयुंत प्रभावीपणे पढे चालगवला.
४) पायर्ौंडा पाटील वयाच्या एिंगवसाव्या वषी मलिंी (सातवी) परीक्षा पास झाले . सदै वाने
ततिंालीन इुंग्रजी राज्ज्याच्या महसूल खातयात िंारिंून म्हणून िंामास लार्ले . ऐतवडे बद्रिं र्ावच्या चतिग
जैन िेतिंरी समाजातून मलिंी परीक्षा पास होणारे ते पगहले र्तहस्ि होते . या नोिंरीतून सन १९१४ साली
तयाुंनी स्वेच्छा गनवतत्ती पतिंरली. तयासही िंारण घडले ते तयाुंच्या गनलोभी व स्वागभमानी स्वभावाचे द्योतिं
आहे . वयोमानाप्रमाणे पायर्ौंडा पाटलाुंना किंगचत िंमी ऐिंू येऊ लार्ले होते . िंोरे र्ावी असताना तयाुंचे
अगधिंारी होते िंा े नावाचे मामले दार. एिंे गदविी मामले दाराुंनी िंाही िंार्द मागर्तले . पायर्ौंडा
पाटलाुंना ते नीट ऐिंू र्ेले नाही. ते व्हा मामले दार गचडू न पायर्ौंडाुंना म्हणाले , “पायर्ौंडा पाटील, तम्हाुंस
िंमी ऐिंू येते. तम्ही अनफीट आहात. तातिंा

गनवतत्त व्हा!” पायर्ौंडा पाटील अगतिय िंामसू, प्रामागणिं

व पक्क्या इराद्याचे र्तहस्ि होते . तयाुंनी लर्ेच सेवागनवतत्तीचा अजग गदला. िंा े मामले दार चगिंत
झाले . पायर्ौंडा पाटलाुंनी अजग मार्े घ्यावा म्हणून तयाुंनी प्रयतन िंेले . पण व्यिग! गनवतत्तीनुंतर िंाही िंा
पायर्ौंडा पाटील िंोरे र्ावलाच िाुंबले . नव्हे िंोल्हापरातील डाुंबर प्रिंरणाम े तयाुंना िाुंबावे लार्ले .
५) श्रमण परुंपरे तील जनसेवत
े रत असले ल्या जैन घराण्यात पायर्ौंडाचा जन्म झाले ला. जैन
समाजातील मलिंी परीक्षा पास झाले ले ते पगहले तरुण, तयातून सरिंारी नोिंरीत. िंुं भोजच्या गजनर्ौंडा
पाटलास र्ुंर्ाबाई नावाची एिंलती एिं सुंदर, िरीराने दणिंट व धाडसी अिी मलर्ी होती. गतच्यासाठी
वर म्हणून या पायर्ौंडा पाटलास पसुंत िंरण्यात आले . यिािंाल लग्न झाल्यानुंतर सौ. र्ुंर्ाबाईुंच्या पोटी
२२ सप्टें बर १८८७ रोजी भाऊरावाुंचा जन्म झाला. वयाच्या आठ वषापयंतचे भाऊरावाुंचे बालपण
िंुं भोजलाच आजो ी र्ेले. तयास मख्य िंारण गदसते ते हे िंी, गपगलवच्या घाटात रोड िंारिंून म्हणून
पायर्ौंडा पाटलाुंना िंाम िंरीत असताना झोपडीत राहावे लार्े . भाऊराव या बालिंास झोपडीत
सरगक्षतता नसे. रात्रीच्या वे ी लाुंडर्े व िंोल्हे या रानटी जनावराुंचा झोपडीभोवती उपद्रव होत
असे. सौ. र्ुंर्ाबाई अगतिय धीट व धाडसी असल्याने या रानटी जनावराुंना तया हसिंून लावीत. बाल
भाऊरावाच्या सरगक्षतते च्या दृष्टीने आजो ीच तयास ठे वणे सौ. र्ुंर्ाबाईने पसुंत िंेले ले गदसते . या
बालवयात भाऊरावावर आजो ी िंाही अगत महत्त्वाचे सुंस्िंार झाले ते असे :
६) भाऊराव आजो ी अगत लाडिंा असल्याने तयाच्या खे ण्याहुं दडण्यास प्रगतबुंध नसे . वयाच्या
आठव्या वषी भाऊरावास दहीवडीच्या मराठी िा ा नुं . १ मध्ये गबर्रीत दाखल िंेल्याचे गदसते . िंारण
ता. १०-२-१८९६ रोजी भाऊराव पगहलीत र्ेल्याचे या िा े च्या दप्तरी नोंद आढ ते . पढील गिक्षणासाठी
भाऊरावास आपल्या वगडलाुंच्या बदलीबरोबर गवटे , िंराड, इस्लामपूर इतयादी तालक्याुंच्या र्ावी कहडावे
लार्ले . लाडावले ला असल्याने तयाच्या अभ्यासावर फारसे लक्ष गदले ले गदसत नाही. भाऊरावाचे लक्ष
अभ्यासापेक्षा खे ण्यात व हुं दडण्यात अगधिं होते . सट्टीत आजो ी आल्यावर भाऊराव गमत्राुंना जमवून
नदीत पोहण्यास किंवा जव च्या बाहबलीच्या डोंर्रावर भटिंण्यास जात असे . नदीतील ससरीची किंवा
डोंर्रावरील जनावराुंची तयास भीती नसे. वयाच्या मानाने भाऊराव अुंर्ापेराने इतर मलाुंपेक्षा मोठा व
दणिंट

गदसत

असल्याने

मलाुंचा

तो

नैसर्शर्िं

म्होरक्या

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

असे. भाऊरावाचे

चौघे

मामा-

अण्णा, अप्पा, बा र्ोंडा व पागरसा ऊफग पार्श्गर्ोंडा व आजोबा गजनर्ौंडा धीट, धाडसी व बुंडखोर होते .
गविेषतः चौर्ल्याुंचा मजोरपणा तयाुंना खपत नसे. या मामाुंच्या िेतावर एिं सतयाप्पा भोसले आश्रयास येत
असे. तया सतयाप्पाने या चौर्ल्यास िंऱ्हाडीने तोडले व फरारी झाला. िंारण घडले िंी, एिंा र्रोदर
महार स्त्रीने चौर्ल्याच्या िंुं पणाच्या चार िंाटक्या घेतल्या. या चौर्ल्याने या र्रोदर स्त्रीस बेदम मार
गदला. सतयाप्पास ते सहन झाले नाही. र्ोरर्रीबाुंचा िंैवारी, अस्पतश्य समाजाचा सहाय्यिंता अिी तयाची
ख्याती होती. फरारी असताना हा वारणेचा वाघ भाऊरावाच्या मामाुंच्या आश्रयास रात्री िेतावर येत
असे. सतयाप्पा आपल्या पराक्रमाच्या व धाडसाच्या र्ोष्टी बा

भाऊरावास साुंर्त असे . निं त

भाऊरावावर सतयाप्पाच्या धाडसाचे, र्ोरर्रीबाुंगवषयी तयास असले ल्या सहानभूतीचे व गविेषतः अस्पतश्य
लोिंाुंवरील श्रीमुंताच्या अन्यायाची तयास असले ल्या गचडीचा भाऊरावावर पगरणाम होई. मू ात
भाऊरावाच्या गठिंाणी असले ल्या गनभगय वतत्तीस व धाडसास खतपाणी गम त र्ेले. मामाुंच्या गठिंाणी
असले ली बुंडखोर वतत्ती व सतयप्पा भोसले ची र्रीबाुंगवषयीची िंणव बालवयातच भाऊरावात गझरपत होती.
७) मोठे पणी भाऊराव स्वतःगवषयी म्हणत, “माझ्या मानगसिं घडणीस, लौगिंिंास व यिास
माझ्या पूवज
ग ाुंिंडू न गम ाले ल्या दोन र्णाुंचा वारसा िंारणीभूत आहे . ते र्ण म्हणजे सुंन्यस्त गनगरच्छ वतत्ती
व बुंडखोरपणा.” आपल्या गवद्यार्थ्यांना ते म्हणत, “डोळ्यादे खत अन्याय गदसत असताना तयास अन्याय
म्हणत नाही व तयाचा प्रगतिंार िंरीत नाही तो माझा गवद्यािी नव्हे .” हे मात्र खरे , िंी तयाुंचे सारे जीवन या
दोन र्णाुंचा आगवष्ट्िंार आहे . या र्णाुंत भर पडली ती तयाुंच्या अव्यगभचारी ध्येयगनष्ेची. तयासाठी िंेढाही
मोठा तयार् िंरण्याची तयाुंच्या मनाची तयारी होती. भाऊरावाुंच्या सुंन्यस्त वतत्तीस झालर आहे ती
प्रेमाची, स्वािगतयार्ाची, गहिेबीपणाची, साधे पणाची आगण दीनदगलतागवषयी िंरुणेची.
८) तयाुंचा सुंन्यस्त गनगरच्छपणा स्वतःचा आध्यास्तमिं प्रर्तीसाठी किंवा स्वतःच्या पारलौगिंिं
सखासाठी नव्हता. तयाुंचा गनगरच्छ स्वािगतयार् समाजाच्या िंल्याणासाठी होता. मू

जैन धमांत असले ल्या

सतय आगण अकहसेची जाण तयाुंच्या घराण्यातील आचायग परुंपरे तून तयाुंच्या गठिंाणी आली
होती. साधेपणाचे, िंरुणेचा व चतर्शवध दानाचा उर्मही ते िेच आहे .
९) जैन समाज अगतिय िंमगठ, अस्पतश्याुंच्या सुंसर्ातून गिवागिव किंवा गवटा ाच्या रूढी
पा णारा. खद्द मातोश्री सौ. र्ुंर्ाबाई सोव े ओव े पा ीत. बालवयात िंुं भोजला िेतीवर िंाम िंरणाऱ्या
महाराुंच्या मलाुंना खे ण्यास घेण्यास भाऊरावाुंना सुंिंोच वाटत नसे . िंारण अस्पतश्याुंना गिवले ल्या
सतयाप्पा भोसले चा मामाुंना गवटा

वाटत नसे. प्रौढ वयात याची जाण भाऊरावाुंना असल्याने सन १९०८

साली इस्लामपरात ध्रवनाि घोलप या मराठी िा े तील महार गवद्यार्थ्यास गिक्षिंाने वर्ाचे बाहे र बसून
अभ्यास िंरण्यास लावले ले पाहू न भाऊरावाने तया गिक्षिंाची हजेरी घे तली. या मलास िंोल्हापूरला गमस
क्लािंग या अस्पतश्यासाठी नव्याने सरू िंेले ल्या वसगतर्तहात नेण्याचे ठरगवले . िंोल्हापूरला जाण्यापूवी या
घोलपास भाऊरावाुंनी आपल्यासोबत स्वयुंपािंघरात जेवणास बसगवले . जेवणानुंतर हा महाराचा मलर्ा
होता हे र्ुंर्ाबाईस िं ल्यानुंतर, तयाुंनी भाऊरावास स्वयुंपािंघर गवटा ल्याबद्दल लोखुंडी फुं िंणीने मार
गदला. भाऊरावाुंनी आईच्या फुं िंणीचा मार खाल्ला; पण आपले अस्पतश्योद्धाराचे व्रत सोडले नाही. उलट
आपल्या वतगनाने यिािंाली मातोश्री र्ुंर्ाबाई, पतनी सौ. लक्ष्मीबाई व सारे जव चे आप्तेष्ट, नाते वाईिं व
गमत्रमुंड ी याुंना

अस्पतश्याुंच्या स्पिाचा गवटा

मानण्याच्या भावनेपासून व रूढीपासून मक्त

िंेले . भाऊरावाुंनी मलींसाठी स्वतःची वसतीर्तह सरू िंेल्यानुंतर तर मातोश्री र्ुंर्ाबाई अस्पतश्य मलींच्या
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सागन्नध्यात राहण्यास, तयाुंच्या हातचे जेवण घेण्यास गवटा
िंोल्हापरातले व आजो चे सुंस्िंार िंारणीभूत होते .
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मानीत नसत. तयास भाऊरावाुंवरील

प्रकिि णर्सिे : भाऊिावांचे णििि व जडिघडि
१) भाऊरावाुंचे वडील गवट्ास नोिंरीवर असताना तयाुंचे िेजारी एिं पारिी र्तहस्ि, जहाुंर्ीर
रुस्तमजी ठाणावाला राहत होते . ते अबिंारी अगधिंारी होते. तयाुंच्या सल्ल्यानसार भाऊराव व तयाुंचे
धािंटे बुंधू तातया या दोघाुंना िंोल्हापरी इुंग्रजी गिक्षणास पाठवावे असे ठरले . मराठी िा े तील हसबनीस
या गिक्षिंाचे म्हणणे फक्त तातयास पाठवावे, िंारण भाऊरावापेक्षा अभ्यासात तो पढे असावयाचा.
बदल्याम े भाऊरावाचे एिं वषग वाया र्ेलेले असावे. िेवटी वगडलाुंनी भाऊराव व तातया या दोघाुंना
मामासमवेत दे ऊन िंोल्हापरात इुंग्रजी गििंण्यासाठी १९०२ साली पाठगवले . राजाराम हायस्िंूलची इुंग्रजी
पगहली ते गतसरी ही गमडल स्िंूल िाखा स्वतुंत्र असावी असे गदसते . बहते िं माचगच्या िेवटच्या किंवा
एगप्रलच्या पगहल्या आठवड्यात इुंग्रजी पगहल्या यत्तेत भाऊरावाुंस दाखल िंेले असावे. ही तारीख गम त
नाही. मात्र हायस्िंूलच्या दाखल पस्तिंाुंत भाऊरावाुंची इुंग्रजी चौिीत १-३-१९०५ ही दाखल तारीख
आढ ू न येते.
२) हायस्िंूलमध्ये दाखल िंरण्याबरोबरच भाऊरावाुंस जैन वसगतर्तहात दाखल िंरण्यात आले ले
गदसते. सन १९०२ साली माचग मगहन्याच्या २४ तारखेस गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहाचे रीतसर उदघाटन
र्ुंर्ावेिीतील पार्श्गनाि जैन मुंगदरात दगक्षण महाराष्ट्र जैन सभेने सरू िंेले ल्या पाठिा े त झाले होते . या
जैन पाठिा े त सुंस्िंततचा व प्रािंततचा अभ्यास िंरणाऱ्या मलास इुंग्रजी गिक्षणास इतर हायस्िंूलमध्ये
प्रवेि घेण्यास परवानर्ी होती. (गवलास सुंर्वेिंतत द. भा. जैन सभा इगतहास, पत. ७१) या सवलतीनसार
भाऊराव व तयाुंचे बुंधू राजाराम हायस्िंूलमध्ये दाखल झाले . यावे ी भाऊरावाचे वय १५ वषे होते . अुंर्ावर
खेडव

िंपडे होते. खेडव

िंपड्यातील वयस्िंर व जाडजूड िरीराच्या भाऊरावाुंिंडे पाहू न मले हसू

लार्ली. भाऊरावाुंस िा े त उगिरा घातल्याने व हू डपणाम े अभ्यासात तयाुंची प्रर्ती यिातिाच
होती. पण भाऊराव मुंदबद्धीचे खासच नव्हते . तयाुंची धारणिक्ती प्रर्ल्भ होती, हे तयाुंच्या भावी
आयष्ट्यक्रमावरून व गवचाराच्या प्रौढपणावरून लक्षात येते.
३) भाऊरावाुंचा सर सोट स्वभाव व गनभगयवतत्ती याम े िोड्या अवधीतच तो िा े तील वर्ाचा
तसेच वसगतर्तहातील सवुंर्ड्याुंचा पढारी झाला. सरवातीपासूनच गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहाचे श्री. भारदोरे
नावाचे सनातनी व िंमगठ र्तहस्ि व्यवस्िापिं होते . व्यवस्िापिं मुंड ातही प्रार्गतिं गवचाराचे सभासद
नव्हते. सन १९०७ साली श्री. अण्णासाहे ब लठ्ठे राजाराम महागवद्यालयात प्राध्यापिं झाले . नुंतर या
गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहाचे ते प्रमख व्यवस्िापिं झाले ते िाहू महाराजाुंच्या सल्ल्यावरून. १८८७ साली
गब्रगटि र्व्हनगर जनरल लॉडग डफरीनने एिं फतवा िंाढला. तयानसार प्रतयेिं िासिंीय अिवा खाजर्ी
िा ा–िंॉले जीसना जोडू न वसगतर्तहे िंाढण्याचा आदे ि दे ण्यात आला होता. या वसगतर्तहावर ज्ज्येष्तम
गिक्षिंास नेमण्यात यावे असेही सचगवण्यात आले होते . िंारण तयाुंच्या नैगतिं आचरणाचा व गिस्तीचा
मलाुंच्या पढे आदिग रागहला म्हणजे दे िािी एिंगनष् राहाणाऱ्या तरुणाुंची गपढी गनमाण होईल, अिी
िंल्पना होती. (पेपसग गरले कटर् टू गडगसप्लीन ॲन्ड मॉरल रेकनर् इन स्िंूल ॲन्ड िंॉले जीस :र्व्हनगमेंट
ऑफ इुंगडया पस्ललिंेिन, १८९०.)

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

छत्रपती िाहू महाराजाुंनी सन १९०० मधील मुंबई प्राुंतातील गिक्षण सुंचालिं श्री. ई. जाईल्स
याुंच्या सल्ल्यानसार प्रतयेिं जमातीसाठी िंोल्हापरात वसगतर्तहे सरू िंरण्यासाठी तयाुंच्या पढाऱ्याुंना
प्रोतसाहन दे ण्यास सरुवात िंेली. हे गदर्ुंबर जैन वसगतर्तह तयापैिंी दसरे होते . श्री. लठ्ठे तया वसगतर्तहाचे
साहगजिंच व्यवस्िापिं झाले .
४) गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहावर प्रतयक्ष दे खरे ख उपव्यवस्िापिं भारदोरे याुंचीच होती. या
वसगतर्तहाचे िंाही गनयम िंमगठ व सदसदगववेिंास न पटणारे होते . उदा. जेवताना सोवळ्यात
असावे. तयासाठी मलाुंवर ‘मिंटे ’ वापरण्याचे बुंधन होते . परुंत हे मिंटे रात्रीच्या वे ी स्वयुंपािंी अुंिरूण
पाुंघरूण म्हणून वापरीत. भाऊरावाने हे मिंटे वापरण्याचे नािंारले , तया मिंट्ापेक्षा रोज धतले ले सती
धोतर अगधिं चाुंर्ले म्हणून भाऊरावाने तयावर बगहष्ट्िंार घातला व स्वयुंपाक्यास चोप गदला. जेवणापूवीच
मलाुंनी दाढी िंरावी असा गनयम होता. स्वतः लठ्ठे व भारदोरे मात्र िंेव्हाही दाढी िंरीत. भाऊरावाुंस हे
खटिंले . ‘बोले तसा चाले ’ या उक्तीगवरुद्ध श्री. लठ्ठठ्याुंचे वार्णे होते . भाऊरावानेही जेवणानुंतर दाढी
िंेली. तयाबद्दल तयाला दुं ड झाला. तो भरण्याचे भाऊरावाने नािंारले . गतसरी घटना ता. २४-३-१९०८
रोजी घडली. अस्पतश्य मलाुंसाठी स्िापन झाले ल्या गमस् क्लािंग वसगतर्तहाच्या उदघाटनास भाऊराव हजर
होता. या िंमगठ भारदोरें नी नोटीस लावली िंी, या वसगतर्तहाच्या उदघाटनास हजर रागहले ल्याुंनी
अस्पतश्याुंचा सुंसर्ग झाल्याने भोजनर्तहात गिरण्यापूवी स्नान िंरावे, अिी भाऊरावावर आुंघो ीची सक्ती
िंेली ती भाऊरावाने धडिंावून लावली. तयाचे जेवण बुंद िंरण्यात आले . स्वयुंपािंघराची दारे , गखडक्या
बुंद िंरण्यात आली. दारास िंलू प लावण्यात आले . भाऊरावास अगतिय भूिं लार्ली होती. ‘बभगक्षतो
गिंम् न िंगरष्ट्यगत’ या उक्तीनसार बलदुं ड भाऊरावाने एिंा गखडिंीची तावदाने मोडू न स या वािंवून
भोजनर्तहात गिरून जेवणावर यिेच्छ ताव मारला. वसगतर्तहाच्या गनयमाच्या दृष्टीने ही भाऊरावाची गतसरी
व र्ुंभीर आर् ीिं होती. भारदोऱ्याुंना डोईजड होणाऱ्या भाऊरावास वसगतर्तहातून घालवून दे ण्याची ही
नामी सुंधी आली. भारदोऱ्याुंच्या सल्ल्यानसार परीक्षा जव

आल्याच्या ऐन मोसमात श्री. लठ्ठठ्याुंनी

भाऊरावास वसगतर्तहातून हािंलू न लावले . िंाही घटना अिा असतात िंी एिंाद्या व्यक्तीच्या जीवनास
िंलाटणी दे णाऱ्या ठरतात. ही भाऊरावाच्या बाबतीत तिीच घटना होती.
५) रुंिं, व िंटी घेऊन वसगतर्तहातून बाहे र पडले ल्या व स्टे िनिंडे गनघाले ल्या भाऊरावास
सदै वाने तयाचा िा िंरी गमत्र बा ासाहे ब खानगवलिंर भेटला. वसगतर्तहातून बाहे र िंाढल्याचे ऐिंून
तयाने भाऊरावास महाराजाुंच्या वाड्यावरील आपल्या गबऱ्हाडी नेले. बा ासाहे ब खानगवलिंराचे वडील
मामासाहे ब िाहू महाराजाुंचे नातयाने मे व्हणे होते . तयाुंनी भाऊरावाच्या बुंडखोरीची हिंीिंत महाराजाुंचे
िंानी घातली. ती ऐिंून महाराज खूष झाले . तयाुंनी भाऊरावास राजवाड्यावर राहाणाऱ्या गनवडिं
मलाुंच्या

समवेत

राहाण्यास

परवानर्ी

गदली. भाऊराव

जैन

असल्याने

िािंाहारी

जेवण

ते

राजवाड्याबाहे रच घेत असत.
६) अण्णासाहे ब लठ्ठ
ें च्या पढािंारानेच गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहाच्या इमारतीत अस्पतश्याुंच्यासाठी
ता. ९-२-१९०८ रोजी अस्पतश्योद्धारिं गवद्या प्रसारिं मुंड ीची स्िापना िंरण्यात आली होती. तया सभेस
लक्ष्मीसेन जैन स्वामीही हजर होते . स्वतः लठ्ठे अस्पतश्याुंसाठी गनघाले ल्या वसगतर्तहाच्या उदघाटनास हजर
होते. मर् ते भाऊरावाच्या बाबतीत असे िंाुं वार्ले ? तयाला िंाही िंारणे होती. सनातनी जैन
मुंड ी ‘श्री. लठ्ठे अस्पतश्याुंत गमस तात. तयाुंची पानसपारी घेतात, पण घरी आल्यावर स्नान िंरीत
नाहीत,’ म्हणून तयाुंच्यावर ‘गजनगवजय’ व इतर पत्राुंत टीिंा िंरू लार्ले होते . ही टीिंा भाऊरावाच्या

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

स्नान न िंरण्याच्या घटनेम े प्रखर होऊ नये व तयाुंच्या स्वतःवर बगहष्ट्िंार टािंला जाऊ नये म्हणून
भाऊरावावर ही अन्याय्य व िंठोर िंारवाई तयाुंना िंरावी लार्ली.
७) व्हावयाचा तोच पगरणाम झाला. भाऊराव इुंग्रजी सहावीच्या परीक्षेत र्गणत गवषयात नापास
झाला. भाऊरावास िंस्तीचा नाद होता. गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहात असताना श्री. लठ्ठे मलाुंना िंस्ती
खे ण्यास लावीत. स्वतः तयाुंचेबरोबर िंस्ती खे त. राजवाड्यावर आल्यावर िाहू

महाराजाुंचे

भाऊरावाच्या या िंले िंडे लक्ष र्ेले. तयाुंनी भाऊरावास िंस्तयाबरोबर ज्ज्येष् मल्लाुंना मालीि िंरण्याचे िंाम
गदले . भाऊराव महाराजाुंच्या मजीतला तरुण झाल्याने , िाहू महाराजामाफगत तयाने र्गणताचे गिक्षिं श्री.
भार्गवराम याुंना र्गणतात पास िंरण्याबद्दल साुंर्ून पागहले . भार्गवराम िं िंणी अगतिय तत्त्वगनष् व
प्राुंजल गिक्षिं होते. ते महाराजाुंना म्हणाले , “महाराज, हा भाऊ ज्ज्या बािंावर बसतो, तयास पागहजे तर
वरच्या वर्ात घालतो; पण या भाऊस नाही. दोनिेपैिंी सात माक्सग ज्ज्यास गम तात तयास अगधिंचे मािंगस्
दे ऊन पास िंरण्यात मलाुंचे भले इस्च्छणाऱ्या माझ्यासारख्या गिक्षिंाचा तो अप्रामागणिंपणा ठरे ल . माझ्या
सदसदगववेिंबद्धीस ते पटत नाही. हवे तर आपण मला नोिंरीतून िंमी िंरा.” िाहू महाराज
श्री. भार्गवराम िं िंण्याच्या या बोलण्याने समाधान पावले . महाराजाुंनी तयाुंना बढतीच्या जार्ेवर
नेमले . भाऊराव मात्र गवरमला. पण या िं िंणी र्रुजींची तयाने सतत आठवण ठे वली. ही घटना
सातारच्या आपल्या वसगतर्तहातील मलाुंना साुंर्ून भाऊराव तयाुंना अभ्यासामध्ये परािंाष्ा िंरावयास
लावीत. नापास झाल्यानुंतर मॅगरिंच्या वर्ात जाण्यास न गम ाल्याची रुखरूख भाऊरावापेक्षा तयाच्या
मातागपतयाुंना जास्त वाटली. १९०८-९ हे साल राजवाड्यावर राहू न िंस्तीत घालगवले . गिक्षणात खुंड
पडल्याने भाऊरावाच्या वगडलाुंनी तयास िंोरे र्ावला परत बोलागवले . या िेवटच्या वषातील िंोल्हापरातील
महाराजाुंच्या सागन्नध्याने भाऊरावास भावी सामागजिं व िैक्षगणिं िंायासाठी भक्कम प्रेरणा गदली, नव्हे भावी
समाजसधारिं घडगवला र्ेला यात िुंिंा नाही. गवद्यार्शिदिेत िंोल्हापरातील सुंस्िंाराम े भाऊराव
स्पतश्यास्पतश्य या रूढीचा गिंती गतरस्िंार िंरीत होते हे खालील घटनाुंवरून गदसून येते. भाऊरावाुंचे
वडील िंऱ्हाडला नोिंरीवर असताना ब्राह्मण मुंड ी जैनाुंचा स्पिगसद्धा गनगषद्ध मानीत. मातोश्री र्ुंर्ाबाईुंना
ब्राह्मणाुंच्या पाणवठ्यावर पाणी भरण्यास अटिंाव िंरीत. सट्टीत घरी आल्यावर एिंे गदविी सुंतापले ल्या
भाऊरावाने आईच्या हातातील घार्र घेऊन ब्राह्मणाच्या गवरोधास न ज मानता, पाण्याने घार्र भरून
घेतली. गवट्ास असताना अस्पतश्याुंना पाणी न दे णाऱ्या, अस्पतश्याुंचा गवटा

मानणाऱ्या गवगहरीच्या

मालिंाचा गवगहरीवरील रहाट मोडू न फेिंून गदला. भाऊरावाच्या मू च्या धाडसी बुंडखोरपणास िाहू
महाराजाुंच्या सागन्नध्यात अगधिं धार आली.
८) राजषी िाहू महाराजाुंनी िंोल्हापूरची राज्ज्यसूत्रे १८९४ साली हाती घेतली. वेदोक्त
प्रिंरणानुंतर राजिंीय, सामागजिं व िैक्षगणिं सधारणा सुंस्िानात िंरण्याचे तयाुंनी ठरगवले . तयाची
सरुवात सुंस्िानच्या िासनात स्िागनिं लोिंाुंना िक्यतो प्राधान्य दे ण्याने िंेली. तयाबरोबर सत्तेचा
समतोल राखण्यासाठी सवग जाती-जमातीच्या लोिंाुंना सुंस्िानाुंतील व तयाुंच्या खाजर्ीिंडील नोिंऱ्याुंत
स्िान दे ण्यास सरुवात िंेली. तयातूनच स्िागनिं असले ल्या अण्णासाहे ब लठ्ठठ्याुंना श्री. िोरो या
इुंग्रजाऐवजी राजाराम महागवद्यालयात प्राध्यापिं नेमले . स्िागनिं सगिगक्षत तरुण सुंस्िानात नोिंऱ्याुंसाठी
गम ावेत म्हणून जातीगनहाय वसगतर्तहे सरू िंेली हे यापूवी साुंगर्तले आहे च. मार्ासले ल्या सुंस्िाुंनी
प्रजेसाठी ५०% नोिंऱ्या राखीव िंरण्याबरोबर अस्पतश्य समाजातील सातवी पास झाले ल्या तरुणाुंना
मराठीचा उपयोर् िंरून िंोटात वगिंली िंरण्यासाठी सनदा गदल्या. अभ्यासात िंच्चे असले ल्या
अस्पतश्याुंसाठी गमस क्लािंग वसगतर्तहासोबत गविेष अभ्यासवर्ग सरू िंरगवला. या मलाुंना आर्शििं मदतीची
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सोय िंेली. अस्पतश्याुंच्या पढाऱ्याुंना सहभोजनाचा लाभ गदला. राजवाड्यावर दारवान, िंत्तेवान, माहू त व
इतर िंाही मोक्याच्या जार्ाुंवर भटक्या, र्न्हे र्ार जमातीसह अस्पतश्याुंना नेमणिंा गदल्या. आपल्या
राजिंन्येच्या गववाहाप्रसुंर्ी तयाुंना तरवारी धारण िंरून गविेष पोषाखात अभ्यार्ताुंच्या स्वार्ताचे िंाम
गदले . सन १९०२ ते १९०९ पयंत भाऊरावाुंनी िाहू महाराजाुंच्या या सामागजिं सधारणाुंचा प्रयतन प्रतयक्ष
डोळ्याुंनी पागहला होता. राजवाड्यावर रागहल्यानुंतर महाराजाुंच्या गविाल अुंतःिंरणाचा अनभवही घेतला
होता. म्हणून सातारला छत्रपती िाहू बोगडं र्च्या नामिंरणप्रसुंर्ी ते महातमा र्ाुंधींना म्हणाले , ‘महाराजसे
मैंने पैसा नहीं गलया, ले गिंन उनिंा बडा गदल गलया है।’
९) भाऊरावाुंनी १९०९ मध्ये िंोल्हापूर सोडताना िाहू महाराजाुंिंडू न समानतेची गििंवण व
मार्ासले ल्या अस्पतश्य, भटक्या व र्न्हे र्ार जमातीगवषयी अपार िंरुणेने मोठे अुंतःिंरण बरोबर घेऊन
िंोरे र्ावला प्रयाण िंेले .
१॰) भाऊराव या वे ी बावीस वषांचे झाले होते . तयाुंचेवर िाहू महाराजाुंच्या सामागजिं
सधारणाुंपिं
ै ी सर्ळ्यात मोठा पगरणाम झाला तो तयाुंच्या बहजनसमाजाच्या गिक्षणप्रेमाचा. िाहू
महाराजाुंची भावना होती िंी अज्ञानाुंधिंारात बडाले ल्या अठरापर्ड जातींच्या मलाुंना गिक्षण दे ऊन िहाणे
िंेल्यागिवाय तयाुंच्या सुंस्िानात िंाय किंवा कहदस्िानात िंाय, लोिंिाहीची म े रुजणार नाहीत व
लोिंिाही स्स्िर होणार नाही. लोिंाुंना लोिंिाही व स्वातुंत्र्य याुंचा अन्योन्यसुंबुंध जाणवणार नाही.
महाराजाुंचे गवचार अमे गरिंन दे िभक्त गटगडयस स्टीव्हन्सप्रमाणे होते . पेनगसल्व्हागनया प्राुंताच्या
गवधानसभेपढे सन १८३४ साली स्टीव्हन्स म्हणतो, “लोिंगनयक्त प्रजासत्तािं गटिंावयाचे असेल तर प्रतयेिं
मतदारास स्वतःच्या आर्शििं गहताखेरीज, गवधानसभेस, इतर दे िाुंत राज्ज्यप्रगतगनगधतव िंरणाऱ्या वगिंलाुंना
व दे िाच्या िंायगिंागरणीस (मुंगत्रमुंड ास) िहाणपणाने मार्गदिगन िंरण्याचे ज्ञान असले पागहजे. िंाही
प्रमाणात ही जबाबदारी प्रतयेिं स्वतुंत्र नार्गरिंाची आहे . आपल्या िासनाचे स्िायी स्वरूप अिा ज्ञानावर
जर अवलुं बून आहे , तर ज्ञान गम गवण्याची साधने प्रतयेिं नार्गरिंास उपललध िंरण्याची जबाबदारी
िासनाची आहे . जे लोिं गिक्षण दे णे हे िासनाचे िंतगव्य नसून खाजर्ी बाब मानतात तयाुंना हे माझे उत्तर
परे से आहे .” (िुंिंरराव मोरे िंतत ‘प्रािगमिं गिक्षण,’ १९३७, पतष् १७७)
११) िंोल्हापरातील वसगतर्तहयक्त िैक्षगणिं च व ीतून मलाुंना नैगतिं गिक्षण व गिस्तीचे धडे
गम ू न ते सुंस्िानी िासनास मदत िंरणारे जबाबदार नार्गरिं व्हावेत हा उद्देि होता. दसरा उद्देि होता
िंी, गिक्षणाने जातीय दृष्टी व जमातवाद िंमी होऊन या वसगतर्तहातील तरुणाुंतून सामागजिं िंायगिंते
तयार व्हावेत. भाऊराव हे तयाचे दृश्य फ

होते . ऑर्स्ट १९२० मध्ये आयग क्षगत्रय समाजाच्या पगरषदे त िाहू

महाराज म्हणाले , “जातीभेद हा भारताला लार्ले ला मोठा व प्रमख रोर् आहे . स्वतःच्या जातीपलीिंडे
मोठा समाज आहे , हे प्रतयेिंाने जाणले पागहजे. स्वतःच्या जातीचा अगभमान दय्यम असला पागहजे. प्रिम
आपण भारतीय आहोत, भारताचे गहत ही आपली पगहली जबाबदारी आहे , याचा गवसर पडता िंामा
नये. जातीच्या अगभमानाने राष्ट्रीय गहतािंडे डो े झािं होता िंामा नये .” (एम. एस. किदे िंतत ‘भारतातील
गवद्यािी वसगतर्तहाचे आद्यजनिं’, राजषी िाहू र्ौरव ग्रुंि, सुंपा. पी. बी. सा ुं खे.) या प्रिंारचे गवचार
आपल्या बलदुं ड िरीरावरील मस्तिंात घेऊन भाऊराव िंोरे र्ावात वावरत होते . िंोल्हापरात असताना
भाऊरावावर आणखी दोन सुंस्िाुंचे सुंस्िंार झाले . ते म्हणजे १९०८ साली िंमगवीर गवठ्ठल रामजी किदे गमस्
क्लािंग वसगतर्तहाच्या उदघाटनास आले असता तयाुंच्या गडप्रेस्ड क्लासेस गमिनचे गवचार भाऊरावाुंच्या
सुंस्िंारक्षम मनावर आद ले . सन १९०२ पासूनच सतयिोधिं समाज व महातमा फले याुंचे गवचार
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भास्िंरराव जाधव, र्णपतराव िंदम विंील याुंच्या ‘दीनबन्ध’ वतत्तपत्रातून भाऊरावाुंवर पगरणाम िंरीत
होते. व भावी िंायाची रूपरे षा भाऊरावाुंच्या मनात आिंार घेत होती.
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प्रकिि चौथे : उपजीणवकेच्या िोधार्
१)

िंोल्हापराहू न

भाऊरावास

िंोरे र्ावला

परत

बोलागवल्यानुंतर

आईवगडलाुंना

वाटले िंी, भाऊरावाचे लग्नाचे वय झाले आहे . तयाचे लग्न लावून गदल्यास तयाच्या बुंडखोरपणास आ ा
बसेल. सौ. र्ुंर्ाबाई मातोश्रीने िंुं भोज येिील आपल्या माहे रच्या नाते वाइिंाुंपैिंी िं. अदक्का पाटील गहची
गनवड िंरून लौगिंिं अिाने भाऊरावाच्या पायात लग्नाची बेडी १९०९ साली अडिंवून गदली. भाऊराव
मॅगरिं पास नसल्याने पायर्ौंडा पाटील िंष्टी होते . चाुंर्ली नोिंरी लावण्यास अडचण येत असे. पायर्ौंडा
पाटलाुंना आपला एखादा मलर्ा तरी पदवीधर व्हावा असे वाटत होते . चारी मलाुंपैिंी िंोणीही तयाुंच्या
नजरे समोर पदवीधर झाला नाही. परुंत पायर्ौंडाच्या मरणोत्तर सतरा वषांनी या भाऊरावाुंस सन १९५९
साली

पणे

गवद्यापीठाने

तयाुंच्या

असामान्य

िैक्षगणिं

िंायाबद्दल

सन्माननीय

डी. गलट्. पदवी

गदली. भाऊरावाुंना गम ाले ली पदवी पाहण्याचे भाग्य मात्र मातोश्री र्ुंर्ाबाईुंना लाभले . सन १९३८ साली
ऑक्टोबर मगहन्यात राज्ज्यपाल सर रॉजर लम्ले याुंनी रयत गिक्षण सुंस्िेत भेट गदली. आपल्या मलाचा भाऊरावाचा

मोठे पणा

पायर्ौंडा

पाटलाुंना

राज्ज्यपालािंडू न

भाऊरावाुंच्या

स्ततीनुंतरच

िं ू न

आला. आपला मलर्ा आपले आयष्ट्य फालतू र्ोष्टीवर खचग िंरीत नाही हे तयाुंना िं ू न चिंले .
२)

हे जरी खरे असले तरी १९०९ साली भाऊराव हा गनरुद्योर्ी, भारभूत मलर्ा आहे असे

पायर्ौंडा पाटलाुंना वाटे . िंारण िंोणतयाही नोिंरीत स्स्िरावयाचे भाऊरावाुंच्या स्वभावात नव्हते . िंारिंून
म्हणून आपल्या खातयात लावून गदले तर ते िंाम मनाजोर्ते नाही म्हणून तया िंामावर जाण्याचे
भाऊरावाने टा ले . मलाने पोलीस खातयात गिरण्यास पायर्ौंडा पाटलाुंनाच गतटिंारा होता. सैन्यात
गिरण्याचा भाऊरावाने प्रयतन िंेला, पण ते िे गनवड झाली नाही. साराुंि, लग्नानुंतरचे िंाही मगहने िंाय
िंरावे याचा फारसा गवचार न िंरता दोन वे

जेवावे व मनसोक्त कहडावे हे च िंाम भाऊराव िंरीत

रागहले . तोच १९१० साल उजाडले व श्रवणब र्ो

येिील र्ोमटे र्श्राचा उतसव आला. या उतसवाला

जोडू न जैन समाजाचे अगधवेिन होते. १९०५ साली िंोल्हापूरच्या गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहाच्या नवीन
इमारतीच्या उदघाटनापासून मुंबईचे जव्हे री श्री.मागणिंचुंद गहराचुंद दरसाल या वसगतर्तहाच्या आवारात
भरणाऱ्या अगधवेिनास किंवा सभेस हजर राहत असत. भाऊरावािंडे स्वयुंसेविंाचे िंाम असे. गविेषतः
मागणिंचुंद िेठजींच्या गदमतीस भाऊरावाुंना गदले ले असे. सदर िेठजी व तयाुंचे िंटुं बीय स्नानादी प्रसुंर्ी व
िंोल्हापरात मक्काम असे तोपयंत या भाऊरावािंडे आपले जडजवाहीर गनधास्तपणे सोपवीत. भाऊराव
तयाुंचे गजवापाड रक्षण िंरून मुंबईस परतताना तयाुंच्या हवाली िंरीत. श्रवणबे र्ो च्या अगधवेिनाचे
अध्यक्ष मागणिंचुंद िेठजीच होते .िंोल्हापूरच्या वसगतर्तहातील बरे च तरुण स्वयुंसेविं म्हणून या
अगधवेिनास जाणार होते . सुंयोजिंाुंना भाऊरावाचे चोख िंाम आठवले . भाऊरावास या अगधविेनास
बोलावून स्वयुंसेविं दलाची जबाबदारी तयाुंच्यावर व बे र्ावचे दामोदार लें र्रे या वयस्िंर व बलदुं ड
तरुणावर सोपगवण्यात आली. येिेही मागणिंचुंद व तयाुंचे िंटुं बीय याुंच्या वसगतस्िानावर दे खरे ख
िंरण्याची जबाबदारी भाऊरावाुंवर सोपगवण्यात आली होती. िंोल्हापरात असतानाच भाऊरावाुंची
िेठजींिी ओ ख झाली होती. मुंबईस परतताना श्री. मागणिंचुंदजींनी भाऊरावास, ‘सध्या िंाय
िंरतोस?’ म्हणून गवचारले . भाऊरावाुंनी बेिंार असल्याचे साुंगर्तले . अिा गवर्श्ासू व प्रामागणिं तरुणाच्या
जीवनास व ण दे ण्याच्या हे तूने मागणिंचुंद िेठजींनी भाऊरावास मुंबईस नेले. स्वतःच्या वगडलाुंच्या नावे
मुंबईत सरू िंेले ल्या गहराचुंद र्मानजी वसगतर्तहात दाखल िंेले . दरमहा तीस रुपये गवद्यावेतन दे ऊन
दावसग वागणज्ज्य गवद्यालयात भाऊरावास व्यापारी िंला गििंगवण्यास दाखल िंेले . भाऊरावास टुं िंले खन
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आदी गवषयाुंत इुंग्रजी भाषेच्या िंच्चेपणाम े र्ती आली नाही. तयाुंनी दावसग वागणज्ज्य गवद्यालय िंाही
मगहन्याुंतच सोडले .
४) ‘गहराचुंद र्मानजी’ वसगतर्तहात एिंे गदविी चोर गिरला असताना भाऊरावाने तयास
पिंडण्याचा धाडसी प्रयतन िंेला; पण चोर गनसटला. ही घटना मागणिंचुंद िेठजींना िं ताच तयाुंनी
भाऊरावास आपल्या घरीच स्वसुंरक्षणासाठी ठे वन
ू घेऊन रतनपारख्याचा व्यवसाय तयाुंस गििंगवण्याचे
ठरगवले . भाऊराव तया मोहनर्रीतील व्यवसायात रमले नाहीत. जसे र्ेले तसे गनष्ट्िंाुंचन, गनष्ट्िंलुं िं
परतले , आगण मातागपतयाुंना िंोरे र्ावात पन्हा भारभूत झाले .
५) िंोल्हापरातील सामागजिं व िैक्षगणिं सुंस्िंार अगमट असल्याने श्रवणबे र्ो च्या
अगधवेिनात र्ाठभेट झाले ल्या भाऊ दादा िंद े , दादा गजनप्पा मद्वाण्णा आदी स्नेह्याुंना भेटण्यासाठी ते
दधर्ावला (गज. साुंर्ली) र्ेले. मराठी िा े तील मद्वाण्णा र्रुजी आपल्या मलाुंचा सातवीच्या परीक्षेत
उत्तम गनिंाल लार्ावा म्हणून तयाुंना सायुंिंा ी िा े त बोलावून अगधिं अभ्यास घेत. यातूनच भाऊरावाुंना
दधर्ावला गवद्यािी आश्रम नावाची अभ्यागसिंा सरू िंरण्याची िंल्पना सचली. मद्वाण्णाच्या मदतीने या
आश्रमाचे वसगतर्तहात रूपाुंतर िंरण्यात आले . ही सन १९१० सालातली घटना आहे . या वसगतर्तहासाठी
दरसाल धान्य र्ो ा िंरण्यासाठी भाऊराव िंाही गदवस दधर्ावला मक्काम ठोिंत असत.
६) या वसगतर्तहात सवग जातींची मले राहावयास येऊ लार्ली. सरवातीस तयाुंच्या जेवणाव ी
जातीगनहाय, वेर्वेर्ळ्या असत. तीनचार वषात हे भेद िंमी झाले व सवग जातींची मले एिंत्र जेवू
लार्ली. पहाटे उठणे, र्टार्टाने अभ्यास िंरणे इतयादी र्ोष्टी सरावाने एिंत्र होऊ लार्ल्या. पढे
िंाले , नेले व सातारा या गठिंाणी जी वसगतर्तहे झाली तयाुंची हे वसगतर्तह प्रयोर्िा ा ठरली. या
वसगतर्तहातून अनेिं नामाुंगिंत गवद्यािी बाहे र पडले . उदा. िंवी यिवुंत, िंवी साधदास, खासदार
बी. सी. िंाुंब े , उपपोलीस महागनरीक्षिं मे घाजी िंाुंब े इतयादी. भाऊराव श्री. गिंलोस्िंर व श्री. ओर्ले
याचे प्रमख गवक्रेते म्हणून िंाम िंरीत असताना या वसगतर्तहास िंुंदील व रॉिंेलचे डबे, पस्तिंे, वह्या
इतयादी वस्तू दे णर्ीदाखल पाठवीत. भाऊरावाुंना स्वतः या वसगतर्तहािंडे लक्ष दे ण्यास िंमी वे

गम ू

लार्ल्यावर तयाुंनी सन १९१२-१३ साली स्िापन झाले ल्या दधर्ाव गिक्षण प्रसारिं सुंस्िेच्या दसऱ्या
वार्शषिं सभेत खालील ठराव माुंडून ‘गवद्यािी आश्रम’ तयाुंना चालगवण्यास गदला आहे .
७) “ििंे १८३५-३६ इ. स. १९१३-१४ दसरी वार्शषिं सभा बैठिं
नुं. १ दधर्ाव ता. २७-२-१९१४ प्रेगसडें ट रा. रा. अप्पा बाबर्ौंडा पाटील, दधर्ाव
रात्रौ ८ वाजता िेठ चतर गपताुंबर याुंच्या वाड्यात झाली. सहावा ठराव : ‘गम. दादा गजनाप्पा मद्वाण्णा वर्ैरे
मुंड ीनी येिे िंाढले ल्या ‘गवद्यार्थ्याश्रम’ या नावाच्या सुंस्िेची उपयक्तता जाणून ती सुंस्िा ऊर्शजतावस्िेस
आणण्याची खटपट सवांनी िंरावी. तसेच सवडीनसार हा आश्रम या सुंस्िेस जोडण्यात यावा आगण हा
जोडण्याचा अगधिंार व आश्रमासुंबुंधी तयावे ी जरुरी लार्ेल तयाप्रमाणे तया वे च्या मॅनेकजर् िंगमटीस
असावा.’ याप्रमाणे ठराव रा. भाऊ पायर्ौंडा पाटील ऐतवडे िंर याुंनी पढे माुंडीला, तयास रा.भाऊ दादा
िंद े याुंनी अनमोदन गदल्यावर पास झाला.”
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(हा ठराव दे ण्याचे िंारण म्हणजे वरील सुंस्िा व गवद्यािी आश्रम एिंाच वे ी स्िापन झाल्याचा
र्ैरसमज आहे .)
८) भाऊराव दधर्ावला येऊन जाऊन असत. िंोरे र्ावी पायर्ौंडा पाटलाुंना मात्र ‘घरचे खाऊन
लष्ट्िंराच्या भािंरी भाजण्याचा’ भाऊरावाचा हा उद्योर् आवडत नसे. एिंे गदविी १९११ साली िंाही
नाते वाईिं मुंड ी पायर्ौंडा पाटलाुंना भेटण्यास िंोरे र्ावला आली. दपारी जेवणाच्या पुंर्तीस भाऊरावही
होते. जेवताना पाहण्याुंपैिंी एिंाने पायर्ौंडा पाटलाुंना गवचारले , “मलर्ा मोठा आहे . िंाय उद्योर्
िंरतो?” पायर्ौंडा पाटील नाराजीत म्हणाले , “िंाय साुंर्?
ू खातो आगण मोिंाट कहडतो.” सासरी
भाऊरावाुंच्या पतनीस सौ. लक्ष्मीबाई या नावाने हािं मारीत असत. सौ. लक्ष्मीबाई पुंर्तीत वाढीत
होतया. परक्या नाते वाईुंिंाुंसमोर व पतनीसमोर वगडलाुंनी पाणउतारा िंेला म्हणून भाऊराव ताटावरून
तातिंा

उठले . मनािी गनश्चय िंेला िंी, यापढे या घरात िंष्टाचीच भािंरी खावयाची. तयाच गदविी

भाऊरावाुंनी साताऱ्यास प्रयाण िंेले .भाऊराव मानी स्वभावाचे होते. पण आईवगडलाुंना तयाुंनी िंधीही
दरुत्तरे िंेली नाहीत.
९) साताऱ्यात आल्यानुंतर तयाुंनी अनेिंगवध व्यवसाय िंेले . िंोरे र्ावला असतानाच तयाुंनी िंतषी
सधारणा सोसायटी स्िापन िंरून गतचे िंाम सरू िंेले होते . गतचे सभासद िंरण्याचे िंाम सोमवार
पेठ, सातारा येिील पतयावरून सरू िंेले . तिी िंाडे छापून घेतली होती ती अिी :
श्री. रा. रा. भाऊ पायर्ौंडा पाटील ऐतवडे िंर सातारा यासी –
स. न. गव. गव.
आपले िंाडग पावले . मजिंूर वाचून आनुंद झाला. सदर िंतषी सधारणा सोसायटी ऊर्शजतावस्िेस
यावी अिी आमची मनःपूविं
ग इच्छा आहे . आपले गवनुंतीप्रमाणे आम्ही िंतषी सधारणा सोसायटी मेंबर
होण्यास आनुंदाने तयार आहोत. आमचे नाव मेंबराचे गलस्टात दाखल िंरावे.
िं ावे. हे गवनुंती....
सही.......................
म. ता.....................
(सदरचे पत्र तसेच दधर्ाव गिक्षण प्रसारिं सुंस्िेचे प्रोगसकडर् बिं भाऊ दादा िंद े याुंचे सपत्र र्णधर
याुंच्या रे िंॉडग मध्ये उपललध झाले .)
सातारच्या महाराणी जमनाबाई, मराठा वसगतर्तहाचे सुंस्िापिं रुद्राजीराजे महागडिं याुंची
सदरची िंतषी सधारणा सोसायटी स्िापण्यास मदत होती. पण प्रयतन फारसा यिस्वी झाला नाही. सन
१९१२-१३ साली िंोरे र्ावचे स्नेही भाऊसाहे ब बर्े याुंची िेती खुंडाने घेऊन माजी सैगनिंाुंसाठी सहिंारी
िेती सुंस्िा िंाढण्याचा प्रयोर् िंेला. पण पढील साली यद्धाच्या सैगनिं भरतीत हे माजी सैगनिं यद्धावर
र्ेल्याने व िंोल्हापूरचे डाुंबर प्रिंरण उपस्स्ित झाल्याने हा प्रयोर्ही िाुंबला. याच समारास लाहोरच्या
भारत गवमा िंुंपनीचे व सैन्यभरतीचे प्रचारिं म्हणून भाऊराव िंाम िंरीत होते . वरील गवगवध व्यवसायातून
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म्हणावी तिी प्राप्ती होत नसल्याने साताऱ्यात खाजर्ी गििंवणीचा जोडव्यवसाय भाऊरावाुंनी सरू ठे वला
होता.
१॰) साताऱ्यात येऊन खाजर्ी गििंवण्याचा व्यवसाय सरू िंरण्यासाठी लार्णारी िैक्षगणिं
पात्रता यिातिा असली तरी व्यावहागरिं िहाणपण भाऊरावाजव

एव्हाना भरपूर जमले होते . तयागिवाय

िंा ते वरील गवगवध व्यवसाय िंरू ििंले ? हा व्यवसाय गनवडताना अर्गतिंता होती हे खरे ! परुंत एिंादे
िंाम हाती घेतल्यावर तयाुंत स्वतःस झोिंून दे ण्याची गजद्द मात्र भाऊरावाुंच्या गठिंाणी िंोल्हापरात वाढली
होती. गिक्षिं होणाऱ्या प्रतयेिंाचा अनभव आहे िंी दसऱ्यास गििंगवताना स्वतः तया गवषयाची चाुंर्ली
तयारी िंरावी लार्ते . भाऊराव यास अपवाद नव्हते . गवषयाची तयारी िंरूनच ते गििंवण्या
िंरीत. आपणास असेही गदसून येते िंी महाराष्ट्रातील ज्ज्येष् समाजसधारिंाुंनी आपल्या उपजीगविंेची
सरुवात खाजर्ी गििंवण्या किंवा गिक्षिंाच्या पेिातून िंेली आहे . प्रमख उदाहरण म. फले व महषी धोंडो
िंेिव िंवे याुंचे आहे . या व्यवसायातून तयाुंनी पढे आपले जीगवतिंायग किंवा ध्येय गनगश्चत िंेल्याचे गदसून
येते. भावी िंा ात भाऊरावाुंच्या हातून रयत गिक्षण सुंस्िेच्या माध्यमातून फार मोठे िैक्षगणिं व सामागजिं
िंायग व्हावयाचे होते म्हणूनच िंी िंाय प्रारलध तयाुंना या व्यवसायािंडे व वीत होते .
११)

भाऊरावाुंना

सरुवातीस

एिंा

अगतिय

सामान्य

मर्दराच्या

मलाची

गििंवणी

गम ाली. भाऊराव तयास ‘मठ्ठ’ मलर्ा म्हणत. इतर िंाम किंवा गििंवण्या नसल्याने या मलावर दोन
तासाुंपेक्षा अगधिं वे

ते खचग िंरीत. याचा पगरणाम असा झाला िंी, ‘पाटील मास्तर’ अगतिय चाुंर्ले

गििंगवतात असा आजूबाजूच्या आ ीतील घराुंत या मलाच्या पालिंाुंिंडू न प्रचार झाला. तयाम े अगधिं
मले गििंवणीस गम ू लार्ली. घरी तयारी िंरण्याम े भाऊरावाुंचे प्रािगमिं िा े तील गवषयाुंचे ज्ञानही
सधारत र्ेले.यातून समारे रु. ३0/- दरमहा गम ू लार्ले . दसरी गििंवणी गम ाली ती श्री. पोप नावाच्या
इुंग्रज उपगजल्हागधिंाऱ्यास मराठी गििंगवण्याची. गतसरी गििंवणी गम ाली ती पेठे नावाच्या
अगधिंाऱ्याच्या मलास सुंस्िंतत गििंगवण्याची. येिे मात्र भाऊरावाुंची िंसोटी होती. भाऊरावाुंस सुंस्िंततचा
अभ्यास िंोल्हापूरच्या जैन पाठिा े च्या अटीम े वसगतर्तहात िंरावा लार्त होताच. हायस्िंूलमध्ये
होताच, पण तो जेमते म पास होण्यापरताच. येिेही तयाुंचा व्यवहारीपणा उपयोर्ी आला. सातारला
नरकसहाचायग र्जेंद्रर्डिंरिास्त्री नावाचे परोर्ामी गवचाराचे सुंस्िंतत पुंगडत होते . तयाुंच्यािंडे स्वतः
सुंस्िंततचे धडे गर्रगवण्यास भाऊरावाुंनी सरुवात िंेली. या गििंवणीस फी नसे, मात्र भल्या पहाटे
िास्त्रीबवािंडे अुंधारात हातात िंुंदील घेऊन जावे लार्े. पहाटे गििंले ला भार्च वरील पेठ्याुंच्या मलास
गििंगवण्याची पद्धत भाऊरावाुंनी अवलुं गबली. चौिी गििंवणी होती ती सातारच्या महाराजाुंचे िंायदे
सल्लार्ार डोसाभाई मागणिंजी याुंना मराठी गििंगवण्याची. यातून समारे ९0 रु. दरमहा भाऊरावाुंना गम ू
लार्ले . मात्र

अस्पतश्य

मलाुंना

गििंगवण्याची

तयाुंची

िंोल्हापरातील

त म

इिेही

प्रर्ट

झाली. हगरजनवाड्यात जाऊन ते िील हगरजनाुंची मले एिंत्र िंरून तयाुंना मोफत गििंगवण्याची व
तयाुंच्यात गिक्षणागवषयी आस्िा गनमाण िंरण्याचा ते प्रयतन िंरीत होते . तयात र्णपत माुंर् नावाच्या
र्तहस्िाचाही मलर्ा होता. या र्णपतगवषयी पढील प्रिंरणात मागहती साुंर्णार आहोत. सातारला
असताना भाऊराव श्रीमती अुंबबाई मद्राव े या गवधवा स्त्रीच्या घरी भाड्याने राहात असत. या तरुण गवधवा
स्त्रीनेही भाऊरावाुंच्या जीवनासच नव्हे , तर रयत गिक्षण सुंस्िेच्या वाढीसही मोठा हातभार लावला
आहे . तोही पढील प्रिंरणात साुंर्ण्यात येईल.
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१२) भाऊरावाुंची उपजीगविंेच्या दृष्टीने प्राप्ती बरी होत असल्याने , िंोरे र्ावला येऊन ते राहत
असत. जून मगहन्यात िंोरे र्ावला असताना तयाुंना िंोल्हापरहू न श्री. िंल्लाप्पा गनटवे नावाच्या र्तहस्िाुंची
९-६-१९१४ तारीख असले ली तार आली. तारे त फक्त ‘िंोल्हापूरला तातिंा

गनघून यावे.’ एवढाच मजिंूर

होता. भाऊरावाुंना िंोल्हापूरची ओढ होतीच. आपल्यापढे िंोणते सुंिंट वाढू न ठे वले आहे , तयाचा गवचार न
िंरताच भाऊराव तयाच रात्री िंोरे र्ावहू न गनघून दसऱ्या गदविी िंोल्हापरास श्री. गनटव्याुंच्या गजनेंद्र
प्रेसच्या इमारतीत हजर झाले .
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प्रकिि पाचवे: संस्थानी पोणलसांच्या णवळख्यार्
१) भाऊरावाुंना िंोल्हापूरच्या गदर्ुंबर जैन वसगतर्तहातून श्री. अण्णासाहे ब लठ्ठे याुंनी हािंलले
ते व्हा श्री. लठ्ठठ्यागवषयी िंमगठ सनातनी जैन समाजात असुंतोष होता.तयाला गवगवध िंारणे होती; तयापैिंी
तयाुंना गम ाले ला सन्मान व तयाुंचे परोर्ागमतव हे प्रमख होते . अिा वे ी तयाुंना पाण्यात पाहणारे प्रमख होते
िंल्लप्पा भरमप्पा गनटवेिास्त्री. या गनटव्याुंच्या सनातनी सहिंाऱ्याुंची एिं पाटी होती. गतला म्हणत पुंगडत
पाटी. जैनातील सधारणावादी, नवमतवादी तरुणाुंची होती बाबू पाटी. या पाटीचे प्रमख होते , आण्णासाहे ब
लठ्ठे , ब वुंतराव धावते , भाऊसाहे ब िंद े इतयादी. गनटवेिास्त्र्याुंनी श्री. लठ्ठठ्याुंना गवरोध िंरण्याचे
तातिंागलिं िंारण म्हणजे द. भा. जैन सभेस िाहू महाराजाुंनी गदले ला प्रेस पुंगडत गनटव्याुंनी हडप िंेला
होता,
तो श्री. लठ्ठठ्याुंनी महाराजाुंना साुंर्ून परत गम गवला.
२) याच समारास िंोल्हापरातील दरबारी मानिंऱ्याुंत दोन तट होते . पगहला र्ट होता
सनातनी, सरुंजामी, अपगरवतगनवादी प्रगतगष्त मराठ्याुंचा. या तटाचे प्रमख होते बा ासाहे ब र्ायिंवाड.
दसरा तट होता पगरवतगनवादी प्रार्गतिं गवचारसरणीच्या सगिगक्षत उच्चपदस्ि सुंस्िानी सेविंाुंचा
व

िाहू

महाराजाुंच्या

परोर्ामी

गवचारसरणीची

अुंमलबजावणी

िंरणाऱ्या

गवगवध

जातीतील

तरुणाुंचा. सवगश्री भास्िंरराव जाधव, अण्णासाहे ब लठ्ठे , म.र्. डोंर्रे , खुंडेराव बार्ल, बाबूराव यादव इ. या
दसऱ्या तटाचे प्रमख होते . िाहू महाराज या सेविंामाफगत पगहल्या तटािंडील मजोरी मोडू न िंाढीत.
उदा. र्ायिंवाडाुंनी िेरी जगमनीत गवनापरवाना आपली जनावरे चारली म्हणून महाराजाुंनी भास्िंरराव
जाधवाुंना महसूल अगधिंारी या नातयाने श्री. र्ायिंवाडाुंिंडू न दुं ड स्वरूपात रक्कम वसूल िंरावयास
लावली. श्री. भास्िंरराव जाधव व श्री. र्ायिंवाड याुंत ते ढ गनमाण झाली. महाराज वैगदिं धमाचे व आयग
समाजाचे परस्िंते होते . िाहू महाराजाुंनी सतयिोधिं समाजास व तयाुंच्या पढाऱ्यास मदत िंेली
होती. तयाुंची अपेक्षा िंी, श्री. म.र्. डोंर्रे , भास्िंरराव जाधव आदी सतय समागजस्ट महाराजाुंनी स्िापन
िंेले ल्या वैगदिं िा े ची जबाबदारी घेतील. पण ती जबाबदारी घेण्याचे तयाुंनी टा ले . साराुंि, सतयिोधिं
समाजाचे गतन्ही पढारी भास्िंरराव जाधव, म.र्. डोंर्रे व अण्णासाहे ब लठ्ठे िाहू महाराजाुंच्या नाराजीस
िंारणीभूत झाले .
३) सन १९१४ साली १४ फेब्रवारीस गिवाजी क्लबच्या िंोणीतरी सभासदाने िंोल्हापरातील
टाऊन हॉलमधील गब्रगटि राजघराण्याच्या एडवडग बादिहा व राणी ॲले क्झाुंड्रा व इतर राजपरुषाुंच्या
पतळ्यास डाुंबर फासले . ही राजद्रोहाची घटना असल्याने महाराज अस्वस्ि झाले . िंारण गतचे पडसाद
इुंग्लुं डच्या

पालग मेंटमध्ये

उठले . र्ायिंवाड

पाटीत

िंल्लप्पा

गनटवे, गचप्रीिंर

पाटील, सोवनी, िंरमरिंर, लाटिंर, जाुंभ ीिंर, म्हैसिंर आदी होते . ही सनातनी पाटी अण्णासाहे ब
लठ्ठठ्याुंच्या गवरोधात असल्याने तयाुंनी महाराजाुंचा र्ैरसमज िंरून गदला िंी हे डाुंबर फासण्याचे िंाम
सतयिोधिंाुंचे व गविेषतः अण्णासाहे ब लठ्ठठ्याुंचे किंवा तयाुंच्या हस्तिंाुंचे आहे . महाराज सतयिोधिंावर
नाराज होते च आगण िंल्लप्पा गनटव्याुंना श्री. लठ्ठठ्यावर सूड उर्गवण्यास आयती सुंधी चालू न आली. तयाुंत
भाऊराव पाटलाुंचा उपयोर् िंरावयाची िंल्पना दष्ट गनटव्याुंच्या डोक्यात आली व तयाुंनी भाऊरावास तारेने
बोलावून घेतले . लठ्ठठ्याुंच्या गवरुद्ध िंट असा होता िंी लठ्ठठ्याुंच्या घरी तयाुंच्या र्ैरहजेरीत एिं डाुंबराचा
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डबा व तयाचे खरे दीचे िंार्द व डाुंबर फासण्याची योजना इ. िंार्द तयाुंच्या टे बलाच्या खणात किंवा
िंपाटात ठे वन
ू धाड घालावयाची. नुंतर भाऊरावाने साक्ष द्यावयाची िंी, तो डाुंबर फासणारा माणूस तयाुंना
माहीत आहे . व लठ्ठठ्याुंना तयात ओढावयाचे.
४) दपारचे जेवण झाल्यावर भाऊरावाुंना ही योजना साुंगर्तली व िंल्लाप्पा गनटवे
म्हणाले , “भाऊ, श्री. लठ्ठठ्याुंनी तला वसगतर्तहातून हािंलू न लावले व तझ्या आयष्ट्याचे निंसान
िंेले . आता तयाुंच्यावर सूड उर्गवण्याची चाुंर्ली सुंधी आहे . गवचार िंर व उद्या साक्षीस तयार
राहा.” भाऊरावाुंनी गनटव्याुंचा िंावा ओ खला. गवचार िंरण्यास अविंाि गदल्याने भाऊरावाुंनी बाहे रून
जाऊन येण्याच्या बहाण्याने प्रेसबाहे र येऊन श्री. भाऊ दादा िंद े याुंना गिसपेस्न्सलीने पत्र गलहू न
श्री. अण्णासाहे बाुंचे

जीगवतास

धोिंा

असल्याचे

िं गवले

व

श्री. लठ्ठठ्याुंना

सावध

िंरण्यास

िं गवले . गजनेंद्र प्रेसवर परत आल्यावर पन्हा तोच गवषय भाऊरावासमोर गनटव्याुंनी िंाढला.रात्री प्रेसच्या
माडीवर झोपण्यापूवी या साक्षीसाठी महाराज भाऊरावास इनाम दे तील, रोख रक्कम दे तील, असे प्रलोभन
गनटव्याुंनी दाखगवले . गदवसभर िाुंत असले ला ज्ज्वालामखी रात्री भडिंला. भाऊराव गनटव्याुंना
म्हणाले , “अण्णा, श्री. लठ्ठठ्याुंनी गिस्तीसाठी मला वसगतर्तहातून बाहे र घालगवले . तम्ही तर खोटी साक्ष
द्यावयास लावून मला जीवनातून उठगवण्याचा प्रयतन िंरीत आहात. मला तमचा िंावा िं ला. माझा प्राण
र्ेला तरी मी माझ्या र्रुगवरुद्ध, श्री. लठ्ठठ्यागवरुद्ध साक्ष दे णार नाही.”
५) श्री. गनटवेिास्त्री क्षणभर स्तलध रागहले . भाऊरावास झोपावयास साुंर्न
ू खाली प्रेसमध्ये
र्ेले. एव्हाना रात्रीचा बराच उिीर झाले ला होता. भाऊराव अद्याप झोपण्याऐवजी गवचार िंरीत आडवे
झाले होते, तोच “आर् ! आर् !” म्हणून गनटव्याुंनी िंाही रद्दी जा ली व ते माडीवर आले व म्हणाले , “िंाय
रे भाऊ, तझी येिवर मजल जाईल असे मला वाटत नव्हते . माझ्या प्रेसला आर् लावतोस िंाय? आगण
माझ्या िंोटातले हजार रुपये सद्धा हडप िंेले स ? मी पोगलसाुंना खबर गदली आहे . ते आता येतील व तला
अटिं िंरून नेतील. बऱ्या बोलाने मी साुंगर्तले तिी साक्ष गदलीस तर तझी सटिंा होईल.”
भाऊरावाुंनी पढे होणाऱ्या पगरणामाची तमा न बा र्ता साुंगर्तले , “अण्णा, तमच्या धमिंावणीने मी
र्रुद्रोह िंरणार नाही हे पक्के लक्षात ठे वा!” भाऊराव प्रेसमध्ये जव जव

िंैद होते . दसऱ्या गदविी

सिंा ी िंोल्हापूर पोलीसप्रमख फनांगडस आपल्या यमदू तासह हजर होऊन भाऊरावास िंावळ्याचे
नाक्यावरील आपल्या िंायालयात घेऊन र्ेले. भाऊरावािंडू न िंबलीजबाब गम गवण्यासाठी तयाुंचे
अनस्न्वत हाल िंेले . हरभऱ्यावर लाटले , लोंबिं त ठे वन
ू िंातडी जाड हुं टरने पाठ फोडली. या दोन
उदाहरणाुंवरून िंाय त्रास गदला असेल याची वाचिंाुंनीच िंल्पना िंरावी.
६) मे १९१४ मध्ये िंोल्हापूर दरबारने डाुंबर फासणाऱ्यास पिंडू न दे णाऱ्यास रु. ५०००/- चे इनाम
जाहीर िंेले होते. मुंबई सरिंारचा सतयिोधिंावर सुंिय असल्याने िंोल्हापरातील भास्िंरराव
जाधव, म. र्. डोंर्रे व लठ्ठे आदींनी सतयिोधिं समाजािी सुंबध
ुं तोडल्याचे जाहीर िंेले . परुंत मुंबई
िासनाचा सुंिय लठ्ठठ्यावर असल्याचे जाहीर झाल्याने जून मगहन्यात तयाुंचेवर पिंड वॉरुंट जाहीर
िंेले . सदर बाब लठ्ठठ्याुंचे स्नेही रा. ब. गदवाण सबनीस याुंना िं ल्याने तयाुंनी श्री. लठ्ठठ्याुंना तातिंा
गनरोप पाठगवला व िंोल्हापूर सोडण्यास साुंर्न
ू िंटाची िंल्पना गदली. सदर बाब गब्रगटिाुंचे
िंोल्हापरातील प्रगतगनधीचे िंानावर घालणे श्री. लठ्ठठ्याुंना उगचत वाटले . श्री. लठ्ठठ्याुंनी घरी जाऊन
टे बलाच्या खणातील डाुंबराचा डबा, तयाची पावती व िंोणतया पतळ्यास डाुंबर िंसे फासावयाचे याची
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योजना असले ले िंार्द घे तले व रे गसडें टच्या बुंर्ल्यावर जाऊन हे सागहतय तयाुंचे तालयात गदले व िंटाचा
इगतहास साुंगर्तला. रे गसडें टला तयाची खात्री झाल्याने तयाुंनीही तातिंा
श्री. लठ्ठठ्याुंना

साुंगर्तले . तयाच

रात्री

श्री. लठ्ठे

मालर्ाडीने

िंोल्हापूर सोडण्यास

ड्रायव्हरच्या

िंतपेने

साुंर्लीस

आले . िंोल्हापूरचे पोलीस साुंर्लीतही तयाचे मार्ावर होते . श्री. ब वुंतराव धावतयाुंच्या सावधगर्रीम े
श्री. लठ्ठे गमरज स्टे िनवर आले . रे ल्वे हद्द गब्रगटिाुंची असल्याने िंोल्हापूरचे पोलीस तयाुंना पिंडू ििंले
नाहीत. ते बे र्ावास र्ेले. ते िे तयाुंच्यावरील खटला चालला. तयात लठ्ठे गनदोष ठरले .
७) इिंडे िंोल्हापरात भाऊरावाुंनी यमयातनातून सटिंा होण्यासाठी िंाव ा नाक्याजव ीस
गवगहरीत, बगहर्शदिेस जाण्याचे गनगमत्त िंरून उडी मारून आतमहतयेचा प्रयतन िंेला. गवहीर र्ा ाने
भरले ली असल्याने ते वाचले . गिपायाुंनी तयाुंना बाहे र िंाढू न दवाखान्यात ने ले. रात्रीच्या वे ी भाऊरावाुंनी
आतमहतयेचा दसरा प्रयतन िंेला. दवाखान्याच्या गखडिंीची िंाच फोडू न तयाचे लहान तिंडे खाऊन
तयावर िंुंगदलातील रॉिंेल गपऊन टािंले . तयातूनही भाऊराव वाचले . िौचावाटे हे तिंडे गनघून र्ेले.
भाऊरावाुंिंडू न पागहजे ते जबाब गम त नसल्याने , िंुंटा ू न िंोल्हापूरच्या पोगलसाुंनी दसरा िंट
रचला. सातारला भाऊराव ज्ज्या अुंबबाई मद्रावळ्याुंच्या घरात राहात होते ते िे डाुंबर प्रिंरणाचे िंाही
बनावट िंार्द टािंून ते भाऊरावाुंचे आहे त हे िंोटापढे आणण्यासाठी अुंबूबाईुंना लाच दे ण्याचा प्रयतन
िंेला. पण एिंगनष् अुंबूबाईने भाऊरावाुंवरील प्रेमाने या िंटात सामील होण्याचे साफ नािंारले . एवढे च
नव्हे तर तयाुंनी सातारच्या दे िमख फौजदाराुंना साुंर्ून िंोल्हापूर पोलीस तयाुंना त्रास दे त असल्याचे साुंर्ून
तयाुंच्यावरच डाव उलटगवला. श्री. दे िमखाुंनी िंोल्हापूरच्या पोगलसाुंना गब्रगटि नार्गरिं असले ल्या
अुंबबाई मद्रावळ्याुंना त्रास गदल्याच्या सबबीवर अटिं िंरण्याची धमिंी दे ताच, ते हात हालवीत
िंोल्हापरास परतले . तयाुंनी सदरची बाब मब
ुं ई प्राुंताच्या पोगलसािंडे सोपगवली. श्री. रा. ह. पार्े नावाच्या
गब्रगटि हद्दीतील सी. आय. डी. पोलीस अगधिंाऱ्यािंडे भाऊरावागवरुद्ध साक्ष गम गवण्याचे िंाम
सोपगवण्यात आले . पार्ेनी सातारच्या र्णपत माुंर् या खबऱ्यास भाऊरावागवरुद्ध साक्ष दे ण्यासाठी
िंोल्हापरास आणले . िंोटात भाऊरावास पहाताच र्णपत माुंर् उत्तरला, “िंोण! भाऊ पाटील
मास्तर! नाहीबा! असल्या दे वमाणसाुंगवरुद्ध मी साक्ष दे णार नाही.” र्णपत माुंर्ाच्या पोरास भाऊरावाुंनी
माुंर्वाड्यात जाऊन गििंगवले ले होते . उलट तयाने भाऊरावाुंचे पाय धरले . िंोटात हे दृश्य अनोखे
होते. श्री. पाग्याुंचे प्रयतन गनष्ट्फ

ठरले . िेवटी भाऊरावागवरुद्ध डाुंबर फासण्याचे िंटात िंाहीच हाती

लार्त नाही असे गदसल्यावर तयाुंच्यावर चोरीचा व आतमहतयेचे आरोप ठे वण्यात आले . चौिंिीच्या िंा ात
तयाुंना तरुुंर्ात ठे वण्यात आले होते . िंोटात पगहला आरोप गसद्ध होऊ ििंला नाही. तयाुंना दसऱ्या
आतमहतयेच्या आरोपाखाली गिक्षा झाली.
८) भाऊरावाुंना अटिं िंेल्यानुंतर मातोश्री र्ुंर्ाबाई िंोल्हापरात भाड्याचे घर घेऊन
रागहल्या. तयाुंनी िंोल्हापूरच्या पोलीसप्रमखास भेटून भाऊरावास सोडण्यास गवनगवले . फनांगडस
म्हणाला, “बाई, ही सारी तमच्या माणसाुंचीच िंरणी आहे . महाराजाुंचा तयात िंाही सुंबध
ुं नाही.” ते व्हा
र्ुंर्ाबाईुंनी िाहू महाराजाुंना सोनत ी िंॅम्पच्या वाटे वर आडवे जाऊन भाऊरावास सोडण्याची गवनुंती
िंेली, “महाराज, मी तमची धमाची बहीण आहे .” म्हटल्यावर महाराजाुंनी मातोश्री र्ुंर्ाबाईच्या डोक्यावर
आिीवादाचा हात ठे वला;

व श्री. घाटर्े नावाच्या वगिंलामाफगत अजग िंरावयास साुंगर्तले . दरम्यान

महाराजाुंनी आपल्या िंोठीवाल्यास र्ुंर्ाबाईुंना लार्ेल तो िंोरडा गिधा द्यावयास साुंगर्तले . इिंडे
साताऱ्यात भाऊरावाुंचे वडील पायर्ौंडा पाटलाुंनी सातारचे विंील डोसाभाईमाफगत सातारच्या िंले क्टरना
अजग िंरून गब्रगटि सरिंारच्या सेवत
े असले ल्या नार्गरिंाच्या मलास िंोल्हापूरचे पोलीस त्रास दे त
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असल्याने िंोल्हापूरच्या पोगलगटिंल एजुंटना िं वून तयाुंची सटिंा िंरण्यागवषयी गलगहले . िेवटी २५
जानेवारी १९१५ च्या समारास भाऊरावाुंची िंोल्हापूरच्या तरुुंर्ातून सटिंा झाली.
९) भाऊरावाुंना सोडण्यापूवी श्री. गनटवे आदींनी सौ. र्ुंर्ाबाईुंना र्ाठू न भाऊरावास पोलीस
साुंर्तात तसा जबाब दे ण्यास मन व गवण्यास साुंगर्तले . तया धीट आगण धाडसी माते ने या नतदृष्टाुंना
पढीलप्रमाणे उत्तर गदले व तयाुंचे तोंड व िंारवाया बुंद िंेल्या. तया म्हणाल्या, “माझा भाऊ आपल्या
र्रुगवरुद्ध खोटी साक्ष दे णार नाही. तम्ही मला गिंतीही प्रलोभने दाखगवली तरी मी तयास ब ी पडणार
नाही. खोटे बोलण्यापेक्षा माझा मलर्ा मे ला तरी मी दःख मानणार नाही. मला तीनच मलर्े होते असे यापढे
मानीन. गनघा इिून.” अिा या धीट व धाडसी माते च्या मलािंडू न भगवष्ट्यात अलौगिंिं िंाम होणार
होते, म्हणून ते या िंोल्हापरी अजर्री गव ख्यातून सहीसलामत वाचले .
१॰) भाऊरावाुंना िंोल्हापरातील तरुुंर्ातून घरी नेण्यासाठी सिंा ी १० च्या समारास तयाुंचे
आईवडील जेलवर र्ेले. जेलमधून बाहे र पडताना भाऊरावास पन्हा अटिं होण्याची िक्यता पायर्ौंडा
पाटलाुंना

िंोणीतरी

गदली

होती.

पोगलसाुंनी

भाऊराव

बाहे र

पडताच

प्रिम

तयाने

िंोल्हापूर पोलीसप्रमखाुंना भेटले पागहजे असे साुंगर्तले . पायर्ौंडा पाटलाुंनी “आम्ही गतिंडे च गनघालो
आहोत,” असे साुंर्ून पोगलसाुंना चिंगवले . ज्ज्या टाुंग्यात ते बसले होते तया टाुंर्ेवाल्यास स्टे िनवर लविंर
चलण्यास साुंगर्तले . भाऊरावास स्टे िनच्या आवारात सोडू न, पायर्ौंडा पाटील रे गसडें टच्या बुंर्ल्यावर
जाऊन पोलीस पन्हा भाऊरावास पिंडण्याच्या तयारीत असल्याचे गनवेदन गदले . भाऊराव दसऱ्या
गदविीच्या पहाटे स स्टे िनवरील िंोल्हापूर पोगलसाुंचा डो ा चिंवून रे ल्वेरू ाच्या बाजूने िंाही अुंतर
प त जाऊन िेतामधून चालत, लपत छपत ता. २६-१-१९१५ रोजी दधर्ावला येऊन पोहोचले . ते िे िंाही
गदवस श्री. िंदळ्याुंच्यािंडे िाुंबले . या जीवघेण्या अटिंेच्या िंा ात श्री. भाऊदादा िंद े भाऊरावाुंचे
१०-६-१९१४ चे पत्र घेऊन सातारचे िंले क्टर, िंोल्हापूरचे पोगलगटिंल एजुंटना भेटून भाऊरावाुंना
सोडगवण्याची खटपट िंरीत होते . भाऊरावाुंच्या सटिंेचा आनुंद तयाुंच्या मातागपतयाएवढाच तयाुंची पतनी
सौ. लक्ष्मीबाई व भाऊरावाुंचा जीव वाचवणाऱ्या अुंबबाई मद्राव े ना झाला. या दोघा गस्त्रयाुंचा िंमगवीराुंच्या
िैक्षगणिं िंायात अतयुंत तयार्मय असा मोलाचा वाटा आहे .
११) सटिंेनुंतर िंाही िंा

भाऊराव उगद्वग्न होते . एिंे गदविी तयाुंची व िंोल्हापरातील

गवद्यार्शिदिेतील गमत्र आतमारामपुंत ओर्ले याुंची िंुं डल (आताचे गिंलोस्िंरवाडी) स्टे िनवर अचानिंपणे
र्ाठ पडली. श्री. ओर्ले व गिंलोस्िंर स्वदे िीचे परस्िंते होते . तयाुंनी या गिंलोस्िंरवाडीस स्वतःचे
िंारखाने सरू िंेले होते . भाऊरावाुंचे िंोल्हापरातील जीवघेणे प्रिंरण ऐिंून श्री. आतमारामपुंताुंनी तयाुंना
आपल्या िंाच िंारखान्याचे प्रमख गवक्रीप्रचारिं नेमले व तयाुंना मदत िंरण्याचे ठरगवले .पढे
गिंलोस्िंराुंनीही भाऊरावाुंना आपल्या िंारखान्याच्या िंामात गवक्रीप्रचारिं म्हणून नेमले .
१२) पढे सन १९२० साली िाहू महाराजाुंनी हब ीस सामागजिं पगरषदे चे अध्यक्ष असताना ते िेच
२७ जलै स पत्र गलहू न श्री. लठ्ठठ्याुंची डाुंबर प्रिंरणाबद्दल क्षमा मागर्तली आहे . (श्री. लठ्ठठ्याुंचे
मद्वाण्णािंतत चगरत्र (१९७९) पत. ६३ सोबत झेरॉक्स पत्र) या गिवाय ता. १६-१२-१९१८ रोजी श्री. लठ्ठ
ें ची
श्री. गनटव्याुंनी माफी मागर्तली होती. (लठ्ठे चगरत्र, पत. ६४)
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प्रकिि सहावे: स्वदे िी उद्योजकांच्या सहवासार्
१) साडे सात मगहन्यानुंतर िंोल्हापरी पोगलसाुंच्या साडे साती गव ख्यातून बाहे र पडल्यावर, पन्हा
साताऱ्यात येऊन गििंवण्याचा व्यवसाय िंरण्याच्या बाबतीत भाऊरावाुंचे मन िुंिंािंल झाले होते . अिा
वे ी योर्ायोर्ाने सहाध्यायी आतमारामपुंत ओर्ले याुंची भेट झाल्याचे मार्ील प्रिंरणात साुंगर्तले
आहे च. गिंलोस्िंर आयनग वक्सगच्या आवारातच ओर्लें नी आपला ओर्ले ग्लास वक्सग १९१३ साली सरू
िंेला होता. तयाुंना स्वदे िी िंुंदील व िंाच सामानाची गवक्री िंरणारा मातलबर प्रगतगनधी हवा
होताच. भाऊरावाुंनी भारत गवमा िंुंपनीचा प्रगतगनधी, िंतषी सधारणा सोसायटीचा सुंघटिं म्हणून िंेले ले
िंाम र्ाठीिी असल्याने ओर्ल्याुंनी भाऊरावाुंस आपला गफरता गवक्रेता नेमले . भाऊरावाुंनी दोन वषांत
ओर्ल्याुंचे भरीव िंाम िंेले . ओर्ल्याुंच्या िंुंदील व िंाच सामानाचा मोठा उठाव िंेला. गिंलोस्िंराुंच्या
िंारखान्याचे आवारातील जार्ा ओर्ल्याुंना िंमी पडू लार्ली. तयाुंनी दोन वषातच १९१५ साली आपला
िंारखाना िंराडच्या पूवेस औुंध सुंस्िानच्या हद्दीतच हलगवला.
२) भाऊरावाुंचे गवक्रीतील िंौिल्य श्री. लक्ष्मणराव गिंलोस्िंराुंच्या नजरे त भरल्याने तयाुंनी
भाऊरावाुंस आपल्या िंारखान्याचे गफरते एजुंट नेमले . ओर्ल्याुंच्या नवीन िंारखान्यास सरू होण्यास
अविंाि होता. तयाम े भाऊरावाुंनी हे गिंलोस्िंराुंचे िंाम स्वीिंारले . भाऊरावाुंनी महाराष्ट्रभर कहडू न
गिंलोस्िंराुंच्या लोखुंडी नाुंर्राचा व चरिंाचा उठाव िंेला. भाऊरावाुंचे वडील गनवतत्त झाल्याने घर
चालवण्याचा भारही भाऊरावाुंवर आला होता. गिंलोस्िंराुंनी भाऊरावाुंना आपले

सवग िंटुं बच

गिंलोस्िंरवाडीस आणण्यास लावले . भाऊराव गिंलोस्िंरवाडीच्या छोट्ा वसाहतीतील सामागजिं
िंायगिंतेच होते. तयाुंचेिंडे नाटिं, गक्रिंेट, िंरमणिंीचे िंायगक्रम याुंचे सुंयोजन असल्याचे िुंिंरराव
गिंलोस्िंराुंनी आपल्या ‘िुंवागिं’ या आतमचगरत्रात म्हटले आहे . एवढे च नव्हे , तर ते िंामर्ाराुंचे प्रगतगनधी
होते. तयाुंची र्ाऱ्हाणी श्री. लक्ष्मणराव गिंलोस्िंरापयंत ते पोहोचवीत.
३) ज्ज्या सतयिोधिं समाजाच्या नावाखाली भाऊरावाुंना िंोल्हापरात यमयातना भोर्ाव्या लार्ल्या
होतया तया समाजाचे पण्यातील व नर्र गजल्ह्यातील िंायगिंते िंोल्हापरास येत. सातारा वाटे वरच
असल्याने ओतूरचे डुं बरे पाटील, महामनी याुंचे जलसे साताऱ्यात होत असत. सन १९११ साली
साताऱ्याला आल्यानुंतर भाऊराव या जलिािंडे आिंर्शषत झाले होते . िंोल्हापूरला िाहू महाराजाुंनी हे
पण्यािंडील जलसे पागहल्यानुंतर तयाुंना गदसून आले िंी खेड्यातील गनरक्षर ग्रामीण जनते स सतयिोधिं
समाजाचे िंायग पटगवण्यास वतत्तपत्राुंपेक्षा जलसे अगतिय उपयक्त आहे त. तयाुंनी या जलिाुंना मदत दे ण्यास
सरवात

िंेल्याने

सातारा

गजल्ह्यात

सन

१९१२

नुंतर

भाऊराव

पाटो े (गभलवडी), तातोबा

यादव (िंासेर्ाव), साब े (गिविर), रामचुंद्र घाटर्े (िंाले ) या लोिंाुंनी सातारा गजल्ह्यात सतयिोधिं
जलसे, इस्लामपूर सतयिोधिं समाजाच्या गवद्यमाने सरू िंेले होते . भाऊराव पायर्ौंडा पाटील ऐतवडे िंर
या समाजाचे सभासद होते . (सतयिोधिं हीरिं महोतसव ग्रुंि, १९३४, पत. ८-१०) भाऊराव या
जलसेवाल्याबरोबर गजल्ह्यात कहडत असत. ढोलिंी वाजवण्याचे िंाम िंरीत, भाषणे दे त, समाजाचा हे तू
साुंर्त.

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

४) गिंलोस्िंराुंच्यािंडे िंाम स्वीिंारल्यानुंतरही लक्ष्मणरावाुंनी भाऊरावाुंना सतयिोधिं समाजाचे
िंाम िंरण्यास मोिं ीिं ठे वली होती. िंारण या जलिातून भाऊराव आधगनिं पद्धतीचे स्वदे िी नाुंर्र
लािंडी नाुंर्रापेक्षा उपयक्त असल्याचे पटवून दे त व लोखुंडी नाुंर्रासुंबध
ुं ीचा र्ैरसमज िंाढू न टािंीत. सन
१९१६ ते १९२० या पाच सालातच सातारा, सोलापूर, पणे या गजल्ह्याुंत समाजाचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर
झाला. सातारा गजल्ह्यात भाऊराव व िंेिवराव गवचारे प्रमख प्रचारिं होते .
५) हे जरी खरे असले तरी या प्रचारातून अस्पतश्यतेचे व जातीगनमूगलनते चे आगण गिक्षणप्रसाराचे
िंाम होत नाही हे भाऊरावाुंच्या व्यवहारी दृष्टीस आढ ू न आले . सन १९१५ फेब्रवारी ते १९२१ च्या
नोव्हें बरपयंत भाऊराव गिंलोस्िंरवाडीस असताना ते महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात गवदभापासून ते
िंारवारपयंत, तसेच िहरी गवभार्ातून उभेआडवे कहडू न सतयिोधिं समाजाचा तसेच गिंलोस्िंराुंच्या
अवजाराुंचा प्रचार िंरताना तयाुंना गदसून आले िंी सारा समाज जातीपातीने गवभार्ला आहे . अज्ञानाने
राजिंीय दृष्ट्ट्ा इुंग्रजाुंच्या र्लामगर्रीत, धार्शमिं, सामागजिं व आर्शििं दृष्ट्ट्ा पढारले ल्या, मर् ते िंोणी
ब्राह्मण असोत, परोगहत असोत िंी जमीनदार असोत, तयाुंच्या र्लामगर्रीत तो अडिंले ला आहे . याुंवर
तयाुंना उपाय गदसला तो गवद्येचाच. महातमा फल्याुंनी म्हटल्याप्रमाणे ‘पट्टीपरती’ तरी अडाणी जनते स गवद्या
गम ालीच पागहजे असे तयाुंना वाटे . सन १९१७ साली व्हाईसरॉयने जाहीर िंेले होते िंी, पगहल्या यद्धाच्या
िेवटी भारतीय जनते स गब्रगटिाुंिंडू न राजिंीय सवलतीचा एिं हप्ता गदला जाईल.
६) सतयिोधिं समाजातील श्रीमुंत व उच्चवणीय मुंड ी ब्राह्मणेत्तर पक्ष स्िापून राजिंारणात
गिरण्याच्या व सत्तेत भार्ीदारी गम गवण्याच्या तयारीत होती. सन १९२० साली पण्यास जेधे मॅन्िनमध्ये
१२-१२-१९२० रोजी श्री. जर्दे वराव ऊफग भाऊसाहे ब महाराज पवार याुंच्या अध्यक्षतेखाली ब्राह्मणेत्तर पक्ष
स्िापण्यात आला. भाऊरावाुंच्या लक्षात आले िंी राजिंारणाच्या पाठीमार्े लार्ल्यास सतयिोधिं
समाजाचे सामागजिं व िैक्षगणिं सधारणेचे िंाम होणार नाही. अिा वे ी धोरणातमिं गनणगय घेण्यासाठी
सतयिोधिं समाजाची पगरषद ता. २५ सप्टें बर १९१९ रोजी िंाले ,

ता. िंराड या र्ावी भरली

होती. िंत. भा. बाबरासारखे सतयसमागजस्ट ले ख गलहू न साुंर्त होते िंी, भारत सेविं समाजासारखी
सुंस्िा

स्िापून

आजन्म

सतयसमाजाचे

िंाम

िंरणारे

िंायगिंते

पागहजेत.

(हीरिं

महोतसव

ग्रुंि, १९३४, पत. २६) भाऊरावाुंच्या दृष्टीपढे खेड्यातील सामान्य िेतिंरी ‘रयत’ असल्याने तयाुंनी या
सभेत ‘रयत गिक्षण सुंस्िा’ स्िापण्याचा ठराव माुंडला व गतच्याद्वारा सतयिोधिं समाजाचे ‘सतय आगण
गनतय’ असले ले िैक्षगणिं िंायग िंरण्याचे ठरगवले . ठराव एिंमताने पास झाला. मात्र गतच्यामाफगत िा ा
वर्ैरे तातिंा

सरू न िंरता दधर्ावच्या धतीवर गवद्यािी वसगतर्तह सरू िंरण्याचा पूरिं ठराव माुंडला

तोही पास झाला. िंाल्याच्या सतयसमागजस्टाुंनी गविेषतः दाजी पाटील, नारूिंािंा खोत, भाऊराव चौर्ले
व बुंडोबा िेटे याुंनी वसगतर्तहाची जबाबदारी स्वीिंारण्याचे िंबूल िंेले . ४-१०-१९१९ रोजी दसऱ्याच्या
गदविी हे वसगतर्तह सरू झाले व रयत गिक्षण सुंस्िाही स्िापन झाली. या वसगतर्तहाच्या व्यवस्िापिं
सगमतीच्या अध्यक्षपदी सातारा गजल्हा लोिंल बोडाचे अध्यक्ष धनजीिा िंूपर या पािी र्तहस्िास
गनवडण्यात आले . सन १९२२ सालच्या र. गि. सुंस्िेच्या अहवालानसार िंाल्याच्या वसगतर्तहात २० मले
होती. तयाुंची वर्गवारी अिी :- मराठे ९, जैन ३, मसलमान ३, िंोष्टी १, परीट १, कलर्ायत १, न्हावी
१, िंुं भार १. सन १९२४ साली साताऱ्यात वसगतर्तह सरू झाल्याने हे वसगतर्तह बुंद झाले .
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७) भाऊरावाुंच्या स्वभावाचे वैगिष्ट्ट् असे िंी, नवीन िंायाची आव्हाने स्वतःच उभी िंरावयाची व
ती स्वतःच यिस्वी िंरून दाखवावयाची. पगहल्या आव्हानाचे यि दसऱ्या आव्हानाचे बीज ठरे . सन १९१९
पासूनच भाऊरावाुंच्या गवचारात व िंततीत िंमालीची एिंवाक्यता गदसून येते. श्री. एच. जी. स्टे ड नावाचे
गिक्षणतज्ज्ज्ञ म्हणतात, “गिक्षणिास्त्र्यापढे दोन प्रिंारची आव्हाने असतात. पगहले आव्हान असते ते
समाजासुंबुंधीचे. तातिंालीन समाजाची गचगिंतसा िंरून, जरूर तर गतच्यावर र्णदोषातमिं टीिंा िंरावी
लार्ते. तयाच वे ी दसरे आव्हान असे असते िंी, समाजाच्या उर्वतया गपढीच्या सयोग्य वाढीस जराही
धक्का न लावता, योग्य वे ी योग्य तया

रचनातमिं िैक्षगणिं सोयीसवलती तयाुंच्यासाठी गनमाण िंराव्या

लार्तात.” (समाजाचे गिक्षण : आजचे व उद्याचे, लुं डन गवद्यापीठ प्रेस, १९४४, पतष् ६) भाऊरावाुंच्या
िंायाचे स्वरूप याच प्रिंारचे होते. सतयिोधिं च व ीद्वारे समाजाची र्णदोषातमिं गचगिंतसा तयाुंनी
िंेली व रयतगिक्षण सुंस्िेच्या माध्यमातून उर्वतया ग्रामीण तरुण गपढीसाठी रचनातमिं िैक्षगणिं
सोयीसवलती उपललध िंेल्या.
८) भारतीय नेतयाुंपढे व सामागजिं िंायगिंतयांपढे सर्ळ्याुंत मोठे आव्हान पूवी होते व आजही
आहे ते राष्ट्रीय व सामागजिं एिंातमता साधण्याचे. इुंग्रजाुंच्या ‘फोडा व झोडा’ या नीतीम े हे एिंातमतेचे
िंाम अगतिय िंठीण झाले होते व आजही आहे . भाऊरावाुंना हे दघगट िंाम जात, पुंि, र्ोत व धमगगवरगहत
वसगतर्तह यक्त गिक्षणाच्या माध्यमातून साध्य िंरता येईल अिी खात्री होती. गनयोगजत वसगतर्तहातून तयार
होणाऱ्या नवीन गपढीचे मानगसिं उन्नयन व उदात्तीिंरण झाल्यास अस्पतश्यतेच्या भावनेस आ ा
बसेल. समते ची भावना रुजेल याची तयाुंना जाण होती. हा तयाुंचा द्रष्टेपणा अपूवग होता. िंारण भाऊरावाुंच्या
पगहल्या वसगतर्तहानुंतर बेचा ीस वषांनी सन १९६१ साली भावनर्रला भरले ल्या अगखल भारतीय िंाँर्ेस
सगमतीने राष्ट्रीय व भावगनिं एिंातमते साठी एिं िपि तयार िंेली. जातीजमातीतील भाुंडणे व वाद
गमटगवण्यासाठी लोिंाुंनी िाुंततामय मार्ाचाच अवलुं ब िंरावा अिी ती िपि होती. भारत सरिंारनेही
भावगनिं एिंातमते साठी उपाय सचगवण्यासाठी एिं सगमती याच साली नेमली. दीघग गवचाराअुंती या
सगमतीने गवगवधाुंर्ी गिक्षण हाच भावगनिं एिंातमतेस उपाय आहे असे सचगवले ; आगण िा ा व
महागवद्यालये याुंत भावगनिं एिंातमता सगमतया स्िापण्यास साुंगर्तले .
९) सन १९०२ पासूनच िंोल्हापरात भाऊरावाुंवर प्रार्गतिं गवचाराुंच्या लाटा आद ू न तयाुंची
मानगसिं

घडण

आमूलाग्र

बदलू न

टािंीत

होतया. पगहली

लाट

आली

िाहू

महाराजाुंच्या

गवचाराुंची, मार्ासले ल्या समाजाच्या प्रर्तीसुंबधीची. िंोल्हापरातच भास्िंरराव जाधव, अण्णासाहे ब लठ्ठे
आदींच्या सागन्नध्यात महातमा फल्याुंच्या गवचाराुंची दसरी लाट आली. गतसरी लाट आली ती महषी गवठ्ठल
रामजी किद्याुंच्या गडप्रेस्ड क्लासेस गमिनच्या िंायाची आगण िेवटी १९२१ साली लाट आली ती महातमा
र्ाुंधींच्या व १९३९ साली सुंत र्ाडर्ेबाबाुंच्या गवचाराुंची.
१॰) गिंलोस्िंराुंिंडे गवक्रेता प्रगतगनधी म्हणून िंाम िंरताना भाऊराव सूटबूट आदी पाश्चातय
पद्धतीचा पेहराव िंरीत असत. िंापडही पाश्चात्त्य होते . १७ नोव्हें बर १९२१ रोजी गब्रगटि राजपत्रास
मुंबईिंर राजगनष्ातफे मानपान व सतिंार आयोगजत िंेले ला होता. महातमा र्ाुंधींनी या समारुंभावर
बगहष्ट्िंाराचे हतयार उपसले होते . राजपत्राच्या गनषेधािग परदे िी िंपड्याुंची हो ी िंरण्याचे ठरगवले
होते. याप्रसुंर्ी चौपाटीवरील म. र्ाुंधींचे रचनातमिं िंायगक्रमावरील भाषण व तयातील स्वदे िीच्या
परस्िंारािग परदे िी िंपड्याुंची िंेले ली हो ी पाहू न भाऊरावाुंनी आपल्या अुंर्ावरील परदे िी िंपड्याुंची
तया अग्नीत आहती गदली, व तया गदवसापासून आजन्म खादी वापरण्याचे व्रत घेतले व पा ले . या सवग
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महामानवाुंना भाऊरावाुंनी आपले वैचागरिं र्रू मानले . रुंजले र्ाुंजले ल्याुंचे श्रेष् सेविं र्ाडर्े महाराजाुंना
तयाुंत वरचे स्िान होते . ‘ज्ज्याुंचा मी घेतला र्ण, तो तो र्रू मी िंेला जाण’ या उक्तीप्रमाणे हे र्रू असले
तरी भाऊरावाुंचे व्यगक्तमत्त्व स्वयुंभू होते. िंोणाच्या खाुंद्यावर उभे राहू न ते मोठे झाले नव्हते . तयाुंना
गम ाले ले मोठे पण व लौगिंिं स्विंष्टाने, स्वािगतयार्ाने व जनसेवन
े े गम ाले ले होते . अनभव हाच तयाुंचा
मोठ्यातला मोठा र्रू होता.
११) िंाले येिील वसगतर्तह चालगवताना येणाऱ्या आर्शििं अडचणींचा गवचार िंरून भाऊरावाुंनी
लक्ष्मणराव गिंलोस्िंरापढे पढील प्रस्ताव माुंडले . (१) िंारखान्याचे पगरसरात िा ा व वसगतर्तह सरू
िंरावे व िंारखान्याच्या नफ्यापैिंी १०% रक्कम िंामर्ाराच्या मलाुंच्या गिक्षणावर व िंामर्ाराुंच्या
िंल्याणिंायावर खचग िंरावी. २)िक्यतो िंामर्ाराुंच्या मलाुंना िंारखान्यात अुंििंागलिं िंाम दे ऊन
तयाुंच्या गिक्षण व भोजनाचा खचग परस्पर भार्वावा. गिंलोस्िंराुंना या प्रस्तावापैिंी एिंही अट मान्य
नव्हती. भाऊरावाुंनी िंाल्याच्या पगरषदे त रयत गिक्षण सुंस्िेची घोषणा िंेल्यानुंतर गतचा पाठपरावा िंरणे
आवश्यिं होते. िेवटी दोन वषांनी गिंलोस्िंराुंिंडील आपली नोिंरी सोडण्याचे भाऊरावाुंनी ठरगवले व
राजीनामा गदला. लक्ष्मणराव गिंलोस्िंराुंनी ता. २९-१०-१९२१ च्या पत्राने भाऊरावाुंचा राजीनामा मुंजूर
िंरताना म्हटले , (इुंग्रजीत) “तयाुंनी (भाऊरावाुंनी) जाणीवपूवगिं अगतिय पगरश्रम (िंारखान्यासाठी) िंेले
आहे त. सतयिोधिं समाजािंडे तयाुंच्या मनाची ओढ असल्याने मी तयाुंना सदर मार्ाने जाण्यास पूणग
मोिं ीिं गदली होती. तयाुंच्या िंामाचा िंारखान्याच्या गहतास बाध येत नव्हता.” भाऊरावाुंच्या बाबतीत
लक्ष्मणरावाुंचा उदार दृगष्टिंोन असण्याचे मख्य िंारण म्हणजे गिंलोस्िंरवाडीत अस्पतश्यता किंवा
जातीभेदास प्रगतबुंध होता. िंारण िंारखान्याचे रखवालदार अस्पतश्य समाजातले होते . िंारखाना लहान
असल्याने मालिं व िंामर्ाराुंत एिंिंटुं ब भावना होती. याच पत्रात लक्ष्मणराव म्हणतात, “भाऊरावाुंच्या
िद्ध आगण दे िभक्तीपर सेवच
े ी नोंद िंारखान्याच्या दप्तरी ठे वन
ू अगतखेदाने तयाुंचा राजीनामा एिं नोव्हें बर
१९२१ पासून मुंजूर िंरीत आहे . िंारण माततभम
ू ीची अगधिं चाुंर्ल्या तऱ्हे ने सेवा िंरण्यासाठी ते आम्हास
सोडू न जात आहे त.”
१२) यानुंतर भाऊरावाुंनी नेले, ता. वा वा, गज. साुंर्ली येिे प्रािगमिं िा े तील मलाुंसाठी दसरे
वसगतर्तह ता. ८ गडसेंबर १९२१ रोजी सरू िंेले . याप्रसुंर्ी सातारा गजल्हागधिंारी एन. एल. मॉयसी
याुंनी (इुंग्रजीत) भाऊरावाुंस ‘सतयसमागजस्ट गिरोमणी’ असे उल्लेखून र्ौरव िंेला. “ते सतयसमाजाचे सच्चे
सतयिोधिं असून गिक्षणाच्या माध्यमातून ते सतय इतराुंपयंत पोचगवण्याचा तयाुंचा हे तू आहे ,” असे म्हटले
आहे . या भाषणातूनच या प्रिंारची अनेिं वसगतर्तहे सरू िंरण्याचा भाऊरावाुंचा हे तू स्पष्ट िंेला आहे .
१३) सन १९२२ साली िंाल्याच्या वसगतर्तहाचे अध्यक्ष असले ले श्री. धनजी िाह िंपूर याुंना
गिंलोस्िंराुंप्रमाणे नाुंर्राुंचा िंारखाना िंाढावयाचा होता. या बाबतीत भाऊरावाुंचे सहिंायग तयाुंनी
मागर्तले . भाऊरावाुंनी गिंलोस्िंराुंना ज्ज्या अटी घातल्या होतया तया व िंामर्ाराुंना भार्धारिं िंरणे ही अट
मान्य असल्याचे तोंडी िंबूल िंरून िंूपरनी भाऊरावाुंस सातारा रोड येिे ‘गद सातारा इुंडस्स्रल वक्सग’ या
नावाने िंारखाना सरू िंरण्यास नेले. श्री. िंे. सी. ठािंरे याुंनाही आपल्या प्रबोधनपगत्रिंेसह भाऊरावाुंनी
सातारा रोड येिे िंूपरच्या मदतीसाठी आणले . दोन वषांत सातारा रोडला हा िंारखाना नाुंर्र तयार िंरू
लार्ला. नफा होऊ लार्ला. धनजी िाह िंूपरनी गदले ली आर्श्ासने मोडली. भाऊराव गचडले . तयाुंनी
आपल्या जव

असले ल्या बुंदिंीने िंूपरला खलास िंरण्याचे ठरगवले . सौ. लक्ष्मीबाई यावे ी सातारा

रोडलाच असल्याने प त जाऊन श्री. ठािंऱ्याुंना प्रेसमध्ये अनिाची िंल्पना गदली. हातातले िंाम टािंून
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श्री. ठािंरे भाऊरावाुंच्या पाठीमार्े प ाले

व तयाुंनी भाऊरावाुंच्या हातातली बुंदिं गहसिंावून

घेतली. तयातल्या र्ोळ्या िंाढू न ती गरिंामी िंेली. भाऊराव श्री. ठािंऱ्याुंना ‘दादा’ म्हणत. या प्रसुंर्ाचा
उल्लेख भाऊरावाुंनी १९४५ साली श्री. िंेिवराव ठािंऱ्याुंच्या एिंषष्ीप्रसुंर्ी िंेला. श्री. िंेिवराव दादाुंनी
आपल्या ‘रानवट’ धािंट्ा बुंधूच्या सुंतापी स्वभावाचे व या प्रसुंर्ाचे वणगन आपल्या आतमचगरत्रात ‘माझी
जीवनर्ािा’मध्ये िंेले आहे . (पत. २९५-३०७)
१४) पढे सप्टें बर १९२४ मध्ये दोघाुंनी या िंारखान्यािी व िंूपरिी िंायमचा सुंबध
ुं तोडू न टािंला व
भाऊराव सातारला आले . तया वे ी िंूपरने आपल्या नेहमीच्या 'मध गतष्टगत गजव्हाग्रे' या पद्धतीने
भाऊरावास उपदे ि िंेला, “र्ावावर उपिंार म्हणजे मढ्यावर ितर्
ुं ार असे तमचे िंाम आहे . पन्हा गवचार
िंरा.” पण िंमगवीराुंचा-भाऊरावाुंचा गनणगय वज्रले प होता. आता तयात बदल होणे िक्य नव्हते . पन्हा
माघार नव्हती. लोण्याहू न मतदू, वज्राहू न िंठीण अिा अुंतःिंरणाचा तो गनःर्श्ास होता.
१५) भाऊराव व िंपूर यातील हा लढा म्हणजे दोन प्रवतत्तींचा लढा होता. भाुंडवलदार गवरुद्ध
िंामर्ार, सरुंजामदार गवरुद्ध समाजसेविं, असतय गवरुद्ध सतय. सतयाने असतयापढे , न्यायाने अन्यायापढे
क्षणभर माघार घेतली होती एवढे च ! स्वतःच्या जीवनात भाऊरावाुंनी ‘अपगरग्रहाचे’ व्रत स्वीिंारले ले असले
तरी औद्योगर्िं सुंस्िाच्या बाबतीत ‘पगरग्रह प्रमाण’ हे तत्त्व अुंमलात आणण्याचा हा तयाुंचा प्रयतन
होता. खाजर्ी व राखीव गहतसुंबध
ुं असणाऱ्या भाुंडवलदारी उद्योर्धुंद्यात हे तत्त्व राबवणे गिंती िंठीण आहे
हे तयाुंना वरील दोन िंारखान्याुंत गदसून आले . या प्रयोर्ाुंतही भाऊरावाुंचा द्रष्टेपणा गदसून येतो. बरोबर ४२
वषांनी िंोठारी गिक्षण आयोर्ाच्या अहवालात भाऊरावाुंच्या गवचारािी समान गवचार व्यक्त िंेले
आहे त. “दे िातील िंारखान्याुंनी औद्योगर्िं गिक्षणसुंस्िा िंारखान्यास जोडू न चालवाव्यात. ताुंगत्रिं
गिक्षणाचा आिंतगतबुंध औद्योगर्िं िंारखाने व गिक्षणसुंस्िा याुंच्या सहिंायातूनच तयार होऊ
ििंतो. ताुंगत्रिं गिक्षणाच्या सुंस्िातील गिक्षण िंारखान्यात तयार होणाऱ्या मालािी गनर्गडत असले
पागहजे. इुंग्लुं डमध्ये सेविंाुंना दे ण्यात येणाऱ्या एिंूण मजरीच्या अडीच टक्के रक्कम ताुंगत्रिं गिक्षणावर खचग
िंरण्याची िंायद्याने तरतूद आहे .” (िंोठारी अहवाल, १९६४-६५ पत.३७१-३८३)
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प्रकिि सार्वे: अक्रोडाची फळे
१) भाऊरावाुंनी आपल्या वसगतर्तहातून गििंवून तयार िंेले ल्या गवद्यार्थ्यांनी रयत गिक्षणसुंस्िे त
आजीव सेविं होण्याच्या िपिा साताऱ्यात २४-१०-१९३७ रोजी घेतल्या.तया वे ी अध्यक्ष महषी
गव. रा. तिा अण्णासाहे ब किदे म्हणाले , “भाऊराव, तम्ही भाग्यवान आहात, समाजसेवा ही अक्रोडाच्या
झाडासारखी असते. या अक्रोडाच्या झाडास िुंभर वषांनी फ े येतात. आजोबाने झाड लावल्यास तयाच्या
खापरपणतूस फ े खावयास गम ण्याची िक्यता असते . बारा वषांच्या अवधीत तम्हास एवढ्या मोठ्या
सुंख्येने समाजसेविं ‘पगरव्राजिं’ गम तात यापरते भाग्य ते िंोणते ?” भाऊरावाुंचा हा र्ौरव िंरताना
अण्णासाहे बाुंच्या मनात खुंतही होती. िंारण गडप्रेस्ड क्लासेस गमिनबद्दलचा तयाुंचा िंटू अनभव
होता. तयाुंना असे आजीव सेविं गम ाले नाहीत.
२) भाऊरावाुंनी हे ‘पगरव्राजिं’ िंसे तयार िंेले ते पाहू या. मार्ील प्रिंरणात साुंगर्तले आहेच
िंी, सतयिोधिं समाजातील श्रीमुंत व सरुंजामदार मुंड ी ब्राह्मणेतर पक्ष स्िापून सत्तेसाठी राजिंारणात
गिरण्याच्या तयारीत होती. अिा बेर्डी सतयिोधिंाुंच्या सतयिोधिं समाजाबद्दलच्या गनष्ा सुंियातीत
नव्हतया, हे भाऊरावाुंना िं ू न चिंले होते. स्वतः तयाुंनी मात्र राजिंारणापासून अगलप्त राहू न सतयिोधिं
समाजाचे प्रमख िंायग असले ल्या गिक्षणावर लक्ष िंेंगद्रत िंेले . िंाले र्ावी र. गि. सुंस्िा स्िापून गतचे पगहले
वसगतर्तह ते िेच सरू िंेले . भाऊराव म्हणजे सामान्य िेतिंऱ्याच्या िंटुं बात जन्मले ला, आर्शििं पाठब
नसले ला, एिं ध्येयवेडा माणूस. िाहू महाराजाुंप्रमाणे सत्ता आगण सुंपत्तीचे पाठब

नसले ला खरा

सतयिोधिं िेतिंरी. िाहू महाराजाुंप्रमाणे अनेिं वसगतर्तहे सरू िंरावयाची म्हणजे आर्शििं पाठब

तर

पागहजे; पण तयापेक्षा ती चालगवणारी स्वतःची गनष्ावुंत माणसे पागहजेत, ही भाऊरावाुंची भूगमिंा
होती. स्वदे िी उद्योर्पती लक्ष्मणराव गिंलोस्िंराुंच्या िंारखान्यातून आर्शििं पाठब

गम गवण्याचा प्रयतन

अयिस्वी झाला. ज्ज्या सामान्य जनतेसाठी, ‘रयते’ साठी सुंस्िा स्िापण िंेली, तीच रयत आपल्यास
आर्शििं पाठब

दे ईल असे भाऊरावाुंना वाटत होते . ते खरे होते. म्हणून तयाुंनी गिंलोस्िंराुंची नोिंरी

सोडली.
३) दसरे आपमतलबी उद्योर्पती व धूतग राजिंारणी खानबहादू र धनजी िाह िंूपर, स्वतःला
सतयिोधिं म्हणवीत होते . तयाुंनी स्वतःचा सातारा इुंडस्स्रअल वक्सग उभा िंरण्यासाठी सर

स्वभावाच्या

भाऊरावाुंची मदत मागर्तली. भाऊरावाुंस वसगतर्तह सरू िंरण्यास मदत िंरण्याचे आगमष दाखगवले व
भाऊराव तयास ब ी पडले . श्री िंूपर म्हणजे र्ोडबोल्या, ढोंर्ी सतयिोधिंाुंचा प्रागतगनगधिं नमना
होता. सन १९२२ साली िाहू महाराजाुंच्या मततयनुंतर सतयिोधिं समाज चेतनाहीन होत चालला होता.
भाऊरावाुंना सन १९१७ ते १९२१ या सालात सतयिोधिं समाज पढाऱ्याुंचा व तयाुंच्या तत्त्वहीन अनयायाुंचा
आले ला अनभव तयाुंनी ता. १-११-१९२३ रोजी श्री. िंे. सी. ठािंरे याुंच्या मदतीने सरू िंरावयाच्या
आपल्या ‘िंऱ्हाड’ साप्तागहिंाच्या ‘प्रबोधन’ मधील टीिंातमिं जागहरातीत प्रर्ट िंेला आहे तो असा :“जो उठला तो भोळ्या अज्ञानी जनतेला फसवून स्वतःची तुंबडी भरतो. ब्राह्मणेतर म्हणगवतो आगण
जागतभेदाचा

कधर्ाणा

घालतो. सतयिोधिं

माजगवतो; पण ‘रयतेचा’ खरा

वाली

िंोण?

म्हणगवतो

आगण

....पड
ुं ार्ुंडानी

नवीन

आपल्या

गभक्षिंिाहीचे

झोळ्या

िेर

भरल्या. उनाड

टो भैरव, स्वयुंसेविं बनले . ऐदी श्रीमुंत जनते चे अहुं मन्य पढारी बनले . स्वािापढे िंोणाला िंाही गदसत
नाही. आता नाुंर्ऱ्या पाटलाची ‘िंऱ्हाड’ (साप्तागहिं) लविंरच या सवांचा समाचार घेण्यासाठी सर्ळ्या
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महाराष्ट्रात आपल्या स्पष्ट बोलाचा धमािंू

घालणार आगण रयते च्या वतीने गतच्या हक्काुंसाठी गबनमवगतपणे

झर्डणार ! िंऱ्हाडीचा परमेर्श्र–महाराष्ट्र, िंऱ्हाडीचे दै वत–महाराष्ट्र जनता; िंऱ्हाडीचा धमग–महाराष्ट्र
धमग; िंऱ्हाडीचे सागहतय–सतय.
“बस्स ! यापढे िंऱ्हाडीला ब्राह्मण मान्य नाही; ब्राह्मणेतर मान्य नाही, सतयिोधिं मान्य
नाही, िंोणी नाही. जागतभेद व पक्षभेद रसात ाला नेऊन रयते च्या लोिंिाहीला खडबडू न जार्तत
िंरीन, नाहीतर

बोिट

होऊन

साुंदीला

पडे न

हीच

िंऱ्हाडीची

प्रगतज्ञा.” (बा. म. ठोिंेिंतत

िं. भा. पाटील, १९९३, पत. ४२-४३)
४) या प्रास्तागविं जागहरातीतून वाचिंाुंच्या नजरे स येईल िंी, भाऊरावाुंना ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाद
किंवा जातीयवाद मान्य नव्हता. सन १९५८ च्या २३ जलै स सातारा गजल्हा लोिंल बोडाने भाऊरावाुंना
मानपत्र गदले . तयास उत्तर दे ताना ते म्हणाले , “आता ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद मोडू न टािंण्याची वे

आली

आहे . तया िंा ात ज्ज्या घटना घडल्या तया तया िंा ास अनरूप होतया. तया आता उर्ा ू न उपयोर्
नाही.” (उक्त ठोिंेिंतत ग्रुंि, पत. २७३) या उत्तरातील गवचाराुंचे मू

‘िंऱ्हाड’ साप्तागहिंाच्या या प्रास्तागविं

जागहरातीत आढ ते. (सदर ‘िंऱ्हाड’ पत्र श्री. िंूपरिी मतभेदाम े गनघाले नाही.)
५) सातारच्या परुंपरावादी सनातनी ब्राह्मणाुंच्या मनात भाऊरावाुंगवषयी एिंदा ब्राह्मणद्वे ष्टे म्हणून
झाले ला ग्रह लविंर गनघाला नाही. ते भाऊरावाुंच्या वसगतर्तहातून चालले ल्या या राष्ट्रीय व भावगनिं
एिंातमते च्या व अस्पतश्यता गनवारणाच्या िंायास ‘सब र्ोलुं िंारी’ म्हणून गहणवत व नािंे मरडतच
रागहले . मात्र

पण्याच्या

डे क्कन

एज्ज्यिंेिन

सोसायटी

श्री. रा. रा. िंा े , डॉ. धनुंजयराव

व

सव्हं ट्स

ऑफ

इुंगडया

सोसायटीचे

र्ाडर्ी , डॉ. र. प. पराुंजपे, डॉ. डी. जी. िंवे, डॉ. जी.

एस. महाजनी, प्रा. वा. र्ो.िंा े , प्रा. डी. डी. वाडे िंर, प्रा. व्ही. िंे. जोर्, प्रा. िंत. र्. गलमये आदी प्रज्ञावुंत
प्रार्गतिं गवचाराची मुंड ी भाऊरावाुंच्या िंामाचे िंौतिं िंरीत. सातारचे रा. ब. आर. आर.िंा े व तयाुंचे
जामात डॉ. धनुंजयराव र्ाडर्ी

तर भाऊरावाुंच्या सुंस्िेच्या िंायािी एिंरूप होते .

६) सन १९२१च्या मुंबईतील महातमा र्ाुंधींच्या असहिंाराच्या च ीव ीपासून भाऊराव तयाुंच्या
स्वदे िीच्या व रचनातमिं िंायगक्रमाच्या प्रभावाखाली येत होते. सरवातीस महाराष्ट्रातील प्रार्गतिं पक्षाचे व
सतयसमाजाचे

लोिं

महातमा

र्ाुंधींच्या

या

असहिंाराच्या

च व ीबद्दल

नाराज

व

गवरोधी

होते. महातमाजींनीही असहिंाराची ही च व

एिंाुंर्ी आहे हे समजून चिंल्यावर महातमाजींनीही ती मार्े

घेतली. मात्र

टीिंा

सतयिोधिं

िंी, सतयिोधिंाुंची च व

समाजावर

ते

िंरीत. म. र्ाुंधींना

िंालाुंतराने

िं ू न

आले

सनातनी परोगहताुंच्या व जलमी स्विंीयाुंच्यापासून सामागजिं व धार्शमिं

स्वातुंत्र्य गम गवण्यासाठी आहे . ते व्हा तयाुंचे मत बदलले . बे र्ावला गडसेंबर १९२४ मध्ये िंाँग्रेसच्या
अगधवेिनास समाुंतर ब्राह्मणे तर िंाँग्रेसचे अगधवेिन भरले होते . तयावे ी सरोगजनी नायडू या ब्राह्मणेतर
अगधवेिनात हजर होतया. तयाुंच्याच साुंर्ण्यावरून म.र्ाुंधींनी या ब्राह्मणेतर अगधवेिनास सुंबोधून आपल्या
रचनातमिं िंायाची िंल्पना गदली. यावे ी म. र्ाुंधींना िं ू न आले िंी सतयिोधिं समाज व ब्राह्मणेतर पक्ष
प्राुंगतिं स्वरूपाचा असला तरी तयाुंची पा े म े सामान्य िेतिंरी रयते त खोलवर रुजले ली
आहे त. सतयिोधिं समाज वणगभेद, जातीभेद मानीत नाही. अस्पतश्यतागनवारण व साक्षरताप्रसार, कहदमस्स्लम एिंता, ग्रामोद्धार, स्वदे िी यावर भर दे तो, हे िं ू न आल्यावर तयाुंना हा प्राुंगतिं समाज एिंमखी
िंाँग्रेसमध्ये आला पागहजे असे वाटले . िंेंज चे मानकसर्राव जर्ताप, भाऊराव पाटील याुंचेिंडू न
सतयिोधिं समाजाचे िंाम, महातमा फले व िाहू महाराज याुंचे अस्पतश्यतागनवारणाचे िंाम ऐिंल्यावर

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

तयाुंनी सतयिोधिंाुंच्या अगधवेिनास आपले िभसुंदेि दरवषी पाठगवण्यास सरुवात िंेली. सन १९३०
साली म. र्ाुंधींच्या अपेक्षेनसार सतयिोधिं समाज व ब्राह्मणेतर पक्ष िंाँग्रेसमध्ये गवलीन झाला.
७) भाऊरावाुंच्या सातारच्या वसगतर्तहास छत्रपती िाहू बोर्शडर् हाऊस हे नाव दे ण्यास सन१९२७
साली महातमा र्ाुंधी सातारला आले . तयावे ी वरील पगरस्स्िती होती व भाऊराव खरे सतयिोधिं आहे त हे
जाणूनच सातारिंर सनातन्याुंच्या गवरोधास न जमानता वसगतर्तहाचे उदघाटनास व नामिंरणास म. र्ाुंधी
िंबूल झाले .
८) सन १९२४ साली सप्टें बरमध्ये गदल्लीत कहदू -मस्स्लम दुं र्े झाले . तयाुंच्या गनषेधािग म. र्ाुंधीनी २१
गदवसाुंचे उपोषण िंेले . तया सप्टें बर मगहन्यात भाऊरावाुंनी खानबहादूर िंूपरिी सुंबध
ुं तोडले आगण घोर
प्रगतज्ञा िंेली िंी, “माझे वसगतर्तह छ. िाहू महाजाराुंचे नावे िंाढीन आगण तया वसगतर्तहात माझ्या
दाढीतील िंेसाइतिंी मले होईपयंत दाढी िंाढणार नाही व पायात वहाणाही घालणार नाही.” िंूपरला व
ते िे हजर असणाऱ्याुंना भाऊरावाुंची ही प्रगतज्ञा वेड्याचे स्वप्नरुंजन वाटले असेल. ‘सतय सुंिंल्पाचा दाता’
परमे र्श्र असतो! पण हे ही खरे िंी, भाऊरावाुंची ही प्रगतज्ञा म्हणजे तयाुंच्या स्वतःच्या िंततगतविक्तीस आव्हान
व रयते च्या दातततविक्तीवर असले ल्या गवर्श्ासाचे प्रतीिं होते . तयाुंच्या वाचेमार्ून िंायाचा अिग धावत
होता. जणू भाऊरावाुंना गनयती साुंर्त होती, “अरे वेड्या तझा सुंिंल्प खरा आहे , स्ततय आहे , ते व्हा वाढव
ना तझे िंायगिंते तूच !”
९) मार्ील प्रिंरणात गिक्षणिात्र्यापढील गद्वगवध आव्हानाुंचे स्वरूप मी साुंगर्तले आहे च . तयातल्या
दसऱ्या आव्हानास सामोरे जाण्यास सन १९२४ साली दसऱ्याच्या महू तावर भाऊरावाुंनी सरुवात
िंेली. भाऊरावाुंनी आपल्या र. गि. सुंस्िेच्या स्िापनेस हाच महू तग गनवडला होता. साताऱ्यास आल्यावर
आपल्या घरातच चार मलाुंना घेऊन हे वसगतर्तह सरू िंेले . दोघे मानेबध
ुं ू-नाना व तिंाराम
मराठा होते. िुंिंर सुंभाजी िंाुंब े – महार; तर स्वतःचा भाऊ बुंडेंद्र जैन होता. या चार मलाुंसह हे
सातारचे वसगतर्तह सरू झाले . या चौघाुंना आपल्या घरीच भाऊराव जेवू घालीत असत. तयाुंची नावे
सातारच्या िासिंीय माध्यगमिं िा े त घातली. जून १९२५ साली िंाल्याचे वसगतर्तह अडचणीम े बुंद
िंरून ते िील मलाुंना साताऱ्यास येण्यास सुंगर्तले . एिंूण १३ मले जून १९२५ मध्ये आली. तयात नेले व
दधर्ावचीही मले आली. या सवांची गनवासव्यवस्िा भाड्याच्या इमारतीत व जेवणाची व्यवस्िा खानाव ीत
िंरण्यात आली.
१॰) जून १९२६ साली या वसगतर्तहात मले झाली चौतीस. भाड्याच्या इमारतीपैिंी एिं होती
अुंबबाई मद्रावळ्याुंची. पढे िाहू बोर्शडर् हाऊससाठी ती गविंत घेण्यात आली व तया इमारतीपढील बख ीत
बाुंधिंाम िंरून समारे १५ ते २० मले राहण्याची सोय िंरण्यात आली. सरुवातीस खानाव वाले
पुंर्तीप्रपुंच िंरीत. अस्पतश्याुंना खानाव ीच्या बाहे र मोिंळ्या जार्ेत जेवावयास वाढीत. भाऊरावाुंना ते
पसुंत नसल्याने तयाुंनी प्रेस नावाने ओ खल्या जाणाऱ्या इमारतीत जून १९२७ पासूनच दोन स्वयुंपािंी बाया
नेमून सवग मलाुंची एिंत्र जेवण्याची सोय िंेली. ते िेच वसगतर्तहाचे िंायालयही िाटले . स्पतश्यास्पतश्यते च्या
चक्रातून जेिे गवद्यागवभूगषत ब्राह्मण बाहे र पडू ििंत नव्हते , ते िे या अडाणी खानाव वाल्याुंना दोष
दे ण्यापेक्षा व्यवहारी भाऊरावाुंनी वरीलप्रमाणे व्यवस्िा िंेली. मले च पा ीपा ीने सवग मलाुंच्या पुंर्तीस
जेवण

वाढीत. िंाही

मलाुंना

स्वयुंपािं

िंरण्यातही

तरबेज

वसगतर्तहाची ‘क्लब’ पद्धती सरू झाली. तयाुंची मागहती पढे येईलच.

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

िंरण्यात

आले . तयातूनच

पढे

११) सन १९२७ साली म. र्ाुंधींचा महाराष्ट्रात रचनातमिं िंायगक्रमाच्या प्रचारािग दौरा होता. ते
साताऱ्यास येतील ते व्हा तयाुंच्या हस्ते सदर वसगतर्तहाचे नामिंरण व्हावे म्हणून भाऊराव पाटलाुंनी
म. र्ाुंधीचे खाजर्ी सगचव महादे वभाई दे साई याुंच्यािी पत्रव्यवहार िंरून २५ फेब्रवारी १९२७ ही तारीख
ठरवून घेतली. परुंत सातारच्या भाऊरावद्वे ष्ट्ट्ा सनातनी लोिंाुंनी महादे वभाई दे साईुंना वेडीवािंडी पत्रे
गलहू न सदर वसगतर्तहाची भेट रद्द िंरगवली. भाऊराव िंच्च्या गदलाचे िोडे च होते ? तयाुंनी व्यवहारी मार्ग
िंाढला. िंऱ्हाड-सातारा जन्या रस्तयावर आपली वसगतर्तहाची मले म. र्ाुंधींजींच्या मोटारीस आडवी उभी
िंेली. म. र्ाुंधींची मोटार अडगवल्यानुंतर भाऊरावाुंनी सर

प्रश्न िंेला, “बापूजी, माझ्या वसगतर्तहाची भेट

रद्द िंाुं िंेली ? िंाही नाराजीचे िंारण?’’ या प्रश्नास उत्तर नव्हते. म. र्ाुंधी महादे वभाई दे साईुंच्या
तोंडािंडे पाहत रागहले . दे साई म. र्ाुंधींजींच्यािंडे पाहत राहीले . िेवटी म. र्ाुंधींनी नामिंरण समारुंभास
पूवी ठरल्याप्रमाणे येण्याचे िंबूल िंेले . मलाुंच्या व भाऊरावाुंच्या आनुंदास पारावार रागहला नाही. सोमवार
पेठेतील वसगतर्तहाच्या इमारतीपढे छोटा मुंडप घातला होता. लोिं दाटीवाटीने रस्तयावरच उभे
होते. तयात िंाही सनातनी गवरोधिंही नाईलाजाने आले .
१२) इस्लामपूरहू न िंोल्हापूरच्या गमस् क्लािंग वसगतर्तहात भाऊरावाने नेलेल्या ज्ञानदे व ध्रवनाि
घोलप या हगरजन गवद्यार्थ्यानेच कहदीमध्ये म. र्ाुंधींचे स्वार्त िंेले . घोलप यावे ी मुंबई िंायदे मुंड ाचे
सभासद होते. तयाुंनी स्वार्तपर भाषणात सुंगर्तले िंी, ब्राह्मणेतर बहजनसमाजास व हगरजनास धमाच्या
नावाखाली गिक्षणापासून व सधारणेपासून वुंगचत ठे वण्यास गिगक्षत पढारले ला वर्गच िंारणीभूत आहे . ते
पढे म्हणाले , “आपल्यासारख्या समाजाच्या रोर्ाचे गनदान िंरून उपचार िंरणारा वैद्य गनमाण झाल्याने
लोिंाुंत स्वागभमान, दे िभक्ती व नवचैतन्य गनमाण झाले आहे .” यानुंतर वसगतर्तहाचे सुंस्िापिं िंमगवीर
भाऊराव पाटील याुंच्याबद्दल मागहती साुंर्न
ू घोलप म्हणाले ,“ र्ेली अनेिं वषे भाऊराव अस्पतश्य, मराठे व
ततसम मार्ासले ल्या समाजासाठी गिक्षण दे ण्याचे – स्वतःच्या पैिातून – िंाम िंरीत आहे त.” यानुंतर
वसगतर्तहातील मलाुंची जातवार सुंख्या साुंगर्तली ती खालीलप्रमाणे होती :
मराठा-१२, महार-११, माुंर्-२, मसलमान-२, धोबी-१, न्हावी-१, वडार-१, जैन-१, ब्राह्मण१, कलर्ायत-१, रामोिी-१.
भाऊरावाुंनी या वसगतर्तहासाठी स्वतःच्या प्राप्तीतून रु. ६,०००/- खचग िंेले व आतापयंत फक्त रु.
१६३ /-दे णर्ी गम ाल्याचे साुंगर्तले . सुंस्िेस ‘रयत गिक्षण सुंस्िा’म्हणण्याचे िंारण साुंर्ून या वसगतर्तहास
म. र्ाुंधींनी छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊस हे नाव दे ण्यास गवनुंती िंेली. या वसगतर्तहातून जनतेचे नेते तयार
व्हावेत म्हणून र्रीब व हिार गवद्यार्थ्यांस गजल्ह्यातून हडिंून आणून येिे तयाुंच्यावर सुंस्िंार िंरण्याचा
भाऊरावाुंचा हे तू असल्याचे साुंगर्तले .
१३) म. र्ाुंधीना या वसगतर्तहाचा इगतहास ऐिंून आनुंद झाला. यातील कभर्ारदे वे व िेख या माुंर्
व मसलमान मलाुंनी इुंग्रजी चौर्थ्या यत्तेत सुंस्िंततमध्ये पगहला व दसरा नुंबर गम गवल्याबद्दल म. र्ाुंधींनी
आपल्या र्ळ्यातला हार या मलाुंच्या र्ळ्यात घालू न तयाुंचे िंौतिं िंेले व म्हणाले , “साबरमती आश्रमात
स्पतश्य-अस्पतश्य याुंना एिंत्र ठे वण्याचा माझा प्रयतन यिस्वी झाला नाही. ते भाऊरावाुंनी िंरून दाखगवले
आहे . मी तयाुंचे िंौतिं िंरतो.” यानुंतर वसगतर्तहाच्या नामफलिंावरील पडदा बाजूस िंरून ‘छत्रपती
िाहू बोगडं र् हाऊस’ असे नामिंरण िंेल्याचे जाहीर िंेले . जाता जाता गमस्स्िंलपणे ते भाऊरावाुंस
म्हणाले , “महाराज से गिंतना पैसा गलया है |” भाऊराव म्हणाले ,“मैने उनसे िंछ भी पैसा नही लाया। उनसे
गसफग बडा गदल गलया है।” यावर म. र्ाुंधी हसले . यापढे तयाुंनी भाऊरावाुंच्या िंायावर सतत लक्ष ठे वले .
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सन १९३३ साली जूनमध्ये पण्यास म. र्ाुंधींचा मक्काम असताना भाऊराव श्री. ठािंरे याुंच्यासह तयाुंना भेटून
हगरजन फुंडातून वसगतर्तहास मदत गम गवण्यासाठी तयाुंची गिफारस गम गवली. रु. ५००/-प्रमाणे पढील
चार वषे ही मदत हगरजन फुंडातून गम त रागहली.
१४) या नामिंरणप्रसुंर्ी अहवालात साुंगर्तल्याप्रमाणे भाऊराव गजल्हाभर कहडू न प्रािगमिं
िा े तील गिक्षिंाुंना भेटून, हिार मलाुंच्या पालिंाुंना भेटून तयाुंच्या मलाुंना वसगतर्तहात सातारला
पाठगवण्यास सचवीत. दे ऊ िंेले ल्या सवलती पालिंाुंना साुंर्ून तयाुंची मने व वीत. सन १९३४ पयंत
सातारचे वसगतर्तह चालगवणे भाऊरावाुंची वैयगक्तिं जबाबदारी होती.
१५) म. र्ाुंधींनी भाऊरावाुंच्या या राष्ट्रीय एिंातमता िंायाचे महत्तव जाणून िंौतिं िंेल्यानुंतरही
सातारच्या सनातनी समाजाने भाऊरावाुंच्या राष्ट्रीय िंायास नािंे मरडण्याचे सोडले नाही. आगण
भाऊरावही तयाुंना फारिी किंमत दे त नसत. िंारण तयाुंच्या वसगतर्तहास ग्रामीण जनताच मदत िंरीत
होती. याला अपवाद मात्र रावबहादू र रा. रा. िंाळ्याुंचा होता. सन १९२६ सालीच भाऊरावाुंच्या िंायावर व
चगरत्रावर श्री. िंेिवराव ठािंरे याुंनी ‘प्रबोधना’त अग्रले ख गलहू न या वसगतर्तहास प्रिम प्रगसद्धी
गदली.तयाच्या प्रती राज्ज्यपाल, मुंत्री व गजल्हागधिंारी याुंना पाठगवल्या. चगनलाल मे हता हे महसूलमुंत्री
सातारा गजल्ह्यातील िंोरे र्ावी आले असता भाऊरावाुंची व तयाुंच्या िंायाची तयाुंनी आठवण िंाढली. िंाही
नतद्रष्टाुंनी एिंाुंड्या भाऊरावाुंचे िंायग िंाही महत्तवाचे नाही म्हटल्यावर श्री. रावबहादूर िंा े ताडिंन
उठले व म्हणाले , “अहो, भाऊरावाुंचे िंायग लहान झरा आहे . जनते च्या व प्राुंतीय िासनाच्या मदतीने तयाचे
नदीत रूपाुंतर झाल्यावर तयाचे राष्ट्रीय महत्त्व िं े ल.” मुंत्र्यासमोर मखभुंर् झाल्याने हे नतद्रष्ट र्प्प
बसले . भाऊराव हजर नव्हते म्हणून बरे ; नाहीतर तयाुंनी आपली साुंदीत पडले ली ‘िंऱ्हाड’ तयाुंना
दाखगवली असती. िंेिवराव ठािंरे याुंच्या ले खाम े व म. र्ाुंधींच्या भेटीनुंतर नाही म्हटले तरी
साताऱ्यातील भाऊरावाुंचे िंाम सातारा गजल्ह्यात व गजल्ह्याबाहे र लोिंाुंना िं ू लार्ले होते . गवद्यार्थ्यांची
सुंख्या वाढत होती. भाऊरावाुंना चार गठिंाणी असले ल्या मलाुंची दे खभाल िंरण्याचा त्रास होत
होता. अिावे ी एिं चाुंर्ली र्ोष्ट घडू न आली.
१६) सातारच्या िाहू महाराजाुंची ‘धगननीची बार्’ या नावाने प्रगसद्ध असले ली बार् बरीच वषे ओस
पडू न होती. योर्ायोर्ाने सातारच्या महाराजाुंचे िंारभारी श्री. दत्तात्रय र्ोकवद िंारखानीस याुंनाही या
समारुंभानुंतर भाऊरावाुंच्या िंायाचे महत्त्व जाणवले . भाऊरावाुंनी गवनुंती िंरताच सदरची बार् रु. ५७५/खुंडाने या वसगतर्तहासाठी गदली. ही बार् तालयात गम ताच भाऊरावाुंतील िेतिंरी जार्ा झाला. मलाुंच्या
वाढतया सुंख्येम े या बार्ेत िंडे ने मलाुंच्यासाठी झोपड्या बाुंधण्यात आल्या. मलाुंना या बार्ेत
राहण्यासाठी आणण्यात आले . बार्ेत दोन गवगहरी असल्याने तयातील पाण्याच्या आधारे भाजीपाला
गपिंगवण्याची सोय झाली. िेतिंऱ्याुंचीच मले असल्याने तयाुंना बार्ेत िंाम िंरण्यास आवडत
असे. ‘स्वावलुं बी गिक्षण’, ‘िंमवा व गििंा’ या योजनाुंचे मू

या सातारच्या धगननीच्या बार्ेत आहे . या

बार्ेत मले एिंत्र राहू लार्ल्याने भाऊरावाुंना परर्ावी जाऊन मदत गम गवणे सोपे झाले . तसेच मराठी
सातवीच्या परीक्षेचे िंेंद्र सातारा असल्याने या वसगतर्तहात परर्ावच्या मलाुंची व तयाुंच्या गिक्षिंाुंची
सातवीच्या परीक्षेच्या िंा ात जेवणाची व राहण्याची मोफत सोय िंरण्याची प्रिा सरू िंरण्यात
आली. एवढे च नव्हे तर वसगतर्तहप्रवेिाचे िंाटे िंोर गनयमही यानुंतरच िंरण्यात आले . मलाुंची सुंख्या
भराभर वाढू लार्ली.
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१७) आता वसगतर्तहातील गदनचया साुंगर्तली म्हणजे या वसगतर्तहात मले ठे वण्यास पालिंाुंना
िंा आवडत असे हे िं े ल. या वसगतर्तहासाठी पढीलप्रमाणे ध्येय ठे वण्यात आले होते : “(१) वसगतर्तहात
दाखल झाले ल्या मलाुंना अगतिय िंमी खचात प्रर्गतिंारिं उदारमतवादी व पगरणामिंारिं गिक्षण दे णे,
(२) खेड्यातील चणचणीत व हिार मलाुंना अभ्यासक्रम परा िंरण्यासाठी सोयी उपललध िंरणे ,
(३) वसगतर्तहात दाखल झाले ल्या मलाुंना एिंत्र भोजन व गनवास यातून जात, पुंि इ. भेद िंतगत्रम व
गवनाििंारी आहे त हे पटवून ते नष्ट िंरण्यास मदत िंरणे, (४) वसगतर्तहाचे गवषेि व महत्तवाचे अुंर्
म्हणजे स्वावलुं बन व श्रमाची प्रगतष्ा मलाुंत रुजवणे. तयाुंना स्वतःची गनवासस्िाने व भाुंडीिंुं डी स्वतःच
स्वच्छ िंरावयास लावणे. स्वयुंपािं बाजारहाट स्वतःच िंरणे आगण बार्ेत भाजीपाला गपिंवून तयाची
गवक्री स्वतःच िंरणे, (५) आगण रयतेच्या गिक्षणासाठी तयार्ाने िंाम िंरणारे नेते व िंायगिंते तयार
िंरणे.”
१९२७ मध्ये धगननीच्या बार्ेत वसगतर्तह आणल्यानुंतर एिंगत्रत राहू लार्ले ल्या मलाुंना पहाटे पाच
वाजता घुंटेच्या नादाबरोबर उठावे लार्े. पगश्चमे च्या बाजूस असले ल्या पत्र्याच्या पडवीत एिंत्र जमून
प्रािगना झाल्यानुंतर अभ्यासास बसावे लार्े . या मलाुंतून १० ते १२ मलाुंचे र्ट िंेले ले असत. तयापैिंी एिंा
र्टािंडे एिं गदवसाचा स्वयुंपािं िंरण्याचे िंाम असे; या र्टास ‘क्लब’ म्हणत. उरले ल्या अभ्यास
िंरणाऱ्या मलाुंवर भाऊरावाुंची दे खरे ख असे. मलाुंमधून वयस्िंर मलास सेक्रेटरी व भोजन सेक्रेटरी
गनवडण्यात येई. भाऊरावाुंच्या र्ैरहजेरीत पगहला मलर्ा मलाुंच्या अभ्यासावर लक्ष ठे वी. भोजन सेक्रेटरी
वसगतर्तहासाठी लार्णाऱ्या बाजारहाटीवर लक्ष ठे वी.
१८) सिंा ी साडे आठच्या दरम्यान नेमले ल्या र्टास बार्ेत एिं तासभर िंाम िंरावे
लार्े. रगववारी सवग मले जादा िंाम िंरीत. जेवणात ज्ज्वारीची भािंरी, भाजी,आमटी व भात याुंचा समावेि
असे. पुंधरवड्यातून एिंदा र्व्हाची खीर किंवा जमल्यास लाडू , भजी, भात, व आमटी असे. प्रतयेिंास
स्वतःचे ताट, वाटी व ताुंलया असे. ती भाुंडी तयाुंना स्वतःच स्वच्छ िंरावी लार्त. यागिवाय मलाुंना
धान्य, भाजी गनवडावी लार्े . भोजनासाठी पा ीप्रमाणे चटणी िंटावी लार्े . मले गवगहरीच्या पाण्याने
आुंघो ी िंरीत व िंपडे धूत. गवगहरीवर इुंगजन व पुंप होता. िंोणीही नोिंर लावले ला नसे. भाऊराव
परर्ावी दे णग्या गम गवण्यासाठी व धान्यवसलीस र्ेल्यावर सौ. लक्ष्मीबाई पाटील लहान मलाुंच्यावर
दे खरे ख ठे वीत. आजारीपणात मोठ्या मलाुंच्या मदतीने औषधोपचार िंरीत. ही बार् समारे अिंरा एिंर
अडतीस

र्ुंठ्याुंच्या

दरम्यान

होती. बार्ेत

आुंबा,नार , फणस

याुंची

झाडे

होती. बार्ेतील

नार , आमटीसाठी व चटणीत वापरीत. िंोकिबीरही तयार िंेली जात असे. आुंलयाच्या गदवसाुंत मले
झाडावर चढू न आुंबे िंाढीत या बार्ेत मध्यभार्ी मोिं ी जार्ा होती. मले तयाचा खे ण्यासाठी उपयोर्
िंरीत. परीक्षेच्या गदवसाुंत मले आुंलयाच्या व फणसाच्या सावलीत अभ्यास िंरीत धगननीच्या बार्ेतील हे
वसगतर्तह एिं मक्त गवहाराचे रमणीय गठिंाण होते . म्हणून पढे या वसगतर्तहास मान्यताप्राप्त सधारर्तह
म्हणून ततिंालीन िासनाने मान्यता गदली व बालर्न्हे र्ाराुंना गिक्षणासाठी येिे पाठगवले जात असे . या
वसगतर्तहात आले ली ही मले येिील रम्य वातावरणात तातिंा

रमून जात व प ू न जाण्याचे नाव घेत

नसत.
१९) सामान्यपणे सातवी पास झाले ली मले या वसगतर्तहात दाखल िंेली जात. यात चार प्रिंारची
मले असत. गिष्ट्यवतत्ती गम वणारी मले आपला भोजनखचग या गिष्ट्यवतत्तीतून भार्वीत. घरची आर्शििं
पगरस्स्िती उत्तम असणारी मले पूणग भोजनखचग दे त. तयापेक्षा आर्शििं पगरस्स्ितीने दीन असणारी मले गनम्मा
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भोजनखचग दे त. माततगपततगवहीन मले पूणगपणे मोफत दाखल िंेली जात. तयाुंचा खचग भाऊराव धान्य व
पैसेरूपाने गम ाले ल्या दे णर्ीतून व स्वतःच्या प्राप्तीतून भार्वीत. सधार र्तहयोजनेखालील मलाुंचा खचग
िासनािंडू न गम े . भाऊरावाुंच्या वसगतर्तहाचा हा ढाचा एिंदाचा ठरून र्ेल्यानुंतर महाराष्ट्रात, तयाुंनी
सरू िंेले ल्या माध्यगमिं िा ाुंस जोडू न असले ल्या वसगतर्तहातही अवलुं ब िंेल्याचे गदसून येते.

र्क्ता नं . १ (संबंणधर् विाच्या अहवालावरून)
छत्रपर्ी िाहू बोर्षडग हाऊसमधील मुलांची जार्वाि संख्या
जार्
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२)
या मलाुंमध्ये सधारर्तहासाठी आले ली मले आहे त. या मलाुंपिं
ै ी माध्यागमिं िा े त जाणारी, प्रािगमिं
िा े त जाणारी, रेकनर् िंॉले जमध्ये जाणारी व औद्योगर्िं िा े त जाणारी मले होती.
२०) सन १९२८साली या वसगतर्तहातून फक्त २ मले मॅगरिं परीक्षेत बसून पास झाली. ते व्हापासून
या

वसगतर्तहातून

मॅगरिं

पास

झाले ल्या

मलाुंची

उच्च

गिक्षणाची

सोय

पणे, मुंबई, िंोल्हापूर, साुंर्ली, बडोदा व बे र्ाव येिे पगरस्स्ितीनसार व सवलती गम ण्यानसार
िंरण्यात येत असे. सन १९३७ साली या सातारच्या वसगतर्तहातून महागवद्यालयात गििंणारी समारे ४५
मले

होती. तयापैिंी वीस पदवीधर झाली होती. या वसगतर्तहातून समाज िंायगिंते, नेते तयार

व्हावेत, हे ध्येय असल्याने, आपण िंेले ले सुंस्िंार या पदवीधर मलाुंत गिंती रुजले आहे त हे
पाहण्यासाठी, व हे पदवीधर आपले अनयायी म्हणून गिंती तयार होतात, हे पहाण्यासाठी द्वादि वार्शषिं
समारुंभ धगननीच्या बार्ेत महषी अण्णासाहे ब किदे याुंच्या अध्यक्षतेखाली घेतला होता. ही भाऊरावाुंची
तसेच मलाुंची सत्त्वपरीक्षा होती. भाऊरावाुंची अपेक्षा गिंमान १२ अनयायाुंची होती. या समारुंभासाठी या
मलाुंना चचा िंरून बोलावून घे ण्यात आले होते . अठरा मले हजर होती. भाऊरावाुंना िंायगिंतयांची
आवश्यिंता प्रिंषाने जाणवत होती. िंारण दोन वषांपूवीच सातारला प्रािगमिं गिक्षिंासाठी रेकनर्
िंॉले ज सरू िंेले होते . अठरापैिंी पढील दहाजण सुंस्िेचे आजीव सभासद रागहले . (१) नानासाहे ब
रामचुंद्र

माने (२) अलदू लर्नी

महादार (५) िाुंताराम

दादागमया

भाऊराव

अत्तार (३) बाबराव

िंािंडे (६) िुंिंर

महादे व

िंतष्ट्णाजी

ठोिंे (४)िुंिंर

उनउने (७) रामिंतष्ट्ण

ज्ञानदे व
वेता

खैरमोडे (८) गदनिंर रामचुंद्र माने (९) आय. एम. एस.मल्ला (विंील) साताऱ्यात राहू न वगिंली िंरत
गवनावेतन

मानसेवी

सगचव

म्हणून

िंाम

िंरीत

रागहले .

(१०) रामचुंद्र

मनोहर

नलावडे (विंील) भाऊरावाुंच्या सम्मतीनेच राजिंारणात पडले व नुंतर राजिंारण सोडू न सुंस्िेचेच िंाम
िंरीत रागहले . इतर आठ मले भाऊरावाुंच्या सुंमतीनेच िासिंीय सेवत
े , राजिंारणात व इतरत्र नोिंरीस
र्ेली. या आठ व इतरही मलाुंना सुंस्िेबाहे र सेवस
े जाऊ दे ण्यात भाऊरावाुंचा हे तू हा िंी, ते सुंस्िेबाहे र र्ेले
तरी सुंस्िेच्या सुंस्िंाराुंचे व ध्येयधोरणाचे परस्िंते, गहतकचतिं खासच राहतील व तसे ते रागहले .
२१) भाऊरावाुंनी पढील दोन सालानुंतर या तरुण पदवीधर गिष्ट्याुंवर वसगतर्तहाचा व इतर
िाखाुंचा िंारभार सोपवून सुंस्िेचा व्याप वाढगवण्यास ते मक्त झाले .

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

२२) अनुंत अडचणीतून या पदवीधर मलाुंना स्वतःच्या मलाप्रमाणे भाऊरावाुंनी वाढगवले
होते. तयाुंच्या जेवणाखाणापासून ते फी भरण्यापयंतचा भार भाऊरावाुंनी वागहला होता. भाऊरावाुंच्या
जीवनातला हा मोठा आनुंदाचा क्षण होता. िंारण हे आजीव सभासद स्वागभमानाने िोड्या वेतनावर िंाम
िंरून सुंस्िेची िान वाढवीत तर होते च, पण लाचारीही िंधी दाखवीत नसत. म्हणूनच महषी अण्णासाहे ब
किदे

म्हणाले

िंी, िंमगवीर

भाऊरावाुंना

बारा

वषांच्या

अगवरत

समाजसेवारूपी

अक्रोडाच्या

झाडाची िंमीत िंमी १२ फ े चाखावयास, खावयास १२ आजीव सेविंाुंच्या रूपाने गम ाली.
या स्ततीने हर ू न न जाता भाऊरावाुंनी आपल्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमाणे स्वतःपढे दसरे आव्हान
उभे िंेले , ते पाहू या.
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प्रकिि आठवे: ियर् णििि संस्थे ची घटना व प्राथणमक कायम
१) सहाव्या प्रिंरणात रयत गिक्षण सुंस्िा िंाले र्ावी स्िापन िंेली असल्याचे साुंगर्तले
आहे च. परुंत रयत गिक्षण सुंस्िेची घटना व गतची सन १८६० च्या सुंस्िानोंदणी िंायद्याखाली नोंद
असल्यागिवाय गतला िासनमान्य िैक्षगणिं सुंस्िा सरू िंरता येत नसे. सुंस्िेच्या इगतहासात १९३५ हे
साल अगतिय महत्त्वाचे आहे . िंारण याच साली १) सुंस्िेची घटना तयार होऊन सुंस्िा रगजस्टर
झाली. २) भाऊरावाुंचे प्रािगमिं गिक्षिंासाठी िंाढावयाच्या रेकनर् िंॉले जचे स्वप्न सािंारले व
जनसामान्यात गिक्षण प्रसाराच्या च व ीचा पाया घातला र्ेला. भारताच्या दृष्टीने १९३५ चा िंायदा लार्ू
िंरण्यात आला. गब्रगटि साम्राज्ज्याच्या दृष्टीने पुंचम जॉजग बादिहाच्या राज्ज्यारोहणाची रजत जयुंती साजरी
होत होती.
२) यावे ी सातारा गजल्हागधिंारी होते श्री. हमीद ए. अली, न्यायमूती अलबास तय्यबजीचे
जावई. सातारा गजल्हा ग्रामीण गविंास सगमतीचे अध्यक्ष होते. भाऊराव सभासद होते . भाऊरावाुंना हे
गजल्हागधिंारी

ग्रामीण

गविंास

प्रचारसभाुंना

स्वतःबरोबर

नेत. भाऊरावाुंच्या

एिंा

व्याख्यानाने

गजल्हागधिंाऱ्याचे गनम्मे िंाम होऊन जात असे. हमीद ए. अली भाऊरावाप्रमाणेच म. र्ाुंधींचे चाहते
होते. तया दोघाुंत र्ाढ मैत्री गनमाण झाली. प्रािगमिं गिक्षिंाुंसाठी रेकनर् िंॉले ज स्िापन िंरावयाच्या
भाऊरावाुंच्या प्रयतनास बादिहाच्या राज्ज्यारोहणाच्या रजत जयुंतीची वे
अलींना वाटले . तयाुंनी तसे भाऊरावाुंना सचगवले . तातिंा
श्री. रावबहादूर िंाळ्याुंना हा गवचार साुंगर्तला. श्री. िंा ें नी वे

योग्य असल्याचे श्री. हमीद

भाऊरावाुंनी आपले स्नेही व आश्रयदाते
न र्मावता सुंस्िेची पगहली घटना तयार

िंरून मुंबईस सुंस्िानोंदणी िंायालयािंडे पाठगवली. क्रमाुंिं ७६३ / १९३५ ने ता. २५-४-१९३५ ला रयत
गिक्षण सुंस्िा िंुंपनी गनबुंधिंाने नोंदगवली. पढील सुंस्िापिं सदस्य होते . रा.ब. रावजी रामचुंद्र िंा े १६६-१९३५ अखेरपावेतो पगहले अध्यक्ष होते . िंारण या गदविी नवीन घटनेप्रमाणे अठरा सदस्याुंचे िंायगिंारी
मुंड

प्रिम अस्स्ततवात आले , ते असे :
३) सुंस्िापिं सदस्य१)

श्री. रा. ब. रावजी रामचुंद्र िंा े , बी. ए. एलएल. बी. ॲडव्होिंेट

२)

श्री. भाऊराव पायर्ौंडा पाटील, व्यवस्िापिं श्री छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊस, सातारा

३)

श्री. िंे. एस दीगक्षत, बी. ए. (गनवतत्त) उपगिक्षणागधिंारी,

४)

श्री. ए. पी. मोगहते, बी. ए. एलएल. बी.

५)

श्री. आर. बी. किदे , बी. ए. एलएल. बी., एम. एल. सी.

६)

श्री. बी. एन. नलावडे , बी. ए. एलएल. बी.

७)

श्री. बी. एस. बारटक्के, बी. ए. एलएल. बी.(गनवतत्त) पोलीस व महसूल अगधिंारी, बडोदा
व िंोल्हापूर

८)

रावसाहे ब मो. बा. मिा, ऑन. मॅगजस्रेट, सातारा

९)

श्री. आर. पी. पाटील, बी. ए., बी. एस्सी, एलएल. बी.

१०)

श्री. सरदार आर. आर. पुंगडतराव, डी. एल. बी. सभासद, सातारा

११)

श्री. सरदार वाय. एस. राजे भोसले , तालिंा लोिंल बोडग सभासद, सातारा

१२)

श्री. बाजीराव जे. दे िमख, डी. एल. बी. सभासद, सातारा

अनु क्रमणिका
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१३)

श्री. भाऊसाहे ब दादा िंद े , डी. एल. बी. सभासद, सातारा

१४)

श्री. सी. िंे. माने अध्यक्ष, रगहमतपूर, नर्रपागलिंा, गज. सातारा

१५)

श्री ज्ञानदे व ध्रवनाि घोलप, माजी एम. एल. सी.

१६)

श्री. इस्माईल मोहोंमदसाहे ब मल्ला, बी. ए.

१७)

श्री. एन. आर. माने, बी. ए.

१८)

श्री. एल. बी. कभर्ारदे व,े बी. ए.

िेवटचे गतघे श्री छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊसचे माजी गवद्यािी होते .
४) ६ मे १९३५ या तारखेस साताऱ्यात धगनगनच्या बार्ेत राज्ज्यारोहणाची रजत जयुंती साजरी
िंरण्याचे ठरले . ततपूवी भाऊराव श्री. हमीद ए. अलींना गवनोदाने म्हणाले , “रौप्यमहोतसव साजरा
िंरू; पण या महोतसवागनगमत्त िंाही रौप्य गम णार आहे िंाय?” हमीद अलींनी, “होय. रौप्य दे ऊ िंी
।” म्हटले . या गदविी सिंा ी साडे सात वाजता सारे सरिंारी अगधिंारी व रावसाहे ब, रावबहादू र आदी
राजगनष् लोिं धगननीच्या बार्ेत हजर रागहले . बादिहा पुंजम जॉजग याुंना दीघायू व आरोग्य लाभण्यासाठी
प्रािगना िंेली. या प्रािगनेनुंतर सभा झाली आगण रयत गिक्षण सुंस्िेच्या घटनेस सरिंारी मान्यता गम ाल्याचे
व या सुंस्िेमाफगत गसल्व्हर ज्ज्यगबली रेकनर् (िंॉले ज) स्िंूल या वषी सरू िंरण्याचे याप्रसुंर्ी जाहीर
िंरण्यात आले . एवढे च नव्हे तर रयत गिक्षण सुंस्िेचे अध्यक्षपदही स्वीिंारण्याचे हमीद अलींनी
भाऊरावाुंना आर्श्ासन गदले . पण िासिंीय गनयमाम े फार गदवस या पदावरून ते राहू ििंले
नाहीत. परत श्री. िंा े च अध्यक्ष झाले .
५) भाऊरावाुंना हे आर्श्ासन दे ण्याचे िंारण सातारला गजल्हागधिंारी असले ल्या एिंूण तीन
वषांच्या मदतीत श्री. हमीद अलींनी तयाुंच्या पतनी सौ. िरीफ अली याुंच्यासह श्री छत्रपती बोगडं र् हाऊसला
अनेिं वे ा भेटी गदल्या होतया. एिंे प्रसुंर्ी भाऊराव हजर नसताना तयाुंनी वसगतर्तहात भेट गदली. गवद्यािी
नेमून गदले ले

िंाम गिस्तबद्ध पद्धतीने िंरीत होते . सवगत्र तयाुंना स्वच्छता व नीटनेटिंेपणा

आढ ला. िंोणी गसर्ारे ट ओढतो िंा पाहण्यासाठी िंाही वयस्िंर मलाच्या बॅर्ाही उघडू न
पागहल्या. तयाुंना

िंाहीही

आढ ले

नाही. मलाुंना

तयाुंच्या

जाती

गवचारताच

हगरजन, गिश्चन, मसलमान, जैन व ब्राह्मण मले असल्याचे तयाुंना आढ ू न आले . भाऊरावाुंचे हे राष्ट्रीय व
भावगनिं एिंातमतेचे व समानतेचे िंाम पाहू न तयाुंना अगतिय आनुंद झाला. सातारा सोडल्यानुंतर व
गनवतत्तीनुंतरही तयाुंनी भाऊरावाुंवर व रयत गिक्षण सुंस्िेवर लोभ ठे वला.
६) या रौप्यमहोतसवी समारुंभात जाहीर िंेल्याप्रमाणे ता. १६-६-१९३५ रोजी पगहल्या सवगसाधारण
सभेमध्ये िंायगिंारी मुंड ाची गनवड झाली.
१)

श्री. हमीद ए. अली -अध्यक्ष

२)

रा. ब. रा. रा. िंा े - उपाध्यक्ष
रा. ब. मो. बा. मिा -उपाध्यक्ष

३)

श्री. ए. पी. मोगहते -सगचव

४)

रा. ब. मो. बा. मिा -खगजनदार

५)

i) रा. ब.रा.रा. िंा े ii) रा. ब. मो. बा. मिा iii) श्री. भाऊराव पाटील व
iv) सरदार आर. आर. पुंगडतराव- गवर्श्स्त

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

७) पगहल्या घटनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे होते :
सवगसाधारणसभेत

१) आजीव

सभासद

२) साधे

सभासद

३) गविेष

सभासद (फेलो) ४) परस्िंते (पेरन) ५) साहाय्यिंते (बेगनर्फॅक्टसग) याुंचा समावेि होता. सुंस्िापिं
सभासद पगहल्या सवगसाधारण सभेत होते . यागिवाय १) सेनेट २) मॅनेकजर् िंौस्न्सल ३) बोडग ऑफ लाईफ
मेंबसग ४) रस्टी ही अगधिंार मुंड े होती. सेनेट सहा सभासदाुंचे, मॅनेकजर् िंौस्न्सल बारा सभासदाुंचे, बोडग
ऑफ लाईफ मेंबसग गिक्षिंाुंचे. बोडग ऑफ लाईफ मेंबसग तयार होईपयंत सवग गिक्षिंाुंचे बोडग ऑफ लाईफ
विंगसग राहाणार होते. रस्टी मुंड

दोन किंवा चार सभासदाुंचे असे.

८) सुंस्िेचे ध्येय व उगद्दष्टे पढीलप्रमाणे होती.
(i) सुंस्िा भारताच्या, गविेषतः सातारा गजल्ह्यातील भावी तरुण गपढ्यास प्रार्गतिं परुंत र्णवत्ता
वाढगवणारे प्रािगमिं, माध्यगमिं गिक्षण दे ईल. तयात भागषिं, िेतिंी, िास्त्रीय, ताुंगत्रिं, व्यापारी व
औद्योगर्िं आगण िारीगरिं गिक्षणाचा समावेि असेल.
(ii) या गिक्षणातून गनःस्वािीपणा व श्रममाहातम्य याचे आदिग मलाुंपढे ठे वन
ू , ‘िंमवा व गििंा’ याुंस
प्रोतसाहन गदले जाईल. धमग, जात, पुंि व वर्गभेदरगहत सुंस्िा चालगवली जाईल.
(iii) सुंस्िा, राजिंारणगवन्मख राहील. व्यवस्िापिं मुंड , सभासद, िा े तील किंवा िाखेतील
गिक्षिं व सेविं सुंस्िेच्या किंवा िाखाुंच्या आवारात िंोणतयाही राजिंीय च व ी िंरणार
नाहीत. िा े तील किंवा िाखाुंतील गवद्यािी राजिंारणात सगक्रय भार् न घेता स्वतःच्या अभ्यासात प्रर्ती
िंरण्यािंडे आपले सुंपूणग लक्ष दे तील.
९) आजीव सभासद िक्यतो माजी गवद्यार्थ्यामधून गवगहत पदव्या धारण िंरीत असल्यास
गनवडण्यात येत, अिात अपवादही चाुंर्ल्या गिक्षिंाच्या बाबतीत िंरण्यात येई.उदा. जी. टी. जोिी, एस.
एस. बेडिंीहा , एल. एम. सभेदार, एन. एन. दोिी ही सुंस्िेच्या िंायािी एिंरूप झाले ली गिक्षिं मुंड ी
आजीव सभासद होती.
१॰) रयत गिक्षण सुंस्िा रगजस्टडग झाल्यावर भाऊरावाुंनी सन १९२१-२२ साली सातारा
तालक्यातील अुंर्ापूर र्ावी मार्ासवर्ीय गिक्षिंाुंच्या अगधवेिनात प्रािगमिं गिक्षिंासाठी अध्यापिं
गवद्यालय सरू िंरण्याचे जाहीर िंेले होते . परुंत आपल्या वसगतर्तहातून हे रेकनर् िंॉले ज चालगवणारे
पदवीधर अनयायी तयार िंरणे महत्त्वाचे होते . या चगरत्रातून आपणास गदसून येईल िंी एिंा गवगिष्ट
क्रमाने स्वतःस जाणवले ला ग्रामीण गिक्षणाचा आिंतगतबुंध भाऊराव तयार िंरीत होते . आधगनिं
िलदप्रयोर्ात म्हणावयाचे तर भाऊरावाुंचा हा िैक्षगणिं प्रिंल्प (प्लँ ट) उभा िंरण्यास लार्णारे व तयाची
जबाबदारी अुंर्ावर घेणारे िैक्षगणिं तज्ज्ज्ञ गम गवणे किंवा गििंवून तयार िंरणे महत्त्वाचे होते. या िैक्षगणिं
तज्ज्ज्ञाद्वारे खेड्याचा नेता म्हणजे प्रािगमिं गिक्षिं आपल्या तत्त्वाप्रमाणे तयार िंरण्याची आवश्यिंता
होती. म्हणून सुंस्िा रगजस्टर होताच भाऊराव रेकनर् िंॉले ज िंाढण्यास तयार झाले .

अनु क्रमणिका
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११) सन १९२१-२२ पयंत प्रािगमिं गिक्षिंाुंना गवनीत िंरण्यास फार वाव नव्हता. िंारण खाजर्ी
गिक्षणसुंस्िाुंची फक्त दोनच रेकनर् िंॉले जीस होती. ती सद्धा गमिनऱ्यामाफगत चालवले ली. एिं
अहमदनर्र येिे व दसरे अहमदाबाद येिे. दू रच्या प्रािगमिं गिक्षिंाुंना ती खचाच्या दृष्टीने
परवडण्यासारखी नव्हती. या दोन सुंस्िा गमिनच्या असल्याने प्रवेिावरही बुंधने पडत. याखेरीज इतर
िंारणे

होती

ती

अिी

: (१) महातमा

फले , आिगर

मे ह्यू (गिक्षण

सुंचालिं) चुंदावरिंर

सगमती (१९२२) ॲबट आगण वूड सगमती (१९३७) व अनेिं गिक्षणतज्ज्ज्ञाप्रमाणे भाऊरावही मानीत िंी
खेड्यात िंाम िंरणारा प्रािगमिं गिक्षिं स्िागनिं स्तरामधला असला पागहजे. (२) सन १९२१ नुंतरच सन
१९१९ च्या िंायद्याने पढारले ले , मध्यमवर्ीय व मार्ासले ले याुंच्यासाठी गिक्षिंाुंत आरक्षणाचे तत्त्व मान्य
झाले . तयाम े प्रािगमिं गिक्षिंाुंत मध्यम व मार्ासवर्ीयाुंची सुंख्या वाढू लार्ली. पण मुंबई प्राुंताच्या चार
गवभार्ासाठी फक्त चारच िासिंीय प्रािगमिं गिक्षिं रेकनर् िंॉले जीस होती. ते िे फक्त ७.२% गिक्षिंाुंचीच
सोय होत होती. (३) तयातूनही १९२३ मध्ये गजल्हा स्िंूल बोडग स्िापन झाल्यावर िासिंीय गिक्षणखाते व
लोिंगनयक्त स्िंूल बोडग यात बेबनाव सरू झाला. िंाही भ्रष्टाचारी प्रिाही बोडात वाढल्या, म्हणून
भाऊरावाुंनी ग्रामीण प्रािगमिं गिक्षिंाुंसाठी रेकनर् िंॉले ज िंाढण्याचे ठरगवले . भाऊरावाुंच्या या रेकनर्
िंॉले जचा अभ्यासक्रम ग्रामीण वातावरणास ससुंर्त राहावा म्हणून पण्याजव ील लोणी येिील ग्रामीण
रेकनर् िंॉले जचा अभ्यासक्रम स्वीिंारला. िंॉले जच्या नावात मद्दाम ‘रूरल’ (ग्रामीण) हा िलद वापरून १६
जलै १९३५ रोजी गसल्व्हर ज्ज्यगबली रूरल रेकनर् िंॉले ज साताऱ्यात सरू िंेले .
१२) सन १९३५ मध्ये श्री. गव. द. घाटे याुंचा एिंगिक्षिंी ग्रामीण िा ाुंचा अहवाल प्रगसद्ध झाला
होता. तयाुंच्या म्हणण्याप्रमाणे तयावे च्या मुंबई प्राुंतातील मराठी बोलणाऱ्या १० गजल्ह्याुंत प्रतयेिंी ३००
एिंगिक्षिंी िा ा होतया. दरसाल तयात भर पडत असल्याने िंमीत िंमी ३००० गिक्षिंाुंना गवनीत
िंरण्याचा प्रश्न होता. म्हणून भाऊराव आपल्या िंल्पनेप्रमाणे प्रािगमिं गिक्षिंाुंना िक्यतो मोफत गवनीत
िंरण्यास तयार झाले , आगण रा. ब. िंाळ्याुंनी ६ मे १९३५ रोजी या िंॉले जसाठी सनातन्याुंच्या गवरोधास न
जमानता रु. १,०००/- ची दे णर्ी जाहीर िंेली आगण रयत गिक्षण सुंस्िेसाठी रु. १० हजाराुंचा रस्ट
आपल्या इच्छापत्राद्वारे िंेला. सरुवातीस तीन वषे या रेकनर् िंॉले जमध्ये दाखल होणाऱ्याुंना फी नव्हती.
१३) या िंॉले जमध्ये प्रवेिासाठी गिक्षिंाुंच्या अक्षरिः उड्या पडावयाच्या. िंारण गमिनऱ्याुंच्या
दोन रेकनर् िंॉले जेसनुंतर खाजर्ी सुंस्िेतफे गनघाले ले मुंबई प्राुंतातले हे पगहले िंॉले ज होते व अगतिय
माफिं खचात गिक्षण परे होत असे. वसगतर्तहात गिक्षिंाुंना इतर मलाप्रमाणेच तीन-साडे तीन रुपयाुंच्या
आत जेवण गम त असे. दगक्षण महाराष्ट्रीय सुंस्िाने-औुंध, फलटण, सावुंतवाडी, िंरुुंदवाड, गमरज,
इचलिंरुंजी, र्र्नबावडा, साुंर्ली येिून तसेच सातारा, सोलापूर येिील गजल्हा स्िंूल बोडग स् व
म्यगनगसपल स्िंूल बोडग स् याुंच्यािंडू न गिक्षिं पाठगवले जात. सन १९४१-४२ मध्ये २४० गिक्षिंाुंपैिंी ५३
स्वखचाने आले ले उमे दवार होते , व ५२ सुंस्िेच्या व्हालुं टरी िा े तील गिक्षिं होते . स्वखचाने आले ले
गिक्षिं, सातारा, नागििं, खानदे ि, पणे, सोलापूर, मूुंबई, बे र्ाव, रतनागर्री इतयादी गजल्ह्याुंतील होते .
या िंॉले जमध्ये िासिंीय गनयमाप्रमाणे रेन्ड पदवीधर, पदवीधर गिक्षिं ने मण्यात आले होते . या रेकनर्
िंॉले जची सर्ळ्यात उल्लेखनीय बाब म्हणजे भाऊरावाुंना सतयिोधिं ब्राह्मणेतर म्हणून गवरोध िंरणारे श्री.
िंतष्ट्णाजी िुंिंर दीगक्षत-उपगिक्षणागधिंारी या िंॉले जचे पगहले प्राचायग झाले . एवढे च नव्हे , तर तयाुंनी
गनवतत्तीनुंतर पाच वषे गवनावेतन िंाम िंेले . भाऊरावाुंच्या सामागजिं पगरवतगनाच्या िंामाचे महत्त्व पटल्याचे
तयाुंनी गवनावेतन िंाम तर िंेले च, पण आर्शििं अडचणीच्या वे ी सुंस्िेस उसनवार पैसेही गदले . गवरुध्द
असले ले अनेिं लोिं पढे भाऊरावाुंचे िंायग पाहू न तयाुंचे गमत्र झाले . आपल्या दे िास १५ ऑर्स्ट १९४७
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रोजी स्वातुंत्र्य गम ाल्यानुंतर या गसल्व्हर ज्ज्यगबली रेकनर् िंॉले जचे नाव महातमा फले अध्यापिं गवद्यालय
असे ठे वण्यात आले .
१४) ग्रामीण प्रािगमिं गिक्षिंाुंचा रेकनर्चा प्रश्न सोडगवल्यानुंतर भाऊरावाुंचे लक्ष गस्त्रयाुंच्या रेकनर्
िंॉले जिंडे वेधण्याचे िंाम सौ. हमीद अली याुंचेिंडे जाते. सन १९४१ साली रयत गिक्षण सुंस्िेचे िंाम व
गतच्या िाखा पाहण्यासाठी तया मसरीवरून मद्दाम आल्या. िाखा पाहू न झाल्यावर तया भाऊरावाुंना
म्हणाल्या, “तम्ही

परुष

फार

स्वािी

आहात. गस्त्रयाुंच्या

गिक्षणासाठी

िंाहीतरी

िंेले

िंाय? बन्धो ! गस्त्रयाुंसाठी िंाही िंरण्याच्या मार्ाला लार्ा. िंाही िंेल्यागिवाय मी तमचे तोंड पाहणार
नाही.”
भाऊरावाुंना गदले ल्या ह्या प्रेमाच्या धमिंीस उत्तर म्हणून १५ जून, १९४२ रोजी साताऱ्यात
गजजामाता अध्यागपिंा गवद्यालय सरू िंरून तसे सौ. हमीद ए. अलींना भाऊरावाुंनी िं गवले . सौ. हमीद
अलींनी तातिंा
पदवीधर

रु. ५००/- ची दे णर्ी पाठगवली. या अध्यागपिंा गवद्यालयाची मख्य अडचण म्हणजे रेंड

प्रध्यागपिंा

गम गवण्याची. पगहल्या

वषी

२०

गवद्यार्शिनी

रेकनर्साठी

दाखल

झाल्या. श्री. एन. एन. दोिी, बी. ए. बी. टी. पगहले प्राचायग झाले . डॉ. वेणूताई ले ले याुंनी (१९४३-४४)एिं
वषग स्त्री प्राध्यागपिंा म्हणून गवनावेतन िंाम िंेले . तसेच गजल्हा लोिंल बोडाने श्री. िंतष्ट्णाबाई एिंमिंर
याुंना ले न्ड सस्व्हगसवर पाठगवले . इतर गिक्षिं महातमा फले अध्यापिं गवद्यालयाुंिंडू न येऊन गििंवत
असत. सन १९४२ मध्येच रेकनर्साठी येणाऱ्या गस्त्रयाुंसाठी सौ. लक्ष्मीबाई पाटील वसगतर्तह सरू िंरण्यात
आले . या वसगतर्तहाची व्यवस्िाही िाहू बोगडं र् हाऊसप्रमाणेच व गदनचयाही तयाचप्रमाणे होती. मलींचे
सहा र्ट होते . पढे या वसगतर्तहात हायस्िंूलमध्ये जाणाऱ्या मली तसेच बालर्न्हे र्ार िंोटािंडील मलीही
सधारर्तह म्हणून मान्यता गम ाल्याने या वसगतर्तहात दाखल होत. प्राचायगच एिंदोन सेगविंाुंच्या मदतीने
या वसगतर्तहाची दे खरे ख िंरीत.
१५) याच पद्धतीने परुषाुंसाठी सन १९५० साली आष्टे, ता. वा वे, गज. साुंर्ली येिे लठ्ठे अध्यापिं
गवद्यालय, जून १९५२ मध्ये रुिंडी, ता. हातिंणुंर्ले , गज. िंोल्हापूर येिे छत्रपती िाहू अध्यापिं
गवद्यालय, जून १९५४ मध्ये पाुंडरुंर् दे साई अध्यापिं गवद्यालय, िंसूर, ता. िंराड, गज. सातारा येिे, तर
जून १९५५ मध्ये महाराजा माधवराव किदे अध्यापिं गवद्यालय, जामर्ाव, गज. अहमदनर्र येिे गवद्यालये
सरू िंरण्यात आली. याखेरीज १९६२ साली माहली, गज. साुंर्ली येिे गवठ्ठलराव दे िमख अध्यापिं
गवद्यालय सरू िंरण्यात आले . ही सवग अध्यापिं गवद्यालये ग्रामीण भार्ात आहे त. तयाम े येिील गिक्षण
िहरी गवभार्ापेक्षा खचाच्या दृष्टीने ग्रामीण गिक्षिंाुंना परवडण्यासारखे आहे . प्रामख्याने ग्रामीण
गिक्षिंाुंसाठीच ही गवद्यालये होती.
१६) प्रािगमिं गिक्षिंाुंसाठी िंाढले ली ही अध्यापिं गवद्यालये प्रािगमिं गिक्षणाच्या नाण्याची एिं
बाजू झाली. या नाण्याची दसरी बाजू आहे ती व्हालुं टरी म्हणजे स्वयुंसेवी ग्रामीण प्रािगमिं
िा ाुंची. इुंग्लडमध्ये प्रािगमिं गिक्षण सक्तीचे िंरण्याचे १८७० मध्ये ठरले . तयाचे पडसाद आपल्या दे िात
१८८२ सालच्या हुं टर आयोर्ाच्या वे ी उठले . परुंत मे िंॉले च्या ‘गझरपण तत्त्वा’ नसार सामान्य जनतेत
म्हणजे ‘रयते त’ प्रािगमिं गिक्षण उच्चवणीयाुंच्या चा णीतून गझरपले च नाही. तयास अडि े होते ते
जातीभेदाचे आगण अस्पतश्याुंच्या सुंसर्ाने गवटा ण्याचे. खद्द इुंग्रज अगधिंाऱ्याुंना वाटे िंी, कहदस्िानात
प्रािगमिं गिक्षण सक्तीचे िंरता येईल ही अिक्य र्ोष्ट आहे . िंारण स्पतश्य आगण अस्पतश्य याुंना एिंत्र
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गििंगवणे म्हणजे सुंघषास आमुंत्रण आहे . तयात भर पडली ती ब्राह्मणेतराुंच्या गठिंाणी असले ल्या
गिक्षणगवषयी अनास्िेची. “ब्राह्मणाघरी गलगहणुं, िेतिंऱ्याघरी दाणुं आगण महाराघरी र्ाणुं’ असा दृढसमज
होता. यातूनही सन १९११ साली नामदार र्ोखले व गवठ्ठलभाई पटे ल याुंनी मध्यवती िंायदे मुंड ात
प्रािगमिं गिक्षण सक्तीचे िंरण्याचे ठराव माुंडले ते यिस्वी झाले नाहीत. सक्तीसाठी िहरे प्रिम िंाुं खेडी
प्रिम घ्यावीत. यावरच वाद होऊन प्रयतन ते िेच िाुंबले . १९१९ च्या िंायद्याने मब
ुं ई प्राुंतात ‘गिक्षण’ हे
लोिंगनयक्त मुंत्र्याुंिंडे दे ण्यात आले . फग्यूस
ग न महागवद्यालयाचे प्राचायग डॉ. र. प. पराुंजपे पगहले
गिक्षणमुंत्री झाले . तयाुंनी श्री. गवठ्ठलराव चुंदावरिंर याुंच्या अध्यक्षते खाली सगमती नेमून प्रािगमिं गिक्षण
मोफत व सक्तीचे िंरण्यासाठी अहवाल मागर्तला. अहवालासाठी गदले ल्या सुंदभात एिं सुंदभग होता तो हा
िंी, हे गिक्षण ग्रामीण भार्ाुंत िंसे सरू िंरता येईल याबद्दल उपाय सचगवणे . सगमतीने ग्रामीण भार्ाुंत
मोठा प्रचार िंरून सक्तीस रयते ची अनिंूलता गम गवण्यास सचगवणे.
१७) हे भाऊरावाुंच्या आवडीचे िंाम गनघाले . सतयिोधिं म्हणून, सातारा गजल्ह्यातील प्रमख
पढारी म्हणून तयाुंना मान्यता होतीच. रा. ब. रावजी रामचुंद्र िंा े आगण श्री. घोलप व भास्िंरराव जाधव
भाऊरावाुंच्या मदतीनेच प्राुंगतिं िंायदे मुंड ात गनवडू न र्ेले होते. या गतघाुंच्या मदतीने भाऊरावाुंनी
सोलापूर, सातारा गजल्हा व आसपासच्या भार्ात तीनिे प्रचार सभा घेतल्या. सतयिोधिं समाजाचेच
प्रािगमिं गिक्षण प्रसाराचे िंाम सन १९२२-२३ च्या िंौस्न्सलमधील गबलाने होणार आहे , हे रयतेस पटवून
दे ऊन

तीनिे सभाुंतील

तीनिे ठराव

या

गबलाच्या

बाजूने

र्ो ा

िंेले . या

ठरावाुंचा

र्ठ्ठा

डॉ. र. प. पराुंजपेंच्या हाती रा. ब. िंा ें नी गदला व ग्रामीण रयत सक्तीस अनिंूल असल्याचे िंौस्न्सलमध्ये
साुंगर्तले . गबलाचे िंायद्यात रूपाुंतर झाले . डॉ. पराुंजपेंनी भाऊराव ही व्यक्ती िंोण आहे , अिी गवचारणा
िंरून तयाुंची भेट घडगवण्यास श्री. िंा ें ना साुंगर्तले . ते व्हापासून डॉ. पराुंजपे भाऊरावाुंचे चाहते झाले
आगण सन १९५९ साली भाऊरावाुंना पणे गवद्यापीठातफे डी. गलट. पदवी दे ण्याचे तयाुंनी मान्य िंरवून
घेतले . भाऊरावाुंच्या मततयपूवी िंाही आठवडे असताना आपल्या हस्ते डॉ. पराुंजपेंनी पण्याच्या ससून
हॉस्स्पटलमध्ये िंमगवीराुंना ही पदवी प्रदान िंेली. भाऊराव िंाही गदवसाुंचे सोबती आहे त हे जाणून
डॉ. पराुंजपे व तयाुंच्यासोबत हॉस्स्पटलमध्ये आले ले पणे गवद्यापीठाचे सीनेटसग गखन्न होते , पण आपण एिं
अवश्यमे व िंततय िंेल्याचे समाधान तयाुंच्या चेहऱ्यावर होते . योर्ायोर् गिंती दै वी असतो पाहा! सन १९२२२३ साली भाऊरावाुंच्या िंायाचा आरुंभ पागहले ल्या, भारतीय गिक्षणमुंत्री असले ल्या व सन १९५९ साली पणे
गवद्यापीठाचे िंलर्रू असले ल्या डॉ. र. प. पराुंजपे याुंच्या हस्ते च भाऊरावाुंना डी. लीट. पदवी प्रदान
िंरण्यात आली. प्रािगमिं गिक्षणासुंबध
ुं ीच्या िंमगवीराुंच्या त म ीचे ममग डॉ. पराुंजपे याुंनी ३६ वषांपूवीच
जाणले होते. सन १९५९ साली भाऊरावाुंच्या िंायाचा िं सही पाहण्यास डॉ.पराुंजपे हयात होते . तयाुंच्या
हस्ते च भाऊरावाुंचा र्ौरव होणे योग्य व गनयतीस मुंजूर होते आगण तसेच घडले .
१८) सक्तीच्या प्रािगमिं गिक्षणाच्या िंायद्याच्या अम्मलबजावणीत गब्रगटि नोिंरिाहीिंडू न
अडि े येऊ लार्ले . ते पैिाची अडचण दाखवीत. भाऊरावाुंच्या प्रचाराचा िासनाने तसेच सातारा गजल्हा
बोडाने उपयोर् िंेला नाही. ते व्हा भाऊरावाुंना वाटू लार्ले िंी आपण स्वतःच स्वावलुं बनाच्या तत्त्वावर
स्वयुंसेवी िा ा सरू िंराव्यात. परुंत तयासाठी तयाुंना सन १९३७ पयंत वाट पाहावी लार्ली. तया साली
लोिंगनयक्त मुंगत्रमुंड े प्राुंताुंत स्िापन झाली; आगण भाऊरावाुंच्या स्वयुंसेवी िा ाुंचा प्रस्तावही िासनाच्या
आर्शििं अडचणीच्यावे ी िंमी खचाचा म्हणून मुंबईच्या िंाँग्रेस मुंगत्रमुंड ाने स्वीिंारला.
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१९) १७ सप्टें बर १९३७ रोजी श्री. बा ासाहे ब खेर याुंनी ‘िक्य गततक्या लविंर व िंमी खचात
रयतेचे जास्तीत जास्त प्रमाणात गिक्षण’ िंरण्याचे मुंबई िंायदे मुंड ात अगभवचन गदले . भाऊरावाुंनी
िासनाच्या मदतीची वाट न पाहता सातारा व नागििं गजल्ह्यात अनक्रमे डबेवाडी व आुंबोली या खेड्याुंत
व्हॉलुं टरी गिक्षिंामाफगत ता.२७-११-१९३६ पासून व्हॉलुं टरी िा ा सरू िंरण्याचा ठराव िंरून
सुंस्िेमाफगत ते िे पगहल्या दोन िा ा सरू िंेल्या. मुंबई प्राुंतात व्हॉलुं टरी िा ाुंची योजना सरू िंरण्याचे
श्रेय व दूरदृष्टीपणा भाऊरावाुंिंडे जातो. याबाबत रावबहादूर िंाळ्याुंचे चगरत्रिंार श्री. चुंगडराम हरी
प णीटिंर म्हणतात, “बहजनसमाजात साक्षरतेचा प्रसार िंरून िोड्या खचात बहजनाुंना भरीव
प्रािगमिं व दय्यम गिक्षण आगण धुंदेगिक्षण दे ण्यासाठी रेंड व स्वािगतयार्ी गिक्षिं तयार िंरणे हे या सुंस्िेचे
उगद्दष्ट आहे . जनते च्या गिक्षणाचा -राष्ट्रोद्धाराचा -मूलभूत प्रश्न ज्ज्या अनेिं रीतीने सोडगवण्याची
रावबहादराुंची इच्छा होती गतची पूती िंरणारे हे उगद्दष्ट असल्यानेच तयाुंचे मन गतिंडे (सुंस्िेिंडे ) आिंतष्ट
झाले .... श्री. पाटलाुंना हा उपक्रम िंा िंरावा लार्ला ? याचे िोडक्यात पण बरे चसे उत्तर स्िागनिं
स्वराज्ज्यसुंस्िाुंच्या

अर्र

स्िागनिं

स्वराज्ज्यसुंस्िाुंतर्गत

गिक्षणसुंस्िाुंच्या िंतगव्यभ्रष्टते त

आढ ू न

येईल. बहजनसमाजाच्या गिक्षणाचे ध्येय या सुंस्िाुंना धडपणी र्ाठता येत नसल्यानेच जेिे जेिे याबाबत
हयर्य होत असेल ते िे ते िे या योजनेतील ज्ञानी गिक्षिं अल्पवेतन घेऊन अिा िा ा िंाढणार
आहे त. तयाम े सदर स्िागनिंस्वराज्ज्यसुंस्िाुंचे अर्र स्िागनिं स्वराज्ज्यसुंस्िाुंतर्गत गिक्षणसुंस्िाुंचे डो े
उघडले , डोिंे ताळ्यावर आले , तरी पष्ट्िं च िंायगभार् झाला असे होईल. इतिंेच नव्हे , तर
गिक्षणिंायातील

व

खातयातील

‘अव्यापारे ष

व्यापारा’ला

िोडातरी

पायबुंद

बसेल.” (चुं.ह. प णीटिंर, परुषोत्तम : १९३७, पतष्े ११३-११४).
२॰) नामदार खेराुंनी असेंललीत धोरण जाहीर िंेल्यानुंतर भाऊरावाुंनी आपली व्हॉलुं टरी
(स्वयुंसेवी) िा ाुंची योजना श्री. गव. द. घाटे , िासनाच्या (मास गलटरसी ड्राइव्ह ) साक्षरता प्रसार
मोगहमे चे मख्य याुंचे िंानी घालू न चचा िंेली. तयानुंतर तयावे चे अिगमुंत्री नामदार अण्णासाहे ब लठ्ठे
(भाऊरावाुंचे र्रू) याुंच्यािी आपल्या योजनेवर चचा िंेली. श्री लठ्ठठ्याुंना ती योजना पसुंत पडल्याने
तयाुंनी श्री खेर याुंना ती साुंगर्तली. तयानुंतर भाऊरावाुंनी सन १९३८ च्या पण्यातील असेंललीच्या पावसा ी
अगधवेिनात एिंे गदविी िंाँग्रेसच्या सवग मुंत्र्याुंना महषी अण्णासाहे ब किदे याुंच्या घरी चहापानास
बोलागवले . तयाुंना आपली व्हालुं टरी िा ाुंची योजना समजावून साुंगर्तली. व अिा िा ा सरू िंरण्याचा
मनोदयही प्रर्ट िंेला. मुंत्र्याुंना ही योजना पसुंत पडल्याने श्री. लठ्ठठ्याुंनी श्री. घाटे याुंच्यािंडे असले ल्या
साक्षरताप्रसार मोगहमे द्वारा अिा व्हालुं टरी िा ाुंना मदत िंरण्यासाठी तया साली अुंदाजपत्रिंात दप्पट
रिंमे ची तरतूद िंेली.
२१) िंाँग्रेस मुंगत्रमुंड ाने व्हालुं टरी िा ाुंची योजना िासन गनणगय- गिक्षण गवभार् क्रमाुंिं ६५१३
ने ता. २५-८-१९३९ ला जाहीर िंेली. साराुंि, रयत गिक्षण सुंस्िा ही व्हालुं टरी िा ा सरू िंरणाऱ्या
सुंस्िाुंना मार्गदिगन िंरणारी पगहली पायाभूत सुंस्िा होती. िासनाच्या वरील ठरावापूवी ता.१८-९-१९३८
रोजी दसऱ्याच्या महू तावर आपल्या योजनेप्रमाणे िा ा सरू िंरण्यासाठी रयत गिक्षण सुंस्िे च्या पढील
सदस्याुंची प्रािगमिं िा ा सगमती स्िापण्यात आली : १) भाऊराव पी. पाटील- अध्यक्ष २)प्राचायग
िंे. एस. दीगक्षत- सभासद

३) श्री. एन. एन. दोिी – सभासद

४) श्री. बी. एस. बारटक्के- सभासद

५) श्री. आय. एम. एस. मल्ला – सभासद – सगचव व श्री.एस. डी. महादार – आजीव सभासद १-१०१९३९ पासून प्रिासन अगधिंारी म्हणून िंाम िंरू लार्ले . िंारण एिंा वषात १-९-१९३८ ते १-१०-१९३९
अखेर ६० व्हालुं टरी िा ा सातारा गजल्ह्याच्या डोंर्री व दर्गम भार्ात व पूवेिंडील दष्ट्िंा ी भार्ात सरू
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िंरण्यात आल्या होतया. भाऊराव स्वतः पायी किंवा घोड्यावरून या भार्ात जाऊन ग्रामस्िाुंच्या सभा
घेऊन िा ा सरू िंरीत व ते िे स्वयुंसेवी गिक्षिं पाठवीत किंवा सोबत नेत.
२२) व्हालुं टरी िा ाुंची ही योजना पढीलप्रमाणे होती : १) रयते च्या मलाुंना व पाल्याुंना मोफत
प्रािगमिं

गिक्षण

दे णे. २) रयत

गिक्षण

सुंस्िा

सुंमती

दे णाऱ्या

खेड्यात

िा े साठी

गिक्षण

पाठवील. ३) र्ाविंऱ्याुंनी चावडी, मुंगदर किंवा एिंाद्याच्या वाड्यातील एिंदोन खोल्या िा े साठी
द्याव्यात. ४) र्ाविंऱ्याुंनी गिक्षिंास राहण्यास जार्ा दे ऊन तयाच्या मोफत जेवणाची सोय, वार लावून
किंवा धान्य दे ऊन िंरावी. ५) र. गि. सुंस्िा रु. ८०/- किंमतीचे िा ासागहतय, पाट्ा, पस्तिंे इ. मोफत
दे ईल. ६)िासनािंडू न गम णारा पर्ार किंवा अनदानभत्त्यासह गिक्षिंास गम े ल. ७) अिा िा ावर दोन
वषे िंाम िंरणाऱ्या सातवी पास गिक्षिंास सुंस्िेच्या रेकनर् िंॉले जामध्ये मोफत प्रवेि गम े ल . व या
रेकनर्च्या मदतीत छत्रपती िाहू बोर्शडर् हाऊसमध्ये अल्प दरात जेवण गम े ल. तयासाठी तयाुंनी िंॉले जिंडे
िोडी िोडी रक्कम ठे व म्हणून ठे वावी. ८) रेंड झाल्यावर ३०-१-५० या पर्ारश्रेणीत पर्ार व भत्ता
िासनािंडू न गम वून गदला जाईल. या योजनेप्रमाणे १९३८ साली गवजयादिमीस येवते र्श्र डोंर्रावरील
अनाव े र्ावी पगहली िा ा सरू झाली.
२३) सन १९४८-४९ व १९४९-५० साली र. गि. सुंस्िेमाफगत ५७८ व्हालुं टरी िा े त ८२३
गिक्षिं, २५,१७९ गवद्यािी, अिंरा तालक्यातून गवखरले होते . बहसुंख्य एिंगिक्षिंी िा ा इ. ४ िीपयंतच्या
होतया. सातवीच्या फक्त ११ िा ा होतया. गिक्षिंाुंत ८९ ब्राह्मण, ६४६ मराठा व ततसम, ७२ हगरजन, १६
मसलमान

होते.

(डॉ. रा. अ.िंगडया िंतत

िंमगवीर

भाऊराव

पाटील, इुंग्रजी

ग्रुंि, पत. १०२-

१०६) भाऊरावाुंच्या या िा ाुंचे प्राचीन पाठिा ा किंवा १८३८ मधील परुंदर िा ाुंिी बरे च साम्य गदसते .
बावीस वषात र. गि. सुंस्िेने १३७५ व्हालुं टरी गिक्षिं रेंड िंेले . सन १९५४ नुंतर नवीन धोरणानसार
िासनाने व्हालुं टरी िा ा बुंद िंरून ते िे स्िंूल बोडाच्या िा ा सरू िंरण्याचे धोरण ठे वल्याने सुंस्िेने
िा ा बोडािंडे दे ण्यास सरवात िंेली.
२४) या व्हालुं टरी िा ाुंच्याम े िासनास गिंती फायदा झाला हे पाहू या. या ५७८ िा ाुंसाठी
िासनास १९३८-१९४८ या दहा वषांत िा े च्या एिंा खोलीस रु. ४,३२० प्रमाणे ६०५ खोल्या बाुंधाव्या
लार्ल्या असतया. ती रक्कम होते २६,१३,६००/- या िा ातील गिक्षिंाुंना िासिंीय वेतनश्रेणीप्रमाणे एिंूण
रु.

६४,९६,९६०/-पर्ारापोटी

द्यावे

लार्ले

असते . तयाऐवजी

िासनाने

व्हालुं टरी

गिक्षिंाुंना

र. गि. सुंस्िेमाफगत रु. ३३,६१,०२१.६५ पैसे गदले ; म्हणजे रु. ३१,३५,९३८.३५ वाचवले . तयाचे प्रमाण
४८.२% पडते. यागिवाय रयते ने आपण होऊन मदत िंेले ली रक्कमही िासनास खचग िंरावी लार्ली
असती. म्हणजे ती रु. ३,९७२१५.०३ आहे . एिंूण रु. ६१,४६,७८३.३८ िासनाचे वाचले व २५,१७९ मले
साक्षर झाली. िासनाचा हा व्हालुं टरी िा ा बुंद िंरण्याचा गनणगय म्हणजे आखुंड किर्ी बहदधी र्ाय
मारण्याचा प्रिंार होता. याम े जनते तील दातततवास ओहोटी तर लार्लीच, पण स्वावलुं बनाच्या तत्त्वासही
हरता

फासला र्ेला. डॉ. धनुंजयराव र्ाडर्ी , श्री. गव. द.घाटे याुंच्या नेतततवाखाली सन १९५२ व

१९५३ साली या िा ा बुंद न िंरण्याबद्दल गिक्षणमुंत्र्याुंना गवनुंती िंेली. पण १९४८ पासून िासनाची
र. गि. सुंस्िेवर वक्रदृष्टी असल्याने या गिष्टाईचा िंाही उपयोर् झाला नाही. (पाहा : रा. अ. िंगडया िंतत
िंमगवीर भाऊराव पाटील चगरत्र, पत. ११५-११७)
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प्रकिि नववे: णिििार्ील प्रयोग
१) रयत गिक्षण सुंस्िेचे सर्ळ्यात मोठे िंाम माध्यगमिं गिक्षणाच्या क्षेत्रात झाले आहे . तयाला
िंाुंही

महत्त्वाची

िंारणेही

होती. पगहले

होते (१) प्रािगमिं

स्वयुंसेवी

िा ाुंच्या

द्वारा

सातारा

गजल्ह्यातील ‘रयते’चा फार मोठा पाकठबा भाऊरावाुंच्या िैक्षगणिं िंामास गम ू लार्ला. गविेषतः १९३८१९४० सालात सुंस्िेने १९९ व्हालुं टरी िा ा चालगवल्या होतया. या िा े तील गिक्षिं म्हणजे ग्रामीण
भार्ातल्या नाड्या होतया. लोिंाुंना िंाय हवुंय ते या गिक्षिंाुंिंडू न िं े . भाऊराव नेहमी म्हणत, “प्रािगमिं
गिक्षिंाुंचे माझ्यावर मोठे ऋण आहे .” या प्रािगमिं िा ाुंपिं
ै ी िंाही सातवीच्या होतया. ते िील मलाुंना
गजल्ह्याच्या किंवा तालक्याच्या गठिंाणी राहू न गिक्षण घेणे अिक्य होते . (२)स्वयुंसेवी िा ाुंच्या माध्यमातून
सुंस्िेने प्रािगमिं गिक्षणाच्या क्षेत्रात ध्येयधोरणाप्रमाणे बरीच मजल मारली होती. तयाच्या पढची पायरी
होती माध्यगमिं गिक्षणाची. (३) सन १९३९-४० मध्ये सातारा गजल्ह्यात पाचर्णीच्या सात पस्ललिं स्िंूल्स
व २ मलींच्या माध्यगमिं िा ा वर् ता सातारा गजल्ह्याच्या ११,७९,७१२ लोिंसुंस्िेस फक्त ११ िा ा सात
िहराुंतच उपललध होतया. म्हणजे माध्यगमिं गिक्षण र्रीब रयते च्या मलाुंच्या आटोक्यात नव्हते . अिंरा
तालक्याुंपैिंी पाटण, माण, खटाव, खानापूर, जावली व पेटा खुंडा ा व मे ढा येिे माध्यगमिं िा ाच
नव्हतया आगण हे तालिंे डोंर्रा , मार्ासले ले व अगतदगरद्री होते . भाऊरावाुंनी ठरगवले िंी, छत्रपती िाहू
बोगडं र् हाऊसमध्ये येणाऱ्या र्रीबातल्या र्रीब मलास माध्यगमिं गिक्षण मोफत गम ाले पागहजे. तयासाठी
ध्येयधोरणात समागवष्ट िंेले ल्या ‘स्वावलुं बन व आतमगनभगरता’, ‘िंमवा व गििंा’ या तत्त्वाुंचा अवलुं बच
नव्हे , तर अम्मलबजावणी िंरण्यास माध्यगमिं िा ा क्षेत्र योग्य आहे .
२० जून१९४० रोजी रयत गिक्षण सुंस्िेचे पगहले माध्यगमिं गवद्यालय साताऱ्यात सरू िंरण्यात आले .
२) या माध्यगमिं िा े स ‘महाराजा सयाजीराव फ्री ॲन्ड रे गसडे स्न्िअल हायस्िंूल’ असे नाव
दे ण्यात आले . मराठीत ‘स्वावलुं बी गिक्षण हे च आमचे ब्रीद’ व इुंग्रजीत ‘सेल्फ हे ल्प इज अवर मोटो’ हे
िा े चे ध्येयवाक्य ठरगवण्यात आले . या माध्यगमिं िा े स बडोद्याचे सयाजीराव र्ायिंवाड महाराज याुंचे
नाव दे ण्यामार्ेही तयाुंच्या सामागजिं िंायाचा मोठा र्ौरव िंरण्याचा हे तू होता. महाराष्ट्राच्या मख्य
भूमीपासून बडोदा सुंस्िान दूर होते . िंोल्हापूरच्या छत्रपती िाहू महाराजाुंइतिंेच अस्पतश्यता गनवारणाचे व
सामागजिं एिंतेचे मोठे िंाम सयाजीराव महाराजाुंनी िंेले होते . पण तयाची महाराष्टातील रयते स फारच
िंमी मागहती होती. मुंबईत ३०-१२-१९०४ रोजी सामागजिं पगरषदे पढे आपल्या भाषणात महाराज
म्हणतात, “जातीचे सवात मोठे भयुंिंर पगरणाम घडतात ते राष्ट्रीय वतत्तीवर व राष्ट्रीय एिंीवर. जात
स्िागनिं द्वे ष वाढगवते. जातीजातीच्या गहतात गवरोध माजगवते . जे एिंराष्ट्रीय वतत्तीरूप व समानगहतरूप
असे एिं उदात्त िंल्पनागचत्र सवग जातींच्या डोळ्यापढे स्पष्ट रे खाटले ले असावे, ते जात अस्पष्ट
िंरते. दे िात दही माजवून राष्ट्राची व्युंर्े ती दरुस्त िंरू दे त नाही व पाश्चात्त्य सधारणेच्या सहवासाची
फ े ही

लाभू

दे त

नाही.” (श्रीमन्महाराज

सयाजीराव

र्ायिंवाड

याुंची

भाषणे , प्रिम

खुंड, पत. ७०, प्रिंा. दामोदर साव ाराम आगण मुंड ी- १९३६) सयाजीराव महाराजाुंनी बडोदे सुंस्िानात
अस्पतश्यासाठी २५१ प्रािगमिं िा ा व दोन वसगतर्तहे सरू िंेली होती. ते िे तयाुंना उच्चवणीय गिक्षिं न
गम ाल्याने तयाुंनी मसलसान व गिश्चन गिक्षिं नेमले .

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

३) ता. ४ एगप्रल १९३३ रोजी सयाजीराव महाजाराुंनी छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊसला भेट
गदली. जातीभेद मोडू न एिंसुंध समाजगनर्शमतीचे स्वप्न पाहणाऱ्या या महाराजाुंनी भाऊरावाुंचे
जातीगनमूगलनाचे िंाम पाहू न अतयुंत समाधान व्यक्त िंेले . ते म्हणाले , “या िाहू बोगडं र् (हाऊस) चे िंाम
पाहू न मला गविेष आनुंद होत आहे . कहदस्िानच्या प्रर्तीस लार्ले ल्या अतयुंत जालीम जाती गवगिष्टरूपी
गिंडीच्या मू ावरच रा. भाऊराव याुंनी िंऱ्हाडीचा घाव घातल्याम े ती ह्या बोगडं र्च्या व्यवस्िेम े
मू ातूनच नष्ट होणार आहे . असे बोगडं र् व याची तत्त्वे अुंमलात आणण्याची रीत कहदस्िानात िंठे च गदसून
येत नाही. इतक्या िोड्या खचात नीटनेटिंेपणा, टापटीप, मलाुंची गिस्त, उतसाह तयाुंचा उतिंतष्ट
अभ्यास, ऐक्य, परस्पराुंवरील अिंतगत्रम प्रेम पाहू न वाटे ल गततिंा खचग िंरून एिंाद्या राजामहाराजाुंिंडू नही असली सुंस्िा इतक्या सुंदर व उपयक्तपणे चालगवणे िंठीण आहे . याबद्दल रा. भाऊराव
पाटलाुंना गजतिंे धन्यवाद द्यावेत गततिंे िोडे . ही व अिा सुंस्िा समाजाच्या जार्ततीची गचन्हे असल्याम े
तयाुंचे मला िंौतिं िंरावेसे वाटते . या सुंस्िा िंायगिंतयांची बद्धी, गवचार, िंला व आिंाुंक्षा दिगगवतात व
तया वाढल्या म्हणजे दे िाचे पाऊल पढे पडण्यास मदत होते . तयाुंना उत्तेजन दे ऊन तयाुंना समाजाची सेवा
िंरण्यास सुंधी दे णे हे गवचारी, गवद्वान, धगनिं व दू रदिी लोिंाुंचे पगवत्र िंतगव्य आहे असे मी
समजतो. तयाुंचा उतसाह अभुंर् ठे वण्याची सवग पढाऱ्याुंवर जबाबदारी आहे .”
यानुंतर महाराजाुंनी सातारच्या जन्या इगतहासाचा आढावा घेऊन ‘अज्ञान, ऐक्याचा अभाव व खऱ्या
धमाचा गवसर याम े मराठी राज्ज्य अल्पजीवी’ झाल्याचे साुंर्ून आपली भरभराट होण्यासाठी ज्ञानाचा प्रसार
िंरून परस्पराुंतील भेदभाव आतमगनरीक्षणाने िंमी िंरण्यास सचगवले ; तसेच आपल्या भावी गपढ्याुंची
गिक्षणाची जबाबदारी स्त्रीवर्ावर असल्याने स्त्रीवर्ास जरूर ते गिक्षण दे ण्यास सचगवले व म्हटले , “आज
जनता जार्ी झाली असून जार्ततीची गचन्हे स्पष्ट गदसत आहे त, हा मोठा आिेचा गिंरण असून
साताऱ्यासारख्या लहान िहरात तम्ही इतिंे िंायग िंरू ििंता यावरून आपल्या दे िाचा भाग्योदय लविंर
होईल, असा मला गवर्श्ास वाटू लार्तो. भाग्याचे हे गदवस आता लविंरच येतील याची तम्हाुंस मी पूणग
खात्री दे तो. िेवटी आपण िंेले ल्या सतिंाराबद्दल आपले आभार मानून मी आपले भाषण परे
िंरतो.” (र. गि. सुंस्िेचा अहवाल :१९३५-१९३८, पत. ३६-४०)
४) सयाजीराव महाराजाुंनी या भाषणानुंतर वसगतर्तहाच्या मलाुंनी तयार िंेले ल्या ज्ज्वारीच्या
भािंरीचा व खमुंर् गतखट गपठल्याचा आस्वाद घेतला. सातारी गमरची तयाुंच्या र्जगरदे िीय मतदू गजभेस
झणझणली. लर्ेच आतार नावाच्या मलाने बार्ेतील िहाळ्याचे मधर पाणी दे ऊन, िाहू बोगडं र्च्या
सहवासाचा गतखटपणा व माधयग एिंाच वे ी महाराजाुंच्या अनभवास आणून गदला. तसेच भाऊरावाुंच्या
िंष्टप्रद ध्येयाची प्रचीतीही.
५) भाऊरावाुंच्या या राष्ट्रीय व भावगनिं एिंातमते च्या प्रयोर्ाचे महाराजाुंना सतत स्मरण होत
रागहले . सन १९३५-३६ साली (ता. ३ जाने. ते ११ जाने. १९३६) बडोद्यात सयाजीराव महाराजाुंच्या
राज्ज्यारोहणाचा हीरिं महोतसव होता. रयत गिक्षण सुंस्िेस गनमुंत्रण होते . या समारुंभात भाऊरावाुंसाठी
दरबारी रीतीगरवाज बाजूस ठे वले . डोक्यावर पर्डी व पायाुंत वहाणा न घालता भाऊरावाुंना समारुंभाच्या
सभामुंडपात येण्यास महाराजाुंनी परवानर्ी गदल्याने महाराजाुंना हार अपगण िंरण्यास भाऊराव
कसहासनाजव

र्ेले व हारासह मानपत्र महाराजाुंना अपगण िंेले .

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

६) अिा या राष्ट्रीय एिंातमते चे महत्त्व जाणणाऱ्या महाराजाुंचे सुंस्िेत स्मारिं िंरण्याची िंल्पना
भाऊरावाुंच्या मनात घो त होती. सन १९३७ साली सयाजीराव महाराज यरोपच्या दौऱ्यावरून परतत
असताना इगजप्तमधील गजबटी बुंदरातून २६-११-१९३७ रोजी तार िंरून भाऊरावास मुंबईस भेटण्यास
बोलागवले . भाऊराव महाराजाुंना मुंबईत ठरले ल्या गदविी भेटले . र्जगर प्राुंतगनवासी हमीद ए. अलीनीही
सन १९३५ मध्ये माध्यगमिं िा े ची िंल्पना भाऊरावाुंना सचगवली होती. पण भाऊरावाुंचा १९२२ सालचा
रेकनर् िंॉले जचा ‘पण’ आडवा येत होता. तो आता सटले ला होता. भाऊरावाुंनी ओ खले होते िंी महाराज
आपल्या सुंस्िेस मदत िंरू इस्च्छतात. भाऊरावाुंनी सर

आपली माध्यगमिं िा े ची िंल्पना महाराजाुंना

साुंगर्तली ती अिी : “सातारा गजल्हा पगश्चम महाराष्ट्राच्या िंेंद्रस्िानी आहे . बहसुंख्य मध्यम आगण
मार्ासवर्ीय मराठा समाज १३०० खेड्याुंतून या गजल्ह्यात पसरले ला आहे . तयास र्रीबीम े गिक्षण घेता
येत नाही. तयाुंस स्वावलुं बन, आतमगनभगरता व आतमसन्मान या तत्त्वावर माध्यगमिं गिक्षण घेण्यास गम े ल
तर

खेड्यातील

मातीत

दडले ली

अनेिं

नररतने

प्रिंािात

येतील. नव्हे , तयाुंच्या

नगिबी

गिपाई, चपरािीसारखे नोिंर होण्याचे ट े ल. दोन तास दररोज िारीगरिं श्रम िंरणाऱ्या मलास या
िा े त माध्यगमिं गिक्षण मोफत गम े ल. तयाने स्वतःच्या र्रीबीचे र्ाऱ्हाणे र्ाण्याची आवश्यिंता राहाणार
नाही.” (रा. अ. िंगडया िंतत ‘िंमगवीर भाऊराव पाटील’ (इुंग्रजी), पत. २१३-१९)
७) महाराजाुंना ही योजना पसुंत पडली व तयाुंनी या िा े त महाराणी जमनाबाई गिष्ट्यवतत्तीसाठी
तातिंा

रु. ४,०००/- दे ऊ िंेले . भाऊरावाुंनी एवढी लहान दे णर्ी एवढ्या मोठ्या प्रयोर्ासाठी

स्वीिंारण्याची नाराजी दिगगवली. सयाजीराव महाराजाुंनी दे णर्ीचा हा पगहला हप्ता आहे असे साुंर्न
ू
भाऊरावाुंचे समाधान िंेले . भाऊरावाुंनी रक्कम स्वीिंारली. ता. ६-२-१९३९ रोजी सयाजीराव महाराज
गनधन पावले . तयाम े महाराजाुंचे आर्श्ासन परे होऊ ििंले नाही. मात्र महाराजाुंचे स्मारिं भाऊरावाुंनी या
हायस्िंूलच्या रूपाने परे िंेले . एवढे च नव्हे तर माध्यगमिं गिक्षणातही स्वावलुं बनाचा एिं नवा पायुंडा
पाडला व एिंा अगभनव प्रयोर्ास सरुवात झाली. रयत गिक्षण सुंस्िाप्रणीत माध्यगमिं गिक्षणाची च व
सरू झाली. भाऊरावाुंच्या ग्रामीण िैक्षगणिं प्रिंल्पाचा दसरा भार् सरू झाला.
८) गजल्हागधिंारी हमीद ए. अली याुंनी सुंस्िेस िासनामाफगत बक्षीस दे वगवले ल्या ‘चार
कभती’ नावाच्या टे िंडीच्या पायर्थ्यािी सयाजीराव महाराजाुंच्या मततयूनुंतर बरोबर दहा मगहन्याुंनी या
हायस्िंूलच्या व रेकनर् िंॉले जच्या इमारतींचा पायाभरणी समारुंभ ता. ३-१२-१९३९ रोजी पार पाडण्यात
आला. पायाचा दर्ड महाराजाुंचे नातू व उत्तरागधिंारी प्रतापकसह महाराज याुंच्या हस्ते बसगवण्यात
आला. या समारुंभाचे पौरोगहतय िंमगवीर गवठ्ठल रामजी किदे याुंनी िंेले . व साुंयिंा ी र्ाडर्े महाराजाुंनी
िंीतगन िंेले . अनेिं सुंस्िागनिं, तयाुंचे सरदार या समारुंभास हजर होते .
९) ही माध्यगमिं िा ा भाऊराव पाटील सरू िंरीत असल्याचे वरील समारुंभाने जाहीर झाले तरी
५ जून १९४० ला गजल्ह्यातील प्रािगमिं िा ाुंच्या मख्याध्यापिंाुंना छापील पत्रिंाने ७ वी पास झाले ल्या
हिार मलाुंना या िा े त पाठगवण्यास सचगवले होते. वार्शषिं जेवणखचग रु. ३५ व गिक्षण फी माफ असे या
िा े चे स्वरूप होते. मात्र प्रतयेिं गवद्यार्थ्यास दररोज २ तास िारीगरिं श्रम िंरावे लार्णार होते . ही िा ा
िंोठे

भरवावयाची? इमारतीचा

प्रश्न

तातडीचा

होता. महाराष्ट्रातील

आणखी

एिं

दानिूर

सुंस्िागनिं, फलटण सुंस्िानचे राजे श्रीमुंत मालोजीराव नाईिं कनबा िंर महाराज भाऊरावाुंच्या मदतीस
धावून आले . भाऊरावाुंना ते आपल्या वडीलबुंधूुंच्या गठिंाणी मानत होते. साखरवाडीचा फलटण साखर
िंारखाना गनघाला. तया िंारखान्याच्या अडचणीच्या वे ी मजराुंचे प्रश्न सोडगवण्यास भाऊरावाुंनी मदत
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िंेली होती. भाऊरावाुंनी िलद टािंताच फलटणच्या महाराजाुंनी सातारा िंँपमध्ये गजल्हागधिंाऱ्याुंच्या
गनवासाच्या गपछाडीस असले ला ‘फलटण लॉज’ बुंर्ला भाऊरावाुंच्या हवाली िंेला. गिवाय दरुस्तीसाठी
रु. ५,०००/- रोख गदले . पाचएिं वषात हे हायस्िंूल सस्स्िर झाल्यावर सदर बुंर्ला रयत गिक्षण सुंस्िेस
सभोवतालच्या समारे १० ते ११ एिंर मोिंळ्या जार्ेसह बक्षीस गदला आगण या िा े च्या इमारत फुंडासाठी
रु. ५,०००/- वेर् े गदले . जाता जाता उल्लेख िंेला पागहजे तो हा िंी, बरोबर १०० वषांपूवी मुंबईची गिक्षण
सुंस्िा (बॉम्बे एज्ज्य. सोसायटी) १८४० सालापयंत माध्यगमिं गिक्षण मोफत दे त होती. सन १८४१ नुंतर
बोडग ऑफ एज्ज्यिंेिनने माध्यगमिं गिक्षणास फी बसगवली. असा प्रसुंर् पढे या सुंस्िेच्या इगतहासातही आला
आहे .
१॰) इुंग्रजी स्पेिल क्लास व इयत्ता चौिी या वर्ात समारे ६० गवद्यािी पगहल्या वषी दाखल
झाले . पैिंी पाच गवद्यािी स्िंॉलरगिप गम ाल्याने िासिंीय माध्यगमिं िा े त दाखल झाले . या िा े चे
ध्येय स्वावलुं बन व श्रममाहातम्य असल्याने ता. १८ जून १९४० रोजी धगननीच्या बार्ेतील वसगतर्तहात व
सोमवार पेठेतील वसगतर्तहात रागहले ले सवग गवद्यािी फलटण लॉजवर आपल्या व िंट्ा व रुंिंा घेऊन
हजर झाले . श्री. िाुंताराम भाऊराव िंािंडे ऊफग हो िंर हे बी. ए. झाले ले सुंस्िेचे माजी गवद्यािी या
मलाुंसमवेत मख्याध्यापिं म्हणून या इमारतीत दाखल झाले . पगहले श्रमदानाचे िंाम म्हणजे ही फलटण
लॉजची जनी इमारत स्वच्छ िंरणे. इमारत बरे च गदवस गरिंामी असल्याने ती आतून बाहे रून ज मटे व
िंेरिंचरा िंाढू न स्वच्छ िंरण्यात आली. या इमारतीच्या दिगनी भार्ी असले ल्या दोन मोठ्या हॉलमध्ये
वर्ांची व गपछाडीच्या एिंा खोलीत िा े चे िंायालय व व्हराुंड्यात िा े चे पस्तिंालय माुंडण्यात आले .
११) मार्ील भार्ातील पाचसहा खोल्याुंतून मलाुंची गनवासाची सोय िंरण्यात आली. या िा े स
जोडू न असले ल्या या वसगतर्तहास छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊस िाखा नुं . २ म्हणण्यात येत असे. येिील
जेवणाची, स्वयुंपािंाची सारी व्यवस्िा धगननीच्या बार्ेतील वसगतर्तहाप्रमाणेच होती. धगननीच्या बार्ेतील
िंै. रा. ब. िंा े प्रािगमिं िा े तील सातवी पास झाले ल्या व इुंग्रजी चौिी नापास झाले ल्या िंाही मलाुंनाच
सरुवातीस स्वयुंपािं र्टाचे प्रमख िंरण्यात आले व नवीन मले तयाुंच्या मदतीस दे ण्यात आली.
१२) या वसगतर्तहात अगधिं र्णवत्ता असले ल्या मलाुंना जेवणाच्या गबलाच्या मोबदल्यात जमाखचग
गलगहण्याचे, भोजन सेक्रेटरीची, श्रम सेक्रेटरीची व भाुंडारपालाुंची िंामे गदले ली असत. दररोज सिंा ी ८
ते १० पयंत सवग मलाुंना ‘चार कभती’येिे दोन तास खडी फोडण्याचे, वडाराुंनी खोदले ली माती पसरून
जमीन सपाट िंरण्याचे िंाम असे. यागिवाय फलटण लॉजवर पावसाळ्यात अगतिय र्वत वाढत असे ते
िंापून बैलासाठी पेंढ्या बाुंधून ठे वाव्या लार्त. १९-१०-१९३६ रोजी सदर र्ाुंधी टे िंडी (चार कभती) चा
ताबा भाऊरावाुंना गदला, ते व्हा हमीद ए. अली भाऊरावाुंना म्हणाले , “या टे िंडीिी टक्कर घेऊन िंपा मोक्ष
िंरणार िंी िंाय?” पण सन १९५५ साली जेव्हा या टे िंडीवर पायऱ्यापायऱ्याने सुंस्िेच्या िाखाुंच्या
इमारती झाले ल्या पागहल्यावर हमीद ए. अलींनी भाऊरावाुंच्या दू रदिीपणाचे िंौतिं िंेले . ही जार्ा िंाढू न
घेण्याचा प्रयतनही गहतित्रूुंच्यािंडू न झाला. पण १९३७ च्या िंाँग्रेस मुंगत्रमुंड ाने मात्र तो गनणगय रद्द
िंेला. या महाराजा सयाजीराव हायस्िंूलचे स्वरूप रयत गिक्षण सुंस्िेतफे सरू होणाऱ्या इतर
हायस्िंूलसाठी आदिग ठरले ; तर छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊस इतर हायस्िंूल्सना जोडू न असले ल्या
वसगतर्तहासाठी अनिंरणीय ठरले .
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१३) या हायस्िंूलमध्ये िारीगरिं श्रमाच्या मोबदल्यात गिक्षणिल्िं माफ िंरण्याच्या गवचाराचे मू
भाऊरावाुंच्या खेड्यातील पगरसराच्या अभ्यासात सापडते . मात्र डी. ई.सोसायटीने

न्यू इुंस्ग्लि

स्िंूल, पणेची स्िापना िंरताना (facilitating and cheapening of Education) गिक्षणाची सुंधी व
स्वस्ताई हे जे ध्येय स्वीिंारले होते तयाम े ही चालना गम ाली. भाऊरावाुंना माहीत होते िंी खेड्याुंत
पालिंाुंच्या

तटपुंज्ज्या

कहडतात. िेण्या

र्ो ा

प्राप्तीत

भर

घालण्यासाठी, िा े त

िंरतात, िंाडीफाटा

िंरतात. खेड्यातील मलाुंचा हा वे

र्ो ा

जाण्यायोग्य

िंरतात. किंवा

मले , िेळ्या
हलिंी

व

सलिंी

र्रामार्े
िंामे

वसगतर्तहातील िारीगरिं श्रमात लावल्यास तयातून िा े च्या गिक्षण

िल्िंाइतिंी प्राप्ती खासच होऊ ििंते . तयातून ‘िंमवा व गििंा’ ही िैक्षगणिं िंल्पना भाऊरावाुंनी आपल्या
मोफत गिक्षणाच्या प्रिंल्पात मध्यवती ठे वली, आगण पालिंाुंची मने मलाुंना माध्यगमिं गिक्षण दे ण्यािंडे
व गवली. अगिगक्षत पालिं व िैक्षगणिं अिगिास्त्रज्ञही मलाुंच्या गठिंाणी गवद्यार्शिदिेत असले ली
अिाजनक्षमता आता मान्य िंरतात. सन १९६० सालापासून ‘िैक्षगणिं अिगिास्त्र’ ही अिगिास्त्राची वेर् ी
िाखा मानतात. (प्रा. टी. डलल्यू. िल्झ, प्रा. डे गनसन, प्रा. र्ॅलब्रेि इ.) श्रीमुंत पालिं मात्र मलाुंच्या
गठिंाणची ही उतपादनक्षमता उपयोर्ात न आणता आपल्या उतपन्नातील अगधिंाचा पैसा मलाुंवर भाुंडवल
म्हणून खचग िंरतात. मलाुंच्या उपयोर्ात न आणले ल्या उतपादनक्षमते स तयार्ले ले उतपादन (forgone
income) म्हणतात.
१४) प्राचीन भारतीय आश्रमीय गिक्षण पद्धतीत मलाुंच्या गठिंाणची ही उतपादनक्षमता गिक्षणिल्िं
म्हणून उपयोर्ात आणली जात असे. र्रूच्या आश्रमात राहाणाऱ्या मलाुंना िारीगरिं श्रम िंरावे
लार्त. साुंदीपनीच्या आश्रमात श्रीिंतष्ट्ण व सदामा आदी रानातून लािंडे र्ो ा िंरून आणीत. आश्रमीय
गिक्षण िलदाचा अिगच श्रमािंडे नेणारे गिक्षण. भाऊरावाुंनी मोठ्या व्यावहागरिं दृष्टीने या प्राचीन प्रिेचा
अवाचीन िंा ातही खेड्यातील पगरसराच्या अभ्यासातून गिक्षणाचा उपयोर् िंेले ला गदसून येतो.
१५) सन १९४५ साली या महाराजा सयाजीराव गवद्यालयातून १२ गवद्यािी मॅगरिं पास झाले
होते. दसरे महायद्ध सुंपण्याचा समार होता. या साली सयाजीराव हायस्िंूल व सातारच्या िासिंीय व
इतर हायस्िंूल्समधून सुंस्िेच्या बोगडं र्चे मॅगरिं पास होणारे समारे २० गवद्यािी होते, तर २८ गवद्यािी
गनरगनराळ्या महागवद्यालयात गििंत होते . महायद्धाच्या िंा ात (सन १९४०-१९४५) महार्ाई चौपटीने
वाढली होती. वसगतर्तहातील भोजन बील दरमहा ३ रुपयाुंवरून १२ रुपयाुंवर र्ेले होते . अिा समयास या
वीस मलाुंना बाहे रर्ावी गििंण्यास पाठगवणे अवघड होते . रे िनम े धान्य खल्या बाजारात गम त
नव्हते. यद्धाम े वसगतर्तहास गम णारी (रु. १२००) ग्रँट बुंद झाली होती. मर् दय्यम गिक्षण मोफत िंसे
िंरावयाचे? भाऊरावाुंपढे

मोठे

आव्हान

होते . तिात

वसगतर्तहातील

मले

भूगमर्त

होऊन ‘चले

जाव’ च व ीत सामील होत होती. िासनाची वक्रदृष्टी होण्याचे सुंिंटही उभे होते . अिा पगरस्स्ितीचे
आव्हान न स्वीिंारतील ते भाऊराव िंमगवीर िंसले !
१६) भाऊरावाुंनी ठरगवले िंी, साताऱ्यातील एिंा माध्यगमिं िा े त खेड्यातील मले आणण्यापेक्षा
माध्यगमिं िा ाच खेड्यातील मलाुंच्या दारात नेणे रास्त. तयास िंारणे होती दोन. वसगतर्तहातून गििंून
तयार झाले ली समारे १५ मले पदवीधर होऊन सुंस्िेच्या िंामाची जबाबदारी पेलीत असल्याने भाऊरावाुंना
उसुंत होती. मॅगरिं परीक्षा पास झाले ल्या वरील मलाुंनाही िंामास लावणे जरूर होते . सन १९४५ च्या जून
मगहन्यात ततिंालीन सातारा गजल्ह्यातील (१) िंसूर, (२) उुं ब्रज, (३) डाुंबरखडी (४) सावडे
(५)खानापूर- माहली या गठिंाणी पाच माध्यगमिं गवद्यालये सरू िंेली. सयाजीराव गवद्यालयातील मॅगरिं
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पास झाले ल्या मलाुंवर तयाुंची जबाबदारी सोपगवली. यापूवीच लोणुंद येिील ग्रामस्िाुंनी आपली माध्यगमिं
िा ा सुंस्िेिंडे १९४४ मध्ये गदली होती, तर तयाच साली सुंस्िेचे एिं आजीव सभासद रामिंतष्ट्ण वेता
खैरमोडे याुंनी अष्टे र्ावी हायस्िंूल सरू िंेले होते . जून १९४६ मध्ये रामानुंदनर्र व भवानीनर्र येिे दोन
गवद्यालये सरू िंेली आगण ग्रामीण भार्ात माध्यगमिं गिक्षण नेण्याची च व

सरू झाली. या िा ाुंना

जोडू न वसगतर्तहेही सरू िंरण्यात आली आगण िेतिंऱ्याुंच्या दारात माध्यगमिं गिक्षण नेण्यात आले . या
िा ा सरू िंरताना भाऊराव स्िागनिं िेतिंऱ्याुंना मलाुंच्या ‘िंमवा व गििंा’ योजनेसाठी जगमनी मार्त
आगण मा राने गम त, तयाुंची मलाुंतफे मिार्त िंरून ती गपिंाऊ बनगवली जात आगण िासनाच्या ‘अगधिं
धान्य गपिंवा’मोगहमे सही मदत िंरीत.
१७) या माध्यगमिं िा ा सरू िंरीत असतानाच महागवद्यालय सरू िंरण्याचे भाऊराव योजीत
होते. हे स्वप्न भाऊराव १९४० सालापासूनच पाहत होते. या साली १० ऑक्टोबर रोजी मुंबई गवद्यापीठाचे
ततिंालीन िंलर्रू श्री. आर. पी. मसानी याुंच्या हस्ते सौ. लक्ष्मीबाई पाटील गफरते वाचनालय व
ग्रुंिालयाचे उदघाटन झाले . दू रदिीपणाने भाऊराव िंलर्रूुंची सहानभूती गम वून होते ; पण तयाप्रसुंर्ी
महागवद्यालयाची वाच्यता भाऊरावाुंनी िंेली नाही.
१८) सन १९४४ साली मराठा मुंगदर, मुंबई येिे श्री. भास्िंरराव जाधव याुंच्या अध्यक्षतेखालील
सभेमध्ये भाऊरावाुंनी सातारला छत्रपती गिवाजी िंॉले ज िंाढण्याची घोषणा िंेली होती. तयासही िंारणे
होती : (१) सातारच्या छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊस िाखा नुं . १ व सयाजीराव हायस्िंूलमधून दरसाल
समारे २५ गवद्यािी मॅगरिं पास होणार. तयाुंची महागवद्यालयीन गिक्षणाची सोय िंरणे र्रजेचे होते .
(२) परर्ावी या मलाुंना ठे वणे सुंस्िेस परवडण्यासारखे नव्हते . िंारण १९४६-४७ साली कसधखेरीज मुंबई
इलाख्यातील १५ िहरातच बी. ए., बी. एस्सी. ची फक्त ३२ महागवद्यालये होती. पैिंी ११ मुंबईत व ६
पण्यात होती. (३) दसऱ्या महायद्धात सामील झाले ल्याुंच्या पाल्याुंसाठी किंवा मक्त जवानाुंसाठी िंाुंही
जार्ा राखीव होतया. तयाम े या महागवद्यालयाुंत र्रीबाुंना प्रवेि गम णे अवघड होते . (४) सुंस्िेचे िंाुंही
गहतकचतिं व गवद्यािी भाऊरावाुंना १९४५ साली ते मब
ुं ईत िंे. ई. एम. इस्स्पत ात रक्तदाबाने आजारी
असताना भेटावयास र्ेले. तयाुंनी साताऱ्यात र्रीब मलाुंच्यासाठी िास्त्र महागवद्यालय सरू िंरण्यास
गवनगवले . िंारण अस्स्ततवात असले ल्या महागवद्यालयात प्रवेि गम गवणे अगतिंठीण झाले होते .
(५) सातारा गजल्हा गवद्यािी िंाँग्रेसने १९४५ साली मे मगहन्याच्या १२ व १३ तारखेस भाऊरावाुंना १
लाखाची िैली अपगण िंरण्याचा ठराव िंेला व तो महाराष्ट्र गवद्यािी िंाँग्रेसने मान्य िंेला. (६) मुंबईचे
खोक्याचे व्यापारी श्री. धोंडोजी पाटलोजी भोसले

नार्गझरीिंर (सातारा) भाऊरावाुंना भेटण्यास

िंे. ई. एम. इस्स्पत ात र्ेले होते . भाऊराव गिवाजी महाराजाुंचे नावे महागवद्यालय िंाढीत असल्याचे
ऐिंून आपल्या मुंबईतील घरी तयाुंना जेवणाचे आमुंत्रण गदले . आगण भाऊराव बरे होऊन तयाुंच्या घरी
र्ेल्यावर रु. ५,०००/- ची दे णर्ी गदली. तयाुंनी एिंूण रु. ३०,०००/- गदले . तयाुंच्या अवे ी गनधनाने तयाुंना
रु. ७५,०००/- चे लक्ष्य परे िंरता आले नाही व सुंस्िेचा गविेषतः गिवाजी महागवद्यालयाचा मोठा
आधारस्तुंभ उन्म ू न पडला.
१९) या पार्श्गभम
ू ीवर ता. ५-११-१९४५ रोजी सुंस्िेच्या सगचवािंडू न हे महागवद्यालय िंाढण्याची
भूगमिंा एिंा पत्रिंाद्वारे प्रसतत िंरण्यात आली. तयातील महत्त्वाचा भार् असा, “जातीभेद, धमगभेद,
प्राुंतभेद, भाषाभेद, सुंस्िंतगतभेद इतयादी भेदाम े आमच्या दे िाची हानी झाली आहे . यापढे राष्ट्रीय
एिंातमता गनमाण िंरता यावी व समाज एिंगजनसी िंरता यावा म्हणून गवद्यार्थ्यांवर सुंस्िंार िंरण्याची
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आवश्यिंता आहे . यािंगरता सुंस्िेने सातारा येिे वसगतर्तहयक्त महागवद्यालय सरू िंरण्याचे ठरगवले आहे .
या वसगतर्तहयक्त महागवद्यालयामध्ये गवद्यार्थ्यांचे चागरत्र्य व िीलसुंवधगन या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नाुंिंडे लक्ष
परगवता येईल.... लोिंिाहीच्या न्यायाने व्यगक्तर्त गविंासाची सुंधी राष्ट्रातील प्रतयेिं व्यक्तीला सारख्या
प्रमाणात गम णे जरूर आहे ...... सधारले ल्या राष्ट्राुंत सवग गिक्षण िक्यतो सवांना मोफत दे ण्याची सोय
आहे . म्हणूनच आम्ही आपले महागवद्यालय मोफत िंरण्याचे ठरगवले आहे .
“ज्ज्या महाराष्ट्रात छत्रपती गिवाजीसारखा जर्प्रगसद्ध स्वराज्ज्यसुंस्िापिं गनपजला तया महाराष्ट्रात
वरील तऱ्हे च्या नवध्येयाने प्रेगरत झाले ले हे पगहले च महागवद्यालय गनघणार असल्याने सदर महागवद्यालय
तयाुंच्या स्मरणािग िंाढण्याचे नक्की िंेले असून तयास छत्रपती गिवाजी िंॉले ज, सातारा असे नाव दे ण्याचे
योगजले आहे . आमची खात्री आहे व आम्हाला दृढ आिा आहे , िंी सदर महागवद्यालयामधून तयार्ी,
ध्येयवादी व िंततगतववान रयतसेविं गनमाण होतील.” (र. गि. सुंस्िा अहवाल, १९६६-६९, पत. ७०-७१) हे
पत्रिं खानदे िच्या एिंा मारवाडी धगनिंाच्या पाहण्यात आले . तयाुंनी आपले नाव महागवद्यालयास गदल्यास
रु. दोन लाख दे ण्याचे आगमष दाखगवले . भाऊरावाुंनी साुंगर्तले , “एिंादे वे ी मी माझ्या बापाचे नाव
बदलीन; पण या िंॉले जचे नाव बदलणार नाही.” आगण ही दे णर्ी नािंारण्यात आली.
२॰) ह्या महागवद्यालयात गिक्षण िल्िं आिंारले जाणार नव्हते . स्वावलुं बन व आतमगनभगरते ची
अम्मलबजावणी ‘िंमवा व गििंा’ या तत्त्वानसार िंेली जाणार होती. भाऊरावाुंना महागवद्यालयीन गिक्षण
घेणारी मले आपल्या भोजनखचासाठी पालिंावर भारभूत होऊ नयेत असे वाटे . या मलाुंनी दररोज चार ते
दोन तास िारीगरिं श्रम िंरून हा खचग परस्पर गम वावा ही तयाुंची भावना होती. या महागवद्यालयातून
बाहे र पडणाऱ्या पदवीधराुंस िंारिंनाुंच्या ताुंड्यात सामील न होता, बेिंार न रहाता स्वतःच्या गहम्मतीवर
िंष्ट िंरून स्वतःस व िंटुं बास पोसणारा गनघेल असे गिक्षण दे ण्यावर भर गदला जाणार होता.
२१) छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊस व महाराजा सयाजीराव गवद्यालयात स्वावलुं बन, श्रममाहातम्य व
जातपात, धमगभेदगवरगहत गिक्षण दे ण्याचा प्रयोर् यिस्वी झाल्याने तो महागवद्यालयीन स्तरावर अुंमलात
आणणे ओघानेच आले आगण तो वयस्िंर असले ल्या गवद्यार्थ्यांिंडू न. उदारमतवादी उच्च गिक्षण व िारीगरिं
श्रम एिंत्र राहू ििंत नाहीत, हा तयाुंच्या मनातील न्यूनर्ुंड िंाढू न टािंण्याचा प्रमख हे तू होता.
२२) ग्रीिं व रोमन सुंस्िंततीतून इुंग्लुं डमध्ये, उच्चभ्रू सरदार-दरिंदाराुंसाठी उदारमतवादी गिक्षण
व िंगनष् मोलमजरी िंरणाऱ्या िंामर्ाराुंसाठी हाताने िंरण्याचे श्रमयक्त गिक्षण दे ण्याची प्रिा १४ ते १६
व्या ितिंात आली आगण तीच प्रिा इुंग्रजाुंनी कहदस्िान िंाबीज िंेल्यावर भारतात सरू िंेली. आगण
भारतातील श्रमावर आधारले ली प्राचीन गिक्षण पद्धती बुंद झाली. भाऊरावाुंनी आपल्या सुंस्िेत गतचे
पनरुज्जीवन िंेले ‘ॲबट आगण वड’ आयोर्ाने (१९३७) पगहल्याने श्रमाचे माहातम्य पटगवण्याचा प्रयास
आधगनिं िंा ात िंेला.
२३) योगजल्याप्रमाणे छत्रपती गिवाजी महागवद्यालय जून १९४६ मध्ये सरू होऊ ििंले
नाही. िंारण दसऱ्या यद्धोत्तर िंा ात िास्त्रीय सागहतय व प्रयोर्िा ा सागहतय गम ू ििंत नव्हते . म्हणून
१९४७ साली जून मगहन्यात िास्त्र महागवद्यालयाऐवजी िंला महागवद्यालय सरू िंरण्यात आले . ५०
वषांपूवी साताऱ्यासारख्या अधगग्रामीण िहरात महागवद्यालय िंाढणे म्हणजे िंगपलाषष्ीचा योर् होता. तरी
दे खील मू

योजनेत पढील चार वषांत अनेिं बदल िंरावे लार्ले . तयास िंाही िंारणे होती : पगहले

िंारण म्हणजे, या मोफत गिक्षणाच्या प्रयोर्ास ततिंालीन गिक्षण खातयािंडू न एिं पैसाही मदत गम त
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नव्हती. हे महागवद्यालय सरवातीस लहान असले तरी सन १९५१ पयंत र.गि. सुंस्िेने समारे दोन लाख
रुपये तयावर खचग िंेले होते . हा प्रयोर् पाुंढऱ्या हत्तीच्या स्वरूपाचा सुंस्िेस न परवडणारा ठरू
लार्ला. सुंस्िेच्या व्यवस्िापिं मुंड ाने सदर महागवद्यालय इतर महागवद्यालयाप्रमाणे गिक्षण िल्िं घेऊन
चालवावे असे ठरगवले . भाऊरावाुंची तयास सम्मती नव्हती. म्हणून ‘िंमवा व गििंा’ योजना वसगतर्तहात
राहणाऱ्याुंनाच लार्ू िंरण्याचे ठरले .
२४) साताऱ्यातील नार्गरिंाुंनीही सदर महागवद्यालयात स्िागनिं मलामलींना प्रवेि द्यावा असा
आग्रह व्यवस्िापिं मुंड ापढे धरला. या स्िागनिं लोिंाुंचा पूवीचा गवरोध गवसरून व्यवस्िापिं मुंड ाने
भाऊरावाुंच्या सम्मतीने वसगतर्तहातील मलाुंसमवेत िारीगरिं श्रम िंरण्याची तयारी असल्यास स्िागनिं
मलाुंना महागवद्यालयात प्रवेि तसेच श्रममूल्याइतिंी गिक्षणिल्िंात सवलत गम े ल असे जाहीर
िंेले . नुंतर स्िागनिं र्रीब मले ही वसगतर्तहातील मलाुंसमवेत िंाम िंरून गिक्षणिल्िंात सवलत गम वू
लार्ली. एवढे च नव्हे तर एिंतततीयाुंि गिक्षणिल्िंाइतिंे श्रम िंेल्यास एिंतततीयाुंि गिक्षणिल्िं माफ
िंरून रागहले ल्या दोनतततीयाुंि िल्िंासाठी सौ. लक्ष्मीबाई पाटील फुंडातून िंजाऊ मदत दे ण्याचे
ठरगवण्यात आले व िारीगरिं श्रम िंरणे ऐस्च्छिं ठे वण्यात आले . भाऊरावाुंच्या मू

‘िंमवा व

गििंवा’ योजनेत झाले ला हा बदल तयाुंनी आर्शििं गववुंचनेम े मान्य िंेला. सातारच्या, िंराडच्या
महागवद्यालयात सन १९४७ ते १९६० अखेर १०३४ मलाुंनी या ‘िंमवा व गििंा’ योजनेचा फायदा
घेतला. सन १९५९ साली ९ मे रोजी भाऊराव पण्यात हृदयगविंाराने मततयू पावल्यावर या योजनेिंडे िोडे
लक्ष िंमी झाल्याचे गदसून येते.
२५) सन १९४८ साली जानेवारीच्या ३० तारखेस गदल्लीत म. र्ाुंधींचा वध झाला. साऱ्या दे िात
दःखाची लाट पसरली. ता. १२ फेब्रवारी १९४८ रोजी साताऱ्यात र्ाुंधी मैदानात म. र्ाुंधींना श्रद्धाुंजली
अपगण िंरताना भाऊरावाुंनी महाराष्ट्रात म. र्ाुंधींच्या स्मरणािग १०१ माध्यगमिं िा ा व महातमा र्ाुंधी
ग्रामीण गवद्यापीठ स्िापण्याची घोषणा िंेली. परुंत याच सभेत तयाुंनी मख्यमुंत्री बा ासाहे ब खेराुंच्या
पण्यातील वक्तव्यावर टीिंा िंेली. तयाचा गवपयगस्त अहवाल सातारा िंाँग्रेसमधील गहतित्रूुंनी गदल्याने
तयावे चे मुंबई प्राुंताचे िासन वक्रदृष्टीने भाऊरावाुंच्या िंायािंडे पाहू लार्ले . आिंसाने र. गि. सुंस्िेची व
गतच्या िाखाुंची अनदाने स्िगर्त िंरण्यात आली. भाऊरावासह चार गिक्षिंाुंवर खोटे आरोप िंरण्यात
आले . परुंत

चौिंिीतून

िंाुंहीही

गनष्ट्पन्न

झाले

नाही

व

िासनास

गबनितग

अनदाने

द्यावी

लार्ली. ना. बा ासाहे ब खेर व र्तहमुंत्री मोरारजी दे साई याुंच्यावर अनेिं गठिंाणाुंहून टीिंा होऊ
लार्ली. साुंर्लीचे दै गनिं ‘नेता’, ज र्ावचे दै गनिं ‘बातमीदार’, पण्याचा ‘ज्ञानप्रिंाि’ याुंनी िंडाडू न
टीिंा िंेली. खद्द िंाँग्रेसमधील प्राुंताध्यक्ष िंेिवराव जेधे याुंच्या अध्यक्षतेखाली पण्यास भरले ल्या सभेत
श्री. बा ासाहे ब खेर व श्री. मोरारजी दे साई याुंच्यावर सभासदाुंनी तयाुंच्या तोंडावर सडिंून टीिंा िंरून
तयाुंच्या बेजबाबदार जातीयवादी भाषणाबद्दल व बहजनसमाजाचे गिक्षण िंरणाऱ्या र. गि. सुंस्िेचे
आिंसाने अनदान बुंद िंेल्याबद्दल गनषेधाचा ठराव पास िंरण्यात आला.
२६) सुंस्िेचे अनदान तहिंूब िंेले ल्या मदतीत भाऊरावाुंनी अनेिं गठिंाणी दौरे िंरून सुंस्िेची
बाजू पटवून गदल्याने जनते ने २० खुंडी धान्य व त्रेपन्न हजार रुपये इतिंी मोठी रक्कम जमा िंरून
गदली. भाऊरावाुंनी अिा सभा घेऊ नयेत म्हणून तयाुंचेवर भाषणबुंदी लार्ू िंेली होती. साराुंि
र. गि. सुंस्िा मू ातून नष्ट व्हावी अिी साताऱ्यातील सनातनी भाऊरावद्वे ष्ट्ट्ा िंाँग्रेस िंायगिंतयांची इच्छा
होती. भाऊरावाुंची ना. बा ासाहे ब खेराुंवरील टीिंा हे िंोलीत या गहतित्रूुंना सापडले आगण खेराुंनी

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

अगधिंची चौिंिी न िंरता साताऱ्यातील या लोिंाुंच्या खोट्ा अजावर गवर्श्ास ठे वन
ू साप म्हणून भई
धोपटण्यास सरुवात िंेली. भाऊरावाुंचे वय यावे ी ६१ वषांचे होते. तयाुंना रक्तदाबाचा व सुंगधवाताचा
गविंार होता. तयात या जीवघेण्या प्रसुंर्ाने भर पडली. भाऊरावाुंचे आयष्ट्य िंमी होण्यास हे ही एिं मोठे
िंारण ठरले .
२७) या सुंघषाच्या िंा ात सुंस्िेतील सवग गिक्षिं अधगपर्ारावर िंाम िंरण्यास तयार
झाले . माध्यगमिं िा े तील व महागवद्यालयातील मले व्हालुं टरी िा े वर िंाम िंरण्यास तयार
झाली. सर्ळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पूणग चौिंिीअुंती मे १९४८ मध्ये डॉ. धनुंजयराव र्ाडर्ी

सातारला

िंायगिंतयांच्या सभेत भाऊरावाुंच्या भूगमिंेचा र्ौरव िंरून म्हणाले , “राज्ज्यिासन जेव्हा उद्दाम व उदुं ड होते
ते व्हा तयाुंना वठणीवर आणण्याचे िंाम ऋषीमनींना िंरावे लार्ते . भाऊराव हे वतगमानिंा ातील
यती आहे त. तयाुंनी जे िंेले ते रास्तच आहे याची मला खात्री पटली आहे .”
२८) वास्तगविं सन १९३७ साली ता. १७ ऑक्टोबर रोजी नामदार खेराुंनी व सन १९३८ साली
ता. १४ जानेवारीस श्री. मोरारजी दे साई याुंनी र. गि. सुंस्िेस भेट दे ऊन,वसगतर्तहात राहू न भाऊरावाुंचे
िंाम प्रतयक्ष पागहले असल्याने गहतित्रूुंच्या साुंर्ीवाुंर्ी अहवालावर गवर्श्ास ठे वावयास निंो होता. पण िंाय
िंरणार! सत्ता तयाुंच्या डोक्यात गभनली होती ती उतरणार िंिी? या उभय र्ाुंधीवादी म्हणगवणाऱ्यािंडू न
र्ाुंधीवादी भाऊरावाुंचा हा छ

झाला एवढे मात्र खरे !

२९) भाऊराव िरीराने ििंत चालले होते , तरी मनाची उभारी मात्र दाुंडर्ी होती. अिा स्स्ितीत
भाऊरावाुंनी १५-८-१९४७ रोजी र. गि. सुंस्िेच्या भावी िैक्षगणिं वाटचालीची घोषणा सातारच्या
दै गनिं ‘ऐक्या’च्या ‘स्वराज्ज्य’ अुंिंात िंेली होती िंी : (१) सातारा गजल्ह्यात एिंही खेडे िा े गवना राहू
द्यावयाचे नाही, (२) गजल्ह्यात माध्यगमिं िा ा िंाढू न १० हजार गवद्यार्थ्यांना िक्यतो मोफत गिक्षण
द्यावयाचे, (३) हिार, र्रीब व स्वागभमानी एिं हजार मलाुंना सुंस्िेच्या िंॉले जमाफगत मोफत उच्च गिक्षण
दे ण्याची सोय िंेली जाईल, (४) िंै. सौ. लक्ष्मीबाई पाटील स्मारिं फुंडाुंतून रु. १० हजारच्या गिष्ट्यवतत्त्या
गदल्या जातील. या घोषणेनुंतर ता. १२-२-१९४८ रोजी महाराष्ट्रात १०१ माध्यगमिं िा ा व म. र्ाुंधी
गवद्यापीठ िंाढण्याची पूरिं घोषणा िंेली. या पूरिं घोषणेनुंतर महाराष्ट्रातील अनेिं गठिंाणाुंहून
माध्यगमिं िा ा िंाढण्यासाठी अजग येऊ लार्ले . सन १९५८ पयंत ७६ माध्यगमिं िा ा िंाढण्यात
आल्या, तया अहमदनर्र, पणे आगण िंोल्हापूर गजल्ह्याुंत भराभर गनघाल्या.
३॰) अहमदनर्र गजल्ह्यातील पगहल्या सहिंारी साखर िंारखान्याचे चेअरमन होते , डॉ.
धनुंजयराव र्ाडर्ी

आगण मख्य प्रवतगिं होते गवठ्ठलराव गवखे पाटील. या प्रवरा सहिंारी साखर

िंारखान्याच्या आवारात र. गि. सुंस्िेमाफगत म. र्ाुंधींच्या नावे माध्यगमिं िा ा सरू िंरण्याचे ठरले .
गिंलोस्िंरवाडी व सातारा रोड येिे िंारखान्याच्या मालिंािंडू न सहिंायग गम ाले नव्हते ; पण
प्रवरानर्रला सुंचालिं मुंड ाने िंारखान्यात र्ा ल्या जाणाऱ्या उसाच्या प्रतयेिं टनामार्े पुंचवीस पैसे
गिक्षणासाठी र. गि. सुंस्िेस दे णर्ीरूपाने द्यावयाचे ठरगवले . सुंस्िेने िंारखान्याच्या आवारात व
िंारखान्याुंच्या िंायगक्षेत्रात येणाऱ्या प्रमख खेड्याुंत माध्यगमिं िा ा मोफत चालवावी असे ठरले , मात्र
िंारखान्यात मलाुंना अुंििंागलिं िंाम दे ण्याची भाऊरावाुंची योजना मान्य झाली नाही. म्हणून
िंारखान्याच्या आवारात बहउद्देिीय िा ा व तुंत्रगनिंेतन सरू िंरावे हे मान्य झाले . िंारखान्याच्या
िंायगक्षेत्रातील िा ाुंच्या व्यवस्िापनासाठी स्िागनिं व्यवस्िापन सगमती नेमण्यात आली. प्रवरानर्राच्या

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

माध्यगमिं िा े चे मख्याध्यापिं (मी स्वतः) या सगमतीचे सगचव व श्री. गवठ्ठलराव गवखे अध्यक्ष होते . आज
प्रवरानर्र सहिंारी साखर िंारखान्याच्या आवारात तुंत्रगनिंेतन व बहउद्देिीय िा ा आहे . प्रवरानर्र
येिील प्रयोर्ाचे अनिंरण अहमदनर्र गजल्ह्यातील िंोपरर्ाव, र्णेिनर्र, अिोिंनर्र आदी सहिंारी
साखर िंारखान्याुंत झाले . र. गि. सुंस्िेमाफगत या िंारखान्याुंच्या िंायगक्षेत्रात माध्यगमिं िा ा सरू
झाल्या.
३१) सन १९५१ साली प्रवरानर्रला माध्यगमिं िा ा सरू िंरताना भाऊरावाुंची दृष्टी अिी होती
िंी िंारखान्याच्या पगरसरातील मलाुंना स्िागनिं र्रजेनसार छोटीछोटी ताुंगत्रिं पाठ्यक्रमे व प्रातयगक्षिंे
गििंवून मलाुंना स्वावलुं बी बनवावे. नोिंरीसाठी तयाुंनी इतरत्र भटिंू नये. िंोठारी आयोर्ाने मान्य िंेले
होते िंी िंारखान्याुंनी आपल्या िंारखान्यास उपयक्त ठरतील अिा छोट्ा पाठ्यक्रमाच्या व्यावसागयिं
िा ा िंारखान्याुंनी स्वतःच चालवाव्यात. ते व्हा िंारखान्याुंनी अिा िा ा चालगवण्याची जबाबदारी
स्वीिंारावी हे साुंर्ताना भाऊराव गिंती अचूिं व दू रदृष्टीने गवचार िंरीत होते हे गदसून येते.
३२) िंमगवीर भाऊराव ९ मे १९५९ रोजी गनधन पावले . तया साली माध्यगमिं िा ा ८५
होतया. तयाुंच्या मततयूनुंतर एिंा वषात म्हणजे १९५९-६० साली ही सुंख्या १११ झाली आगण भाऊरावाुंनी
१९४८ साली जाहीर िंेल्याप्रमाणे १०१ माध्यगमिं िा ा सरू िंरण्याचे तयाुंचे अगभवचन तयाुंच्या पश्चात
गिष्ट्याुंनी व सहिंाऱ्याुंनी परे िंेले .
३३)

सन

१९४८

साली

महातमा

र्ाुंधी

ग्रामीण

गवद्यापीठ

सरू

िंरण्याचे

जाहीर

िंेल्यापासून, माध्यगमिं िा ाुंच्याबरोबर महागवद्यालय सरू िंरण्याचे तयाुंचे लक्ष लार्ले होते . सन १९५३
पासून सातारच्या गिवाजी महागवद्यालयात पदवीपरीक्षेचे वर्ग सरू झाल्यापासून गवद्यािीसुंख्या वाढत
रागहली व ते महागवद्यालय आर्शििं दृष्ट्ट्ा आतमगनभगर झाले .
३४) भाऊरावाुंना तालक्याच्या गठिंाणी महागवद्यालये सरू िंरण्याची इच्छा होती. तयासाठी पगहले
िंराड हे र्ाव गनवडले . सन १९५३ साली गवजयादिमीच्या गदविी िंराडला सुंत र्ाडर्े महाराज याुंचे नावे
जून १९५४ पासून महागवद्यालय सरू िंरण्याचे जाहीर िंेले . तालक्याचे र्ाव असले तरी पुंचक्रोिीत या
महागवद्यालयात परे िी मले येतील अिा अनेिं माध्यगमिं िा ा होतया. िंॉले जच्या जार्ेचा प्रश्न िंराडच्या
पूवेस एिंा बुंद पडले ल्या िंारखान्याच्या इमारती गम वून सटला. पणे गवद्यापीठाने परवानर्ी
गदली. पण्याच्या मुंडईतील भाजीगवक्रेतयािंडू न श्री. बाबूराव सणस व मे यर िुंिंरराव उरस

याुंनी एिंा

गदवसाची िंमाई दे णर्ीरूपाने गम वून पणे गवद्यापीठाच्या गनयमाप्रमाणे भरावी लार्णारी रक्कम उभी िंेली
व हे महागवद्यालय सरू झाले .
३५) भाऊरावाुंच्या हयातीत सरू झाले ले गतसरे महागवद्यालय म्हणजे सातारचे आझाद गिक्षण
महागवद्यालय. सन १९५४ सालापयंत र. गि. सुंस्िेच्या ५५ माध्यगमिं िा ा होतया. यापैिंी अनेिं िा ाुंवर
गिक्षण खातयाच्या गनयमानसार बी. टी. किंवा बी. एड. मख्याध्यापिंच नेमावे लार्त. बे र्ाुंव , िंोल्हापूर,
मुंबई येिील िासिंीय बी.एड्. महागवद्यालयात मोजक्याच पदवीधराुंना प्रवेि गम त असे. म्हणून जून
१९५५ पासून साताऱ्यात बी. एड्. महागवद्यालय सरू िंरण्यासाठी पणे गवद्यापीठािंडे अजग िंरण्यात आला
होता. िंराडला र्ाडर्े महाराज महागवद्यालय सरू िंेल्याने आर्शििं अडचण होती तरीदे खील धाडस
िंरून हे महागवद्यालय सरू िंरण्यात आले . मुंबईचे श्री िेठ गत्रिंमदास ठािंरदास याुंनी डॉ. आर. िंे.
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भोसले याुंचेमाफगत रु. ५,००० पाठगवले . तयागिवाय सुंस्िेच्या प्रवरानर्र िाखेतफे मी िंाही रक्कम गदली व
गवद्यापीठाच्या गनयमानसार या महागवद्यालयासाठी रक्कम उभी िंरण्यात आली. सुंस्िेतफे गनघतील ते वढी
माध्यगमिं गवद्यालये सरू िंरण्यास वेर् आला. या सालापासून बी. एड.िंॉले जमध्ये िेिंडा ७५ गवद्यािीगिक्षिं सुंस्िेच्या िा े तीलच असत. सुंस्िेच्या महागवद्यालयातून तयार झाले ले टी. डी. गिक्षिं व हे बी.
एड. गिक्षिं उपललध झाल्याने रयत गिक्षण सुंस्िेच्या माध्यगमिं िा ाुंत गवनीत गिक्षिंाुंचे प्रमाण मोठ्या
प्रमाणात वाढले व तयाबरोबरच र्णवत्तेच्या प्रमाणात मोठा व लक्षणीय फरिं पडला. बी. एड.िंॉले जचे पढे
आझाद गिक्षण महागवद्यालय नामिंरण िंरण्यात आले .
३६) भाऊरावाुंचा आजार सन १९५५ पासून फारच ब ावला. तयाुंचे हृदय प्रमाणाबाहे र गवस्तारले
होते. सुंधीवाताने तयाुंचे पाय सजले ले असत. प्रवास व गफरणे जव

जव

िाुंबले होते . उपचारासाठी

वाई, पणे आदी गठिंाणी तयाुंना हलवावे लार्े . तयाुंचे मन नवनवीन योजना आखण्यात र्ढले
असावयाचे; पण दबगल िरीर साि दे त नव्हते . स्वतः होऊन धडपडू न अस्स्ततवात आणले ले
बी. एड्. िंॉले ज ही िेवटची िाखा होय. तयातूनगह स्वीय सहाय्यिंाची मदत घेऊन महत्त्वाच्या समारुंभास
ते हजर राहात. यापढे सुंस्िेच्या दृष्टीने तयाुंचे अस्स्ततव मोलाचे होते . आजीव सेविं व तयाुंचे स्नेही तयाुंना
प्रवास व िारीगरिं श्रम टा ू न गवश्राुंती घेण्यास सचवीत. पण गवश्राुंती हा तयाुंचा स्वभावधमग नव्हता. तयाुंचा
आजारच तयाुंना सक्तीने गवश्राुंती घ्यावयास लावीत होता; आगण तयानेच िेवटी तयाुंना ९ मे १९५९ रोजी
गचरगनद्रा घ्यावयास लावली.
३७) रयत गिक्षण सुंस्िेची सन १९३५ साली रा. ब. रावजी रामचुंद्र िंा े याुंनी पगहली घटना तयार
िंेली. ती डे क्कन एज्ज्यिंेिन सोसायटी, पणेच्या घटनेवर बेतली होती. प्राचायग व्ही. एस. आपटे याुंनी डे क्कन
एज्ज्यिंेिन सुंस्िेची घटना १८८० त मुंजूर िंरताना प्रवतगिंापढे साुंगर्तले िंी, “आमची महत्त्वािंाुंक्षा आहे
िंी

वे े नसार

या

प्राुंताच्या

बहताुंि

भार्ात

स्वतुंत्र

खाजर्ी

सुंस्िेच्या (म्हणजे

डी. ई. सोसायटीच्या) माध्यमातून िा ाुंचे जा े गवणण्यात येईल; आगण हे ध्येय साध्य िंरण्यासाठी आपले
स्वतःचे महागवद्यालय पागहजे िंी जेिून आपल्या दे खरे खीखाली व आपल्या प्रणालीप्रमाणे चाुंर्ल्या
िंामासाठी स्वािगतयार् िंरणारे पदवीधर गम तील.” (डी. ई. सोसायटीच्या प्रा.पी. एम.गलमयेिंतत
इगतहास,) १९३५, पतष् ७२). डी. ई. सोसायटीची प्रणाली होती ती स्वागभमान व राष्ट्रभक्ती तरुणाुंत
रुजगवण्याची. तसेच पारतुंत्र्यात पडले ल्या आपल्या राष्ट्राची भौगतिं, नैगतिं व धार्शमिं उन्नती िंरण्यास व
पढारले ल्या राष्ट्राच्या पुंक्तीत तयास आणण्यास गिक्षण हे च मानवी सुंस्िंततीतील प्रमख साधन आहे , असे
प्रा. आपट्ाुंनी वरील भाषणात म्हटले आहे . (उक्त ग्रुंि पत. ७१)
३८) प्राचायग आपट्ाुंनी साुंगर्तले ल्या या उगद्दष्टापासून डी. ई. सोसायटी पढे ढ ली. तयास
प्रा. गलमयाुंनी वरील ग्रुंिात िंाही िंारणे गदली ती अिी : (१) लहान लहान िंेंद्राच्या गठिंाणी माध्यगमिं
िा ा सरू िंरणे हे स्िागनिं लोिंाुंच्या इच्छे वर व आर्शििं मदतीवर अवलुं बून असल्याने सोसायटीच्या
िंामावर बुंधने पडत. (२) स्िागनिं िंायगिंतयांच्या गजव्हाळ्यावर व स्िागनिं पाकठबा गम गवणाऱ्याुंनाच हे
क्षेत्र योग्य होते. (३) फग्यस
ग न महागवद्यालय ही गनयोगजत माध्यगमिं िा ाुंसाठी सेवाभावी गिक्षिं तयार
िंरणारी सुंस्िा न राहता उच्च दजाचे सवांर्ीण गिक्षण दे णारी सुंस्िा झाल्याने सुंस्िापिंाुंच्या मू
उगद्दष्टापासून ढ ली. तयापेक्षाही माझ्या मते भाऊरावासारखा ग्रामीण जनते पयंत पोहोचणारा नेता
डी. ई. सोसायटीिंडे नव्हता.
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३९) िंमगवीर भाऊराव पाटलाुंनी मात्र डी. ई. सोसायटीने िंेले ली चूिं सधारून, प्रािगमिं
गिक्षणापासून गतच्या रागहले ल्या िंामास हात घातला; प्रािगमिं िा ा व रेकनर् िंॉले ज, माध्यगमिं
िा ा, छत्रपती गिवाजी महागवद्यालय व आझाद गिक्षण महागवद्यालय िंाढू न ग्रामीण भार्ातील िा ाुंसाठी
गिक्षिं तयार िंेले . ग्रामीण भार्ातून आले ल्या गवद्यार्थ्यांतूनच गिक्षिं तयार िंेले असल्याने तयाुंच्या
गठिंाणी स्िागनिं िा ाुंगवषयी प्रेम व आस्िा असे . स्िागनिं िेतिंरी व धगनिं तयाुंच्या मदतीस
येत. तयाम े ग्रामीण भार्ाुंत भराभर माध्यगमिं िा ा गनघू ििंल्या, व डी. ई. सोसायटीचे रागहले ले िंायग
िंमगवीर भाऊरावाुंनी परे िंेले . हे डॉ. जी. एस. महाजनी याुंनी २३-९-१९७३ रोजी सातारला सुंस्िेच्या
िंायगिंतयांपढे आग्रहाने माुंडले . या िा ाुंत मलाुंची सुंख्या परे िी राहावी म्हणून सोबत वसगतर्तहे आवश्यिं
ठे वली. या वसगतर्तहातूनच या मलाुंवर स्वागभमानाचे, स्वावलुं बन व श्रममाहातम्याचे सुंस्िंार िंेले जात.
४॰) डी. ई. सोसायटीच्या सुंस्िापिंाुंच्या उद्देिामध्ये एिं भार् महत्त्वाचा होता, तो हा िंी, एिंा
मध्यवती सुंस्िेच्या छत्राखाली ही माध्यगमिं गवद्यालये व महागवद्यालये चालावीत. तो भार्ही भाऊरावाुंनी
यिस्वी िंरून दाखगवला. डी. ई. सोसायटीचे अनिंरण अनेिं सुंस्िानी िंेले . पण र. गि. सुंस्िेने
अनिंरण िंेले ल्या बाबी पढीलप्रमाणे होत. (१) प्रािगमिं, माध्यगमिं व महागवद्यालयीन गिक्षिंाुंच्या
माध्यमातून ग्रामीण समाजास नेतततव परगवले . (२) गिक्षिंाुंच्या बाबतीत स्वािग तयार् व स्वावलुं बनाचा आदिग
ठे वल्याने िंमी पर्ारावर डी. ई. सोसायटीच्या आजीव सेविंाप्रमाणे रयत गिक्षण सुंस्िेचे आजीव सेविं
िंाम िंरीत.
४१) दोन पावले पढे जाऊन भाऊरावाुंनी या अनिंरणात नवीन भर टािंून ग्रामीण भार्ात िैक्षगणिं
सुंस्िा चालगवण्यासाठी एिं नवीन आदिग गनमाण िंेला. भाऊरावाुंनी सामान्य जनते च्या गिक्षणासाठी
गिक्षणाचे सावगगत्रिंरण व लोिंिाहीिंरण हे ध्येय ठे वले . श्रमातून गिक्षण घेता येते ही नावीन्यपूणग िंल्पना
राबगवली, आगण डी. ई.सोसायटीचे गिक्षणाच्या स्वस्ताईिंरणाचे तत्त्व मोफत गिक्षणाच्या पात ीवर आणून
ठे वले . साराुंि, स्वावलुं बन व स्वािगतयार् याुंचे व्यवहारीिंरण िंरून भाऊरावाुंनी गिक्षणप्रसाराच्या बाबतीत
ग्रामीण भार्ासाठी एिं वस्तपाठ तयार िंरून ठे वला, पण तयाची बैठिं मात्र महातमा फल्याुंच्या
मानवतावादी िंारुण्याची राखली. सामागजिं सधारणाुंच्या बाबतीत भाऊरावाुंचा दृगष्टिंोन बुंडखोरीचा व
पगरवतगनवादी असला तरी िैक्षगणिं सधारणाुंचा बाबतीत तो समन्वयवादी होता.
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प्रकिि दहावे: भाऊिावांचे िैिणिक र्त्वज्ञान
१) ‘तत्त्वज्ञान’ िलद उच्चारताच वाचिंाुंची अिी िंल्पना होते िंी आतम्याच्या ऐगहिं किंवा
पारलौगिंिं जीवनागवषयी साुंगर्तले ली िंाही तरी धीरर्ुंभीर स्क्लष्ट गवचारधारा. भाऊरावाुंनी असले गवचार
िंाही साुंगर्तले ले नाहीत. तयाुंचे िैक्षगणिं तत्त्वज्ञान म्हणजे गिक्षणािंडे पाहण्याची तयाुंची एिं जीवनदृष्टी
आहे . सवगसामान्याुंना समजेल, पेलवेल अिी व्यवहारी, आचरणात आणण्याजोर्ी एिं िैक्षगणिं पद्धती
तयाुंची आहे . गतचा येिे गवचार िंरावयाचा आहे .
२) गिक्षणामध्येही तागत्त्विं व उपयोगजत पद्धती असतात. पगहल्या पद्धतीत मूलभूत गसद्धाुंत
माुंडण्याचा प्रयास असतो. दसऱ्या प्रिंाराुंत िंततींवर भर असतो. भाऊरावाुंनी आपल्या गिक्षणप्रसाराच्या व
सामागजिं उतिानाच्या च व ीत िंततीवर जास्त भर गदले ला गदसून येतो. या िंततीतून इतराुंना
अनिंरणासाठी जे गनष्ट्िंषग गनघाले ते भाऊरावाुंचे िैक्षगणिं तत्त्वज्ञान होय. सवगसामान्य सगिगक्षत माणसाुंची
िंल्पना असते िंी, िैक्षगणिं तत्त्वज्ञान साुंर्णारा मनष्ट्य गवद्यापीठाच्या पदव्याुंनी यक्त गवद्वान असला
पागहजे. गवद्यापीठ पदव्याुंनी गवभूगषत ‘उच्चभ्रू’ लोिंाुंचा हा र्ैरसमज आहे . असे लोिं नािंे मरडू न तच्छतेने
म्हणतात, “भाऊराव अगण तत्त्वज्ञान साुंर्णार!” हा तयाुंचा बौगद्धिं अहुंिंार भाऊरावाुंच्याबाबतीत अप्रस्तत
आहे .
३) सवगसामान्य बगद्धमत्ता असले ला व सभोवतालच्या सामागजिं व्यवहाराचा कचतन िंरणारा मनष्ट्य
जीवनागवषयी, मानवी व्यवहारागवषयी जे गवचार िंरतो ते तयाचे तत्त्वज्ञान होऊ ििंते . फरिं एवढा असतो
िंी गवद्यापीठीय गिक्षणाच्या अभ्यासातून पदवीधर गवद्वान मनष्ट्य एिंाद्या गवषयावर सखोल, ससुंर्त व
िास्त्रीय पद्धतीने गवचार माुंडू ििंतो, ते व्हा पदवीचा आगण जीवनागवषयी किंवा एिंाद्या गवषयागवषयी
तत्त्वज्ञान साुंर्ण्याचा सुंबुंध तसा िंमीच. गवद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाने बद्धीला गवगिष्ट गदिेने अभ्यास
िंरण्याची किंवा सुंिोधन िंरण्याची सवय लार्ते हे खरे ! अिी सवय हे साधन आहे . तत्त्वज्ञान िोधणे हे
साध्य आहे . बद्धीची दे णर्ी असले ला, पण सुंिोधनाचे औपचागरिं गिक्षण नसले ला मनष्ट्यही ससुंर्त
तत्त्वज्ञान दे ऊ वा साुंर्ू ििंतो. भाऊरावाुंच्याबाबतीत हे घडले आहे .
४) भाऊरावाुंचे िैक्षगणिं तत्त्वज्ञान तयाुंनी िा ा, महागवद्यालये व वसगतर्तहे याुंत िंेले ल्या
प्रयोर्ाुंतून गनमाण झाले ले आहे . तयाुंना व्यावहागरिं असामान्य बद्धी होती व गतला औपचारीिं सुंिोधनाची
बैठिं नव्हती हे मान्य िंरूनही तयाुंनी गिक्षणक्षेत्रात मौलीिं भर टािंली हे मान्यच िंरावे लार्ते . अिी
िंाही उदाहरणे भूतिंा ात घडली आहे त. पगहले उदाहरण आहे ते अिंबर बादिहाचे. अिंबर जव
जव
व

गनरक्षर होता, पण नैसर्शर्िं बगद्धमत्ता असल्याने तयाने गिक्षणात भर घातली. तयाने गिक्षणाच्या पद्धती
अभ्यासक्रम

यात

सधारणा

िंेल्या. मलाुंच्या

स्वाध्यायावर

तयाने

भर

तर

गदलाच, पण

िेती, गहिेब, प्रिासन यासारखे गवषय अभ्यासक्रमात घातले . कहदूुं नाही मदरसा व मक्तबमधून अभ्यासाची
सोय िंरून धार्शमिं गिक्षणावरील जोर िंमी िंेला. अपदवीधर स्वामी रामिंतष्ट्ण परमहुं साचे आध्यास्तमिं
तत्त्वज्ञान तयाुंचे परमगिष्ट्य स्वामी गववेिंानुंदाने ससुंर्त माुंडले , हे दसरे उदाहरण आहे . बडोद्याचे
सयाजीराव र्ायिंवाड (गतसरे ) महाराजाुंना औपचागरिं िाले य व महागवद्यालयीन गिक्षण गम ाले नाही
तरी उपजत अलौगिंिं बगद्धमत्तेम े , स्वाध्यायाने ते पट्टीचे राजिंारणी, अिगतज्ज्ज्ञ व सामागजिं व िैक्षगणिं
सधारिं झाले . तयाुंनी भाऊरावाुंच्या प्रयोर्ाची स्तती िंेली होतीच. महाराजा सयाजीराव हे गतसरे
उदाहरण; तर चौिे उदाहरण महातमा फल्याुंचे आहे . तयाुंना महागवद्यालयीन औपचागरिं गिक्षण गम ण्याची
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सोयच १८४० ते १८४८ दरम्यान नव्हती. मुंबई गवद्यापीठ १८५७ मध्ये सरू झाले . नैसर्शर्िं अलौगिंिं
बगद्धमता असल्याने ते पट्टीचे समाजसधारिं झाले व सतयधमासारखे तत्त्वज्ञान तयाुंनी सामान्य जनाुंसाठी
साुंगर्तले व ग्रुंिरूपाने गसद्ध िंेले , पण गचप ू णिंरिास्त्र्याुंसारख्या पदगवने गवभूगषत असले ल्या व्यक्तीने
तयाचा उपहास िंेला. एवढे च िंाय, महातमा र्ाुंधीनी मूलोद्योर्ी गिक्षणाची व्याख्या िंरताच िंाही
गवद्यापीठीय

िंलर्रूसह

अनेिं

पस्तिंपुंगडताुंनी

तयाचा

उपहास

िंेला.

परुंत

िंालाुंतराने ‘िंायानभव’ सारख्या नावाने िंम्यगनटी स्िंूल पद्धतीतून ‘मूलद्योर्ाची’ िंल्पनाच गनराळ्या
स्वरूपात आता स्वीिंारले ली गदसते . ते व्हा ‘भाऊरावाचे िैक्षगणिं तत्त्वज्ञान िंाय असणार!’ असा उपहास
िंरणारे िंरोत. मी भाऊरावाुंच्या िैक्षगणिं तत्त्वज्ञानाचा आढावा येिे घेत आहे .
५) हे ही लक्षात घेतले

पागहजे, िंी पस्तिंी औपचागरिं गिक्षण म्हणजे ससुंस्िंततपणा

नव्हे . डे न्मािंगच्या जनता िंॉले जचे प्रवतगिं डॉ. ग्रुंडीर् म्हणतात, “गवषयाुंतील बौगद्धिं प्रभतवे म्हणजे
ससुंस्िंततपणा नव्हे , बगद्धमान लोिं ससुंस्िंतत असतीलच असे नाही. मात्र दोहोत गवरोध नाही. िंाुंहींच्या
गठिंाणी बगद्धमत्ता व ससुंस्िंततपणाही एिंत्र असू ििंेल.”

हे डॉ. राधािंतष्ट्णन सगमतीच्या उच्च

गिक्षणावरील अहवालात (१९४८-४९) म्हटले आहे . यागिवाय “सवग सुंिोधनापैिंी िंाहीसाठी पदव्या किंवा
प्रयोर्िा ा लार्तातच असे नाही. फक्त सुंिोधिंाुंत गजज्ञासू वतत्ती हवी, सामागजिं व िैक्षगणिं सुंिोधनाच्या
बाबतीत प्रामख्याने खरे आहे .”

हे वरील अहवालातील गवचार (पत. ५६१-८३)भाऊरावाुंना लार्ू

पडतात. िॉमस रीड नावाच्या ले खिंास सामान्य व्यवहारी तत्त्वज्ञानाच्या िाखेचा प्रवतगिं मानले जाते . तया
सामान्य व्यवहारी तत्त्ववेत्त्याुंत भाऊरावाुंची र्णना िंरावी लार्ते व तयाुंच्या िैक्षगणिं तत्त्वज्ञानास सामान्य
व्यवहारी िैक्षगणिं तत्त्वज्ञान म्हणावे लार्ते.
६) प्रा. हमायून िंबीर ‘गिक्षणाचे भारतीय तत्त्वज्ञान’ या आपल्या ग्रुंिात म्हणतात, “ गिक्षणाचे
तत्त्वज्ञान लोिंाुंच्या ततिंालीन सामागजिं पार्श्गभम
ू ीिी गनर्गडत पागहजे आगण तया आधारे च दे िाचे िैक्षगणिं
धोरण ठरले पागहजे.” असे गदसून येते िंी गवसाव्या ितिंाच्या पगहल्या दोन दििंाुंत महाराष्ट्रात जी
सामागजिं स्स्िती होती ती पाहू नच भाऊराव लोिंगिक्षणािंडे व ले . या लोिंगिक्षणाच्या गदिेने वाटचाल
िंरताना भाऊरावाुंच्या िैक्षगणिं तत्त्वज्ञानावर पौवातय व पागश्चमातय गिक्षणाचा पगरणाम गनगश्चतच
झाला. डॉ. रवींद्रनाि टार्ोर किंवा महषी अरकवद याुंच्यासारखी तयाुंची समन्वयाची गवचारसरणी होती, पण
भाऊरावाुंनी आतमा, मोक्ष आगण आतम्याचे परमातम्यािी मीलन यावर जोर गदला नाही. भाऊरावाुंनी
जनते च्या ऐगहिं र्रजा भार्वून राजिंीय, सामागजिं आगण भौगतिं जोखडातून तयाुंना मक्त िंरण्यािंडे
लक्ष गदले . तयातूनही मलाुंच्या चागरत्र्यसुंवधगनािंडे व सवांर्ीण उन्नतीिंडे अगधिं लक्ष गदले िंी जेणेिंडू न
ते समाजाचे आदिग सेविं होतील. हाच तयाुंच्या तत्त्वज्ञानाचा र्ाभा आहे . आध्यास्तमिं मक्तीची िंल्पना
तयाुंनी ऐगहिं पात ीवर राबगवली. तयाम े प्राचीन धार्शमिं बाबीस तयाुंच्या प्रयोर्ात वाव नव्हता. गिक्षण हे
परिंीयाुंच्या र्लामगर्रीतून व स्विंीयाुंच्या सामागजिं व धार्शमिं र्लामगर्रीतून मक्त होण्याचे प्रभावी साधन
आहे हे साुंर्त असतानाच पाश्चातय गिक्षणातील सामागजिं समता, न्याय व सुंधीची समानता या तत्त्वाुंची
तयाुंनी पौवातय आध्यास्तमिं मक्तीच्या िंल्पनेिी ऐगहिं मक्तीच्या पात ीवर साुंर्ड घातली.
७) व्यक्तीच्या सवांर्ीण प्रर्तीची आश्रमीय पद्धत तयानी वसगतर्तहाच्या स्तरावर राबगवली. मलाुंनी
स्वतःच्या प्रर्ती व उपजीगविंेसाठी िेती िंरणे , जनावराुंची गनर्ा राखणे, सरपण फोडणे, िेतीसाठी व
गपण्यासाठी पाण्याची व्यवस्िा िंरणे, स्वतःसाठी झोपड्या बाुंधणे, स्वतःचा स्वयुंपािं िंरणे व इतर
अनषुंगर्िं आश्रमीय िंामे िंरणे यावर तयाचा भर असे. दधर्ावच्या पगहल्या वसगतर्तहास तयाुंनी गवद्यािी
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आश्रम असेच नाव गदले होते . भाऊराव हायस्िंूलच्या मलाुंच्या अभ्यासावर तर ही मले प्रािगमिं िा े तील
मलाुंच्या अभ्यासावर लक्ष ठे वीत. या वसगतर्तहातील गदनचयेम े उद्योर्गप्रयता, आतमगनभगरता, साधी
राहणी व उच्च गवचारसरणी, समाजसेवा व दसऱ्याच्या दःखाची िंदर िंरणे , दसऱ्याच्या श्रमाुंचा र्ैरफायदा
न उचलणे व श्रमाची महती जपणे या र्णाुंचा मलात पगरपोष होई व तयाुंची सन्मार्ी राहण्यािंडे प्रवतत्ती
तयार िंरण्याचा हे तू असे. हाताने श्रम िंरण्याची, ‘िंमवा व गििंा’ ही योजना ऐगहिं उन्नती व मोफत
गिक्षणाचा पाया होता.
८) जैन धमात मानवाच्या मक्तीसाठी चतर्शवध दाने साुंगर्तली आहे त. वसगतर्तहाच्या स्िापनेम े
तयाुंचे आपोआप आचरण होत असे. णवद्यादानाम े
मलाुंना औिधदान गम े . र्रीब

वसगतर्तहात मलाुंना अन्नदान गम े . आजारी

अनािाुंना अभयदान गम े . लोिंगिक्षणािंडे

व ण्यात

या

दान

सुंिंल्पनेचाही भाऊरावाुंिंडू न अम्मल होत असे. समाजातील िंमिंवत घटिंाुंतील मले , गनराधार
माततगपततगवहीन मले , िद्र व दगलत अस्पतश्य मले व मली याुंच्यासुंबधी अपार िंरुणा भाऊरावाुंच्या गठिंाणी
होती. सन १९२९ सालातील स्टाटग सगमतीपढे तयाुंची साक्ष याचे द्योतिं आहे .
९) या वसगतर्तहातून भाऊरावाुंनी आपल्या िंायाची धरा वाहणारे स्वागभमानी, गनभगय, आतमगनभगर
आपणासारख्याच

तरुणाुंच्या

गपढ्या

तयार

िंेल्या. ‘रयत

सेविं’ तयार

िंरणारे

ते

गिल्पिंार

ठरले . गविेषतः िारीगरिं श्रमावर भर दे ण्यामार्े दोन हे तू होते . ग्रामीण व िहरी मलात ‘लाि मारीन ते िे
पाणी िंाढीन’ ही प्रवतत्ती वाढवावी. व अस्पतश्य लोिं जी हलिंीसलिंी िंामे िंरतात तयागवषयी गतरस्िंार
िंरू नये म्हणून वसगतर्तहात झाडलोट िंरणे, िौचालये साफ िंरणे, सवांना सक्तीचे होते.
१॰) ही हलिंीसलिंी स्वच्छते ची िंामे िंरण्याने मलाुंच्या गठिंाणी उपजीगविंेसाठी िंोणते ही
िंाम िंरणे िंमीपणाचे नाही याची जाणीव व आतमगवर्श्ास गनमाण व्हावा ही अपेक्षा होती. गिक्षणानुंतर
मलाुंना आपल्या र्रीब पालिंाुंगवषयी लाज वाटता िंामा नये . उलट, तयाुंच्या मदतीसाठी िंुंबर िंसून ते
तयार झाले पागहजेत. तसेच नोिंरी िंरीत असताना स्वतव, स्वागभमान याुंची लाचारीिी तडजोड िंरता
िंामा नये, मात्र गदले ले िंाम अनेिं अडचणी सोसून परे िंरण्याची गवद्यार्थ्याची प्रवतत्ती बनेल यािंडे
भाऊरावाुंचे लक्ष असे. सन १९४८ साली गिक्षण खातयाने अनदान बुंद िंेल्यावर गिक्षिंाुंनी व गवद्यार्थ्यांनी
जी प्रवतत्ती दाखगवली हे तयाुंचे ज्ज्वलुं त उदाहरण आहे . गवद्यार्थ्यांनी गिक्षणासाठी गभक्षा मार्णे भाऊरावाुंच्या
तत्त्वात बसत नव्हते. ‘िंमवा व गििंा’ यामार्े स्वागभमान जार्तत ठे वन
ू सवांर्पगरपूणग लोिंोपयोर्ी नार्गरिं
बनवणे ही दृष्टी होती. म्हणूनच र. गि.सुंस्िेच्या घटनेत माधिंरीसारख्या प्रिेचा तयाुंनी समावेि िंेला नाही.
११) स्वावलुं बन व स्वतःची मदत स्वतःच िंरणे या डी. ई. सोसायटीच्या आजीव सभासदाच्या
तत्त्वाचा गिक्षिंाुंच्या बाबतीत; तर मलाुंच्या बाबतीत अमे गरिंेतील बिंर टी. वॉकिग्टनच्या टस्िंघी
गवद्यापीठातील ‘हाताचे

गिक्षण’ िेतीच्या

िंामात

व

इमारती

बाुंधण्याचे

िंामात

स्वीिंारल्याचे

गदसते. आगण ‘स्वावलुं बी गिक्षण हे च आमचे ब्रीद’ (सेल्फ हे ल्प इज अवर मॉटो) हे ध्येय ठरवून
िासनािंडे , िेतिंऱ्यािंडे ‘आम्हाुंस

पडीिं

जमीन (वेस्ट

लँ ड) द्या; आम्ही

गतचे

सपीिं (बेस्ट

लँ ड) जगमनीत श्रमाने रूपाुंतर िंरू,’ असे भाऊराव जाहीरपणे साुंर्त. ही मार्णी िंरताना जनतेस
गिक्षणागभमख िंरून िेतीच्या बाबतीत तयाुंच्यामध्ये िास्त्रीय दृगष्टिंोन रुजगवण्याचा हे तू होता.
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१२) स्वावलुं बन आगण आतमगनभगरता हे र्ण तरुणाुंच्यावर िंसा पगरणाम िंरतात हे साुंर्ताना
श्री. ए. पी. मॅिंडोनेल म्हणतात, “स्वावलुं बनाची गनर्शमती आतमसुंयमातून होते, आगण आतमसुंयम िंेव
ज्ञानग्रहणाच्या पद्धतीच्या पलीिंडे जाऊन नैगतिं आचरण व सुंस्िेच्या ध्येयािी तादातम्यातून गनमाण
होते.” भाऊरावाुंच्या गवद्यार्थ्यांनी सन १९३७ साली अजीव सेविं होण्याच्या िपिा घेतल्या. तयाुंची बैठिं
सुंस्िेच्या ध्येयधोरणािी तादातम्य, िंततज्ञता, आतमसुंयम व स्वावलुं ब यातून गनमाण झाल्याचे गदसते.
१३) भाऊरावाुंच्या या िैक्षगणिं तत्त्वज्ञानाचा अुंगतम हे तू गप वणूिंरगहत एिंसुंध भारतीय
समाजगनर्शमतीचा होता. जातपात, भेद याुंना िारा न गम ता सवांना मानव म्हणून गिक्षणाची व प्रर्तीची
सुंधी गम ाली पागहजे. भारतास आतमगनभगर, सुंपन्न राष्ट्र बनगवण्याचा तोच मार्ग आहे अिी तयाुंची ठाम
समजूत होती. परुंत हे ध्येय साध्य िंरण्यासाठी भाऊरावाुंनी आपल्या वसगतर्तहातील िंमिंवत स्तरातील
मलाुंना, जात-पात, जागतबगहष्ट्िंततता, स्पतश्यािंङू न होणारी गप वणूिं व जलू म यापासून गनभगय बनण्यास
प्रिम गििंगवले . गभत्रा मनष्ट्य बुंडखोर बनू ििंत नाही. साुंप्रदागयिंता, जातपात, गववेिंिून्य रूढी याुंच्या
भयापासून मलाुंना मक्त िंरून तयाुंना मक्त मानव बनगवण्याचे भाऊरावाुंचे तत्त्वज्ञान होते ; आगण हे िंाम
परिंीय सत्तेच्या भयापासून मक्त िंरण्यास पूरिं होते .
१४) महाराष्ट्राच्या बाबतीत ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद गनरिगिं असल्याचे १९५३ साली तयाुंनी पगहल्या
महाराष्ट्र सामागजिं पगरषदे त जाहीरपणे साुंगर्तले होते . याची जाण भाऊरावाुंनी सन १९२२-२३
साली ‘िंऱ्हाड’ साप्तागहिंासाठी प्रबोधनाच्या पगहल्या प्रस्तावनेत स्पष्ट िंेली होती. सन १९५८ साली
सातारच्या गजल्हा पगरषदे ने भाऊरावाुंना तयाच्या आजारपणाच्या स्स्ितीत मानपत्र दे ऊन सतिंार
िंेला, तयावे ी भाऊराव म्हणाले , ब्राह्मण समाजावर तरुणपणाच्या अगवचारी अवस्िेत तया िंा ास
अनसरून तयाुंनी टीिंा िंेली; तयाबद्दल तयाुंना पश्चाताप होतो आहे . आता हा वाद र्ाडू न टािंला
पागहजे.” आुंतरजातीय गववाह हा वाद मोडण्यास पूरिं आहे अिी तयाुंची धारणा असल्याने अिा
लग्नसमारुंभास भाऊराव स्वतः हजर राहू न वधूवराुंना आिीवाद दे त. आचायग अत्र्याुंच्या गववाहास ते हजर
होते. िंारण अत्र्याुंचा तो गववाह आुंतरजातीय होता.
१५) साराुंि, भाऊरावाुंचें तत्त्वज्ञान मानवतावादावर आधारले ले होते . पॉल फ्रेअरी या ब्रॅझेलीयन
गिक्षणतज्ज्ज्ञाच्या व्याख्येप्रमाणे भाऊराव हे प्रार्गतिं, मानवतावादी सामागजिं मक्तीचे परस्िंते
‘गिक्षणाचायग’ होते असे म्हणावे लार्ते . गिक्षण क्षेत्रात जार्गतिं स्तरावर गिक्षणाच्या तत्त्ववेत्त्याुंनी
गिक्षणाच्या तत्त्वज्ञानाचे चार औपचागरिं गवभार् पाडले आहे त, ते असे : स्वभाववाद (नॅचरॅगलझम),
आदिगवाद (आयगडयागलझम), वास्तववाद (गरॲगलझम) आगण व्यवहारवाद (प्रॅग्मॅगटझम). या खेरीजही
वेर्ळ्या तऱ्हे ने हे वर्ीिंरण िंाही गिक्षणतज्ज्ज्ञ िंरतात. भाऊरावाुंचे तत्त्वज्ञान व्यवहारवादात मोडते .
गिक्षणप्रसार िंरीत असताना भाऊरावाुंना ज्ज्या अडचणी आल्या किंवा आव्हानातमिं पगरस्स्िती गनमाण
झाली िंी तयाुंना िंसे तोंड द्यावयाचे? तयाुंच्यावर िंिी मात िंरावयाची किंवा तयाुंना िंसे टा ावयाचे याचा
ते िोध घेत. गवसाव्या ितिंाच्या पगहल्या दोन दििंाुंत महाराष्ट्रात िैक्षगणिं, सामागजिं व आर्शििं
पगरस्स्ितीत एिं प्रिंारची िंोंडी झाली होती. ती फोडण्यासाठी िंोणते धाडस िंरावयाचे? पगरस्स्ितीस
िंसे व ण द्यावयाचे वा गतचा िंसा उपयोर् िंरावयाचा? यासाठी जाणिंाराुंची आवश्यिंता होती.
भाऊरावाुंजव

ती जाण व िंौिल्य होते . भाऊराव म्हणत, “माझ्यािंडे रयत गिक्षण सुंस्िेच्या वाढीचा

गनगश्चत आराखडा नव्हता. अुंधारात हातात बॅटरी घेऊन चालणाऱ्याप्रमाणे माझे िंाम होते . बॅटरीच्या
प्रिंािात गदसेल ते वढा मार्ग आक्रमावयाचा. वाटे तील खड्डे , अडि े टा ावयाचे, पन्हा बॅटरीचा प्रिंाि
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टािंावयाचा व पढचा गदसणारा मार्ग तडवावयाचा, वाटे त येणारे गवषारी सपग टा ावयाचे!” भाऊरावाुंचे हे
वार्णे सरवातीच्या अमे गरिंन वसाहतवाल्यासारखे होते. जुंर्ल तोडत, वसाहत िंरीत, जमीन पादाक्राुंत
िंरावयाची. अिा अमे गरिंनाुंच्या या वतत्तीस इुंग्रजीत प्रॅग्मॅगटझम हा िलद प्रिम वापरण्यात आला. मराठीत
प्रार्गतिं व्यवहारवाद किंवा प्रायोगर्िं पद्धती म्हटले आहे . िैक्षगणिं क्षेत्रातील अज्ञानाचे जुंर्ल, प्रायोगर्िं
पद्धतीने साफ िंरण्याचे िंाम भाऊरावाुंना िंरावयाचे होते . अमे गरिंन गिक्षणिास्त्रज्ञ डॉ. जॉन ड्यई याुंनी
गिक्षणक्षेत्रातील िंूटप्रश्न प्रयोर्ाद्वारे सोडगवण्याच्या प्रायोगर्िं पद्धतीस वा प्रार्गतिं प्रायोगर्िं
गिक्षणपद्धतीस प्रॅग्मॅगटझम हे नाव गदले . भाऊरावाुंनीही प्रयोर्ाद्वारे आपले िैक्षगणिं तत्त्वज्ञान साुंगर्तले
आहे . तयास आपण भारतीय प्रॅग्मॅगटझम हे नाव दे णेच योग्य ठरे ल. डॉ.जॉन ड्यईनी प्रिम प्रश्न अुंदाजून
तयास प्रयोर्ाद्वारे उत्तरे िोधली. भाऊरावाुंपढे प्रिम प्रश्नच उभे रागहले व तयास उत्तरे िंष्टसाध्य प्रयोर्ातून
आपोआप गम त र्ेली. असा फरिं डॉ. जॉन ड्यई व भाऊरावाुंच्या प्रायोगर्िं गिक्षण पद्धतीत आहे . मात्र
भारतातील गनरक्षराुंस साक्षर िंरण्याचा व तयावर माध्यगमिं व उच्च गिक्षणाचा इमला उभारण्याचा अवाढव्य
प्रश्न भाऊरावापढे होता. डॉ. जॉन ड्यईपढे मू ात साक्षर असले ल्या जनते चा उच्चतर गिक्षणात सधारणा
िंरण्याचा प्रश्न होता. हा मूलभूत फरिं दोघाुंत होता. भाऊरावाुंनी भारतीय गिक्षणसुंस्िाुंच्या पढे या
प्रार्गतिं प्रायोगर्िं गिक्षणपद्धतीचा एिं वेर् ाच आिंतगतबुंध आपल्या प्रयोर्ातून व तयासोबतच्या िैक्षगणिं
तत्त्वज्ञानातून अनिंरणासाठी ठे वला.
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प्रकिि अकिावे: ियर् णििि संस्थे ची अथमव्यवस्था
१) रयत गिक्षण सुंस्िेच्या िंायाने प्रभागवत झाले ल्या िंोणाही गजज्ञासूला पगहला प्रश्न पडतो िंी
सुंस्िा आपल्या वैगवध्यपूवग िंायासाठी पैसा िंसा उभा िंरते ?
सरवातीस भाऊरावाुंनी गहतकचतिंाुंच्या दे णग्या व उभय पगतपतनीच्या आर्शििं तयार्ावर भर
गदले ला गदसून येतो. सतयिोधिं समाजाचा प्रचारिं म्हणून कहडताना तयाुंनी जनते चा गवर्श्ास सुंपादन
िंेला. सन १९१९ व १९२१ साली िंाले व नेले या गठिंाणी पगहली वसगतर्तहे रयत गिक्षण सुंस्िेमाफगत सरू
िंरताना ग्रामीण जनते चा भाऊरावाुंच्या गनःस्वािी व गनगरच्छ वतत्तीवर पूणग गवर्श्ास होता. लोिंाुंनी
वसगतर्तहे चालगवण्यास धान्य, इमारत व पैसेरूपाने मदत िंेली. साताऱ्यास सन १९२४ साली छत्रपती िाहू
वसगतर्तह चालगवताना मात्र भाऊरावाुंना मोठ्या प्रमाणावर पदरमोड िंरावी लार्ली. स्वतःच्या प्राप्तीपैिंी
गिंलोस्िंर िंुंपनीचे सहभार्, गवम्यातून गम ाले ली रक्कम, पतनीच्या- सौ.लक्ष्मीबाई पाटलाुंच्या-अुंर्ावरील
मुंर् सूत्रासह दागर्ने याुंचा तयात समावेि होता. या तयार्ात तयाुंच्या गनगरच्छपणाने पगरसीमा र्ाठल्याचे
गदसून येते.
२) आर्शििं दृष्टीने भाऊरावाुंची पगरस्स्िती मोठ्या सबत्तेची होती अिातला भार् नाही. परुंत तयाुंच्या
सुंन्यस्त गनगरच्छपणाम े तयाुंच्या सागन्नध्यात आले ला श्रीमुंत असो किंवा र्रीब असो, तातिंा

तयाुंच्या

तयार्ीवतत्तीने भारावून जाई व वसगतर्तहासाठी लहानमोठे आर्शििं साहाय्य िंरीत असे . याची प्रमख
उदाहरणे बडोद्याचे सयाजीराव महाराज, फलटणचे राजे मालोजीराव नाईिं कनबा िंर व िंोल्हापूरचे
छत्रपती िहाजी महाराज आगण ग्वाल्हे रचे महाराज गजवाजीराव किदे . या उलट नेल्याच्या लुं र्ोटीबहाद्दर
िेतिंऱ्याने आपल्या फाटक्या मडाुंिात बाुंधले ले चार आणे भाऊरावाुंना गदले . ग्रँटबुंदीच्या िंा ात पायलीअधोलीने िेतिंऱ्याुंनी धान्य गदले . साराुंि, लोिंसुंग्रहातून जनते चा फार मोठा आधार रयत गिक्षण सुंस्िा
चालगवण्यास भाऊरावाुंना तयाच्या अखेरच्या क्षणापयंत गम त रागहला. हे िंसे घडले ? तर भाऊराव
दाखवून दे त िंी, र्रीब व हिार मलाुंच्या गिक्षणात र्त
ुं गवले ले हे जनते चे भाुंडवल आहे .
३) सुंस्िेच्या अिगव्यवस्िेस गत्रिंोणाुंची सुंज्ञा दे ता येते. श्री. भाऊरावाुंचा वैयगक्तिं तयार् हा पाया
आहे . वरील आर्शििं गत्रिंोणाची जनसहाय्य ही एिं भक्कम बाजू आहे . दसरी बाजू आहे सुंस्िेच्या आजीव
सेविंाुंनी, गिक्षिंाुंनी व मलाुंनी स्वावलुं बन व आतमगनभगरते च्या तत्त्वानसार िंेले ला तयार्. गिक्षिंाुंनी िंमी
पर्ारावर िंामे िंरून सुंस्िेच्या अिगव्यवस्िेत मोलाची भर घातली, तर गवद्यार्थ्यांनी स्वावलुं बन व
स्विंष्टातून वसगतर्तहाचा खचग िंमीतिंमी ठे वण्यासाठी अुंतर्गत िंाटिंसर अवलुं गबली होती. या भक्कम
पायाभूत गत्रिंोणावर इमारत उभी िंरण्याचे िंाम िासनािंडू न वे ोवे ी गम ाले ल्या अनदानातून झाले
आहे .
४) यापूवी साुंगर्तल्याप्रमाणे गिक्षणातून ग्रामीण नेतततव तयार िंरण्यासाठी भाऊराव स्वतःचा व
जनतेचा पैसा वसगतर्तहातील मलाुंवर खचग िंरीत. सन १९३७ साली रयत गिक्षण सुंस्िा चालगवण्यासाठी
तयाुंनी गवद्यार्थ्यांतून आजीव सेविं तयार िंेले . म्हणजे मानवी साधनसुंपत्ती गनर्शमण्यात पैसे र्ुंतवण्याची
िंल्पना िास्त्रीय किंवा आर्शििं पगरभाषेत तयाुंनी अक्षरबद्ध िंेली नव्हती तरी िंततीतून प्रिंट झाले ली
गदसते. तयाुंचे गवचार अल्फ्रेड मािगल या अिगिास्त्रज्ञासमान आहे त. गिक्षणावरचा खचग म्हणजे सुंधीची किंमत
होय (opportunity cost), असे ते मानत.
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५) मानवी साधनसुंपत्तीच्या गनर्शमतीसाठी र्ुंतवणूिं ही िंल्पना अर्दी अलीिंडे (१९६०) गिक्षणाचे
अिगिास्त्र या नवीन अिगिास्त्राच्या िाखेत प्राध्यापिंद्वय टी. डलल्यू.िल्झ व जे. िंे. र्ालब्रेि याुंनी गविंगसत
िंरून िलदबद्ध िंेली. परुंत ती २०० वषांपूवीच प्रा. ॲडॅ म स्स्मिने साुंर्ून ठे वले ली होती. भाऊराव
अिगिास्त्रज्ञ नव्हते, तयाुंनी अुंमलात आणले ला व्यवहार अिगिास्त्रीय भाषेत तयाुंनी माुंडले ला नाही
एवढे च. भारताच्या मध्यवती िासनाने सद्धा र्ेल्या िंाही वषांपासूनच ‘ह्यूमन गरसोसग डे व्हलपमेंट
मुंत्रालय’ सरू िंेले ले आहे . म्हणजे जन्या व्यवहारास हे नवीन नाव दे ण्यात आले ले आहे .
६) सन १९११ ते १९३५ या िंालावधीनुंतर मानवी साधनसुंपत्तीत र्ुंतवणूिं हा गवचार सुंस्िेच्या
ध्येयधोरणाच्या स्वरूपात पक्का झाला. गिक्षण हे च एिं असे क्षेत्र होते िंी यातून गनमाण झाले ली मानवी
साधनसुंपत्तीची पनर्ंतवणूिं याच क्षेत्रात सुंस्िेने मोठ्या प्रमाणात िंेली. सुंस्िेच्या पगहल्या घटनेत
ध्येयामध्ये तरुण गपढीस गिक्षण दे ण्यासाठी गिक्षिं तयार िंरणे व ग्रामोद्धारासाठी, उद्योर्धुंद्यासाठी
ग्रामसेविं तयार िंरणे हे दसऱ्या व गतसऱ्या िंलमात आहे . आपणाुंस असे गदसून येते, िंी सातारच्या
रेकनर् िंॉले जमधून तयार झाले ले प्रािगमिं गिक्षिं सुंस्िेच्या स्वयुंसेवी िा ात मरले , ते आगण सुंस्िेच्या
माध्यगमिं िा े तील व महागवद्यालयातील मले गिक्षिंी पेिाची टी. डी.किंवा बी. एड. पदवी घेऊन तयार
झाले ले गिक्षिं म्हणजे हे मानवी भाुंडवल पन्हा गिक्षणक्षेत्रात, सुंस्िेच्या िा ाुंत पनर्त
ं वणूिं म्हणून सामील
झाले आगण भाऊरावाुंचा रयत गिक्षण सुंस्िारूपी सेवाभावी िैक्षगणिं ‘उद्योर् समूह’ उभा राहत र्ेला.
७) सरुवातीच्या िंा ात, आपल्या मलाुंच्या गिक्षणावर भाुंडवल म्हणून पैसा खचग िंरणे , सामान्य
अडाणी गनरक्षर जनते स पटगवणे भाऊरावाुंना फारच अवघड जात असे. तयासाठी औद्योगर्िं माध्यमाुंचा
गिंलोस्िंरवाडी व सातारा रोड येिे प्रयोर् िंेला. तो अयिस्वी झाल्याने भाऊराव व तयाुंच्या पतनीने
वैयगक्तिं तयार्ातून ही र्ुंतवणूिं समाजाच्या गहतासाठी िंेली ती वसगतर्तहात. हा मानवी साधनसामग्रीत
र्ुंतवणिंीतील पगहला टप्पा होता. दसरा टप्पा माध्यगमिं िा ाुंच्या व िंॉले जच्या स्िापनेपासून सरू
होऊन सन १९५४ सालात सुंपतो. व गतसरा टप्पा बी. एड. िंॉले जच्या स्िापनेपासून सरू होतो. एिं र्ोष्ट
प्रिंषाने जाणवते ती ही िंी, समाजातील उच्चवणीयाुंिंडू न अवहे लना झाली तरी भाऊरावाुंवरील सामान्य
जनतेचा गवर्श्ास व पाकठबा वाढत र्ेला. सन १९४८ ते १९५४ ही वषे सोडल्यास महाराष्ट्र िासनही
भाऊरावाुंच्या िंायास आर्शििं पाठब

दे त रागहले .

८) १९३५-३८ च्या अहवालात (पत. १४) रयत गिक्षण सुंस्िेस ‘प्लँ ट’ म्हटले आहे . भाऊराव हे
अिगतज्ज्ज्ञ किंवा योजनातज्ज्ज्ञही नव्हते . मात्र समाजाच्या उणीवा व दःखे याुंचे तयाुंना अचूिं गनदान िंरता
येत असे. भारतातच िैक्षगणिं पनरचगना किंवा गनयोजन ही िंल्पना पगहल्या पुंचवार्शषिं योजनेनुंतर
आली. ते व्हा भगवष्ट्यिंालीन वाढीचे रयत गिक्षण सुंस्िेचे गनयोजन व तयासाठी आर्शििं तरतूद भाऊरावाुंना
सचली नसल्यास िंाही आश्चयग नाही. ही बाब िासनाने िैक्षगणिं योजनेतून खाजर्ीसुंस्िाुंना आर्शििं मदत
दे ण्यास सरुवात िंेल्यानुंतरच सुंस्िेत आली. मात्र अुंदाजपत्रिं व िंाटिंसर याुंची अम्मलबजावणी सन
१९२४ सालापासूनच वसगतर्तहात होती. आजीव सभासद मुंड

१९४८ मध्ये स्िापन झाल्यानुंतर तयास

व्यवस्स्ित स्वरूप आले .
९) १९८३-८४ या वषीच्या अहवालावरून असे गदसते िंी रयत गिक्षण सुंस्िेवर वरील गतन्ही किंवा
चारही स्त्रोतातून खचग झाले ली रक्कम रु. २६ िंोटी ६१ लक्ष ९० हजार ९२३ इतिंी होती. पैिंी इमारतीवर
रु. ७ िंोटी ५९ लक्ष ३५ हजार ३१६, िैक्षगणिं सागहतयावर रु. २ िंोटी २३ लक्ष ३३ हजार ५०५ व
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गिक्षिंाुंच्या वेतनावर रु. १६ िंोटी ७९ लक्ष २२ हजार १०२ खचग झाले . सन १९२४ सालापासूनची रक्कम
यापेक्षाही बरीच मोठी होती.
१॰) ‘गिक्षणाचे अिगिास्त्र’ या िाखेनसार िैक्षगणिं सुंस्िाना उद्योर् सुंबोधण्यात आले आहे . तयात
सजीव, गनजीव साधनसुंपत्तीचा उपयोर् होतो. रयत गिक्षण सुंस्िेने उभे िंेले ल्या इमारती, िास्त्रीय
सागहतय, फर्शनचर ही गनजीव साधन-सुंपत्ती आहे . तयात सुंस्िेच्या सन १९८४-८५ च्या ४८१ िाखाुंतील
यावरील सागहतयाचा समावेि होतो; तर या िाखाुंमधून गििंगवणारे , गििंणारे व इतर व्यक्तींचा सजीव
साधनसुंपत्तीत समावेि होतो. इमारती इतयादींची गनर्शमती गवक्रीयोग्य उतपन्नात समागवष्ट होऊ ििंते . मात्र
या सुंस्िेतून बाहे र पडले ले गवद्यािी, पदवीधर इतयादींनी गम गवले ले ज्ञान, िंौिल्य किंवा गिक्षिंाुंनी नवीन
ज्ञानात टािंेले ली भर, वस्तगनष्पणे मोजता येत नाही. मात्र वर साुंगर्तले ली रक्कम र्ुंतवून भाऊरावाुंच्या
सुंस्िेने सन १९८४-८५ सालात २ लक्ष ३३ हजार १७२ मलाुंना गिक्षण दे ण्याचा प्रयतन िंेला. यासाठी ११
हजार २४९ इतर मनष्ट्यब

गिक्षिं व तयाुंचे सहाय्यिं रूपाने वापरले . म्हणजे २ लक्ष ३३ हजार १७२

सुंख्येइतिंी मानवी साधनसुंपत्ती गनमाण िंरण्याचा व इतर व्यवसायाुंसाठी दरसाल उपललध िंरण्याचा
प्रयतन िंेला.
११) हीच मानवी साधनसुंपत्ती गनमाण िंरण्यास िासनास गिंतयेिं पटीने खचग िंरावा लार्ला
असता. एिं उदाहरणािग दे तो. रयत गिक्षण सुंस्िेने सन १९३८-३९ ते १९५६-५७ या सालाुंत प्रािगमिं
स्वयुंसेवी िा ा चालगवण्यास िासनाच्या अनदानासह ५७८ िा ाुंवर रु. ३७ लक्ष ५८ हजार २३६ खचग
िंेले . िासनानेच या िा ा चालगवल्या असतया तर रु. ६४ लक्ष ९६ हजार ६९० खचग आला असता. अिात
हे प्रािगमिं गिक्षिंाुंनी रयत गिक्षण सुंस्िेच्या माध्यमातून िंेले ल्या स्वािगतयार्ाम े घडले व िासनाचे
म्हणजे राष्ट्राचे रु. २७ लक्ष ३८ हजार ४५४ वाचले . हे तत्त्व इतर िाखाुंच्या बाबतीतही लार्ू पडते . मानवी
साधनसुंपत्ती गनमाण िंरण्यामध्ये रयत गिक्षण सुंस्िेने अुंतर्गत िंाटिंसरीचे धोरण ठे वल्याने हे
घडले . वाचगवले ला पैसा गम गवले ल्या पैिाइतिंाच महत्त्वाचा असतो. इतिंेच नव्हे , तर माध्यगमिं िा ा व
महागवद्यालयाुंच्या इमारती बाुंधताना सुंस्िेच्या गिक्षिंाुंनी, मलाुंच्या मदतीने इमारतीवरील िारीगरिं
श्रमाच्या रूपाने इमारतीचा खचग एिंचतिांि रिंमे ने िंमी िंेला. उदा. साताऱ्याच्या गिवाजी
महागवद्यालयाच्या िास्त्र िाखेची एिं इमारत बजेटप्रमाणे रु. ४५ हजार खचून
ग बाुंधावी लार्ली
असती. मलाुंनी श्रमदान िंेल्याने रु. १५ हजार वाचले व इमारत रु. ३० हजाराुंत परी िंेली.
१२) सन १९५९-६० सालात म्हणजे भाऊरावाुंच्या मततयूनुंतर महाराष्ट्र िासनाने आर्शििं दृष्ट्ट्ा
मार्सले ल्या मलाुंना फीमाफीची सवलत जाहीर िंेली. तसेच याच समारास गवद्यापीठ अनदान
मुंड ािंडू न महागवद्यालयाुंना इमारत, िास्त्रीय सागहतय व गिक्षिंाुंच्या पर्ारासाठी ८०% अनदाने गम ू
लार्ल्याने, गिक्षिंाुंनी

व

गवद्यार्थ्यांनीही

तयार्

िंरण्याच्या

यर्ाचा

अुंत

झाला. तयाबरोबर

गिक्षणक्षेत्रातील मानवतावादी दृगष्टिंोनाचा ऱ्हासही झाला. साराुंि, भाऊरावाुंच्या मततयूनुंतर स्वावलुं बन व
आतमगनभगरते च्या तत्त्वास गतलाुंजली गम ाली. याचा दृश्य पगरणाम म्हणजे सवग िंाही िासनाने िंरावे ही
दृष्टी जनतेत आली. जनतेच्या गठिंाणची दातततवाची भावना लोपली. १००% अनदानाच्या सवलतीचा
महाराष्ट्रातील िैक्षगणिं क्षेत्रात र्ैरवापर होऊ लार्ला. गिक्षणदान तयार्ाचे न राहता भोर्ाचे क्षेत्र बनत
र्ेले.
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प्रकिि बािावे: भाऊिावांच्या कर्तमत्वाचा सन्मान
१) महाराष्ट्रामध्ये सामागजिं सधारिंाुंचे दोन प्रवाह स्पष्ट गदसून येतात असे डॉ. धनुंजयराव
र्ाडर्ी ाुंनी िंमगवीर भाऊराव पाटलाुंच्या डॉ. मॅर्थ्यूिंतत इुंग्रजी चगरत्राच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे . पगहल्या
प्रवाहाचे अध्वयूग होते न्यायमूती महादे व र्ोकवद रानडे . तयाुंचे व प्राचायग र्ोपा

र्णेि आर्रिंराुंचे सामागजिं

सधारणेचे िंायग िहरी उच्चवणीयाुंत होते व ते वैचागरिं स्तरावर होते . मात्र या प्रवाहातले िंते परुष होते
भारतरतन डॉ. धोंडो िंेिव िंवे. तयाुंच्या िंायाचा िं स म्हणजे कहर्णे स्री गिक्षण सुंस्िा व नािीबाई
ठािंरसी गवद्यापीठ हे होय.
२) या प्रवाहािी समाुंतर असा प्रवाह होता ग्रामीण समाजातील सधारिंाुंचा. तयाच्या अग्रभार्ी होते
महातमा जोतीबा फले . मात्र दसऱ्या प्रवाहात होते अनेिं िंते समाजसधारिं. तयात महातमा फले व राजषी
िाहू याुंच्या सामागजिं सधारणाुंना प्रादे गििं मयादा पडत होतया. फल्याुंचे िंायग तयाुंच्या हयातीत पणे
गजल्हा, मुंबई व नर्र गजल्ह्याचा िंाही भार् यात पसरले . िाहू महाराजाुंना सुंस्िानाच्या मयादा पडत
होतया, पढे मात्र या मयादे च्या पलीिंडे जाण्याचे धाडस तयाुंनी िंेले , पण तयाुंना दीघायष्ट्य न लाभल्याने
तयाुंचे िंायग िंाही िंा

खुंगडत झाले , मात्र मततयूपूवी दोन वषे तयाुंनी अस्पतश्याुंच्या व दगलताुंच्या सामागजिं

सधारणाुंची पतािंा सन १९२० साली माणर्ावच्या पगरषदे त भारतरतन डॉ. बाबासाहे ब आुंबेडिंराुंच्या
खाुंद्यावर गदली. इतर मध्यमवर्ीयाुंच्या, िेतिंऱ्याुंच्या बाबतीत हे च िंाम सतयिोधिंाच्या माध्यमातून
सवगश्री लठ्ठे , डोंर्रे , भास्िंरराव जाधव याुंच्यावर सोपगवली. या सतयिोधिं समाजातील एिं पागयिं
म्हणून भाऊरावाुंनी सामागजिं सधारणेची पतािंा खाुंद्यावर घेतली. पण जेव्हा हा समाज ब्राह्मणेतर पक्ष
म्हणून राजिंारणात सन १९२० साली उतरला; ततपूवी एिं वषग भाऊरावाुंनी ओ खले , िंी राजिंारण हे
आपले क्षेत्र नव्हे आगण सामागजिं क्षेत्र हे आपले खरे क्षेत्र आहे व तयातल्या तयात गिक्षण हे तयाुंच्या
ममगस्िानी आहे . भाऊरावाुंनी गिक्षण हे समागजिं सधारणाचे माध्यम डॉ. धोंडो िंेिव िंवे याुंच्याप्रमाणे
स्वीिंारले व रयत गिक्षण सुंस्िेचा व पगहल्या वसगतर्तहाचा जन्म िंाले र्ावी ४-१०-१९१९ रोजी झाला.
३) सन १९२२ साली मुंबई प्राुंतातील गिक्षण खाते लोिंगनयक्त मुंत्री नामदार डॉ. रघनािराव
पराुंजपे याुंच्यािंडे आले . तयाुंनी प्रािगमिं गिक्षण सक्तीचे व सावगगत्रिं िंरण्याचा िंायदा १९२३ साली
िंेला. भाऊरावाुंनी हा िंायदा पास होण्यासाठी डॉ. पराुंजप्याुंच्या पाठीिी लोिंमत आपल्या प्रचारसभातून
उभे िंेले ; तर महातमा र्ाुंधींच्या ग्रामीण उद्योर्धुंद्याच्या सुंघटने िंडे भाऊराव सन १९२४ सालापासून
आिंर्शषत झाले . ग्रामीण गिक्षण व ग्रामोद्धार यािंडे भाऊरावाुंनी आपले लक्ष िंेंगद्रत िंेले . सन १९३२ साली
पण्यास साुंर्लीच्या राजेसाहे बाुंच्या अध्यक्षतेखाली दसरी ग्रामोद्धार पगरषद भरली. या पगरषदे त
भाऊरावाुंनी

भाषण

िंरून

गतसरी

पगरषद

सातारा

गजल्ह्यात

गिंलोस्िंरवाडी

येिे

घेण्याचे

रा. ब. रा. रा. िंाळ्याुंच्या सुंमतीने जाहीर िंेले , व सन १९३३ साली गिंलोस्िंरवाडीस ही पगरषद
भरली. या पगरषदे ची धरा भाऊराुंवानी स्वीिंारली होती. फलटणचे राजेसाहे ब अध्यक्ष व औुंधचे राजेसाहे ब
स्वार्ताध्यक्ष होते. या पगरषदे त भाऊरावाुंच्या िैक्षगणिं व ग्रामोद्धाराच्या िंायाची मक्तिंुंठाने स्तती
िंरण्यात आली व तयाुंचे ग्रामीण जनते वरील वजनही ओ खण्यात आले . (रयत गिक्षण सुंस्िेचा
अहवाल; १९३५-१९३८, पत. ४)
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४) रयत गिक्षण सुंस्िेच्या वरील पगहल्या अहवालात ऑ. सेक्रेटरी ॲड. बारटक्के याुंनी भाऊरावाुंचे
वणगन िंेले आहे : “A man of no university qualification, but of strong common sense, of no
money but of good physic and sound mind; undaunted courage and untining energy,
uninterrupted perseverance and efforts, Mr. Bhaurao Patil, a gaint and all round worker, a
villager himself, resolved to sacrifice his life and to devote it to the uplift of his brother
villagers”.
अिा

या

ग्रामोद्धाराच्या

च व ीत

तयावे च्या

श्री. हमीद

ए. अली (आय. सी. एस.) या

गजल्हागधिंाऱ्याुंनी भाऊरावाुंचा फारच चाणाक्षपणे उपयोर् िंरून घेतला. (नोव्हें .१९३३ ते ऑक्टोबर
१९३६) या ग्रामोद्धाराच्या िंामासाठी भाऊरावाुंना ते गजल्हाभर व्याख्यानासाठी नेत. हमीद ए. अली
गजल््याच्या ग्रामोद्धार सगमतीचे अध्यक्ष व भाऊराव सभासद होते .
५) साराुंि, िंते समाजसधारिं म्हणून भाऊरावाुंनी िंामास सरुवात िंेली ती सन १९१० सालच्या
दधर्ावच्या गवद्यािी आश्रमापासून. या ग्रामोद्धाराच्या च व ीिंडे व ण्यापूवी भाऊराव सतयिोधिं
समागजस्ट म्हणून १९११ पासून गजल्ह्यात व गजल्ह्याबाहे रही जलिाबरोबर व्याख्यान दे त कहडत असत व
गठिंगठिंणी भरणाऱ्या सतयिोधिं समाज पगरषदाुंना िंायगिंता म्हणून हजर राहत. या सतयिोधिं
पगरषदा एिंा अिाने सामागजिं पगरषदाच होतया. तयाुंचे प्रमख िंायग गिक्षण, सामागजिं सधारणा व
परोगहताुंच्या धार्शमिं वचगस्वास गवरोध असा होता. पढे सन १९२० साली ब्राह्मणेतर पक्ष राजिंारणात
गिरण्यासाठी स्िापन झाल्यावर मुंबई िंौस्न्सलात जातवार जार्ा मार्ण्यास मराठा समाजापासून सरवात
झाली. जातवार पगरषदाुंना ऊत आला आगण सामागजिं सधारणा व राष्ट्रीय एिंता या गवचारास खो बसत
चालला होता. महातमा र्ाुंधींचे समाजिंारण, स्वदे िीचा परस्िंार, राष्ट्रीय एिंातमता, राष्ट्रीय गिक्षणाच्या
िा ा, अस्पतश्यता गनवारण यासाठी होते . ते व्हा सन १९२१ साली गिंलोस्िंरािंडील नोिंरीचा राजीनामा
दे ताना सतयिोधिं समाजाच्या तत्त्वाुंपिं
ै ी गिक्षणच प्रिम भाऊराुंवानी हाती घेतले व तयासाठी
डॉ. पराुंजपे, श्री. रावबहादू र िंा े याुंच्यासारख्या प्रार्गतिंाुंची गिक्षणाच्या िंामी भाऊरावाुंनी मदत घेतली
व तयास ग्रामोद्धार च व ीची जोड गदली.
६) महातमा र्ाुंधींच्या ग्रामसधार च व ीत खेड्यातील उद्योर्धुंद्याुंच्या सहिंारी सुंस्िा व
तयाुंचेमाफगत उतपादनाची गवक्री, िेतीची आधगनिं पद्धतीने मिार्त व सधारणा,उत्तम बेण्याचा वापर यावर
व तयासाठी गिक्षणावर भर दे ण्यात आला होता. भाऊरावाुंनी गिंलोस्िंरािंडील नाुंर्राचा प्रसार िंरताना
या बाबीवरच आपल्या सतयिोधिंी व्याख्यानातून भर गदले ला असे. परुंत गिक्षणाच्या बाबतीत खेड्याुंतील
गिक्षिंच मार्गदिगिं असल्याने भाऊरावाुंनी मार्ासवर्ीय गिक्षिंाुंच्या सुंघटनाुंिी सुंबुंध जोडले व सन १९२२
साली अुंर्ापूरच्या प्रािगमिं गिक्षिंाुंच्या अगधवेिनात तयाुंच्यासाठी रेकनर् िंॉले ज िंाढण्याची घोषणा
िंेली. व ततपूवी सन १९१९ व १९२१ साली िंाले व नेले येिे सवग जाती-जमातीच्या मलाुंसाठी वसगतर्तहे
सरू िंेली. गतसरे वसगतर्तह साताऱ्यात १९२४ साली सरू िंेले . ही वसगतर्तहेच भाऊरावाुंच्या
समाजसधारणाची िंेंद्रे होती, ती अिी :
७) या वसगतर्तहात सवग धमांच्या, जातींच्या व अस्पतश्याुंच्या मलाुंना प्रवेि असल्याने सामागजिं
दृष्टीने अस्पतश्यता गनवारणाचे मोठे िंाम झाले . आपण गिंतीही घसा िंोरडा िंरून, मोठ्या आवाजात
म्हटले िंी आम्ही भारतवासीय साुंस्िंतगतिं दृष्ट्ट्ा एिं आहोत; पण ते साुंर्ण्यापरते झाले आगण ते
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उच्चवणीय पढारले ल्या लोिंाुंपरते झाले . फार तर िहरवासीयापरते झाले . खेड्यात आजही िंाय दृश्य
आहे ! महार, माुंर्, चाुंभार, ढोर याुंची वसाहत वेिीबाहे र, घाणीने भरले ल्या पगरसरात असते . तयाचा
पाणवठा वेर् ा असतो. तयाुंचे व्यवसाय अस्वच्छते त बडाले ले असतात. आरोग्य व सामागजिं सधारणेस
गिक्षण हा महत्त्वाचा घटिं असतो. म्हणून भाऊरावाुंनी समाजसधारणासाठी वसगतर्तहेच भावी भरारीची
िंेंद्रे बनगवली. या वसगतर्तहात अठरापर्ड जातींच्या मलाुंना एिंा घरातील मलाुंप्रमाणे एिंत्र राहणे , एिंत्र
स्वयुंपािं स्वहस्ते िंरणे व एिंत्र एिंा पुंर्तीत जेवणे अगनवायग िंेले . जे ग्रामोद्धार सगमतीच्या
खेडोपाडी घेतले ल्या व्याख्यानातून साुंगर्तले ते या वसगतर्तहातून मलाुंिंरवी आचरणात आणगवले .
८) प्रतयेिं खेड्यात िा ा हवी. परुंत र्ाविंऱ्याुंनी िा ा सरू िंेली तर चालगवण्यालायिं गिक्षिं
पागहजे म्हणून प्रिम भाऊरावाुंनी गसल्व्हर ज्ज्यगबली रेकनर् स्िंल सरू िंेले . या रेकनर् स्िंूलमध्ये
सतारिंाम, लोहारिंाम व िेती गिक्षणावर भर गदला. अस्पतश्यता गनवारणाचे हे गिक्षिं अग्रदू त बनावेत
म्हणून तयाुंचे जेवणखाण व राहणे िाहू बोगडं र् हाऊसमधील इतर मलाुंसमवेत होते . अतयल्प खचात एिंत्र
राहण्याची व जेवणाची तयाुंची सोय िंरण्यात आली होती. महातमा र्ाुंधींनी छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊसचे
नामिंरण िंरताना अस्पतश्यता गनवारणाचे िंाम व स्पतश्य-अस्पतश्य मले एिंत्र बुंधभावाने राहत असल्याने
पाहू न भाऊरावाुंची पाठ िोपटली होती व म्हणाले होते िंी,“भाऊराव, मला जे साबरमती आश्रमात िंरता
आले नाही ते तम्ही िंेले .” हे जर्जाहीर आहे िंी साबरमती आश्रमात ददाभाई, तयाुंची पतनी सौ. दानीबेन
व मलर्ी लक्ष्मी याुंना घेण्यास स्पतश्य र्जराती समाजाने महातमा र्ाुंधींना प्रगतबुंध िंेला होता. भाऊरावाुंचे हे
वसगतर्तह स्पतश्य सनातन्याुंना ‘सबर्ोलुं िंारी’ वाटे . तयाम े साताऱ्यात सावगजगनिं हौदावर वसगतर्तहातील
मलाुंना

पाणी

भरण्यास

व आुंघो ीस

मज्जाव

होई; मर्

मले

बुंड

िंरून

उठत, या

हौदावर

पाणी भरीत, आुंघो ी िंरीत. भाऊरावाुंच्या सामागजिं सधारणेच्या ममगस्िानी अस्पतश्यता गनवारण हे
पगहल्या प्रतीचे िंाम होते. सन १९५३ मध्ये पण्यास न्यायमूती डॉ. प्र. बा. र्जेंद्रर्डिंर याुंच्या
अध्यक्षतेखाली पगहली महाराष्ट्र सामागजिं पगरषद झाली. भाऊराव गतच्या प्रवतगिंापैिंी एिं असल्याने
अस्पतश्यता व जातीभेद मानणार नाही अिी एिं िपि सभासदाुंना घ्यावी लार्े. या िपिेवर भाऊरावाुंचा
आग्रह असे. या अस्पतश्यता गनवारणाच्या िंामाम े च गदल्लीच्या हगरजन सेविं सुंघाने सन १९३३-३६ या चार
सालाुंत िाहू बोगडं र् हाऊसला दरसाल रु. ५०० मदत गदली.
९) भाऊरावाुंनी खेड्याुंतील लोिंगिक्षण, ग्रामोद्धार, अस्पतश्यतागनवारण आगण प्रािगमिं स्वयुंसेवी
िा ाुंची साुंर्ड आपल्या रेकनर् िंॉले जमध्ये तयार झाले ल्या प्रािगमिं गिक्षिंाुंमाफगत घालू न सामागजिं
सधारणेचा पाया ग्रामीण भार्ात घातला. तयाुंचे हे िंाम त ार्ा ातून सरू झाल्याने (ग्रासरूट
ले व्हल) जनते ने

तयाुंचे

नेतततव गनस्सुंिंोचपणे

स्वीिंारले

व

भाऊरावाुंचे

लोिंसुंग्रहाचे

व

लोिंसाहाय्याचे िंाम सिंर झाले व तयाुंचे समाजसधारणेचे िंाम महाराष्ट्रात सदू र अनेिं गजल्ह्याुंत
पसरले .
१॰) आपल्या सुंस्िेसाठी मदत र्ो ा िंरताना आजचे अनेिं सुंस्िाचालिं जसे पालिंाुंना वेठीस
धरून प्रवेि दे ताना जबरदस्तीची दे णर्ी र्ो ी िंरतात, तसे भाऊराव िंधीही िंरीत नसत. पायास
कभर्री बाुंधल्याप्रमाणे

ते

सतत

कहडत

असत. ग्रामीण

भार्ातील

तयाुंचे स्नेहीसोबती, सुंस्िेचे

चाहते, गहतकचतिं आपण होऊन, पैसे व धान्यरूपानेतयाुंना मदत दे त. भाऊराव म्हणत, “ िेतिंऱ्याुंनी
माणिी

एिं

रुपयाप्रमाणे मदत

द्यावी. एिंाद्या

धगनिंाने

हजार

रुपये

दे ण्यापेक्षा

मोलाचे आहे . िंारण माझी सुंस्िा तयाम े हजार िेतिंऱ्याुंच्या अुंतःिंरणात स्िान गम वील.”

अनु क्रमणिका
अनु क्रमणिका

ते

अगधिं

११) डी. ई. सोसायटीच्या गिक्षिंाुंचा आदिग सुंस्िेच्या आजीव सेविंाुंपढे असल्याने गिक्षिं
स्वेच्छे ने तयार् िंरीत. आज गिक्षिंाुंना अनेिं मोठ्या वेतनश्रेणीप्रमाणे िासनािंडू न १००% पर्ार गम तो व
ज्ज्या सुंस्िेम े आपले अस्स्ततव आहे , गतच्यासाठी गिंरिंो

तयार् िंरावयास ते तयार होत नाहीत. अिात

तयास िंारणही आहे . आजच्या अनेिं सुंस्िाचालिंाुंनी तयाुंच्या सुंस्िाुंना सुंस्िान बनगवले आहे . सवग सत्ता
तयाुंच्या हातात एिंवटली आहे . गिक्षिं िंेव

वेतनाचे अगधिंारी नोिंर झाले त. तयाुंना सुंस्िेच्या

िंारभारात िंाडीचाही अगधिंार नाही. मजूर व मालिं असे गिक्षिंाुंचे व सुंस्िाचालिंाुंचे सुंबध
ुं गनमाण
झाले आहे त. ‘जनसेवा ही ईर्श्रसेवा’ हा भाऊरावाुंचा आदिग असल्याने ते सुंस्िापिं असले तरी तयाुंचे
गवद्यािी व गिक्षिं तोच आदिग स्वतः पढे ठे वन
ू सुंस्िेचा िंारभार चालवीत. ‘सुंस्िा माझी आहे , मी
गतच्यासाठी आहे ’, (सेन्स ऑफगबलाँगर्िं) ही भावनाच गिक्षिंाुंत आज नष्ट झाली आहे . िंारण
उत्तुंर् व्यगक्तमत्त्वाचे स्वािगतयार्ी सुंस्िापिंही आज नाहीत. जे आहे त तयाुंचा लोिंसुंग्रहही गिटा आहे , आगण
सुंस्िा स्िापणे म्हणजे स्वतःचे व स्वतःच्या र्ोतावळ्याुंचे चरण्याचे िंरण तयार िंरणे व समाजसेवा म्हणजे
स्वतःच्या सग्या–सोयऱ्याुंची सेवा असे गिक्षण क्षेत्रास स्वरूप आले . तयास प्रमख िंारण स्वािी, राजिंीय
अनयायाुंच्या हाती तया सुंस्िा सत्तास्िानी असले ल्या राजिंीय नेतयाुंच्या चिंीच्या धोरणाम े व
िंतपाप्रसादाने आल्या. हे घडले व घडत आहे . स्वातुंत्र्य च व ीतून राज्ज्यििंटाची धरा वाहण्यास आले ले
पगहले नेते राजिंारणी असले तरी प्रिम ते समाजसेविंच होते . आज तिी स्स्िती नाही. राजिंीय सत्ता
समाजसेवस
े ाठी, राष्ट्रोद्धारासाठी राबगवण्यापेक्षा स्वतःच्या वैयगक्तिं स्वािासाठी राबगवण्यािंडे आजचे
नेते तयार आहे त. म्हणून गिक्षण क्षेत्र हे इतर क्षेत्राप्रमाणे भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे . सेवाभावी गिक्षिं तयार
िंेले

ही भाऊरावाुंची सवांत मोठी समाजसेवा आहे

हे

मान्य िंरावे लार्ते . या पार्श्गभम
ू ीवर

भाऊरावाुंचे समाजसेविंाुंतील स्िान जोखल्यास ते उत्तुंर् व अगद्वतीय असल्याचे जाणवते. भाऊरावाुंनी
आपल्या गिक्षणसुंस्िेतून समाजसेवच्े या अनेिं अुंर्ोपाुंर्ाुंनाही स्िान गदले होते , ते असे.
१२) भाऊराव स्वतः िेतिंरी असल्याने िेतिंऱ्याुंच्या गहताच्या र्ोष्टीिंडे लक्ष दे त. १८ ऑर्स्ट
१९२९

रोजी

पण्यात

जेधे

मॅन्िनमध्ये मुंबई

इलाखा

िेतिंरी

सुंघाची

स्िापना

सातारच्या

आर. जी. राणे वगिंलाुंच्या अध्यक्षतेखाली झाली. भाऊराव गतचे सभासद होते . तयाुंनी ठराव माुंडला िंी
सन १९२० नुंतर ज्ज्या ज्ज्या तालक्याुंत सारावाढ झाली असेल ते िे फेरचौिंिी होण्यासाठी च व

उभी

िंरावी व तो ठराव पास झाला. या सभेत िेतिंऱ्याुंच्या िंो – ऑपरे गटव्ह सोसायट्ा असाव्यात असे ठरले
होते. भाऊरावाुंनी यापूवीच १९२० सालच्या नोव्हें बर मगहन्यात इस्लामपूरला सहिंारी पेढ्याुंची पगरषद
भरगवली होती व गतच्यापढे प्रा. वा. र्ो. िंा े याुंचे ‘सहिंागरता व मार्ासले ले वर्ग’ या गवषयावर
व्याख्यान िंरगवले

होते . (रा. अ. िंगडया िंतत ना. भा. गव. जाधव याुंचे चगरत्र व िंायग, पत. १५१ -

१७६). रयत गिक्षण सुंस्िा स्िापन िंेल्यानुंतर सन १९४० साली गिक्षिं व गिक्षिंेतर सेविंाुंच्या
अडचणीच्या वे ी उपयोर्ी पडावी म्हणून रयत सेविं िंो-ऑप. क्रेगडट सोसायटी स्िापन िंेली. गतचे आज
गविाल सहिंारी बँिंेत रूपाुंतर झाले आहे .
सन १९१५ साली गिंले ास्िंरवाडीस िंाम िंरीत असताना ते िील िंामर्ाराुंना पगहल्या
महायद्धाम े जीवनावश्यिं वस्तू गम णे अवघड झाल्याने भाऊरावाुंनी तयाुंच्यासाठी सहिंारी स्टोअसग सरू
िंेले होते. तयाच धतीवर दसऱ्या महायद्धिंा ी वसगतर्तहाच्या मलाुंना व सुंस्िेच्या सेविंाुंना जीवनावश्यिं
वस्तू व धान्य गम ावे म्हणून रयत सेविं िंो–ऑप. स्टोअसगची स्िापना सन १९४२ साली िंेली. सन
१९४०-४१ साली स्िापन िंेले ल्या. सौ. लक्ष्मीबाई पाटील स्मारिं फुंडाचे गिक्षणोत्तेजिं सहिंारी पतपेढीत
रूपाुंतर गवद्यार्थ्यांना व गिक्षिंाुंना िंजाऊ रिंमा गिक्षणासाठी दे ण्याची सोय सन १९५७ पासून िंरण्यात
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आली. माण तालक्यात राजेवाडी तलावािेजारची िेती िंरण्यासाठी सहिंारी िेती सुंस्िा व कपर् ीस
मेंढ्याुंचे पैदास िंेंद्र सरू िंेले .
१३) छत्रपती िाहू बोगडं र्ला भाऊरावाुंच्या प्रयतनाने बॅिंवडग क्लास वसगतर्तह म्हणून सन १९३४
साली मान्यता गम ाली होती. तयास भाऊरावाुंची गडसेंबर १९२९ मधील श्री ओ. बी. एच. स्टाटग
िंगमटीपढील साक्ष िंारणीभूत होती. या सगमतीपढे अस्पतश्याुंच्या िा ाुंचा व दे वदासींच्या पनवगसनाचा व
तयाुंच्यामधील वेश्याव्यवसाय िाुंबगवण्याचा प्रश्न तयाुंनी आग्रहाने माुंडला. हे च श्री स्टाटग बॅिंवडग क्लास
ऑगफसर झाल्यानुंतर तयाुंचेपढे भाऊरावाुंनी बालर्न्हे र्ार िंोटािंडील मलाुंचा प्रश्न माुंडला होता, िंारण
सन १९३७ पासून ते या बोडाचे सभासद होते . तयाुंचे म्हणणे िंी, तरुुंर्ासमान बोस्टग ल स्िंूल्स येरवड्याच्या
िा े त या बाल-र्न्हे र्ाराुंची सधारणा होणार नाही. तयाुंचे सहानभूतीपूणग मक्त वातावरणात सुंर्ोपन
व गिक्षण झाल्यास ते उत्तम नार्गरिं बनतील. या प्रयोर्ासाठी भाऊरावाुंनी या बालर्न्हे र्ाराुंना छत्रपती
िाहू बोडींर् हाऊसमध्ये दाखल िंरण्यास सरुवात िंेली. व या मलामलींतून उत्तम नार्गरिं बनवून
दाखगवले . छत्रपती िाहू बोगडं र् हाऊसला मक्त वातावरणात आल्यावर ही मले प ू न जाण्याचा गवचार
सोडू न दे त िेती, बार्िंाम, स्वयुंपािं आदींमध्ये रमल्याने तयाुंना गिक्षणाबरोबर खे ाचा व नवगनर्शमतीचा
आनुंद गम े . या मलाुंपैिंी अनेिंजण गद्वपदवीधर होऊन सुंस्िेत िंाम िंरीत आहे त. सन १९३८ सालीच
छत्रपती िाहू बोडींर् हाऊसला अिा र्न्हे र्ार मलाुंसाठी सधारर्तह व िा ा म्हणून मान्यता गम ाली
होती. समाजाच्या मख्य प्रवाहापासून तटले ल्या या बालर्न्हे र्ाराुंस परत मू

प्रवाहात आणणे ही फार

मोठी जोखमीची समाजसेवा होती. ती भाऊरावाुंनी पार पाडली. मलींच्या बाबतीत, वेश्याव्यवसाय किंवा
ततसम अनैगतिं व्यवहारापासून तयाुंना मक्त िंरण्याची गिक्षण हीच र्रुगिंल्ली असल्याचे तयाुंचे मत
होते. म्हणून मलींना िा े त पाठगवण्यास व तयाुंना सवग सवलती मोफत दे ण्यावर तयाुंचा भर
होता. मलींच्यासाठी पाच वेर्ळ्या स्वयुंसेवी िा ा सरू िंेल्या होतया.
१४) धार्शमिं बाबतीत भाऊराव धमगभो े किंवा अुंधश्रद्ध नव्हते . या गवर्श्चक्राच्या मार्े ईर्श्र किंवा
गनर्शमिं नावाची िक्ती आहे किंवा असावी असे ते मानीत. मात्र ते मूर्शतपूजिं नसल्याने जैन मुंगदरात
जात नसत. जैन समाजाच्या अगधवेिनास ते हजर राहात. िंमगठ जैनाुंच्या प्रबोधनाद्वारे तयाुंच्यात
दीनदगलत व अस्पतश्याुंच्याप्रती प्रेम व सहानभूती गनमाण िंरण्याचा तयाुंचा प्रयतन असे. तयाबरोबरच रयत
गिक्षण सुंस्िेच्या िंायास मदत गम गवण्याचा हे तू असे. सनातनी व अस्पतश्यता पा णाऱ्या जैनाुंस जाहीरपणे
ते वाक्ताडन िंरीत. हाच दृगष्टिंोन मराठा व िंमगठ ब्राम्हण माणसाुंबद्दल तयाुंचा असे. अठरापर्ड जातीस
मराठा समाजाने आपणात गम वून बतहन्मराठी समाज तयार िंरावा अिी तयाुंची गविाल दृष्टी असल्याने
आुंतरजातीय

गववाहास

भाऊराव

प्रोतसाहन

दे त. सुंस्िेत असे

िंाुंही

गववाह

तयाुंनी

घडवून

आणले . साराुंि, धार्शमिं बाबतीत ते दराग्रही नव्हते व परोगहतिंतत िंमगठ रूढी, आचारगवचार व सुंस्िंार
याुंच्या बाबतीत भाऊराव रूढीभुंजिं होते . मर् हे परोगहत, जैनातील असोत, ब्राह्मणातील असोत किंवा
मराठ्यातील असोत, तयाुंच्या बाबतीत रूढीभुंजिं मानवतावादी दृगष्टिंोन भाऊरावाुंचा होता. तयासाठी
सुंस्िंारिंेंद्रे ही सरू िंेली होती.
१५) आधगनिं महाराष्ट्राच्या िुंभर गनमातयाुंमध्ये (प्रा. र्ुं. बा. सरदार आदींनी सुंपागदले ल्या
महाराष्ट्र जीवन, भार् २, पत. ५६७) भाऊरावाुंचा समावेि िंरण्यात आला आहे . परुंत सामागजिं सधारिं
म्हणून जेव्हा भाऊरावाुंचा गवचार िंेला जातो, ते व्हा असे गदसते िंी महातमा फल्याुंच्यानुंतर गवसाव्या
ितिंाच्या पगहल्या साठ वषात छत्रपती िाहू महाराज सोडले तर महाराष्ट्रातील सामागजिं व िैक्षगणिं
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िंायग िंरणाऱ्या समाजसेविंाुंमध्ये भाऊराव पाटील याुंचे स्िान अत्त्यच्च होते . तयाुंचे व्यगक्तमत्त्व अगतिय
र्गतमान होते. गिक्षण व सामागजिं क्षेत्रास तयाुंनी गदले ले नेतततव अतलनीय असेच होते . जव

जव

४४

वषे ते महाराष्ट्रीय जनते चे हृदयसम्राट होते . अनेिं वे ा तयाुंची िंचेष्टा िंरण्यास आले ले महाभार् तयाुंच्या
िंायापढे गवनम्र होऊन, हात जोडू न तयाुंची स्तती िंरू लार्त. असा होता तयाुंच्या िंायाचा मगहमा. तयाुंच्या
अव्यगभचारी ध्येयगनष्ेचा व अतलनीय तयार्ाचा हा पगरणाम होता. तयाुंच्या उत्तुंर् व्यगक्तमत्त्वापढे इतर
सामागजिं सधारिं खजे वाटतात. सरवातीस अव्यवहायग गदसणाऱ्या तयाुंच्या िंल्पना व गवचार आिंारास
येताच मोठे अिगिास्त्रज्ञ व गिक्षणतज्ञ अचुंबा व्यक्त िंरून आपल्या गजव्हे वर गनयुंत्रण ठे वीत. भाऊराव सतयअकहसेचे पजारी असले तरी अन्याय गदसताच नाठा ाुंचे मािी तिंोबारायाप्रमाणे िंाठी उर्ारण्यास ते
मार्ेपढे पाहत नसत. तयाुंच्या हातातील िंाठी जणू तयाचे प्रतीिं होते .
१६) गप वणूिंरगहत एिंसुंध, एिंातम अिा भारतीय समाजगनर्शमतीचे भाऊरावाुंचे ध्येय असल्याने
तयासाठी ते गवगवधाुंर्ाने झटत रागहले . ग्रामोद्धार व गिक्षण ही तया ध्येयगसद्धीची आयधे होती. या आयधाुंच्या
द्वारे लढत असताना तयाुंचा र्ौरव होण्याचे अनेिं प्रसुंर् आले .
१७) भाऊरावाुंचा पगहला र्ौरव लक्ष्मणराव गिंलोस्िंराुंनी आपल्या २९-१०-१९२१ च्या पत्रात
भाऊरावाुंचा राजीनामा स्वीिंारताना तयाुंच्या दे िभणक्तपि सेवेचा िंेले ला आहे . तयाच्या पढील मगहन्यात
८-१२-१९२१ रोजी नेले येिे वसगतर्तह सरू िंरताना ततिंालीन गजल्हागधिंारी श्री. एन. एल. मॉयसी
याुंनी भाऊरावाुंचा ‘सतयिोधिं गमिनरी’म्हणून सतिंार िंेला आहे . भाऊरावाुंनी िैक्षगणिं िंायास व
ग्रामोद्धार च व ीस वाहू न घेतल्यावर सातारचे गजल्हागधिंारी हमीद ए. अली सन १९३५ ते १९३८ च्या
अहवालास प्रस्तावना गलगहताना भाऊराव, तयाुंची रयत गिक्षण सुंस्िा व छ. िाहू बोगडं र् हाऊसबद्दल
म्हणतात,
“It is one of India’s most splendid activities. The great banyan tree under which
Chhatrapati Shahu Boarding House has its life, is indeed an appropriate symbol of the work
done by Mr. Bhaurao Patil and his Colleagues, and who can see that banyan tree and see
Bhaurao without feeling that they are not alike but identical, the same burly flowing figure, the
same indomitable will to spread for giving more and ever more a truly religious shade to all
corners!”
(या प्रस्तावनेनुंतरच रयत गिक्षण सुंस्िेचे बोधगचन्ह वटवतक्ष झाले .) तयानुंतर श्री. हमीद अलीनी
म्हटले , “Here one sees the foundation being laid of the education that India wants. The
success of Bhaurao’s Work is a magnificiant justification of his un-conquerable faith and
sacrifices and gives confidence in the fineness of humanity.” (पत. ४-५)
यानुंतर भाऊरावाुंचा र्ौरव गिंलोस्िंरवाडीस सन १९३३साली भरले ल्या गतसऱ्या ग्रामोद्धार
सभेत, ते िे जमले ल्या प्रमख नेतयाुंिंडू न तयाुंच्या ग्रामीण जनतेसाठी चालले ल्या िंामाबद्दल अगभनुंदनासह
िंरण्यात आला आगण तयाच साली महाराज सयाजीराव र्ायिंवाड (३ रे ) याुंनी छत्रपती िाहू बोगडंर्
हाऊस पाहू न फार मोठा र्ौरव िंेला. याची मागहती पूवी गदले ली आहे च. (उक्त अहवाल, पत. १३)
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१८) यापूवी १९२६ साली ऑर्स्ट मगहन्याुंत भाऊरावाुंच्या जीवन व िंायाचा त्रोटिं पगरचय
श्री. िंे. सी. ठािंरे

याुंनी

प्रबोधन

मागसिंातून

िंेला

होता. तयाुंनी

भाऊरावाुंना

‘आदिग

समाजसेविं’ म्हटल्याची आठवण धनुंजय िंीराुंनी आपल्या चगरत्रात गदली आहे . (पाहा बा. म. ठोिंेिंतत
िंमगवीर भाऊराव पाटील, पत. ६८) गिंलोस्िंरवाडीच्या ग्रामोद्धार पगरषदे नुंतरच भाऊरावाुंना िंमगवीर या
उपाधीने जनते ने भूषगवले ले गदसते . पण भाऊरावाुंना स्वतः ‘रयतसेविं’ म्हणवून घेणे पसुंत होते . तयाम े
सुंस्िेच्या

गसल्व्हर

ज्ज्यगबली

रेकनर्

िंॉले जच्या

सन

१९४१-४२

अहवालात (पत. ३२) प्रिम

भाऊरावाुंना ‘िंमगवीर’ उपाधी लावण्यात आल्याचे गदसते . परुंत १९३४ पासून तयाुंना िंाहीजण िंमगवीर
म्हणत असल्याचे गदसते. (बा. म. ठोिंेिंतत िंमगवीर भाऊराव पाटील चगरत्र, पत. १२८)
१९) १९४५ साली सातारा गजल्हा गवद्यािी िंाँग्रेसने भाऊरावाुंना एिं लाखाची िैली दे ण्याचा ठराव
िंापील र्ावी साने र्रुजींच्या अध्यक्षते खाली १३-५-१९४५ ला िंेला.तयाुंत भाऊरावाुंचा महषी िंमगवीर
भाऊराव पाटील असा उल्लेख िंरण्यात आला आहे . पण ‘रयतसेविं’ ही उपाधी अर्ोदर दे ण्यात आली
आहे . (डॉ. रा. अ. िंगडया िंतत िंमगवीर भाऊराव पाटील, इुंग्रजी चगरत्र, पत. ३०९)
२॰) भाऊरावाुंचा म. र्ाुंधींनी छत्रपती िाहू बोगडं र्च्या नामिंरण गवधीप्रसुंर्ी र्ौरव िंेला
होता. तयाचा पूवीच उल्लेख िंेले ला आहे च. याम े हगरजन सेविं सुंघाने रयत गिक्षण सुंस्िेस अनदान
दे ऊन भाऊरावाुंचा र्ौरव सन १९३३ साली िंेला.
२१) सन १९४५ साली मे मगहन्याच्या २२ तारखेस िंोल्हापूरच्या उद्यमनर्र व िाहू परीच्या र्ू
व्यापाऱ्याुंनी भाऊरावाुंना रु. २५, १५१ ची िैली िंोल्हापूरचे मुंत्री नामदार र्लाबराव दे िमख याुंच्या हस्ते
दे ऊन तयाुंचा भव्य सतिंार िंेला. (िंाटिंरिंतत िंमगवीर भाऊराव पाटील चगरत्र, पत. ७०)
२२) भाऊरावाुंच्या दृष्टीने दोन र्ौरव समारुंभ महत्त्वाचे होते . भाऊरावाुंना सुंगधवाताच्या गविंाराने
अनेिं प्रसुंर्ी जार्ीच गख ू न ठे वल्याने, सुंस्िेच्या आजी-माजी गवद्यार्थ्यांनी तयाुंना एिं मोटार घेऊन
दे ण्याचे ठरगवले . तयासाठी रु. ११ हजार जमगवण्यात आले होते . तसेच सातारा गजल्हा गवद्यािी िंाँग्रेसने
एिं लाखाची िैली दे ण्याचे ठरवून सद्र्रू र्ाडर्े महाराज याुंच्या उपस्स्ितीत ता. २७ व २८ नोव्हें बर
१९४८ रोजी हे दोन्ही समारुंभ उरिंण्यात आले . महाराष्ट्रातल्या बहजन समाजाच्या मलाुंसाठी भाऊरावाुंनी
आजपयंत िंाम िंेले , तयाची जाण गवद्यार्थ्यांनी ठे वल्याने भाऊराव गवद्यार्थ्यांच्या या िंततज्ञते ने भारावून र्ेले
होते. हे समारुंभ म. र्ाुंधींच्या हस्ते व्हावयाचे; पण नोवाखालीत उस ले ला जातीय दुं र्ा िाुंबगवण्यासाठी
म. र्ाुंधींना जावे लार्ल्याने तयाुंनी सुंदेि पाठगवला िंी, “श्री भाऊराव पाटील िंी सेवा ही उनिंा सच्चा
िंीतीस्तुंभ है। गफर भी छात्रोंने जो प्रवतत्ती िंी है , वह उनिंे गलये तो स्ततय है । श्री भाऊराव दीघग िंालतिं
सेवा िंरते रहे ।’’ (९-१-१९४८)
२३) सन १९४८-४९ मध्ये च अहमदनर्र गजल्हा लोिंलबोडाच्या अध्यक्ष होतया सौ. गहराबाई
भापिंर. तयाुंनी भारतरतन महषी अण्णासाहे ब िंवे, हगरजनसेविं िंािंासाहे ब बवे व र्रुवयग बाबरावजी
जर्ताप याुंच्यासह भाऊरावाुंना, तयाुंच्या प्रदीघग समाजसेवब
े द्दल ता. १७-३-१९४९ रोजी सुंयक्त मानपत्र
दे ऊन र्ौरव िंेला. सन १९५७ साली भाऊरावाुंच्या िैक्षगणिं िंायाचा सवणग महोतसव साजरा िंरण्यासाठी
ग्वाल्हे रचे महाराज गजवाजीराव किदे याुंच्या अध्यक्षतेखाली एिं सगमती स्िापन िंेली. या सवणग महोतसव
फुंडास महाराष्ट्र िासनाने रु. २ लाख गदले . मात्र भाऊरावाुंना हा फुंड गनमाण िंरणे मान्य
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नव्हते. भाऊरावाुंची प्रिंतती गदवसेंगदवस खालावत चालली होती. हे जाणून सातारा गजल्हा लोिंल बोडाने
ता. २३ जलै १९५८ रोजी मानपत्र गदले . आजारी अवस्िेतही भाऊराव या समारुंभास हजर रागहले .
२४) ता. ३. नोव्हें बर १९५८ रोजी भाऊराव गिंलोस्िंरवाडीच्या िंारखान्याच्या सवणग महोतसव
समारुंभातील सतिंारास हजर रागहले . वाडीहू न साताऱ्यास परतानाच तयाुंना हृदयगविंाराचा तीव्र झटिंा
आल्याने तयाुंना पण्यास उपचारासाठी हलगवण्यात आले . या गिंलोस्िंरवाडीच्या गिंलोस्िंराुंच्या
िंारखान्यातील िंामर्ाराुंनी सन १९५२ मध्ये ता. ११ माचग रोजी नामदार डी. पी. िंरमरिंर याुंच्या हस्ते
रु. २५ हजाराुंची िैली गदली होती व सतिंार िंेला होता.
२५) सन १९५८ मधील हा आजार िेवटचा होता. बाबराव सणसाुंच्या बुंर्ल्यावर भाऊरावाुंना ठे वन
ू
डॉ. बोधे तयाुंच्यावर उपचार िंरीत होते . पण तो आजार वाढत चालला होता. २० नोव्हें बरला तयाुंना ससून
रुग्णालयात दाखल िंरण्यात आले . भारत सरिंारच्या दप्तरी भाऊरावाुंच्या िंायाची नोंद सन १९४९ साली
३० सप्टें बरला प्रा. हमायून िंबीर याुंनी सुंस्िेस भेट गदल्यापासून होती. गविेषतः मौलाना आझाद व
डॉ. आुंबेडिंर याुंनी मध्यस्िी िंेल्याने महाराष्ट्र िासनाने सुंस्िेवरील अन्याय्य ग्रँटबुंदी उठगवली
होती. नोव्हें बर ५८ मध्ये भाऊराव अतयवस्ि असल्याने ता. २६ जानेवारी ५९ रोजी भाऊरावाुंना राष्ट्रपतींनी
पद्मभूषण हा गिंताब बहाल िंेला. तयानुंतर ५ एगप्रल १९५९ रोजी पणे गवद्यापीठािंडू न भाऊरावाुंना
सन्माननीय डी. गलट. पदवी रँग्लर डॉ. र. प. पराुंजपे याुंच्या हस्ते ससून हॉस्स्पटलमध्ये दे ण्यात आली.
२६) ता. ६ मे १९५९ रोजी अहमदनर्र येिे डॉ. कचतामणराव दे िमख याुंच्या हस्ते भाऊरावाुंना
अहमदनर्र गजल्ह्याने जमगवले ले रु. १ लाख डॉ. धनुंजयराव याुंच्यामाफगत दे ण्यात आले . भाऊरावाुंना
दवाखान्यातून हलण्यास डॉ. मोदींनी परवानर्ी गदली नव्हती. हा अहमदनर्रचा सतिंार व र्ौरव समारुंभ
भाऊरावाुंच्या आयष्ट्यात िेवटचा ठरला.िंारण ता. ९ मे १९५९ रोजी भाऊरावाुंनी ससून इस्स्पत ात वॉडग
नुं. ७ मधील गबछान्यावर िेवटचा र्श्ास घेऊन आपली इहलोिंीची यात्रा सुंपगवली. डॉ. कचतामणराव
सौ.दर्ाबाई दे िमखाुंसह ता. ७ रोजी ससून इस्स्पत ात भाऊरावाुंना मततयूपूवी भेटले . सन १९५७ साली
डॉ. दे िमखाुंच्या हस्तेच भाऊरावाुंचे डॉ. मॅर्थ्यूगलगखत इुंग्रजी चगरत्र प्रगसद्ध झाले होते . भाऊरावाुंच्या मततयूने
सारा ग्रामीण महाराष्ट्र ह ह ला. साऱ्या प्रमख वतत्तपत्राुंनी तयाुंच्यावर मततयले ख गलगहले . गविेषतः आचायग
अत्र्याुंचा ले ख हृदयस्पिी होता.
२७) भाऊरावाुंच्या वरील चगरत्रािंडे व िंायािंडे पागहल्यानुंतर असे गदसून येते िंी तयाुंना सखात
लो ण्याची सुंधी असूनही तयाुंनी हे समाजसेवच
े े व लोिंगिक्षणाचे व्रत स्वेच्छे ने स्वीिंारले होते . भाऊराव हे
मानवते चे पजारी होते . भाऊरावाुंच्या िंा ात पारतुंत्र्य हटगवण्याचे दोन मार्ग होते . पगहला मार्ग राजिंीय
च व ीचा व दसरा मार्ग होता समागजिं सेवच
े ा. भाऊरावाुंनी पणतीप्रमाणे मुंदपणे , िंणािंणाने ज ू न
प्रिंाि दे ण्याचे सामागजिं व िैक्षगणिं िंायग स्वीिंारले . तयास प्रमख िंारण म्हणजे ततिंालीन सतयिोधिं
समाजाची सामागजिं च व

व छत्रपती िाहू महाराजाुंच्या सामागजिं प्रबोधनाची प्रेरणा. भाऊरावाुंचे

समाजसधारिं म्हणून सवात मोठे िंायग िंोणते ? असा प्रश्न गवचारल्यास तयास उत्तर हे िंी, गिक्षण हे
दास्यगवमोचनाचे प्रभावी िास्त्र असून व्यगक्तर्त व राष्ट्रीय उतिानाची ती मोठी िक्ती आहे . याची जाण र्रीब
व अठरागवर्श्े दागरद्र्यात लो णाऱ्या जनतेस तयाुंनी िंरून गदली. गहतसुंबुंधी लोिं दास्यगवमोचनाच्या
िंायात अडि े आणतात तेव्हा गिक्षणाचा प्रसार िंरणे म्हणजे हा अडि ा नष्ट िंरणे होय.समाजातील
सगिगक्षत व अगिगक्षत याुंतील द्वुं द्व नष्ट िंरण्यानेच भारतीय समाज एिंसुंध होईल अिी तयाुंची धारणा होती.
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२८) भाऊरावाुंचा एिं व्यक्ती म्हणून गवचार िंरीत असताना तयाुंच्या अुंर्ी असले ल्या सुंन्यस्त वतत्ती
व बुंडखोरपणा या र्णाुंचे बारिंाईने अध्ययन िंेल्यास असे गदसते िंी हे दोन र्ण एिंाच नाण्याच्या दोन
बाजू आहे त. तयाुंच्या सुंन्यस्त वतत्तीमध्ये, सतयाची आराधना, तयार्, साधेपणा व िंरुणा या र्णाुंचा अुंतभाव
होता. जनसेवस
े ाठी ही सुंन्यस्त वतत्ती राबवीत असताना तयाुंची श्यामवणग गधप्पाड दे हयष्टी पाुंढऱ्यािभ्र
दाढीने, िभ्र

खादीने, अनवाणी

पायाने

चालताना

पाहू न

न्यायमूती

डॉ. पी. बी. र्जेंद्रर्डिंराुंना

भाऊरावाुंच्या गठिंाणी प्राचीन ऋषीचा भास झाला. डॉ. ध. रा. र्ाडर्ी ाुंनी भाऊरावाुंना यती म्हटले च
होते. अस्पतश्य, पगरतयक्त, माततगपततगवहीन बालिंाुंना पाहू न तयाुंची सुंन्यस्त वतत्ती िंरुणेचे रूप धारण िंरी व
तयाुंना मदत दे ऊन या िंरुणेत सहभार्ी होण्यास इतराुंनाही ते भार् पाडीत. हा असा होता तयाुंच्या सुंन्यस्त
वतत्तीचा पगरणाम.
२९) भाऊरावाुंचा बुंडखोरपणा ही नाण्याची दसरी बाजू. सतयान्वेषी र्ण हे तयाचे एिं
स्वरूप. अण्णासाहे ब लठ्ठठ्यागवरुद्ध खोटी साक्ष दे ण्याचे नािंारून िंोल्हापूर डाुंबर प्रिंरणात व खद्द
लठ्ठठ्याुंच्या गवरुद्ध बुंड िंरून वसगतर्तहाचा तयार् िंरण्यात हा सतयान्वेषी र्ण प्रर्ट झाला आहे . या
बुंडखोरपणातच सतय अकहसेचा तयाुंनी परस्िंार िंेला होता. जैनाुंनी अस्पतश्यता पा णे व अस्पतश्याुंना दू र
राखणे म्हणजे जैनाुंच्या ‘अभयदान’ या तत्त्वाची व मानवते ची कहसा आहे असे ते जैनाुंना व्याख्यानातून
साुंर्त. ब्राह्मण किंवा मराठ्याुंना अकहसेचे व अस्पतश्यता न पा ण्याचे तत्त्व पटगवताना तयाुंनी िारीगरिं
ब ाचा उपयोर् िंेला नाही. औदुं बर किंवा सज्जनर्ड येिे प्रसादाची पुंर्त सवांच्यासाठी एिं असावी म्हणून
व्याख्यानाचा उपयोर् िंेला, अनयायाुंना सबरीचा उपदे ि िंेला, ब ाचा नाही.
३॰) रुंजल्या र्ाुंजले ल्याची सेवा िंरण्यासाठी या सतय-अकहसायक्त बुंडखोरीचा उपयोर्
भाऊरावाुंनी िंेल्याचे गदसते . म्हणून ‘िंमगवीर’ उपाधीपेक्षा ‘रयतसेविं’ ही उपाधी तयाुंना गप्रय होती व
प्रतयेिं पत्रात आपल्या सहीखाली ‘रयत सेविं’ उपाधी गलहीत. जनते च्यािंडू न गम णाऱ्या साहाय्यात
ईर्श्रीय प्रेरणा असल्याची तयाुंची श्रद्धा होती.महातमा फले , महातमा र्ाुंधी, सदर्रू र्ाडर्े महाराज या
महामानवाुंच्या गठिंाणी तयाुंना ईर्श्रीय मोठे पणा जाणवत असे . स्वावलुं बन व आतमगनभगरता ही ईर्श्रीय
दे णर्ी आहे आगण िारीगरिं िंष्टातून िंपा ावर उभे रागहले ले घामाचे मोती हा मानवाचा सवगश्रेष् अलुं िंार
हे असे ते मलाुंना साुंर्त.
३१) साराुंि, जनते ची सेवा िंरण्यासाठी महाराष्ट्रात जन्मले ले भाऊराव एिं महामानव
होते. तयाुंनी जनते चे मन व धन आपल्या गनष्ट्िंाम िंततीने गम गवले व ते गतच्याचसाठी वापरले . लोिंिाही
ही मानवते चे अपतय आहे . भाऊराव मानवतेचे व लोिंिाहीचे मोठे भक्त होते . लोिंिाहीसाठी
लोिंगिक्षणाचे सावगगत्रिंरण हा तयाुंचा ध्यास होता. मात्र या लोिंगिक्षणातून बगद्धजीवी परोपजीवी वर्गही
तयार होऊ नये म्हणून बद्धी व श्रम याुंची ‘िंमवा व गििंा’ योजनेत साुंर्ड घालण्याचा प्रयतन या
महामानवाने नव्हे , महान समाजगिक्षिंाने िंेला. अमे गरिंेचे महान अध्यक्ष अब्राहम कलिंन हे आपल्या
मलाच्या हे डमास्तराुंना गलगहतात, “सर् ीच माणसे न्यायगप्रय नसतात. नसतात सर् े च सतयगनष्. हे
गििंेल माझा मलर्ा िंधी ना िंधी. मात्र तयाला हे गििंवा, जर्ात प्रतयेिं बदमाषाुंर्गणिं असतो एिं
साधचगरत परुषोत्तमही. स्वािी राजिंरणी असतात जर्ात; तसे असतात अवघे आयष्ट्य समर्शपत िंरणारे
नेतेही. असतात टपले ले वैरी, तसे जपणारे गमत्रही. सर्ळ्या र्ोष्टी झटपट नाही गििंवता येत, तरीही
जमलुं तर तयाच्या मनावर ठसवा - घाम र्ा ू न िंमावले ला एिं छदाम आपल्याला गम ाले ल्या घबाडापेक्षा
मौल्यवान आहे . हार िंधी स्वीिंारावी हे तयाला गििंवा आगण गवजयाचा आनुंद सुंयमाने व्यक्त िंरायला....
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तयाला द्वे ष मतसरापासून दूर राहायला गििंवा. गििंवा तयाला आपला हषग सुंयमाने व्यक्त िंरायला. र्ुंडाुंना
भीत जाऊ निंो म्हणावुं. तयाुंना नमवणुं सोपुं असतुं. जमे ल ते वढुं दाखवीत चला तयाला ग्रुंिभाुंडाराचुं
अदभत वैभव. मात्र तयाबरोबरच गम ू दे तयाच्या मनाला गनवाुंतपणा.”
अध्यक्ष कलिंन हे मानवाचे महान गिक्षिं होते. आपल्या मलाच्या रूपाने ते अमेगरिंन तरुणाुंना
पाहत होते.
३२) भाऊरावही महाराष्ट्राचे महान गिक्षिं होते . अब्राहम कलिंनच्या वरील स्वरूपाचाच उपदे ि ते
आपल्या सुंस्िेतील तरुण गिक्षिंाुंना िंरीत होते . यापूवी मी म्हटले आहे च िंी पॉल फेअरी या
गिक्षणिास्त्रज्ञाने सामागजिं गिक्षिंास लावले ली गबरूदावली “radical humanist liberator &
educationist” भाऊरावाुंना तुंतोतुंत लार्ू पडते .
३३) असा हा महान समाजसधारिं, समाजाचा ऋगषतल्य गिक्षिं सन १९५९ साली अुंतधान
पावला. आपल्यात समजूत आहे िंी गदवा गवझण्यापूवी मोठा होतो, तसा हा महान समाजसधारिं मततयूपूवी
अनेिं पदव्या व सतिंाराने मोठा व गवभूगषत होऊन, ग्रामीण गिक्षणाची नवी गदिा दाखवून, मोठ्या
सन्मानाने आपल्यातून गनघून र्ेला तो नाुंदणी मठाचा पीठाचायग न बनता महाराष्ट्राच्या लोिंगिक्षण पीठाचा
आचायग बनून.
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प्रकिि र्े िावे: भाऊिावांचे कुटु ंबीय
१) या ग्रुंिाच्या दसऱ्या प्रिंरणात भाऊरावाुंच्या िंटुं बात मातोश्री सौ. र्ुंर्ाबाई, वडील
पायर्ौडा, गतघे भाऊ व दोन बगहणी असल्याचे साुंगर्तले आहे च. वगडलाुंच्या गनवतत्तीनुंतर या सवांना
साुंभा ण्याचे व तयाुंना पोसण्याचे िंाम भाऊरावाुंवर येऊन पडले होते .
२) भाऊरावाुंचे वडील, बाुंध्याने सडपात , उुं च व श्यामल वणाचे होते. तयाुंचा नेहमीचा
पेहराव, धोतर, बुंद र्ळ्याचा िटग , क्वगचत प्रसुंर्ी िंोट व तयावर उपरणे आगण डोक्यास रुमाल असे. तिी
तयाुंची राहणी अगत साधी होती. स्वभावाने िंामसू, िंरारी व गमतव्ययी होते . िेतिंऱ्याुंना िेतीत
फ झाडे , गविेषतः आुंलयाची झाडे लावण्यास उत्तेजन दे त. व्यसन म्हणाल तर गमत्रासमवेत गचलीम
ओढण्यास तयाुंना आनुंद वाटे . गिंलोस्िंर आगण ओर्ले याुंच्यािंडे भाऊराव गिंलोस्िंरवाडीस असेपयंत
भाऊरावाुंिंडे तयाुंचे वास्तव्य होते . भाऊरावाुंनी सन १९२३ नुंतर साताऱ्यात वसगतर्तहाच्या िंामात स्वतःला
झोिंून गदल्यानुंतर वडील जयकसर्पूरला आपल्या विंील असले ल्या तातया नावाच्या मलािंडे
राहत. भाऊराव अधून मधून आपल्या आईवगडलाुंना भेटण्यास जयकसर्पूरला जात असत. भाऊरावाुंच्या
लोिंोपयोर्ी िैक्षगणिं िंामाचे महत्त्व सन १९३८ नुंतर वगडलाुंना प्रिंषाने जाणवू लार्ले होते . भाऊराव
जयकसर्पूरला भेटीस आल्यावर पायर्ौंडा पाटील येण्याजाण्याचा भाडे खचग भाऊरावाुंस दे त. सावगजगनिं
पैसा स्वतःच्या प्रवासावर खचग िंरू नये अिी भाऊरावाुंना तयाुंची तािंीद असे . एिंा बा ुं तपणाच्या प्रसुंर्ी
सौ. र्ुंर्ाबाईुंनी तयाुंना सईणीस बोलावून आणण्यास साुंगर्तले होते . पण पायर्ौंडा पाटील आपली गचलीम
ओढण्यात र्िंग होते. सौ. र्ुंर्ाबाई रार्ावल्यावर पायर्ौंडाुंनी गचलीम टािंून गदली. सईणीस आणण्यास
बाहे र पडले . तया गदवसापासून तयाुंनी पन्हा गचलमीस हात लावला नाही. भाऊरावाुंबद्दल तयाुंना सािग
अगभमान होता. पायर्ौंडा पाटील एिं सज्जन िंटुं बवतसल र्तहस्ि होते . सन १९४२ साली भाऊराव पाटील
बडोद्यास

असताना

पायर्ौडा

पाटील

जयकसर्पूर, ता. हातिंणुंर्ले , गज. िंोल्हापूर

येिे

गनधन

पावले . भाऊराव धाय मोिंलू न रडले .
३) भाऊरावाुंच्या मातोश्री या िंोल्हापूर सुंस्िानातील िंुं भोज र्ावच्या चतिग जैन घराण्यातील
होतया. या चतिग जैनातील िंमगठपणा व स्पिास्पिगसारख्या रूढीवर तयाुंची श्रद्धा होती. पाणी भरताना
ब्राह्मणाचा स्पिग झाल्यास तया घार्र गरिंामी िंरीत. उलट ब्राह्मण तयाुंना आपल्या पाणवठ्यावर पाणी भरू
दे त नसत. पती पायर्ौंडा पाटलाुंच्या मानाने तया ठें र्ण्याच होतया. मात्र नािंीडो ी गनटस. र्ौर
वणाच्या, अुंर्ोपाुंर्ाने दणिंट होतया. गदसण्यात सुंदर आगण स्वभावाने िंणखर व धाडसी होतया. छत्रपती
िाहू महाराजाुंपढे आपल्या मलाची िंैगफयत स्वतः समक्ष रिास आडवे जाऊन माुंडण्याचे धैयग तयाुंनी
दाखगवले होते. भाऊरावाुंवर तयाुंचा अगतिय जीव होता; तरी दे खील आपल्या गप्रय पत्राचे मरण सन १९५९
साली धैयाने तयाुंनी पचगवले . भाऊरावाुंच्या मततयूनुंतर २ वषांनी सन १९६१ साली वयाच्या ९६ व्या वषी
र्ुंर्ामातेने दे ह ठे वला.
४) भाऊरावाुंचे धािंटे बुंधू तातया भाऊरावाुंपेक्षा वयाने २ वषांनी लहान होते . मध्यम बाुंधा, श्याम
वणाचे व सडपात

होते. मॅगरिं झाल्यानुंतर आईवगडलाुंबरोबर भाऊरावाुंवर अवलुं बून गिंलोस्िंरवाडीस

राहत होते. या गठिंाणीच असताना तयाुंच्या वगडलाुंनी जयकसर्पूरला जार्ा घेतली होती. ते िेच तातयाुंनी
िंायमचे वास्तव्य िंेले .जयकसर्पूरला राहू न िंोल्हापूर सुंस्िानातील वगिंलीची सनद गम वून ते िेच
िेवटपयंत वगिंली िंरीत रागहले . भाऊरावाुंइतिंी तडफ किंवा सावगजगनिं िंामात रस दाखगवण्याचा
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तयाुंचा स्वभाव नव्हता. विंील म्हणूनही फार मोठा लौगिंिं गम गवला असेही नव्हते . एिं सामान्य
गववागहत माणसाचे जीवन ते जर्ले . िटग , टोपी, धोतर व िंोट हा तयाुंचा पेहराव होता.
५) भाऊरावाुंचे गतसरे बुंधू श्री. ब वुंतराव किंवा बा ू िंािंा लग्न झाल्यानुंतरही िंाही गदवस
गिंलोस्िंरवाडीस वडील भावािंडे च राहत असत. मॅगरिं झाल्यानुंतर तयाुंनी अबिंारी खातयात नोिंरी
पतिंरली. चौतीस वषांच्या सेवन
े ुंतर ते गनवतत्त झाले व िंोल्हापरात स्िागयिं झाले . ते मध्यम बाुंध्याचे, पण
जाडजूडही नव्हते. वणग साव ाच होता.िासिंीय सेवत
े असल्याने िटग , पँट, िंोट असा आधगनिं पेहराव
असे. घरी धोतर वापरीत.
६) भाऊरावाुंचे धािंटे िंगनष् बुंधू बुंडेंद्र ऊफग बुंडूिंािंा मध्यम बाुंध्याचे, सडपात , श्याम वणाचे
होते. ते

मॅगरिंपयंतही

गििंले

नव्हते . पोलीस

खातयात

तयाुंनी

नोिंरी

िंेली. गिक्षणासाठी

गिंलोस्िंरवाडीस व तयानुंतर सन १९२४ पासून साताऱ्यास भाऊरावाुंिंडे होते . साताऱ्यातील
वसगतर्तहातील पगहल्या चार मलाुंपिं
ै ी ते होते . पोलीस जमादार होऊन ते गनवतत्त झाले .
हे गतघे बुंधू भाऊराव पाटलाुंना अगतिय मान दे त, तयाुंच्या आज्ञेचे तयाुंनी िंधी उल्लुंघन िंेल्याचे
ऐगिंवात नाही.
भाऊरावाुंच्या मातोश्री र्ुंर्ाबाई मात्र चारी मलाुंिंडे अधूनमधून राहत. भाऊरावाुंच्या मततयूसमयी तया
िंोल्हापरास ब वुंतरावािंडे होतया. भाऊरावाुंच्या र्ाडीचा ड्रायव्हर तयाुंना ता. १० मे १९५९ ला
िंोल्हापराहू न घेऊन आला. हा उद्धव िंामते ड्रायव्हर, िंेव

ड्रायव्हरच नव्हता तर तो िंमगवीराुंच्या

िंटुं बापैिंीच एिं झाला होता. प्रवासात तो िंमगवीराुंचा वैयगक्तिं सहचर व सेविं होता. िंमगवीराुंच्या
मततयूने तोही घाया

झाला होता.

७) िंमगवीर भाऊरावाुंच्या दोन बगहणींची लग्ने पायर्ौंडा पाटलाुंनीच उरिंली होती. द्वारिंाबाई ही
बहीण िंोल्हापूरचे प्रगतगष्त व्यापारी आदर्ौंडा पाटील याुंना गदली होती. दसरी बहीण ताराबाई िंऱ्हाडचे
नामवुंत विंील श्री. एस. आर. ऊफग बाबासाहे ब चौर्ले याुंना गदली होती. भाऊरावाुंची नाते वाईिं मुंड ी
जैन असल्याने पूणग िािंाहारी होती. भाऊरावाुंच्या भावापैिंी व मे व्हण्यापैिंी िंोणीही आज हयात नाहीत.
८) भाऊरावाुंचे लग्न सन १९०९ साली िंुं भोज मक्कामी झाले होते. भाऊरावाुंच्या पतनी
सौ. लक्ष्मीबाई (माहे रचे नाव आदक्का). भाऊरावाुंचे वडील िंोरे र्ावला असतानाच नाुंदावयास आल्या
होतया. तयावे च्या रूढीनसार तयाुंना स्वयुंपािं आदी घरिंामे सासूच्या मार्गदिगनानसार िंरावी
लार्त. सन १९२७ साली सातारला धगननीच्या बार्ेत राहावयास जाईपयंत तया आपला स्पिास्पिगसब
ुं ुंधीचा
सनातन आचार बा र्ून होतया. िंमगवीराुंची दसरी मलर्ी बेबी (सन १९२८ साली वारली) वसगतर्तहातील
मलाुंच्या ताटातील अन्न खात असे किंवा वसगतर्तहातील स्वयुंपािंघरातील भािंरीचा तिंडा हातात धरून
सौ. लक्ष्मीबाईच्या चलीजव

नेत असे. सौ. लक्ष्मीबाईच्या गठिंाणी असले ल्या जात, पुंि, धमग आगण

स्पिास्पिाच्या िंल्पना या बेबीम े नष्ट झाल्या. तया भाऊरावाुंच्या जात-धमगगनरपेक्ष मानवते च्या गवचारािी
पूणग समरस झाल्या. तया स्वतःच वसगतर्तहाच्या मलाुंना उत्तम स्वयुंपािं िंरण्यास, िंालवणास फोडणी
दे ण्यास किंवा सणावारास र्व्हाची खीर िंरण्यास गििंवू लार्ल्या. वसगतर्तहातील मलाुंचे आपल्या
घरातील चलीपयंत येण्यास, भाुंड्यास स्पिग िंरण्यास तया गवरोध किंवा मज्जाव िंरीनािा झाल्या.
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९) या बदलास गिंलोस्िंरवाडीतील जातीगनरपेक्ष समारुंभ व लग्निंायग, गिंलोस्िंर पतीपतनीची
वार्णूिंही मार्गदिगिं ठरली होती. सौ. राधाबाई गिंलोस्िंर याुंच्याम े च तया परधमीय परुषामाफगत
स्वतःच्या पोटाचे ऑपरे िनही िंरून घेण्यास तयार झाल्या होतया. तया ता. ३०-३-१९३० रोजी सातारच्या
गसस्व्हल रुग्णालयात बा ुं तपणात वारल्या. वसगतर्तहातील मले सौ. लक्ष्मीबाईुंना वगहनी म्हणत. वगहनी
वारल्या तयाच्या दसऱ्या गदविी पाडवा होता. मतयिय्येवर तया भाऊरावाुंस म्हणाल्या,“आता मी जर्त
नाही. माझ्या जाण्याने वसगतर्तहातील पाडव्याचा सण िाुंबवू निंा आगण माझ्या अुंतययात्रेस सवग धमाची मले
असू द्या आगण तयाुंचेपैिंीच चौघाुंनी माझी गतरडी आपल्या खाुंद्यावरून न्यावी.” या माऊलीने एिंे प्रसुंर्ी
वसगतर्तहातील धान्य सुंपले असताना आपले परम पगवत्र मुंर् सूत्र र्हाण ठे वन
ू तयातून आले ल्या पैिातून ,
वसगतर्तहाच्या मलाुंच्या तोंडी घास घातला होता. आपल्या पतीच्या िंायात तयाुंनी सवगस्व ओतले होते . या
सौ. लक्ष्मीच्या पोटी भाऊरावाुंना दोन अपतये गिंलोस्िंरवाडीस असताना झाली. पगहले आप्पासाहे ब
पाटील १९१७ साली जन्मले . दसरे

अपतय म्हणजे िंमारी ििंुं तला. ही सन १९१९ साली

झाली. िंमगवीराुंनी आपल्या हयातीत या दोघाुंची लग्ने उरिंली होती. िंमगवीराुंच्या हयातीनुंतर सुंस्िेने
आप्पासाहे ब पाटलाुंवर सुंघटिं पदाची जबाबदारी सोपगवली आहे . िंोल्हापूरच्या आप्पासाहे ब दे साई या
तरुण वगिंलािी ििंुं तले चे लग्न झाले होते . आप्पासाहे ब दे साईुंनी १९४१-४४ सालात छत्रपती िाहू बोगडंर्
हाऊसचे मानसेवी अगधक्षिं म्हणून वगिंली िंरीत िंाम पागहले होते .
१॰) िंमगवीर भाऊरावाुंच्या गदनचयेगवषयी गलगहताना सन १९२४ नुंतरच्या आयष्ट्याचाच मी
प्रामख्याने इिे उल्लेख िंरीत आहे .
सन १९०९ ते १९१५ पयंतच्या तयाुंच्या भर तारुण्याचा िंा

गनगश्चत चािंोरीचा नव्हता. िंोल्हापरात

असताना किंवा ततपूवीची एिंदोन वषे भाऊरावाुंच्या वैचागरिं घडणीचा व तया गवचाराुंच्या प्रयोर्ाचा िंा
म्हणावा लार्तो; तयासोबत उपजीगविंेसाठी धडपडण्याचा िंा

म्हणावा लार्तो.

११) गिंलोस्िंरवाडीस असताना एिं उद्योजिंगवक्रेता ही तयाुंची भूगमिंा होती. तया सोबत
सतयिोधिं समाजाचा प्रभावी प्रचारिं म्हणून कहडत असल्याने सामागजिं गवषमते चे ते गनरीक्षिं
होते. तयाुंच्या भावी ध्येयाच्या चाचपणीचा हा िंा

होता. येिेही सगनगश्चत अिी गदनचया ठरले ली नव्हती.

परुंत सन १९२१ ते २३ ही तीन वषे भाऊरावाुंच्या आुंतगरिं तसेच बाह्य बदलाची वषे होती. महातमा र्ाुंधींच्या
प्रभावाखाली आल्यानुंतर भाऊरावाुंनी पूणगपणे स्वदे िीचे व्रत घेतले . खादीचा िटग , खादीचे धोतर,खाुंद्यावर
महातमा फल्याप्रमाणे घोंर्डे व िंाही िंा

जाडीभरडी घोंर्डीची टोपी ते वापरीत. िुंडीपासून सुंरक्षण

म्हणून िुंडीच्या गदवसाुंत भाऊराव लोिंरीचे नेहरू जािंीट वापरीत.
१२) सन १९२४ साली साताऱ्यास आल्यावर भाऊरावाुंनी बाह्य वेषात आणखी बदल
िंेला. डोक्यावरील टोपीचा तयार् िंेला. पायात वहाणा वापरण्याचे बुंद िंेले व दाढी वाढगवली. हा बाह्य
साधे पणा तयाुंच्या मानगसिं िगचतेची व धारण िंेले ल्या व्रताची बाह्य गचन्हे होती. तयाुंचे ध्येय व व्रत पढील
आयष्ट्यात १०० टक्के यिस्वी झाल्याचे गदसते . िरीराने ते आईप्रमाणे स्िूल व श्यामल रुंर्ाचे
होते. साताऱ्यात आल्यानुंतर तयाुंच्या गदनक्रमास गवगिष्ट रूप प्राप्त झाले ते असे :
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भल्या पहाटे उठू न वसगतर्तहातील मले ज्ज्या ज्ज्या गठिंाणी भाड्याच्या घरात राहत ते िे जाऊन
तयाुंना प्रािगना व अभ्यासास बसवून तयाुंवर दे खरे ख िंरणे ही पगहल्या क्रमाची बाब होती. सन १९२७ साली
धगननीच्या बार्ेत वसगतर्तह र्ेल्यावर या दे खरे खीत िंाटे िंोरपणा आला. गजल्ह्यात किंवा इतरत्र
वसगतर्तहासाठी धान्य र्ो ा िंरताना किंवा दे णग्या गम गवताना गदवसात िंधी जेवण गम े ल याची गनगश्चती
नसल्याने ज्ज्या िंोणा गहतकचतिंाच्या घरी िाुंबले असतील ते िे आुंघो ीनुंतर अधी ते एिं गि ी भािंर,तेल
चटणी अिी न्याहारी िंरीत. सोबत दही किंवा तािं गम ाल्यास तयाुंना अगधिं आनुंद होई. या न्याहारीनुंतर
िंधी िंधी उपासही घडे .
१३) साताऱ्यात असताना सन १९३५ ते १९४५ या दरम्यान तयाुंनी िंाढले ल्या िाखाुंना व
वसगतर्तहाुंना भेटी दे णे व ते िील अडीअडचणी जाणून घेणे हा भाऊरावाुंचा गनतयक्रम असे . प्रिम पहाटे च
छत्रपती िाहू बोगडं र्च्या िाखा नुं . १ व २ याुंना पायी किंवा वसगतर्तहाच्या छिंड्यातून भेट दे त असत. मले
िंुंगदलाभोवती बसून अभ्यास िंरतात ना, िंोणी झोपी जात नाही ना, हे पाहत.
सोमवार पेठेतील सुंस्िेच्या िंायालयात बसण्यापूवी तयाुंची गिळ्या भािंरीची न्याहारी होत
असे. दपारच्या जेवणात तयाुंना तािं फार आवडे . तयासोबत ज्ज्वारीच्या िंण्याुंची आुंबील असल्यास ते अगत
खूष असत.
१४) सयाजीराव गवद्यालय सरू झाल्यानुंतर सिंा ी ९ ते १० च्या दरम्यान ते चार कभती या
सुंस्िेच्या डोंर्रावर मले िारीगरिं श्रम िंरताना, डबर फोडू न खडी तयार िंरताना किंवा जगमनीचे
सपाटीिंरण िंरताना पाहत िाुंबण्यात तयाुंना धन्यता वाटे . िंारण सपाटीिंरण म्हणजे लाक्षगणिं अिाने
गवद्यािीवर्ात असले ल्या भेदभावाचे समानीिंरण वाटे , टे िंाडावरील एिंाद्या झाडाखाली िाुंबन
ू
राहात. येिील खडी, िंच, तोडी, डबर गिवाजी महागवद्यालयाच्या, सयाजीराव हायस्िंूलच्या इमारतीच्या
िंामी लावण्यात येत असे.
१५) रयत गिक्षण सुंस्िेच्या िंामाची जसजिी लोिंाुंत आगण िासनात जाण गनमाण होई तसतसे
लोिं, मुंत्री व िासिंीय अगधिंारी भेटीस येत. तयाुंना सुंस्िेच्या िाखेतील िंाम दाखगवणे हे ही तयाुंच्या
गदनचयेचा भार् असे. सन १९३८ नुंतर खेड्यापाड्यात साक्षरताप्रसारासाठी स्वयुंसेवी प्रािगमिं िा ा
िंाढणे हाही तयाुंच्या िंामाचा भार् झाल्याने साताऱ्यातील सुंस्िाुंची जबाबदारी पदवीधर झाले ल्या आपल्या
अनयायाुंवर सोपवून ते गजल्हाभर कहडत, स्नेह्याुंना मदतीसाठी भेटत, िंोणी व्याख्यानास बोलागवल्यास
जात. स्नेह्याुंच्या मलामलींच्या लग्नास व इतर समारुंभप्रसुंर्ी प्रवासाची दर्दर् सोसूनही हजर राहात. हे तू
दोन असत. एिं, सुंस्िेस दे णर्ी गम गवणे आगण जमल्यास आपल्या उपवधू झाले ल्या तरुण सेविंाुंसाठी
वधू िोधण्याचे िंाम िंरणे. साताऱ्यास परत आल्यावर या स्नेह्याुंना, किंवा िासिंीय अगधिंाऱ्याुंना वा
मुंत्र्याुंना स्वतःच्या सहीने किंवा सगचवाुंच्या सहीने पत्रे गलगहणे हा आपल्या गदनचयेचा आवश्यिं भार्
मानीत. उतारवयात तर ते ‘चार कभती’वर बाुंधले ल्या सुंस्िेच्या पत्र्याुंच्या छोट्ा िेडमध्ये राहत व सुंस्िेचे
िंाम, गविेषतः ते िे असले ल्या वसगतर्तहािंडे आगण ते िे लावले ल्या िंे ी-नार ीच्या बार्ेिंडे पाहत वे
व्यतीत िंरीत. याच चार कभतीवर िेवटी तयाुंनी गचरगनद्रा घेतली. आज ते िेच तयाची समाधी आहे .
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