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अभिमानाची लेणी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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अभिमानाची लेणी

लेखक : दे वेंद्र भुजबळ

प्रकाशक : ई साभित्य प्रभिष्ठान
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9869484800
Email : devendrabhujbal4760@gmail.com
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या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क लेखकाकडे सुरभित असून पुस्तकाचे ककिं वा त्यातील अिंशाचे
पुनमुवद्रण वा नाट्य, भचत्रपट ककिं वा इतर रूपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेणे
आवश्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई (दिंड व तुरिंगवास) होऊ शकते.
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2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works.
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of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts.
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esahity@gmail.com
प्रकाशन : २६ जून २०२०(राजर्षी शाहू महाराज जयंती)
©esahity Pratishthan®2020
• भवनामूल्य भवतरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यभतररक्त कोणताही वापर करण्यापूवी
ई साभहत्य प्रभतष्ठानची-लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे
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दे वेंद्र भुजबळ

दे वेंद्र भुजबळ य ां नी आर्थिकदृष्ट्य आकर्िक
असलेल्य बहुर ष्ट्रीय कांपन्य सोडून र्वच रपूविक
म ध्यम क्षेत्र र्नवडले. पत्रक र, भ रत सरक रच्य
दू रदर्िनमध्ये र्नम ित , मह र ष्ट्र र् सन च्य म र्हती
ख त्य त अर्िक री म्हणून रुजू होऊन ते पुढे सांच लक म्हणून ते र्नवृत्त झ ले . दू रदर्िनच्य
ग जलेल्य महाचचाा क यिक्रम चे ते ४ वर्े ररसचि अँड ररसोसि पसिन तर आक र्व णी वरील
र्दलखुल स क यिक्रम च्य पर्हल्य ५०० भ ग ां चे टीमलीडर होते.
मह र ष्ट्र र् सन च्य मह न्यूज वेबपोटि लस ठी कररअर न म हे सदर त्य ां नी सुरू केले .
य सदर स ठी ते स्वतः र्नयर्मत लेखन करीत. हे लेख र्वर्वि वृत्तपत्र तूनही प्रर्सद्ध होत. पुढे
त्य चेच फर्लत म्हणजे २५० सरक री अभ्य सक्रम, प्रर्र्क्षण य ां ची म र्हती असलेले
"करिअिच्या नव्या दिशा" हे त्य ां चे पुस्तक होय. य पुस्तक ची दु सरी आवृत्ती लवकरच
प्रक र्र्त होत आहे . प्रर्तकूल पररस्थथतीवर म त करून यर्स्वी झ लेल्य मुली, मर्हल ां वर
त्य ां नी र्लर्हलेल्य प्रेरण द यी कथ गगनभिािी य पुस्तक त तर युव आर्ण पुरुर् ां च्य
प्रेरण द यी कथ प्रेिणेचे प्रवासी" य पुस्तक त सम र्वष्ट् आहे त. ऑस्ट्रेर्लय तील र्सडनी येथे
झ लेल्य चौथ्य र्वश्व स वरकर स र्हत्य सांमेलन त त्य ां चे "स्व तांत्र्यवीर स वरकर ां ची ज ज्वल्य
पत्रक ररत " य र्वर्य वर झ लेले व्य ख्य न र्वर्ेर् ग जले . पुढे य च न व ने त्य ां चे मर ठी व
इां ग्रजी भ र्ेत पुस्तक प्रक र्र्त झ ले . मलेर्र्य तील चौथ्या दवश्व शब्द सादहत्य संमेलनाचे ते
उि् घाटक होते. थ यलांड, नेप ळ, रर्र्य , आमेर्नय , अझरबईझ ण य दे र् ां बरोबरच भ रत त,
मह र ष्ट्र त त्य ां ची र्वर्वि र्ठक णी सांव द सत्रे झ ली आहे त, होत असत त. र्वर्वि र्वर्य ां वर ते
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स तत्य ने र्लहीत असत त. "भ रतरत्न डॉ. ब ब स हे ब आां बेडकर य ां ची प्रेरक पत्रक ररत " ह
त्य ां च सांर्ोिन पर लेख मर ठी बरोबरच र्हां दी, इां ग्रजी, गुजर ती, ऊदू ि भ र्ेतही प्रर्सद्ध झ ल
आहे . स र्हस्त्यक, स म र्जक, स ां स्कृर्तक न य, र्चत्रपट , दू रदर्िन, प्रस र म ध्यमे य त
क यिरत र हण्य स ठी दे वेंद्र भुजबळ सतत प्रयत्नर्ील असत त. सम ज तील आभथिकदृष्ट्या
दु बिल घटक ां स ठी क म करण ऱ्य स म र्जक सांथथ ां स ठीही ते क म करत असत त.
दे वेंद्र भुजबळ य ां च सांपकि क्रम ां क:+91 9869484800.
इमेल: devendrabhujbal4760@gmail.com
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’अक्षरलेणी’तून सजली अर्भम न ची
लेणी!

प्रत्येक च्य

जीवन त कुण ची कुण वर न

कुण वर श्रद्ध असते, र्नष्ठ असते, भक्ती असते आर्ण
त्य तून अर् श्रद्धे य व्यक्ीींची अर्िक र्िक म र्हती
र्मळवून ती व चक ां पयंत, श्रोत्य ां पयंत पोहोचर्वण्य च
ध्य स घेतलेल्य अनेक व्यक्ती आज सम ज त आहे त. त्य पैकी एक व्यक्ती म्हणजे र्नवृत्त
म र्हती सांच लक दे वेंद्र भुजबळ असे म्हटले तर ते अर्तर्योक्तीचे ठरू नये . स्व तांत्र्यवीर
स वरकर आर्ण भ रतरत्न डॉ ब ब स हे ब आां बेडकर य दोघ ां च्य जीवनक य ि च लेखक च
सखोल अभ्य स आहे . केवळ अभ्य सच आहे असे न ही तर ते जेव्ह आर्ण र्जथे सांिी र्मळे ल
र्तथे लेखणी आर्ण व णीच्य म ध्यम तून य मह म नव ां च्य र्वच र ां च प्रस र करत त. म्हणूनच
त्य ां ची र्नवड ऑस्ट्रेर्लय तील र्सडनी येथे झ लेल्य चौथ्य र्वश्व स र्हत्य सांमेलन त 'स्व तांत्र्यवीर
स वरकर ां ची ज ज्वल्य पत्रक ररत ' य र्वर्य वर व्य ख्य न दे ण्य स ठी होते हे त्य ां च्य सखोल
अभ्य स चे द्योतक आहे . य व्य ख्य न तून प्रेरण घेतलेले लेखक भुजबळ य ां नी "स्व तांत्र्यवीर
स वरकर ां ची ज ज्वल्य पत्रक ररत " य र्ीर्िक चे मर ठी आर्ण इां ग्रजी भ र्ेत पुस्तक र्लर्हले
असून भर री प्रक र्न, मुांबई य ां नी ते प्रक र्र्त केले आहे .
लेखक दे वेंद्र भुजबळ य ां ची भ रतरत्न डॉ ब ब स हे ब आां बेडकर य ांच्य वरही अत्यांत
र्नष्ठ आहे . त्य ां च्य जीवनक य ि च लेखक ने ब रक ईने अभ्य स केल आहे . त्य चे फर्लत
म्हणजे य पुस्तक त त्य ां चे 'भ रतरत्न डॉ. ब ब स हे ब आां बेडकर य ांची प्रेरक पत्रक ररत ,
भ रतरत्न डॉ. ब ब स हे ब आां बेडकर य ां चां क मग र कल्य ण तील भरीव योगद न, ज्ञ नपुांज डॉ.
ब ब स हे ब आां बेडकर' असे तीन म र्हतीपूणि आर्ण व चनीय लेख आहे त. ह्य लेख ां ची आर्ण
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लेखक च्य लेखणीची मह नत व चक ां च्य य वरून लक्ष त येईल की, भुजबळ य ां च 'भ रतरत्न
डॉ. ब ब स हे ब आां बेडकर य ां ची प्रेरक पत्रक ररत ' ह लेख मर ठी, र्हां दी, इां ग्रजी, गुजर ती
आर्ण ऊदू ि भ र् ां मध्ये प्रक र्र्त झ ल आहे . ही फ र मोठी गौरव ची ब ब आहे . भुजबळ
य ां च्य स ठी सन्म न ची ब ब म्हणजे त्य ां ची व्य ख्य ने भ रत त तर झ लीच आहे त पण थ यलांड,
नेप ळ, रर्र्य , आमेर्नय , अझरबईझ ण य दे र् तील सांव द सत्र ांमध्ये त्य ां नी सहभ ग
नोांदवल आहे .
दे वेंद्र भुजबळ य ां नी 'अर्भम न ची लेणी' य

पुस्तक त स वरकर, आां बेडकर

य ां च्य सोबतच 'र ष्ट्रभक्त र ष्ट्रसांत तुकडोजी मह र ज, गुरुदे व रवीांद्रन थ ट गोर, क्र ां र्तसूयि
मह त्म फुले, लोकर् हीर अण्ण भ ऊ स ठे , स नेगुरुजीांची र् ळ , दपिणक र ब ळर् स्त्री
ज ां भेकर, बुद्ध वांदन, युगप्रवतिक र् हू मह र ज, उत्तम बांडू तुपे अर् महनीय व्यस्क्तांची र्वर्वि
क्षेत्र तील क मर्गरीची म र्हती व चक ां समोर म ां डली आहे .
'जन गण मन' य र ष्ट्रगीत ने घर घर त पोहोचलेले आर्ण मन मन मध्ये घर केलेले,
ऐकण र ां च्य र्रीर त एक वेगळे स्फुस्लांग चेतवण रे रवीांद्रन थ ट गोर य ां च्य र्वर्यीची
कृतज्ञत लेखक दे वेंद्र भुजबळ य ां नी 'गुरुदे व रवीांद्रन थ ट गोर' य लेख तून प्रकट केली आहे .
इां ग्लांडमध्ये वर्कलीची पदवी घेण्य स ठी गेलेले रवीांद्रन थ हे र्र्क्षण अििवट सोडून भ रत त
परतत त आर्ण 'च र र्भांतीमिील र्र्क्षण म णस ल खरां घडवू र्कत न ही' य र्वच र तून
खुल्य हवेतील र्र्क्षण च ध्य स घेऊन 'र् ां र्तर्नकेतन'ची थथ पन करून र्र्क्षण च प्रस र
करत त. नोबेल सवोच्च ज गर्तक पुरस्क र रवीांद्रन थ ां न प्रद न केला ज तो, त्य वेळी ते ह
पुरस्क र प्र प्त करण रे आर्र्य खांड तील पर्हली व्यक्ती ठरत त ही गोष्ट् आम्ह भ रतीय ां ची
म न उां च वण री आहे . दु सरीकडे र्िर्टर् सरक रने त्य ां न 'सर' ही म न ची पदवी बह ल
करून त्य ां च सन्म न केल असल तरीही पुढे ज र्लयनव ल हत्य क ांड च र्नर्ेि म्हणून जेव्ह
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ट गोर ती पदवी परत करत त त्य वेळी त्य ां च्य दे र् र्भम न पुढे नतमस्तक व्ह वेसे व टते ,
अर् घटन ां ची म र्हती लेखक ने अत्यांत सोप्य भ र्ेत र्दली आहे .
भ रत त अनेकर्वि स म र्जक सुि रणेचे प्रणेते म्हणून ज् ां च्य कडे आदर ने प र्हले
ज ते अर्ी व्यक्ती म्हणजे थोर सम जसुि रक मह त्म जोर्तब फुले! 'क्र ां र्तसूयि मह त्म फुले'
य लेख मध्ये मह त्म फुले य ां च्य स म र्जक सुि रण ां च भुजबळ य ांनी तन्मयतेने आढ व
घेतलेल आहे . 'मुलीांच्य र्र्क्षण स ठी, बहुजन सम ज च्य र्र्क्षण स ठी त्य ां नी केलेले प्रयत्न,
मुलीांस ठी थथ पन केलेली भ रत तील पर्हली र् ळ , अस्पृश् ां स ठी सुरू केलेली पर्हली
र् ळ , र त्र र् ळे च अर्भनव प्रयोग' अर् अनेक सम जोपयोगी आर्ण स म र्जक
उद्ध र स ठी मह त्म फुले य ां नी केलेल्य क म ां चे वणिन लेखक ने कृतज्ञत पूविक केले आहे .
एकेक ळी र्विव स्स्त्रय ां न एक प्रक रचे र् र्पत जीवन जग वे ल ग यचे. मह त्म फुले य ां नी
र्विव ां न र्वव ह ची परव नगी र्मळ वी म्हणून आव ज उठवल . त्य स ठी त्य ां नी पुढ क र
घेऊन र्विव र्वव ह घडवून आणल्य ची नोांदही लेखक ने घेतली आहे . 'सत्यर्ोिक सम ज'
य ऐर्तह र्सक सांथथेची केलेली थथ पन असेल, स्वतःच्य र हत्य घर तील प ण्य च हौद खु ल
करण्य ची घटन असेल, खत फोडीचे बांड असेल, द रूची दु क ने बांद करण्य स ठी केलेल
आग्रह असेल अर् अनेक घटन ां चे वणिन भुजबळ य ां नी ओघवत्य भ र्ेत केले आहे .
भ रतीय स म र्जक क य ि त योगद न दे ण रे एक उत्तुांग व्यक्तीत्व म्हणजे लोकर् हीर
अण्ण भ ऊ स ठे ! दे वेंद्र भुजबळ य ां नी 'लोकर् हीर अण्ण भ ऊ स ठे : उत्तुांग प्रर्तभेच
आर्वष्क र' य र्ीर्िक च लेख य पुस्तक त सम र्वष्ट् केल आहे . चौथीपयंत र्र्क्षण झ लेल्य
अण्ण ां नी ग व सोडलां आर्ण जन्मग व प सून प यी च लत थेट मुांबई ग ठली. र्मळे ल ते क म
करीत पोट ची भूक भ गवत असत न ते र् र्हरी कलेकडे आकर्र्ित झ ले आर्ण र् र्हरीतून
जन ज गरण करत न अण्ण भ ऊ स ठे डॉ. ब ब स हे ब आां बेडकर य ां च्य र्वच र ां नी प्रभ र्वत
होऊन आां बेडकर चळवळीत मोल चे योगद न दे त असत न त्य ां नी सांयुक्त मह र ष्ट्र च्य
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चळवळीत लक्षणीयरीत्य सहभ ग घेतल . असे अण्ण ां चे स म र्जक क यि म ां डत असत न
भुजबळ य ां च्य लेखणील अण्ण भ ऊ स ठे य ां च्य स र्हस्त्यक प्रव स नेही भुरळ घ तली
आहे . त्य ां ची 'फर्कर ' क दां बरी आर्ण रर्र्य य दे र् ल ज ऊन आल्य नांतर र्लर्हलेले प्रव स
वणिन भ रतीय भ र् ां सोबत परकीय सत्त वीस भ र् ां मध्ये अनुव र्दत झ ले असल्य ची नोांद
लेखक मोठ्य अर्भम न ने घेत त.
प ां डुरां ग सद र्र्व स ने अथ ि त स ने गुरुजी! 'श् मची आई' य पुस्तक च्य रूप ने
घर घर तील आब लवृद्ध ां च्य ह्रदय त वसलेल्य स नेगुरुजीांनी र्र्क्षक म्हणून क म केलेली
र् ळ म्हणजे जळग व र्जल्ह्ह्य तील अमळनेर येथील र् ळ ! य र् ळे तील र्वद्य थ्य ं च्य
चुकील स्वतःची चूक समजून स्वतःल च र्र्क्ष करून घेण रे र्र्क्षक म्हणजे स ने गुरुजी !
अर् अनेक र्वद्य थ्य ंच्य चुकीस ठी स्वतःल र्र्क्ष करून घेतल्य चे लेखक ने रे ख टलेले
अनेक प्रसांग व चत न डोळे प णवत त. स ने गुरुजी र्र्क्षक असलेली र् ळ प ह वी, तेथील
क यि प्रत्यक्ष अनुभव वे य हे तूने लेखक दे वेंद्र भुजबळ य ां नी सहकुटुां ब अमळनेर येथील
र् ळे ल भेट र्दली असल्य चे लेखक अर्भम न ने नोांदवत त.
वृत्तपत्र च्य क्षेत्र त आदर ने घेतले ज ण रे एक प्रमुख न व म्हणजे ब ळर् स्त्री ज ां भेकर!
दपिणक र म्हणून सविदूर पररर्चत असलेल्य आर्ण जेमतेम वय ची र्वर्ी ग ठलेल्य
ब ळर् स्त्रीांनी मर ठी भ र्ेतील पर्हले वृत्तपत्र ६ ज नेव री १८३२ य र्दवर्ी प्रक र्र्त केले .
ब ळर् स्त्रीांच नऊ भ र् ां च अभ्य स केल होत . दपिण हे वृत्तपत्र मर ठीसोबतच इां ग्रजीतही
प्रक र्र्त होत असे . १८१२ स ली कोकण तील दे वगडजवळील पोांभुले य ग वी जन्म झ लेले
ब ळर् स्त्री वय वर्े तेर असत न मुांबई र्हरी द खल झ ले . ब ळर् स्त्री ज ां भेकर य ां चे क यि
लेखक ने मोठ्य तन्मयतेने स क रले आहे .
"अर्भम न ची लेणी " य चररत्र त्मक पुस्तक त लेखक दे वेन्द्र भुजबळ य ां नी 'बुद्धवांदन'
य र्ीर्िक च्य लेख त गौतम बुद्ध य ां च्य क य ि च ओघवत्य भ र्ेत वेि घेतल आहे . त्य ां नी
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केलेल गृहत्य ग, र् रीररक य तन मय स िन पद्धती, गौतम बुद्ध ांनी सद्धम्म च प्रच र
करण्य स ठी सतत ४५ वर्े केलेल प यी प्रव स अर् इतर अनेक घटन ां चे वणिन व चत न
डोळे अश्रू प्रसवत त. तसेच गौतम बुद्ध य ां नी स ां र्गतलेल्य र्वपश्नेचे महत्त्व र्वर्द करून ही
उप सन

स्वतः अनुभवली असल्य चे लेखक र्लर्हत त त्य

वेळी लेखक भुजबळ

य ां च्य बद्दलच आदर दु ण वतो.
भ रतीय स म र्जक सुि रणेचे प्रणेते म्हणून ज् ां च्य कडे प र्हले ज ते त्य छत्रपती
र जर्ी र् हू मह र ज य ां चे जीवन चररत्र लेखक ने 'युग प्रवतिक र् हू मह र ज' य लेख त
मोठ्य मनोभ वे र्लर्हले आहे . र् हू मह र ज य ांचे जीवन उणेपुरे अठ्ठेच ळीस वर् ं चे. पण य
अल्प युर्ी जीवन त त्य ां नी केलेले क यि त्य ां न अजर मर करते आहे . र् हू मह र ज ां च्य
एकूणच जवळप स सवि क मर्गरीांची, सुि रणे ची म र्हती भुजबळ य ांनी अत्यांत तळमळीने
र्लर्हली आहे .
'तुकड्य म्हणे.. ' य र्ब् ां नी आपल्य रचनेची स ां गत करण रे , भजने, अभांग, ओव्य
य द्व रे सम ज ज गृतीचे मह न क यि करण रे तुकडोजी मह र ज य ां चे चररत्र अत्यांत
र्जव्ह ळ्य ने लेखक ने आपल्य समोर ठे वले आहे . ते व चनीय, मननीय, अनुकरणीय असेच
आहे . 'चले ज व' य लढ्य त सहभ गी झ लेले, स तत्य ने स म र्जक क य ि त सर्क्रय असण रे ,
जप न दे र् तील र्वश्व िमि पररर्दे त र्नमांर्त्रत असलेले सांत तुकडोजी मह र ज य ां नी भूद न
चळवळ, प नर्ेत िरण प्रकल्प, कोयन भुकांप, र्हां दू-मुस्िम दां ग य वेळीही बघ्य ची भूर्मक
न घेत चोख भूर्मक बज वली. १९६५ ल प कसमवेत युद्ध सुरू असत न आपल्य
सैर्नक ां मध्ये जोर्, स्फूती र्नम ि ण करण्य स ठी सीम वती भ ग त ज ऊन त्य ां ची भेट घेण रे ,
ग्र मर्वक स च्य सांदभ ित 'ग्र मगीत ' स रख स विक र्लक उपयुक्त ग्रांथ र्लहण रे अर्ी
तुकडोजी मह र ज य ां ची न न र्वि रूपे भुजबळ य ां नी अर्तर्य अभ्य सपूणि रीतीने रे ख टली
आहे त.
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उत्तम बांडू तुपे मह र ष्ट्र तील एक थोर स र्हस्त्यक! तुपे य ां च एकूण स र्हत्य प्रव स
स ध्य , सोप्य भ र्ेत व चक ां पयंत पोहोचर्वण्य ची फ र मोठी क मर्गरी लेखक दे वेंद्र भुजबळ
य ां नी प र प डली आहे .
एकांदरीत 'अर्भम न ची लेणी' य ऑनल ईन लेख सांग्रह तील एकूण एक लेख त्य त्य
चररत्र न यक ल न्य य दे ण रे , त्य ां ची क मर्गरी ठळकपणे अिोरे स्खत करण रे असे आहे त.
तसे प र्हले तर स र्हत्य क्षेत्र त जर कोणत र्वभ ग ज स्त अवघड असेल तर तो म्हणजे चररत्र
लेखन! प्रत्येक चररत्र न यक ह सम ज चे श्रद्ध थथ न असतो, सम ज च्य भ वन त्य न यक र्ी
जोडलेल्य असत त. म्हणून चररत्र लेखन करत न कल्पनेच्य भर ऱ्य घेत येत न हीत.
व स्तव र्ी न ळ ठे वून न यक चे चररत्र उभे कर वे ल गते . ही अर्ी भूर्मक लेखक दे वेंद्र
भुजबळ य ां नी लीलय स िली आहे . त्य ां ची लेखणी व स्तव र्ी कुठे ही फ रकत घेत न ही.
स ध्य , सरळ आर्ण रस ळ भ र्ेत लेखन ह त्य ां च भक्तक्भ व "अर्भम न ची लेणी " य
पुस्तक त आढळू न येतो. त्य ां न भरभरून र्ुभेच्छ !
ई स र्हत्य प्रर्तष्ठ न टीमने हे आकर्िक पुस्तक व चक ां पयंत पोहोचवण्य स ठी सज्ज केले
आहे . त्य ां न ही खूप खूप र्ुभेच्छ !
न गेर् सू. र्ेव ळकर,
पुणे (९४२३१३९०७१)
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क्र ां र्तसूर्ि:मिात्मा फुले

िारिािील भवभवध सामाभिक सुधारणाीं चे प्रणेिे, भशक्षणाचीं महत्त्व ओळखलेले, सवाां ना िे
कृिीिून दाखभवणारे क्र ां र्तसूर्ि मिात्मा ज्योिीबा फुले र्ाीं ची ११एभप्रल २०२०रोिी १९३वी
िर्ींिी िोिी. काळ िसा पुढे िाि आिे िसे त्याीं चे भवचार , कार्ि अभधकच िेिाने िळपि आिे.
भवद्येभवना मिी गेली, मिीभवना गिी गेली, गिीभवना भवत्त गेले, भवत्ताभवना शूद्र खचले, एव्हढे
अनथि एका अभवद्येने केले िे रास्तपणे साीं भगिलेल्या मिात्मा फुले र्ाीं च्या पुरोगामी मिाराष्ट्र
राज्याि त्याीं च्या नावाने असलेले मिात्मा फुले कृषी भवद्यापीठ , त्याीं च्या पत्नी साभवत्रीबाई फुले
र्ाीं च्या नावाने असलेले साभवत्रीबाई फुले पुणे भवद्यापीठ म्हणिे बहुधा िगािील असे एकमेव
उदािरण असावे.
थोर , सदा वींदनीर् मिात्मा फुले र्ाीं चे भवचार, िीवन, कार्ि िाणून घेण्याचा प्रर्त्न र्ा
लेखािून आपण करू र्ा..
मिात्मा ज्योभिबा फुले र्ाीं चा िन्म सािारा भिल्ह्यािील कटगुण र्ेथे ११ एभप्रल१८२७ रोिी
झाला. सन १८३४ िे १८३८ दरम्यान त्याीं चे भशक्षण पींिोिीच्या शाळे ि झाले. १८४० साली
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साभवत्रीबाईशी त्याीं चा भववाि झाला. भवशेष म्हणिे भववािानींिर स्कॉभटश भमशन िार्स्कूलमधून
१८४१ िे १८४७ दरम्यान त्याीं नी इीं ग्रिी भशक्षण घेिले. भदवसेंभदवस आपल्याला आरोग्याचीं
महत्त्व कळि आिे . पण िे महत्त्व ओळखून मिात्मा फुले र्ाीं नी १८४७ साली लहुिी वस्ताद
साळवे र्ाीं च्याकडून शाररररक भशक्षण घेिलीं. त्याच वषी त्याीं नी थॉमस पेन र्ाीं च्या प्रभसध्द 'राईट
ऑफ मॅन' र्ा ग्रींथाचा अभ्यास केला.
१८४८साली एका भमत्राच्या भववािप्रसींगी भनघालेल्या भमरवणूकीि उच्च वभणिर्ाीं कडून
मिात्मा फुले र्ाीं चा अपमान झाला. बहुधा िेथूनच सामाभिक समिेची ज्योि पेटवण्याची
सुरुव त झाली असावी. त्याच वषी त्याीं नी बहुिन समािाच्या भशक्षणासाठी काम सुरू केले.
िसींच िारिािील मुलीींची पभिली शाळा सुरू केली.
वाचन िे भशक्षणाचीं , सींस्काराचीं महत्त्व चीं माध्यम आिे , िे ओळखून मिात्मा फुले र्ाीं नी
१८५२मध्ये पूना लार्ब्ररीची स्थापना केली. त्याच वषी, माचि मभिन्याि त्याीं नी वेिाळ पेठेि
अस्पृश्ाीं साठी पभिली शाळा सुरू केली. मिात्मा फुले र्ाीं च्या शैक्षभणक कार्ाि चा गौरव म्हणून
१६नोव्हें बर १८५२ रोिी भब्रटीश सरकारिफे मेिर कॅन्डी र्ाीं नी त्याीं चा भवश्रामबाग वाड्याि
सत्कार केला.
मिात्मा ज्योभिबा फुले र्ाीं नी १८५३ साली 'भद सोसार्टी फॉर प्रमोभटीं ग भद एज्युकेशन
ऑफ मिार, माीं ग अँण्ड अदसि' र्ा सींस्थेची स्थापना केली. १८५४साली िे स्कॉभटश भमशनच्या
शाळे ि अधिवेळ भशक्षक म्हणून रुिू झाले. पुढच्याच , म्हणिे १८८५ साली त्याीं नी रात्र शाळे ची
सुरुव त केली. १८५६ साली मारे करी घालून त्याीं च्या ित्येचा प्रर्त्न झाला. त्याीं नी १८५८ मध्ये
शाळाीं च्या व्यवस्थापन मींडळािून भनवृत्ती घेिली.
आपण पिािो की, आििी आपल्या समािाि ज्या प्रमाणाि भवधवा भववाि व्हार्ला िवेि,
िे िोि नािीि. भवधवाीं ना मानिानीचीं िीवन िगावीं लागिीं. पण ज्योभिबाींनी १८६०साली भवधवा
भववािास सिाय्य केले. पुढे १८६३साली त्याीं नी बाल ित्या प्रभिबींधक गृिाची स्थापना केली. िर
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१८६४साली गोखले बागेि भवधवा भववाि घडवून आणला. त्या काळी भवधवा मभिला कुरूप
भदसाव्याि म्हणून त्याींचे केशवपन म्हणिे त्याीं च्या डोक्यावरचे सवि केसीं काढू न डोकीं
िुळिुळीि ठे वण्याची प्रथा िोिी. िी प्रथा मोभडि भनघावी म्हणून ज्योभिबाीं नी न्हाव्याीं चा सींप
घडवून आणला. आपल्या समािाि आि िी प्रथा राभिलेली नािी , िे आपण पिािोच आिे .
मिाराष्ट्राि १८६८ मध्ये मोठा दु ष्काळ पडला िोिा. पाण्याची प्रचींड टीं चाई भनमाि ण झाली
िोिी. सींवेदनशील ज्योभिबाीं नी त्या काळाि िे रिाि असलेल्या घरािील पाण्याचा िौद
अस्पृश्ाीं साठी खुला केला.
सामाभिक सुधारणाीं ना भनभिि भदशा प्राप्त व्हावी , र्ासाठी मिात्मा फुले र्ाीं नी
१८७३साली 'सत्यशोधक' समािाची स्थापना केली. त्याीं चे िे एक ऐभििाभसक , दु रगामी कार्ि
िोर्. सत्यशोधक समािािून पुढे अनेकानेक व्यक्ी घडि गेल्या. त्यािील एक प्रमुख म्हणिे
भदनभमत्रकार सींपादक मुकुींदराव पाटील िे िोि.
मिात्मा ज्योभिबा फुले र्ाीं च्या कार्ाि वरअनेक मिनीर् व्यक्ीींनी अनेक ग्रींथ, शोध प्रबींध
भलभिले. मिाराष्ट्र शासनाच्या मिाराष्ट्र राज्य साभित्य आभण सींस्कृिी मींडळाच्या विीने प्रकाभशि
करण्याि आलेला, डॉ. धनींिर् कीर, डॉ. सीं. ग. मालशे, डॉ. र्. भद. फडके र्ाीं नी सींपाभदि
केलेला मिात्मा फुले समग्र वाङ्ममर् िा त्य वेळी नुकिाच प्रभसद्ध झालेला ग्रींथ सदर लेखाचे
लेखक दे वेंद्र िुिबळ र्ाीं ना त्याीं चे मुींबई दू रदशिन केंद्रािील वररष्ठ अभधकारी, "आमची मािी,
आमची माणसीं" कार्िक्रमाचे भनमाि िे भशवािी फुलसुींदर र्ाीं नी आत्मीर्िेने िेट भदला िोिा.
दे वेंद्र िुिबळ मिाराष्ट्र शासनाच्या माभििी व िनसींपकि मिासींचालनालर्ाच्या सेवेि असिाना
त्याीं चे सिकारी डॉ. सींिािी खराट र्ाीं नी मिात्मा फुले र्ाीं च्या िीवन, कार्ाि वर अभ्यासपूणि १०
पुस्तकीं भलभिलीि. सींपादक मुकुींदराव पाटील र्ाीं च्या पत्रकाररिेवर सींशोधन करून डॉ. खराट
र्ाीं नी पीएच. डी. भमळभवली आिे . िी आमच्यासाठी नेिमीच अभिमानाची गोष्ट् आिे .
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ज्योभिबाीं नी १८७५ साली शेिकऱर्ाीं च्या शोषणाभवरुध्द अिमदनगर र्ेथे खि फोडीचे बींड
घडवून आणले. त्याचवषी थोर समाि सुधारक स्वामी दर्ानींद सरस्विीींची पुणे र्ेथे भमरवणूक
काढण्यास सिाय्य केले. त्यानींिर १८७६ िे १८८२ अशी सिा वषे िे पुणे नगरपाभलकेचे सदस्य
िोिे. र्ा दरम्यान१८८० साली त्याीं नी दारुची दु काने उघडण्यास भवरोध केला िोिा. िारिािील
'भमलिँ ण्ड असोभसएशन' र्ा पभिल्या कामगार सींघटनेच्या स्थापनेि थोर कामगार नेिे नारार्ण
मेघािी लोींखडे र्ाीं ना मिात्मा फुले र्ाीं नी सिाय्य केले िोिे.
समािाच्या प्रगिीसाठी भशक्षणाचीं अिोनाि मित्त्व आिे , िे ओळखलेल्या, त्यासाठी
सिि प्रर्त्नशील असलेल्या ज्योभिबाीं नी भवल्यम िीं टर भशक्षण आर्ोगासमोर भनवेदन भदले. र्ा
भनवेदनाि त्याीं नी समािािील सवाां ना प्राथभमक भशक्षण सक्ीचे व मोफि दे ण्याची आग्रिी
मागणी केली. ज्योभिबाीं नी सत्यशोधक समािािफे नवीन मींगलाष्ट्काींची, पूज भवधीची रचना
करून १८८७ साली पुरोभििाीं भशवार् भववाि घडवून आणण्यास सुरुव त केली. १८८८मध्ये
डर्ुक ऑफ कॅनॉट र्ाीं नी त्याीं चा सत्कार केला. त्याचवषी मुींबईिील कोळीवाडा र्ेथे िनिेने
रावबिादू र वडे कर र्ाींच्यािस्ते ज्योभिबाीं चा सत्कार करून त्याीं ना मिात्मा पदवी प्रदान केली.
असा िा मिान क्र ां र्तसूयि २८ नोव्हें बर १८९० रोिी काळाच्या आड गेला. िरी त्याीं च्या
भवचाराने, कार्ाि ने िो आििी िळपळिच आिे आभण पुढेिी िळपिच रािील. त्याीं नी िािी
घेिलेले कार्ि पूणिपणे पूणि झाले, असे आपल्याला म्हणिा र्ेणार नािी. मिात्मा फुले र्ाीं चे
भवचार, कार्ि, िीवन आपण सिि आचरणाि आणणे अजूनिी भनिाीं ि गरिेचे आिे . शेवटी
सामाभिक प्रगिी िा एक प्रवाि आिे . िो सिि वाििा र हील, स्वच्छ र हील र्ासाठी आपण
सभक्रर् प्रर्त्न करणीं िाच आधुभनक िारिाच्या उिारणीिील आपला महत्त्व चा वाटा असेल.
मिात्मा फुले र्ाीं ना भवनम्र अभिवादन….
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राष्ट्रिक् राष्ट्रसीं ि िुकडोिी मिाराि

कोरोनाच्या िीवघेण्या , िर्ींकर सींकटाशी िारि सरकार, मिाराष्ट्र शासन, सवि सींबींभधि
र्ींत्रणा अिोरात्र लढि आिे . र्ा पररक्तस्थिीि समािाची अनुकूल मनोिूभमका घडभवण्यासाठी
राष्ट्रसींि िुकडोिी मिाराि आि िवे िोिे, असे क्षणोक्षणी वाटिींर्. िुकडोिी मिारािाीं चे
प्रेरणादार्ी स्मरण............
िुकडोिी मिाराि र्ाीं चा िन्म ३० एभप्रल १९०९ रोिी अमराविी भिल्ह्यािील र्ावली र्ेथे
झाला. आई मींिुळाबाई आभण वडील बींडोिी ठाकूर र्ाीं नी त्याीं चीं माभणक नाव ठे वलीं. वडील
भशवणकाम करि. आई वरखेड र्ेथील िुकारामबुवा वानखेडे र्ाीं ची मुलगी िोिी. बालपणीच
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आई बरोबर त्याीं ना घर सोडून वरखेड इथे र्ावीं लागलीं. वरखेड र्ेथे सींि अडकूिी मिाराि
र्ाीं च्या सिवासाि िुकडोिी मिाराि र्ाीं चीं अींिरीं ग फुललीं. अभ्यासापेक्षा खेळण्याची त्याीं ना
भवशेष आवड िोिी. िरी भिसरीपर्ांि त्याीं चीं भशक्षण झालीं. अडकूिी मिाराि र्ाीं ना त्याीं नी गुरू
मानलीं. अडकूिी मिाराि र्ाीं नीच त्याीं ना िुकड्या िे नाव भदलीं. दरम्यान िुकडोिी मिाराि
आपल्या र्ावली गावी आले. भिथे आल्यावर कािी भदवसाीं नी गुरू अडकूिी मिाराि र्ाीं चे
दे िावसान झाल्याचीं कळालीं. गुरू भवर्ोगामुळे त्याीं ना वैराग्य आलीं. घरचीं भशवणर्ींत्र त्याीं नी
भवकलीं. िपिर्ाि करण्यासाठी िे भनघून गेले. त्याींनी पुढील िीवन राष्ट्रिक्ी, समाि सुधारणा,
ग्राम भवकास, सभक्रर् अध्यात्म र्ासाठी अपिण केले. िुकडोिी मिाराि र्ाीं नी ३ ििार मराठी
भिीं दी ििने, २ ििार अिींग, ५ ििार ओव्या भलभिल्या. खींभिरी वाद्य वािवून रसाळ पणे िे
कीििन करून उपक्तस्थिाीं ना मींत्रमुग्ध करि. लेखनाि शेवटी िे िुकड्या म्हणे असे भलिीि.
म्हणून लोक आदराने त्याीं ना िुकडोिी मिाराि म्हणू लागले. सामान्य माणूसच नािी िर
ित्कालीन थोर राष्ट्रीर् नेिे, सींपादक, पत्रकार, समािधुरीण त्याीं च्या भवचाराीं नी , कार्ाां नी
प्रिाभवि झाले िोिे. िुकडोिी मिारािाीं नी १९४२च्या चले िाव आीं दोलनाि सभक्रर् िाग घेिला
िोिा. त्यामुळे त्याीं ना ४ मभिन्याीं ची सिा िोगावी लागली. त्यानींिरिी इीं ग्रि सरकारने त्याीं ना
चन्द्रपूर, वधाि भिल्हा बींदी केली िोिी. िारि दे शाला स्वािींत्र्य भमळाल्यानींिर सरकारच्या समाि
कल्याण, पररवार भनर्ोिन, नशा बींदी अशा अनेक उपक्रमाि त्याीं नी सिि सििाग घेिला.
अमेररकेि १९५२ झालेल्या, िपानमध्ये १९५५ मध्ये झालेल्या भवश्व धमि पररषदे ि त्याीं ना भनमींभत्रि
करण्याि आले िोिे. १९५६ मध्ये त्याीं नी िारि साधू समाि भनमाि ण केला. भवनोबा िावे र्ाीं च्या
िूदान चळवळीि िाग घेऊन ११ भदवसाि ११ ििार एकर िमीन त्याींनी भमळवून भदला िोिी.
पुणे र्ेथील पानशेि धरण प्रलर्, भवदिाि िील पूर, नागपूर र्ेथील भिीं दूमुक्तिम दीं गा, कोर्ना
िूकींप अशा अनेक अटीिटीच्या वेळी िे सरकार बरोबर उिे राभिले. चीनने िारिावर १९६२
साली आक्रमण केले. त्य वेळी त्यानी सींरक्षण भनधी उिारण्यासाठी मोलाचे र्ोगदान भदले.
सैभनकी शाळाीं ना प्रोत्सािन भदले. १९६५च्या िारि- पाक र्ुद्धाि सीमाविी िागाि प्रत्यक्ष
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िाऊन त्याीं नी िारिीर् सैभनकाीं ना िोश भदला. भवनोबा िावे र्ाीं च्या िूदान चळवळीि त्याीं नी ११
भदवसाि ११ ििार एकर िमीन भमळवून भदली िोिी. िुकडोिी मिारािाीं नी १९३५ साली
मोझरी र्ेथे सुरू केलेला गुरुकुींि आश्रम आि िणू एक भवद्यापीठ बनला आिे . त्यानी
भलभिलेली ग्रामगीिा म्हणिे ग्राम भवकासाचा धमिग्रींथच िोर्. स्त्री सक्षमीकरण , अस्पृश्िा
भनमूिलन , दु बळ्ाीं चीं सबळीकरण र्ासाठीिी िे आर्ुष्यिर झटि राभिले. अशा र्ा थोर
राष्ट्रिक् , राष्ट्रसींि िुकडोिी मिाराि र्ाीं चे १० नोव्हें बर १९६८ रोिी दे िावसान झाले. नागपूर
र्ेथील भवद्याभपठास त्याींचे नाव दे ण्याि आले आिे . मिाराष्ट्र शासनाने कािी उपक्रमाीं ना त्याीं चे
नाव भदले आिे . काळ िसिसा पुढे िाि आिे, िसे त्याीं चे भवचार अभधकच पटि आिे ि.
अशा र्ा थोर ‘राष्ट्रसींि िुकडोिी मिाराि’ र्ाीं चीं १० नोव्हें बर १९६८ रोिी भनधन झालीं.

( िा लेख भलभिण्यासाठी आवश्क सींदिि सुलिपणे उपलब्ध करून भदल्याबद्दल िेष्ठ भशक्षणिज्ज्ञ प्रा.
डॉ. नरे शचींद्र काठोळे सर र्ाींचे मनःपूविक आिार)
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ज्ञानपुींि डॉक्टर बाबासािे ब आीं बेडकर

िारिरत्न डॉक्टर बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं ची िारिीर् घटनेचे भशल्पकार म्हणून
प्रामुख्याने ओळख िोिी. िी त्याीं ची ओळख अत्यींि मर्ाि भदि स्वरूपाची आिे असे मला नेिमी
वाटे . मुींबई दू रदशिन केंद्राि कार्िरि असिाना डॉ. बाबासािे बाीं च्या िीवनािील अन्य भवभवध
पैलूींवर प्रकाश टाकण्याची सींधी मला भमळाली त्या अभवस्मरणीर् अनुिवाीं ची िी एक आठवण.
त्याचीं असीं झालीं की 1988 वषी मी ित्कालीन मराठवाडा भवद्यापीठाि मास्टर ऑफ
मास कम्युभनकेशन अँड िनाि भलझम िा अभ्यासक्रम करण्यासाठी गेलो िोिो. िेव्हा मी
दू रदशिनमध्ये करारपभत्रि कलाकार स्टाफ आभटि स्ट म्हणून कार्िरि असल्याने मला अध्यर्न
रिा भमळू शकली नािी िी भनर्भमि शासकीर् कमिचाऱर्ाीं ना भमळू शकिे. म्हणून मी अन्य
स्वरूपाची रिा घेऊन िा अभ्यासक्रम करण्यासाठी गेलो. अभ्यासक्रमाचे पभिले सत्र
नोव्हें बरमध्ये सींपले. मी रिेवरून परि दू रदशिनमध्ये रुिू झालो. त्याच वेळी माझे वररष्ठ
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अभधकारी भनमाि िे सुधीर पाटणकर र्ाीं च्यावर डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं च्या िीवनकार्ािवर
आधाररि भिीं दी माभििीपट राष्ट्रीर् प्रसारणासाठी बनभवण्याची िबाबदारी केंद्राने सोपभवली.
बैठकीिून आल्यावर भकिी प्रचींड मोठी िबाबदारी सोपवली आिे िे पाटणकराीं ना कळू न
चुकले िोिे. त्यामुळे िे भवचारमग्न झाले िोिे. िे कक्षाि र्ेिाच मी त्याीं ना र्ाभवषर्ी भवचारल्यावर
त्याीं नी कारण साीं भगिले. र्ावर मी त्याीं ना म्हणालो, िुम्ही मला दोन भदवसाीं चा वेळ द्या. पूणि भवचार
करून आपण कार् िे ठरवू र्ा!
त्या दोन भदवसाि भवचाराीं िी माझ्या लक्षाि आले की बाबासािे बाीं ची प्रामुख्याने ओळख
आिे िी िारिीर् घटनेचे भशल्पकार म्हणून. वस्तुिः र्ाभशवार् िे भवचारवींि, समाि सुधारक,
भशक्षण प्रसारक, कामगार नेिे, धमिशास्त्र अभ्यासक, अथििज्ञ, सींपादक अशा भवभवध
िूभमकाीं िून प्रिावीपणे वावरलेले आिे ि. र्ा भवभवध पैलूींपैकी मला सवाि भधक िावला िो म्हणिे
भशक्षणाचा पैलु. खरे पाििा बाबासािे बाीं नी स्विः अत्यींि प्रभिकूल पररक्तस्थिीि उच्च भशक्षण
घेिले िोिे. परदे शाि िाऊन डॉक्टरे ट भमळभवली िोिी. र्ा त्याीं च्या उच्च भशक्षणामुळे त्याीं ना
त्याीं चे पुढचे िीवन आनींदाि आभण आरामाि घालभवणे सिि शक्य िोिे. परीं िु, भशक्षणाचे
मित्त्व ओळखून त्याीं नी दे शबाीं धवाीं ना भशभक्षि करण्यासाठी भशक्षण प्रसारणाचे काम िािी
घेिले.
औरीं गाबाद र्ेथे १९८८साली भवद्यापीठाि भशकि असिाना िो मराठवाडा िेव्हािी
आभथिक, सामाभिक, शैक्षभणक दृष्ट्या मागासलेला समिला िाि असे , अशा मराठवाड्याि
डॉक्टर बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं नी पीपल्स एज्युकेशन सोसार्टीद्वारे १९४८ साली भमभलींद
मिाभवद्यालर् स्थापन केले. िे पाहून मला बाबासािे बाीं भवषर्ी अिोनाि आदर वाटू लागला.
अन्यथा त्य क ळी मराठवाड्यािील िरुण-िरुणीींना उच्च भशक्षण घ्यावर्ाचे असल्यास
नागपूर, पुणे, मुींबई , िै दराबाद अशा दू रच्या भठकाणी िावीं लागार्चीं. इिक्या दू र िाऊन
भशक्षण घेण्याची अनेकाीं ची िेव्हा ऐपि नसार्ची. त्यामुळे मराठवाड्यािील ििारो िरुण उच्च
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भशक्षणापासून वींभचि रािि िोिे. त्याीं च्या अडचणी ओळखून बाबासािे बाीं नी औरीं गाबाद र्ेथे
मराठवाड्यािील पभिले भमभलींद मिाभवद्यालर् सुरू करून अत्यींि दू रदृष्ट्ी दाखवली.
र्ा मिाभवद्यालर्ामुळे मराठवाड्याि उच्च भशक्षणाची क्राीं िी झाली असे म्हटल्यास िे
वावगे ठरणार नािी. म्हणूनच माभििीपटासाठी भवषर्ाचा भवचार करिाना मला बाबासािे बाीं च्या
शैक्षभणक पैलूवरच सींपूणि माभििीपट असावा, असे वाटू लागले. वररष्ठाीं शी चचेअींिी र्ाच
भवषर्ावर माभििीपट करण्याचे भनभिि झाले. माभििी पटाचे स्वरूप भवचाराि घेिा त्यासाठी
सवि िपशील सींशोधनदृष्ट्या पररपूणि असणे गरिेचे िोिे. त्यासाठी सींशोधनाचे काम प्राध्यापक
गोभवींद पानसरे र्ाीं ना दे ण्याि आले. त्याीं नी केलेल्या सींशोधनावर आधाररि सींभििा लेखन
प्राध्यापक रिनलाल सोनग्रा र्ाीं नी केले.
माभििीपटाच्या भचत्रीकरणास आम्ही औरीं गाबादला सुरुव त केली. भचत्रीकरण पथकाि
भनमाि िे सुधीर पाटणकर, भनभमििी सिार्क दे वेंद्र िुिबळ, कॅमेरामन के. गणपिी, ध्वभनमुद्रक
भकशोर िोशी, सिाय्यक ए के सारस र्ाीं चा समावेश िोिा. नागसेन वनािील भमभलींद
मिाभवद्यालर्ाची वास्तू , िेथे उपलब्ध असलेली दु मीळ छार्ाभचत्रे, बाबासािे बाीं च्या भवभवध वस्तू,
प्राचार्ाां ची आभण भवद्यार्थ्ाां ची मनोगिीं, ित्काभलन मराठवाडा भवद्यापीठाचे कुलगुरू प्राचार्ि
भशवािीराव िोसले र्ाीं चे भनवेदन , पुणे , मिाड , मुींबई र्ेथील शैक्षभणक वास्तूींचे भचत्रीकरण व
सींकलन करून पुढे ६भडसेंबर१९८८ रोिी रात्री नऊ वाििा दू रदशिनच्या राष्ट्रीर् प्रसारणाि िा
माभििीपट प्रसाररि झाला.
डॉक्टर बाबासािे बाीं नी भवद्याभथिदशेि कसे भशक्षण घेिले, समािाला भशभक्षि
करण्यासाठी कसे पररश्रम घेिले , शैक्षभणक सींस्था कशा उिारल्या , त्याींना र्ा कामी भमळालेले
इिराीं चे सिाय्य , त्याीं ची ग्रींथसींपदा, त्याीं नी भलभिलेले ग्रींथ र्ा सवि मित्त्वाच्या शैक्षभणक बाबीींचे
दशिन सुमारे िीस भमभनटाच्या र्ा माभििीपटाद्वारे अत्यींि सींवेदनशीलपणे दाखभवण्याि आले.
त्य वेळी दू रदशिन िी एकमेव वाभिनी िोिी. रात्री नऊ िी वेळ प्राईम टाईम असार्ची. म्हणिेच
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र्ा वेळेि सवाि भधक दशिक दू रदशिन पिाि. र्ा माभििीपटाभवषर्ी दे शािील भवभवध िागािून
खूप िावपूणि प्रभिभक्रर्ा आल्या. र्ा माभििीपटामुळे बाबासािे बाीं च्या एका पैलूचे थोडे फार का
िोईना दशिन घडभवण्याची आपल्याला सींधी भमळाली र्ाबद्दल मला नेिमीच समाधान वाटि
आले. िसेच बाबासािे बाीं चे िीवन आभण कार्ि भकिी अचींभबि करणारे आिे िे िी लक्षाि आले.
दरम्यान, मी िारि सरकारच्या दू रदशिन सेवेिून मिाराष्ट्र शासनाच्या माभििी व
िनसींपकि मिासींचालनालर्ाच्या सेवेि ऑक्टोबर १९९१ रोिी अभलबाग र्ेथे भिल्हा माभििी
अभधकारी म्हणून रुिू झालो. िून १९९३ मध्ये माझी बदली मींत्रालर्ाि झाली. दू रदशिनचा
पूवाि नुिव असल्याने माझ्याकडे िास्त करून िेच काम असे. डॉक्टर बाबासािे बाीं च्या
ऐभििाभसक , शैक्षभणक कार्ाि ची नोींद घेऊन १४िानेवारी १९९४ रोिी मराठवाडा भवद्यापीठाचा
डॉक्टर बाबासािे ब आीं बेडकर मराठवाडा भवद्यापीठ असा नामभवस्तार करण्याि आला. र्ा
नामभवस्तारासाठी अनुकूल वािावरण भनमाि ण व्हावे र्ासाठी शासनाने प्रत्यक्ष भनणिर् िािीर
करण्याच्या कािी भदवस आधी भवभवध मान्यवराीं ची मनोगिे दररोि मुींबई दू रदशिन केंद्रावरून
प्रसाररि करण्याचीं ठरभवले. र्ा मान्यवराीं च्या मनोगिाीं चे भचत्रीकरण, सींकलन माभििी
खात्यामाफिि िोि असे. िर प्रसारण दू रदशिनवरून सींध्याकाळी बािम्याीं चा आधी िोि असे.
त्या समन्वर्ाची िबाबदारी माझ्यावर िोिी. प्र. स. मिािन िे आमचे सींचालक िोिे. िर
दु रदशिनकडून सिार्क केंद्र सींचालक वसींिराव िामरे िे प्रसारण भवषर्क काम पिाि िोिे.
पुढे डॉक्टर बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं च्या नावासि डॉ बाबासािे ब आीं बेडकर मराठवाडा
भवद्यापीठ असे नाव झाले. िारिरत्न डॉ बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाींच्या शैक्षभणक क्षेत्रािील
र्ोगदानाला भमळालेली िी मानवींदनाच िोर्. र्ा मिामानवाला माझी मनःपूविक मिावींदना.
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िारिरत्न डॉ बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं चे कामगारकल्याणािील िरीव र्ोगदान

िगिर १ मे िा कामगार भदन म्हणून पाळला िािो. िो सािरा केला िाि नािी. र्ाचीं
कारण म्हणिे अमेररकेि १ मे १८८६ रोिी कामगार कल्याणासाठी फार मोठे आीं दोलन झाले
िोिे. कामाचे १६ िास कमी करून िे ८ िास करावेि, कामाच्या भठकाणी सुरक्षेच्या र्ोिना
असाव्याि र्ा प्रमुख मागण्या िोत्या. र्ा आीं दोलनाच्या भिसऱर्ा भदवशी आीं दोलन समथिक
कामगार आभण आीं दोलन भवरोधी कामगार र्ाींच्याि भशकागो र्ेथील िेमाकेट चौकाि भिीं सक
वळण लागले. बॉम्बस्फोट झाला. कािीींना प्राण गमवावे लागले. शभिद कामगार र्ाीं च्याभवषर्ी
आदर प्रकट करण्यासाठी १ मे िा भदवस कामगार भदन म्हणून पाळावा, असे अमेररकेिील
कामगार सींघटनाीं नी ठरभवलीं. पुढे िळू िळू िगािील इिर दे शाीं मध्ये सुध्दा १ मे िा कामगार
भदन म्हणून पाळला िाऊ लागला. बहुिेक दे शाीं मध्ये र्ा भदवशी सुट्टी दे ण्याि र्ेिे. भवभवध
उपक्रम आर्ोभिि करण्याि र्ेिाि. िारिाि पभिला कामगार भदन मद्रास र्ेथे (आिाचे चेन्नई)
१ मे १९२३ रोिी डाव्या भवचार सरणीच्या भकसान पाटी ऑफ भिीं दुस्थान र्ा सींघटनेनीं कॉम्रेड
मलर्पूरम भसींघवेलू चेट्टीर्ार र्ाीं च्या नेिृत्वाखाली पाळला. य वेळी भवभवध प्रकारच्या मागण्या
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माीं डण्याि आल्या. त्यािील एक प्रमुख मागणी िोिी, िी म्हणिे कामाचे िास १६ वरून ८
करणे िी िोर्. प्रत्यक्षाि िी मागणी मान्य व्हार्ला अनेक वषे लोटली. आभण र्ाचीं श्रेर् आिे , िे
िारिरत्न डॉ बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं ना. कामगार नेिे असलेल्या बाबासािे बाीं ची भब्रटीश
सरकारने व्हॉइसरॉर् एक्तिकुभटव्ह कौक्तिलचे सदस्य म्हणून ७ िुलै १९४२ रोिी नेमणूक
केली. िेव्हा पासून कामगार कल्याण भवषर्क अनेक कार्दे , र्ोिना बाबासािे बाीं नी लागू
केल्या. खरीं म्हणिे िा सवि आढावा र्ा लेखाि घेणीं शक्य नािी, स्विींत्र ग्रींथाचा िो भवषर् आिे .
म्हणून इथे आपण भनदान िोींड ओळख िरी करून घेऊ र्ा. बाबासािे बाीं नी केलेले कामगार
कल्याण भवषर्क कार्दे आभण र्ोिनाीं ची सींख्या २५ पेक्षा िास्त आिे . र्ािील कािी प्रमुख
म्हणिे त्याीं नी कामगाराींचे कामाचे िास ८ केले. समान काम समान वेिन र्ा तत्त्व नुसार स्त्री
पुरुष र्ाीं च्या वेिनाि समानिा आणली. क्तस्त्रर्ाीं ना बाळीं िपणाची रिा लागू केली. कामगार राज्य
भवमा र्ोिना, आरोग्य र्ोिना, कामगार कल्याण भनधी, िभवष्य भनवाि ि भनधी, कामगार सींघटना
मान्यिा, भकमान वेिन िमी, मिागाई ित्ता, कामगाराीं ना कौशल्य प्रभशक्षण, मभिला व बाल
कामगाराीं ना सींरक्षण भमळण्यासाठी कार्दा, खाणीि काम करण्यास मभिलाीं ना बींदी, मभिला
कामगार कल्याण भनधी, िर पगारी रिा, सेवा र्ोिना कार्ाि लर्े, अशा अनेक बाबीींचा समावेश
आिे . बाबासािे ब केवळ कामगार नेिेच नव्हिे िर भनष्णाि कार्दे पींभडि िोिे. इीं ग्लींड,
अमेररकेि उच्च भशक्षण घेिल्यामुळे त्याीं चा भिकडील कामगार चळवळी, कार्दे , र्ोिना र्ाीं चा
चाीं गला अभ्यास िोिा. कामगार कल्याणाची िळमळ, कार्दे करण्याचे ज्ञान, भमळालेली सींधी
र्ाचा त्याीं नी सुरेख उपर्ोग करून दे शािील कामगाराीं ना कार्मस्वरूपी लाि भमळवून भदले.
िवळपास ४ वषे म्हणिे १९४२ िे १९४६ अशी ४ वषाां ची त्याीं ची कारकीदि दे शािील कामगार
कल्याणावर कार्मचा ठसा उमटवून गेली. त्याीं च्या र्ा थोर कामगार कल्याण कार्ाि भनभमत्त
त्याीं ना भवनम्र अभिवादन.
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गुरुदे व रवीींद्रनाथ टागोर

िन गण मन र्ा आपल्या राष्ट्रगीिाचा स्वर कानावर पडिाच आपली मान अभिमानाने
िाठ िोिे. भिथे असू भिथे आपण स्तब्ध िोिो. असीं िे आपलीं थोर राष्ट्रगीि गुरुदे व रवीींद्रनाथ
टागोर र्ाीं च्या प्रभििेिून साकारलीं आिे . त्याीं ना वीं दन करून थोडसीं त्याींच्याभवषर्ी िाणून घेऊ
र्ा...
पभिम बींगाल मधील कोलकिा र्ेथील भपराली ब्राह्मण कुटुीं बाि रवीींद्रनाथ टागोर र्ाीं चा ७
मे १८६१ रोिी िन्म झाला. िन्मिाि प्रभििा लािलेल्या रवीींद्रनाथ र्ाीं नी वर्ाच्या आठव्या वषी
पभिली कभविा भलभिली. पुढे िानुभसींि र्ा टोपणनावाने त्यानी काव्य लेखन केले. रवीींद्रनाथ
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र्ाीं च्या घराला उच्च भशक्षणाची परीं परा िोिी. त्यामुळे त्याीं ना बॅररस्टर िोण्यासाठी इीं ग्लींडमधील
लींडनच्या र्ुभनव्हभसिटी कॉलेिमध्ये पाठभवण्याि आले. परीं िु कोणिीच पदवी न घेिा िे १८८०
साली िारिाि परिले. चार भिींिीमधील भशक्षण माणसाला खरीं घडवू शकि नािी, र्ा
भवचारातून त्याीं नी खुल्या िवेिील शाीं भिभनकेिनचा िगप्रभसद्ध अभिनव प्रर्ोग केला. रवीींद्रनाथ
केवळ कवी, गीिकार, साभिक्तत्यक सींगीिकार, भचत्रकार, भशक्षणिज्ञ नव्हिे िर िे थोर दे शिक्
भवचारवन्त िोिे. त्याीं नी सुरू केलेले सींगीि िे त्याीं च्या नावाने म्हणिेच रवीींद्र सींगीि म्हणून
ओळखल्या िािे. िारिीर् सींगीि, साभित्य र्ावर त्याीं ची अमीट छाप पडली आिे.
"गीिाीं िली"च्या रचनेबद्द्ल त्याीं ना िगािील सवोच्च असा नोबल पुरस्कार १४ नोव्हे १९१३ रोिी
दे ण्याि आला. िा पुरस्कार भमळालेले िे िारिािीलच नव्हे िर आभशर्ािील पभिले भविेिे
आिे ि. रवीन्द्रनाथाीं च्या कार्ाि ची दखल घेऊन भब्रभटश सरकारने त्याीं ना १९१५ साली "सर" िी
पदवी दे ऊन त्याीं चा बहुमान केला. १९१९ साली िाभलर्नवाला बाग ित्याकाीं ड झाले. र्ा नृशींस
ित्याकाीं डाचा भनषेध म्हणून आपली सर पदवी त्याीं नी भब्रभटश सरकारला परि करून आपला
स्वाभिमान आभण दे शप्रेम प्रकट केले. िाभषक अक्तस्मिेमुळे १९७१ मध्ये पाभकस्तानपासून
स्विींत्र झालेल्या बाीं गला दे शने त्याीं चे "आमार शोनार बाीं ग्ला" िे गीि राष्ट्रगीि म्हणून स्वीकारले
आिे . मिाराष्ट्र आभण रवीींद्रनाथ र्ाीं चा भवशेष ऋणानुबींध आिे . आपल्या सींि साभित्याने
रवीींद्रनाथ प्रिाभवि िोिे. सींि िुकाराम मिाराि र्ाीं चे अिींग त्याीं नी बींगालीि अनुवाभदि केले
आिे ि. छत्रपिी भशवािी मिाराि त्याीं चे प्रेरणास्थान िोिे. मिारािाीं वर त्याीं नी खींडकाव्य
भलिीले आिे . रवीींद्रनाथ र्ाीं च्यामुळे मराठीिील अनेक साभिक्तत्यक प्रिाभवि झाले आिे ि.
रवीींद्रनाथ र्ाीं नी चाकोरीबद्ध िीवनाला नवी भदशा भदली. िगाि त्याीं च्या भवचाराीं चा मोठा प्रिाव
आिे . अशी िी थोर भविूिी ७ ऑगस्ट १९४१ रोिी अनींिाि भवलीन झाली. गुरुदे व रवीींद्रनाथ
टागोर र्ाीं ना िावपूणि अभिवादन.
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बुद्धवींदन

नेपाळ सरकारने वषि २०२० िे पर्िटन वषि म्हणून घोभषि केले आिे . र्ापूवी नोकरीि
असिाना माझीं दोनदा नेपाळला िाणे ऐनवेळी रद्द करावे लागले िोिे.
त्यामुळे कािी झाले िरी र्ा वेळी नेपाळला िार्चेच असा मी भनिर् केला िोिा.
नेपाळला िेट दे ण्यासाठी मी पूवी नोकरी करि असलेल्या दू रदशिनमधील भमत्र भनमाि िा राम
खाकाळ आभण नींिर मिाराष्ट्र शासनाच्या नोकरीि भमत्र झालेले अवर सभचव बी एस
गार्कवाड असीं आमचीं भत्रकुट िमलीं. बिेट प्रमाणे टर ॅ व्हल एििी बभघिली. नेपाळमध्ये
धाभमिक व पर्िटन स्थळे खूप आिे ि. गौिम बुद्ध र्ाीं चीं लुक्तम्बनी िे िन्म स्थान नेपाळमध्येच
आिे . दे श भवदे शातून बुद्ध धमाि चे भिख्खू, अनुर्ार्ी, श्रद्धाळू दररोि भिथे ििारोींच्या सींख्येने
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र्ेि असिाि. नेपाळ सरकारने िे स्थान अभिशर् सुींदर ठे वले आिे . भशवार् भवभवध दे शािील
सरकाराीं नी, सींस्थाीं नी र्ा स्थानाच्या सौींदर्ाि ि िर घािली आिे . इथल्या प्रसन्न वािावरणाि
भदवस कसा िािो, िे कळि नािी. लुक्तम्बनी र्ेथे इस. पूवि ५६३ ला वैशाख पौभणिमेला,
कपीलवस्तू नगरीचे शुद्धोदन रािा व मिामार्ा राणीच्या पोटी भसद्धाथि रािकुमारचा िन्म
झाला.
वर्ाच्या २९ व्या वषी भसद्धाथाि ने गृित्याग केला. प्रचर्लत शारीररक र्ािनामर् साधना
पद्धिीींचा सिा वषे अवलींब केला. र्ाने दु :खमुक्ी ऐविी शरीर मुक्ीचा अींभिम टप्पा गाठला.
इक्तच्छि फलप्राप्तीऐविी मरणासन्न अवस्था प्राप्त झाली. भसद्धाथिचा रािभबींडा दे ि िाडाीं चा
सापळा झाला. भसद्धाथिने सुिािाची खीर खाऊन साधना पद्धिीि बदल केला. ऐषोआरामाचे
टोक व शरीर र्ािनेचे टोक र्ा दोन्हीींचा प्रत्यक्ष अनुिव घेिला. मध्यम मागि भनवडला. बुद्ध
गर्ेला भपींपळ वृक्षाखाली ई, स, पूवि ५२८ला, वैशाख पौभणिमा भदनी, भसद्धाथि बुद्ध झाला. सवि
ब्रम्हाीं ड चारिी ब्रम्ह भविाराीं नी आनींदाने न्हाऊन भनघाले. गौिम बुद्धानी ४५ वषे सिि पार्ी
प्रवास करि सद्धम्माचा प्रचार केला. ज्ञान प्राप्तीनींिर सारनाथ र्ेथील मृगदार् वनाि पींचवगीर्
भिक्षूींना प्रथम प्रवचन भदले. िे प्रवचन "धम्मचक्क पवत्तन" अथाि ि धम्मचक्र प्रवििन, र्ा नावाने
इभििासाि प्रभसद्ध आिे . "बहुिन भििार्, बहुिन सुखार्" कररिा, सवाांच्या दु :खमुक्ीकररिा
िे प्रचार करीि राभिले. वर्ाच्या ८०व्या वषी िे कुशीनगर र्ेथे आले. र्ेथेच दोन शाल वृक्षाीं च्या
मधे त्याीं नी दे ि त्यागला व मिापररभनवाि ण पदास िे गेले.
िन्म, ज्ञानप्राप्ती, मिापररभनवाि ण र्ा िीन घटना वैशाख पौभणिमेला घडून र्ेणे, िे केवळ
बुद्धाीं भवषर्ीच घडले. िे भिन्ही प्रसींग पावन प्रसींग. म्हणूनच र्ाला भत्रभवध पावन पौभणिमा असे
म्हणिाि.
बुद्धाने र्ा पृथ्वीवर धमाि च्या नावाखाली ज्या िुन्या परीं परा प्रचभलि िोत्या, त्या
स्वीकारल्या नािीि. नवीन धम्म साीं भगिला. नवीन इभििास भनमाि ण केला.
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"अत्थाभि अत्थनो नाथो, कोभि नाथो परोभसर्ा" अथाि ि मनुष्य स्विःच स्विःचा स्वामी
त्याचा इिर कोणीिी इश्वर नािी, असा स्वर्ींप्रकाभशि बनण्याचा उपदे श केला.
भवज्ञानाच्या कसोटीवर आधाररि भसद्धाीं ि म्हणिे, "कार्िकारणिाव"! अथाि ि
कारणाभशवार् कािीिी न घडणे. र्ा भसद्धाीं िामुळे शाश्वििा वादावर आपोआपच पडदा पडला.
त्याीं नी साीं भगिले की, सवि अभनत्य आिे . सवि बदलणारे आिे . िाच भनसगि भनर्म आिे .
िगाि दु :ख आिे िे पूवी कािीिण साीं गि िोिे; परीं िु दु :खािून मुक् कसे व्हार्चे, र्ाचे
उत्तर कोणाकडे च नव्हिे. िेच उत्तर िगवान बुद्धाने शोधून काढले. र्ा मिान कल्याणकारी
भदव्य ज्ञानाचा शोध सम्यक सम्बुद्धाने वैशाख पौभणिमेला लावला. त्या िीवनमुक् करणाऱर्ा
मागाि ला "आर्ि अष्ट्ाीं भगक मागि" असे म्हणिाि. र्ा मागाि द्वारे शीलावर अभधष्ठीि िोणाऱर्ा प्रत्येक
व्यक्ीला दु :खमुक् िोिा र्ेिे. र्ालाच कािी लोक मुक्ी, मोक्ष म्हणिाि. िगवान बुद्धाने र्ाला
"भनवाि ण" म्हटले आिे . िे म्हणिाि, "भनब्बाणीं परमीं सुखीं", भनवाि ण िे सवि श्रेष्ठ सुख आिे . कािी
लोक, भनवाि ण म्हणिे मृत्यू असा चुकीचा अथि काढिाि. भनवाि ण िी सवि श्रेष्ठ सुखाची परमोच्च
अवस्था आिे . िगवान बुद्ध र्ाीं नी साीं भगिलेली भवपश्ना मी सपत्नीक नाभशक भिल्ह्यािील
धम्मभगरी र्ेथे दिा भदवस राहून केली आिे . िगाि मानभसक िाण, िणाव वाढि असिाना
भनर्भमि र्वपश्न खूप आवश्क आिे .
िगाि िारि, नेपाळ, ब्रह्मदे श, चीन, िपान, श्रीलींका, थार्लँड आदी दे शाि बौद्ध धमाि चा
भवशेष प्रसार झाला आिे . िारिािील अभिींठा, वेरूळ लेणी, ब्रह्मदे श, चीन , थार्लँड मधील
अनेक प्रभसद्ध बुद्ध भविार पिार्ची सींधी मला भमळाली, िे मी माझीं िाग्य समििो. भवश्व
शाीं िीचा सींदेश दे णारे गौिम बुद्ध र्ाीं ना मनोिावे वींदन.
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दपिणकार बाळशास्त्री िाीं िेकर

मराठी वृत्तपत्र सृष्ट्ीचे िनक बाळशास्त्री िाीं िेकर र्ाीं ची १७ मे िी पुण्यभिथी आिे . मराठी
िाषेिील "दपिण" िे वृत्तपत्र त्याीं नी ६ िानेवारी १८३२ रोिी प्रकाभशि केले िोिे. िा भदवस
दरवषी मिाराष्ट्राि पत्रकार भदन म्हणून सािरा करण्याि र्ेिो. मिाराष्ट्र शासनािफे त्याीं च्या
नावाने सवोच्च उत्कृष्ट् पत्रकाररिा पुरस्कार दे ण्याि र्ेिो. भसींधुदुगि भिल्ह्यािील पोींिुरले र्ा
त्याीं च्या गावी िव्य स्मारकिी उिारण्याि र्ेि आिे . अष्ट्पैलू व्यक्तक्मत्त्व लािलेल्या र्ा थोर
दे शिक्ाभवषर्ी िाणून घेऊ र्ा.
िारिाि इीं ग्रिाीं च्या आगमनानींिर आधुभनक शास्त्राीं शी नािे िुळलेली भवद्वानाीं ची पभिली
भपढी पुढे आली. त्या भपढीचेच प्रभिभनभधत्व बाळशास्त्री िाीं िेकर करि िोिे.
ज्ञानाच्या अनेक शाखा अनेक िाषाीं िून अवगि आिे ि आभण मानवाच्या िौभिक
प्रगिीसाठी र्ा ज्ञानाने सींपन्न िोणे गरिेचे आिे ; िे त्या भपढीला उमगू लागले िोिे. इीं ग्रिीचा
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प्रसार िा फक् राज्यकत्याां च्या माध्यमािूनच िोि नव्हिा िर िो भिस्ती धमि प्रसारकाीं च्या
माध्यमािूनिी िोि िोिा. त्यामुळे भिस्ती धमाि चे गुणगान गािाना र्ेथील समाि, त्यािील बऱर्ा
वाईट चालीररिी आभण अभनष्ट् समिुिी आभण प्रथा र्ावर िोणारे िल्ले र्ा नवभशभक्षिाीं च्या
दृष्ट्ीस र्ेि िोिे. दपिणकार बाळशास्त्री िाीं िेकर िे मिाराष्ट्रािील पारीं पररक भवचाराीं च्या
पलीकडे िाऊन नव्याने भवचार करणाऱर्ा पभिल्या भपढीचे प्रभिभनधी िोिे.
बाळशास्त्री िाीं िेकराीं चा िन्म कोकणािील दे वगड िवळील पोींिुले र्ा गावी १८१२ साली
झाला. वर्ाच्या अवघ्या िेराव्या वषी िे आधुभनक भशक्षणासाठी मुींबईि आले. त्याीं नी इीं ग्रिीचा
अभ्यास सुरू केला. बाळशास्त्रीींना एकूण ९ िाषा अवगि िोत्या. अवघ्या १८ व्या वषी
बापूशास्त्री छत्रे र्ाीं च्या आश्रर्ाने त्याीं नी भवद्याभ्यास पूणि केला. बाळशास्त्रीींची भिीं दवी शाळा
पुस्तक मींडळाचे िारिीर् सभचव म्हणून नेमणूक झाली. वर्ाच्या अवघ्या १९व्या वषी म्हणिेच
१८३१ साली त्याीं नी ग्रींथ लेखनास आरीं ि केला. वर्ाच्या २०व्या वषीच मराठी वृत्तपत्र सृष्ट्ीची
मुहूििमेढ रोवणारे "दपिण" वृत्तपत्र सुरू केले.
बाळशास्त्रीींना बींगालीिी अवगि असल्याने त्याीं च्यावर बींगालमधील सामाभिक
चळवळीींचा प्रिाव िोिा. दपिण िे िसे भद्विाभषक वृत्तपत्र िोिे. त्याि मराठी मिकूर असला
िरी त्याच्या शेिारी इीं ग्रिीििी मिकूर प्रकाभशि िोि असे. सुरूवािीस पाभक्षक स्वरूपाि
प्रकाभशि िोणारे िे वृत्तपत्र वाचकाीं च्या आग्रिामुळे चारच मभिन्याीं ि साप्ताभिक झाले आभण
दर आठवड्यास प्रकाभशि िोऊ लागले.
दपिण नाव भनवडण्यामागे बींगालमध्ये प्रकाभशि िोणाऱर्ा समाचार दपिण चा प्रिाव
असण्याची शक्यिा आिे . दपिणचा उद्दे श पाश्चात्त्य भवचाराची गोडी मराठी समािास लागावी,
समृद्धी आभण स्वकल्याण र्ासींबींधी भवचार करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, सामाभिक
सुधारणाीं वर भवचारमींथन व्हावे िा िोिा.
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सामाभिक सुधारणाीं सींबींधी आग्रिी असलेले दपिण वाचकाीं चे स्वािींत्र्यिी िेवढे च मित्त्वाचे
मानि असे. त्यामुळे सींपादकीर् धोरण आभण भवचार र्ा भवरोधािील मिाींनािी त्याि र्ोग्य स्थान
भमळि िोिे. सींपादकीर् चुकाीं बद्दल भदलभगरी व्यक् करण्याचे मोठे पणिी दपिणकाराीं कडे िोिे,
िे त्याचे लक्षणीर् वैभशष्ट्य िोिे. इीं ग्रिी भवद्याीं चा भवचार करिाना िारिीर् भवद्या आभण भवद्वत्तेचा
रास्त अभिमानिी दपिण बाळगि िोिे. बुक्तद्धमत्ता आभण भवचारशक्ी िी इीं ग्रिाीं ची मक्ेदारी
नािी, र्ावर दपिणकाराीं चा भवश्वास िोिा. दपिणचा खप त्या काळाि ३००प्रिीींच्या िवळपास
िोिा.
१८४०मध्ये मराठी साक्षराीं मध्ये लोकभप्रर् झालेले दपिण अनाकलभनर्ररत्या बींद करण्याि
र्ेऊन र्ुनार्टे ड सक्तव्हिस गॅझेटमध्ये भवलीन करण्याि आले. उण्यापुऱर्ा ८ वषाां ि आपली छाप
उठवून दपिण अींिधाि न पावले. पाठोपाठ १७ मे १८४६ रोिी दपिणकाराीं चे भनधन झाले.
अल्पार्ुषी असूनिी त्याींनी केलेले कार्ि आििी आपल्याला भदशा दे ि आिे , र्ावरूनच त्याीं ची
थोरवी भदसून र्ेिे. अशा र्ा थोर दे श िक्ास, मराठी वृत्तपत्र सृष्ट्ीच्या िनकास िावपूणि
श्रद्धाीं िली.
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स्वािींत्र्यवीर सावरकराीं चे सामाभिक समिेसाठी अमू ल्य र्ोगदान

स्वािींत्र्यवीर सावरकर र्ाीं चा िन्म भदनाीं क २८ मे१८८३ रोिी नाभशक भिल्ह्यािील िगूर
र्ेथे एका श्रीमींि घराण्याि झाला. िर त्याीं चे आत्मापिण भदनाीं क २६ फेब्रुवारी१९६६ रोिी मुींबईि
झाले. िससिा काळ पुढे िाि आिे , िसिसे त्याीं चे भवचार, कार्ि र्ाींची गरि आपल्याला
तीव्रिेने िाणवि आिे . र्ामुळेच दे शभवदे शाि सावरकर सम्मेलन आर्ोभिि करण्याि आले
िोिे. िी अत्यींि आवश्क, अभिमानाची बाब आिे .
सावरकर राष्ट्रीर् प्रभिष्ट्ानिफे २६ -२७ फेब्रुवारी २०२० असे दोन भदवसाचे सावरकर
सम्मेलन नवी भदल्ली र्ेथील डॉ बाबासािे ब आीं बेडकर आीं िरराष्ट्रीर् सिागृिाि आर्ोभिि
करण्याि आले िोिे. दोन भदवसाि भवभवध भवषर्ाीं वर भवचार मींथन झाले. र्ा भनभमत्ताने मला "
स्वािींत्र्यवीर सावरकराीं नी सामाभिक समिेची भदलेले र्ोगदान आभण त्याचे आिचे महत्त्व " र्ा
भवशेष पैलूींवर बोलार्ची सींधी भमळाली. भब्रटीश सरकारने क्राीं भिवीर मदनलाल भधींग्रा र्ाीं ना
भदलेल्या फाशीच्या भशक्षेचा सूड घेण्यासाठी अनींि कान्हे रे र्ा भनधड्या छािीच्या िरुणाने
नाभशकचा कलेक्टर ए एम टी िॅिन र्ाला २१ भडसेंबर १९०९ रोिी गोळी घालून ठार मारले.
र्ा प्रकरणाि सावरकराीं वर ३८ दोषारोप ठे वून त्याना िन्मठे प झाली. ४ िुलै१९११ पासून
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सावरकराीं ची अींदमान कारागृिाि भशक्षा सुरू झाली. कारागृिाि त्याीं चा अनक्तन्वि छळ सुरू
झाला. िरी गप्प बसिील, िे सावरकर कसले? िेथेिी त्याीं नी आपले कार्ि सुरू केले.
साक्षरता प्रसार: कैद्याीं मधील अज्ञान पाहून सावरकराीं ना त्याीं ना साक्षर करणे महत्त्व चे
वाटू लागले. त्यामुळे सावरकराीं नी िुरुींगाि साक्षरिेचे कार्ि िािी घेिले. र्ामुळे अनेक कैदी
साक्षर झाले. त्याीं ना कारकुनाच्या िागा भमळू लागल्या. अक्षरज्ञान करून घेिल्यामुळे िेव्हा
कैद्याीं ना वृत्तपत्र वाचिा र्ेऊ लागले, िेव्हा त्याीं चा आनींद गगनाि मावेना. साक्षरिेबरोबरच
सावरकराीं नी कारागृिाि ग्रींथालर् उिारणीचे कार्ि िािी घेिले. िेव्हा त्याीं नी अींदमान सोडले,
िेव्हा भिथे दोन ििार ग्रींथ िमा झाले िोिे!.
कारागृहातून पत्रकाररता: कारागृिाि शारीररक, मानभसक कष्ट्, िाल अपेष्ट्ा, अिोनाि
छळ िोऊनिी सावरकर खचले नािीि. अशािी पररक्तस्थिीि त्याीं नी गुप्तपणे पत्रकाररिा सुरूच
ठे वली. क्राीं भिकारक इीं दूिूषण व उल्लास्कर र्ाीं चा छळ आभण िौिात्म्य र्ाभवषर्ीचे थरारक
वृत्ताीं ि िारिीर् वृत्तपत्राींमधून त्याीं नी प्रभसद्ध केले. त्यामुळे इीं ग्रि अभधकारी िादरले. वृत्तपत्रािून
झालेली भटका, मध्यविी मींडळाि भवचारले गेलेले प्रश्न, लोकमिाचे वाढिे दडपण, र्ा सवाां चा
सरकारवर दबाव आला. शेवटी १९१३साली सर रे भिनाल्ड क्रडॉल र्ाीं नी अींदमानला िेट भदली.
प्रत्यक्ष पािणी केली. िे कैद्याीं शी बोलले. त्याीं नी सावरकराीं ची िेट घेिली. र्ा सवाां चा पररणाम
िोऊन अींदमानच्या र्मपुरीिील छळ आभण भनबांध भकींभचिसे सैल झाले.
अस्पृश्यता निर्मूलि: अींदमान कारागृिािून सावरकराीं ना रत्नाभगरी कारागृिाि
िलभवण्याि आले. भिीं दू ज र्तव्यवस्थेमुळे एक िोऊ शकि नािी, िे सावरकराीं नी ओळखले
िोिे. त्यामुळे त्याीं नी अस्पृश्िा भनमुिलना, ज र्तप्रथा भनमूिलन र्ासाठी सिि प्रर्त्न केले. त्याीं नी
भवभवध कार्िक्रम िािी घेिले . २२फेब्रुवारी१९३१ रोिी सवाां ना खुले असणाऱर्ा रत्नाभगरीिील
पभििपावन मींभदराचे उद् घाटन झाले. आचार्ि, शींकराचार्ि, पींभडि, दे शिक् र्ाीं नी िािीर केले
की, रत्नाभगरी िे एक िीथिक्षेत्र बनले आिे . एक वक्े म्हणाले, रत्नाभगरी िी नविागृि, शुक्तद्धकृि,
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एकीकृि भिीं दू िगिाची नवी काशी ठरली आिे . ब्राह्मणाीं नी र्ा उपाध्यार्, प्रवचनकाराीं ना िार
घालून नमस्कार केले. एका ब्राह्मण िरुणाने अक्तखल भिीं दू उपािारगृि चालभवले िोिे. खरोखरच
पभििपावन मींभदर िे अक्तखल िारिीर् भिीं दू चळवळीचे भवद्यापीठ बनले िोिे.
डॉ बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं च्या "िनिा" पत्राने सावरकराीं नी केलेल्या उपदे शाला
पाभठीं बा भदला. त्याआधी कािी भदवस सावरकराीं नी एक पत्रक काढू न, डॉ बाबासािे ब
आीं बेडकराीं च्या अनुर्ार्ाीं नी नाभसक र्ेथे चालभवलेल्या मींभदर प्रवेशाच्या सत्याग्रिाला आपला
प र्ठां ब िािीर केला िोिा. "दभलि वगाि च्या भिीं दूींना काळाराम मींभदर उघडे करा"अशी
नाभसकच्या सवणि भिीं दूींना सावरकराीं नी त्या पत्रकाद्वारे भवनींिी केली िोिी. िाऊराव गार्कवाड
र्ाीं नी नाभसकच्या सवणि भिीं दूींमध्ये िे पत्रक वाटले िोिे. मी िर आि मोकळा असिो िर
नाभसकच्या सत्याग्रिाि िाग घेऊन आधी पभिल्या प्रथम िुरुींगाि गेलो असिो. " असे उद्गार
सावरकराीं नी काढले िोिे.
निज्ञािनिष्ठ दृनिकोि: सावरकराीं चा दृभष्ट्कोन सम्पूणििः आधुभनक, भवज्ञानभनष्ठ िोिा.
मानवाला िे साधक िे चाीं गले आभण िे बाधक िे वाईट, अशी त्याीं ची भवचारसरणी िोिी. र्ींत्र
िा शाप नसून मानवाला भमळालेले िे वरदान आिे , बेकारी िा र्ींत्राचा दोष नसून िो भवषम
वाटणीचा आिे , असे प्रभिपादन सावरकर कटाक्षाने करीि. एका लेखाि सावरकराीं नी
भनरीश्वरवादी रभशर्ाच्या अींिराळ प्रगिीचे वणिन करून भवज्ञानाची कास धरण्याचे कळकळीचे
आवािन भिीं दूना केले आिे . मानव अभििासाठी नव्हे िर मानव भििासाठी भवज्ञानाचा उपर्ोग
करण्याचे उभद्दष्ट् मनुष्याने ठे वले िर भवज्ञान िे वरदान ठरे ल, असा भनष्कषि त्याीं नी काढला िोिा.
नलपी सुधारणा: भलपी सुधारणा, पींचाीं ग सुधारणा र्ािीकडे सावरकराीं नी लक्ष भदले िोिे.
र्ा भवषर्ाीं वर त्याीं नी अनेक लेख भलभिले, पुस्तके प्रकाभशि केली. सावरकराीं नी छापखान्यािील
नागरी टीं क २५०वरून ८०वर आणुन दाखभवले. िी सवाि भधक शास्त्रीर् भलपी आिे , असे
मुींबईच्या एका सिेि त्याीं नी स्पष्ट् केले. राष्ट्रीर् पीं चाीं ग आवश्किा र्ा भवषर्ावर त्याीं नी केसरी
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वृत्तपत्राि दोन लेख भलभिले िोिे. सावरकराीं नी अनेक इीं ग्रिी शब्ाीं ना समपिक मराठी शब्
सुचभवले आभण िे प्रचाराि आणले. िे सवि शब् आि रूढ झाले आिे ि. त्यािील कािी शब्
म्हणिे, "मेर्र"ला मिापौर, "बिेट'ला अथिसींकल्प, "टे लीभप्रींटर"ला दू रमुद्रक इत्याभद.
आत्मापूण: १९६६च्या प्रारीं िी सावरकराीं ची प्रकृिी
भवकोपाला गेली. त्याींनी औषध घेणे सोडले. पचनभक्रर्ा
भबघडल्याने अन्न वज्यि केले. आधार घेऊन िे उठू शकि. त्याीं ना
वेदना सिन िोि नव्हत्या. मृत्यू केव्हा र्ेईल, असे त्याीं ना झाले.
एका लेखाि , त्याीं च्या दृष्ट्ीसमोर िरळणाऱर्ा अींिकाळाची
सूचक

कल्पना

त्याींनी

माीं डली. िे

म्हणिाि, अत्यींि

असमाधानाने, भवफलिेच्या िीव्र िाभणवेने, सींकटाना कींटाळू न,
इच्छा असिानािी सुखाने िगिा र्ेि नािी म्हणून, अत्यींि
अिृप्त अशा मनःक्तस्थिीि, वैिागाच्या िराि बळाने िे िीव
दे िाि, त्याीं च्या त्या कृत्याला साधारणि: "आत्मित्या" म्हटले
िािे.
पण िे आपले िीभविकार्ि सफल झाल्याने, आपल्या ऐभिक अक्तस्तत्वाची िषििराने
समाप्ती करिाि, त्याीं च्या र्ा कृत्यास "आत्मापिण " म्हणिाि. सावरकराींनी आपल्या भवचाराीं ना
िागून आत्मापिण करण्याचा भनधाि र केला. ३फेब्रुवारी१९६६ रोिी त्याीं नी उपोषण सुरू केले. िे
२३ भदवस चालले. शेवटी २६ फेब्रुवारी१९६६रोिी सकाळी ११ वाििा, वर्ाच्या ८३व्या वषी र्ा
खऱर्ा स्वािींत्र्यवीराने आपला दे ि मृत्यूला अपिण केला. िारिमािेच्या र्ा मिान, कणखर, प्रखर
सुपुत्रास शिशः नमन.
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लोकशािीर अण्णा िाऊ साठे : उत्तुींग प्रभििेचा आभवष्कार

लोकशािीर अण्णा िाऊ साठे र्ाीं चीं िे िन्मशिाब्ी वषि आिे . त्याभनभमत्ताने त्याीं च्या
गौरवाथि शािीर भिीं गे लोककला प्रबोभधनीच्या विीने भवशेषाीं क प्रकाभशि िोि आिे , िी अत्यींि
समर्ोभचि बाब आिे . त्याीं च्या अिूिपूवि प्रभििेचा िा थोडक्याि आलेख....
साीं गली भिल्ह्यािील वाटे गाव इथीं १ ऑगस्ट १९२० रोिी िुकाराम िाऊराव साठे उफि
अण्ण भ ऊ साठे र्ाीं चा एका दभलि कुटुीं बाि िन्म झाला. चौथीपर्ांि त्याींचीं भशक्षण झालीं. गावी
दु ष्काळी पररक्तस्थिी भनमाि ण झाली. त्यामुळे त्याींना उपिीभवकेसाठी गाव सोडावीं लागलीं. मिल
दरमिल करीि त्याीं नी पार्ीीं पार्ी मुींबई गाठली. मुींबईि आल्यावर त्याीं नी पडे ल िी कामीं केली.
समािािील भवषमिा त्याीं ना अस्वस्थ करीि िोिी. र्ािूनच िे शाभिरीकडे वळले. िसे त्याीं च्या
घराि लोककलेची परीं परा िोिी. प्रारीं िी त्याीं च्यावर कम्युभनस्ट भवचारसरणीचा प्रिाव पडला.
िे कम्युभनस्ट पक्षाच्या लालबावटा कला पथकाचे सदस्य झाले. र्ा पथकाि त्याीं च्यासोबि
शािीर दत्ता गवाणकर, शािीर अमरशेखसुद्धा िोिे. र्ा पथकाने िागोिागी िनिागरण केले.
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पुढे मात्र िे डाँ बाबासािे ब आीं बेडकराीं च्या भवचाराीं नी प्रेररि िोऊन आीं बेडकरी चळवळीि
दाखल झाले. सींर्ुक् मिाराष्ट्राच्या चळवळीििी िे अग्रेसर िोिे. अण्ण भ ऊ ज्या पररक्तस्थिीि
िन्मले, वाढले, िे िीवन िे िगले र्ाचा त्याींच्या लेखणीवर अमीट पररणाम झाला. त्याीं ची
फभकरा िी कादीं बरी त्याीं च्या िीवनमूल्याची साक्ष आिे . भब्रभटशाीं च्या आभण समािािील अभनष्ट्
चालीररिीींभवरुद्ध बींड करणाऱर्ा िरुणाची िी कथा आिे . र्ा कादीं बरीला राज्य शासनाचा
उत्कृष्ट् वाीं ड्मर् पुरस्कार भमळाला. अण्णािाऊींनी ३५ कादीं बऱर्ा भलभिल्या आिे ि. त्याीं च्या
कथाीं चे १५ सींग्रि प्रकाभशि झाले आिे ि. १२ भचत्रपटाीं च्या पटकथा त्याीं नी भलभिलेल्या आिे ि.
रभशर्ाला िाऊन आल्यावर त्याीं नी रभशर्ाचीं प्रवास वणिन भलभिले आिे . िारिािील अनेक
िसेच २७ परकीर् िाषाीं मध्ये त्याीं चीं साभित्य अनुवाभदि झालीं आिे , र्ावरूनच त्याीं च्या
साभित्याची थोरवी स्पष्ट् िोिे. िारिाि अभिनव ठरलेल्या मिाराष्ट्रािील दभलि साभित्याचे त्याीं ना
िनक समिल्या िािे. १९५८ साली मुींबईि िरलेल्या पभिल्या दभलि साभित्य सींमेलनाि त्याीं नी
"पृथ्वी िी शेषाच्या भशरावर नसून िी दभलि आभण श्रभमकाीं च्या भशरावर उिी आिे , " असे
ठणकावून साीं भगिले. "मुींबईची लावणी", "मुींबईचा भगरणी कामगार" र्ा त्याीं च्या प्रखर
गीिाीं मधून मुींबईिील , पर्ाि र्ाने समािािील भवषमिेवर प्रिार केले आिेि. "िग बदल घालुनी
घाव, साीं गूनी गेले मला िीमराव" र्ा त्याीं च्या ओळी आिच्या भपढीलािी प्रे रणा दे ि आिे ि.
१८िुलै १९६९ रोिी त्याींचा मृत्यू झाला. अवघे ४८ वषाां चीं आर्ुष्य त्याीं ना लािलीं. पण एव्हड्या
अल्प काळाि त्याीं नी भनमाि ण केलेलीं अफाट साभित्य म्हणिे त्याीं च्यािील प्रभििेचा उत्तुींग
आभवष्कार आिे . मिाराष्ट्र शासनाने त्याीं च्या नावाने १९८५ साली अण्णा िाऊ साठे भवकास
मिामींडळ स्थापन केले. िारि सरकारने १ ऑगस्ट २००२ रोिी टपाल भिकीट प्रकाभशि केले.
पुणे र्ेथे त्याीं चे स्मारक आिे . िर मुींबईि कुलाि र्ेथील उड्डाण पुलाला त्याीं चे नाव दे ण्याि आले
आिे . अशा र्ा मिान प्रभििावींिाला भवनम्र अभिवादन.
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साने गुरुिीींची शाळा

साने गुरुिीींची ११ िून २०२० रोिी ७० वी पुण्यभिथी झाली. २४ भडसेंबर १८९९ रोिी
रत्नाभगरी भिल्ह्यािील पालगड र्ेथे िन्मलेल्या साने गुरुिीींच्या लेखणीचा प्रिाव आििी कार्म
आिे . साने गुरुिीींनी भलभिलेले "श्ामची आई" िे अिरामर पुस्तक शाळे ि असिाना मी वाचलीं
िोिीं. त्यानींिर िे भकिीदा वाचलीं, र्ाची गणिीच नािी. िेव्हापासून। " श्ामची आई" आभण र्ा
पुस्तकाचे लेखक पूज्य साने गुरुिी र्ाीं नी माझ्या मनाि कार्मचीं घर केलीं. साने गुरुिी िळगाव
भिल्ह्यािील अमळनेर र्ेथील प्रिाप िार्स्कूलमध्ये कािी वषे भशक्षक िोिे, भिथे भशकवि
असिानाच त्याीं नी आपल्या दे शाच्या , िारिाच्या स्वािींत्र्य सींग्रामाि उडी घेिली िोिी, िे वाचून
माभििी िोिीं, त्यामुळे र्ा शाळे ला िेट दे ण्याची माझी फार वषाां पासून इच्छा िोिी. िी फलद्रूप
झाल्याचा मला भवलक्षण आनींद आिे . र्ा शिकोत्तर शाळे चा इभििास अत्यन्त दे दीप्यमान आिे .
पारिींत्र्याि असलेल्या आपल्या दे शािील िरुणाीं मध्ये स्वािींत्र्यभप्रर्िा , भनििर्िा , भनमाि ण व्हावी,
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त्याीं ना राष्ट्रीर् भशक्षण भमळावे म्हणून भवष्णुशास्त्री भचपळू णकर, लोकमान्य भटळक, समाि
सुधारक गोपाळ गणेश आगरकर र्ा भिघाीं नी आभण त्याीं च्या इिर सिकाऱर्ाीं नी पुणे र्ेथे १८८४
साली डे क्कन एज्युकेशन सोसार्टीची स्थापना केली. डे क्कन एज्युकेशन सोसार्टीच्या
पावलावर पाऊल टाकि खानदे शािील पभिलीच असलेली, खानदे श एज्युकेशन सोसार्टी
अमळनेर र्ेथे स्थापन करण्याि आली. कै. अण्णासािे ब म्हसकर, बाळू काका िागवि, भिडे
वकील र्ाीं च्या सिकार्ाि ने १७ िुलै १९०८ रोिी माळ्ाच्या मढीि शाळा सुरू झाली. पूवि आभण
पभिम खाीं देशच्या मध्यावर अमळनेर असल्याने दोन्ही बािूचे भवद्याथी शाळे ि दाखल िोऊ
लागले. त्याच सुमारास राष्ट्रीर् भवचाराीं नी िारलेले वासुदेव मिादे व िावे गुरुिी नोकरीच्या
शोधाि धुळे र्ेथे आले िोिे. िेथे अमळनेर र्ेथील द. वा. ब्रह्मे र्ाीं च्याशी त्याीं ची िेट झाली.
अमळनेरला भशक्षणाची फारशी सोर् नािी, भिथे िुम्ही र्ाल का? अशी भवचारणा ब्रह्मे र्ाीं नी
िावे गुरुिीींना केली. िावे गुरुिीींनी िोकार भदला आभण िे अमळनेरला आले. पुढे ि. ग. गुणे,
िाीं िेकर, नवाथे, ि. कृ. मोिनी, साने गुरुिी, वाड, िठार आदी धध्येर्वादी भशक्षकाीं ची
माीं भदर्ाळी शाळे स लािली. श्रीमींि प्रिाप शेठ र्ाीं चा वरदिस्त लािल्याने शाळे च्या स्विींत्र
इमारिी उभ्या राभिल्या. पाीं डुरीं ग सदाभशव साने उफि साने गुरुिी १९२४ साली र्ा शाळे ि
भशक्षक म्हणून रुिू झाले. िे मराठी आभण इभििास भवषर् भशकवि. शाळे च्या छात्रालर्ािच िे
रिाि. अल्पावधीिच िे भवद्याभथिभप्रर् झाले. उनाड, बेभशस्त भवद्यार्थ्ाां ना भशक्षा करण्याची त्याीं ची
अनोखी पध्दि असे. िी म्हणिे त्या भवद्यार्थ्ाां ना भशक्षा न करिा िे स्विःलाच भशक्षा करून घेि.
साने गुरुिीींच्या वगाि ि एक उनाड , श्रीमींि भवद्याथी िोिा. िो वगाि ि सवाां ना त्रास दे ि असे,
इिराीं वर थुींकि असे. गुरुिीींनी त्याला प्रेमाने नीट वागण्याभवषर्ी अनेकदा साीं भगिले . िरीिी िो
ऐकेना. मग एके भदवशी गुरुिीींनी वगाि च्या माँ भनटरला शाळे च्या कार्ाि लर्ातून छडी आणण्यास
साीं भगिले. िे पाहुन भवद्यार्थ्ाां ना खूप आिर्ि वाटलीं. कारण कुणालािी भशक्षा करणीं िे गुरुिीींच्या
स्विावाि नव्हिीं. छडी आणण्याि आली. गुरुिी आिा त्या भवद्यार्थ्ाि स बेदम मारिील म्हणून
सवि भवद्याथी बघू लागले, िर कार् आिर्ि! त्या भवद्यार्थ्ाि स छडी मारण्याऐविी गुरुिी
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आपल्याच िािावर सपासप छड्या मारू लागले. िे पाहून िो उनाड भवद्याथी रडू लागला. त्याने
गुरुिीींचे पार् धरले, क्षमा माभगिली आभण पुढे कधीच चुकीचे न वागण्याचे वचन भदले.
छात्रालर्ाि एकदा बोलण्याच्या ओघाि एका भवद्यार्थ्ाां ने गुरुिीींना अमुक एक भवद्याथी
भसगारे ट ओढिो असे साीं भगिले . िे ऐकून गुरुिी अभिशर् क्तखन्न झाले. त्यानींिर गुरुिी दोन
भदवस गप्पगप्पच िोिे. गुरुिी त्य वेळी स्विः पिाटे चार िे पाच र्ा वेळेि भवद्यार्थ्ाां साठी
िस्तभलक्तखि वािाि पत्र िर्ार करून िे वािाि फलकावर लावि. िीन भदवसाीं नींिरच्या
िस्तभलक्तखिाि त्या भवद्यार्थ्ाां च्या व्यसनाबद्दल दु ःख व्यक् करून , माझा भवद्याथी व्यसनी
झाला, िा माझा अपराध आिे , म्हणून मला कोणी िरी भशक्षा करा रे ! असे आिि शब् त्याीं नी
भलभिले. र्ाचा व्हार्चा िोच र्ोग्य पररणाम झाला. त्या व्यसनी भवद्यार्थ्ाां ने गुरुिीींची माफी
माभगिली आभण िो व्यसनापासून दू र झाला. िारिीर् सींस्कृिीिील आत्मक्लेश र्ा उच्च तत्त्व चे
गुरुिी भवद्यार्थ्ाां ना असे दशिन घडवि.
साने गुरुिीींचे शाळे िील आभण छात्रालर्ािील भवद्यार्थ्ाां वर बारीक लक्ष असे. भवद्यार्थ्ाां नी
अींधश्रद्धा िोपासु नर्े म्हणून िे दक्ष असि. छात्रालर्ािील कािी भवद्याथी अींधश्रद्धाळू आिे ि,
िे त्याीं ना कळाले. परीक्षेि चाीं गले गुण भमळावे म्हणून िे भवद्याथी दर शभनवारी एका मींभदराि
िाि असि. एकदा र्ा भवद्यार्थ्ाां ना त्याीं नी वाटे ि अडवून साीं भगिले, अरे , दे वाला साकडे
घािल्याने दे व प्रसन्न िर िोि नािीच उलट आपण आपला मौल्यवान वेळ व्यथि घालविो.
आपण आपलीं कििव्य प्रामाभणकपणे पार पाडल्यास दे वाचे आशीवाि द भमळिील असे साीं गून
िो वेळ अभ्यासाि घालवावा, असे त्याीं ना समिावून साीं भगिले.
दे शाच्या स्वािींत्र्य लढ्याि सििागी िोण्याच्या मिात्मा गाीं धी र्ाीं च्या आवािनाला प्रभिसाद
दे ि साने गुरुिीींनी २९ एभप्रल १९३० रोिी शाळा सोडली. िे पूणिपणे स्वािींत्र्य लढ्याि उिरले.
छात्रालर्ािील ज्या खोलीि गुरुिी रिाि भिथे सींस्थेने साने गुरुिी स्मृभिकक्ष उिारला आिे .
र्ा कक्षाि त्याीं ची दै नींभदनी, अन्य साभित्य, त्याीं चीं िीवन दशिन घडभवणारीं सुींदर प्रदशिन आिे .
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र्ा शाळे चा १० िुलै १९३४ रोिी रौप्य मिोत्सव ित्कालीन उपराष्ट्रपिीींच्या उपक्तस्थिीि सींपन्न
झाला. िर २१ माचि १९५९ रोिी सुवणि मिोत्सव सािरा करण्याि आला. शाळे च्या १९८३ मध्ये
झालेल्या अमृि मिोत्सवाला ित्कालीन मींत्री सुधाकरराव नाईक , मुळचे अमळनेर र्ेथील भवप्रो
कम्पनीचे उद्योगपिी अझीम प्रेमिी उपक्तस्थि िोिे. अझीम प्रेमिी र्ाींनी उदारपणे भदलेल्या
दे णगीिून शाळे ि िाीं भत्रक कक्ष भनमाि ण झाला. १९९५ च्या सुमारास शाळे ि सींगणक भशक्षण
सुरू झाले. १७ ऑगस्ट २००८ रोिी सींस्थेचा शिकमिोत्सव खूप उस्थािाि सािरा झाला. र्ा
शाळे ला पूणि भडभिटल शाळा करण्यासाठी प्रर्त्न िोि असून मािी भवद्यार्थ्ाां चा एक मोठा
मेळावा घेण्याचा मानस भवद्यमान मुख्याध्यापक प्रमोभदनी पाटील र्ाीं नी व्यक् केला. त्या स्विः
साने गुरुिी प्रेमी असल्याने िळगाव र्ेथील नोकरी सोडून र्ा शाळे ि दाखल झाल्या आिे ि.
अत्यन्त िळमळीने भवद्याथी घडभवण्याची र्ेथील गौरवशाली परीं परा त्या व इिर भशक्षक
मनोिावे पार पाडि आिे ि. खरीं म्हणिे, मी, माझी पत्नी अलका, माझी िाविर् क्तस्मिा, माझा
पुिण्या स्वप्नील, त्याची वागदत्त वधू भशबानी, भिचे वडील , र्ा शाळे चेच मािी भवद्याथी सींिर्
अींधारे असे सवि न कळविा शाळे ि गेलो िोिो. पण र्ाभवषर्ी िरािी नारािी न दाखविा,
उलट अत्यींि आनींदाने पाटील मॅडमनी आम्हाला सवि पररसर, शाळा, स्मृभि कक्ष दाखवला.
गुरुिीींच्या िस्ताक्षरािील कभविा, शिकमिोत्सवाभनभमत्ताने प्रकाभशि करण्याि आलेली
स्मरभणका आम्हाला िेट भदली. र्ा लेखनासाठी र्ा स्मरभणकेचा आभण पाटील मॅडमनी
अगत्याने भदलेल्या माभििीचा खूप उपर्ोग झाला, िे र्ेथे नमूद केले पाभििे. आमची िी िेट
सींस्मरणीर् ठरवली र्ाबद्दल पाटील मॅडम आभण त्याीं च्या सिकाऱर्ाीं चे मनःपूविक आिार. साने
गुरुिीींना भवनम्र अभिवादन. सींस्थेच्या पुढील वाटचालीसाठी िाभदि क शुिेच्छा.
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िारिरत्न डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं ची प्रेरक पत्रकाररिा

िारिरत्न डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं ची प्रामुख्याने ओळख आिे िी िारिीर् घटनेचे
भशल्पकार म्हणून. िगाि आििी िारिाची राज्यघटना एक आदशि राज्यघटना म्हणून
समिली िािे. असे िरी असले िरी डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराीं चे व्यस्क्तमत्त्व अष्ट्पैलू िोिे.
धमिशास्त्राचे अभ्यासक, अथिशास्त्राचे अभ्यासक, कामगार नेिे, रािकीर् पक्षाचे सींस्थापक द्रष्ट्े
भवचारवींि भवभवध सामाभिक चळवळीींचे िनक र्ाबरोबरच त्याीं नी केलेली पत्रकाररिा आििी
प्रेरक ठरे ल अशीच आिे .
दभलि पत्रकाररिेचा प्रारीं ि :
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं च्या पत्रकाररिेला 1920 मध्ये प्रारीं ि झाला. िथाभप,
त्याीं च्यापूवी 1888 साली गोपाळ बाबा वलींगकर र्ाीं नी पत्रकाररिेस सुरुव त केली िोिी. 23
ऑक्टोबर 1888 रोिी त्याीं नी ''भवचार भवध्वींस'' नावाची पुक्तस्तका भलभिली िोिी. समािाने
भनमाि ण केलेल्या दु ष्ट्चक्रािून अस्पृश् वगाि ला कसे बािे र काढावे र्ाचा ध्यास त्याीं ना लागलेला
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िोिा. दभलि समािािील िे पभिले पत्रकार िोिे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नर्े. त्यानींिर
दभलि समािािील भशवराम िानबा काीं बळे र्ाीं नी ''सोमवींशी भमत्र'' िे पभिले दभलि साप्ताभिक
प्रकाभशि केले. पूणिपणे स्वि:चे अग्रलेख भलभिणारे िे पभिले दभलि पत्रकार िोिे. भकसन फागु
बींदसोडे र्ाीं नी भनराश्रीि भिीं द नागररक िे पत्र 1910 साली ''भवटाळ भवध्वींसक'' 1913 व 1918
साली ''मिूर पभत्रका'' सुरू केले. एका मागोमाग एक िीन वृत्तपत्रे सुरू करून त्याीं नी िनिेचे
प्रश्न समािासमोर माींडण्याचा प्रर्त्न केला. बींदसोडे र्ाीं नी पत्रकाररिेमध्ये नवीन आदशि भनमािण
केला. 1914 मध्ये भवदिाि िील गणेश गवई र्ाीं नी ''बभिष्कृि िारि'' िे वृत्तपत्र काढले.
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं ची पत्रकाररिा :
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर िे भनभिि िुभमकेिून पत्रकाररिेकडे वळले िोिे. 1917
साली भवभवध ज र्त िमािीींच्या मिदानाच्या अभधकाराीं च्या सींदिाि ि कािी कत्याि व्यक्ीींच्या
साक्षी काढण्यासाठी शासनाने साऊथबरो कभमशन नेमले िोिे. र्ा कभमशनच्या भनभमत्ताने
अस्पृश्ाीं च्या रािकीर् िक्काीं साठी झगडण्याची प्रेरणा त्याीं ना भमळाली. त्याीं ना अस्पृश्ाीं चे
म्हणणे िगाच्या वेशीवर टाीं गण्यासाठी आपल्यािवळ नेिमीसाठी एखादे साधन असावे असे
वाटले. ''पींखाभशवार् िसा पक्षी त्याप्रमाणे समािाि भवचार प्रवृत्त करण्यासाठी वृत्तपत्राची गरि
असिे'' िे िी त्याीं ना िीव्रपणे िाणवि िोिे आभण उपलब्ध वृत्तपत्रे िर भवभशष्ट् िािीींचीच चाकरी
करणारी अस्पृश्ाीं वर अन्यार्च बहुिाीं शी करणारी िोिी. र्ाचा अथि वृत्तपत्राभवना अस्पृश्
समाि अनाथ िोिा. त्याीं च्यािवळ भवलक्षण अशा करुण किाण्या िोत्या. म्हणून र्ा मूक
समािाच्या वेदना व भवद्रोि प्रकट करण्यासाठी एखाद्या प्रकाशनपीठाची गरि िोिी. र्ा
गरिेिून डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर पत्रकाररिेकडे वळले.
****
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डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराीं नी सुरू केलेली वृत्तपत्रे :
(1) मूकनार्क : समािाच्या वेदना व भवद्रोि प्रकट करण्यासाठी 'मूकन यक' र्ा पत्राच्या
पाभक्षकाच्या 31 िानेवारी, 1920 रोिी िन्म झाला. मूक अशा अस्पृश्ाीं चे नार्कपण-नेिेपण
आपण स्वीकारल्याचे मूकनार्क काढू न 1920 साली त्याीं नी िािीर केले. मूकनार्काने त्याीं च्या
पुढील घणाघािी चळवळीची नाीं दीच िणू म्हटली. र्ासाठी त्याीं ना रािषी शाहू मिाराि र्ाीं चे
आभथिक सिकार्ि लािले िोिे. त्यामुळे पभिल्या अींकाच्या सींपादकीर्ामध्ये िी िन्मप्रभिज्ञा
अशी व्यक् केली.
''आमच्या र्ा बभिष्कृि लोकाींि िोि असलेल्या व पुढे िोणाऱर्ा अन्यार्ावर
उपार्र्ोिना सुचभवण्यास िसेच त्याीं ची िावी उन्निी व भिचे मागि र्ाीं च्या खऱर्ा स्वरूप ची चचाि
िोण्यास वििमानपत्रासारखी अन्य िूमीच नािी. परीं िु मुींबई इलाख्याि भनघि असलेल्या
वृत्तपत्राकडे पाभिले असिा असे भदसून र्ेईल की, त्यािील बरीचशी पत्रे भवभशष्ट् अशा ज र्तचे
भििसींबींध पािणारी आिे ि. इिर ज र्तच्या भििाची पवाि त्याीं ना नसिे इिकेच नव्हे िर, केव्हा
केव्हा त्याीं ना अभििकारक असेिी त्यािून प्रलाप भनघिाि. अशा वृत्तपत्रकाराीं ना आमचा इशारा
एवढाच की, कोणिीिी एखादी िाि अवगि झाली िर भिच्या अवनिीचा चट्टा इिर िािीि
बसल्याभशवार् रािणार नािी. समाि िी नौकाच आिे . ज्याप्रमाणेआगबोटीिून प्रवास
करणाऱर्ा उिारुने िाणूनबुिून इिराीं चे नुकसान करावे म्हणून म्हणा भकींवा आपल्या भवनाशक
स्विावामुळे म्हणा िर का इिराीं च्या खोलीस भछद्र पाडले िर सवि बोटीबरोबर त्यालािी आधी
भकींवा मागाहून िलसमाधी िी घ्यावीच लागणार आिे . त्याचप्रमाणे एका ज र्तचे नुकसान
केल्याने, अप्रत्यक्ष नुकसान करणाऱर्ा ज र्तचेिी नुकसान िोणार र्ाि भबलकूल शींका नािी.
म्हणूनच स्वभििसाधू पत्राीं नी इिराीं चे नुकसान करून आपले भिि करावर्ाचे पढिमूखाि चे
लक्षण भशकू नर्े. ''
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मूकनार्काचे ध्येर् धोरण स्पष्ट् करण्यासाठी त्यावर पुढील भबरुदावली छापली िाि
असे.
कार् करून आिा धरुभनर्ा िीड | भन:शक िे िोड वािभवले ||1||
नव्हे िगी कोण मुभकर्ाचा िाण | साथिक लािोनी नव्हे भिि ||2||
िुकारामाच्या र्ा ओळी त्याीं नी भबरुदासाठी भनवडाव्या र्ाि केवढे िरी औभचत्य आिे .
वृत्तपत्राचे 'मूकनार्क' िे नाविी त्याीं ना ''नव्हे िगी कोणी मुभकर्ाचा िाण'' र्ा चरणावरून
सुचले आिे िे भनभिि. बाबासािे ब भवलार्िेला गेले व 1923 मध्ये 'मूकनार्क' बींद पडले.
2) बभिष्कृि िारि :
बभिष्कृि िारि िे पाभक्षक त्याीं नी 3 एभप्रल 1927 रोिी काढले. र्ा पाभक्षकाचे िे स्वि:
सींपादक िोिे. दु सऱर्ा अींकापासून बभिष्कृि िारिावर भबरुदावली म्हणून ज्ञानदे वाीं च्या पुढील
ओव्या उद् धृि केलेल्या असि.
आिा कोींदड घेऊभन िािी |आरुढ पाीं इर्े रथी |
दे ई अभलींगन वीरवृत्ती |समाधाने |
िगी कीिी रुढवी | स्वधमाि चा मानु वाढवी |
इर्ा िारापासोभन सोडवी | मेभदनी िे |
आिा पाथि भन:शींकु िोई | र्ा सींग्रामा भचत्त दे ई |
एथ िे वाचूभन कािी | बोलो नर्े |
आिा केवळ सींग्राम |सींग्रामाभशवार् दु सरे कािीिी नािी |
अशी र्ुद्धप्रेरणा डॉ. आीं बेडकर प्रारीं िापासून अस्पृश्ाीं मध्ये चेिवीि आिे ि.
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र्ा वृत्तपत्रािील सवि मिकूर बाबासािे ब स्वि: भलिीि असि. खूप लोक वगिणीदार झाले
नािी. कार्मची आभथिक िरिूद करणे बाबासािे बाीं ना शक्य झाले नािी. र्ा सवि व्यापािापामुळे
बभिष्कृि िारि 15 नोव्हें बर, 1929 रोिी बींद पडले. र्ा पाभक्षकाचे एकूण 34 अींक भनघाले.
त्यािला 04 िानेवारी 1929 चा अींक सोडिा सवि अींकाि अग्रलेख आिे ि. 31 अींकाीं मध्ये
आिकालचे प्रश्न ''प्रासींभगक भवचार'' र्ा सदरामध्ये त्याीं नी स्फुट लेख भलभिले आिे . त्याीं च्या
स्फुट लेखाची सींख्या 145 आिे .
बभिष्कृि िारिच्या पभिल्या अींकाि बाबासािे ब म्हणिाि :
सुधारणेचा कार्दा अींमलाि आला आिे . इीं ग्रिाींच्या िािची सत्ता कािी प्रमाणाि वररष्ठ
भिीं दी लोकाीं च्या िािी गेली आिे . बभिष्कृि वगािची प्रभिभनधीच्या बाबिीि मुळीच दाद न लाविा
ज्याप्रमाणे एखाद्या िनावराला त्याचा भनदि र्ी धनी कसाबाच्या स्वाधीन करिो, त्याचप्रमाणे
बभिष्कृि वगाि च्या लोकाीं ना त्याीं च्या मार्बाप सरकारने वररष्ठ भिीं दी लोकाीं च्या स्वाधीन केले
आिे . अस्पृश्ाीं ची क्तस्थिी सिा वषाि पवूीपेक्षा आि िास्त शोचनीर् आिे. िी शोचनीर् क्तस्थिी
िगिािीर करून िोि असलेली िे ळसाीं ड टाळावर्ाची असेल व घडि असलेल्या
अन्यार्ापासून व िुलुमापासून बचाव करावर्ाचा असेल िर वृत्तपत्राची िरुरी सिा
वषाि पूवीपेक्षा आि अभधक िीव्र आिे .
बभिष्कृि वगाि च्या लोकाीं ना िर त्याीं ना सींख्येच्या प्रमाणाि प्रभिभनधी भमळाले नािी, िर
त्याीं च्या उन्निीची इभिश्री झाली असेच समिावे. कारण भब्रभटश सरकारचे भन:पक्षपािी धोरण
आमच्या वररष्ठ समािाकडून ठरवले िाईल, इिकी त्याीं ची मनोिूभमका शुद्ध व साक्तत्त्वक
बनलेली नािी िा घोर प्रसींग टाळावर्ाचा असेल िर, आिापासूनच चळवळीला सुरुव त केली
पाभििे.
बाबासािे बाीं च्या मृत्यूनींिर 1961 साली प्रबुद्ध िारि बींद पडले.
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3) िनिा :
िनिा वृत्तपत्राचा प्रथम अींक 24 नोव्हें बर 1930 रोिी प्रकाभशि झाला. सींपादक श्री.
दे वराव भवष्णू नाईक िोिे. िनिा प्रारीं िी पाभक्षक िोिे. 31 ऑक्टोबर 1931 रोिी िे साप्ताभिक
झाले.
र्ा वृत्तपत्राची भबरुदावली म्हणून ''गुलामाला िु गुलाम आिे स असे साीं गा म्हणिे िो बींड
करून उठे ल'' िे वाक्य िोिे. िनिेि त्याीं नी सवि भनकडीचे प्रश्न चभचिलेच पण िनिेिून भवशेष
म्हणिे त्याीं नी भवलार्िेहून भलहून पाठभवलेली पत्रे प्रकाभशि झाली आिे ि.
1955 पर्ांि िनिा सुरू िोिे. र्ा वृत्तपत्राचे सींपादक वेळोवेळी बदलले. कधी त्याि
अभनर्भमिपणा भनमाि ण झाली पण िरी िे खूप भदवस भटकले. 4 फेब्रुवारी 1956 रोिी िनिाचे
नामकरण प्रबुद्ध िारि असे करण्याि आले.
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराीं चे स्फुट लेखन :
प्रासींभगक प्रश्नावर लेख िे साधारण ! स्फुट लेखनाचे स्वरूप असिे. र्ा स्फुट लेखनाला
भवषर्ाीं ची मर्ाि दा नसली िरी भवस्तार मर्ाि दा भनभिि आिे . अशा स्फुटलेखनाि लेखकाच्या
व्यस्क्तमत्त्व चे, त्याीं च्या िीवनदृष्ट्ीचे, त्याच्या भचभकत्सकिेचे आभण त्याींच्या भवचार वैभशष्ट्याचे
प्रभिभबींब उमटि असिे.
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं चे स्फुट लेखन प्राधान्याने 'बभिष्कृि िारिाि' आढळिे.
'िनिा' आभण 'प्रबुद्धिारिाि' स्फुट लेखन प्रकाभशि िोि असले िरी िे डॉ. बाबासािे बाीं चे
नव्हिे. बभिष्कृि िारिाच्या 1927 सालच्या पभिल्या वषाि च्या अींकाि ''आिकालचे प्रश्न'' र्ा
सदराीं िगिि िर दु सऱर्ा वषी 'प्रासींभगक भवचार' र्ा सदराखाली त्याीं चे स्फुटलेखन प्रकाभशि
झाले आिे . भवषर्ाीं चे वैभवध्य िे आणखी एक महत्त्व चे वैभशष्ट्य िोर्.
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बालभववािाचे फभलि, ि ह्मण्याचे स्वरूप, वणाि श्रमाचा प्रिाव, मींभदर प्रवेश, मािींग
समाि, शुक्तद्धकार्ि, सत्याग्रि, आर्िसमािाचे कार्ि, मनुस्मृिी दिनाचे वादळ, सत्यशोधक
चळवळीचा ध्येर्वाद, सििोिन, मिूर पक्ष, भमश्रभववाि, भिीं दीकरण, दे व, पुज री व िक्
क्राीं िी, रोटी व्यविार व बेटी व्यविार, भिन्न वसाििी, व्यक्ती, सार्मन कभमशन इत्यादी अशा
अनेक भवषर्ावर बाबासािे बाीं नी लेखन केले.
डॉ. आीं बेडकराीं ची वृत्तपत्रे आभण चळवळी :
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराीं नी आपल्या वृत्तपत्रािून प्रमुख चळवळी र्थाथिपणे
चालभवल्या. त्या अशा :
1) मानगाव र्ेथे कोल्हापूरिवळ पररषद घेऊन डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराीं नी दभलिाीं चे
प्रश्न माीं डले. रािभषि शाहू मिारािाीं नी र्ा पररषदे ि डॉ. आीं बेडकराीं च्या नेिृत्वाचे स्वागि करून
त्याीं च्याकडून र्ा समस्याींना गिी भमळे ल असे अभिवचन भदले.
2) डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराीं नी मिाड र्ेथे चवदार िळ्ाच्या सत्याग्रि केला आभण
त्याचे वििमान त्याीं च्या बभिष्कृि िारि र्ा वृत्तपत्राि आले आिे .
3) काळाराम मींभदर प्रवेश सत्याग्रि िा एक महत्त्व चा टप्पा िोिा. र्ा चळवळीचे
प्रभिभबींबसुद्धा डॉ. आीं बेडकराीं च्या वृत्तपत्रािून उमटले आिे .
4) डॉ. आीं बेडकराीं नी मनुस्मृिी दिन करून ज र्तव्यवस्थेला भवरे ाध केला.
5) डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराीं नी सामाभिक न्यार् चळवळीस र्ेवला र्ेथे आपण भिीं दू
िन्मलो असलो िरी भिीं दू म्हणून मरणार नािी, अशी घोषणा केली.
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िारिरत्न डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं ची प्रेरक पत्रकाररिा
िाग - 2

डॉ. बाबासािे बाीं चे भवचार आभण सद्य:क्तस्थिी :
बाबासािे ब िे सव्यसाची पत्रकार िोिे. सामाभिक प्रबोधन आभण सामाभिक न्यार् या
ित्वाीं चा पत्रकाररिेच्या क्षेत्राि त्याीं नी आग्रि धरलेला िोिा. त्याीं ची सवि पत्रे र्ाच ध्येर्वादाने
िारलेली िोिी. नैभिकिा िा िर त्याीं नी वृत्तपत्रसृष्ट्ीचा कणाच मानला िोिा. वृत्तपत्र िे िर
िनकल्याणाचे साधन असेल िर मग पीि पत्रकाररिा िी भनषेधािि च मानली पाभििे.
मिाराष्ट्राि एक ध्येर्शील पत्रकाररिेची परीं परा आिे आभण म्हणून व्यभथि अींि:करणाने
पण परखडपणे आपल्या ध्येर्ापासून वींभचि िोणाऱर्ा पत्राीं ना त्याीं नी आपल्या मूळ बैठकाीं ची
िाणीव भदली. वृत्तपत्राींनी आचारसींभििा पाळली नािी आभण िींत्र स्वै र असेल िर अज्ञिन
रानिेरी िोिील असे त्याीं ना वाटि िोिे.
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िडक, भवकृि आभण िावनाीं ना आवािन करणारे लेख लोकमानस घडवू शकणार
नािीि. लोकिीवनाला नवे पररणाम दे ऊ शकणार नािी अशी त्याीं ची खात्री िोिी. वृत्तपत्राचा
खप वाढणे म्हणिे लोकमनाला सींस्काररि करणारी भवधार्किा नव्हे . भन:पक्षपािीपणाचा
अिाव आभण न्यार्ोभचि लेाककल्याणाच्या भवचाराीं शी फारकि, लोकमनाची व लोकमिाची
अभवकृि िडणघडण करु शकि नािी असा त्याीं चा ठाम भवचार िोिा. वृत्तपत्र िे शोषणाचे
माध्यम बनभवणाऱर्ा प्रवृत्तीींना त्याीं नी धारे वर धरले.
त्याीं च्या मिे व्यक्तीपूिा िी िारिािील अनेक पत्राीं ना लागलेली कीड आिे . व्यक्तीपूिा
आीं धळी असिे. त्यामुळे नीर्तमत्ता ढळिे म्हणून वृत्तपत्राीं नी नीर्तमत्तेला बाधा र्ेणार नािी आभण
सत्यापलाचा सूर बदलणार नािी याची काळिी घेिली पाभििे. वृत्तपत्र प्रपींच म्हणिे
नीर्तमत्तेचा प्रपींच अशी त्याीं ची धारणा िोिी.
िाभिरािीभशवार् वृत्तपत्रे िगू शकि नािी िे खरे असले िरी वृत्तपत्राीं नी िाभिरािीच्या
आिारी िावे का? आभण भकिपि िावे! आभथिक सवलिीसाठी िाभिरािी आवश्क असल्या
िरी कोणत्या िाभिरािी प्रकाभशि कराव्याि र्ासींबींधीची सींभििा पािार्ला िवी, असे िे म्हणि.
िाभिरािीची उभद्दष्ट्े आभण िाभिराि करण्याची पद्धिी र्ाि भवरोध भनमािण झाला की, िाभिरािी
करण्यामागील तत्त्व भ्रष्ट् िोिे असा त्याीं चा दावा असे. िाभिराि आभण नीर्तमत्ता र्ाीं चा
अन्योन्यसींबींध बाबासािे बाीं ना अपररिार्ि वाटे . समाि उन्निीचे साधन म्हणून त्याीं नी वृत्तपत्राकडे
पाभिले. लौभकक ऋण फेडण्यासाठी त्याीं नी वृत्तपत्राचा प्रिावीपणे वापर केला.
बाबासािे बाीं ची पत्रकाररिा र्ा भवषर्ावर डॉ. गींगाधर पानिावणे व भविर्ा इीं गोले र्ाीं ना
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर मराठवाडा भवद्यापीठािफे पीएच.डी प्रदान करण्याि आलेली आिे .
डॉ. गींगाधर पानिावणे र्ाीं चे सींशोधन ग्रींथरूप ने प्रकाभशि झाले आिे .
डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं नी पत्रकाररिेच्या माध्यमािून माीं डलेले भवचार, िूभमका
आििी िींिोिींि लागू पडिे, र्ावरूनच त्याीं ची दू रदृष्ट्ी आभण भवचाराीं ची खोली भदसून र्ेिे.
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डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं चा िीवनपट :
1891 एभप्रल 14, िन्म : महू, मध्यप्रदे श
1900 नोव्हें बर – सािारा र्ेथील शासकीर् भवद्यालर्ाि प्रवेश
1908 िानेवारी – मुींबई भवद्यापीठाची मॅभटर कची परीक्षा उत्तीणि
1913 िानेवारी – पभशिर्न आभण इीं ग्रिी घेऊन बी. ए. उत्तीणि
1913 िुलै – अमेररकेिील कोलींभबर्ा भवद्यापीठाि (न्युर्ाकि) सर्ािीराव गार्कवाड र्ाीं ची
भशष्यवृत्ती घेऊन अभ्यासक्रमासाठी दाखल.
1915 – अथिशास्त्र िा प्रधान भवषर् घेऊन एम. ए. उत्तीणि
1916 मे- ''भद कास्ट इन इीं भडर्ा'' र्ा भनबींधाचे वाचन. िा त्याीं चा पभिला प्रकाभशि भनबींध
1916 िून – स्कूल ऑफ इकॉनॉभमि व पोभलभटकल सार्ि, लींडन र्ेथे दाखल
1917 – कोलींभबर्ा भवद्यापीठाि पीएच.डीचे सींशोधन पूणि
1917- स्मॉल िोक्तल्डींग्ज इन इीं भडर्ा अँड दे अर रे भमभडि प्रकाभशि
1918 नोव्हें बर – मुींबईच्या भसडे निॅ म मिाभवद्यालर्ाि रािकीर् अथिशास्त्राचे प्राध्यापक
1920 िानेवारी- ''मूकनार्क'' सुरू केले
1921 िून – लींडन भवद्यापीठाची एमएसस्सी िी अथिशास्त्रािील पदवी भमळवली.
1923 माचि –''भद प्रॉब्लेम ऑफ रूपी'' र्ा प्रबींधाला अथिशास्त्रािील डी. एस्सी. िी सवोच्च
पदवी
1926 – मुींबई शासनाि एम. एल. सी म्हणून भनर्ुक्ी
1926 माचि – चवदार िळ्ाचा मिाड र्ेथील सत्याग्रि
1927 एभप्रल – बभिष्कृि िारि सुरू केले
1928 िून – सरकारी र्वर्ि मिाभवद्यालर्ाि प्राध्यापक
1930 – िनिा पत्र सुरू केले.
1930 िे 35 – काळाराम मींभदर सत्याग्रि
1930-32 – गोलमेि पररषद अस्पृश्ाीं चे प्रभिभनधी म्हणून सििागी
1932 सप्टेंबर – पुणे करार
1935 िून – मुींबईच्या सरकारी र्वर्ि मिाभवद्यालर्ाचे प्राचार्ि
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1935 ऑक्टोबर – भिीं दुधमित्यागाची र्ेवला र्ेथे घोषणा
1936 ऑगस्ट – स्विींत्र मिूर पक्षाची स्थापना
1945 िुलै – भपपल्स एज्युकेशन सोसार्टीची स्थापना
1946 ऑक्टोबर –''हू वेअर शुद्राि'' प्रकाभशि
1947 ऑगस्ट – घटना सभमिीचे अध्यक्ष
1947 ऑगस्ट – स्विींत्र िारिाचे पभिले कार्दा मेत्री
1949 नोव्हें बर – िारिीर् सींभवधान सादर
1950 िून – औरीं गाबादला भमभलींद मिाभवद्यालर्ाची स्थापना
1952 माचि – कोलींभबर्ा भवद्यापीठाने एलएलडी पदवी भदली
1955 मे – िारिीर् बौद्ध मिासिेची स्थापना
1955 – प्रबुद्ध िारि सुरू
1956 ऑक्टोबर 14 –नागपूर र्ेथेबौद्धधमाि चा स्वीकार
1956 नोव्हें बर – िागभिक बौद्ध पररषदे ला काठमाीं डू र्ेथे प्रभिभनधी म्हणून ििर
1956 भडसेंबर 6 – भदल्ली र्ेथे मिापररभनवाि ण
1957 –''बुद्ध अँड भिि धम्म'' ग्रींथाचे प्रकाशन
सींदििसूची : 1. रणभपसे अप्पा, दभलिाीं चे वृत्तपत्रे, प. 1-2
2. पानिावणे गींगाधन, पत्रकार डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर, प्रभिमा प्रकाशन, पुणे, 1996, पृ. 6, 239, 240, 241, 247,
248
3. कानडे रा. गो. , मराठी भनर्िकाभलकाीं चा इभििास, कनाि टक – मुींबई, 1934, पृ. 3
4. भिवराळे सुखराम, लोकपत्रकार डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर, प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर, 1990, पृ. 9
5. आढावे, प्रशाीं ि, माध्यम सींशोधन पभत्रका
6. डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकराींची भवलार्िेहून आलेली पत्रे रमेश रघुवींशी पृ. 1 -2
7. भनबींधकार डॉ. आीं बेडकर, डॉ. र्शवींि मनोिर, प. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 103, 104
8. डॉ. आीं बेडकर भवचारमींथन, डॉ. वा. ना. कुबेर, पृ. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
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स्वािींत्र्यवीर सावरकराीं ची िाज्वल्य पत्रकाररिा

ऑस्टर े भलर्ािील भसडनी र्ेथे २८ मे २०१७ र्ेथे झालेल्या चौर्थ्ा भवश्व सावरकर साभित्य
सींमेलनाि दे वेंद्र िुिबळ र्ाीं नी *स्वािींत्र्यवीर सावरकराीं ची िाज्वल्य पत्रकाररिा र्ा भवषर्ावर
व्याख्यान भदले. र्ा व्याख्यानावर आधाररि मराठी व इीं ग्रिी असे दोन िाभषक पुस्तक प्रकाभशि
झालेला ’स्वािींत्र्यवीर सावरकराीं ची िाज्वल्य पभत्रकाररिा” िा भनभििच वाचनीर् दस्तवेि आिे .
मिाराष्ट्र शासनाच्या माभििी व िनसींपकि मिासींचालनालर्ाचे भनवृत्त सींचालक दे वेंद्र
िुिबळ र्ाीं नी अत्यींि पररश्रम घेऊन एका ज्वलींि भवषर्ावर भलभिलेले, िरारी प्रकाशन,
भवलेपाले, मुींबई र्ाीं नी सुबकिेने प्रकाभशि केलेले, लिा गुठे र्ाीं नी पुस्तकाचा एकूण आशर्
स्पष्ट् करणारे भचिारलेले मुखपृष्ठ आभण भत्रमूिी आटि भप्रींटसि र्ाीं नी मुभद्रि केलेले, 'स्वािींत्र्यवीर
सावरकराीं ची िाज्वल्य पत्रकाररिा' िे पुस्तक नुकिेच वाचण्याि आले.
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पुस्तकाचे शीषिक, मनोवेधक मुखपृष्ठ, उत्कृष्ट् छपाई, आकषिक कागद आभण पुस्तकाचे
बायस्वरूप पाहून वाचक पुस्तकाच्या प्रेमाि पडिो. पुस्तकािील आशर् आभण भवषर् स्पष्ट्
करण्यासाठी लेखकाने घेिलेले पररश्रम, दाींडगा अभ्यास, कथानकाची माीं डणी र्ा बाबी लक्षाि
र्ेिाि. भशवार् चररत्राचा नार्क ज्यावेळी प्रखर भिीं दुत्ववादी असिो त्य वेळी वाचक
लेखकाच्या आभण सोबिच चररत्र नार्काच्यािी प्रेमाि पडिो. स्वािींत्र्यवीर सावरकराीं चे
कोणिेिी चररत्र वाचिाना वाचकाीं च्या अींगावर काटा र्ेिो. अशीच कािीशी अवस्था सदरहू
पुस्तक वाचिाना वाचकाीं ची िोिे.
स्वािींत्र्यवीर सावरकराींची पत्रकाररिा िा भवषर् वाचिाना वाचक अींिमुिख िोिो. कािी
प्रसींग वाचिाना अींगावर शिारे र्ेिाि. िी कमाल लेखकाच्या चिुरस्त्र लेखणीची आिे , त्याच्या
खोलवर अभ्यासाची आिे . शीषिकाि 'िाज्वल्य' िा शब् आिे . िाज्वल्य र्ा शब्ाचा शब्शः
अथि बभघिला िर प्रखर, िेिस्वी असा आिे . स्वािींत्र्यपूवि काळाि भव. दा. सावरकराीं ची लेखणी
कशी प्रखर आभण िेिस्वी िोिी र्ाची कल्पना िे पुस्तक वाचून र्ेिे. िे पुस्तक भलभिण्याची
ऊमी म्हणा, स्फूिी म्हणा भकींवा प्रेरणा कशी भमळाली िे स्पष्ट् करिाना लेखक मनोगिाि
म्हणिाि, की लेखकाचा "िारिरत्न डॉ. बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं ची प्रेरक पत्रकाररिा" िा
सींशोधनपर लेख मिाराष्ट्र शासनाच्या 'लोकराज्य' र्ा माभसकाि प्रकाभशि झाला. र्ा लेखाचा
पररणाम असा झाला की, एक फार मोठी सींधी लेखकाकडे चालून आली. िागभिक साींस्कृभिक
सामाभिक पररषदे चे अध्यक्ष दीपक दळवी र्ाीं नी ऑस्टर े भलर्ािील भसडनी र्ेथे िोणाऱर्ा चौर्थ्ा
भवश्व सावरकर साभित्य सींमेलनाि 'सावरकराीं ची पत्रकाररिा' र्ा भवषर्ावर व्याख्यान दे ण्याचे
भनमींत्रण लेखक दे वेंद्र िुिबळ र्ाीं ना भदले. एक प्रकारे िा दे वेंद्र िुिबळ र्ाीं च्या लेखणीचा,
व्यासींगी वृत्तीचा सन्मान िोिा. िो सींधीला सामोरे िािो, आव्हान स्वीकारिो िोच र्शस्वी िोिो.
कोणिेिी चररत्र भलभिणे आभण त्याििी सावरकराीं भवषर्ी भलभिणे िे एक प्रकारे आवािनच िोिे.
परीं िु उपिि अभ्यासू वृत्ती, ज्ञानलालसा असलेल्या दे वेंद्र िुिबळ र्ाीं नी िे आवािन लीलर्ा
पेलले. मोठमोठ्या िवळपास अकरा ग्रींथाीं चा बारकाईने अभ्यास करून त्याीं नी सावरकराीं च्या
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पत्रकाररिा िीवनािील असींख्य मोिी शोधून काढले. िे सारे ऐवि त्याीं नी एकत्र गुींफून थेट
भसडनी र्ेथे 'सावरकराींची पत्रकाररिा' र्ा भवषर्ावर उपक्तस्थिीिाीं ना मींत्रमुग्ध करणारे व्याख्यान
भदले. िे व्याख्यान अभिशर् गािले. त्यािूनच पुढे 'स्वािींत्र्यवीर सावरकराीं ची िाज्वल्य
पत्रकाररिा' पुस्तकरूपाने आपल्यासमोर आली आिे . मित्त्वाचे म्हणिे र्ा एकाच पुस्तकाि
मराठी आभण इीं ग्रिी र्ा दोन िाषेि सावरकराीं ची पत्रकाररिा समाभवष्ट् केली आिे .
सावरकराीं च्या पत्रकाररिेचा श्री गणेशा िसा माध्यभमक शाळे ि भशकि असिाना िोिो.
"भिीं दू सींस्कृिीचा गौरव" िा सावरकराीं चा पभिला लेख "नाभशक वैिव" र्ा वृत्तपत्राि दोन
िागाि प्रकाभशि झाला असल्याचे लेखक नमूद करिाि. त्यानींिर सावरकराीं च्या पत्रकाररिेचा
प्रवास स्पष्ट् करिाना लेखक बारीकसारीक बाबीींचा उल्लेख करिाि. पुणे र्ेथील फग्युिसन
मिाभवद्यालर्ाि भशकि असिाना सावरकराीं नी "आर्िन भवकली "िे िस्तभलक्तखि साप्ताभिक
भमत्राीं च्या सिकार्ाि ने सुरू केले. र्ा साप्ताभिकािून सावरकराीं नी दे शिक्ी, साभित्य, इभििास,
भवज्ञान र्ा भवषर्ाीं वर चौफेर आभण अभ्यासपूणि असे लेख भलभिले. र्ा प्रकाभशि लेखाीं पैकी कािी
लेख पुण्याच्या वृत्तपत्राीं िून प्रकाभशि झाले. सावरकर र्ाीं च्या लेखणीिून प्रसवलेल्या लेखाीं ना
न्युर्ॉकिच्या "गॅभलक अमेररका" र्ा वृत्तपत्राने प्रकाभशि केले. सोबिच िे लेख िमिन, फ्रेंच,
इटाभलर्न, रभशर्न, पोिुिगीि र्ा िाषाीं मध्ये अनुवाभदि िोऊन त्या त्या दे शाि प्रकाभशि झाले.
अर् प्रक रे सावरकराीं च्या लेखाीं ना थेट परदे शािील वाचकाीं नी स्वीकारले , असे म्हटले िर िे
वावगे ठरू नर्े. एक प्रकारे िा भव. दा. सावरकर र्ाीं च्या भवचाराीं चा, लेखणीचा गौरवच िोिा.
सावरकराीं च्या अभिनव िारि र्ा सींघटनेचे 'िलवार साप्ताभिक' िे मुखपत्र िोिे.
नावाप्रमाणे िािाि असलेल्या लेखनरूपी िलवारीचा उपर्ोग त्या काळाि कसा झाला असेल
िे वाचकाीं नी ओळखलेच असेल. सावरकराीं च्या लेखणीिून साकारलेल्या अनेक ग्रींथापैकीीं एक
ग्रींथ म्हणिे 'अठराशे सत्तावन्नचे स्वािींत्र्य समर' िा ग्रींथ! र्ा पुस्तकाची मििी म्हणिे
सावरकराीं च्या र्ा ग्रींथावर सरकारने प्रकाशनापूवीच बींदी घािली. परीं िु सावरकर डगमगले
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नािीि. त्याीं नी भब्रभटश, अमेररकन, र्ुरोभपर्न वृत्तपत्राीं मधून सरकारवर प्रचींड टीका केली.
सरकारच्या भनणिर्ामुळे सावरकराीं नी िो ग्रींथ िॉलींडमध्ये छापला आभण त्याच्या प्रिी फ्राि,
अमेररका, िपान, चीन र्ा दे शाीं सि भिीं दूस्थानमध्येिी पाठवल्या. नेपाळचे नेिे ठाकूर चींदनभसींग
िे सावरकराीं ना फार मानि िोिे. त्याीं नी सावरकराीं चे लेख अनुवाभदि केले आभण िे लेख 'िरुण
गुरखा', 'भिमालर्ीन टाइम्स' र्ामध्ये प्रकाभशि केले. मुींबई र्ेथून सावरकराीं नी 'श्रध्दानींद' र्ा
नावाचे एक साप्ताभिक सुरू केले. र्ा साप्ताभिकािून आभण 'मराठा' र्ा इीं ग्रिी पत्राि पीं. नेिरु
र्ाीं च्यावर घणाघािी टीका केली िोिी.
सावरकराीं चे लेख, ग्रींथ सींपदा केवळ भिीं दुस्थानाि नव्हे िर परराष्ट्राििी गािि िोिी.
अशा र्ा प्रखर भिीं दुत्ववादी, िेिस्वी पत्रकाराने २३ भदवसाीं च्या आत्मापिणानींिर स्विःचा दे ि २६
फेब्रुवारी १९६६ र्ा भदवशी म्हणिे वर्ाच्या त्र्याऐींशीव्या वषी मृत्यूच्या स्वाधीन केला.
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छत्रपिी रािषी शाहू मिाराि

र्ुग प्रवििक शाहू मिाराि िारिािील सामाभिक सुधारणाीं चे प्रणेिे छत्रपिी रािभषि शाहू
मिारािाीं चा ६ मे िा स्मृभिभदन असिो. वर्ाच्या अवघ्या ४८व्या वषी त्याींचीं मुींबईि आकक्तस्मक
भनधन झालीं. त्यामुळे िारिीर् सामाभिक सुधारणा चळवळीची मोठीच िानी झाली. त्याीं च्या
िीवनाचीं अवलोकन केलीं िर त्याीं नी घेिलेले क्र ां र्तकारी भनणिर्, राबभवलेले सामाभिक,
शैक्षभणक, आभथिक, प्रशासकीर् उपक्रम पाहून आपण निमस्तक िोिो.
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शाहू मिारािाीं चा िन्म २६ िून १८७४ रोिी लक्ष्मी भवलास पॅलेस, बावडा र्ेथे झाला. १७
माचि१८८४रोिी त्याीं चीं दत्तक भवधान आभण राज्यारोिण िोऊन करवीरच्या िनिेकडून त्याीं ना
मानपत्र भमळाले. ३१ भडसेंबर १८८५रोिी भशक्षणासाठी िे गुिरािमधील रािकोटला रवाना
झाले. एभप्रल १८८९मध्ये िे भशक्षण पूणि करून परिले. रािकोटला भशक्षण घेि असिानािी िे
प्रसींगपरत्वे राज्याि ििर रािि. ८ मे १८८८ रोिी त्याीं च्या िस्ते कोल्हापूर - भमरि रे ल्वे मागाि ची
पार्ािरणी झाली. िर २० एभप्रल १८९१ रोिी गव्हनिर लॉडि िॅ ररस र्ाीं च्या िस्ते र्ा रे ल्वे मागाि चीं
उद् घाटन झालीं. शाहू मिारािाीं नी र्ा रे ल्वेचीं स्वागि केलीं. बडोदा र्ेथील गुणािीराव
खानभवलकर र्ाीं च्या कन्या लक्ष्मीबाई र्ाीं च्या बरोबर १ एभप्रल १८९१ रोिी त्याीं चा भववाि झाला.
१० माचि १९९४ रोिी त्याीं ना राधाबाई ऊफि आक्कासािे ब िे पभिलीं कन्यारत्न झालीं. शाहू
मिारािाीं ना गव्हनिर लॉडि िॅ ररस र्ाीं च्या िस्ते २एभप्रल१८९४रोिी राज्य कारिाराची सूत्रीं बिाल
करण्याि आली. िी सू त्रीं िािी र्ेिाच त्याीं नी प्रिेला उद्दे शून िन कल्याणाची ग्वािी दे णारा
पभिला िािीरनामा िािीर केला. स्त्री पुरुष समानिेची त्याीं ची िूभमका प्रत्यक्ष राज्य
कारिारािून भदसू लागली. १ सप्टेंबर१८९४रोिी त्यानी सौ राधाबाई उफि रखमाबाई केवळे कर
र्ाीं ची स्त्री भशक्षण खात्याच्या अधीक्षक म्हणून िर िानेवारी १९०२ मध्ये कृष्णा बाई केळवकर
र्ाीं ची अलबटि एडवडि मेमोररर्ल िॉक्तस्पटलमध्ये सिार्क डॉक्टर म्हणून नेमणूक केली.
व्यापार उद्योगाचीं मित्त्व ओळखून त्याीं नी १८९५ मध्ये शाहूपुरी र्ा नवीन व्यापारी केंद्राच्या
उिारणीस प्रारीं ि केला. िर भशरोळ र्ेथे कापड भगरणीचे उद् घाटन केले. २७ सप्टेंबर१९०६
रोिी त्याीं नी श्री शाहू क्तस्पभनींग अँड भवक्तव्हींग भमलची पार्ािरणी केली. शाहू मिारािाीं नी
भशक्षणाचीं मित्त्व िाणून १५नोव्हें बर१९०६रोिी भद भकींग एडवडि मोिमेडन एज्युकेशन
सोसार्टीची स्थापना केली. र्ा सींस्थेचे िे अध्यक्ष िोिे. नोव्हें बर१९०९ मध्ये लक्ष्मीबाई राणी
सािे बाीं च्या िस्ते राधानगरी धरणाचीं बाीं धकाम सुर केलीं. ११ िानेवारी१९११रोिी त्याीं नी
कोल्हापूर र्ेथे श्री शाहू सत्यशोधक समािाची स्थापना केली. त्याच वषी २० मे रोिी त्याीं नी
आभथिक दृष्ट्ीने दु रबल असणाऱर्ासाठी फी माफीचा व पुढे सप्टेंबर मभिन्याि मागासवगीर्
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भवद्यार्थ्ाां च्यािी िी माफीचा क्राीं भिकारी भनणिर् घेिला. पुढे प्रत्येक गावाि शाळा सुरू करण्याचा
िािीरनामा प्रभसद्ध केला. फासे पारधी लोकाीं ना सामाभिक न्यार् भमळवून दे ण्यासाठी त्याीं नी
घरबाीं धणी र्ोिना मींिूर केली. शाहू मिारािाीं नी सिकार चळवळ उिी केली. १िून
१९१३रोिी त्याीं नी िारि सरकारचा सिकारी सींस्था कार्दा, १९१२ लागू केला. ३०सप्टेंबर रोिी
कोल्हापूर अबिन को-ऑपरे टीव्ह सोसार्टी िी पभिली सिकारी सीं स्था स्थापन केली. िुलै
१९१७ मध्ये त्यानी भवधवा भववाि कार्दा आभण भववाि नोींदणी कार्द्याची अींमलबिावणी केली.
त्याच वषी त्याीं नी सप्टेंबर मभिन्याि सक्ीच्या प्राथभमक भशक्षणाचा िािीरनामा प्रभसद्ध केला.
शाहू मिारािाीं नी २२ फेब्रुवारी१९१८रोिी बलुिेदारीीं पद्धि कार्द्याने बींद केली. िर भमश्र व
आीं िरिािीर् भववािाला प र्ठां ब िािीर केला. २७ िुलै १९१८रोिी त्यानी अस्पृश्ाीं ची
गुलामभगरी नष्ट् करणारा आभण त्याीं ना मानवी स्वािींत्र्याचे िक्क दे णारा िािीरनामा िारी केला.
२९ िुलै रोिी त्याीं नी वींशपरीं परागि कुळकणी नेमणूक बींद करून पगारी िलाठी नेमण्याची
पद्धि सुरू केली. मानवी िक्काीं ची पार्मल्ली करणारी गुन्हेगारी ज र्तच्या लोकाीं ची ििेरी
पद्धि त्याीं नी बींद केली. राज्यािील सरकारी आभण सवि साधारण खात्याि अस्पृश्ाीं ना अग्रक्रम
दे ण्याचा आदे श ८ऑगस्ट १९१८रोिी त्याीं नी भदला. िसेच अस्पृश् समािािील िे िलाठी
बुक्तद्धमान व कार्िक्षम असिील त्याीं ना कारकून भकींवा अव्वल कारकून म्हणून नेमावे अशी
आज्ञा भदली. दु ष्काळ भनवारण करण्यासाठी त्याीं नी अनेक मित्त्वपूणि भनणिर् घेिले. अस्पृश्ाीं ना
समानिेची वागणूक द्यावी म्हणून त्याीं नी १ िानेवारी १९१९ रोिी वैद्यकीर् सेवा खात्याला आदे श
भदले. प्राथभमक, माध्यभमक शाळा, मिाभवद्यालर्ाि अस्पृश्ाीं ना समानिेची वागणूक दे ण्याचे व
अस्पृश् नोकराीं ना दर्ाळू पणे, समिेने वागभवण्याचे आदे श भदले. िसींच वेगळ्ा अस्पृश्
शाळा बींद करून सरकारी शाळाीं मध्ये सवि ज र्तधमाि च्या मुलाीं ना प्रवेश दे ण्याचे आदे श भदले.
शाळािील ज र्त प्रथा बींद करून त्यानी मुलीींना व क्तस्त्रर्ाीं ना मोफि भशक्षण लागू केले. ७
फेब्रुवारी १९१९ रोिी त्याीं नी भिीं दू - िैन र्ाीं च्यािील भमश्रिािीर् भववािाीं ना कार्दे शीर मान्यिा
भदली. िारिरत्न डॉ बाबासािे ब आीं बेडकर र्ाीं नी ३१ िानेवारी १९२० रोिी मूकनार्क वृत्तपत्र
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शाहू मिारािाीं च्या प्रमुख उपक्तस्थिीि सुरू झाले. त्याच वषी २२माचि रोिी माणगाव र्ेथे
बाबासािे बाीं च्या अध्यक्षिेखाली आर्ोभिि करण्याि आलेल्या अस्पृश् समाि पररषदे ि त्यानी
बाबासािे बाीं चा गौरव केला. १७ एभप्रल रोिी त्याीं नी नाभशक र्ेथे अस्पृश्ाीं च्या वसिीगृिाच्या
इमारिीची पार्ािरणी केली. १३ मे रोिी त्याीं नी वेठभबगारी बींद केल्याचा कार्दा केला. िा
कार्दा मोडणाऱर्ाीं स िबर भशक्षेची िरिूद केली. ३० मे रोिी नागपूर र्ेथे झालेल्या अक्तखल
िारिीर् अस्पृश्िा भनवारण पररषदे चे शाहू मिाराि अध्यक्ष िोिे. ७ िून रोिी मिाराीं ना
गुलामभगरीतून मुक् केल्याची आज्ञा त्याीं नी भदली. भदल्ली र्ेथे १६ फेब्रुवारी १९२२ रोिी झालेल्या
अक्तखल िारिीर् अस्पृश्िा पररषदे चे अध्यक्षस्थान शाहू मिारािाीं नी िूषभवले िोिे. अशा र्ा
र्ुगप्रवििक , सामाभिक सुधारणेच्या प्रणेत्याचा, आधुभनक िारिाच्या िडणघडणीला नवी
भदशा दे णाऱर्ा मिान नेत्याचीं मुींबईिील खेिवाडी र्ेथील पन्हाळा लॉि बींगल्याि ६ मे
१९२२रोिी , वर्ाच्या अवघ्या ४८व्या वषी आकक्तस्मक भनधन झालीं. दु सऱर्ा भदवशी पिाटे
करवीर नगरीि भशवािी वैभदक भवद्यालर्ाच्या मराठा भवद्याथी पुरोभििाीं नी शाहू मिारािाीं चे
अींत्यसींस्कार केले. ४८ िोफाीं ची सलामी भदली. शाहू मिाराि आपल्यातून दे िरूपाने िरी गेले
िरी त्याीं च्या भवचाराीं च्या , प्रत्यक्ष कृिीच्या रूपाने िे आपल्याि आिे िच. त्याीं नी िािी घेिलेली
समाि सुधारणा अिूनिी पूणि झालेली नािी. िी पूणि करण्याची िबाबदारी आपल्याला पार
पाडावर्ाची आिे . शाहू मिारािाीं ना भवनम्र अभिवादन.
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’झुलवा’कार उत्तम बींडू िुपे

ज्येष्ठ साभिक्तत्यक उत्तम बींडू िुपे र्ाीं चीं दीघि आिारपणामुळे नुकिींच पुण्याि भनधन झाले.
१६ कादीं बऱर्ा भलभिलेले उत्तम बींडू िुपे िे त्याीं च्या गािलेल्या झुलवा कादीं बरीमुळे
झुलवाकार म्हणूनच ओळखले िाि. त्याीं च्या कायावरची पोटीं र्ा आत्मकथनाला मिाराष्ट्र
शासनाचा उत्कृष्ट् वाङ्ममर् पुरस्कार भमळाला िोिा. उत्तम बींडू िुपे र्ाीं चा िन्म सािारा
भिल्ह्यािील 'एनकूळ' गावी १ िानेवारी १९४२ रोिी झाला िोिा. त्याींचीं भशक्षण फक् भिसरी
पर्ांि झालीं िोिीं. पोटासाठी त्याीं नी गाव सोडून पुणे गाठलीं. सुरूवािीला त्याीं ना मोलमिुरी
करावी लागली. पुढे िे मिाराष्ट्र शासनाच्या लेखागार भविागाि भशपाई म्हणून नोकरीला लागले.
िे भलहू लागले. त्याीं नी साभित्याचे भवभवध प्रकार समथिपणे िािाळले. खुळी, कळा, कळाशी,
नाक्षारी, िस्म, भचपाड, इीं िाळ, झावळ र्ा त्याीं च्या अनेक कादीं बऱर्ाीं ना पुरस्कार भमळाले.
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'आीं दण' र्ा कथा सींग्रिाला मिाराष्ट्र साभित्य पररषदे चा पुरस्कार भमळाला. 'झुलवा'ला राज्य
सरकारचा पुरस्कार भमळाला िोिा.
ज्येष्ठ रीं गकमी वामन केंद्रे र्ाीं नी िुपे र्ाीं च्या 'झुलवा'वर नाटक केले िोिे. अभिनेिे सर्ािी
भशींदे आभण सुकन्या कुलकणी-मोने र्ाीं च्या िूभमका असलेल्या र्ा नाटकाचीं भदग्दशिन वामन
केंद्रे र्ाीं नी केले िोिीं. िळगावी १९९७ साली िरलेल्या कामगार साभित्य सींमेलनाचे िे अध्यक्ष
िोिे. लोकशािीर अण्ण भ ऊ साठे र्ाीं च्या साभित्याचा त्याीं च्यावर भवशेष प्रिाव िोिा. कािी
मभिन्याीं पूवीच त्याीं च्या पत्नी भििाबाई र्ाीं चीं भनधन झालीं िोिीं. त्याीं च्या पिाि २ मुलीं आिे ि.
साभित्य सींपदा: कादीं बऱर्ा:इिाळ, खाई, खुळी, भचपाड , झावळ , झुलवा , िस्म, लाीं बलेल्या
सावल्या, शेवींिी, सींिू , लघुकथा सींग्रि आीं दण , भपींड , मािी आभण माणसीं.
अत्यन्त मनस्वी िीवन िगलेल्या र्ा थोर साभिक्तत्यकास िावपूणि श्रद्धाीं िली.
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आच यि र्वनोब भ वे

आच यि र्वनोब भ वे य ां नी अनोख्य अर् भूद न चळवळीमुळे फ र मोठी अर्हां सक,
र् ां तत पूणि स म र्जक व आर्थिक क्र ां ती य दे र् त घडवून आणली, हे त्य ां चे फ र मोठे योगद न
आहे .
र्वनोब जीांचे पूणि न व र्वन यक नरहरी भ वे असे होते . म त्र आपण सांत ज्ञ नदे व ल
ज्ञ नोब , तुक र म ल तुकोब म्हणतो, त्य ितीवर मह त्म ग ां िीांनी र्वन यक चे केले र्वनोब .
पुढे सवि जगच त्य ां न र्वनोब भ वे म्हणून ओळखू ल गले .
र्वनोब जीांच जन्म तत्क लीन मुांबई र ज् तील कुल ब र्जल्ह्ह्य त ( आत च र यगड)
पेणजवळील ग गोदे य ग वी र्दन ां क ११ सप्टेंबर १८९५ रोजी झ ल . त्य ां चे घर णे प्रर्तर्ष्ठत व
सुखी होते. त्य ां चे आजोब श्री. र्ांभुर व हे फ र ि र्मिक वृत्तीचे होते . म त्र, त्य क ळ तही, त्य ां नी
ज र्तप तीची, िम ि ची, म नव ज र्तपािीचे भेद भेद करण री वृत्ती झुग रून र्दलेली होती.
र्वनोब ां वर आपल्य आजोब ां च फ र प्रभ व पडलेल र्दसून येतो. वर्डल ां चे व र्वनोब ां चे म त्र
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किीच पटले न ही. र्वनोब ां नी च रचौघ ां स रखे र्र्क वे व मोठे व्ह वे य वर्डल ां च्य इच्छे र्ी ते
किीच सहमत होऊ र्कले न हीत. आजोब ां प्रम णे आईच ही र्वनोब जीांच्य जीवन वर फ रच
प्रभ व पडलेल होत . आपल्य आईची एकेक वचने त्य ां नी आयुष्यभर तत्वां म्हणून जोप सली.
उद . दे तो तो दे व , र खतो तो र क्षस, थोडय त गोडी-फ र त लब डी इत्य र्द. र्वनोब जीांनी,
त्य ां च्य ब ळकोब , र्र्व जी य भ वड ां नीही य तत्त्व चां आमरण प लन केल. ही म तृभक्ती व
तत्त्वर्नष्ठत सविस म न्य म णस ल अचांर्बत करण री अर्ीच आहे . ते व त्य ां ची भ वांडे आजन्म
िह्मच री र र्हली होती.
वर्डल नोकरीर्नर्मत्त पुढे बडोद्य ल गेले. त्य मुळे र्वनोब जीांचे र् लेय र्र्क्षणही बडोदे
येथेच झ ले . ते अत्यांत बुस्द्धम न र्वद्य थी होते . प्रत्येक पररक्षेत ते पर्हले येत. गर्णत व सांस्कृत
हे त्य ां चे आवडते र्वर्य. वय च्य दह व्य वर् ि प सूनच त्य ां च्य त र ष्ट्रभक्तीचे बीज पेरले गेले.
पुढे य बीज चेच एक मह न वटवृक्ष त रुप ां तर होत गेले. च कोरीबद्ध र्र्क्षण च र्नरथिकपण
हे रून, ते बडोद्य हून मुांबईल इां टरची पररक्ष द्य यल गेले. पण मुांबईल न ज त त्य ां नी क र्ी
ग ठली. क र्ीच्य रर्हव स तच मह त्म ग ां िीजीांचे भ र्ण झ ले आर्ण त्य प्रभ व तून ते
ग ां िीजीांचे अनुय यी बनले . ग ां िीजीबरोबर तेही आश्रमव सी बनले . पूज् र्वनोब जीांच्य आच र
र्वच र ां च प्रभ व मह त्म ग ां िीांवरही पडल आर्ण त्य ां न ग ां िीजीांच्य जीवन त आदर चे थथ न
प्र प्त झ ले. म्हणूनच पुढे पर्हल सत्य ग्रही म्हणून मह त्म ग ां िीांनी र्वनोब जीांचीच र्नवड केली.
वध्य ि चे श्रीमांत, स वक र जमन ल ल बज ज य ां नी मह त्म ग ां िीांन वध्य ि ल आश्रम सुरू
करण्य चे आमांत्रण र्दले. पण ग ां िीजीांनी त्य स नक र दे त च जमन ल लजीांनी पूज् र्वनोब ां न
प ठर्वण्य ची र्वनांती केली. त्य ां च आग्रह म नून र्वनोब भ वे ८ एर्प्रल १९२१ रोजी आपल्य
क ही र्र्ष्य पररव र सह स बरमतीहून वध्य िल द खल झ ले . पुढे ह आश्रम स्थथरथथ वर
झ ल्य वर ग ां िीजीांच्य आज्ञे नुस र त्य ां नी प्रत्यक्ष स्व तांत्र्य च्य सत्य ग्रह त भ ग गेऊन
सत्य ग्रहीांन म गिदर्िन केले . सत्य ग्रह तील सहभ ग बद्दल त्य ां न तुरुांगव सही भोग व ल गल .
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स्व तांत्र्यप्र प्तीनांतर लवकरच दे र् ने मह त्म ग ां िीन गम वले आर्ण एक मोठी पोकळी
र्नम ि ण झ ली. य तून म गि क ढण्य स ठी सवि रचन त्मक क यिकते सेव ग्र मल जमले असत न
‘ सवोदय सम ज’ आर्ण ‘सवि सेव सांघ’ य दोन सांथथ ची थथ पन र्वनोब जीांच्य पुढ क र ने
झ ली. पुढे सन १९५१ स ली त्य ां नी क ढलेली पदय त्र , ह ती घेतलेली भूद न चळवळ लोक ां न
एक नव मूलमांत्र दे ऊन गेली. जीवन ची इर्तकतिव्यत झ ली म्हणून त्य ां नी प्र योपवेर्न करून
१५ नोव्हें बर १९८२ रोजी आपल दे ह ठे वल . भ रतरत्न य सवोच्च न गरी पुरस्क र ने त्य ां न
गौरर्वण्य त आले.
र्वनोब जीांचे आश्रम तील ऋर्र्तुल्य जीवन, त्य ां चे र ष्ट्रक यि, सम जसेव , त्य ां ची र्गत ई
आर्ण इतर स र्हत्य आजही आपल्य ल एक र्दव्य दीपस्तांभ स रखे म गिदर्िन करीत आहे .
त्य ां च्य आच र र्वच र ां च स्वीक र हीच म नवज र्तच्य कल्य ण ची र्कली आहे . पूज्
र्वनोब ां न कोटी कोटी प्रण म.
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र्व. स. प गे:रोजग र हमी योजनेचे र्र्ल्पक र

मह र ष्ट्र र ज् त १९७२ च्य भीर्ण दु ष्क ळ च्य पररस्थथतीवर म त करण्य स ठी
आखण्य त आलेल्य रोजग र हमी योजनेचे र्र्ल्पक र म्हणून कै. र्व. स. प गे य ां न सांपूणि
मह र ष्ट्र च नव्हे तर स र दे र् ओळखतो. रोजग र हमी योजनेच्य र्वियेक वर र्वि न
पररर्ेदेचे सभ पती म्हणून बोलत न कै. र्व. स. प गे य ां नी 'रोजग र हमी योजन र बवण्य स ठी
मह र ष्ट्र सरक र तर व टच ल करीतच आहे , परां तु भ रत तील सवि प्र ां त य दृष्ट्ीने व टच ल
करतील, केंद्र सरक र य गोष्ट्ील आर्ीव ि द दे ईल', अर्ी अपेक्ष व्यक्त केली होती. केंद्र
सरक र आत र ष्ट्रीय स्तर वर रोजग र हमी योजन र बवत असल्य ने कै. र्व. स. प गे य ां नी
क ढलेले उदग र स थि ठरले आहे त. अर् थोर, द्रष्ट्य र्वच रवांत च ह थोडक्य त जीवन
पररचय.
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र्नष्ण त वकील आर्ण प्रगल्भ बुस्द्धमत्त ल भलेल्य , आठ वर्े र्वि न पररर्ेदेचे
सभ पतीपद भूर्र्वलेल्य कै. र्व. स. प गे य ां नी मह र ष्ट्र च्य र्वक स वर दू रग मी छ प
उमटर्वली आहे . कै. र्व. स. प गे य ां च जन्म स ां गली र्जल्ह्ह्य तील ब गणी येथे २१ जुलै १९१०
रोजी झ ल . स ां गली येथील र्वलीांग्डन मह र्वद्य लय तून सांस्कृतसह बी. ए. ची पदवी प्र प्त
केल्य वर त्य ां नी कोल्ह पूर येथील र्वर्ि मह र्वद्य लय तून क यद्य ची पदवी सांप दन केली.
त्य नांतर क ही क ळ त्य ां नी वर्कली केली.
दे र् च्य

स्व तांत्र्य च्य

ओढीने त्य ां नी र्वद्य थी दर्ेतच १९३० च्य

क यदे भांग

चळवळीमध्ये, १९४० च्य वैयस्क्तक सत्य ग्रह मध्ये व १९४२ च्य भ रत छोडो आां दलन मध्ये
सर्क्रय सहभ ग घेवून क र व स भोगल होत . मह त्म जीांच्य र्वच र वर त्य ां च ग ढ र्वश्व स
होत . अध्य त्म बरोबरच त्य ां न भ ांडवलर् ही, लोकर् ही, सम जव द, स म्यव द हे र्वर्यही
र्प्रय होते. बहुभ र्ी असलेल्य प गे य ां चे मर ठी, र्हां दी, सांस्कृत, बांग ली व गुजर थी भ र् ां वर
प्रभुत्व होते.
र ज् तील र्वर्वि क्षेत्र ां र्ी त्य ां च अत्यांत जवळू न सांबि आलेल होत . र जक रण,
सम जक रण सहक र, र्ेती, स म र्जक सुि रण अर् अनेक क्षेत्र ांमध्ये ते स तत्य ने सर्क्रय
र र्हले. मह र ष्ट्र र ज् ख दी ग्र मोद्योग मांडळ चे अध्यक्ष, मह र ष्ट्र र ज् स्व तांत्र्य सैर्नक
सर्मती, मह र ष्ट्र र ज् सहक री मांडळ, ग ां िी स्म रक र्निी, नर् बांदी मांडळ, सुरर्सांग र सांसद,
अल्पबचत योजन सल ग र सर्मती, र ष्ट्रीय एक त्मत सर्मती, मुांबई मर ठी ग्रांथ सांग्रह लय
अर् एक न अनेक सांथथ ां च्य क य ि त त्य ां नी मनस्वीपणे योगद न र्दले . मह र ष्ट्र र्वि नसभ
सदस् ां द्व रे मह र ष्ट्र र्वि न पररर्दे वर १९५२, १९५४, १९६०, १९६६ व १९७२ असे एकूण प च
वेळ ते र्नव ि र्चत झ ले होते . त्य पैकी १९६० ते १९७८ पयंत अर्ी सलग १८ वर्े त्य ां नी र्वि न
पररर्दे चे सभ पभिपद भूर्र्वले होते . त्य बरोबर अस्खल भ रतीय पीठ सीन अर्िक री
पररर्द ां मिून र्वर्वि सांसदीय समस् ां वर आर्ण क यिपद्धतीमिील अडचणीांवर त्य ां नी
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अभ्य सपूणि र्वच र प्रदर्िन केले . य पररर्द ां नी महत्त्व च्य मुद्द् ां च ऊह पोह करण्य स ठी
नेमलेल्य सर्मतीचे अध्यक्षपद भूर्वून त्य ां नी अत्यांत अभ्य सपूणि अहव ल स दर केल . आजही
सवि दे र्भर तील र्वर्िमांडळ चे व सांसदे चे पीठ सीन अर्िक री सभ गृह च्य क मक ज चे
सांच लन करत न , अडचणीांची पररस्थथती ऊद्भवल्य स त्य अडचणीवर तोडग क ढण्य स ठी
य अहव ल च आि र घेत त. र ष्ट्रकुल दे र् ांच्य पीठ सीन अर्िक ऱ्य ां च्य आां तरर ष्ट्रीय
पररर्दे मध्ये भ ग घेऊन त्य ां नी आपल्य र्वच र ां च आर्ण अनुभव च ल भ इतर दे र् ां न र्दल .
कै. प गे य ां चे अत्यांत मुलभूत स्वरूप चे योगद न म्हणजे रोजग र हमी योजन होय.
अकुर्ल र्ेत मजुर ां स ठी रोजग र र्मळणे ह त्य ां च्य र्चांतन च सततच र्वर्य होत . ग्र मीण
भ ग तील अकुर्ल र्ेतमजूर, लह न जमीनद र य ां च्य स ठी आदर्ि ठरलेली रोजग र हमी
योजन दे र् ल म गिदर्िनपर ठरली आहे . कै. र्व. स. प गेंनी र्वपुल लेखन केले आहे . "क म
करण्य च हक्क" , "कथ ही रोहयोांच्य जन्म ची ", "नवे र ष्ट्रदर्िन: रोजग र हमी योजन "
"बेक री र्नमूिलन तून ग्र मर्वक स" य ग्रांथ बरोबरच ‘सांत चोख मेळ ’, ‘पह टे ची नौबत’,
‘अमरपक्षी’, ‘कर्वत मम न द नौबदी’ हे क व्यसांग्रह, "र्नवडणुकीच न रळ" "र्वश्वदर्िन",
"तुक म्हणे ज ऊ वैकुांठ च ल"’ ही न टके त्य ां नी र्लर्हली.
आज दे र्स्तर वर रोजग र हमी योजन र बर्वली ज त असत न य योजनेर्वर्यी र्वर्वि
म न्यवर ां नी व्यक्त केलेली मते उद् धृत करणे अप्रस्तुत ठरण र न ही. जेव्ह स ां गली र्जल्ह्ह्य तील
त सग व त लुक्य तील ११ ग व त पथदर्िक म्हणून रोजग र हमी योजन र बर्वली ज त
असल्य चे व ही योजन र ज्भर र्वस्त ररत करत करण्य चे र्वच र कै. र्व. स. प गे य ां नी पूज्
र्वनोब भ वे य ां न स ां र्गतले , तेव्ह र्वनोब जी म्हण ले, "प गे ही योजन तर फ रच छ न आहे .
ब पूांचे ग्र म स्वर ज चे स्वप्न स क र होण र असे र्दसते . आत ही योजन ११ ग व ां पुरती न ठे वत
ती र ज्व्य पी, र ष्ट्रव्य पी चळवळ कर . ”
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ररझवि बँक आर्ण ज गर्तक बँकेनेसुद्ध य योजनेतून स ध्य होण ऱ्य क य ि बद्दल
गौरवोद्ग र क ढलेले आहे त. २१ र्डसेंबर २००४ रोजी सांसदे मध्ये ’द नॅर्नल रुरल एम्प्लॉयमेंट
गॅरांटी र्विेयक, २००४ म ां डण्य त आले . केंद्र सरक रने य र्विेयक च उद्दे र् व हेतू व क्य मध्ये
कै. र्व. स. प गे य ां च्य मूळ कल्पनेतून स क र झ लेल्य मह र ष्ट्र रोजग र हमी योजनेच्य
सांदभ ि त मह र ष्ट्र ने य ब बतीत सवि प्रथम केलेल्य क य ि च उलेख करून मह र ष्ट्र हे अर्
स्वरूप च्य क यद्य ां चे म गिदर्िक र ज् असल्य चे नमूद केले आहे .
र्वि न पररर्दे च्य सभ पती पद वरून १९७८ स ली र्नवृत्त झ ल्य नांतर प गे य ां नी त्य ां च्य
र्निन पयंत र्मळण ऱ्य र्नवृभत्तवेतन र्र्व य र् सन च्य र्वर्वि सर्मत्य ां वर पद र्िक री म्हणून
क म केल्य बद्दल केवळ एक रूपय न मम त्र वेतन घेऊन दे र् समोर एक मोठ आदर्ि
र्नम ि ण केल . र्दन ां क १६ म चि १९९० रोजी त्य ांचे र्निन झ ले . कै. र्व. स. प गे य ां नी र्वर्िमां
डळ च्य र्वर्वि र्वर्य ां वर अत्यांत मूलग मी व र्दर् दर्िक र्वच र म ां डले . त्य ां च्य र्वि न
मांडळ तील र्नवडक भ र्ण ां च व लेख ां च सांग्रह मह र ष्ट्र र्वि नमांडळ सर्चव लय तफे प्रर्सद्ध
करण्य त आल आहे . त्य ां च्य न व ने र्वर्िमांडळ त अध्य सन सुरू करण्य त आले असून
त्य म फित र्वर्वि प्रक रचे उपक्रम आयोर्जत करण्य त येत त.
रोजग र हमी योजनेच्य म ध्यम तून र ज् च्य च नव्हे , तर आज दे र् च्य र्वक स
क म ां न एक र्नर्ित र्दर् द खर्वण्य चे मह न क यि प ां गेजीांनी केले . त्य ां च्य य क य ि बद्दल
दे र् त्य ां च क यम ॠणी र हील. प गेजीांच्य स्मृतीांन र्वनम्र आदर ांजली!
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कमियोगी र मभ ऊ मांडर्लक

र यगड (पूवीच कुल ब ) र्जल्ह्ह्य चे थोर सुपुत्र कै. र मभ ऊ मांडर्लक य ां च
औद्योर्गकीकरण मुळे झप टय ने बदललेल्य र यगड र्जल्ह्ह्य च्य जडणघडणीत र्सांह च व ट
आहे .
कै. र मभ ऊांनी व्यक्तीगत दु :ख च ब ऊ न करत , ही दु :खे कुरव ळत न बसत
बज र्वलेल्य कतिव्यकठोर भूर्मकेची छ प आपल्य मन त घर करून बसते . र मभ ऊांन
म त -र्पत्य ां चे छत्र फ र क ळ ल भले न ही. डोळ्य दे खत िमिपत्नी व सह ही अपत्ये
कैल सव सी झ लेली प हून त्य ां चे मन र्कती होरपळले असेल य ची कल्पन ही करवत न ही.
असे दु :ख चे डोांगर उभे असूनही कै. र मभ ऊांनी दे र्सेवेचे आपले क यि आजन्म बज र्वलेले
प हून आपण नतमस्तक होतो. त्य ां च्य ऐवजी दु सरी कुणी व्यक्ती असती तर वैर गी झ ली
असती व र्झजत र्झजत जगत र र्हली असती. पण बहुि लोकम न्य र्टळक ां च्य अतीव
प्रभ व मुळे त्य ां नी कमियोगी होण्य ची र्र्कवण अांगी ब णर्वली. म्हणूनच त्य ां ची 'कमियोगी' ही
उप िी स थि ठरते.
पुणे येथे उच्च र्र्क्षण घेत असत न दे र्प्रेम च्य भ वनेने र मभ ऊ भ रले गेले होते .
पत्रक ररतेच व रस त्य ां न वर्डल ां कडूनच ल भल होत . त्य ां चे वडील कै. न र यणर व उफि
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न न मांडभलक 'सुि कर' न व चे स प्त र्हक पेण येथे १८८५ ते १९१७ पयित र्नयर्मतपणे
च लवले होते. त्य ां च्य मृत्यूनांतर य स प्त र्हक चे पुन्ह र्डक्लेरेर्न करण्य ची प ळी आली.
कै. भ स्करर व फडके ( हे पुढे र मभ ऊांचे र्मत्रच झ ले ) र्वह री पत्र चे सांप दक असत न
त्य ां न १९०७ स ली र्र्क्ष झ ली. ते पत्र जगर्वण्य स ठी लोकम न्य र्टळक ां नी र मभ ऊांन
त्य चे सांप दकत्व स्वीक रण्य स स ां गून आपल र मभ ऊांवरील र्वश्व स प्रकट केल . य पत्र च्य
सांप दकपदी असत न च र मभ ऊांन र जद्रोह च्य आरोप वरून पकडण्य त आले . त्य ां च्य
खटल्य च र्नक ल ल गून त्य ां न २ वर्े सक्तमजुरी व १ हज र रुपये दां ड अर्ी र्र्क्ष झ ली.
ज् र्दवर्ी ह र्नक ल ल गल , त्य च र्दवर्ी लोकम न्य र्टळक ां न ही र जद्रोह च्य
आरोप वरून अटक करण्य त आली , ह एक योग योगच होय! कै. र मभ ऊांचे मन सर्स्त्र
उठ व कडे झुकल्य चे जरी र्दसून येते, तरी ते नांतर क ँ ग्रेसकडे वळले. दे र् त र हून क हीच
करत येत न ही हे प हून त्य ां नी जप नल प्रय ण केले . म त्र तेथेही पररस्थथती फ रर्ी अनु कूल
नव्हती. पुढे भ रत त परतल्य वर त्य ां नी जनज गृतीस ठी वृत्तपत्र चे म ध्यम र्नवडून र्द. २५
ऑक्टोबर १९१९ रोजी स . कुल ब सम च र हे वृत्तपत्र सुरू केले. ‘जनत जन दि न ची से व
करणे’ हे य स प्त र्हक चे िीद र मभ ऊांनी ठरवून र्दले . र्जल्ह पत्र कसे अस वे य र्वर्यी
त्य ां नी सखोल र्वच र केल असल्य चे र्दसून येते. आजच्य सांप दक ां नी व र्वर्ेर्त: तरुण व
होतकरू पत्रक र ां स ठी हे र्वच र आजही एख द्य दीपस्तांभ स रखे म गिदर्िन करु र्कत त.
य तूनच र मभ ऊांची र्चर्कत्सक व दू रदृष्ट्ी र्दसून येते. पत्रक ररतेबरोबरच र मभ ऊांनी
र जकीय क यिही अर्तर्य तेजस्वीपण ने केले . १९३६ मध्ये ते र्वर्िमांडळ स ठी र्नवडले गेले.
र्वर्िमांडळ तील त्य ां ची क रकीदि त्य ां ची अभ्य सू वृत्ती, र्नभीडपण य मुळे फ र ग जली.
त्य ां च्य व्यस्क्तमत्त्व च प्रभ वच इतक जबरदस्त होत की, मोठमोठे सरक री अर्िक री व
मांत्रीही त्य ां न वचकून असत. य तूनच त्य ां च्य क य ि चे मित्त्व प्रर्तर्बांभबि िोते. र मभ ऊ
मांडर्लक य ां न कोटी कोटी प्रण म!
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ई साहहत्य प्रहतष्ठानचे हे १३ वे वर्षष. श्री. देवि
ें भुजबळ यांचे ई साहहत्यवरचे हे
पहहलेच पुस्तक.
श्री. देवेंिजी भुजबळ हे पत्रकार, दूरदशवन भनमावता, माभहती खात्यात अभधकारी म्हणून
गेली ३५ वर्षे ते प्रसार माध्यमात सक्रिय आहेत. त्यांनी आजवर अनेक पुस्तके हलहून प्रहसद्ध के ली
आहेत. मराठी साहहत्यक्षेत्रात त्यांची अनेक स्नेही मंडळी आहेत. त्यांना स्वतःच्या पुस्तकांसाठी
प्रकाशक हमळायला तोटा नाही. पण देवेंिजी आपले पुस्तक ई साहहत्यच्या माध्यमातून
जगभरातील वाचकांना हवनामूल्य देत आहेत. असे लेखक जयांना लेखन हीच भक्ती असते. आहण
त्यातून कसलीही अहभलार्षा नसते. मराठी भार्षेच्या सुदैवाने गेली दोन हजार वर्षे कहवराज नरें ि,
संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परं परा सुरू आहे. अखंड. अजरामर. म्हणून तर शिंिू गणपुले
(नऊ पुस्तके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. वसिंत बागुल (१६ पुस्तके ), शुिािंगी
पासेबिंद (८ पुस्तके ), अभवनाश नगरकर (चार पुस्तके ), नासा येवतीकर(७), डॉ. भस्मता दामले (९
पुस्तके ), डॉ. नीभतन मोरे (२४ पुस्तके ), अनील वाकणकर (६ पुस्तके ), रत्नाकर महाजन (४
पुस्तके ), अनिंत पावसकर(चार पुस्तके ), मधू भशरगािंवकर (३), अशोक कोठारे (१० हजार पानािंचे
महािारत), श्री. हवजय पांढरे (महाराष्ट्राचे मुख्य अहभयंता, ज्ञानेश्वरी भावार्ष), मोहन मद्वण्णा
(जागभतक कीतीचे वैज्ञाभनक, ४ पुस्तके ), सिंगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १२ पुस्तके ), भवनीता
देशपािंडे (७ पुस्तके ), उल्हास हरी जोशी(६), नंद्रदनी देशमुख (५), सुजाता चव्हाण (९), डॉ.
वृर्षाली जोशी(१३), डॉ. नंद्रदनी धारगळकर(९) संयम बागायतकर(२), मीना खॊंड(१) असे
अनेक ज्येष्ठ, अनुिवी लेखक ई साभहत्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोहोचवतात.
एकाही पैशाची अपेिा न ठे वता.
अशा साभहत्यमूतींच्या त्यागातूनच एक क्रदवस मराठीचा साभहत्यवृि जागभतक पटलावर
आपले नाव नेऊन ठे वील याची आम्हांला खात्री आहे. यात ई साभहत्य प्रभतष्ठान एकटे नाही. ही
एक मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उिी रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठािंतून
नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आभण या सवांचा सामूभहक स्वर गगनाला भिडू न म्हणतो
आहे.

आहण ग्रंर्ोपजीहवये । हवशेर्षीं लोकीं ’इ’यें । दृष्टादृष्ट हवजयें । होआवे जी॥
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