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निवेदि 
 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाचजक, शकै्षचिक, सासं्कृचतक, आर्थथक व वैिाचरक जडिघडिीत 
ज्या चदवरं्त महनीय व्यक्तींिा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अशा व्यक्तींिी साधारितः शभंर ते सव्वाश ेपानािंी 
सुबोध मराठी भाषेत िचरते्र चलहून ती “महाराष्ट्रािे चशल्पकार” या योजनेअंतर्गत पसु्तकरूपाने प्रकाचशत 
करण्यािी मंडळाने योजना आखली असून या िचरत्रगं्रथमालेतील “चशक्षि पंढरीिा वारकरी : कमगवीर 
डॉ. मामासाहेब जर्दाळे” हा सातवा िचरत्रगं्रथ आहे. 

 
 “महाराष्ट्रािे चशल्पकार” या िचरत्रगं्रथमालेअंतर्गत कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे हा िचरत्रगं्रथ 

प्रचसद्ध करताना महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािा अध्यक्ष या नात्याने मला चवशषे आनंद 
होत आहे. 

 
या आनंदािं कारि काहीस ं वरे्ळं आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या महनीय व्यक्तींच्या जीवनावर व 

कायावर अद्याप फारसं चलचहलं रे्लेलं नाही व त्यामुळे महाराष्ट्रातील चवचवध चवभार्ातल्या व स्तरातल्या 
मराठी मािसाला ज्या व्यक्तीच्या जीवनकायािी अद्याप पुरेशी ओळख झालेली नाही अशा व्यक्तींसबंंधीिे 
गं्रथ प्राधान्यक्रमाने प्रचसद्ध करण्यािे धोरि मंडळाने स्वीकारले आहे. या धोरिािाि एक भार् म्हिनू 
कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे याचं्यावरील हा िचरत्रगं्रथ प्रचसद्ध होत आहे. 

 
खरं तर कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे यािें जीचवतकायग-चवशषेतः शकै्षचिक के्षत्रातले कायग-एका 

चवचशष्ट प्रदेशापुरतं व पचरसरापुरतं मयाचदत राचहलेलं आहे. तरीही त्यािं मोल कमी लेखता कामा नये. 
आज चशक्षिािी र्ंर्ा (?) दारोदारी पोहोिलेली आहे. पि ज्या काळात चशक्षि ही मूठभरािंी मके्तदारी 
होती त्याकाळात ही ज्ञानर्ंर्ा त्यानंी दारोदारी-शतेकरी, शतेमजुरापंयंत-पोहोिचवली हे आपि चवशषेत्वाने 
लक्षात घेतले पाचहजे. कोित्याही कामािं मूल्यमापन करताना केवळ चवस्तार लक्षात घेऊन िालत नाही, 
तर त्या कामािी व्याप्ती, सखोलता व ज्या पचरस्स्थतीत हे काम केले रे्ले आहे ती पचरस्स्थती लक्षात घेिे 
आवश्यक आहे. अथात कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे यािंं जीचवतकायग हे केवळ चशक्षि के्षत्रापुरतं मयाचदत 
नव्हतं हे हा िचरत्रगं्रथ वािल्यानंतर लक्षात येईल. 

 
प्रा. व. न. इंर्ळे हे या िचरत्रगं्रथािे लेखक आहेत. कमगवीरानंी त्या काळात खेड्यापाड्यातल्या 

शतेकरी, शतेमजुराचं्या मुलासंाठी बोचडंर् व शाळा काढल्या नसत्या तर कदाचित श्री. व. न. इंर्ळे हे 
चशक्षि घेऊ शकले नसते. त्यानंी केवळ कमगवीरानंी सुरू केलेल्या शाळा, महाचवद्यालयामंधून चशक्षि 
घेतलेलं आहे असे नाही तर प्राध्यापक व प्रािायग म्हिनूही काम केलेलं आहे. ते स्वतः चसद्धहस्त मराठी 
लेखक आहेत. कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे याचं्या या िचरत्रगं्रथािे त्यानंी मनःपूवगक लेखन केलेले आहे. 
त्यामुळेि हा िचरत्रगं्रथ चवशषे सरस उतरलेला आहे, असे मला वािंते. 
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लेखकाचे हृद् गत 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाच्या ‘महाराष्ट्रािे चशल्पकार’ या योजनेअंतर्गत 
कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे याचं्या जीवनकायावरील ‘चशक्षिपंढरीिा वारकरी : कमगवीर डॉ. 
मामासाहेब जर्दाळे’ हा िचरत्रगं्रथ प्रकाचशत होत आहे, हे माझे सद भाग्य आहे. 

 
कमगवीर मामानंी आपले सारे आयुष्ट्य समाजाच्या चहतासाठी कामी लावले, म्हिून त्यािंी दरवषी ४ 

फेबु्रवारीला साजरी होिारी जयंती ही ‘समाजचदन’ म्हिनू अनेकचवध समाजोपयोर्ी योजनानंी साजरी होत 
असते. आज ४ फेबु्रवारी २००२. कमगवीर मामािंी ९९वी जयतंी. त्याचं्या जन्मशताब्दी वषािा प्रारंभ. या 
चदवशी या िचरत्रगं्रथािे लेखनकायग पूिग झाले. हा िचरत्रगं्रथ कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे जन्मशताब्दी 
वषात (२००२-२००३) प्रचसद्ध व्हावा, अशी साऱयािंी अपेक्षा. ही अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि 
संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष, प्रचसद्घ ग्रामीि साचहस्त्यक आचि चशक्षितज्ज्ञ मा. प्रािायग रा. रं. बोराडे पुरी 
करतील अशी आशा. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािे माजी अध्यक्ष मा. श्री. सुरेश द्वादशीवार हे अशाि 

कमगवीर जयतंी कायगक्रमािे प्रमुख पाहुिे म्हिून बाशीला आले होते. कमगवीर मामािें शकै्षचिक आचि 
वैद्यकीय के्षत्रातले प्रिंड कायग पाहून तेही भारावनू रे्ले होते. त्यानंी महाराष्ट्रािे चशल्पकार योजनेत कमगवीर 
मामािंा तात्काळ समावशे केला आचि मामाचं्या जीवनकायावर िचरत्रगं्रथ चलहून देण्यािे पत्र माझ्यासाठी 
चलहून ठेवले. ते पत्र सध्यािे अध्यक्ष मा. प्रािायग रा.रं.बोराडे यानंी मजकडे मार्गस्थ केले. प्रािायग बोराडे 
यािें प्राथचमक आचि माध्यचमक चशक्षि बाशीति झाले असल्याने त्यानंा कमगवीर मामाचं्या कायािी माचहती 
आचि महती ठाऊक होतीि. त्यानंी माझ्यामारे् पे्रमािा तर्ादा लावनू हे काम पूिग करून घेतले. याबद्दल या 
दोघा मान्यवर माजी आजी अध्यक्षािें मी चवनम्रपिे ऋि व्यक्त करतो. या िचरत्रगं्रथाच्या लेखनातं माझे चमत्र 
प्रा. डॉ. दत्ता भोसले यानंी मौचलक सूिना केल्या. त्याबद्दल त्यािें आभार मानलेले त्यानंा आवडिार नाही. 
आमिी मतै्री आभारापलीकडिी आहे. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािे प्रभारी सिीव श्री. 
उ. बा. सूयगवशंी यानंी तत्परतेने पत्रव्यवहार करून हे काम लवकरात लवकर पूिग होण्यासाठी सहकायग 
केले. त्यािेंही हार्थदक आभार. 

 
‘चशक्षिपंढरीिा वारकरी : कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे’ हा िचरत्रगं्रथ महाराष्ट्रातील 

घराघरातूंन वािला जावा आचि त्यातून ग्रामीि चशक्षिाच्या मार्ािे राजरस्त्यात रूपातंर व्हाव,े ही अपेक्षा. 
जय कमगवीर! 
 
 
४          २००२                                
       ड           ब                            ब    ४१३४११ 
                                              
 
 
  



 
           

          

निवदेि .......................................................................................................................... 6 

लेखकाचे हृद गत .............................................................................................................. 7 

१. कर्मवीर र्ार्ाांची सांस्था : एक स्वयांपरू्म नवद्यापीठच .................................................................. 9 

२. भक्तीच ेउदरी जन्र्ले ज्ञाि ............................................................................................ 12 

३. ज्ञािासाठी धडपड ....................................................................................................... 15 

४. सांसाराच्या िाव ेघालोनिया शून्य!..................................................................................... 20 

५. वाढता पणु्यधर्म (सुरू) केला! .......................................................................................... 24 

६. सर्ाजपनरवतमि प्रयोगाची पहाट ...................................................................................... 29 

७. देवाांची देवळे ज्ञािर्ांनदरे व्हावीत! ..................................................................................... 33 

८. भगीरथ प्रयत्िािे ज्ञािगांगा दारोदारी! ............................................................................... 36 

९. नवरोधातूि नवकासाकडे ................................................................................................ 39 

१०. गजा जयजयकार क्ाांतीचा ... ....................................................................................... 43 

११. ‘लाथ र्ारू तेथे पार्ी काढू’ ......................................................................................... 46 

१२. काहीच साकडे पडो िे दी। ........................................................................................... 48 

१३. सर्ाजसधुारक र्हात्र्ा फुले याांच ेवारसदार ..................................................................... 53 

१४. बहुजि सर्ाजाचे भाग्य बचावले! ................................................................................... 58 

१५. र्ार्ाांिा र्ारण्यासाठी र्ारेकरी आले; र्ाफी र्ागूि गेले! ........................................................ 61 

१६. खेड्यातूि वसनतगृहयकु्त नवद्यालयाच ेिव ेपवम! .................................................................. 63 

१७. कळस झालेस ेकायम! .................................................................................................. 67 

१८. उद्योगाच ेघरी । नरद्धी नसद्धी पार्ी भरी ॥ .......................................................................... 70 

१९. सांस्थेत आदशम नशक्षकाांसोबत र्जुराांचे,वीरपत्िींच ेसत्कार! .................................................... 73 

२०. पनरत्रार्ाय साधुिाम्................................................................................................... 76 

२१. नशवाजीर्हाराजाांचा अश्वारूढ भव्य पतुळा ........................................................................ 80 

२२. गोरगनरबाांची आरोग्यसावली ........................................................................................ 82 

२३. सांस्थेच्या भनवतव्याच्या चचतेपोटी ................................................................................... 86 

२४. कर्मवीर र्ार्ा : एक चालतेबोलते लोकनवद्यापीठ! ............................................................... 89 

२५. र्ार्ाांची रृ्त्यूशी झुांज आनर् र्हानिवार् ............................................................................ 95 
 



 
           

१. कर्मवीर र्ार्ाांची सांस्था : एक स्वयांपूर्म नवद्यापीठच 
 

१९८० हे साल कमगवीर मामाचं्या संस्थेत दुःखािा ददग घेऊनि आले. बाशीिे भषूि कमगवीर 
मामासाहेब जर्दाळे यानंा १९७२ साली मधुमेहाने र्ाठले. २१ जुलै १९७४ रोजी त्यािंी केलेली सेवा, 
डॉक्िंरािें प्रयत्न आचि कमगवीर मामािंी इच्छाशक्ती यानंी त्यावर मात केली. पि २ जानेवारी १९८० रोजी 
झालेला रोर्ािा हल्ला भयकंर होता. कमगवीर मामा या हल्ल्याने बेशुद्ध झाले. पनु्हा शुद्ध आली पि त्यािंी 
वािाि बंद झाली. श्री चशवाजी चशक्षि प्रसारक मंडळ, बाशीिा पचरसर काळजीच्या काजळीने काळवडूंन 
रे्ला. कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे चभष्ट्माप्रमािे शरपजंरी पडले. त्याचं्या तोंडून शब्द फुिेंना. फक्त त्याचं्या 
डोळयातूंन घळघळिारे अश्रिू खूप काही सारं्नू जात होते. 

 
कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे यानंी प्रचसचद्धपराङ मुख राहून शकै्षचिक, सामाचजक आचि वैद्यकीय 

के्षत्रातं रे्ली िार तपे त्यार् आचि तपस्या करून चवधायक कायािे डोंर्र उभे केले होते. स्वतःच्या 
संसारावर लाथ मारून समाजातील लाखो र्ोरर्रीब, दीनदचलतािें ससंार नेिंाने नेिंके निंचवले होते. 
त्यानंा पाहाण्यासाठी लोकािंी रीघ लार्ली होती. ते आजारातून बरे व्हावते म्हिून डॉक्िंसग प्रयत्नािी 
पराकाष्ठा करीत होते. त्यािें िाहते आचि चशष्ट्यर्ि र्िंार्िंाने परमेश्वरािी प्राथगना करीत होते. लाख मरोत 
पि लाखािंा पोप्रशदा जर्ो, ही एकि भावना साऱयाचं्या अंतःकरिात होती. 

 
अशा हृदयद्रावक पाश्वगभमूीवर एका आनंदाच्या बातमीने सवांना आपल्या दुःखावर मऊ मुलायम 

फंुकर घातल्यासारखे वािंले. भर दुपारी शरदऋतूिं िादंिं पडाव ंतसं झालं. कवी सी. बी. प्रिंर्रे याचं्या 
मुखातून ‘ ऐकून वाता ज्ञानपीठािी, उन्हात चभजलो जलधारानंी ’ ही ओळ उत्स्फूतगपिे बाहेर पडली. 

 
ही वाता औरंर्ाबादिी. तेथील मराठवाडा चवद्यापीठाने कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे याचं्या 

कायािा र्ौरव करण्यासाठी त्यानंा डी.चलट्  ही चशक्षि के्षत्रातील अत्युच्च मानािी पदवी देण्यािे जाहीर 
केले. त्यामुळे सोलापूर-उस्मानाबाद चजल्यातील खेड्यापाड्यातंील लोकाचं्या मनात िैतन्यािे िादंिे 
िमकून रे्ले. उचशरा का होईना कमगवीर मामाचं्या ऋषीतुल्य तपस्येला काव्यकत न्याय चमळाल्यािा आनंद 
सवांच्या िेहऱयावर ओसंडून वाहू लार्ला. मराठवाडा चवद्यापीठाने मामानंा डी. चलिं पदवी देण्यािे जाहीर 
करून बहुजन समाजात चशक्षिािे एक नव ेभान चनमाि केले. 

 
कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे अधांर्वायूने अंथरुिावर चखळून पडल्याने ते चवद्यापीठाच्या 

पदवीदान समारंभाला उपस्स्थत राहू शकत नव्हते. तेव्हा २४ फेबु्रवारी १९८० रोजी मराठवाडा चवद्यापीठािे 
त्या वळेेिे कुलरु्रू डॉ.बी.आर.भोसले, चवद्यापीठातील लॉ फॅकल्िंीिे डीन व ससं्थेिे माजी चवद्याथी 
ॲड.सुखदेव शळेके, चवद्यापीठ कायगकाचरिीिे मान्यवर सदस्य श्री.वसतंराव काळे, श्री.सुंदरराव र्व्हािे 
आचि क्रीडामहषी श्री. चशवाजीराव नलावडे (उस्मानाबाद) यानंी बाशीला येऊन समारंभपूवगक ही 
डी.चलट्.िी पदवी कमगवीर जर्दाळे मामानंा सादर अपगि केली. 

 
बाशीला झालेला हा पदवीदार समारंभ म्हिजे कमगवीर मामािंा र्ौरवोत्सव तर बाशीकरािंा 

आनंदोत्सव! बाशी शहर आचि श्री चशवाजी चशक्षि प्रसारक मंडळाच्या इचतहासातील सोनेरी चदवस! 
मराठवाडा चवद्यापीठ, औरंर्ाबादिे कुलरु्रू डॉ.बी.आर.भोसले यानंी स्वहस्ते कमगवीर मामानंा डी.चलट्.िी 



 
           

पदवी प्रदान केली. िंाळयािंा कडकडािं झाला. धडामधूमिे आदल्या उडचवल्यािे आवाज आले. 
आकाशात प्रकाशािी कारंजी उडाली. बाशीत दुसरी चदवाळीि साजरी झाली. 

 
या प्रसंर्ी कुलरु्रू डॉ.बी.आर.भोसले म्हिाले, “पीएि.डी.िी पदवी स्वीकारताना मला जेवढा 

आनंद झाला होता, त्यापेक्षा चकतीतरी पिंीने जास्त आनंद मला या तपस्वी कमगवीर मामासाहेबानंा 
डी.चलट्.िी पदवी अपगि करताना होत आहे. कमगवीर मामासाहेब हे वािावीर नसून कृचतवीर आहेत. 
कमगवीर आहेत. महा-राष्ट्राच्या ग्रामीि भार्ात चशक्षिािा प्रसार करून महाराष्ट्रात एक मोठे 
समाजपचरवतगन करण्यात प्रसहािा वािंा जर्दाळेमामानंी उिलला आहे. महात्मा फुले, राजषी 
शाहूमहाराज, महषी चव. रा. प्रशदे, डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर आचि कमगवीर भाऊराव पािंील याचं्या 
माचलकेतील हे एक त्यार्ी व्यचक्तमत्व आहे. कमगवीर भाऊराव पािंलानंा पुिे चवद्यापीठाने चसस्व्हल 
हॉस्स्पिंल पुिे येथे जाऊन डी.चलट् .िी पदवी चदली होती; त्या प्रसंर्ािी येथे प्रकषाने आठवि होते. 
कमगवीर मामािंा पचरसर पाहून मी भारावनू रे्लोय. कमगवीर मामानंी शून्यातून हे ज्ञानािे चवश्व चनमाि केले 
आहे. ही संस्था कसली? हे तर एक स्वयंपूिग चवद्यापीठि आहे.” 

 
मराठवाडा चवद्यापीठाच्या पावलावर पाऊल ठेवनू महात्मा फुले कृषी चवद्यापीठ, राहुरी (चज. 

अहमदनर्र) या चवद्यापीठातफे कुलरु्रू डॉ.दत्ताजीराव साळंुखे यानंीही कमगवीर डॉ. जर्दाळेमामानंा 
‘डॉक्िंर ऑफ सायन्स’ ही पदवी देण्यािे जाहीर केले. पि ती स्वीकारायला कमगवीर डॉ. मामासाहेब 
दुदैवाने हयात राचहले नाहीत. तेव्हा सदर मरिोत्तर पदवी संस्थेिे अध्यक्ष श्री. िंी. बी. जर्दाळे यानंी 
स्वीकारली. 

 
प्रत्येक मािसािे जीवन संघषगमयि असते पि कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे यांिे जीवन 

‘रातं्रचदन आम्हा युद्धािा प्रसंर्’ अशा संतविनासारखे होते. सततच्या संघषातूनि ते चवकचसत झाले. 
चशवाजीमहाराजािें ते मदग मावळा होते. तुकयािे ते सचे्च िेले होते. महात्मा फुल्यािें ते कृचतवीर अनुयायी 
होते. त्यामुळेि त्यानंा अनेक संघषांना तोंड द्याव े लार्ले. चवरोधाने ते वाकले नाहीत, प्रवाहाचवरुद्ध 
पोहतानंा ते थकले नाहीत. जनसेविेे हाती बाधंलेले कंकि कधी चपिले नाही. त्यािंी तपोराधना कधीही 
भरं्ली नाही. त्यािंी समाजसेवा, त्यासाठी अथकपिे केलेला चशक्षिप्रसार, त्यािंा अभतूपूवग त्यार्, सततिी 
श्रमािी पूजा आचि चक्रयाशीलता कधीि शबलीत झाली नाही. 

 
िारेसारख्या (ता. बाशी) छोट्याशा खेड्यात वारकरी असलेल्या शतेकरी कुिंुंबात ते जन्मले. 

चशक्षिा-साठी त्यानंा धडपडाव े लार्ले, भावकीशी त्यानंा झर्डाव े लार्ले, र्ावरंु्डाशंी िंक्कर द्यावी 
लार्ली. आतापयंत चशक्षिािी संधी न लाभलेल्या र्ोरर्रीब बहुजन समाजाला ज्ञान चमळाव ेयासाठी त्यानंा 
संग्राम करावा लार्ला. शतेकऱयानंा न्याय चमळवनू देण्यासाठी त्यानंा लढाव े लार्ले. तसेि विग आचि 
जातीपातीच्या, व्यवस्थेच्या प्रभती पाडण्यासाठी त्यानंा संघषग करावा लार्ला. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी 
िाललेल्या िळवळीच्या पाठीमारे् त्यानंा खंबीरपिे उभे राहाव े लार्ले. हे सारे करताना त्यािंी 
चक्रयाशीलता आचि तत्वचनष्ठा नेहमीि तेजाळून चनघाली. त्यातूनि नवसजगनािे सूर उमिंत राचहले. 
म्हिूनि केवळ मरॅीकपयंत चशक्षि घेतलेल्या आचि बाशी नर्रपाचलकेत कारकून म्हिून काम करिाऱया 
सामान्य र्िल्या जािाऱया त्याचं्या असामान्य कतृगत्वाला दोन चवद्यापीठानंी मानािे मुजरे केले. याति 
त्याचं्या महानतेिे ममग दडलेले आहे. ‘यः चक्रयावान सः पंचडतः’ जो चक्रयाशील तोि खरा चवद्वान हे संस्कृत 
विन या पदव्यानंी साथग ठरचवले. कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे यािें हे संघषगमय जीवन म्हिूनि भावी 



 
           

चपढ्ानंा दीपस्तंभासारखे मार्गदशगक ठरिार आहे. त्यािें जीवन म्हिजे संघषािी बखर आहे. ती चजतकी 
नाट्यमय आचि जीवघेिी आहे चततकीि ती वािकानंा मनोरंजक आचि मार्गदशगकही ठरिारी आहे. 



 
           

२. भक्तीचे उदरी जन्र्ले ज्ञाि 
 

महाराष्ट्रातील सोलापूर चजल्हा. या चजल्यातील बाशी तालुक्यातील िारे हे खेडेर्ाव. कमगवीर डॉ. 
मामासाहेब जर्दाळे याचं्या वाडवचडलािें र्ाव. बाशीपासून वीसेक चकलोमीिंर दूर. आधुचनक 
सुधारिापंासून शकेडो चकलोमीिंर दूर. र्ाईरु्रासंाठी भरपूर िारा उपलब्ध. त्यामुळे या र्ावािे नाव ‘िारे’ 
असे पडले असाव.े पूवी ‘पाथरी’हून िाऱयाला पायीि जाव ेलारे्. आता बाशी–िारे ही एस.िंी. िालू झाली 
आहे. एस.िंी.ने. बाशी-आर्ळर्ावं-कािेंर्ाव मार्ानेही िाऱयाला जाण्यािी सोय झाली आहे. 

 
इंग्रजी अमदानीतील सादंीकोपऱयातील िारे हे र्ाव. शभंरेक उंबऱयािे. त्यातील बहुसंख्य घरे 

जर्-दाळयािंी. दर्ड-मातीच्या भेंड्यानंी बाधंलेली. वर माळवद, पते्र प्रकवा तुराट्या, तनस, उसाच्या 
पािोळयानंी शाकारलेली. र्ावातील बहुसंख्य घरे मराठा समाजातील र्ोरर्रीब शतेकऱयािंी. या र्ावात 
धचनक घरे दोनि. एक जर्दाळे पािंलािें आचि दुसरे श्री .बळवतंराव जर्दाळे यािें! पािंलाचं्या र्ढीच्या 
वाड्यालर्ति बळवतं-रावािंा भलामोठा िौसोपी वाडा. या वाड्यातील ढाळजात बळवतंरावािी बैठक 
असायिी. हे बळवतंराव जर्दाळे म्हिजे कमगवीर मामािें आजोबा. त्याचं्याबद्दल जर्दाळे घराण्यातील 
सवांना अपरंपार आदरभाव! त्यािंी समाधी याि वाड्यात बाधंलेली आहे. 

 
बळवतंराव म्हिजे शतेात चनढळािा घाम र्ाळून मोत्यािी किसं चपकचविारे हाडािे शतेकरी. 

स्वतःच्या कतृगत्वाने सधन झालेले! एकशऐेंशी एकर जमीन, त्यात दोनतीन चवचहरी. आंब्यािंी पािपन्नास 
झाडे. शतेी व्यवसायाबरोबर र्ाई-म्हशी आचि शळेया-मेंढ्ा पाळण्यािा धंदाही त्यानंी सुरू केलेला. दहा 
शळेयापंासून सुरुवात करून थोड्याि चदवसातं िार खंड्या शळेया-मेंढ्ािंा कळप त्यानंी साभंाळलेला. 
बळवतंराव वारकरी पंथािे अनुयायी झाले. पंढरपूरिी मचहन्यािी वारी चनत्यचनयमाने त्यानंी सुरू केली. 
रोज रात्री ढळजात िंाळ-मृदंर्ाच्या तालात तुकारामािें अभरं् घुमायिे. परोपकार आचि दानधमग 
करण्यातही ते सतत आघाडीवर असायिे. एकदा चनवृत्ती ठकार महाराजािें कीतगन र्ावात झाले. 
बळवतंराव तात्काळ त्यािें भक्त बनले. चनवृत्तीमहाराजािंा उपदेश ऐकून त्यानंी शळेयामेढ्ािंा धंदा 
कायमिा बंद केला. र्ाई-म्हशींिं चखल्लार मात्र वाढति रचहलं. 

 
बळवतंरावानंा िार मुलरे्. थोरला ‘बापुराव’. तो पढेु मरि पावला. त्यािें दुसरे चिरंजीव 

‘र्ोप्रवदराव’. चतसरे आबासाहेब! एक मुलाला-पंढरीनाथाला-जन्म देऊन ते आचि त्यािंी पत्नी 
अल्पकाळात देवाघरी रे्ले. सवात धाकिें ‘नानासाहेब’. नानासाहेबानंा फक्त दोन मुलीि! बळवतंरावाचं्या 
चनधनानंतर या एकत्र कुिंुंबािा भार र्ोप्रवदरावावंर पडला. ते साऱयािें ‘तात्या’ झाले. हे र्ोप्रवदराव म्हिजे 
कमगवीर मामािें वडील! 

 
र्ोप्रवदरावतात्या वचडलािें रंर्-रूप-अंर्काठी आचि रु्ि घेऊन जन्मलेले. वचडलापं्रमािे उंिेपुरे, 

धडधाकिं. वचडलापं्रमािेि करारी, एककल्ली आचि तापिं! खऱयाने वार्ायिे. खोट्यािी खरडपट्टी 
काढायिे. अडल्यानडलेल्या र्ोरर्चरबानंा मदतीिा हात द्यायिे. कोिाच्या इचजत जायिे नाहीत. आपि 
भले आपले काम भले आचि हरीनाम भले, हा त्यािंा वार्ण्यािा सरळसोिं खाक्या. त्यानंी कुिाच्या 
रार्ालोभािी पवा केली नाही. त्यामुळेि र्ावातील काही लोक आचि त्यािंी भावकी त्याचं्या चवरुद्ध झाली. 
वचडलानंी घालून चदलेला भर्वद भक्तीिा धडा, पंढरपूरिी मचहन्यािी वारी आचि वाड्यातील ढाळजातील 
दररोज रात्रीिे भजन ही परंपरा त्यानंी िालू ठेवली. 



 
           

र्ोप्रवदरावतात्यािंी पचहली पत्नी देवळालीच्या साठ्ािंी. पचहल्याि बाळंतपिात तीन मचहन्याच्या 
र्ोऱयार्ोमट्या रु्िंरु्िंीत सुभेद्रला मारे् ठेवनू ती वारली. या सुभदे्रवर तात्यािंा भारी जीव. चतिी देखभाल 
करण्यासाठी र्ोप्रवदरावानंा दुसरे लग्न करिे भार् पडले. वाशीजवळच्या चभकार सारोळे येथील िेड्याचं्या 
मुक्ताशी ते चववाहबद्ध झाले. ही सुभदे्रिी सावत्र आई असल्यािे सारं्ूनही कुिाला खरं वािंत नसे. इतकी ती 
सुभद्राला तळहातावरच्या फोडासारखी जपायिी. मुक्ताबाई सरळ, साधी आचि धमगभोळी. शचनवार, 
सोमवार यासारखी व्रतवैकल्पे आचि दर पंधरवाड्याच्या एकादशीिे व्रत चतने आमरि साभंाळले. र्ावातील 
र्ोरर्चरबाचं्या ती नेहमी उपयोर्ी पडायिी. शातं, सहनशील स्वभावािी. मायाळूपिा तर चतिा स्वभावधमगि 
झाला होता. 

 
या माउलीच्या पोिंी आलेला पचहला मुलर्ा म्हिजे चनवतृ्ती ऊफग  बाबुराव. त्याच्या पाठोपाठ मुलर्ी 

र्या झाली आचि चतच्या पाठोपाठ जन्माला आले ज्ञानू, सोपान आचि धाकली सरू. र्ोप्रवदरावतात्याि ं
भावाभावािं एकत्र कुिंुंब. साऱयाचं्या मुलाबाळानंी त्याचं्या घरािं र्ोकूळ झालेले. मुक्ताबाई साऱयािें हवनंको 
ते बघायच्या. घरातील सारे पुरुष आचि चिया त्याचं्या मानूनि िालायच्या! 

 
एका साली कार्थतकी एकादशी जवळ आलेली आचि मुक्ताबाई आजारी पडल्या. दुखिं वाढलं. पि 

घरातील पंढरीिी वारी िकुवायला र्ोप्रवदराव तयार नव्हते. पुतण्या पंढरीनाथ त्याचं्याऐवजी जायला 
तयार झाला पि र्ोप्रवदतात्या म्हिाले, “मी येथे राहून काय चतला वािचविार आहे? मािसाच्या हातात 
काय आहे? सवगसाक्षी पाडुंरंर्ाच्या इच्छेप्रमािे सारं घडतं. तेव्हा वारी का िुकवायिी?” असे म्हिून ते 
वारीला रे्ले आचि इकडे एकादशीच्या चदवशी मुक्ताबाई पाडुंरंर्ात चवलीन झाल्या. कार्थतकी एकादशीच्या 
चदवशी सवाष्ट्ि मरि येिं हे भाग्यिं लक्षि. हे भाग्य मुक्ताबाईनं पदरी पाडून घेतले. 

 
भावकीतील लोक र्ोप्रवदरावानंा सरळ जर्ू देतील तर शपथ. भावकीने तात्याचं्या धाकल्या 

भावाच्या-नानासाहेबाचं्या-डोक्यात वािंिीिं खूळ सोडून चदलं. नानानंा फक्त दोन मुलीि. त्यािंी लग्नं 
र्ोप्रवदतात्यानंीि धुमधडाक्यात करून चदली होती. या भोळया नानासाहेबािंी जमीन हडप-र्डप करायला 
भावकी हा वािंिीिा खेळ करू लार्ली. त्याचं्या चहश्शािी काळी आई आपल्याि कुिंुंबात रहावी ही 
र्ोप्रवदरावतात्यािंी इच्छा! या भावकीच्या करिीच्या चविारानं र्ोप्रवदरावािंं डोकं फुिूंन जायिी स्स्थती 
आली. त्यात भावकीने आचि र्ावातील चवरोधकानंी डाव साधला. 

 
१९४६ साल! त्या साली सरकारी रेशप्रनर् बसलेलं. प्रत्येक शतेकऱयाला आपल्या घरातील 

धान्यसाठ्ािी लेखी माचहती देिं कायद्यानुसार बंधनकार झालं! र्ोप्रवदरावानंी शतेातील ज्वारी व्हडग्याने 
आिून पेवात िंाकली. ती उपसून काढा, मोजा आचि धान्यािा स्िंॉक द्या. पंढरीच्या वारीला जायच्या 
घाईत ही उठाठेव करण्यास सवडि नव्हती. तेव्हा त्यानंी वारीला जाताना धान्य न मोजताि धान्यािा साठा 
अंदाजाने पािंलाकंडे चदला. तात्याचं्या चहतशत्रूंना आयतीि सधंी चमळाली. वचरष्ठाकंडे तक्रार रे्ली. 
अचधकाऱयानंी येऊन पेवातील धान्य मोजले. ते चदलेल्या स्िंॉकपेक्षा पोते-दीड पोते जास्त भरले. एवढे 
चनचमत्त करून र्ोप्रवदरावावंर खिंला भरला. ही बातमी त्यानंा पढंरपूरला कळली तेव्हा त्यानंा धक्का बसला. 
बापजन्मी कधी कोिंात आपली बेअब्र ूझाली नाही. त्याति स्िंॉकपेक्षा अचधक धान्य ठेवल्याच्या रु्न्यावरून 
र्ावातील पािंलाला दंड आचि चशक्षा झाल्यािे ऐकून तर र्ोप्रवदरावािें धाबेि दिािले. ते वडे्यासारखे 
करू लार्ले.वडेात बडबडु लार्ले. त्यािंी केस सोलापूरच्या कोिंात िालत होती. चतथं त्यािंी पचहल्या 
पत्नीपासून झालेली मुलर्ी सुभद्राअक्का राहत होती. चतच्या घरीही त्यानंा वडेािे झिंके येऊ लार्ले. 



 
           

‘पंढरीच्या वारीला जायिे’ नािंक करून त्यानंा दवाखान्यात दाखल केले. ते कोिालाि ओळखेनात. तेथे 
वडेामुळे अंर्ात बेसुमार ताप वाढला. तापात ते बडबडू लार्ले. “मी शतेात घाम र्ाळला. जवारीिं मोती 
चपकवलं. मी कुनािी िोरी केली? नाही! नाही! तरी बी म्हनं दंड आन् चशक्षा! आरं वारं इंग्रज सरकार. बरं 
न्याय देतंय की! बाई, माझी हडपी भर. मला वारीला जायिंय!.” अशाति त्या खिंल्यािी हाय खाऊन ते 
१९४७ साली सोलापुरी वैकंुठवासी झाले! 

 
असं हे र्ोप्रवदराव आचि मुक्ताबाईिं जर्ावरे्ळं जोडपं! खरंखुरं चवठ्ठलभक्त! वारकरी पंथािी शुद्ध 

बीजं त्याचं्या भोळया भावात चभजली आचि हृदयात खोल खोल रुजली. अशा या चवठ्ठलभक्त मायबापाचं्या 
पोिंी ४ फेबु्रवारी १९०३ रोजी एक रसाळ र्ोमिंं फळ लार्लं. बाळािा जन्म झाला. या बाळाच्या जन्मािी 
कथाही चवलक्षि. या बाळाि ंपुढलं कायग-कतृगत्वही आश्चयग करण्यासारखं. या बाळाि ंनाव चनवृत्ती! हेि ते 
कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे! 



 
           

३. ज्ञािासाठी धडपड 
 

मुक्ताबाई पचहल्या बाळंतपिासाठी माहेरी चभकार सारोळे येथे रे्ल्यापासून त्यािंा जीव िंारं्िीला 
लार्ला होता. बाळंतपिािा घोर तर होताि पि त्यािवळेी दुदैवाने िारे र्ावाला प्लेर्ाने पछाडले होते. 
कोि कधी र्िकेल यािा नेम नव्हता. िारेकरानंी र्ाव सोडून शतेात वस्त्या केल्या होत्या. 

 
४ फेबु्रवारी १९०३ या चदवशी मुक्ताबाईनंी बाळरत्नाला जन्म चदला. एक मन सुखावलं पि दुसरं मन 

िाऱयातील प्लेर्ानं दुिक्यात अडकलं. मुलाच्या बारशािा कायगक्रम ठरला. त्याबाबत िाऱयाला चनरोपही 
पाठवला. थािंामािंाने बारस ंसाजरं झालं. बाळािं नाव चनवृत्ती ठेवलं पि बारशाला िाऱयाहून कुिी आलं 
नाही. चनरोपही आला नाही. त्यामुळं मुक्ताबाईंिं सारं लक्ष िाऱयाकडून येिाऱया खुशालीच्या चनरोपावर 
लार्लेलं होतं. 

 
बारसे होऊन एक आठवडा उलिूंन रे्ला. एके चदवशी अिानक र्ोप्रवदराव वारल्यािी दुष्ट वाता 

आली. सारी पृथ्वी आपल्याभोवती र्रार्रा चफरतेय असा भास झाला. वाड्यात आयाबायानंी रडून एकि 
र्ोंधळ केला. तशाही पचरस्स्थतीत मुक्ताबाईने ‘मला िाऱयाला घेऊन िला’ असा भावाजवळ आग्रह धरला. 

 
िाऱयाला येण्यासाठी घोड्यावर खोर्ीर िढवले. मुक्ताबाई घोड्यावर बसल्या. त्याचं्या भावाने 

लहानग्या तीनेक आठवड्याच्या चनवृत्तीला िंोपल्यात ठेवले. बाळाच्या िारीबाजूला कपडे ठेवले. िंोपले 
पातळ कपड्याने झाकले. ते िंोपले डोक्यावर घेऊन तो घोड्याबरोबर िालू लार्ला. पतीचनधनािी 
कल्पनाि मुक्ताबाईंना सहन होत नव्हती. ‘त्याचं्याऐवजी देवाने मला का नेले नाही? पाडुंरंर्ा, माझ्या 
कपाळीिं कंुकू तुला पावाले कसे नाही?’ या चविारात ते िारे र्ावात येऊन पोहोिले. 

 
प्लेर्मुळे र्ावातील उघडीबोडकी घरं माना िंाकलेल्या चपकासारखी ओंर्ळ आचि उजाड 

झालेली. इतक्या लवकर ओली बाळंतीि कशी आली? यािं कोडं काही साळूकाकूला उमजेना. शवेिंी 
मुक्ताच्या भावाने चमळालेली बातमी सारं्ताि साळूकाकू म्हिाली, “अर्ं मुक्ता, रडू नकूस. तंुजं कंुकू शाबतू 
हाय. र्ोप्रवदरावानंा तर म्या सकाळच्यापारी बचघतलंय. शतेात किस ं खुडाया बाया सारं्त िाल्ले व्हते.” 
मुक्ताबाईच्या िेहऱयावर ‘पाडुंरंर् पावल्या’िे भाव उमिंले. समाधान चवलसले. 

 
र्ोप्रवदरावानंा ही सर्ळी हचककत कळल्यावर हसू आलं. भावकीतील कुिीतरी ही खोडी केल्याि ं

त्याचं्या लक्षात आलं. िंोपल्यात झोपलेल्या बाळ चनवृत्तीला पाहून साऱयानंा बाळकृष्ट्िाच्या जन्मािी आठवि 
झाली. श्रीकृष्ट्िासारखं कतृगत्व या बाळानं पढंु कराव,ं अशी स्वप्नं त्याचं्या मनात तरळून रे्ली. 

 
सुभद्राअक्का तर बाळाला पाहून हरखून रे्ली. नुकत्याि फुिंलेल्या रु्लाबी प्रपपळपानासारख्या 

बाळाच्या बोिंानंा हळुवार स्पशग करून ‘माझा बाबू आला’ असा चतनं एकि चर्ल्ला केला. त्याला अलर्दपिे 
उिलून माडंीवर घेऊन ती त्याला खेळचवण्यात दंर् झाली. चतनं बाळािं नाव ‘बाबू’ ठेवलं. पढेु सारे बाळ 
चनवृत्तीला ‘बाबुराव’ म्हिूनि हाक मारू लार्ले. त्या वळेेपासून या बहीिभावािंी एक नवी दुचनया वाड्यात 
चनमाि झाली. बाळाच्या आर्मनापासून सुभद्रािे सारे खेळ बंद झाले. बाबसूारखं हसरं खेळिं चतच्या हाती 
लार्लं होतं. 

 



 
           

शतेकऱयाच्या घरातं लहान मलू जसं वाढतं तसा बाळ बाबरुाव वाढत होता. लहानपिी बाबू अल्लड, 
हेकेखोर आचि खेळाडू होता. पोहण्यािा तर त्याला चवलक्षि छंद. आट्यापाट्या खेळात सुरर्ड्यािे काम 
करण्यात त्यािा हात कुिीि धरत नव्हते. तालमीत जाऊन जोरबैठका काढिे, कुस्त्या खेळिे हा त्यािा 
चनत्यनेम झाला होता. या बाळलीलात र्ोप्रवदराव आचि मुक्ताबाई स्वर्गसुखािा अनुभव घेऊ लार्ले. 
त्यामुळे आठ-नऊ वष ेझाली तरी बाबूला यानंी शाळेत घातले नव्हते. पि चनवृत्तीिे खेळ फारि वाढायला 
लार्ल्यावर दहाव्या वषी त्यािे नाव शाळेत घातले. 

 
शाळेत बाबुरावािी बदु्धी सामान्य मुलासारखीि होती. हुशार मुलर्ा म्हिून त्याने नाव कमावले 

नसले तरी ‘ढ’ चवद्याथ्यांतही त्यािंी र्िना होत नव्हती. उलिं घरी ढालजात दररोज होिाऱया भजनातील 
काही अभरं् त्यािे पाठ झालेले होते. त्याच्या स्वभावातील स्वप्नाळूपि, आदशािे वडे, धाडस, चजद्द आचि 
चिकािंी या रु्िामुंळे तो रु्रुजींिा आवडता चवद्याथी बनला होता. इचतहासाच्या पुस्तकातील 
चशवाजीमहाराजािें धैयग, शौयग त्याला आवाहन करीत असे. त्यामुळे चशवाजीप्रमािे घोड्यावर बसिे, तो 
वरे्ाने हाकिे, यात तो चशवाजी बनून जायिा. घोड्यािा पाठीवर उभा राहून तो पळचवण्यात त्याला शूरपिा 
वािंायिा. त्यािी ही घोड्यावर बसण्यािी आवड आचि चजद्द पाहून कीतगनकार चनवतृ्ती ठकारमहाराजानंी 
त्याला आपले प्रशर्रू बक्षीस चदले होते. त्या प्रशर्राला िारं्लंिुंर्लं र्वत आिून खाऊ घालिं, त्यािा 
खरारा करि,ं त्यािी लीद काढिं ही श्रीकृष्ट्िासारखी सारी कामं तो आनंदानं करायिा. चशवाजीमहाराज 
तर त्यािे दैवति बनले. त्यािबरोबर रात्रीच्या भजनात ऐकलेल्या संततुकोबारायाचं्या अभरं्ािीही मोचहनी 
त्याच्यावर पडली. ‘जे का रंजले र्ाजंले। त्यासी म्हिे जो आपुले॥ तोचि साधु ओळखावा। देव तेथेिी 
जािावा॥’ हा अभरं् तर त्यािा मुखोद र्त झाला होता. 

 
हा ं हा ं म्हिता बाबुराव चतसरी पास झाला. र्ावात फक्त चतसरीपयंति शाळा. र्ोप्रवदरावानंा 

आपल्या मुलाला पढंु चशकवण्यािी र्रज वािंत नव्हती. पोथीपुराि ंआचि अभरं् म्हिता येईपयंतिे चशक्षि 
म्हिजे त्यानंा डोक्यावरून पािी रे्ल्यासारखं वािंलं. त्याउलिं बाबुरावला पुढं चशकाव ंअसं वािंायि.ं पि 
तात्यानंा कसं पिंवायिं? बाबुरावानं बाशीत चशकायला जायिा आईपढंु हट्ट धरला. त्यासाठी जेविावरही 
बचहष्ट्कार िंाकला. तेव्हा मुक्ताईनं नवऱयािी चवनविी करून बाबुरावच्या चशक्षिािी सोय बाशीला 
पाहुण्याकडे करण्यासाठी मान्यता चमळवली. 

 
सतरा वषांच्या थोराड चनवृत्तीिं नाव बाशी नर्रपाचलकेच्या मराठी मुलािंी शाळा नंबर १ मध्ये 

िवथीच्या वर्ात घातले. पायात तोडा, कमरेला धोतर, अंर्ात र्ावठी कापडािी पैरि, कानात सोन्यािी 
कंुडलं आचि डोकीला फेिंा असं ध्यान असलेल्या बाबुरावनं वर्ात प्रवशे केला तेव्हा या खेडवळाकडे शहरी 
चवद्याथी कुतूहल आचि हेिंाळिीच्या नजरेने पाहू लार्ले. पि चनवृत्तीने हळूहळू शहरी वातावरिानुसार 
वार्ण्यात सुधारिा केली. त्यामुळे तो शहरी चवद्याथ्यांतही चमळून चमसळून रे्ला. तो बाशीिे पाहुिे श्री. 
भाऊराव पािंील याचं्या कसबा पेठेतील घरी जेऊ लार्ला. शाळेत जाऊन चशकू लार्ला. 

 
र्ोप्रवदतात्या एकत्र कुिंुंबािे प्रमुख. त्यािंी आपल्या पुतण्याला-पंढरीनाथला-बाशीच्या या 

भाऊराव पािंलािंी मुलर्ी केली होती. चतला बाबुरावच्या घरिे भाबी म्हिायिे. या लग्नाच्या हंुड्यािे पसेै 
र्ोप्रवदरावानंी रोख घेतले नव्हते. त्या पैशात पोरािे चशक्षि व्हावं हा त्यािंा व्यवहारी चविार असा फलदू्रप 
झाला. भाऊराव पािंलाचं्या घरी आठवड्यातून दोन-तीन वळेेला बोकड कापलेलं असायिं, तर बाबुराव 
पडला वारकरी कुिंुंबातलं शाकाहारी. िंारं्लेलं बकरं सोलताना पाहून त्यािी अन्नावरिी वासनाि उडून 



 
           

रे्ली. त्यात पाहुिे दारू चपऊन तरगरग होऊन झोकाडं्या खात घरी यायिे. पि ते बाबुरावला मायेने 
वार्वायिे. बाबुरावाच्या भाबीिी आई त्याच्यासाठी वरे्ळं शाकाहारी जेवि बनवायिी. आग्रह करून खाऊ 
घालायिी पि जेवताना बाबरुावला कसेसेि वािंायिे. तेव्हा पाहुण्याकडून येिारा डबा तो आपला वर्गचमत्र 
संभाजी बारंरु्ळे याच्या घरी त्याच्याबरोबर खायिा. त्याच्याबरोबरि अभ्यास करायिा. चवचहरीवर 
पोहायला, तालमीत जोर, बैठका काढायला जायिा. कुस्त्या खेळायिा. त्यामुळे संभाजी हा त्यािा 
चजवलर् चमत्र बनला. 

 
बाबुराव-संभाजी या चमत्रािंी जोडी मन लावनू अभ्यास करायिी. दरवषी पास व्हायिी. बघता 

बघता ते सातवीत रे्ले. सातवीिी व्हनाक्युलर फायनलिी परीक्षा तशी कठीि समजली जायिी. त्यानंी 
झिूंन अभ्यास केला. सोलापुरी जाऊन परीक्षा चदली. १९२२-२३ साली सातवीच्या परीके्षच्या चनकाल 
लार्ला. बाशीच्या सतरा मुलापंकैी फक्त पाि मुले पास झाली. त्या पािातील हे दोघे बाबुराव आचि 
संभाजी. 

 
मुलर्ा सातवी पास झाला. र्ोप्रवदरावानंा र्ंरे्त घोडे न्हायल्यािा आनंद झाला. मुलाला पुढं इंग्रजी 

चशकवायिी त्यािंी चबलकूल इच्छा नव्हती. मुलाने आता शतेीवाडी बघावी, लग्न करून संसार करावा 
आचि संसार करता करता परमाथग साधावा हा त्यािंा चविार. त्यामुळे चशक्षिावर होिारा खिग वाििार 
होता. या उलिं बाबुरावला इंग्रजी चशकायिी ओढ लार्ली. पोरर्ं इगं्रजी चशकिार म्हिंल्यावर 
र्ोप्रवदतात्याचं्या मनात एक भीती घर करून बसली. इंग्रजी चशकून पोररं् चिस्ती झालं तर धमग बुडायिा. 
इंग्रजी चशकण्यापेक्षा वािंल्यास पोरानं आळंदीला जाऊन भजन कीतगन चशकाव ं असा चनरोपही त्यानंी 
मुक्ताबाईमाफग त बाबुरावान चदला पि बाबुराविा इंग्रजी चशकण्यािा चनश्चय चतळभरही कमी झाला नाही. 
त्यामुळे बापलेकात अंतर पडलं. तेढ वाढली. 

 
अखेर शाळा सुरू होण्याच्या वळेी वचडलानंा न चविारताि बाबुराव बाशीत आला. म्युचनचसपल 

इंस्ग्लश स्कूल (हल्लीिे चसल्व्हर ज्युचबली हायस्कूल) या हायस्कूलमध्ये त्याने आपले नाव दाखल केले. 
पोरर्ा चशक्षिासाठी पैसा मार्त नाही हे एका परीने बरे असे र्ोप्रवदरावानंा वािंले. पि इंग्रजी चशकून पोरर् ं
चिस्ती होईल या कल्पनेिं भतू काही त्याचं्या डोक्यातून जात नव्हते. तेव्हा पोरािं चशक्षि बंद पाडण्यासाठी 
त्यानंी चनराळीि युक्ती वापरली. 

 
चशवाजीमहाराज आचि संत तुकाराम ही बाबुराविी दोन दैवतं. त्यात चतसऱया दैवतािी भर पडली. 

हायस्कूलमध्ये चशकताना त्याला महात्मा फुल्याबंद्दल चशक्षकाकंडून माचहती चमळाली. ‘चवदे्यचवना मचत रे्ली, 
मतीचवना नीचत रे्ली, नीचतचवना र्चत रे्ली, र्चतचवना चवत्त रे्ले, चवत्ताचवना शूद्र खिले इतके अनथग एका 
अचवदे्यने केले’. चशक्षकाने साचंर्तलेल्या या विनािी मोचहनी त्याच्यावर पडली. बहुजन समाजाला 
चशक्षिाचशवाय दुसरा पयाय नाही हे त्याला पिंले. 

 
इंग्रजी पािवीला असताना बाबुरावने चवसाव्या वषात पदापगि केले होते. त्यामुळे त्याच्या मनात 

लग्नािे चविार घोळत होतेि. पि त्याला आपल्या ध्येयवादाशी जुळवनू घेिारी, चशकायला तयार असिारी 
पत्नी हवी होती. तशी मुलर्ीही त्याचं्या पाहण्यात नुकतीि आली होती. तो नेहमीप्रमािे भाऊराव 
पािंलाचं्या घरी जेवायला जायिा. त्यािा भाबीच्या आईि त्याला नेहमी जेवि वाढायच्या. पि एके चदवशी 
त्याचं्याऐवजी त्यािंी दुसरी मुलर्ी सुभद्रा म्हिजे भाबीिी धाकिंी बहीि जेवायला वाढू लार्ली. 



 
           

चतच्यातील नम्रता आचि चधिंाई बाबरावला आवडली. त्याहीपेक्षा “मला पि चशकायिं होतं पि नानानंी 
शाळेतून काढून घरी बसवलं!” ही चतने व्यक्त केलेली खंत बाबुरावच्या हृदयाला फंुकर घालून रे्ली. 
सुदैवाने ही आपली पत्नी झाली तर चतला चशकवता येईल. महात्मा फुल्यानंी साचवत्रीला चशकवले तसे! 
याि स्वप्नात बाबुराव बुडून रे्ला. 

 
पोरािं इंग्रजी चशक्षि थाबंचवण्यासाठी र्ोप्रवदरावानंी बाबुरावला लग्नाच्या बेडीत अडकवयाि ं

ठरचवलं. बाशीिे भाऊराव पािंील िाऱयाला पाहुिे म्हिून जाऊन आल्यािे आचि बाबुरावािे लग्न पकं्क 
केल्यािं ऐकून बाबुराव सुखावला. भाऊराव पािंील स्वतःच्या मुलीिे सुभद्रािे लग्न जमवायला रे्ले 
असिार ही बाबुरावािा समज. पि सुभद्राऐवजी कृष्ट्िात पािंलािी भािी मानेर्ावाच्या देशमुखािी मुलर्ी 
पावगती चहच्याशी आपलं लग्नं जमल्यािं कळताि बाबुरावाचं्या स्वप्नाचं्या चिधंड्या उडाल्या. कारि ही 
मुलर्ी धड ना शहािी ना वडेी अशी असल्यािे त्याला ठाऊक होते. तेव्हा बाबुरावाने लग्नाला चवरोध करून 
पाचहला. पि एककल्ली आचि हट्टी र्ोप्रवदरावानंी बाबुराविे लग्न िारे येथे पार पाडले. बाबुराविी आशा-
आकाकं्षा आचि भावी स्वप्नं लग्न होमात जळून राख झाली. 

 
लग्नाच्या चतसऱया चदवशी बाबुरावने लग्नािे नव े कपडे काढून िंाकले. नेहमीिे कपडे घालून 

तडक तो बाशीला आला. हायस्कूलमध्ये चशकू लार्ला. तो इंग्रजी सहावी पास झाला आचि दुसऱया वषी 
इंग्रजी सातवीत म्हिजे मरॅीकमध्ये त्याने प्रवशेही घेतला. पाहुण्याकडे जेवि करून एवढे वषग पदरात 
पाडून घ्यायिे. मचॅरक झाल्यावर पुढिं पुढे पाहू या चविाराने तो अभ्यासाला लार्ला. ज्ञानासाठीच्या 
बाबुरावच्या या धडपडीला खीळ बसली. त्याि सालात एकाएकी बाशीत कॉलऱयािी साथ सुरू झाली. त्या 
साथीत कृष्ट्िा पािंलािंी पत्नी बळी पडली. साताठ वषांच्या पोराला-अंबादासला पोरंक करून रे्ली. 
पोरासाठी कुिीतरी बाई मािूस जवळं हव ंहोतं. नुकतंि बाबुरावशी लग्न झालेल्या लक्ष्मीला (माहेरिं नाव 
पावगती) बाशीला आिलं. लग्नामुळे रुष्ट झालेल्या बाबुराविा आचि लक्ष्मीिा जम ही बसेल, असाही 
साऱयािंा कयास. पि या वातेने बाबुराविी मचॅरकच्या अभ्यासािी घडीि पार चवसकिूंन रे्ली. बाबुराव 
आपल्या पत्नीिं तोंड पहायलाही तयार नव्हता. वचडलाबंद्दल रार् तर त्याचं्या अंतःकरिात 
लाव्हारसाप्रमािे धर्धर्त होता. आता बाशीत राहायिे नाही, असा पक्का चविार करून बाबुरावने आळंदीिा 
मार्ग धरला. 

 
आळंदीला बाबुराविे बरे िालले होते. एकदा िाऱयािे काहीजि आळंदीच्या वारीला आले. 

आपल्या धाकट्या भावािं लग्नं आपल्या भाबीच्या धाकट्या बचहिीबरोबर-सुभद्रा बरोबर-होिार या 
बातमीने तो हतबदु्ध झाला. त्या लग्नाला बाबुराव जािे शक्यि नव्हते. चनयतीच्या कू्रर अर्म्य खेळाने तो 
उदास झाला. भजन-पूजन आचि संत वाङ मयाच्या अध्ययनात त्यानं स्वतःला बुडवनू घेतलं. आळंदीत 
श्रीमारुती रु्रव याचं्या हाताखाली तो भजन-कीतगनािे धडे चर्रव ू लार्ला. पखवाज चशकू लार्ला. श्री. 
शकंर स्वामी आचि प्रा. सोनोपंत दाडेंकर याचं्या सत्संर्ात राहू लार्ला. ज्ञानेश्वरी दासबोध आचि तुकाराम 
र्ाथेिी पारायिे करू लार्ला. ज्ञानेश्वरीिा अकरावा अध्याय मुखोद र्त झाला. संत वाङ मयािी र्ोडी 
वाढली. ससंाराबद्दल अनासक्तीही वाढली. वैराग्याकडं मन झुकू लार्लं. ‘नािू कीतगनािे रंर्ी। ज्ञानदीप 
लाव ूजर्ी’ या संतचविारािी मनात चठिर्ी पडली.’ 

 
वचडलािंा चनरोप चमळूनही सख्ख्या धाकल्या भावाच्या लग्नाला बाबुराव रे्ला नव्हता. पि 

सुभद्राअक्काच्या मुलीच्या लग्नािं आमंत्रि िुकविे त्याला अशक्य होतं. अंर्ात भर्व े कपडे घालून 



 
           

बाबुराविी स्वारी अक्काच्या मुलीच्या लग्नमंडपात दत्त म्हिून हजर झाली. हा अवतार पाहून आक्काच्या 
काळजािं पािी झालं. लग्नसमारंभ आिंोपल्यावर सुभद्राआक्काने बाबुरावला मचॅरक होण्यािी र्ळ घातली. 
त्यासाठी आर्थथक मदत करण्यािी तयारी दाखवली. ती बाबुरावानंी मानली आचि त्यानं सोलापूरच्या 
नॉथगकोिं हायस्कूलमध्ये मरॅीकच्या वर्ात नाव दाखल केलं. झिूंन अभ्यास केला. १९३० साली धारवाड 
कें द्रातून मरॅीकिी परीक्षा चदली. त्यात तो उत्तीिगही झाला. कॉलेज चशक्षि घेण्यािी मनात खूप इच्छा होती 
पि पचरस्स्थतीपुढे त्यािें काही िालले नाही. मरॅीक झाल्यानंतर ‘पुढे काय?’ हा मोठा प्रश्न त्याच्यापुढे आ 
वासून उभा राचहला. 



 
           

४. सांसाराच्या िावे घालोनिया शून्य! 
 

‘मरॅीक तर पास झालो. आता काय करायिे? आपल्या इच्छेचवरुद्ध वचडलानंी लग्नं केलं. हे करून 
बापाने आपल्याशी उभा दावा माडंला. लग्नासारख्या महत्त्वाच्या र्ोष्टीत मुलामुलींिी आवडचनवड त्यानंी 
बघायला नको होती का? मुलंमुली म्हिजे बापाला मालकी हक्काच्या वस्तू वािंतात. असल्याकसल्या या 
सामाचजक रूढी आचि परंपरा! महात्मा फुले याचं्या चशकविीनुसार त्या मोडूनतोडून फेकून चदल्या 
पाचहजेत. आता बापाकडे पैसा मार्ायिा नाही. बाशीतील चमत्रांना तरी चकती चदवस त्रास द्यायिा? त्यापेक्षा 
कॉलेजच्या चशक्षिाकडे पाठ चफरविं सोईि!ं स्वतःच्या पायावर उभ ंराहिं अचधक िारं्लं! त्यासाठी नोकरी 
केली पाचहजे’ असा चविार बाबुराव करीत होता. बाशीला नोकरी चमळाली तर ती त्याला हवीि होती. पि 
बाशीत नोकरी चमळेना. तेव्हा त्याने सोलापूर, कोल्हापूर, पुिे इत्यादी चठकािी नोकरी शोधण्यासाठी 
पायपीिं केली. अखेर १९३१ साली त्याला एकदािी नोकरी चमळाली. सोलापूर को-ऑपरोचिंव्ह 
सुपरवायप्रझर् युचनयनिा सुपरवायझर म्हिून तो नोकरीवर रुजू झाला. पि ती नोकरी कायमिी नव्हती. 
पूवीिा एक सुपरवायझर काही मचहन्यासाठी रजेवर रे्ला होता. त्याच्या रजेच्या काळातील ती तात्पुरती 
नोकरी होती. 

 
ही नोकरी करीत असताना बाबुरावापंुढे एक नवीनि तािं वाढून ठेवले. अत्यतं महत्त्वाच्या 

कामासाठी वचडलानंी त्याला तातडीने िाऱयाला येण्यािा चनरोप चदला होता. बापािे तोंड पहावसेे वािंत 
नव्हते. पि चमत्रानंी र्ळ घातली म्हिनू बाबुराव र्ावी रे्ला. 

 
नानासाहेब जर्दाळे-बाबुरावािें िलुते-हे अर्दी साधे-सरळ स्वभावािे पि चततकेि भोळसिंही. 

त्यानंा मुलर्ा नव्हता. तेव्हा त्याचं्या वािंिीच्या शतेीवर भावकीतील काहींि डोळा होता. त्यासाठी ते 
नानासाहेबानंा घरी जेवायला बोलव ू लार्ले. िारं्लं-िुंर्लं खाऊ घालू लार्ले. त्याबरोबरि त्याचं्या 
कानात वािंिीिी मार्िी करण्यािे चवष पेरू लार्ले. ‘म्हातारपिी तुम्हाला कोि साभंाळिार? त्यासाठी 
दत्तक घ्या.’ हा भावकीिा चविार त्यानंा पिंला. त्यानंी र्ोप्रवदरावतात्याकंडे आपल्या चहश्शािा 
जमीनजुमला वािूंन मार्ायला सुरुवात केली. र्ोप्रवदतात्यानंा धक्का बसला. या मारे् भावकीतील कावबेाज 
कावळे असल्यािे त्याचं्या ध्यानात आले. बाबुरावलाि दत्तक देण्यािे त्यानंी ठरचवले. त्यासाठीि 
बाबुरावला त्यानंी चनरोप पाठचवला होता. 

 
र्ोप्रवदरावतात्यानंी योजल्याप्रमािे श्री. नरप्रसर्राव पािंील याचं्या ढाळजात रु्प्त बैठक भरली. त्या 

बैठकीत फक्त नरप्रसर्राव, र्ोप्रवदराव, नानासाहेब आचि बाबुराव एवढेि होते. नरप्रसर्रावानंी भावकीच्या 
कपिंकारस्थानािी माचहती नानासाहेबानंा चदली. भावकी स्वाथासाठी र्ोड बोलते पि त्याचं्या हृदयात चवष 
भरलेले असल्यािी कल्पना साचंर्तली. नानासाहेबािें शते हडप करू पाहिारे ते ढोंर्ी बर्ळे असल्यािेही 
पिंवनू चदले आचि नानासाहेबानंा बाबुरावानाि दत्तक घेण्याबद्दल सूिना केली. नानासाहेबािंा बाबूवर 
लहान-पिापासूनि लळा होताि. नानासाहेबानंी या योजनेस होकार चदला. दत्तकचवधान बाशीला जाऊन 
करायिेही ठरले. 

 
४ फेबु्रवारी १९३१ रोजी बाबुराविा अठ्ठाचवसावा वाढचदवस. त्याि चदवशी दत्तकचवधान 

करण्यासंबधंी वचकलाबरोबर ििा झाली. नानासाहेब भोळसिं असल्याने त्याचं्या वािंिीिी शतेी कुिी 
त्यानंा फसवनू घेऊ नये, यासाठी दत्तकचवधान करायिे हा चविार ऐकून वकील म्हिाले, 



 
           

“दत्तकचवधानापेक्षा नानासाहेबानंी आपल्या चहश्शाच्या जचमनीिे बाबुरावानंा बक्षीसपत्र करून चदले तर 
नानासाहेबानंा फसवनू कुिीही जमीन खरेदी करू शकिार नाही. दत्तकचवधान केल्यावरही नानासाहेबािंी 
चनम्मी जमीन भावकीतील लोक घेऊ शकतात.” हा वचकलािा चविार नानासाहेबासंह सवांनाि पिंला 
आचि त्याि चदवशी बाबुरावाचं्या नावाने बक्षीसपत्र करून चदले रे्ले. बाबुरावला वाढचदवसाचनचमत्त जिू एक 
अपूवग भेिंि चमळाली. दुसऱया चदवशी बाबुरावने िलुत्यास करारपत्र चलहून चदले. त्या करारान्वये दरवषी 
िैत्र मचहन्यात बाबुरावने िलुत्यास दोनश ेपंिेवीस रुपये देण्यािे ठरले. 

 
दुसऱया चदवशी बक्षीसपत्रािी बातमी साऱया िारे र्ावात पसरली. भावकीच्या लोकािें चपत्त 

खवळले. ‘बाबुराव चशक्षि घेण्याच्या हट्टापायी जन्मदात्या बापाला जुमानत नाही. तो तुम्हाला काय 
साभंाळिार? कराराप्रमािं ठरलेली रक्कमही तो देईल यािा काय भरवसा? दत्तकचवधान केले असते तर 
चनदान चनम्मी जमीन तरी तुम्हाक चवकता आली असती. आता म्हातारपिी र्ावात भीक मार्ूनि तुम्हाला 
जर्ाव े लार्िार.’ भावकीने घातलेल्या या भीतीबरोबर त्यािें बक्षीसपत्र रद्द करण्यािाही नानासाहेबानंा 
कानमंत्र चदला. ही र्ोष्ट बाबुरावला कळली. नानासाहेबांिी समजूत घालण्यासाठी ते र्ावी रे्ले. 
नानासाहेबानंा समजावनू सारं्ू लार्ले. पि नानासाहेबानंी भावकीने चशकवल्याप्रमािे हातात धोंडा घेऊन 
तो स्वतःच्या कपाळावर हािून घेतला. कपाळाला खोक पडली. भळभळा रक्त वाहू लार्ले. बाबुराव 
एकदम ती जखम बाधंायला सरसावले पि दुसऱया क्षिी भावकीच्या कपिंकारस्थानािी कल्पना त्यानंा 
आली. क्षिात त्यानंी चनिगय घेतला. तबेल्यातील घोडा सोडून त्यावर िंाि मारून त्यानंी िारे र्ाव सोडले 
आचि ते थेिं वडाळयात जाऊन पोहोिले. वडाळा येथील को-ऑपरेचिंव्ह सोसायिंीिी तपासिी करून 
शरेेबुकात शरेा चलहून सही केली. िाऱयाला रे्ल्यािा पुरावाि त्यामुळे नष्ट झाला. 

 
इकडे िाऱयात भावकीतील स्वाथी लोकानंी नानासाहेबास भरीस घातले. नानासाहेबाचं्या 

कपाळावर बाबुरावने खोक पाडल्यािी खोिंी चफयाद नानासाहेबानंा करायला लावली. ही केस पाथरी, 
दुर्ादेवी इत्यादी चठकािी प्रातंासमोर िालली. पि ज्या चदवशी नानासाहेबाचं्या कपाळावर खोक पडली 
त्या चदवशी बाबुराव िारे र्ावला आल्यािे त्यानंा चसद्ध करता आले नाही. १५ जून १९३१ रोजी या केसमधून 
बाबुराव चनदोष ठरला. 

 
रजेवर रे्लेला सुपरवायझर परत कामावर आल्याने बाबुराविी ती नोकरीही सुिंली. बाशीति 

कोठेतरी नोकरी चमळचवण्यािे त्यािे प्रयत्न सुरू झाले. त्या काळात त्यािें जुने चजवलर् चमत्र श्री. संभाजी 
बारंरु्ळे संसार थािूंन मुलाबाळात रमले होते. ढाण्या वाघ असलेला व्यकंा देवकरही बाप बनलेला! 
तुळजाराम जर्दाळे िाऱयािे! तेही बाशीला येऊन ससंारी बनलेले! ते सवगजि बाबुरावला घर करून 
पत्नीला आिनू ससंार करायला सारं्ू लार्ले. बाबुरावलाही आपि संसार थािंावा, असे वािूं लार्ले. 
‘लग्न आपल्या इच्छेचवरुद्ध झाले त्यात िूक वचडलािंी. आपली प्रकवा बायकोिी त्यात काय िूक? ती धड 
वडेी ना शहािी पि चतला शहािीसुती आपिि करायला नको का? आपि चतला चलहायला वािायला 
चशकवलं तर! आपल्या स्वभावाशी आचि ध्येयवादाशी ती जुळते घेईल का?’ या चविारात बाबुराव नेहमी 
रु्रफिूंन रे्लेलेला असायिा. 

 
एके चदवशी त्यािे वडील बाशीला येऊन त्याला भेिंले. ते मायेनं मऊ आवाजात समजुतीच्या र्ोष्टी 

सारं्ू लार्ले, “बाबूराव, मी काय वैरी न्हाई. आपल्या मुलािं वाईिं व्हाव,ं असं कुिातरी बापाला कधीतरी 
वािंतं का? माझ्या राजा, काय मोठ्ा सुकात हाईस का? ऐन तरुनपनात एकलं ऱहानं मंजी लई आवघड 



 
           

हाय. कोन्िीबी भकू भार्चवली न्हाई तर मानसािी लई घसरन व्हती. बाबा, एकडाव लक्ष्मीला चठवनू बघ. 
घर कर. सुखी व्हा.” असं म्हिून डोळे पुसत तात्या िाऱयाला चनघून रे्ले. 

 
बाबुरावानं आपल्या जीवाभावाच्या चमत्रािा सल्ला घेतला. पत्नीला–लक्ष्मीला–बाशीला आिले. 

श्री. चवठ्ठल र्ोरे याचं्या वाड्यात घर केले. एकदािी बाबुरावाच्या नव्या संसारािी सुरुवात झाली. 
 
बाबुरावाला अजून बाशीत नोकरी लार्ली नव्हती. नवा संसार थािंल्यापासून तो नव्या जोमाने 

कामाला लार्ला. र्ाई-म्हशी पाळून दुधािा धंदा करण्यािा त्याने चनश्चय केला. िाऱयाला बापाकडून एक 
कपदीकही घ्यायिी नाही, हे त्यानं पूवीि ठरचवलेलं. त्याने आपला चमत्र श्री. व्यंका देवकरला या धंद्यािी 
योजना साचंर्तली. ती व्यंकाला पिंली. भाडंवल उभे करण्यासाठी त्यािी पत्नी स्वतःिे दाचर्ने द्यायला 
तयार झाली. त्यािप्रमािे आपल्या पत्नीनेही आपले दाचर्ने द्यावते ही बाबुराविी इच्छा. तशी लक्ष्मीकडे 
त्याने मार्िीही केली. व्यंकाच्या पत्नीिे उदाहरिही पढेु ठेवले. पि लक्ष्मीने दाचर्ने देण्यास िक्क नकार 
चदला. ती म्हिाली, “लर्ीन झाल्यापास्नं तुमी एक बी डार् केला न्हाई. आन वर माझ्या बानं केलेलं डार् 
बी मार्ाया लार्लंव. मला दाचर्नं घालून चमरवायला बरं वािंतं. अंर्ावरिं दाचर्नं बर्ून आयाबाया मला 
नावासारखी खरी लक्ष्मी हाय म्हित्यात. पन मी म्हन्ते आपल्याला आसला र्वळयािा धंदा कशाला? 
त्यापरीस तुमाला नौकरी लार्ोस्तोर मी आपली िाऱयालाि ऱहाईन.” बाबुराव चनराश झाला. 

 
एवढ्ावरि थाबंले असते तरी बाबुराव-लक्ष्मीिा संसार फुलला असता पि लक्ष्मीला बाबुरावि ं

मन, त्यािी धडाडी, चजद्द आचि स्वप्नं समजलीि नाहीत. साध्या साध्या प्रसंर्ातून त्याचं्यात खिंके उडू 
लार्ले. र्ाई-म्हशींच्या दुधािा धंदा, नव्याने सुरू केलेला सरपिािा अड्डा यािंी कामे करून बाबुरावने 
दमूनभार्ून घरी याव ेतरी न्याहरीिा स्वयपंाकदेखील तयार नसे. बाबुरावाला उपाशीपोिंीि कामाला जाव े
लारे्. सायंकाळच्या स्वयपंाकािीही तयारीही ते आल्यावर सुरू व्हायिी. “लवकर स्वयंपाक करायला 
काय होते?” असे चविारले तर “मी काय झोपा काढते का?” हे लक्ष्मीिे ठरावीक साच्यािे उत्तर ठरलेले. 
बरे उचशरा का होईना केलेला स्वयंपाक तरी नीिं केला जात होता का? कधी भाजीत मीठि नसे. तसे 
साचंर्तले तर दुसऱया वळेी भाजी खारिंर्ोिं केली जायिी. शजेाऱयाच्या घरी लक्ष्मी तासन् तास र्प्पा मारीत 
बसायिी. ही बाबही बाबुरावला आवडत नव्हती. त्याबद्दल तो लक्ष्मीला सारं्ू लार्ला तर “बाई मानसाशी 
चखनभर बोलत बसलं तर काय चबघडलं?” असा चतिा उलिं प्रश्न अंर्ावर येऊन आदळे. 

 
लक्ष्मी ही अचशचक्षत, अधगविं. देशमुखी थािंात वाढलेली. हट्टीपिा, हेकिंपिा आचि निंण्या-

मुरड-ण्यात मुरलेली. बाबुरावाला या वार्ण्यािा त्रास होऊ लार्ला. मुळाति तो तापिं. तो चतला रार्ाव.े 
धमकाव.े पि सारे पालथ्या घड्यावर पािी! बाबुरावला नको हा संसार असे झाले. शवेिंी ‘नोकरी 
लारे्पयंत िाऱयाला राहते’ या शब्दाला धरून बाबुरावने लक्ष्मीला िाऱयाऐवजी चतच्या माहेरी पाठवनू चदले 
आचि सुिंकेिा श्वास सोडला. 

 
ही र्ोष्ट सुभद्राआक्काला कळाली. चतने बाबुराविी भेिं घेतली. िार समजुतीच्या र्ोष्टी साचंर्तल्या 

“एक डाव चतला आिा. मीही चतला समजावनू सारं्ते. पि काही झाले तरी माहेरी पाठव ूनका. सुदैवाने 
तुम्हाला नर्रपाचलकेत नोकरी लार्ली आहेि.” सुभद्राआक्कािा मान राखण्यासाठी बाबुरावने पनु्हा 
लक्ष्मीला बाशीला आिले. पि लक्ष्मीिा अडेलहट्टीपिा काही कमी होईना. तेव्हा चतला चलचहिं-वािि ं
चशकवाव ंम्हिजे तरी चतच्यात काही सुधारिा होईल, यासाठी बाबुरावने पािंी, पेन्सील आचि अंकचलपीिे 



 
           

पुस्तक आिले. तर “घरात काय बारकं प्वार हाय काय म्हिनू पािंी-पेन्सील आिली!” अशी चतिी 
प्रचतचक्रया. “पोराआधी आईलाि शहािी करावी म्हिनू पािंी-पेन्सील आिली.” असं बाबुराव र्मतीने 
म्हिाले. तर “मी काय येडी हाय कां?” असा लक्ष्मीिा प्रचतप्रश्न! “अर् ंपोथी वािायापुरतं तरी शीक” अस 
म्हिताि लक्ष्मी तात्काळ म्हिाली, “आमाला बामनावानी पोथी बी वािायिी न्हाई. पािंी-पेन्सीलपरीस 
आयन्यािी िोळी तरी आनायिी!” या उत्तराने बाबुराविे पत्नीला चशकवण्यािे स्वप्नही संपले. ते हताश, 
चनराश झाले. 

 
एकदा बाबुराव चदवसभर काम करून भकेुजून घरी आले. तर नेहमीप्रमािे स्वयंपाक तयार नव्हता. 

त्यावरून दोघातं भाडंि लार्ले. “मला तुज्या हातिे काहीि खायिे नाही,” असे म्हिून बाबुराव 
उपाशीपोिंीि घराबाहेरील वखारीत सोडलेल्या छकड्यात तळमळत पडले. मध्यान रात्री लक्ष्मी चतथेही 
जाऊन त्याला उठव ूलार्ली. तेव्हा त्याच्या तळपायािी आर् मस्तकात रे्ली. “तू घरात जाऊन झोप.” 
असे म्हिून तो बाहेर पडला. असल्या जर्ण्यापेक्षा मेलेलं बरं! या चविारतंद्रीत िालताना वािेंवरून एक 
साप सळसळ करीत असलेला चदसला. या सापाने आपिास दंश केला तर सारेि प्रश्न सपंतील, म्हिनू 
त्याने आपला हात सापाच्या तोंडापढेु नेला. पि साप िपळाईने चबळात घुसला. बाबुरावने आपला हात 
चबळात घातला. पि नार्ोबा त्याला प्रसन्न झाला नाही. 

 
बाबुरावने रात्रभर चविार केला. संसार म्हिजे मृर्जळ. त्यामारे् धावण्यात काय हशील? त्याला 

आळंदीत घालवलेल्या चदवसािंी आठवि झाली. “ससंाराच्या नाव,े घालूचनया शून्य! वाढता हा पणु्यधमग 
केला।” हा सतं तुकारामािंा अभरं् आठवला. ‘परमेश्वराने सापापासून मला कशाला वािवले? काही 
पुण्यधमग करण्यािे आपल्या भाग्यात असेल कां?’ असा चविार करून सकाळी तो घरी आला. लक्ष्मीला िारे 
येथील आपल्या वचडलाचं्या घरी पाठवनू चदले. त्यानंतर त्याने पत्नीला बाशीला आिून असार संसारािा 
खिंािंोप केला नाही. एवढेि नाही तर र्ाई-म्हशीिा दुधािा धंदा आचि सरपिाच्या वखारीच्या धंद्यातूनही 
त्याने अंर् काढून घेतले. पुरे हा संसार. त्यापेक्षा कुठला तरी पुण्यधमािा मार्ग शोधावा. त्यात झोकून द्याव.े 
या चविारात त्याने घरसंसार मोडला. श्री. करंदीकरािंी खािावळ लावली. खािावळीत पोिंपूजा करायिी 
आचि नर्रपाचलकेत नोकरीिी धावपळ करताना पुण्यधमाच्या चविाराने तो पुरता पछाडून रे्ला. 



 
           

५. वाढता पुण्यधर्म (सुरू) केला! 
 

अखेर बाबुरावानंा बाशी नर्रपाचलकेत कलेक्शन इन्स्पेक्िंरिी नोकरी लार्ली. १३ जून १९३२ 
रोजी ते कामावर रुजू झाले. सिोिंीने नोकरी करावी आचि वाढत्या पुण्यधमािा एखादा मार्ग िोखाळावा, 
असे त्यानंी ठरचवले. पि नोकरीत तरी त्यािें र्ाडे सरळ कुठे होते? नर्रपाचलकेतील जीवघेण्या आचि 
नाट्यमय घिंनामुंळे बाबुरावाचं्या जीवनाला एक आर्ळी आचि वरे्ळी कलािंिी चमळाली, हे मात्र खरे! 

 
नर्रपाचलकेत नोकरी करताना बाबुरावािंा चमत्रपचरवार वाढू लार्ला. सवगश्री संभाजी बारंरु्ळे, 

रावसाहेब काळे, श्री. लािंकर हे नर्रपाचलकेत नोकरी करिारे त्यािें चजवलर् चमत्र झाले. बाबुरावानंी श्री. 
कृष्ट्िात राऊत याचं्या साहाय्याने श्री. िंी. बी. जर्दाळे यानंाही नर्रपाचलकेत नोकरीला लावले. या 
चमत्रपचरवारात नर्रपाचलकेतील सभासद श्री. बाबुराव भर्वतं कुदळे, श्री. कृष्ट्िात राऊत आचि श्री. भ. र. 
काबंळे यािंी भर पडली. एकमेकािंी सुखदुःखं, अडीअडििी आचि आशा-आकाकं्षािंी देवघेव करिाऱया 
या साऱयािंं चमत्रमंडळ तयार झालं. 

 
सारे नेकीनं कामाला लार्ले. पि त्या वळेी बाशी नर्रपाचलकेत एक अव्वल कारकून होता. त्याि ं

नाव मोनोरुद्दीन. हा मोनोरुद्दीन नर्रपाचलकेच्या अध्यक्षानंा आचि कौस्न्सलसगना धरून िाले. त्यामुळे तो 
इतराशंी अरेरावीने वारे्. त्याने नवीन कामावर रुजू झालेल्या बाबुरावाकंडे कलेक्शन इन्स्पेक्िंरिे काम तर 
चदलेि पि त्याबरोबर दुसऱया एका घरपट्टी आकारिी कारकुनािेही काम लादले. आचि त्या घरपट्टी 
आकारिी कारकुनाला–आपल्या जातभाईला–त्याने रेकॉडग चकपर म्हिून नेमले. तो रेकॉडग तपासिी 
कामात लाि घेऊन लोकािंी कामे करायिा. हे समजल्यावर बाबुरावाचं्या रार्ाला पारावार उरला नाही. 
तरीही तो रार् चर्ळून त्यानंी कामाला सुरुवात केली. 

 
हे दुहेरी काम करतानंा बाबरुावानंा घरपट्टी आकारिी कारकुनाच्या कामात सारा सावळार्ोंधळ 

असल्यािे चदसून आले. त्याने त्यािे काम चनष्ट्काळजीपिाने केले होते. बाबुरावानंी त्या कारकुनाने केलेल्या 
िुकीच्या कामािा अहवाल तयार केला आचि तो थेिं िेअरमनकडे पाठवनू चदला. िेअरमनने िीफ 
ऑचफसरिा सल्ला घेतला आचि पूवीच्या घरपट्टी आकारिी कारकुनाला कामावरून काढून िंाकले. 
जनतेवरील अन्याय कमी झाल्यािे समाधान बाबुरावानंा चमळाले. ते समाधान अल्पकाळि चिंकले. या 
घिंनेने मोनोरुद्दीनिा जळफळािं झाला पि िेअरमनने घेतलेल्या चनिगयाचवरुद्ध तो काहीि करू शकत 
नव्हता. तेव्हा तो बाबुरावाचं्या मारे् हात धुवनू लार्ला. 

 
मोनोरुद्दीन हा बाबुरावानंा हेतुपुरस्सर त्रास देऊ लार्ला. क्षुल्लक कामासाठी तो दररोज लेखी मेमो 

देऊ लार्ला. अशा मेमोिे एक भले मोठे पुडकेि तयार झाले. स्वाचभमानी वृत्तीच्या बाबुरावानंा इतका 
मानचसक ताप आचि त्रास होऊ लार्ला की ते नोकरीलाि कंिंाळले. त्या मनःस्स्थतीतल्या चतरीचमरीत 
त्यानंी तडकाफडकी नोकरीिा राजीनामाि देऊन िंाकला. ही बातमी त्याचं्या चमत्रमंडळींना समजली. त्या 
वळेिे म्युचनचसपल कौस्न्सलर श्री. बाबुराव भ. कुदळे ही एक वजनदार असामी. त्यानंी बाबुरावानंा 
राजीनामा परत घ्यायिी चवनंती केली. पि ‘त्या नालायक अव्वल कारकुनाच्या हाताखाली मला काम 
करायिे नाही.’ असा चनश्चय बाबुरावानंी व्यक्त केला. तेव्हा रावसाहेब काळे यानंी त्यातून एक नवा प्रस्ताव 
पुढे ठेवला. श्री. काळे हे त्या वळेी सब कचमिंीवर काम करीत होते. तेथे मोनोरुद्दीिा काहीि संबधं येत 



 
           

नव्हता. त्या जारे्वर बाबुरावानंी काम कराव ेआचि काळे स्वतः बाबुरावाचं्या जाग्यावर काम करण्यास तयार 
झाले. हा खादेंपालिं बाबुरावानंी मान्य केला आचि चदलेला राजीनामा परत घेतला. 

 
मोनोरुद्दीने तरीही बाबुरावाचं्या चमत्रमंडळींना त्रास देण्यािे िालूि ठेवले. तेव्हा त्यािी खोडकी 

कायमिी चजरवण्यासाठी बाबुरावानंी त्याच्या पूवीच्या नोकरीिी खडान् खडा माचहती चमळचवली. तो 
माढ्ाला मामलेदार किेरीत असताना त्याने लाि घेऊन मामलेदाराच्या सहीसारखी हुबेहूब सही करून 
एकाला रॉकेलिे परमीिं चदले होते. ही र्ोष्ट उघडकीस आल्यावर त्याला तेथून बडतफग  केले होते. 
याबद्दलच्या कार्दपत्राच्या नकला बाबुरावानंी चमळवल्या. त्या नर्रपाचलकेच्या बोडावर ठेवल्या. त्यामुळे 
मोनोरुद्दीनिे धाबे दिािले. त्या वळेेपासून तो सुतासारखा मऊ आचि सरळ झाला. बाबुरावाचं्या 
चमत्रमंडळींिा होिारा त्रास कायमिा थाबंला. 

 
नर्रपाचलकेतील अन्यायाचवरुद्ध बाबुराव चजद्दीने लढत असत. अशा संघषातून त्यानंा पढुिा 

पुण्यधमग चदसला. श्री. रावसाहेब काळे याचं्या जारे्वर सब-कचमिंी कारकून म्हिून काम करताना ते 
चनरचनराळया सब-कचमट्यािें पास झालेले ठराव चलचहण्यािे काम करू लार्ले. त्याबरोबर पूवी पास झालेले 
ठरावही वाि ू लार्ले. त्यातून चमळालेल्या माचहतीनेि त्यानंा बाशीत र्ोरर्चरबाचं्या चवद्याथ्यांसाठी बोचडंर् 
काढण्यािी पे्ररिा चमळाली. बाशी शहरात त्या वळेी चवचवध जातीजमातींिी वरे्वरे्ळी बोचडंग्ज िालत होती. 
अनाथ चवद्याथी वसचतर्ृह, हरीजन बोचडंर्, जैन बोचडंर्, मुस्स्लम बोचडंर् आचि प्रलर्ायत बोचडंर्. त्यापंैकी 
प्रलर्ायत बोचडंर् िारं्ले िालत होते. बाशी नर्रपाचलकेत प्रलर्ायत समाजािे विगस्व असल्याने प्रलर्ायत 
बोचडंर्ला नर्रपाचलकेतफे वार्थषक अनुदानािे झुकते माप चमळत असे. इतर बोचडंग्जनाही थातूरमातूर 
अनुदान चमळत असे. या र्ोष्टीवर बाबुराव मूलर्ामी चविार करू लार्ले. 

 
कोल्हापुरात राजषी शाहूमहाराजानंी चवचवध जातींतील र्ोरर्चरबाचं्या मुलािंी चशक्षिािी व्यवस्था 

करण्यासाठी हरेक जातींनी बोचडंग्ज सुरू केलेली. बाबुरावािें चमत्र िंी. बी. जर्दाळे अशा मराठा बोचडंर्मध्ये 
राहून वैचदक चशक्षि घेऊन आलेले. बाशीत चवचवध जातींच्या मुलासंाठी बोचडंग्ज िालत होती. पि र्रीब 
मराठा शतेकऱयाचं्या मुलासंाठी मात्र बाशीत बोचडंर् नसाव,े यािी खंत बाबुरावानंा बोिू लार्ली. 
नर्रपाचलका कराच्या रूपाने शतेकरी, कामकरी आचि र्रीब जनतेकडून पसैा जमा करते. पि त्या पैशािा 
फायदा मात्र बहुजन समाजाच्या मुलानंा चमळत नाही, ही बाब त्यानंा िारं्लीि खिंकली. शतेकरी मराठा 
समाजाच्या मुलासंाठी बोचडंर् सुरू केले पाचहजे. नर्रपाचलकेच्या मदतीिा ओघ बहुजन समाजाच्या 
चशक्षिाकडे वळचवला पाचहजे, या चविाराने ते उते्तचजत झाले. 

 
बाबुराव हा चविार करीत असतानाि योर्ायोर्ािी एक क्षलु्लक वािंिारी घिंना घडली. 

खेडेर्ावातील एका र्रीब शतेकऱयािा सहावी पास झालेला चवद्याथी त्यानंा भेिंला. पढुील चशक्षि घेण्यािी 
त्यािी जबरदस्त इच्छा पि आर्थथक पचरस्स्थतीमुळे त्याला चशक्षि घेता येत नव्हते. बाबुरावाचं्या ओळखीच्या 
काही घरात वार लावनू देण्यािी चवनंती त्याने केली. त्या मुलाच्या चिकािंीबद्दल त्यानंा अचभमान वािंला. 
शतेकऱयासारखा दाता नाही. पि त्याचं्या मुलानंी मात्र ‘चभक्षापात्र अवलंबिे’ हे बाबुरावानंा चबलकूल मान्य 
नव्हते. एका मुलाला वार लावनू देण्याने हा प्रश्न सपंिार नव्हता. खेड्यातील अशी चकतीतरी मुले 
चशक्षिाअभावी रु्रे राखीत वा हॉिेंलात कपबशा चवसळीत असतील! त्याचं्यासाठी कसल्याही पचरस्स्थतीत 
बोचडंर् सुरू करायिा बाबुरावानंी चनश्चय केला. ते त्या मुलाला म्हिाले, “काही चदवस तू माझ्याकडेि जेव. 



 
           

खािावळीतून माझा डबा येतो. तो आपि दोघे खात जाऊ.” मुलास काय बोलाव े हे सुिले नाही. त्यािे 
डोळे मात्र आनंदाने डबडबून आले. 

 
बाबुरावानंी ही बोचडंर् सुरू करण्यािी कल्पना आपल्या चमत्रमंडळींसमोर बोलून दाखचवली. सवांना 

ती आवडली. लरे्ि चदनाकं ५ ऑर्स्िं १९३४ रोजी बाबुरावानंी मराठा समाजातील एकेवीस प्रचतचष्ठत 
वजनदार सद र्ृहस्थािंी बैठक श्री. कृष्ट्ित राऊत याचं्या आडत दुकानी आयोचजत केली. पुण्यश्लोक श्री 
चशवाजी महाराजाचं्या नावाने बोचडंर् सुरु करण्यािे त्या बठैकीत ठरले. ‘श्री चशवाजी मराठा बोचडंर्’ हे नाव 
कायम केले. श्री. कृष्ट्िा राऊत आचि श्री. नरप्रसर् तात्या देशमुख मास्तर हे या बोचडंर्िे अनुक्रमे अध्यक्ष 
आचि सेके्रिंरी झाले. बोचडंर् िालचवण्यािी सारी जबाबदारी बाबुरावानंी स्वीकारली. 

 
बाबुरावानंी आपल्या प्रपंिािे पाश तर कायमिे तोडलेले! ‘आता या बोचडंर्मधील मुलाबाळानंा 

स्वतःिी मुले मानून त्यािंा संसार करायिा. खेडोपाड्यातंील र्ोरर्रीब शतेकरी, कामकरी आचि 
दचलताचं्या मुलािंी बाशीच्या बोचडंर्मध्ये राहण्या-जेवण्यािी सोय करायिी. शहरातील शाळामंधून त्यािंी 
नाव े घालायिी, त्यािंा अभ्यास पहायिा. त्याचं्यावर सुसंस्कार करून मोठे करायिे.’ या चविारानुसार 
त्यानंी कायगवाही सुरू केली. 

 
श्री चशवाजी मराठा बोचडंर्िी स्थापना झाली. काही चदवस खािावळीतून येिाऱया स्वतःच्या 

पुढ्ातलं जेवि ज्याला खाऊ घातलं तो मुलर्ा, त्याच्याबरोबर श्री. िंी. जी. प्रशदे आचि श्री. करपे यानंा 
बोचडंर्मध्ये मोफत प्रवशे चदला रे्ला. श्री. भर्वतंराव र्ोिेकरानंी चवद्याथ्यांना राहण्यासाठी आपली जार्ा 
काही चदवस मोफत चदली. िाऱयाच्या शतेातील बाबुरावानंा वािूंन आलेल्या ज्वारीपैकी पत्नी लक्ष्मीला 
लार्िारी ज्वारी तेथे ठेवनू उरलेली ज्वारी त्यानंी बोचडंर्मध्ये आिून िंाकली. श्री. करपे या मुलािी आई 
बोचडंर्च्या मुलासंाठी स्वयंपाक करू लार्ली. श्री जनाधगन मारुती रंु्ड यानंी स्वयपंाकासाठी लार्िारी 
वीसेक भाडंी देिर्ीदाखल चदली. कसबे-तडवळयािे मेजर शकंरराव चनबाळंकर यानंी आपल्या चपठाच्या 
िक्कीतून ज्वारी मोफत दळून देण्यािे मान्य केले. श्री. िंी. बी. जर्दाळे आचि लाकडाच्या इतर दोघा-चतघा ं
व्यापाऱयानंी भसुा आचि सरपि बोचडंर्मध्ये आिनू िंाकले. मीठ, चमरिी, भाजीपाला यासंाठी भाजी 
माकेिंमधल्या भाजी-चवके्रत्याकंडून थोड्या थोड्या भाज्या बोचडंर्च्या मुलाचं्या झोळीत पडू लार्ल्या. 
सरपि चवकायला आििाऱया शतेकऱयानंी आपल्या सरपिाच्या र्ाड्यातून िार-पाि िार-पाि लाकडे 
बोचडंर्साठी द्यायला सुरुवात झाली. चवद्याथ्यांच्या प्रवशेासाठी रचजस्िंर, जमाखिाच्या वया, पावती 
पुस्तके आचि इतर स्िेंशनरी श्री. धोंडोपंत र्ाडेकरानंी आपल्या ‘वसंत बुक डेपो’मधून पाठवनू चदली. अशा 
तऱहेने बोचडंर्िी र्ंर्ा वाहू लार्ली. 

 
बाबुरावानंी र्ोरर्रीब चवद्याथ्यांसाठी बोचडंर् सुरू केल्यािे कळताि रावसाहेब श्री. भ. र. काबंळे 

यानंी स्वतःकडे चशक्षिासाठी ठेवनू घेतलेली धनर्रािंी आचि मार्ासवर्ातील काही मुले बाबुरावानंी सुरू 
केलेल्या बोचडंर्मध्ये दाखल केली. 

 
श्री चशवाजी मराठा बोचडंर् स्थापन होऊन त्यािे कायग िारं्ल्या तऱहेने िालत असल्यािे बाबुरावानंी 

बाशी नर्रपाचलकेच्या अध्यक्षानंा कळचवले. पचहल्या वषी नर्रपाचलकेकडून बोचडंर्ला तीनश े रुपयािे 
अनुदान चमळाले. बाबुरावािंा उत्साह वाढला. ते चदवसभर नर्रपाचलकेत मान मोडून काम करायिे. तेथून 
सुिंका झाल्यानंतर ते बोचडंर्िे काम पहायिे. नंतर ते तडक सायकलीवर िंारं् मारायिे. बाशीच्या 



 
           

आसपासच्या खेड्यापाड्यातूंन जायिे. तेथील शतेकऱयानंा चशक्षिािे महत्त्व पिंवनू द्यायिे. बोचडंर्साठी 
शतेकऱयाकंडून चमळेल त्या धान्यािे र्ठुडे सायकलीवरून आिायिे. असा त्यािंा चदनक्रम िालला होता. 
खेड्यापाड्यातंील अज्ञानी लोक अंधश्रदे्धत रुतलेले. इंग्रजी चशक्षिाने धमग बुडतो, या भ्रामक समजुतीत 
अडकलेले. ‘चलव्हनं य े बामनािंी कामं. चशकून काय पािंीलकी वाया जातेय? चशकून का आपली पोरं 
मामलेदार व्हनार हाईत का? या न्यनूर्ंडाने पछाडलेले. त्यामुळे बोचडंर्मध्ये मुले पाठचवण्यास फारसा 
प्रचतसाद चमळेना. समाजपचरवतगन मंुर्ीच्या पावलाने होत असते, हेही त्यानंा कळत होते. 

 
बाबुराव उस्मानाबादला रे्ले. तेथे त्यािंी बहीि सुभद्राआक्का आचि मेहुिे बळंवतराव इलेकर 

वकील राहत. त्यािंी िार मुलं शाळेत होती. वचकलाच्या व्यापामुळे मेहुण्यानंा आपल्या मुलाकंडे म्हिाव े
तेवढे लक्ष देता येत नव्हते. तेव्हा त्यािंी काही मुले बोचडंर्ात आिावीत हा हेतू. तशी आपली इच्छा 
सुभद्राआक्कापुढे व्यक्त केली. सुभद्राआक्कानं पतीिा चवरोध असतानाही दरवषी एक याप्रमािे आपली िारही 
मुले-कोंडेराव, यशवतं, जयवतं आचि प्रभाकर-बाशीला बोचडंर्मध्ये पाठवली. बाबुरावािें हे भािे त्यानंा 
‘मामा! मामा!’ म्हिू लार्ले. ते ऐकून बोचडंर्मधील इतर मुलेही बाबुरावानंा ‘मामा’ म्हिू लार्ली. ते 
बोचडंर्मधील मुलािें मामा बनले. त्यानंतर बाशीतील त्यािें चमत्रही ‘मामा’ म्हिून हाका मारु लार्ले. बाशी 
शहरात आचि खेड्यापाड्यातूंन त्यािें बाबुराव हे नाव मारे् पडले. सारेि त्यानंा ‘मामा’ म्हिनू ओळखू 
लार्ले. तर बाशीिे बोचडंर् जर्दाळेमामािंं बोचडंर् म्हिनू प्रचसद्ध झाले. 

 
या बोचडंर्मध्ये चवद्याथ्यांना प्रवशे देताना त्याचं्या पालकािंी आर्थथक पचरस्स्थती पाहून 

भोजनचबलाच्या दरािी आकारिी केली जायिी. ज्या चवद्याथ्यांिी घरिी स्स्थती उत्तम असे त्यानंा दरमहा 
पाि रुपये आचि ज्यािंी कुवत मध्यम दजािी त्यानंा दरमहा तीन रुपये दर ठरवनू बोचडंर्मध्ये प्रवशे चदला 
जाई. ज्या चवद्याथ्याच्या घरिी र्चरबी असे, त्यानंा बोचडंर्मध्ये मोफत प्रवशे चदला जात असे. पचहल्या वषी 
दहा चवद्याथ्यां-पैकी आठ चवद्याथ्यांना मोफत प्रवशे चदला होता. फीिे दर आर्थथक पचरस्स्थतीनुसार कमी 
जास्त असले तरी सवग चवद्याथ्यांना सारखीि वार्िूक चमळत असे. 

 
हळूहळू बोचडंर्मधील चवद्याथ्यांिी संख्या वाढू लार्ली. श्री. र्ोिेकरानंी चदलेली जार्ा अपुरी पडू 

लार्ली. तेव्हा जर्दाळेमामानंी काही जार्ा अल्पभाड्याने वा मोफत चमळचवल्या. रायिूरकराचं्या िाळीतील 
दोन खोल्या, माळे र्ल्लीतील ‘पानवाल्यािी माडी’ म्हिून ओळखली जािारी आप्पारावािंी माडी, 
देविेर्ल्ली-तील श्री. पचंडतराव पािंलंिा वाडा आचि घोडेर्ल्लीतील श्री. के. बी. माने यािंी अशा जार्ा 
त्यानंी चमळचवल्या. या जार्ापंैकी माने यािंी जार्ा भतुािी जार्ा म्हिून प्रचसद्ध होती. इतर जारे्त चवद्याथी 
राहू लार्ले पि माने याचं्या भतुािी जार्ा समजल्या जािाऱया जारे्त राहायला चवद्याथी का-कू करू 
लार्ले तेव्हा जर्दाळेमामानंी काही चवद्याथ्यांना बरोबर घेऊन ती जार्ा झाडून, सारवनू स्वच्छ केली. तरी 
चवद्याथी तेथे राहायला धजेनात. तेव्हा ते मुलानंा म्हिाले, “भतू ही एक खोिंी कल्पना आहे. ती अघोरी 
अंधश्रद्धा आहे. तुम्ही भ्याल तर मात्र त्या भतुाऐवजी ती भीतीि तुमच्या मानरु्िंीवर बसेल. म्हिून तर 
‘चभत्यापाठी ब्रह्मराक्षस’ ही म्हि प्रिारात आली आहे.” एवढे बोलल्यावर श्री. अबंादास पािंील, श्री. 
र्िंकळ, श्री. लक्ष्मि देवरे, दळवी आचि र्वळी त्या जारे्त रहायला तयार झाले. तेथे त्यानंा पुढे कधीि ना 
भतू चदसले, ना भतुािा त्रास जािवला. 

 
अशा तऱहेने वरे्वरे्ळया जारे्त चवद्याथी राहू लार्ले. त्यानंा पहािें उठचविे, अभ्यासाला बसचविे, 

व्यायामाला लाविे इत्यादी र्ोष्टी जर्दाळे मामा भल्या पहािें उठून करत असत. त्यािा त्यानंा त्रासही होऊ 



 
           

लार्ला. स्वतःला होिाऱया त्रासािी त्यानंा पवा नव्हती पि बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांिी एकाि चठकािी 
राहण्या-जेविािी व्यवस्था झाली तर त्याचं्यावर सुससं्कार करिे सोपे होिार होते. त्यासाठी बोचडंर्ला 
स्वतंत्र जार्ा हवी. त्या जारे्वर िुंमदार इमारत बाधंावी. हे जर्दाळेमामािें स्वप्न! जार्ा घेण्यासाठी ते 
प्रयत्न करू लार्ले. कािंकसर करून पै-पैसा साठव ूलार्ले. बोचडंर्िे उत्पन्न वाढाव,े म्हिून चनरचनराळे 
मार्ग धंुडाळू लार्ले. नर्रपाचलकेतून जास्तीतजास्त अनुदान चमळावे म्हिून प्रसंर्ी होिाऱया चवरोधाला 
िंक्कर देऊ लार्ले. त्यातून त्यानंा अनेक शत्रू चनमाि झाले. त्या शत्रूंनी जर्दाळेमामाचं्या पचवत्र 
चशक्षिकायाच्या वािेंत कािें पसरायला सुरवात केली. 



 
           

६. सर्ाजपनरवतमि प्रयोगाची पहाट 
 

जर्दाळेमामा खेड्याति लहानिे मोठे झाले. खेड्यातील चशक्षिाबद्दलिी बचेफचकरी, अज्ञान, 
आळस आचि अधंश्रद्धा. त्यािबरोबर भावकीतील हेवदेाव,े दे्वषमत्सर, व्यसनाचधनता आचि भाडंिे! 
‘सोलापूर को-ऑपरेचिंव्ह युचनयन’िी सुपरवायझरिी नोकरी करताना त्यानंा खेड्यापाड्यातं चफराव े
लार्ले. तेव्हा हे चित्र सवगत्र चदसून आले. खेड्यातील शतेकरी, कामकरी आचि दचलत समाजाला मुठभर 
प्रस्थाचपत पराकोिंीिे चपळत होते. त्यामुळे हा बहुजन समाज चजवतं कसा राहतो, अशी पचरस्स्थती. हे 
पाहून जर्दाळेमामािें हृदय चपळविूंन जात असे. धमाच्या नावावर िाललेला अधमग पाहून त्यािें मन बंड 
करून उठत असे. अधंारात िािपडिाऱया समाजाला महात्मा जोतीबा फुलाचं्या चविारािंी ज्योत 
दाखवावी; राजषी शाहूमहाराजाचं्या समाजपचरवतगनािा वसा द्यावा; कमगवीर भाऊराव पािंील याचं्याप्रमािे 
मरिोन्मुख समाजाला ज्ञानािी संजीवनी द्यावी. या समाजसुधारकाचं्या परंपरेतील कायग िालू करून 
समाजपचरवतगनािा प्रयोर् आपिही िालू करावा यासाठी त्यानंी श्री चशवाजी मराठा बोचडंर्िी सुरुवात 
केली. 

 
आपले हे बोचडंर् समाजपचरवतगनािे कें द्र व्हाव;े जातीपातीिे तिं उद् ध्वस्त व्हावते; खऱया धमािी 

जाि चनमाि करावी; अधंश्रद्धा र्ाडून िंाकावी; सामाचजक जाचिवा चनमाि कराव्यात; सामाचजक 
जबाबदाऱयािें भान लोकात याव ेआचि सामाचजक न्याय प्रस्थाचपत करिारा चवद्याथी त्यातून घडवावा हे 
त्यािें स्वप्न बनले. बोचडंर्मधील चवद्याथी मन, मनर्िं आचि मेंदूने धट्टाकट्टा बनवावा त्याचं्यात बुचद्धवाद 
आचि नैचतकता रुजवावी; तो सभ्य, सरळ, सुजाि, नार्चरक बनावा; त्याचं्यबरोबर त्यानंी केवळ पुस्तकी 
पंचडत होण्यापेक्षा त्याचं्या ज्ञानाला व्यवहारािी जोड चमळावी, समाजािे ऋि फेडण्यािी वृत्ती वाढावी आचि 
त्यानंी समाजपचरवतगनात झोकून द्याव,े यासाठी बोचडंर्च्या माध्यमािा जर्दाळेमामािंी कौशल्याने वापर 
करायला सुरुवात केली. त्यानुसार बोचडंर्मधील चवद्याथ्यांवर आईच्या ममतेने आचि चपत्याच्या 
कतगव्यकठोर वृत्तीने सुसंस्कार ते करू लार्ले. 

 
बोचडंर्मधील चवद्याथ्यांिा चदनक्रम मामानंी आखीवरेखीव बनवला. तो चवद्याथी पाळतात की नाही 

हे ते डोळयातं तेल घालून पाहू लार्ले. त्यासाठी ते स्वतः पहािें पािपूवी उठत. चनरचनराळया जारे्मध्ये 
राहिाऱया चवद्याथ्यांना झोपेतून उठवत. त्यानंा घेऊन एखाद्या चवचहरीवर आंघोळीला जात. पोहण्यािा 
व्यायाम सवांर्-सुंदर! ज्याला पोहायला येत नसे, त्याला ते पोहायला चशकवत. काही चवद्याथी जोरबठैका 
काढीत तर काही मलै दोन मलै पळून येत. व्यायामानंतर ‘ऐ मातृभमूी तेरे िरिो में चसर नमाऊं।’ ही 
सामुदाचयक प्राथगना म्हित. ‘चजस मे सुपूत उपजे श्रीराम-कृष्ट्ि जैसे... र्ोरे रहेन कले तुमकोही एक पाऊ। 
सेवा में तेरे सारे भेदों को भलू जाऊं... मन और देह तुझपर बचलदान म ैिढाऊं।’ या र्ीतर्ायनाने वातावरि 
भारून जाई! 

 
प्राथगनेनंतर सवगजि माडंी घालून बसत. लायब्ररी सेके्रिंरी त्याचं्यापढेु उभा राहून वतगमानपत्रातील 

जर्दाळेमामानंी अधोरेचखत केलेल्या बातम्या वािून दाखवी. मुलाचं्या सामान्यज्ञानात आपोआप भर पडे. 
वतगमानपत्र वािन श्रविानंतर जर्दाळेमामा उपदेश करीत. ‘शरीरमाद्यम खलु धमग साधन!’ प्रत्येकाने 
आपले शरीर चनरोर्ी आचि सदृढ केले पाचहजे. त्यासाठी सकाळी व्यायाम आचि सायंकाळी खेळ खेळले 
पाचहजेत. चनरोर्ी शरीराति चनरोर्ी मन आचि बदु्धी वास करीत असते. देवपूजा करण्यापेक्षा ही बलपूजा 
महत्त्वािी आहे. तीि तुम्हाला जीवनात यशस्वी व्हायात उपयोर्ी पडेल!” अशा प्रकारिा उपदेश 



 
           

केल्यानंतर मुलाचं्या न्याहरीिी वळे होई. स्वयंपाकाच्या बायानंी नाश्ता तयार करून ठेवलेला असे. कधी 
र्व्हािी र्ूळ घालून केलेली काजंी, तर कधी रात्री चभजत ठेवलेली हरभऱयािी र्ूळ घातलेली डाळ तर 
कधी रात्रीच्या चशल्लक भाकरीच्या तुकड्यािंा चिवडा न्याहरीला चमळे. व्यायाम न करिाऱयानंा न्याहरी 
चमळत नसल्याने कोिी सहसा व्यायाम िुकवीत नसत. 

 
न्याहरीनंतर चवद्याथी आपापल्या खोलीत जाऊन अभ्यासाला बसत. अभ्यासात िकुारपिा केलेला 

मामानंा खपत नसे. अभ्यासाव्यचतचरक्त फालतू र्प्पा मारिाऱयानंा जर्दाळेमामािंी बोलिी खावी लार्त. 
प्रसंर्ी काहींना मारही खावा लारे्. उद्या परीक्षा आहे असं समजून अभ्यास करायला ते त्यानंा बजावत. 
मामा केवळ चवद्याथ्यांच्या अभ्यासावरि देखरेख करत असे नाही. स्वयंपाकघरात जाऊन स्वयंपाक 
करिाऱया बायानंा िारं्ला स्वयंपाक करायला सारं्त. स्वयंपाकासाठी लार्िाऱया वस्तू आिनू देत. 

 
बरोबर दहा वाजता जेविािी पंर्त बसे. भोजन सेके्रिंरी जेविािी व्यवस्था पाही. पकं्तीला 

वाढण्यािे काम आळीपाळीने सवांनाि कराव े लारे्. सवग जातीधमािे चवद्याथी एकाि ओळीत आपापल्या 
तािं-वाट्या घेऊन बसत. अशा तऱहेने जाचतपातीिे भेद संपून जात. ‘वदनीकवळ’ हे र्ीत र्ाऊन जेविास 
प्रारंभ होई. जर्दाळेमामा पकं्तीत चफरून “लारे्ल तेवढेि घ्या. जेवि प्रसन्न मनाने िावनू खा. उषे्ट िंाकू 
नका. अन्नािी नासाडी करू नका. अन्न चपकचवण्यासाठी शतेकऱयाला उन्हा-पावसात राबाव े लार्ते. 
भकेुपेक्षा एखाद दुसरा घास कमी खा म्हिजे शाळेत रंु्र्ी यायिी नाही. ज्ञानाजगनात अडथळा नको.” असे 
सारं्त. 

 
चवद्याथ्यांिी जेविे झाल्यावर ते शाळेला जात. जर्दाळेमामा चवद्याथी खात तेि जेवि घेत. 

एखादेवळेी तेल तवरं्ािी भाजी कुिी तािंात वाढून आिली तर ते तािं आििाऱयावर रार्ावत. ‘जे अन्न 
मुलं खातात. तेि मला आिता जा’ असे बजावत. एवढेि नाही तर स्वतःच्या कष्टािी ज्वारी आचि 
बोचडंर्मधील जेविािी फी ते दरमहा बोचडंर्ात जमा करीत. राहण्याच्या भाड्यापोिंीिी रक्कमही बोचडंर्ात 
भरून पावती घेत. जेवि आिंोपल्यावर नर्र पाचलकेत कामाला जात. [त्यासाठी र्ावात चफरतानंा ते नर्र 
पाचलकेत कामाला जात.] त्यासाठी र्ावात चफरतानंा ते एखाद्या शाळेजवळ आले तर शाळेत जाऊन 
मुख्याध्यापक, चशक्षकानंा भेिंत. बोचडंर्च्या मुलाचं्या अभ्यासाकडे लक्ष देण्यािी त्यानंा चवनंती करत. 

 
सकाळी साडेअकरा ते साडेपाि शाळा! शाळा सुिंल्यानंतर ते बोचडंर्च्या मुलानंा घेऊन 

कुठल्यातरी मदैानावर जात. तेथे मुले आट्यापाट्या, हुतुतू आदी खेळ खेळत. अनेकदा मामा त्याचं्या 
खेळात सहभार्ी होत. त्याचं्या र्ैरहजेरीत रे्म सेके्रिंरी मुलाचं्या खेळावर आचि चशस्तीवर देखरेख करीत 
असे. त्यानंतर कधी चनवडक मुलानंा घेऊन ते मंर्ळवार ताचलमीत वा समथग व्यायाम शाळेत जात. 
चवद्याथांच्या कुस्त्या लावत. त्यानंा कुस्त्यािें डाव चशकवीत. पोरािंोराचं्या कुस्त्या ंझाल्यावर ते आपले चमत्र 
श्री. रावसाहेब काळे याचं्याबरोबर कुस्ती खेळत. रोज सायंकाळी खेळल्याचशवाय प्रकवा कुस्ती केल्याचशवाय 
चवद्याथ्यांना रात्रीिे जेवि चमळत नसे. तालमीत कुस्त्या खेळायच्या त्या पचहलवान बनवण्यासाठी नसून 
आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी. ही त्यािी चनकोप दृष्टी! 

 
संध्याकाळी सामुदाचयक जेविही ‘वदनी कवळ घेता’ या प्राथगनेनंतर होई. जेविानंतर सारे 

अभ्यासाला बसत. त्या काळी चवजेच्या चदव्यािंी सोय नव्हती. मुले रॉकेलच्या चिमण्या, कंदील लावनू 
अभ्यास करीत. जर्दाळेमामािंी पाहिीफेरी िुकत नसे. दहा वाजेपयंत अभ्यास करिे चवद्याथ्यांना 



 
           

बंधनकारक असे. दहाच्या सुमारास पुन्हा मामािंी पाहिीफेरी खोल्याखोल्यातूंन असे. दहा वाजल्यानंतर 
मामा साऱयानंा झोपायला सारं्त, दहा वाजल्यानंतर काही मुलं उशाला जळती चिमिी तशीि ठेवनू झोपी 
जायिे. मामा ती चिमिी चवझवायिे. काही मुलाचं्या अरं्ावर पाघंरूि नसायिे. मामा ते त्याचं्या अंर्ावर 
नीिं पसरायिे. बोचडंर्मध्ये पचहली-दुसरीिी लहान मुलं असायिी. त्यानंा झोपण्यापूवी लघवीला व 
शौिास बसवनू आिायिे. झोपवायिे. ‘तोंडावरून पाघंरुि घ्यायिे. नाक मात्र उघडे ठेवायिे’ अशा सूिना 
करून आपल्या खोलीत परतायिे. सवग मुले झोपली तरी हा योर्ी जार्ा असायिा. बोचडंर्िा जमाखिग पूिग 
करेपयंत कधी कधी बाराही वाजून रे्लेले असायिे. त्यानंतर ते आपली घोंर्डी अंथरायिे. संत ज्ञानेश्वर 
प्रकवा संत तुकारामािा एखादा अभरं् रु्िरु्ित ते अंथरुिावर आडव े व्हायिे. सर्ळयाचं्या शवेिंी मामा 
झोपायिे ते दुसऱया चदवशी सवांच्या अर्ोदर उठून त्यानंा जारे् करण्यासाठीि! 

 
जर्दाळेमामाचं्या मार्गदशगनाखाली बोचडंर्िी मुलं स्वावलंबनािा धडा चर्रव ू लार्ली. स्वतःिे 

कपडे स्वतः धुव ू लार्ली. मामानंी चदलेल्या इिीने कपड्याला इिी करू लार्ली. स्वतःच्या तािंवाट्या 
घासू लार्ली. जेविासाठी लार्िारा भाजीपाला, मीठ, चमरिी-मसाला खरेदी करू लार्ली. बोचडंर्िा 
जमाखिग चलचहण्यािेही चशकू लार्ली. बाशीत स्वावलंबनािी पहािं हसत उर्व ूलार्ली. 

 
बोचडंर्मध्ये दर रचववारी चवद्याथ्यांिी सभा भरे. त्या सभेत प्रत्येक चवद्याथ्याने बोललेि पाचहजे, हा 

मामािंा दंडक. पढुच्या रचववारच्या सभेतील चवषय अर्ोदर ठरे. त्या चवषयाचं्या शीषगकाकंडे नजर िंाकली 
तरी मामािंी समाजसुधारिेिी कळकळ चदसून येते. ‘समाजातील रूढी आचि जुन्या िालीचरती’, 
‘समाजसेवा हीि खऱी ईश्वरी सेवा’, ‘अस्पृश्यता हा प्रहदू धमावरील एक कलंक’, ‘िीचशक्षिािे महत्त्व’, 
‘महात्मा फुले आचि त्यािें कायग’, ‘बुवाबाजी समाजातून नष्ट झाली पाचहजे’. ‘अंधश्रद्धानंी येिारं पारुं्ळपि’ 
इत्यादी चवषयावर मुले आपल्या मोडक्यातोडक्या शब्दातं बोलत. शवेिंी मामा मार्गदशगन करीत. त्या काळी 
‘चकलोस्कर’ माचसकातून बुवाबाजी चवरुद्ध प्रचसद्ध झालेले लेखही ते चवद्याथ्यांना वािून दाखवीत. 

 
चवद्याथ्यांमध्ये वािनािी आवड चनमाि व्हावी. त्यानंा व्याख्यानािी तयारी करता यावी म्हिून 

मामानंी बोचडंर्मध्ये एक गं्रथालयाही सुरु केले. चवद्याथ्यांनी आठवड्याला एक तरी पुस्तक वािाव े ही 
मामािंी इच्छा! मामा चवद्याथ्यांना िढाओढीने अभ्यास करायला लावीत. बचक्षसािे र्ाजर दाखवत. र्रीब 
मुलानंा कार्द, पेन्सील, िंाक, दऊत, वया पुस्तके पुरवीत. चवद्याथ्यांपुढे आदशग ठेवण्यासाठी ते पदवीधर 
झालेल्यािें बोचडंर्मध्ये सत्कार घडवनू आिीत. श्री सूयगवशंी, श्री. व्ही. के. पािंील वकील आचि श्री. उबाळे 
वकील आदीिे सत्कार त्यानंी मुलापंुढे केले. अशा सत्कारातून मुलानंा पुढे चशकून पदवीधर होण्यािी पे्ररिा 
चमळावी हा त्यािंा एकमेव हेतू असे. 

 
बोचडंर्मधील चवद्याथ्यांच्या शाळेतील प्रर्तीबद्दल मामा फारि जार्रूक आचि िोखंदळ असत. 

र्रीब चवद्याथ्यांना नापास होण्यािा मुळीि अचधकार नाही. चवद्याथी नापास झाला तर त्याचं्या पालकानंी 
पोिंाला चिमिंा घेऊन केलेल्या खिािे मुसळ केरात जाते. त्यानंा एक जादा वषाच्या खिािा भदंूड पडू 
नये, ही त्यािंी भावना. खऱया अथाने जर्दाळेमामा हे बोचडंर्च्या मुलािें पालक झाले. मुलाचं्या 
प्रर्चतपसु्तकावर पालक म्हिून सही करताना ते मुलानंा अनेक प्रश्न चविारीत. कमी माकग ् 
चमळचवण्याऱयाला ते रार्वत. पास होिाऱयानंा पचहला नंबर चमळवायला सारं्त. त्यामुळे मुलं मानेवर खडा 
ठेवनू अभ्यास करीत. वार्थषक परीके्षत त्यामुळे सहसा कुिी नापास होत नसे. रु्िवतं मुलािंं कौतुक आचि 
कमी रु्िी चमळचविाऱयानंा कडक शासन या र्ोष्टी मुलासं आपली प्रर्ती करण्यात उपयोर्ी पडत. 



 
           

सौ. सुभद्राआक्का आचि चतिे पती श्री. बळवतंराव इलेकर वकील आपल्या मुलािंी प्रर्ती 
पाहण्यासाठी अधूनमधून बाशीला येत. बळवतंरावािें आचि मामािें सूत काही जमत नसे. पि 
सुभद्राआक्काशी मात्र मामा मोकळेपिानं बोलत. त्यानंी चदलेला सल्ला मानीत. असेि एकदा ते पतीपत्नी 
आपल्या मुलानंा भेिंायला बोचडंर्मध्ये आले. रचववारिा चदवस. बोचडंर्मध्ये चफस्िं. चफस्िंिा मेनू मुलेि 
ठरवीत. सामान खरेदी करीत. स्वयंपाकात मदत करीत. आनंदाने एकत्र जेवि करीत आचि चतसऱया प्रहरी 
सभेत भाषिे ठोकीत. बोचडंर्मधला नार्नाथ बारसकर हा चवद्याथी खूप हुशार. सभेतही िारं्ला बोलायिा. 
वर्ातही त्यािा सतत पचहला नंबर. पि तो अधूनमधून आजारी पडायिा. त्याच्यावर मामानंी बरेि डॉक्िंरी 
उपाय केले. पि त्यात त्यानंा यश आले नाही. त्यािी खंत ते येिाऱयाजवळ बोलून दाखवत आचि इतर 
मुलाचं्या यशािा पाढा वािीत. तसा त्यानंी सुभद्राआक्कापुढेही वािनू दाखवला. खेळ, चनबधंलेखन, वकृ्तत्व 
या स्पधांत प्रजकलेल्या बचक्षसात बोचडंर्च्या मुलािंा प्रसहािा वािंा असे. त्यािा मामानंा खूप अचभमान वािंत 
असे. 

 
सौ. सुभद्राआक्कानं सारं बोचडंर् चफरून पाचहलं. इतर मुलाबंरोबर आपल्या मुलािंी प्रर्ती 

सुधारल्यािं पाहून त्यानंा समाधान वािंलं. आपल्या मुलानंा बोचडंर्मध्ये ठेवायला प्रथम चवरोध करिारे 
त्यािें मेहुिे श्री. बळवतंरावही मुलािंी प्रर्चतपुस्तके पाहून सुखावले. सुभद्राआक्कानं सारं बोचडंर् चफरून 
पाचहलं. मामानंी पाहायला चदलेला बोचडंर्िा तै्रवार्थषक अहवालही त्यानंी वािला. त्यात आठ आिे आचि 
त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या देिग्या देिाऱयािंी आचि चकमान एक पायली ज्वारी देिर्ी देिाऱयािंीही नाव े
छापलेली होती. एका शतेकऱयाने ज्वारीऐवजी दोन मि कादें बोचडंर्ला देिर्ी चदल्यािेही अहवालात नमूद 
केलेले! चहशबे िोख ठेवलेला. जमाखिगही ऑचडिंरच्या शऱेयासचहत त्यात छापलेला! हा सिोिंीिा 
कारभार पाहून सुभद्राआक्काला आपल्या ध्येयवादी भावािा अचभमान वािंला. त्या म्हिाल्या, “बोचडंर्मध्ये 
मुले वाढताहेत. आता बोचडंर्ला स्वतःिी जार्ा हवी. प्रशस्त मोकळी जार्ा घ्या. आचि ती बाधंा आपल्या 
सोईनं हवी तशी! स्वतःिी जार्ा झाल्यावर खरी भरभरािं होईल बघ बोचडंर्िी. केवढी पुण्याई वािूंन 
घेतलीस तू अडािी आचि र्रीब पालकािंी!” 

 
“तोि चविार िाललाय आक्का! बाशी शहराच्या पचश्चमेला कुडगवाडी रोडला रेल्व े रुळाजवळिी 

जार्ा पाहून ठेवलीय. बोलिी िाललीत. थोड्याि चदवसात ती जमीन खरेदी करतोय!” 
 
“चतथं बोचडंर् उभ ंराचहलं म्हिजे बाशीच्या पचश्चमेला ज्ञानािा सूयग उर्वल्यासारखं होईल!” आक्का 

आनंदानं उद र्ारल्या.  
 
त्या जारे्वर बोचडंर्च्या इमारतीिे स्वप्न र्ोंजारत जर्दाळेमामा आपल्याि चविारात र्ढून रे्ले. 



 
           

७. देवाांची देवळे ज्ञािर्ांनदरे व्हावीत! 
 

‘देव तर सवगव्यापी! त्याला राहण्यासाठी घरािी म्हिजे मचंदरािी काय र्रज? मंचदरे बाधूंन मािसू 
स्वतःच्या स्वाथासाठी देवाला मंचदरात बंदीवान करतो. लोकसेवा हीि ईश्वरसेवा या न्यायाने देवासाठी 
मंचदरे बाधंण्याऐवजी र्ोरर्रीब लोकासंाठी घरे बाधूंन देिे हीि खरी ईश्वरसेवा. हीि त्यािी खरी पूजा. पि 
समाजात असे घडत नाही. लोकही भारी भोळे आचि खुळे! आपल्या पोिंच्या पोरानंा दूध, दही, पोळी, तूप, 
मध, फळे खाऊ घालत नाहीत. पि या साऱया वस्तू देवळातील दर्डी मूतीच्या आंघोळीसाठी आचि 
नैवद्यासाठी वापरतात. दर्डाच्या देवापेक्षा मुलाबाळािंा त्या वस्तूवर अचधक अचधकार आहे. म्हिूनि 
देवािी मचंदरे बाधंण्यापेक्षा सारी देवळे खरीखुरी ज्ञानमचंदरे झाली पाचहजेत.’ राजषी शाहूमहाराज याचं्या 
चविाराने भारून रे्लेले जर्दाळेमामा वरील चविार करीत बसले होते. कारि नुकत्याि सुरू केलेल्या श्री 
चशवाजी मराठा बोचडंर्साठी भचवष्ट्यात बाधंावयाच्या इमारतीिे चविार त्याचं्या मनात घोळत होते. त्याि 
वळेी बोचडंर्िे उपाध्यक्ष आचि त्यािें स्नेही श्री. भर्वतंराव रघुनाथ काबंळे त्यानंा भेिंायला बोचडंर्मध्ये 
आले. 

 
श्री. भ. र. काबंळे हे नर्रपाचलकेिे कौस्न्सलर आचि ऑनररी ब्रिँ मचॅजस्रेिं होते. सरळ, सेवाभावी 

सज्जन र्ृहस्थ. मार्ासलेल्या चवद्याथ्यांना चशक्षि चमळाव,े यासाठी ते साहाय्य करायिे. म्हिूनि सरकारने 
त्यानंा रावसाहेब ही पदवी चदलेली. आल्याबरोबर ते जर्दाळेमामानंा म्हिाले, “मामा, रे्ली रात्रभर माझ्या 
डोक्यात शुभ चविारािे वारे वहात आहेत. सूयोदयाला चनिगय घेतला आचि ती आनंदािी शुभवाता तुम्हाला 
सारं्ायला आलोय.” 

 
“आनंदािी कोिती बातमी घेऊन आलात?” 
 
“कसब्यात संकेश्वरािे देऊळ आहे. रस्त्याला लार्नू. चसिंी सव्हे नंबर ९३५ मधले. हे देऊळ मूळिे 

श्री. धोंचडबा नलावडे याचं्या खाजर्ी मालकीिे. धोंचडबाच्या मृत्यनंूतर ते वारसाहक्काने त्यािंा दत्तक पतु्र 
श्री. मातंड नलावडे याचं्या मालकीिे झाले. त्यानंी ते देऊळ एखाद्या िारं्ल्या सावगजचनक कायासाठी वापर 
करण्यासाठी माझ्या नावावर १९२५ सालीि बक्षीसपत्र करून चदलेले आहे.” 

 
“हाँऽऽ त्या अधंाऱया देवळािा वापर र्ाजेंखस आचि दारूबाज िारं्लाि करत आहेत की.” 

जर्दाळे-मामा बोलू लार्ले, “चदवसा तेथे र्ाढव ेआचि कुत्री यािंा वावर असतो. त्या देवळािी का आहे 
आनंदािी बातमी?” 

 
“तीि सारं्ायला मी आलोय. हे संकेश्वरािे देऊळ आपल्या बोचडंर्साठी बक्षीसपत्र करून देण्यािा 

मी चनिगय घेतलाय!” 
 
“खरोखरि ही आनंदािी बातमी आहे. आपल्या बोचडंर्च्या भावी भरभरािंीिे हे लक्षि मानायला 

हरकत नाही. योर्ायोर्ावर माझा चवश्वास नाही. पि हा िारं्ला योर्ायोर् घडतोय खरा. देवळािंी 
ज्ञानमचंदरे व्हावीत, यािाि मीही चविार करीत होतो. देवळाभोवतीच्या मोकळया जारे्त इमारत बाधूंन तेथे 
शाळाही सुरू करता येईल. त्या अथाने देवळािे चवद्यामंचदर होईल, यात शकंा नाही.” 

 



 
           

श्री. भ. र. काबंळे यानंी त्या आठवड्यात सकेंश्वर देवळािे संस्थेला बक्षीसपत्र करून चदले. पि या 
संकेश्वर देवळामुळे जर्दाळेमामानंा अनेकाचं्या चवरोधाला तोंड द्याव ेलार्ले. 

 
संकेश्वर देऊळ बक्षीसपत्राने बोचडंर्ला चमळाल्यानंतर पचहली नऊ वष ेकुिीही या बक्षीसपत्राचवरुद्ध 

तक्रार केली नव्हती. जर्दाळेमामानंी बोचडंर्तफे या देवळािे नर्रपाचलकेिे सवग कर भरले होते. तसेि 
नर्रपाचलकेकडून आलेल्या नोचिंसीनुसार दर्ड काढिे, तेथे एक नवीन खोली बाधंिे, मुतारी बाधंिे 
इत्यादी कामे नर्रपाचलकेिी परवानर्ी घेऊन केली होती. त्या देवळािी सारी व्यवस्था संस्थाि पहात 
होती. काही चवद्याथीही तेथे रहायिे. या देवळािी स्वच्छता ठेवण्यािे काम ससं्थेिा र्डी करत असे, तर 
देवळातील दररोजिी चदवाबत्ती बोचडंर्मधील चवद्याथी आळीपाळीने करीत असत. देवळात बसून ते 
अभ्यासही करीत असत. 

 
महाचशवरात्रीच्या चदवशी श्रावि सोमवारी प्रहदू भाचवक या देवळातील देवाच्या दशगनाला येत. 

देवापुढे धमादाय पेिंी ठेवलेली. देवाला ओवाळायिे पसेै लोक त्यात िंाकीत. ते पैसे संस्थेकडे जमा होत. 
देवालय पूवापार खाजर्ी मालकीिे असल्याने कुिा रु्रवाला अथवा ब्राह्मिाला या देवळातील पूजेिे हक्क 
वर्ैरे नव्हता. तरी पि वषातून एखादे वळेी लोक ब्राह्मिाकडून देवाला अचभषेक करीत. तोही ससं्थेिी 
परवानर्ी घेऊन. अचभषेक सपंल्यानंतर ते धमादाय पेिंीत एक रुपया दान िंाकीत. 

 
लोकमान्य चिंळकानंी महाराष्ट्रात र्िेशोत्सव आचि चशवजयंती उत्सव सुरू केलेले. 

चशवाजीमहाराज तर जर्दाळेमामािें दैवत! तेव्हा जर्दाळेमामानंी बाशीत चशवजयंती महोत्सव साजरा 
करण्यािे चनचश्चत केले. चशवाजीमहाराज हे खरेखुरे रयतेिे राजे. त्यािंा र्ोरर्चरबाचंवषयीिा 
कळवळा,त्यािंी सामाचजक न्याय-प्रस्थापनेिी जाि आचि कृती, त्यािंी उच्च दजािी नैचतकता या र्ोष्टी 
महाराष्ट्रालाि नव्हे तर साऱया भारताला आदशगवत आचि अनुकरिीय. तरुिानंा त्याचं्यापासून पे्ररिा 
चमळावी, म्हिून जर्दाळेमामानंी हा चशवाजी जन्मोत्सव बाशीत सुरू केला. हा उत्सव संस्थेिे कायगकते, 
चवद्याथी आचि कसबा पेठेतील लोक दरवषी एकचदलाने साजरा करीत. या चनचमत्ताने बाशी शहरातून जंर्ी 
चमरविूक चनघे. चशवाजीमहाराजाचं्या जयजयकाराने अवघी भर्वतं नर्री दुमदुमनू जाई. त्या चदवशी 
बोचडंर्मध्ये सिािे वातावरि असे. त्या चदवशी जर्दाळेमामा स्वखिाने र्ावातल्या र्ोरर्चरबानंा चखरीिे 
जेवि देत असत. 

 
या चशवजयतंी समारंभाच्या चनचमत्ताने जर्दाळेमामा देशभक्तीपर र्ीते, पोवाडे इत्यादी करमिुकीिे 

कायगक्रम आयोचजत करत. त्यािबरोबर कुस्त्या, चवचवध खेळाचं्या स्पधा आचि चनबंधलेखन, वकृ्तत्व आचि 
चित्रकला स्पधाही आयोचजत करीत. यशस्वी स्पधगकानंा समारंभपूवगक बचक्षसेही वािंत. या बक्षीस 
समारंभासाठी ते अभ्यासू वक्त्यानंा आमचंत्रत करीत. चशवाजी चवद्यापीठ, कोल्हापूरिे कुलरु्रू झालेले 
इचतहासािे र्ाढे अभ्यासक डॉ. आप्पासाहेब पवार यानंा त्यानंी एका वषी या कायगक्रमाला बोलाचवले होते. 
हे सारे कायगक्रम मोठ्ा जोषात, जल्लोषात आचि चशवाजीमहाराजाचं्या जयजयकारात साजरे होत होते. हे 
कायगक्रम संकश्वेर देवळात होत. इतरानंा असे कायगक्रम तेथे करायिे असतील तर त्यानंा संस्थेिी रीतसर 
परवानर्ी घ्यावी लारे्. 

 
दरवषी होिाऱया या चशवजन्मोत्सवात साऱया जाचतधमािे लोक भार् घेत. या महोत्सवामुळे बहुजन 

समाज जार्ृत होऊ लार्ला. जर्दाळेमामाचं्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ लार्ला. हे पाहून काही मतलबी 



 
           

लोकानंी धमाच्या नावावर जर्दाळेमामाचं्या आचि त्याचं्या बोचडंर्च्या चवरुद्ध रान उठवायला सुरुवात 
केली. जर्दाळेमामा अस्पृश्य मुलाकंडून देवळात चदवाबत्ती करतात म्हिजे धमग बुडवतात, हा त्यािंा 
आरोप! त्यानंा प्रलर्ायत समाजातील काहींनी िेंकू चदला आचि १९४५ साली वरे्ळा चशवजयंती उत्सव 
संकेश्वर देवळात आचि तोही बोचडंर्िी म्हिजे जर्दाळेमामािंी परवानर्ी न घेता करायिे त्यानंी ठरचवले. 
हे देऊळ सावगजचनक असल्यािा त्यािंा दावा. ही र्ोष्ट चसद्ध करण्यासाठी कोिंात जाण्यािीही ते भाषा बोलू 
लार्ले. पि तत्पूवी या लोकानंी बहुजन समाजातील लोकानंाि पुढे करून भाडंिे आचि कुरापती 
काढायला सुरुवात केली. 

 
संकेश्वर देवळात बोचडंर्िी मुलं अभ्यासाला येत. त्यानंा दारुडे आचि र्ाजेंखस लोक त्रास देऊ 

लार्ले. तेव्हा अशा लोकानंा जर्दाळेमामानंी देवळाबाहेर हाकलून लावले. ते चिडले. त्यानंी मामािें 
नातेवाईक श्री. दत्त ूपािंील यानंा चिथावले. बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांनी देवळात अंड्यािंी िंरफले िंाकली या 
बातमीिी शहाचनशा न करता श्री. दत्त ूपािंील यानंी तरगरग होऊन देवळातल्या मुलानंा चशवीर्ाळ सुरू केली. 
र्दी जमली. प्रकरि हातघाईवर आले तेव्हा श्री. व्यंका देवकर आचि चवद्याथी खवळले. त्यानंी चवरोधकानंा 
बेदम िोप देऊन पळवनू लावले. तेव्हा लोकानंी नंतर श्री. सखाराम जर्दाळे यानंा पढेु करून स्वतंत्ररीत्या 
चशवजयतंी जर्दाळेमामािंी परवानर्ी न घेता करण्यािे ठरचवले.  

 
ही कुिकुि श्री जर्दाळे मामांना अर्ोदरि लार्ली होती. चशवजयंतीिा कायगक्रम १३ मे १९४५ ला 

होता. तेव्हा मामािंी ९ एचप्रल आचि २९ एचप्रल १९४५ या रोजी कलेक्िंरना दोन पते्र चलहून श्री सखाराम 
जर्दाळे यािें संस्थेिी परवानर्ी न घेताि उत्सवािे पते्र संकेश्वराच्या देवळाच्या प्रभतीवर िंाकायिा प्रयत्न 
िालचवला. श्री जर्दाळे मामा आचि बोचडंर्च्या चवद्याथी वानरसेनेिे/ने त्याला चवरोध केला. प्रकरि 
हातघाईवर येण्यािी चिन्हे चदसू लार्ली. श्री सखाराम जर्दाळे याने श्री जर्दाळे मामाचं्या र्िुरीला 
धरण्यािाही प्रयत्न केला. पि बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांनी त्याला आल्लाद वर उिलला. इतक्यात 
पूवगसूिनेनुसार पोलीस आले. त्यानंी श्री सखाराम जर्दाळे याचं्यावर खिंला भरला. प्रकरि कोिंात रे्ले. 
पुढे कोिंात श्री सखाराम जर्दाळे यानंी ससं्थेच्या देवळाच्या वचहवािंीस हरकत करिार नाही, असे चलहून 
चदले. पि प्रकरि एवढ्ावरि थाबंले नाही. 

 
चवरोधकानंी वर्गिी र्ोळा करून पसैा जमचवला आचि संकेश्वर देऊळ हे सावगजचनक असल्यािे 

चसद्ध करण्यासाठी कोिंात केस दाखल केली. हे देऊळ संस्थेच्या खाजर्ी मालकीिे असल्यािे चसद्ध 
करिारे पुराव ेकोिंात दाखल केले रे्ले. त्यामुळे बाशी आचि सोलापूरच्या कोिंात संस्थेच्या बाजूने चनकाल 
लार्ला. शवेिंी चवरोधकानंी मंुबईच्या हायकोिंात दावा दाखल केला. पि हायकोिंानेही ससं्थेच्या बाजूने 
चनिगय चदला तेव्हा कुठे चवरोधक र्प्पर्ार पडले. या कामी संस्थेिे चहतप्रितक, मंुबई राज्यािे त्या वळेिे 
अबकारी मंत्री ना. ल. मा. पािंील यािें संस्थेला बहुमोल मार्गदशगन चमळाले. 

 
सध्या संकेश्वर देवळात दुमजली इमारत बाधूंन पूिग झाली असून त्या इमारतीमध्ये ‘महात्मा फुले 

चवद्यामंचदर’ ही प्राथचमक शाळा सुरु आहे. जर्दाळेमामािें ‘देवािंी देवळे ही ज्ञानमंचदरं व्हावीत’ हे स्वप्न 
साकार झाले आहे. 



 
           

८. भगीरथ प्रयत्िािे ज्ञािगांगा दारोदारी! 
 

श्री चशवाजी बोचडंर्मध्ये मुले पाठवायला खेड्यातील लोक प्रथम तयार नसायिे. पि 
जर्दाळेमामानंी नर्रपाचलकेत नोकरी करीत करीत बाशी तालुक्यातील र्ावानंा भेिंी चदल्या. बोचडंर्साठी 
ज्वारी जमा करण्यािा त्यािंा उदे्दश पि त्याहीपेक्षा चशक्षिािे महत्त्व लोकाचं्या र्ळी उतरविे त्यानंा 
महत्त्वािे वािें. त्यात त्यािें भािे बोचडंर्मध्ये आहेत हे समजल्यावर पालक हळूहळू आपली मुले बोचडंर्ात 
पाठव ू लार्ले. महादेवाच्या प्रपडीवर र्ळतीिा एकेक थेंब पडत असतो. शकंराला प्रसन्न करण्यासाठी. 
त्याप्रमािे जर्दाळेमामा चिकािंीने, सातत्याने र्ोरर्रीब शतेकऱयानंा चशक्षिािे महत्त्व समजाऊन 
सारं्ायािे. या शतेकऱयाला चशक्षिािे महत्त्व समजल्यावर त्यािंा चतसरा ज्ञानािा डोळा उघडेल आचि 
त्यािें कोिंकल्याि होईल, ही त्यािंी दृढ धारिा. त्यािेि फळ म्हिजे बोचडंर्मध्ये चवद्याथीसंख्या वाढू 
लार्ली. ती १९४०-४१ या शकै्षचिक वषात एकश ेबारापयंत रे्ली. जार्ा अपुरी म्हिनू प्रवशे बंद केल्यािे 
सारं्िेही त्याचं्या जीवावर येत होते. हा मुलािंा ओघ कमी करण्यासाठी त्यानंा प्राथचमक चशक्षिािी र्ंर्ा 
लोकदारी नेण्यािी र्रज वािूं लार्ली. पवगत महंमदाकडे येत नाही म्हिून महंमदाने पवगताकडे रे्ले 
पाचहजे. 

 
बाशी तालुक्यातील अठ्ठ्ठ्ाऐंशी र्ावानंा जर्दाळेमामानंी भेिंी चदल्या. त्यापंैकी चनम्या र्ावात 

स्कूलबोडाच्या प्राथचमक शाळा होत्या. त्या र्ावातील मुले चतसरी-िवथी पयंतिे चशक्षि घेऊन पुढल्या 
चशक्षिासाठी बाशीला बोचडंर्मध्ये यायिी. पि ज्या र्ाविी लोकसंख्या हजारपेक्षा कमी होती त्या र्ावातील 
छोट्या बालकानंा पचहली ते िवथी चशक्षि घेण्यासाठी बाशीला बोचडंर्मध्ये याव े लार्ायिे. अशा र्ावात 
प्राथचमक शाळा सुरू केल्या तर लहान मुले आचि मुख्यतः मुली आईबापाचं्या मायेच्या छत्रात राहून 
चवनाखिग चशकू शकतील. कारि एक मुलर्ी चशकली तर एक कुिंुंब चशकल्यासारखं होते. म्हिून ज्या र्ावी 
प्राथचमक शाळाि नाहीत तेथे कमगवीर भाऊराव पािंलानंी व्हालंिंरी चशक्षिािे जाळेि उभे केल्यािी त्यानंा 
माचहती होती. अशा र्ावोर्ावी सुरू करायच्या व्हालंिंरी शाळेत आपल्याि बोचडंर्मधून सातवी वा मरॅीक 
झालेल्या चवद्याथ्यांना चशक्षक म्हिून नेमता येईल हाही त्यानंी चविार केला. र्ावोर्ावी सुरू करावयाच्या 
व्हालंिंरी शाळेिा हा चविार जर्दाळेमामानंी आपल्या चमत्रमंडळींना साचंर्तला. सवांना तो पिंला. १९४० 
साली ‘साक्षरता प्रसारक मंडळ’ ही संस्था स्थापन झाली. या संस्थेच्या कायगकारी मंडळावर ते 
पचहल्यापासून कायगरत होते. या संस्थेने १९४० पासून १९५५ पयंत बाशी तालुक्यातील सुमारे ५५ 
खेड्यापाड्यातूंन व्हालंिंरी शाळा काढून इयत्ता १ ली ते ४ थी पयंतच्या चशक्षिािा जोरदार प्रसार केला. या 
संस्थेिे अध्यक्ष म्हिनू श्री. काकासाहेब झाडबुके तर सेके्रिंरी म्हिून श्री. र्ाडेकर मास्तर काम पाहत होते. 
जर्दाळेमामािंा या कायात प्रसहािा वािं होता. त्यानंा त्यािें चमत्र श्री. िंी. बी. जर्दाळे, श्री. सभंाजी 
बारंरु्ळे, देशमुख मास्तर, श्री. अंबादास पािंील, श्री. एस. के. रेवडकर, श्री. रा. रे्. प्रशदे रु्रुजी, श्रीधर 
पािंील आदींिे सहकायग लाभले. भचर्रथ प्रयत्नाने ज्ञानर्ंर्ा खेड्यापाडयातंील दारोदारी जाऊन 
पोहोिली. ही संस्था कायद्याप्रमािे ८ फेबु्रवारी १९४३ रोजी रचजस्िंरही झाली होती. 

 
या व्हॉलंिंरी शाळा िालवतानाही जर्दाळेमामा आचि त्याचं्या सहकाऱयानंा अनेक अडीअडििींना 

तोंड द्याव े लार्ले. हा इचतहासही लक्षिीय आहे. साक्षरता प्रसारक मंडळाच्या कायगकारिीच्या बैठकीत 
जर्दाळेमामा शाळेच्या अडििीही सारं्त होते आचि त्यावर उपायही सुिवत होते. व्हॉलंिंरी शाळानंा 
चमळिारे तुिंपुंजे अनुदान चशक्षकाचं्या पर्ारासाठीही पुरत नसे. प्रत्येक चशक्षकाना दरमहा कसेबसे 
तेवीसिोवीस रुपये चमळत. हा पर्ार लोकलबोडाच्या चशक्षकानंा चमळिाऱया पर्ाराच्या चनम्माही नसे. 



 
           

जर्दाळेमामा म्हिाले, “चशक्षकानंाही पोिं असतं. मुलाबाळािंा संसार असतो. चनम्म्या पर्ारात त्यािें कसे 
भार्िार? चशक्षक आर्थथक चवविंनेत राचहले तर मुलानंा मन लावनू चशकविे त्यानंा मानचसकदृष्ट्ट्या अशक्य 
होते. त्यानंा पूिग पर्ार द्यायिा तर संस्थेला वषाला सहासात हजारािंी तूिं येते. ती कशीही करून भरून 
काढली पाचहजे.” 

 
“ती कशी भरून काढायिी?” श्री. चन. रं. सावळेने प्रश्न केला. 
 
“ती कशी भरून काढायिी? त्यासाठी आपि काय कराव े ते सारं्ा मामा. म्हिजे त्या कामाला 

आपि लार्ू.” श्री. रा. रे्. प्रशदे यानंी मामानंा चवनंती केली. 
 
“तेि सारं्ायला सुरुवात करतो.” जर्दाळेमामा बोलू लार्ले. “प्रथम शासनाकडे आचि चजल्हा 

लोकलबोडाकडे अनुदान चमळण्यासाठी चवनंतीवजा ठराव करून पाठव.ू” या सूिनेप्रमािे दोन ठराव पास 
झाले. पचहला असा : “सरकारने सुिचवलेल्या स्केलप्रमािे (चशक्षकानंा) पर्ार देण्यास संस्थेला चमळिाऱया 
ग्रँिंचशवाय जी जादा रक्कम लारे्ल, ती सरकारने संस्थेस द्यावी. अथवा चशक्षिाप्रीत्यथग घेतल्या जािाऱया 
लोकलफंडाच्या रकमेतून चडस्स्रक्िं लोकलबोडाकडून (मदत म्हिून) देववावी.” 

 
दुसरा ठराव मोठा आचि सचवस्तर होता. तो मामानंी सेके्रिंरींना चडक्िेंक केला. ते बोलत होते. श्री. 

र्ाडेकर मास्तर चलहून घेत होते. “सोलापूर चजल्यातील चशक्षिािे कायग चडस्स्रक्िं लोकलबोडग हे 
लोकलफंडातून िालचवते. या लोकलफंड रकमेत ज्या ज्या र्ावी संस्थेच्या व्हॉलंिंरी शाळा आहेत, त्या त्या 
र्ावच्या लोकािंाही पैसा आहेि. त्या र्ावच्या चशक्षि कायाकचरता चडस्स्रक्िं लोकल बोडास काहीएक खिग 
येत नाही. कारि ससं्थेच्या व्हॉ. शाळा ज्या चठकािी चड. लो. बोडाच्या शाळा नाहीत, अशाि चठकािी 
आहेत. अशा र्ावच्या चशक्षिािे कायग ससं्था करीत आहे आचि या कायासाठी संस्थेस प्रतीवषी मोठी तूिं 
सोसावी लार्ली आहे. यापढेुही (व्हॉ. चशक्षकािंा पर्ारस्केल देण्याच्या) नवीन योजनेप्रमािे ससं्थेस सुमारे 
सहासात हजार रुपये वार्थषक तूिं येिार आहे. अशा स्स्थतीत संस्थेस नाइलाजास्तव बऱयािशा शाळा बंद 
करिे भार् पडेल आचि त्यामुळे िालू असलेले चशक्षिकायग बंद होईल. म्हिून त्या त्या र्ावच्या वसूल 
होिाऱया लोकलफंडाच्या रकमेतून (चड. लो. बोडग ८ पै. प्रमािे चशक्षिासाठी खिग करीत आहे त्याप्रमािे) ८ 
पै. प्रमािे ग्रिँं चड. लो. बोडाने (या) ससं्थेस द्यावी.” (साक्षरता प्रसार मंडळािे चद. ६-७-१९४७ िे ठराव.) 

 
“लोकलबोडग कधी ग्रिँं देिार? त्यापेक्षा लोकाकंडून देिग्या चमळवनू तूिं भरून काढावी.” श्री 

शाहू पवार मधेि म्हिाले. “लोक देिग्या तरी चकती वळेा आचि कुिाकुिाला देिार?” मामा बोलू लार्ले, 
“देिग्या मार्ण्यापेक्षा आपि कायमस्वरूपी एखादा उद्योर् िालवनू त्यातून होिाऱया नफ्यातून तूिं भरून 
काढलेली बरी!” 

 
ििेअंती रेशप्रनर् दुकान सुरू करण्यािे ठरले. प्राथचमक स्वरूपािे भाडंवल पुरवण्यािी जबाबदारी 

श्री. र्ाडेकर मास्तरानंी स्वीकारली. श्रीधर पािंील, चवष्ट्िू वाघमारे यानंी अनुक्रमे मापाडी आचि शॉप 
मनेॅजरिे काम करायिी तयारी दशगचवली. श्री. केरू मोरे यािंी क्लाकग  म्हिून नेमिूक झाली तर 
सोलापूरहून धान्य आिनू देण्यािी जबाबदारी अंबादास पािंील यानंी स्वीकारली. जर्दाळेमामानंी 
रु्ळओळ रस्त्यावरिी आपली इमारत दुकानासाठी मोफत चदली. दुकान सुरू झाले. त्यािी दररोजिी 
देखरेख जर्दाळेमामा करू लार्ले. या उद्योर्ात चमळिाऱया नफ्यातून तोिंा भरून चनघू लार्ला. 



 
           

चशक्षकानंा योग्य पर्ार चमळू लार्ला. पि पुढे रेशन उठल्याने सदर उद्योर्धंदा बंद करावा लार्ला आचि 
पुन्हा संस्थेच्या तुिंीिा प्रश्न भेडसाव ूलार्ला. 

 
साक्षरता प्रसारक मंडळािी पुन्हा बैठक भरली. साधकबाधक ििा झाल्यावर या व्हॉलंिंरी शाळा 

बंद करण्यािा चनिगय झाला. चशक्षकािें नुकसान होऊ न देण्यािी जबाबदारी श्री. िंी. बी. जर्दाळे यानंी 
स्वीकारली. सवग चशक्षकानंी िंी. बी. आबाचं्या सल्ल्याप्रमािे त्यानंा कमी करण्याच्या नोचिंसा स्वीकारल्या 
पि या व्हॉलंिंरी शाळा शासन ताब्यात घेईपयंत िालू ठेवण्यािे मान्य केले. शासनाने शाळा ताब्यात 
घेईपयंत पर्ार चमळाला नाही तरी मुलािें शकै्षचिक नुकसान िंाळण्यासाठी चशक्षक शाळा िालचवण्यास 
तयार झाले. 



 
           

९. नवरोधातूि नवकासाकडे 
 

समाजात सत्कायाला प्रथम चवरोध होतोि. जर्दाळेमामानंी कुठलेही चवधायक काम हाती घेऊ 
द्या, त्याला चवरोध ठरलेला. बोचडंर् सुरू केले तेव्हा बाशीतील प्रचतचष्ठत आचि र्ावोर्ाविे पािंील-देशमुख, 
कुलकिी-देशपाडें ही मंडळी त्याचं्यावर रुष्ट झाली. खेड्यातील पोरं चशकल्यावर त्यािंी र्ाईरु्रं राखायला 
कोि? यामुळेि जर्दाळेमामानंा त्यािंा चवरोध. बाशी नर्रपाचलकेत प्रलर्ायत बोचडंर्च्या बरोबरीने अनुदान 
चमळचवण्यािी मामािंी मार्िीही त्यानंा चवरोधक चनमाि होण्याति झालेली. पचहल्या वषी बोचडंर्ला तीनश े
रुपये नर्रपाचलकेकडून चमळाले. प्रलर्ायत बोचडंर्पेक्षा चकतीतरी कमी. तसे दुसऱया वषी होऊ नये. म्हिनू 
मामानंी रान बाधंायला सुरुवात केली. 

 
जर्दाळेमामानंी दुसऱया वषारंभीि आपले चमत्र श्री. बाबुराव कुदळे आदी नर्रपाचलका सदस्य 

चमत्रािंी भेिं घेतली. श्री चशवाजी मराठा बोचडंर्ला प्रलर्ायत बोचडंर्इतकेि म्हिजे सातश ेरुपये अनुदान 
चमळाले पाचहजे, असा त्यानंी न्याय्य हट्ट धरला. सब-कचमिंीच्या बठैकीत कुठल्या बोचडंर्ला चकती रक्कम 
मंजूर करायिी, हे नर्रपाचलकेिे अध्यक्ष खाजर्ीत अर्ोदर ठरवायिे. त्याप्रमािे सबकचमिंीिे िेअरमन श्री 
चशवाजी मराठा बोचडंर्ला पािश ेरुपये मंजूर करिार होते पि ऐन बैठकीत जर्दाळेमामानंी श्री. कुदळे 
यानंा चिठ्ठी चलहून ती त्याचं्याकडे हस्तातंचरत केली. श्री. कंुदळयानंी सातश े रुपयाचं्या मदतीिा ठराव 
माडंला. कुिीतरी अनुमोदनही चदले. ठराव पास झाला. नर्रपाचलकेिे अध्यक्ष प्रलर्ायत समाजातले. 
जर्दाळेमामानंी आपल्या बोचडंर्ला मदत मंजूर करून घेताना प्रलर्ायत बोचडंर्शी केलेल्या बरोबरीने 
त्यािंा जळफळािं झाला. पि एवढ्ावरि हा जळफळािं कमी झाला नाही. जर्दाळेमामाचं्या चवरोधात 
प्यादी हलू लार्ली. 

 
पुढील बैठक ही नर्रपाचलकेमाफग त बाशीतील शाळा-हायस्कूलमधील हुशार चवद्याथ्यांना 

चशष्ट्यवृत्या मजूंर करण्यासाठी भरिार होती. हुशार मुलाचं्या याद्या मुख्याध्यापकाकंडून येत. त्यात 
नर्रपाचलकेिे अध्यक्ष सारं्तील त्या चवद्याथ्यांिी नावहेी घुसडली जाण्यािी शक्यता असे. म्हिजे हुशार 
मुलाऐंवजी इतर वचशल्याचं्या चवद्याथ्यांना-त्यानंा चशष्ट्यवृत्तीिी र्रज नसतानाही-चशष्ट्यवृत्त्या मंजूर होण्यािी 
शक्यता होती. तसे होऊ नये म्हिून जर्दाळेमामानंी पद्धतशीरपिे रान बाधंायला सुरुवात केली. 

 
खेडोपाड्यातंील हुशार, होतकरू आचि र्रीब चवद्याथ्यांना शोधून आिनू जर्दाळेमामा त्यानंा 

आपल्या बोचडंर्मध्ये मोफत प्रवशे द्यायिे. अशा र्रजू आचि हुशार मुलानंा नर्रपाचलकेिी चशष्ट्यवृत्ती 
चमळवनू देिं हे पालक म्हिून त्यािें कतगव्यि होते. १९३९-४० या शकै्षचिक वषात बोचडंर्मधील हुशार 
चवद्याथ्यांना नर्रपाचलकेच्या चशष्ट्यवतृ्त्या चमळाव्यात, ही चवनंती करण्यासाठी म्युचनचसपल इंस्ग्लश 
हायस्कूलिे मुख्याध्यापक श्री. नाडकर यानंा भेिूंन त्यानंा चवनंती केली. त्यानंी मामािंी चवनंती मान्य केली. 
मुख्याध्यापकानंी जर्दाळेमामाचं्या साहाय्याने हुशार मुलािंी यादी केली आचि त्यानंा नर्रपाचलकेच्या 
चशष्ट्यवृत्त्या चमळाव्यात अशी चशफारस करून ती यादी नर्रपाचलकेच्या चशक्षि चवभार्ाच्या सब-कचमिंीकडे 
आचि अध्यक्षाकंडे पाठचवली. अशा चशष्ट्यवतृ्त्या बैठकीत ठराव पास झाल्यानंतर चवद्याथ्यांना चमळत असत. 

 
बैठकीिा चदवस उर्वला. वळेेप्रमािे सभासद जमले. बैठकीिी ठरलेली वळे िंळून रे्ली तरी 

नेहमीप्रमािे अध्यक्ष चमप्रिंर्ला आले नाहीत. जर्दाळेमामाचं्या कौस्न्सलसग चमत्रांपैकी एकाला चनयमाप्रमािे 
बैठकीिे अध्यक्ष म्हिनू चनवडून चदले. हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकानंी चशफारस करून नाव ेपाठचवलेल्या 



 
           

सवग चवद्याथ्यांना एकमताने चशष्ट्यवृत्त्या मंजूर झाल्या. ठराव पास झाला. बैठक बरखास्त झाली. एकेक 
सभासद बाहेर पडत असताना नर्रपाचलकेिे अध्यक्ष चमप्रिंर्हॉलच्या पायऱया िढू लार्ले. त्यानंा चमप्रिंर् 
संपल्यािे ऐकून आश्चयग वािंले. अध्यक्षाचंशवाय चमप्रिंर् कशी झाली? असा प्रश्न त्याचं्याबरोबर येत 
असलेल्या एकाने चविारला. तेव्हा ‘अध्यक्ष महाराज परर्ावी रे्ल्यािे कळल्याने चनयमाप्रमािे हजर 
सभासदातून एकािी अध्यक्ष म्हिून चनवड करून चमप्रिंर् झाली’ असे कुिीतरी उत्तर चदले. अध्यक्ष रार्ाने 
लालबुंद झाले. ‘बरे बरे! बघून घेऊ!’ असे पुिंपुिंत पाय आपिंीत ते पायऱया उतरून चनघून रे्ले. यामारे् 
कारकून जर्दाळेमामािंा हात असल्यािे कुिीतरी अध्यक्षािें कान भरले. तेव्हा अध्यक्षानंी मामानंा आपला 
हात दाखचवण्यािा चनश्चय केला. 

 
बोचडंर्मधील चवद्याथीसंख्या तर वाढत होती. भाड्याने जार्ा घेऊन त्याचं्या राहण्यािी सोय करिे 

चदवसेंचदवस अवघड होऊ लार्ले. संस्थेला स्वतःिी जार्ा आचि इमारत यािंी र्रज भासू लार्ली. तेव्हा 
जर्दाळेमामानंी बोचडंर्साठी श्री. बी. जी. मोचहते याचं्या साहाय्याने शहराच्या पचश्चमेला रेल्व ेरुळालर्तिी 
सव्हे नं. ३०१ पैकी एक एकर तीस रंु्ठे जार्ा खरेदी केली. त्या जारे्लर्तिी दोन एकर जार्ा बाशीतील 
धचनक, दानशूर श्री. काकासाहेब सुलाखे यानंी संस्थेला बक्षीसपत्र करून चदली. अशा तऱहेने 
जर्दाळेमामाचं्या ससं्थेला एक नवीन स्थान चनमाि झाले. 

 
या दोनही जार्ा म्हिजे उजाड माळरान. मामलेदार किेरीच्यापढेु रात्रीअपरात्री जायला लोक 

घाबरायिे. पि जंर्लािे मरं्ल करण्यािी जर्दाळेमामािंी चजद्द आचि चिकािंी. बोचडंर्साठी नवीन जार्ा 
झाल्याने बोचडंर्मधील चवद्याथ्यांत ितैन्यािे वारं सळसळलं. शाळा सुिंल्यावर ते त्या जारे्वर कामाला 
लार्ले. झाडेझुडपे उपिंली. दर्डधोंडे बाजूला केले. उंिविें सपािं झाले. खळरे् बुजून रे्ले. झाडाच्या 
फादं्यािें झाडू झाले. ते जार्ा साफ करू लार्ले. त्यावर मुले खेळूबार्डू लार्ली आचि त्या जारे्वर इमारत 
बाधंण्यािे स्वप्न जर्दाळेमामाचं्या मनात तरळू लार्लं. 

 
सदर जारे्वर नव्या इमारतीिी कोनचशला ८ जानेवारी १९३९ रोजी प्रमुख पाहुिे मे. बी. के. 

दळवीसाहेब, चडस्स्रक्िं तज्ज, सोलापूर याचं्या शुभहस्ते बसली. त्या वळेी खुद्द पाहुण्यानंी बोचडंर्ला पािश े
रुपयािी देिर्ी चदली. त्यािवळेी काही दानशूरांनी नव्या इमारतीच्या बाधंकामासाठी सुमारे एक हजार 
रुपये देण्यािी आश्वासने चदली. काहींनी प्रत्येकी एक्कावन्न रुपये रोख मदतही केली. पुढे ४ मािग १९३९ रोजी 
बाशी येथील म्युचनचसपल हॉस्स्पिंलसमोर श्रीछत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या पुतळयािा अनावरि समारंभ 
अक्कलकोिंिे राजे श्रीमंत चवजयप्रसह फते्तप्रसह भोसले यािें शुभहस्ते सपंन्न झाला. त्यानंी जर्दाळेमामाचं्या 
बोचडंर्ला भेिं देऊन आचि बोचडंर्िी प्रर्ती पाहून दोनश ेरुपयािंी देिर्ी चदली. 

 
जर्दाळेमामानंी पचहल्या इमारतीच्या बाधंकामािे बजेिं मंजूर करून घेऊन नकाशाप्रमािे 

इमारतीिा पाया खिायला सुरुवात केली. कुदळी जचमनीत घुसू लार्ल्या. खोरे-पाट्या माती बाहेर काढू 
लार्ल्या. पायातील खडकािा मुरूम पाट्यात भरू लार्ला. मुलाचं्या डोक्यावरून पाट्या चदसू लार्ल्या. 
मुलाचं्या िेहऱया-अंर्ातून घामाच्या धारा वाहू लार्ल्या. र्ळयातल्या हारापेक्षा त्या अचधकि शोभ ूलार्ल्या. 
जर्दाळेमामा स्वतः पायातील मुरूम पाट्यातं भरून देऊ लार्ले. खोऱयाने पािंी भरताना अिानक खोऱया 
पािंीच्या कडाला आपिूंन त्याचं्या नडर्ीवर आदळला. जीवघेिी कळ आली. त्यािवळेी त्याचं्याकडे 
आलेल्या सद र्ृहस्थानंी त्यानंा साचंर्तलेली बातमी नडर्ीला खोऱया लार्नू झालेल्या वदेनेपेक्षा अचधक तीव्र 
होती. 



 
           

ती बातमी होतीि तशी काळजी करण्यासारखी. नर्रपाचलकेत सबकचमिंीिी कामे कमी 
असल्यािा आचि कािंकसरीच्या नावाखाली सब-कचमिंी कारकून जर्दाळेमामानंा नोकरीतून कमी 
करण्यािा ठराव नर्रपाचलकेच्या अध्यक्षानंी माडंायिा ठरचवले होते. मामा प्रथम सुन्न झाले. येिाऱया 
संघषास तोंड देण्यािी त्यानंी क्षिाति तयारी केली. त्याचं्यावर होऊ घातलेल्या अन्यायाचवरुद्ध 
लढायलाही ते तयार आहे. 

 
चदनाकं २३ जानेवारी १९४० रोजी नर्रपाचलकेिी बैठक भरली. मामानंा नोकरीतून कमी 

करण्यािा ठराव माडंला रे्ला. सदर ठराव बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्यािी उपसूिना काही 
सदस्यानंी सादर केली. त्या सभासदानंी आपली बाजू पिंवनू देण्यािा प्रयत्न केला. ‘कािंकसरीच्या 
सबबीखाली एखाद्या नोकरास कमी करायिे असेल तर सवात ज्युचनअर नोकरास कमी कराव ेलार्ते. अशी 
दोन ज्युचनअर मािसे एकाि जारे्वर काम करीत आहेत. तेव्हा त्यापकैी एकास नोकरीवरून कमी केले 
पाचहजे.’ अशी ििा रंर्ली. अखेर मूळ ठराव अध्यक्षानंी बहुमताच्या जोरावर पास करून घेतला. 
जर्दाळेमामानंा नोकरीतून कमी करण्यािा ठराव पास करून त्यानंी मामावंर अशा तऱहेने सूड घेतला. 

 
जर्दाळेमामानंा ठरावाप्रमािे कमी करण्यासाठी िीफ ऑचफसरने अध्यक्षाकंडे चद. १२ मािग १९४० 

रोजी परवानर्ी माचर्तली. त्यािवळेी व्हाईस पे्रचसडेंिं श्री. जी. डी. देशपाडें यानंी जर्दाळेमामािें प्रकरि 
व त्यावरील ठराव कायदेशीर सल्लार्ार श्री. जी. एि. शहा याचं्याकडे पाठवला. ‘कचमशनरच्या 
परवानर्ीचशवाय अध्यक्षानंा कोित्याही कारकुनास कामावरून कमी करता येत नाही’ असे त्यानंी आपले 
मत नोंदचवले. पि हा कायदेशीर सल्लाही अध्यक्षानंी धुडकावनू चदला. तेव्हा चिफ ऑचफसरने हे प्रकरि 
कलेक्िंरकडे पाठचवले. कलेक्िंरानंी आपल्या ९ एचप्रल १९४० च्या पत्रात कायदेशीर सल्लार्ारािे मत 
उिलून धरले. 

 
मा. कलेक्िंर याचं्या पत्रावर चविार करण्यासाठी नर्रपाचलकेिी बैठक १३ एचप्रल १९४० रोजी 

भरली. अध्यक्षानंी बहुमताच्या जोरावर कलेक्िंरच्या पत्रालाही केरािी िंोपली दाखवली. मूळ ठराव पुन्हा 
एकदा पास झाला. त्यामुळे चिफ ऑचफसरने १५ एचप्रल १९४० रोजी जर्दाळेमामानंा नोकरीवरून कमी 
करण्यासाठी एक मचहन्यािी नोिंीस बजावली. या ठरावाचवरुद्ध आचि नोचिंसीचवरुद्ध आपले सचवस्तर 
म्हििे जर्दाळेमामानंी पत्राने कलेक्िंरला कळचवले. कलेक्िंरिे नर्रपाचलकेला खरमरीत पत्र आले. 
जर्दाळेमामा अध्यक्षाचं्या नाकावर चिंच्चनू नोकरीवर राचहले. त्यामुळे अध्यक्ष आचि त्यांच्या बाजूिे सभासद 
हात िोळीत राचहले. 

 
जर्दाळेमामािें चशक्षिप्रसारािे काम दुप्पिं वरे्ाने सुरू झाले. बहुजन समाज जार्ा होऊ लार्ला. 

बाशीतील चवचशष्ट वर्ािी विगस्वािी चमरासदारी-मके्तदारी मरिोन्मुख होऊ लार्ली. त्यामुळे 
जर्दाळेमामािें कायग त्याचं्या डोळयात सलू लार्ले. त्याचं्या चवधायक शकै्षचिक कायाला ते प्रत्यक्ष-
अप्रत्यक्ष चवरोध करू लार्ले. पुढे श्री चशवाजी मराठा बोचडंर्िा व्याप खूपि वाढला. बोचडंर्िे काम पूिग 
वळेेिे झाले. ज्वारीच्या हंर्ामात बोचडंर्साठी ज्वारी र्ोळा करण्यासाठी जर्दाळेमामानंी ३० एचप्रल १९४८ 
रोजी नर्रपाचलकेतील आपल्या नोकरीिा राजीनामा चदला. आपल्या जारे्वर नोकरी करण्यासाठी 
रेवडकर यािंा अजग त्यानंी बोडापढेु ठेवला. ‘माझ्या जारे्वर माझा मािूस घ्या आचि माझा राजीनामा मंजूर 
करा’ अशी त्यानंी सवांना चवनंती केली. ती मजूंर झाली. सोळा वष ेनर्रपाचलकेत नोकरी करून ते एकदािे 
मुक्त झाले आचि ससं्थेच्या चवकासासाठी पचरश्रम घेऊ लार्ले. तरी चवरोधकािंा चवरोध काही पूिगपिाने 



 
           

शमला नाही. त्या चवरोधावर मात करीत जर्दाळेमामानंी शकै्षचिक कायग जोमाने करण्यासाठी 
जर्दाळेमामािंा दमदार प्रवास सुरू केला. 



 
           

१०. गजा जयजयकार क्ाांतीचा ... 
 

जर्दाळेमामा हे छत्रपती चशवाजीमहाराजािें चनःसीम भक्त! म्हिूनि त्यानंी चशक्षि कायािी 
सुरुवात चशवाजीमहाराजाचं्या नावाने बोचडंर् काढून केली! चशवाजीमहाराज भारत वषािी महान दौलत. 
महाराष्ट्रािे पे्ररिािोत. म्हिून त्याचं्या िचरत्राच्या कायािा आदशग जर्दाळेमामा आपल्या बोचडंर्च्या 
मुलापंढेु सतत ठेवत. 

 
प्रहदुस्थान त्या वळेी पारतंत्र्यात होता. स्वातंत्र्यािी िळवळ जोमात होती. लोकमान्य चिंळकाचं्या 

चनधनानंतर महात्मा र्ाधंींच्या रूपानं एक सवगसमावशेक नेतृत्व स्वातंत्र्यसंग्रामाला लाभलं होतं. 
स्वातंत्र्यािी पे्ररिा खऱया अथानं चशविचरत्रातून चमळू शकते, यावर जर्दाळेमामािंा दृढ चवश्वास होता. 
स्वातंत्र्यािी महत्त्वाकाकं्षा आचि राष्ट्रपे्रम चवद्याथ्यांमध्ये वाढीला लार्ाव,े म्हिून त्यािंी १९३५ पासून 
आपल्या बोचडंर्मध्ये चशवजयंती उत्सव मोठ्ा धुमधडाक्याने आचि चवचवध चवधायक कायाने साजरा 
करण्यास सुरुवात केली होती. त्यासाठी त्यानंी बाशीत ‘चशवाजी जन्मोत्सव मंडळ’ही स्थापन केले होते. 

 
१९३९ साली बोचडंर्च्या पचहल्या नव्या इमारतीिी कोनचशला बसचवली होती. इमारतीिे काम 

चवद्याथी वानर सेनेने स्वावलंबनािी कास धरून श्रमदानाने सुरू केले होते. हे काम करून ते 
जर्दाळेमामाचं्या मार्ग-दशगनाखाली राष्ट्रसेवा दलात सामील झाले होते. दररोज सकाळी ‘ए मातृभचूम तेरे 
िरिों में सीर नमाऊं.।’ हे र्ीत र्ात होते. राष्ट्रसेवा दलात ‘ आता उठव ूसारे रान। आता पेिंव ूसारे रान। 
शतेकऱयाचं्या राज्यासाठी। लाव ूपिाला प्राि।’, ‘नहीं रखनी, नहीं रखनी। जालीम सरकार नहीं रखनी।’, 
‘कदम कदम बढायेजा। खुशी के र्ीत र्ायेजा!’ इत्यादी र्ीते तारस्वराने म्हित होते. देशपे्रमाने ते भारून 
रे्ले होते. 

 
सौ. जानकीबाई आपिें यानंी १९४५ साली संस्थेला भेिं चदली त्या वळेी बोचडंर्मधील सैचनकी 

चशस्त आचि चवद्याथ्यांच्या िेहऱयावरील देशभक्तीिे भाव आचि तेज पाहून त्या आनंदल्या होत्या. ‘िालकािें 
(जर्दाळेमामािें) आदशग उदाहरि पाहून हे चवद्याथी राष्ट्रािे शूरसैचनक बनून भारत स्वतंत्र करण्यासाठी 
सवगस्व पिाला लावतील, अशी आकाकं्षा त्यानंी व्यक्त केली होती. पि त्या अर्ोदरि म्हिजे १९४२ सालीि 
संस्थेिे चवद्याथी राष्ट्रािे शूर चशपाई बनले होते. महात्मा र्ाधंीजींच्या ‘िले जाव’ च्या घोषिेने ते पेिूंन 
उठले होते. 

 
१९४२ साल. प्रहदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्ातील क्राचंतकारक तेजस्वी साल. महात्मा र्ाधंी भारतीय 

राजकारिाच्या चक्षचतजावर सूयासारखे तळपत होते. ७ ऑर्स्िंला ‘िलेजाव’िी महात्मा र्ाधंीजींिी 
प्रसहर्जगना आसमतंात घुमली. ८ ऑर्स्िं रोजी सारा देश पेिूंन उठला. बापूजींच्या आदेशानुसार जनतेने 
स्वयंस्फूतगपिे चब्रचिंश सरकारशी स्वातंत्र्यािा अखेरिा लढा पुकारला. हजारो नवयुवक शाळा, कॉलेजे् 
सोडून सत्याग्रहात सहभार्ी झाले. तुरंुर्ािी कोठारे भरून रे्ली. त्या वळेी जर्दाळेमामािें वर्गचमत्र, 
संस्थेिे पचहल्यापासूनिे चवश्वस्त, सोलापूरिे देशभक्त श्री. तुळशीदास सुभानराव जाधव काँगे्रसिे शूर 
चशपाई म्हिून प्रचसद्धीला आलेले. त्याचं्या धैयाच्या आठविी िर्थिल्या जायच्या. ते चतरंर्ी झेंडा हाती घेऊन 
सोलापुरी सज्ज झाले होते. डोक्यावर पाढंरीशुभ्र र्ाधंी िंोपी. ‘र्ाधंी िंोपी काढ. नाहीतर र्ोळी झाडतो.’ असे 
चपस्तूल रोखून र्ोऱया सोल्जरने तुळशीदासदादानंा बजावले तेव्हा ते तात्काळ ‘िलाव तेरी र्ोली’ असे 
म्हिून ताठ उभे राचहले. केवढे हे धैयग! या धैयािी स्तुती जर्दाळेमामाचं्या तोंडून बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांसमोर 



 
           

होऊ लार्ली. चशरीषकुमारसारखी कोवळी मुले चतरंर्ी झेंड्यासाठी छातीवर र्ोळया झेलू लार्ली. बाब ू
रे्नूसारखी मोिंारीखाली चिरडून घेऊ लार्ली. या व अशा बातम्या भचक्तभावाने वािल्या जाऊ लार्ल्या. 
सोलापूरच्या प्रशदे-सारडा, कुबान हुसेन, धनशटे्टी या हुतात्म्यापंासून स्फूती घेऊ लार्ली. श्री चशवाजी 
मराठा बोचडंर्मध्ये स्वातंत्र्यािे वारे वाहू लार्ले. बोचडंर्मध्ये प्रत्येक चवद्याथी िंकळयावर सूत कातू लार्ला. 
खादी वापरू लार्ला. राष्ट्रीय वृत्ती वाढव ूलार्ला. स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेण्यास सज्ज होऊ लार्ला. 

 
ऑर्स्िं १९४२ मधील ११ तारीख. बोचडंर्िे काही चवद्याथी श्री. र्ोप्रवदराव भाऊराव बुररु्िें याचं्या 

नेतृत्वाखाली एकत्र जमले. बाशी शहरातून चमरविूक काढण्यािे त्यानंी ठरवले. त्यानंी जर्दाळेमामािंा 
आशीवाद घेतला. श्री. र्ोप्रवदराव बुररु्िें (पुढे ते आमदारही झाले), श्री. सुंदर नलावडे, श्री. रंर्नाथ 
र्वळी, श्री. दत्तात्रय पािंील, श्री. केशव घुिें यानंी चतरंर्ी झेंडे हाती घेतले. बोचडंर्िा एक नोकर श्री. 
संभाजी नवले हाही त्याचं्यात येऊन चमसळला. ते सारे पाडें िौकात आले. पांडे िौकातून चमरविकू 
काढण्यािे ठरलेले! त्या वळेी जारी केलेली भाषिबंदी, प्रिारबंदी आचि चमरविूकबंदी हुकूम मोडायिे 
ठरवले होते. चतरंर्ी झेंडे हाती घेऊन जमलेला चवद्याथ्यांिा घोळका पाहून लोक चभऊन दूर चनघून रे्ले. 
चवद्याथ्यांनी हातातले झेंडे आकाशात उंिावनू ‘भारत माता की जय’, ‘महात्मा र्ाधंी की जय’, ‘इंग्रजानंो 
िालते व्हा!’ या घोषिानंी पाडें िौक दिािनू िंाकला. क्षिाधात पोलीस व्हॅन आली. पोचलसानंी घोषिा 
देिाऱयानंा पकडून व्हॅनमध्ये ढकलले. व्हॅन तुरंुर्ाकडे सुसािं धाव ूलार्ली. भारतमातेच्या आचि महात्मा 
र्ाधंींच्या जयजयकारािे ध्वनी मारे् ऐकू येत होते. या सवग चवद्याथ्यांना चवजापूरच्या जेलमध्ये नेऊन 
कोंडण्यात आले. प्रत्येकाला तीन तीन मचहन्यािंी चशक्षा ठोठावण्यात आली. श्री. सभंाजी नवले हा नोकर 
असल्याने त्याला तर सहा मचहन्यािंी चशक्षा झाली. 

 
बोचडंर्मधील एक चवद्याथी श्री. अंबादास पािंील. त्यािंी वयाच्या आठव्या वषी आई तर अकराव्या 

वषी वडील वारलेले. ते जर्दाळेमामाचं्या नात्यातले. पोरके झाल्याने जर्दाळेमामानंी त्यानंा बोचडंर्मध्ये 
घेतले होते. ते मरॅीक झाले. पुढील कॉलेजच्या चशक्षिासाठी बडोद्याला रे्ले. त्या वळेी महाराष्ट्रातल्या 
कुठल्याही मराठी भाचषक चवद्याथ्याला बडोद्यातील राजषी सयाजीराव र्ायकवाडमहाराज मोफत चशक्षि 
देत असत. तेथे श्री. पािंील यानंी बेिाळीसच्या िळवळीत भार् घेतल्याने त्यािें सवग सामान जप्त झाले होते. 
म्हिून ते बाशीला परतले आचि सोलापूरच्या दयानंद कॉलेजमध्ये इिंंरआिंग् च्या वर्ात चशकू लार्ले. 
हरीभाई देवकरि हाय-स्कूलच्या मार्ील बाजूस असलेल्या मराठा मंचदरमध्ये ते राहत होते. तेथेही ते 
स्वातंत्र्य िळवळीतील पत्रके वािंिे, रु्प्त चनरोप पोहोिता करिे इत्यादी लहानमोठी कामे करायिे. मराठा 
मंचदरामधील चवद्याथ्यांवर पोचलसािंी करडी नजर असायिी. एवढेि नाही तर तेथील चवद्याथ्यांना पोलीस 
स्िेंशनवर दररोज हजेरी द्यावी लार्ायिी! हेि अबंादास पािंील पुढे जर्दाळेमामािें सहकारी म्हिनू 
बोचडंर्मध्ये काम करू लार्ले. 

 
श्री चशवाजी मराठा बोचडंर् हे जर्दाळेमामािें सवगस्व बनले. बोचडंर्च्या चवकासासाठी त्यानंी 

प्रत्यक्षपिे स्वातंत्र्य िळवळीत काम केले नाही पि िळवळीत भार् घेण्यासाठी त्यानंी चवद्याथ्यांना प्रोत्साहन 
चदले. मदत केली. स्वातंत्र्य िळवळीत भचूमर्त राहून काम करिाऱयािें जर्दाळेमामा आचि त्यािें बोचडंर् हे 
आधार, आश्रयस्थान बनले. चकत्येक भचूमर्त कायगकते प्रसंर्ी बोचडंर्मध्ये येऊन राहत. त्यािंी राहण्या-
जेविािी आचि पोचलसानंा त्यािंा सुर्ावा लार्ू न देण्यािी खबरदारी जर्दाळेमामा डोळयातं तेल घालून 
करीत. त्यािें हे बोचडंर् राष्ट्रीय ससं्कार करिारे कें द्रि बनले होते. 

 



 
           

बेिाळीसच्या िळवळीत भार् घेतल्याने तुरंुर्ात रे्लेले चवद्याथी चशक्षा भोर्नू परत आले. त्यानंी 
जर्दाळेमामाचं्या पावलानंा स्पशग केला तेव्हा मामािंा ऊर अचभमानाने भरून आला. डोळयातं आनंदाश्रू उभे 
राचहले. कानात मात्र ‘र्जा जयजयकार क्रातंीिा’ या र्ीतािे बोल घुमत होते. 



 
           

११. ‘लाथ र्ारू तेथे पार्ी काढू’ 
 

अंधारातून प्रकाशाकडे मामािंी वािंिाल िाललेली. चवरोध तर त्याचं्या पािवीला पुजलेला. त्या 
चवरोधातूनही ते चवकासाकडे ऊर फुिेंपयंत धावत असलेले. कधी चवरोधकाला वळसा घालून तर कधी 
चवरोधकावर मात करून. ससं्थेच्या स्वतःच्या मालकीच्या इमारतीिे बाधंकाम १९४२ साली पूिग झालेले. 
तेव्हा र्ावात भाड्याने घेतलेल्या जार्ा सोडून देऊन सवग चवद्याथी शहराबाहेरील मोकळया हवतेील 
इमारतीत नोव्हेंबर १९४२ मध्ये राहायला आले. जर्दाळेमामानंी आखून चदलेला चदनक्रम एकसंधपिे 
घंिेंच्या ठोक्यावर िालू लार्ला. 

 
जर्दाळेमामानंी बोचडंर्साठी नर्रपाचलकेिा पाण्यािा नळ घेतला होता. रीतसर पािीपट्टी भरली 

जात होती. पि नर्रपाचलकेतील मामािें चवरोधक भरपूर पािी सोडण्यात अडथळा करू लार्ले. बोचडंर् 
जातीयवादी असल्यािा कारं्ावा होऊ लार्ला. एवढेि नाही तर बोचडंर्ला दरवषी नर्रपाचलकेिी चमळत 
असिारी मदतही बंद करण्यात आली. नर्रपाचलकेच्या नळाला फारि कमी पािी येत असे. बोचडंर्मधील 
वाढत्या चवद्याथीसंख्येला ते चपण्यासही पुरत नसे. मर् आंघोळीिे नाव काढिे तर अशक्यि. बोचडंर्िे 
चवद्याथी आंघोळीसाठी जवळपासच्या शतेातील श्री. शिेें आचि श्री. वाघमारे याचं्या चवचहरीवर जात. पि 
चवचहरीिे मालक आपल्या चवचहरीत चवद्याथ्यांना आंघोळ करायला मना करू लार्ले. बऱयािवळेा ते 
चवद्याथ्यांिे कपडे र्ोळा करून नेत. काही वळेेला तर चवचहरीत आंघोळ करीत असलेल्या चवद्याथ्यांच्या 
अंर्ावर काठावर उभे राहून शिेमाती िंाकीत. चवद्याथी त्रस्त झाले. कंिंाळून रे्ले. तेव्हा जर्दाळेमामांनी 
जवळच्याि शतेातील वाघमारेबाईंच्या चवचहरीत चवद्याथ्यांिी आंघोळीिी काही चदवसापुरती सोय व्हावी अशी 
चवनंती केली. त्या बदल्यात त्या बाईला वषाला लुर्डं-िोळी देण्यािं आश्वासनही चदलं. पि याही र्ोष्टीस 
नकार चमऴाला. 

 
राहण्यास जार्ा झाली. चपण्यास पािी चमळेना, अशी बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांिी अवस्था झाली. तेव्हा 

जर्दाळेमामाचं्या डोक्यात एक कल्पना चवजेसारखी िमकून रे्ली. त्यानंी ताबडतोब चवद्याथ्यांिी सभा 
बोलावली. पाण्याच्या प्रश्नािी सोडविूक करण्यासाठी संस्थेच्या शतेात स्वत:िी चवहीर खिण्यािा प्रस्ताव 
त्यानंी चवद्याथ्यांपढेु ठेवला. श्रमदानािी महती चवशद केली. कामात राम शोधण्यािा मंत्र साचंर्तला. ते पढेु 
म्हिाले, “आपल्या अंर्ात खरे पािी असेल तर लाथ मारू तेथे पािी काढू. श्रमप्रचतष्ठा आचि स्वावलंबन 
जीवनात महत्त्वािे. स्वावलंबनातून स्वाचभमान येतो. तुम्ही स्वाचभमानी असले पाचहजे. तेव्हा आपल्या शतेात 
चवचहर घ्यायिी का?ं” मामाचं्या आवाहनास चवद्याथ्यांनी योग्य प्रचतसाद चदला. श्रमदानातून चवहीर 
खिण्यािे ठरले. 

 
२ ऑर्स्िं १९४३ िा चदवस उर्वला. घंिेंिा चननाद झाला. सवग मुले संस्थेच्या शतेात जमली. 

चवचहरीिी जार्ा ठरली. सामुदाचयक राष्ट्रर्ीत र्ाईले रे्ले. त्या जारे्वर नारळ वाढवला. मामानंी पचहली 
कुदळ मारली. संस्थेच्या कायगकत्यांनीही कुदळ मारून शुभारंभ केला. त्यानंतर चवद्याथ्यांच्या कुदळी 
भराभर जमीन खिू लार्ल्या. खोरे-पाट्या भरू लार्ल्या. चवद्याथी त्या पाट्या उिलून दूर िंाकू लार्ले. 
शाळेतून परत आल्यावर चवद्याथ्यांनी आपले खेळ बंद केले. चवहीर खिण्यािा एक नवा खेळ सुरू झाला. 
सवगजि चवचहरीत राबू लार्ले, घाम र्ाळू लार्ले. चवहीर परसभर खोल रे्ली आचि खडक लार्ला. मोठे 
चवद्याथी चिंकावाने खडकाला धक्का देऊ लार्ले. इतर चवद्याथी रारें्ने उभा राहून झेलपािंीने खरपा काढू 
लार्ले. त्यानंतर कठीि खडक लार्ला. अभ्यास साभंाळून साऱया र्ोष्टी झाल्या पाचहजेत ही मामािंी 



 
           

चविारसरिी! चदवसभर मजुराकडून चवचहरीत रे्बे घेऊन ते उडवायिे आचि उलथलेला मुरूम खपरे 
सायकंाळी मुलानंी वर काढायिे, असे त्यानंी ठरचवले. 

 
‘िले जाव’ िळवळीत चवद्याथ्यांबरोबर बोचडंर्िा नोकर श्री. नवले तुरंुर्ात रे्लेला. त्याच्या 

जारे्वर मामानंी श्री. नारायि बापू बोरर्ावकर या जेमतेम तीन फूिं उंिीच्या, फें र्ाडत िालिाऱया हरहुन्नरी 
मािसाला नोकरीला नेमले. कोितेही काम करण्यात तो तरबजे. त्यालाि चवचहरीिे काम रु्त्त्याने चदले 
रे्ले. त्याने र्डी लावनू चवचहरीत र्ोबे घेऊन ते चदवसभर उडवायिे आचि सायंकाळी चवद्याथ्यांनी दर्ड-
धोंडे, खपरे-खुपरे आचि मुरुममाती बाहेर काढायिी असे काम िालू लार्ले. 

 
थोड्याि चदवसात चवहीर खोदून पूिग झाली. चवचहरीला पािी लार्लं. मुलानंी आनंदाने चवचहरीत 

उड्या िंाकल्या. ती मनसोक्तपिे पोहू लार्ली. चवचहरीत डंुबताना त्यानंा जो आनंद झाला तो अविगनीय 
होता. अशा तऱहेने चवद्याथ्यांनी आपल्या अंर्ातील पािी दाखवले. स्वावलंबनाने पािी चनमाि करून 
नर्रपाचलकेच्या अडविुकीला िोख उत्तर चदले. चवद्याथ्यांच्या व्यचक्तमत्त्वात ज्ञान आचि श्रम यािंा सुंदर 
संर्म झाल्यािी ही चनशािी. राजाराम कॉलेज, कोल्हापूरमधील इचतहासािे व्यासंर्ी चवद्वान प्राध्यापक पुढे 
चशवाजी चवद्यापीठ, कोल्हापूरिे पचहले कुलरु्रू झालेले डॉ. आप्पासाहेब पवार यानंा या वसचतर्ृहात 
राहिाऱया चवद्याथ्यांिी शारीचरक चन बौचद्धक वाढ वरच्या दजािी चदसून आली. मुलाचं्या तोंडावर जे पािी 
झळकते ते पाहून फार समाधान वािंल्यािे त्यानंी संस्थेच्या शरेे बुकात चलहून ठेवले आहे.  

 
मुलानंी खोदलेल्या या चवचहरीच्या बाधंकामासाठी बाशी येथील दानशूर शिें शहा धारसी जीवन 

यानंी स्वयसं्फूतीने दोन हजार रुपयािी देिर्ी चदली. चवचहरीिे बाधंकामही पूिग झाले. ही चवचहरीि फक्त 
चवद्याथ्यांनी खोदली असे नाही तर त्यानंी बैलाऐवजी चशवळात स्वतःला रंु्तवनू मोिंाही ओढला. ज्वारी, 
र्हू आचि भाजीपाला चपकवला. जंर्लािे मंर्ल होऊ लार्ले. 

 
‘लाथ मारू चतथं पािी काढू’ ही श्रमािी स्वावलंबनािी आचि स्वाचभमानािी परंपरा 

जर्दाळेमामाचं्या संस्थेतील चवद्याथ्यांनी पुढेही िालू ठेवली. बाशी येथील संस्थेच्या शतेात या पचहल्या 
चवचहरीप्रमािे आिखी दोन चवचहरी चवद्याथ्यांनी श्रमदानातून खोदल्या. हे कमगवीर िेले संस्थेपुरते, 
स्वतःपुरते पाहिारे नव्हते. समाजासाठीही त्यानंी श्रमदान यज्ञ सतत पेिंता ठेवला. बाशी येथील ससं्थेिी 
चवचवध महाचवद्यालये आचि वाशी येथील मचहचवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेतील चवद्याथ्यांनी खेडे 
दत्तक योजनेअंतर्गत दरवषी श्रमदानाने अनेक र्ावािें िेहरेमोहरे बदलून िंाकले. उपळाई (बोग्यािंी) येथे 
र्ावकऱयासंाठी त्यानंीि चवहीर खोदून चदली. येडशी येथे ७२ च्या दुष्ट्काळात हचरजन वस्तीतल्या पाण्यािे 
दुर्थभक्ष दूर करण्यासाठी तेथे १६ फूिं व्यासािी आचि १८ फूिं खोलीिी चवचहर श्रमदानाने खोदून चदली. त्या 
चवचहरीला इतके पािी लार्ले की, दुष्ट्काळात सविांनीही त्यातून पािी नेऊन आपली तहान भार्चवली. 
‘लाथ मारू चतथं पािी काढू’ या परंपरेिे मामाचं्या चवद्याथ्यांनी जपलेले ते एक आश्चयगकारक उदाहरि 
झाले! 



 
           

१२. काहीच साकडे पडो िे दी। 
 

‘लोकसेवा हीि खरी ईश्वरसेवा’ मानून जर्दाळेमामानंी ज्ञानदानािा पचवत्र यज्ञ सुरू केला. या 
यज्ञात बहुजन समाजाच्या अंतःकरिातील जार्ृत परमेश्वर त्यानंा सतति सहकायग करीत असल्यािा 
वळेोवळेी प्रत्यय येऊ लार्ला म्हिूनि हा जनताजनादगन ‘काहीि साकडे पडो ने दीʼ या सतं उक्तीनुसार 
मारे् पुढे साभंाळीत उभा राहील. ही भावना जर्दाळेमामाचं्या अतंःकरिात कायमिी कोरली रे्ली आचि ते 
दुप्पिं उत्साहाने ध्येयधंुद होऊन त्याचं्या चहतासाठी, कल्यािासाठी कुठलाही र्ाजावाजा न करता कामाला 
लार्ले. 

 
बाशी शहराच्या पचश्चमेला बोचडंर्च्या रूपाने ज्ञानसूयग उर्वल्यािी जािीव लोकानंा होऊ लार्ली. 

चधम्या पि चनचश्चत र्तीने समाजपचरवतगनािे काम सुरू आहे. श्री चशवाजी मराठा बोचडंर् हे ज्ञान, सुसंस्कार 
आचि समाजसुधारिेिे एक क्राचंतकें द्र बनले. अठरापर्ड जातीतील मुलं चतथं एकत्र राहू लार्ली, एकत्र 
जेऊ लार्ली. अभ्यास करू लार्ली. अभ्यासाबरोबर श्रमािी पूजा बाधूं लार्ली. त्याचं्यामुळे उभा 
राहिाऱया अडीअडििी सोडचवण्यास जनताजनादगन त्याचं्या पाठीमारे् खंबीर उभा ऱाहू लार्ला. 

 
१९४६िे साल. एचप्रल मचहन्यातील एक रचववार. नेहमीप्रमािे बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांिी सभा 

भरलेली. सभेिा चवषय होता, ‘समाजातील सपंत्तीिा दुरुपयोर् कसा थाबंवावा?ʼ जर्दाळेमामा 
सकाळपासूनि या चवषयावर मननप्रितन करीत होते. सुितील ते मुदे्द पाठकोऱया कार्दावर चलहून ठेवत 
होते. मुलािंी भाषिे झाल्यानंतर शवेिंी त्यानंा नेहमीि बोलाव ेलारे्. 

 
चतसऱया प्रहरी सभेिी बले झाली. सर्ळी मुले सभार्ृहात जमली. चवद्याथ्यांिी भाषिेही झाली. 

मुलाचं्या भाषािानंतर जर्दाळेमामा बोलायला उभे राचहले. त्यािवळेी सभार्ृहात एका व्यक्तीने प्रवशे 
केला. भरदार शरीर, भरपूर उंिी, चपळदार चमशा, पािीदार डोळे, नखचशखातं साहेबी पोशाख, िालण्यात 
चशपाईपिा. या व्यचक्तमत्वािे श्री. शकंरराव भाऊसाहेब राजे-प्रनबाळकर आत आले. कसबे तडवळे हे त्यािें 
र्ाव. सैन्यातील नोकरीनंतर त्यािंा मुक्काम बाशीलाि होता. बाशीत त्यानंी चपठािी चर्रिी िंाकलेली. 
बोचडंर्िे धान्य ते मोफत दळून देत. बाशी नर्रपाचलकेतील ते सरकारी चनयुक्त सभासद. जर्दाळेमामाचं्या 
चमत्रमंडळींत एकरूप झालेले. मामाशंी त्यािें घचनष्ठ मतै्रीिे संबधं. सैन्यातील नोकरीचनचमत्त युरोप–
अमेचरका इत्यादी परदेशातून ते चफरून आलेले. परदेशातील चशक्षिािा प्रसार त्यानंी पाचहलेला. त्यामानाने 
भारतातमुख्यतः ग्रामीि भार्ात–चशक्षिाचवना पडलेल्या अंधारािी त्यानंा खंत वािंायिी. म्हिूनि त्यानंा 
जर्दाळेमामाचं्या चशक्षिकायािी महती पिंलेली. ते नेहमी बोचडंर्मध्ये येत. मामाचं्या बरोबर तासन् तास 
चशक्षिप्रसाराबाबत ििा करीत. 

 
रचववारच्या सभेत मुलं कशी बोलतात आचि मुख्यतः जर्दाळेमामा मुलानंा काय सारं्तात हे 

ऐकायला ते मुद्दाम आले होते. मुलानंी त्यानंा मामाचं्या खुिीजवळ ठेवलेल्या आसनावर नेऊन बसवले. 
मामानंी त्यानंा सभेिा चवषय साचंर्तला. मुलांनी कोिते चविार माडंले, यािी थोडक्यात माचहती चदली 
आचि त्या चवषयावर बोलायिी राजे–प्रनबाळकरानंा चवनंतीही केली. तेव्हा प्रनबाळकरानंी मामािें भाषि 
झाल्यावर शवेिंी बोलण्यािे आश्वासन चदले. 

 



 
           

जर्दाळेमामानंी आपल्या भाषिास सुरवात केली. “...ज्या खेड्यातील जनतेकरता हे कायग सुरू 
केले त्यािंी मनोभचूमका अशी आहे की, र्ावात जर एखाद्या मारुतीच्या अथवा इतर देवाच्या देवळािी प्रभत 
पडली तर ताबडतोब वर्गिी करून ती एकदोन मचहन्यात बाधूंन घेतील. -----खुषीच्या सक्तीने लहानशा 
र्ावात िार–सहा हजार रुपये जमवनू वषगदोन वषात एखाद्या साधूिी िंाकीबंद समाधी अथवा एखाद्या 
दर्डाच्या देवािे िुंमदार मंचदर बाधंतील परंतु त्याचं्याि चजवतं देवािे (मुलािें) ज्ञानमचंदर (शाळा) 
लोकलबोडग बाधंील म्हिून वािं पहात बसतील. 

 
“के्षत्राच्या चठकािी जाऊन देवाच्या पालख्या–दरवाजािी िौकिं िादंीच्या पत्र्याने मढवतील 

आचि त्या िौकिंीसमोरील वािेंत खडे्ड पाडून ते खडे्डसुद्धा िादंीच्या रुपयानंी भरून काढून मोक्षसुखािी वािं 
पहात बसतील. परंतु घरािे दरवाजे व र्ावातील रस्ते अनेक वष ेनादुरुस्त ठेवनू चतकडे दुलगक्ष करतील, 
तसेि घरापढुील रस्त्यावर पडलेल्या खड्डयात फुकिंिी माती िंाकून ते साफ करिार नाहीत. पि 
पंढरपूर, काशीच्या यात्रा करून लाखो रुपयािंा िुराडा ऐतखाऊ पोळ पोसण्यात करतील. मात्र स्वतःिे 
मुलास सकस अन्न, दूध व व्यवस्स्थत कपडे घेिार नाहीत... दुधाच्या लोण्यािा र्ोळा दररोज सकाळी न 
खािाऱया चनजीव देवाच्या तोंडास लावनू श्रम न करिारे बोके फुकिं पोसतील. परंतु चशक्षिकायात अयोग्य 
कािंकसर करतील. चजवतंपिी चमळिाऱया सुखापेक्षा मेल्यानंतरच्या सुखाकडे त्यािंी ओढ असते कारि 
धंदेवाईक धूतांनी अशा तऱहेच्या उपदेशािे डोस पाजून त्यािंी मनोभचूमका अनेक चपढ्ापंासून तयार 
केलेली आहे. केवळ देवाच्या नावावर हा शुद्ध जुर्ार िालू आहे. 

 
“... आता पदव्यानंी चवभचूषत झालेल्या...... पचंडत चरकू्रिंािंा ताडंा लग्नाच्या आखाड्यात 

उतरल्यावर स्वतःिा पालकाचं्या स्वाथीवृत्तीस बळी पडून भरमसाठ हंुडा घेतात व लग्नात पाि ते दहा 
हजारािा खिग दोन चदवसातं करतात. इतकेि नव्हे तर अशा मंर्लप्रसंर्ी लग्नाच्या मंडपात रात्रीच्या 
बैठका, र्ािे वर्ैरे अमंर्ल करमिुकीच्या कायािीही हौस पूिग करून घेऊन आपल्या संपत्तीच्या उन्मादािे 
प्रदशगन करतात. एकीकडे हा प्रकार िालत असताना....आपलेि कोट्यवधी बाधंव अन्न अन्न, वि वि 
आचि चशक्षि चशक्षि करून िंाहो फोडतात...” 

 
“अशा तऱहेने होिारा समाजाच्या सपंत्तीिा हा दुरुपयोर् िंाळला पाचहजे. त्याऐवजी त्यानंी स्वतःिा 

मुलाचं्या चशक्षिासाठी पैसा खिग केला पाचहजे. त्याचं्या मुलाचं्या चशक्षिािे कायग करिाऱया आपल्या 
संस्थेसारख्या चशक्षिसंस्थानंा त्यानंी देिग्या देऊन हातभार लावायला पाचहजे. आपली संपत्ती सत्कारिी 
लावली पाचहजे.” 

 
जर्दाळेमामाचं्या भाषिाने सभा भारावनू रे्ली. शवेिंी श्री. शकंरराव प्रनबाळकर काय बोलतात 

यािे औत्सुक्य वाढले. ते बोलायला उभे राचहले. “जर्दाळेमामाचं्या भाषिानंतर मी काय बोलिार?” 
प्रनबाळकर बोलू लार्ले, “मी चशपाईर्डी. बोलण्यापेक्षा मला लढायला–कृती करायला आवडते. मी बरेि 
चदवस करतोय. जर्दाळेमामानंी संस्थेिे हायस्कूल काढाव,े ही माझी इच्छा आहे. त्या हायस्कूलच्या 
बाधंकामासाठी मी आज अकरा हजार रुपये रोख देिर्ी संस्थेस देत आहे.” िंाळयािंा प्रिंड कडकडािं 
झाला. मामानंाही आश्चयािा र्ोड धक्का बसला. राजे–प्रनबाळकर पुढे म्हिाले, “या रोख देिर्ीबरोबरि मी 
माझ्या मालकीिी कसबे तडवळे येथील ५२ एकर ७ रंु्ठे जमीनही संस्थेला देिर्ीदाखल देऊन िंाकतो.” 
पुन्हा िंाळयािंा जोरदार कडकडािं झाला. 



 
           

बोलल्याप्रमािे शकंररावानंी अकरा हजार रुपये रोख चदले आचि तडवळे येथील आपली सवे नं. 
३३१।३३९।२ व ४४।१ चमळूनिी ५२ एका ७ रंु्ठे जमीन कोिंात संस्थेला रीतसर बक्षीसपत्र करून चदली. 
राजे-प्रनबाळकरािंा हा त्यार् बहुजन समाजातील कोिाही धचनकास एवढेि नव्हे तर संस्थाचनकासही 
आदराने िचकत करण्यास लावण्याइतका वरच्या दजािा आहे. अशी प्राजंळ कबलुी मामानंी आपल्या 
संस्थेच्या चतसऱया व िौथ्या जोडअकंात चदली. 

 
राजे-प्रनबाळकरानंी देिर्ी चदल्यानंतर पािंसहा मचहन्यानंी म्हिजे २ ऑक्िंोबर १९४६ रोजी 

बुधवारी दुदैवाने त्यानंा देवाज्ञा झाली. मामानंा कमालीिे दुःख झाले. त्यानंी प्रनबाळकराचं्या कुिंुंबािा 
मूलर्ामी चविार करून संस्थेला बक्षीसपत्राने चमळालेली सारी जमीन त्याचं्या मुलाबाळानंा परत केली. 
एवढेि नव्हे तर धनाजी आचि र्माजी या त्याचं्या मुलानंा त्यानंी बोचडंर्मध्ये मोफत प्रवशे चदला. ते त्यािें 
पालक बनले. 

 
श्री. शकंरराव राजे-प्रनबाळकर रे्ले, पि त्यािें संस्थेिे हायस्कूल सुरू करण्यािे स्वप्न काही 

मामाचं्या मनातून जाईना. तेव्हा मामानंी चनयोचजत हायस्कूलच्या इमारतीिे बाधंकाम करण्यािा चनश्चय 
केला. सादर इमारतीिी कोनचशला सातारच्या क्राचंतप्रसह नाना पािंील याचं्या शुभ हस्ते ७ चडसेंबर १९४६ 
रोजी बसचवण्यािे ठरचवले. कोनचशला समारंभािा चदवस उर्वला. बाशी तालुका आचि शजेारच्या 
उस्मानाबाद तालुक्यातील खेड्यापाड्यातूंन शतेकरी बैलर्ाड्या सजवनू, बलैािंा िंर्ाळया बाधूंन 
क्राचंतप्रसहानंा पहायला आचि त्यािें चविार ऐकायला आले. बाशी शहर जते्रप्रमािे फुलून रे्लं. 
क्राचंतप्रसहािी मामानंी एकश ेएक बलैर्ाड्यांतून बाशी शहरातून प्रिंड अशी अभतूपूवग चमरविूक काढली. 

 
या चमरविुकीच्या पढेु चवचवध वादे्य वाजत होती. त्यामारे् बोचडंर्च्या मुलािंी लेजीम पथके देहभान 

चवसरून छळम् छळम् आवाजात लेझीम खेळत होती. िौकािौकातं क्राचंतप्रसहाच्या र्ळयात हार पडत होते. 
हारािें ओझे र्ळयात वार्वीत ते दोन्ही हात जोडून सुहास्य वदनाने जनतेला अचभवादन करीत होते. 
चमरविूक बोचडंर्च्या आवारात आली. क्राचंतप्रसह नाना पािंलाचं्या शुभ हस्ते इमारतीिी कोनचशला 
बसचवली. क्राचंतप्रसह नाना पािंील आचि जर्दाळेमामाचं्या जयजयकाराने वातावरि पलुचकत झाले. 

 
कायगक्रमािे प्रास्ताचवक जर्दाळेमामानंी केले. क्राचंतप्रसहािंी ओळखही त्यानंी थोडक्यात करून 

चदली. ते आपल्या प्रास्ताचवकात म्हिाले, ‘साधूसंत येती घरा। तोचि चदवाळी दसरा।ʼ अशी आज आमिी 
स्स्थती झाली आहे. चमत्रहो, आतापयगत आम्ही बोचडंर्च्या माध्यमातून चशक्षिप्रसारािे काम करतोय. 
नवसमाज चनर्थमतीसाठी आम्हाला संस्थेिे हायस्कूल सुरू करायिे आहे. चकतीही कािंकसर करून पैसा 
चशल्लक िंाकला तरीही इमारत बाधंण्यािे काम कठीि चदसतेय. जनतेने नदीच्या प्रवाहाप्रमािे वाहत 
जािाऱया आपल्या धनाच्या प्रवाहाला अडवनू त्या कालव्यािा उपयोर् भावी चपढ्ाचं्या सुपीक जचमनीत 
ज्ञानािे भरघोस पीक काढण्याच्या कामी करावा, असे नम्र आवाहान मी या प्रसंर्ी सवांना करतो. ” 

 
त्यानंतर क्राचंतप्रसह नाना पािंलानंी स्वातंत्र्य िळवळीतील भचूमर्त अवस्थेतील आपल्या 

आठविीिे चकस्से सारुं्न मनमुराद हसचवले. जर्दाळेमामाचं्या कायािे तोंड भरून कौतुक केले. ते 
म्हिाले, “साताऱयात आमच्या कमगवीर भाऊराव पािंलानंी भर्ीरथ प्रयत्नाने ज्ञानािी र्ंर्ा 
खेड्यापाड्यातंल्या झोपडीपत्तरू न्हेलीय. तसंि चशक्षिािं काम आपलं जर्दाळे मामा ंया दुष्ट्काळी भार्ात 
करीत हायेत. बाशीिं लोक खरंि लई भाग्यवान हाईत. महाभारतात शकुनीमामा व्हवनू रे्ला पन यो 



 
           

जर्दाळेमामा शुभशकुनी हाय! सख्ख्या मामापरीस ते तुमच्या पोराबाळांवर जीव लावत्यात. ते येक नवी 
चपढी घडचवत्यात. वदेकाळातल्या रु्रुकुलातल्या ऋषीमुनीपरमानं ते तपस्याि करत्यात. ते चशक्षिपंढरीि ं
खरखुरं वारकरी हायेत. मी मामािंं समंद बोचडंर् प्रहडून बर्ीतलंय. बोचडंर्ातील पानीदार पोंर बर्ीतली. 
त्याचं्या तोंडावरिं त्येज बर्ीतलंय. लई लई बरं वािंलं बर्ा. य ेकाम तसं सोप ंन्हाय. ती ताकत तुमच्या 
आमच्यात न्हाय. चनदान मामाचं्या कामाला हातभर लावायला तरी कसूर करू नका. नुसता आमिा 
जयजयकार करू नका. या पुन्याच्या कामात काईतरी द्या. तेही आपल्या पोराबाळाचं्या कल्यानासाठी बर 
का! अशी मदत करायला कोन तयार हाय बोला!” असं क्राचंतप्रसहानंी आवाहन करताि एकदम िमत्कार 
व्हावा तसा श्रोत्यामधून भराभरा देिग्या येऊ लार्ल्या. तासाभरात िौदा हजारािी रक्कम जमली. 

 
बोचडंर्च्या मुलासंाठी जे जेवि तयार केले होते, तेि पाहुण्यानंा वाढले. जेवता जेवता मामा 

म्हिाले, “आण्िा, भारताला स्वातंत्र्य चमळाल्याला पुन्हा एकदा तुम्ही आमच्या संस्थेला भेिं द्यावी.” 
“एकदा का म्हिनू? हे माझ ंघर हाय. जवाजवा मी बारसीला येईन तवा माझा मुक्काम इथंि ऱहाईल. पि 
मामा, मुलाचं्या बोचडंर्बरूबर इथं तुमी मुलींिं बी बोचडंर् काढाव ंअशी माझी इनंती हाय. िी चशक्षिाि ंकाम 
लईि महत्त्वािं हाय!” मामानंी क्राचंतप्रसहािी चवनंती तात्काळ मान्य केली. 

 
१५ ऑर्स्िं १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य चमळालं. जर्दाळेमामानंी आपली संस्था नोंदिीच्या 

सन १८६०च्या २१ व्या कलमाप्रमािे कं्रमाक १५१९ खाली रचजस्िंर केली. त्यानंी संस्थेिें श्री चशवाजी 
चशक्षि प्रसारि मंडळ, बाशी असं नामकरि केलं. श्री चशवाजी मराठा बोचडंर्, या नावातील ‘मराठाʼ हा 
जाचतवािक शब्दही काढून िंाकला. त्या वळेी बोचडंर्मधील चवद्याथ्यांिी संख्या दोनशचे्या पढेु रे्ली होती. 

 
संस्थेिा वाढता व्याप लक्षात घेऊन जर्दाळेमामानंी संस्थेच्या पचहल्या इमारतीजवळ 

हायस्कूलसाठी एक लाख रुपयाच्या दुसऱया इमारतीिे बाधंकाम हाती घेतले. या इमारतीच्या बाधंकामात 
मधेि पैसे कमी पडू नयेत म्हिून संस्थेला मदत चमळचवण्यािा एक नावीन्यपूिग मार्ग त्यानंी शोधला. 

 
खेड्यातील लोक तमाशावर आचि नािर्ाण्यावर वारेमाप खिग करतात. त्यातून समाजात 

दुरु्गिािंी वाढ होते. जर्दाळेमामानंी ३० नोव्हेंबर १९४७ रोजी कोल्हापुरातील प्रचसद्ध कुस्तीर्ाराचं्या 
कुस्त्या, शाहीर चनकम यािें पोवाडे, ह.भ.प र्याबाई मनमाडकर आचि लोकसतं र्ाडरे्महाराज यािंी 
कीतगने आचि लोकानंा हवहेवसेे वािंिारे क्राचंतप्रसहािे व्याख्यान असा िौरंर्ी कायगक्रम आयोचजत केला. 

 
कायगक्रमाच्या जाचहराती आचि देिर्ीमूल्यािी पावती पुस्तके र्ावोर्ावी पोहोिचवली. चतकीिंािंी 

चवक्री धुमधडाक्याने झाली. या कायगक्रमािे वैचशष्ट्ट्य म्हिजे देिर्ीमूल्य असलेली चतचकिें घेिाऱयानंा 
करमिुकीच्या स्वाथाबरोबर संस्थेला मदत चदल्यािा परमाथग साधल्यािा आनंद चमळिार होता. 
कायगक्रमाला अपेके्षपेक्षा जास्त र्दी जमली. चतसरे प्रहरी कुस्त्या आचि क्राचंतप्रसहािं व्याख्यान र्ाजलं. 
लोकानंी दोन्ही कायगक्रम डोक्यावर घेतले. सायंकाळी शाहीर चनकमाच्या पोवाड्यानंी श्रोत्यातं चवरश्रीिं वार 
चनमाि केलं आचि रात्रीच्या ह.भ.प र्याबाई मनमाडकर आचि र्ाडरे्महाराजाचं्या कीतगनानंी लोकािंी 
ब्रह्मानंदी िंाळी लार्ली. या कायगक्रमातून खिग वजा जाता संस्थेला खूप रक्कम चमळाली. त्याि चदवशी 
संस्थेच्या इचतहासात सोनेरी अक्षरातं चलहून ठेवावी अशीही एक घिंना घडली. लोकसंत र्ाडरे्बाबाचं्या 
शुभहस्ते ‘भारतीय बाचलकाश्रमʼ या मुलींसाठी स्वतंत्र बोचडंर्िे उद घािंन झाले. मुलींिे बोचडंर् काढण्यािा 
क्राचंतप्रसहानंा मामानंी चदलेला शब्द पाळला. 



 
           

या संस्थेच्या चवकासात र्ावोर्ावच्या शतेकऱयािें फार मोठे योर्दान आहे. शतेकऱयानंी आपल्या 
कुवतीनुसार मुठीसुपानं किाकिानं आचि मिामिानं दरवषी संस्थेला ज्वारीिी मदत केली होती. करत 
आहेत. असं दान देिाऱया एका शतेकऱयािा प्रसंर् तर कंठ दािूंन यावा असा आहे. जर्दाळेमामा एकदा 
ज्वारी जमा करायला एका खेड्यात रे्ले. त्या वषी पाऊस कमी झाल्याने शतेी म्हिावी तशी चपकलेली 
नव्हती. म्हिून मामा धचनक शतेकऱयाचं्या घरी जाऊन ज्वारीिी मदत मार्ू लार्ले. ज्वारी र्ोळा करीत 
मामा व त्याचं्याबरोबर काही मुलं पोती घेऊन रस्त्यावरून िालले होते. तेथून एक अत्यंत र्रीब शतेकरी 
एका िंोपल्यात ज्वारी घेऊन जात होता. ती ज्वारी दळून आिण्यासाठी तो िालला होता. दरवषी तो 
बोचडंर्ला धान्यािी मदत न िुकता करत आला होता. पि या वषी त्याच्या शतेात त्याचं्या मुलाबाळानंा 
वषगभर पुरेल इतकीही ज्वारी झालेली नव्हती. म्हिनू मामा त्याच्या घरी ज्वारी मार्ायला रे्ले नव्हते. तो 
शतेकरी मामापंुढे येऊन उभा राचहला आचि त्याने प्रश्न केला, “यंदा बोचडंर्ला ज्वारी मार्ायला माया घरी 
न्हाई आलव मामा?” 

 
“नाही आलो. या वषी तुमच्या शतेात चपकलेली थोडीबहुत ज्वारी तुमच्या मुलाबाळानंादेखील 

वषगभर पुरायिी नाही. पुढल्या वषी ज्वारी िारं्ली चपकली म्हिजे ती तुमच्याकडून घेऊ की! म्हिनू तुमच्या 
घरी आलो नाही.” 

 
“असं कसं व्हईल मामा? बोचडंर्ला दरवषी ज्वारी देयािा नेम मी मोडायिो न्हाई! माजी र्चरबािी 

एवढी मदत घ्याि!” अस ं म्हिून त्यानं डोक्यावरील िंोपल्यातली दळायला िालचवलेली ज्वारी 
मामाबंरोबर पोतं घेऊन चफरिाऱया मुलाच्या पोत्यात ओतली. मामाचं्या डोळयातून अश्रु उभे राचहले. केवढा 
मोठा या शतेकऱयािा त्यार्! ते चविार करू लार्ले. 

 
“खेड्यातील हजारो शतेकऱयानंी एका ओजंळीपासून दोन पोत्यापंयगतिी सवात महत्त्वािी आचि 

संस्मरिीय अशी ज्वारीिी मदत केली. चतिे शब्दात विगन कराव,े असे प्रासाचदक शब्दि मजजवळ नाहीत. 
कारि चकत्येक शतेकरी असे भेिंले की, स्वतःच्या मुलाबाळानंा मचहना–दोन मचहने परेुल इतकेसुद्धा धान्य 
नसताना व नवीन धान्य येण्यास दहा–अकरा मचहने अवधी असतानासुद्धा त्यानंी स्वतःिी होिारी 
उपासमार स्वखुशीने पत्करून संस्थेला धान्यािी योग्य मदत केली आचि प्रहदमातेच्या प्रजवत संपत्तीिे 
संर्ोपन केले. त्यामुळे ससं्थेच्या चवद्याथ्यांकडे पाचहल्याबरोबर ििंकन असा चविार येतो की, ससं्थेतील 
चवद्याथी पन्नास िंके्क शतेकऱयािंा आहे. म्हिजे चवद्याथ्यांिी हाडे व कातडी त्याचं्या मात्याचपत्यािंी असून 
त्याचं्या शरीरातील रक्त व मासं शतेकऱयाचं्या अन्नािे आहे आचि अशा या शतेकऱयाचं्या मूळ आशीवादानेि 
संस्थेच्या कायािा खरा अभ्युदय झाला आहे.” (ससं्थेिा तै्रवार्थषक अहवाल, चतसरा व िवथा) 

 
‘मारे्पुढे उभा असे साभंाळीत। काहीि साकडे पडो ने दी।ʼ या सतं उक्तीिा प्रत्यय अशा तऱहेने 

जर्दाळेमामानंा अनेक वळेा येत होता. श्री. शकंरराव राजे–प्रनबाळकरािंी मोठी देिर्ी, क्राचंतप्रसह नाना 
पािंील याचं्या कायगक्रमात लोकाकंडून चमळालेल्या उत्स्फूतग देिग्या तसेि खेड्यापाड्यातंील र्ोरर्रीब 
शतेकरी-कामकरीवर्ाने दरवषी केलेली धान्यािी मदत ही त्यािी प्रजवत उदाहरिे आहेत. 



 
           

१३. सर्ाजसुधारक र्हात्र्ा फुले याांचे वारसदार 
 

हजारो वष ेज्ञानापासून वचंित ठेवलेल्या बहुजन समाजाला आचि चियानंा मुचक्तमार्ग दाखविाऱया 
आद्य समाजसुधारक महात्मा जोतीबा फुले आचि त्यािंी पत्नी क्राचंतदशी साचवत्रीबाई फुले यानंी 
चशक्षिप्रसारातून समाजसुधारिा आचि समाजपचरवतगनािी थोर परंपरा चनमाि केली. राजषी शाहूमहाराज, 
महषी चव. रा. प्रशदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्राचंतप्रसह नाना पािंील आचि कमगवीर भाऊराव पािंील 
यानंी ही परंपरा प्रयत्नपूवगक जोपासली. या परंपरेतील शवेिंिा तेजस्वी दुवा म्हिून जर्दाळेमामािें स्थान 
मानले जाते. कारि ग्रामीि भार्ात चशक्षि प्रसारािे कायग करीत करीत त्यानंी समाजसुधारिेिे मूलर्ामी 
काम करण्यातही सातत्याने चहचररीने भार् घेतला. 

 
अन्यायी विगव्यवस्थेिी जीिग झालेली िौकिं मोडून िंाकण्यासाठी महात्मा फुल्यानंी एकोचिसाव्या 

शतकात प्रथम बंडािा झेंडा फडकाचवला. मािूस आचि परमेश्वर याचं्यामधील दलालानंा–भिंचभक्षूक, 
बडव े पुजारी इत्यादींना–त्यानंी आपल्या चविाराने आचि कृतीने जोरदार हादरा चदला होता. पि 
समाजव्यवस्थेतील इतर अनेक के्षत्रातंील दलालाकंडून शतेकऱयािंी चपळिकू िालूि होती. ती बंद 
करण्यािा जर्दाळेमामानंी प्रयत्न िालू ठेवला म्हिनूि ते महात्मा फुल्यािें वारसदार ठरतात. 

 
बाशी नर्रपाचलकेत काम करताना जर्दाळेमामानंा आडत र्ल्लीला जाव ेलारे्. तेथे शतेकऱयानंी 

घाम र्ाळून चपकचवलेल्या मालािी प्रकमत दलाल चललावाने ठरवत असत. चललाव बोलताना शतेकऱयाचं्या 
मालािा नमुना घेताना प्रत्येकजि पोत्यात चनदगयपिे िंोिे खुपसत. त्यामुळे बराि माल वाया जात असे. 
त्याचशवाय मालाच्या प्रत्येक पोत्यामारे् एक आिा शतेकऱयाकडून घेतला जात असे. िाळिी लावनू बराि 
माल बाद केला जात असे. त्याचशवाय हमाली, तोलाई आचि आडत याचं्या रकमा वरे्ळयाि! मालाच्या 
प्रत्येक पोत्यामारे् आिखी एक आिा व्यापारी घेत. ती रक्कम र्ोरक्षि आचि प्रलर्ायत बोचडंर्ला चदली जाई. 
शतेकऱयािंा हा पैसा शतेकऱयासाठी, शतेकऱयाचं्या मुलाचं्या चशक्षिासाठी खिग व्हायला हवा. आपि 
शतेकऱयाचं्या मुलाचं्या चशक्षिासाठी बोचडंर् काढलेले आहे. तो पसैा या बोचडंर्लाि चमळायला पाचहजे, 
असा चविार करून जर्दाळेमामा व्यापारी संघाच्या प्रमुखाकंडे रे्ले. अशा जमा होिाऱया रकमेपैकी चनदान 
चनम्मी रक्कम तरी बोचडंर्ला द्यावी अशी नम्र आचि रास्त सूिना त्यानंी केली. पि ही सूिना मान्य झाली 
नाही. त्यावर मामानंी एक वरे्ळाि उपाय काढला. 

 
श्री. कृ. र्. राऊत हे बोचडंर्िे अध्यक्ष. त्याचं्या मालकीिे आडत दुकान होते. जर्दाळेमामानंी 

त्यानंा त्याचं्या आडत दुकानात चवक्री झालेल्या मालाच्या दर पोत्याप्रमािे जमा होिारी रक्कम आपल्या 
बोचडंर्ला चमळावी, अशी चवनंती केली. ती मान्य झाली. तेव्हा खेड्यापाड्यातंील शतेकऱयािंा माल 
प्रामुख्याने श्री. राऊत याचं्या आडतीला यावा अशी व्यवस्था त्यानंी बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांना सारं्नू केली. 
शतेकऱयािंा माल श्री. राऊत याचं्या अडतीला येऊ लार्ला. तेथेि धमादाय फंडािी एक पेिंी ठेवण्यात 
आली. शतेकरी खुशीने त्या पेिंीत पोत्यामारे् एक आिा िंाकून संस्थेला मदत करू लार्ले. आपल्या 
मुलाबाळाचं्या उद्धारासाठी चशक्षिकायाला मदत देण्यािी सवय मामानंी शतेकऱयानंा लावली. पि त्यामुळे 
इतर आडत दुकानदार–दलाल नाराज होऊ लार्ले. 

 
धान्यचवक्रीप्रमािे, शतेकऱयािें कडबा, कापूस, भाजीपाला आचि सरपि चवक्री करतानाही 

दलालाकंडून शतेकऱयानंा चपळण्यािे, त्यािंा माल स्वस्तात चललाव करून त्यािें कंबरडे मोडण्यािे आचि 



 
           

नमुन्यावारी बरािसा माल हडप करण्यािे प्रकार नेहमी घडत असत. त्याचशवाय र्ोरक्षिासाठी व प्रलर्ायत 
बोचडंर्साठी चवक्रीला आलेल्या मालापैकी काही भार् आचि काही रक्कम खुशीिी सक्ती करून वसूल केली 
जाई ती वरे्ळीि! शतेकऱयावंर होिाऱया अशा प्रकारच्या अन्यायाचवरुद्ध वािाही फुिंत नव्हती. मर् 
त्याचवरुद्ध झर्डिे तर दूरि! जर्दाळेमामानंी मार्ासलेल्या तरुि शतेकरी संघािी स्थापना करून या 
अन्यायाचवरुद्ध लढा उभा केला आचि शतेकऱयानंा चदलासा चदला. एवढेि नाही तर भाजी माकेिंमध्ये 
कादंा–लसूि–भाजीपाला चवक्रीिे एक दुकानही सुरू केले. ते दुकान बोचडंर्मधील एक चवद्याथी श्री. 
र्व्हार िालव ूलार्ला. त्यामुळे भाजी मंडईतील चललाव पुकारिारे दलाल थोडे विकून वार्ू लार्ले. 

 
शतेकरी–कष्टकरी लोक आपली रु्रेढोरे बाशीला चवकायला आिीत. तेथे शतेकऱयानंा धड 

जेवायला बसायला िारं्ली जार्ा नसे. जनावरानंा पािी चपण्यासाठी हाळािी सोय नसे. या र्ैरसोई तर 
राहू द्या. पि जनावरे चवकली म्हिजे चवक्रीच्या चिठ्ठ्ठ्ा करताना त्या वळेी बाशीिे पोलीस–पािंील आचि 
मुलकी पािंील प्रत्येक जनावरामारे् नऊ आिे ते एक रुपयापयंतिी रक्कम शतेकऱयाकंडून वसूल करीत 
आचि तो पैसा दारूच्या रु्त्त्यात र्डप करीत. यावरही मामानंी एक शक्कल काढली. 

 
जर्दाळेमामा शचनवारी रु्राचं्या बाजारात जनावरे चवक्रीच्या चिठ्ठ्ठ्ा करायला आपल्या 

बोचडंर्मधील काही चवद्याथ्यांना पाठवीत. हे चवद्याथी आपल्यासोबत बंद केलेली ‘धमादाय पेिंीʼ घेऊन 
जात. ते जनावरे चवक्रीच्या चिठ्ठ्ठ्ा मोफत करीत. त्यामुळे शतेकऱयािंी त्याचं्यामारे् र्दी होऊ लार्ली. 
चिठ्ठ्ठ्ा केल्यावर धमादाय पेिंीत खुशीने काही रक्कम िंाकायिी ते चवनंती करीत. शतेकरीही त्यात 
आनंदाने आिादोन आिे िंाकून बोचडंर्ला मदत करीत. रात्री ती धमादाय पेिंी स्वतः मामा उघडीत. 
त्यातील जमा रकमेपैकी काही रक्कम ते चवद्याथ्यांना चशक्षिसाचहत्य वा दूध घेण्यासाठी देत आचि उरलेली 
रक्कम बोचडंर्मध्ये रीतसर पावती करून घेत. 

 
अशा तऱहेने जर्दाळेमामानंी चनरचनराळया के्षत्रातंील दलाली नष्ट करण्यािा जि ू िंर्ि बाधंला. 

शतेकऱयानंा न्याय चमळवनू देण्यािा प्रारंभ केला. तसेि शतेकरी–कामकरीवर्ािी र्ाऱहािी वशेीवर 
िंारं्ण्यासाठी त्यानंी आपल्या चमत्राचं्या सहकायाने १९३७ साली ‘मार्ासलेला तरुि शतेकरी संघʼ स्थापन 
केला. रु्राचं्या बाजारात जनावरे चवक्रीच्या चिठ्ठ्ठ्ा पािंलानंी करण्यापेक्षा या तरुि शतेकरी संघाने 
करण्यािी मामानंी कलेक्िंरना पत्र पाठवनू परवानर्ीही चमळवली. या साऱया खिंािंोपीमुळे बरेिजि 
जर्दाळेमामािें आचि त्याचं्या संस्थेिे शत्रू बनले. ते संस्थेला या ना त्या मार्ाने त्रास देऊ लार्ले. 

 
१९४७ साली चडस्रीक्िं लोकलबोडाने सोलापूर चजल्यातील शतेकऱयांवर असिारा लोकल फंड 

रुपयामारे् एक आिा वाढचवण्यािा चविार िालू केला होता. बाशी नर्रपाचलकाही जुन्या करात वाढ 
करण्यािा आचि नव े कर लादण्यािा मनसुबा रिीत होती. शतेकऱयाचं्या मालावर तर जकातीिे दर 
वाढचवल्यािे त्यानंी जाहीर केले होते. त्यािप्रमािे सरकारने लेव्ही वा धान्याच्या खूष खरेदीिा कायदा 
शतेकऱयावंर लादला. दरमहा धान्याच्या साठ्ािी माचहती देिे बंधनकारक केले. त्यातील शतेकऱयानंा 
येिाऱया अडििींिा आचि त्रासािा चविारही सरकारने केला नव्हता. या अन्यायाला वािा फोडिारे ठराव 
मामानंी ‘मार्ास तरुि शतेकरी संघाʼतफे पास करून ते कलेक्िंरकडे पाठवनू शतेकऱयानंा न्याय चमळवनू 
देण्यािे प्रयत्नही केले. 

 



 
           

शतेकऱयािंी र्चरबी दूर करण्यासाठी जर्दाळेमामानंी आपल्या संस्थेच्या शतेीत चनरचनराळे प्रयोर् 
सुरू केले. शतेकऱयानंी शतेीबरोबर र्ाई–म्हशी–शळेया पाळून दुधािा आचि कोंबड्या पाळून अंड्यािा 
जोडधंदा सुरू करावा, यासाठी संस्थेत त्यानंी धेनुसंवधगन कें द्र आचि पोल्री फामगही सुरू केले. शतेकऱयानंी 
आपल्या शतेात सीड प्लॉट्स करावते म्हिून मामानंी संस्थेच्या शतेात ज्वारी, ज्वाला चमरिी आचि 
बिंाट्यािे सीड प्लॉट्सही करून दाखवले. तसेि त्यानंी संस्थेच्या शतेात चमरिी, िंोमिॅंो, वारं्ी, कादंा, 
इत्यादी भाजी-पाल्याच्या रोपवाचिंकाही लावल्या. ही रोपे दजेदार असल्याने शतेकरी रोपवाचिंका अर्ोदर 
बुक करून ठेवायिे! जर्दाळेमामा त्यानंा म्हिायिे, “मी हे प्रयोर् करतोय तसे प्रयोर् तुम्हीही आपल्या 
शतेात करा. तुमिी र्चरबी तुम्हीि दूर करा. स्वतःिा उद्धार स्वतःि करा.” हे प्रयोर् पाहून अनेक शतेकरी 
उत्साहाने कामाला लार्ले. 

 
शतेकऱयापेक्षाही अत्यंत वाईिं अवस्था खेड्यापाड्यातंील अस्पृश्यािंी आचि मचहलावर्ािी आहे. 

त्याचं्या उद्धारासाठी पुण्यासारख्या सनातन्यािें विगस्व असलेल्या शहरात महात्मा फुल्यानंी अस्पशृ्य 
मुलामुलींसाठी प्रथम शाळा सुरू करून आपल्या मूलर्ामी समाजसुधारिेिा पाया घातला. शभंर–दीडश े
वषांनंतर अस्पृश्य आचि चियाचं्या स्स्थतीत थोडीबहुत सुधारिा झाली पि खेड्यापाड्यातंील त्यािें हाल 
आजही भयंकर आहेत. अस्पृश्यता हा प्रहदु धमावरील एक लाछंनास्पद कलंक असल्यािे आज सवगमान्य 
झाले आहे. ही अस्पशृ्यता नेस्तनाबतू करण्यासाठी जर्दाळेमामानंी आपल्या बोचडंर्मध्ये सुरुवातीपासून 
सवग जातीजमातींिी मुले घेतली. हा बोचडंर्िा प्रयोर् पाहून २७ ऑर्स्िं ३९ रोजी बोचडंर्ला भेिं देिाऱया दे. 
भ. श्री. केशवराव जेधे, श्री. रामकृष्ट्ि जाजू आचि आमदार दे. भ. तुळशीदास जाधव यानंी संस्थेच्या 
शरेेबुकात “बहुजन समाजातील मुले बोर्थडर्ात घेण्यात येतात. अशा बोर्थडर्मधून उच्च–नीि भेदाला 
मूठमाती चमळिार आहे” अशी नोंद केली आहे. 

 
याचशवाय अस्पृश्यता नष्ट करण्यािे चवचवध मार्ग मामानंी हाताळले. समाजात अस्पृश्यानंा 

इतरापं्रमािे मानाने जर्ता याव,े ही त्यािंी तळमळ! अस्पृश्य समाजातील लोकािें केस कापण्यास 
बाशीतील न्हावी त्या काळी तयार नसत. तेव्हा मामानंी पाडें िौकातील केस कापण्याच्या दुकानािे मालक 
श्री. सुरवसे यानंा हा भेदभाव िुकीिा असल्यािे पिंवनू चदले. श्री. सुरवसे यानंी मामािें हे चविार कृतीत 
आिायला सुरुवात करताि साऱया समाजाने श्री. सुरवसे याचं्या दुकानावर बचहष्ट्कार िंाकला. त्यात त्यािें 
उत्पन्न बुडू लार्ले. आर्थथक पेि चनमाि झाला. तेव्हा जर्दाळेमामानंी आपल्या बोर्थडर्मधील साऱया स्पृश 
आचि अस्पृश्य मुलानंा श्री. सुरवसे याचं्या सलूनमध्ये केस कापून घेण्यास पाठचवण्यास सुरुवात केली. 
हळूहळू लोकानंीही बचहष्ट्कार मारे् घेतला. तेही अस्पशृ्यािें केस कापू लार्ले. 

 
१९३४ साली बाशीत र्ाधंीप्रिीत ‘हरीजन सेवक सघंʼ स्थापला होता. त्या संघातफे ‘र्ाधंी 

छात्रालयʼ िालचवले जायिे. मामािें चमत्र या संघािे अध्यक्ष तर मामा पचहली काही वष ेउपाध्यक्ष होते. या 
संघाच्या हचरजनोद्धार कायातही जर्दाळेमामािंा लक्षिीय सहभार् असे. त्या काळी अस्पृश्यानंा देवळात 
तर प्रवशे नसायिाि पि हॉिेंलातही प्रवशे बंद असे. त्याचवरुद्धही मामानंी आवाज उठचवला. प्रथम एका 
हॉिेंल–मालकास त्यानंी अस्पृश्यानंा हॉिेंलात प्रवशे देण्यािी चवनंती केली. थोडे चदवस र्दारोळ माजला 
पि पुढे बाशीतील इतर सात हॉिेंल–मालकानंीही आपली हॉिेंले अस्पृश्य समाजाला खुली केली. 

 
‘वदेाच्या अभ्यासािा शदू्रानंा आचि चियानंा अचधकार नाहीʼ, या आपमतलबी, कूपमंडूक प्रवृत्तीमुळे 

िी–शूद्रानंा हजारो वष े रु्लामचर्रीच्या र्तेत र्ाडून राहाव ेलार्ले. सवग विातील चियािंी अशी दारुि 



 
           

दशा. ‘न िी स्वातंत्र्य अहगचतʼ या मनूच्या एका वाक्याच्या फिंकाऱयाने चिया कायमच्या दास आचि भोर्वस्तू 
बनल्या. ज्याचं्या किंीकमरेवर राष्ट्रे वाढत असतात, त्या चियानंा प्रस्थाचपतानंी कायमिे अबला करून 
िंाकले. िी चशक्षिानेि त्याचं्यात आत्मभान आचि आत्मतेज येईल; त्याचं्यातील शक्तीच्या साहाय्याने राष्ट्र 
बलवान होईल, ही मामािंी भावना. मामानंी तर स्वतःच्या अचशचक्षत पत्नीिे किूं अनुभव सहन केले होते. 
िी–चशक्षिासाठी ते चविार करीत. “हचरजनापं्रमािेि प्रकबहुना त्याहूनही अचधक दुदैवी पचरस्स्थती 
देशातील कोट्यवधी भचर्नीवर्ािी आहे. शहरातील काही पुजंीपती आचि पाढंरपेशा बुचद्धजीवी मध्यम 
आचि सधनवर्ातील काही चिया ‘मचहला मंडळातून काम करताना चदसल्या आचि याि वर्ातील काही 
मुली हायस्कूल आचि कॉलेजमधून चशक्षि घेत असल्या व सरकारी नोकरीत चदसल्या तर त्याचं्यावरून 
समाजातील सवग थरातंील भचर्नीवर्ाच्या शकै्षचिक आचि इतर सुधारिेच्या िालू लार्लेल्या वािंिालीिा 
तकग  करिे िुकीिे ठरेल! देशातील बहुसंख्य भचर्नीवर्ािे जीवन आर्थथक दास्यामुळे परंपरार्त 
चनरचनराळया सामाचजक, धार्थमक आचि रूढीचप्रय अंधश्रदे्धच्या बंधनामुळे दुःसह झालेले आहे. चियाचं्या 
कडेवर राष्ट्रे वाढतात आचि उत्कषग पावतात. हे छत्रपती चशवरायाचं्या, महात्मा फुल्याचं्या, सुभाष बाबूंच्या 
आचि महात्मा र्ाधंींच्या व तुमच्या–आमच्या जीवनावरून सहज लक्षात येिारे आहे.” ते बोर्थडर्मध्ये मोफत 
प्रवशे देत असत. िी–चशक्षिािा प्रसार झपाट्याने व्हावा, हीि त्यािंी त्यामार्ील भचूमका व तळमळ होती. 

 
मुलींिी बोर्थडर्मध्ये चशकण्यािी मोफत सोय करून जर्दाळेमामा चतथेि थाबंले नाहीत. चियानंा 

स्वावलंबी बनचवण्यािेही प्रयत्न त्यानंी केले. समाजातील चवधवा, पचरत्यक्ता, आचि अनाथ चिया तसेि 
स्वातंत्र्यवीराचं्या आचि देशासाठी प्राि देिाऱया जवानाचं्या असहाय चियानंा स्वावलंबी आचि स्वाचभमानी 
बनचवण्यासाठी त्यानंी बाशीला ‘चजजामाता स्मारक मचंदरʼ उभे केले. त्यासाठी एक रुपयापासून देिग्या 
जमा करण्यासाठी विवि भिंकंती केली. या मंचदरात अशा सवग चियानंा अनेकचवध घररु्ती उद्योर्धंद्याच्या 
कला चशकवनू त्यानंा स्वतःच्या पायावर उभे राहाण्यास चशकवले. 

 
लग्न हा पचवत्र संस्कार. तो साधेपिाने आचि कमी खिात व्हावा. हे मामािें आग्रही मत. त्यामुळेि 

त्यानंा सत्यशोधक वा र्ाधंी लग्नपद्धती आवडे. लग्नातील बँड, वरात, दारुकाम आचि वरातीपढेु बाया 
नािचविे या पद्धतीवर ते सडकून िंीका करायिे. हंुडापद्धतीिे तर ते कट्टर चवरोधक. हंुडा घेिाऱया 
नवरोबाला ते बाजारातून चवकत घेतलेला बलै म्हित. हंुडा न घेता लग्न करिाऱयािें ते तोंडभरून कौतुक 
करीत. अनेकािंी हंुडा न घेता–देता लग्ने जमचवण्यास त्यानंी प्रोत्साहन चदले. चवधवा चववाहासही त्यानंी 
उते्तजन चदले. अशा लग्नाला ते न िुकता उपस्स्थत राहून वधूवरासं आशीवाद देत. 

 
जर्दाळेमामा जरी वारकरी कुिंुंबात वाढले तरी स्वतःच्या मुलाच्या चशक्षिाला पसैा न देिाऱया पि 

पंढरपूर–काशी याते्रत पसेै उधळिाऱया पालकांवर ते कठोर कोरडे ओढत. देवा–धमाच्या नावावर 
िाललेली चनरथगक कमगकाडें, देवाच्या नावावर िाललेली अज्ञ जनतेिी लूिं याबाबींवर बोलताना त्यािंा 
साचत्त्वक सतंाप चशरे्ला पोहिे! 

 
समाजात तीन बोिंानंी काम करिाऱयाइंतकीि प्रचतष्ठा दहा बोिंानंी काम करिाऱयािी असली 

पाचहजे हा त्यािंा आग्रह! म्हिून त्यानंी आपल्या संस्थेत आदशग चशक्षकाबरोबरि वडार, पाथरविं, र्वडंी या 
मजुरािें सत्कार मंत्र्याचं्या हस्ते घडवनू आिले. श्रमिारा हा खरा सजगनशील असतो. तो चनर्थमक असतो. 
त्यािें सत्कार हे खरे सत्कार! असे त्यािें मत होते! 

 



 
           

महात्मा जोतीबा फुले यानंी केलेल्या समाजसुधारिािंी वािं त्यानंी जन्मभर िोखाळली. 
समाजसुधारिेसाठी आवश्यक असिाऱया सवग कारिमीमासेंच्या मुळाशी जाऊन, चविार करून मार्ग शोधले. 
त्यानंी सुरू केलेल्या ‘जीवनसंग्रामʼ या साप्ताचहकािे ध्येयवाक्य ‘उजळावया आलो वािंो! खराखोिंा 
चनवाडाʼ हे त्यानंी लोकमतािंी िाड न बाळर्ता, प्रस्थाचपताचं्या चवरोधािी पवा न करता या साप्ताचहकातून 
लोकािंी र्ाऱहािी वशेीवर िंारं्ली. र्ोरर्चरबावंरील अन्याय चनवारण्यासाठी प्रयत्नािंी पराकाष्ठा केली. 
त्यासाठी लोकचशक्षि, जनजार्रि आचि समाजसुधारिा या कायात मोठे योर्दान चदले. महात्मा फुल्यािंा 
समाजसुधारिेिा वारसा त्यानंी पढंरीच्या वारकऱयाचं्या चनष्ठनेे जपला. जोपासला. म्हिूनि त्यानंा 
‘चशक्षिपंढरीिा वारकरीʼ असे संबोधले जाते. 



 
           

१४. बहुजि सर्ाजाचे भाग्य बचावले! 
 

सुरुवातीच्या काळात बाशीतील हायस्कूलिे मुख्याध्यापक जर्दाळेमामानंा भेिूंन बोर्थडर्मधील 
चवद्याथ्यांना आपल्या हायस्कूलमध्ये प्रवशे देत. बोचडंर्च्या र्रीब व होतकरू मुलानंा ते चशष्ट्यवृत्त्याही देत. 
पि पुढे खेड्यापाड्यातूंन चशक्षिािा प्रसार होऊ लार्ला. मामाचं्या बोचडंर्मधील चवद्यार्थथसखं्याही वाढू 
लार्ली. त्यामुळे हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकािंा पूवीप्रमािे बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांिी र्रज भासेना. मामा 
चविार करू लार्ले, “....पषु्ट्कळशा र्रीब पि हुशार चवद्याथ्यांना हायस्कूलमध्ये नादारी चमळेनाशी झाली. 
कारि हायस्कूलमध्ये फक्त जास्तीतजास्त माकग ् चकती पडले, एवढीि बाब प्रामुख्याने चविारात घेतली 
जाते. परंतु त्याचं्या घरिी र्चरबी चकती आहे? त्यामुळे त्यानंा मानचसक स्वास्थ्य चमळू शकते का? त्यािें 
बौचद्धक सामथ्यग कोित्या दजािे आहे? त्याचं्यात राष्ट्राला उपयुक्त वा पोषक असे इतर चकती रु्ि आहेत? 
ते रु्ि शोधून त्यािंी वाढ केली तर? त्याचं्या रु्िाला, त्याचं्या कतृगत्वाला योग्य वाव चदला व थोडीशी 
सहानुभतूी दाखचवली तर तो कसा आदशग नार्चरक होऊ शकेल? यािी कदरही केली जात नाही. यािा 
अथग बोर्थडर्मधील िारं्ल्या चवद्याथ्यांिी बुद्धी मातीमोल होऊ द्यायिी नाही. त्यासाठी आपल्या ससं्थेिे 
हायस्कूल सुरू केले पाचहजे” या चविाराने मामाचं्या मनात पके्क घर केले. 

 
१९४५ सालापयंत जर्दाळेमामािें चशक्षिािे कायगके्षत्र बाशी शहरापुरतेि मयाचदत होते. ग्रामीि 

भार्ात ज्ञानाच्या पािपोया उभारायला त्यानंी प्रारंभ केला तेव्हा त्यानंी स्वतःच्या िारे र्ावी १३ एचप्रल १९४५ 
रोजी ह.भ.प. शलेारमामाचं्या शुभहस्ते ‘महात्मा फुले चवद्याथी वसचतर्ृहʼ सुरू केले. सदर कायगक्रमास 
सातारिे कमगवीर भाऊराव पािंील येिार होते. पि ऐनवळेी काही अडििीमुळे ते िाऱयाला आले नव्हते. 
पि काही चदवसानंी कमगवीर भाऊराव पािंील बाशीला मामािंी ससं्था पाहायला मुद्दाम आले. त्यानंी 
चवद्याथ्यांच्या पकं्तीला बसून जेवि घेतले. चवद्याथ्यांमधील चशस्त, श्रमपूजा आचि स्वावलंबन तसेि मामािंी 
कािंकसर आचि चहशोबातील िोखपिा त्यानंा आवडला. ते जर्दाळेमामानंा म्हिाले, “सवग काही िारं्लं 
िाललंय पि मामा तुमच्यात एक उिीव आहे. तुमच्या संस्थेिे स्वतःिे हायस्कूल पाचहजे. ” 

 
“आण्िा, हायस्कूल काढायिे म्हिजे त्याला इमारत, पसैा आचि मािसं आिायिी कोठून?” 
 
“मामा, तुम्ही हे सत्कायग करीत असल्यामुळं पैसा तुमच्या पाठीशी धावत येईल. पि तुमिी मािस ं

तुम्हालाि चनमाि करावी लार्तील!” 
 
“आण्िा, अर्ोदर हायस्कूलिी इमारत बाधूंन पूिग करतो. त्यानंतर हायस्कूलही सुरू करतो.” 
 
जर्दाळेमामानंा कमगवीर आण्िािें चमत्रवत मार्गदशगन चमळाले. त्याचं्याकडून ‘श्रमातून 

स्वावलंबनाच्या कायािी सतत स्फूती चमळाली व पैशाचशवाय कायग होऊ शकते हा आत्मचवश्वास वाढला.ʼ 
म्हिूनि त्यानंी हायस्कूलिी इमारत बाधंण्यािा ध्यास घेतला. क्राचंतप्रसह नाना पािंील याचं्या हस्ते सदर 
इमारतीिी कोनचशला मोठ्ा धुमधडाक्यात ७ चडसेंबर १९४६ रोजी बसचवली. कािंकसर करून, धावाधाव 
करून पैसा जमा केला आचि सदर इमारतीिे बाधंकामही सुरू केले. पि इमारत बाधूंन पूिग व्हायच्या 
अर्ोदरि चनयतीने आपली वक्रदृष्टी जर्दाळेमामाकंडे चफरवली. 

 



 
           

२१ मे १९५०. रचववार सुट्टीिा चदवस. पि जर्दाळेमामानंा आचि इमारत बाधंिाऱया र्वडंी–
मजुरानंा कुठली सुट्टी? मामानंी इतर कामे बोर्थडर्च्या चवद्याथीसेके्रिंरीवर सोपचवली. तंबाखूिे दंतमजंन 
एका िौकोनी कार्दाच्या तुकडीवर घेतले. दात घासत ते इमारतीिे बाधंकाम पाहायला चनघाले, तेव्हा 
त्यािंा आवडता मोत्या कुत्रा त्याचं्या पायात घोिंाळू लार्ला. केचवलवािं ओरडू लार्ला. “अरं मोत्या 
बाजूला सरक.” त्यानंी स्वयपंाकीिबाईला हाक मारून ‘मोत्याला भाकर िंाकाʼ असे सारं्ून ते पुढे सिंकले 
तरी मोत्यािं चवव्हळून ओरडिं िालूि होतं. 

 
सूयग बराि वर आलेला. उन्हं तापू लार्लेली. प्रभतीला चशडी उभी. तंबाखूच्या दंतमजंनािी पुडी 

एका हाती घेऊन मामा चशडीवर िढले. अधगविं बाधंलेल्या अरंुद प्रभतीवर उभे राहून ते मजुरानंा सूिना 
देऊ लार्ले. चमश्री दाताला लाविे िालूि होते. एकदम मामानंा काय होतंय तेि कळेना. सारी इमारत 
चफरतेय असा क्षिभर भास झाला आचि एकाएकी दहा फूिं उंिीच्या प्रभतीवरून ते खाली कोसळले. 
खालच्या दर्डधोंडे–चिपाचं्या चढर्ावर ते पडले. हे पाहून र्वडं्याने बोंब मारली, “मामा पडले. पािी 
आिा” असं ओरडत तो िपळाईनं खाली उतरला. मामा बेशुद्ध पडलेले. नेमक्या एका मोठ्ा अिकुिीदार 
दर्डावरि ते आदळलेले. त्याचं्या पाठीिा मिका मोडलेला. अधःशाखा लुळया पडलेल्या. पायाला आचि 
नाकाला मार लार्लेला. तोंडातून रक्त येत असलेले. बशुेद्धीतही मामा वदेनेने कण्हत असलेले. धावाधाव 
झाली. लोक जमले. शजेारी मोत्या कुत्रा केचवलवाण्या िेहऱयाने लाखत उभा होता. 

 
नारायि र्वडं्याने मामाचं्या तोंडात पािी घातले. रक्ताळलेले तोंड पुसले. मामा थोडे शुद्धीवर 

आले. ते जोराने चवव्हळू लार्ले. प्रकिाळू लार्ले. कुिीतरी पळत जाऊन आिलेल्या सतरंजीवर मामानंा 
उिलून ठेवले. सतरंजी अलर्द उिलली. त्यानंा एका खोलीत बाजेवर झोपवले. मामािंी तडफड आचि 
कण्हिं, प्रकिाळिं िालूि होतं. 

 
सुट्टी असल्यानं बोर्थडर्मध्ये मोजकीि मुलं होती. सवांच्या तोंडिे पािी पळाले. रा. ज. पवार यानंी 

रेवडकर आण्िा, अंबादास पािंील, श्री. संभाजी बारंरु्ळे यानंा बोलवनू आिलं. श्री. नारायि 
जर्दाळेमामाचं्या सेवाशुश्रूषेला लार्ले. डॉ. करपेबाई आल्या. प्रथमोपिार करू लार्ल्या. श्री. सभंाजी 
बारंरु्ळे, श्री. िंी. बी. जर्दाळे यानंी भाड्यािी िॅंक्सी करून मामानंा सोलापूरला नेले. प्रथम वाचडया 
हॉस्स्पिंलमध्ये िॅंक्सी नेली, पि तेथे डॉक्िंर हजर नव्हते. अखेर िॅंक्सी डॉ. मुळे याचं्या दवाखान्यात नेली. 
डॉ. मुळे पंढरपूरहून लवकरि येिार म्हिून पढंरीच्या पाडुंरंर्ावर भरवसा ठेवनू तेथेि मामावंर उपिार 
सुरू झाले. 

 
डॉ. भा. वा. मुळे यानंी मामािंी सख्ख्या भावाप्रमािे देखभाल केली. िार मचहने उपिार केले. या 

काळात सवगश्री. शामा र्ाढव,े नारायि जर्दाळे, माजंरे, रा. ज. पवार, पारं्रे आचि भडंारी हे चवद्याथी 
आळीपाळीने मामापंाशी सेवाशुश्रूषा करीत राचहले. मामािंी बहीि सुभद्राआक्काच्या घरातून मामािंा 
जेविािा डबा येई. मामानंा खूप अशक्तपिा आलेला. डॉक्िंरानंी त्यानंा अंडीमिंि खायिा सल्ला चदला. 
मामा तर वारकरी. पि डॉक्िंरािें त्यानंी ऐकले. श्री. र्ायकवाड रु्रूजी आचि एका फौजदाराकडून 
मामासाठी अधूनमधून मिंिािा डबा येऊ लार्ला. 

 
िार मचहन्यानंंतर जर्दाळेमामानंा दवाखान्यातून चडसिाजग चमळाला. त्या वळेी मामानंी ‘चबल 

चकती झाले?ʼ असे डॉ. मुळयानंा चविारले. त्यावर डॉक्िंर मुळे तात्काळ उद र्ारले, “मामा, तुम्ही 



 
           

ज्ञानदानािा पुण्यधमग आिरताय. तोि नवीन जोमानं िालवा. त्यात माझ्या चबलािे पैसे मला 
चमळाल्यासारखे होतील.” धन्य ते डॉक्िंर आचि धन्य त्यािंा मानवसेवा धमग! जर्दाळेमामा बाशीला आले. 
थोड्याि चदवसात हे बहुजनािें भाग्य कुबड्याचं्या साहाय्याने हळूहळू िालू लार्ले. 

 
जर्दाळेमामा बरे होऊन कुबड्या घेऊन बाधंकामावर देखरेख करू लार्ले. त्याचं्या असामान्य 

त्यार्ािा, अचवरत कष्टािा, चनरलस सेविेा आचि ऋचषतुल्य तपस्येिा र्ौरव करावा असे सवांना वािंिे 
साहचजक होते आजी माजी चवद्याथी जमले. सभेत भाषिे झाली. कमगवीर भाऊराव पािंील याचं्यासारखे 
श्री. जर्दाळे मामा हेही कमगवीर असल्यािा सवांनी उत्स्फूतगपिे उच्चार केला. याि सभेत ‘पूज्य 
जर्दाळेमामा सत्कार सचमतीʼ स्थापन झाली. श्री. बेडकुते, श्री. देशमुख, श्री. मुठाळ आचि पारं्रे याचं्या 
सहीिे २३ नोव्हेंबर १९५० रोजी एक पत्रक चनघाले. त्यातील शवेिंिा भार् असा. “.... (जर्दाळेमामा 
याचं्या) कायाच्या या प्रजवतपिावरून या ससं्थेच्या भावी कायाचवषयी जनतेच्या मनात अनंत आशा चनमाि 
झालेल्या आहेत. या सवग चवधायक कायािे श्रेय चनःस्वाथी व चनरहंकारपिे राहून कोित्याही तऱहेिा 
साचत्त्वकदेखील र्ाजावाजा न करता अचवरतपिे धडपडिाऱया पूज्य जर्दाळेमामानंाि आहे. पूज्य 
जर्दाळेमामािंी ज्ञानप्रसारािी व देशचहतािी तळमळ आचि त्यािंा अचवश्रातं उद्योर् या रु्िानंी मूतग रूप 
धारि केले व ही संस्था अवतीिग झाली आचि अभ्युदय पावली. सवगस्वािा त्यार् करून, तनमनधन समपगि 
करून क्षिाक्षिाला किाकिाने िंदनाप्रमािे चझजून ज्ञानािा सुर्धं त्यानंी बहुजन समाजात पसरचवला. 
दीपकातंील ज्योतीप्रमािे स्वतःला जाळून घेऊन ज्ञानािा प्रकाश सवांना चदला. (अशा) या महाभार्ािे 
उपकार चफिंतील का? 

 
“महाराष्ट्रातील संतािंा उपदेश, चशवाजीमहाराजानंी घडचवलेला उज्ज्वल इचतहास, महात्मा फुले 

यािंी खडतर समाजसेवा, महात्मा र्ाधंीजींिी उदात्त चशकवि व कमगवीर भाऊराव पािंील यािंा आदशग 
कमगयोर् सतत डोळयापंढेु ठेवनू अहोरात्र झिूंन त्यानंी ज्ञानािी ही पावन र्ंर्ा शकेडो खेड्यापाड्यातं नेऊन 
हजारो लोकािंी जीवने फुलचवली. नदीच्या प्रवाहाप्रमािे वािेंतील चवरोधकानंा िुकवीत, वळसे घेत व 
प्रसंर्ी अभेद्य असे खडक भेदूनही ध्येयसार्राला जाऊन चमळण्यािी धडपड त्यानंी अखंड िालू ठेवली.” 

 
पत्रके र्ावोर्ावी वािंली रे्ली. कायगकते मामाचं्या सत्कार चनधीसाठी मदत र्ोळा करू लार्ले. 

१९५२–५३ च्या चहशोबाप्रमािे या सत्कार चनधीत िौदाश ेरुपये जमले. ज्या इमारतीवरून मामा पडले, त्या 
इमारत बाधंकामासाठी हा चनधी खिग करण्यात आला. या सत्कार समारंभापासून जर्दाळेमामानंा लोक 
‘कमगवीर जर्दाळेमामाʼ म्हिनू संबोधू लार्ले. 

 
चनयोचजत हायस्कूलिी इमारत बाधूंन पूिग झाली. हायस्कूल सुरू करायिे तर तेथेही पचरस्स्थती 

आडवी आली. १९५० साली सरकारी कायद्यानुसार धान्य वािंप (रेशप्रनर्) पद्धती सुरू झाली. शतेकऱयानंी 
स्वतः कष्ट करून चपकचवलेली ज्वारीही त्यानंा आपल्या मुलानंा खाण्यासाठी बाशीला बोर्थडर्मध्ये आिता 
येईना. त्यामुळे बोर्थडर्मधील चवद्यार्थथसंख्या कमी होण्यािी शक्यता वाढली. यातून मार्ग काढण्यासाठी 
खेड्याति वसचतर्ृहयुक्त चवद्यालये काढण्यािा चविार कमगवीर जर्दाळेमामानंी केला. पि ही शाखा 
कोित्या र्ावी सुरू करावी? कुबड्या काखेत घेऊन िालिारे कमगवीर जर्दाळेमामा चविारात दंर् झाले. 



 
           

१५. र्ार्ाांिा र्ारण्यासाठी र्ारेकरी आले; र्ाफी र्ागूि गेले! 
 

कुठल्या खेड्यात बोर्थडर् सुरू कराव,े या चविारात कमगवीर जर्दाळेमामा होते. तेव्हा येडशीिे श्री. 
शकंरराव रास्ते हे स्वतःच्या मुलािी बोर्थडर्िी फी भरण्यासाठी मामाचं्याकडे आले. बोलता बोलता मामानंी 
त्याचं्यापुढे रेशप्रनर्, महार्ाई आचि चशक्षिातील अडििींिा पाढा वािला. खेड्यातून बोर्थडग्स सुरू 
करण्यािा आपला मनोदयही बोलून दाखवला. त्यावर श्री. सस्ते म्हिाले, “मामा, मर् तुम्ही येडशीला का 
बोर्थडर् काढीत नाही? ” 

 
 “येडशीलाि काय पि एखाद्या डोंर्रातही मी बोर्थडर् काढीन पि त्यासाठी लोकािंी सहानुभतूी 

आचि कमीतकमी दोन एकर जार्ा चमळाली पाचहजे.” श्री. सस्ते यानंी मामानंा सहकायग करण्यािे कबलू 
केले. तसेि श्री. लालासाहेब देशमुख यानंीही येडशीला जार्ा चमळवनू देण्यािे आश्वासान चदले. 

 
येडशीच्या हद्दीपयंत बालाघािं डोंर्राचं्याि रारं्ा. डोंर्राच्या कुशीत श्रीरामप्रलर् मंचदर! 

डोंर्रालर्त येडशी र्ाव वसलेलं. हा पचरसर म्हिजे सोलापूर चजल्यातील महाबळेश्वर. चशवाय ते 
मराठवाड्यािे प्रवशेद्वार. तेथे बोर्थडर् सुरू करण्यािा मामानंी चनश्चय केला आचि १ मािग १९५२ रोजी 
येडशीला ‘सुभाष चवद्याथी वसचतर्ृहʼ सुरू झाले. हे बोर्थडर् म्हिजे बाशी येथील श्री चशवाजी बोचडंर्िी 
प्रचतकृतीि. सुरुवातीला ते श्री. किरे, श्री. चशवनारायि तापडे आचि श्री. लालासाहेब देशमुख याचं्या 
वाड्यात होते. 

 
येडशी रेल्व ेस्िेंशनच्या दचक्षिेला असलेल्या चवस्तीिग माळरानालर्त ८ एकर ३ रंु्ठे जार्ा मामानंी 

खरेदी केली. ३१ जुलै १९५२ रोजी त्या जारे्वर बोचडंर्च्या चनयोचजत इमारतीिा कोनचशला समारंभ 
कोल्हापूरिे प्रचसद्ध पढुारी भाई माधवराव बार्ल याचं्या शुभहस्ते आचि डॉ. भा. वा. मुळे याचं्या 
अध्यक्षतेखाली ४ चडसेंबर १९५१ रोजी पार पडला. ३१ जुलै १९५२ रोजी त्या जारे्वर उभारलेल्या पत्र्याच्या 
शडेमध्ये र्ावातील वसचतर्हृ हलवले. बाशीच्या भारतीय बाचलकाश्रमातील मुलीही येडशीच्या बोचडंर्मध्ये 
आिल्या. कमगवीर मामाही तेथे येऊन राचहले. मुले–मुली एकत्र राहू लार्ल्या. प्रािीन रु्रुकुलािी तत्त्व े
पचरस्स्थतीनुरूप बदलून कायगवाहीत आिण्यािा प्रयोर् मामानंी सुरू केला. 

 
येडशीला हायस्कूल काढायिेही मामानंी ठरचवले. त्या वळेी येडशीला फक्त मराठी सातवीपयगति 

शाळा होती. १९५०–५१ या शकै्षचिक वषात सातवीच्या वार्थषक परीके्षिा चनकाल अत्यंत वाईिं लार्ला. 
सातवीिा वर्ग स्थाचनक रचहवाशी श्री. जर्ताप मास्तराकंडे होता. म्हिून र्ावकऱयानंी त्याचं्याचवरुद्ध ए. ओ. 
कडे तक्रारी अजग केला. जर्ताप मास्तरािंी येडशीहून दुसरीकडे बदली झाली. आपल्या बदलीला कमगवीर 
मामाि जबाबदार असल्यािा श्री. जर्तापानंी ग्रह करून घेतला. 

 
१९५१–५२ मधील सातवीिा चनकाल िारं्ला लार्ला. बोचडंर्िा चवद्याथी श्री. वसुदेव नरहरी 

इंर्ळे हा ७४ िंके्क रु्ि चमळवनू सोलापूर चजल्यात पचहला आला तेव्हा कमगवीर जर्दाळे मामानंी त्याि 
वषारंभी येडशीला ‘जनता चवद्यालयʼ हे हायस्कूल सुरू केले. त्यािे उद घािंन अक्कलकोिंच्या रािी श्रीमती 
चनमगलाराजे भोसले याचं्या शुभहस्ते झाले. पचहल्या वषी ८वी आचि ९वीिे दोन वर्ग सुरू केले. एवढे िारं्ले 
काम कमगवीर मामा करीत होते तरी श्री. जर्ताप मास्तरािंा त्याचं्यावरिा रार् कमी झाला नव्हता. 

 



 
           

जून १९५२ मधील दुसऱया आठवड्यातील एक रात्र! मृर् नक्षत्र पडून धरिी थंडर्ार झालेली. 
तृिाकुंर उर्व ू लार्लेले. बोर्थडर्च्या मुलािंी सायंकाळिी जेविं उरकलेली. अभ्यासानंतर ती झोपेच्या 
आधीन झालेली. सवगत्र काळोख पसरलेला. कमगवीर मामानंी नुकतेि अंथरुिावर अंर् िंाकलेले. श्री. रा. 
ज. हंर्ररे् (पवार) बोचडंर्िा जमाखिग चलहीत बसलेले. तेवढ्ात दारावर जोराने थापा पडू लार्ल्या. 
काठ्ा आपिंल्यािे आवाज आले. “जर्दाळेमामा हाय का? ” असा राकिं, रार्ीिं आवाज कानावर 
पडला. “काढा रं त्येला भाईर! नर् त्या भानर्डी करतुया. त्येिा दुसरा पाय बी मोडाया पायजी!” धमकी 
देिारं वाक्य! अशा अपरात्री मामानंा भेिंायला कोि येिार? श्री. ि. बं. मुठाळानंी दार उघडलं! तर दारात 
पाि–सहा लोक हातात कानाइतक्या उंिीच्या काठ्ा घेऊन उभे! 

 
“तुम्ही बाहेर का उभे? आत या ना! ” श्री. रा. ज. पवार. 
 
“जर्दाळेमामा हाय नव्हं आत? त्येच्याकडं जरा बर्ायिं हाय! ” 
 
श्री. मुठाळाचं्या मनात भीतीिी पाल िुकिुकली. तरीही प्रसंर्ावधान ठेवनू ते आदबीने त्यानंा 

म्हिाले, 
 
“पि अर्ोदर आत तरी येऊन बसा.” असं म्हिून त्या काठीधारी लोकानंा बसायला सतरंजी 

अंथरली. 
 
कमगवीर जर्दाळेमामा कॉिंवर पडून हे सारे बोलिे ऐकत होते. श्री. जर्ताप मास्तराचं्या 

र्ैरसमजातून या प्रसंर्ािी चनर्थमती झाल्यािे त्यानंी ताडले. प्रसंर् तसा बाका. पि चभऊन काय उपयोर्? 
प्रसंर्ाला तोंड देण्यासाठी ते उठून बसले आचि काठीधाऱयानंा म्हिाले, “तुम्ही मला मारायला आला 
आहात तर खुशाल मारा. तुमिा त्यात फायदा होत असेल तर मी मरायलाही तयार आहे. पि एवढे ध्यानी 
घ्या की, माझ्या स्वतःच्या मुलाबाळाचं्या सुखासाठी मी हे कायग करीत नाही. र्ोरर्चरबाचं्या मुलाबाळासंाठी 
करतोय. इथल्या बोर्थडर् आचि हायस्कूलमध्ये पुढे तुमिीि पोरं चशकिार आहेत. तुम्ही माझा खून केला तर 
माझी पोरं या इथंि माझी समाधी बाधंतील आचि त्या समाधीिा प्रत्येक दर्ड भावी चपढ्ानंा माझे चविार 
ऐकवतील! ” 

 
कमगवीर जर्दाळेमामाचं्या चनभगय बोलण्यािा, चनःस्वाथी वृत्तीिा आचि सेवाभावी हेतूिा त्या 

लोकाचं्या मनावर जादूसारखा पचरिाम झाला. त्यानंी खाली ठेवलेल्या काठ्ा उिलल्या आचि “मामा, 
आमिं िुकलं! आम्हाला माफ करा.” असं म्हिून ते लोक चनघून रे्ले. महात्मा जोतीबा फुल्यानंाही 
मारण्यासाठी त्याचं्या घरी मारेकरी पाठचवले रे्ले होते. त्या प्रसंर्ािी आठवि या प्रसंर्ामुळे प्रकषाने 
झाल्याचशवाय राहात नाही! 

 
१९५० साली कमगवीर मामा इमारतीवरून पडल्यामुळे ससं्थेच्या शाखा खेडोपाडी सुरू करण्यास 

त्यानंा हालिाल करता आली नाही. पि हेही खरे की, संस्थेच्या प्रर्तीिी पाऊले १९५१ पासून येडशीला 
सुरू झालेल्या शाखापंासून पडू लार्ली. १९५१ हे साल संस्थेच्या इचतहासात शुभशकुनी ठरले. १९५१ ते 
६१ या दशकात संस्थेच्या प्रर्तीिी घोडदौड जोमाने सुरू झाली. 



 
           

१६. खेड्यातूि वसनतगृहयुक्त नवद्यालयाचे िवे पवम! 
 

येडशीिे ‘जनता चवद्यालयʼ हे संस्थेिे पचहले हायस्कूल. पचहल्या खरेदी केलेल्या जारे्लर्त 
कमगवीर जर्दाळेमामानंी आिखी सत्तावीस एकर सात रंु्ठे जमीन खरेदी केली. हे हायस्कूल शतेी आचि 
तंत्र चशक्षिािे कें द्र व्हाव,े हा त्यामार्ील त्यािंा हेतू. १९६०–६१ साली हायस्कूल मल्िंीपरपज हायस्कूल 
झाले. शतेी चवषयािे ज्ञान शतेकऱयाचं्या मुलानंा चमळू लार्ले. वसचतर्ृह आचि हायस्कूलच्या इमारती उभ्या 
राचहल्या. बोचडंर्च्या चवद्याथ्यांनी श्रमदानातून दोन–तीन चवचहरी खोदल्या. शतेी चवषयाबरोबर ताचंत्रक 
चशक्षिािे अभ्यासक्रम सुरू झाले. चकमान कौशल्यािे तीन अभ्यासक्रम तसेि ज्युचनअर कॉलेजमध्ये ११वी 
आचि १२वीिे वर्गही िालू झाले. हे हायस्कूल चशक्षिािे एक आदशग कें द्र म्हिून प्रचसद्ध झाले. 

 
येडशीप्रमािेि इतर खेडेर्ावातून वसचतर्ृहयुक्त चवद्यालये सुरू करण्यािा कमगवीर जर्दाळेमामानंी 

ध्यासि घेतला. १९५३ साली श्रीपत प्रपपरी येथे ‘लोकसेवा चवद्यालयʼ आचि ‘चकसान चवद्याथी वसचतर्ृहʼ 
सुरू केले. पि हे र्ाव आडवळिी आचि रेल्वलेाईनपासून दूर चन र्ैरसोयीिे असल्याने तेथील या शाखािें 
दुसरीकडे स्थलातंर झाले. 

 
१९५३ साली श्री. व्ही. बी. देसाई एज्युकेशन इन्स्पेक्िंर, सोलापूर हे बाशी येथील शाळा 

तपासण्यासाठी आले होते. कमगवीर मामाचं्या बाशी येथील संस्थेच्या इमारती व पचरसर पाहून त्यानंी 
मामानंा बाशीला हायस्कूल आचि रेप्रनर् कॉलेज काढण्यािी सूिना केली. त्याबाबत मार्गदशगन आचि 
सहकायग केले. तेव्हा मामानंी जून १९५४ पासून बाशी येथे ‘महाराष्ट्र चवद्यालयʼ आचि ‘शकंरराव प्रनबाळकर 
अध्यापक चवद्यालयʼ सुरू केले. 

 
‘महाराष्ट्र चवद्यालयाʼिे प्रथम मुख्याध्यापक आचि ‘श.ं प्रन. अध्यापक चवद्यालयाʼिे प्रािायग ही दोन्ही 

पदे श्री. ि. बं. मुठाळ (चशतोळे) हे पाहू लार्ले. अध्यापक चवद्यालयास श्री. शकंरराव प्रनबाळकर यािें नाव 
देऊन त्यानंी संस्थेला चदलेल्या भरघोस देिर्ीच्या ऋिातून मुक्त होण्यािा प्रयत्न केला. क्राचंतप्रसह नाना 
पािंील याचं्या हस्ते कोनचशला बसचवलेली इमारतही बाधूंन पूिग केली. त्यात या शाखा सुरू झाल्या. पढेु 
शकंरराव प्रनबाळकर अध्यापक चवद्यालयािी आचि वसचतरृ्हािी अशा दोन मजली इमारतीही बाधूंन पूिग 
केल्या. सकेंश्वर देवळातील जारे्त बाधंलेल्या इमारतीत ‘महात्मा फुले चवद्यामचंदरʼ ही प्राथचमक शाळा सुरू 
(१९६३) केली. ती श.ं प्रन. अध्यापक चवद्यालयािे प्रसॅ्क्िंप्रसर् स्कूल झाली. ‘महाराष्ट्र चवद्यालयʼ या 
हायस्कूलमध्येही शतेीिे, तंत्र चशक्षिािे अभ्यासक्रम तसेि ज्युचनअर कॉलेजिे वर्ग आचि चकमान 
कौशल्यािे तीन अभ्यासक्रमही चशकचवले जातात. हे हायस्कूल आज बाशीतील एक नावाजलेले मोठे 
हायस्कूल म्हिनू ख्यातनाम झाले आहे. 

 
१९५४ साली कमगवीर मामानंी कािेंर्ाव (ता.बाशी) येथेही ‘महात्मा फुले वसचतर्ृहʼ आचि ‘महात्मा 

र्ाधंी चवद्यालयʼ या दोन शाखा सुरू केल्या. या दोन्ही शाखािें उद घािंन अनुक्रमे भार्वतधमग प्रिारक श्री. 
शलेारमामा आचि सोलापूर चजल्यािे त्या वळेिे आदशग कलेक्िंर कॅप्टन श्री. शकंरराव मोचहते याचं्या 
शुभहस्ते करण्यात आले. संस्थेने कािेंर्ावच्या ओढ्ाच्या रम्य काठावर जार्ा घेऊन हायस्कूलिी 
इमारतही पूिग केली आहे. या हायस्कूलच्या चवकासात श्री. माधवराव जर्ताप, श्री नचजरोदीन सैफौद्दीन 
आचि र्ावकरी मंडळींनी मोलािी मदत केली. 

 



 
           

१९५४ हे संस्थेच्या इचतहासातील महत्त्वािे साल. बाशी येथे हायस्कूलसाठी बाधंलेल्या स्वतंत्र 
इमारतीिे उद घािंन त्या वळेच्या “मंुबई राज्यािे महसूलमंत्री ना. भाऊसाहेब चहरे यािें हस्ते २८ नोव्हेंबर 
१९५४ रोजी झाले. सासोरे येथील सधन शतेकरी श्री. रामिंद्र रानबा करंडे यानंी संस्थेला चदलेल्या रु. 
२००१ देिर्ीबद्दल इमारतीतील एका हॉलिा नामकरि चवधीही त्यािवळेी ना. चहरे याचं्या हस्ते करण्यात 
आला. तसेि कै. शकंरराव प्रनबाळकर यानंी चदलेल्या अकरा हजार रुपये देिर्ीबद्दल त्याचं्या स्मरिाथग 
स्मारक सभार्ृहािे उद घािंन सोलापूर चजल्यािे त्या वळेिे आदशग चशक्षिाचधकारी श्री. व्ही. बी. देसाई 
याचं्या हस्ते करण्यात आले. आचि चसरसाव येथील सधन शतेकरी श्री. नामदेव भाऊराव जाधव यानंी 
मंडळास ७ एकर ३९ रंु्ठे जमीन घेऊन देण्यास मदत चदली म्हिून कष्टकरी जनतेिे सुप्रचसद्ध पुढारी 
आमदार तुळशीदास जाधव यािें हस्ते या मळयािा नामकरिचवधी करण्यात आला.” (ससं्थेिा तै्रवार्थषक 
अहवाल, ६ व ७वा, पृ. ४ व ५). या उद घािंन समारंभाचनचमत्त कुस्त्या आचि नािंकािे कायगक्रम आयोचजत 
केले होते. शवेिंी कमगवीर भाऊराव पािंील यािें मानसपतु्र प्रािायग बॅ. पी. जी पािंील यािें भाषिही रंर्ले. 

 
१९५४ नंतर कमगवीर मामानंी बाशी तालुक्यात आचि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद चजल्यात 

वसचतर्ृहयुक्त चवद्यालये काढण्यािा सपािंाि लावला. जून १९५५ मध्ये कसबे तडवळे येथे ‘जयप्रहद 
चवद्यालयʼ आचि ‘जनसेवा चवद्याथी वसचतर्ृहʼ सुरू केले. तेथे रस्त्यालर्त जार्ा खरेदी केली. त्यावर 
हायस्कूलिी इमारतही बाधूंन पूिग केली. श्री. चशवाजी प्रनबाळकर, श्रीमंत पािंील, चवश्वनाथ होर्ले, 
र्िपतराव पािंील या र्ावकऱयानंी या हायस्कूलच्या चवकासात बरीि मदत केली. 

 
जून १९५६ मध्ये मामानंी उपळे (दुमाला) या र्ावी ‘वखाचरया चवद्यालयʼ आचि ‘महात्मा र्ाधंी 

छात्रालयʼ सुरू केले. या हायस्कूलसाठी दानशूर श्री. दीपिंद रामिंद्र वखाचरया ऊफग  बाबलुालभाई यानंी 
आपली ८ एकर १० रंु्ठे जमीन ससं्थेला दान चदली. त्यावर इमारतही बाधूंन पूिग झाली आहे. पचरसरात 
वृक्षारोपि झाल्याने वाढलेल्या वृक्षराजीत रु्रुकुलाप्रमािे शोभिारे हे हायस्कूल आहे. सवगश्री बोधला 
पासले, चवठ्ठल प्रशदे, माजी आमदार र्ोप्रवदराव बुररु्िें, मुरलीधर बुररु्िें, स्वातंत्र्यसैचनक श्री. लक्ष्मि 
बुररु्िें, बापुराव ठोंरे्, यादवराव नाईकवाडी, र्िपती बुररु्िें, उद्धवराव भोसले आदी ग्रामस्थानंी या 
चवद्यालयाच्या चवकासात लक्षिीय योर्दान चदले. 

 
उस्मानाबाद हे चजल्यािे चठकाि. पि तेथे पूवी एकि सरकारी हायस्कूल. ग्रामीि चवद्याथ्यांना 

प्रवशे चमळेना. तेव्हा कमगवीर मामानंी तेथे जून १९५६ पासून ‘भारत चवद्यालयʼ आचि ‘चवद्याथी वसचतर्हृʼ 
सुरू केले. मार्ासलेल्या मुस्स्लम वस्तीत हे हायस्कूल िालते आहे. हायस्कूलच्या चवकासात मा. आमदार 
उद्धवराव पािंील, खासदार नरप्रसर्राव देशमुख, बापुराव जर्दाळे मास्तर, नर्राध्यक्ष श्री. चवश्वासराव 
पािंील आचि श्री. रा. रे्. प्रशदे यानंी खूप प्रयत्न केले. हल्लीिे खासदार श्री. चशवाजी बापू काबंळे यानंी वर्ग 
बाधंण्यासाठी िार लाखािे अनुदान चदले. त्यामुळे या हायस्कूलिी इमारत पूिगत्वास पोहिली आहे. 

 
१९५८ साली वाशी (ता. भमू) या र्ावी ‘छत्रपती चशवाजी चवद्यालयʼ आचि ‘ज्ञानदीप चवद्याथी 

वसचतर्ृहʼ कमगवीर मामानंी सुरू केले. या कामी र्ावातील चशक्षिपे्रमी श्री. बापूसाहेब देशमुख, श्री. 
चशवाजीराव देशमुख, श्री. शहाजीराव देशमुख आचि श्री. बाबुराव प्रशदे यािें सहकायग चमळाले. या शाळेत 
ज्युचनअर सायन्सिे ११वी–१२वीिे वर्गही िालू झाले आहेत. याि साली (१९५८) आर्ळर्ाव (ता. बाशी) 
येथे मामानंी ‘लोकसेवा चवद्यालयʼ सुरू केले. या हायस्कूलसाठी श्री. दर्डू संभाजी नाईक यानंी ससं्थेला 



 
           

िार एकर जमीन दान चदली. त्यावर िुंमदार इमारतही उभी आहे. या हायस्कूलच्या अडीअडििीच्या वळेी 
श्री. रमेश पंढरीनाथ मोरे आचि दत्तात्रय कानडे रु्रुजी यानंी मदत केली. 

 
१९५९ साली ठोंग्यािी उपळाई (ता. बाशी) येथे मामानंी ‘चकसान कामर्ार चवद्यालयʼ आचि 

‘चवद्याथी वसचतर्ृहʼ सुरू केले. श्री. मधुकर आचि सदाचशव सदावते यानंी आपली र्ावालर्तिी िार एकर 
जार्ा संस्थेला बक्षीसपत्र करून चदली. त्यावर ऐिंदार इमारत बाधूंन पूिग झाली आहे. तर १९६० साली तेर 
(ता. चज. उस्मानाबाद) येथे मामानंी ‘महाराष्ट्र सतं चवद्यालयʼ आचि ‘सतं र्ोरोबा चवद्याथी वसचतर्ृहʼ सुरू 
केले. या हायस्कूलसाठी श्री. चवठ्ठलराव नाईकवाडी आचि श्री. आबा नाईकवाडी यानंी जमीन चदली. 
त्यावर सोळा खोल्यािंी दुमजली इमारत उभी आहे. तसेि सुरुवातीस हायस्कूलसाठी सोमािी बधूंनी 
नाममात्र भाडेपट्ट्यावर आपला वाडा चदला होता. तो वाडाही त्यानंी संस्थेला दान चदला आहे. या 
शाखेच्या चवकासात ना. डॉ. पद्मप्रसह पािंील आचि बाशीिे सोमिीबधूं यािें योर्दान लक्षिीय आहे. 

 
१९६१ साली भातंबरे (ता. बाशी) येथे मामानंी ‘सतं ज्ञानेश्वर चवद्यालयʼ सुरू केले. या 

हायस्कूलसाठी संस्थेने पाविेदोन एकर जार्ा खरेदी केली. त्या जारे्लर्तिी दोन एकर जमीन श्री. 
शामराव भीमा वाघमोडे यानंी संस्थेला दान चदली. या जारे्वर इमारत बाधंली. चवहीर खोदली. या 
चवद्यालयाच्या चवकासात सवगश्री प्रल्हाद खुने, नारायि ताबंे, दादाराव ताबं,े व्यंकिं पािंील, आण्िा 
चशराळ, औदंुबर खुरेकाका या मान्यवराचं्या मार्गदशगन व मदतीिा खूप उपयोर् झाला. 

 
१९६२ साली पानर्ाव (ता. बाशी) येथे कमगवीर मामानंी ‘संत तुकाराम चवद्यालयʼ सुरू केले. या 

हायस्कूलसाठी श्री. बलभीम मोरे यानंी दोन एकर जमीन संस्थेला दान चदली. तर रस्त्यालर्तिी र्ायरान 
जमीनही शासनाकडून चमळाली. त्यावर इमारत बाधूंन पूिग झाली आहे. 

 
बाशी येथील ससं्थेच्या सकेंश्वर मंचदरात मामानंी १९६३ साली ‘महात्मा फुले चवद्यामंचदरʼ ही 

प्राथचमक शाळा सुरू केली. या प्राथचमक शाळेतून ४थी व ७वीच्या चशष्ट्यवृत्ती परीके्षिी तयारी करून घेतली 
जाते. दरवषी पाि ते दहा चवद्याथी या चशष्ट्यवृत्या पिंकावतात. एक दजेदार प्राथचमक शाळा म्हिून या 
शाळेिा दबदबा आचि नावलौचकक वाढलेला आहे. 

 
१९६५ साली िारे र्ावी ‘कमगवीर चवद्यालयʼ संस्थेने सुरू केले. या शाळेसाठी र्ायरानािी पडीक 

जमीन शासनाकडून चमळाली. तर त्या जचमनीलर्त रस्त्याच्या कडेिी अधा एकर जार्ा त्यातील 
चवचहरीसह श्री. मोहन पािंील आचि िंी.एन. पािंील यानंी संस्थेला दान चदली. त्यावर संस्थेने शाळेच्या 
इमारतीलर्त कमगवीर ‘डॉ. मामासाहेब जर्दाळे स्मृती मंदीरʼ नुकतेि बाधूंन पूिग केले आहे. यासाठी श्री. 
नारायि जर्दाळे यानंी सेवाचनवृत्त झाल्यावर आपल्या फंडािी रक्कम देिर्ी म्हिून चदली होती. या 
हायस्कूलमध्ये ज्युचनअर कॉलेजिेही वर्ग िालू आहेत. 

 
१९६८ साली बाशीला कमगवीर मामानंी बाधंलेल्या चजजामाता स्मारक मचंदरात ‘चजजामाता 

चवद्यामंचदरʼ ही मुलींिी प्राथचमक शाळा सुरू झाली. बाशीच्या पंिायत सचमतीच्या इमारतीलर्त या शाळेिी 
दुमजली लक्षवधेी इमारत उभी आहे. बाशी शहरातील एक आदशग प्राथचमक शाळा म्हिून चतिा नावलौचकक 
आहे. 

 



 
           

१९८९–९० या शकै्षचिक वषात संस्थेने ‘चजजामाता कन्या प्रशाळाʼ हे मुलींिे स्वतंत्र हायस्कूल सुरू 
केले आहे. १९९१–९२ साली या प्रशाळेतून मचॅरकच्या परीके्षला मुलींिी पचहली तुकडी बसली. या 
प्रशाळेिा चनकाल नेहमीि ७० िंक्क्यापेंक्षा जास्त लार्त असतो. 

 
प्रत्येकाला चशक्षिािी समान संधी चमळाली पाचहजे. अशी संधी चमळाली नाही तर अशा “कुिंुंबात 

चकतीतरी प्रचतभाशाली बालके जन्माला येत असतील. त्यानंा चशक्षि देिे आवाक्याबाहेरिे असते. अशािंा 
जन्म हॉिेंलात कपबशा धुण्यात आचि धचनकािंी रु्रे राखण्यात जात आहे. त्यामुळे राष्ट्र आज अनेक 
काचलदासानंा, रवींद्रानंा व रामनानंा मुकत आहेत” (ससं्थेिा तै्रवार्थषक अहवाल ६वा व ७वा) असे मामािें 
मत. त्या सधंी सवांना चमळाव्यात यासाठी त्यािंी धडपड. खेड्यापाड्यातूंन सुरू केलेल्या वसचतर्ृहयुक्त 
चवद्यालयाला त्यानंी चदलेली नाव ेजरी आपि बारकाईने पाचहली तरी कमगवीर मामािंी वारकरी पंथावरील 
डोळस श्रद्धाि चदसून येईल. म्हिनू ‘चशक्षिपंढरीिा वारकरीʼ या शब्दानंी त्याचं्या जीवनकायािे ममग 
थोडक्यात सारं्ता येते. 



 
           

१७. कळस झालेसे कायम! 
 

बाशीला कॉलेज काढिं हे हत्ती पोसण्यासारखं आहे. पि आपिाला कॉलेजचशक्षिािी इच्छा 
असूनही ते घेता आले नाही. मर् खेड्यापाड्यातंील र्ोरर्चरबाचं्या मुलानंा मचॅरक झाल्यावर शहरात जाऊन 
महार्डे उच्च चशक्षि घेिे कसे शक्य होईल? आपिावरून जर् ओळखाव.े त्यासाठी बाशीत कॉलेज तर 
काढले पाचहजे, असे मामानंा वािूं लार्ले. त्या चतरीचमरीत त्यानंी १९५८ साली संस्थेिे बाशीला कॉलेज 
काढण्यासाठी पुिे चवद्यापीठाकडे अजगही केला. पि आर्थथक ििििीमुळे त्यानंी त्या बाबीिा पाठपुरावा 
केला नाही. दरम्यानच्या काळात पढंरपूर, बाशी आचि उस्मानाबाद या चठकािी ससं्थेतफे महाचवद्यालये 
काढावीत, असा चविार पुढे आला. त्यासाठी त्या त्या चठकािच्या स्थाचनक लोकानंी चनय़ोचजत 
महाचवद्यालयासंाठी लार्िाऱया खिाच्या चनम्म्या रकमेिी तरतूद करावी, हा प्रस्ताव घेऊन ते स्वतः, श्री. 
अंबादास पािंील आचि श्री. रा. रे्. प्रशदेरु्रुजी यानंी पंढरपूराला जाऊन कैकाडीमहाराजािंी भेिं घेतली. 
ििा केली. पि ही योजनाही कायास्न्वत होऊ शकली नाही. 

 
त्यावळेी कमगवीर मामािें काही चवद्याथी सातारला कमगवीर आण्िाचं्या छत्रपती चशवाजी 

कॉलेजमध्ये ‘कमवा आचि चशकाʼ योजनेत राहून उच्च चशक्षि घेत होते. त्यापैकी श्री. व. न. इंर्ळे हा हुशार 
चवद्याथी तेथे चशकत होता. तसेि कमगवीर मामािें भािे श्री. प्र. ब. िव्हाि हेही त्या कॉलेजात 
वनस्पतीशािािे प्राध्यापक म्हिून काम करीत होते. १९५९ साली सप्टेंबर मचहन्यातील एके चदवशी प्रािायग 
बॅ. पी. जी. पािंील हे पुिे चवद्यापीठाच्या बैठकीहून परत आले. बाशी येथे कॉलेज काढण्यासाठी दुसऱयाि 
एका संस्थेिा अजग चवद्यापीठाकडे आला होता. मात्र कमगवीर मामाचं्या स्थाचनक संस्थेिा अजग आला नव्हता. 
ही र्ोष्ट त्यानंा खिंकली. त्यानंी श्री. इंर्ळे आचि प्रा. िव्हाि यानंा बोलावनू घेतले. ‘बाशीला मामाचं्या 
संस्थेिे कॉलेज चनघाले पाचहजे.त्यासाठी मामानंा अजग करायला सारं्ाʼ असे साचंर्तले. तेव्ही श्री. इंर्ळे 
यानंी संस्थेिे पदाचधकारी श्री. अंबादास पािंील यानंा ‘बाशीत ज्ञानाच्या मंचदरािा पाया मामानंी भरला आहे. 
तेव्हा कॉलेज काढून त्यावर कळसही त्यानंीि िढवावाʼ अशा अथािे पत्र चलचहले. प्रा. िव्हाि बाशीला 
आले. त्यानंा प्रथम कॉलेज काढण्याबाबत मामाकंडून प्रचतसादि चमळाला नाही. पि दुसऱयाि चदवशी 
येडशीच्या चशक्षकाचं्या बठैकीत कॉलेज काढण्यािी र्रज साऱयानंी बोलून दाखवली आचि त्यासाठी पैसा 
जमा करण्यािीही तयारी दशगचवली. तेव्हा मामा म्हिाले, “तुम्ही एक हात उडी मारली तर मी िार हात 
उडी मारीन.” बैठकीत यासाठी प्रा. िव्हाि आचि प्रा. मुठाळ (प्रशतोळे) यािंी सचमती नेमली. प्रा. 
िव्हािानंी सातारच्या कॉलेजमधील प्राध्यापकपदािा राजीनामा चदला आचि ते संस्थेच्या महाराष्ट्र 
चवद्यालयात सहचशक्षकािे काम करीत करीत कॉलेजच्या पूवगतयारीला लार्ले. 

 
संस्थेिे बाशीला कॉलेज काढण्यासाठी पुढे चवद्यापीठाकडे अजग केला. पाहिी करिारी 

चवद्यापीठािी सचमती आली. त्याचं्या स्वार्तास खा. सोनविे, खा. तु. सु. जाधव, र्िपतराव साठे आचि 
पंढरपूरिे खा. मोरे हे मामाचं्या चवनंतीनुसार उपस्स्थत राचहले. नवीन कॉलेज काढिाऱया संस्थेने आपल्या 
पासबकुात एक लाख रुपये जमा असल्यािे दाखविे जरूर होते. कायगकत्यांनी ठेवी ठेवल्या. उपाध्यक्ष श्री. 
िंी. बी. जर्दाळे यानंी आपली पन्नास हजार रुपयािंी ठेव संस्थेत ठेवली होती. चवद्यापीठ सचमतीने हे सारे 
पाचहले. सचमती सदस्याचं्या स्वार्तासाठी जमलेल्या वरील पढुाऱयानंी मामाचं्या शकै्षचिक कायािा र्ौरव 
करिारी भाषिे केली. पाहिी सचमतीने बाशीला कॉलेज काढायला मामाचं्या संस्थेिा अजग पिेु 
चवद्यापीठाकडे चशफारस करून पाठवला. चवद्यापीठाने त्या चशफारशीवर चशक्कामोतगब केले. बाशीला १८ जून 
१९६० रोजी ‘श्री चशवाजी महाचवद्यालयʼ या कॉलेजिे उद घािंन त्या वळेिे महाराष्ट्र राज्यािे चशक्षिमंत्री 



 
           

ना. बाळासाहेब देसाई यािें हस्ते पार पडले. तसेि या कॉलेजच्या इमारतीिा कोनचशला समारंभही 
त्याचं्याि हस्ते २९ मे १९६५ रोजी पार पडला. कमगवीर मामानंी उभारलेल्या ज्ञानमचंदरावर सोन्यािा कळस 
िढला. 

 
कालातंराने हे महाचवद्यालय बी.ए., बी.ए्.सी. आचि बी.कॉम. पदव्यापंयंत चशक्षि देिारे पचरपूिग 

कॉलेज झाले. १९७२ पासून या महाचवद्यालयात पदव्युतर एम.ए.िे वर्गही सुरू झाले. या महाचवद्यालयात 
सध्या ज्युचनअर कॉलेजिे, व्होकेशनल आचि चकमान कौशल्यािेही वर्ग सुरू आहेत. सुरुवातीला या 
महाचवद्यालयात २५० चवद्याथी होते. तर हल्ली ती संख्या पाि हजारावर रे्ली आहे. या कॉलेजिी भव्य 
इमारत आचि कमगवीर मामािंा ध्येयवाद आचि चशस्त तेथे असल्याने हे कॉलेज प्रर्तीिे चवचवध िंप्पे 
ओलाडूंन पढेु जात आहे. हे महाचवद्यालय म्हिजे सोलापूर चजल्यातील ‘राजाराम कॉलेजʼ बनले आहे. 

 
बाशी औद्योचर्क शहर बनचवण्यात श्री. भर्वतं पढंरीनाथ ऊफग  काकासाहेब सुलाखे यािंा मोठा 

वािंा होताि. त्यािबरोबर चशक्षिके्षत्रातही ते काम करायिे. त्याचं्या ‘बाशी एज्युकेशन सोसायिंीʼतफे 
िालचवलेल्या ‘सुलाखे हायस्कूलʼिी र्िना महाराष्ट्रातील आदशग हायस्कूलमध्ये केली जात होती. 
बाशीतील मामाचं्या कॉलेजिा चवकास व्हावा म्हिून त्यांनी कमगवीर मामाचं्या संस्थेला ५५ हजार रुपयािी 
भरीव देिर्ी चदली. या चनचमत्ताने बाशीच्या चशक्षिके्षत्रात रु्रुशुक्रािी युती झाली. भावी शकै्षचिक प्रर्तीिी 
ती प्रसादचिन्हं ठरली. 

 
१४ नोव्हेंबर १९६५ िा नेहरू जयंतीिा चदवस. त्याि चदवशी बाशी नर्रपाचलकेच्या 

शताब्दीमहोत्सव-चनचमत्त आलेल्या मा. श्री. चवनायक पािंील (पुढे ते महाराष्ट्र राज्यािे सहकारमंत्री झाले) 
याचं्या अध्यक्षतेखाली त्या वळेिे पुिे चवद्यापीठािे कुलरु्रु पद्मचवभषूि डॉ. हरीभाऊ पािंसकर याचं्या 
शुभहस्ते श्री चशवाजी महाचवद्यालयातील वाचिज्य शाखेला श्री भर्वतंराव पं. सुलाखे यािें नाव देण्यात 
आले. तसेि कै. बाळासाहेब सुलाखे यािें नाव महाचवद्यालयातील एका वर्ास देण्यािाही कायगक्रम श्रीमान 
कातंीलालभाई नानजीभाई मधवािी याचं्या शुभहस्ते पार पडला. 

 
सदर बी. पी. सुलाखे कॉमसग कॉलेज हे वाचिज्य शाखेिे एक स्वतंत्र कॉमसग कॉलेज म्हिून १ जून 

१९६९ पासून अस्स्तत्वात आले. या कॉमसग कॉलेजमध्ये हल्ली ज्युचनअर कला–वाचिज्य चवभार्, व्होकेशनल 
आचि चकमान कौशल्यािे पाि अभ्यासक्रम, बी. कॉम.एम.कॉमिे वर्ग आचि ‘कमगवीर संर्िक प्रचशक्षि कें द्रʼ 
भरभरािंीला आले आहे. 

 
कमगवीर जर्दाळेमामानंी खेड्यापाड्यातूंन माध्यचमक चवद्यालये सुरू केली. त्या चवद्यालयात 

प्रचशचक्षत पदवीधर चमळेनात म्हिून त्यानंी बाशीला बी.एड्. कॉलेज जून १९६६ पासून सुरू केले. पुढे याि 
महाचवद्यालयात बी. एड्. बरोबर बी.पी.एड्.िा अभ्यासक्रम सुरू झाला. बी.एड्-बी.पी.एड् हे दोन्ही 
अभ्यासक्रम एकाि महाचवद्यालयात चशकविारे हे कमगवीर मामािें चशक्षिशाि महाचवद्यालय महाराष्टात 
एकमेव असे आहे. या चशक्षिशाि महाचवद्यालयात बी.एड्, बी.पी.एड्, एम्.एड्, एम.पी.एड्िेही वर्ग सुरू 
आहेत. सोलापूर चजल्यािी शकै्षचिक प्रयोर्शाळा म्हिून या महाचवद्यालयाकडे पाचहले जाते. 

 
एखादे नवीन कॉलेज सुरू करायिे म्हिजे संस्थािालक कमीतकमी तालुक्याच्या र्ाविी तरी 

चनवड करीत. पि कमगवीर मामा हे जर्ावरे्ळे चशक्षिससं्था िालक. त्यानंी भमू तालुक्यातील वाशी या 



 
           

र्ावािी चनवड केली. (नुकतेि हे तालुक्यािे र्ाव झाले आहे). तेथे त्यानंी कला आचि वाचिज्य 
महाचवद्यालय सुरू करण्यािे ठरचवले. या कॉलेजला वाशीच्या ग्रामस्थानंी हट्टाने कमगवीर मामािें नाव चदले. 
जून १९७२ पासून हे कॉलेज सुरू होिार होते. संस्थेिे माजी चवद्याथी श्री. व. न. इंर्ळे यािंी प्रािायग म्हिनू 
नेमिूक झाली. मे मचहन्यात या कॉलेजसाठी र्ावातून देिग्या चमळचवण्यासाठी ते वाशीला जायला 
चनघण्यापूवी कमगवीर मामािें आशीवाद घ्यायला रे्ले. तेव्हा मामा जवळ बसलेल्या सद र्ृहस्थाला म्हिाले, 
“या दुष्ट्काळात आम्ही वाशीला नव ेकॉलेज सुरू करीत आहोत. तेथे वादळात चदवा लावायला हा इंर्ळे 
चनघाला आहे.” कमगवीरािें हे शब्द चकती साथग होते यािा पुढे सवांना अनुभव आला. 

 
मे १९७२ च्या चतसऱया आठवड्यात जवळ जवळ नऊ हजार रुपयाचं्या देिग्या र्ोळा झाल्यानंतर 

प्रािायग इंर्ळे बाशीला आले. प्राध्यापक आचि प्राध्यापकेतराचं्या नेमिुका झाल्या. एवढ्ात दुष्ट्काळग्रस्त 
पचरस्स्थतीच्या वादळात दुसरं वादळ उभ ंराचहलं. शासनािे वाशीच्या कॉलेजला परवानर्ी नाकारल्यािं पत्र 
येऊन थडकलं. धावाधाव झाली. मराठवाड्यातील अशा बऱयाि नव्याने सुरू होिाऱया महाचवद्यालयािी 
परवानर्ी शासनाने नाकारली होती. तेव्हा कुलरु्रू श्री. नाथ याचं्या नेतृत्वाखाली ससं्थाप्रमुख आचि 
प्रािायांिं चशष्टमंडळ मा. मुख्यमंत्री ना. वसतंराव नाईक यानंा भेिंलं. अखेर ६ जून १९७२ रोजी 
मुख्यमंत्र्यानंी अकरा महाचवद्यालयानंा जून १९७२ पासून मंजुरी चदल्यािी घोषिा केली. 

 
या कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे महाचवद्यालयािा नामकरिचवधी आचि उद घािंन समारंभ १७ 

जुलै १९७२ रोजी भमूिे श्री. अमरप्रसह थोरात याचं्या अध्यक्षतेखाली मराठवाडा चवद्यापीठ औरंर्ाबादिे त्या 
वळेिे कुलरु्रू श्री. रे. प. नाथ यािें शुभहस्ते झाला. 

 
हे महाचवद्यालय बी.ए आचि बी.कॉम या पदव्या अभ्यासक्रमािे पचरपूिग कॉलेज झाले. या कॉलेजात 

ज्युचनअर कला वाचिज्य आचि चकमान कौशल्यािे वर्गही सुरू झाले. पढेु बी.ए् सी. पदवी अभ्यासक्रम 
चशकचवण्यािीही तेथे सोय झालेली आहे. हा ंहा ंम्हिता कॉलेजच्या चवचवध इमारती डौलाने उभ्या राचहल्या. 
आता हे कॉलेज खेड्यातले कॉलेज वािंत नाही. या कॉलेजमुळे वाशी हे र्ाव ज्ञानािे काशीके्षत्र झाले आहे. 

 
‘कायदा र्ाढव असतोʼ असे म्हिून त्याकडे दुलगक्ष करून िालत नाही. त्यािी माचहती असिे 

र्रजेिे असते. म्हिनू कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे यानंी १९७२ च्या दुष्ट्काळाच्या वषारंभी ‘राजषी शाहू 
इस्व्हप्रनर् लॉ कॉलेजʼ बाशीला सुरू केले. अशा लॉ कॉलेजला इतर महाचवद्यालयापं्रमािे सरकारी अनुदान 
चमळत नव्हते. चवद्याथ्यांकडून चमळिारी फी आचि संस्थेकडून चमळिारे अथगसाहाय्य यावर हे कॉलेज 
कसेबसे िालत होते.पदवीनंतर तीन वषािा कायद्यािा अभ्यासक्रम येथे चशकवला जात असे. त्याच्या 
जोडीला बारावीनंतरिा पाि वषांिा कायद्याच्या अभ्यासक्रमही या कॉलेजात सुरू झालेला आहे. थोड्याि 
वषांपूवी अशा कायद्याच्या महाचवद्यालयानंा शासनाने इतर महाचवद्यालयापं्रमािे अनुदानावर आिले आहे. 
त्यामुळे हे कॉलेज प्रर्चतपथावर मार्गक्रमि करू लार्ले आहे. नुकतीि या ‘राजषी शाहू लॉ कॉलेजʼिी 
दोन मजली इमारत ससं्थेने बाधूंन पूिग केली आहे. 

 
अशा प्रकारे चवचवध महाचवद्यालयाचं्या स्थापनेमुळे खेड्यापाड्यातंील चवद्याथ्यांना आचि प्रामुख्याने 

चवद्यार्थथनींना उच्च चशक्षि चमळिे सुलभ आचि सहजशक्य झाले आहे. या महाचवद्यालयाचं्या उभारिीमुळे 
कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे यािें कायग र्ौरवशाली झाले आहे. 



 
           

१८. उद्योगाचे घरी । नरद्धी नसद्धी पार्ी भरी ॥ 
 

भारत हा कृषीप्रधान देश. शतेकरी सवग जर्ािा अन्नदाता. तो तर दुःखाच्या दरीत पडलेला. 
दाचरद्र्य, अज्ञान आचि अंधश्रदे्धत बुडालेला. त्याचं्यासाठी तर कमगवीर मामानंी चशक्षिप्रसारािं काम हाती 
घेतलेलं. शतेकरी श्रमजीवीवर्ाप्रमािेि ससं्थेिी आर्थथक स्स्थती! ससं्थेिी आर्थथक स्स्थती तर सुधारली 
पाचहजे. त्यासाठी स्वावलंबनािी कास धरली पाचहजे, ही मामािंी चविारप्रिाली. 

 
बोचडंर्मधील चवद्याथी खेड्यातून आलेले. त्यानंा शतेीच्या कामािी माचहती आचि आवड. पि 

आधुचनक पाढंरपेशी परीिंघडी चशक्षिपद्धतीमुळे ते श्रमापासून दूर िाललेले. ते थाबंचवण्यासाठी कमगवीर 
मामानंी त्यानंा कष्टािी कविकंुडले चदली. स्वावलंबनािा धडा चदला. स्वाचभमानािी अस्स्मता बहाल केली. 
बोचडंर्मध्ये श्रम आचि ज्ञान हातात हात घालून िालू लार्ले. त्यािंा ‘कामात रामʼ शोधण्यािा मंत्र रुजावा 
म्हिून मामानंी संस्थेत शतेकी फामग सुरू केले. चवद्याथ्यांनी शतेीत श्रमदानाने चवचहरी खोदल्या. ताली 
िंाकल्या. ज्वारी–र्व्हािी चहरवीर्ार शतेी चपकचवली. भाजीपाला बहरला. चवचवध फुले फुलली. 
माळरानािे रूपातंर मळयात होऊ लार्ले. 

 
संस्थेच्या शतेात नवनव े प्रयोर् होऊ लार्ले. हे प्रयोर् संस्थेला स्वावलंबी बनचवण्यास जसे 

उपयोर्ी पडले. तसे खेड्यातील शतेकऱयानंा आदशगभतू ठरले. त्यानंीही असे प्रयोर् करावते ही मामािंी 
दृष्टी. मामानंी संस्थेच्या शतेात चनरचनराळया भाजीच्या रोपािें वाफे लावले. चमरिी, िंॉमेिंो, वारं्ी इत्यादी 
रोपे दजेदार म्हिनू शतेकरी त्यावर नंबर लावनू नेऊ लार्ले. कमगवीर मामानंी आपल्या शतेात ज्वाला 
चमरिी, ज्वारी, बिंािंा यािें सीड प्लॉट्स श्री. भोसले–पािंील या शतेकी अचधकाऱयाचं्या मार्गदशगनाखाली 
सुरू केले. हे प्रयोर् पाहून शतेकऱयानंा पे्ररिा चमळू लार्ली. तेही आपल्या शतेीत सीड प्लॉट्स करून 
आर्थथकदृष्ट्ट्या सुधारू लार्ले. पुढे तर महाराष्ट्र शासनाने फळबार्ा लार्वडीसाठी अनुदाने देण्यास 
सुरुवात केली. द्राके्ष, मोसंबी, बोर, डाप्रळब,े चिकू्क–सीताफळीच्या बार्ा होऊ लार्ल्या. उसाबरोबरि या 
फळबार्ानंी देशात आपले वैचशष्ट्ट्य प्रस्थाचपत केले. 

 
र्रीब शतेकऱयानंा केवळ शतेीवर अवलंबून स्वावलंबी होता येिार नाही, हे मामानंी ओळखले. 

शतेीबरोबर शतेीला पूरक जोडधंदे शतेकऱयानंी सुरू केले पाचहजेत हा मामािंा आग्रह. त्यानंी संस्थेत शतेी–
फामगच्या जोडीला पोल्रीफामगही सुरू केले. बोचडंर्मधील र्रीब मुलानंा पोल्रीच्या प्रचशक्षिास पाठवनू 
तयार केले. या पोल्रीफामगमधील अंड्याच्या उत्पादनािा संस्थेच्या आर्थथक पचरस्स्थतीला हातभार लार् ू
लार्ला. पोरीफामगमधील कोंबड्यािंी देखभाल बोचडंर्िे चवद्याथी करू लार्ले. जेथे कोंबड्यािंी खुराडी 
असत तेथे मामानंी शवेग्यािी झाडे लावली. या झाडामुळे शवेग्याच्या शेंर्ािंी भाजी बोचडंर्मध्ये होऊ 
लार्ली. तर कोंबड्यािंी इवलीइवली चपल्ले घारी–चर्धाडाचं्या चशकारीपासून वािायिी. पढेु अनेकानंी 
मोठ्ा प्रमािावर पोल्रीफाम्सग सुरू केले. 

 
पोल्रीफामगसोबत कमगवीर मामानंी आपल्या संस्थेत डेअरी फामगही सुरू केले. १९५६ साली त्यािे 

रूपातंर ‘धेनू संवधगन कें द्राʼत झाले. शतेकऱयाच्या घरात वाढलेल्या मामानंा र्ाई, बलै, म्हशी यािंी जात्याि 
आवड आचि चजव्हाळा. बोचडंर् सुरू करण्यापूवी त्यानंा म्हशी पाळून दुधािा धंदाही सुरू केला होता. 
संस्थेच्या या धेनू संवधगन कें द्रात र्ीर आचि चखलाऱया जातीच्या र्ाईिंा भरिा जास्त होता. र्ाई–बैलािंी 
उत्तम पैदास व्हावी म्हिून त्यानंी दोन वळूही खरेदी केले. या साऱया मुक्या मनािंी देखभाल ते स्वतः 



 
           

करीत. मामािंी जनावरावंरील माया इतकी बोलकी होती की जनावरं त्यानंा पाहून हंबरत जवळ यायिी. 
त्यािें हात िािंायिी. जर्ातील मगू्रर आचि मानभावी पशूवृत्ती मािसात प्रकषाने पसरत िाललेली पाहून 
मामा र्ाईरु्रातं मािुसकीिा झरा पाहायिे. ते म्हित, “मािसापेक्षा मला ही जनावरे अचधक आवडतात. 
कारि जनावराचं्या पाठीवर हात चफरवला तर ती मािसानंा ओळखतात, पि मािसाचं्या काळजावरून 
जरी हात चफरवला तरी मािसू मािसाला ओळखत नाही.” 

 
धेनू संवधगन कें द्रातील ‘सरदार–महालवारʼ ही जाचतवतं चखल्लारी बलैजोडी. हे मामािें वैभव होते 

तर ‘जयश्रीʼ ही र्ाय त्यािंी कामधेनू होती. या र्ाईरु्रासंाठी कमगवीर मामानंी भव्य असा स्लॅबिा र्ोठा 
बाधंला. दर्डी फरशी केली. र्व्हाि बाधंली. जनावरानंा सतत चहरवा िारा चमळावा म्हिून शतेात आलिूंन 
पालिूंन कडवळािे प्लॉट्स लावण्यािी परंपरा सुरू केली. 

 
र्ाईबलैापं्रमािे मामािंा बोचडंर्मधील कुत्र्यािाही लळा लार्लेला. त्या कुत्र्याला झालेली जखम 

धुवायला, औषध लावायला तो कुत्रा कुिालाि जवळ येऊ देत नसे. पि मामा आले म्हिजे तो र्रीब र्ाय 
बने. मर् मामाि त्याच्यावर उपिार करीत. म्हिनूि कवी श्री. व. न. इंर्ळे आपल्या ‘नतमस्तक मम होतेʼ 
या कचवतेत उत्स्फूतगपिे खालील ओळी चलहून जातात – 
 

मनकवडा हा मुक्या मनाचा 
बालमुलाांचा पिताच साचा 
झरा अांतरी मऊ मायेचा 
मायभमूीशी इमान राखे, 
जडे प्रभशूी नाते...नतमस्तक मम होते 

 
समाजातील चवचवध के्षत्रातं िाललेल्या दलाली आचि मके्तदारी चवरुद्ध मामानंी पचहल्यापासून 

आवाज उठवला. दलाली व मके्तदारी नष्ट करण्यािे उपायही जारी केले. त्यािे उदाहरि म्हिजे बाशीत 
त्यानंी सुरू केलेले भाजीपाल्यािे दुकान. चवद्याथ्यांना रास्त आचि स्वस्त दरात शालेय साचहत्य चमळाव े
म्हिून त्यानंी सन १९५४ साली बाशीला ‘श्री चशवाजी चवद्याथी वस्तू भाडंारʼ आचि येडशीला ‘सुभाष चवद्याथी 
वस्तू भाडंारʼ चवद्याथ्यांच्या मदतीने िालचवले, तर १९५६–५७च्या महार्ाईच्या काळात बाशीला दोन, 
येडशीला एक आचि कािेंर्ावात एक अशी िार स्वस्त धान्यािी दुकानेही िालचवली. त्या काळात धान्य 
खपचवण्याच्या बाबतीत कमगवीर मामाचं्या ससं्थेतफे िालिाऱया स्वस्त धान्य दुकानािा सोलापूर चजल्यात 
पचहला नंबर आलेला होता. 

 
बाशी ही प्रचसद्ध व्यापारी पेठ. अनेक व्यापाऱयाचं्या आडत दुकानानंी र्जबजलेली. पि या आडत 

दुकानातून व्यापारी शतेकऱयािंी सतत चपळिकू, अडविूक करीत. दलालाकंडून तर राजरोस अन्याय 
िाललेला. हे सारे थाबंचवण्यासाठी कमगवीर मामानंी ससं्थेिे ‘चवद्याथी ज्ञानचवकास आडत दुकानʼ सुरू 
केले. व्यवहार िोख व्हावते, शतेकऱयाचं्या मालाला योग्य भाव चमळावते म्हिनू त्यानंी ससं्थेच्या आडत 
दुकानातील चनयम कडक केले. या आडत दुकानात त्यािंी दररोज फेरी असे. 

 
कमगवीर मामािें स्वावलंबन कमालीिे मनस्वी होते. दररोज चनमाि होिाऱया र्रजेतून नवनव े

उद्योर् त्यानंी संस्थेमाफग त सुरू केले. धान्य दळण्यािी चपठािी चर्रिी, जनावरासंाठी कडब्यािी कुिंी 



 
           

करण्यािे यंत्र, ससं्थेच्या इमारत बाधंकामासाठी चविंा आचि िनु्यािी भट्टी, िनुा मळण्यािी घािी ही 
त्यािीि उदाहरिे. त्यामुळे चवद्याथ्यांना चशकत चशकत कमवता येऊ लार्ले. पालकांवरील खिािा भार 
कमी होऊ लार्ला आचि चवद्याथी स्वावलंबी आचि स्वाचभमानी बनू लार्ले. 

 
संस्थेिा व्याप वाढला तसा छपाईिा खिगही वाढला. ससं्थेिी पावतीपुस्तके, कीदग–खतावण्या, 

जाचहराती, प्रश्नपचत्रका, उत्तरपचत्रका, वया, चनयतकाचलके इत्यादी बाबींवरिा भरमसाठ खिग कमी 
करण्यासाठी मामानंी ५ एचप्रल १९६२ पासून बाशीला संस्थेतफे ‘छत्रपती मुद्रिालयʼ सुरू केले. या 
छापखान्यासाठी त्यानंी रु्ळओळ रस्त्यावरील आपली दोन मजली इमारत संस्थेस चवनामूल्य चदली. 
संस्थेिे ‘मकरंदʼ हे चनयतकाचलक त्यानंी सुरू केले. साप्ताचहक ‘जीवनसंग्रामʼ याि छापखान्यातून छापून 
घेतले जाई. एका रेडलपासून सुरू झालेल्या या छत्रपती मुद्रिालयािा व्याप आता खूप वाढला आहे. हल्ली 
तेथे कॉम्प्यूिंर कंपोप्रझर् आचि ऑफसेिं प्रप्रप्रिंर्िी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. 

 
‘चवना सहकार नहीं उद्धारʼ या विनािाही मामानंा चवसर पडला नव्हता. ‘एकमेका ं साय करंू। 

अवघे धरंू सुपंथ॥ʼ हे तर त्यानंी चनवडलेले ससं्थेिे ब्रीद वाक्य! संस्थेतील सेवकाचं्या सोयीसाठी त्यानंी २८ 
फेबु्रवारी १९५७ रोजी ‘श्री चशवाजी चशक्षि प्रसारक मंडळ एम्प्लॉईज को–ऑपरेचिंव्ह के्रचडिं सोसायिंी 
चल.,बाशी ही शाखा सुरू करण्यास पे्ररिा चदली. मदत केली. याि पद्धतीने त्यानंी संस्थेच्या सेवकािंी 
ग्राहक सोसायिंी सुरु करण्यास उते्तजन चदले.तसेि सेवकाचं्या घरािंा प्रश्न सोडचवण्यासाठी त्यानंी 
‘कमगवीर हौप्रसर्–सोसायिंीʼ, बाशीʼिी स्थापना केली. त्यासाठी लार्िारी जमीन खरेदी करण्यापासून ते 
सेवकानंा घरे बाधूंन देण्यापयंत सवग कामात त्यानंी जातीने लक्ष घातले. 

 
संस्थेतफे उद्योर्–व्यवसायाच्या शाखा सुरू करण्यामार्ील मामािंा उदे्दश मोलािा आचि मूलर्ामी 

होता. उद्योर्धंद्यातील मके्तदारी संपचविे, चवद्याथ्यांना वरे्वरे्ळया धंद्यािे प्रचशक्षि चमळाव े आचि पुढे 
त्याचं्यातून कारखानदार चनमाि व्हावते, हे त्यािें चविार. ‘चवद्याथ्यांनी कारकून होण्यापेक्षा कारखानदार 
बनावे̓  असे ते नेहमी सारं्त. पुस्तकी चशक्षिाबरोबरि चवद्याथ्यांना व्यवहारी आचि जीवनोपयोर्ी चशक्षि 
चमळाव,े ही तर त्यािंी तळमळ होती. या मामाचं्या उचद्दष्टािंी मोठ्ा प्रमािावर पूती भारती चवद्यापीठ, पिेु 
या ससं्थेिे संस्थापक मा. ना. डॉ. पतंर्रावजी कदम यानंी आपल्या संस्थेत केलेली चदसून येते. 

 
कमगवीर मामासाहेबानंी उद्योर्–व्यवसायाच्या शाखा सुरू करून चशक्षिके्षत्रात एक नवा प्रयोर् सुरू 

केला. महाराष्ट्र शासनालाही या उद्योर्–व्यवसाय चशक्षिािे महत्त्व पिंले. त्यानंी व्होकेशनल, चकमान 
कौशल्यािे अभ्यासक्रम िालू करिाऱया संस्थानंा अनुदाने देण्यािे धोरि स्वीकारले. त्यानुसार बाशीला 

‘बी. पी. सुलाखे कॉमसग कॉलेजʼमध्ये व्यापारउद्योर्ािे, ‘महाराष्ट्र उच्च चवद्यालयाʼत तंत्रज्ञानािे आचि ‘श्री 
चशवाजी महाचवद्यालयाʼत पॅरॉमेचडकल आचि इलेक्रॉचनकिे अभ्यासक्रम सुरू झाले. येडशी आचि वाशी 

येथील अनुक्रमे ‘जनता चवद्यालयʼ आचि ‘कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे महाचवद्यालयातʼही असे अभ्यासक्रम 
सुरू झाले आहेत. ताचंत्रक चशक्षिासाठी स्वतंत्र तंत्रचनकेतन (पॉचलिेंस्क्नक) सुरू केले आहे. चवचवध 

महाचवद्यालयातूंन संर्िकािे सरकारमान्य अभ्यासक्रमही िालू झाले आहेत. संर्िकाच्या अत्याधुचनक 
चशक्षिासाठी, संर्िकािे ज्ञान शतेकऱयापयंत पोहोिचवण्यासाठी ससं्थेने ‘कमगवीर इस्न्स्िंटू्यिं ऑफ 
इन्फॉरमेशन िेंक्नॉलॉजीʼिा मोठा पाि कोिंींिा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प कमगवीर डॉ. 

मामासाहेब जर्दाळे याचं्या जन्मशताब्दी वषात (२००२–२००३) पूिग होिार आहे. एकचवसाव्या शतकात 
खेड्यापाड्यातंील लोकानंा ताठ मानेने जर्ता याव ेत्यासाठी हा प्रकल्प प्रयत्नशील राहिार आहे.



 
           

१९. सांस्थेत आदशम नशक्षकाांसोबत र्जुराांचे,वीरपत्िींचे सत्कार! 
 

पूवी तीन बोिंानंी काम करिाऱयािंी समाजात प्रचतष्ठा होती. आत दहा बोिंानंी काम करिाऱयािंी 
प्रचतष्ठा वाढली पाचहजे, हा कमगवीर मामािंा आवडता चसद्धान्त! आज जर्ात सत्ता आचि संपत्तीधारकािंा 
सारेजि उदोउदो करतात. त्यािें भकपेबाज सत्कारही सतत होत असतात. लोक कळसाला नमस्कार 
करतात, पि पायातील दर्डानंा चवसरून जातात. अशा स्स्थतीत प्रामाचिकपिे काम करिाऱया र्रीब 
मजुरािें सत्कार कोि करिार? ही खंत मामाचं्या मनात नेहमीि खदखदत असे. कमगवीर मामांच्या 
चविारात आचि आिारात एकवाक्यता होती. त्यानंी आपल्या ससं्थेत प्रामाचिकपिे, चनष्ठेने आचि तळमळीने 
काम करिाऱया र्रीब मजुरािें सत्कार करण्यािी नवी जर्ावरे्ळी परंपरा चनमाि केली. वडार, पाथरविं, 
र्वडंी या श्रमजीवी लोकाबंद्दल त्यानंा कमालीिी आस्था आचि आपुलकी होती. चदवसभरातील बरािसा 
वळे ते त्याचं्यात चनःसकंोिपिे चमळून चमसळून राहत. त्याचं्या श्रमािे योग्य फळ त्यानंा चमळाले पाचहजे, 
यावर त्यािंा भारी किंाक्ष असे. संस्थेच्या कायगकत्यांिा चवद्याथ्यांसह फोिंो काढताना ते मजूर, स्वयपंाकी 
चियानंा कधीि चवसरत नसत. 

 
केवळ पदव्यानंी मािसू मोठा होतो, यावर मामािंा मुळीि चवश्वास नव्हता. ज्ञान हे केवळ िार 

प्रभतीच्या आत चमळते, ही कल्पनाही त्यानंा मान्य नव्हती. ज्ञान हे जर्ाच्या शाळेत चमळते, अनुभवच्या 
चशक्षकाकडून चमळते ही त्यािंी धारिा. म्हिनू उत्पादनािे काम करिाऱया श्रमजीवीवर्ािे महत्त्व त्यानंा 
वािें. म्हिूनि त्यानंा त्यािें सत्कार करावसेे वािंले. या संदभात प्रािायग व. न. इंर्ळे आपल्या एका कचवतेत 
म्हितात, 

 
जीवनाला सामोरे जा... 
क्षणाक्षणाला ज्ञानाचा नवा कोंब उगवत असलेला पिसेल 
िण ििवीधारकच तेवढा बुपिवांत–पवचारवांत 
हे ढोंग कशासाठी? 
पि लोलीएस्ट आर पि मोस्ट इन्टेपलजांट 
पि एपलटी पि मोस्ट इग्नरांट 
 
असे मावोिे मत आहे. या मतािा मार्ोवा घेत मामानंी संस्थेत मजुरांिे सत्कार घडवनू आिले. 
 
२८ नोव्हेंबर १९५४ हा महात्मा फुले यािंा पुण्यचतथी चदवस. त्या चदवशी बाशी येथील इमारतीिे 

उद घािंन कमगवीर ना. भाऊसाहेब चहरे (त्या वळेिे मंुबई राज्यािे महसूलमंत्री) याचं्या हस्ते झाले. त्याि 
कायगक्रमात ना. चहरे याचं्या शुभहस्ते संस्थेच्या इमारती उभा करिाऱया मजुरािें, श्री. मोप्रकदा नार्ू जाधव 
(वडार) आचि श्री. नारायि बापू बोरर्ावकर (र्वडंी) यािें शलेा–पार्ोिें बहाल करून सत्कार करण्यात 
आले. असाि मजुरािंा सत्कार १४ जानेवारी १९६४ रोजीही मामानंी घडवनू आिला. मकरसंक्रातंीच्या 
शुभचदनी महाराष्ट्रािे त्या वळेिे मुख्यमंत्री ना. वसंतराव नाईक याचं्या शुभहस्ते रेप्रनर् कॉलेजच्या 
इमारतीिे उद घािंन झाले. त्याि वळेी मुख्यमतं्र्याचं्या हस्ते श्री. मोप्रकदा जाधव वडार, श्री. रामा पाथरूड 
आचि श्री. नारायि बापू बोरर्ावकर (र्वडंी) यानंा संपूिग पोशाखािा आहेर करून त्यािंा सत्कार करण्यात 
आला. ‘ज्याचस अपंचर्ता नाही। त्यासी धरी जो हृदयी। तोचि साधू ओळखावा। देव तेथेिी जािावाʼ या 
संतोक्तीिा खरा अथग या प्रसरं्ाने स्पष्ट झाला आचि त्याति कमगवीर मामािें मोठेपि चसद्ध होते. 



 
           

चियाचं्या दुःस्स्थतीबद्दलही कमगवीर मामािें अतंकरि तीळतीळ तुिंत असे. वषाला पर्ारवाढ, 
महार्ाईवाढ मार्िाऱया प्राध्यापकानंा एकदा त्यानंी सुनावले, “तुमच्या घरी धुिेभाडंी करिाऱया मजूर 
चियानंा तुम्ही पर्ार वाढ आचि महार्ाईवाढ देता का? तो चदला तरि तुम्हाला तो मार्ण्यािा नैचतक 
अचधकार आहे.” संस्थेच्या वसचतर्ृहातून स्वयंपाक करिाऱया मुलानंा त्यानंी मोफत चशक्षि देण्यािे 
प्रथमपासून धोरि राबचवले. चशवाय अशा चियानंा वरखिासाठी पर्ार देण्यािी प्रथा सुरू केली. चवधवा, 
पचरत्यक्ता, अनाथ चियानंा स्वावलंबी बनचवण्यासाठीि त्यानंी ‘चजजामाता स्मारक मचंदरʼ उभे केले. 

 
१९६५ साली पाचकस्तानने भारतावर आक्रमि केले. त्यात अनेक जवानानंी प्रािािी बाजी लावनू 

चवजयश्री खेिून आिली. या युद्धाच्या लाहोर आघाडीवर लढताना बाशी तालुक्यातील पानर्ाव या र्ाविे 
सुभेदार श्री. चद. ह. िव्हाि आचि जवान श्री. अ. चभ. पवार या दोघानंा वीरमरि आले. त्याचं्या चवधवा 
झालेल्या श्रीमती भार्ीरथीबाई चद. िव्हाि आचि श्रीमती राहीबाई अ. पवार या वीरपत्नी मात्र दाचरद्र्यात 
चपित होत्या. तसेि सन १९३० च्या सोलापूरच्या माशगल लॉच्या वळेी फासंावर लिंकलेल्या श्री. जर्न्नाथ 
प्रशदे याचं्या पत्नी श्रीमती पारूबाई ऊफग  राहीबाई प्रशदे याचं्यावर स्वातंत्र्याच्या काळात रानात शेंर्ा विेनू 
पोिं भरण्यािी पाळी आली होती. या तीनही वीरपत्नींना मदत करण्यािे मामानंी ठरचवले. ‘श्री चशवाजी 
महाचवद्यालयाʼच्या स्नेहसंमेलन प्रसंर्ी चवचवध रु्िदशगन आचि भोजनावर खिग होिारी रक्कम संरक्षि 
चनधीला देण्यािा चविार त्यानंी प्रािायग आचि स्नेहसंमेलन प्रमुखाचं्या र्ळी उतरवला. त्या स्नेहसंमेलनािे 
प्रमुख पाहुिे पणु्यािे मेजर शकंरराव िाफेकर याचं्या शुभहस्ते २६ फेबु्रवारी १९६६ रोजी वरील तीनही 
वीरपत्नींिा साडीिोळी आचि प्रत्येकी एकश ेएक रुपये देऊन सत्कार र्ौरव करण्यात आला. 

 
प्रमुख पाहुिे मेजर िाफेकर आपल्या भाषिात म्हिाले, “कमगवीर मामासाहेबानंी हा जो 

वीरपत्नींिा सत्कार केला आहे, तो खरोखरि कुिाच्याही हृदयाला चभडिारा सत्कार आहे. जनतेपुढे 
आदशग उदाहरि म्हिून ठेवाव,े असा हा सत्कार आहे. तसेि कमगवीर मामासाहेबाचं्या चजजामाता स्मारक 
मंचदराच्या कल्पनेने तर अशा चियाचं्या उद्धाराच्या मुळालाि हात घातला रे्ला आहे. या कल्पनेस योग्य ते 
खतपािी घातले पाचहजे.” 

 
वाशी (चज. उस्मानाबाद) येथील कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे महाचवद्यालयाच्या स्नेहसंमेलन 

प्रसंर्ी मामानंी ‘जय जवान, जय चकसानʼ या घोषिेनुसार श्री. र्ोरख हंुबे (फ्लाईिं लेफ्िंनंिं) आचि 
प्रर्चतशील शतेकरी श्री. जर्ताप यािंा सत्कार घडवनू आिला. 

 
कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे हे खरेखुरे समाजचशक्षक होते. शाळाकॉलेजातील चशक्षकानंीही 

समाजपचरवतगन करण्यासाठी कचिंबद्ध असले पाचहजे. िार प्रभतीत राहून चवद्याथ्यांना पुस्तकी चशक्षि देऊन 
भार्िार नाही तर िार प्रभतीबाहेरील चवशाल जीवनातील शतेकरी, कामकरी आचि चियानंा ज्ञानािा 
चतसरा डोळा देण्यािे पचवत्र कामही त्यानंी कराव,े असे त्यािें आग्रही पचतपादन असे. म्हिूनि ५ फेबु्रवारी 
१९६६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने आदशग चशक्षक म्हिून पुरस्कृत केलेल्या श्री. वा. ज. खेर (सुलाखे 
हायस्कूल बाशी मुख्याध्यापक) आचि श्री. म. म. फडके (सारं्ोला शाळेिे तालुका मास्तर) या दोघािंा 
सत्कार मामानंी संस्थेच्या प्रारं्िात घडवनू आिला. 

 
शतेकरी, कामकरी आचि ज्ञानकरी (चशक्षक, चवद्याथी) ही क्रातंी करिारी चत्रमूती असल्यािे 

कमगवीर मानीत. म्हिून शतेातून काम करिारे शतेकरी, शतेमजूर, चर्रण्यातून कष्टिारे कामकरी आचि 



 
           

शाळा–कॉलेजातून संस्कृती घडचविारे चशक्षक यािंी जर पक्की एकी झाली तर भारतातही खरी क्रातंी 
झाल्याचशवाय राहिार नाही, असे ते पुन्हा पुन्हा सारं्त असत. 

 
आजही संस्थेत दहा बोिंानंी काम करिाऱया शतेकरी–कामकरी मजुरािें सत्कार करण्यािी 

परंपरा िालू आहे. 



 
           

२०. पनरत्रार्ाय साधुिाम्... 
 

कमगवीर मामासाहेब तसे सरळ मनािे, स्पष्टवके्त. साचत्त्वक संतापाने कधी किूंही बोलिारे. प्रसंर्ी 
चशव्याही देण्यास न किरिारे. त्यासाठी तुकाराममहाराजाचं्या अभरं्ािंा सतत वापर करिारे. त्याचं्या 
चनःस्वाथी, त्यार्ी आचि सेवाभावी जीवनशलैीमुळे त्याचं्या चशव्याही लोकानंा ओव्या वािंत. तत्त्वाशी 
तडजोड करून लोकानुनय त्यानंी कधी केला नाही. राजकारण्याचं्या तोंडातील साखरपेरिी त्यानंा कधी 
जमलीि नाही. राजकारिापेक्षा चशक्षिकायग िारं्ले. म्हिूनि त्यानंी स्वतःच्या ससंारावर लाथ मारून 
संस्थेतफे अनेक र्ोरर्रीब बहुजनािे ससंार उभे केले. संस्थेच्या चवकासाठी त्यानंी लहानसहान तडजोडी 
केल्या पि सुरुवातीला ते राजकारिापासून िार हात दूरि राचहले. 

 
कमगवीर मामानंी सचक्रय राजकारि िंाळले तरी ते राजकारिापासून पूिगपिे अचलप्त राहू शकले 

नाहीत. महात्मा फुले यानंी सुरू केलेली सत्यशोधक समाजािी िळवळ त्यानंा आपली वािें. र्ीतेतील 
‘पचरत्रािाय साधुनामʼ असे राजकारि असाव;े हे त्यािें प्रामाचिक मत. ‘बहुजन चहताय। बहुजन सुखायʼ या 
तत्त्वानुसार काम करिारा ध्येयवादी उमेदवार मर् तो कोित्याही पक्षािा असला तरी तो त्यानंा जवळिा 
वािंायिा. 

 
स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर काँगे्रसही सते्तत भरकिूं लार्ल्यािे पाहून त्यािंा इतरापं्रमािे काँगे्रस 

पक्षाबद्दल भ्रमचनरास होऊ लार्ला. त्यामुळेि स्वातंत्र्याच्या काळात डाव्या चविारसरिीच्या पक्षाशंी व 
त्यातल्या त्यात शतेकरी–कामकरी पक्षाशी त्यािें सूर जमले. श.ेका.पक्षातील जेधे–मोरे–जवळकर तसेि 
क्राचंतप्रसह नाना पािंील, भाई माधवराव बार्ल आचि दे. भ. तुळशीदास जाधव हे त्यानंा आप्तस्वकीय 
वािंत. 

 
कमगवीर मामानंी राजकारिात म्हिावा तेवढा रस दाखवला नव्हता पि ससं्थेच्या चवकासासाठी; 

सरकार दरबारी महत्त्वािी कामे करून घेण्यासाठी आपली मािसे चवचधमंडळात चनवडून आली तर ती 
त्यानंा हवीि होती. म्हिून १९५२ मधील चवचधमंडळाच्या चनवडिुकीत बाशी मतदारसंघातून त्यानंी त्यािें 
चमत्र व संस्थेिे कायगकते श्री. नरप्रसर्तात्या देशमुख मास्तर यानंा श.ेका.पक्षातफे चनवडिुकीला उभे केले 
आचि चनवडूनही आिले. 

 
स्वचे्छेने र्चरबी पत्करलेल्या कमगवीर मामासाहेबाचं्या जीवनािा मोठा प्रभाव बाशी तालुक्यात आचि 

उस्मानाबाद चजल्यात वाढत रे्ला होता. बहुजन समाजातील लोक त्यानंा आपल्या उद्धारकता मानू 
लार्ले होते. सरकार दरबारीही त्यािंा दबदबा वाढला होता. मा. यशवतंरावजी िव्हािासंारखे लोकनेते 
आवजूगन संस्थेला भेिं देऊन सहकायग करू लार्ले होते. त्या काळिे चशक्षिमंत्री ना. बाळासाहेब देसाई 
यानंी शासनातफे ससं्थेला मंजूर केलेल्या एक लाखाच्या अनुदानाच्या पत्रावर सही करताना एक लाखािा 
आकडा बदलून दोन लाख केला होता. हा कमगवीर मामाचं्या कायािा पचरिाम होता. 

 
४ फेबु्रवारी १९६३ रोजी कमगवीर मामािंा षष्ट्ठ्स्ब्दपूती समारंभ, महाराष्ट्र राज्यािे त्या वळेिे 

उपसभापती श्री. के. िंी. चर्रमे याचं्या अध्यक्षतेखाली साजरा झाला. त्या वळेी अध्यक्षीय भाषिात मामाचं्या 
कायािे कौतुक करताना श्री. चर्रमे म्हिाले, “मी पुण्यातील एका बोचडंर्िा रस्िंी आहे. चवद्याथ्यांपासून 
दरमहा पंिवीस रुपये घेतले तरी खिग जुळत नाही. पि मामाचं्या बोचडंर्मध्ये चवद्याथ्याकडून ५ ते ११ रुपये 



 
           

फी घेऊन बोचडंर्िा खिग भार्चवला जातो. ही र्ोष्ट कशी साधता येईल यािी रु्रुचकल्ली चमळचवण्यासाठी मी 
येथे कमगवीर मामाचं्या चशक्षिसंस्थेत आलो आहे. 

 
“साधी राहिी आचि उच्च चविारसरिी हे मामािें स्वरूप पाहून माझा त्याचं्याबद्दलिा आदर 

चद्वरु्चित झाला. चवद्याथ्यांना देईन तेि मी व पाहुिे खातील, अशी भारतीय ससं्कृतीला आदगशभतू असलेली 
वृत्ती मामाचं्या ठायी मला चदसली. 

 
“कमगवीर मामानंी चशक्षिकायािे प्रिंड स्वरूप बाशी तालुक्यात आचि मराठवाड्यातील 

उस्मानाबाद चजल्यातं उभे केले आहे. अनेक कुिंुंबावर त्यािें अनेक उपकार झाले आहेत. महाराष्ट्र 
सरकारने हल्ली र्चरबी चशक्षिाच्या आड येऊ नये म्हिून १२०० रुपये वार्थषक उत्पन्न असिाऱया पालकाचं्या 
मुलानंा चशक्षि मोफत केले आहे. जे कायग पूवीि सरकारने करायला पाचहजे होते त्यापेक्षा मोठे कायग 
मामासाहेबानंी केले आहे. हजारो चवद्याथ्यांतून आदशग नार्चरक तयार करण्यािा प्रयत्न िालू ठेवला आहे. 

 
“पारतंत्र्यात बहुजन समाजाला ज्ञानािा ओलावा चमळत नव्हता. तो त्यानंा चमळावा, त्यािंी नीिं 

प्रर्ती व्हावी, यासाठी पचहली ज्ञानज्योत महात्मा जोतीबा फुल्यानंी लावली. त्यानंतर राजषी शाहू, महषी 
चव. रा. प्रशदे, कमगवीर भाऊराव पािंील यानंी तेि कायग केले. त्याचं्याि परंपरेतील एक तेजस्वी चहरा म्हिून 
कमगवीर मामािंा र्ौरव करावा लारे्ल. 

 
“काही व्यक्ती दैवी शक्तींनी असामान्य म्हिून जन्माला येतात पि काही सामान्य लोककायािी धुरा 

घेऊन असामान्यत्व चमळवतात. दुसऱयािें दुःख जािण्यािी शक्ती व ध्येयािी भक्ती घेतात व यशस्वी होतात. 
कमगवीर मामा हे यािें मरू्थतमतं उदाहरि आहे.” 

 
येडशी येथील संस्थेच्या कायगकत्यांनी कमगवीर मामािंी एकसष्टी १९ एचप्रल १९६४ रोजी येडशीला 

त्या वळेिे महाराष्ट्र राज्यािे वीज व पािंबधंारे मंत्री ना. शकंरराव िव्हाि याचं्या शुभहस्ते साजरी केली. 
त्याचं्याि हस्ते मामानंा तीस हजार रुपयािंी थैलीही अपगि केली. ना. िव्हािानंी त्या वळेी कमगवीर 
मामाचं्या कायािी मुक्त कंठाने प्रशसंा केली. सरकारला उत्तर देताना कमगवीर मामा नम्रपिे म्हिाले, “आज 
येथे जो माझा सत्कार करण्यात आला तो सत्कार माझा नसून ज्या जनतेने हे चवद्यामंचदर उभे करण्यासाठी 
तनमनधनाने मदत केली. त्या जनतेिा हा सत्कार आहे. संत तुकारामानंी म्हिंल्याप्रमािे, ‘फोचडले भाडंार। 
धन्यािा हा माल। मी तो हमाल। भारवाही।।” असा आहे. 

 
१९६७ च्या चवधी मंडळाच्या चनवडिुकीत काँगे्रस पक्षातफे बाशी मतदारसंघािे चतकीिं सौ. प्रभाताई 

झाडबुके यानंा देण्यािे चनचश्चत झाले. काँगे्रसेतर पक्षातफे तुल्यबळ उमेदवार म्हिून श्री. पन्नालाला 
सुरािानंा चतकीिं देण्यािे प्राथचमक वािंाघािंीत ठरले. पि सौ.प्रभाताईंशी िंक्कर देऊन यशस्वी 
होण्याबाबत श्री. सुरािा साशकं होते. तेव्हा पणु्याच्या चतकीिं–वािंपाच्या अचंतम बठैकीत संयुक्त महाराष्ट्र 
सचमतीने हे चतकीिं श.ेका. पक्ष पुरस्कृत उमेदवार कमगवीर मामानंा देण्यािा चनिगय घेतला. मामानंा 
चनवडिुकीत हमखास यश येईल, हा त्यािंा होरा. त्यानुसार श्री. पन्नालालनी मामासंाठी माघार घ्यावी 
आचि मामानंी ‘चकमान सहा वष ेकाँगे्रस पक्षात जािार नाहीʼ, असा करार केला. ही बाब श्री. भाऊसाहेबानंी 
राजकारिी िाव्या चफरवल्या आचि श्री .पन्नालालनी मामासंाठी माघार घेण्यािे नाकारले. 

 



 
           

काँगे्रसतफे वैरार् भार्ातून संस्थेिे माजी चवद्याथी व कायकते श्री. र्ोप्रवदराव भाऊराव बुररु्िें यानंा 
चतकीिं चमळाले. त्यानंा पाप्रठबा द्यायिा हे मामानंी चनचश्चत केले. पि वैराि भार्च्या काँगे्रस उमेदवाराला 
पाचंठबा आचि बाशीच्या काँगे्रस उमेदवाराला चवरोध हे चित्र चवचित्र चदसू लार्ले. शवेिंी मामानंी काँगे्रसच्या 
दोन्ही उमेदवारानंा पाप्रठबा जाहीर केला. कमगवीर मामासाहेबाचं्या आशीवादाने श्री. बुररु्िें आचि सौ. 
प्रभाताई झाडबुके चनवडून आल्या. 

 
१९७२ च्या चवचधमंडळाच्या चनवडिुकीत पचरस्स्थती खूपि पालिंली. बाशी शहर व तालुक्यात श्री. 

भाऊसाहेब झाडबुके यानंी दहशत चनमाि केली होती. बाशी नर्रपाचलकेतही त्याचं्या मनमानी कारभाराने 
लोक त्रस्त झाले होते. श्री. भाऊसाहेब झाडबुके याचं्या कारचकदीिी सचवस्तर माचहती श्री. पन्नालाला 
सुरािानंी ‘मािूसʼच्या चवशषेाकंात प्रकाचशत केली. हा ‘मािूसʼिा अकं महाराष्ट्रात त्या वळेी खूप र्ाजला. 
काँगे्रस पक्षही अडििीत आला. काहीही झाले तरी बाशी मतदारसंघातून काँगे्रस पक्षािे चतकीिं 
झाडबुक्यानंा चमळू द्यायिे नाही. यासाठी स्वतः मामा आपल्या कायगकत्यांसह ना. यशवतंराव िव्हािानंा 
भेिंायला रे्ले. यशवतंरावानंी चविारले “कसे काय इकडे आलात? ” 

 
“तुम्ही मुद्दाम वडे घेऊन पेडर्ावला जाताय. आम्ही का आलोत हे तुम्ही जािलेि आहे. हल्ली 

बाशीतील िाललेलं र्चलच्छ राजकारि आम्ही या पुढं िालू देिार नाही. मलाि काँगे्रस पक्षािं चतकीिं 
हवयं.” मामा. 

 
“मामा ,तुम्ही चनवडिुकीत सहज चनवडून याल, यािी मला खात्री आहे. पि या राजकारिाच्या 

र्दारोळात तुम्ही पधंरा चदवसही काम करू शकिार नाही. कुठून या घृिास्पद घािीत येऊन पडलो, असे 
तुम्हाला वािेंल आचि तुम्ही लरे्ि राजीनामाही द्याल. तुम्हाला चतकीिं नाकारायिी माझी तरी प्रहमत नाही 
पि अजून चविार करा आचि दोन–तीन चदवसानंी मला तुमिा चनिगय कळवा.” यशवतंरावानंी आपले स्पष्ट 
साचंर्तले. 

 
इकडे बाशीला रोज शकेडो लोकािें जथे कमगवीर मामानंा चनवडिुकीला उभे राहण्यािा आग्रह 

करू लार्ले. कमगवीर मामािंी चद्वधा मनःस्स्थती झाली. तेव्हा ससं्थेिे अध्यक्ष श्री. िंी. बी ऊफग  आबा 
जर्दाळे मामानंा म्हिाले, “चनवडिुकीिं वडे लार्लंय काय? हुरळली मेंढी िालली लाडंग्याच्या मारे्ʼ, 
असं झालंय तुमिं. तुम्ही चनवडिुकीत चनवडूनही याल. पि संस्था बरबाद होईल. िालेल का? आपि 
दर्डाला शेंदूर फासून देव करायिं असतं!” हे चविार ऐकून चनवडिुकीला उभ ंराहण्यािा चविार मामानंी 
कायमिा डोक्यातून काढला. पि बाशीतलं चबघडलेलं राजकारि सुधारायिी प्रझर् त्याचं्या डोक्यातून 
जाईना. त्यानंी प्रा. सौ. शलैजा चशतोळे यानंा काँगे्रस पक्षािं चतकीिं चमळवनू चदलं. 

 
बाशीत राहून श्री. भाऊसाहेब झाडबुके याचं्याशी वैर म्हिजे पाण्यात राहून माशाशी वैर होतं. ते 

मामानंी ‘पचरत्रािाय साधुनाम्ʼ या तत्त्वासाठी स्वीकारलं. काँगे्रसतफे सौ. चशतोळे आचि श.ेका.पक्षातफे श्री. 
ज्ञानेश्वर पािंील हे दोन्ही कमगवीर मामािें चशष्ट्य! चनवडिूक रंर्ली. श्री. भाऊसाहेब झाडबुके हे काँगे्रसिे 
कायगकते पि त्यानंी श.ेका.पक्षाच्या उमेदवारािा प्रिार करायला सुरुवात केली. काँगे्रसिा उमेदवार 
अडििीत सापडला. पि त्याि वळेी शासनाने बाशी नर्रपाचलका बरखास्त करून तेथे प्रशासक नेमला. 
त्यामुळे भाऊसाहेबाचं्या चवरोधािी धार मंुडू लार्ली. ते काँगे्रस उमेदवाराच्या चवरोधी प्रिार करतात, अशा 
तक्रारी काँगे्रस पक्षाकडे रे्ल्या. श्री. वसतंदादा पािंील स्वतः बाशीला आले. िौकशी केली आचि त्यानंी 



 
           

श्री. भाऊसाहेबानंा सहा वषासाठी काँगे्रस पक्षातून काढून िंाकले तेव्हा भाऊसाहेबानंी श.ेका.पक्षाच्या 
उमेदवारािी उघड उघड बाजू घेतली. प्रिारािी रिधुमाळी माजली. पि कमगवीर मामासाहेबािें स्वच्छ 
िाचरत्र्य, चशक्षि प्रसाराद्वारे त्यानंी बहुजन समाजािी केलेली सेवा आचि बाशी तालुक्यातील पूवीिे र्चलच्छ 
राजकारि संपचवण्यािी लोकेच्छा या र्ोष्टींमुळे या अिंीतिंीच्या सामन्यात काँगे्रस पक्षाच्या उमेदवार सौ. 
शलैाताई चशतोळे चनवडून आल्या. 

 
चनवडिुकीतील धावफळ, जार्रिे, अवळेी खािेचपिे आचि राजकारिातील ताितिाव यामुळे 

कमगवीर मामािंी प्रकृती ढासळली. त्यानंा मधुमेहाने र्ाठले. या शारीचरक व्याधीच्या जोडीला श्री. 
लालासाहेब देशमुख यानंी कमगवीर मामासाहेब आचि त्याचं्या सहकाऱयावर बाशी कोिंात दाखल केलेली 
केसही मामािंी मानचसक व्याधी वाढचविारी ठरली. केसिी बातमी ऐकून कमगवीर मामासाहेबानंा जबरदस्त 
धक्का बसला. आपल्याि सहकारी कायगकत्याने आपल्या चवरुद्ध कोिंात केस दाखल करावी, या र्ोष्टीिे 
त्यानंा कमालीिे दुःख झाले. पि या केसला सामोरे जाण्याचशवाय मामानंा दुसरा मार्गि उरला नव्हता. 



 
           

२१. नशवाजीर्हाराजाांचा अश्वारूढ भव्य पुतळा 
 

चशवछत्रपती हे कमगवीर मामािें लहानपिापासूनिे दैवत. चशक्षिप्रसारािा प्रारंभही त्यानंी श्री 
चशवाजी मराठा बोचडंर्नेि केला होता. संस्थेतफे दरवषी चशवजयतंी महोत्सवही ते धुमधडाक्याने आचि 
चवचवध चवधायक शकै्षचिक कामानंी साजरे करत असत. पुढे त्यानंी आपली ससं्थाही श्री चशवाजी चशक्षि 
प्रसारक मंडळ, बाशी या नावानेि रचजस्िंर केली. वाशी (चज. उस्मानाबाद) येथील हायस्कूलिे नाव 
‘छत्रपती चशवाजी चवद्यालय’ असेि ठेवले. ससं्थेिे पचहले कॉलेजही ‘श्री चशवाजी महाचवद्यालय’ या 
नावानेि त्यानंी सुरू केले. त्यानंी आपल्या ध्येयािी पे्ररिा छत्रपती चशवाजीमहाराजापंासूनि घेतली. 
चशवछत्रपतींिे जीवन आचि कायग त्याचं्या रोमारोमातं चभनले होते. म्हिूनि चशवाजीमहाराजाचं्या 
जीवनातील महत्त्वाच्या चनवडक प्रसंर्ािंी मोठमोठी चिते्र फे्रम करून त्यानंी संस्थेच्या आवारात लावली. 
शाहीर बाबासाहेब देशमुख हे चशविचरत्रावरील पोवाडे िारं्ले म्हितात असे कळताि त्यानंी शाहीरानंा 
आचि त्याचं्या साथीदारानंा संस्थेत बोलावनू घेतले. राहायला जार्ा चदली व त्याचं्या भोजनािी व्यवस्था 
केली. संस्थेच्या आवारात आचि बाशी तालुक्यातील चवचवध चठकािी त्याचं्या पोवाडे र्ायनािे कायगक्रम 
आयोचजत केले. त्यामार्िा त्यािंा हेतू एकि. चशवाजीमहाराजािंा आदशग समाजापढेु आचि मुख्यतः तरुि 
चपढीपुढे ठेवावा हाि होता. महाराष्ट्र हे राज्य छत्रपती चशवाजींच्या ध्येयधोरिाप्रमािे आचि 
तत्त्वप्रिालीनुसार आदशग पद्धतीने िालचवण्यासाठी भावी राज्यकते तयार व्हावते, हे त्यािें आदशगवादी 
स्वप्न होते. 

 
स्वातंत्र्य काळात चशवबािा चकत्ता आपले धुरंदर नेते चर्रवतील, या कमगवीर मामाचं्या 

आशावादाला तडे जाऊ लार्ल्यावर स्वातंत्र्यातील नव्या चपढीपुढे छत्रपती चशवाजीिा आदशग ठेवण्यािी 
त्यानंा अचधकाचधक र्रज वािूं लार्ली. म्हिून त्यानंी सन १९७१ मधील दसऱयाच्या शुभ मुहूतावर अश्वारूढ 
चशवपुतळा आचि र्ोर-र्चरबाचं्या चनरोर्ी-चनरामय जीवनासाठी ‘आरोग्य मंचदर’ उभारण्यािे संकल्प 
सोडले. ‘ही माझ्या जीवनातील शवेिंिी महत्त्वािी कामे आहेत’ असे ते सवांना सारं्ू लार्ले. 

 
एखादे काम करण्यािे चनचश्चत केल्यावर कमगवीर मामा त्या कामािा चपच्छा पुरवीत. वय सत्तरीत 

आलेले. शरीर थकू लार्लेले. पि मन मात्र िैतन्याच्या मादंीयाळीने ओतप्रोत भरलेले. अश्वारूढ 
चशवपुतळा कसा असावा? तो कोठे बसवावा? तो कोित्या चशल्पकाराकडून करून घ्यावा? यािा ते 
तहानभकू चवसरून चविार करू लार्ले. धडाधड चनिगय घेऊ लार्ले. पुण्यािे प्रचसद्ध मूतीकार श्री. बी. 
आर. खेडकर यानंा बोलावनू त्याचं्यावर अश्वारूढ चशवपुतळयािे काम सोपवले. 

 
हा अश्वारूढ चशवपुतळा श्री चशवाजी महाचवद्यालयापढेु उभा करण्यािे ठरले. पुतळयाभोवती 

बार्बर्ीिा फुलवण्यासाठी जारे्ला कंुपि घालून घेतले. आवारात काळी माती आिून िंाकली. पुण्याला 
खेडकर पुतळा तयार करू लार्ले तर इकडे कमगवीर मामानंी िबतुरा आचि त्या भोवतीिा बर्ीिा, 
बर्ीच्यातील कारंजी बाधूंन घेण्यािा सपािंा सुरू केला. एक नव े िैतन्य त्याचं्यात सळसळत होते. 
चशवपुतळयासाठी देिग्या र्ोळा करीत होते. पि वाधगक्याने शरीर थकले होते. त्यात उन्हातान्हात 
र्वडं्याबंरोबर आठ आठ तास राचहल्याने त्याचं्या प्रकृतीवर र्ंभीर पचरिाम होऊ लार्ला. २१ जुलै १९७४ 
रोजी पहािें ४ वाजता त्यानंा अधांर्वायूिा झिंका आला. त्याचं्या डाव्या अंर्ावरून वारे रे्ले. डावा पाय, 
डावा हात लुळे पडले. िेहऱयािा डावा भार् कोमेजून रे्ला. बोलताना शब्द बोबडे येऊ लार्ले. त्यानंा 



 
           

ताबडतोब सोलापूरला ससून हॉस्स्पिंलमध्ये दाखल केले रे्ले. तेथेही ते अश्वारूढ चशवपुतळयािी िौकशी 
करायिे! 

 
पुण्यात श्री. खेडकर पुतळा जलदर्तीने पूिग करू लार्ले. जसाजसा पुतळा पूिग होऊ लार्ला; 

त्याच्या बातम्या मामाचं्या कानावर येऊ लार्ल्या,तसतशी डॉ. कोसलरे् याचं्या प्रयत्नाने कमगवीर मामाचं्या 
प्रकृतीमध्ये सुधारिा होऊ लार्ल्या. पुण्यात पतुळा पूिग झाला आचि सोलापुरात मामािंी प्रकृती सुधारली. 
त्यानंा हॉस्स्पिंलमधून मुक्त करण्यात आले. १६ ऑक्िंोबर १९७४ रोजी ते बाशीला आले. स्व्हलिेअरवर 
बसून ते िबुतऱयािे आचि बर्ीच्यािे काम पूिग झाल्यािे पाहून सुखावले! कमगवीर मामासाहेब बाशीला 
आल्यानंतर तीनि चदवसानंी म्हिजे १९ ऑक्िंोबर १९७४ रोजी अश्वारूढ चशवपतुळयािे बाशीत आर्मन 
झाले. 

 
अश्वारूढ चशवपुतळा बाशीत आल्यावर त्यािी शहरातून मोठी चमरविूक काढण्यािे मामानंी अर्ोदर 

ठरचवले होते. त्याचं्या चनयोजनाप्रमािे त्याि चदवशी बाशी शहरातून अश्वारूढ चशवपुतळयािी ‘न भतूो न 
भचवष्ट्यचत’ अशी प्रिंड चमरविूक चनघाली. मृत्यूच्या दाढेतून कमगवीर मामा सहीसलामत परत आलेले. 
त्यानंा आचि अश्वारूढ चशवपतुळा पहाण्यासाठी सोलापूर-उस्मानाबाद चजल्यातील हजारो लोकानंी बाशीत 
र्दी केली. मोठ्ा जते्रि ं स्वरूप बाशीला आलं. ससं्थेच्या खेड्यापाड्यातंील शाखातील प्राध्यापक, 
चशक्षक, चशक्षकेतर सेवक आचि चवद्याथी आपापल्या जथ्यासह रक, र्ाड्या, िॅंक्िंर, मोिंार सायकली व 
इतर वहाने फुला पानािंी आचि फलकानंी सजवनू चमरविूकीत सामील झाली. रु्लालािी उधळि होऊ 
लार्ली. वातावरिात आनंद, उत्साह आचि जल्लोषािे इदं्रधनुष्ट्य चनमाि झाले. चमरविुकीत मुलािंी पथके 
देहभान चवसरून लेचझम खेळत होती. मुली चिंपऱया खेळत होत्या. साऱयाचं्या मुखातून ‘चशवाजी महाराज 
की जय!’ ‘कमगवीर मामासाहेब की जय’ या घोषिा चनघत होत्या. या घोषिानंी अवघी दुमदुमली भर्वतंािी 
बाशी, अशी स्स्थती झाली. अशा प्रकारे िाललेल्या या जवळ जवळ दीडएक मलै लाबंीच्या चमरविुकीकडे 
पाहून कमगवीर मामािें मन तृप्त झाले. बाशीकरानंा चदवाळी-दसरा साजरा केल्यािे समाधान चमळाले. 

 
सकाळी सुरू झालेली ही भव्य चमरविूक बाशी शहरातील मुख्य रस्त्याने चमळून चतसऱया प्रहरी 

संस्थेच्या प्रारं्िात येऊन चवसर्थजत झाली. बाशीकराचं्या जीवनातील तो चदवस अपूवग आचि अचवस्मरिीय 
असा होता. 

 
या अश्वारूढ चशवपुतळयािा अनावरि समारंभ कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे याचं्या 

अमृतमहोत्सवी वधापन चदनी ४ फेबु्रवारी १९७८ रोजी कमगवीर भाऊराव पािंील यािें मानसपुत्र आचि 
चशवाजी चवद्यापीठ, कोल्हापूरिे त्यावळेिे कुलरु्रू ब.ॅ पी. जी. पािंील याचं्या अध्यक्षतेखाली आचि 
सातारच्या राजमाता सुचमत्राराजे भोसले याचं्या शुभ हस्ते मोठ्ा उत्साहाने आचि चदमाखाने पार पडला. 

 
कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे यानंी बाशीकरानंा अश्वारूढ चशवपुतळयाच्या रूपाने एक स्फूतीिा 

झरा आचि रयतराज्यािा चिरकाल चिंकिारा दीपस्तंभ बहाल केला! 



 
           

२२. गोरगनरबाांची आरोग्यसावली 
 

अश्वारूढ चशवपतुळयाबरोबरि र्ोरर्चरबासंाठी आरोग्य मंदीर उभे करण्यािा संकल्प कमगवीर डॉ. 
मामासाहेब जर्दाळे यानंी १९७१ सालच्या चवजयादशमीच्या पचवत्र चदवशी जाहीर केला होता. सारी 
रुग्िालये शहराति. तीही महार्डी. र्ोरर्चरबाचं्या चखशाला न परवडिारी. खेड्यात जाऊन दवाखाने 
सुरू करायलाही डॉक्िंर मंडळी तयार नसत. त्यामुळे ग्रामीि भार्ातील लोकािें आरोग्यसेविेे हाल 
कुत्राही खात नव्हता. अशा स्स्थतीत कमगवीर डॉ. मामासाहेबानंी बाशीला आरोग्य मंदीर बाधंण्यािा सकंल्प 
सोडलेला. या आरोग्य मंचदरात खेड्यातील र्ोरर्चरबािंी औषधपाण्यािी कमी खिात सोय व्हावी; 
त्याहीपेक्षा लोकानंा रोर्ि होऊ नयेत यासाठी त्यानंा योग्य ते मार्गदशगन लाभाव,े ही मामािंी आरोग्य मंदीर 
उभे करण्यामार्िी मूलभतू पे्ररिा होती. 

 
१९७२ मधील एचप्रल मचहन्यात कमगवीर डॉ. मामासाहेब स्वतःिी प्रकृती तपासून घेण्यासाठी 

चमरजेला वॉनलेस हॉस्स्पिंलमध्ये रे्ले होते. तेथे संस्थेच्या बोचडंर्िे आचि श्री चशवाजी महाचवद्यालयािे 
माजी चवद्याथी डॉ. बी. वाय. यादव एम.एस. िा अभ्यासक्रम पूिग करीत होते. प्रकृती तपासून घेतल्यानंतर 
ते डॉ. यादवाचं्या खोलीत रे्ले. चविारािंी र्दी त्याचं्या डोक्यात झालेली. ‘परदेशी लोक भारतात येऊन 
हॉस्स्पिंल उभारतात आचि आपल्या देशातील र्ोरर्चरबािंी आरोग्यसेवा जीव लावनू करतात. मर् आपिि 
आपल्या र्रीब लोकािंी आरोग्यसेवा कमी खिात करायला काय हरकत आहे? त्यासाठी आपल्या 
संस्थेतफे हॉस्स्पिंल सुरु केले तर काय होईल? सेवाभावी वृत्तीिे काम करिारे डॉक्िंसग आपिाला 
चमळतील का?ं’ या चविारतंद्रीति कमगवीर मामासाहेबानंी डॉ. यादवानंा चविारले, “आपल्या संस्थेनं 
हॉस्स्पिंल सुरू केलं तर चमशनरी वृत्तीने काम करायला तू येशील का?” 

 
डॉ. यादवानंी क्षिािाही चवलंब न करता तात्काळ होकार चदला. आचि कमगवीर मामासाहेबाचं्या 

मनात बाशीला संस्थेिे हॉस्स्पिंल उभे करण्यािे बी रुजले. पढेु २ एचप्रल १९७३ रोजी कमगवीर मामािें 
जीवाभावािे सस्न्मत्र आचि संस्थेच्या चवकासात नेहमीि तत्परतेने मामानंा साथ देिारे संस्थेिे त्या वळेिे 
अध्यक्ष श्री. संभाजीराव बारंरु्ळे यािें मंुबईच्या दवाखान्यात असाध्य रोर्ाने दुःखद चनधन झाले. हा धक्का 
कमगवीर मामानंा अनपेचक्षत होता. बाशीला आपले हॉस्स्पिंल असते तर या चविारािे बीज त्याचं्या मनात 
अंकुरले. 

 
स्वतःवरून जर् ओळखाव,े हा कमगवीर मामािंा स्थायीभाव. त्यामुळेि र्ोरर्चरबाबंद्दल करुिा 

त्याचं्या हृदयात सतत पाझरत असलेली. त्यात त्यानंा २३ जुलै १९७४ रोजी अधांर्वायूिा झिंका येऊन 
रे्ला. त्यानंा ताबडतोब सोलापूरच्या चसस्व्हल हॉस्स्पिंलमध्ये दाखल केले. तेथे स्वतःच्या आजारपिात 
औषधोपिारासाठी होिाऱया मोठ्ा खिािी त्यानंा कल्पना आली. साऱयाि र्रीब लोकानंा 
सोलापूरसारख्या शहरातील महार्ड्या दवाखान्यात उपिार करून घेिे केवळ अशक्य असल्यािी खंत 
त्यानंा प्रकषाने जािवली. म्हिून बाशीला ससं्थेिे हॉस्स्पिंल सुरू करण्याि ंस्वप्नं त्याही पचरस्स्थतीत ते 
र्ोंजारू लार्ले. तेथे डॉ. कोसलरे् आचि त्यािें सहकारी कमगवीर मामािंी देखभाल काळजीपूवगक करीत 
होते. डॉ. कोसलरे् यानंा तर कमगवीर मामासंारख्या पेशिंंमध्ये परमेश्वर चदसला. पशैाच्या मारे् लार्िारा 
डॉक्िंर हा दैत्यािा दूत असतो तर पैशापेक्षा पेशिंंला बरे करण्याच्या मारे् मन लावनू उपिार करिारा 
डॉक्िंर हा देवािा दूत असतो. असे देवदूत आपल्या संस्थेच्या दवाखान्याला चमळावते म्हिून मामा 
परमेश्वरािी प्राथगना करीत. 



 
           

आपल्या संस्थेच्या आरोग्य मंचदराच्या इमारतीच्या स्वरूपाबद्दल, त्या हॉस्स्पिंलमध्ये नेमावयाच्या 
डॉक्िंसग आदी मंडळींबाबत आचि त्या हॉस्स्पिंलमध्ये करावयाच्या सोयीसुचवधाबंाबत कमगवीर डॉ. 
मामासाहेबानंी, डॉ. कोसलरे्, डॉ. प्रधान, डॉ. दुब,े डॉ. पारर्ावकर आचि डॉ. स्वामी याचं्याबरोबर प्रदीघग 
ििा केली. सोलापूरिे आर्थकिेंक्िं श्री वडाबंे यानंा बोलावनू त्यानंी आपल्या चनयोचजत आरोग्य मंचदरािा 
प्लॅन व एस्स्िंमेिं तयार करण्यािी जबाबदारी त्याचं्यावर सोपवली. श्री. वडाबंे यानंी ते काम लरे्ि पूिग 
केले. 

 
आरोग्य मंचदराच्या पचरसराति रुग्िाचं्या सवग र्रजा भार्ाव्यात; यासाठी इमारतीच्या तळघरात 

औषधािे दुकान, फळािे दुकान असाव.े डॉक्िंरी सल्ल्यानुसार रुग्िानंा सकस अल्पोपहार, िहापािी 
आचि जेवि अल्प चकमतीत पुरचवण्यासाठी कॅण्िंीनिी सोय असावी. त्यात रुग्िासंाठी जनरल वाडग आचि 
स्वतंत्र खोल्यातून कमीतकमी दीडश े रुग्िािंी व्यवस्था व्हावी. रुग्िाबरोबर येिाऱया नातेवाईकानंा 
राहण्यासाठी, स्वयंपाक करण्यासाठी भली मोठी धमगशाळा असावी. आरोग्य मचंदरापुढे फुलानंी बहरलेला 
बार्बचर्िा असावा. त्यात रुग्िानंी थोडावळे तरी फेरफिंका मारावा. बचर्च्याच्या प्रसन्न वातावरिात त्यािंा 
चनम्मा रोर् तरी पळून जावा. थोडक्यात, ग्रामीि भार्ातील र्चरबानंा कमीतकमी खिात आरोग्यसेवा 
उपलब्ध व्हावी, असे कमगवीर मामािें आरोग्य मंचदरािे स्वप्न होते. 

 
असे आरोग्य मंचदर सुरू केले तर त्याला शासनाकडूनही अनुदान चमळाव,े म्हिून कमगवीर मामानंी 

त्या वळेिे ॲस्क्िंंर् जनरल सेके्रिंरी प्रा. ॲड. ए. वाय. यादव यानंा ना. यशवतंराव िव्हाि यानंा भेिंण्यास 
साचंर्तले. त्यानुसार ॲड. यादव हे ना. िव्हाि यानंा औरंर्ाबाद येथे भेिंले. स्वतः आजारी असताना 
कमगवीर मामानंी हॉस्स्पिंल उभारिीिे काम हाती घेतल्यािे त्यानंी साचंर्तले. तेव्हा ना. यशवतंरावजी 
म्हिाले, “हॉस्स्पिंल काढि ंआचि ते िालविं हे काम फार अवघड आहे. हॉस्स्पिंल म्हिजे पाढंरा हत्ती 
पोसण्यासारखं आहे. त्यापेक्षा मामानंी अजूनही जादा चवद्यालये-महाचवद्यालये सुरू करावीत.” मामानंी 
‘ऐकाव ेजनािे आचि कराव ेमनािे’ या म्हिीप्रमािे आरोग्य मंचदर उभारण्यािे काम सुरू केले. 

 
संस्थेच्या आरोग्य मंचदरािी सुरुवात १ फेबु्रवारी १९७५ रोजी झाली. डॉ. बी. वाय. यादव यािंी 

त्याि चदवसापासून मेचडकल सुपचरिंेंडेंिं व प्रमुख सजगन म्हिनू नेमिूक केली. प्रारंभीच्या काळात हे 
आरोग्य मंचदर श्री चशवाजी चशक्षि प्रसारक मंडळ एम्प्लॉइज के्रचडिं को-ऑपरेचिंव्ह सोसायिंीच्या चवनामूल्य 
वापरण्यास चदलेल्या दोन खोल्यातं सुरू झाले. 

 
या आरोग्य मचंदरािे उद घािंन ४ फेबु्रवारी १९७५ रोजी कमगवीर मामाचं्या ७३ व्या वधापनचदनी 

सोलापूरच्या चसस्व्हल हॉस्स्पिंलिे प्रमुख डॉ. यू. बी. कोसलरे् याचं्या शुभहस्ते आचि डॉ. व्ही. व्ही. 
कायरकर, उपसिंालक, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, मंुबई याचं्या अध्यक्षतेखाली झाले. पढेु ही जार्ा 
फारि अपुरी पडू लार्ली. इनडोअर पेशिंंिी सोय करता येईना. तेव्हा कमगवीर हौप्रसर् सोसायिंीतील ज्या 
सभासदानंा मूळिी घरे होती आचि ज्यानंा बाधंकाम करिे शक्य नव्हते अशा सभासदानंी राजीनामे देऊन 
आपले सलर् प्लॉट् स आरोग्य मंचदराच्या इमारतीसाठी चदले. 

 
त्या जारे्वर हॉस्स्पिंलच्या तळघरािी खोदाई सुरु झाली. ‘कमवा आचि चशका’ योजनेखाली 

कॉलेजच्या काही र्रीब चवद्याथ्यांनी खोदाईिे काम केले. आरोग्य मंचदरािे बाधंकाम सुरू करायिे तर 
त्यास पािी हव.े म्हिून कमगवीर मामानंी कमगवीर हौप्रसर् सोसायिंीसाठी चवहीर खोदून घेतली. ती बाधूंनही 



 
           

घेतली. जवळि उंिावर पाण्यािी िंाकी बाधंली. बाधंकामासाठी लार्िाऱया पाण्यािा प्रश्न कायमिा 
चमिंला. आता आर्थकिेंक्िंच्या प्लॅनप्रमािे बाधंकाम करून घेण्यािे काम संस्थेिे खजीनदार श्री. अबंादास 
कृ. पािंील याचं्यावर सोपचवले. श्री. पािंील आजारी पडलेले! पि मामािंा आदेश चमळताि त्यािंा आजार 
पळून रे्ला. संस्थेच्या जवळ जवळ साऱया इमारतींिी बाधंकामे श्री. पािंलाचं्या देखरेखीखाली झालेली. 
त्यामुळे त्यानंा ससं्थेिे इंचजचनअर मानले जायिे. िार वषांच्या आत िार मजली पंिवीस लाखािी आरोग्य 
मंचदरािी देखिी इमारत श्री. अंबादास पािंील यानंी चदवसािे १२ ते १८ तास काम करून उभी केली. 

 
पचहला मजला बाधूंन पूिग झाल्यावर संस्थेने सव्वा लाख रुपये चकमतीिे एक्स-रे मशीन खरेदी 

केले. या एक्स-रे मशीनिे उद घािंन ४ फेबु्रवारी १९७६ रोजी कमगवीर मामाचं्या ७४ व्या वधापन चदनी 
वानलेस हॉस्स्पिंल चमरजिे डॉयरेक्िंर डॉ. ए. जी. फ्लेिर याचं्या शुभ हस्ते करण्यात आले. चवशषे 
महत्त्वािी र्ोष्ट म्हिजे या मशीनच्या खरेदीसाठी लार्िारा पैसा ससं्थेच्या शतेीत केलेल्या ज्वाला चमरिी, 
सीड प्लॉिं व बिंाट्याच्या प्लॉिंच्या उत्पन्नातून उभा करण्यात आला होता. या आरोग्य मंचदरािी 
कोनचशला त्या वळेिे महाराष्ट्र राज्यािे मुख्यमंत्री ना. शकंरराव िव्हाि याचं्या शुभ हस्ते ७ जुलै १९७६ 
रोजी बसचवण्यात आली. 

 
मूळच्या ‘आरोग्य मंचदर’ या नावाऐवजी खेड्यापाड्यातंील लोक या हॉस्स्पिंलला ‘जर्दाळेमामािें 

हॉस्स्पिंल’ या नावाने संबोधू लार्ले. तेव्हा संस्थेच्या कायगकाचरिीने या हॉस्स्पिंलिे ‘जर्दाळेमामा 
हॉस्स्पिंल’ असे नामकरि केले. असे असले तरी हल्ली ते हॉस्स्पिंल ‘कमगवीर डॉ. जर्दाळेमामा हॉस्स्पिंल’ 
या नावानेि ओळखले जाते आहे. 

 
९ जुलै १९७८ रोजी या हॉस्स्पिंलमध्ये मधुमेही रुग्िािें चशचबर भरवले रे्ले. त्या वळेी चमरजेिे 

मेचडसीन चवभार्ािे प्रमुख डॉ. एस. व्ही. सोरिूंर यानंी ६०० रुग्िािंी तपासिी केली. त्यानंा चवनामूल्य 
आरोग्यसेवा पुरचवली. या हॉस्स्पिंलमध्ये चवचवध चवभार् हळूहळू सुरू होऊ लार्ले. कॅन्सर चडिेंक्शन 
सेंिंरिे उद घािंन ना. डॉ. बळीराम चहरे यानंी केले, तर आथोपेचडक चवभार्ािे उद घािंन पुिे येथील डॉ. 
संिेती याचं्या शुभ हस्ते झाले. या हॉस्स्पिंलमाफग त र्ोरर्रीब रुग्िासंाठी अनेकचवध मोफत चशचबरे दरवषी 
घेण्यात येऊ लार्ली. अपरं्ासाठी चशचबर, बाल आरोग्य चनरीक्षि चशचबर, कुिंुंब चनयोजन चशचबर, बीसीजी 
कँप आचि डोळयािें मोफत चशचबर दरवषी भरवली जाऊ लार्ली. 

 
संस्थेने ऑपरेशन चथएिंरिे बाधंकाम पूिग करून चदले. या ऑपरेशन चथएिंरिे उद घािंन १५ 

ऑर्स्िं १९७८ रोजी कमगवीर डॉ. मामासाहेबाचं्या पुण्यपावन हस्ते करण्यात आले. कमगवीर मामानंी स्वतः 
आजारी असताना अश्वारूढ चशवपुतळा उभारला आचि अत्याधुचनक सोईसुचवधानंी युक्त अशी हॉस्स्पिंलिी 
भव्य इमारत बाधूंन पूिग केली. ‘पंरू् लंघयते चर्रीम्’ असेि लोक मामाचं्या जादूभरल्या हाताला यशदायी 
मानत होते. या प्रसंर्ी बाशीतील एक दानशूर व्यापारी श्रीमान हनुमानदासजी झंवर यानंी या ऑपरेशन 
चथएिंरसाठी पंिवीस हजार रुपयािंी देिर्ी चदली, तर या हॉस्स्पिंलच्या मदतीसाठी संस्थेिे माजी 
चवद्याथी प्रहदकेसरी श्री. हचरश्चदं्र चबराजदार व प्रहद केसरी देऊळर्ावकर यानंी आपल्या कुस्तीिा कायगक्रम 
बाशी येथे केला. प्रािायग, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, चशक्षक, चशक्षकेतर सेवकानंीही आपापल्या कुवतीनुसार 
देिग्या चदल्या. 

 



 
           

कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे याचं्या देखरेखीखाली–व्हीलिेअरवर बसून ते इमारत 
बाधंकामाकडे सकाळ संध्याकाळी िकरा मारत. योग्य ते मार्गदशगनही करीत. तीस लाख रुपये खिग करून 
बाधंलेले तळघर आचि त्यावरील तीन मजली मुख्य इमारत आज चदमाखात उभी आहे. त्याि आवारात 
दचक्षिेला बायरुग्ि चवभार्ािी तीन मजली सुमारे पंिेवीस लाख रुपयािी इमारत नंतर बाधंण्यात आली. 
त्यानंतर मुख्य इमारतीच्या पुढे पचश्चम बाजूला स्पेशल रुम्् नी युक्त अशी चतसरी इमारत सुमारे साठ लाख 
रुपये खिग करून नुकतीि पूिग केली आहे. या चतसऱया इमारतीला वाहनतळािी सुचवधा ठेवली आहे. 
त्यािा वापर वाहने ठेवण्यासाठी तर होतोि पि त्याबरोबर रुग्िािें नातेवाईक चतिा चवश्रातंी घेण्यासाठीही 
वापर करीत असतात. मुख्य इमारत आचि ही चतसरी तीन मजली इमारत उड्डािपूल बाधूंन जोडली आहे. 
मुख्य इमारतीच्या उत्तर बाजूला पंधरा लाखािी डॉक्िंराचं्या चनवासािी तीन मजली इमारतही पूिग झाली 
आहे. 

 
मुख्य इमारतीमध्ये हॉस्स्पिंल आचि हॉस्स्पिंल सुपचरिंेंडेंिंिी कायालये सजली आहेत. त्याचशवाय 

त्यात ऑपरेशन चथएिंसग, प्रसूतीर्ृह, बालरुग्िालय, एक्सरे मशीन, चसिंीस्कॅन मशीन, नाक-कान-घसा 
रुग्िालय, अस्स्थरोर् रुग्िालय, शल्य चिचकत्सा आचि श्रीमती कमलाबेन मेहता अचतदक्षता चवभार् असे 
चवचवध चवभार् कायगरत आहेत. अचतदक्षता चवभार्ािे चवस्तारीकरिही पूिगत्वास नेले आहे. या ‘श्रीमती 
कमलाबेन मेहता आय.सी.सी.य.ू’ चवस्ताचरत चवभार्ािे उद घािंन कमगवीर मामाचं्या ९९ व्या जयंतीचदनी 
म्हिजे ४ फेबु्रवारी २००२ रोजी मा. अशोकभाई मेहता, मंुबई याचं्या शुभहस्ते झाले. 

 
बायरुग्ि चवभार्ाच्या इमारतीच्या तळमजल्यात चवचवध चवभार्ाच्या पंधरासोळा डॉक्िंसगना पेशिंं 

तपासिीसाठी स्वतंत्र, सुसज्ज खोल्यािंी व्यवस्था केली आहे. याि इमारतीच्या वरच्या मजल्यात अद्ययावत 
‘पॅथॉलॉजी लॅबोरेिंरी’ झाली आहे. उरलेल्या जारे्त तीसके रुग्िासंाठी संडास-बाथरूमयुक्त खोल्यािंी 
व्यवस्था केली आहे, तर चतसऱया तीन मजली इमारतीमध्ये पंिेिाळीस स्पेशल रुम्स रुग्िासंाठी तयार 
केल्या आहेत. या तीनही इमारतींमध्ये हल्ली एका वळेी सुमारे दोनश ेरुग्िािंी व्यवस्था होऊ शकते. 

 
या हॉस्स्पिंलिे सुपचरिंेंडेंिं म्हिून डॉ. बी. वाय. यादव आचि डॉ. रु्लाबराव पािंील यानंी कामे 

केली आहेत. हल्ली डॉ. एस. सी. माने हे सुपचरिंेंडेंिं म्हिून काम पाहत आहेत. या हॉस्स्पिंलमध्ये चवचवध 
चवभार्ािे वीसपेक्षा जास्त डॉक्िंसग सेवाभावी वृत्तीने काम करीत आहेत. डॉक्िंसगचशवाय चशकाऊ डॉक्िंसग, 
नसेस, वॉडग-बॉईज, स्वच्छता कामर्ार आचि क्लाकग  आदी एकश ेपंिवीसपेक्षा जास्त अचधक सेवक कायगरत 
आहेत. हे हॉस्स्पिंल अत्याधुचनक यंते्र आचि उपकरिानंी सुसज्ज असून एकचवसाव्या शतकाला सामोरे 
जाण्यासाठी आचि व्यवस्थापनाला र्ती देण्यासाठी या हॉस्स्पिंलिे संपूिगपिे संर्िीकरि करण्यािे काम 
वरे्ाने िालू आहे. 

 
थोडक्यात, हे ‘कमगवीर डॉ. जर्दाळे मामा हॉस्स्पिंल’ र्ोरर्चरबािंी खरीखुरी सावली बनले आहे. 



 
           

२३. सांस्थेच्या भनवतव्याच्या चचतेपोटी 
 

कमगवीर डॉ. मामासाहेबानंी वयाच्या सत्तरीत प्रवशे केला. ‘रातं्रचदन आम्हा युद्धािा प्रसंर्’ या 
स्स्थतीत सारी हयात झर्डण्यात, पुनर्थनमािात रे्लेली. शारीचरक कष्टाबरोबर मानचसक तािात चदवस 
घालचवल्याने शरीर थकलं होतं तरी मन मात्र बहुजन चहतासाठी चवधायक कायाच्या उंि भराऱया मारत 
होतं. त्याला शरीर म्हिावी तशी साथ देईना. ते चविार करू लार्ले. ‘सहकाऱयावर संस्थेिा भार सोपवनू 
द्यावा का? आपि प्रािपिानं वाढवलेली ही ससं्था ते नीिं िालचवतील का? पि त्याचं्यात तरी एकवाक्यता 
कुठे आहे? िौघािंी तोंडे िारी चदशलेा. आपि संस्थेिा राजीनामा चदला तर ििं सारे कामाला लार्तील. 
थोडी धुसफूस होईल पि ती का कायमिी राहिार आहे?’ या चविाराच्या चतचरचमरीत त्यानंी आपल्या 
सत्तराव्या वधापन चदनी आपला संस्थेच्या जनरल सेके्रिंरी पदािा राजीनामा चलहून काढला आचि तो 
संस्थेकडे सुपूदग केला. आपि आता संस्थेिा कारभार व्यवस्स्थतपिे साभंाळू शकिार नाही, असे वािूं 
लार्ल्याने त्यानंी स्वतःच्या हस्ताक्षरात राजीनामा चलचहला होता. 

 

त्या राजीनाम्यात त्यानंी चलचहले होते, “अलीकडे मला कामािा ताि सहन होत नाही. अंर्ीकृत 
कायात परमेश्वराच्या आशीवादाने, आपल्या सवांच्या सहकायाने, सहकाऱयाचं्या, नोकरवर्ाच्या व 
चवद्याथ्यांच्या माझ्यावरील चननान्त आदरयुक्त पे्रमामुळे मी मानवी जीवनात कृताथग झालो आहे. मी या 
जनरल सेके्रिंरी पदावरून मानवसेवा करीत असे, त्यातून मला मुक्त कराव.े 

 
 “जर्ण्याच्या लाबंीरंुदीवर आयुष्ट्यािे थोरपि अवलंबून नाही तर त्याने स्वतःला वर्ळून इतरानंा 

काय चदले यावर हे थोरपि अवलंबून आहे. मी माझ्या पदािा राजीनामा चदला तरी पदाचधकाऱयानंा, 
चवद्याथ्यांना अनुभवािे व सेविेे मार्गदशगन मी यथामती करीन. आतापयंत यशप्राप्ती करून चदलेल्या प्रभिेू 
अत्यंत चवनम्रभाव े आभार मानतो व आपल्या सवांनाही या कायात परमेश्वर सुबुद्धी देवो अशी प्रभिुरिी 
प्राथगना करतो.” 

 
हा राजीनामा वािनू संस्थेतील कायगकते चदङमढू झाले. आतापयंत संस्था म्हिजे एकखाबंी 

द्वारका. कमगवीर मामा बोले आचि ससं्था हाले, असे होते. कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे हे संस्थेिे 
संस्थापक, संवधगक आचि पे्ररक शक्ती! त्यािंा राजीनामा कोि मंजूर करिार? तो मंजूरि केला रे्ला नाही. 
उलिं १९७२ साली दुष्ट्काळी पचरस्स्थतीत वाशीसारख्या धड तालुका नसलेल्या खेडेर्ावात आिंग् आचि 
कॉमसग कॉलेज तसेि बाशीला राजषी शाहू इस्व्हप्रनर् लॉ-कॉलेज त्यानंी सुरू केले. त्याि सालात बाशीिे 
र्चलच्छ राजकारि स्वच्छ करण्यािी आचि ‘पचरत्रािाय साधुनाम्’ या तत्त्वाने राजकारि करण्यािी सधंी 
त्यानंा िालून आली. ते राजकारिात उतरले आचि त्यात ते यशस्वीही झाले. 

 

तसे कमगवीर मामा समाधानी होते. पि ज्या राजकारिात ते भल्यासाठी सहभार्ी झाले, तेि 
राजकारि त्याचं्या अंर्ावर उतु लार्ले. बाशीच्या कोिंात १९७३ च्या मािग मचहन्यात सावगजचनक पैशािा 
अपहार केल्यािा खोिंा दावा त्याचं्यावर आचि त्याचं्या सहकायांवर दाखल झाला. त्याला संस्थेतील काही 
महत्त्वाकाकं्षी लोकानंी साथ चदली. हा धक्का मामानंा सहन होिारा नव्हता. पोिंच्या पोराप्रमािे ही संस्था 
त्यानंा जीव की प्राि झालेली. चतिी प्रचतष्ठा लोकमानसात आचि राजदरबारी वाढलेली. ती मचलन 
करण्यािा प्रयत्न या फौजदारी दाव्याने होऊ लार्ला. त्याला आपल्याि संस्थेतील लोकानंी का म्हिनू 
साथ द्यावी? ‘कट्टर चवरोधक असलेल्या श्री. भाऊसाहेब झाडबुके यानंीही अखेरच्या काळात आपली भेिं 
घेऊन शत्रुत्व संपचवले. संस्थेच्या हॉस्स्पिंलला स्वतःिी नसली तरी नर्रपाचलकेिी एक लाख अकरा 



 
           

हजारािी देिर्ी चदली. आपलेि चमत्र आचि भक्त असिाऱयानंी असा उभा दावा का बरे धरावा?’ हे कोडे 
मामानंा उलर्डत नव्हते. या चविाराने ते पुरते बेिनै होऊ लार्ले. चविार कर करून डोके र्रर्रू लार्ले. 
रात्र रात्र झोप येईना. आपि जाहीर केलेले अश्वारूढ चशवपुतळा आचि आरोग्य मंचदरािे संकल्प अध्यावरि 
कसे सोडून द्यायिे? 

 
संस्थेतील कायगकत्यांमध्ये संशयािे वातावरि पसरलेले. त्याचं्यात हेवदेाव,े दे्वष-मत्सर वाढू 

लार्लेला. भाडंिे वाढलेली. मामानंा अतीव दुःख झाले. या कायगकत्यांच्या र्दारोळात संस्थेिे नुकसान 
कसे होऊ द्यायिे? कायगकत्यांमधील चवसंवादाने ससं्थेत िारं्ली कामे करिारी चशक्षक आचि इतर नोकर 
मंडळीही चबघडायला वळे लार्िार नाही. आपि स्वतः ‘इदं न मम्’ या वृत्तीने काम केले. पि संस्थेतील 
काही कायगकत्यांत स्वाथािी लार्ि होऊ लार्ली तर काय करायिे? वळेीि त्यावर आवर घातला पाचहजे. 
काहीतरी जालीम उपाय योजला पाचहजे. आपला राजीनामा मंजूर होत नाही. काय करावे? 

 
आपि तर असे आजारी. आजारी रजा घेऊन आपल्या जार्ी ॲस्क्िंंर् जनरल सेके्रिंरी नेमला तर? 

दे्वष-मत्सरात बुडालेल्या कायगकत्यांपकैी एखाद्याला अशा पदावर नेमले तर इतर त्याला सहकायग करिार 
नाहीत. त्यामुळे ॲड. ए. वाय. यादव यानंा बाशीच्या लॉ कॉलेजात प्राध्यापकािी नोकरी चदली आचि 
त्यानंाि ॲस्क्िंंर् जनरल सेके्रिंरीही नेमले. तरीही संस्थेच्या कारभारात म्हिावी तशी एकवाक्यता आचि 
प्रर्ती चदसेना. ॲस्क्िंंर् जनरल सेके्रिंरी बदलून ते पद त्यानंी मंर्ळवढे्ािे श्री. डी. एस. कदम रु्रुजी 
यानंा देऊन पाचहले. तरीही संस्थेतील कायगकत्यांमधील धुसफूस थाबंेना. ससं्थेत कायगकते आचि नोकर 
याचं्यातील सुसंवाद कमी होऊ लार्लेला. अशा पचरस्स्थतीत ससं्थेिा र्ाडा कुठे भरकिंत जाईल, यािा 
पत्ता लार्ला नसता. आपली संस्था कमगवीर आण्िाचं्या रयत चशक्षि ससं्थेला जोडून िंाकली तर कायगकते 
आचि चशक्षक-चशक्षकेतर सेवकाचं्यावर अंकुश तरी राहील. नदी सार्राला चमळाली तर काय चबघडले? 

 
कमगवीर मामानंी आपली संस्था ‘रयत चशक्षि ससं्थे’ला जोडण्यािा चनिगय घेतला. त्यासबंंधी कच्चा 

ड्राफ्िंही तयार झाला. ‘रयत चशक्षि संस्थे’िे अध्वयूग प्रािायग एन. डी. पािंील आचि प्रािायग बॅ. पी. जी. 
पािंील आचि प्रािायग नारायि भर्रे या संदभात बाशीला येऊन रे्ले. संस्थेत तोि चवषय काही चदवस 
िर्थिला जात होता. 

 
कमगवीर मामािंी संस्था ‘रयत चशक्षि ससं्थे’त चवलीन झाली तर चशवाजीमहाराजािें आचि कमगवीर 

मामासाहेबािें नाव कायमिे पुसले जाईल अशी भीती काहींनी व्यक्त केली. हे कळल्यावर कमगवीर मामा 
म्हिाले, “रामकृष्ट्ि आले रे्ले. त्यामुळे जर् का ओस पडले? चशक्षिासारखे पचवत्र कायग, महात्मा फुले 
यानंी सुरू केलेल्या चशक्षिप्रसारातून समाजसुधारिेिी र्ंर्ा अखंड वाहत राचहली म्हिजे झाले. आपल्या 
संस्थेच्या कायगकत्यांनी आचि नोकर-सेवकानंी रयतेमध्ये सामावनू जाऊन हे पचवत्र कायग अचधक िारं्ल्या 
पद्धतीने केले म्हिजे झाले. ” 

 
कमगवीर मामासाहेबािंी संस्था ‘रयत चशक्षि संस्थे’ला जोडण्याच्या योजनेला प्रथम उघड उघड 

चवरोध केला तो प्रािायग चशतोळे यानंी. त्यानंी एक िक्रमुद्रीत पत्रक काढून ससं्थेच्या कायगकत्यांना आचि 
संस्थेतील चवचवध शाखानंा पाठवले. त्या पत्रातील मजकूर खालीलप्रमािे होता : 

 



 
           

“व्याप तसा ताप. म्हिून संस्था वाढवायच्या नाहीत  असा मामानंी चनिगय घेतला होता. िार 
वषांपूवीि. पि त्यानंतर वाशीला कॉलेज चनघाले. चशवपुतळा व आरोग्य मंचदर झाले. संस्थेला स्वतः िी 
र्ती प्राप्त झाली आहे. व्याप वाढिारि. मात्र वाधगक्यामुळे मामािें शारीचरक व मानचसक सामथ्यग कमी होऊ 
लार्ले आहे. त्यातून बऱयावाईिं सामान्य घिंना घडतात व त्याने मामािें स्वास्थ्य चबघडते....(मामाकंडून) 
िुकानंा सहजासहजी क्षमा चमळत नाही.त्याचं्या वार्ण्यात कमगठपिा, हाताखालच्या मािसानंा त्याचं्या 
र्ोष्टी पेलत नाहीत. अपेक्षाभरं्ामुळे तोडंसुख घेतात.त्याने काम करिारा भाबंावतो व ते चनराश होतात. 
व्यवहारी जर्ापासून (मामा) मुक्त होऊ पाहतात पि त्यािें मन या कामकाजापासून परावृत्त होत नाही. 
स्वसंसारापेक्षा या सामाचजक संसारािा त्यार् त्यानंा अवघड वािंतो. म्हिून ते संस्था रयतला जोडण्याच्या 
प्रयत्नात आहेत. 

 
“(संस्था रयतेला जोडल्यानंतर) मामासंारखा एकमुखी कारभार राहिार नाही. बहुमताने झालेले 

चनिगय मामानंा मानविार का? चशवाजीिे नाव पुसले जाण्यािी हळहळ नाही का वािंिार? स्वत्व रे्ल्याि ं
दुःख होिार नाही का? लहानपिापासून वढचवलेला सेवकवर्ग व कायगकते मामाचं्या चशव्यानंा ओव्या 
समजतात. मामाचंवषयी व ससं्थेचवषयी अजूनही त्याचं्या मनात चवकल्प नाही, हेि मामानंी आपले सद भाग्य 
समजाव.े या लोकािंी कायगपद्धती चजथे मामानंा पिंत नाही. चतथे रयत सेवकािंी पद्धती पिंिार का? 
‘जावईबुवा आचि अवघड जार्ी दुखि’ं असं व्हायिी भीती आहे... ” 

 
हे िक्रमुचद्रत पत्र वािून अनेकानंी अनेक प्रचतचक्रया नोंदचवल्या. ‘संस्था रयतेला जोडल्यावर 

चशताळेंना कुिी चविारिार नाही. त्यािंी बदली महाराष्ट्रात लाबं कुठेतरी होईल, अशी त्यांना भीती वािंते. 
त्यापेक्षाही आज ना उद्या आपि आपलं स्थान संस्थेत पुन्हा चनमाि करू, असा त्यािंा कयास आहे. 
म्हिूनि ससं्था रयतला जोडण्यास त्यािंा चवरोध आहे. या आचि अशाि काहीबाही प्रचतचक्रया या 
पत्रकाबद्दल संस्थेत होऊ लार्ल्या. त्यामुळे ससं्था रयताला जोडण्याच्या प्रचक्रयेत थोडी चखळ बसली. 

 
या सवग बाबींतून मार्ग कोिी काढायिा? संस्थेिे अध्यक्ष श्री. िंी. बी. जर्दाळे उफग  आबा यानंी यािा 

सोक्षमोक्ष लावायिे ठरचवले.संस्थेत फक्त िंी.बी.आबाचंशवाय मामानंा बोलण्यािी, त्याचं्या मताच्या चवरोधात 
तोंडावर काही सारं्ायिी कुिािीि प्रहमत नव्हती.कमगवीर मामाही िंी.बी. आबािंा शब्द कधी मोडीत 
नसत.मामानंा समजावनू सारं्ण्यािे नैचतक सामथ्यग त्याचं्यात भरपूर होते. ते प्रसंर्ी मामानंा आपलेपिाने 
अरेतुरेंही बोलायिे. या संबधंात ते कमगवीर मामानंा स्पष्टपिे म्हिाले, “माझ्यावर चवश्वास ठेव. ससं्थेच्या 
कारभारात मी अचधक लक्ष घालीन. काहीही अचनष्ट घडू देिार नाही. तू चनप्रश्चत रहा.” 

 
कमगवीर डॉ.मामासाहेब आचि संस्था याचं्यात अतूिं अदै्वत चनमाि झाले होते. ससं्था म्हिजे मामािें 

पंिप्राि! ही संस्था िारं्ल्या तऱहेने िालचवण्यािी िंी. बी. आबानंी चदलेली ग्वाही चभष्ट्माप्रमािे शरपंजरी 
पडलेल्या. कमगवीर मामानंा खूपि चदलासा देऊन रे्ली. पुन्हा मामानंी ही संस्था रयतला जोडण्यािा आग्रह 
धरला नाही. अशा तऱहेने त्या योजनेवर अखेरिा पडदा पडला. 



 
           

२४. कर्मवीर र्ार्ा : एक चालतेबोलते लोकनवद्यापीठ! 
 

१, २ आचि ३ जानेवारी १९८० रोजी बाशीला कमगवीर मामाचं्या प्रारं्िात ५४व े अचखल भारतीय 
मराठी साचहत्य संमेलन प्रचसद्ध चविारवतं श्री. रं्. बा. सरदार याचं्या अध्यक्षतेखाली भरले होते. कमगवीर 
मामासाहेब या संमेलनािे स्वार्ताध्यक्ष होते. या चनचमत्ताने मामाचं्या चशष्ट्यर्िानंी मामाचं्या जीवनकायावर 
चलचहल्या रे्लेल्या कचवतािंा एक कचवतासंग्रह ‘पेरिी’ या नावाने ४ फेबु्रवारी १९८० रोजी मामाचं्या ७७ व्या 
वधापनचदनी प्रकाचशत केला. कवी अचनल, कवी आचि ‘बलुतं’ कार श्री. दया पवार आचि ‘मृत्युजंय’ कार 
श्री. चशवाजी सावतं याचं्या साक्षीने या काव्यसगं्रहािे प्रकाशन झाले  ‘पेरिी’ या काव्यसंग्रहात कवी प्रािायग 
प्रभाकर चबडव ेयािंी ‘र्ािे आजिे आचि उद्यािे’ या शीषगकािी सुंदर प्रस्तावना चलचहली. त्यातील काही 
छोिें पचरच्छेद येथे देण्यािा मोह िंाळता येत नाही. ते आपल्या प्रस्तावनेत चलचहतात – 

 
“महापुरुष समाजपुरुषाच्या पावलाने िालत असतो आचि समाजपुरुषाच्या मुखाने बोलत असतो. 

त्याच्या ह्रदयात सामान्यािें एक स्पंदन असते आचि त्याच्या डोळयातं चक्षचतजापलीकडे असलेल्या भावी 
काळािे एक रम्य स्वप्न असते. वतगमानाला पडलेलं तो एक चनतान्त रमिीय स्वप्नि असतो आचि त्यािे 
जीवन म्हिजे या चवश्वप्रभिूी अिगना असते. त्यािे अस्स्तत्वि प्राथगनारूप झालेले असते आचि प्रलयािे 
चनयतं्रि करिारा तो एक ओंकारि असतो. युर्ातून अशा पुरुषािे येिे असते म्हिूनि त्यािे जीवन 
सामान्यािें र्ािे झालेले असते. 

 
“सतत र्चतमान, प्रवाहशील म्हिूनि त्याला जीवन ही संज्ञा! त्यात जसे प्रिंड उत्पात तसे 

चनरायम िादंिेही. यािें संतुलन करिारी एखादी मानवी शक्ती जेव्हा अस्स्तत्वरूप होते तेव्हा एखादी नवी 
चदशा प्रकाशमान होते. जीवनाला एक नवा अथग येतो. ज्ञानदेव, तुकाराम, चसद्धाथग, येश,ू महात्माजी यानंी 
हेि लोकोत्तर कायग केले. महात्मा फुले, कमगवीर भाऊराव पािंील, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यािंीही वािं 
याहून काही वरे्ळी नव्हती. ज्यानंी त्यानंी त्यािंा युर्धमग साचंर्तला आचि लोकजीवन र्चतमान ठेवले. 
मािसािें मािूसपि एखाद्या वादळातल्या दीपकळीसारखे चजवतं ठेवले. स्वतः अचनकेत राचहले पि 
दुसऱयािें संसार उभे केले. कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे अशािेंि एक िालतेबोलते प्रतीक! 

 
“...मािसू घडचविे हा कमगवीर मामासंारख्यािंा युर्धमग असतो. तो फचलत झाला म्हिजे र्ौतम 

बुद्धाच्या, येशुचिस्ताच्या, महात्मा फुल्याचं्या, महात्मा र्ाधंींच्या इच्छा-आकाकं्षािें पारिे चफिंते. हे काम 
अथाति तसे सामान्य नाही. त्यासाठी प्रसंर्ी स्वतःला होरपळून घ्याव े लार्ते. जीवनािाि यज्ञ माडंावा 
लार्तो आचि यज्ञातल्या सचमधेिे जळिेही स्वतःकडेि घ्याव ेलार्ते. 

 
“मािसे पेरून मािुसकीिे पीक उभे करिाऱया, युर्धमग ओळखून नवी संस्कृती घडचविाऱया, 

चवज्ञानाच्या स्पधेतही श्रमािी प्रचतष्ठा सारं्िाऱया एका महामानवाच्या जीवनािे र्ािे ‘पेरिी’मध्ये आलेले 
आहे. जचमनीवर उभे राहून आकाशासी प्रस्थान ठेविाऱया आचि चवश्व सावरून धरण्याच्या प्रयत्नात 
चिरंतनाच्या याते्रत चनघालेल्या महायात्रीच्या सफलतेिे हे जयर्ान आहे. ते आजच्यासंाठी आहे तसेि 
उद्याच्यासंाठीही आहे.” 

 
आपला युर्धमग फचलत करण्यासाठीि कमगवीर मामासाहेबानंी खेड्यापाड्यातूंन शाळा-चवद्यालये 

आचि महाचवद्यालये सुरू केली. पि शाळा-कॉलेजातून चमळिारे चशक्षि कुिकामी असल्यािे त्यानंा कळू 



 
           

लार्ले. हे चशक्षि घेऊन पदवीधर केवळ पोशाखी बनू लार्ले. कारकून बनण्यात धन्यता मानू लार्ले. 
श्रमािी त्यानंा लाज वािूं लार्ली. र्चरबाचं्या अज्ञानािा ते स्वाथासाठी फायदा उठव ूलार्ले. त्यानंा चपळू 
लार्ले. त्यामुळे मामानंा पदव्यातंील फोलपिा कळून आला  ‘पदव्यानंी मािूस मोठा होतो हे साचंर्तले 
कुिी? ज्ञानोबाराया तुकोबाराया कोित्या चवद्यापीठात चशकले?’ असे प्रश्न ते चविारू लार्ले. शाळा-
कॉलेजच्या िार प्रभतीआड जीवनोपयोर्ी चशक्षि चमळत नाही. या चविारावर ते ठाम होते. कारि खरे 
चशक्षि जर्ाच्या चवशाल शाळेत चमळत असते. अनुभव या चशक्षकाकडून ते घ्याव ेलार्ते. िार प्रभतींच्याआड 
चमळिारे चशक्षि केवळ पोपिंपंिी. िार प्रभतींबाहेर अनुभवातून चमळिारे चशक्षि हे खरे चशक्षि. या जीवन 
चशक्षिािे धडे ते क्षिाक्षिाला चवद्याथ्यांना, चशक्षकानंा, चशचक्षत-अचशचक्षत चियानंा आचि समाजाला देत 
असत. त्या अथाने कमगवीर हे सामाजचशक्षक होते. क्रातंीप्रसह नाना पािंील, लोकसंत र्ाडरे्महाराज, 
कमगवीर भाऊराव पािंील याचं्याप्रमािे ते समाजाला संधी चमळेल तसे चशकवीत होते. ते एका अथी 
िालतेबोलते लोकचवद्यापीठ होते. 

 
कमगवीर मामाचं्या शकै्षचिक कायािी सुरुवात बोचडंर्पासून झाली आचि बोचडंर्मधील मुलानंा खरे 

नार्चरक आचि मािसू बनचवण्यािा त्यािंा अट्टाहास. त्यासाठी ते संधी चमळेल त्या त्या प्रसंर्ी मुलानंा 
अनौपिाचरक पद्धतीने सुसंस्काचरत करीत. बोचडंर्मधील मुलािंी दैनंचदनी म्हिजे मामाचं्या अनौपिाचरक 
चशक्षिािा अभ्यासक्रम. पहािें लवकर उठिे, दात घासिे, आंघोळ करिे, व्यायाम करिे, प्राथगना म्हििे, 
वतगमानपत्र वािन-श्रवि करिे, बेतािी न्याहरी करिे, या बाबी मुलानंा सक्तीच्या होत्या. त्यातील 
एखाद्याही र्ोष्टीत िूक झाली तर त्यानंा चशक्षा ठरलेली. व्यायाम केला नाहीतर न्याहरी नाही. पक्षीिसुद्धा 
आपल्या चपलानंा आकाशात उडण्यािे चशक्षि देताना त्यानंा काही वळेा उपाशी ठेवते. अर्दी तस्स.ं मंुग्यािं ं
चशस्तबद्ध, कष्टाि ंजर्ि ंआचि मधमाशािंी मध र्ोळा करण्यािी चिकािंी ही उदाहरिं देऊन मामा मुलानंा 
कष्टाि ंआचि चशस्तीि ंमहत्त्व सारं्त. जेवतानाही ‘वदनी कवळ घेता’ म्हिून शातं आचि प्रसन्न चित्ताने घास 
िावनू िावनू खाण्यािा चनयम. लारे्ल तेवढंि तािंात मार्ून घेण्यािी पद्धत. तािंात उषं्ट ठेवण्यावर बंदी. 
हौदाि ं पािी वापरताना नळ सोडून बसण्यास प्रचतबधं. या साऱया बाबतीत मामा सतत जार्रूक. 
चवद्याथ्यांनी वळेच्यावळेी अभ्यास करावा, शाळेत जाण्यापूवीि ं जेवि भकेुपेक्षा एकदोन घास कमी कराव े
म्हिजे चशक्षक चशकचवताना रंु्र्ी येिार नाही. शाळेत समजल्या नसलेल्या चवषयाबाबत चशक्षकानंा न चभता, 
न लाजता मुलानंी प्रश्न चविारून शकंाचनरसन करून घेतलेि पाचहजे, यावर त्यािंा भर. केवळ अभ्यास 
आचि अभ्यास यामुळे मुलािंी एकारं्ी वाढ होण्यािी शक्यता. म्हिून शाळा सुिंल्यावर प्रत्येक मुलाने 
मोकळया हवते खेळले पाचहजे प्रकवा श्रमदान केले पाचहजे. हाही त्यािंा चनयम. श्रमदानाने मातीशी मुलािें 
नाते दृढ होते. कष्ट केल्याने िारं्ली भकू लार्ते आचि खाल्लेले व्यवस्स्थत पिते. िारं्ले अंर्ी लार्ते. ही 
त्यािंी चशकवि. श्रमदानातील नवचनर्थमतीिा आनंद काही औरि असतो हेही ते मुलाचं्या लक्षात आिनू 
देत. श्रमािे महत्त्व सारं्ताना ते ‘कामात राम’ असल्यािे त्याचं्या मनावर ठसवीत. श्रमपूजेने मािूस चनरोर्ी 
होतो, स्वावलंबी बनतो. स्वावलंबनातून स्वाचभमान चनमाि होतो. त्यातूनि स्वाध्यायािी र्ोडी वाढते. 
स्वातंत्र्यािी पे्ररिा चमळते. र्ोरर्चरबाचं्या कष्टािी प्रकमत कळते. या जाचिवमुेळे पुढे चशकून मोठे झाल्यावर 
र्रीबावंर अन्याय करण्यािी वृत्तीि उरत नाही. हे एक मोठे सामाचजक भान त्यातून चनमाि करण्यािा 
त्यािंा प्रयत्न असे. 

 
बोचडंर्मधून चशकून बाहेर पडिारा चवद्याथी हा िौकोनी चिऱयासारखा कुठेही फीिं बसिारा झाला 

पाचहजे, ही त्यािंी दृष्टी. म्हिूनि त्याचं्या संस्थेत श्रम आचि ज्ञान यािंा सुरेख संर्म झालेला असे. 
चवद्याथ्यांत वत्कृत्व कलेिी िारं्ली जोपासना करण्यासाठी दर रचववारच्या सभेत चदलेल्या चवषयावर 



 
           

सवांनी बोलले पाचहजे हा त्यािंा आग्रह. चवद्याथ्यांत नेतृत्व रु्िािंी वाढ व्हावी म्हिून ते बोचडंर्च्या 
व्यवस्थापनातील रे्म सेके्रिंरी, भोजन सेके्रिंरी, गं्रथालय सेके्रिंरी या पदावर चनवडिूक घेऊन चनवडून 
आलेल्या मुलावर तो भार िंाकीत. अशा प्रयोर्ातून उद्यािी लोकशाही योग्य तऱहेने िालचविारे नेतृत्व 
तयार होईल, ही त्यािंी दृढ धारिा. 

 
मुलाचं्या साध्या साध्या िुका दाखवतानाही कमगवीर मामािें हे अनौपिाचरक चशक्षि िाललेले असे. 

एखादा चवद्याथी बेंिच्या पुस्तके ठेवायच्या फळीवर वा िेंबलावर बसला की त्याला छडीिा मार बसे. ते 
म्हित, “बेंिवर बसण्यासाठी स्वतंत्र फळी असताना वया-पुस्तके ठेवण्याच्या फळीवर बसून त्या फळीिे 
वा िेंबलािे आयुष्ट्य कमी का करता?” बेंिवर काहीबाही चलचहिाऱयानंा ते बजावत, “चलहायला पािंी व 
कार्द कशाला केले आहेत?बेंि घाि का करता?” हॉिेंलमध्ये खािे वज्यग. िहा बंद. दूध प्या. स्वच्छ 
कपडे वापरा. पि छानछोकीपिा नको. छानछोकीपेक्षा बलदंड शरीर आचि चनरोर्ी चन सतेज मनबुद्धी 
महत्त्वािी असल्यािे ते मुलानंा वारंवार बजावायिे. िोरून चसनेमा पाहायला जािाऱया मुलानंा चशक्षा 
ठरलेली. अशा मुलानंा ते रार्ावनू म्हिायिे, “तुमच्या आईबापाचं्या अंर्ावर सतरा चखडक्या झालेले आचि 
रंर्ीबेरंर्ी चठर्ळ लावलेले कपडे असताना चसनेमावर पैसे खिग करताना तुम्हाला लाज कशी वािंत 
नाही?” असे असले तरी ‘श्यामिी आई’  ‘महात्मा फुले’  ‘संत तुकाराम’  ‘शवेग्याच्या शेंर्ा’ अशा 
चित्रपिंानंा मात्र ते चवद्याथ्यांना सोबत घेऊन जायिे. 

 
कमगवीर मामाचं्या अशा अनौपिाचरक चशक्षिापासून चशक्षक-प्राध्यापकही िुकत नसत. चशक्षकानंी 

वर्ात पाऊल िंाकण्यापूवी चवषयािी पूिग तयारी केली पाचहजे. वळेेवर वर्ात रे्ले पाचहजे. मन लावनू 
चशकचवले पाचहजे. तास संपल्यानंतरि वर्ग सोडला पाचहजे. याबद्दल ते कमालीिे आग्रही. शाळा कॉलेजात 
उचशरा जािाऱया चशक्षक-प्राध्यापकािंी ते कडक शब्दातं हजेरी घेत. अशा र्ळंम-िंळंम करिाऱया 
चशक्षकाला ज्ञान चमळचवण्यासाठी चवद्याथ्यांनी भडंावनू सोडले पाचहजे असा ते सल्ला देत. चशक्षकानंी 
नीिंनेिंके तर राहायला पाचहजेि पि त्यापेक्षाही त्यानंी आपले िाचरत्र्य धुतल्या तादंळासारखे ठेवले 
पाचहजे. चशक्षकाचं्या िाचरत्र्यावर त्यािंा फार मोठा भर असे. ज्ञानात चशक्षक एकवळे कमी पडला तरी 
िालेल पि तो शुद्ध िाचरत्र्यािा असला पाचहजे. चनष्ट्कलंक िाचरत्र्य हा चशक्षकािंा सवात मोठा दाचर्ना 
असल्यािे ते पुन्हा पुन्हा बजावनू सारं्त. म्हिून खाजर्ी चशकवण्या घेिाऱया आचि वर्ात वळे मारून 
नेिाऱया चशक्षकािंा त्यानंा चतिंकारा वािें. अशा चशक्षकानंा ते नोकरीवरून कमी करण्यासही मारे्पढेु पाहत 
नसत. चशक्षकािंी पुस्तकाबरोबर चवद्याथ्यांिी मनेही वािण्यािा ते सल् ला देत. चवद्याथ्यांमध्ये श्रमािे महत्त्व 
रुजचवण्यासाठी चशक्षकानंीही चवद्याथ्यांबरोबर श्रमदान केले पाचहजे, ही त्यािंी रास्त अपेक्षा. िीनप्रमािे 
चवद्याथ्यांनी चशक्षकानंी मळिीच्या काळात, दीघग सुट्ट्यातं ग्रामीि भार्ात जाऊन शतेकऱयानंा सहकायग 
कराव े असे ते सारं्त. म्हिूनि त्यानंा महाचवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेतफे राबचवल्या जािाऱया 
दत्तक खेडे योजनेिे कौतुक वािें. अशा कायगक्रमाला ते आवजूगन जात. तेथील िाललेल्या चवधायक 
कामावर देखरेख करीत. प्रसंर्ी योग्य त्या सूिना करीत. हे सारे अनौपिाचरक चशक्षिािे प्रकार होत. 

 
चशक्षकाने आपल्या ज्ञानािा उपयोर् उत्पादकता आचि नवचनमािासाठी केला पाचहजे. ज्ञान केवळ 

पुस्तकातंील वािण्यासाठी आचि व्याख्यानात सारं्ण्यासाठी नको. त्याचं्या कायालयातील एक खुिी 
मोडली होती. ती दुरुस्त करण्यासाठी कापेंिंर चशक्षकाला त्यानंी बोलावनू ती दुरुस्त करायला साचंर्तले. 
तेव्हा ‘हे आमच्या अभ्यासक्रमात नाही’ असे सारं्िाऱया चशक्षकािी त्यानंी िारं्लीि हजेरी घेतली होती. 
शतेी चशक्षकाने चवद्याथ्यांना बरोबर घेऊन शतेीत नवनव ेप्रयोर् करावते. शतेकऱयानंा मार्गदशगन कराव ेही 



 
           

त्यािंी अपेक्षा. ताचंत्रक चशक्षकानंी संस्थेसाठी लार्िारे लोखंडी फर्थनिर करायला काय हरकत? हा त्यािंा 
सवाल असे. चशक्षक हा केवळ चवद्याथ्यांिा चशल्पकार नसून तो समाजािाही चशल्पकार व्हावा, ही त्यािंी 
धडपड. 

 
उन्हातान्हात, पाऊसवाऱयात, कष्ट करिारे शतेकरी-मजूर यािंी उदाहरिे देऊन कमगवीर 

मामासाहेब सावलीत बसून काम करिाऱया चशक्षकानंा अंतमुगख करीत. कष्टकऱयापेंक्षा चकतीतरी पिंीने 
अचधक पर्ार घेिाऱया चशक्षकािंी जबाबदारीही चततकीि मोठी असल्यािे ते सारं्त. एकदा एक प्राध्यापक 
दरवषीिी पर्ारवाढ आचि वाढीव महार्ाईभत्ता चमळावा, यासाठी मामानंा चवनंती करायला आला. तेव्हा 
कमगवीर मामा म्हिाले, “तुमच्या घरी धुिंभाडंी करिाऱया बाईला तुम्ही चकती पर्ार देता? त्यानंा वाढीव 
महार्ाईिी रक् कम देता का? त्यानंा महार्ाई छळत नाही का?” 

 
शुद्ध िाचरत्र्याबरोबरि चशक्षकातं अभ्यासवृत्ती, चनभगयीपिा, सत्यािा आग्रहीपिा आचि 

अन्यायाचवरुद्ध दंड थोपिूंन उभे राहण्यािी कुवत असली पाचहजे. म्हिजे ते रु्ि ते चवद्याथ्यांत सहजपिे 
संक्रचमत करू शकतील. याबाबत बोलताना ते म्हित, “चशक्षक-चवद्याथ्यांनी जीवनािा रंर्महाल 
बनचवण्याऐवजी आपल्या जीवनािे मंर्ल मंचदर बनचवले पाचहजे. असे झाले तरि ते खरी क्रातंी करू 
शकतील!” 

 
िी-चशक्षिावर कमगवीर मामािंा जोर जास्त असे. वसचतर्ृहातील मुलींना ते नेहमीि अनौपिाचरक 

चशक्षि देत. चियानंी चनरथगक कमगकाडंात अडकून न राहता चशक्षि घ्याव,े पुरुषाचं्या बरोबरीने समाज आचि 
राष्ट्रकायात सहभार्ी व्हाव,े हा त्यािंा आग्रह. त्यानंी अंधश्रद्धा फेकून चदल्या पाचहजेत तरि भावी चपढी 
चवज्ञानचनष्ठ बनेल, ही त्यािंी भावना. दारुड्या नवऱयासाठी वडाच्या झाडाला प्रदचक्षिा घालून हाि नवरा 
सातजन्म चमळावा, हे थोताडं कशाला? एखाद्या तरी नवरोबाने एखाद्या वृक्षाला एक तरी फेरी मारून हीि 
पत्नी मला पुढच्या एका जन्मी तरी चमळावी, अशी प्राथगना केली आहे का? नवरा मेल्यानंतर बायकोने सती 
काय म्हिून जायिे? पत्नी वारल्यानंतर एखादा तरी पतीराज चतच्याबरोबर सती रे्ला आहे का? असे प्रश्न 
ते मुलींपुढे उभे करीत. बायकोने सीता व्हाव े अशी अपेक्षा बाळर्िाऱया एका तरी पुरुषाने राम बनण्यािा 
प्रयत्न केला आहे का? रोज नवनवीन िीपातं्र शोधिाऱया िी-लंपिं पुरुषाबंद्दल त्याचं्या मनात कमालीिी 
घृिा असे. 

 
वडारी बाया उन्हातान्हात दर्ड फोडतात. झोपड्यात राहतात. कदान्न खातात. मुलाला जन्म 

देताि दुसऱया चदवशी कामाला लार्तात. तरी त्या जीवन जर्ति असतात. हा दाखला ते िी-चशचक्षका 
आचि भचर्नी मंडळातील तथाकचथत मचहलानंा सारं्नू “अशा कष्टकरी चियाचं्या उद्धारासाठी तुम्ही काय 
करता? भचर्नी मंडळाच्या बैठकीत चशरापोहे खाऊन िी-सुधारिेच्या पोकळ र्प्पा मारून काय 
साधिार?” असा प्रश्न ते त्याचं्या तोंडावर फेकत असत. चवधवानंी कंुकू का लावायिे नाही? त्यानंी 
पुनर्थववाह केला तर आकाश कोसळिार आहे का? पत्नी मरि पावल्यावर एखादा चवधूर मात्र पंधरा 
चदवसातं मुलर्ी शोभेल अशा तरुिीबरोबर चववाहबद्ध होतो. मर् चवधवावंरि का म्हिून अन्याय? ही सारी 
त्याचं्या अनौपिाचरकपिे चदलेल्या चशक्षिािी उदाहरिे! अशी बरीि उदाहरिे देता येतील. 

 
महात्मा जोतीबा फुले, राजषी शाहूमहाराज, महषी चव. रा. प्रशदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 

कमगवीर भाऊराव पािंील आचि कमगवीर डॉ. पंजाबराव देशमुख या समाजसुधारकाचं्या परंपरेतील शवेिंिा 



 
           

दुवा म्हिून कमगवीर मामािंा उल् लेख महाराष्ट्रात होतो. ते खऱया अथाने समाजचशक्षक आचि समाजसुधारक 
होते. अज्ञान आचि अंधश्रदे्धत बुडालेल्या बहुजन समाजाला वर काढण्यािा त्यानंी चशक्षिप्रसारातून प्रयत्न 
केला.बहुजन समाजातील दुष्ट रूढींना िूड लावली. खोट्या प्रचतष्ठेच्या त्याचं्या कल्पना–सावकारािे कजग 
काढून डामडौलात लग्न करिे, सावकाराच्या व्याजावरील व्याजाने भचूमहीन होिे, लग्नात वरातीपढेु 
नायचकिी नािविे,हंुडा देिे-घेिे,यात्रा-जत्राला चवनाकारि वळे आचि पसैा वाया घालविे, स्वतःच्या 
मुलाबाळानंा उपाशी ठेवनू दर्डाच्या देवािी मचंदरे उभी करून त्या चनजीव देवाच्या तोंडाला लोण्यािा 
र्ोळा लाविे, बाप चजवतं असता त्यािी नीिं देखभाल न करता वार्चविे आचि तो मेल्यावर मात्र दशचक्रया 
आचि प्रपडदान या कायगक्रमािे स्तोम माजवनू भिंजींच्या झोळया भरिे इत्यादी पूवापार िालत आलेल्या 
चनरथगक परंपरावंर कमगवीर मामासाहेब आपल्या भाषिातून आसुडािे फिंके मारीत. आपल्या अनौपिाचरक 
मार्ाने लोकजार्रि करीत असत. 

 
खेड्यापाड्यातंील र्ोरर्रीब मािसाचं्या अडीअडिीच्या काळात धावनू जाण्यािा कमगवीर मामािंा 

जिू धमगि झाला होता. १९७२च्या दुष्ट्काळात बहुजन समाजािी वाताहात होऊ लार्लेली त्यानंा पाहावनेा. 
अन्नाचवना मािसे तडफडू लार्ली. जनावरे मरू लार्ली. तेव्हा मामानंी जनावरासंाठी कडबा आचि 
र्वताच्या र्ाठी मार्वनू जनावरे वािचवली.उपाशी मािसासंाठी अन्नदानािा यज्ञ सुरू केला. दुष्ट्काळात 
र्चरबानंा कामे चमळावीत म्हिून संस्थेच्या चवचहरी खोदण्यािी कामे काढली. लोकासंाठी एक पाण्यािा हौद 
आचि जनावरासंाठी हाळ बाधूंन तो सवांना खुला केला. महात्मा फुल्यानंी हचरजनासंाठी आपला पाण्यािा 
हौद मोकळा करून चदल्यािी येथे आठवि होते. 

 
हल् लीच्या चशक्षिपद्धतीत अनेक दोष आहेत. ते चशक्षितज्ज्ञानंा आचि चविारवतंानंा पिंतातही पि 

ते दोष काढून िंाकण्यािे कोिी नाव घेत नाही. ते दोष कमी करण्यािे मूलर्ामी प्रयत्न मामानंी आपल्या 
संस्थेच्या शाखाशाखातूंन मोठ्ा चजद्दीने केले आचि समाजाला खरे चशक्षि देण्यािा प्रयत्न केला.म्हिनू ते 
कृचतशील चशक्षितज्ज्ञ होत. 

 
खऱया चशक्षिािी कमगवीर मामािंी व्याख्या फार उदात्त आहे. “मानवाच्या सुप्त शक्तीिा जे चवकास 

करते आचि त्यािें जीवन सुखी व समदृ्ध करते तेि खरे चशक्षि. नवभारत भाग्यशाली करण्यासाठी जे 
चशक्षि राष्ट्रवीर आचि देशभक्त चनमाि करते तेि खरे चशक्षि. सत्यं चशव ंसुंदरम्  िी पूजा करायला लावते 
तेि खरे चशक्षि. जे चशक्षि मानवातील विाच्या जातीजातींच्या भेदांना मूठमाती देण्यािी आचि सामाचजक 
चवषमता नष्ट करण्यािी सत  प्रवृत्ती व कृती चनमाि करते आचि समतेिे कमळ ममतेच्या अमृताने फुलचवते, 
तेि खरे चशक्षि! रु्लामचर्रीच्या बडे्या तोडून िंाकून स्वातंत्र्यािा आचि समतेिा झेंडा फडकचवण्यास 
पे्ररिा देते तेि खरे चशक्षि. अन्यायाला र्ाडून न्यायाला खतपािी घालते तेि खरे चशक्षि. चशवरायासम 
चनष्ट्कलंक िाचरत्र्य आचि रयतेच्या सुखािं राज्य चनमाि करते, तेि खरे चशक्षि. जे चशक्षि मािसाला 
मािसाशी मािसुकीच्या नात्याने वार्ायला चशकवते,तेि खरे चशक्षि.” (संस्थेिा तै्रवार्थषक अहवाल, ५वा 
आचि ६वा, ७वा मधील कमगवीर मामाचं्या चविाराच्या आधाराने). 

 
असं हे कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे यािंं चशक्षितज्ज्ञ आचि समाजसुधारक म्हिून असलेलं 

चवलक्षि व्यचक्तमत्त्व. मराठवाडा चवद्यापीठािे माजी कुलरु्रू डॉ. बी. आर. भोसले मामानंा डी.चलट्. 
देण्याच्या चनचमत्ताने बाशीला आले असता मामािंी संस्था हे एक स्वयंपूिग चवद्यापीठ असल्यािे जािवले. 



 
           

खरे तर कमगवीर मामा हेि एक िालतेबोलते लोकचवद्यापीठ होते. कवी प्रािायग व.न.इांर्ंळे यानंी हे 
व्यचक्तमत्त्व आपल्या ‘आम्हाला मािूस व्हायिंय?’ या कचवतेत शब्दबद्ध करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
कमगवीर मामािंं व्यचक्तमत्त्व फिसासारखं 
वरवर कािेंरी... आत तर मायेिे र्ोड र्ोड र्रेि र्रे! 
मामािंं व्यचक्तमत्त्व खडकासारखं ओबडधोबड 
आत मात्र र्ोड्या पाण्यािे झरेि झरे! 
या व्यचक्तमत्त्वात देवपि आहे, मािसूपि आहेि आहे 
कदाचित प्रकचित दानवपिही कुिाला चदसण्यािी शक्यता आहे. 
दानवपि ते देवपिािा हा प्रवास तसा खरंि खडतर 
पि या त्याचं्या प्रवासात मामािंं मािूसपि एवढं मोठं 
एवढं मोठं चन लोभस होतं, की देवसुद्धा म्हितील, 
‘आम्हाला मािसू व्हायिंय, खरंि मािसू व्हायिंय!!’ 
 
              ड .         ब                               .    ब             ए  

     ब                    . 
 



 
           

२५. र्ार्ाांची रृ्त्यशूी झुांज आनर् र्हानिवार् 
 
कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे यािंी प्रकृती लहानपिापासून चनरोर्ी आचि ठिठिीत. 

आजारपि कसले ते त्यानंा माहीत नव्हते. ‘शरीरमाद्य ं खलू धमग साधनम्’ िे ते खंदे पुरस्कते.त्यािें 
व्यचक्तमत्त्वही भारदस्त. भरपूर उंिी. व्यायाम करून कमावलेले शरीर.र्ोल िेहरा, र्ोरा रंर्, िंोकदार 
नाक, कमरेला पायजमा, अंर्ात खादीिा नेहरू शिंग, त्यावर जाकीिं आचि डोकीला डौलदार पाढंरा 
पिंका, डोळे मोठे आचि पािीदार, बोलिे स्पष्ट आचि खिखिीत. अशा व्यचक्तमत्त्वािी छाप कुिावरही 
पडे. लहानपिासून आरोग्यािी ते काळजी घेत. बोचडंर् सुरू केल्यानंतर आपल्या बोचडंर्मधील मुलािें 
मन,मनर्िं आचि मेंदू खंबीर,दिकिं आचि तेजस्वी व्हावते म्हिनू कडक चनयम त्यानंी केले होते.अशी 
मािसे चनसर्गचनयमाप्रमािे शभंर वष ेजर्ायला हवीत. 

 
कमगवीर मामा पचहल्यादंा दवाखान्यात रे्ले ते आजारी पडले म्हिून नव्हे तर संस्थेच्या इमारतीवर 

देखरेख करताना खाली पडल्यामुळे! मे १९५० मध्ये. त्यात त्यािंा उजवा पाय,अधू झाला. पाठीिा मिका 
मोडला. अधःशाखा कुळया पडल्या.त्यानंा सोलापूरला दवाखान्यात दाखल केले. डॉ. भा. वा.मुळे यानंी 
त्यानंा बरे केले. त्यानंा काही चदवस कुबड्या घेऊन िालाव े लार्ले. पि डॉक्िंरी सल्ल् यानुसार योग्य 
व्यायाम आचि आहार घेतल्याने पुढे ते सायकलीवर बसून प्रहडू-चफरू लार्ले. रोज पहािें चफरायलाही 
जाऊ लार्ले. या अपघातानंतर वीसेक वष े त्यानंा कसलाही आजार झाला नव्हता. यावरून ते आपल्या 
आरोग्यािी काळजी सदैव घेत असत, हेि चसद्ध होते. 

 
संस्थेिा व्याप वाढति होता. त्यानुसार मामािंा तापही वाढत होता. त्यातून त्यानंा प्रथम मधुमेहाने 

र्ाठले. पि चनयचमत आहार-चवहार-औषधे याचं्या साहाय्याने त्यानंी त्यास काबूत ठेवले होते. पि १९७२ 
च्या चवचधमंडळाच्या चनवडिुकीत ते राजकारिात उतरले. प्रिारासाठी खेडोपाडी चफरले. खाण्यात 
अचनयचमतपिा आला. राजकारिातील ताितिावािी त्यात भर पडली आचि मािग १९७३ मध्ये त्याचं्यावर 
आचि त्याचं्या काही सहकाऱयावंर संस्थेच्या एका सदस्यानेि बाशी कोिंात फौजदारी दावा दाखल केला. 
तो धक् का नाही म्हिंले तरी मोठा होता. दृष्टी अधू होऊ लार्ल्यािे कळताि त्यानंी चमरजेच्या वानलेस 
हॉस्स्पिंलमध्ये डोळयावंरील शिचक्रया करून घेतली. 

 
वयोमानाप्रमािे शरीर थकत िाललेले. त्याचं्या उत्साही मनाला ते म्हिावी तशी साथ देत नसे. 

तरीही त्यानंी १९७१ मधील दसऱयाच्या चदवशी संस्थेच्या प्रारं्िात अश्वारूढ चशवपुतळा आचि आरोग्य मंचदर 
उभारण्यािा संकल्प सोडला. सकंल्पपूतीसाठी धावाधाव सुरू झाली. त्याति कोिंातील दाव्यािे काय 
होते, यािी काळजी मनाला पोखरू लार्ली. त्यािा व्हायिा तोि पचरिाम झाला. कमगवीर मामानंा २१ जुलै 
१९७४ रोजी अधांर्वायिूा पचहला झिंका आला. त्यामुळे त्यािंा डावा पाय, डावा हात,डाव े अंर् आचि 
िेहऱयािेही डाव ेअंर् सुकून रे्ले.ताबडतोब त्यानंा सोलापूरच्या चसस्व्हल हॉस्स्पिंलमध्ये दाखल केले. तेथे 
डॉ. कोसलरे् यानंी आपले कौशल्य पिाला लावनू त्यानंा अधेअचधक बरे केले. अश्वारूढ चशवपतुळयाच्या 
बाशीतील जंर्ी चमरविुकीत ते सामील होऊ शकले. आरोग्य मचंदराच्या दुसऱया संकल्पपूतीसाठी ते धडपडू 
लार्ले. पंर्ू मािसाने पवगत िढावा तशी त्यािंी जबरदस्त इच्छाशक्ती.आरोग्य मंचदरािी इमारत उभी राहू 
लार्ली. 

 



 
           

त्याि दरम्यान सोलापूरमध्ये मराठा सेवा मंडळाने छत्रपती चशवाजी प्रशालेत कमगवीर मामािंा 
सत्कार ठेवला.तेथे त्यानंा दाढदुखीच्या वदेना छळू लार्ल्या.दात काढायिे त्यानंी ठरचवले.त्यानंा मधुमेह 
असल्याने दात काढिे धोक्यािे असल्यािे डॉ. प्रधानानंी साचंर्तले. पि दात काढायिेि हा हट्ट मामा मारे् 
घेईनात. अखेर डॉ. प्रधानानंी आपले कौशल्य वापरून दात अलर्दपिे काढून िंाकले. कमगवीर मामा 
व्हीलिेअरवर बसून आरोग्य मंचदराच्या बाधंकामावर देखरेख करू लार्ले आचि १९७५ साली त्यानंा 
अधांर्वायिूा दुसरा तीव्र झिंका आला. ते चभष्ट्माप्रमािे शरपंजरी पडले. १९७५ ते १९८१ या सहा वषाच्या 
काळात ते अक्षरशः अंथरुिाला चखळून होते. मृत्यूशी चनकराने झुजं देत होते. त्याि काळात ४ फेबु्रवारी 
१९७८ रोजी त्यािंा अमृत महोत्सव उत्साहाने साजरा झाला. पि जानेवारी १९८० रोजी चतसरे प्रहरी ४ 
वाजून ३ चमचनिंानंी आलेल्या चतसऱया झिंक्याने त्यािंी वािा बंद झाली. शुद्ध हरपली. अशाही स्स्थतीत 
संस्थेतील सेवक त्यािंी मनोभाव ेसेवा करीत होते. 

 
अशा पचरस्स्थतीत त्या वळेिे मराठवाडा चवद्यापीठाने (औरंर्ाबाद) कमगवीर मामानंा डी.चलट्. ही 

चशक्षिके्षत्रातील अत्युच् ि मानािी पदवी देण्यािे जाहीर केले. पि पदवीदान समारंभात मामानंा उपस्स्थत 
राहिे अशक्य कोिंीतील र्ोष्ट.म्हिून चवद्यापीठािे कुलरु्रू आचि कायगकचरिीच्या काही सदस्यानंी ही डी. 
चलट्.िी पदवी बाशीत येऊन २१ जानेवारी १९८० रोजी समारंभपूवगक प्रदान केली. त्यानंतर महात्मा फुले 
कृषी चवद्यापीठ, राहुरीिे कुलरु्रू डॉ.दत्ताजी साळंुखे यानंीही कमगवीर मामानंा ‘डॉक्िंर ऑफ सायन्स’ ही 
पदवी देण्यािे जाहीर केले. पि ती पदवी स्वीकारायला मामा दुदैवाने हयात नव्हते.तेव्हा ती मरिोत्तर 
पदवी संस्थेिे अध्यक्ष श्री. िंी. बी. जर्दाळे यानंी अहमदनर्र येथे झालेल्या पदवीदान समारंभात 
स्वीकारली. 

 
या वषात चदनाकं १, २ आचि ३ फेबु्रवारी १९८० रोजी बाशीला कमगवीर मामाचं्या ससं्थेच्या प्रारं्िात 

५४ व ेअचखल भारतीय मराठी साचहत्य संमेलन श्री. र्ं. बा. सरदार याचं्या अध्यक्षतेखाली भरले. कमगवीर 
मामा हे या संमेलनािे स्वार्ताध्यक्ष होते. तीनही चदवशी ते व्यासपीठावर ठेवलेल्या व्हीलिेअरवर बसून 
राहायिे. बोलिे बंद झालेले. केवळ त्यािें डोळे आचि त्या डोळयातूंन अधूनमधून वाहिारे अश्रू खूप काही 
सारं्ून जात होते. 

 
कमगवीर मामािंी प्रकृती वरिेवर जास्ति ढासळत िाललेली.तेव्हा मंुबईिे प्रचसद्ध 

न्यूरोचफचजचशयन, जसलोक हॉस्स्पिंलिे डॉ. कात्रक यानंा महत  प्रयासाने बाशीला आिले. “यातून मामा 
बरे होिे बरेि अवघड आहे. ते कसे जर्तात हेि आश्चयग आहे. त्यािंी प्रबळ इच्छाशक्ती आचि सेवकािंी 
चनरलस सेवाशुश्रूषा यामुळेि ते जर्त आहेत.” असे त्यानंी साश्चयग उद् र्ार काढले. 

 
१९८१ सालात पनु्हा मामािंी प्रकृती ढासळली. बोलिे तर बंद झालेले. पािीही म्हिाव ेतसे पोिंात 

जाईना. तेव्हा डॉ.नेने याचं्या मार्गदशगनानुसार त्यानंा नारळािे पािी सुरू केले. त्याचं्या प्रकृतीला आराम 
पडावा म्हिनू त्यािें चशष्ट्य परमेश्वरािी प्राथगना करू लार्ले. अखेर ३० मे १९८१ िा दुःखािा चदवस 
उर्वला. खरे तर भार्वत एकादशीिा तो पणु्यपावन चदवस. सकाळी दहािा सुमार. मामाचं्या घशातून 
घरघर ऐकू येऊ लार्ली. सारे बावरले.मामािंी चदनरात्र सेवा करिारे श्री. जयराम बोधले, भार्वत 
िव्हाि, पाडुंरंर् कदम, संदीपान प्रशदे हे सेवक, श्री. नारायि जर्दाळे आचि डॉ. रु्लाबराव पािंील एकत्र 
जमले. अधांर्वायूच्या सहा झिंक्यानंी मामािें जीिग शरीर कमालीिे चपिलेले. महाचनवाि जवळ 
आल्याच्या खुिा चदसू लार्ल्या.डॉ. पािंील, श्री. नारायि जर्दाळे आचि जयराम बोधले यानंी मामानंा 



 
           

नळीवािें एकेक िमिा नारळािे पािी चदले. ते मामानंी घेतले. श्री. नारायिरावानंी िवथा िमिा नळीवािें 
िंाकला पि ते पािी मामाचं्या शरीराने स्वीकारले नाही. ते परत आले. सकाळी १० वाजून २५ चमचनिंानंी 
कमगवीर मामानंी अखेरिा श्वास घेतला. महाराष्ट्रातील ग्रामीि भार्ात चशक्षिप्रसारािे ऐचतहाचसक काम 
केलेला ऋचषतुल्य तपस्वी आचि महामानव याने भार्वत एकादशीिा मुहूतग शातंपिे साधला. 

 
कमगवीर मामािंं कुिंुंब वारकरी पंथािं. मचहन्यािी पंढरीिी पायी वारी त्यांच्या घरात कधी िुकली 

नाही. कमगवीर मामा रूढ अथाने पंढरीच्या वारीला कधी रे्ले नाहीत. पि चशक्षिपंढरीिी वारी मात्र त्यानंी 
जीवनाच्या अंतापयंत सोडली नाही. कमगवीर मामा हे खऱया अथाने चशक्षिपढंरीिे वारकरी होते. 
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१. महाराष्ट्रािा इचतहास (प्रार्चैतहाचसक महाराष्ट्र, खंड पचहला भार् १) 
लेखक : शा.ं भा. देव /पाषाियुर्ापासून ते लोहयुर्ापयगन्तिा महाराष्ट्रािा इचतहास  
शब्दबद्ध करिारा गं्रथ. पृष्ठसखं्या : १८५ / प्रकमत रु.१२७/- 

२. महाराष्ट्रािा इचतहास,(मध्ययुर्ीन कालखंड भार् १) 
संपादक : र्ो. त्र्यं.कुलकिी / इ.स.१२९६ते १६३६ पयगन्तिा महाराष्ट्रािा इचतहास 
शब्दबद्ध करिारा गं्रथ.पृष्ठसखं्या: १८८ / प्रकमत रु.१४५/- 

३. समाजशािीय चविारातील प्रमुख प्रवाह – भार् पचहला 
अनुवादक : हेमकातं बळकंुदी / मूळ फ्रें ि लेखक रेर्ंड ऑरॉ 
इंग्रजी भाषातंर रीिडग हॉवडग आचि हेलन रीव्हर  
पृष्ठसंख्या : २४४ / प्रकमत रु.२९५/- 

४. प्रासादमंडन/ लेखक: डॉ. र.ए.कुलकिी 
प्रासादाच्या (प्रािीन मंचदराच्या) वास्तूसंबंधी माचहती देिारा अनुवाचदत गं्रथ. 
पृष्ठसंख्या : १५४ / प्रकमत रु.११४/- 

५. एक होता र्धंवग 
लेखक : डॉ. राम म्हैसाळकर/ बालर्धंवांच्या आयुष्ट्यातील िढउतार शब्दबद्ध करिारी  
लचलतरम्य जीवनकथा. पृष्ठसंख्या : ११२ / प्रकमत रु.९३/- 

६. र्जाआडच्या कचवता / संपादक : श्री.उत्तम काबंळे 
महाराष्ट्रातील वरे्वरे्ळया तुरंुर्ात सध्या चशक्षा भोर्त असलेल्या कैद्यानंी चलचहलेल्या  
कचवतािंा संग्रह.पृष्ठसंख्या : ४५ / प्रकमत रु. ३०/- 

७. महाराष्ट्रािे चशल्पकार या िचरत्रमालेअतंर्गत प्रचसद्ध झालेले िचरत्रगं्रथ 
१.साने रु्रुजी, लेखक :श्री. राजा मंर्ळवढेेकर / पृष्ठसंख्या १०२ / प्रकमत रु. ४०/- 
२.दादा धमाचधकारी, लेखक : श्रीमती तारा धमाचधकारी 
 पृष्ठसंख्या १०० / प्रकमत रु. ४०/- 
३.डॉ. चवठ्ठलराव चवखेपािंील, लेखक :श्री. चशवाजी सावतं 
 पृष्ठसंख्या ७८ / प्रकमत रु. ३५/- 
४.क्राचंतप्रसह नाना पािंील, लेखक: श्री.भारत पािंिकर  
 पृष्ठसंख्या ९४ / प्रकमत रु. ३५/- 
५.एस. एम.जोशी, लेखक : श्री.र्.प्र.प्रधान / पृष्ठसंख्या : ११० / प्रकमत रु. ४०/- 
६.शकंरराव चकलोस्कर,लेखक : श्रीमती शातंा चकलोस्कर  
 पृष्ठसंख्या : १०४ / प्रकमत रु. ४०/- 
 

र्ांडळाची प्रकाशिे नर्ळण्याची नठकारे् 
सवग शासकीय गं्रथ भाडंार, मंुबई/पुिे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व महाराष्ट्रातील प्रमुख गं्रथचवके्रते. 
 

अनधक र्ानहती/चौकशीसाठी 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ,चतसरा मजला, दादर (पूवग),मंुबई – १४ 

दूरध्वनी : ४१४ ४०२१, ४१४ ६००५  



 
           

 
 
हल् लीच्या उस्मानाबाद चजल्यातील जवळे (दुमाला) या खेड्यात वारकरी पंथाच्या शतेकरी 

कुिंुंबात जन्म. कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे (बाशी) आचि कमगवीर डॉ. भाऊराव पािंील याचं्या 
संस्थातूंन ‘कमवा व चशका’ योजनेत श्रम करून स्वावलंबनाने चशक्षि. कमगवीर मामाचं्या ससं्थेच्या चवचवध 
महाचवद्यालयातं दहा वष े इंग्रजीिे प्राध्यापक आचि िोवीस वष े प्रािायग. प्रािायग संघिंनेच्या वार्थषक 
पचरषदातं सचक्रय सहभार्. ऑस्स्रयातील आंतरराष्ट्रीय कीतीच्या साल्झबर्ग सेचमनारमध्ये फेलो म्हिून 
चनवड व सहभार् (१९८८). तसेि १९९२ साली आचशयायी मुक्त चवद्यापीठाच्या सेऊल (साऊथ कोचरया) 
येथे भरलेल्या वार्थषक पचरषदेत सहभार्. ‘चनबंधवािन’ या परदेश प्रवासविगनपर पुस्तकािें लेखन िालू. 

 
लेखन आचि पत्रकाचरतेिी चवद्यार्थथदशपेासून आवड. चवद्यार्थथदशते ‘समता’ हस्तचलचखतािे 

संपादक. सातारा येथे महाचवद्यालयीन काळात सातारात ‘चद चशवाजीराज’ या िचक्रमुचद्रत 
अचनयतकाचलकािे संपादक. प्राध्यापक-प्रािायग म्हिून काम करताना बाशीला ‘जीवनसंग्राम’ आचि 
‘सूयगदशगन’ साप्ताचहकािे संपादक. 

 
‘अचभरुिी’ (मंुबई), ‘वीिा’ (मंुबई), ‘सुदशगन’(पुिे) आचि ‘रुद्रवािी’ (पुिे) मधून कथालेखन. 

महाचवद्यालयीन चवद्यार्थथदशते ‘चशक्षि र्ंरे्िा भर्ीरथ’ ही कमगवीर डॉ.भाऊराव पािंील याचं्या 
जीवनकायावरील पुस्स्तका प्रकाचशत. ‘तपस्या’ हा कमगवीर डॉ. मामासाहेब जर्दाळे याचं्या जीवनावरील 
िचरत्रर्ंथ. ‘पेरिी’ हा चवचवध कवींच्या कचवतािंा कचवतासंग्रह संपाचदत.‘अमृतकंुभ’ हा कमगवीर 
मामाचं्यावरील चवचवध लेखकािंा लेखसंग्रह सपंाचदत. मथ्यू अरनोल्ड याचं्या ‘सोहराब अँड रूस्तम’ या 
काव्यगं्रथाच्या संपादनात सहभार्. ‘चद आिंग ऑफ इफेस्क्िंव रीप्रडर् अँड रायप्रिंर्’ या इंग्रजी गं्रथाच्या 
संपादनात प्रमुख सहभार्. चवद्यापीठ अनुदान मंडळ, नवी चदल् ली याचं्या अनुदानातून प्रकाचशत. 

 
‘दचरद्री नारायि’ ही ग्रामीि जीवनावरील कादंबरी. (२००१). सदर कादंबरीस चशवचर्चरजा 

प्रचतष्ठान, कुडूगवाडीिा ‘कै.सदाचशव नारायि कदम रु्रुजी वाङ् मय पुरस्कार’ प्राप्त. तसेि महाराष्ट्र 
साचहत्य पचरषद, पुिे याचं्याकडून २००१ मधील उत्कृष्ट कादंबरी म्हिून वा. म. जोशी पुरस्कार प्राप्त. 
ग्रामीि भार्ातील चवद्याथ्यांसाठी, चशक्षकासंाठी ‘इंग्रजी भाषेतील काळ’ आचि ‘इंग्रजी भाषा चशक्षक’ ही 
पुस्तके प्रकाचशत. 

 
व्हनाक्यलूर सातवीच्या परीके्षत चजल्यात प्रथम (१९५२). त्याप्रीत्यथग र्ावकऱयाकंडून र्ौरव. 

सातारा येथील छत्रपती चशवाजी कॉलेजात ‘आदशग चवद्याथी’ म्हिून र्ौरव. मराठी साचहत्य मंडळ, बाशीच्या 
रौप्य महोत्सवी वषात ‘मृत्युजंय’ कार श्री. चशवाजी सावतं याचं्या हस्ते चशक्षि आचि साचहत्य के्षत्रातील 
उत्कृष्ट कामचर्रीबद्दल र्ौरव (१९९०). सेवा चनवृत्तीच्या काळात वािन, लेखन आचि भाषि या वाक  यज्ञात 
दंर्. 


