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सुबोध मराठी भाषेती  चणरते्र णलहून ती ी “महाराष्ट्राती ील णिल्पकार”या योजनेअंती र्गती  पसु्ती करूपाने प्रकाणिती  
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एकोणिसावा चणरत्रगं्रथ आहे. 

 
ितेी ाती ल्या णपकाची नीट वाढ होण्यासाठी वळेीच त्याती ल्या ती िाचं णनमूगलन करावयास हव.ं ती िाच ं

णनमूगलन करण्याचे दोन मार्ग आहेती . ती िाचा प्रणती बंधक औषधाने फवारिी करिे हा एक मार्ग व खुरपि ं
करून तेी  ती ि काढून टाकिे हा दुसरा मार्ग. महषी धों ो केिव कवे याचंं कायग दुसऱ्या प्रकारचं आहे. 

 
समाजाती ल्या अणनष्ट रुढी नष्ट करण्यासाठी त्यानंी णवचाराचंा प्रहार करण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृती ीचा 

अवलंब केला. त्या काळाती  णवधवा णववाहाचा नुसती ा णवचार करिे हे पाप मानलं जाती  होतंी  त्या काळाती  
त्यानंी एका णवधवा स्रीिी णववाह केला. 

 
णनराधार णस्रयानंा आधार देिे, णिक्षिाची दारं त्यानंा खुली करिे हे महषी कवे यानंी आपलं जीणवती  

कायग मानलं. केवळ मानलं नाही ती र या कायाला त्यानंी अखेरच्या क्षिापयत सती  स्वती ःला वाहून घेती लं. 
 
प्रस्तुी ती  गं्रथाचे लेखक श्री. न. म. जोिी यानंी “अनाथबाणलकाश्रम तेी  मणहला णवद्यापीठ असा कवे 

याचं्या स्वपनाचंा णवस्ती ार झाला”असं त्याचंं साथग िब्दाती  विगनकेलं आहे. महषी कवे यानंी समती ा संघ, 
जाणती णनमूगलन ससं्था, ग्रामणिक्षि मं ळ इत्यादी ससं्थाचंी कामे उभी केली असली ती र त्याचंी खरी ओळख 
णस्रयाचं्या संदभाती ील केलेल्या कामामुळे होतेी . 

 
महषी कवे यानंी केलेल्या समाजकायाचा णविषे असा की, त्यानंी आपल्या संसाराक े पाठ णफरवनू 

हे समाजकायग केलेले नाही ती र आपला ससंार नीटनेटका करीती  हे समाजकायग केले. 
 
हे समाजकायग करण्याची महषी कवे याचंी पद्धती  किी होती ी याचं अणती िय समपगक विगन श्री. न. म. 

जोिी यानंी या गं्रथाती  केलेलं आहे. 
 
प्रवाहाच्याणवरुद्ध पोहती ाना िक्य ती ो प्रवाहािी जमवनू घेऊन आणि प्रवाहाती  काही भोवरे व  ोह 

असती ील ती र तेी  टाळून अण्िासाहेबानंी आपल्या समाजसुधारिेची नौका पलैती ीराला नेण्याचा नेहमीच 
प्रयत्न केला. याबाबती  त्याचंी स्वती ःची इच्छािक्ती, दुदगम्य आकाकं्षा, कमालीची सहनिीलती ा आणि िातंी पिे 
कायग करण्यासाठी लार्िारी स्स्थरबदु्धी याचंा त्यानंा नेहमीच उपयोर् झाला. आक्रमक नसूनही सणक्रय व 
सफल समाजसुधारक होती ा येतेी  याचे हे मूर्थती मतंी  उदाहरि आहे. 
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 हे उदाहरि महषी कवे याचं्यापरुती चं मयादेती  राहाव ेयाती च त्याचंं मोठेपि सामावलेलं आहे. 
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शेरवली ते म ंबई ( द्वारा म रूड, प िे) 
 
एकोणिसाव्या िती काचा उत्तराधग सुरू झाला होती ा. अठराि ेसत्तावनचं स्वातंी त्र्ययुद्ध िमून त्याच्या 

णनखाऱ्यावंर राख धरली होती ी; आणि इंग्रजी सते्तचा भारती ावरील णवळखा घट्ट आणि पक् का झाला होती ा. 
इंग्रजानं राजसते्तबरोबरच इथं रुजणवलेल्या णिक्षिपद्धती ीची मुळं अंकुरू लार्ली होती ी. भारती ाती ला 
सवगसामान्य मािसू हती बल अवस्थेती  जर्ती  होती ा. ‘ितेी कऱ्याचा आसू ’ अजून आकाराला यायचा होती ा. 
अिा या णनपणचती  कालखं ाती  कोकिाती ल्या िरेवली र्ावी एका मुलाचा जन्म झाला. नाव ठेवलं धों ू. 
थोरला भाऊ णभकू. आधीची ती ीन भाव ंं अल्पवयाती च रे्ली. त्यामुळे केिवराव कवे यानंी आपल्या मुलाचंी 
नाव ं णभकू आणि धों ू अिी ठेवली. केिवरावानंा सारे केसोपंती  म्हिती . पत्नी लक्ष्मीबाई याचंं माहेर 
िरेवलीचे पराजंपे. याच घराण्याती ले रगँ्लर र. पु. पराजंपे पुढे प्रख्याती  र्णिती ी व णिक्षिती ज्ञ म्हिनू 
नावारुपास आले. 

 
कवे घराण्याचं मूळ र्ाव मुरू . णनसर्गरम्य पणरसर, णविाल समुद्रकाठ, नारळीपोफळीच्या बार्ा 

आणि कोकिाती ल्या धंुवाधार पावसािी खालच्या मानेनं सामना करिारी उती रत्या छपराचंी टुमदार घरं, 
असं हे मुरू ! णभकू आणि धों ू याचंं बालपि या मुरू मध्येच व्यती ीती  झालं. मुरू चं नाव अनेक कती गबर्ार 
व्यक्तींनी मोठं केलं होतंी . नामवतंी  वकील आणि र्व्हनगर जनरलच्या लेणजस्लेणटव्ह कौंणसलवर णनयुक  ती  
झालेले पणहलेच भारती ीय प्रणती णनधी णवश्वनाथ नारायि मं णलक, णिक्षिती ज्ञ वामन आबाजी मो क इ. 
व्यक्ती मुरू च्या माती ीच्या होत्या. धों ू म्हिजेच ‘स्रीणिक्षिाचं महाद्वार’ महाराष्ट्राती ील णस्रयासंाठी खुलं 
करून देिारा कृणती िील कमगवीर; महषी धों ो केिव कवे याचं्या बालपिाची ज िघ ि मुरू मध्ये 
झाली. घरची पणरस्स्थती ी बेती ाची होती ी. णभकू, धों ू आणि बहीि अंबा या भाव ंाचंा साभंाळ आई लक्ष्मीबाई 
कोंड्याचा मा ंा करून करीती  होत्या. धों ोपंती ाचें पिजोबा रघुनाथभट कवे आणि त्याचें बधूं केिवभट कवे 
यानंी पेिवाईच्या काळाती  दुकानदारीती  चारं्ली कमाई केली होती ी. खुद्द पेिवचे त्याचें ग्राहक होतेी . या दोघा 
भावानंी मुरू ला बरीच जमीन खरेदी केली. एक प्रिस्ती  वा ा बाधंला. त्याकाळी सहा हजार पाचि ेरुपये 
खचग करून र्ावासाठी एक ती ळं बाधंलं. दुर्ादेवीच ं मंणदर बाधंलं. केसोपंती ाच्या बालपिापयत सती  कवे 
घराण्याची सुस्स्थती ी होती ी. पि पुढं उती रती ी कळा लार्ली आणि केसोपंती  कवे यानंी आपल्या र्ावाच्या 
िजेारीच कोरेर्ावला बवे कुटंुबाच्या जहाणर्रीचे व्यवस्थापक म्हिून नोकरी पत्करली. काटकसरीनं राहून 
त्यानंी व लक्ष्मीबाईंनी संसाराचा र्ा ा पढंु रेटला. कुिापुढंही हाती  पसरला नाही प्रकवा स्वाणभमानाला 
धक् काय लार्ू णदला नाही. 

 
ब ोद्याचे महाराज र्ायकवा  दानिरू होतेी . त्याचें प्रणती णनधी ब्राह्मिानंा दणक्षिा वाटण्यासाठी 

मुरू मध्ये आले होतेी . छोट्या णभकूलाही वाटलं की, आपि दणक्षिा णमळवावी. प्रत्येकी दहा रुपये दणक्षिा 
णमळती  होती ी. णभकूनं आईला णवचारलं. . . . 

 
“आई, अनेक ब्राह्मि दणक्षिा घेती  आहेती . मी पि जाऊन घेऊन येती ो.” 

 
“बाळा, इती र ब्राह्मिाचंी आणि आपली र्ोष्ट वरे्ळी आहे. आज आपली पणरस्स्थती ी खालावलेली 

असली ती री आपलं घरािं नामाणंकती  आहे. पूवगजाचंा नावलौणकक चारं्ला आहे. तुी झे मामा ती र णवद्वान 
दिगं्रथी ब्राह्मि आहेती . अिी दणक्षिा घेण्यासाठी त्याचें हाती  कधीही पुढं नव्हतेी . तुी ही दणक्षिा घेऊ 
नको.”णभकू दणक्षिेला रे्ला नाही. हा सर्ळा संवाद धों ू ऐकती  होती ा. या घटनेचा आणि आईच्या 
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उपदेिाचा धों ूच्या मनावर पणरिाम झाला. स्वाणभमानाची आणि पणरश्रमाची दीक्षा लहानपिीच णमळाली. 
इती र अनेक मुलापं्रमािेच धों ूही बालपिी हट्टी आणि खेळकर होती ा. कवे याचं्याक ं आत्म्या नावाचा एक 
र् ी होती ा. ती ो णदसायला उग्र होती ा. धों ू र ून हट्ट करू लार्ला की, आत्म्या त्याला घेऊन जाई आणि 
परिाजवळ (िरे् ीजवळ) बसवनू ठेवी. एकदा ती र सकाळच्या जेवण्याच्या वळेी ‘मला क व ेवाल भाजून 
दे’ असा हट्टच धों ूने केला. आत्म्याची भीती ी होती ी. पि प्रमेळ आईनं मुलाचा हट्ट परुा केला. 

 
खिखिीती  वािी, िुद्ध उच्चार आणि चारं्ले वाचन यामुळे बालपिापासून धों ोपंती ानंा उत्तम 

ञानसाधना करती ा येऊ लार्ली. त्यांचा र्ळाही र्ो  होती ा.समाराधनेची जेविं झाली की कुिीती री श् लोक 
व पदे म्हिण्याचा आग्रह करी. धों ूच्या र्ो  आवाजाती ले श् लोक लोकानंा आव ती . पुढं फग्युगसन 
कॉलेजच्या स्नेहसंमेलनप्रसरं्ीही कवे यानंी श् लोक म्हटले, हे त्याचं्या समकालीनानंा चारं्ले आठवतेी . 

 
मुरू मध्यें त्यावळेी दोन िाळा होत्या. एक सरकारी िाळा आणि दुसरी ििेवी पतंी ोजींची खाजर्ी 

िाळा. धों ूचे सुरूवाती ीचे णिक्षि या पंती ोजींच्या िाळेती  झाले. त्यावळेी आती ासारखे कार्द, वह्या 
लेखनासाठी णमळती  नसती . धूळपाटीवर णलहाव ेलारे्. दर रणववारी या पाट्या माजवायच्या. म्हिजे काय 
करायच?ं पाटी स्वच्छ धुवनू ओल्या माती ीचा प्रकवा ख ूचा पाती ळ लेप द्यायचा. आणि ती ो वाळल्यावर 
णर्रवनू णलहायचं. सुमारे सहा मणहने या िाळेती  धों ू णिकला. त्याही वयाती  खिखिीती  आवाजाती  भपूाळ्या 
म्हिून धों ूने आपल्या स्वच्छ वािीचा अनुभव मुरू करानंा णदला होती ा. 

 
बेती ाच्या दजाच्या सरकारी नोकऱ्या णमळवण्यासाठी त्याकाळी चौथीची परीक्षा आवश्यक मानली जाती  

असे. या परीके्षती  भाषा णवषयाला दुय्यम स्थान असे. कणवती ा ती र नव्हत्याच. र्णिती  आणि मो ी अक्षर यावंर 
भर असे. र्णिती  हा णवषय धों ूचा-अण्िासाहेब कवे. याचंा - आव ती ा असला ती री या चौथीच्या परीके्षती  तेी  
नापास झाले. यावळेी अण्िाचंं वय होतंी  अकरा वष.े योर्ायोर् असा की, त्यानंती र ही परीक्षाच बंद झाली. 
णती च्याऐवजी सहाव्या इयते्तची परीक्षा सुरू करण्याती  आली. क्रणमक पुस्ती के बदलली. अण्िांची उमेद 
खचली. पि तेी  णनराि मात्र झाले नाहीती . प्रयत्न सो ायचे नाहीती , असं त्यानंी ठरवलं. 

 
याचवळेी मुरू ला सरकारी िाळेती  सोमि नावाचे मास्ती र आले. सोमि मास्ती रानंी धों ूला पुन्हा 

चौथीती  घेती लं. त्याच्या काजळी धरलेल्या मनावर आिचेी फंुकर घाती ली. आपल्या या णवद्यार्थ्याचं नाव ंधों ंू 
असलं ती री ती ो बृहस्पती ी आहे हे सोमि मास्ती रानंी ओळखलं होतंी . अण्िानंी मन लावनू अभ्यास केला आणि 
तेी  चौथीची परीक्षा उत्तीिग झाले. सोमि मास्ती रानंी िाबासकी णदली. आती ा पुढच्या णिक्षिाचा प्रश्न आला. 
मुरू पासून १० णकलोमीटर अंती रावर दापोली. णती थं इगं्रजी िाळा होती ी. धों ूला णती थं णिकण्याची ती ीव्र 
इच्छा होती ी. पि थोरला भाऊ णभकू णती थ ंणिकती  होती ा. दोघाचं ंणिक्षि परव ण्यासारखं नव्हतंी . धों ू घरीच 
अभ्यास करीती  राणहला. त्या भार्ाती  रायजीिास्री देवकुळे नावाचे एक णिक्षक होतेी . त्याचंी र्णिती  या 
णवषयावरची णटपिे धों ूला णमळाली. मर् काय! खणजनाच हाती ी लार्ला.र्णिती  हा आव ती ा णवषय. िाळेती  
न जाती ाही धों ू अभ्यास करीती  राणहला. दरम्यान थोरल्या बंधंूनी दापोलीचं णिक्षि सो लं. खे  ती ालुक्याती  
प्राथणमक णिक्षकाची नोकरी धरली. या जारे्वर कायम होण्यासाठी सहावीची परीक्षा अणनवायग असे. धों ूने 
दादाला-णभकूला-याबाबती ीती  मदती  केली. 

 
धों ू घरी अभ्यास ती र करती  होती ाच, पि कुलदेवतेी ची मनोभाव ेपूजा, पुरािे हणरणवजय, रामणवजय, 

रु्रुचणरत्र या गं्रथाचंी त्याने पारायिे केली. पाठातंी र आणि मनन-प्रचती न याती  अण्िा सदैव मग्न असती . 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

सोमि मास्ती राचं्या घरीच बरेच णवद्याथी अभ्यासाला जाती . कधीकधी झोपायलाही जाती . अण्िाही जाती  
असती . काणलदासाचं रघुविं हे महाकाव्य अण्िा णिकले. अमरकोि पाठ झाला. 

 
णरकाम्यावळेी अण्िा इती र णवद्यार्थ्यांना र्णिती  णिकवती  असे. अण्िानंा आती ा सहाव्या इयते्तची परीक्षा 

द्यायची होती ी. या परीक्षा णजल्ह्याच्या णठकािी सप्टेंबर मणहन्याती  होती  असती . रत्नाणर्रीला जायच ं म्हिजे 
आंजल्याची खा ी पार करून मंुबईक ं जािाऱ्या र्लबती ानं जायचं. त्यापेक्षा साती ारा इथं जाऊन परीक्षा 
द्यायची असं ठरलं. कारि मंुबईला जािारं र्लबती च धुवाधार पावसामुळं रद्द झालं होतंी . अण्िा आणि त्याचें 
चार सोबती ी णनघाले. साती ाऱ्यास जाण्यासाठी पायी जायचं.  

 
बरोबर आवश्यक तेी वढं सामान घेती लं. खादं्यावर प िा टाकल्या. आणि हे णिक्षियात्री णनघाले. 

पणहल्याच णदविी ४८ णकलोमीटर चालून दुसऱ्या णदविी पहाटे णचपळूिला पोचले. मूळचा मुरू चा 
असलेला एक पोलीस अणधकारी भेटला. त्याला या मुलाचंी दया आली. कौतुी कही वाटलं त्याचं्या 
ध प ीचं. त्यानं एक घो ा करून णदला. णचपळूि पाटि ५८ णकलोमीटर आणि पाटि साती ारा ५८ णक. 
मी... एवढं अंती र दोन णदवसातंी  पार करायचं होतंी . पाटिनंती र जवळच्या रस्त्यानं म्हिून दऱ्याखोऱ्यातूी न 
जाती ाना हाल होती  होतेी . मुसळधार पावसानं झो पलं होतंी . बोचरी थं ी चावती  होती ी. ती िाती  काळोख्या 
रात्री घो ा दमून बसला, ती ो उठेचना. रात्री अकराच्या सुमारास एका धनर्राच्या झोप ीती  येऊन णती थचं 
णवश्रातंी ी घेती ली. आणि... ज्या णदविी परीक्षा सुरू होिार त्याच णदविी संध्याकाळी पाच वाजती ा ही मुलं 
साती ाऱ्याला पोचली. इती की पायपीट करून यिाची आिा मावळली होती ी पि एक अंधुक णदवा 
लुकलुकला. मुरू च्याच एका ओळखीच्या र्ृहस्थानं परीक्षासणमती ीच्या अध्यक्षाचंी भेट घ वली. त्यानंी 
परवानर्ी णदली. पि अध्यक्षानंी स्वती ः धों ूला बणघती लं तेी व्हा त्याच्या लहानिा चिीवरून हा १७ वषांचा 
आहे यावर त्याचंा णवश्वासच बसेना. त्यानंी इती र चौघानंा परीके्षची परवानर्ी णदली. पि धों ूलानाकारली. 
पुन्हा एकदा दैवानं ठोकर णदली. ती री धों ू णनराि नाही झाला. धों ूचे चलुती  भाऊ र्ंर्ाधरपंती  कवे 
त्याच्यापेक्षा १४ वषांनी मोठे. तेी  याच परीके्षला कोल्हापूरला बसिार होतेी . धों ूही कोल्हापूरला रे्ला. 
परीक्षा झाली. उत्तीिग झाला. आणि इती क्या णदवसाचंी ध प  कारिी लार्ली. 

 
एक टपपाती र र्ाठला. आती ा यापुढं काय करायचे? इंग्रजी आवश्यक होतंी . पि इंग्रजीचा ती र र्ंध 

नव्हती ा. पा ुंरंर् दाजी बाळ या नावाच्या णिक्षकानंी मुरू मध्येच इंग्रजीचा एक वर्ग सुरू केला होती ा. अण्िा 
त्या वर्ाला रे्ले. इंग्रजीचा अभ्यास पूिग केला. आणि मर् पुढील णिक्षिासाठी अण्िा मंुबईच्या रॉबटग मनी 
स्कूलमध्ये दाखल झाले. पि त्यापूवी रत्नाणर्रीच्या िाळेती  जाऊन, आजारी प ल्यामुळे अण्िानंा 
नाईलाजानं परती  याव ंलार्लं होतंी . काही काळ मुरू च्याच िाळेती  माणसक ५ रु. पर्ारावर णिक्षकाची 
नोकरी केली होती ी. धों ोपतंी  मं णलक यानंीही अण्िानंा पसु्ती काचंी मदती  केली. आणि वयाच्या १८व्या 
वषानंती र णविीती  असलेला हा ती रुि णिक्षिासाठी मंुबईती  दाखल झाला. 

 
म क् काम प िे : द्वारा म ंबई 

 
मंुबईती  मुर्भाटाती ील आंग्रयाचं्या चाळीती  मुरू चे परिुरामपतंी  दामले रहाती  होतेी . अण्िा मंुबईला 

णिकण्यासाठी रे्ले, तेी व्हा सुरुवाती ीला इती र मुलाबंरोबर एका खोलीती  राहाती  होतेी . पि मर् दामले यानंी 
आसरा णदला आणि खािावळीती  जेवनू अण्िा िाळेती  जाऊ लार्ले. मुरू चा धों ू आती ा मंुबईसारख्या 
महानर्रीती  णवद्यासाधनेसाठी कष्ट करू लार्ला. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

भरपूर कष्ट करायचे, अभ्यास करायचा आणि लवकराती  लवकर ध्येय साध्य करायचं या एकाच 
ध्यासानं अण्िा मंुबईती  अथक काम करू लार्ले. आपल्या आव ीणनव ी त्यानंी बाजूला ठेवल्या. अण्िानंा 
लहानपिापासून र्ाण्याची आव  होती ी. मंुबईला आंग्रयाचं्या चाळीसमोरच एक श्रीमंती  र्ृहस्थ होतेी . 
त्याचं्याक ं त्या काळच्या ख्याती नाम र्ाणयका कृष्ट्िा झुल्फी आणि णती ची मुलर्ी िामा याचं्या मफैली होती . 
अण्िानंा णती थं जाती ा आलं असतंी . पि त्यानंी मनाला आवर घाती ला. समोरून ऐकू येिाऱ्या संर्ीती ाचे सूर 
आठवती  आणि आळवती  त्यानंी आपला अभ्यास सुरू ठेवला. 

 
रॉबटग मनी हायस्कूलमध्ये असती ाना अण्िानंी आपलं हस्ती ाक्षर सुधारण्याचा प्रयत्न केला. सुधारलं. 

िाळेचे प्राचायग जॅक्सन हे क क स्वभावाचे पि णवद्यापे्रमीणिक्षक होतेी . धों ू साती वीती  रे्ला. म्हिजे आजची 
िालान्ती  परीक्षा. याच सुमारास त्यानंा एक चारं्ला णमत्र णमळाला. त्याचं नाव नरहर बाळकृष्ट्ि जोिी. 
नरहरपंती ानंा दैवर्ती ीमुळं मणॅरकच्या (िालान्ती ) परीके्षती  अपयि आलं. त्याचंी इंग्रजीची उत्तरपणत्रकाच 
हरवली. पनु्हा परीके्षला बसती ाना धों ूची भेट झाली. ही णजवाणिवाची भेट उरली. नरहरपंती ही णखिाती  
दम ी नसती ानंा ध्येयपूती ीसाठी मंुबईला आले होतेी . एका वसती ीर्ृहाती  खोली णमळवनू तेी  रहाती  होतेी . णती थंच 
अण्िा जाती . दोघं बरोबर अभ्यास करीती . नरहरपंती ाचंा सहवास अण्िानंा आव े. प्रत्यक्ष अभ्यासाबरोबरच 
अन्य णवषयावंर चचा असती . णिश्चन धमग स्वीकारलेले एक मुस्स्लम र्ृहस्थ रे. अली आणि प्राचायग कासग 
याचं्याबरोबर नरहरपतंी ाचंी चाललेली चचा धों ोपतंी  मन लावनू ऐकती . णती थलं पािी णपती ानाही प्रथम 
अवघ  वाटलं. पि नंती र धों ोपतंी ही या चचांमध्ये सामील झाले आणि मूळचेच मोकळ्या मनाचे असलेले 
धों ोपंती  अणधक मोकळेपिाने णवचार करू लार्ले. 

 
केसोपंती ाचं देहावसान झालं आणि मंुबईती ील णिक्षिाला णवराम द्यावा लार्िार अिी णचन्हं णदसू 

लार्ली. पि अत्यंती  काटकसरीनं राहून आपलं णिक्षि पुढं सुरू ठेवण्याचा णनिगय घेण्याती  आला. 
संर्ीती ाची व नाटकाचंी आव ही काही काळ दूर ठेवावी लार्ली. 

 
धों ोपंती  कवे आणि नरहरपतंी  जोिी दहा वष े एकत्र राणहले. नरहरपंती ानंी धों ोपंती ानंा वाचनाची 

आव  लावली. ‘इन टू्यन णवथ द इस्न्फणनटी’ हे राइन याचंं पुस्ती क त्यानंा फार आव लं. याच 
कालखं ाती  धों ोपंती ाचंा जीवनणवषयक दृणष्टकोि आकारास आला. त्याचं्या जीवनिलैीला ती कग िुद्ध 
वैचाणरक अणधष्ठान लाभले. प्रणसद्ध आंग्ल कवी वर् गस्वथग याचें नातूी   ॉ. व गस्वथग हे एल  णफन्स्टन कॉलेजचे 
प्राचायग होतेी . त्याचं्या हाती ाखाली णिकाव ंम्हिून कवे जोिी इ. णवद्यार्थ्यांनी णवल्सन कॉलेज सो ले. अत्यंती  
काटकसरीने राहून ही महानर्राती ील णिक्षियात्रा कवे यानंी सुरू ठेवली होती ी. एल  णफन्स्टनमध्ये त्याकाळी 
थोर र्णिती ज्ञ णिक्षिती ज्ञ र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले, प्रणसद्ध कायदेती ज्ञ णचमिलाल सेटलवा , प्रच. र्. भानू 
इ. नामाणंकती  प्राध्यापक होतेी . १८८४ साली र्णिती  णवषय घेऊन कवे बी. ए. झाले. त्याकाळच्या रीती ीप्रमािे 
कवे याचंा णववाह आधीच दहा वष ेझाला होती ा. त्यानंा अ ीच वषांचा मुलर्ा होती ा. रघुनाथ त्याचं नाव. कवे 
यानंी नंती र पत्नी राधाबाई आणि मुलर्ा रघुनाथ यानंा मंुबईला आिलं. कवे यानंी राधाबाईनाही मंुबईती  
णिकवायला सुरुवाती  केली. घरकाम साभंाळून राधाबाई णिकू लार्ल्या. न अ खळती ा मराठी दोन पुस्ती कं 
वाचू लार्ल्या. इंग्रजीही णिकू लार्ल्या. कवे यानंी स्री णिक्षिाची सुरूवाती  अिी घरापासूनच केली होती ी. 

 
मंुबईमध्ये असती ाना कवे दोन भणूमका करीती  होतेी . तेी  णवद्याथीही होतेी  आणि णिक्षकही होतेी . 

एल  णफन्स्टन हायस्कूलमध्ये त्यानंी वषगभर णिक्षकाची नोकरी केली. त्यानंती र कॅथेड्रल र्ल्सग हायस्कूल 
आणि अलेक्झाडं्रा र्ल  गस हायस्कूल या दोन्हीही णठकािी अधगवळे अध्यापनाचे काम केले. या दोनही 
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िाळातंी ील णवद्यार्थथनी प्रामुख्याने युरोपीय व पारिी कुटंुबाती ील असती . या िाळामंध्ये काम करती ाना कवे 
यानंा वषेातंी र कराव ंलार्लं. धोती राऐवजी तेी  पटँ वापरू लार्ले. पर् ी, पँट आणि बदं र्ळ्याचा कोट असा 
त्याचंा पोिाख या कालखं ाती  असे. 

 
कै. राजारामिास्री भार्वती  याचं्या आमंत्रिावरून कवे भार्वती ानंीच स्थापन केलेल्या मराठा 

हायस्कूलमध्ये णिक्षक झाले. पर्ार कमी होती ा. ती रीही त्यानंी ध्येयवादाच्या णसद्धीसाठी ही नोकरी 
स्वीकारली. णिकवण्याही कराव्या लार्ती च होत्या. पि स्वती ःचा मंुबईती ील ससंार, घरी करावी लार्िारी 
मदती  आणि भणवष्ट्याती ील कायासाठी थो ी णिल्ल्क या णत्रणवध उदे्दिाने कवे सूयदयादयापासून 
सूयास्ती ानंती रपयत सती  काम करू लार्ले. माझर्ावला त्यानंी एक खाजर्ी वर्ग सुरू केला होती ा. णबऱ्हा  
णर्रर्ावाती  होतंी . पहाटे सा ेचारला उठून, दणहभाती ाची न्याहारी करून, चालती  माझर्ावला जाती . अिा 
ती ऱ्हेने पहाटे ४ तेी  रात्री १० पयत सती  कवे अथकपिे कामाती  असती . रघुनाथाला णिक्षिासाठी दापोलीला ठेवले 
होतेी . पि त्याचंी मंुज मंुबईती च अत्यतंी  साधेपिाने त्यानंी केली. एल  णफन्स्टन कॉलेजमध्ये णिकती  
असल्यापासूनच त्यानंी आपल्या कमाईती ील एक रुपयाला एक पसैा याप्रमािे काही रके्कम समाजसेवसेाठी 
म्हिून बाजूला ठेवली होती ी. भणवष्ट्याती ील कायासाठीच जिु ही ती रतूी द होती ी. मंुबईसारख्या महानर्रीनं 
दापोलीच्या या कोकिपतु्राला नव ेणमत्र, नवा णवचार, नवी कायगपद्धती ी याचंा पणरचय करून णदला. एवढेच 
नव्हे ती र नवी जीवनिलैी आणि जीवनाला नवा आिय प्राप्त करून णदला. या महानर्रणनवासाती  त्याचंा 
परदेिी णिक्षकािंी पणरचय झाला. णमत्राचंा सहवास लाभला आणि मूळच्याच उद्दमिीलतेी ला खती पािी 
णमळून कवे याचं्या भणवष्ट्यकाळाती ील समाजकायाची बठैक मंुबईती  ती यार झाली. 

 
१८९१ मध्ये पत्नी राधाबाईंचा मृत्यू झाला आणि कवे याचं्या वैवाणहक जीवनाती ील पणहले पवग संपले. 

मंुबईला असती ानाच मुरू  र्ावाच्या सुधारिेसाठी कवे आणि त्याचंी णमत्रमं ळी णविषे प्रयत्न करीती  होती ी. 
मंुबईला मराठाहायस्कूलमध्ये आपल्याला काही णविषे करती ा येईल असे त्यानंा वाटती  होतेी . पि याच 
सुमारास कै. र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले याचं्याक ून त्यानंा पुण्याती  येण्याणवषयी पत्र आले. ‘फर् गसनसारख्या 
नामाणंकती  संस्थेचे णनमंत्रि’. आपि केवळ बी. ए. आहोती , तेी व्हा हे आव्हान पेलेल का नाही असे कवे यानंा 
वाटती  होतेी . पि र्ोखले यानंी त्यानंा धीर णदला आणि १५ नोव्हेंबर १८९१ रोजी कवे  ेक्कन एज्युकेिन 
सोसायटीती  दाखल झाले. 

 
पुण्याती  आल्यानंती र प्रथम दी  वषग त्यानंी अर्दी एकमार्ीपिे काम केले. रोज पाचसहा मलै णफरिे, 

अभ्यास करिे आणि णिकविे यामध्ये कवे मग्न असती .याचकाळाती  त्यानंी पूना नेणटव्ह इस्न्स्टटू्यिनच्या 
र्ोखले याचं्याबरोबर र्णिती ाचा अभ्यास केला. उत्तम णिक्षकाला ञान आणि आत्मणवश्वास याचंी 
आवश्यकती ा असतेी . त्याकाळी  ेक्कन एज्युकेिन सोसायटी ही नािावलेली संस्था होती ी. णटळक-आर्रकर 
याचें वलय त्या संस्थेमारे् होतेी . या संस्थेच्या फर्ग सन महाणवद्यालयाती  पुढे र.ँ पराजंपे येईपयत सती  कवेच 
र्णिती ाचे मुख्य प्राध्यापक होतेी . 

 
आपल्या भावी उत्तुंर् कायाची मुहूती गमेढ अण्िासाहेब कवे यानंी याच कालखं ाती  पुण्याती  रोवली. 

णवष्ट्िुिास्री पणं ती  याचें पुनर्थववाहासबंंधीचे लेख बालपिीच कवे यानंी मुरू  येथे वाचले होतेी . तेी व्हाच 
णवधवाणववाह, पुनर्थववाह, पणरत्यक् ती ा या प्रश्नासंबधंी त्याचं्या मनाती  णवचाराचें काहूर माजती  असे. पुण्याती  
त्याचं्या या णवचारानंा पुन्हा एकदा चालना णमळाली. कै. सीती ारामपंती  देवधर यानंी रचलेले एक पद 
केसरीती  प्रणसद्ध झाले होतेी . तेी  अण्िानंा फार आव े. हे पद तेी  वारंवार रु्िरु्िती . पंण ती ा रमाबाई यानंी 
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िारदासदन ही संस्था प्रथम मंुबईला काढली होती ी. णवधवाचें णिक्षि व पुनवगसन हीच या संस्थेची कामे 
होती ी. ही ससं्था पुढे पुण्याला हलवली. तेी थून णती चे पणु्याजवळच के र्ावला स्थलातंी र झाले. मंुबईती  
असती ानाच या ससं्थेच्या कायाणवषयी अण्िासाहेब उत्सुक होतेी . अनाथबाणलकाश्रमाची कल्पना आधीच 
मनाती  रुजली होती ी. णवधवाणववाहोते्तजक मं ळ सुरू करायचं असं मनातंी  होतंी . त्याला आती ा आकार 
आला. एकीक े नोकरी आणि दुसरीक े सुटीच्या काळाती  संस्थेचा प्रचार करण्यासाठी णठकणठकािी दौरे 
असा कवे याचंा क्रम सुरू झाला. णवधवाणववाहाच्या पुरस्कत्यांची संमेलने भरणविे या उपक्रमालाही चारं्ली 
चालना णमळाली. अण्िाचें कायग चहूबाजंूनी फुलती  रे्ले. 

 
र्णिती ाचे प्राध्यापक या नात्याने कवे पुण्याती  आले. परंतुी  मूळची समाजसेवकाची भणूमका त्यानंा 

स्वस्थ बसू देती  नव्हती ी. महाणवद्यालयाच्याअभ्यासक्रमाती ील र्णिती ाबंरोबरच अण्िा समाजसेवचेी अनेक 
र्णितेी  मा ंती  चालले होतेी . आणि एक महत्त्वाची र्ोष्ट! त्यानंा नुसती ी दुसऱ्याला र्णितेी  णिकवायची नव्हती ी. 
ती र स्वती ःच ती ी र्णितेी  सो वायची होती ी. याती लं एक महत्त्वाचं र्णिती  अण्िानंी मा ंलं आणि प्रयत्नपूवगक 
सो वलंही. तेी  म्हिजे पुनर्थववाहाचं र्णिती . 

 
कवे याचें णमत्र नरहरपंती  जोिी याचंी बहीि र्ोदूबाई ही अकाली णवधवा झाली होती ी. णती ला भावानं 

मंुबईला नेलं. ती ी रमाबाईंच्या िारदासदनाती  राहू लार्ली. िारदासदन पुण्याला आले. र्ोदूबाईचं्या 
वण लानंीच कवे यानंा र्ोदूबाईबद्दल णवचारले. ११ माचग १८९३ रोजी कवे यानंी र्ोदूबाईंिी णववाह केला. 
येथपासून त्या आनंदीबाई कवे या नावानं ओळखल्या जाऊ लार्ल्या. एका णवधविेी णववाह करण्याचे 
धा सी पाऊल टाकून कवे यानंी त्यावळेच्या समाजमनाला धक् काच णदला होती ा. त्याबद्दल त्यानंा बरंच 
काही सहन कराव ंलार्लं. पि कवे िातंी  होतेी . अणवचल होतेी . उपेके्षच्या काटेरी बािानंा फुले समजून 
त्यानंी त्याचंा िातंी पिे स्वीकार केला. आणि पुिे िहराती ील त्याचं्या उज्ज्वल कायाची नादंीच या घटनेनं 
झाली. 
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बहहष्ट्कार, स्वीकार आहि आकार 
 
अण्िानंी पुनर्थववाह केला. हे एक धा सी पाऊल होतंी . अण्िा स्वती ः अणवचल होतेी . या णववाहाची 

चचा त्याकाळच्या वृत्तपत्रातूंी न भरपूर झाली. काही पत्रानंी  अणभनंदन केलं. पि बऱ्याच वृत्तपत्रानंी णनषेध 
केला. काहींची भाषा फारच कठोर होती ी. पि अण्िा िातंी पिे हे हलाहल पचवनू िातंी  राणहले. णववाहानंती र 
अण्िा नेहमीप्रमािे एकदा आनंदीबाईंसह मुरू ला रे्ले होतेी . मुरू ला वरे्ळाच अनुभव आला. मुरू ला 
र्ावकीची सभा भरली. आणि र्ावकीनं ती ीन ठराव केले- 

 
-एका बठैकीवर धों ोपंती ानंा घेऊन बसू नये. 
-ज्या सभेती  धों ोपतंी  असती ील त्या सभेती  इती रानंी जाऊ नये. 
-यानंती र तेी  पुन्हा आपल्या र्ावाती , कवा ीती , पाऊल टाकती ील ती र त्याचें बंधू णभकाजीपतंी  याचं्यावर 

बणहष्ट्कार घालावा. 
 
पणहल्या दोन ठरावाती ील आिय अण्िानंा मान्य होती ा. तेी  लोकापंासून दूर व्हायला ती यार होतेी . पि 

णती सरा ठराव अप्रत्यक्षपिे त्याचें कौटंुणबक नातेी संबधं ती ो िारा होती ा. ती ो ठराव अण्िानंा असह्य व जाचक 
वाटला. पनुर्थववाहबाबती  त्यावळेी लोकाचं्या प्रणती णक्रया ती ीव्र होत्या. 

 
“तुी म्हा काळती ोंड्याचंं पुन्हा दिगन नको.” 
“व्यणभचारावर पाघंरूि घालण्याकणरती ा पुनर्थववाह केला.” 
“हे लग्न फार काळ णटकिार नाही.” 

 
अिा अनेक क वट प्रणती णक्रयानंा अण्िा िातंी पिे सामोरे रे्ले. तेी रा मणहन्यानंती र या दापंत्याला 

मुलर्ा झाला. त्याचं नाव िकंर ठेवलं. अण्िावंरलोकानंी घाती लेला बणहष्ट्कार अण्िानंी स्स्थती प्रञवृत्तीने 
सहन केला. बंदुकीची र्ोळी कापसाच्या र्ाठीवर मारली व णती ची ती ीव्रती ाच कमी होतेी . अण्िा कापूस झाले 
होतेी . त्यानंी मनािी ही खूिर्ाठ बाधंली होती ी की या णवरोधाची धार बोथट होईल. बणहष्ट्काराचं रुपातंी र 
होईल. आणि या स्वीकारातूी नच आपल्या इस्च्छती  कायाला आकार येईल. हळुहळु ती सचं होती  रे्लं. 

 
नार्पूरचे कै. वामनराव कोल्हटकर यानंी पुनर्थववाहास उते्तजन देण्यासाठी कायग सुरू केले होतेी . 

अण्िानंी प्रथम ‘पुनर्थववाहोते्तजक मं ळ’ स्थापन करण्यासाठी कोल्हटकरानंा सहकायग केले. या नावाती ही 
थो ी सुधारिा करून‘पुनर्थववाह-प्रणती बंध-णनवारक मं ळी’ असा बदल झाला. अण्िा या संस्थेचे इ. स. 
१९०० पयत सती  कायगवाह होतेी . िके ो र्ावंी रे्ले, भाषिे केली, णनधी र्ोळा केला आणि त्यानंी संस्था 
नावारुपाला आिली. १८९५ साली त्यानंी सुटीच्या कालखं ाती  एकूि १३० णदवस प्रवास केला. नार्पूर, 
भ ंारा, रायपूर येथपासून बळेर्ावपयत सती  दौरा केला. 

 
णवधवाणववाहासारख्या चळवळीला लोकापंयत सती  नेिे र्रजेचे होतेी . लोकप्रबोधनाच्या मार्ातूी न या 

चळवळीला असलेला णवरोध मावळेल हे कवे यानंी जािले होतेी . प्रबोधनबरोबरच एखादा कृणती कायगक्रम 
आवश्यक होती ा. एखादा णववाह जुळवनू आिती ा आला ती र तेी  उदाहरिच प्रबोधनासाठी उपयुक्त ठरेल 
याबद्दल कवे याची खात्री होती ी. पाच-साती  वषांती  त्यानंी अिाप्रकारचे सुमारे पाच णववाह जुळवनू आिले. 
त्याती ला एक णववाह खुद्द त्याचं्या पुती िीचाच होती ा. मनूती ाई ही त्याचंी पुती िी. णती चे पती ी णभकू णबवलकर 
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अकाली रे्ले. अण्िाचें फर् गसनमधले एक सहकारी प्रा. र्ोप्रवद णचमिाजी भाटे हे णवधुर होतेी . त्यानंा 
अण्िानंी णववाहास उदु्यक् ती  केलं. १८९९ मध्ये हा पुनर्थववाह पुण्याती  झाला. या घटनेमुळे णवधवाणववाह 
कायाला चारं्ली चालना णमळाली. आपल्या णनरणनराळ्या भाषिातंी  अण्िा एक मुद्दा ती ळमळीने मा ंती  
असती . 

 
“गृहस्थाश्रमी जीवन स्रीसाठी तसेच प रुर्षांसाठी सवोत्तम व इष्ट असते. म्हिून द देवाने हवधवा 

झालेल्या आहि गृहहिीचे जीवन प न्हा लाभावे अशी स्वाभाहवक इच्छा बाळगिाऱ्या कोित्याही म लीवर व 
स्रीवर कायमचे वैधव्य लादले जाऊ नये.” 

 
कवे उत्तम वक् तेी  नव्हतेी . पि त्याचं्या भाषिाती  ती ळमळ इती की होती ी की, या णवचारानेच लोक भारावनू 

जाती . स्वती ः णवधवाणववाह करिे आणि पुढेणवधवाणववाहाचा सती ती  परुस्कार करिे यामुळे कवे केवळ 
स्वकीयाचं्याच नव्हे ती र अनेक पणरणचती ाचं्या रोषास पात्र झाले होतेी . आप्तजन दुरावले. उपेक्षा झाली. 
जन्मदात्या आईच्या मनाती ही पुत्राच्या या कृत्याबद्दल नाराजी होती ी. पि ध्येयपथावरील व्यक्तीचा दृढणनश्चय 
वादळवाऱ्याती ही ढळती  नाही. अण्िा ती से होतेी . कालातंी राने वाती ावरि णनवळती  रे्ले. पि त्यासाठी वषानुवष े
सती ती  कायग करीती  रहाव ेलार्ले. 

 
णवधवाणववाहाला णवरोध होण्यामारे् जी अनेक कारिे होती ी, त्यापकैी महत्त्वाचे कारि धमगकल्पना हे 

होतेी . णवधवाणववाहाच्या मार्ाती ली मोठी धों  म्हिजे धार्थमक कारिास्ती व होिारा णवरोध. हा णवरोध मो ून 
काढिे सहजासहजी िक्य नव्हतेी . धमगकल्पनातूंी न णनमाि झालेल्या रुढींची मुळे इती क्या खोलवर रुजलेली 
असती ाती  की, ती ी सहजी उख ून टाकिे िक्य नसतेी . यासाठी प्रयत्नाचें साती त्य आवश्यक असतेी . 
धमगकल्पनाचं्या जोख ाखालून समाजाला मुक् ती  करायचं असेल ती र आिखी भरीव अिा कामाची र्रज 
आहे हे कवे यानंी जािले. 

 
पंण ती ा रमाबाई आणि त्याच ंिारदासदन याबंद्दल कवे यानंा आदर होती ा. िारदासदनमधील बारा 

णवद्याणथत सनी णिश्चन धमग स्वीकारल्याची वाती ा आली आणि िारदासदन संस्थेबद्दल लोकाचंी नाराजी व्यक् ती  
झाली. कलकत्त्याजवळ बरानर्र इथं िणिपाद बनॅजी यानंी एक णवधवाश्रम सुरू केला होती ा. अिा 
संस्थाचंी माणहती ी कवे यानंा होती ीच. अिा प्रकारच्या ससं्थामंध्ये ज्या उिीवा आहेती , त्या टाळून 
णवधवाणिक्षिासाठी एखादी संस्था सुरू करिे आवश्यक आहे असे कवे यानंा वाटू लार्ले. 

 
प्रथम ही योजना अर्दी छोट्या स्वरुपाती  होती ी. पाचदहा णवधवासंाठी छोटा आश्रम! पि त्याचंी 

णनवास भोजनाचीही सोय करायची होती ी. त्यासाठी व णनधीसंकलनासाठी एखादं छोटंस ं मं ळ ती यार 
करायचं होतंी . याणिवाय एक महत्त्वाची र्ोष्ट म्हिजे अण्िाचंी कोिती ीही कृती ी ‘लोका ंसारें् ब्रह्मञान’ अिा 
स्वरुपाची नव्हती ी. त्यानंी स्वती ः आपल्या बचती ीतूी न या कामासाठी एक हजार रुपये णदले. १४ जून १८९६ 
रोजी त्यानंी णव. मो. णभ े याचं्या वाड्याती  एक बठैक भरणवली सोळा णमत्रमं ळी आली होती ी.  ॉ. रा. र्ो. 
भा ंारकर याचंी अध्यक्षपदी णनव  झाली ती र कवे याचंी णचटिीस म्हिून णनयुक्ती झाली. या संस्थेच्या 
णनधीसंकलनासाठी कवे यानंी दौरे केले. त्यानंा भरघोस पाप्रठबा णमळाला. केवळ पुण्यातूी न र्ोळा झालेल्या 
देिग्यामुंळे संस्थेला साती  णवधवाचंी सोय करती ा येिे िक्य झाले. १८९७ च्या अखेरीस मं ळीक े ५६३३ रु. 
११ आिे, ४ पै एवढी रक्कम णिल्लक होती ी. 
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मुलींच्या िाळाचं्या वसणती र्ृहाती  आती ापयत सती  अिा णवधवाचंी सोय करण्याती  येती  होती ी. आती ा संस्थेला 
स्वती ःची इमारती  असिे आवश्यक आहे असे सवांनाच वाटले. इथंही कवे यानंी स्वती ःपासूनच सुरुवाती  
केली. त्याचं्याजवळ त्याचंं एक णवमापत्र ( पॉणलसी) होतंी . यावर कजग काढून नव्या इमारती ीसाठी णनधी उभा 
करती ा येईल असे त्यानंा वाटले. १८ एणप्रल १८९९ रोजी त्यानंी आपले णवमापत्र णवश्वस्ती ाचं्या हवाली केले. 
आश्रमाच्या वार्थषक अहवालाती  मात्र ‘एका सद र्ृहस्थाकं ून देिर्ी’ एवढाच उल्लेख आहे. पुण्याच्या 
सदाणिवपेठेती  पेरूरे्टजवळच्या एका भाड्याच्या जारे्ती  ‘अनाथबाणलकाश्रम’ या संस्थेची स्थापना करण्याती  
आली. र्ोरे याचं्या मालकीच्या या घराती  अण्िासाहेब कवे यानंी आपलेही णबऱ्हा  नेले. पि 
अनाथबाणलकाश्रम नेहमी दूरच असावा, भरवस्ती ीती  नसावा असे कवे याचेंच मती  होतेी . १८९९ मध्ये पलेर्च्या 
साथीती  आश्रम काही काळापरुती ा र्ोखले याचं्या प्रहर्िे येथील ितेी ाती  हलणवला होती ा. या जारे्ती  सुमारे चार 
मणहने आश्रम चालणवला. तेी व्हा कवे यानंा वाटू लार्ले की, हे णठकािच आश्रमाला चारं्ले मर् हीच जार्ा 
अनाथबाणलकाश्रमासाठी णनणश्चती  झाली. 

 
जून १९०० मध्ये णहरं्िे येथील या जारे्ती  एक पिगकुटी बांधण्याती  आली. लहानिी झोप ीच. णती ला 

त्याकाळी पाचि ेरुपये खचग आला. या पिगकुटीती  त्यावळेी आठ णवधवा रहाती  होत्या. आश्रमाची व्यवस्था 
बघायला कुिीती री हव ंहोतंी . दोन अणववाणहती  मुलीही णती थचं अिी व्यवस्था पाहण्यासाठी रहाती  होत्या. 

 
कवे याचं्या प्रथम पत्नीची थोरली बहीि नमगदाबाई याही आश्रमाच्या कामाती  सहभार्ी झाल्या. 

स्वयंपाकपािी आणि मुलींच्या सुखसोयी याकं े लक्ष देती . फर् गसन कॉलेजमधील काम होतेी च. णदवसभर 
कॉलजचे काम करून सायकंाळी जेवनूच कवे प्रहर्ण्याच्या वाटेला लार्ती . रात्री आणि पहाटे मुलींना 
णिकवनू पनु्हा कॉलेजच्या कामाला उपस्स्थती  होती . कॉलेज आणि आश्रम यातंी च सारा वळे जाती  असल्याने 
साहणजकच ससंाराचा सारा भार आनंदीबाईनंा उचलावा लारे्. त्याचंी प्रकृती ीही बरी नसे. ती रीही त्या ही 
कसरती  कसोिीने करीती  होत्या. आपल्या मदती ीसाठी त्यानंी ज्यानंा घेती ले होतेी , त्याचं्या जाती ीपाती ीचा 
णवचार न करती ा त्यानंा कामे णदले होतेी . पणं ती ा रमाबाई याचंी णिकवि आणि पती ीच्या उदात्त कायाचे 
आदिग उदाहरि या दोन्ही र्ोष्टीमुळे आनंदीबाईही कवे याचं्याच कायाती  पयायानेसहभार्ी झाल्या होत्या 
असे णदसतेी . आनदीबाईनी संसाराची आघा ी उत्तम रीती ीने साभंाळून कवे याचं्या कायास होईल तेी वढी 
मदती  केली. आश्रमाच्या नावाला कोित्याही प्रकारे कलंक लार्िार नाही याची खबरदारी त्या घेती  असती . 
त्यामुळे बायाचे घर ... आनंदीबाईचे घर. हे लोकानंा आश्रमासारखेच वाटती  होतेी . 

 
अण्िासाहेब कवे अहोरात्र कायावाचामनाने आश्रमासाठी काम करीती  होतेी . अनंती  अ चिींचे  ोंर्र 

पार करण्यासाठी अपार कष्ट कराव ेलार्ती  होतेी . पिेु तेी  प्रहर्िे अंती र सहा णकलोमीटरचं. आजच्यासारखे 
रु्ळरु्ळीती  रस्तेी ही नव्हतेी . पावसाळ्याती  णचखल तुी  वीती  जाव ेलारे्. वाटेती ले नाले तुी  ंुब भरून वाहू लार्ती . 
आणि हे सारं करीती  असती ानाच पाठीवर मोठं र्ाठो ं असे. प्रहर्ण्याला ज्या वस्तूी  उपलब्ध होती  नसती , 
त्याचंं ओझं असे. अिा दुहेरी श्रमाचंी मुळीच पवा न करती ा कवे प्रहर्ण्याची वाट चालती  होतेी . 

 
अनाथबाणलकाश्रमाच्या कामाला र्ती ी णमळाली. कवे याचंी पायपीट सुरूच होती ी. घरची काळजी 

नसली ती री घराती  कुिी आजारी असेल ती र बाया अण्िाचं्या वाटेक ं  ोळे लावनू असती . हा सवग त्रास 
वाचणवण्यासाठी प्रहर्ण्याला जी पिगकुटी बाधंली होती ी त्याच पिगकुटीच्याजवळ मोठी इमारती  बाधंली अस ं
ठरलं. प्रथम आठ हजार रुपये खचग करून मुख्य चौकाची दणक्षिेक ील बाजू आणि णती ला लर्ती  पूवगपणश्चम 
बाजंूच्या दोन दोन खोल्या अिी इमारती  ती यार झाली. अनेकानंी या णवस्ती ारासाठी देिग्या णदल्या, वर्गिी 
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णदली. १९०२ च्या उत्तराधाती  ही इमारती  ती यार झाली. मर् स्वती ः कवे कुटंुबासह णती थं रहायला रे्ले. 
सुरुवाती ीला प्रहर्ण्याची वाटही चारं्ली नव्हती ी. ख ब ीती  रस्तेी , दर् र्ोटे वर आलेले, मुलानंा िाळेती  
पोचणवण्यासाठी कवे यानंी बैलाच्या छकड्याची योजना केली. पुढे आश्रमाचे बरेच काम तेी थील णस्रयानंी 
अंर्ावर घेती ले. काही वषानंती र कवे पनु्हा पुण्याती  रहायला आले. 

 
१९०५ सालापासून संस्थेला बरे णदवस आले. संस्थेला प्रणसद्धी णमळू लार्ली. दूरवरून लोक येती , 

संस्था पाहून समाधान व्यक् ती  करीती . त्याकाळी सामान्यपिे दरवषी एक हजार स्रीपुरुष ही ससं्था बघायला 
येती . यामंध्ये सामान्यजनापंासून मोठमोठे अणधकारी, अमंलदार, धणनक, णवद्वान असेही लोक येती ... पि 
कवे याचं्या कुटंुबाती ील ... णविषेती ः आई व व ील बधूं या आश्रमाती  आती ापयत सती  आले नव्हतेी . 

 
१९०२ मध्ये कवे याचें व ील बधूं आणि त्याचं्या वृद्ध मातुी ःश्री पंढरपूरच्यायाते्रला रे्ले होतेी . मुरू  

र्ावच्या लोकानंी अण्िा कवे याचं्यावर णवधवाणववाहाणनणमत्त बणहष्ट्कार घाती ला होती ा. तेी व्हापासून र्ाव आणि 
घर तुी टले होतेी . कवे यानंा ही बोच होती ी. त्यानंी बधंूंना णलणहले... 

 
“पंढरपूरच्या याते्रसाठी जाती  आहाती . परती  जाती ाना दोन णदवस पुण्याती  याव.े माझ्याच घरी उती राव े

असा आग्रह नाही. पि कसेही करून आश्रम बघावा अिी माझी इच्छा आहे.”भावाचं मन र्लबललं. 
आईलाही मनातूी न आनंदच झाला. णभकाजीपंती  व माती ोश्री पंढरपूरला रे्ले. येती ाना पुण्याती  उती रले. 
त्याचं्याबरोबर आईची बहीि ... माविी येईल असे कवे यानंा वाटले होतेी . पि माविी येऊ िकली नाही. 
माविीच ं या भाच्यावर फार पे्रम होतंी . पि पुनर्थववाहानंती र तेी  पे्रम आटलं. आईबरोबर माविीही याते्रला 
आली होती ी. ती ी पुण्याती ही आली. पि ती ी आश्रम बघायला आली नाही. आईचं मन द्रवलं. पि माविीच ं
नाही द्रवलं. कवे यानंा या घटनेमुळं वाईट वाटलं. पि करिार काय? ती रीही आई आणि व ील बधूं भेटले 
यामुळं त्यानंा र्णहवरून आलं. 

 
धों ूनं णवधविेी पुनर्थववाह केल्यापासून जे वाती ावरि र्ढूळ झालं होतंी  तेी  आती ा पुष्ट्कळ णनवळलं होतंी . 

आई आणि भाऊ भेटले पुत्रभेटीनं मातेी ला मनस्वी आनंद झाला.  ोळ्यातूंी न मायेचा पाझर स्रव ूलार्ला. कवे 
याचंाही कंठ दाटून आला. पि कवे यानंा णविषे समाधान झालं तेी  याचं की, आईनं आणि भावानं आश्रम 
बघून समाधान व्यक् ती  केलं. 

 
कवे सारं भरून पावले. 
 
समाजाती  त्याचंा बोलबाला झाला होती ा. कुठंकुठं णवरोध आणि उपेक्षा यानंा ती ों  द्याव ंलार्ती  होतंी . 

ती री सामान्यपिे त्याचं्या कायाचा सवगत्र स्वीकार झाला होती ा. लोक देिग्या देती  होतेी . कौतुी क करीती  होतेी . 
पि घरच्याचंी िाबासकी णमळाली यामुळं कवे कृती ाथग झाले. 

 
मुरू च्या लोकानंी सुरुवाती ीला कवे याचं्यावर बणहष्ट्कार घाती ला. त्याच लोकानंी यथावकाि कवे 

याचंा स्वीकार केला. कारि त्याचं्या कायाला आती ा चारं्ला आकार आला होती ा. लोकमान्यती ा लाभली 
होती ी. बणहष्ट्काराचं रुपातंी र स्वीकाराती  होिं आणि कायग आकारास येिं यासाठी कवे यानंा वषानुवष े
स्स्थती प्रञवृत्तीने, ‘अेकला चलो रे’ पद्धती ीने वाटचाल करावी लार्ली. ही वाटचाल म्हिजे अक्षरिः 
पायपीट होती ी. पि या पायणपटीतूी न एक मंणदर साकारलं होतंी .  



 

 

अनुक्रमणिका 
 

‘वेल  गेला गगनावरी’ 
 
व ील बधंूंची आश्रमाला पणहली भेट! त्यानंती र बारा वषांनी त्यानंी आश्रमाला पनु्हा भेट णदली. या 

बारा वषांच्या, म्हिजेच एक ती पाच्या कालावधीती , कवे याचंी ती पश्चया फळाला आली होती ी. त्याचं्या 
कायाचा समाजानं स्वीकार केला होती ा. णदनकर हा पतु्र मोठा झाला होती ा. कवे याचें मामामामी.. रॅग्लर र. 
पु. पराजंपे याचें आईव ील, यानंीही कव्यांच्या कायाला समाधानाची पावती ी णदली होती ी. याच सुमारास 
कवे आती ा पन्नािीला पोचले होतेी .  ेक्कन एज्युकेिन सोसायटीचे आजीव सदस्य या नात्याने संस्थेच्या 
कामाचा पसाराही वाढला होती ा. आश्रमाचा व्यापही खूप वाढला होती ा.  ेक्कन एज्युकेिन सोसायटी या 
संस्थेतूी न णनवृत्त व्हाव ं असा णवचार मनाती  घोळती  होती ा. वीस वषग पूिग होण्यापूवीच णनवृत्ती घेती ली ती र 
णनवृत्तीवतेी न णमळिार नव्हतेी . बाया कवे म्हिती , “घरखचग कसा चालवायचा?”संस्थेच्या अन्य सभासदानंी 
कवे याचं्या णनवृत्तीला नापसतंी ी दिगणवली. उलट १९०४ मध्ये त्यानंी ती ीन वष ेणवनावतेी न रजा घ्यावी असा 
पयाय सुचणवला. 

 
ती िाती  आिखी एका घटनेने कवे याचं्या णवचारानंा वरे्ळीच चालना णमळाली. १८९९ मध्ये 

रत्नाणर्रीच्या एका र्ृहस्थानंी कवे यानंा पत्र णलहून णवचारिा केली. त्याचं्या १४, १२ आणि १० वषांचा ती ीन 
मुलींना बाणलकाश्रमाती  प्रविे हवा होती ा. थोरली १४ वषांची णवधवा होती ी. या णती घींनाही णिक्षि णमळाव ेअिी 
त्या र्ृहस्थाचंी इच्छा होती ी. कवे यानंी त्या णवधवलेा आणि अन्य दोन अणववाणहती  बणहिींना आश्रमाती  प्रविे 
णदला. अणववाणहती  मुलींना आश्रमातंी  प्रविे देण्याचा हा प्रारंभ होती ा. अिा अणववाणहती  मुलींची संख्या वाढू 
लार्ली. १९०६ पयत सती  आश्रमाती  एकूि ७५मुली होत्या. त्यापैकी १९ मुली अणववाणहती  होत्या. अणववाणहती  
मुलींची संख्या एकूि मुलींच्या पचंवीस टके्क  संख्येपेक्षा जास्ती  असू नये असे धोरि होतेी . तेी  योग्यच होतेी . 
पि त्यामुळे अनेक अणववाणहती  मुलींना प्रविे देिे अिक्य होती  होतेी . त्यानंा चारं्ले जीवन जर्ण्याची सधंी 
नाकारली जाती  होती ी. 

 
पुण्याती ली हुजुरपार्ा िाळा आणि आिखी एक रेप्रनर् कॉलेज एवढीच मुलींच्या णिक्षिाची सोय 

पुण्याती  त्यावळेी होती ी. बाणलकाश्रमाने केलेल्या कायाचे लोकानंा कौतुी क होतेी . पि अणधक मुलींना संधी 
हवी असेही लोकानंा व खुद्द कवे यानंा वाटती  होतेी . अणववाणहती  प्रकवा णवधवा नसलेल्या णववाणहती  णस्रयासंाठी 
णनवासभोजनासह णिक्षिाची सोय आिखी एखाद्या संस्थेद्वारे करिे आवश्यक आहे हे कवे यानंी 
अनाथबाणलकाश्रमाच्या व्यवस्थापन मं ळाला पटवनू णदले. अिी सोय केली ती र जो आर्थथक भार सोसावा 
लारे्ल ती ो स्वती ः सोसण्याची ती यारी कवे यानंी दाखवली. 

 
कवे यानंी धीराने पुढचे पाऊल टाकले. ेक्कन एज्युकेिन सोसायटीनेलक ीपुलाजवळ असलेल्या 

आपल्या वाड्याती  मणहला णवद्यालय सुरू करण्यासाठी सहकायग केले. 
 
आणि महाराष्ट्राती ीलच नव्हे ती र देिाती ील मणहलाचं्या प्रर्ती  णिक्षिाची मुहूती गमेढ रोवली रे्ली. माचग 

१९०७; रंर्पंचमीचा णदवस, सहा णवद्यार्थथनींचे मणहला णवद्यालय सुरू झाले. सहापैकी ती ीन णवद्यार्थथनी 
अनाथबाणलकाश्रमाती ील होत्या. काही णवद्याणथत सनींनी काही काळ अणववाणहती  रहाव ेआणि णिक्षि पूिग कराव े
यासाठी दानिरू देिर्ीदाराचं्या मदती ीने णिष्ट्यवृत्ती सुरू केली. कवे याचेंच णिक्षक णव. ल. सोमि या 
मणहला णवद्यालयाती  णिक्षक झाले. नमगदाबाईंनी ( राधाबाईंची बहीि ) स्वयंपाकघर व अन्य व्यवस्थापनाची 
जबाबदारी घेती ली. मणहला णवद्यालयाला लोकाचंी सहानुभतूी ी णमळू लार्ली. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

मंुबईती ील एका मणहलेने घरोघर प्रह ून धान्य जमणवले आणि तेी  णवकून आलेली रक्कम कवे याचं्या 
संस्थेला णदली. ‘मुष्टीफं ’ या नावाने ही योजना लोकणप्रय झाली. सुरुवाती ीला कवे यानंा या फं ातूी न फक्त 
साती  रु. चार आिे णमळाले. पि या मार्ची भावना मोठी होती ी कळकळ होती ी. कवे याचंा त्यामुळेच कामाचा 
उत्साह वाढला. 

 
एका र्ृहस्थाचं्या आठ मुली आणि या मुलींची आत्या यानंी या मणहला णवद्यालयाती  णिक्षि घेती ले. 

श्रीमती ी र्ंर्ाबाई र्ोखले या णवधवा मणहलेने‘ञानप्रकाि’ मध्ये मणहला णवद्यालयासंबधंी लेख वाचला. त्यानंी 
दरमहा एका मुलीसाठी पाच रुपये णिष्ट्यवृत्ती देऊ केली. 

 
मणहला णवद्यालयासाठी आती ा नव्या इमारती ीची आवश्यकती ा होती ी. १९११ मध्ये यासबंंधी योजना 

आखण्याती  आली. त्यावळेी एकूि खचग णकमान पंचवीस हजार रुपये येिार होती ा. एकतृी णती यािं खचग एन. 
एम. वाण या रस्टने देऊ केला. यासाठी जो चेक णदला होती ा, त्यावर चुकून ‘बालणवधवा िाळा’ अस ं
णलणहलं होतंी . दुरुस्ती ीनंती र चेक वटला. या खटाटोपाती  एक वरे्ळीच अ चि उभी राणहली. मणहला 
णवद्यालयासाठी जमा होिारा णनधी ज्या बकेँती  ठेवला होती ा ती ी बँक बु ाली. नामदार र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले 
यानंी भारती  सेवक समाजाच्या राखीव णनधीतूी न पाच हजार रु. काढले आणि कवे यानंा कजाऊ णदले. 

 
प्रहर्िे येथे अनाथबाणलकाश्रमाच्या िजेारीच णनवासाची सोय असलेली मणहला णवद्यालयाची नवी 

इमारती  १९११ मध्ये बाधंण्याती  आली. कवे याचंी मेहुिी पावगती ीबाई आठवले या कोकिाती  देवरुख येथे 
होत्या. त्या कवे याचं्या कामाती  सहभार्ी झाल्या. त्याचंा मुलर्ा नाना याला चारं्ले णिक्षि णमळाले. 
अनाथबाणलकाश्रम सुरू करती ाना केवळ णस्रयाचंा उद्धार एवढेच मयाणदती  उणद्दष्ट कवे याचं्यासमोर नव्हतेी . 
ती र राष्ट्रउभारिीच्या कायाती  समाजसुधारिादं्वारा आपलाही वाटा असावा असे त्यानंा वाटले. णिक्षि हे 
पणरवती गनाचे महत्त्वाचे साधन असतेी . ‘एक पुरुष णिकला ती र एक व्यक्तील णिकतेी , पि एक स्री णिकली ती र 
संपूिग कुटुबं णिकतेी ’ या ती त्त्वास अनुसरून कवे यानंी स्रीणिक्षिाच्या कायाक े आपले लक्ष कें णद्रती  केले. 

अनाथबाणलकाश्रमाच्या हेतूी बाबाती  त्यानंी एक णनवदेन प्रसृती  केले होतेी . त्याती  १९०२ साली त्यानंी 
काही णवचार स्पष्ट केले आहेती . तेी  असे- 

 
“आश्रमाती ील णवद्यार्थथनींनी णवद्या संपादन करून नीती ीने आपला चणरती ाथग चालवावा एवढाच केवळ 

आश्रमाचा हेतूी  नाही. ती र त्यानंी ती से करून णिवाय आपल्या देिभणर्नींच्या उपयोर्ी प ाव.े त्याचं्या 
उन्नती ीला सहाय्य कराव ेहा आश्रमाचा हेतूी  आहे. याणिवाय णवद्या सपंादन करून द्रव्याची अपेक्षा न करती ा 
संपाणदती  णवदे्यचा उपयोर् केवळ परोपकाराथग काम करिाऱ्या व या आश्रमासारख्या ससं्था आपल्या 
सामर्थ्यावर चालणविाऱ्या काही णस्रया आश्रमातूी न ती यार होती ील अिी आश्रमाला फार उमेद आहे.” 

 
आपल्या सामाणजक कायाला आध्यास्त्मक अणधष्ठान णमळाले पाणहजे असे कवे यानंा सती ती  वाटती  

राणहले. यासाठी त्यानंी ‘णनष्ट्काम कमग मठाची’ स्थापनाकेली. र्ीतेी चा संदेि प्रत्यक्ष कायगवाहीती  आिावा या 
उदे्दिाने ही संस्था स्थापन झाली. ‘न मे कमगफले स्पृहा’ हा भर्वत र्ीतेी चा संदेि. स्रीणिक्षिाच्या कायाती ही 
फळाची आिा न धरती ा काम करिाऱ्या व्यक् ती ी सहभार्ी व्हाव्याती  असे कवे यानंी ठरणवले. 

 
४ नोव्हेंबर १९०८ रोजी कवे यानंी त्याचें दोन सहकारी ... ना. म. आठवले आणि मथुराबाई 

उचर्ावकर याचंासह णनष्ट्काम कमग मठाची िपथ घेती ली. त्या िपथेची िब्दावली अिी होती ी. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

“आश्रमाचे, हवद्यालयाचे व अशासारख्या लोकोपयोगी संस्थांचे काम करण्यासाठी जे इहंडयन 
लेडीज हमशन स्थापावयाचे आहे, त्या कामी मी आपले जीहवत, या हवश्वाचा चालक जो परमात्मा, त्याला 
स्मरून अपपि करीत आहे. माझ्या जीहवतावर आता माझा हक्क नाही. त्याचा उपयोग संस्थेने वाटेल तसा 
करून घ्यावा. माझ्या स्वतःच्या क ट ंबाच्या खचासंबंधाने संस्था जे ठरवील ते मला मान्य आहे.” 

 
णनष्ट्काम कमग मठ ही अण्िाचं्या सेवालीन अतंी ःकरिाची सुंदर साक्ष होती ी. मठाचे प्रत्यक्ष कायग लरे्च 

सुरू झाले नसले ती री कायगकत्यांच्या मनाती  सेवाभाव पे्रणरती  करण्यासाठी अण्िानंी बरेच प्रयत्न केले. 
आश्रमािजेारी एक टेक ी होती ी. टेक ीवर णनवान्ती  वाती ावरि होतेी . वरून णनळंभोर आकाि, 
अवती ीभवती ीचा णवस्ती ीिग पणरसर, िातंी ती ा... अिा वाती ावरिाती  आश्रमाती ील सवग मुलींना आणि कायगकत्यांना 
त्यानंी एकत्र केलं. ती ळमळीनं बोलले. अण्िाचंा प्रत्येक िब्द भावनेती  प्रचब णभजलेला होती ा. याती  
कोिावरही कसलीही सक् ती ी नव्हती ी. होती ी ती ी स्फूती ी. काहींची मनं णमळाली, मतंी  णमळाली. कायगकतेी  
णमळाले आणि णनष्ट्काम कमग मठ ही उदात्त कल्पना आकारास आली. 

 
कायगकत्यांच्या पणहल्या तुी क ीती  चार पुरुष होतेी . चौदा णस्रया होत्या. कौलरे्कर आणि र्ा र्ीळ ही 

दोन दापंत्ये णनष्ट्काम कमग मठाच्या कायाती  सामील झाली. श्री. व सौ. कौलरे्कर आणि श्री. व सौ. 
र्ा र्ीळ हेच मठाचे पणहले चार कायगकतेी . या कल्पनेला काही णवरोधही झाला. णवधवाश्रमाती ीलच श्रीमती ी 
देवधर व श्रीमती ी नामजोिी याचंा या कायाला णवरोध होती ा. आश्रमाती ील मुली या कायाक े वळल्यास 
आश्रमाचे नुकसान होईल असे त्यानंा वाटती  होतेी . 

 
साधेपिा, णनरपेक्षवृत्ती, णभक्षा मार्ून णमळालेल्या अन्नावर रु्जराि आणि अहर्थनि सेवावृत्ती या र्ोष्टी 

मठाच्या कायगकत्यांसाठी बंधनकारक होत्या. कवेयाचं्या टीकाकाराचं्या मतेी  ही अव्यवहायग कल्पना होती ी. 
व्यवहाराती ः ही कल्पना अव्यवहायग होती ीच. पि भारती सेवक समाजाला प्रकवा णमिनरी लोकानंा जसे 
णनष्ठावतंी  कायगकतेी  णमळाले, ती से णनष्ट्काम कमग मठ या ससं्थेला णमळाले नाहीती  हे सत्य आहे. १९१२ मध्ये 
मठाती  सेवक व सेणवका म्हिून ९ व्यक्तींची नोंद होती ी. णनष्ट्काम कमग मठाबाबती  कवे याचंी भणूमका उदात्त 
होती ी. पि या मठाला आतूी न व बाहेरून होती  असलेला णवरोध त्याचं्या मनाला मनस्वी दुःख देिारा होती ा. 

मठाच्या एका अहवालाती  कवे यानंी आपली व्यथा व्यक् ती  केली आहे. तेी  णलणहती ाती - 
 
“णनष्ट्काम-कमग-मठाचा पाया घाती ला रे्ला आहे. यावर सुंदर व भव्य इमारती  उठतेी  अर्र याचाच 

एकेक दर्  कोसळून ती ो जमीनदोस्ती  होती ो हे भणवष्ट्यकाळी ठरावयाचे आहे. असल्या संस्था सुरळीती  
चालण्याला केवळ पैिाचा स्वाथगत्यार् करून भार्ती  नाही. अहंकार, स्वमती ाचा फाजील अणभमान, परमती  
असणहष्ट्ितुी ा वर्ैरे अनेकवृत्ती सहकायाच्या आ  येती ाती . कायगकारी मािसे असल्या मनोवृत्तीच्या ती  ाख्याती  
साप ल्यामुळे संस्था लयाला रे्ल्याची उदाहरिे आपल्या देिाती  सध्याच्या काळी हवी तेी वढी साप ती ील.” 

 
१९१४ मध्ये कवे  ेक्कन एज्युकेिन सोसायटीच्या सेवतूेी न णनवृत्त झाले. आपल्या ससंाराला आणि 

चणरती ाथाला जेवढे पैसे लार्ती ील तेी वढेच ठेवनू, बाकीचे सवग त्यानंी णनष्ट्काम-कमग-मठ या ससं्थेला णदले. 
कौटंुणबक जबाबदाऱ्या त्यानंी आती ा कमी केल्या होत्या. ती ीन मुले आणि पती ी याचंा संसार उत्तम रीती ीने 
साभंाळण्यासाठी बायाने मन घट्ट केले. कवे यानंी ती र आती ा वानप्रस्थाश्रमाती  जाण्याचे ठरणवले होतेी . पि 
त्याचं्या हातूी न यापेक्षा अणधक भव्यणदव्य कामणर्री व्हायची होती ी. 
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णनष्ट्काम कमग मठ, णवधवाश्रम आणि मणहला णवद्यालय या ती ीनही वरे्वरे्ळ्या संस्था मणहलाचं्या 
उद्धाराचेच कायग करीती  होत्या. मठाची काही उणद्दष्टे ‘ती ऱ्हेवाईक’ होती ी आणि सवगसामान्य लोकानंा ती ी 
पेलविारी नव्हती ी हे कवे यानंा मान्य होतेी . त्याचप्रमािे मुलींना उच्चणिक्षि देऊन त्याचंी णववाहाची 
वयोमयादा वाढणविे हे मणहला णवद्यालयाचे उणद्दष्ट! पि अिा उणद्दष्टानुरुप कायग करिाऱ्या आिखीही काही 
संस्था देिाती  सुरू झालेल्या होत्या. त्यामुळेच १९१५ च्या सुरुवाती ीला या ती ीनही संस्थाचें एकत्रीकरि 
करून‘मणहलाश्रम’ असे यथाथग नाव या नव्या ससं्थेला देण्याती  आले.  ेक्कन एज्युकेिन सोसायटीच्या 
घटनेवर आधाणरती , पि मणहलाणवकासाची उणद्दष्टे समोर ठेवनू नवी घटना मणहलाश्रमासाठी ती यार करण्याती  
आली.ती ीनही संस्थाचं्या एकत्रीकरिामुळे संस्थेच्या प्रर्ती ीला मदती  झाली. णवधवा नसलेल्या मुली व णस्रया 
याचं्या णिक्षिाचे मार्ग खुले झाले. 

 
या मार्ांचा अणधक णवस्ती ार व्हायचा होती ा. 
 
१९१५च्या ऑर्स्ट मणहन्याती ील सकाळ. कवे प्राध्यापकपदावरून मुके्त झाले होतेी . आती ा तेी  बराचवळे 

आश्रमाला देती . रोजचं टपाल बघती  होतेी . एकेक पत्र उलर् ून वाचती  होतेी . एक जा  णलफाफा हाती ी 
आला. उघ ला. वाचू लार्ले. त्यामध्ये जपानमधील मणहला णवद्यापीठाची माणहती ी होती ी. आणि अण्िाचं्या 
कल्पनािक् ती ीला अणधक चालना णमळाली. णवधवाश्रम झाला. अनाथ बाणलकाश्रम झाला, मणहला णवद्यालय 
आकारास आले. णनष्ट्काम कमग मठाच्या रुपाने कायगकतेी  णमळाले. ससं्थाचें एकत्रीकरि करून मणहलाश्रम 
ती यार झाला. पि णवद्यापीठ?  

 
मणहलासंाठी णवद्यापीठ? 
 
ही कल्पनाच वरे्ळी होती ी. जपानमधील मणहला णवद्यापीठाच्या माणहती ीपत्रकाच्या वाचनाने या 

कल्पनेचे बीजारोपि झाले. उच्च णिक्षिाबाबती  समाजाचा मणहलासंबधंी दृणष्टकोन हा एक प्रश्न ती र होती ाच, 
पि णिक्षिाच्या माध्यमाबाबती चा प्रश्नाही णती ती काच महत्त्वाचा होती ा. मातृी भाषेतूी न उच्च णिक्षिाची सोय होिे 
मणहलाचं्या दृष्टीने णहती कर होतेी . याबाबती ही ठोस पावले उचलिे आवश्यक आहे, असे कवे यानंा वाटले. 
यासाठी महाराष्ट्र मणहला णवद्यापीठ स्थापन करिे हे कवे याचें स्वपन होतेी . तेी  स्वपन त्यानंी साकार केले. 
मणहला णवद्यापीठाची स्थापना झाली आणि... 

 
अनाथबाणलकाश्रम तेी  मणहलाणवद्यापीठ असा कवे याचं्या स्वपनाचा णवस्ती ार झाला. 

अनाथबाणलकाश्रमाचं लावलेलं इवलंसं रोप ... मणहला णवद्यापीठाच्या रूपानं या रोपाचा वले र्र्नावरी 
रे्ला... 
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स्वप्न : पूती आहि हवस्तार 
 
‘महषी कवे हे पदवीनं नंती र महषी झाले. पि कायाच्या रूपानं तेी  सुरुवाती ीपासूनच महषी होतेी . या 

महषीनं एक स्वपन पाणहलं. हे स्वपन सत्याती  उती रणवण्यासाठी त्यानं अथक पणरश्रम केले. अनाथबाणलकानंा 
आणि णवधवानंा णिक्षिाद्वारे समाजाती  प्रणती ष्ठा प्राप्त  करून देण्याच्या रूपानं या स्वपनाची सुरुवाती  झाली. 
सवगसामान्य मुलींनाही णिक्षि णमळालं पाणहजे या उदे्दिानं मणहला णवद्यालयाची स्थापना झाली. पि 
एवढ्यानं ही स्वपनमाणलका थाबंली नाही. स्रीणिक्षिाच ंपती ाकास्थान म्हिजे मणहला णवद्यापीठ. अनेकाचं्या 
मनाती  असा प्रश्न होती ा की १८५७ सालीच भारती ाती  णवद्यापीठाचंी स्थापना झाली होती ी. मंुबई णवद्यापीठ 
होतेी च. या णवद्यापीठाती  णस्रयानंा उच्च णिक्षिासाठी मज्जाव होती ा असे नाही. मर् कवे यानंा मणहलासंाठी वरे्ळे 
णवद्यापीठ असाव ेअसे का वाटू लार्ले? 

 
आपल्या आत्मवृत्ताती  कवे यानंी स्रीणिक्षिाबाबती  आपली ती ाणत्त्वक भणूमका स्पष्ट केली आहे. 
त्यानंी मा ंलेले मुदे्द असे- 
 
✺ णस्रया म्हिजे मानवजाती ीचे घटक व स्वत्वणवणिष्ट व्यक्ती  आहेती  हे ओळखून त्यानंा णिक्षि 

द्याव.े 
 
✺ सुपत्नी व सुमाती ा होण्याची पात्रती ा णस्रयाचं्या अंर्ी येईल असे णिक्षि त्यानंा देिे. 
 
✺ आपल्या प्रापंणचक जीवनाचा राष्ट्राच्या उन्नणती -अवनती ीिी, अस्फुट असला ती री, णनकट संबधं 

आहे असे त्याचं्या नेहमी ध्यानाती  राहील अिा प्रकारचे णिक्षि त्यास देिे. 
 

णनरणनराळे पाश्चात्य व पौवात्य णवचारवतंी , िरीरिास्रञ,  ॉक्टर, विंिास्रञ याचें स्रीपुरुषभेदासंबधंी 
व समानतेी सबंंधी णवचाराचें समालोचन करून कवे यानंी याबाबती  भणूमका ती यार केली. णस्रयानंा वरे्ळ्या 
णिक्षिाचीच र्रज आहे येथपासून णस्रयानंा वरे्ळेच काय, पि कुठलेच णिक्षि असण्याची मुळीच र्रज 
नाही असे णवणवध वादीसंवादी सूर त्याकाळी समाजाती  प्रचणलती  होतेी . या सवग णवचाराचंा ऊहापोह करून 
कवे यानंी णस्रयाचं्या उच्चणिक्षिाबाबती  आपली चार प्रमेये मा ंली. 

 
✺ आपि जबाबदार मानवी व्यक् ती ीआहोती  ही भावना व आपल्या सामर्थ्याणवषयी आत्मणवश्वास 

ज्याच्या योर्ाने उत्पन्न होईल असे पुरुषसामान्य णिक्षि णस्रयानंा देिे. 
 
✺ णस्रया या कुटंुबाच्या सूत्रधार असती ाती . ‘र्ृणहिी र्ृहमुच्यतेी ’ याती ील र्र्थभती ाथाप्रमािे ती िी 

र्ृणहिी बनणवण्याचे सामर्थ्यग ज्या णिक्षिाच्या योर्ाने णस्रयामंध्ये उत्पन्न होईल असे णिक्षि 
त्यानंा देिे. 

 
✺ आपि राष्ट्राचा घटक आहो ही भावना ज्या णिक्षिाने उत्पन्न  होईल असे णिक्षि णस्रयानंा णदले 

पाणहजे. 
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✺ काही कारिानंी आपि संसाराती  प ू नये असे ज्या णस्रयानंा वाटती  असेल त्यानंी आपापली 
ध्येये ठरवनू, ती ी साध्य होण्याला ज्या णिक्षिाची जरूर असेल, तेी  णिक्षि त्यानंा णदले पाणहजे. 
अिा णस्रयाचंा लहानसा वर्गही राष्ट्राच्या स्थैयाला व प्रर्ती ीला आवश्यक आहे. कोित्याही 
स्रीला आपि अमुक णवद्या णिकावी असे वाटून, अमुक उद्योर् करावा असे वाटती  असेल, ती र 
कायद्याची अथवा समाजाची बंधने णती च्या मार्ाती  आ वी येऊ नयेती . सामान्यती ः णस्रयानंी 
कोितेी  णिक्षि घ्याव ेयाणवषयी णवचार होिे अत्यंती  र्रजेचे आहे. त्या णवचाराचें प्रणती प्रबब कृती ीती  
उठणविारी मािसे ती यार झाली पाणहजेती . अिा णवचाराचं्या व कृती ीच्या झर्ड्यातूी नच 
उत्क्रातंी ीची वाट रे्ली पाणहजे.  

 
णनष्ट्काम-कमग-मठ या चळवळीती  सहभार्ी असिारे श्री. महादेव र्ा र्ीळ यानंी मणहला 

णवद्यापीठाच्या कायासाठी पणहली दहा हजार रुपयाचंी देिर्ी देण्याचे ठरणवले. ‘महाराष्ट्र वुइमेन्स 
युणनव्हर्थसटी’ ही स्थापन होऊन णती चे पणहले कॉलेज प्रहर्िे येथे असावे अिी र्ा र्ीळ यानंी इच्छा 
व्यक् ती केली. याच सुमारास राष्ट्रीय सामाणजक पणरषदेचे अणधविेन मंुबईती  भरले. पणरषदेचे सरणचटिीस 
होतेी  सर नारायि चंदावरकर. पणरषदेचे अध्यक्ष म्हिनू कवे याचंी णनव  झाली. राष्ट्रीय सामाणजक 
पणरषदेचे अध्यक्ष या नात्याने कवे यानंी मणहलाणिक्षिाणवषयी आपलेमलूभतूी  णवचार अत्यंती  ती ळमळीने 
मा ंले. णस्रयाचं्याबाबती ीती  णिक्षिाची र्रज, महत्त्व, नैणती क अणधष्ठान, संधी, उपेक्षा, व्यस्क् ती मत्त्वणवकास, 
णिक्षिाचे माध्यम इ. अनेक मुद्यानंा स्पिग करून, स्रीणिक्षिाणवषयी आस्था असिाऱ्यानंा मोठेच खाद्य 
पुरणवले. स्रीणिक्षिाणवषयी ज्याचंी मतेी  प्रणती कूल होती ी, त्याचंी मतेी  काही प्रमािाती  अनुकूल होण्याचा मार्ग 
खुला झाला. 

 
हे भाषि काही लोकानंा इती के आव ले की, कवे यानंा परदेिाती ील ब्र ॅफ ग येथील मुलींच्या 

िाळेच्या मुख्याध्याणपका कु. मार्ारेट इ. रॉबर् गस् याचें एक पत्र आले. त्यानंी त्याचं्या भाषिाच्या दी ि े
प्रती ींची मार्िी केली होती ी. आपल्या देिाती ील णिक्षिसघंटनेच्या सदस्यानंा वाटण्यासाठी त्या प्रती ी त्यानंा 
हव्या होत्या. येिारा खचगही देण्याची ती यारी त्यानंी दाखणवली. 

 
राष्ट्रीय सामाणजक पणरषदेहून कवे पुण्याला परती ले. आती ा काही ठोस पावले उचलण्याचा त्यानंी 

णनधार केला होती ा. फर् गसन महाणवद्यालयाती  आपल्या णमत्रमं ळींची एक बैठक त्यानंी घेती ली. कवे याचं्या 
या कल्पनेला णवरोधासाठी नव्हे, पि सावधणर्रीचा इिारा म्हिनू पराजंपे यानंी प्रणती कूल मती  व्यक् ती  केले 
होतेी .  ॉ. र. पु. पराजंपे त्याचें आप ती . म्हिूनच कवे याचं्या चळवळीणवषयी त्यानंा जी काळजी वाटती  होती ी, 
ती ी त्यानंी उघ पिे व्यक् ती  केली. “जािीवपूवगक उत्क्रातंी ी साध्य करती ाना घाई टाळिे आवश्यक असतेी ”असे 
पराजंपे म्हिाले. फर् गसनमधील बठैकीला  ॉ. पराजंपे, हणरभाऊ आपटे याचं्याबरोबरच प्रा. केिवराव 
काणनटकर, णलमये इ. सहानुभतूी  व्यक् ती ी उपस्स्थती  होत्या. महाराष्ट्र मणहला णवद्यापीठ स्थापन करण्याची 
कल्पना या बठैकीती  मान्य करण्याती  आली. प्रा. काणनटकरानंी सभा संपती ाच या कायासाठी ती ीनि ेरुपयाचंी 
देिर्ी णदली. 

 
यानंती र या योजनेला अंणती म स्वरूप देण्यापूवी कवे यांनी णवणवध के्षत्रातंी ील व्यक् ती ींच्या भेटी घेती ल्या. 

र्व्हनगर जनरल याचं्या कायगकारी मं ळाती ील णिक्षिणवषयक सदस्य सर िकंरन नायर,  ॉ. अनी बेझटं, 
रु्रुवयग रवींद्रनाथ टार्ोर, िणेफल्  णवद्यापीठाचे  ॉ. णफिर याचं्यासमवतेी  त्यानंी चचा केली. रवींद्रनाथ 
टार्ोर यानंा ती र ही कल्पना खूप आव ली. त्यानंी स्वती ः दी ि ेरुपये देिर्ी णदली. भारती ाच्या उन्नती ीसाठी 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

कायग करिारे सर णवल्यम व ेरबनग हे ‘इंण या बणेनणफट फं ’ या णनधीद्वारे हे काम करीती  असती . श्री. 
व ेरबनग यानंाही कवे यानंी आपल्या मणहला णवद्यापीठ उपक्रमाची माणहती ी णदली होती ी. व ेरबनग याचं्या 
देहावसानंती र या णनधीतूी न अनाथबाणलकाश्रमासाठी १५० पौं  आणि भारती ीय मणहला णवद्यापीठासाठी १०० 
पौं  देिर्ी णमळाली. 

 
इंण यन सोिल णरफॉमगरचे संपादक श्री. नटराजन यानंी मात्र कवे याचं्या या कल्पनेला प्रथमपासून 

णवरोध केला होती ा. नटराजन यानंी एका लेखाती  णलणहले होतेी - 
 
“अनाथबाणलकाश्रमाला जे स्थान लाभले आहे, तेी  कवे याचंा असीम त्यार् व त्याचंी ती ळमळ यामुळे. 

पि असा एखादा उपक्रम पुढे चालणवती ाना यिाऐवजी प्रर्ती ीच्या मार्ाती  अ थळेच णनमाि होण्याची 
िक्यती ा आहे. मणहला णवद्यापीठाची नवी योजना यि णमळण्याच्या लायकीची नाही.” 

 
म.र्ाधंी याचंीही पुिे येथे कवे यानंी भेट घेती ली. मणहला णवद्यापीठाती ील णिक्षि मातृी भाषेती  देिार 

असल्याबद्दल म. र्ाधंी यानंी प्रथम कवे याचें अणभनंदन केले. मात्र र्ाधंीजी यानंा ‘इगं्रजी णवषय सक् ती ीचा’ 
ही कल्पना आव ली नाही. इंग्रजी हा ऐस्च्छक णवषय असावा असे म. र्ाधंी याचें दृढ मती  होतेी . कवे मात्र 
इंग्रजी णवषय सक् ती ीचा ठेवण्याबाबती  आग्रही होतेी . कवे यानंी म. र्ाधंी यानंा मृदु आवाजाती  साणंर्ती ले- 

 

“इंग्रजी हा णवषय ऐस्च्छक असावा असा आपला आग्रहच असेल, ती र आपल्या सहानुभतूी ीवाचून हा 
प्रकल्प सुरू करिे हे आम्ही आमचे दुदेव समजू.”र्ाधंीजी म्हिाले- 

 
“तुी म्ही आहाती  म्हिून मी माझ्या मती ाचा आग्रह धरीती  नाही. मात्र माझे मती  तेी च आहे.”या सकंस्ल्पती  

णवद्यापीठासाठी म. र्ाधंी यानंी द. म. १० रु. वर्गिी देण्याचे ठरणवले. म. र्ाधंी याचं्यासमवतेी  कवे 
अहमदाबाद येथे रे्ले आणि त्यानंी तेी थील सभेती  मणहला णवद्यापीठाची माणहती ी णदली. 

 
या कायाच्या प्रचारासाठी णवणवध णठकािी प्रवास करून कवे यानंी णवणवध के्षत्राती ील व्यक् ती ींच्या भेटी 

घेती ल्या. सव्हत सर् स ऑफ इंण या सोसायटीचे श्रीणनवास िास्री याचंी मद्रास इथे भेट घेती ली. ‘प्रहदु’ या इगं्रजी 
दैणनकाचे संपादक कस्तुी री रंर्ा अय्यर याचंा पाप्रठबा णमळाला. कलकत्ता, लाहोर, जालंधर या णठकािीही 
त्यानंी आपल्या या कायाचा प्रसार केला. कवे याचें अन्य सहकारीही बाहेर प ले. विेतूी ाई नामजोिी णवदभग 
आणि मध्यप्रातंी ाती  रे्ल्या, पावगती ीबाई आठवले यानंी बेळर्ाव, धारवा , हुबळी, र्दर् या कनाटकाती ील 
िहरानंा भेटी णदल्या. कृष्ट्िाबाई ठाकूर यानंी मध्यभारती ाती  प्रचार केला. णवद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 
सुमारे १२०० मती दाराचंा पदवीधर संघ ती यार झाला. 

 
कवे पुण्याला परती  आले आणि णनयोणजती  णवद्यापीठासाठी त्यानंी सेनेटच्याणनव िुकीचे आयोजन 

केले. णवद्यापीठाच्या सेनेट ( अणधसभा) वर ६० सभासद णनव ून आले. यापकैी ५ मणहला होत्या. मणहला 
णवद्यापीठीच्या अणधसभेची पणहली बैठक ३ व ४ जून १९१६ रोजी झाली. णवद्यापीठाचे पणहले कुलरु्रु म्हिनू 
कवे याचें मार्गदिगक व रु्रु  ॉ. रामकृष्ट्ि र्ोपाळ भा ंारकर याचें नाव त्याचं्या मनाती  आले.  ॉ. भा ंारकर 
कुलरु्रु आणि उपकुलरु्रु म्हिून  ॉ. र. पु. पराजंपे ही नाव ेणनणश्चती  झाली. पराजंपे याचंा या योजनेला 
आधी णवरोध होती ा. ती री नंती र त्यानंी पदवीधर मती दार यादीती  आपले नाव नोंदवले आणि ५०० रु. देिर्ीही 
णदली. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

जपानमधील मणहला णवद्यापीठासंबंधी, ज्या कोिा अञाती  व्यक् ती ीने केवळ माणहती ीसाठी, जे पणरपत्रक 
पाठवले होतेी  तेी  या णवद्यापीठाचे उर्मस्थान होतेी . या पत्रकाने जी स्फूती ी णदली ती ी कवे कधीही णवसरले 
नाहीती . प्रत्येक वार्थषक अहवालाती  या पत्रकाची दखल घेण्याती  येती  असे. यातूी नच पढेु नावारुपाला आलेले 
मणहला णवद्यापीठ ३ जून १९१६ रोजी भारती ाती ील पणहले मणहला णवद्यापीठ म्हिनू आकारास आले. भारती ाती  
मणहलाचं्या उच्चणिक्षिाबाबती  नव ेक्राणंती पवग सुरू झाले. 

 
६ जुलै १९१६! 
 
नव े महाणवद्यालय सुरू झाले. पणहले प्राचायग म्हिून णवद्यापीठाच्या सेनेटने कवे याचंीच णनयुक् ती ी 

केली. पि कवे यानंा णनधी संकलन व कायगप्रसार यासाठी बरेच प्रह ाव ेलार्िार होतेी . प्रहर्िे येथे राहून 
प्राचायगपद साभंाळिे आणि कायगप्रसार ही दोन्ही कामे होिे अवघ  होतेी . म्हिून प्राचायगपदी ना. म. 
आठवले याचंी णनयुक् ती ी झाली. णवद्यापीठाचे रणजस्रार म्हिून ह. रा. णदवकेर याचें नाव णनणश्चती  झाले. 
महाणवद्यालयाती ील प्रथम वषाती  मणहलाश्रमाती ीलच चार मुलींना परीक्षा घेऊन प्रविे देण्याती  आला. मंुबई 
णवद्यापीठातूी न मणॅरकची परीक्षा उत्तीिग झालेली रेवती ी केती कर ही णवद्यार्थथनीही या महाणवद्यालयाती  आली. 

 
कवे यानंी णवद्यापीठाच्या प्रसारासाठी आपली भ्रमियात्रा सुरू ठेवली. र्ावोर्ाव दौरे केले. अणवश्रातंी  

श्रम व अथक कायग यामुळे स्थापनेपासून केवळ चार वषांच्या कालखं ाती  णवद्यापीठाक े दोन लाख सोळा 
हजार एके्कचाळीस रु. पासष्ट पैसे इती की जमा होती ी. अनेक श्रीमंती , बरेच मध्यमवर्ीय आणि काही सामान्य 
व्यक् ती ींनीही या कायासाठी आपलुकीने मदती  केली. 

 
पणहल्या चार वषांती  णवद्यार्थथनींची संख्या मात्र फारिी वाढली नाही. १९१९ मध्ये णवद्यापीठाची पणहली 

पदवीधर णवद्यार्थथनी बाहेर प ली. १९२० मध्ये ही संख्या केवळ ती ीनच होती ी. 
 
णवद्यापीठाच्या प्रर्ती ीबाबती  काही ती ाणंत्रक व बऱ्याच आर्थथक अ चिी होत्या. सरकारक ून या 

णवद्यापीठाला अजून अणधकृती  मान्यती ा णमळालेली नव्हती ी. आणि णवद्यापीठाच्या पदवीला समाजाती  व 
व्यवहारी जर्ती ाती  मानमान्यती ा नव्हती ी. 

 
णवद्यापीठाची प्रर्ती ी र्जर्ती ीने नव्हे ती र मंुर्ीच्या पावलानंी चालली होती ी. काही मुलींनी ती र 

मणहलाश्रम सो ून हुजुरपारे्च्या िाळेती  प्रविे णमळणवला होती ा. त्या मुली णवद्यापीठाक े येिाऱ्यापंकैी 
होत्या. 

 
असे असले ती री कवे हे नाउमेद होिाऱ्यापंैकी नव्हतेी . परदेिाती ील अनेक देिर्ीदारानंी त्याचं्या या 

कायासाठी लहानमोठ्या देिग्या णदल्या.  ॉ. णवठ्ठल राघोबा ला ें हे युर्ा ंा येथे असती . त्याचं्या 
मृत्यूपत्राती ील इच्छेनुसार कवे यानंा ४०,००० रु. त्याचं्या णवश्वस्ती ानंी पाठवनू णदले. ही र्ोष्ट १९१७ 
सालाती ील होय. अिा काही आश्वासक घटनामुंळे कवे याचंा उत्साह वाढती  रे्ला. 

 
आती ा अण्िासाहेब कवे साठीक े झुकले होतेी . १८ एणप्रल १९१८ रोजी कवे याचंी एकसष्ठी करावी 

अिा णवचारानंी अनेक व्यक् ती ी पे्रणरती  झाल्या. स्रीला मानाचं स्थान णमळाव ं म्हिून साठीती ही उत्साहानं व 
णनरपेक्षपिे काम करिाऱ्या अण्िाचंा देिभर वरे्ळ्या पद्धती ीने र्ौरव व्हावा असे अनेकानंा वाटती  होतेी . 
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त्याकाळी लोकणप्रय असलेलं माणसक मनोरंजन याचें संपादक का. र. णमत्र यानंी कवे याचं्यासंबधंी एक 
णविषेाकं प्रकाणिती  केला. या णविषेाकंाती  अण्िासाहेब कवे याचं्या जीवनचणरत्राबरोबरच त्याचं्या कायाचा 
णवस्तृी ती  आलेख देण्याती  आला होती ा. 

 
कवे यानंी मणहलाचं्या उच्च  णिक्षिासाठी जे णवणवधारं्ी प्रयत्न केले तेी  आधी लोकानंा स्वपनवत   वाटती  

होतेी . पि या स्वपनाचे सत्याती  रुपातंी र झाले हे णदसले आणि त्याचें  ोळे णदपले. कवे यानंी याबाबती  काही 
णविषे प्रयोर् केले. उदा. पावगती ीबाई आठवले यानंा इंग्रजी भाषेच्या णविेष प्रणिक्षिासाठी त्यानंी इंग्लं  व 
अमेणरका इथं पाठणवण्याचा घाट घाती ला. ४६ वषांच्या आजी असलेल्या पावगती ीबाई आठवले ५ ऑक्टोबर 
१९१८ रोजी जपानमार्े अमेणरकेला रे्ल्या. सुरुवाती ीला पावगती ीबाईनंाही क्षिभर वाटले की, आपि अधंाराती  
उ ी घेती  आहोती . पि ही अधंाराती ली उ ी लख्ख प्रकाि देिारी ठरली. 

 
कवे याचं्या एकसष्टाव्या वाढणदवसाणनणमत्त महाराष्ट्राती ील मणहलानंी कवे यानंा एक थैली णदली. या 

थैलीती ील २५०० रु. मध्ये स्वती ःचे २०० रु. भर घालून हे सवग पैसे कवे यानंी पावगती ीबाई आठवले यानंा 
प्रवासखचासाठी णदले. पावगती ीबाईनी अमेणरकेहून परती ती ाच आपल्या णवधवाश्रमाच्या कायाला पनु्हा वाहून 
घेती ले.परदेिाती ील व्यापक अनुभवाचंा फायदा त्यानंी कवे याचं्या संस्थेला करून णदला. 

 
अण्िासाहेबाचंी साठी सवगत्र णनरणनराळ्या प्रकारे साजरी करण्याती  आली. णवद्यापीठाची कल्पना मूती ग 

स्वरूपाती  साकारली होती ी. ती रीही अजून हा वृक्ष बहरायचा होती ा. त्याला  ौलदार व्हायचं होतंी . त्याला 
आिखी खती पाण्याची आवश्यकती ा होती ी. 

 
मंुबई नर्रीती  अनेक दानिरू र्भगश्रीमंती  होतेी . त्याचं्या उदारतेी तूी न मंुबईती  व महाराष्ट्राती  काही 

संस्थानंा जीवनसत्त्व णमळालेले होतेी . अिापंैकीच एक होतेी  सर णवठ्ठलदास ठाकरसी. ठाकरसी यानंी 
आपल्या मातुी ःश्रीच्या नाव ेणिष्ट्यवृत्त्या देण्यासाठी णवद्यापीठाक े दरसाल एक हजार रुपये देिे मान्य केले 
होतेी . सर णवठ्ठलदास ठाकरसी, त्याचें कुटंुबीय व काही णमत्रमं ळी परदेिपयगटनास जािार होती ी. कवे 
णवद्यापीठासाठी मदती  मार्ायला त्याचं्याक े रे्ले होतेी . त्याचं्या मार्िीवरून कवे यानंी आश्रमाती ीलच 
सीती ाबाई अण्िेणर्री यानंा या र्टाबरोबर प्रवासास पाठणवले. ही सवग मं ळी चीन व जपान या देिातंी  
जाऊन आली. त्यानंी टोणकयोती ील मणहला णवद्यापीठाला भेट णदली. साती ि े णवद्यार्थथनी णवद्यापीठाला 
जो ून असलेल्या वसणती र्ृहाती  राहून णिक्षि घेती  होत्या. ठाकरसी मं ळींना ही र्ोष्ट भावली. त्याचं्याही 
मनाती  यासंबधंी णवचारचक्र सुरू झाले. परती ीच्या प्रवासाती  बोटीवर सीती ाबाई अण्िेणर्री याचं्यािीही त्यांनी 
चचा केली. कवे याचं्या मणहला णवद्यापीठाच्या णवद्यमानस्स्थती ीणवषयी माणहती ी घेती ली. 

 
ठाकरसी परती ले तेी व्हा त्यानंा भेटण्यासाठी कवे बंदरावरच रे्ले होतेी . ठाकरसी यानंी कवे यानंा 

मुद्दाम वरे्ळ्या वळेी पाचारि केले आणि मणहला णवद्यापीठाच्या णवकासासाठी उदार देिर्ी देण्याचा 
मनोदय व्यक् ती  केला. कवे त्यानंा भेटले. आिखी एकदा महाबळेश्वरला जाऊन भेटले तेी व्हा त्याचं्याबरोबर 
 ॉ. पराजंपे आणि प्रप्र. केिवराव काणनटकर हेही होतेी . या बैठकीती  असे ठरले की, सर णवठ्ठलदास 
ठाकरसी आणि त्याचें वारस यानंी णवद्यापीठाला प्रणती वषी सा ेबावन हजार रु. णनरंती र देती  रहाव.े याणिवाय 
णवद्यापीठाचे नाव ‘श्रीमती ी नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारती वषीय मणहला णवद्यापीठ’ असे ठेवाव े असे 
ठरले. पुण्याती  ती ाब ती ोब एक हायस्कूल सुरू करिे, प्रहर्ण्याचे कॉलेज लवकरच िहराच्या जवळ नेऊन 
तेी थे वसणती र्ृह सुरू करिे, िक्य णती ती क्या लवकर मंुबईस एक कॉलेज काढून त्याती  मराठी व रु्जराती ी या 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

दोन िाखा सुरू कराव्याती . सेनेटच्या सभा िक्यती ो मंुबईती  आयोणजती  कराव्याती , पुण्याती ले हायस्कूल व 
पुण्याती ली िाळा यानंा अनुक्रमेश्रीमती ी नाथीबाई दामोदर ठाकरसी कन्यािाळा व श्रीमती ी नाथीबाई दामोदर 
ठाकरसी मणहला पाठिाळा अिी नावे द्यावीती . ठाकरसी वा त्याचें वारस यानंी सूणचती  केलेले पाच सदस्य 
सेनेटवर असावतेी  अिा स्वरूपाच्या अटी मान्य करण्याती  आल्या. 

 
सर णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्याप्रमािेच त्याचें स्नेही मलूराज खटाविठे याचं्याक ून ३५,००० रु. 

ची देिर्ी णमळाली. पुण्याती ील महाणवद्यालयाला जो ून वसणती र्हृ बाधंण्यासाठी या देिर्ीचा उपयोर् 
करती ा आला. नव्या िाळेची स्थापना करून असलेल्या िाळा णवद्यापीठाला जो ून घेिे हे कायग आती ा कवे 
यानंा लर्ोलर् करावयाचे होतेी . मंुबईच्या वणनती ा णवश्राम या संस्थेला णवद्यापीठाला जो ून घेिे हे कायग 
आती ा कवे यानंा लार्ोलार् करावयाचे होतेी . मंुबईच्या वणनती ा णवश्राम या संस्थेने णवद्यापीठाला आपली िाळा 
संलग्न करण्यास संमती ी णदली. साती ारा येथेही मुलींची िाळा स्थापन करण्याती  आली. णवद्यापीठाच्या 
पदवीधर णवद्यार्थथनीला ‘र्ृणहती ार्मा’ अिी पदवी णदली जाती  होती ी. णवद्यापीठाच्या णवकासासाठी 
महाराष्ट्रभर मुलींच्या िाळाचे जाळे ती यार झाले. बेळर्ाव व सारं्ली इथं िाळा सुरू झाल्या. 

 
‘श्रीमती ी नाथीबाई दामोदर ठाकरसी णवद्यापीठ’ या णवद्यापीठाला केवळ महाराष्ट्रापरुती ीच 

समाजमान्यती ा न राहती ा त्याला देिपाती ळीवर समाजमान्यती ा णमळावी यासाठी कवे आती ा प्रयत्निील होतेी . 
णवद्यापीठाला भारती ीय मणहला णवद्यापीठ असे जे नाव देण्याती  आले होतेी , तेी  त्यामुळेच. अहमदाबादमधील 
स्री केळविी मं ळी या संस्थेने आपली िाळा णवद्यापीठािी सलंग्न केली. १९२२ मध्ये सुरती चे मणहला 
णवद्यालय णवद्यापीठाला जो ण्याती  आले. १९२७ साली भावनर्रचे मणहला णवद्यालय एस. एन.  ी. टी. या 
णवद्यापीठािी सलंग्न झाले. देिभर णवद्यापीठाचे नाव झाले. 

णवद्यापीठाचा वलेणवस्ती ार आती ा चारं्लाच वाढला. णवद्यापीठाचे संघटक या नात्याने कवे यानंी आपले 
कायग अखं पिे सुरू ठेवले होतेी . णवद्यापीठाच्या कुलसणचवानंी आपल्या एका वार्थषक अहवालाती  णवलक्षि 
आत्मणवश्वासाने णलणहले होतेी - 

 
“मणहलासंाठी स्वतंी त्र णवद्यापीठ असिे इष्ट आहे प्रकवा नाही हा प्रश्न णवचारण्याची आती ा र्रजच 

उरली नाही. हा प्रयोर् यिस्वी करण्यासाठी कसोिीने प्रयत्न केले जाती  आहेती .” 

 
मणहला णवद्यापीठाला जो लेल्या िाळातूंी न णकमान वतेी नावर काम करण्यासाठीकवे यानंी मणहला 

कायगकत्यांना प्रवृत्त केले. या सवग कायाती  काही महत्त्वाच्या व्यक्ती  कवे याचं्यासमवतेी  होत्या.  ॉ. रा. र्ो. 
भा ंारकर,  ॉ. र. पु. पराजंपे हे णिक्षिती ज्ञ, सर महादेव चौबळ, सर लल्लुभाई िहा, सर चुन्नीलाल मेहती ा 
इ. नामणंकती  व्यक् ती ी णवद्यापीठाच्या कायािी प्रथमपासून संबंणधती  होत्या. 

 
मणहला णवद्यापीठाती ील णस्रयाचं्या वरे्ळ्या अभ्याक्रमाबाबती  मात्र वरे्वरे्ळी मतेी  होती ी हे मारे् नमूद 

केलेच आहे. णस्रयाचंी मानणसकती ा, त्याचंी जबाबदारी व त्याचें कौटंुणबक स्थान या र्ोष्टींचा णवचार करून 
णस्रयासंाठी वरे्ळा अभ्यासक्रम असावा असे णनणश्चती  केले रे्ले असले, ती री त्यामुळे कदाणचती  असा र्ैरसमज 
णनमाि झाला असती ा की, णस्रयाचंा बौणद्धक दजा पुरुषाचं्या बौणद्धक दजाहून कमी असती ो. हा समज 
नाहीसा होईपयत सती  वरे्ळा अभ्यासक्रम असू नये, असे मद्रास येथील सामाणजक सुधारिा पणरषदेच्या 
अध्यक्षपदावरून बोलती ाना श्री. नटराजन हे संपादक म्हिाले. 
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मणहला णवद्यापीठाच्या उत्तम कायाची दखल मंुबई प्रातंी ाचे णिक्षिखातेी ही घेती  होतेी . १९२५-२६ या 
वषी णिक्षिखात्याने या णवद्यापीठाच्या कायाचा र्ौरवपूिग उल्लेहख करून णलणहले आहे- 

 
“या प्ांतातील अनेक शाळा या हवद्यापीठाशी संलग्न आहेत. या शाळांचे वैहशष्ट्य म्हिजे इगं्रजी 

हवर्षय वगळता अन्य सवप हवर्षय या शाळांतून मातृभारे्षतून हशकहवले जातात.” 

 
याणिवाय या खात्याच्या अहवालाती  कवे याचं्या कायाचीही णविषे प्रिसंा केलेली आढळतेी  ती ी अिी- 

“मणहला णिक्षिाचा, णविषेती ः प्रौढ-मणहला-णिक्षिाचा णवचार करती ा प्रा. धों ो केिव कवे आणि र्ो. कृ. 
देवधर यानंी केलेल्या कायाची प्रिसंाच करावी लारे्ल. प्रा. कवे यानंी ती ीस वषांपूवी स्थापन केलेल्या एका 
छोट्यािा वसाहती ीचे आती ा एका भव्य णवद्यापीठाती  रूपातंी र झाले आहे. या णवद्यापीठाचे वैणिष्ट्ट्य म्हिजे 
तेी थील माध्यम मातृी भाषा असून मुलींच्या र्रजा व पणरस्स्थती ी लक्षाती  घेऊन तेी थील अभ्यासक्रम आखण्याती  
आला आहे. ती सेच भारती ीय जीवनाती ील साधेपिा कायम राखून अभ्यासक्रमाची आखिी करण्याती  आली 
आहे.” 

 
१९१५ मध्ये कवे यानंी आपले आत्मवृत्त णलहून प्रणसद्ध केले होतेी . साठीपासून सत्तरीपयत सती  कवे यांनी 

आपल्या कायासाठी, वय झाले असूनही अथक प्रयत्न केले. १९२८ मध्ये त्यानंी आपल्या एका णनवदेनाती  
णवचार व्यक् ती  केले आहेती - 

 
“मी केलेले प्यत्न अगदीच व्यथप ठरले नाहीत. उच्च आहि कहनष्ठ मध्यमवगीय लोकांकडून 

हमळालेल्या देिग्यांच्या जोरावर जगात स्थापन झालेले हे अशा प्कारचे एकमेव हवद्यापीठ आहे याचा मला 
अहभमान वाटतो.” 

 
कवे आती ा सत्तर वषांचे झाले. सुदैवाने त्याचं्या िरीरप्रकृती ीने त्यानंा चारं्ली साथ णदली होती ी. 

त्याचं्या ७१ व्या वाढणदविी त्याचं्या स्रीणिक्षि संस्थेच्या आजीव कायगकत्यांनी प्रा. कवे याचं्या 
आत्मचणरत्राची दुसरी आवृत्ती छापून प्रणसद्ध केली. कवे यानंी स्वती ः नव्या आवृत्तीती  आिखी काही लेखन 
करून भर घाती ली. यासाठी जी प्रकरिे त्यानंी णलणहली त्यामध्ये मणहला णवद्यापीठ स्थापनेचा व त्याच्या 
प्रर्ती ीचा सणवस्ती र इणती हास णलणहला. केवळ दोन मणहन्याचं्या अवधीती  केलेल्या या लेखनाच्या अखेरच्या 
भार्ाती  कवे यानंी आपल्या उदात्त भावना व्यक्त केल्या आहेती . 

 
“पुनजगन्माच्या कल्पनेती  जर सत्य असेल व अंती काळीच्या वासनेवर जर ती ो पुनजगन्म अवलंबून असेल, 

ती र जर्पालकाने माझे या कायावरील पे्रम अणधकाणधक वाढवाव े व जन्मोजन्मी मला या कायासाठी 
ती नमनधन अपगि करण्याची बुद्धी द्यावी अिी मी त्याचेजवळ याचना करती ो.” 

 
अनाथबाणलकाश्रमापासून मणहला णवद्यापीठापयत सती  कवे यानंी एकाहत्तराव्या वषांती  पदापगि करती ाना 

जे नेत्रदीपक कायग केले त्याची कृती ञ दखल समाजानेही घेती ली. 
 
पुिे िहराती   ेक्कन णजमखान्यावरील संभाजीपलुाच्या चौकापासून थेट एरं विे प्रहर्ण्यावरून 

जािारा जो रस्ती ा आहे त्या रस्त्याला कवे याचं्या एकाहत्तराव्या वाढणदविी पुिे नर्रपाणलकेने ‘महषी कवे 
पथ’ असे नाव णदले. याच रस्त्यावरून अण्िा झोळी घेऊन प्रह ले. चार चार आिे वर्गिीसाठी त्यानंी 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

पायपीट केली. पेरुरे्टापासून प्रहर्ण्यापयत सती  रात्रीचे पायी रे्ले. सकाळी पायीच परती  येती  आले. कवे याचं्या 
प्रासाणदक पदणचन्हानंी पावन झालेला हा कवे रस्ती ा म्हिजे मूळची मणहला णिक्षिाची पायवाट आहे! 
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साता सम द्रापलीकडे 
 
सत्तरी ओला ंली. स्वपन साकार झालं. कौटंुणबक जीवनही समाधानी होतंी . एक पुत्र िकंरराव 

आणिकेती  स्थाणयक झाले होतेी . सवाती  थोरले रघुनाथराव पणॅरस णवद्यापीठातूी न र्णिती ाची पदवी घेऊन 
मंुबईती  णवल्सन कॉलेजाती  नोकरी करीती  होतेी . त्याचं्या सतंी णती णनयमन कायाचा बराच बोलबाला होती ा. 
णदनकरराव  ेक्ककन एज्युकेिन सोसायटीती च आजीव सदस्य झाले. भास्करराव हे पतु्र मणहलाश्रमाचे काम 
करू लार्ले. णदनकररावाचं्या पत्नी इरावती ी यानंी मणहला णवद्यापीठाच्या रणजस्रार म्हिूनही काम केले. 
भास्कररावाचं्या पत्नी कावरेी याही ससं्थेती च णिणक्षका म्हिून काम करू लार्ल्या. भारती ाती ील णवणवध 
णठकािी अण्िानंी संस्थाणवकासासाठी प्रवास केला होती ा. पि अजून तेी  दयापार रे्ले नव्हतेी . 

 
  प्रप्र. ना. म. आठवले आणि अन्य सहकारी यानंी अण्िानंा सुचणवले की, त्यानंी परदेिाती  जाऊन 
प्रचारकायग कराव.े मणहला णवद्यापीठाच्या चालकानंी अण्िासंाठी प्रावसखचग म्हिनू पाच हजार रुपये मंजूर 
केले. अण्िाचें धाकटे णचरंजीव भास्करराव याच सुमारास लीर् स णवद्यापीठीती  एम. ए . पदवीचा अभ्यास 
करीती  होतेी . प्रा. हणरभाऊ णदवकेर हेही पॅणरसमध्ये  ॉक्टरेट पदवीसाठी संिोधन करीती  होतेी . सूनबाई 
इरावती ी कवे या जमगनीती  बर्थलनमध्ये  ॉक्टरेटसाठी अभ्यास करीती  होत्या.  ॉ. र. पु. पराजंपे हे लं नमध्ये 
इंण या कौस्न्सलचे सभासद म्हिून वास्ती व्यास होतेी . असे सवग र्िर्ोती  परदेिाती  असती ानाच परदेिी जािे 
योग्य म्हिून अण्िानंी जाण्याचे णनणश्चती  केले. 

 
आपल्या प्रवासाचा हेतूी ही अण्िानंी णनणश्चती  केला होती ा. स्थलदिगन प्रकवासौंदयानुभतूी ी हा हेतूी  

ठेवलाच नव्हती ा. अनाथबाणलकाश्रम व मणहला णवद्यापीठ याचं्या कायाचा प्रचार आणि आर्थथक मदती  
णमळणविे हाच हेतूी  ठेवनू अण्िानंी प्रवासयोजना ती यार केली. 

 
१६ माचग १९२९ रोजी रावळप्रप ी बोटीने श्रीमती ी कमलाबाई देिपा ें ( ती ात्यासाहेब केळकर याचंी 

कन्या ) याचं्यासह अण्िा मंुबईहून इंग्लं ला जाण्यासाठी णनघाले. हैद्राबादचे न्या. मू. केिवराव नाईक 
हेही बोटीवर होतेी . िान्समधील मासेल्स बंदरावर उती रून पॅणरसमारे् अण्िा लं नला रे्ले. इंग्लं , िान्स, 
आयलत स , स्कॉटलं  इ. देिामंध्ये णवणवध संस्थानंा त्यानंी भेटी णदल्या. महत्त्वाच्या व्यक् ती ींच्या र्ाठीभेटी 
घेती ल्या. ऑक्सफ ग, कें णब्रज, लीर् स येथील नामाणंकती  णवद्यापीठानंा भेटी णदल्या. णवख्याती  िास्रञ व 
ती त्त्वञ  ॉ. आइन स्टाइन याचंी बर्थलनमधील भेट अणवस्मरिीय ठरली.  ेन्माकग मधील एल  णसनार येथील 
आंती रराष्ट्रीय िकै्षणिक संमेलनाला तेी  उपस्स्थती  राणहले. पणॅरसमध्ये णस्रयासंाठी असलेले एक प्रिस्ती  
वसणती र्ृह त्यानंी पाणहले. युरोपच्या दौऱ्याती  पाच मणहन्यातंी  सुमारे पन्नास िहरानंा त्यानंी भेटी णदल्या. 
व्याख्याने णदली. सुमारे ४० णिक्षिसंस्थाचें णनरीक्षि केले. सा ेबारा हजार रु. आर्थथक मदती  णमळणवली. 
यानंती र त्याचंा अमेणरकेचा प्रवास सुरू झाला. युरोपाती ील प्रवास संपवनू णरलायन्स बोटीने तेी  अमेणरकेक े 
णनघाले. अण्िा न्ययूॉकग ला पोचले. तेी  पोचण्यापूवीच तेी थील वृत्तपत्रातूंी न त्याचें फोटो व त्याचंी माणहती ी 
आली होती ी. णजणनव्हा येथील एका पणरषदेलाही अण्िा यापूवीच उपस्स्थती  होतेी . या पणरषदेती  जर्ाच्या 
णवणवध भार्ातूंी न पंधराि ेप्रणती णनधी आले होतेी . णजणनव्हा पणरषदेला अमेणरकेती ील एक र्ोर्टे नावाचे र्ृहस्थ 
उपस्स्थती  होतेी . त्यानंी अमेणरकेती  इटंरनॅिनल हाऊसमध्ये अण्िाचंी उती रण्याची सोय केली. रॉकफेलर 
याचं्या उदार देिर्ीतूी न ही संस्था स्थापन झालेली आहे. ५७ राष्ट्रातंी ले ६०० णवद्याथी त्यावळेी णती थं रहाती  
होतेी . प्रहदुस्थानाती ीलही वीस णवद्याथी होतेी . त्यामध्ये पणु्याचे फर् गसनचे पी. व्ही. बापट आणि पुण्याच्याच 
मनैाती ाई िहािे होत्या. अमेणरकेती ील प्रवासाती  त्यानंा अनेक महाराष्ट्रीय मं ळी भेटली. त्याचं्याती फे 
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अमेणरकेती  असलेल्या परप्रातंी ीय भारती ीयाचं्या ओळखी झाल्या. अमेणरकेती ील प्रवासाती  िकै्षणिक 
र्ोष्टीबरोबरच सामाणजक बाबींक ेही अण्िाचें लक्ष वधेले रे्ले. अमेणरकेती  सरास आंती रदेिीय व 
आंती रप्रातंी ीय णववाह होती ाती  हे त्यानंा णदसून आले. णवद्यापीठाच्या कामातूी न मुक् ती  झाल्यावर अिाच प्रकारचे 
काम करायचे त्यानंी ठरणवले होतेी . ‘समती ा-संघ’ या संस्थेद्वारे अिा आंती रदेिीय व आंती रप्रातंी ीय णववाहाचंा 
पुढे अण्िानंी बराच परुस्कार केला. 

 
युरोप व अमेणरकेती  लोक अत्यंती  णिस्ती ीने वार्ती ाती  व स्वच्छती ा पाळली जातेी  हे त्यानंा णविषे 

जािवले. तेी थून भारती ाती  आपले नातेी वाईक, णमत्र, पणरणचती  यानंा अण्िानंी जी पते्र णलणहली. त्यापैकी एका 
पत्राती  तेी  आवजूगन णलणहती ाती - 

 
“कोिी रस्त्यात थ ंकावयाचा नाही. नाक शशकरिार नाही; शकवा केरकचरा टाकिार नाही. 

प्त्येकाजवळ हातरुमाल असतो. व हवशेर्षप्संगी नाक शशकरिे, थ ंकिे त्यातच करून घरी गेल्यावर तो 
बदलतात. रेल्वेच्या हतहकट ऑहिसाजवळ शकवा नाटकहसनेमागृहात गदी झाली, तर मागून येिारे 
धशटगि कोपरखळ्या मारीत प ढे जाण्याची धडपड करावयाचे नाहीत. ते जसे येतील तसे रांग करून उभे 
राहतील. अशा शेकडो लोकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. गाडी च कत असली शकवा खेळ स रू झालेला 
असला तरी आपली पाळी येईल तेव्हाच हतहकटे घेतात.” 

 
दुसऱ्या एका पत्राती  इंग्लं मधील श्रीमंती ाचंी मुले आणि अमेणरकेती ील श्रीमतंी ाचंी मुले यातंी ील फरक 

दाखवनू अमेणरकेती  ‘श्रमप्रणती ष्ठा’ किी रुजली आहे याबद्दल तेी  णलणहती ाती - 
 
“इगं्लंडात श्रीमंतांचे म लगे वहडलांच्या संपत्तीच्या बळावर बह धा आढ्यतेने वागिारे आढळायचे. 

अमेहरकेतील श्रीमंतांची म ले प ष्ट्कळवेळा आपल्या पायावर उभे राहण्याचा प्यत्न करून, टके्कचटोिपे 
खाऊन जगाचा अन भव हमळवतात. ज्ञानसंपादन करतात. हकत्येक वळेा रस्त्यात शहडून वतपमानपते्र 
हवकिारा, हवद्यार्थ्यांच्या वसहतगृहात वाढण्याचे शकवा भांडी हवसळण्याचे काम करिारा अथवा िळांचा 
हंगाम आला असता िळझाडांवरून िळे वचूेन काढिारा म लगा एखाद्या कोयधीशाचाही असू शकेल. 
असे करण्यात त्या म लाला कोिताही कमीपिा वाटत नाही व त्यांची आईबापेही अशा कामी म लाला 
उत्तजेनच देतात. आमच्या देशातील श्रीमंतांच्या म लांनी अन करि करण्यासारखी ही गोष्ट आहे.” 

 
सावगजणनक कायाती  णस्रया मोकळेपिाने भार् घेती ाती . काही णस्रया समाजकायाच्या ध्येयाने पे्रणरती  

होऊन अणववाणहती  राहती ाती  ही बाब कवे यानंा णविषे भावली. ‘इंटरनॅिनल असोणसएिन फॉर पीस अँ  
िी म’ ही आंती रराष्ट्रीय स्वरुपाची ससं्था णस्रयानंीच चालणवलेली होती ी. णती च्या िाखा सवगत्र होत्या. 
णस्रयाचं्याया कामणर्रीचे अण्िानंा खूप कौतुी क होतेी . लॉस एंजल्सच्या अवती ीभोवती ी ३, ४ णठकािी आणि 
नंती र सनॅिॉस्न्सस्कोला कवे रे्ले. णती थं जवळच असलेल्या णमल्स कॉलेजमध्ये पुढे सीती ाबाई अण्िेणर्री 
णिकल्या. त्यानंी णती थंच र्ृहिास्राती  बी. ए. पदवी णमळणवली. अण्िाचं्या अमेणरकेती ील प्रवासाती  त्याचें पतु्र 
भास्करराव याचंा त्यानंा खूपच उपयोर् झाला. 

 
आणि आती ा अमेणरकेहून अण्िा णनघाले आणिया खं ाक े, जपानला ७ जानेवारी १९३० रोजी अण्िा 

योकोहामा बंदराती  उती रले. या प्रवासाती  वळेेसबंंधी एक र्मती ीदार र्ोष्ट अण्िाचं्या ध्यानी आली. पूवेक ून 
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पणश्चमेक े जाती ाना घड्याळ रोज २०-२५ णमणनटे मारे् कराव ेलार्तेी . आणि उलट पणश्चमेक ून पूवेक े 
जाती ाना पुढे कराव ेलार्तेी . काळ सारखा बदलती  असती ो हे सत्य त्यानंा जािवले. 

 
जपानमध्ये जाण्याती  त्यानंा रस होती ा. कारि जपानी संस्थेच्या पत्रकावरून स्फूती ी घेऊनच कवे यानंी 

आपली ससं्था नावारुपाला आिलेली होती ी. योकोहामा हेच णठकाि अण्िानंी मध्यवती ी मानले. योकोहामा, 
टोणकयो, कोबो या िहरानंा त्यानंी भेटी णदल्या. टोणकओती ील णस्रयाचं्या णवश्वणवद्यालयाचे दिगन घ ले याचा 
आनंद खूप झाला. १९२३ च्या भकंूपामुळे योकोहामा, टोणकयो, ही िहरे जणमनदोस्ती  झाली होती ी. 
णवश्वणवद्यालयाच्या इमारती ीही उद ध्वस्ती  झाल्या होत्या. पि पराकोटीचा ध्येयवाद आणि चािाक्ष व्यवहार या 
रु्िाचं्या जोरावर णवश्वणवद्यालयाच्या चालकानंी साध्या झोपड्या बाधूंन हळुहळु नवीन इमारती ी ती यार 
केल्या. या घटनेमुळे अण्िा प्रभाणवती  झाले होतेी . 

 
कोबे या र्ावी फते्तअली या र्ृहस्थाकं े अण्िाचंा मुक् काम असती ाना अण्िाचें सामान चोरीला रे्ले. 

सुदैवाने जमणवलेल्या णनधीची णपिवी सुरणक्षती  राणहली. कोबे येथेच ५०० णवद्यार्थथनी णिकती  असलेल्या एका 
कॉलेजला त्यानंी भेट णदली. या कॉलेजमधील अभ्यासक्रमाती  संर्ीती  व र्ायन यावंर णविषे भर होती ा. ही 
र्ोष्ट अण्िानंी मनाती  नोंदवली. २६ जानेवारी १९३० रोजी िाघंाय मारू या बोटीने अण्िानंी चीनक े प्रयाि 
केले. जपानमध्ये सुमारे एक हजार येन वर्गिी जमली होती ी. चीनमध्ये तेी  ज्या काळाती  रे्ले होतेी  तेी  णदवस 
णचनी वषारंभोत्सवाचे होतेी . िाळा व महाणवद्यालये बंद होती ी. थो ेच णदवस िाघंायमध्ये राहून अण्िा 
हाँर्कॉर्ला रे्ले. तेी थून णफणलपाइनला मणॅनला इथं रे्ले. मर् जावा, मलाया, प्रसर्ापूर इथं रे्ले. ५ एणप्रल 
१९३० रोजी मलायाती ील भेटीर्ाठी संपवनू रोहना बोटीने मद्रासमार्े यायला णनघाले. १४ एणप्रलला 
अण्िाचंी पृर्थ्वीप्रदणक्षिा पूिग झाली. 

 
अण्िानंी  ‘Looking back’ या नावानं एक इंग्रजी आत्मवृत्त णलणहलं आहे. यामध्ये त्याचं्या या 

समुद्रपयगटनाच ं ती पिीलवार विगन आहे. प्रवासाचा एकंदर खचग १२,७०० रु. झाला आणि या प्रदीघग 
भ्रमिाद्वारा २७,००० रु. वर्गिी जमली. अण्िानंी मणहलाणवद्यापीठाक े १४,३०० रु. जमा केले. या 
आर्थथकलाभाबरोबरच महत्त्वाचा फायदा असा झाला की, जार्णती क पाती ळीवर मणहला णवद्यापीठाचा 
पणरचय करून देण्याती  अण्िा यिस्वी झाले. मराठी व इंग्रजी याणिवाय दुसऱ्या कोित्याही भाषा अवर्ती  
नसल्या, ती री अण्िानंी णवदेिाती  संवाद साधण्याचे काम णनभावनू नेले. 

 
अण्िानंा या दौऱ्याती  फार लाभ झाला नाही असे काहींचे म्हििे होतेी . पि अण्िानंी काटकसरीने 

प्रवास केला यावर मात्र कोिाचेही दुमती  नव्हतेी . याणिवाय अण्िाचं्या परदेिदौऱ्याचा एक पयायी लाभ 
आपल्या देिाला असा झाला की, प्रहदुस्थानासबंंधी जािती ा-अजािती ा जो प्रचार परदेिाती  केला जाती  
होती ा, त्याला काही प्रमािाती  पायबंद बसला. प्रहदुस्थानबद्दलचे आणि प्रहदी लोकाबंद्दलचे जे मती  प्रणती कूल 
होतेी  तेी  अनुकूल होण्यास या दौऱ्याची मदती  झाली. 

 
आपल्या या परदेिदौऱ्याती  अण्िानंी िकै्षणिक व सामाणजक संस्थानंा भेटी देऊन जी णविषे णनरीक्षिे 

केली, त्याचंा सारािं खालीलप्रमािे आहे. या णनरीक्षिाचंा उपयोर् आपल्या णवद्यापीठातंी ील णिक्षिक्रमाती  
बदल व सुधारिा करण्यासाठी णनणश्चती पिे होिार होती ा. 
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✺ परदेिाती ील बहुतेी क िाळातूंी न व्यायामासाठी स्वतंी त्र दालने होती ी.संर्ीती ाच्या ती ालावर सवांच्या 
हालचाली एकत्र व सारख्या होती ील असे णिक्षि मुलींना णदले जाती  असे. मुलींना कप े 
बदलण्यासाठी सोयी होत्या. 

 
✺  ॉक्टराचंी सोय इ. र्ोष्टींमुळे आरोग्याक ेही णविषे लक्ष णदले जाती  असे. 
 
✺ युरोप व अमेणरकेती ील मुलींच्या िाळातूंी न व कॉलेजातूंी न प्रपंचिास्र व आरोग्यिास्र या 

णवषयाकं े णविषे लक्ष णदले जातेी . णिविकाम, स्वयंपाक, कप े धुिे, कपबिा णवसळिे, 
भा ंी स्वच्छ करिे. पणरसर स्वच्छती ा, िरीर स्वच्छती ा या घटकाचंा अभ्यासाती  समाविे होती ा. 
या णवषयाचं्या णिणक्षका ती यार करण्याच्या िाखा णकत्येक िाळानंा जो ल्या होत्या. अनेक 
श्रीमंती ाचं्या घरी व औद्योणर्क के्षत्रातंी  असे णिक्षि घेती लेल्या णस्रयानंा सेवचेी संधी णमळती  असे. 
प्रपंचिास्र (Domestic Science अथवा Home Economics) हा ऐस्च्छक णवषय घेऊन बी. ए. 
होती ा येती  असे. णकत्येक णवद्यापीठातूंी न या णवषयातंी अणधक संिोधन करून पीएच .  ी. पदवी 
णमळणवती ा येती  असे. 

 
✺ जपानी णवद्यापीठाती  जपानी व पाश्चात्य पाकिास्र, जपानी राहिी व रीती भाती  आणि पाश्चात्य 

राहिी व रीती भाती  याचें णिक्षि देिाऱ्या िाखा होत्या. आचार, स्वार्ती , वार्िूक याबद्दलचे एक 
िास्रच ती यार झाले होतेी . त्याबद्दल पद्धती िीर णिक्षि णदले जाती  होतेी . चहासुद्धा पद्धती िीरपिे 
कसा द्यावा याचे णिक्षि देण्याती  येती  होतेी . 

 
✺ अमेणरका व युरोप याणठकािी सहणिक्षिाचा प्रयोर् यिस्वी होती  चालला आहे. सहणिक्षिाचा 

णवरोध कमी होती  होती ा. मात्र पूवीपासून जी केवळ मुलाचंी िाळा कॉलेजे होती ी त्यामध्ये 
सहणिक्षिाची व्यवस्था असिाऱ्या िाळाकॉलेजमध्ये मुलींच्या प्रविेाची संख्या जास्ती  होती ी. 
दहा वषांच्या आती ील मुलामुलींचे णिक्षि एकत्र होऊ िकतेी . मात्र जपानी लोकाचें मती  असे 
आहे की, मुलींची हायस्कूले व कॉलेजे वरे्ळीच असली पाणहजेती . बऱ्याच पालकानंा आपली 
मुले व मुली एकमेकाती  णमसळती ाती  हे फारसे पटती  नव्हतेी . 

 
✺ अमेणरकन लोक अत्यंती  उद्योर्ी होतेी . सायकंाळचा वळे खेळ व करमिूक यासाठी द्यायचा 

असल्याने संभाषिाला वळे णमळावा म्हिनू दुपारी लंचसाठी मं ळी एकत्र जमती ाती . अमेणरकेती  
णजक ेणती क े स्रीपुरुषाचें क्लब आहेती . व्याख्यानानंती र व्याख्यात्याला अनेक प्रश्न णवचारीती . 
व्याख्यात्याला उत्तरे द्यावी लार्ती . र्ाधंी व टार्ोर ही दोन नाव े सवग सुणिणक्षती ानंा माहीती  
आहेती . तेी थील लोकामंध्ये प्रहदुस्थानणवषयी णजञासा वाढती  आहे. परदेिाती  भारती ासबंंधी 
अनेक र्ैरसमज आहेती . अिा प्रश्नोत्तरातूंी न हे र्रैसमज दूर करण्याची संधी णमळतेी . 

 
अिा णनरीक्षिाबंरोबरच अण्िासाहेब कवे यानंी आपल्या युरोप अमेणरकेच्या प्रवासाची फलश्रतुी ी 

अत्यंती  समाधानकारकरीत्या नोंदवली. आपल्या दौऱ्यामुळे प्रहदुस्थानच्या आकाकं्षाणवषयीचे के्षत्र थो ेसे ती री 
वाढले असे कवे णलणहती ाती . 
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युरोप, अमेणरका व आणिया या ती ीन खं ाचंा प्रवास अण्िानंी केला. आती ा राणहले आणिका खं  
आपल्या णिक्षिससं्थासंाठी झोळी घेऊन प्रह िारे ती ीन महापुरुष होतेी . बनारस णवद्यापीठाचे संस्थापक 
मदन मोहन मालवीय, मणहला णवद्यापीठाचे धों ो केिव कवे आणि सेवासदन संस्थेचे र्ोपाळ कृष्ट्ि देवधर. 
णत्रखं प्रवासाने अण्िानंा आत्मणवश्वास आला होती ा. आणिकेती ील केणनयामधील मोंबासा इथं अण्िाचें 
णद्वती ीय पुत्र िकंरराव  ॉक्टर होतेी . त्याचें हॉस्स्पटल होतेी .िकंररावािंी बोलिी करूनअण्िानंी आणिकेला 
जायचे णनणश्चती  केले. मणहला णवद्यापीठानेही अण्िाचंा प्रवासखचग मंजूर केला. या प्रवासाती  बाया कवेही 
अण्िाचं्या बरोबर होत्या. ३१ ण सेंबर १९३० रोजी अण्िा आणि बाया खं ाळा बोटीने आणिकेला णनघाले. 
मोंबासा हेच अण्िाचं्या आणिकावारीचे मुख्य कें द्र होतेी . 

 
बाया कवे यानंा आपल्या मुलाच्या घरी राहण्याचा आनंद णमळालाच. पि त्यानंी केणनयाती  प्रह ून 

आश्रमासाठी भाऊबीज म्हिून दोन हजार रुपये र्ोळा केले. मोंबासा, युर्ा ंा, झाणंझबार इ. णठकािी 
अण्िानंी प्रवास केला. दरबान, णफणनक्स, जोहान्सबर्ग, णप्रटोणरया, केपटाऊन इ. णठकािी भेटी णदल्या. म. 
र्ाधंी यानंी स्थापन केलेली णफणनक्स वसाहती , टॉलस्टॉय फामग या प्रणसद्ध स्थळानंा भेटी देऊन अण्िा 
मोंबासाला परती ले. मधल्या काळाती  केपटाऊन इथं नामदार श्रीणनवास िास्री आणि सरोणजनी नाय ू 
याचंीही भेट त्यानंी घेती ली. 

 
१२ माचग १९३२ रोजी अण्िा आणिकेहून मंुबईला परती ले. १४।। मणहने त्यानंी प्रहदुस्थानबाहेर 

घालणवले होतेी . सुमारे २,००० लोकाचं्या र्ाठीभेटी घेऊन त्यानंी ३४,००० रु. णमळवले. प्रवासखचग २,२०० 
रु. झाला. णवद्यापीठाक े त्यानंी ३१,८०० रु. जमा केले. इती र भार्ातंी ील वास्ती व्यापेक्षा आणिकेती  त्याचें 
वास्ती व्य अणधक झाले. कारि त्याचें पुत्र, पणरणचती , पाहुिे, बरेच लोक णती थं होतेी . या प्रदीघग कालखं ाती  
त्यानंी केलेली णनरीक्षिे खालीलप्रमािे आहेती . 

 
✺ इंग्रजाचंा अंमल सुरू झाल्यावरच रस्तेी  रेल्व े इ. आधुणनक सुधारिा आणिकेती  झाल्या. णती थे 

कारार्ीर व कामर्ार म्हिून बरेच प्रहदी लोक आले.  ॉक्टर वकील यानंाही थो े कायगके्षत्र 
णमळाले. पूवग आणिकेपेक्षा दणक्षि आणिकेती  प्रहदी लोकाचंी वस्ती ी कमी होती ी. 

 
✺ कुलाबा, रत्नाणर्री णजल्ह्याती ले बरेचसे मुस्स्लम आणिकेती  कायमचे राणहले होतेी . पूवग व दणक्षि 

आणिकेती  आयग समाजाच्या लोकानंी फार चारं्ले काम केले होतेी . त्याचं्या धा साचे कौतुी क 
कराव े तेी वढे थो ेच आपल्या दणक्षिी लोकातंी  परदेिाती  जाऊन उद्योर्धंदा करण्याचा वकूब 
नाही. एवढ्या प्रवासाती  दारेसलाम येथे बरेच दणक्षिी लोक आढळले. दारेसलामचे महाराष्ट्रीय 
मं ळ चारं्ले चालले आहे. आणिकेती  प्राथणमक णवभार्ाच्या णिक्षिाती सुद्धा प्रहदी भाषानंा स्थान 
नाही. मुले िाळेती  रे्ल्याबरोबर इंग्रजीच णिकू लार्ती ाती . घरी मात्र आपली भाषा बोलती ाती . 

 
✺ आणिकेती  बारा मणहने पाऊस असल्यामुळे झा ामा ानंा पािी घालाव े लार्ती नाही. 

णजक ेणती क े णहरवरे्ार असतेी . झाझंीबारमध्ये लवरं्ाचंी लार्व  फार मोठ्या प्रमािावर 
असतेी . 

 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

अिाती ऱ्हेने अण्िाचं्या साती ासमुद्रापार केलेल्या यात्रा सफळ संपूिग झाल्या. णनधीसंकलन, 
कायगप्रसार, र्ैरसमजाचें णनराकरि, णवणवध णनरीक्षिे आणि स्वती ःच्या उदात्तकायासाठी णमळालेली नवी 
दृष्टी ही अण्िाचं्या प्रवासाची दृश्य फणलतेी  होती ी. 
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कसोटीचे क्षि 
 
कै. धों ो केिव कवे याचं्या जीवनाती  कसोटीचे अनेक क्षि आले. बालपिी मुरू , रत्नाणर्री व 

दापोली, साती ाऱ्यास परीके्षसाठी चालण्याचा, अनाथबाणलकाश्रमस्थापनेच्यावळेी णवरोधाचा, बायािी णववाह 
केला त्यावळेी उपेके्षचा, अिा अनेक कसोटीच्या क्षिानंा अण्िानंी धीराने ती ों  णदले. पि आती ा त्याचं्यापढेु 
जे ती ाट वाढून ठेवले होतेी , तेी  अर्दी वरे्ळ्या प्रकारे कसोटी बघिारे होतेी . यिस्वी परदेि दौरे करून 
आलेल्या अण्िानंा या वाढून ठेवलेल्या ती ाटाची जराही कल्पना नव्हती ी. प्रकवा असे काही होईल हे त्यानंा 
स्वपनाती ही वाटले नव्हतेी . 

 
अण्िानंी स्थापन केलेल्या सवग संस्था सुखाने कालक्रमिा करीती  होत्या. णवद्यापीठाची प्रर्ती ी 

उत्साहवधगक नव्हती ी. ती रीही एरं विे येथील इमारती ीती  णवद्यापीठाचा कारभार ठीक चालला होती ा. पुिे, 
मंुबई, साती ारा, बेळर्ाव व सोलापूर येथील आजन्म सेणवकानंी चालणवलेल्या िाळा चारं्ल्या चाळल्या 
होत्या; आणि त्यामुळे णवद्यापीठाच्या परीक्षानंा बसिाऱ्या णवद्यार्थथनींची सखं्याही त्याप्रमािाती  वाढली होती ी. 

 
सर णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्या दानपत्राती ील अटींप्रमािे, प्रहर्िे येथे सुरू केलेले मणहलापाठिाळा 

कॉलेज, एरं विे येथे हलणवण्याती  आले होतेी . प्रप्र. ना. म. आठवले कॉलेजिजेारीच रहाती  होतेी . 
आश्रमापासून णवद्यापीठ अलर् झाले होतेी . पि या णवद्यापीठावर अचानक संकटानंी छाया धरली. सर 
णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्यानंती र त्याचं्या णवश्वस्ती ानंी मळू कराराप्रमािे १९३० पयत सती  प्रणती वषी ५२,००० रु. 
णवद्यापीठाला णनवेधपिे णदले. ले ी पे्रमलीला ठाकरसी याही णवद्यापीठाच्या कामाती लक्ष घालीती  होत्या. 
णवद्यापीठसभेच्या त्या सभासदही होत्या. पि आश्रमाची चालक मं ळी आणि ले ी ठाकरसी व त्याचें अन्य 
णवश्वस्ती  याचं्या मनाती  परस्पराबंद्दल काही र्रैसमज णनमाि झाले. २५ फेबु्रवारी १९३२ रोजी सर ठाकरसी 
याचं्या णवश्वस्ती ानंी णवद्यापीठाच्या कायगवाहानंा एक पत्र णलहून आपली नाराजी व्यक् ती  केली; आणि 
णवद्यापीठाला प्रणती वषी जी देिर्ी देण्याती  येतेी ; ती ी बंद करीती  आहोती  असे कळणवले. 

 
णवश्वस्ती  मं ळाने ज्या अटी घाती ल्या होत्या; त्या पूिग होण्याबाबती चे र्रैसमज होतेी . णवश्वस्ती ानंी 

आपल्या पत्राती  णवद्यापीठाला णलणहले होतेी - 
 
“सर हवठ्ठलदास ठाकरसी यांनी काही अटींवर हवद्यापीठाला देिगी देण्याचा हनिपय घेतला होता. 

त्या संबंधात या पत्रातून जो काही मजकूर आम्हाला कळवावा लागत आहे, त्याबद्दल आम्हाला द ःख 
वाटते. कोित्या अटींवर देिगी देण्यात यायवयाची होती, याची त म्हाला कल्पना आहेच. त्यासंबंधीचे 
दस्ताऐवज आपल्याकडे आहेतच. सर हवठ्ठलदास यांच्या अटी पूिप करता याव्यात, यासाठी आम्ही दहा 
वर्ष ेवाट पाहहली. हवद्यापीठाला हवी तेवढी संधी आम्ही हदली. अशा पहरस्स्थतीत या अटी पूिप न झाल्याने 
माहसक हप्त्यात हदले जािारे वार्षर्षक अन दान थांबहविे हे कतपव्यच आहे.” 

 
णवद्यापीठाच्या हाती ी हे पत्र आले तेी व्हा अण्िा आणिकेती  होतेी . १२ माचग १९३२ रोजी तेी  आणिकेहून 

मंुबई बंदराती  पोचले; तेी व्हा तेी थेच त्यानंा ही धक् कादायक वाती ा कळली. 
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क्षिभर अण्िा सुन्न झाले. पि क्षिभरच. हा आपला कसोटीचा प्रसंर् आहे; हे त्यानंी ती ा ले; आणि 
आती ा या प्रसंर्ाला धीरानं ती ों  देऊन मार्ग कसा काढावा, याबाबती  िातंी पिे णवचार करण्यासाठी, अणधक 
चचा न करती ा तेी  घरी रे्ले. 

 
णवद्यापीठाच्या आर्थथक स्थैयाची, नैणती क जबाबदारी प्रथमपासून अण्िानंी स्वती ःक े घेती ली होती ी. 

त्यामुळे आपिापुढील ही समस्या सेनेट वा प्रसण केटक े न मा ंती ा आपि स्वती ःच ती ी सो वली पाणहजे 
असे त्यानंी मनोमन ठरणवले. अण्िानंी आपल्या सहकाऱ्यासंमोर ही समस्या मा ंती ाच सवांनी एकमुखाने 
वाटेल तेी  सहकायग करण्याची ती यारी दाखणवली. त्यासाठी वतेी नाती  कपाती  हा उपाय सवांनी मान्य केला. 
एवढेच नव्हे ती र पर्ाराची सवग रक्कम कवे याचं्या हाती ी ठेवनू कवे यानंी णवद्यापीठाच्या खचासाठी लारे्ल 
तेी वढी रक्कम त्यातूी न घ्यावी व उरलेलीरक्कम पर्ारापोटी नंती र वाटावी, असेही सहकारी म्हिाले. अजीव 
सेवकानंा १२५ रु. पर्ार णमळती  होती ा. त्यापकैी प्रत्येकी ५० रु. त्यानंी अण्िाचं्या हाती ी णदले. प्राध्यपकानंी 
कमी वतेी नावर काम करण्याची ती यारी दाखणवली. णवद्यापीठािी सलंग्न असलेल्या संस्थाना देण्याती  
येिाऱ्या णनधीती  थो ी कपाती  केली. अिा सवग उपाययोजनामुंळे १७,५०० रु. जादा णमळू िकले. ती रीही 
अजून बऱ्याच णनधीची आवश्यकती ा होती ी. जनतेी ने णवद्यापीठाला मदती  करावी असे सवगत्र आवाहन करण्याती  
आले. 

 
भारती ीय मणहला णवद्यापीठाचा वार्थषक खचग त्यावेळी सुमारे सत्तर हजार रुपये होती ा. बव्हंिी खचग सर 

णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्या देिर्ीच्या व्याजातूी न केला जाती  असे. सर णवठ्ठलदास ठाकरसी यानंी ज्या 
अटी घाती ल्या होत्या, त्याती ील महत्त्वाच्या अटी म्हिजे णवद्यापीठाला सरकारी मान्यती ा णमळविे प्रकवा मूळ 
रकमेइती की रक्कम जनतेी क ून णमळणविे ही होय. णवद्यापीठाच्या चालकाचंा असा समज झाला की, 
ठाकरसी याचं्या अटी व्याज देण्याला लार्ू नसून, फक् ती  मुद्दल देण्यालाच लार्ू आहेती . परंतुी  ले ी 
ठाकरसी व त्याचें णवश्वस्ती  यानंा ती से वाटती  नसल्यामुळे त्यानंी व्याज देण्याचे नाकारले. 

 
१९३४ च्या अखेरीस अनाथ बाणलकाश्रमाच्या सती रा आजीव सेवकाचंी सभा भरली. संस्थेसाठी 

जास्ती ीती जास्ती  स्वाथगत्यार् कसा करती ा येईल यावर णवचार झाला. आधीच या सवांनी पंच्याहत्तर रु. कमी 
घेण्याचे ठरणवले होतेी . अजून पंधरा रुपये णवद्यापीठाला देण्याचा णनिगय झाला. 

 
या घटनेच्या आसपासच सर चुनीलाल मेहती ा यानंी आपल्या कुलरु्रुपदाचे त्यार्पत्र णदले. पि अिा 

संकटकाळी मंुबई हायकोटाचे जज् ज ना. पाटकर यानंी ही जार्ा स्वीकारली. त्याचं्या या मदती ीमुळेच 
णवद्यापीठ या संकटकाळातूी नही वाटचाल करू िकले. 

 
न्या. पाटकर यानंी असा सल्ला णदला की; संस्थेच्या णवश्वस्ती ानंी (मणहलाश्रमाने) न्यायालयाती  दाद 

मार्ावी. १२ ऑर्स्ट १९२२ रोजी एका िस्रणक्रयेच्या वळेी सर णवठ्ठलदास याचें णनधन झाले. त्याआधी 
आपल्या इच्छापत्राती  त्यानंी स्वहस्ती ाक्षराती  पुढील मजकूर णलहून ठेवला होती ा- 

 
‘रस्टींनी अटी पाळल्या जातात शकवा नाही, याची वाट न बघता हवद्यापीठाचे काम समाधानकारक 

वाटल्यास आधी मूळ पंधरा लक्ष हकमतीच्या साडेतीन टक्क्यांच्या नोटा हवद्यापीठाच्या स्वाधीन कराव्यात.’ 
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या मजकुरावरून सर णवठ्ठलदास णकती ी उदार होतेी  याची साक्ष पटतेी . याबाबती  न्यायालयाऐवजी 
ठाकरसी णवश्वस्ती  व मणहलाणवद्यापीठाचे अणधकारी यानंी णवचारणवणनमयानेच हा प्रश्न सो वावा असे प्रयत्न 
झाले. पि त्यासाठी अण्िानंा खूप मनोधैयग दाखवाव े लार्ले. या प्रकरिासबंंधीचा दावा खुल्या 
न्यायालयाती  चालण्यापूवी अखेरच्या ती  जो ीचा प्रयत्न झाला. ९ एणप्रल १९३५ रोजी न्या. मू. रारं्िेकर 
यानंी ती  जो  करण्याबाबती  सुचणवले. ती  जो  न झाली ती र लवाद म्हिून णनकाल देण्याची ती यारी 
दिगणवली. अखेर उभयपक्षी ती  जो  झाली. १७ एणप्रल १९३५ रोजी, म्हिजेच १८ एणप्रल रोजी येिाऱ्या 
आपल्या वाढणदवसाच्या आदल्या णदविी अण्िा प्रचती ामुक्त  झाले. ती  जो ीची काही कलमे अिी होती ी- 

 
✺ णवद्यापीठाचे कायग मूळ धोरिाला धरून चालले आहे, याबाबती  सरकारी मान्यती ा लवकर 

णमळणविे; प्रकवा प्रणती वषी ५२,५०० रु. व्याज येईल इती की रक्कम जनतेी क ून णमळणविे. 
 
✺ यापकैी कोिती ीही अट पूिग होईपयत सती  मूळ संकस्ल्पती  देिर्ीची सवग रक्कम १५ लाख रु. 

णवश्वस्ती ानंी णवद्यापीठाचे हवाली करावी. ती ोपयत सती  या रकमेचे व्याज ५२,५०० रु. वषातूी न ती ीन 
हपत्याती  देण्याचे चालू ठेवाव.े 

 
✺ र्ती  ती ीन वषांच्या व्याजाची थणकती  रक्कम (१,६५,९१६ रु.) णवश्वस्ती ानंी णवद्यापीठास द्यावी. पि 

णती चा णवणनयोर् मंुबईसाठी णवद्यापीठाच्या कॉलेजकरीती ा व मणहलाणवद्यापीठाच्या कचेरीकणरती ा 
लार्िाऱ्या इमारती ी बाधंण्याचे कामी णवद्यापीठाने करावा. 

 
✺ व्याजाच्या रकमेतूी न मंुबईती ील ‘वणनती ाणवश्राम’ संस्थेच्या इंग्रजी िाखेला दरवषी ५००० रु. 

देिे. 
 
✺ णवद्यापीठाची कचेरी आती ापयत सती  पुण्यास आहे. ती ी १ जानेवारी १९३६ पासून मंुबईस आिावी. 
 
✺ ५२,५०० रु. च्या रक् कमेवर पणहला हक्क पणु्याती ील कन्यािाळा, मणहला पाठिाळा आणि 

मंुबईती ील कन्यािाळा व मणहला पाठिाळा या श्रीमती ी नाथीबाई दामोदर ठाकरसी याचं्या 
नावाने चालिाऱ्या संस्थावंर असेल. वणनती णवश्राम संस्थेला देण्याती  यावयाचे ५,००० रु. सो ून 
उरलेली रक् काम णवद्यापीठािी सलंग्न असलेल्या सवग रु्जराती ी व दणक्षिी ससं्थानंा मदती  
म्हिून णनम्मेनीम णवभारू्न देण्याती  यावी. 

 
✺ ठाकरसी घराण्याती ील सवाती  ज्येष्ठ पुरुषव्यक् ती ीला ठाकरसी कुटंुबाच्यावती ीने५ सभासद 

णवद्यापीठाच्या सेनेटवर णनव ून देण्याचा हक्क असावा. 
 
✺ ले ी पे्रमलीलाबाई ठाकरसी यानंा ती हहयाती  णवद्यापीठाच्या प्रसण केटवर सभासद नेमाव.े 
 
 अण्िाचं्या स्नुषा व पुढे प्रख्याती  लेणखका झालेल्या इरावती ी कवे त्यावळेी णवद्यापीठाच्या 

कुलसणचव होत्या. इरावती ीबाई व प्राचायग ना. म. आठवले यानंी णवद्यापीठाला अनुकूल अिी 
ती  जो  किी करून घेती ा येईल, याबद्दल खूप प्रयत्न केले. या कणठि कालखं ाती  श्री. वा. 
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र्ो. मायदेव याचंी णनणधसंकलनासाठी णविषे नेमिूक करण्याती  आली. त्यांनीही पराकाष्ठचेे 
प्रयत्न करून णवद्यापीठाचे कायग सुरळीती  चालण्यासाठी मदती  केली. या ती  जो ीनंती र 
णवद्यापीठ संकटमुक्त  झाले. ले ी ठाकरसी याही झाले रे्ले णवसरुन णवद्यापीठाच्या कामाती  
लक्ष घालू लार्ल्या. न्या. रारं्िेकर व न्या. पाटकर या दोन न्यायमूती ींनी आपल्या प्रणती ष्ठेचा व 
णवद्वते्तचा योग्य वापर करून णवद्यापीठाला अ चिीतूी न बाहेर आिण्यासाठी सवती दयापरी मदती  
केली, याबद्दल अण्िानंी मनःपूवगक कृती ञती ा व्यक् ती  केली. आजीव सेवक सेणवका व सहकारी 
णिक्षक याचंी भणूमका ती र सजंीवक होती ीच. णवद्यापीठ वाचले पाणहजे या एकाच भावनेने पे्रणरती  
होऊन ही सवग मं ळी या कसोटीच्या प्रसंर्ी काम करीती  होती ी. 

 
या कणठि कालखं ाती  णवद्यापीठाला अन्य मार्ांनी पसैा उपलब्ध न झाला ती र रे्ल्या १६ वषांती  

कायमणनधीची जी ती रतूी द केलेली होती ी; ती ीतूी न णनधी णमळवावा असे णवद्यापीठाने ठरणवले; आणि सेनेटनेही 
या ठरावाला मान्यती ा णदली होती ी. कुलरु्रंुच्या मदती ीने आिीबािी अंदाजपत्रक ती यार करण्याती  आले 
होतेी . त्यासही सवांनी मान्यती ा णदली. 

 
या कसोटीच्या कालखं ाती  कवे याचें मन कोित्या पद्धती ीने णवचार करती  होतेी ? अत्यंती  स्स्थती प्रञ 

वृत्तीने तेी  या पणरस्स्थती ीला सामोरे रे्ले. आपल्या इंग्रजी आत्मचणरत्राती  तेी  णलणहती ाती - 
 
“हनभेळ आनंद वा हनभेळ द ःख या गोष्टी जगात कहठिच आहेत. संकटेस द्धा उपय क्तच ठरतात. 

अशा वेळी कायपकत्यांची व त्यांनी हाती घेतलेल्या चळवळीची कसोटी लागते. अशा कहठि पहरस्स्थतीत 
हवद्यापीठाच्या स्थैयाबाबत लोकांच्या मनात शंका उपस्स्थत होिे साहहजकच होते. एरवी अशा 
पहरस्स्थतीत संलग्न शाळा, महाहवद्यालयांची संख्यास द्धा रोडावली असती. परंत  तसे काही घडले नाही. 
हवद्यार्षथनींच्यािीत वाढ करावी लागली तरीही त्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढली.” 

 
प्रहर्िे येथील अनाथबाणलकाश्रम आणि एस. एन.  ी. टी. णवद्यापीठ यांचे संबंध फार जुने होतेी . 

णवद्यापीठाचा उद र्म अनाथबाणलकाश्रमातूी न झाला होती ा. एकाच वीिेचा ती ारा झंकारती ाती , तेी व्हा त्यातूी न 
संवादी सूर णनघती ाती . परंतुी  आती ा मात्र थो ी वरे्ळी भणूमका घ्यावी लार्ली. ती ी अपणरहायग होती ी. १९१६ 
साली एक स्वतंी त्र संस्था म्हिून णवद्यापीठाची स्थापना झाली होती ी. आश्रमाची स्थापना करिाऱ्या कवे 
यानंीच णवद्यापीठाची स्थापना केली होती ी. या णवद्यापीठाची प्रर्ती ी ही आपली नैणती क जबाबदारी आहे असे 
आश्रमाच्या आजीव सेवकानंा वाटे. अिा ती ऱ्हेने अनाथबाणलकाश्रम, त्याचे सवग कायगकतेी , मणहला णवद्यापीठ, 
त्याचे सवग संचालक व सेवक याचें सहसंबधं फार चारं्ले होतेी . आश्रमाच्या सेवकापंकैीच १० जि 
णवद्यापीठाती  प्राध्यापक होतेी . एकजि सणचव होतेी . णवद्यापीठाचे काम म्हिजे आश्रमाच्या कायाच्या 
णवस्ती ाराचाच एक भार् असे समजून सवगजि पुढाकाराने, समन्वयाने काम करीती  होतेी . 

 
मात्र १९३५ मध्ये ती  जो ीच्या मसुद्याती  जी कलमे मान्य करण्याती  आली होती ी, ती ीनुसार एस. एन. 

 ी. टी. मणहला णवद्यापीठ व त्या णवद्यापीठाची सवग कायालये मंुबईस हलणवण्याती  आली. आणि अथाती च या 
घटनेनंती र णवद्यापीठ व प्रहर्िे येथील संस्था याचें संबधं दुबगल होती  रे्ले. जेवढे सबंंध राणहले तेी वढे अर्दी 
औपचाणरक स्वरूपाचे राणहले. 
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१९२२ मध्ये सर णवठ्ठलदास याचें णनधन झाले ही र्ोष्ट णवद्यापीठाच्या दृष्टीने णजती की आघाती ी होती ी. 
णती ती कीच ती ी घटना कवे यानंा अणती दुःखद ठरली. सर ठाकरसी यानंी णवद्यापीठाच्या कायाती  खूप रस 
घेती ला. वळेोवळेी देिग्या णदल्या. णवद्यापीठाच्या सवग योजनाचंी अंमलबजाविी योग्य रीती ीने व्हावी यासाठी 
तेी  आपला भरपूर वळे देती . सर णवठ्ठलदास ही कवे याचं्या कायाची आधारणिला होती ी. तेी  असतेी  ती र 
कदाणचती  पुढील कसोटीचे प्रसंर् उद भवले नसतेी . ती रीही कमी वादळे णनमाि होऊन ती ी िमली. ले ी 
ठाकरसी यानंीही उदारभाव व्यक् ती  केला. कवे याचं्या कायाची थोरवीच त्यानंी जािली होती ी. 
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ग्रामहशक्षि आहि समता संघ 
 
१९२० साली लो. णटळक याचें णनधन झाले आणि याच सुमारास भारती ाती  म. र्ाधंी याचं्या कायाचा 

प्रारंभ झाला. १९१५ मध्ये म. र्ाधंी आणिकेहून भारती ाती  आले. णटळकयुर्ाची जार्ा आती ा र्ाधंीयुर्ाने 
घेती ली होती ी. म. र्ाधंी राजकारिी होतेी , ती री त्याचंं राजकारि सत्य-अप्रहसा या मार्ांचा प्रचार करिारं 
होतंी . राजकीय जार्ृती ीबरोबरच म. र्ाधंी यानंी ग्रामोदय, ग्रामस्वराज्य या कल्पना समाजासमोर मा ंल्या. 
नई ती ालीम (बुणनयादी ती ालीम) ही मूलोद्योर्ावर आधाणरती  णिक्षिपद्धती ी र्ांधी यानंी रुजणवण्याचा प्रयत्न 
केला. णिक्षिाचा प्रसार िहराती  णकती ीही झाला ती री भारती ाती ील हजारो खे ी णिक्षिाच्या दृष्टीने ओस होती ी. 
ञानर्ंरे्च्या वाटा खेड्यानंा अपणरणचती  होत्या. 

 
म. र्ाधंी याचं्या कायाणवषयी कवे यानंा अत्यतंी  आदर होती ा. आणिकेती  म. र्ाधंी यानंी स्थापन 

केलेल्या णफणनक्स आश्रमाला त्यानंी भेट णदली होती ी. १९३० साली दा ंीयात्रा काढून णमठाचा सत्याग्रह म. 
र्ाधंी यानंी केला. तेी व्हा अण्िा जपानमध्ये होतेी . जपानमधून परती ल्यावर या अप्रहसात्मक आंदोलनाने 
भारती ाती  जी जार्ृती ी णनमाि झाली होती ी, ती ी पाहून कवे भारावनू रे्ले होतेी . जार्ोजार्ी असे सत्याग्रह होती  
होतेी . मंुबईच्या र्जबजलेल्या रस्त्यातूी न श्रीमंती  र्रीब, प्रौढ ती रुि अिा िके ो णस्रया णमठाच्या 
सत्याग्रहासाठी णमरविुकीने समुद्राक े जाती  होत्या हे रोमाचंकारी दृश्य अण्िानंी  ोळे भरून पाणहले. 
णस्रयाचं्याभोवती ी र्ोरे णिपाई, त्याचें अणधकारी साजत सट यानंी क े केले होतेी . 

 
या घटनेचा कवे याचं्या मनावर पणरिाम झाला. कवे आपल्या आत्मवृत्ताती णलणहती ाती - 
 
“गेली हकत्येक वर्ष ेमी व माझ्यासारख्या अन्य व्यक् तींनी जे साधण्याची धडपड केली आहि ज्यात 

आम्ही अपयशी ठरलो, ते या साबरमतीच्या अलौहकक प रुर्षाने एका झटक्यात साध्य केले.” 

 
या सवग घटनाबंाबती  अण्िासाहेब कवे मननप्रचती न करीती  होतेी . या काळाती  देिाती  राजकीय 

चळवळींनी खूपच उग्र रुप धारि केले होतेी . राजकीय स्वातंी त्र्य हे एकमेव उणद्दष्ट ठेवनू चळवळी आकारास 
येती  होत्या. पि सामाणजक सुधारिाबंाबती  त्यामानाने उदासीनती ा होती ी. प्रहदु धमाती ील णवणवध जाती ीजमाती ी 
आणि प्रहदु-मुस्स्लम व अन्य धमीय याचं्यामधील वाढती  जािारा बेबनाव ही बाब प्रचती ाजनक होती ी. 

 
मानवी समानतेी च्या स्वीकार करून आपल्या सामाणजक कती गव्याचंी लोकानंा यथाथग जािीव करून 

देिारी एखादी संस्था वा सघंटना आवश्यकच होती ी. मद्रास येथील ‘इंण यन णरव्ह्य’ू या णनयती काणलकाती  
१९४२ साली णलणहलेल्या लेखाती  त्यानंी अिा योजनेचा ती पिील णदला. पि अिा संस्थेचे कायग अणखल 
भारती ीय पाती ळीवर उभे राणहले ती री आपि महाराष्ट्रापरुतेी च कायग करू असेही कवे यानंी स्पष्ट केले. 

 
१९३७ सालापासून अण्िासाहेब कवे यानंी आश्रमाचे वा णवद्यापीठाचे काम कमी कमी करीती  आिले 

होतेी . त्याची पाश्वगभमूी १९३५ पासूनच ती यार झाली होती ी. खे ेर्ावाती ील मुलामुलींच्या णिक्षिप्रसाराचा एक 
नवीन उपक्रम हाती ी घेण्याचे अण्िानंी मनािी ठरणवले होतेी . अण्िासाहेब कवे याचें आती ापयत सती चे काम 
उत्क्राणंती ती त्त्वाला अनुसरून झाले होतेी . खेड्यातंी ही अिी उत्क्रातंी ी झाली पाणहजे असे कवे यानंा वाटती  होतेी . 
१९३५ मध्ये केसरीच्या एका अंकाती  लेख णलहून अण्िानंी ग्रामणिक्षिाणवषयी आपले णवचार व्यक् ती  केले 
होतेी . स्वती ःच्या णनवृणत्तवतेी नातूी न द. म. १५ रु. या कायासाठी त्यानंी बाजूला काढून ठेवले होतेी . त्यावळेचे 
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एक णनवृत्त इणंजणनयर रा. ि.ं बापट  ेक् कन अॅणग्रकल्चरल असोणसएिनच्यावती ीने खे  णिवापूरला 
ग्रामोद्धाराचे कायग करीती  होतेी . ग्रामोद्धाराच्या कायाचा एक भार् म्हिून तेी  दोन िाळाही चालवीती  होतेी . पि 
त्याचं्याक े परेुसे आर्थथक पाठबळ नव्हतेी . तेी  अण्िानंा भेटले. अण्िा व बापट या दोघानंी णमळून पिेु 
िहराती  णनधी र्ोळा करण्यासाठी प्रह ून प्रयत्न केला. ८-१० मणहन्यानंती र बापट हे नोकरीणनणमत्त 
फलटिला रे्ले.ग्रामणिक्षिाबाबती  जे कायग करावयाचे असे अण्िाचं्या मनाती  होतेी ,त्याला आती ा संस्थात्मक 
आकार देिे आवश्यक होतेी . 

 
जानेवारी १९३६ मध्ये अण्िानंी काही मं ळींना एकत्र करून‘महाराष्ट्र ग्राम प्राथणमक णिक्षि मं ळ’ 

या नावाची संस्था सुरू केली. कै. न. प्रच. केळकर या संस्थेचे अध्यक्ष होतेी . स्वती ः कवे णचटिीस होतेी . श्री. 
बापूसाहेब जठार, श्री. काकासाहेब सहस्रबुदे्ध, श्री. बाबरूाव जर्ती ाप, श्री. रा. ि.ं दीणक्षती , श्री. नानासाहेब 
ओक, श्री. बाळूकाका काणनटकर इ. नामवतंी  व्यक् ती ी या संस्थेच्या कायगकारी मं ळाती  होत्या. 

 
संस्थेची प्रमुख उणद्दष्टे ठरणवण्याती  आली. ज्या र्ावी लोकल बो ाच्या अथवा बो ाची मदती  णमळू 

िकिाऱ्या िाळा नसती ील, अिा खे ेर्ावातंी  प्राथणमक िाळा चालणवण्यास मदती  देिे हा प्रमुख उदे्दि 
ठरणवण्याती  आला. सुरुवाती ीला दोन िाळानंा प्रत्येकी िभंर रुपये मदती  देण्याती  आली. िाळाचंी संख्या 
वाढली. त्यामुळे या संस्थेच्या कचेरीचे काम बघण्यासाठी नाणिक हायस्कूलचे णनवृत्त मुख्याध्यापक रा. भा. 
भार्वती  यानंा सहणचटिीस म्हिून नेमले. १९३६ साली मं ळाचे १२० घटक झाले आणि वर्गिी जमली  
४४७५ रु. १९३७ साली मं ळाच्या मदती ीने चालिाऱ्या िाळाचंी संख्या वीस होती ी. प्रत्येक िाळेला चार तेी  
आठ रुपये माणसक मदती  देण्याती  येती  असे. 

 
काही णदवसानंंती र काँगे्रस सरकार अणधकारावर आले; आणि त्यानंती र िाळानंा सरकारी अनुदान 

णमळू लार्ले. आती ा मं ळाच्या णविषे मदती ीची िाळानंा र्रज उरली नसावी. त्यामुळे मं ळ णवसर्थजती  
कराव ेअसा णवचार पुढे आला १९४८ पयत सती  या मं ळाचे कायग सुरू होतेी . यावळेी म ंळाक े १४ हजार रु. 
णिल्लक होतेी . सदर रक्कम संपेपयत सती  मं ळाचे कायग पुढे सुरू ठेवले असल्याचे अण्िाचं्या दैनंणदनीती ील 
नोंदींवरून स्पष्ट होतेी . अिा ती ऱ्हेने मं ळाचे कायग फक्तप ११ वषचे चालले. मं ळाने संबंध महाराष्ट्राती  ५० 
िाळा चालणवल्या होत्या. 

 
ग्रामीि भार्ाती ील णिक्षि प्रसारासाठी महाराष्ट्र-ग्राम-प्राथणमक णिक्षि मं ळाने जे कायग केले, तेी  त्या 

काळाला अनुलक्षनू अलौणकक असे होतेी . त्यावळेचे सरकारचे सल्लार्ार सर जनादगन मदन यानंी अण्िानंा 
मुद्दाम बोलावनू त्याचं्यािी णवचार णवणनमय केला होती ा. ग्रामीि भार्ाती ील अञान दूर होण्यासाठी 
साक्षरती ाप्रसार होिे आवश्यक होतेी .सरकारी पाती ळीवर हे प्रचं  काम यिस्वी होिे िक्य नव्हतेी . या 
कामाची सुरुवाती  अण्िानंी व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी आपल्या परीने केली. पि काँगे्रसचे सरकार आल्यानंती र 
या कामाची र्रज आपोआप कमी झाली असे वाटूलार्ले. 

 
पुिे, साती ारा, रत्नाणर्री, कुलाबा इ. णजल्ह्याती ील दुर्गम भार्ाती ील िाळानंा अण्िानंी मदती  

पोचणवली. अण्िाचं्या या ग्रामणिक्षि कायगक्रमाती  णनवृत्त पोस्टमास्ती र श्री. पराजंपे, सरदार भाऊसाहेब 
पोती नीस, श्री. र्िपती राव नातूी  इ. समाजणनष्ठ व्यक् ती ींनी त्यानंा सवगती ोपरी मदती  केली. सहणचटिीस 
भार्वती  यानंी णहिबेाचे णकचकट काम अंर्ावर घेती ले. ज्या िाळानंा मदती  णदली होती ी, त्या िाळा 
ती पासण्याच्या कामी दत्तात्रय बाजीराव कुलकिी याचंी मदती  झाली. कुलकिी याचं्यानंती र हे काम नी. अ. 
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ओक यानंी केले. या कायासाठी अण्िानंी पुिे िहर एवढेच आपले कायगके्षत्र, प्रह िे व वर्गिी र्ोळा करिे 
यासाठी णनणश्चती  केले होतेी . पणु्याती ील बहुतेी क सवग पेठातूंी न तेी  प्रह ले. पूवीच्या णस्रया चातुी मासाती  ‘लाखोली’ 
वाहती  असती . अण्िानंीही आयुष्ट्यभर झोळी घेऊन लाख घरे णभक्षा मार्ण्याचे व्रती  घेती ले होतेी . 
ग्रामणिक्षिाच्या मोणहमेच्या वळेी अण्िा केवळ पुण्याती  िके ो घरी रे्ले. 

 
१८ एणप्रल १९३८ रोजी अण्िाचंा ८१वा वाढणदवस केवळ प्रहर्ण्यालाच नव्हे, ती र पणु्याती , मंुबईती , 

महाराष्ट्राती , भारती ाती  आणि भारती ाबाहेरही मोठ्या प्रमािावर साजरा झाला. ध धाकट िरीरप्रकृती ी, 
णनयणमती  आहार, सकाळ सधं्याकाळ ५-६ मलै णफरिे यामुळे अण्िाचंी िरीरयात्रा उत्तम रीती ीने चालली 
होती ी. ३-४ ती ास णनरणनराळ्या ससं्थाचंी कामे, २-३ ती ास लेखनवाचन आणि नंती र सल्लामसलती  व णवश्रातंी ी 
असा त्याचंा णदनक्रम होती ा. 

 
सहस्रचदं्रदिगन कालापयत सती  संस्थेचा व्याप चारं्लाच णवस्ती ारला होती ा. बाळूती ाई खरे, इरावती ी कवे, 

िारदाबाई साठे्य, भास्करराव कवे अिी णनष्ठावान म ंळी संस्थेचा कायगणवस्ती ार साभंाळीती  होती ी. या 
कालावधीती  अण्िाचें जार्ोजार्ी िके ो सत्कार झाले. तेी  आजारी प ले. िस्रणक्रया करण्याचे  ॉक्टरानंी 
ठरणवले होतेी . पि या वयाती  िस्रणक्रया सहन होिार नाही म्हिनू िस्रणक्रया टाळली. ती रीही काही 
णदवसानंती र अण्िानंा चारं्ले बरे वाटू लार्ले. 

 
१२ जून १९३८ रोजी एका सभेनंती रच त्यानंा त्रास होऊ लार्ला. पि १ सप्टेंबर १९३८ रोजी त्यानंी 

ग्रामणिक्षिाच्या कायाकणरती ा वर्गिीच्या कामास नेहमीप्रमािे सुरुवाती  केली. 
 
एका णवणिष्ट प्रकारच्या कायासाठी प्रयत्न करीती  असती ानाच आिखी एखाद्या के्षत्राती ील कायाणवषयी 

कवे याचं्या मनाती  णवचार घोळती  असती  हे कवे याचें वैणिष्ट्ट्यहोतेी . ग्रामणिक्षिाचे कायग सुरू असती ानाच 
दुसऱ्या एका कल्पनेचे बीज रूजू लार्ले होतेी . अण्िानंी यापूवी वयाच्या ऐंिी वषांपयत सती  ज्या संस्था उभ्या 
केल्या, त्याचं्या द्वारा णवधवाचें प्रश्न सुटले. अनाथ बाणलकानंा आधार णमळाला. पुनर्थववाहाच्या प्रश्नातंी ील 
ती ीव्रती ा कमी झाली. मणहलाचं्या उच् च णिक्षिाची दारे खुली झाली. खे ेर्ावाती ील मुलामुलींच्या णिक्षिाची 
समस्या सो णवण्यास काही प्रमािाती  मदती  झाली. खरं ती र अण्िा कृती कृत्य होतेी . कृती ाथग होतेी . पि स्वस्थ 
बसती ील ती र तेी  अण्िा कवे कसले? 

 
अण्िानंा आती ा अस्वस्थ करिारा प्रश्न होती ा, ती ो समाजाती ील असमानतेी चा. प्रकबहुना, समाजाती ील 

ती ीव्र णवषमतेी चा. मानवकल्यािचा णवचार करती ा, णवषमती ा, मर् ती ी कोित्याही के्षत्राती ील असो, घाती कच 
असतेी . मानवजाती ीला कृणत्रम भेदभावानंी पोखरले आहे हे अण्िांना जािवती  होतेी . त्याबद्दल त्यानंा णवषाद 
वाटती  होती ा. यासाठी आपि काहीती री केलं पाणहजे अस ंअण्िानंा आती ा सती ती  वाटू लार्लं. पि एवढ्या 
णविाल व णवस्तृी ती  समस्येला हाती  घालण्यासाठी आपि खूप लहान आहोती  ही जािीवही त्यानंा सती ती  
टोचिी देिारी होती ी. त्याबद्दल तेी  नेहमी एक उपमा देती  असती - 

 
“छोट्यािा णटटवीने आपल्या इवल्यािा चोचीने अथारं् समुद्र णरकामा करण्याचे धा स 

करण्यासारखा माझा हा णवचार आहे.” 

 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

समती ा णनमाि करण्यासाठी ‘समती ा संघ’ स्थापन करावा असे अण्िानंी मनािी ठरणवले. 
समती ासंघाची एक उदे्दिपणत्रका अण्िानंी ती यार केली. त्यामध्ये अण्िांनी आवजूगन हा मुद्दा नोंदणवला की, 
“कायद्याच्या दृष्टीने सवग लोक समान असले ती री व्यवहाराती  कमालीची णवषमती ा आहे; पृर्थ्वीवरील सवग 
राष्ट्रातंी  मनुष्ट्यामनुष्ट्यामंध्ये असलेले आर्थथक, सामाणजक वर्ैरे बाबती ीती ील भेद िक्य णती ती के कमी करून 
सवांमध्ये समतेी ची भावना उत्पन्न  व्हावी हे संघाचे ध्येय आहे.” 

 

कवे याचं्या ‘Looking Back’ या इंग्रजी आत्मचणरत्राला प्रस्ती ावना णलणहिारे िेणड्रक जेम्स र्ूल्  
याचं्या सहवासामुळे अण्िानंा समती ासंघाची कल्पना सुचली. इंग्लं मध्ये ध्येयणनष्ठाचंी एक संस्था होती ी. 
णती चं नाव ‘Society to Promote Equality’. १९३४ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या संस्थापकापंकैी 
एक िेणड्रक होतेी . संकस्ल्पती  समती ा संघाच्याबाबती  अण्िानंी  ॉ. आपपासाहेब पराजंपे, प्रा. काकासाहेब 
सहस्रबदेु्ध, प्रा. नानासाहेब घारपरेु, श्री. ती ात्यासाहेब केळकर, श्री. भास्करराव जाधव, श्री. बाबरूाव 
जर्ती ाप, फलटिचे श्रीमंती  नाईक प्रनबाळकर, त्याचें णवद्वान णदवाि श्री. बापूसाहेब र्ो बोले इ. णवचारवतंी  
व नामवतंी  याचं्यािीचचा केली. 

 
समती ा संघाची स्थूल सकंस्ल्पती  कल्पना स्पष्ट करिारे पत्रक अण्िा व श्रीमती ी वारूती ाई िवे े यानंी 

प्रणसद्ध केले. या पत्रकावर सुमारे िभंर बुणद्धवतंी ाचं्या मान्यती ादिगक सह्या घेती ल्या. २१ एणप्रल १९४४ रोजी 
समती ासंघ या संस्थेची रीती सर स्थापना झाली. संस्थेच्या पणहल्या वषी ३०० सभासद होतेी . दुसऱ्या वषी 
६०० झाले. णती सऱ्या वषी ९०० सभासद झाले. समती ा संघाच्या िाखा नंती र णवदभाती ही स्थापन झाल्या. जुलै 
१९४७ पासून ‘मानवी समती ा’ या नावाचे आठपानी छोटे माणसक, आपले मुखपत्र म्हिनू संघाने चालू केले. 
नाममात्र वर्गिी १ रु. होती ी. संघाच्या घटकानंा हे माणसक णवनामूल्य पाठणवण्याती  येई. वर्गिी जमणवण्याचे 
काम अण्िा रोज प्रह ण्याच्या वळेी करीती . 

 
समती ासंघाने आपले कायग सुमारे दहावष ेस्वतंी त्रपिे केले. नंती र समती ासंघाचे स्वतंी त्र अस्स्ती त्व राणहले 

नाही. ‘जाणती णनमूगलन’ या नावाच्या संस्थेती  समती ासंघ णवलीन झाला. ‘जाणती णनमूगलन’ ही संस्था फलटिचे 
राजे नाईकप्रनबाळकर याचं्या स्फूती ीने स्थापन झाली होती ी. समती ासंघाची उणद्दष्ट े राजकीय मती प्रिाली 
णवरणहती  होती ी. अण्िाचं्या मनाती  समती ासंघासंबधंी व त्याच्या कायासबंंधी खूपच व्यापक णवचार होतेी . 
कोल्हापूर येथे ४ मे १९४७ रोजी तेी थील नर्रवाचनमंणदराच्या ९९ व्या वधापनणदनी अध्यक्ष म्हिून भाषि 
करती ाना अण्िासाहेब म्हिाले- 

 
“जागहतक महाय द्धासारख्या आपत्ती कायमच्या टाळायच्या असतील, तर जागहतक सरकार 

स्थापन करिे हाच सवात प्भावी उपाय आहे. अशा प्कारच्या आदशप सरकारची स्थापना करण्यासाठी 
जगातील ज्या संस्थांची धडपड चालू होती, त्यापैकीच समतासंघ ही एक संस्था आहे.” 

 
वाधगक्याती ही ती रूिाच्या उत्साहाने अण्िासाहेबानंी समती ासंघ, जाणती णनमूगलन संस्था, ग्रामणिक्षि 

मं ळ इ. संस्थाचंी कामे उभी केली. त्याचं्या व्यस्क् ती मत्त्वाती ील जार्रूक समाजसेवक त्यानंा कधीच स्वस्थ 
बसू देिारा नव्हती ा. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 
 

साक्षी शतकाचा 
 
िती ायुषी असलेले अण्िासाहेब कवे हे खरोखरीच िती काचे साक्षी होतेी . अठरा एणप्रल अठराि े

अठ्ठावन रोजी जन्मलेले अण्िासाहेब नऊ नोव्हेंबर एकोिीसि ेबासष्ट रोजा अनंती ाती  णवलीन झाले. १०४ 
वषांचे णनरामय जीवन जर्लेले कवे याचें अवघे जीवन कृणती िील होतेी . 

 
अण्िासाहेबानंी एकोणिसाव्या िती काची बेचाळीस वष े पाणहली, णवसाव्या िती काची बासष्ट वष े

पाणहली. दोन्ही िती कातंी ील आंदोलने, वैचाणरक वादळे, संघषग, घटना, प्रसंर्, समाजजीवन, राष्ट्रजीवन 
याचें तेी   ोळस साक्षी होतेी . त्याचं्या कायाची दखल समाजाती ील सामान्य व्यक् ती ीपासून र्भगश्रीमंती  व 
संस्थाणनक यानंीही घेती ली होती ी. अण्िासाहेबाचंा ८१वा वाढणदवस सवगत्र साजरा झाला व त्याचें सत्कार 
झाले. पि फलटिचे राजे प्रनबाळकर यानंी त्याचंा भव्य सत्कार करून त्यानंा द. म. ६०० रु. णनवृणत्तवतेी न 
देण्याचे ठरणवले. एकाद्या संस्थाणनकाने णिक्षिकायास वाहून घेती लेल्या कायगकत्यांस अिा प्रकारचे 
णनवृत्तीवतेी न देिे ही त्याकाळी खरोखरीच अद भतूी  व एकमेव अिी घटना होती ी. 

 
१९४८ मध्ये अण्िाचंा ९१वा वाढणदवस साजरा झाला. अलीक े दहा वषांती  अण्िाचंी प्रकृती ी पूवी 

इती की ठिठिीती  राणहली नव्हती ी. ती रीही त्यानंा कोिती ाही मोठा आजार नव्हती ा. दैनंणदन काम तेी  
व्यवस्स्थती  करू िकती  होतेी . १९३९च्या नाती ाळपासून प्रहर्िे येथील संस्थेती  व्यायाम-सप ती ाहाचा उपक्रम 
सुरू करण्याती  आला होती ा. समाजाती ील अर्दी दुलग णक्षती  स्ती राती ील व वणंचती  मुलामुलींनाही आश्रमाच्या 
कायाचा लाभ होऊन, त्याचं्या जीवनाती  आनंद णनमाि झाला पाणहजेअसे अण्िानंा नेहमी वाटे. त्या दृष्टीने 
१९३९ पासून दोन नवीन कामे संस्थेने हाती ी घेती ली. त्यापैकी पणहले म्हिजे जुव्हेनाईल कोटग (बालरु्न्हेर्ार 
न्यायालय) मधून आलेल्या पोरक्या मुलामुलींची णनवासभोजनासह णिक्षिाची सोय करण्याती  आली. १९४२ 
मध्ये अध्याणपका िाळेला २५ वष ेपूिग झाली. अध्याणपका णवद्यालयाचा रजती -महोत्सव थाटामाटाने साजरा 
करण्याती  आला. याप्रसंर्ी णमळालेल्या देिग्यातूंी न आश्रमाच्या मूळ झोप ींचा जीिदयाद्धार करण्याती  आला. 
सर ससून  ेस्व्ह  फं ातूी न २४,००० रु. णमळाले. यातूी न पोरक्या मुलासंाठी एक नव ेवसणती र्ृह बाधंण्याती  
आले. 

 
१९४६ साली संस्था स्थापन होऊन सुविगमहोत्सव साजरा झाला. नामदार बाळासाहेब खेर अध्यक्ष 

होतेी . सुविगमहोत्सवाणनणमत्त संस्थेच्या मूळ नावाती  बदल केला रे्ला. ‘अनाथबाणलकाश्रम मं ळी’ असं मूळ 
नाव होतंी . आती ा ‘प्रहर्िे स्रीणिक्षि संस्था’ असं नाव झालं. ससं्थेच्या माजी णवद्यार्थथनी संघाने संस्थेच्या 
कायगणवस्ती ाराती  महत्त्वाचा भार् घेती ला. आती ाच्या सभंाजीपलुाजवळ पुण्याती  असलेले ‘मणहलाणनवास’ 
वसणती र्ृह उभारण्याती  या सघंाने पुढाकार घेती ला. 

 
कणववयग वा. र्ो. मायदेव हे संस्थेचे णनकटवती ी. त्यानंी आपल्या सुंदर कणवतेी ती  संस्थेच्या णवस्ती ाराचे 

विगन केले आहे. ‘वृक्षराजास’ या कणवतेी ती  तेी  णलणहती ाती . 
 
“हे थोर वृक्षराजा, शाखा त झ्या उदार 
पसरोत दूरवेरी, करण्या नभीं हवहार 
झाल्या असह्य तापे, आतून पोळलेले 
वरण्यास येथ शांती, धावून जीव आले 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

क हि काळवंडिारे नभ पाह नी द रून 
झहि आश्रयाथप आल्या, वृष्टीस घाबरून...” 

 
कै. वा. र्ो. मायदेव याचंी ही कणवती ा संस्थेच्या कायाचं संुदर िब्दाकंन करिारी आहे. 
 
१५ ऑर्स्ट १९४७ ला भारती  स्वतंी त्र झाला. ‘िती कानंती र आज उजळली पणहली रम्य पहाट’ अस ं

कवी (वसतंी  बापट) र्ाती  राणहले. अण्िानंाही स्वातंी त्र्य णमळाल्याचा मनस्वी आनंद झाला. स्वातंी त्र्याच्या 
आंदोलनाती  त्यानंी प्रत्यक्ष भार् घेती ला नसला, ती री स्वातंी त्र्याचा मार्ग सोपा करण्यासाठी जी सामाणजक 
जािीव जार्ृती ी व्हावी लार्तेी , ती ीबाबती  अण्िाचंं कायग मोठ्या प्रमािावर झालं होतंी .१८ एणप्रल १९४८ रोजी 
अण्िाचंा ९१वा वाढणदवस! नवती ी महोत्सव. अण्िाचें अनेक सहकारी, णमत्र, कायगकतेी , प्रहती प्रचती क, या 
कालावधीती  जर्ाचा णनरोप घेऊन रे्ले होतेी . काही सेवाणनवृत्त झाले. संस्थेच्या कामातूी न दूर झाले. 

 
एकेकाळी संस्थेचे १७ आजन्म सेवक होतेी . त्याचंी संख्या ७ झाली. १९४६ साली संस्थेच्या 

सुविगमहोत्सवाणनणमत्त सौ. कावरेी कवे, श्री. के रा. पालकर, श्री. पुं. णव. र्ोळे, श्रीमती ी येसूबाई बवे यानंा 
आजन्मसेवक करून घेण्याती  आले. ससं्थेचे सहाय्यक व णहती प्रचती क यानंाही काळानं ओढून नेलं होतंी . 
१९४३ मध्ये संस्थेचे अध्यक्ष बाबासाहेब इचलकरंजीकर णनधन पावले. १९४५ साली कािीती ाई देवधर, रा. 
का. णभ े व न. प्रच. केळकर हे ऋिानुबधंी कालवि झाले. अिा दुःखमय घटनाचंी अण्िाचं्या मनावर छाया 
होती ी. संस्थेचा सुविगमहोत्सव थाटामाटाती  साजरा झाला. ९१वा वाढणदवस इती क्या उत्साहाने साजरा 
झाला ती री त्याती  सहभार्ी होण्याची त्याचंी मानणसकती ा नव्हती ी. प्रत्यक्ष प्रहर्ण्याला फार मोठा कायगक्रम 
करू नये असे संस्थाचालकानंी ठरणवले. मात्र पुिे, मंुबई, बेळर्ाव, ब ोदे इ. णठकािी वाढणदवस खूप 
उत्साहाती  साजरा झाला. 

 
पुण्याला स. प. महाणवद्यालयाच्या देवी रमाबाई सभार्ृहाती   ॉ. बाबासाहेब जयकर याचं्या 

अध्यक्षतेी खाली मोठा समारंभ झाला. या समारंभाती  अण्िानंा ७,५०० रुपयाचंी थैली आणि १०० संस्थातंी फे 
संयुक् ती  मानपत्र देण्याती  आले. याच कालखं ाती  अण्िाचं्यासमोर समती ासंघाचे कायग होतेी . ती ो धार्ा पक ून 
अण्िानंी आपलं मनोर्ती  व्यक् ती  करती ाना साणंर्ती लं- 

 
“आपिाला हमळालेलं स्वातंत्र्य हटकवायचं असेल, तर आपल्या हाडीमाशी हखळलेला जातीयवाद 

आपि प्थम नष्ट केला पाहहजे. आपिासमोरील हा हबकट प्श्न आपि सोडहवला नाही तर समाजाचीच 
नव्हे, तर संपूिप देशाची हानी होिार आहे. या जातीयवादाच्या म ळाशी धार्षमक भावना, रूढी यांचे दडपि 
असल्याने त्या नष्ट करण्याकहरता रोटीबेटी व्यवहार सरास स रू झाला पाहहजे. धमप हा पहरवतपनीय आहे 
ही समजूत पटवून देऊन, हा जातीयवाद नष्ट केला तरच प ढील काळात देशाला तरिोपाय आहे.” 

 
मंुबईला राष्ट्रपती ी  ॉ. राजेंद्रप्रसाद याचं्या अध्यक्षतेी खाली अण्िाचंा वाढणदवस थाटामाटाती  साजरा 

झाला. ९० सुवाणसनींनी त्यानंा ओवाळले. अण्िानंा एक लाख पाच हजार रु. ची थैली देण्याती  आली. 
मंुबईचे मुख्यमतं्री बाळासाहेब खेर यानंीमध्यवती ी सरकारती फे ६ लक्ष रु. व मंुबई राज्याती फे ६ लक्ष रु. 
मणहला णवद्यापीठाचं्या इमारती ीसाठी देण्याचे घोणषती  केले. 
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वसंती , स्री  इ. माणसकानंी अण्िाचं्या र्ौरवाथग खास णविषेाकं प्रणसद्ध केले. केसरी, ञानप्रकाि यानंी 
र्ौरवलेख छापले. ञानप्रकािने  ॉ. र्ूल्  याचंी अण्िासाहेबासंंबधंी एक वधेक प्रणती णक्रया छापली होती ी ती ी 
अिी- 

 
‘He saw his goal, he walked, he persisted, he achieved; In doing this he has served 

Poona, he has served India, he has served Asia, he has served humanity." 
 
१९४२ मध्येच बनारस प्रहदु णवद्यापीठाने धों ो केिव कवे यानंा ‘ ॉक्टर ऑफ लेटसग’ ही सन्माननीय 

पदवी णदली होती ी. ही सवदयाच् च पदवी देती ाना णवद्यापीठाने अण्िासाहेबाचं्या मानवतेी संबंधीच्या कायाचा 
णवचार करून त्याचंा सन्मान केला होती ा. 

 
नव्वद वषांचे अण्िासाहेब कवे समती ा संघाच्या कायाती  ती रुिाच्या उत्साहाने लक्ष घालीती  होतेी . आणि 

इक े बाया कवे... ससंारपािातूी न स्वती ःची मुक् ती ती ा करून घेती  होत्या. एरं विे येथील महाणवद्यालयाच्या 
प्रारं्िाती ील छोट्या घराती  त्या एकट्याच रहाती  होत्या. भास्करराव प्रहर्ण्याला होतेी . णदनकरराव 
एरं वण्याला होतेी . मुले आणि सुना आग्रह करीती  होत्या. ती री बाया एकट्या राणहल्या. त्या म्हिाल्या, 
“तुी मचे संसार म्हिजे तुी मची राज्ये. तुी म्ही मला तुी मच्या संसाराती  सुखी कराल याती  िकंा नाही. पि माझे 
घर आणि तुी मची घरं याती  फरक आहे.” 

 
२९ नोव्हेंबर १९५० रोजी बाया कवे यानंी अखेरचा श्वास घेती ला आणि अण्िासाहेब कवे बायाच्या 

णवरहानं व्यणथती  झाले. 
 
आती ा अण्िाचंी वाटचाल िती काक ं सुरू होती ी. १८ एणप्रल १८५८ रोजी अण्िानंी वयाचं िती क 

ओला ंलं. नवती ी महोत्सवाप्रमािेच अण्िाचंा िती ाब्दी महोत्सव देिभर सवगत्र उत्साहानं साजरा झाला. 
 
मंुबईला बे्रबॉनग स्टेण यमच्या प्रिस्ती  मदैानावर एक भावपूिग व भव्य समारंभ झाला. भारती ाचे 

पंती प्रधान कै. पं. जवाहरलाल नेहरू या जन्मिती ाब्दी सोहळ्यास उपस्स्थती  होतेी . राज्यपाल श्रीप्रकाि हेही 
होतेी . महषी कवे याचं्या या िुभप्रचती न सोहोळ्याती  बोलती ाना पं. जवाहरलाल नेहरू म्हिाले- 

 
“हा एक महान संस्मरिीय हदवस आहे. एतका संस्मरिीय हदवस माझ्या पाहण्यात आलेला नाही. 

भारताच्या या स प त्राचा सत्कार व सन्मान करण्यासाठी आपि येथे जमलो आहोत. या महर्षीचा सत्कार 
करिारेत म्ही आम्ही कोि? त्यांचा सन्मान करिारा मी कोि? आपि सारेच त्यांच्यासमोर ख जे आहोत. 
मी येथे आलो आहे त्यांचा आशीवाद घेण्यासाठी. ध्येयावरील अहवचल हनष्ठा, साधेपिा आहि त्यांना 
महानता प्ाप्त् करून देिाऱ्या त्यांच्या इतर ग िांचा हनदान अल्पसा अशं आमच्या ठायी हनमाि व्हावा, 
यासाठी त्यांनी आम्हाला स्िूती द्यावी अशी हवनंती करण्यासाठी मी आलो आहे.” 

 
याप्रसंर्ी सत्काराला उत्तर देती ाना अण्िासाहेब कवे यानंा बाया कवे याचंी आठवि झाली. त्याचंा 

कंठ दाटून आला. त्यानंी आपल्या भाषिाती  बायाचं कृती ञती ापूवगक स्मरि केलं. 
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भारती  सरकारच्या णचत्रपट णवभार्ानं याच वळेेस महषींच्या जीवनावर एक माणहती ीपट ती यार केला. 
या सुंदर माणहती ीपटाती  कवे याचंा कतृी गत्विाली जीवनपट कलात्मक रीती ीने आणवष्ट्कृती  केला होती ा. मंुबई 
येथे स्थापन झालेल्या कवे जन्मिती ाब्दी सणमती ीने कवे याचें इगं्रजी चणरत्र छापून प्रणसद्ध केले. मुरू  या 
त्याचं्या मूळ र्ावीही त्याचें अनेक सत्कार झाले. मुरू ला त्याचंा ती ीन णदवस मुक् काम होती ा. त्या पणरसराती  
त्याचें जे जे सत्कार झाले, त्या सवग सत्कारानंा अण्िासाहेब आवजूगन उपस्स्थती  राणहले. या मुरू  र्ावानेच 
त्याचं्यावर एके काळी बणहष्ट्कार घाती ला होती ा. त्याच मुरू मध्ये त्याचें अत्यंती  भावपूिग सत्कार झाले. या 
सवग सत्कार समारंभाती  र्ावकऱ्यानंी अत्यंती  उत्साहानं भार् घेती ला होती ा. र्ावकऱ्याचं्या आनंदाला व 
उत्साहाला जिु उधाि आलं होतंी . 

 
अण्िासाहेब कवे याचं्या जन्मिती ाब्दीबरोबरच, णस्रयाचं्या उद्धारासाठी ध प िाऱ्या व आपलं जीवन 

सवगस्व वचेिाऱ्या पणं ती ा रमाबाईंचीही जन्मिती ाब्दी साजरी करण्याती  आली. पंण ती ा रमाबाई याचं्या 
जन्मिती ाब्दी कायगक्रमास अण्िासाहेब उपस्स्थती  होतेी . ती त्कालीन कें द्रीय आरोग्यमंत्री राजकुमारी 
अमृती कौर समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. 

 
महषी कवे याचंी जन्मिती ाब्दी देिभर ज्या उत्साहानं साजरी झाली, त्या घटनेचे अनेक प्रकारे महत्त्व 

सारं्ती ा येईल. स्वती ः महषी कवे यानंा आपला १०१वा वाढणदवस साजरा झालेला पाहण्यास णमळिे हा 
दुलगभ योर् होती ा. १०० वषांचा सलर् कालखं  त्यानंी पाणहला होती ा... 

 
या दृष्टीने अण्िासाहेब कवे हे िती काचे साक्षी होतेी . 
 
या िभंर वषांती  त्यानंी र्रीब णस्रया, णवधवा, अनाथ मुली आणि दीनदुबळेयाचं्यासाठी अणवरती  कायग 

केले. महषी अण्िासाहेब कवे यानंी ज्या णस्रयासंाठी कायग केले, त्याती ील काही णस्रयाचें उत्तम पनुवगसन 
होऊन त्या णस्रया समाजाती  सुस्स्थर झाल्या होत्या. अिा णस्रयानंा कवे याचं्या कायाची महती ी सप्रमाि पटली 
होती ी. जन्मिती ाब्दी कायगक्रमाच्या णनणमत्तानं त्यानंा आपली कृती ञती ा व्यक् ती  करती ा आली. उर्वत्या 
णपढीसाठी एक उत्कृष्ट आदिग म्हिून कवे याचंा पणरचय ती रुिानंा झाला आणि एका त्यार्मूती ीची ती पस्वी 
प्रणती मा किी असतेी  हे लोकानंा अनुभणवती ा आले. 

 
अण्िासाहेबाचं्या जन्मिती ाब्दीच्या णनणमत्ताने आयुर्थवमा महामं ळाने एक उत्कृष्ट व आदिग णनिगय 

घेती ला. इ. स. १८९९ मध्ये अण्िासाहेब कवे यानंी ५००० रु. चा णवमा उती रणवला होती ा. ही णवम्याची रक् कम 
अनाथबाणलकाश्रमाच्या नाव ेअण्िासाहेबानंी णलहून णदली होती ी. णवमाकंपनीच्या णनयमानुसार ही रक् कम 
अण्िासाहेबाचं्या पश्चाती  आश्रमाला णमळिार होती ी. परंतुी  आयुर्थवमा महामं ळाने एक णविषे ठराव केला. या 
ठरावाद्वारे ही सवग रक् कम अण्िासाहेबाचं्या िती ाब्दीच्या सुमारासच बाणलकाश्रमाच्या स्वाधीन करण्याचा 
णनिगय घेण्याती  आला. ती ो अमंलाती ही आिला. 

 
 ेक् कन एज्युकेिन सोसायटीनेही िती ाब्दीच्यावळेी आपला हाती  पुढे केला होती ा. अण्िासाहेब 

 ेक् कन एज्युकेिन सोसायटीचे आजीव सदस्य होतेी . सोसायटीक े त्याचंी ३००० रु. ची णवमा पॉणलसी 
होती ी. अण्िासाहेबाचं्यानंती र ही रक् कम त्याचं्या वारसानंा देण्याती  येिार होती ी. सोसायटीने हे णवमापत्र 
जन्मिती ाब्दीणनणमत्त अण्िासाहेबाचं्या हवाली केले. पि अण्िासाहेबानंी णवमापत्राची रक् कम सोसायटीलाच 
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देऊ केली. अण्िासाहेबाणंवषयी समाजाला जे अपार पे्रम वाटती  होतेी , त्याच्याच या सवग घटना द्योती क 
आहेती . भारती  सरकारनं त्यानंा भारती रत्न ही सवदयाच् च पदवी देऊन त्याचं्या कायाचा र्ौरव केला. 

 
िती काचा साक्षी असलेल्या या जीवनव्रती ीचा दैनंणदन कायगक्रम या कालखं ाती  कसा होती ा हे पाहिे 

आवश्यक आहे. पूवी अण्िा पहाटे दूर णफरायला जाती  आणि णदवसभर त्याचंी पायपीट सुरूच असे. आती ा 
मात्र अण्िा घरासमोरच्या बारे्ती च फेरफटका मारती  असती . प्रकृती ी आती ा अिक् ती  झाली होती ी. दृष्टीही अधू 
झाली होती ी. त्यामुळे चालण्याच्या कायगक्रमाती  हा बदल करावा लार्ला होती ा. एकिएेक वष े उलटून 
रे्लेले अण्िा आपले धाकटे णचरंजीव णदनकरराव आणि त्याचं्या पत्नीइरावती ी याचं्याक े राहाती  होतेी . 
रोजचे णनयणमती  वाचन आणि रेण ओ ऐकिे याकायगक्रमाती  सहसा कधी खं  प ला नाही. यामुळे अण्िा 
जारे्वर बसूनच जर्ािी संपकग  साधती  असती . 

 
जन्मिती ाब्दीनंती र काही मणहन्यातंी च अण्िानंा प्रोस्रटे ग्लॅण् चा त्रास सुरू झाला. आधीही त्यानंा हा 

त्रास होती ाच. पि काही णदवस इस्स्पती ळाती ील उपचार घेती ल्यानंती र त्यानंा बरे वाटू लार्ले होतेी . यावळेी 
मात्र िस्रणक्रयेणिवाय पयाय नव्हती ा. पि िभंरी उलटून रे्ल्यानंती र िस्रणक्रया सहन होईल प्रकवा नाही, 
याबद्दल  ॉक्टर सािकं होतेी . ती रीही िस्रणक्रया झाली. अपेके्षबाहेर िस्रणक्रया यिस्वी झाली. पाच मणहन्यातंी  
अण्िासाहेब पूिग बरे झाले. अण्िानंा ऐकू येण्याचे प्रमाि खूपच कमी झाले होतेी .  ोळ्याला मोती ीप्रबदू होती ा. 
त्यामुळे एकच  ोळा काम देती  होती ा. आती ा अण्िा प्रहर्ण्याला भास्कररावाकं े राहाती  होतेी . कारि 
णदनकरराव व इरावती ीबाई अमेणरकेस जािार होतेी . 

 
अण्िा प्रहर्ण्याच्या णनवासाती  कधी एकटे बसलेले णदसती . ती र कधीकधी लहानपिी णिकलेल्या 

कणवती ा मोठ्याने म्हिती  बसती . कधी आपल्या दी  वषांच्या पिती ीला, साधनेला जवळ घेऊन बसती , ती र 
कधीकधी दूरवरच्या आकािाक े, पक्ष्याकं े, झा ाचं्या िेंड्याकं े बघती  वरून. 

अखेरचा आजार मात्र जीवघेिा ठरला. 
 
१८ एणप्रल १९६३ रोजी अण्िाचंा १०५ वा वाढणदवस येिार होती ा. त्याचंा हा वाढणदवस मोठ्या 

थाटामाटाती  साजरा करण्याचे त्याचं्या सहकाऱ्यानंी आणि णिष्ट्यानंी ठरणवले होतेी . िती कोत्तर चार वष ेझाली 
होती ी. बुधवार णद. ७ नोव्हेंबर रोजी पोटाती  दुखती  असल्याची ती क्रार त्यानंी केली. धन्वतंी री  ॉ. यिवतंी राव 
फाटक यानंी औषध णदलं. रु्ि वाटू लार्ला. पि ज्योती  णवझती ाना मोठी होतेी  ती सं झालं. प्रकृती ी क्षीि होती  
चालली. हालचाली मंदावल्या. रु्रुवारी ८ नोव्हेंबरला अण्िासाहेब णनपणचती  प ून होतेी .  ॉक्टरानंी िथीचे 
प्रयत्न सुरू ठेवले होतेी . पि आती ा िरीर औषधानंा प्रणती साद देईना. 

 
िुक्रवार णद. ९ नोव्हेंबर, सूयदयादयाची वळे ... र्िर्ोती  जमलेले. आश्रमवासी णवद्यार्थथनी, मणहला 

सप्रचती  होऊन उभ्या ... ज्या जारे्ती  अनाथबाणलकाश्रमाची स्थापना केली, त्याच जारे्ती  सूयदयादयाला 
सूयास्ती  झाला. ‘मला दुसऱ्या कुिीवर वळू द्या, मला णती थ ंजायचं आहे’ हे अण्िाचें अखेरचे उद र्ार.. आणि 
मर् सारं िातंी ... प्रहर्िे, पुिे, महाराष्ट्र देि... िोकाकुल! िती काचा साक्षी अनंती ाती  णवलीन झाला होती ा. 
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जीवनप्संग 
 
कै. अण्िासाहेब कवे याचंं कौटंुणबक जीवन कृती ाथग आणि समाधानी होतंी . ररँ्लर पराजंपे याचंं घराि ं

म्हिजे अण्िासाहेबाचंा मातृी विं आणि णपतृी विं अथाती च मुरू चे कवे. अण्िासाहेबाचें व ील केिवराव कवे 
हे िातंी  स्वभावाचे उद्यमिील र्ृहस्थ होतेी . कार्थ्याचे सुंभ ती यार करिे, त्यापासून रु्राचंी दावी प्रकवा 
रहाटाच्या माळा ती यार करिे यासारखी कसबी कामे ती र तेी  करीती च, पि णचते्रही चारं्ली काढती . पार्ोटी 
चारं्ली बाधंती . मंुबईला जाऊन पर् बंदाचा धंदा करावा असं त्याचं्या मनाती  होतंी . अण्िा कवे आपल्या 
वण लानंा ‘बाबा’ म्हिती . व ील बंधू णभकोबा यानंा तेी  ‘दादा’ म्हिती . दादा प्राथणमक णिक्षक होतेी . त्याचं ं
बालबोध व मो ी हस्ती ाक्षर फार चारं्लं होतंी . दादानंा संसारसुख फारसं णमळालं नाही. सहासाती  मुलं 
झाली. पि ती ी रे्ली. पत्नी चाणळिीती च रे्ली. अण्िासाहेब कवे यानंा अंबाती ाई ही एक बहीि होती ी. 
त्याचं्यापेक्षा ती ीन वषांनी लहान. णती चे पती ी णभक्षुक होतेी . त्या काळच्या रीती ीप्रमािे णती नं क क सासुरवास 
सोसला. णती िीच्या वयाती च णती च्यावर वैधव्याची कुऱ्हा  कोसळली. परंतुी  धैयाने वैधव्य पत्करून अंबाती ाईने 
आपले सारे जीवन व्यती ीती  केले. सती ती  कष्ट, णवनाआळस काम ही अंबाती ाईची वैणिष्ट्टे्य होती ी. 
अण्िासाहेबाचं्या अनाथबाणलकाश्रमाच्या कायालाही अबंाती ाईने मदती  केली होती ी. 

 
आण वऱ्याचे पराजंपे घरािे हे अण्िासाहेबाचें मातुी ल घरािे. आण वरे हा ‘मामाचा र्ाव’. ररँ्लर 

पराजंपे याचें व ील पुरुषोत्तम हे मामा. अण्िासाहेबाचें सवग पुत्र अत्यतंी  कती गबर्ार आणि णवद्याव्यासंर्ी होतेी . 
अण्िासाहेबाचं्या विंाती ील र्ौरीदेिपा ें या अर्दी अलीक च्या काळाती ील कतृी गत्ववान मणहला. महषी 
अण्िासाहेब कवे तेी  र. धों. कवे आणि र्ौरी देिपा ें हा कवे घराण्याचा इणती हास स्रीस्वातंी त्र्य आणि स्रीवादी 
णवचाराच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. 

 
अिा अण्िासाहेब कवे याचें काही जीवनप्रसंर्, त्याचं्या व्यस्क् ती मत्त्वाचे णवणवध पलूै स्पष्ट करिारे 

आहेती . 
 

✺ बालपिी बरीच मुलं णभत्री असती ाती . कवेही ती से होतेी . पावसाळ्याती  ती ळी भरली म्हिजे बरेच लोक 
पोहायला जाती . एरवी णवणहरीती  पोहती . णवहीर जास्ती  भीणती दायक. नवणिक्या मािसाला पोहण्यासाठी 
णवणहरीती  सो ायचे झाल्यास सुख ी बाधूंन प्रकवा भोपळा बाधूंन सो ती  असती . एकदा कवे यानंा असचं 
णवणहरीती  सो लं. तेी  र्टारं्ळ्या खाऊ लार्ले. कुिीती री णवणहरीती  उ ी मारून त्यानंा बाहेर काढलं. पि 
पुढच्या रणववारी असंच पोहायला नेती ील म्हिून अण्िासाहेब... त्यावळेचा धों ू, काळोखाती  माळ्यावर 
लपून बसला. णदवसाही त्या माळ्यावर जाण्यासाठी णदवा न्यावा लार्ती  असे. अिा णठकािी धों ू बसला 
असेल असं कुिालाही वाटलं नाही. घरचे लोक धों ूचा सवगत्र िोध घेऊ लार्ले. धों ू णवणहरीती  ती र प ला 
नाही ना, असा संिय येऊन लोक मुरू मधल्या सवग णवणहरींचा िोध घेऊ लार्ले. पोहण्याच्या कायगक्रमाती  
असिारी सवग मं ळी पोहून आपापल्या घरी पोचली. दोन प्रहरीची जेविाची वळेही टळून रे्ली होती ी. मर् 
धों ू माळ्यावरून खाली आला. यानंती र मात्र पोहण्याच्या बाबती ीती  त्यानंा घरच्यानंी अथवा णमत्रानंी मुळीच 
आग्रह केला नाही. या प्रसंर्ावरून धों ूची णभत्री वृत्ती णदसून आली ती री त्याचंी सहनिीलती ा व 
कृती णनश्चयही णदसून येती ो. कारि अंधाऱ्या माळ्यावर ती ासन ती ास बसून राहिं ही र्ोष्ट खरोखरीच अवघ  
होती ी. 
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✺ प्रौढ णवद्यार्थथदितेी  मंुबईला अण्िा णिकवण्या करीती . णमळिारे णिष्ट्यवृत्तीचे पैसे आणि णिकवण्याचें 
पैसे याती ील एक रुपयास एक पैसा याप्रमािे अण्िा बाजूला काढून ठेवती  असती . अिाती ऱ्हेने ती ीन रुपये 
जमेपयत सती  अण्िानंी त्या पैिानंा हाती  लावला नाही. ज्याचं्या खािावळीती  अण्िा जेवायला जाती  असती , तेी  
नार्ोपंती  दाती ार क्षयानं आजारी प ले. मुरू ला तेी  आपल्या घरी आले. मंुबईती  असती ाना नार्ोपंती ानंी 
अण्िाकं ून पाच रु. उसने घेती ले होतेी . तेी  दाती ार स्वती ः, त्याचं्या पत्नीर आणि त्याचंी आई, णती घेजि मंुबईती  
होतेी . त्यानंी खािावळ बंद करून मंुबई सो ली. अण्िा सुटीसाठी मुरू ला आले, तेी व्हा नार्ोपंती ाचं्या 
समाचाराला रे्ले. नार्ोपतंी  ओिाळले. कारि तेी  पैसे देऊ िकती  नव्हतेी . अण्िा मृदु आवाजाती  
त्यानंाम्हिाले- 
 
 “तुी म्ही माझे पाच रु. देिे आहाती  तेी  मार्ायला मी आलो नाही. तेी  पैसे णफटले असं समजा. आज 
मीच तुी म्हाला आजाराती  मदती  म्हिून आिखी पसेै देिार आहे. हे ती ीन रुपये घ्या.” नार्ोपतंी ाचें  ोळे 
कृती ञतेी नं भरून आले. त्याचं्या व त्याचं्या कंुटंुबीयाचं्या चेहऱ्यावरील भाव पाहून अण्िांनाही अती ीव समाधान 
झालं. अ चिीच्या वळेी दुसऱ्याला मदती  करण्याती  अविगनीय आनंद असती ो हे अण्िानंी स्वती ः अनुभवले; 
आणि पुढे याबाबती  इती राचें प्रबोधन केले. 
 
✺ अण्िाचंं लग्न पधंराव्या वषी झालं. पत्नी राधाबाई नऊ वषांची. राधाबाईची चुलती ी ही अण्िाचंी 
मामेबहीिच होती ी. त्यामुळे दोन्ही घराचंी पूवीची ओळखच होती ी. राधाबाई आणि अण्िा इती र मुलाबंरोबर 
मुरू मध्ये एकत्र खेळलेसुद्धा होतेी . कवे याचं्या घराती  वाती ावरि ती से मोकळे होतेी . मात्र त्याकाळी व ील 
मािसाचंा मुलानंा खूपच धाक वाटती  होती ा. अण्िा मंुबईला नोकरीसाठी रे्ले. घरी राधाबाई आणि अंबाती ाई 
होत्याच. अण्िा सुट्टीला घरी आले म्हिजे पत्नी राधाबाई आणि बणहि अंबाती ाई या दोघींना णलणहिे वाचिे 
आवजूगन णिकवती . कवे याचं्या आईवण लानंी याबाबती  कधीही णवरोध केला नाही. अण्िा मंुबईला जाती , 
तेी व्हा णभकूदादाचं्या मदती ीने राधाबाई आणि अंबाती ाई या दोघींनीही आपला अभ्यास सुरू ठेवला होती ा. 
अठराव्या वषी रघुनाथाचा जन्म झाला आणि राधाबाईच्या णिक्षिाती  थो ा खं  प ला. मंुबईला राधाबाई 
आल्या. संसार चालणवण्यासाठी अण्िा आणि राधाबाई, दोघानंाही भरपूर कष्ट कराव ेलार्ती . पहाटेपासून 
रात्रीपयत सती  णनरणनराळ्या िाळामंध्ये अध्यापनासाठी व इती रत्र णिकवण्या घेण्यासाठी अण्िा जाती . त्याचें 
वळेापत्रक राधाबाई काटेकोरपिे साभंाळती  असती . रघुनाथ लहान होती ा. राधाबाई िातंी , सोणिक व 
कमालीच्या आञाधारक होत्या. अण्िानंी पुढे जे णिक्षिणवषयक णवणवध प्रयोर् केले, त्याचंी सुरुवाती  त्यानंी 
आपल्या घरापासूनच केली होती ी. राधाबाईना मंुबईलाही घरचे काम बरेच असे. ती रीही त्या इंग्रजी 
णिकल्या. लहानग्या रघुनाथाला घरीच णिकवाव ंअसं या दोघानंी ठरवलं. राधाबाई स्वती ः त्याला णिकवती . 
आणि त्यानंती र अण्िानंी एक वरे्ळाच णनिगय घेती ला. अण्िाचें स्नेही बाळकृष्ट्िपंती  आचवल हे 
मुरू जवळच्या बुरों ी र्ावी मुख्याध्यापक होतेी . अण्िानंी राधाबाईच्या संमती ीने रघुनाथाला आचवलाकं े 
णिकण्यासाठी ठेवल. रघुनाथ पाचवी इयत्ता उत्तम रीती ीने उत्तीिग झाल्यावर अण्िानंी पुन्हा त्याला मंुबईला 
आिलं. अण्िानंी णिक्षिाती ील प्रयोर्िीलती ा घरापासूनच सुरू केली होती ी याचे हेउदाहरि. 
 
✺ अण्िाचंा थोरला मुलर्ा रघुनाथ म्हिजेच नंती र प्रख्याती  झालेले र. धों. कवे. रघुनाथाची मंुज 
करावयाची होती ी. अण्िाचं्या पत्नी, आई आणि थोरले बंधू या सवांना असं वाटती  होतंी  की मंुज थाटाती  
व्हावी. पणहला मुलर्ा आहे. हौसमौज करावी. चार लोकानंा बोलवाव.ं जेविावळी कराव्याती . अण्िा 
आपल्या आईला नम्रपिे म्हिाले, “आई, मंुजीची जेविावळ ही मला उधळपट्टी वाटतेी . आपि थो क्याती  
मंुज लाव ूया.”आई थो ी नाराज झाली. णती ला नाती वाची मंुज हौसेनं व्हावी असं वाटती  होतंी . 
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“अरे धों ू, जनरीती  पाळावी रे बाबा. हौसमौज नाही. अहेर नाही, ही कसली मंुज?” 

 
“आई, लोक काय म्हिती ील या काळजीनं तूी  असं म्हितेी स हे मला ठाऊक आहे. तुी झी श्रद्धा आहे ती र 

धार्थमक ससं्कार आपि उत्तम रीती ीने करू. त्याबाबती  ती  जो  नाही. पि बाकीच्या र्ोष्टीती  बचती  करू या.” 

 
“बघ बाबा, तुी ला पटेल तेी  कर.”आईनं णवरोध केला नाही, ती री णती ला मनातूी न पटलेलं नसाव.ं 
 
“आई, याती  मी पसेै वाचवती ो असं तूी  वाटून घेऊ नको. माझी काही ती त्त्व ंआहेती .” 

 
“ठीक आहे. तुी झी ती त्त्व ंआम्ही पाळू.”आईनं होकार णदला.  
 
अण्िानंी मंुजीचा सोहळा मंुबईती  केला. त्याला खचग फक्त  १५ रु. आला. ३०० रु. वाचले हे वाचलेले 

३०० रु. अण्िानंी मुरू  फं ाला णदले. या घटनेवरून अण्िाचंी जीवनसृष्टी णकती ी समाजाणभमुख होती ी हे 
णदसून येतेी . 

 
✺ उत्तरआयुष्ट्याती  णिक्षिके्षत्राती  मोलाचे आणि भरीव कायग करिारे कवे कलेचे भोक् तेी  होतेी  हे अनेक 
प्रसंर्ावरून णदसून येतेी . कोकिाती ल्या मं ळींना जात्याच नाटकाची आणि र्ाण्याची आव  असतेी . कवे 
यानंाही ती िी ती ी होती ी. उन्हाळ्याच्या सुट्टीती  धों ोपंती  मुरू ला आले की, त्यानंा अणधक आनंद होई. याच ं
कारि नाटक. लहानपिापासून त्यानंी नाटकाती  कामं केली होती ी. त्याचें व ील केसोपंती  यानंा मुलानंी 
नाटकाती  काम केलेलं आव ायचं नाही. पि धों ोपंती ानंी वण लानंा ही र्ोष्ट पटणवली. पुण्यासारख्या 
िहराती  आणि  ेक् कन कॉलेजमध्ये णवद्यार्थ्यांना नाटकाती  काम करायला उते्तजन णदले जातेी  हे त्यानंी 
वण लानंा साणंर्ती ले. नाटक बसणवण्याती  धों ोपंती  पुढाकार घेती  असती . एकदा धों ोपतंी ानंीमंुबईहून येती ाना 
नाटकाचे दोन प देही आिले होतेी . नाटकाती  नादंीती ील र्िपती ीची भणूमका तेी  घेती . तेी  संस्कृती मध्ये चारं्ले 
बोलती . संस्कृती  संवादाचंी रचनाही करीती . एकदा त्यानंी प द्याआ ून राधेचा सवंाद म्हिून वाहवा 
णमळवली होती ी. ‘विेीसंहार’ या नाटकाती  त्यानंी अश्वत्थाम्याची भणूमका केली होती ी. या भणूमकेबद्दलही 
त्याचंी प्रिसंा झाली होती ी. उत्तर आयुष्ट्याती ही, जीवनाच्या संध्याकाळी अण्िा खिखिीती  आवाजाती  श् लोक 
व पदे म्हिती  असती . अण्िाचं्या सामाणजक जािीवनंे सपंन्न असलेल्या मनाचा हा कलाणवष्ट्कार लक्षिीय 
आहे. अण्िा स्वती ःिी अनेक वळेा प्रकवा भाषिातंी ही एका पदाचा वारंवार उल्लखे करीती . तेी  पद कधी 
र्ाती ही. हे पद रचले होतेी  सीती ारामपतंी  देवधर यानंी. या पदाती  णवधवाचं्या दुःस्स्थती ीबद्दलचे विगन आहे. 
अण्िा ज्यावळेी हे पद म्हिती , तेी व्हा ऐकिारा त्याती ील आियामुळे ती र णवचारमग्न होती च असे. पि अण्िा 
पद म्हिती ाना ज्या ती न्मयतेी ने म्हिती  असती , ती ी त्याचंी ती न्मयती ा ऐकिाराला एकाग्र करीती  असे. तेी  पद असे 
होतेी - 

 
“माता श्रमली प्हतहदन ज्याते न्हाउहन माख हन वाढहवता; 
त्या केशांते का हो चरचर नाहपतहस्ते कापहवता? 
प रे गांजि क कींव येउ द्या, अनाथ भहगनींची आता, 
प नर्षववाहा संमहत द्या हो सांड हन महनची हनदपयता!” 
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✺ अण्िानंी मंुबईती  १३ वष ेकाढली. णनरणनराळ्या िाळामंध्ये नोकरी, णिकवण्या याती  तेी  मग्न असती . 
साधी राहिी आणि एकमार्ी जीवन यामुळे थोड्या खचाती  त्याचंा संसार भार्ती  असे. मात्र एकदा वषेातंी र 
करण्याचा प्रसंर् उद भवला. युरोणपयन मुलाचं्या िाळेती  तेी  णिकवायला जाती  असती . ती रीही त्याचंा पोिाख 
पूवीसारखाच होती ा. धोती र, पािी पद्धती ीचा लाबं कोट,  ोक्यावर रुमाल आणि पायाती  बटू याच वषेाती  तेी  
जाती  असती . त्याकाळी मंुबईती  बरेच सुणिणक्षती  लोक पाटलोि (पटँ) वापरीती . अण्िानंी ती र पाटलोिीचा 
णवचारही केला नव्हती ा. त्याचं्या िाळेच्या मुख्याध्यापकानं त्यानंा एकदा सुचवलं, “धोती राऐवजी तुी म्ही 
पाटलोि घाला.”मुख्याध्यापकाचंी सूचना म्हिजे अर्दीच आञा नसली ती री णती चा णवचार करिंही 
आवश्यक होतंी . पाटलोि वापरण्याच्या या सूचनेमुळं खरं ती र अण्िा दचकलेच होतेी . कारि त्यानंी पँटचा 
वापर पूवी कधीच केला नव्हती ा. मुख्याध्यापकाचंी सूचना न मानावी, ती र त्याचंा अवमान! केवळं ‘पँट की 
धोती र’ या णवषयावर अण्िाचं ंचार णदवस प्रचती न चाललं होतंी . आणि मर् त्याचं्या मनानंठरवलं. ‘प्रयोर् ती र 
करून पाहू या...’ पि यासाठी नवीन पटँ आिण्याऐवजी अण्िानंी दुसराच एक मार्ग िोधला. त्यानंी 
आपल्या एका णमत्राक ून चार णदवसासंाठी एक पटँ वापरायला आिली. ती ी वापरून बणघती ली. आणि मर् 
अण्िाचं्या मनानं पँटला णहरवा कंणदल णदला. “ठीक जमतंी य आपल्याला पटँमध्ये “असं वाटल्यावरच त्यानंी 
पाटलोिी (पटँ) णिवायला टाकल्या. तेी व्हापासून अण्िाचंा पोिाख झाला. लाबं कोट आणि रुमाल. 

 
णवधवाणववाहाच्या प्रश्नाबाबती  एवढी खंबीर भणूमका घेिारे अण्िा पटँ की धोती र या वषेातंी राबाबती  

इती के हळव ेकसे, असा प्रश्न अनेकानंा प ेल. ती ो अण्िाचं्या काटकसरी स्वभावाचा भार् होती ा. त्यानंा 
कुठलाही भपका नको असे. सोय महत्त्वाची. 

 
✺ मंुबईच्या िाळेती  णवद्याथी म्हिून अण्िा दाखल झाले होतेी . तेी व्हाचा एक प्रसंर् अण्िाचं्या 
व्यणक्तमत्त्वावर प्रकाि टाकिारा आहे. अण्िांचं णिक्षि णिष्ट्यवृत्तीवर चाललं होतंी . आपलं अक्षर सुंदर 
करण्यासाठी त्यानंी नेटानं प्रयत्न केला. अण्िा इती कं चारं्लं अक्षर काढू लार्ले की, त्याचं्या इंग्रजी 
णिक्षकानेही त्यानंा ‘रु्र्’ असा िरेा णदला. पि काही मत्सरी सहाध्यायानंा हे बघवले नाही. एका णवद्यार्थ्यानं 
ती क्रार केली की, हेअक्षर धों ू कवे याचंं नाहीच. त्यानं दामले नावाच्या सहाध्यायाक ून हे णलहून घेती लं 
आहे. णिक्षक स्वभावानं उग्र होतेी . त्यानंा हे समजलं, तेी व्हा त्याचं्या रार्ाचा पारा एकदम वर रे्ला. त्यानंी 
कवे  आणि दामले या दोन्ही णवद्यार्थ्यांच्या वह्या मार्णवल्या. एकत्र णनरखून पाणहल्या. दोन्ही अक्षरं 
जवळजवळ सारखीच होती ी. त्यानंी प्रथम दामले याला णवचारलं, “ही कॉपी तूी  काढून णदलीस?” 

 
“नाही, मी नाही कॉपी काढून णदली.”दामलेनं ठासून उत्तर णदलं. 
 
“कवे, ही कॉपी तुी झीच का?तूी च काढलीस का?”णिक्षकानंी दर ावनू णवचारलं. 
 
अण्िाचंी भीती ीनं र्ाळि उ ाली. त्याचं्या ती ों ून िब्द णनघेना. णनददयाष असूनही केवळ बोलती ा न 

आल्यामुळे णिक्षा होिार याच ंअण्िानंा मनस्वी दुःख झालं. णिक्षक अणधकच रार्ावले. कवे बोलती  नाही त्या 
अथी त्यानं दुसऱ्याक ून कॉपी णलहून घेती ली असचं णिक्षक समजले. मर् ती र त्यानंी वेती ाची छ ी 
मार्वली. अण्िाचंं वय त्यावळेी २१ वषांचं होतंी .... 

 
न केलेल्या रु्न्ह्याची णिक्षा भोर्ावी लार्िार या णवचारानं त्याचं्या मनाती  काहूरमाजलं आणि त्यानंी 

एकदम आपल्या कपाळाच हाती  लावला. आणि छ ीसाठी हाती  पुढं केला. पि त्याचं्या या कृती ीचा 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

णिक्षकाच्या संवदेनिील मनावर पणरिाम झाला. त्यानंी वतेी ाच्या छ ीच्या णिके्षचा पनुर्थवचार केला आणि 
णवचारलं- 

 
“तूी  पुन्हा कॉपी काढून दाखवती ोस का कवे?” 

 
“होय दाखवती ो.”कवे कसेबसे म्हिाला. 
 
अण्िानंी कॉपी घेती ली आणि पुन्हा मजकूर णलहून दाखवला. णिक्षकासंमक्षच त्यानंी ती ो मजकूर पुन्हा 

णलणहला. त्यामुळे संियणनवृत्ती झाली. कवे याचंा प्रामाणिकपिा णसद्ध झाला. मत्सरी व ती क्रारखोर 
णवद्यार्थ्याला आपोआपच ध ा णमळाला. अण्िा दोषमुक् ती  झाले. प्रथमती ः तेी  भीती ीनं र्ारं्रून रे्ले होतेी , ती री 
त्यानंी असल्याचा स्वीकार केला नाही. सत्यासाठी णिके्षला सामोरे जाण्याची ती यारी ठेवली आणि त्याचं्या 
अर्णती कतेी नं कपाळावर हाती  मारण्याच्या णक्रयेमुळेच णिक्षकाचे मती पणरवती गन झाले. सत्याचा णवजय झाला. 

 
✺ अण्िासाहेब कवे यानंा आपल्या आयुष्ट्याच्या वाटचालीती  अनेक परस्परणवरुद्ध घटनानंा व अनुभवानंा 
सामोरे जाण्याची वळे आली.ती िाही प्रसंर्ाती  तेी   र्मर्ले नाहीती . णप्रस्न्सपॉल वामन आबाजी मो क हे 
मंुबईती ील एस्ल्फन्स्टन हायस्कूलचे प्रमुख होतेी . मो क रत्नाणर्रीस असती ाना कवे त्याचं्याच घरी णवद्याथी 
म्हिून राणहले होतेी . एस्ल्फन्स्टनमध्ये णिक्षकाच्या दोन जार्ा णरकाम्या आहेती  हे समजले, तेी व्हा कवे मो क 
यानंा भेटावयास रे्ले. मो क त्याचंी मुलाखती  घेऊ लार्ले. मो क अण्िानंा जवळजवळ दर ावनूच प्रश्न 
णवचारीती  होतेी . 

 
“तुी म्ही िाळेती  पूवी कधी णिकवलं आहे का?” 

 
“नाही.” 

 
“मर् णिकव ूिकाल असं वाटतंी  का?” 

“हो” 

 
“अहो, चाळीस मुलं असती ाती  वर्ाती . त्याचं्यावर तुी म्ही कसा ती ाबा ठेव ूिकाल?” 

 
“मी प्रयत्न करीन.” 

 
“पि कसा करिार?तुी मच्यासारखा पोरसवदा मािूस...” 

 
“मला संधी द्या. अनुभवानं णिकेन.” 

 
“छे छे, तुी म्हाला अनुभव काहीच नाही. आणि णदसती ा लहानखुरे. तुी म्हाला माझ्या िाळेती  णिक्षक 

म्हिून घेती ा येिं िक्य आहे असं मला वाटती  नाही.”मो क म्हिाले. 
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अनुभव नाही म्हिनू नोकरी नाही आणि नोकरी नाही म्हिून अनुभव नाही, अिा दुहेरी अ चिींच्या 
चक्राती  साप लेले कवे णनराि झाले; आणि तेी  मंुबईला समुद्रणकनाऱ्यावर जाऊन बसले. सार्राच्या 
उसळत्या लाटा पाहून त्याचं्या मनाला हुरूप आला. णनरािा नाहीिी झाली; आणि त्याचं मन त्यानंा 
म्हिालं, “अजून प्रयत्न कर.” 

 
मर् कवे सरळ रे्ले एस्ल्फन्स्टन कॉलेजच्या णप्रस्न्सपॉलक े. त्यावळेी प्रो. हेथनगर्थ्वटे हे णप्रस्न्सपॉल 

होतेी . कवे त्याचें णिष्ट्यच. एस्ल्फन्स्टनमध्ये प्रो. हेथनगर्थ्वटे यानंीच त्यानंा र्णिती  णिकवलं होतंी . कवे याचंी 
र्णिती ाती ील र्ती ी प्राचायाना चारं्ली माहीती  होती ी. हेथनगर्थ्वटे यानंी कवे याचंं चारं्लं स्वार्ती  केलं... आणि 
काय आश्चयग.. 

 
दोन णदवसानंी मो काकं ून कवे यानंा बोलाविं आलं. 
 
कवे जाऊन भेटले. कवे याची एस्ल्फन्स्टन हायस्कुलाती  नेमिूक झाली होती ी. कवे िाळेती  रुजू झाले. 

त्यानंा चौथीच्या वर्ावर पाठवण्याती  आलं. कवे यानंी अत्यंती  आत्मणवश्वासानं ती ास घेती ला आणि कवे 
मो काचं्याही परीके्षला उती रले.  

 
णप्र. मो क याचंी आणि कवे याचंी रत्नाणर्रीची ओळख. पि मो क यानंी कवे यानंा फार मोठ्या 

कसोटीच्या प्रसंर्ास ती ों  द्यायला लावलं. प्रो. हेथानगर्थ्वटे यानंी मात्र त्याचं्याबाबती  अत्यंती  आपलुकी 
दाखणवली. 

 
एक वषानंती र मो क यानंीच कवे यानंा नोकरीवर पनु्हा घेण्याची आणि नोकरी कायम करण्याची 

ती यारी दिगणवली. पि सरकारी नोकरीती  फार काळ अ कून राहायचं नाही असे कवे यानंी ठरवलं होतंी . 
त्यामुळे त्यानंी मो क यानंा नम्र नकार णदला. 

 
✺ मंुबईच्या वास्ती व्याती  अण्िानंी ‘संयुक् ती  कुटंुब’ हा एक प्रयोर् करून पाणहला.एकत्र कुटंुब पद्धती ी ही 
त्या काळी अस्स्ती त्वाती  होती ीच. पि दोन वरे्ळी कुटंुब े एकत्र राहून कारभार करती ील ती र काटकसर 
होईल; आणि एकमेकानंा मदती  होईल, असे अण्िाचं्या मनाने घेती ले. त्याचें णमत्र नरहरपंती  जोिी हे मूळचे 
कोकिाती लेच. जोिी-कवे एकत्र राहू लार्ले. एरवी एकत्र कुटंुबाती ही भावाभावाचें पटतेी  पि जावाजावाचें 
पटती  नाही अिी स्स्थती ी होती ी. मर् इथे ती र जावाही नाहीती  आणि भाऊही नाहीती . ती रीही जोिी-कवे सुमारे 
साती  वष े एकत्र राणहले. सुमारे पधंरा मािसाचें हे संयुक्त  कुटंुब होतेी . कोिी बाजार करी ती र कोिी 
जमाखचगकरी. स्वयंपाकघराचा कारभार राधाबाईच्या नेतृी त्त्वाखाली णस्रया साभंाळती . सवांसाठी म्हिनू 
एकच मोठी जार्ा घेती ली होती ी. जारे्चे भा े दरमहा आठ रु. होतेी . जेविाखाण्याचा खचग सरासरी 
दरमाििी दरमहा ५ रु. १ आिा असा होती ा. स्वस्ती ाई होती ी. त्याती  काटकसर. दोघाचंीही चारं्ली बचती  
झाली. या साती  वषांती  कुिाचं भा ंि नाही की, कुिाचे वादणववाद झाले नाहीती . सवगजि रु्ण्यार्ोप्रवदाने 
राणहले. ‘पि या सुखाचं श्रये आमच्या बायकानंा आहे’ असं अण्िा नेहमी अणभमानानं सारं्ती . संयुक् ती  
कुटंुबाती ील १५ मािसापंैकी ८ जि अण्िाचं्या कुटंुबाती लेच होतेी . अण्िा स्वती ः, त्याचं्या पत्नी राधाबाई, 
मुलर्ा रघुनाथ हे णती घेजि. पि अण्िा स्वती ः र्णरबीतूी न णवद्याभ्यास करून ऊर्थजती ावस्थेला आलेले होतेी . 
स्वाभाणवकपिेच तेी  इती र होती करू मुलानंा णवद्याभ्यासाठी ठेवनू घेती . अिी कुटंुबाती लीच व पणरचयाती ली 
चारदोन मुले सती ती  त्याचं्याक े णिक्षिासाठी असती . ररँ्लर र. पु. पराजंपे हे त्यापैकीच एक. अण्िाचंा 
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स्वती ःचा मुलर्ा रघुनाथ आणि मामेभाऊ रघुनाथ; या रघुनाथानंी पुढे समाजाती  आपले णवणिष्ट स्थान 
णनमाि केले. अण्िाचंा सयुंक् ती  कुटंुबाचा हा प्रयोर् णवद्यमान काळाती  कालबाह्य वाटती  असला, ती री 
येिाऱ्या पणरस्स्थती ीचा णवचार करती ा संयुक् ती   कुटंुबपद्धती ीचा णवचार करिे आवश्यक आहे असे काळच 
सारें्ल. 
 
✺ वयाच्या ३३ व्या वषी अण्िा णवधुर झाले. पत्नी राधाबाई याचंं णनधन झाले. एक मुलर्ा रघुनाथ. 
अिावळेी अण्िानंी पुनर्थववाह करायला हवा, असं नातेी वाईक, णमत्र यानंा वाटती  होती . अण्िानंाही 
पुनर्थववाह करायचं ठरवलं होतंी . पि णववाह करायचा ती ो णवधविेीच असाही त्यानंी णनश्चय केला होती ा. 
त्याचें स्नेही नरहरपंती  जोिी याचंी एक बहीि होती ी. नाव णती चं र्ोदावरी. र्ोदावरीचं ८ व्या वषी लग्न 
झालं आणि ती ीन मणहन्यातंी च पणती  णनधन झाल्यामुळं ती ी णवधवा झाली. त्याकाळच्या रीती ीप्रमािे केिवपन 
झालं. समाजाती  णमसळायला अ सर येऊ लार्ला. र्ोदावरीच्या वण लानंी णती ची ही दुःस्स्थती ी दूर 
करायचं ठरवलं. तेी  स्वती ः सुधारक मती ाचे होतेी . तेी  अस्पृश्यानंा पािी देती . णिवािीव मानती  नसती . 
नरहरपंती  जोिी यानंी आपल्या वण लाचंी भावना ओळखून र्ोदावरीला मंुबईला नेलं आणि पंण ती ा 
रमाबाई याचं्या िारदा सदनाती  णती ला दाखल केलं. र्ोदावरी ही िारदा सदनाती ील पणहली व एकटी 
णवद्यार्थथनी. पं. रमाबाईंनी र्ोदावरीला पुनर्थववाहाबाबती  णवचारलं. र्ोदावरीनं नकारच णदला. एकदा 
णिवरात्रीच्या णदविी र्ोदावरी िारदा सदनाच्या बारे्ला पािी घालती  होती ी. ‘र्ोदे’ अिी हाक ऐकू आली. 
व ील आलेहोतेी . र्ोदावरीचे बाबा आणि र्ोदावरी बारे्ती  बोलती  बसले होतेी . तेी  एकदम म्हिाले. 

 
“र्ोदू, आज मी तुी ला एक महत्त्वाचा प्रश्न णवचारिार आहे.” 

 
“णवचारा नं बाबा.” 

 
“र्ोदे, धों ू कवे णवधुर आहे. त्याला लग्न करायचयं तेी  णवधविेीच करायचंय. माझ्या मनाती  फार 

येतंी . तुी झं लग्न धों ू कवेिीच व्हाव.ं” 

 
“बाबा मनापासून बोलती ाय?” 

 
“होय, अर्दी मनापासून, धों ोपंती ािीही मी तुी झं नाव न घेती ा बोललोय.” 

 
“बाबा, पि... सवग णवचार करा. पणं ती ा रमाबाईंना णवचारलंती ?” 

 
“णवचारती ो. त्याचंी ती र संमती ी असेलच असं वाटतंी .” 

 
र्ोदावरीच्या बाबानंी पंण ती ा रमाबाईंच्या कानावर ही र्ोष्ट घाती ली. रमाबाईंनी णवरोध केला. पि ती ो 

णवधवाणववाह प्रकवा पनुर्थववाह म्हिून नव्हे. कवे याचंी प्रकृती ी अर्दीच बेती ाची णदसती  होती ी. तेी  कृि होतेी . 
एक वषगभर थाबंण्याचा सल् ला रमाबाईंनी णदला. अखेर लग्न झालं तेी व्हा कवे ३५ वषांचे व र्ोदूती ाई २७ 
वषांच्या होत्या. र्ोदावरीचं नाव ‘आनंदी’ असं ठेवण्याती  आलं. ११ माचग १८९७ रोजी हा णववाह णवणधपूवगक 
साजरा झाला.  ॉ. रा. र्ो. भा ंारकर याचं्या बंर्ल्याती च णववाह झाला. ३०-४० णवद्वान सुधारक जमले 
होतेी . दुपारी भोजनाचा कायगक्रम होती ा. संध्याकाळी पं. रमाबाई यानंी िारदासदनाती  मोती ीचरू ला वाचंी 
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मेजवानी णदली. मुलींनी अणभनंदनाची पदे म्हटली. णवद्वानानंी भाषिे केली. सुधारक र्ोपाळ र्िेि 
आर्रकर यानंी या दापंत्याला घरी भोजनास आमंणत्रती  केले. आर्रकराचं्या पत्नीने आनंदीबाईंची 
खिानारळाने ओटी भरली. अिाती ऱ्हेने अण्िाचंा हा पुनर्थववाह र्ाजला. मुरू  र्ावी त्याचं्यावर बणहष्ट्कार 
टाकण्याती  आला. पं. रमाबाईंच्या दृष्टीने कृि असलेले अण्िासाहेब पढेु िती ायुषी ठरले हा णविषे योर्! 

 
✺ आनंदीबाई ती था बाया कवे आणि अण्िासाहेब कवे यानंा पुनर्थववाहामुळे बाहेरच्या लोकाकं ून जेवढा 
त्रास झाला, तेी वढाच काही जवळच्या लोकाकं ून झाला. उपेक्षा ती र कपाळी णलणहलेलीच होती ी. 
अण्िासाहेबाचंी मेव्हिी पावगती ीबाई आठवले या अण्िाचं्या कायाती  मनापासून सहभार्ी झाल्या होत्या. 
पावगती ीबाईंनी अनाथबाणलकाश्रमाच्या स्वयंपाकघराची जबाबदारी प्रथम घेती ली. आणि मर् त्या सवगदृष्टींनी 
आश्रमकायािी समरस झाल्या. सुरुवाती ीला अण्िासाहेब पुण्यातूी न प्रहर्ण्याला चालती  जाऊन आश्रमाचे 
कायग बघती  असती . पि नंती र त्यानंी असे ठरवलं की, प्रहर्ण्यालाच येऊन राहायचं. त्यावळेी त्याचंा मुलर्ा 
णदनकर चारवषांचा होती ा. िकंरही होती ाच. आश्रमाक े त्यावळेी एक बलैर्ा ी होती ी. त्यामुळे पणु्याला 
येिेजािे सोपे होतेी . एकदा मात्र अण्िा आणि िकंर बलैर्ा ीनं पुण्याला येती  असती ाना लक ी पलुावर 
(संभाजी पूल) र्ा ी उलटली. अण्िानंा फारसं लार्लं नाही. िकंरला मात्र बराच मुका मार लार्ला. 
णबऱ्हा  हलणवण्याच्या अण्िाचं्या सूचनेला होकार णदल्यामुळेच हे संकट ओढवले असं बाया कवे यानंा 
वाटलं. 

 
प्रहर्ण्याला कवे कुटंुबाती ील सवगचजि आश्रमाच्या भोजनर्ृहाती  जेवि घेती . तेी थील कायगकत्यांबरोबर 

बायाही भोजनव्यवस्थेचे काम बघती  असती . पि असं असूनही जेविाच्या वळेी मात्र बायाची पंर्ती  वरे्ळी 
होती ी. बाया कवे णवधवा होत्या. आणि त्यानंी पुनर्थववाह केला आहे ही र्ोष्ट आश्रमवासी लोक णवसरू िकती  
नव्हतेी . आश्रमसंस्थापकाचं्या पत्नी प्रकवा आश्रमाची एक व्यवस्थाणपका या त्याचं्या महत्त्वपूिग भणूमकेपेक्षा 
पुनर्थववाणहती  णवधवा ही भणूमकाच लोकाचं्या मनातूी न जाती  नव्हती ी. बायाचे पान पंक् ती ीती  वरे्ळे मा ंले जाई 
आणि बायाने स्पिग केलेले पािी इती र आश्रमवासीय पीती  नसती . आपल्या पती ीच्या ध्येयणनष्ठेसाठी बाया 
आपली ही उपेक्षा मूकपिे सहन करीती  असे. लोकाकं ून आपल्याला सहानुभतूी ी णमळिार नाही हे बायाला 
चारं्ले ठाऊक होतेी . दुःख णर्ळिे हेच त्याचं्या हाती ाती  होतेी . आणि हीच बाया कवे पणु्याला नारायि पेठेती  
जेव्हा रहाती  होती ी, तेी व्हा दारी येिाऱ्या र्रीब लोकानंा अन्न, ती ाक, जुने कप े देती  असे. बायाचा हा 
करुिामय उदार स्वभाव अण्िानंा जािवला होती ा. ज्या लोकानंा बाया मदती  करीती  असे, त्यामध्ये अनेक 
लोक धनर्र होतेी . अस्पशृ्य होतेी . त्याचं्या बायका बायाला सदैव दुवा देती . स्वती ःच्या मुलािंी ... िकंर वा 
णदनकरिी... बाया णजती क्या आपुलकीनं, पे्रमानं वार्ती  असे, णती ती क्याच आपलुकीनं बाया या र्रजू 
लोकाचं्या मुलािंी वारे्. अण्िानंा बायाचं हे वार्िं आव ती  असे. त्याच बायाला स्वती ःच्या संस्थेती  केवळ 
रुढीणप्रयतेी मुळे उपेके्षची वार्िूक णमळतेी  हे पाहून अण्िा मनोमन दुःखी होती . पि सहन करण्यापलीक े 
त्यानंाही त्यावळेी काही करती ा येती  नव्हतंी . आर्ामी काळासाठी अण्िा थाबंनू राणहले होतेी . 

 
✺ अनाथबाणलकाश्रमासाठी मदती  र्ोळा करती ाना अण्िानंी कधी मोठी रक् कम वा छोटी रक् कम असा भेद 
केला नाही. णनधी र्ोळा करिाऱ्या एका मुलीला एका स्रीनं चारच आिे णदले. हे पैसे कसे द्यावतेी  असं त्या 
मुलीला वाटलं. अण्िाचं्या कानावर ही र्ोष्ट रे्ली. तेी व्हा त्या मुलीला बोलावनू त्यानंी साणंर्ती लं... “चार 
आिेही खूप आहेती . कारि देण्याची भावना ही काय णदलं यापेक्षा लाखमोलाची आहे.”अण्िाचंं हे सूत्र 
घेऊनच पावगती ीबाई आठवले यानंी महाराष्ट्राती  प्रह ून णनधी र्ोळा केला. आश्रमाती ील एक मुलर्ी सुटीसाठी 
खा ंव्याला जािार आहे हे समजल्यावर पावगती ीबाई णती च्याबरोबर खा ंव्याला रे्ल्या. णती थं त्या अनेकानंा 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

भेटल्या. एक मध्यमवयाची सोवळी णवधवा र्ावाती  णफरून लोकानंा भेटतेी  हे दृश्य त्या र्ावाला नवीन होतेी . 
आपल्या कायासाठी पावगती ीबाईंना सभा घ्यायची होती ी. पि बऱ्याच लोकानंी त्याचंा उपहास केला. मात्र एक 
इनामदार र्ृहस्थ ती यार झाले. त्याचं्या घरी पानसुपारीसाठी १०-१२ मं ळी जमली असती ा पावगती ीबाई णती थ ं
रे्ल्या आणि त्यानंी बोलायला सुरुवाती  केली. या सभेती  १३ रु. जमले. पुढं त्या अिाच अन्य र्ावी रे्ल्या. 
परती  आल्यावर त्यानंी अण्िाचं्या हाती ी ५०० रु. ठेवले. 

 
राजपुती ान्याती ील टोक नावाच्या एका संस्थानाती  पुण्याचे दामोदरपंती  फाटक अनेक वष ेनोकरीला 

होतेी . सेवाणनवृत्तीनंती र सामाणजक कायाती  लक्ष घालाव ेअसा त्याचंा णवचार होती ा. त्याचंा  ॉक्टर असलेला 
मोठा मुलर्ा पलेर्नं वारला. स्वती ःची सून णवधवा झाली याचं दुःख दामोदरपतंी ानंा झालं आणि कवे याचं्या 
कायाची महती ी त्यानंा अणधकच पटली. मुलाच्या मतृ्यूच्या णती सऱ्याच णदविी दामोदरपंती  कवे यानंी 
भेटण्यासाठी प्रहर्ण्याच्या आश्रमाती  रे्ले होतेी . त्यावळेी आश्रमाती  अण्िा नव्हतेी . दामोदरपतंी  आपला पत्ता 
देऊन रे्ले होतेी . अण्िा त्याचंा पत्ता िोधीती  स्वती ः रे्ले. दामोदरपंती ानंी आपली दुःखद कहािी साणंर्ती ली. 
दामोदरपंती  पनु्हा दुसऱ्या णदविी आश्रम बघायला आले. घरी आल्यावर त्यानंी आपली पत्नी यिोदाबाई 
यानंा आश्रमाणवषयी माणहती ी णदली. आणि मर् एक णदवस दामोदरपतंी  आणि यिोदाबाई उभयती ा आश्रमाती  
आले. त्यानंी आश्रमाला ५०० रु. देिर्ी णदली. आणि भावना वरे्ानं तेी  म्हिाले “आमच्या रामेश्वर याते्रसाठी 
आम्ही ही रक् कम वाचवली होती ी. आश्रमासाठी या रकमेचा स्वीकार तुी म्ही केलाती  ती र ही रक् कम सत्कारिी 
लार्ली असं आम्हाला वाटेल. 

 
दामोदरपंती ाचं्या या भावनेसारखीच अनेकाचंी भावना आश्रमाबाबती  होती ी. १९०१ सालच्या ण सेंबर 

मणहन्याती  मंुबईती ील चाळीचाळीतूी न लहानलहान सभा अण्िानंी घेती ल्या. या सभाना ं १० पासून ५० पयत सती  
मं ळी उपस्स्थती  असती . या चाळीतूी न जी वर्गिी जमा झाली, णती चे आक े आजच्या काळाती  हास्यास्पद 
वाटती ील. पि तेी व्हा ती ी क्षलु्लाक वर्गिीही अण्िानंा स्वीकायगच वाटती  होती ी. ग्रटँरो च्या भाटव ेकराचं्या 
चाळीतूी न ७ रु. सदाणिव र्ल्लीती ील िेंड्याचंी चाळआणि मंर्ळदास वा ीती ील स्टू ंर् स लॉज या णठकािी 
ती र त्यानंी प्रत्येकी १ रु. णमळाला. कादेंवा ीच्या मनोरंजन ऑणफसमध्ये ११ रु. ८ आिे णमळाले. 
मुर्भाटाती ल्या माधवदास पे्रमजी चाळीती  ७ रु. ८ आिे ती र णर्रर्ावाती ल्या पें िाचं्या चाळीती  ती ीन रु. आठ 
आिे णमळाले. त्या काळाती ील भ्रमंती ी व सभा यामध्ये सवाती  जास्ती  रक् कम एका णदविी जमली ती ी २५ रु. 
वादें्र येथील के. नटराजन याचं्या घरी जी सभा होती ी ती ीमध्ये ही रक् कम णमळाली. ‘थेंबे थेंबे ती ळे’ णनमाि 
करिारी अण्िाचंी ही भ्रमंती ी होती ी. 
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भारतरत्न 
 
कोकिच्या रत्नभमूीतूी न जन्माला आलेले महषी अण्िासाहेब कवे िती ायुषी झाले आणि 

िती कमहोत्सवाच्या वषीच त्यानंा ‘भारती रत्न’ ही भारती ीय प्रजासत्ताकाती ील सवदयाचे्च बहुमानाची पदवी प्रदान 
करण्याती  आली. जीवनाती ील महत्त्वाच्या कालखं ाती  विवि करीती  प्रह ून महषींनी पैपै र्ोळा केली. ती ी 
समाजकायासाठी वचेली आणि इती राचं्या आयुष्ट्याती ील विवि कमी व्हावी म्हिून अथक प्रयत्न केले. या 
भारती रत्नाची जीवनसणरती ा सती ती  खळाळती ी होती ी, वाहती ी होती ी. णती ला कुठं खं  नव्हती ा की, 
आत्ममग्नतेी चा  ोह नव्हती ा. नदी जिी संथ वाहती ाना दुती फा काठावरील जीवन िातंी  करीती  जातेी , समदृ्ध 
करीती  जातेी  ती सं अण्िासाहेबाचंं जीवनकायग होतंी . 

 
अण्िानंी जीवनाती  णनमाि झालेली वादळंही िातंी पिे ओंजळीती  झेलली. पनुर्थववाहामुळे जी मनस्वी 

उपेक्षा वाट्याला आली, मुरू करानंी त्या काळाती ल्या जनरीती ीप्रमािे जी मानहानीकारक वार्िूक णदली, 
ती ीही त्यानंी मूकपिे सहन केली. कधी कधी सहकारी णमळाले, कधी न णमळाले. ‘एकला चलो रे’ या 
ती त्त्वाप्रमािे अण्िा चालती  राणहले. 

 
अण्िाचंा संसारवृक्षही फळाफुलानंी बहरला. प्रथम पत्नी राधाबाईचा मुलर्ा रघुनाथ परदेिी जाऊन 

णिकून आला. ती ो प्रोफेसर झाला. पि त्याहीपेक्षा त्यानं आपल्या वण लाचं्या पावलावर पाऊल टाकून 
मळलेली पायवाट सो ली आणि वरे्ळ्याच वाटेनं ती ो रे्ला. त्यालाही समाणजक प्रश्नामंध्ये उपेक्षा सहन 
करावी लार्ली. वण लापं्रमािे र. धों. यानंीही सामाणजक सुधारिेचा णव ा उचलला होती ा.पि दोघाचंी 
पद्धती ी वरे्ळी होती ी. समाजाला चुचकारून त्याला पढेु नेण्याचा मार्ग अण्िाचंा होती ा, ती र उपरोणधक व 
फटकळपिे बोलून समाजाचे दोषणदर् दिगन करिे रघुनाथाला आव े. णवधवाणववाह, स्रीणिक्षि, पुनर्थववाह 
यासंारखी कामे करती ाना अण्िानंी कमगठ व सनाती नी लोकाचंीही मने साभंाळण्याचा प्रयत्न केला. 
रघुनाथाचा मार्ग नेमका णवरोधी होती ा. िकंर आणिकेती च रे्ला आणि णदनकर प्रोफेसर होऊन फर् गसन 
कॉलेजचा पुढे प्राचायग झाला. णदनकररावाचं्या पत्नी प्रथम मणहला णवद्यापीठाच्या कायाती च होत्या. त्यानंी 
लेखन व संिोधन या के्षत्रातंी  स्वती ः चं स्वतंी त्र स्थान णनमाि केलं होतंी . मामेभाऊ रघुनाथ पराजंपे रगँ्लर 
झाला आणि त्यानंही पुढं णदर्ंती  कीती ी णमळणवली. अण्िाचं्या णती सऱ्या णपढीचा वारसा र्ौरी देिपा ें यानंी 
संपन्न केला. णदनकर व इरावती ी यांची ही मुलर्ी. कवे कुटंुबाचं आजोळ पराजंपे कुटंुबं. दोन्ही कुटंुबाती  
बुणद्धवाद होती ाच. व्यस्क् ती स्वातंी त्र्य मानिारी ही कुटंुबं होती ी. कवे आणि पराजंपे या दोनही कुटंुबामंध्ये 
प्रलर्भेदावर आधाणरती  श्रेष्ठकणनष्ठती ा नाकारली रे्ली होती ी. दोन्ही कुटंुबानंी स्रीस्वातंी त्र्याचा परुस्कार केला 
होती ा. 

 
अनाथबाणलकाश्रमाच्या इवल्यािा रोपाच जो णविालवृक्ष झाला, ती ो अण्िानंी आपल्या जीवनरसाच ं

प्रिपि त्यावर केलं म्हिूनच. एवढी कृिकाया असलेले अण्िा महाकाय कायग उभे कसे करू िकले? 
यासाठी त्याचं्या व्यस्क् ती त्वाची काही वैणिष्ट्ट्य ध्यानी घेती ली ती रच या प्रश्नाचा उलर् ा होती ो. 
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ज्ञानसाधक अण्िा 
 
मुरू ला सोमि रु्रुजींपासून पे्ररिा घेती लेले अण्िा सदैव ञानसाधनेच्या मार्ावर वाटचाल करीती  

राणहले. मराठी सहावी इयते्तची परीक्षा देण्यासाठी कोकिातूी न कंुभाली घाटाद्वारे पाटिमार्े तेी  साती ाऱ्याला 
आले. ती ीन णदवसाती  १२५ मलैाचं अंती र पायी ती ो लं. ञानसाधना ही ती पसाधना असतेी . अण्िानंी ही 
ती पसाधना सती ती  केली. सती ती  पायी चालिे, स्वती ःचे अन्न स्वती ः णिजविे, प्रसंर्ी र्लॅरीती  झोपिे अिा 
ख ती र मार्ांनी अण्िा आपली ञानसाधना करीती  होतेी . वयाच्या २७व्या वषी तेी  मंुबई णवद्यापीठातूी न बी. ए. 
झाले; आणि ञानसाधनेचा एक महत्त्वाचा टपपा त्यानंी पूिग केला. प्रत्यक्ष पदवी णमळणवण्यासाठीच अण्िा 
ञानसाधना करीती  होतेी  असं नाही. त्यानंती रही वाचनाद्वारा त्यानंी सती ती  ञान णमळणवण्याचा प्रयत्न केला. 

 
हशक्षक अण्िा 

 
महषी अण्िासाहेब कवे हे उत्तम अध्यापक, णनष्ट्िाती  णिक्षक होतेी . मूळचे ञानसाधक असल्यामुळेच 

त्यानंी हा ञानदानाचा मार्ग पत्करला. मंुबईला उपजीणवकेसाठी जो उद्योर् करायचा, ती ोही त्यानंी याच 
के्षत्राती ील णनव ला. तेी  णिकवण्या करू लार्ले. सकाळपासून रात्रीपयत सती  मंुबईच्या णनरणनराळ्या भार्ाती  
अध्यापनाचं कायग करण्यासाठी तेी  णनष्ठेनं जाती . मंुबईती ला तेी रा वषांचा काळ सपूंिगपिे अध्यापनालाच 
वाणहलेला होती ा. एखादा णवषय णिकवती ाना ती ो स्वती ःला पूिग समजल्याणिवाय त्यानंी कधीच णिकवला 
नाही. त्यासाठी तेी  णवषयाची ती यारी आधी करीती . त्याचंा अध्यापनाचा मुख्य णवषय होती ा र्णिती . ती रीही ती ो 
णवषय णवद्यार्थ्यांना सोपा करून सारं्ण्याची त्याचंी हाती ोटी होती ी. कवे याचंी अध्यापनणनष्ठा लक्षाती  घेऊन 
राजारामिास्री भार्वती  यानंी कवे यानंा आपल्या संस्थेती  मुद्दाम आमंणत्रती  केले. पि कवे यानंी तेी थे फार 
काळ रहायचे नाही असे ठरणवले होतेी . पढेु तेी   ेक् कन एज्युकेिन सोसायटी या ख्याती नाम संस्थेचे आजीव 
सदस्य झाले. आणि त्यानंी दीघगकाळ याच ससं्थेती  अध्यापनाचे कायग केले. अण्िामंधला णिक्षक सदैव जार्ा 
असे. अनाथबाणलकाश्रम प्रहर्ण्याला हलणवल्यानंती र अण्िा पुण्याती  रहाती  असती ाना रोज रात्री आश्रमाती ील 
णस्रयानंा णविषे अध्यापन करण्यासाठी तेी  जाती  असती . प्रथम स्स्थती ीती  उत्तम णवद्याथी, णवद्याथीदितेी ही 
इती रानंा मार्गदिगन, नंती र णिक्षक, प्राध्यापक आणि उत्तर आयुष्ट्याती ही हयाती भर समाज णिक्षक अिी त्याचंी 
प्रणती मा होती ी. 

 
समाजस धारक अण्िा 

 
अण्िासाहेब कवे याचंी समाजसुधारिाणवषयक मतेी  क्राणंती कारी असली ती री आपल्या णवचारानंी 

समाजाला फार मोठा धक् का बसती  असला, ती र आपले णवचार स्वती ःपुरतेी च तेी  आचरिाती  आिीती  असती . 
पुनर्थववाहाच्या प्रश्नावर एवढा र्दारोळ झाला, त्यानंी स्वती ः णवधविेी पनुर्थववाह करून उत्तम उदाहरि 
समाजासमोर ठेवले, ती री इती राचं्या बाबती ीती  क्राणंती कारी भणूमका घ्यावी प्रकवा ठाम णवरोधाती  उभे रहाव,े 
अिी त्याचंी दृष्टी नव्हती ी. समाजाला र्दार्दा हलवनू प्रकवा चपराक देऊन समाजसुधारिाणवषयक मतेी  
सारं्ण्यापेक्षा समाजाला चचुकारून ती ी मतेी  र्ळी उती रविे अण्िानंी पसतंी  केले. त्याचंी भणूमका क्रातंी ीकारी 
नव्हे, ती र उत्क्राणंती वादी होती ी. अनेक प्रसंर्ातूी न अण्िाचंी भणूमका लक्षाती  येतेी . आपल्या 
कायाच्याप्रसारासाठी अण्िा एका ती ालुक्याच्या र्ावी रे्ले होतेी . तेी थे एका सुणिणक्षती  र्ृहस्थाबंरोबर एका 
िास्रीबुवाचं्या घरी तेी  रे्ले. औपचाणरक बोलिे झाल्यावर अण्िानंी आपल्या येण्याचा हेतूी  साणंर्ती ला. 
आश्रमाची माणहती ी णदली. ती ोच तेी  र्ृहस्थ, िास्रीबुवा, एकदम उसळून म्हिाले- 
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“प रे करा, आपली मला माहहती आहे. व्यहभचारावर पांघरूि घालण्यासाठी प नर्षववाह करून आता 
हे धंदे आरंभले आहेत.” 

 
हा हल्लाअण्िाचं्या व्यस्क् ती र्ती  जीवनावर होती ा. णिवाय अनाथबाणलकाश्रमाच्या कायाला ‘धंदे’ हा िब्द 

मोजून िास्रीबुवानंी अण्िाचंी अयोग्यरीती ीने संभावना केली होती ी. पि अण्िा िातंी  होतेी . बरोबरीच्या 
र्ृहस्थानंा घेऊन तेी  उठले, िास्रीबुवानंा नमस्कार केला आणि णनघाले. 

 
अण्िाचं्या सहनिील समाजसुधारकाच्या भणूमकेचा प्रत्यय असिारा असा आिखी एक प्रसंर्! 

एल  णफन्स्टन हायस्कूलमध्ये अण्िासाहेब णिक्षक असती ाना त्याचं्या वर्ाती  असलेल्या, नंती र बी. ए. पयत सती  
णिक्षि घेती लेल्या एका र्ृहस्थाकं े अण्िा रे्ले होतेी . त्यानंा चारं्ला पर्ार असून तेी  बराच दानधमग करती ाती  
असे अण्िानंी ऐकले होतेी . त्याचं्याक े आठदहा मं ळी बुणद्धबळाचा  ाव खेळती  होती ी. अण्िासाहेब रे्ले 
आणि त्याचं्या खेळाती ील रंर्ाचा बरंेर् झाला. त्याचंा जिु णवरस झाला. त्या सवग लोकाचंा एकूिच 
सुधारकावंर कटाक्ष होती ा.  ेक् कन एज्युकेिन सोसायटीच्या आजीव सदस्याबंाबती ही त्याचंा कटाक्ष 
असावा. तेी  र्ृहस्थ अण्िासाहेबानंा उदे्दिून काळजाला झोंबिाऱ्या भाषेती  म्हिाले, 

 
“शाळांची व कॉलेजांची ग्यादशरगे करून, सगळेजि ओवळ्यांनी जेवायला बसून, हजकडेहतकडे 

भ्रष्टाचार माजहवण्याचे काम त म्ही चालहवले आहे व त मच्या या प्यत्नांनी समाजाला त म्ही रसातळी नेऊन 
पोचवीत आहात. त मच्याशी बोलण्यासारखं काहीही नाही.” 

 
अण्िासाहेबाचं्या समाजसुधारिेच्या कायाती  त्यानंा उणद्वग्नती ा येईल अिा पद्धती ीने, त्याचं्याणवरुद्ध 

अपप्रचार होईल असे बोलले जाई. अण्िासाहेब आणि बाया याचंा णववाह झाला, आणि ती ीनचार मणहन्यातंी च 
त्याचंी भा ंिे होऊन त्याचें पटती  नाही अिी अफवा पसरवली रे्ली. तेी  णवभक् ती   होिार आहेती  असेही 
पसरणवले रे्ले. याचवळेी नरहरपंती  जोिी पुण्याला आले होतेी . अण्िासाहेब आणि बाया याचंं भा ंि 
णमटवण्यासाठीच नरहरपंती  आले आहेती  असा लोकाचंा समज झाला आणि एखाद्या चारं्ल्या र्ोष्टीचाही 
णवपणरती  अथग कसा लावला जाती ो याचे आिखी एकउदाहरि णमळाले. आपल्या कुटंुबासाठी कोिती ाही 
जबाबदार मािसू भणवष्ट्याती ील ती रतूी द म्हिून काही सोयी करीती  असती ो. ‘णवमा’ हा अिा ती रतुी दीचा एक 
प्रकार. अण्िासाहेबानंीही आनंदीबाई-बाया व मुले यानंा आपल्या पश्चाती  काही रक् कम णमळावी म्हिून णवमा 
उती रणवला होती ा. ती ीन हजार रुपयाचंी णवमापॉणलसी होती ी. हे काम याच सुमाराला चालले होतेी . 
अण्िासाहेबानंी णवभक्ती होण्यासाठीच ही ती रतूी द केली अिीही अफवा होती ी. 
 

अिा ती ऱ्हेने प्रवाहाणवरुद्ध पोहती ाना िक्यती ो प्रवाहािी जमवनू घेऊन आणि प्रवाहाती  काही भोवरे व 
 ोह असती ील ती र तेी  टाळून अण्िासाहेबानंी आपल्या समाजसुधारिेची नौका पलैती ीराला नेण्याचा नेहमीच 
प्रयत्न केला. याबाबती  त्याचंी स्वती ःची इच्छािक् ती ी, दुदगम्य आकाकं्षा, कमालीची सहनिीलती ा आणि 
िातंी पिे कायग करण्यासाठी लार्िारी स्स्थरबदु्धी याचंा त्यानंा नेहमीच उपयोर् झाला. आक्रमक नसूनही 
सणक्रय व सफल समाजसुधारक होती ा येतेी . याचे मूर्थती मंती  उदाहरि! 
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क ट ंबवत्सल अण्िा 
 
िती ायुषी अण्िानंी णिक्षिसंस्थाचंा ससंार उत्तम केलाच, पि स्वती ःचा संसारही काटकसरीनं आणि 

लक्षपूवगक केला. दोन णववाह झाले. सवग मुलानंा त्यानंी उत्तम णिक्षि णदले. त्यानंा स्वती ःलाच बालपिी 
सुसंस्काराचें महत्त्व समजले होतेी . त्यामुळे आपली मुले-नाती व ें यानंाही त्यानंी संस्कारस्नाती  केले. 
अण्िानंा स्वती ःच्या संसाराबद्दल फार मोठी प्रचती ा होती ी असे नव्हे. पि आपि समाजकायासाठी अणधक वळे 
देती  आहोती , अिा वळेी संसाराक े दुलगक्ष होऊ नये याचेही भान त्यानंा होतेी . तेी  संसाराती  णलप ती  नव्हतेी  ती री 
सासंाणरक जबाबदाऱ्या त्यानंी योग्य ती ऱ्हेने पार पा ल्या. 

 
प्रथम पत्नी राधाबाई यानंा खूप कष्ट होती  याची त्यानंा जािीव होती ी. तेी  आपल्या आत्मवृत्ताती  

णलणहती ाती . 
 
“राधाबाई िार थोर मनाची बायको होती. हबऱ्हाडाची जागा अगदी लहान आहि घरात मंडळी 

प ष्ट्कळ, याम ळे हतला हनवांतपिा अगदी हमळत नसे. दगदगीला ती कंटाळली नाही व कोित्याही 
गोष्टीबद्दल हतने कधी क रक र केली नाही. हतला थोडे स्वास्र्थ्य द्यावे असे माझ्या मनात होते. पि तसा योग 
येण्यापूवी हबचारीला हा लोक सोडून जािे भाग पडले.” 

 
राधाबाई एकदोन वळेा आजारी प ल्या, तेी व्हा अण्िानंी त्यानंा मुरू ला ठेवले. एकमेकानंा पते्र 

णलहून त्यानंी त्यावळेी एकमेकांना मानणसक आधार णदला. आणि सकंटप्रसंर्ी धैयग धारि करण्याचा प्रयत्न 
केला. राधाबाईचंी आणि अण्िाचंी िवेटची भेट झाली नाही. णदवस पावसाळ्याचे होतेी . कोकिाती  जािे 
अत्यंती  कष्टाचे होतेी . अण्िानंा राधाबाईचं्या मृत्यूची वाती ा पत्रानेच समजली. आपल्या पत्नीची िवेटची भेट 
झाली नाही ही र्ोष्ट त्याचं्या मनाला सती ती  टोचिी देती  होती ी. 

 
अण्िानंी पुनर्थववाह केल्यानंती र आनंदीबाई ती था बाया कवे याचंाही त्याचंा सूर जुळला. बायाने ती र 

अण्िाचं्या कायाती  प्रत्यक्ष साथ णदली. अण्िाचंी नव्वदी साजरी झाली; आणि नंती र दोनच वषांनी बायाचा 
अंती  झाला. त्यावळेी बाया ८६ वषांच्या होत्या. ५७ वषांच्या पे्रमळ संसाराची समाप ती ी झाली होती ी. बायाची 
इच्छा होती ी, भरल्या कपाळी जाव.ं णती ची ती ी इच्छा पूिग झाली. बायाच्या देहाला णजथं अग्नी देण्याती  आला 
णती थं एक तुी ळिीवृदंावन बाधंलं होतंी . त्याजार्ी अण्िा नेहमी जाऊन बसती . मात्र त्याचं्या चेहऱ्यावर दुःख 
नसे. स्स्थती प्रञाचे स्स्थर भाव त्याचं्या चेहेऱ्यावर असती . स्रीणिक्षिाचे कायग आणि समाजसेवा यामध्ये 
जीवनाती ला बराच काळ रे्ला होती ा. त्यामुळे कुटंुबाला व पत्नीला बायाला आपि परेुिी साथ देऊ िकलो 
नाही याची जािीव अण्िानंा होती ी. बाया कवे यांनीही आपल्या णलखिाती  ही सल व्यक्त  केली होती ी. 

 
यानंती र अण्िानंा आिखी एका दुःखद घटनेला सामोरे जाव ेलार्ले. १४ ऑक्टोबर १९५३ रोजी, 

वयाच्या बहात्तराव्या वषी अण्िाचें थोरले पुत्र रघुनाथ ती था ‘र. धों.’ याचंं णनधन झालं. र. धों. याचं्या 
अंती काळी त्याचं्याजवळ त्याचें बंधु णदनकरराव होतेी . णदनकररावानंी ही वाती ा आपले बंधु भास्करराव यानंा 
कळवली. त्यानंी ती ी अण्िानंा साणंर्ती ली. अण्िानंी िातंी पिे ऐकली. तेी  म्हिाले- 

 
“मी ९५ वषांचा म्हाती ारा झालोय. णनरोप घेण्याची पाळी माझी होती ी. पि ईश्वरानं माझ्या मुलाला 

नेलं. ती ोही वृद्धच होती ा...” ही अण्िाचंी िातंी  प्रणती णक्रया होती ी. 
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र्ौरी देिपा ें ही अण्िाचंी नाती . पराजंपे कुटंुबाती ील ती रुि मं ळीही त्याचें आप ती . या सवांचे िती ायुषी 
कुटंुबप्रमुख म्हिनू अण्िा होतेी . उत्तर आयुष्ट्याती  नाती व ंानंा र्ोष्टी सारं्िारे, र्ािी म्हिून दाखविारे अण्िा 
खऱ्या अथाने कुटंुबवत्सल होतेी . 

 
प्योगशील समाजसेवक अण्िा 

 
अण्िासाहेब कवे यानंी समाजकायाच्या प्रवासाती  अनेक प्रयोर् केले. त्याती ला एक प्रयोर् महत्त्वाचा 

असा की, एखाद्या फार मोठ्या कायाची उभारिी करती ाना सवगसामान्य मािसालाही त्या कायाती  सहभार्ी 
करून घेिे. वर्गिी जमाणवण्याबाबती  त्यानंी जो प्रयोर् केला ती ो णनःसंिय अनुकरिीय आहे. या त्याचं्या 
कायाला र्ो  फळे येती ाना अणधकाणधक यि णमळती  रे्ले आणि णवनासायास देिग्या णमळाल्या. पि त्याची 
उभारिी त्यानंी सुरुवाती ीच्या काळाती  प्रयोर्िीलतेी ने केली होती ी. वर्गिी जमविे हा एक भार् झाला. पि 
मुलींच्या णिक्षिाबाबती  णवचार करती ाना त्याचं्यासाठी वरे्ळा अभ्यासक्रम असावा हाही एक प्रयोर् होती ा. ती ो 
ती र अण्िानंी अमलाती  आिायच. पि अर्दी सुरुवाती ीच्या काळाती  मुलाचं्या िाळेती  मुलींना णिक्षि देण्याचा 
प्रयोर् त्यानंी करून पाणहला. 

 
१९०७ साली आश्रमाती ील ती ीन णवद्यार्थथनी मणॅरकच्या वर्ाती  आल्या. आश्रमाची िाळा अजून 

बाल्यावस्थेती च होती ी. एणप्रल मणहन्यापयत सती  त्याचें णिक्षि चालले. मे मणहन्याच्या सुटीती  अण्िानंी या मुलींना 
पुण्याला नेले. न्य ू इंस्ग्लि स्कूलमध्ये इंग्रजी णिकविाऱ्या एका आजीव सदस्याने या मुलींना इंग्रजी 
णिकवायचे ठरले. अण्िा स्वती ः र्णिती  व िास्र हे णवषय घेती . मे मणहन्याती ील हा अनुभव उत्साहवधगक होती ा. 
अण्िानंी या मुलींना न्यू इसं्ग्लि स्कूलमध्ये घाती ले. हा प्रयोर् यिस्वी झाला आणि ती ीन णवद्यार्थथनीपकैी 
दोघी पास झाल्या. न्यू इसं्ग्लि स्कूलमध्ये मुली पाठणवण्याची सुरुवाती  १९०८ साली केली. चारपाच वषांती  
मुलींची संख्या ती ीनपासून वीसपयत सती  रे्ली. त्या काळाती  हा प्रयोर् अर्दीच नवीन होती ा. णिक्षिासाठी 
मुलींना परक्या णठकािी पाठवण्यापेक्षा आपल्या नजरेखाली ठेवनू मुलाचं्या िाळेती  त्याचें णिक्षि करवनू 
घेिे हा मार्ग अण्िानंा णविषे सोयीचा वाटला. 

 
णनष्ट्कामकमगमठाचा अण्िांचा प्रयोर् हा एक णविषे प्रयोर् होती ा. णिक्षिसंस्थामंध्ये त्या काळाती ही 

आजीव सदस्यपद्धती ी होती ी. पि समाजकायासाठी केवळ उपजीणवकेपरुतेी  द्रव्य घेऊन आपले ती न-मन 
देिारे कायगकतेी  हे णनष्ट्कामकमगमठाचे उणद्दष्ट होतेी . परोपकाराच्या कामी अिा सेवाव्रती ी कायगकत्यांचा संघ 
णनमाि करून त्याद्वारा काही णविषे कायाची उभारिी करावी असे अण्िानंा वाटती  होतेी . णनष्ट्काम-कमग 
मठाच्या मूळ प्रारुपाती  असे होतेी  की, णदवसेंणदवस द्रव्यसामर्थ्यग एकत्र होिे कणठि होती  चालल्यामुळे केवळ 
द्रव्यणभके्षवर अवलंबनू न राहती ा, कायगकरण्याचे सामर्थ्यग अंर्ी याव े म्हिून, िक्य झाल्यास मठाच्या 
सेवकसेणवकानंी णभके्षच्या पणवत्र अन्नाचे सेवन कराव.े 

 
णस्रयासंाठी वरे्ळे णवद्यापीठ हाही अण्िाचं्या प्रयोर्िीलतेी चाच पणरपाक होती ा. याणिवाय उच् चणिक्षि 

हे मातृी भाषेतूी न द्याव ेहा प्रयोर्ही त्या काळाती  नवीन होती ा. इंग्रजी भाषेला अवास्ती व महत्त्व न देती ा कमी 
श्रमाने मातृी भाषेतूी न णस्रयानंा ञान णमळणवण्याची साधने उपलब्ध झाली पाणहजेती  असे अण्िानंा सती ती  वाटती  
होतेी . मणहला णवद्यापीठाची ‘र्ृणहती ार्ामा’ ही पदवी बी. ए. पदवीपेक्षा कमी नाही. ती ी समकक्ष आहे एवढा 
दजा णती ला प्राप्ती झाला पाणहजे हा अण्िाचंा प्रयोर् वरे्ळा होती ा. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

आश्रमाती ील एका णवद्यार्थथनीला चोरीची खो  होती ी. णती नं चोरी केली. पि णती ला णिक्षा करण्याबाबती  
अण्िानंी एक प्रयोर् करून पाणहला. आश्रमाती ील मुली भजनासाठी रात्री एकत्र जमल्या. णिणक्षकाही 
होत्या. चोरी करिारी मुलर्ी णिके्षला पात्र आहे प्रकवा नाही हे ठरणवण्यासाठी प्रत्येकीने आपले मती  पाटीवर 
णलहाव,े तेी  मती  फक् ती  अण्िानंी वाचाव,े मर् तेी  पुसून टाकाव,े पाटी दुसऱ्या मुलीक े द्यावी. मर् सवग मती ाचंा 
णवचार करून अण्िानंी णनकाल द्यावा अिी योजना केली. सवांनी प्रामणिकपिे व न संकोचती ा आपली मतेी  
नोंदवली आणि मर्च अण्िानंी णती ला दोषी ठरणवले. या प्रयोर्ावरून अण्िाचंी प्रयोर्िील न्यायणप्रयती ा 
आणि लोकिाही व सावगमती  हा प्रयोर् आपल्या आश्रमव्यवस्थेती ही आिण्याबाबती  त्याचंा कटाक्ष होती ा हे 
णदसून येतेी . 

 
श्रमप्हतष्ठा मानिारे अण्िा 

 
अण्िानंी स्वती ःच्या जीवनाती  श्रमानंा फार मोलाचे स्थान णदले होतेी  आणि इती रानंीही श्रमानंा महत्त्व 

द्याव ेअसे त्यानंा वाटती  होतेी . परीके्षसाठी मलैोर्िती ी प्रवास, ती ो ही पायी असो प्रकवा अनाथबाणलकाश्रमाच्या 
मदती ीसाठी वर्गिी र्ोळा करण्यासाठी विवि असो, अण्िानंी श्रमाचंी साथ कधीही सो ली नाही. मंुबईला 
पहाटेपासून रात्रीपयत सती  वळेापत्रकानुसार त्याचंी जी भ्रमंती ी होती ी ती ी त्याचं्या श्रमणनष्ठेची द्योती क होती ी. 
अनेकवळेा साती  तेी  नऊ ती ास णिकवण्याचे काम आणि येण्याजाण्याचा वळे वरे्ळा असा त्याचंा बाराचौदा 
ती ासाचंा णदनक्रम असे. या कालखं ाती  णदवसातूी न रोज पाचसहा मलै पायी चालाव ेलारे्. पहाटे लवकर 
उठून त्यानंा माजर्ावला जाव ेलारे्. एकदा ती र या वळेापत्रकामुंळे तेी  पहाटेच्या बरेचआधी रस्त्यावरून 
चालू लार्ले. एरवी त्यानंा राधाबाई पहाटे उठवीती . पि तेी व्हा त्याचंी बहीि अंबाती ाई मंुबईला त्याचं्याक े 
आली होती ी. त्याणदविी अण्िानंा पहाटे लवकर उठवण्याचं काम अंबाती ाईनं आपल्याक े घेती लं होतंी . 
अंबाती ाईनं त्यानंा नेहमीच्या वळेेपेक्षा एक ती ास लवकर उठवलं होतंी . अण्िानंी घड्याळाक ं बणघती लं 
नव्हतंी . तेी  बाहेर प ले ती र रस्ती ा णनमगनुष्ट्य होती ा. अथाती च अण्िानंी ती ो ती ास रस्त्यावर रेंर्ाळती  घालवला 
आणि तेी  वळेेवर िाळेती  हजर झाले. 

 
अनाथबाणलकाश्रमाच्या सचंालनाती ही त्यानंी श्रमानंा महत्त्व णदले होतेी . स्वयपंाकपािी, स्वच्छती ा, 

अन्य कारभार याबंाबती  िक्यती ो सवांनी स्वावलंबनाने, सहकायाने प्रयत्न करावतेी  आणि श्रमाचें मूल्य देऊन 
आपला खचग कमी करावा अिीच योजना त्यानंी आखली होती ी. 

 
१८८१ साली भारती ाती  णिरर्िती ी झाली. यावळेी अण्िानंी र्िती ीदाराचेही काम केले. र्िती ीदाराला 

दररोज एक रुपया याप्रमािे मोबदला णमळती  असे. असे काम णमळवण्यासाठी लोकाचंी बरीच र्दी होई. 
पि अण्िा कंटाळती  नसती . तेी  नेहमीच रेल्वचे्या णती सऱ्या वर्ाने प्रवास करती . अिा वळेी धक् काबुक् की  होई. 
पि स्वभाव णभत्रा असल्यामुळे अण्िा मारे् रहाती . मर् र्ा ी चुके. पि त्यानंी तेी वढ्यासाठी वरच्या वर्ाने 
कधीही प्रवास केला नाही. श्रम करण्याची ती यारी असल्यामुळे आपोआपच काटकसर होती  असे. 
काटकसरीमुळे बचती  होती  असे. होिारी बचती  अण्िा समाजकायाच्या हेतूी ने खचग करीती . अिाती ऱ्हेने श्रमानंा 
प्रणती ष्ठा देिारा हा सच् चा समाजसेवक आपल्या नंती रच्या णपढ्यानंा णकती ीती री प्रकाि देती  राणहला. आधुणनक 
युर्ाती  श्रमप्रणती ष्ठा हे मूल्य मुद्दाम रुजवाव े लार्तेी . अण्िाचंी श्रमप्रणती ष्ठा अर्दी स्वाभाणवक होती ी. श्रम 
करण्याचा आवही नव्हती ाप्रकवा तेी  ढोंर्ही नव्हतेी . नाटक ती र नाहीच नाही. िती ायुषी अण्िा श्रमामुंळेच 
िती ायुषी झाले असाही कोिी णनष्ट्कषग काढला ती र ती ो चुकीचा ठरिार नाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

स्स्थतप्ज्ञ अण्िा 
 
िती ायुषी अण्िाचं्या जीवनाती ील णवणवध संघषगमय प्रसंर्ाचंा आढावा घेती ला ती र अण्िाचंी मनोभणूमका 

किी होती ी याचे सहज आकलन होतेी . ‘सुखदुःखे समे कृत्वा ं लाभालाभौ जयाजयौ’ अिा प्रकारची 
मनस्स्थती ी असलेले अण्िा स्स्थती प्रञ होतेी . र्ीतेी मध्ये स्स्थती प्रञाची जी लक्षिे साणंर्ती ली आहेती ; त्याचंं सुंदर 
णववरि ञानदेवानंी ञानेश्वरीती  केलं आहे. 

 
“गायीची तृर्षा हरंू । 
कां व्याघ्रा हवर्ष होऊहन मारंू । 
ऐसें नेिेहच गा करंू । 
तोय जैसें ।।” ( ञानेश्वरी : अ. १२. ओ. १४७)  
 
ती हान भार्णविे हा पाण्याचा रु्िधमग! पािी वाघाचीही ती हान भार्वतेी , र्ायीचीही तृी षा िमणवतेी . 

वाघासाठी पािी णवष होती  नाही. अण्िा ती से होतेी . णवरोधकासंमोरही िातंी  असती  आणि रु्िर्ौरव 
समारंभाती ही तेी  ती टस्थ प्रकवा अणलप ती  असती . सुख आणि दुःख यानंा समानच होतंी . अिा स्स्थती प्रञतेी मुळेच 
अण्िा अनेक वादळािंी सामना करू िकले. आनंदीबाईंिी णववाह केल्यानंती र मुरु करानंी घाती लेला 
बणहष्ट्कार, मणहलासंाठी णनधी र्ोळा करती ाना णवणवध सनाती नी व्यक् ती ींनी केलेला अपमान, राधाबाई, 
रघुनाथ, बाया याचें मृत्य,ू मणहला णवद्यापीठाबाबती  ठाकरसी याचं्या णवश्वस्ती ानंी घेती लेली भणूमका, या सवग 
वादळी अथवा दुःखद प्रसंर्ाती  अण्िा कमालीचे िातंी  व स्स्थरणचत्त होतेी . भारती ाचे पतंी प्रधान व राष्ट्राध्यक्ष 
याचं्या हस्तेी  सत्काराचे भव्य सोहळे झाले ती री त्यानंी तेी  सत्कार दुसऱ्याचं्या भावनाचंा आदर करण्यासाठी 
स्वीकारले. समोर तुी  ंुब जनसार्र असती ानाही हा सत्कारमूती ी आपल्या सत्कारस्थानी एखाद्या योग्याच्या 
वृत्तीने िातंी  बसलेला होती ा. बालपिी णिक्षिाबाबती ही अण्िानंा खूपच हेलकाव ेघ्याव ेलार्ले. १८६९ मध्ये 
मराठी चौथीच्या परीके्षती  अण्िा अनुत्तीिग झाले. हे अपयि त्यानंी मनाला फार लावनू घेती ले. पि सोमि 
रु्रुजींनी त्यानंा धीर णदला. अण्िा पनु्हा परीके्षला बसले, उत्तीिग झाले. 

 
आती ा पुढील णिक्षिाची वाटचाल करायची होती ी. मुरू पासून १० णकलोमीटरवर दापोली आहे. 

दापोलीला एक इंग्रजी िाळा होती ी. या िाळेती  आपि णिक्षि घ्याव े असे अण्िानंा ती ीव्रतेी ने वाटती  होतेी . 
मराठी चौथी पास झालेल्या णवद्यार्थ्यांना या िाळेती  प्रविे णमळे. पि अण्िा त्यावळेी त्या िाळेती  रे्ले नाहीती . 
इच्छा असूनही त्यानंी आपल्या मोठ्या भावासाठी आपली इच्छा ती िीच राहू णदली. दोघानंाही दापोलीला 
जाऊन णिक्षि घेिं िक्य नव्हतंी . दादा ( णभकाजीपंती  ) दापोलीला णिकायला रे्ला. पि ती ो फार णदवस 
णती थं राणहला नाही. दादानं िाळा सो ली. पुढं ती ी िाळाच बंद प ली. धों ूची इंग्रजी णिक्षिाची इच्छा 
अपूिगच राणहली. 

 
अनेक मलैाचंा पायी प्रवास करून अण्िा साती ाऱ्याला सहावीच्या बो ाच्यापरीके्षसाठी आले. आणि 

ऐनवळेी वयाचं संकट उभ ंराणहलं. १७ वष ेपूिग असली पाणहजेती  अिी अट होती ी. अण्िाचं्या कृि चिीमुळे 
तेी थील अणधकारी म्हिाले, “तुी झं वय १५ पेक्षा जास्ती  असिं िक्य नाही” ... णनराि मनाने अण्िानंा परती ाव े
लार्ले. पि अण्िानंी हा दैवाचा घावही िातंी पिे सहन केला. त्यानंती र त्यानंी इंग्रजी णिक्षिाती ही चारं्ले 
यि णमळवले. स्स्थती प्रञ अण्िानंी अिाप्रकारची अनेक वादळे, अपयिाचे व अपमानाचे प्रसंर् िातंी पिे 
पचणवले. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

शताय र्षी अण्िा 
 
दीघायुष्ट्य हा अनेकानंा िाप वाटती ो. उती रत्या वयाचे ओझे वाटू लार्तेी . अण्िा मात्र आयुष्ट्याचे ओझे 

न मानती ा जर्ले. १०५ वषांच ंआयुष्ट्य जर्लेले अण्िा जीवनावर पे्रम करिारे होतेी . त्यानंी कधीही णनरािचेा 
प्रकवा औदाणसन्याचा िब्दही उच् चारला नाही. िवेटचे काही णदवस वर्ळती ा संपूिग १०४ वषांचं आयुष्ट्य 
अण्िा णनरामयतेी नं जर्ले. त्यानंा णनयती ीचं वरदान होतंी , ती संच हे वरदान साभंाळण्यासाठी त्यानंीही 
णनयती ीला साथ णदली. णमती  आहार, युणक्त णवहार आणि उणचती  णवचार ही अण्िाचंी जीवन णत्रसूत्री होती ी. 
अण्िा लहानखुरे होतेी . कृि होतेी . बालपिी ती र त्याचंी बटुमूती ी इती र मुलाचं्या मेळाव्याती  ध्यानाती ही येती  
नव्हती ी. िरीरप्रकृती ी उत्तम ठेवण्यासाठी अण्िानंा वरे्ळा व्यायाम करावा लार्ला नाही. चालण्याचा 
व्यायाम त्यानंा आपोआपच होती  होती ा. अण्िा मारं्ल्याचे, पाणवत्र्याचे उपासक होतेी . िती ायुषी अण्िानंा 
अनेक सभासमारंभाती  आमतं्रिे होती ी. अर्दी उती ारवयाती ही ही आमंत्रिे तेी  स्वीकारती  असती . “कधीकधी 
माझ्याबरोबरच्या मं ळींनाच थकल्यासारखं वाटायचं. पि मी जर समारंभाला रे्लो नाही ती र लोकाचंी 
णनरािा होईल, म्हिून मी समारंभानंा जाती ो.”असं अण्िा म्हिती . 

 
अण्िा कृि असले ती री उत्तर आयुष्ट्याती ील काही वष ेवर्ळती ा त्यानंा फार मोठा आजार कधीही झाला 

नाही. जेविाखािासंबधंी त्याचं्या खास आव ीणनव ी अिा कधीच नव्हत्या. एकातंी वास आणि जनवास 
दोन्हीही त्यानंा सारखेच आव ती . चारचौघाती  उठिे बसिे, लग्न वास्तुी िातंी  यासारख्या समारंभाची 
णनमंत्रिे त्यानंा आव ती . अिा समारंभाती  तेी  उत्साहाने भार् घेती . अथाती च अनायासे लोकसंपकग  हेच 
अण्िाचें उणद्दष्ट होतेी . 

 
कष्टानंी मािसाची काया णझजतेी  असा बराच मोठा समज आहे. अण्िाचें आयुष्ट्य ती पासले ती र 

कष्टाणंिवाय पूवायुष्ट्याती  दुसरं काय होतंी ! झोप ीती  राहिं,मलैोर्िती ी चालि,ं हाती ाती  झोळी प्रकवा पावती ी 
पुस्ती क घेऊन णफरि,ं णती सऱ्या वर्ानं प्रवास करि,ं माजर्ाव तेी  कुलाबा, मंुबईती  णिकवण्यासाठी भ्रमंती ी 
करिं इती के सारे कष्ट असूनही अण्िा िती ायुषी झाले याचं रहस्य एकच असाव ंकी, आहार, णवहार आणि 
णवचार या णत्रणवध रुपाती  अण्िाचं्या जीवनाती  एक सुसंर्ती ी होती ी. अण्िा रार्ावलेले आहेती  असं सहसा कुिी 
पाणहलेलं नाही. आपली नाराजी, आपलं प्रणती कूल मती  तेी  सौम्य िब्दातंी  प्रकट करीती . 

 
१-१-१९३६ पासूनच अण्िानंी आपली दैनंणदनी णलणहण्यास सुरुवाती  केली. सोळा वष ेतेी  अखं पिे 

दैनंणदनी णलहीती  होतेी . अण्िा सवग णलखाि मो ीती  करीती  असती . त्याचंं अक्षर लहान होतंी . त्याचं्या 
णदनचयेती ील णनव क नोंदीवरून अण्िाचं्या िरीराचा णचवटपिा, मनाची णचकाटी, कायेकती त्परती ा, 
ध्येयणनष्ठा, सौजन्य, सुखदुःखापंासून अणलप्तती पिा, रंजल्यार्ाजंलेल्याबंद्दल कारुण्य, णवनोदबुद्धी, 
णनष्ठापूवगक चालणवलेल्या सत्कायाची बजू इ. रु्ि त्याचं्या ठायी होतेी  हे णदसून येतेी . हा त्याचंा रु्िसमुच् चय  
त्यानंा िती ायुषी करती ा झाला. अत्यंती  णनरािचे्या प्रसंर्ीही अण्िानंी ‘ठोठवा म्हिजे दार उघ ेल ( Knock 
and it will open) या ती त्त्वाचा अवलंब करून यि संपादन केले. अिा िती ायुषी अण्िानंा अखेरच्या 
आजाराने मात्र ग्रस्ती  केले. ७ नोव्हेंबर १९६२ रोजी पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला आणि ९ नोव्हेंबर १९६२ 
रोजी िती ायुषी योग्याची इहलोकीची यात्रा समाप्ती झाली. 

 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

जीवनव्रती अण्िा 
 
अण्िासाहेब कवे याचं्या व्यस्क् ती मत्वाचे जे अनेक पलूै आहेती , तेी  परस्परपूरक आहेती . अण्िा 

समाजमनस्क होतेी  म्हिून तेी  जीवनव्रती ी झाले. ‘Life is mission’ हे ती त्त्व आचरिाती  आििारे त्याचें णवचार 
होतेी . त्याचं्या जीवनाती ील वैयस्क् ती क णनिगयालाही व्रती स्थतेी ची भरभक् कम बैठक होती ी. अर्दी 
बालपिापासून त्यानंी हे व्रती  घेती ले होतेी . सोमि रु्रुजींच्याबरोबर भा ंाराती  काम करती ाना त्यानंी ज्या 
णनषे्ठनं काम केलं, त्यावरून त्याचंी व्रती स्थ वृत्ती णदसून येतेी . जो मार्ग त्यानंी स्वीकारला होती ा, त्याचाच 
ध्यास त्यानंी आयुष्ट्यभर घेती ला. असे तेी  ध्यासपंथी होतेी . या ध्यासपंथावरील काटेकुटे त्यानंी तुी  वले. 
रिरितेी  ऊन सहन केले. अ थळ्यांच्या अनेक ियगती ी पार केल्या; आणि िभंराहून अणधक वष े तेी  या 
ध्यासपंथावर चालती  राणहले. णवचार करीती  राणहले, अपयि पचवीती  राणहले. यि णमळवती  राणहले. 

 
प्रा. श्री. ना. बनहट्टी यानंी अण्िाचंं विगन ‘कमगयोर्ी’ असं केलं आहे. श्री. बनहट्टी म्हिती ाती . 
 
“कवे यांच्या कायाला काळ जरी अन कूल होता, तरी द सरी एक शक् ती प्हतकूल होती. समाजाचे 

परंपरागत संस्कार, पूवपग्रह आहि रूढीग्रस्त मन या गोष्टी समाजस धारकांचा प्हतरोध करण्यास सज् ज 
होत्या. या पूवपग्रहरुपी, द ष्ट खडकांमधून स्रीस धारिेचे तारू हाकारण्यास असामान्य हचकाटीची, 
धीमेपिाची आहि खंबीर ध्येयवाहदत्वाची आवश्यकता होती. ईस्प्सतकायाकहरता अण्िासाहेबांनी काय 
सहन केले नाही? समाजाचे हशव्याशाप, अवहेलना, बहहष्ट्कार हे सवप सहन करून, न हचडता, न संतापता, 
समाजावरील आपले पे्म हतळमात्रही कमी होऊ न देता, तपेच्या तपे अण्िासाहेबांनी आपला हनष्ट्काम 
कमपयोग आचहरला; त्याचेच िळ म्हिजे आज शहरी मध्यमवगातील स्रीसमाज हशक्षिसंपन्नह होऊन 
हनभपय रीतीने आपला मागप स्वतःच्या जबाबदारीवर चोखाळण्यास हसद्ध झाला आहे.” 

 
श्री. बनहट्टी याचं्या मतेी  आदिग कृणती वीराची सवग लक्षिे अण्िासाहेबाचं्या णठकािी प्रकषाने 

आढळती ाती . पुष्ट्कळ बोलिे, णलणहिे हा कदाणचत वाग्वीर व बुणद्धवीर याचं्या ठायी रु्ि ठरेल. पिकृणती वीर 
हा प्रणसद्धी पराङ  मुख असती ो. प्रचाराचे खरे साधन कृती ी हेच असतेी . अण्िानंी आयुष्ट्यभर अिी कृती ी केली 
आणि कृती ीद्वारे आपल्या णवचाराचंा प्रसार केला. 

 
पंधरा कोटी णस्रयाचं्या णिक्षिाचे कायग आपल्या हातूी न घ ाव े अिी त्याचंी महत्त्वाकाकं्षा होती ी. या 

आपल्या आकाकें्षबाबती  तेी  कसे व्रती धारी होतेी , हे त्याचं्याच उद र्ारातूंी न आपिाला णदसेल- 
 
“हनदान १५ हनरक्षर हस्रयांना साक्षर करून या महत्कायाचा एक कोयांश तरी मी आपल्या श्रमाने 

साध्य करीन व हे घडून आल्यावर एक लहानसे व्रत तरी माझ्या हातून तडीला गेले, म्हिून मला धन्यता 
वाटेल.” 

 
महषी कवे यानंी अिाप्रकारे केवळ आपलेणवचार व्यक्त  केले नाहीती  ती र प्रथम त्यानंी आपल्या बहुतेी क 

सवग णवचारानंा मूती ग रूप णदले. त्यातूी नच त्याचंा ती ो णवचार आिखी नव्या णवचारानंा जन्म देती  असे. 
अनाथबाणलकाश्रम, णनष्ट्काम-कमग-मठ, मणहला  णवद्यालय, मणहला णवद्यापीठ अिी त्याचं्या कायाची एक 
साखळीच मर् ती यारझाली. त्याती च कोठेती री समती ा संघही होती ा. या सवग संस्था म्हिजे जीवनव्रती ी 
अण्िासाहेबाचं्या ध्येयणनष्ठ प्रचती निीलतेी ची मरू्थती मंती  व कृणती प्रवि प्रती ीके आहेती .  



 

 

अनुक्रमणिका 
 

भारतरत्न अण्िा 
 
“दुलगभ ंभारतेी  जन्म मानुष्ट्यं ती त्र दुलगभम्”या संस्कृती  सुवचनाती  साणंर्ती ले आहे- 
 
‘भारती ाती  जन्म होिे हे दुलगक्ष, त्याती ही मनुष्ट्याचा जन्म णमळिे जास्ती  दुलगभ’.... 
 
अथाती च भारती ाती  जन्माला येिे भाग्याचे आणि त्याती ही मनुष्ट्यजन्माला येिे भाग्याचे. असे आपि 

सारेच भाग्यवतंी  आहोती . पि जन्माने णमळालेले भाग्य ज्यानंी आपल्या अमोल कतृी गत्वाने उजळून टाकले, 
अिा व्यक् ती ींना ‘भारती रत्न’ या पदवीने र्ौरणवले जातेी . 

 
-अण्िा अिा भारती रत्नापंैकी एक आहेती . 
 
भारती ाच्या राष्ट्रपती ींनी अण्िासाहेबाचं्या िती कमहोत्सवाचा योर् साधून त्याचं्या कायाचा र्ौरव केला; 

आणि त्यानंा ‘भारती रत्न’ ही पदवी णदली. ही भारती रत्न पदवी णमळण्याआधीच अण्िासाहेबानंा बनारस 
णवद्यापीठ, पुिे णवद्यापीठ व मणहला णवद्यापीठ यानंी  ी. णलर्. पदवी देऊन सन्माणनती  केले. १९५५ मध्ये 
‘पद  मभषूि’ ही पदवी णमळाली. १९५७ मध्ये मंुबई णवद्यापीठाने त्याचंा सन्मान केला. १९५८ मध्ये तेी  
‘भारती रत्न’ झाले. पदव्याचंा वषाव त्यानंी आनंदानं स्वीकारला. पि अणलप ती वृत्तीनं. 

 
अण्िासाहेबाचें हे बहुमान झाले, तेी  त्याचं्या जीवनणवषयक ती त्त्वञानातूी न आपले कायग त्यांनी साकार 

केले त्यामुळे. अण्िासाहेबाचें जीवनणवषयक ती त्त्वञान त्याचं्या कृती ीतूी न व णवचारातूंी न णदसून येतेी . पुनजगन्म, 
स्वर्ग-नरक इ. कल्पनावंर त्याचंा णवश्वास नव्हती ा. वयाच्या ९० व्या वषी एका आत्मप्रचती नाती  त्यानंी आपले 
णवचार व्यक् ती  केले आहेती . त्याती  तेी  म्हिती ाती - 

 
“आत्मा आहि परमेश्वर या केवळ कल्पना असाव्यात. प्ािी जन्माला येतो तो पूवपजन्माचे 

पापप ण्याचे गाठोडे बरोबर घेऊन येत नाही. तो आईबाप यांच्या उभय क लांतील पूवपजांपासून आन वंहशक 
संस्कार बरोबर घेऊन जन्माला येतो. जन्म आहि मरि यांच्या मधला काळ एवढेच त्याचे आय ष्ट्य आहि 
त्याला मागेप ढे या संस्कारांचा धागादोरा आहे.” 

 
मािसाला आजचे जे उत्क्रातंी  स्वरूप प्राप ती  झाले आहे तेी  हळूहळू णवकणसती होती  रे्ले आहे, असे त्याचें 

मती  होतेी . मन बदु्धी व भावना याचें उत्क्रमि होती  होती , न्यायाच्या व नीती ीच्या कल्पना बनल्या आहेती , हा 
णवचार महषी कवे यानंी १९१५ साली प्रणसद्ध झालेल्या आपल्या आत्मवृत्ताती  प्रकट केला आहे. तेी  म्हिती ाती , 
“माझ्या कल्पनासृष्टीती ील णचत्र या जन्मीच ज  सृष्टीती  पाहण्याचे भाग्य जर मला लाभले नाही आणि 
पुनजगन्माच्या कल्पनेती  जर सत्य असेल, ती र या वासनेने युक् ती  अिा माझ्या जीवात्म्याचे पुनः नविरीर धारि 
करून प्रारब्ध कमग पूिग कराव े व नंती र ज  िरीराचा त्यार् करावा; आणि परमात्मस्वरुपी लीन व्हाव े
एवढीच माझी इच्छा आहे”हाच णवचार पढेु सारं्ती ाना महषी म्हिती ाती - 

 
“या वाक्याती  पनुजगन्माच्या कल्पनेती  जर सत्य असले ती र... असे िब्द आहेती . माझे मन सािकं आहे. 

सृष्टीमध्ये जे घ ून येती  आहे त्या आज घ िाऱ्या घटनाचंा पुढे कोठे फेरणवचार होऊन न्याय णमळिार आहे 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

ही केवळ कल्पना णदसतेी . माझ्या मनावर कळती  नकळती , प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जे संस्कार घ ती  रे्ले, त्याचंा 
पणरपाक म्हिजे माझी आजची मतेी .” 

 
‘णनष्ट्काम कमग मठ’ स्थापनेसबंंधी आपले णवचार व्यक् ती  करती ाना अण्िासाहेब म्हिती ाती - 
 
‘कमग’ या िब्दाने या णठकािी विाश्रमधमाची कमे समजावयाची नव्हतेी . ‘मी, माझी बायको, माझी 

मुले’ या कल्पना ज्याती  णवसरून जाती ील, अिाप्रकारची परोपकाराची समाजोन्नती ीची कमे म्हिजे कमग.” 

 
“कमेिैव णह सणंसणद्धमास्स्थती ा जनकादयः’ ही अण्िाचंी श्रद्धा होती ी. समाजोन्नती ीच्या णनःस्वाथग 

कमांनीच मािसाला जीवनमुक् ती  होती ा येईल. 
 
या भारती रत्नानं देि पारतंी त्र्यातूी न स्वातंी त्र्याती  आलेला पाणहला. आपिही स्वातंी त्र्य अनुभवती  आहोती . 

अण्िासाहेबानंा खंती  होती ी, ती ी ही की स्वातंी त्र्यानंती र समती ा आलेली नाही. समती ा आल्याणिवाय 
स्वातंी त्र्याची खरी र्ो ी चाखती ा येिार नाही, असे तेी  म्हिती ाती . 

 
महषी कवे यानंी कधीही ती त्त्वञान सारं्ण्याचा प्रयत्न केला नाही प्रकवा लोकानंा कोिती ा उपदेि 

केला नाही. कवे याचें कायग हाच कवे याचंा संदेि होती ा. ‘आकािावर नेम धर म्हिजे तुी झा बाि झा ापयत सती  
ती री जाईल’ या वचनाप्रमािे कवे कायग करीती  राणहले. 

 
कवे याचं्या थोरवीबद्दल आिखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ‘मी कोि आहे’ असा प्रश्न त्यानंी 

स्वती ःलाच णवचारला आणि त्याचे वस्तुी णनष्ठ उत्तर स्वती ःच िोधूनकाढले. म्हिूनच तेी  म्हिती ाती - 
 
“मी समाजकायाला सवगस्वी वाहून घेती ले नाही. संसारी मािूस व संन्यासी वा त्यार्ी मािसू या 

दोघाचं्या मधला मार्ग मी स्वीकारला. मी ससंार नेटका केला नाही. कसाबसा करीती  राणहलो. अजूनही 
करीती  आहे. कुटंुबासाठी घरदार प्रकवा द्रव्यसचंय मी केला नाही. जरुरीपरुतेी च वैयस्क् ती क व कौटंुणबक 
स्वाथाक े लक्ष देऊन बाकीचे सामर्थ्यग व उवगणरती  द्रव्य लोकणहती ाच्या कामी खचगिे हा माझा स्वभाव बनला 
आहे.”स्वती ः णवषयीची वस्तुी णनष्ठ जािीव व स्वती ःचे यथाथग मूल्यमापन थोड्याच लोकानंा करती ा आले. महषी 
कवे यानंी असे मूल्यमापन स्वती ः केले. 

 
धमग, नीणती िास्र आणि ती त्त्वञान यासबंंधी त्याचें णवचार परुोर्ामी होतेी . त्याचें सवग आचरि धमाधाणरती  

होतेी . हा धमग कोिती ा? सद णवचारधमग. अण्िासाहेबानंी धमगणवचाराती  आणि कमाचरिाती  कमगका ंाला 
कधीच स्थान णदले नाही. त्याचंा मानणसक प्रप  एखाद्या संन्यािासारखा अणवचल आणि णनर्थवकार होती ा. 
त्याचें थोरले णचरंजीव र. धों. कवे यानंी जे संती ती ीणनयमानाचे कायग हाती ी घेती ले होतेी , तेी  अण्िानंा मनोमन 
मान्य नव्हतेी . ती रीही अण्िानंी रघुनाथाच्या णनभगयतेी चे व अणवचल णनष्ठेचे कौतुी कच केले. 

 
भारती रत्न कवे याचं्यासबंंधी णवणवध के्षत्रातंी ील व्यक् ती ींनी जे उद् र्ार काढले प्रकवा त्याचं्या संबधंी 

णलणहले, त्या र्ौरवोद् र्ाराचंा परामिग घेती ला ती र कवे याचंी महनीयती ा सहज ध्यानी येतेी . 
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✺ He saw his goal, he walked, he persisted, he achieved... In doing this, he has served 
Poona, he has served India; he has served Asia; he has served humanity (ञानप्रकाि) 
 
✺ “मला जे काही थो ेफार महत्त्व प्राप्त झाले तेी  सवगस्वी अण्िामुंळेच होय. पणहली धुळाक्षरे मला 
अण्िानंी णिकणवली. माझ्या आईवण लानंी मला जन्म णदला असला, ती री मला बौणद्धक जन्म अण्िानंीच 
णदला, असे म्हटल्यास अनुणचती  होिार नाही ( रॅ. र. पु. पराजंपे) 
 
✺ “प्रो. कवे याचें आत्मणवसजगन, त्याचंी अव्यणभचारी कती गव्यणनष्ठा, त्याचंा अश्रातंी  उत्साह, कोित्याही 
पणरस्स्थती ीती  त्यानंी साभंाळलेली सचोटी, णवरोधी वाती ावरिाती  त्यानंी णटकवनू ठेवलेली श्रद्धा, त्याचंा 
अदम्य आिावाद ही राष्ट्राची पणहल्या प्रती ीची पुंजी आहे” ( म. र्ाधंी-‘यंर् इंण या’, १९२८) 
 
✺ “महषी कवे हे एक लोकोत्तर सेवामूती ी आहेती . मानवतेी चा उद्धारकरण्यासाठी प्रत्येक िती काती  अिा 
अणद्वती ीय सेवामतूी ी जन्माला येती  असती ाती . त्या बोलती  नाहीती , त्या णलहीती  नाहीती , त्या र्ाती  नाहीती . त्या 
नुसती ी सेवा करती ाती . सेवा हीच त्याचंी प्रणती भा, सेवा हेच त्याचें काव्य, आणि सेवा हेच त्याचें साणहत्य. 
मानवतेी च्या सेवचेे व्रती  स्वीकारिे हे एक कठोर अस्ग्नणदव्य आहे. या अस्ग्नणदव्यामधून धैयाने जाण्यास जी 
मािसे णसद्ध होती ाती , ती ी काही सामान्य बदु्धीची आणि साधारि पराक्रमाची मािसे नव्हेती . महषी कवे ही 
महाराष्ट्राच्या मोठेपिाची एक चालती ीबोलती ी णनिािी आहे. प्राचीन इणती हासामध्येच केवळ जी णवभतूी ी 
पाहावयास साप ेल, ती ी आधुणनक काळामध्ये बघावयास णमळती  आहे, या दृष्टीने बघती ा महषी कवे हा 
आधुणनक काळाती ला महाराष्ट्रामधला एक चमत्कार आहे. चारुं्लपिा, भलेपिा, सौजन्य आणि साधुत्व 
याचंा असा मूर्थती मंती  पुती ळा या काळामध्ये सहजासहजी पाहावयास णमळिार नाही.”( आचायग अते्र) 

 
“मणहला णवद्यापीठाची कल्पना फार चारं्ली आहे. येथील णिक्षि मातृी भाषेती  देण्याती  येिार आहे हे 

समजल्यावर आनंद वाटला. आज त्याबाबती ीती  सरकारची णवनविी करीती  बसण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामाला 
लार्नू प्रर्ती ी साधिे आणि मर् मान्यती ा णमळणविे अणधक चारं्ले.”(  ॉ. रवींद्रनाथ टार्ोर) 

 
“णस्रयाचं्या व णविषेती ः प्रौढ णस्रयाचं्या णिक्षिाच्या कामाती  एका बाजूला प्रो.  ी. के. कवे याचें व 

दुसऱ्या बाजूला श्री. जी. के देवधर याचें प्रयत्न प्रिसंनीय आहेती . प्रो. कवे याचं्या ३० वषांपूवीच्या लहानिा 
वसाहती ीला आती ा पूिगतेी ला आलेल्या प्रहदी णस्रयाचं्या युणनव्हर्थसटीचे स्वरूप आलेले आहे. मातृी भाषेचा 
बोधभाषा म्हिून उपयोर् करिे, अभ्यासक्रम णस्रयाचं्या णविषे र्रजाकं े व स्स्थती ीक े लक्ष देऊन ठरणविे 
आणि प्रहदी राहिीती ील साधेपिा कायम ठेविे, या र्ोष्टींती  णवद्यापीठाचे वैणिष्ट्ट्य आहे.”( मध्यभार्ाचे 
एज्युकेिन इन्पेक्टर : १९२५ -२६ चा अहवाल) 

 
आिखी णकती ीती री व्यक् ती ींचे अण्िाबंद्दलचे र्ौरवोद र्ार देती ा येती ील. पि स्थलाभावी तेी  देिे िक्य 

नाही. कोकिच्या माती ीनं अनेक नररत्नं जन्माला घाती ली. या नररत्नानंी स्वती ः मोठे होती  होती  या 
समाजाला व राष्ट्राला मोठे केले. अण्िासाहेब कवे अिापंैकीच एक होतेी . कोकिच्या माती ीचा णचवटपिा, 
काटकसर, वस्तुी णनष्ठ दृष्टी आणि चालती  राहण्याची अथक क्षमती ा हे रु्ि अण्िाचं्या ठायी सवाथांनं णवकणसती  
झाले होतेी . 
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एकादी व्यक् ती ी िरीरानं लहान की मोठी, यावर णती चं कतृी गत्व मुळीच अवलंबनूनसतंी . उलट इणती हास 
असं सारं्ती ो की, जर्ाती ली उत्तुंर् कतृी गत्वाची मािसं िरीरानं मध्यम बाधं्याचीच होती ी. या मध्यम बाधं्याच्या 
वा कृि व्यक् ती ींनी उत्तमतेी चा, उत्कृष्टतेी चा जो ध्यास घेती लेला असती ो, ती ोच त्यानंा कीती ीणिखरावर नेऊन 
बसवती ो. 

 
िती ायुषी भारती रत्न महषी अण्िासाहेब कवे याचंं कायग म्हिजे पुढील काही िती काचंं महाराष्ट्राच ं

णवचारधन आहे. महाराष्ट्राच नव्हे ती र अवघा देि या णवचारधनानं संपन्न झाला आहे. 
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पहरहशष्ट क्र. १ 
 
महर्षी धोंडो केशव कवे यांचा वंशवृक्ष 

 
 

मुरू चे कवे 

       

         

 केिवभट    रघुनाथभट  

         

        

दाजीबा बापूनाना     

       

        

सखाराम केिव (पत्नी लक्ष्मीबाई)  बल्लाळ 

        

    रं्र्ाधरपंती  

णभकाजीपंती  धों ोपंती  (महषी कवे)  अंबा  

      

     

राधाबाई (प्रथमपत्नी)   आनंदीबाई (णद्वती ीय 
पत्नी) 

 

       

रघुनाथ (मालती ी)      

 िकंरराव (रेवती ी) णदनकरराव (इरावती ी) भास्करराव  (कावेरी) 
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पहरहशष्ट २ 
 
महर्षी  कवे यांचे सहकारी 

 

श्रीमती ी पावगती ीबाई आठवले 
(१९०२-१९४१) 

: 

संस्थेच्या आद्य आजन्म सेणवका; ४० वष े संस्थेची सेवा केली. 
अल्पवतेी नावर काम करून देिग्या णमळवनू णदल्या. परदेिाती ही 
संस्थेच्या कामाचा प्रचार केला. त्याचं्या नाव े‘पावगती ीबाई अध्याणपका 
णवद्यालय’ संस्थेच्या आवाराती  आहे. 

 ॉ. ह. रा. णदवकेर 
(१९१५-१९३०) 

: 
णवद्वत्ता व कतृी गत्व या दोनही के्षत्रातंी ील आघा ीचे कायगकतेी . िान्सची 
 ी. णलर् . पदवी. णवनोबाजींच्या कायाती ही सहभार्. काही 
खेदकारक घटनेमुळे संस्थेचा राणजनामा णदला. 

श्री. ना. म. आठवले 
(१९१६-१९३१) 

: 
मणहला णवद्यापीठाच्या आपत्काली ससं्थेचे महत्त्वाचे कायग. आजन्म 
सेवक व १९३२ पयत सती  पुिे मणहलापाठिाळेचे मुख्याध्यापक. 
िास्रणवषयाचें अध्यापक. िास्रीय उपकरि णनर्थमती ीची आव . 

श्री. र्ो. म. (बापूसाहेब) 
णचपळूिकर 
( १९१७-१९२९) 

: 

आजन्म सेवक. इणती हास व मानसिास्राचे अभ्यासक. भाऊबीज 
णनधीच्या रूपाने ससं्थेला खूप मदती  णमळवनू णदली. 
‘The Scientific Basis of Women's Education' या पुस्ती काचे 
लेखक. 

श्री. वा. र्ो. मायदेव 
( १९१७-१९३७) 

: 
सुप्रणसद्ध कवी, णिक्षक व ती ळमळीचे सामाणजक कायगकतेी . 
अनाथबाणलकाश्रमाचे णचटिीस मणहलाश्रम व अध्याणपका 
णवद्यालयाचे मुख्याध्यापक. 

श्री. णव. आ. मो क 
(१९१७-१९५२) 

: 

साती ारा येथील कन्यािाळेस आकार देिारे णिक्षिती ज्ञ . प्रहर्िे- 
‘स्री णिक्षि संस्थेची ६० वष’े हा संस्थेचा इणती हास त्यानंी णलणहला. 
प्रहर्ण्याच्या माळावर प्रथमदिगनी त्यावळेी णदसिारी भारती मातेी ची 
प्रणती कृती ी श्री. मो क यानंीच ती यार केली हेती ी. 

श्रीमती ी वारुती ाई िवे े 
(१९१९-१९४३) 

: 
लहानपिापासून संस्थेती  वाढलेल्या. णिक्षि घेती लेल्या, अण्िाचें 
कायग पुढे नेण्याचा ध्यास असलेल्या कायगकत्या. ‘आश्रमकन्यका’ या 
पुस्ती काच्या लेणखका. आजन्म सेणवका. 

श्रीमती ी र्ंरू्ती ाई ती ाबंोळे 
(१९१९-१९४४) 

: 
श्रीमती ी िवे े याचं्याप्रमािेच संस्थेवर पे्रम असलेल्या व संस्थेती च 
वाढलेल्या आजन्म सेणवका. 

प्रो. वा. म. जोिी 
(१९२०-१९४३) 

: 
सुप्रणसद्ध लेखक, साणहस्त्यक, णिक्षिती ज्ञ , पत्रकार, संस्थेचे 
आजन्म सेवक. ससं्थेच्या कीती ीमध्ये याचं्यामुळे भर प ली. 

प्रो. रामचदं्र ह. केळकर 
( १९२०-१९४२) 

: 
इणती हास राज्यव्यवस्था व समाजिास्र याचें प्राध्यापक. पुण्याती ील 
कन्यािाळेचे मुख्याध्यापक. 

 ॉ. कमलाबाई देिपा ें 
(१९२१-१९४२) 

: कृणती िील णिणक्षका. अण्िाबंरोबर युरोपाती  जाऊन Ph. D.पदवी 
णमळणवली. मणहला पाठिाळेच्या प्राचायग. ‘स्मरिसाखळी’ हे 
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आत्मचणरत्र णलणहले. पिेु णवद्यापीठाती ही उत्तरआयुष्ट्याती  व्याख्यात्या 
व मार्गदिगक 

श्रीमती ी सीती ाबाई 
अण्िेणर्री 
(१९२२ तेी  णनवृत्तीपयत सती ) 

: 
संस्थेच्या आजन्म सेणवका. सामाणजक, िकै्षणिक चळवळीती  
सहभार्. िासनाती  मान्यती ा. जे. पी. पद णमळाले. प्रहर्िे संस्थेचा 
आधारव . 

श्री. ना. म. पटवधगन 
(१९२२ तेी  १९४२) 

: आजन्म सेवक व उत्कृष्ट अध्यापक. सवगसंग्राहक वृत्ती. 

श्रीमती ी बनूबाई अहो 
(१९२३-१९४९) 

: 

बालणवधवा म्हिून प्रहर्ण्याती  दाखल झाल्यानंती र णिक्षि घेती ले व 
णनष्ट्कामकमगमठाती  दाखल झाल्या. बेळर्ावला जाऊन मणहला 
महाणवद्यालयाची स्थापना केली. पुण्या-मंुबईबाहेरच्या 
स्रीणिक्षिप्रसाराला मोठा हाती भार. 

श्री. भा. धों. कवे 
(१९३७ पासून 
णनवृत्तीपयत सती ) 

: 
अण्िाचे सुपुत्र. संस्थेचे णचटिीस. उत्तम प्रिासक. संस्थेच्या 
कायाची घ ी बसणवण्याती  पुढाकार. णिक्षिणवषयक साणहत्याचे 
लेखन. 

श्रीमती ी बाळुती ाई खरे 
(श्रीमती ी मालती ीबाई 
बे ेकर) 

: प्रणसद्ध लेणखका. आजन्म सेणवका. 

 ॉ. इरावती ी कवे : अण्िासाहेबाचं्या स्नुषा. प्रणसद्ध लेणखका. 

श्रीमती ी िारदाबाई साठे्य 
(१९३३-१९५४) 

: 
अण्िासाहेब व वामनराव जोिी याचं्यापासूनस्फूती ी घेऊन 
वैधव्यानंती र संस्थेती  दाखल झाल्या. आजन्म सेणवका. परदेिाती ही 
रे्ल्या. 

श्री. श्री. ि.ं पती के 
(१९४० पासून) 

: संस्थेचे आजन्म सेवक. िकै्षणिक पुस्ती काचें लेखक. 

श्री. के. रा. पालकर 
(१९४६ पासून): 

: आजन्म सेवक. णिक्षिती ज्ञ. 

 
 
 
याणिवाय श्रीमती ी कावरेी कवे (अण्िासाहेबाचं्या सूनबाई), श्रीमती ी येसूबाई बवे, श्री. पं. णव. र्ोळे, 

कािीती ाई नातूी , नयनाबाई मोघे, ती ाराबाई पराजंपे, यानंीही अण्िाचं्या कायाला मोठा हाती भार लावला. 
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भारतरत्न डॉ. धोंडो केशव कवे यांच्या 
जीवनाचा कालपट 

 
१८ एणप्रल १८५८ जन्म ( िरेवली : रत्नाणर्री) 

 १८७३ राधाबाईंिी लग्न. 

 १८७६ मराठी ६ वीची परीक्षा पास 

 १८८१ मणॅरक्युलेिन परीक्षा 

 १८८४ बी. ए. परीक्षा 

 १८८५ णिक्षक, एस्ल्फन्स्टन हायस्कूल, मंुबई 

 १८८७ एम. ए. परीक्षा ( अनुत्तीिग) 

 १८८८ तेी  १८९१ णिक्षक, मराठा व इती र हायस्कुलें  

 १८९१ पणहल्या पत्नीचा मतृ्यु 

१५ नोव्हेंबर १८९१ प्राध्यापक, फग्युगसन कॉलेज 

११ माचग १८९३ आनंदीबाईिी पनुर्थववाह 

३१ ण सेंबर १८९३ णवधवाणववाहोते्तजक मं ळीची स्थापना 

२० ऑर्स्ट १८९५ णवधवा-णववाह-प्रणती बधं-णनवारक मं ळी असा बदल 

१४ जून १८९६ अनाथबाणलकाश्रमाची स्थापना 

१ जानेवारी १८९९ पुण्याती  आश्रमाची सुरुवाती  

जून १९०० आश्रमाचें प्रहर्ण्यास स्थलातंी र 

४ माचग १९०७ मणहला णवद्यालय स्थापना 

४ नोव्हेंबर १९०८ णनष्ट्काम-कमग-मठ स्थापना 

ण सेंबर १९११ मणहलाणवद्यालयाचें प्रहर्ण्यास स्थलातंी र 

३ जून १९१६ मणहला णवद्यापीठाची स्थापना 

जून १९१७ अध्याणपका िाळेची स्थापना 

एणप्रल १९१८ पुिे कन्यािाळेची स्थापना 

१८ एणप्रल १९१८ ६१ वा वाढणदवस 
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 १९२० सर णवठ्ठलदास ठाकरसींची देिर्ी 

१८ एणप्रल १९२८ ७१ वा वाढणदवस 

 १९२९-१९३० णत्रखं  प्रवास 

 १९३०-१९३२ आणिकेचा प्रवास 

 १९३२ ठाकरसी रस्टींणवरुद्ध दावा 

 १९३५ ठाकरसी रस्टींिी ती  जो  

 १९३६ महाराष्ट्र-ग्राम-प्राथणमक-णिक्षि मं ळाची स्थापना 

१८ एणप्रल १९३८ ८१ वा वाढणदवस 

 १९४२ बनारस प्रहदु युणनव्हर्थसटीची  ी. णलर्. पदवी 

 १९४४ समती ा-संघाची स्थापना 

 १९४६ अनाथबाणलकाश्रमाचा सुविगमहोत्सव व प्रहर्िे स्री-णिक्षि संस्था 
हे नामकरि 

१८ एणप्रल १९४८ ९१ वा वाढणदवस 

 १९४९ श्री. ना. दा. ठा. मणहला णवद्यापीठ कायदा 

२९ नोव्हेंबर १९५० बायाचा मृत्य ू

 १९५१ पुिे णवद्यापीठाची  ी. णलर्. पदवी 

 १९५४ मणहला णवद्यापीठाची  ी. णलर्. पदवी 

 १९५५ पद्मणवभषूि पदवी 

२३ ऑक्टोबर १९५६ प्रहर्िे स्री-णिक्षि संस्थेचा हीरकमहोत्सव 

 १९५७ मंुबई णवद्यापीठाची एल . एल .  ी. पदवी 

१८ एणप्रल १९५८ भारती रत्न पदवी, मंुबई महानर्रपाणलकेचे मानपत्र व 
िती ाब्दीमहोत्सव 

९ नोव्हेंबर १९६२ णनधन (पुिे) 
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महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, म ंबई 

महाराष्ट्राचे हशल्पकार योजन अंतगपत माहलकेतील चहरत्रगं्रथ 

 
१) एस. एम. जोिी श्री. र्. प्र. प्रधान रु. ४०/- 

२) साने रु्रुजी श्री. राजा मंर्ळवढेेकर रु. ४०/- 

३) दादा धमाणधकारी श्रीमती ी ती ारा धमाणधकारी रु. ४०/- 

४) क्राणंती प्रसह नाना पाटील श्री. भारती  पाटिकर रु. ४०/- 

५)  ॉ. णवठ्ठलराव णवखेपाटील श्री. णिवाजी सावतंी  रु. ३५/- 

६) िकंरराव णकलदयास्कर श्रीमती ी िातंी ा णकलदयास्कर रु. ४०/- 

७) मामासाहेब जर्दाळे श्री. व. न. इंर्ळे रु. ४५/- 

८) तंी ट्या णभल्ल श्री. बाबा भा ं रु. ४५/- 

९) यिवतंी राव चव्हाि श्री. णवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 

१०) दादासाहेब फाळके श्री. बापू वाटव े रु. ३५/- 

११) ती ाराबाई प्रिदे श्री. इदं्रणजती  भालेराव रु. २५/- 

१२) तेी जस्स्वनी अणहल्याबाई होळकर सौ. णवजया जहार्ीरदार रु. ४५/- 

१३) ती कग ती ीथग लक्ष्मििास्री जोिी  ॉ. अरंुधती ी खं कर रु. ४०/- 

१४) स्वातंी त्र्यवीर सावरकर श्री. सुधाकर देिपा ें रु. ४०/- 

१५) बॅ. राजाभाऊ खोब्रार् े श्री. व्ही  ी. मेश्राम रु. ३५/- 

१६) स्वामी रामानंद ती ीथग श्री. प्रकाि मेदनकर रु. ४५/- 

१७) पठे्ठ बापूराव श्री. चदं्रकुमार नलरे् रु. ४५/- 

१८) भाई उद्धवराव पाटील श्री. व. न. इंर्ळे रु. ५५/- 

१९) धों ो केिव कवे  ॉ. न. म. जोिी रु. ४०/- 

२०) लोकणहती वादी  ॉ. णनमगलकुमार फ कुले रु. ४०/- 

२१) यदुनाथ थते्त  ॉ. मु. ब. िहा रु. ४०/- 

२२) र्ोप्रवदभाई श्रॉफ  ॉ. णवजय णदवाि रु. ४५/- 

२३) लोककवी िाहीर रामजोिी श्री. णिरीष र्ंधे रु. ४५/- 

२४) वसंती राव नाईक  ॉ. उत्तम रुद्रवार रु. ३५/- 

२५) महात्मा फुले श्री. श्रीराम रंु्देकर रु. ४०/- 
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२६) स्वातंी त्र्यसेनानी तुी ळिीदास जाधव श्री. व्यकंटेि कामती कर रु. ४६/- 

२७) ना. र्. र्ोरे श्री. र्. प्र. प्रधान रु. ३५/- 

२८) िकंरराव चव्हाि  ॉ. सुरेि सावतंी  रु. ४५/- 

२९) पंण ती ा रमाबाई  ॉ. णसणसणलया काव्हालो रु. ४५/- 

३०) बॅ. नाथ प ै श्री. जयानंद मठकर रु. ४०/- 

 
 

मंडळाची प्काशने हमळण्याची हठकािे अहधक माहहती/चौकशीसाठी 
सवग िासकीय गं्रथ भा ंार 
मंुबई/पुिे /नार्पूर/औरंर्ाबाद व 
महाराष्ट्राती ील प्रमुख गं्रथणवके्रतेी  

सणचव, 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती ी मं ळ,  
पु. ल. देिपा ें कला अकादमी,  
दुसरा मजला, रवींद्र नाट्य मंणदर इमारती ,  
सयानी मार्ग, प्रभादेवी, मंुबई-४०० ०१४ 
दूरध्वनी - २४२२६१५६/२४३२५९२९ 

 
  



 

 

अनुक्रमणिका 
 

 
डॉ. न. म. जोशी ( M. A.M.Ed. Ph.D) 
लेखक, णिक्षिती ज्ञ व वके्त 

 
✿ (माजी) प्राध्यापक णटळक णिक्षि महाणवद्यालय, पुिे / पुिे णवद्यापीठ णिक्षििास्र िाखा. ५० 

पुस्ती काचें लेखक (णनःस्पृह, पे्रणषती , या चणरत्रात्मक कादंबऱ्या)  ॉ. बाबासाहेब आंबे कर चणरत्र : ३ 
वळेा महाराष्ट्र िासनाचा उत्तम वार् मयणनर्थमती ीचा परुस्कार. याणिवाय णकलदयास्कर फाउं ेिन, 
नाणसक सावगजणनक वाचनालय, बालकुमार साणहत्यसभा, कोल्हापूर, अिा अनेक संस्थाचें साणहत्य 
पुरस्कार. 

 
✿ (माजी) कायगवाह महाराष्ट्र साणहत्य पणरषद पुिे, (माजी) कोषाध्यक्ष अणखल भारती ीय मराठी 

साणहत्य महामं ळ; संस्थापक णवश्वस्ती  : महषी िाणं ल्य प्रणती ष्ठान पुिे. 
 
✿ पुिे महापाणलकेच्या वती ीने उत्तम िकै्षणिक व सासं्कृणती क कायाबद्दल णवििे र्ौरव. 
 
✿ अनेक णवद्यापीठाचें संिोधन ती ज्ञ व मार्गदिगक - णिक्षििास्र िाखा. 
 
✿ इंग्रजी, मराठी, प्रहदी व प्रसधी या चारही भाषावंर प्रभतु्व. 
 
✿  ॉ.बाबासाहेब आंबे कर याचं्या दोन खं ाचें मराठीती  अनुवाद. अनेक प्रसधी कथाचंी मराठीती  

भाषातंी रे. 
 
✿ णनर् ी, पुिे येथील १७ व्या अ. भा.बालकुमार साणहत्य संमेलनाचे अध्यक्ष. 
 
✿ १ले कोयना साणहत्यसंमेलन (पाटि, साती ारा) अध्यक्ष. 
 
✿ संपकग : १०१३ सदाणिव पेठ, र्ंधाली णनवास, पुिे-४११०३, दूरध्वनी ( ०२० ) ४४७६८६८. 


