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हनवेदन 
 

 महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाणजक, िकै्षणणक, सासं्कृणतक, अर्थथक व वैचाणरक जडणघडणीत 
ज्या णदवगंत महनीय व्यक तींचा महत्त्वपूणग सहभाग अहे ऄिा व्यक तींची साधारणत: िभंर ते सव्वाि े
पानाचंी सुबोध मराठी भाषेत चणरते्र णलहून ती “महाराष्ट्रातील णिल्पकार”या योजनेऄंतगगत पसु्तकरूपाने 
प्रकाणित करण्याची मंडळाची योजना सध्या सुरू ऄसून या चणरत्रगं्रथमालेतील “महषी धोंडो केिव कवे”हा 
एकोणणसावा चणरत्रगं्रथ अहे. 

 
 ितेातल्या णपकाची नीट वाढ होण्यासाठी वळेीच त्यातल्या तणाचं णनमूगलन करावयास हव.ं तणाच ं
णनमूगलन करण्याचे दोन मागग अहेत. तणाचा प्रणतबंधक औषधाने फवारणी करणे हा एक मागग व खुरपण ं
करून ते तण काढून टाकणे हा दुसरा मागग. महषी धोंडो केिव कवे याचंं कायग दुसऱ्या प्रकारचं अहे. 

 
 समाजातल्या ऄणनष्ट रुढी नष्ट करण्यासाठी त्यानंी णवचाराचंा प्रहार करण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृतीचा 
ऄवलंब केला. त्या काळात णवधवा णववाहाचा नुसता णवचार करणे हे पाप मानलं जात होतं त्या काळात 
त्यानंी एका णवधवा स्रीिी णववाह केला. 

 
 णनराधार णस्रयानंा अधार देणे, णिक्षणाची दारं त्यानंा खुली करणे हे महषी कवे यानंी अपलं 
जीणवत कायग मानलं. केवळ मानलं नाही तर या कायाला त्यानंी ऄखेरच्या क्षणापयंत स्वतःला वाहून 
घेतलं. 

 
 प्रस्तुत गं्रथाचे लेखक रॅी. न. म. जोिी यानंी “ऄनाथबाणलकारॅम ते मणहला णवद्यापीठ ऄसा कवे 
याचं्या स्वपनाचंा णवस्तार झाला”ऄसं त्याचंं साथग िब्दात वणगनकेलं अहे. महषी कवे यानंी समता संघ, 
जाणतणनमूगलन ससं्था, ग्रामणिक्षण मंडळ आत्यादी ससं्थाचंी कामे ईभी केली ऄसली तर त्याचंी खरी ओळख 
णस्रयाचं्या संदभातील केलेल्या कामामुळे होते. 

 
 महषी कवे यानंी केलेल्या समाजकायाचा णविषे ऄसा की, त्यानंी अपल्या संसाराकडे पाठ णफरवनू 
हे समाजकायग केलेले नाही तर अपला ससंार नीटनेटका करीत हे समाजकायग केले. 

 
 हे समाजकायग करण्याची महषी कवे याचंी पद्धत किी होती याचं ऄणतिय समपगक वणगन रॅी. न. 
म. जोिी यानंी या गं्रथात केलेलं अहे. 

 
 प्रवाहाच्याणवरुद्ध पोहताना िक्य तो प्रवाहािी जमवनू घेउन अणण प्रवाहात काही भोवरे व डोह 
ऄसतील तर ते टाळून ऄण्णासाहेबानंी अपल्या समाजसुधारणेची नौका पलैतीराला नेण्याचा नेहमीच 
प्रयत्न केला. याबाबत त्याचंी स्वतःची आच्छािक्ती, दुदगम्य अकाकं्षा, कमालीची सहनिीलता अणण िातंपणे 
कायग करण्यासाठी लागणारी स्स्थरबदु्धी याचंा त्यानंा नेहमीच ईपयोग झाला. अक्रमक नसूनही सणक्रय व 
सफल समाजसुधारक होता येते याचे हे मूर्थतमतं ईदाहरण अहे. 

 
 
 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

ऄनुक्रमणणका 
 

 हे ईदाहरण महषी कवे याचं्यापरुतचं मयादेत राहाव ेयातच त्याचंं मोठेपण सामावलेलं अहे. 
 

 रा. रं. बोराडे 
मंुबइ ऄध्यक्ष 
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शेरवली ते म ंबई ( द्वारा म रूड, प णे) 
 
 एकोणणसाव्या ितकाचा ईत्तराधग सुरू झाला होता. ऄठराि ेसत्तावनचं स्वातंत्र्ययुद्ध िमून त्याच्या 
णनखाऱ्यावंर राख धरली होती; अणण आंग्रजी सते्तचा भारतावरील णवळखा घट्ट अणण पक का झाला होता. 
आंग्रजानं राजसते्तबरोबरच आथं रुजणवलेल्या णिक्षणपद्धतीची मुळं ऄंकुरू लागली होती. भारतातला 
सवगसामान्य माणसू हतबल ऄवस्थेत जगत होता. ‘ितेकऱ्याचा असूड’ ऄजून अकाराला यायचा होता. 
ऄिा या णनपणचत कालखंडात कोकणातल्या िरेवली गावी एका मुलाचा जन्म झाला. नाव ठेवलं धोंडू. 
थोरला भाउ णभकू. अधीची तीन भावडंं ऄल्पवयातच गेली. त्यामुळे केिवराव कवे यानंी अपल्या मुलाचंी 
नाव ं णभकू अणण धोंडू ऄिी ठेवली. केिवरावानंा सारे केसोपंत म्हणत. पत्नी लक्ष्मीबाइ याचंं माहेर 
िरेवलीचे पराजंपे. याच घराण्यातले रगँ्लर र. पु. पराजंपे पुढे प्रख्यात गणणती व णिक्षणतज्ञ म्हणनू 
नावारुपास अले. 

 
 कवे घराण्याचं मूळ गाव मुरूड. णनसगगरम्य पणरसर, णविाल समुद्रकाठ, नारळीपोफळीच्या बागा 
अणण कोकणातल्या धंुवाधार पावसािी खालच्या मानेनं सामना करणारी ईतरत्या छपराचंी टुमदार घरं, 
ऄसं हे मुरूड! णभकू अणण धोंडू याचंं बालपण या मुरूडमध्येच व्यतीत झालं. मुरूडचं नाव ऄनेक कतगबगार 
व्यक्तींनी मोठं केलं होतं. नामवतं वकील अणण गव्हनगर जनरलच्या लेणजस्लेणटव्ह कौंणसलवर णनयुक  त 
झालेले पणहलेच भारतीय प्रणतणनधी णवरॄनाथ नारायण मंडणलक, णिक्षणतज्ञ वामन अबाजी मोडक आ. 
व्यक्ती मुरूडच्या मातीच्या होत्या. धोंडू म्हणजेच ‘स्रीणिक्षणाचं महाद्वार’ महाराष्ट्रातील णस्रयासंाठी खुलं 
करून देणारा कृणतिील कमगवीर; महषी धोंडो केिव कवे याचं्या बालपणाची जडणघडण मुरूडमध्ये 
झाली. घरची पणरस्स्थती बेताची होती. णभकू, धोंडू अणण बहीण ऄंबा या भावडंाचंा साभंाळ अइ लक्ष्मीबाइ 
कोंड्याचा माडंा करून करीत होत्या. धोंडोपंताचें पणजोबा रघुनाथभट कवे अणण त्याचें बधूं केिवभट कवे 
यानंी पेिवाइच्या काळात दुकानदारीत चागंली कमाइ केली होती. खुद्द पेिवचे त्याचें ग्राहक होते. या दोघा 
भावानंी मुरूडला बरीच जमीन खरेदी केली. एक प्रिस्त वाडा बाधंला. त्याकाळी सहा हजार पाचि ेरुपये 
खचग करून गावासाठी एक तळं बाधंलं. दुगादेवीच ं मंणदर बाधंलं. केसोपंताच्या बालपणापयंत कवे 
घराण्याची सुस्स्थती होती. पण पुढं ईतरती कळा लागली अणण केसोपंत कवे यानंी अपल्या गावाच्या 
िजेारीच कोरेगावला बवे कुटंुबाच्या जहाणगरीचे व्यवस्थापक म्हणून नोकरी पत्करली. काटकसरीनं राहून 
त्यानंी व लक्ष्मीबाइंनी संसाराचा गाडा पढंु रेटला. कुणापुढंही हात पसरला नाही प्रकवा स्वाणभमानाला 
धक काय लाग ूणदला नाही. 

 
 बडोद्याचे महाराज गायकवाड दानिूर होते. त्याचें प्रणतणनधी ब्राह्मणानंा दणक्षणा वाटण्यासाठी 
मुरूडमध्ये अले होते. छोट्या णभकूलाही वाटलं की, अपण दणक्षणा णमळवावी. प्रत्येकी दहा रुपये दणक्षणा 
णमळत होती. णभकूनं अइला णवचारलं. . . . 

 
 “अइ, ऄनेक ब्राह्मण दणक्षणा घेत अहेत. मी पण जाउन घेउन येतो.” 

 
 “बाळा, आतर ब्राह्मणाचंी अणण अपली गोष्ट वगेळी अहे. अज अपली पणरस्स्थती खालावलेली 
ऄसली तरी अपलं घराणं नामाणंकत अहे. पूवगजाचंा नावलौणकक चागंला अहे. तुझे मामा तर णवद्वान 
दिगं्रथी ब्राह्मण अहेत. ऄिी दणक्षणा घेण्यासाठी त्याचें हात कधीही पुढं नव्हते. तुही दणक्षणा घेउ 
नको.”णभकू दणक्षणेला गेला नाही. हा सगळा संवाद धोंडू ऐकत होता. या घटनेचा अणण अइच्या 
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ईपदेिाचा धोंडूच्या मनावर पणरणाम झाला. स्वाणभमानाची अणण पणररॅमाची दीक्षा लहानपणीच णमळाली. 
आतर ऄनेक मुलापं्रमाणेच धोंडूही बालपणी हट्टी अणण खेळकर होता. कवे याचं्याकडं अत्म्या नावाचा एक 
गडी होता. तो णदसायला ईग्र होता. धोंडू रडून हट्ट करू लागला की, अत्म्या त्याला घेउन जाइ अणण 
परिाजवळ (िगेडीजवळ) बसवनू ठेवी. एकदा तर सकाळच्या जेवण्याच्या वळेी ‘मला कडव ेवाल भाजून 
दे’ ऄसा हट्टच धोंडूने केला. अत्म्याची भीती होती. पण प्रमेळ अइनं मुलाचा हट्ट परुा केला. 

 
 खणखणीत वाणी, िुद्ध ईच्चार अणण चागंले वाचन यामुळे बालपणापासून धोंडोपंतानंा ईत्तम 
ञानसाधना करता येउ लागली. त्याचंा गळाही गोड होता.समाराधनेची जेवणं झाली की कुणीतरी ि् लोक 
व पदे म्हणण्याचा अग्रह करी. धोंडूच्या गोड अवाजातले ि् लोक लोकानंा अवडत. पढंु फग्युगसन 
कॉलेजच्या स्नेहसंमेलनप्रसगंीही कवे यानंी ि् लोक म्हटले, हे त्याचं्या समकालीनानंा चागंले अठवते. 

 
 मुरूडमध्यें त्यावळेी दोन िाळा होत्या. एक सरकारी िाळा अणण दुसरी िणेवी पंतोजींची खाजगी 
िाळा. धोंडूचे सुरूवातीचे णिक्षण या पंतोजींच्या िाळेत झाले. त्यावळेी अतासारखे कागद, वह्या 
लेखनासाठी णमळत नसत. धूळपाटीवर णलहाव ेलागे. दर रणववारी या पाट्या माजवायच्या. म्हणजे काय 
करायच?ं पाटी स्वच्छ धुवनू ओल्या मातीचा प्रकवा खडूचा पातळ लेप द्यायचा. अणण तो वाळल्यावर 
णगरवनू णलहायचं. सुमारे सहा मणहने या िाळेत धोंडू णिकला. त्याही वयात खणखणीत अवाजात भपूाळ्या 
म्हणून धोंडूने अपल्या स्वच्छ वाणीचा ऄनुभव मुरूडकरानंा णदला होता. 

 
 बेताच्या दजाच्या सरकारी नोकऱ्या णमळवण्यासाठी त्याकाळी चौथीची परीक्षा अवश्यक मानली 
जात ऄसे. या परीके्षत भाषा णवषयाला दुय्यम स्थान ऄसे. कणवता तर नव्हत्याच. गणणत अणण मोडी ऄक्षर 
यावंर भर ऄसे. गणणत हा णवषय धोंडूचा-ऄण्णासाहेब कवे. याचंा - अवडता ऄसला तरी या चौथीच्या 
परीके्षत ते नापास झाले. यावळेी ऄण्णाचंं वय होतं ऄकरा वष.े योगायोग ऄसा की, त्यानंतर ही परीक्षाच बदं 
झाली. णतच्याऐवजी सहाव्या आयते्तची परीक्षा सुरू करण्यात अली. क्रणमक पुस्तके बदलली. ऄण्णाचंी 
ईमेद खचली. पण ते णनराि मात्र झाले नाहीत. प्रयत्न सोडायचे नाहीत, ऄसं त्यानंी ठरवलं. 

 
 याचवळेी मुरूडला सरकारी िाळेत सोमण नावाचे मास्तर अले. सोमण मास्तरानंी धोंडूला पनु्हा 
चौथीत घेतलं. त्याच्या काजळी धरलेल्या मनावर अिचेी फंुकर घातली. अपल्या या णवद्यार्थ्याचं नाव ंधोंडंू 
ऄसलं तरी तो बृहस्पती अहे हे सोमण मास्तरानंी ओळखलं होतं. ऄण्णानंी मन लावनू ऄभ्यास केला अणण 
ते चौथीची परीक्षा ईत्तीणग झाले. सोमण मास्तरानंी िाबासकी णदली. अता पुढच्या णिक्षणाचा प्रश्न अला. 
मुरूडपासून १० णकलोमीटर ऄंतरावर दापोली. णतथ ं आगं्रजी िाळा होती. धोंडूला णतथ ं णिकण्याची तीव्र 
आच्छा होती. पण थोरला भाउ णभकू णतथ ंणिकत होता. दोघाचंं णिक्षण परवडण्यासारखं नव्हतं. धोंडू घरीच 
ऄभ्यास करीत राणहला. त्या भागात रायजीिास्री देवकुळे नावाचे एक णिक्षक होते. त्याचंी गणणत या 
णवषयावरची णटपणे धोंडूला णमळाली. मग काय! खणजनाच हाती लागला.गणणत हा अवडता णवषय. िाळेत 
न जाताही धोंडू ऄभ्यास करीत राणहला. दरम्यान थोरल्या बंधंूनी दापोलीचं णिक्षण सोडलं. खेड तालुक्यात 
प्राथणमक णिक्षकाची नोकरी धरली. या जागेवर कायम होण्यासाठी सहावीची परीक्षा ऄणनवायग ऄसे. धोंडूने 
दादाला-णभकूला-याबाबतीत मदत केली. 

 
 धोंडू घरी ऄभ्यास तर करत होताच, पण कुलदेवतेची मनोभाव े पूजा, पुराणे हणरणवजय, 
रामणवजय, गुरुचणरत्र या गं्रथाचंी त्याने पारायणे केली. पाठातंर अणण मनन-प्रचतन यात ऄण्णा सदैव मग्न 
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ऄसत. सोमण मास्तराचं्या घरीच बरेच णवद्याथी ऄभ्यासाला जात. कधीकधी झोपायलाही जात. ऄण्णाही 
जात ऄसत. काणलदासाचं रघुविं हे महाकाव्य ऄण्णा णिकले. ऄमरकोि पाठ झाला. 

 
 णरकाम्यावळेी ऄण्णा आतर णवद्यार्थ्यांना गणणत णिकवत ऄसे. ऄण्णानंा अता सहाव्या आयते्तची 
परीक्षा द्यायची होती. या परीक्षा णजल्ह्याच्या णठकाणी सप्टेंबर मणहन्यात होत ऄसत. रत्नाणगरीला जायच ं
म्हणजे अंजल्याची खाडी पार करून मंुबइकडं जाणाऱ्या गलबतानं जायचं. त्यापेक्षा सातारा आथं जाउन 
परीक्षा द्यायची ऄसं ठरलं. कारण मंुबइला जाणारं गलबतच धुवाधार पावसामुळं रद्द झालं होतं. ऄण्णा 
अणण त्याचें चार सोबती णनघाले. साताऱ्यास जाण्यासाठी पायी जायचं.  

 
 बरोबर अवश्यक तेवढं सामान घेतलं. खादं्यावर पडिा टाकल्या. अणण हे णिक्षणयात्री णनघाले. 
पणहल्याच णदविी ४८ णकलोमीटर चालून दुसऱ्या णदविी पहाटे णचपळूणला पोचले. मूळचा मुरूडचा 
ऄसलेला एक पोलीस ऄणधकारी भेटला. त्याला या मुलाचंी दया अली. कौतुकही वाटलं त्याचं्या 
धडपडीचं. त्यानं एक घोडा करून णदला. णचपळूण पाटण ५८ णकलोमीटर अणण पाटण सातारा ५८ णक. 
मी... एवढं ऄतंर दोन णदवसातं पार करायचं होतं. पाटणनंतर जवळच्या रस्त्यानं म्हणून दऱ्याखोऱ्यातून 
जाताना हाल होत होते. मुसळधार पावसानं झोडपलं होतं. बोचरी थंडी चावत होती. तिात काळोख्या 
रात्री घोडा दमून बसला, तो ईठेचना. रात्री ऄकराच्या सुमारास एका धनगराच्या झोपडीत येउन णतथंच 
णवरॅातंी घेतली. अणण... ज्या णदविी परीक्षा सुरू होणार त्याच णदविी संध्याकाळी पाच वाजता ही मुलं 
साताऱ्याला पोचली. आतकी पायपीट करून यिाची अिा मावळली होती पण एक ऄंधुक णदवा 
लुकलुकला. मुरूडच्याच एका ओळखीच्या गृहस्थानं परीक्षासणमतीच्या ऄध्यक्षाचंी भेट घडवली. त्यानंी 
परवानगी णदली. पण ऄध्यक्षानंी स्वतः धोंडूला बणघतलं तेव्हा त्याच्या लहानिा चणीवरून हा १७ वषांचा 
अहे यावर त्याचंा णवरॄासच बसेना. त्यानंी आतर चौघानंा परीके्षची परवानगी णदली. पण धोंडूलानाकारली. 
पुन्हा एकदा दैवानं ठोकर णदली. तरी धोंडू णनराि नाही झाला. धोंडूचे चलुत भाउ गंगाधरपंत कवे 
त्याच्यापेक्षा १४ वषांनी मोठे. ते याच परीके्षला कोल्हापूरला बसणार होते. धोंडूही कोल्हापूरला गेला. 
परीक्षा झाली. ईत्तीणग झाला. अणण आतक्या णदवसाचंी धडपड कारणी लागली. 

 
 एक टपपातर गाठला. अता यापढंु काय करायचे? आंग्रजी अवश्यक होतं. पण आंग्रजीचा तर गंध 
नव्हता. पाडुंरंग दाजी बाळ या नावाच्या णिक्षकानंी मुरूडमध्येच आंग्रजीचा एक वगग सुरू केला होता. ऄण्णा 
त्या वगाला गेले. आंग्रजीचा ऄभ्यास पूणग केला. अणण मग पुढील णिक्षणासाठी ऄण्णा मंुबइच्या रॉबटग मनी 
स्कूलमध्ये दाखल झाले. पण त्यापूवी रत्नाणगरीच्या िाळेत जाउन, अजारी पडल्यामुळे ऄण्णानंा 
नाइलाजानं परत याव ं लागलं होतं. काही काळ मुरूडच्याच िाळेत माणसक ५ रु. पगारावर णिक्षकाची 
नोकरी केली होती. धोंडोपतं मंडणलक यानंीही ऄण्णानंा पसु्तकाचंी मदत केली. अणण वयाच्या १८व्या 
वषानंतर णविीत ऄसलेला हा तरुण णिक्षणासाठी मंुबइत दाखल झाला. 

 
म क् काम प णे : द्वारा म ंबई 

 
 मंुबइत मुगभाटातील अंग्रयाचं्या चाळीत मुरूडचे परिुरामपंत दामले रहात होते. ऄण्णा मंुबइला 
णिकण्यासाठी गेले, तेव्हा सुरुवातीला आतर मुलाबंरोबर एका खोलीत राहात होते. पण मग दामले यानंी 
असरा णदला अणण खाणावळीत जेवनू ऄण्णा िाळेत जाउ लागले. मुरूडचा धोंडू अता मंुबइसारख्या 
महानगरीत णवद्यासाधनेसाठी कष्ट करू लागला. 
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 भरपूर कष्ट करायचे, ऄभ्यास करायचा अणण लवकरात लवकर ध्येय साध्य करायचं या एकाच 
ध्यासानं ऄण्णा मंुबइत ऄथक काम करू लागले. अपल्या अवडीणनवडी त्यानंी बाजूला ठेवल्या. ऄण्णानंा 
लहानपणापासून गाण्याची अवड होती. मंुबइला अगं्रयाचं्या चाळीसमोरच एक रॅीमंत गृहस्थ होते. 
त्याचं्याकडं त्या काळच्या ख्यातनाम गाणयका कृष्ट्णा झुल्फी अणण णतची मुलगी िामा याचं्या मफैली होत. 
ऄण्णानंा णतथ ंजाता अलं ऄसतं. पण त्यानंी मनाला अवर घातला. समोरून ऐकू येणाऱ्या संगीताचे सूर 
अठवत अणण अळवत त्यानंी अपला ऄभ्यास सुरू ठेवला. 

 
 रॉबटग मनी हायस्कूलमध्ये ऄसताना ऄण्णानंी अपलं हस्ताक्षर सुधारण्याचा प्रयत्न केला. सुधारलं. 
िाळेचे प्राचायग जॅक्सन हे कडक स्वभावाचे पण णवद्यापे्रमीणिक्षक होते. धोंडू सातवीत गेला. म्हणजे अजची 
िालान्त परीक्षा. याच सुमारास त्यानंा एक चागंला णमत्र णमळाला. त्याचं नाव नरहर बाळकृष्ट्ण जोिी. 
नरहरपंतानंा दैवगतीमुळं मणॅरकच्या (िालान्त) परीके्षत ऄपयि अलं. त्याचंी आगं्रजीची ईत्तरपणत्रकाच 
हरवली. पनु्हा परीके्षला बसताना धोंडूची भेट झाली. ही णजवाणिवाची भेट ईरली. नरहरपंतही णखिात 
दमडी नसतानंा ध्येयपूतीसाठी मंुबइला अले होते. एका वसतीगृहात खोली णमळवनू ते रहात होते. णतथंच 
ऄण्णा जात. दोघं बरोबर ऄभ्यास करीत. नरहरपंताचंा सहवास ऄण्णानंा अवडे. प्रत्यक्ष ऄभ्यासाबरोबरच 
ऄन्य णवषयावंर चचा ऄसत. णिरृन धमग स्वीकारलेले एक मुस्स्लम गृहस्थ रे. ऄली अणण प्राचायग कासग 
याचं्याबरोबर नरहरपंताचंी चाललेली चचा धोंडोपतं मन लावनू ऐकत. णतथलं पाणी णपतानाही प्रथम 
ऄवघड वाटलं. पण नंतर धोंडोपतंही या चचांमध्ये सामील झाले अणण मूळचेच मोकळ्या मनाचे ऄसलेले 
धोंडोपंत ऄणधक मोकळेपणाने णवचार करू लागले. 

 
 केसोपंताचं देहावसान झालं अणण मंुबइतील णिक्षणाला णवराम द्यावा लागणार ऄिी णचन्हं णदसू 
लागली. पण ऄत्यतं काटकसरीनं राहून अपलं णिक्षण पुढं सुरू ठेवण्याचा णनणगय घेण्यात अला. 
संगीताची व नाटकाचंी अवडही काही काळ दूर ठेवावी लागली. 

 
 धोंडोपंत कवे अणण नरहरपतं जोिी दहा वष ेएकत्र राणहले. नरहरपंतानंी धोंडोपतंानंा वाचनाची 
अवड लावली. ‘आन टू्यन णवथ द आस्न्फणनटी’ हे राआन याचंं पुस्तक त्यानंा फार अवडलं. याच 
कालखंडात धोंडोपंताचंा जीवनणवषयक दृणष्टकोण अकारास अला. त्याचं्या जीवनिलैीला तकग िुद्ध 
वैचाणरक ऄणधष्ठान लाभले. प्रणसद्ध अंग्ल कवी वर्डगस्वथग याचें नातू डॉ. वडगस्वथग हे एल्णफन्स्टन कॉलेजचे 
प्राचायग होते. त्याचं्या हाताखाली णिकाव ंम्हणून कवे जोिी आ. णवद्यार्थ्यांनी णवल्सन कॉलेज सोडले. ऄत्यतं 
काटकसरीने राहून ही महानगरातील णिक्षणयात्रा कवे यानंी सुरू ठेवली होती. एल्णफन्स्टनमध्ये त्याकाळी 
थोर गणणतज्ञ णिक्षणतज्ञ गोपाळ कृष्ट्ण गोखले, प्रणसद्ध कायदेतज्ञ णचमणलाल सेटलवाड, प्रच. ग. भानू 
आ. नामाणंकत प्राध्यापक होते. १८८४ साली गणणत णवषय घेउन कवे बी. ए. झाले. त्याकाळच्या रीतीप्रमाणे 
कवे याचंा णववाह अधीच दहा वष ेझाला होता. त्यानंा ऄडीच वषांचा मुलगा होता. रघुनाथ त्याचं नाव. कवे 
यानंी नंतर पत्नी राधाबाइ अणण मुलगा रघुनाथ यानंा मंुबइला अणलं. कवे यानंी राधाबाइनाही मंुबइत 
णिकवायला सुरुवात केली. घरकाम साभंाळून राधाबाइ णिकू लागल्या. न ऄडखळता मराठी दोन पसु्तकं 
वाचू लागल्या. आंग्रजीही णिकू लागल्या. कवे यानंी स्री णिक्षणाची सुरूवात ऄिी घरापासूनच केली होती. 

 
 मंुबइमध्ये ऄसताना कवे दोन भणूमका करीत होते. ते णवद्याथीही होते अणण णिक्षकही होते. 
एल्णफन्स्टन हायस्कूलमध्ये त्यानंी वषगभर णिक्षकाची नोकरी केली. त्यानंतर कॅथेड्रल गल्सग हायस्कूल 
अणण ऄलेक्झाडं्रा गल्ग स हायस्कूल या दोन्हीही णठकाणी ऄधगवळे ऄध्यापनाचे काम केले. या दोनही 
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िाळातंील णवद्यार्थथनी प्रामुख्याने युरोपीय व पारिी कुटंुबातील ऄसत. या िाळामंध्ये काम करताना कवे 
यानंा वषेातंर कराव ंलागलं. धोतराऐवजी ते पँट वापरू लागले. पगडी, पँट अणण बदं गळ्याचा कोट ऄसा 
त्याचंा पोिाख या कालखंडात ऄसे. 

 
 कै. राजारामिास्री भागवत याचं्या अमंत्रणावरून कवे भागवतानंीच स्थापन केलेल्या मराठा 
हायस्कूलमध्ये णिक्षक झाले. पगार कमी होता. तरीही त्यानंी ध्येयवादाच्या णसद्धीसाठी ही नोकरी 
स्वीकारली. णिकवण्याही कराव्या लागतच होत्या. पण स्वतःचा मंुबइतील ससंार, घरी करावी लागणारी 
मदत अणण भणवष्ट्यातील कायासाठी थोडी णिल्ल्क या णत्रणवध ईदे्दिाने कवे सूयोदयापासून 
सूयास्तानंतरपयंत काम करू लागले. माझगावला त्यानंी एक खाजगी वगग सुरू केला होता. णबऱ्हाड 
णगरगावात होतं. पहाटे साडेचारला ईठून, दणहभाताची न्याहारी करून, चालत माझगावला जात. ऄिा 
तऱ्हेने पहाटे ४ ते रात्री १० पयंत कवे ऄथकपणे कामात ऄसत. रघुनाथाला णिक्षणासाठी दापोलीला ठेवले 
होते. पण त्याचंी मंुज मंुबइतच ऄत्यंत साधेपणाने त्यानंी केली. एल्णफन्स्टन कॉलेजमध्ये णिकत 
ऄसल्यापासूनच त्यानंी अपल्या कमाइतील एक रुपयाला एक पसैा याप्रमाणे काही रके्कम समाजसेवसेाठी 
म्हणून बाजूला ठेवली होती. भणवष्ट्यातील कायासाठीच जणु ही तरतूद होती. मंुबइसारख्या महानगरीनं 
दापोलीच्या या कोकणपुत्राला नव ेणमत्र, नवा णवचार, नवी कायगपद्धती याचंा पणरचय करून णदला. एवढेच 
नव्हे तर नवी जीवनिलैी अणण जीवनाला नवा अिय प्राप्त करून णदला. या महानगरणनवासात त्याचंा 
परदेिी णिक्षकािंी पणरचय झाला. णमत्राचंा सहवास लाभला अणण मूळच्याच ईद्दमिीलतेला खतपाणी 
णमळून कवे याचं्या भणवष्ट्यकाळातील समाजकायाची बठैक मंुबइत तयार झाली. 

 
 १८९१ मध्ये पत्नी राधाबाइचंा मतृ्यू झाला अणण कवे याचं्या वैवाणहक जीवनातील पणहले पवग 
संपले. मंुबइला ऄसतानाच मुरूड गावाच्या सुधारणेसाठी कवे अणण त्याचंी णमत्रमंडळी णविषे प्रयत्न करीत 
होती. मंुबइला मराठाहायस्कूलमध्ये अपल्याला काही णविषे करता येइल ऄसे त्यानंा वाटत होते. पण 
याच सुमारास कै. गोपाळ कृष्ट्ण गोखले याचं्याकडून त्यानंा पुण्यात येण्याणवषयी पत्र अले. 
‘फर्गगसनसारख्या नामाणंकत संस्थेचे णनमंत्रण’. अपण केवळ बी. ए. अहोत, तेव्हा हे अव्हान पेलेल का 
नाही ऄसे कवे यानंा वाटत होते. पण गोखले यानंी त्यानंा धीर णदला अणण १५ नोव्हेंबर १८९१ रोजी कवे 
डेक्कन एज्युकेिन सोसायटीत दाखल झाले. 

 
 पुण्यात अल्यानंतर प्रथम दीड वषग त्यानंी ऄगदी एकमागीपणे काम केले. रोज पाचसहा मलै 
णफरणे, ऄभ्यास करणे अणण णिकवणे यामध्ये कवे मग्न ऄसत.याचकाळात त्यानंी पूना नेणटव्ह 
आस्न्स्टटू्यिनच्या गोखले याचं्याबरोबर गणणताचा ऄभ्यास केला. ईत्तम णिक्षकाला ञान अणण अत्मणवरॄास 
याचंी अवश्यकता ऄसते. त्याकाळी डेक्कन एज्युकेिन सोसायटी ही नाणावलेली संस्था होती. णटळक-
अगरकर याचें वलय त्या ससं्थेमागे होते. या संस्थेच्या फर्गगसन महाणवद्यालयात पढेु र.ँ पराजंपे येइपयंत 
कवेच गणणताचे मुख्य प्राध्यापक होते. 

 
 अपल्या भावी ईत्तुंग कायाची मुहूतगमेढ ऄण्णासाहेब कवे यानंी याच कालखंडात पुण्यात रोवली. 
णवष्ट्णुिास्री पणंडत याचें पुनर्थववाहासबंंधीचे लेख बालपणीच कवे यानंी मुरूड येथे वाचले होते. तेव्हाच 
णवधवाणववाह, पुनर्थववाह, पणरत्यक ता या प्रश्नासंबंधी त्याचं्या मनात णवचाराचें काहूर माजत ऄसे. पणु्यात 
त्याचं्या या णवचारानंा पुन्हा एकदा चालना णमळाली. कै. सीतारामपंत देवधर यानंी रचलेले एक पद 
केसरीत प्रणसद्ध झाले होते. ते ऄण्णानंा फार अवडे. हे पद ते वारंवार गुणगुणत. पंणडता रमाबाइ यानंी 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

ऄनुक्रमणणका 
 

िारदासदन ही संस्था प्रथम मंुबइला काढली होती. णवधवाचें णिक्षण व पुनवगसन हीच या ससं्थेची कामे 
होती. ही संस्था पुढे पुण्याला हलवली. तेथून णतचे पणु्याजवळच केडगावला स्थलातंर झाले. मंुबइत 
ऄसतानाच या संस्थेच्या कायाणवषयी ऄण्णासाहेब ईत्सुक होते. ऄनाथबाणलकारॅमाची कल्पना अधीच 
मनात रुजली होती. णवधवाणववाहोते्तजक मंडळ सुरू करायचं ऄसं मनातं होतं. त्याला अता अकार 
अला. एकीकडे नोकरी अणण दुसरीकडे सुटीच्या काळात संस्थेचा प्रचार करण्यासाठी णठकणठकाणी दौरे 
ऄसा कवे याचंा क्रम सुरू झाला. णवधवाणववाहाच्या पुरस्कत्यांची संमेलने भरणवणे या ईपक्रमालाही चागंली 
चालना णमळाली. ऄण्णाचें कायग चहूबाजंूनी फुलत गेले. 

 
 गणणताचे प्राध्यापक या नात्याने कवे पुण्यात अले. परंतु मूळची समाजसेवकाची भणूमका त्यानंा 
स्वस्थ बसू देत नव्हती. महाणवद्यालयाच्याऄभ्यासक्रमातील गणणताबंरोबरच ऄण्णा समाजसेवचेी ऄनेक 
गणणते माडंत चालले होते. अणण एक महत्त्वाची गोष्ट! त्यानंा नुसती दुसऱ्याला गणणते णिकवायची नव्हती. 
तर स्वतःच ती गणणते सोडवायची होती. यातलं एक महत्त्वाचं गणणत ऄण्णानंी माडंलं अणण प्रयत्नपूवगक 
सोडवलंही. ते म्हणजे पुनर्थववाहाचं गणणत. 

 
 कवे याचें णमत्र नरहरपंत जोिी याचंी बहीण गोदूबाइ ही ऄकाली णवधवा झाली होती. णतला भावानं 
मंुबइला नेलं. ती रमाबाइंच्या िारदासदनात राहू लागली. िारदासदन पुण्याला अले. गोदूबाइंच्या 
वणडलानंीच कवे यानंा गोदूबाइबद्दल णवचारले. ११ माचग १८९३ रोजी कवे यानंी गोदूबाइंिी णववाह केला. 
येथपासून त्या अनंदीबाइ कवे या नावानं ओळखल्या जाउ लागल्या. एका णवधविेी णववाह करण्याचे 
धाडसी पाउल टाकून कवे यानंी त्यावळेच्या समाजमनाला धक काच णदला होता. त्याबद्दल त्यानंा बरंच 
काही सहन कराव ं लागलं. पण कवे िातं होते. ऄणवचल होते. ईपेके्षच्या काटेरी बाणानंा फुले समजून 
त्यानंी त्याचंा िातंपणे स्वीकार केला. अणण पुणे िहरातील त्याचं्या ईज्ज्वल कायाची नादंीच या घटनेनं 
झाली. 
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बहहष्ट्कार, स्वीकार अहण अकार 
 

 ऄण्णानंी पनुर्थववाह केला. हे एक धाडसी पाउल होतं. ऄण्णा स्वतः ऄणवचल होते. या णववाहाची 
चचा त्याकाळच्या वृत्तपत्रातूंन भरपूर झाली. काही पत्रानंी  ऄणभनंदन केलं. पण बऱ्याच वृत्तपत्रानंी णनषेध 
केला. काहींची भाषा फारच कठोर होती. पण ऄण्णा िातंपणे हे हलाहल पचवनू िातं राणहले. णववाहानंतर 
ऄण्णा नेहमीप्रमाणे एकदा अनंदीबाइंसह मुरूडला गेले होते. मुरूडला वगेळाच ऄनुभव अला. मुरूडला 
गावकीची सभा भरली. अणण गावकीनं तीन ठराव केले- 

 
 -एका बठैकीवर धोंडोपंतानंा घेउन बसू नये. 
 -ज्या सभेत धोंडोपतं ऄसतील त्या सभेत आतरानंी जाउ नये. 
 -यानंतर ते पुन्हा अपल्या गावात, कवाडीत, पाउल टाकतील तर त्याचें बंधू णभकाजीपंत 
याचं्यावर बणहष्ट्कार घालावा. 

 
 पणहल्या दोन ठरावातील अिय ऄण्णानंा मान्य होता. ते लोकापंासून दूर व्हायला तयार होते. पण 
णतसरा ठराव ऄप्रत्यक्षपणे त्याचें कौटंुणबक नातेसबंंध तोडणारा होता. तो ठराव ऄण्णानंा ऄसह्य व जाचक 
वाटला. पनुर्थववाहबाबत त्यावळेी लोकाचं्या प्रणतणक्रया तीव्र होत्या. 

 
 “तुम्हा काळतोंड्याचंं पुन्हा दिगन नको.” 
 “व्यणभचारावर पाघंरूण घालण्याकणरता पुनर्थववाह केला.” 
 “हे लग्न फार काळ णटकणार नाही.” 

 
 ऄिा ऄनेक कडवट प्रणतणक्रयानंा ऄण्णा िातंपणे सामोरे गेले. तेरा मणहन्यानंतर या दापंत्याला 
मुलगा झाला. त्याचं नाव िकंर ठेवलं. ऄण्णावंरलोकानंी घातलेला बणहष्ट्कार ऄण्णानंी स्स्थतप्रञवृत्तीने 
सहन केला. बंदुकीची गोळी कापसाच्या गाठीवर मारली व णतची तीव्रताच कमी होते. ऄण्णा कापूस झाले 
होते. त्यानंी मनािी ही खूणगाठ बाधंली होती की या णवरोधाची धार बोथट होइल. बणहष्ट्काराच ंरुपातंर 
होइल. अणण या स्वीकारातूनच अपल्या आस्च्छत कायाला अकार येइल. हळुहळु तसचं होत गेलं. 

 
 नागपूरचे कै. वामनराव कोल्हटकर यानंी पनुर्थववाहास ईते्तजन देण्यासाठी कायग सुरू केले होते. 
ऄण्णानंी प्रथम ‘पुनर्थववाहोते्तजक मंडळ’ स्थापन करण्यासाठी कोल्हटकरानंा सहकायग केले. या नावातही 
थोडी सुधारणा करून‘पुनर्थववाह-प्रणतबंध-णनवारक मंडळी’ ऄसा बदल झाला. ऄण्णा या ससं्थेचे आ. स. 
१९०० पयंत कायगवाह होते. िकेडो गावंी गेले, भाषणे केली, णनधी गोळा केला अणण त्यानंी संस्था 
नावारुपाला अणली. १८९५ साली त्यानंी सुटीच्या कालखंडात एकूण १३० णदवस प्रवास केला. नागपूर, 
भडंारा, रायपूर येथपासून बळेगावपयंत दौरा केला. 

 
 णवधवाणववाहासारख्या चळवळीला लोकापंयंत नेणे गरजेचे होते. लोकप्रबोधनाच्या मागातून या 
चळवळीला ऄसलेला णवरोध मावळेल हे कवे यानंी जाणले होते. प्रबोधनबरोबरच एखादा कृणतकायगक्रम 
अवश्यक होता. एखादा णववाह जुळवनू अणता अला तर ते ईदाहरणच प्रबोधनासाठी ईपयुक्त ठरेल 
याबद्दल कवे याची खात्री होती. पाच-सात वषांत त्यानंी ऄिाप्रकारचे सुमारे पाच णववाह जुळवनू अणले. 
त्यातला एक णववाह खुद्द त्याचं्या पुतणीचाच होता. मनूताइ ही त्याचंी पुतणी. णतचे पती णभकू णबवलकर 
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ऄकाली गेले. ऄण्णाचें फर्गगसनमधले एक सहकारी प्रा. गोप्रवद णचमणाजी भाटे हे णवधुर होते. त्यानंा 
ऄण्णानंी णववाहास ईदु्यक त केलं. १८९९ मध्ये हा पुनर्थववाह पुण्यात झाला. या घटनेमुळे णवधवाणववाह 
कायाला चागंली चालना णमळाली. अपल्या णनरणनराळ्या भाषणातं ऄण्णा एक मुद्दा तळमळीने माडंत 
ऄसत. 

 
 “गृहस्थारॅमी जीवन स्रीसाठी तसेच पुरुषासंाठी सवोत्तम व आष्ट ऄसते. म्हणून दुदेवाने णवधवा 
झालेल्या अणण गृणहणीचे जीवन पनु्हा लाभाव ेऄिी स्वाभाणवक आच्छा बाळगणाऱ्या कोणत्याही मुलीवर व 
स्रीवर कायमचे वैधव्य लादले जाउ नये.” 

 
 कवे ईत्तम वक ते नव्हते. पण त्याचं्या भाषणात तळमळ आतकी होती की, या णवचारानेच लोक 
भारावनू जात. स्वतः णवधवाणववाह करणे अणण पुढेणवधवाणववाहाचा सतत परुस्कार करणे यामुळे कवे 
केवळ स्वकीयाचं्याच नव्हे तर ऄनेक पणरणचताचं्या रोषास पात्र झाले होते. अप्तजन दुरावले. ईपेक्षा झाली. 
जन्मदात्या अइच्या मनातही पुत्राच्या या कृत्याबद्दल नाराजी होती. पण ध्येयपथावरील व्यक्तीचा दृढणनरृय 
वादळवाऱ्यातही ढळत नाही. ऄण्णा तसे होते. कालातंराने वातावरण णनवळत गेले. पण त्यासाठी वषानुवष े
सतत कायग करीत रहाव ेलागले. 

 
 णवधवाणववाहाला णवरोध होण्यामागे जी ऄनेक कारणे होती, त्यापैकी महत्त्वाचे कारण धमगकल्पना 
हे होते. णवधवाणववाहाच्या मागातली मोठी धोंड म्हणजे धार्थमक कारणास्तव होणारा णवरोध. हा णवरोध 
मोडून काढणे सहजासहजी िक्य नव्हते. धमगकल्पनातूंन णनमाण झालेल्या रुढींची मुळे आतक्या खोलवर 
रुजलेली ऄसतात की, ती सहजी ईखडून टाकणे िक्य नसते. यासाठी प्रयत्नाचें सातत्य अवश्यक ऄसते. 
धमगकल्पनाचं्या जोखडाखालून समाजाला मुक त करायचं ऄसेल तर अणखी भरीव ऄिा कामाची गरज 
अहे हे कवे यानंी जाणले. 

 
 पंणडता रमाबाइ अणण त्याचं िारदासदन याबंद्दल कवे यानंा अदर होता. िारदासदनमधील बारा 
णवद्याणथंनी णिरृन धमग स्वीकारल्याची वाता अली अणण िारदासदन संस्थेबद्दल लोकाचंी नाराजी व्यक त 
झाली. कलकत्त्याजवळ बरानगर आथं िणिपाद बॅनजी यानंी एक णवधवारॅम सुरू केला होता. ऄिा 
संस्थाचंी माणहती कवे यानंा होतीच. ऄिा प्रकारच्या संस्थामंध्ये ज्या ईणीवा अहेत, त्या टाळून 
णवधवाणिक्षणासाठी एखादी संस्था सुरू करणे अवश्यक अहे ऄसे कवे यानंा वाटू लागले. 

 
 प्रथम ही योजना ऄगदी छोट्या स्वरुपात होती. पाचदहा णवधवासंाठी छोटा अरॅम! पण त्याचंी 
णनवास भोजनाचीही सोय करायची होती. त्यासाठी व णनधीसंकलनासाठी एखादं छोटंसं मंडळ तयार 
करायचं होतं. याणिवाय एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ऄण्णाचंी कोणतीही कृती ‘लोका ंसागें ब्रह्मञान’ ऄिा 
स्वरुपाची नव्हती. त्यानंी स्वतः अपल्या बचतीतून या कामासाठी एक हजार रुपये णदले. १४ जून १८९६ 
रोजी त्यानंी णव. मो. णभडे याचं्या वाड्यात एक बठैक भरणवली सोळा णमत्रमंडळी अली होती. डॉ. रा. गो. 
भाडंारकर याचंी ऄध्यक्षपदी णनवड झाली तर कवे याचंी णचटणीस म्हणून णनयुक्ती झाली. या संस्थेच्या 
णनधीसंकलनासाठी कवे यानंी दौरे केले. त्यानंा भरघोस पाप्रठबा णमळाला. केवळ पुण्यातून गोळा झालेल्या 
देणग्यामुंळे संस्थेला सात णवधवाचंी सोय करता येणे िक्य झाले. १८९७ च्या ऄखेरीस मंडळीकडे ५६३३ रु. 
११ अणे, ४ पै एवढी रक्कम णिल्लक होती. 
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 मुलींच्या िाळाचं्या वसणतगृहात अतापयंत ऄिा णवधवाचंी सोय करण्यात येत होती. अता संस्थेला 
स्वतःची आमारत ऄसणे अवश्यक अहे ऄसे सवांनाच वाटले. आथंही कवे यानंी स्वतःपासूनच सुरुवात 
केली. त्याचं्याजवळ त्याचंं एक णवमापत्र ( पॉणलसी) होतं. यावर कजग काढून नव्या आमारतीसाठी णनधी ईभा 
करता येइल ऄसे त्यानंा वाटले. १८ एणप्रल १८९९ रोजी त्यानंी अपले णवमापत्र णवरॄस्ताचं्या हवाली केले. 
अरॅमाच्या वार्थषक ऄहवालात मात्र ‘एका सद्गृहस्थाकंडून देणगी’ एवढाच ईल्लेख अहे. पुण्याच्या 
सदाणिवपेठेत पेरूगेटजवळच्या एका भाड्याच्या जागेत ‘ऄनाथबाणलकारॅम’ या संस्थेची स्थापना करण्यात 
अली. गोरे याचं्या मालकीच्या या घरात ऄण्णासाहेब कवे यानंी अपलेही णबऱ्हाड नेले. पण 
ऄनाथबाणलकारॅम नेहमी दूरच ऄसावा, भरवस्तीत नसावा ऄसे कवे याचेंच मत होते. १८९९ मध्ये पलेगच्या 
साथीत अरॅम काही काळापरुता गोखले याचं्या प्रहगणे येथील ितेात हलणवला होता. या जागेत सुमारे चार 
मणहने अरॅम चालणवला. तेव्हा कवे यानंा वाटू लागले की, हे णठकाणच अरॅमाला चागंले मग हीच जागा 
ऄनाथबाणलकारॅमासाठी णनणरृत झाली. 

 
 जून १९०० मध्ये णहगंणे येथील या जागेत एक पणगकुटी बाधंण्यात अली. लहानिी झोपडीच. 
णतला त्याकाळी पाचि े रुपये खचग अला. या पणगकुटीत त्यावळेी अठ णवधवा रहात होत्या. अरॅमाची 
व्यवस्था बघायला कुणीतरी हव ंहोतं. दोन ऄणववाणहत मुलीही णतथचं ऄिी व्यवस्था पाहण्यासाठी रहात 
होत्या. 

 
 कवे याचं्या प्रथम पत्नीची थोरली बहीण नमगदाबाइ याही अरॅमाच्या कामात सहभागी झाल्या. 
स्वयंपाकपाणी अणण मुलींच्या सुखसोयी याकंडे लक्ष देत. फर्गगसन कॉलेजमधील काम होतेच. णदवसभर 
कॉलजचे काम करून सायकंाळी जेवनूच कवे प्रहगण्याच्या वाटेला लागत. रात्री अणण पहाटे मुलींना 
णिकवनू पनु्हा कॉलेजच्या कामाला ईपस्स्थत होत. कॉलेज अणण अरॅम यातंच सारा वळे जात ऄसल्याने 
साहणजकच संसाराचा सारा भार अनंदीबाइनंा ईचलावा लागे. त्याचंी प्रकृतीही बरी नसे. तरीही त्या ही 
कसरत कसोिीने करीत होत्या. अपल्या मदतीसाठी त्यानंी ज्यानंा घेतले होते, त्याचं्या जातीपातीचा 
णवचार न करता त्यानंा कामे णदले होते. पंणडता रमाबाइ याचंी णिकवण अणण पतीच्या ईदात्त कायाचे 
अदिग ईदाहरण या दोन्ही गोष्टीमुळे अनंदीबाइही कवे याचं्याच कायात पयायानेसहभागी झाल्या होत्या 
ऄसे णदसते. अनदीबाइनी संसाराची अघाडी ईत्तम रीतीने साभंाळून कवे याचं्या कायास होइल तेवढी 
मदत केली. अरॅमाच्या नावाला कोणत्याही प्रकारे कलंक लागणार नाही याची खबरदारी त्या घेत ऄसत. 
त्यामुळे बायाचे घर ... अनंदीबाइचे घर. हे लोकानंा अरॅमासारखेच वाटत होते. 

 
 ऄण्णासाहेब कवे ऄहोरात्र कायावाचामनाने अरॅमासाठी काम करीत होते. ऄनंत ऄडचणींचे 
डोंगर पार करण्यासाठी ऄपार कष्ट कराव े लागत होते. पुणे ते प्रहगणे ऄंतर सहा णकलोमीटरच.ं 
अजच्यासारखे गुळगुळीत रस्तेही नव्हते. पावसाळ्यात णचखल तुडवीत जाव ेलागे. वाटेतले नाले तुडंुब 
भरून वाहू लागत. अणण हे सारं करीत ऄसतानाच पाठीवर मोठं गाठोडं ऄसे. प्रहगण्याला ज्या वस्तू 
ईपलब्ध होत नसत, त्याचंं ओझं ऄसे. ऄिा दुहेरी रॅमाचंी मुळीच पवा न करता कवे प्रहगण्याची वाट चालत 
होते. 

 
 ऄनाथबाणलकारॅमाच्या कामाला गती णमळाली. कवे याचंी पायपीट सुरूच होती. घरची काळजी 
नसली तरी घरात कुणी अजारी ऄसेल तर बाया ऄण्णाचं्या वाटेकडं डोळे लावनू ऄसत. हा सवग त्रास 
वाचणवण्यासाठी प्रहगण्याला जी पणगकुटी बाधंली होती त्याच पणगकुटीच्याजवळ मोठी आमारत बाधंली ऄस ं
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ठरलं. प्रथम अठ हजार रुपये खचग करून मुख्य चौकाची दणक्षणेकडील बाजू अणण णतला लगत पूवगपणरृम 
बाजंूच्या दोन दोन खोल्या ऄिी आमारत तयार झाली. ऄनेकानंी या णवस्तारासाठी देणग्या णदल्या, वगगणी 
णदली. १९०२ च्या ईत्तराधात ही आमारत तयार झाली. मग स्वतः कवे कुटंुबासह णतथ ं रहायला गेले. 
सुरुवातीला प्रहगण्याची वाटही चागंली नव्हती. खडबडीत रस्ते, दगडगोटे वर अलेले, मुलानंा िाळेत 
पोचणवण्यासाठी कवे यानंी बैलाच्या छकड्याची योजना केली. पुढे अरॅमाचे बरेच काम तेथील णस्रयानंी 
ऄंगावर घेतले. काही वषानंतर कवे पनु्हा पुण्यात रहायला अले. 

 
 १९०५ सालापासून संस्थेला बरे णदवस अले. संस्थेला प्रणसद्धी णमळू लागली. दूरवरून लोक येत, 
संस्था पाहून समाधान व्यक त करीत. त्याकाळी सामान्यपणे दरवषी एक हजार स्रीपरुुष ही ससं्था बघायला 
येत. यामंध्ये सामान्यजनापंासून मोठमोठे ऄणधकारी, ऄमंलदार, धणनक, णवद्वान ऄसेही लोक येत... पण 
कवे याचं्या कुटंुबातील ... णविषेतः अइ व वडील बधूं या अरॅमात अतापयंत अले नव्हते. 

 
 १९०२ मध्ये कवे याचें वडील बंधू अणण त्याचं्या वृद्ध मातुःरॅी पंढरपूरच्यायाते्रला गेले होते. मुरूड 
गावच्या लोकानंी ऄण्णा कवे याचं्यावर णवधवाणववाहाणनणमत्त बणहष्ट्कार घातला होता. तेव्हापासून गाव अणण 
घर तुटले होते. कवे यानंा ही बोच होती. त्यानंी बधंूंना णलणहले... 

 
 “पंढरपूरच्या याते्रसाठी जात अहात. परत जाताना दोन णदवस पुण्यात याव.े माझ्याच घरी ईतराव े
ऄसा अग्रह नाही. पण कसेही करून अरॅम बघावा ऄिी माझी आच्छा अहे.”भावाचं मन गलबललं. 
अइलाही मनातून अनंदच झाला. णभकाजीपंत व मातोरॅी पंढरपूरला गेले. येताना पुण्यात ईतरले. 
त्याचं्याबरोबर अइची बहीण ... माविी येइल ऄसे कवे यानंा वाटले होते. पण माविी येउ िकली नाही. 
माविीचं या भाच्यावर फार पे्रम होतं. पण पुनर्थववाहानंतर ते पे्रम अटलं. अइबरोबर माविीही याते्रला 
अली होती. ती पुण्यातही अली. पण ती अरॅम बघायला अली नाही. अइचं मन द्रवलं. पण माविीच ं
नाही द्रवलं. कवे यानंा या घटनेमुळं वाइट वाटलं. पण करणार काय? तरीही अइ अणण वडील बंधू भेटले 
यामुळं त्यानंा गणहवरून अलं. 

 
 धोंडूनं णवधविेी पुनर्थववाह केल्यापासून जे वातावरण गढूळ झालं होतं ते अता पषु्ट्कळ णनवळलं 
होतं. अइ अणण भाउ भेटले पुत्रभेटीनं मातेला मनस्वी अनंद झाला. डोळ्यातूंन मायेचा पाझर स्रव ू
लागला. कवे याचंाही कंठ दाटून अला. पण कवे यानंा णविषे समाधान झालं ते याचं की, अइनं अणण 
भावानं अरॅम बघनू समाधान व्यक त केलं. 

 
 कवे सारं भरून पावले. 

 
 समाजात त्याचंा बोलबाला झाला होता. कुठंकुठं णवरोध अणण ईपेक्षा यानंा तोंड द्याव ंलागत होतं. 
तरी सामान्यपणे त्याचं्या कायाचा सवगत्र स्वीकार झाला होता. लोक देणग्या देत होते. कौतुक करीत होते. 
पण घरच्याचंी िाबासकी णमळाली यामुळं कवे कृताथग झाले. 

 
 मुरूडच्या लोकानंी सुरुवातीला कवे याचं्यावर बणहष्ट्कार घातला. त्याच लोकानंी यथावकाि कवे 
याचंा स्वीकार केला. कारण त्याचं्या कायाला अता चागंला अकार अला होता. लोकमान्यता लाभली 
होती. बणहष्ट्काराचं रुपातंर स्वीकारात होणं अणण कायग अकारास येणं यासाठी कवे यानंा वषानुवष े
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स्स्थतप्रञवृत्तीने, ‘ऄेकला चलो रे’ पद्धतीने वाटचाल करावी लागली. ही वाटचाल म्हणजे ऄक्षरिः 
पायपीट होती. पण या पायणपटीतून एक मंणदर साकारलं होतं.  
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‘वेल  गेला गगनावरी’ 
 
 वडील बंधंूची अरॅमाला पणहली भेट! त्यानंतर बारा वषांनी त्यानंी अरॅमाला पनु्हा भेट णदली. या 
बारा वषांच्या, म्हणजेच एक तपाच्या कालावधीत, कवे याचंी तपरृया फळाला अली होती. त्याचं्या 
कायाचा समाजानं स्वीकार केला होता. णदनकर हा पतु्र मोठा झाला होता. कवे याचें मामामामी.. रॅग्लर र. 
पु. पराजंपे याचें अइवडील, यानंीही कव्यांच्या कायाला समाधानाची पावती णदली होती. याच सुमारास 
कवे अता पन्नािीला पोचले होते. डेक्कन एज्युकेिन सोसायटीचे अजीव सदस्य या नात्याने संस्थेच्या 
कामाचा पसाराही वाढला होता. अरॅमाचा व्यापही खूप वाढला होता. डेक्कन एज्युकेिन सोसायटी या 
संस्थेतून णनवृत्त व्हाव ं ऄसा णवचार मनात घोळत होता. वीस वषग पूणग होण्यापूवीच णनवृत्ती घेतली तर 
णनवृत्तीवतेन णमळणार नव्हते. बाया कवे म्हणत, “घरखचग कसा चालवायचा?”संस्थेच्या ऄन्य सभासदानंी 
कवे याचं्या णनवृत्तीला नापसतंी दिगणवली. ईलट १९०४ मध्ये त्यानंी तीन वष ेणवनावतेन रजा घ्यावी ऄसा 
पयाय सुचणवला. 

 
 तिात अणखी एका घटनेने कवे याचं्या णवचारानंा वगेळीच चालना णमळाली. १८९९ मध्ये 
रत्नाणगरीच्या एका गृहस्थानंी कवे यानंा पत्र णलहून णवचारणा केली. त्याचं्या १४, १२ अणण १० वषांचा तीन 
मुलींना बाणलकारॅमात प्रविे हवा होता. थोरली १४ वषांची णवधवा होती. या णतघींनाही णिक्षण णमळाव ेऄिी 
त्या गृहस्थाचंी आच्छा होती. कवे यानंी त्या णवधवलेा अणण ऄन्य दोन ऄणववाणहत बणहणींना अरॅमात प्रविे 
णदला. ऄणववाणहत मुलींना अरॅमातं प्रविे देण्याचा हा प्रारंभ होता. ऄिा ऄणववाणहत मुलींची संख्या वाढू 
लागली. १९०६ पयंत अरॅमात एकूण ७५मुली होत्या. त्यापैकी १९ मुली ऄणववाणहत होत्या. ऄणववाणहत 
मुलींची संख्या एकूण मुलींच्या पचंवीस टके्क  संख्येपेक्षा जास्त ऄसू नये ऄसे धोरण होते. ते योग्यच होते. 
पण त्यामुळे ऄनेक ऄणववाणहत मुलींना प्रविे देणे ऄिक्य होत होते. त्यानंा चागंले जीवन जगण्याची सधंी 
नाकारली जात होती. 

 
 पुण्यातली हुजुरपागा िाळा अणण अणखी एक रपे्रनग कॉलेज एवढीच मुलींच्या णिक्षणाची सोय 
पुण्यात त्यावळेी होती. बाणलकारॅमाने केलेल्या कायाचे लोकानंा कौतुक होते. पण ऄणधक मुलींना संधी 
हवी ऄसेही लोकानंा व खुद्द कवे यानंा वाटत होते. ऄणववाणहत प्रकवा णवधवा नसलेल्या णववाणहत णस्रयासंाठी 
णनवासभोजनासह णिक्षणाची सोय अणखी एखाद्या संस्थेद्वारे करणे अवश्यक अहे हे कवे यानंी 
ऄनाथबाणलकारॅमाच्या व्यवस्थापन मंडळाला पटवनू णदले. ऄिी सोय केली तर जो अर्थथक भार सोसावा 
लागेल तो स्वतः सोसण्याची तयारी कवे यानंी दाखवली. 

 
 कवे यानंी धीराने पुढचे पाउल टाकले.डेक्कन एज्युकेिन सोसायटीनेलकडीपलुाजवळ ऄसलेल्या 
अपल्या वाड्यात मणहला णवद्यालय सुरू करण्यासाठी सहकायग केले. 

 
 अणण महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देिातील मणहलाचं्या प्रगत णिक्षणाची मुहूतगमेढ रोवली गेली. माचग 
१९०७; रंगपंचमीचा णदवस, सहा णवद्यार्थथनींचे मणहला णवद्यालय सुरू झाले. सहापैकी तीन णवद्यार्थथनी 
ऄनाथबाणलकारॅमातील होत्या. काही णवद्याणथंनींनी काही काळ ऄणववाणहत रहाव ेअणण णिक्षण पूणग कराव े
यासाठी दानिरू देणगीदाराचं्या मदतीने णिष्ट्यवृत्ती सुरू केली. कवे याचेंच णिक्षक णव. ल. सोमण या 
मणहला णवद्यालयात णिक्षक झाले. नमगदाबाइंनी ( राधाबाइंची बहीण ) स्वयंपाकघर व ऄन्य व्यवस्थापनाची 
जबाबदारी घेतली. मणहला णवद्यालयाला लोकाचंी सहानुभतूी णमळू लागली. 
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 मंुबइतील एका मणहलेने घरोघर प्रहडून धान्य जमणवले अणण ते णवकून अलेली रक्कम कवे याचं्या 
संस्थेला णदली. ‘मुष्टीफंड’ या नावाने ही योजना लोकणप्रय झाली. सुरुवातीला कवे यानंा या फंडातून फक्त 
सात रु. चार अणे णमळाले. पण या मागची भावना मोठी होती कळकळ होती. कवे याचंा त्यामुळेच कामाचा 
ईत्साह वाढला. 

 
 एका गृहस्थाचं्या अठ मुली अणण या मुलींची अत्या यानंी या मणहला णवद्यालयात णिक्षण घेतले. 
रॅीमती गंगाबाइ गोखले या णवधवा मणहलेने‘ञानप्रकाि’ मध्ये मणहला णवद्यालयासंबधंी लेख वाचला. त्यानंी 
दरमहा एका मुलीसाठी पाच रुपये णिष्ट्यवृत्ती देउ केली. 

 
 मणहला णवद्यालयासाठी अता नव्या आमारतीची अवश्यकता होती. १९११ मध्ये यासंबंधी योजना 
अखण्यात अली. त्यावळेी एकूण खचग णकमान पंचवीस हजार रुपये येणार होता. एकतृणतयािं खचग एन. 
एम. वाणडया रस्टने देउ केला. यासाठी जो चेक णदला होता, त्यावर चुकून ‘बालणवधवा िाळा’ ऄस ं
णलणहलं होतं. दुरुस्तीनंतर चेक वटला. या खटाटोपात एक वगेळीच ऄडचण ईभी राणहली. मणहला 
णवद्यालयासाठी जमा होणारा णनधी ज्या बँकेत ठेवला होता ती बँक बुडाली. नामदार गोपाळ कृष्ट्ण गोखले 
यानंी भारत सेवक समाजाच्या राखीव णनधीतून पाच हजार रु. काढले अणण कवे यानंा कजाउ णदले. 

 
 प्रहगणे येथे ऄनाथबाणलकारॅमाच्या िजेारीच णनवासाची सोय ऄसलेली मणहला णवद्यालयाची नवी 
आमारत १९११ मध्ये बाधंण्यात अली. कवे याचंी मेहुणी पावगतीबाइ अठवले या कोकणात देवरुख येथे 
होत्या. त्या कवे याचं्या कामात सहभागी झाल्या. त्याचंा मुलगा नाना याला चागंले णिक्षण णमळाले. 
ऄनाथबाणलकारॅम सुरू करताना केवळ णस्रयाचंा ईद्धार एवढेच मयाणदत ईणद्दष्ट कवे याचं्यासमोर नव्हते. 
तर राष्ट्रईभारणीच्या कायात समाजसुधारणादं्वारा अपलाही वाटा ऄसावा ऄसे त्यानंा वाटले. णिक्षण हे 
पणरवतगनाचे महत्त्वाचे साधन ऄसते. ‘एक पुरुष णिकला तर एक व्यक्तील णिकते, पण एक स्री णिकली तर 
संपूणग कुटुबं णिकते’ या तत्त्वास ऄनुसरून कवे यानंी स्रीणिक्षणाच्या कायाकडे अपले लक्ष कें णद्रत केले. 

 
 ऄनाथबाणलकारॅमाच्या हेतूबाबात त्यानंी एक णनवदेन प्रसृत केले होते. त्यात १९०२ साली त्यानंी 
काही णवचार स्पष्ट केले अहेत. ते ऄसे- 

 
 “अरॅमातील णवद्यार्थथनींनी णवद्या संपादन करून नीतीने अपला चणरताथग चालवावा एवढाच केवळ 
अरॅमाचा हेतू नाही. तर त्यानंी तसे करून णिवाय अपल्या देिभणगनींच्या ईपयोगी पडाव.े त्याचं्या 
ईन्नतीला सहाय्य कराव ेहा अरॅमाचा हेतू अहे. याणिवाय णवद्या संपादन करून द्रव्याची ऄपेक्षा न करता 
संपाणदत णवदे्यचा ईपयोग केवळ परोपकाराथग काम करणाऱ्या व या अरॅमासारख्या ससं्था अपल्या 
सामर्थ्यावर चालणवणाऱ्या काही णस्रया अरॅमातून तयार होतील ऄिी अरॅमाला फार ईमेद अहे.” 

 
 अपल्या सामाणजक कायाला अध्यास्त्मक ऄणधष्ठान णमळाले पाणहजे ऄसे कवे यानंा सतत वाटत 
राणहले. यासाठी त्यानंी ‘णनष्ट्काम कमग मठाची’ स्थापनाकेली. गीतेचा संदेि प्रत्यक्ष कायगवाहीत अणावा या 
ईदे्दिाने ही संस्था स्थापन झाली. ‘न मे कमगफले स्पृहा’ हा भगवत्गीतेचा संदेि. स्रीणिक्षणाच्या कायातही 
फळाची अिा न धरता काम करणाऱ्या व्यक ती सहभागी व्हाव्यात ऄसे कवे यानंी ठरणवले. 
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 ४ नोव्हेंबर १९०८ रोजी कवे यानंी त्याचें दोन सहकारी ... ना. म. अठवले अणण मथुराबाइ 
ईचगावकर याचंासह णनष्ट्काम कमग मठाची िपथ घेतली. त्या िपथेची िब्दावली ऄिी होती. 

 
 “अरॅमाचे, णवद्यालयाचे व ऄिासारख्या लोकोपयोगी संस्थाचें काम करण्यासाठी जे आंणडयन 
लेडीज णमिन स्थापावयाचे अहे, त्या कामी मी अपले जीणवत, या णवरॄाचा चालक जो परमात्मा, त्याला 
स्मरून ऄपगण करीत अहे. माझ्या जीणवतावर अता माझा हक्क नाही. त्याचा ईपयोग संस्थेने वाटेल तसा 
करून घ्यावा. माझ्या स्वतःच्या कुटंुबाच्या खचासबंंधाने संस्था जे ठरवील ते मला मान्य अहे.” 

 
 णनष्ट्काम कमग मठ ही ऄण्णाचं्या सेवालीन ऄंतःकरणाची सुंदर साक्ष होती. मठाचे प्रत्यक्ष कायग लगेच 
सुरू झाले नसले तरी कायगकत्यांच्या मनात सेवाभाव पे्रणरत करण्यासाठी ऄण्णानंी बरेच प्रयत्न केले. 
अरॅमािजेारी एक टेकडी होती. टेकडीवर णनवान्त वातावरण होते. वरून णनळंभोर अकाि, 
ऄवतीभवतीचा णवस्तीणग पणरसर, िातंता... ऄिा वातावरणात अरॅमातील सवग मुलींना अणण कायगकत्यांना 
त्यानंी एकत्र केलं. तळमळीनं बोलले. ऄण्णाचंा प्रत्येक िब्द भावनेत प्रचब णभजलेला होता. यात 
कोणावरही कसलीही सक ती नव्हती. होती ती स्फूती. काहींची मनं णमळाली, मतं णमळाली. कायगकते 
णमळाले अणण णनष्ट्काम कमग मठ ही ईदात्त कल्पना अकारास अली. 

 
 कायगकत्यांच्या पणहल्या तुकडीत चार पुरुष होते. चौदा णस्रया होत्या. कौलगेकर अणण गाडगीळ 
ही दोन दापंत्ये णनष्ट्काम कमग मठाच्या कायात सामील झाली. रॅी. व सौ. कौलगेकर अणण रॅी. व सौ. 
गाडगीळ हेच मठाचे पणहले चार कायगकते. या कल्पनेला काही णवरोधही झाला. णवधवारॅमातीलच रॅीमती 
देवधर व रॅीमती नामजोिी याचंा या कायाला णवरोध होता. अरॅमातील मुली या कायाकडे वळल्यास 
अरॅमाचे नुकसान होइल ऄसे त्यानंा वाटत होते. 

 
 साधेपणा, णनरपेक्षवृत्ती, णभक्षा मागून णमळालेल्या ऄन्नावर गुजराण अणण ऄहर्थनि सेवावृत्ती या गोष्टी 
मठाच्या कायगकत्यांसाठी बंधनकारक होत्या. कवेयाचं्या टीकाकाराचं्या मते ही ऄव्यवहायग कल्पना होती. 
व्यवहारातः ही कल्पना ऄव्यवहायग होतीच. पण भारतसेवक समाजाला प्रकवा णमिनरी लोकानंा जसे 
णनष्ठावतं कायगकते णमळाले, तसे णनष्ट्काम कमग मठ या ससं्थेला णमळाले नाहीत हे सत्य अहे. १९१२ मध्ये 
मठात सेवक व सेणवका म्हणून ९ व्यक्तींची नोंद होती. णनष्ट्काम कमग मठाबाबत कवे याचंी भणूमका ईदात्त 
होती. पण या मठाला अतून व बाहेरून होत ऄसलेला णवरोध त्याचं्या मनाला मनस्वी दुःख देणारा होता. 

मठाच्या एका ऄहवालात कवे यानंी अपली व्यथा व्यक् त केली अहे. ते णलणहतात- 
 

 “णनष्ट्काम-कमग-मठाचा पाया घातला गेला अहे. यावर सुंदर व भव्य आमारत ईठते ऄगर याचाच 
एकेक दगड कोसळून तो जमीनदोस्त होतो हे भणवष्ट्यकाळी ठरावयाचे अहे. ऄसल्या संस्था सुरळीत 
चालण्याला केवळ पैिाचा स्वाथगत्याग करून भागत नाही. ऄहंकार, स्वमताचा फाजील ऄणभमान, परमत 
ऄसणहष्ट्णतुा वगैरे ऄनेकवृत्ती सहकायाच्या अड येतात. कायगकारी माणसे ऄसल्या मनोवृत्तीच्या तडाख्यात 
सापडल्यामुळे संस्था लयाला गेल्याची ईदाहरणे अपल्या देिात सध्याच्या काळी हवी तेवढी सापडतील.” 

 
 १९१४ मध्ये कवे डेक्कन एज्युकेिन सोसायटीच्या सेवतूेन णनवृत्त झाले. अपल्या ससंाराला अणण 
चणरताथाला जेवढे पैसे लागतील तेवढेच ठेवनू, बाकीचे सवग त्यानंी णनष्ट्काम-कमग-मठ या संस्थेला णदले. 
कौटंुणबक जबाबदाऱ्या त्यानंी अता कमी केल्या होत्या. तीन मुले अणण पती याचंा संसार ईत्तम रीतीने 
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साभंाळण्यासाठी बायाने मन घट्ट केले. कवे यानंी तर अता वानप्रस्थारॅमात जाण्याचे ठरणवले होते. पण 
त्याचं्या हातून यापेक्षा ऄणधक भव्यणदव्य कामणगरी व्हायची होती. 

 
 णनष्ट्काम कमग मठ, णवधवारॅम अणण मणहला णवद्यालय या तीनही वगेवगेळ्या संस्था मणहलाचं्या 
ईद्धाराचेच कायग करीत होत्या. मठाची काही ईणद्दष्ट े ‘तऱ्हेवाइक’ होती अणण सवगसामान्य लोकानंा ती 
पेलवणारी नव्हती हे कवे यानंा मान्य होते. त्याचप्रमाणे मुलींना ईच्चणिक्षण देउन त्याचंी णववाहाची 
वयोमयादा वाढणवणे हे मणहला णवद्यालयाचे ईणद्दष्ट! पण ऄिा ईणद्दष्टानुरुप कायग करणाऱ्या अणखीही काही 
संस्था देिात सुरू झालेल्या होत्या. त्यामुळेच १९१५ च्या सुरुवातीला या तीनही संस्थाचें एकत्रीकरण 
करून‘मणहलारॅम’ ऄसे यथाथग नाव या नव्या संस्थेला देण्यात अले. डेक्कन एज्युकेिन सोसायटीच्या 
घटनेवर अधाणरत, पण मणहलाणवकासाची ईणद्दष्टे समोर ठेवनू नवी घटना मणहलारॅमासाठी तयार करण्यात 
अली.तीनही संस्थाचं्या एकत्रीकरणामुळे संस्थेच्या प्रगतीला मदत झाली. णवधवा नसलेल्या मुली व णस्रया 
याचं्या णिक्षणाचे मागग खुले झाले. 

 
 या मागांचा ऄणधक णवस्तार व्हायचा होता. 

 
 १९१५च्या ऑगस्ट मणहन्यातील सकाळ. कवे प्राध्यापकपदावरून मुके्त झाले होते. अता ते 
बराचवळे अरॅमाला देत. रोजचं टपाल बघत होते. एकेक पत्र ईलगडून वाचत होते. एक जाड णलफाफा 
हाती अला. ईघडला. वाचू लागले. त्यामध्ये जपानमधील मणहला णवद्यापीठाची माणहती होती. अणण 
ऄण्णाचं्या कल्पनािक तीला ऄणधक चालना णमळाली. णवधवारॅम झाला. ऄनाथ बाणलकारॅम झाला, 
मणहला णवद्यालय अकारास अले. णनष्ट्काम कमग मठाच्या रुपाने कायगकते णमळाले. संस्थाचें एकत्रीकरण 
करून मणहलारॅम तयार झाला. पण णवद्यापीठ?  

 
 मणहलासंाठी णवद्यापीठ? 

 
 ही कल्पनाच वगेळी होती. जपानमधील मणहला णवद्यापीठाच्या माणहतीपत्रकाच्या वाचनाने या 
कल्पनेचे बीजारोपण झाले. ईच्च णिक्षणाबाबत समाजाचा मणहलासंबधंी दृणष्टकोन हा एक प्रश्न तर होताच, 
पण णिक्षणाच्या माध्यमाबाबतचा प्रश्नाही णततकाच महत्त्वाचा होता. मातृभाषेतून ईच्च णिक्षणाची सोय होणे 
मणहलाचं्या दृष्टीने णहतकर होते. याबाबतही ठोस पावले ईचलणे अवश्यक अहे, ऄसे कवे यानंा वाटले. 
यासाठी महाराष्ट्र मणहला णवद्यापीठ स्थापन करणे हे कवे याचें स्वपन होते. ते स्वपन त्यानंी साकार केले. 
मणहला णवद्यापीठाची स्थापना झाली अणण... 

 
 ऄनाथबाणलकारॅम ते मणहलाणवद्यापीठ ऄसा कवे याचं्या स्वपनाचा णवस्तार झाला. 
ऄनाथबाणलकारॅमाचं लावलेलं आवलंसं रोप ... मणहला णवद्यापीठाच्या रूपानं या रोपाचा वले गगनावरी 
गेला... 
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स्वप्न : पूती अहण हवस्तार 
 

 ‘महषी कवे हे पदवीनं नंतर महषी झाले. पण कायाच्या रूपानं ते सुरुवातीपासूनच महषी होते. या 
महषीनं एक स्वपन पाणहलं. हे स्वपन सत्यात ईतरणवण्यासाठी त्यानं ऄथक पणररॅम केले. ऄनाथबाणलकानंा 
अणण णवधवानंा णिक्षणाद्वारे समाजात प्रणतष्ठा प्राप्त  करून देण्याच्या रूपानं या स्वपनाची सुरुवात झाली. 
सवगसामान्य मुलींनाही णिक्षण णमळालं पाणहजे या ईदे्दिानं मणहला णवद्यालयाची स्थापना झाली. पण 
एवढ्यानं ही स्वपनमाणलका थाबंली नाही. स्रीणिक्षणाच ंपताकास्थान म्हणजे मणहला णवद्यापीठ. ऄनेकाचं्या 
मनात ऄसा प्रश्न होता की १८५७ सालीच भारतात णवद्यापीठाचंी स्थापना झाली होती. मंुबइ णवद्यापीठ 
होतेच. या णवद्यापीठात णस्रयानंा ईच्च णिक्षणासाठी मज्जाव होता ऄसे नाही. मग कवे यानंा मणहलासंाठी वगेळे 
णवद्यापीठ ऄसाव ेऄसे का वाटू लागले? 

 
 अपल्या अत्मवृत्तात कवे यानंी स्रीणिक्षणाबाबत अपली ताणत्त्वक भणूमका स्पष्ट केली अहे. 
 त्यानंी माडंलेले मुदे्द ऄसे- 

 
✺ णस्रया म्हणजे मानवजातीचे घटक व स्वत्वणवणिष्ट व्यक्ती  अहेत हे ओळखून त्यानंा णिक्षण द्याव.े 

 
✺ सुपत्नी व सुमाता होण्याची पात्रता णस्रयाचं्या ऄंगी येइल ऄसे णिक्षण त्यानंा देणे. 

 
✺ अपल्या प्रापणंचक जीवनाचा राष्ट्राच्या ईन्नणत-ऄवनतीिी, ऄस्फुट ऄसला तरी, णनकट संबंध अहे 
 ऄसे त्याचं्या नेहमी ध्यानात राहील ऄिा प्रकारचे णिक्षण त्यास देणे. 

 
 णनरणनराळे पारृात्य व पौवात्य णवचारवतं, िरीरिास्रञ, डॉक्टर, विंिास्रञ याचें 
स्रीपुरुषभेदासंबधंी व समानतेसंबधंी णवचाराचें समालोचन करून कवे यानंी याबाबत भणूमका तयार केली. 
णस्रयानंा वगेळ्या णिक्षणाचीच गरज अहे येथपासून णस्रयानंा वगेळेच काय, पण कुठलेच णिक्षण ऄसण्याची 
मुळीच गरज नाही ऄसे णवणवध वादीसंवादी सूर त्याकाळी समाजात प्रचणलत होते. या सवग णवचाराचंा 
उहापोह करून कवे यानंी णस्रयाचं्या ईच्चणिक्षणाबाबत अपली चार प्रमेये माडंली. 

 
✺ अपण जबाबदार मानवी व्यक् तीअहोत ही भावना व अपल्या सामर्थ्याणवषयी अत्मणवरॄास ज्याच्या 
 योगाने ईत्पन्न होइल ऄसे परुुषसामान्य णिक्षण णस्रयानंा देणे. 

 
✺ णस्रया या कुटंुबाच्या सूत्रधार ऄसतात. ‘गृणहणी गृहमुच्यते’ यातील गर्थभताथाप्रमाणे तिी गृणहणी 
 बनणवण्याचे सामर्थ्यग ज्या णिक्षणाच्या योगाने णस्रयामंध्ये ईत्पन्न होइल ऄसे णिक्षण त्यानंा देणे. 

 
✺ अपण राष्ट्राचा घटक अहो ही भावना ज्या णिक्षणाने ईत्पन्न् होइल ऄसे णिक्षण णस्रयानंा णदले 
 पाणहजे. 

 
✺ काही कारणानंी अपण ससंारात पडू नये ऄसे ज्या णस्रयानंा वाटत ऄसेल त्यानंी अपापली ध्येये 
 ठरवनू, ती साध्य होण्याला ज्या णिक्षणाची जरूर ऄसेल, ते णिक्षण त्यानंा णदले पाणहजे. ऄिा 
 णस्रयाचंा लहानसा वगगही राष्ट्राच्या स्थैयाला व प्रगतीला अवश्यक अहे. कोणत्याही स्रीला अपण 
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 ऄमुक णवद्या णिकावी ऄसे वाटून, ऄमुक ईद्योग करावा ऄसे वाटत ऄसेल, तर कायद्याची ऄथवा 
 समाजाची बधंने णतच्या मागात अडवी येउ नयेत. सामान्यतः णस्रयानंी कोणते णिक्षण घ्याव े
 याणवषयी णवचार होणे ऄत्यंत गरजेचे अहे. त्या णवचाराचें प्रणतप्रबब कृतीत ईठणवणारी माणसे तयार 
 झाली पाणहजेत. ऄिा णवचाराचं्या व कृतीच्या झगड्यातूनच ईत्क्रातंीची वाट गेली पाणहजे.  

 
 णनष्ट्काम-कमग-मठ या चळवळीत सहभागी ऄसणारे रॅी. महादेव गाडगीळ यानंी मणहला 
णवद्यापीठाच्या कायासाठी पणहली दहा हजार रुपयाचंी देणगी देण्याचे ठरणवले. ‘महाराष्ट्र वुआमेन्स 
युणनव्हर्थसटी’ ही स्थापन होउन णतचे पणहले कॉलेज प्रहगणे येथे ऄसाव े ऄिी गाडगीळ यानंी आच्छा 
व्यक तकेली. याच सुमारास राष्ट्रीय सामाणजक पणरषदेचे ऄणधविेन मंुबइत भरले. पणरषदेचे सरणचटणीस 
होते सर नारायण चंदावरकर. पणरषदेचे ऄध्यक्ष म्हणनू कवे याचंी णनवड झाली. राष्ट्रीय सामाणजक 
पणरषदेचे ऄध्यक्ष या नात्याने कवे यानंी मणहलाणिक्षणाणवषयी अपलेमलूभतू णवचार ऄत्यंत तळमळीने 
माडंले. णस्रयाचं्याबाबतीत णिक्षणाची गरज, महत्त्व, नैणतक ऄणधष्ठान, संधी, ईपेक्षा, व्यक णतमत्त्वणवकास, 
णिक्षणाचे माध्यम आ. ऄनेक मुद्यानंा स्पिग करून, स्रीणिक्षणाणवषयी अस्था ऄसणाऱ्यानंा मोठेच खाद्य 
पुरणवले. स्रीणिक्षणाणवषयी ज्याचंी मते प्रणतकूल होती, त्याचंी मते काही प्रमाणात ऄनुकूल होण्याचा मागग 
खुला झाला. 

 
 हे भाषण काही लोकानंा आतके अवडले की, कवे यानंा परदेिातील ब्रडॅफडग येथील मुलींच्या 
िाळेच्या मुख्याध्याणपका कु. मागारेट आ. रॉबर्टगस् याचें एक पत्र अले. त्यानंी त्याचं्या भाषणाच्या दीडि े
प्रतींची मागणी केली होती. अपल्या देिातील णिक्षणसघंटनेच्या सदस्यानंा वाटण्यासाठी त्या प्रती त्यानंा 
हव्या होत्या. येणारा खचगही देण्याची तयारी त्यानंी दाखणवली. 

 
 राष्ट्रीय सामाणजक पणरषदेहून कवे पुण्याला परतले. अता काही ठोस पावले ईचलण्याचा त्यानंी 
णनधार केला होता. फर्गगसन महाणवद्यालयात अपल्या णमत्रमंडळींची एक बैठक त्यानंी घेतली. कवे याचं्या 
या कल्पनेला णवरोधासाठी नव्हे, पण सावधणगरीचा आिारा म्हणून पराजंपे यानंी प्रणतकूल मत व्यक त केले 
होते. डॉ. र. पु. पराजंपे त्याचें अप त. म्हणूनच कवे याचं्या चळवळीणवषयी त्यानंा जी काळजी वाटत होती, 
ती त्यानंी ईघडपणे व्यक त केली. “जाणीवपूवगक ईत्क्रातंी साध्य करताना घाइ टाळणे अवश्यक 
ऄसते”ऄसे पराजंपे म्हणाले. फर्गगसनमधील बठैकीला डॉ. पराजंपे, हणरभाउ अपटे याचं्याबरोबरच प्रा. 
केिवराव काणनटकर, णलमये आ. सहानुभतू व्यक ती ईपस्स्थत होत्या. महाराष्ट्र मणहला णवद्यापीठ स्थापन 
करण्याची कल्पना या बठैकीत मान्य करण्यात अली. प्रा. काणनटकरानंी सभा संपताच या कायासाठी 
तीनि ेरुपयाचंी देणगी णदली. 

 
 यानंतर या योजनेला ऄणंतम स्वरूप देण्यापूवी कवे यानंी णवणवध के्षत्रातंील व्यक तींच्या भेटी 
घेतल्या. गव्हनगर जनरल याचं्या कायगकारी मंडळातील णिक्षणणवषयक सदस्य सर िकंरन नायर, डॉ. ऄनी 
बेझंट, गुरुवयग रवींद्रनाथ टागोर, िणेफल्ड णवद्यापीठाचे डॉ. णफिर याचं्यासमवते त्यानंी चचा केली. 
रवींद्रनाथ टागोर यानंा तर ही कल्पना खूप अवडली. त्यानंी स्वतः दीडि ेरुपये देणगी णदली. भारताच्या 
ईन्नतीसाठी कायग करणारे सर णवल्यम वडेरबनग हे ‘आंणडया बेणनणफट फंड’ या णनधीद्वारे हे काम करीत 
ऄसत. रॅी. वडेरबनग यानंाही कवे यानंी अपल्या मणहला णवद्यापीठ ईपक्रमाची माणहती णदली होती. वडेरबनग 
याचं्या देहावसानंतर या णनधीतून ऄनाथबाणलकारॅमासाठी १५० पौंड अणण भारतीय मणहला 
णवद्यापीठासाठी १०० पौंड देणगी णमळाली. 
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 आंणडयन सोिल णरफॉमगरचे सपंादक रॅी. नटराजन यानंी मात्र कवे याचं्या या कल्पनेला प्रथमपासून 
णवरोध केला होता. नटराजन यानंी एका लेखात णलणहले होते- 

 
 “ऄनाथबाणलकारॅमाला जे स्थान लाभले अहे, ते कवे याचंा ऄसीम त्याग व त्याचंी तळमळ यामुळे. 
पण ऄसा एखादा ईपक्रम पुढे चालणवताना यिाऐवजी प्रगतीच्या मागात ऄडथळेच णनमाण होण्याची 
िक्यता अहे. मणहला णवद्यापीठाची नवी योजना यि णमळण्याच्या लायकीची नाही.” 

 
 म.गाधंी याचंीही पुणे येथे कवे यानंी भेट घेतली. मणहला णवद्यापीठातील णिक्षण मातृभाषेत देणार 
ऄसल्याबद्दल म. गाधंी यानंी प्रथम कवे याचें ऄणभनंदन केले. मात्र गाधंीजी यानंा ‘आंग्रजी णवषय सक तीचा’ 
ही कल्पना अवडली नाही. आंग्रजी हा ऐस्च्छक णवषय ऄसावा ऄसे म. गाधंी याचें दृढ मत होते. कवे मात्र 
आंग्रजी णवषय सक तीचा ठेवण्याबाबत अग्रही होते. कवे यानंी म. गाधंी यानंा मृदु अवाजात साणंगतले- 

 
 “आंग्रजी हा णवषय ऐस्च्छक ऄसावा ऄसा अपला अग्रहच ऄसेल, तर अपल्या सहानुभतूीवाचून हा 
प्रकल्प सुरू करणे हे अम्ही अमचे दुदेव समजू.”गाधंीजी म्हणाले- 

 
 “तुम्ही अहात म्हणून मी माझ्या मताचा अग्रह धरीत नाही. मात्र माझे मत तेच अहे.”या संकस्ल्पत 
णवद्यापीठासाठी म. गाधंी यानंी द. म. १० रु. वगगणी देण्याचे ठरणवले. म. गाधंी याचं्यासमवते कवे 
ऄहमदाबाद येथे गेले अणण त्यानंी तेथील सभेत मणहला णवद्यापीठाची माणहती णदली. 

 
 या कायाच्या प्रचारासाठी णवणवध णठकाणी प्रवास करून कवे यानंी णवणवध के्षत्रातील व्यक तींच्या 
भेटी घेतल्या. सव्हंर्टस ऑफ आंणडया सोसायटीचे रॅीणनवास िास्री याचंी मद्रास आथे भेट घेतली. ‘प्रहदु’ या 
आंग्रजी दैणनकाचे संपादक कस्तुरी रंगा ऄय्यर याचंा पाप्रठबा णमळाला. कलकत्ता, लाहोर, जालंधर या 
णठकाणीही त्यानंी अपल्या या कायाचा प्रसार केला. कवे याचें ऄन्य सहकारीही बाहेर पडले. वणेूताइ 
नामजोिी णवदभग अणण मध्यप्रातंात गेल्या, पावगतीबाइ अठवले यानंी बेळगाव, धारवाड, हुबळी, गदग या 
कनाटकातील िहरानंा भेटी णदल्या. कृष्ट्णाबाइ ठाकूर यानंी मध्यभारतात प्रचार केला. णवद्यापीठ स्थापन 
करण्यासाठी सुमारे १२०० मतदाराचंा पदवीधर संघ तयार झाला. 

 
 कवे पुण्याला परत अले अणण णनयोणजत णवद्यापीठासाठी त्यानंी सेनेटच्याणनवडणुकीचे अयोजन 
केले. णवद्यापीठाच्या सेनेट ( ऄणधसभा) वर ६० सभासद णनवडून अले. यापकैी ५ मणहला होत्या. मणहला 
णवद्यापीठीच्या ऄणधसभेची पणहली बैठक ३ व ४ जून १९१६ रोजी झाली. णवद्यापीठाचे पणहले कुलगुरु म्हणनू 
कवे याचें मागगदिगक व गुरु डॉ. रामकृष्ट्ण गोपाळ भाडंारकर याचें नाव त्याचं्या मनात अले. डॉ. भाडंारकर 
कुलगुरु अणण ईपकुलगुरु म्हणून डॉ. र. पु. पराजंपे ही नाव ेणनणरृत झाली. पराजंपे याचंा या योजनेला 
अधी णवरोध होता. तरी नंतर त्यानंी पदवीधर मतदार यादीत अपले नाव नोंदवले अणण ५०० रु. देणगीही 
णदली. 
  
 जपानमधील मणहला णवद्यापीठासबंंधी, ज्या कोणा ऄञात व्यक तीने केवळ माणहतीसाठी, जे 
पणरपत्रक पाठवले होते ते या णवद्यापीठाचे ईगमस्थान होते. या पत्रकाने जी स्फूती णदली ती कवे कधीही 
णवसरले नाहीत. प्रत्येक वार्थषक ऄहवालात या पत्रकाची दखल घेण्यात येत ऄसे. यातूनच पढेु नावारुपाला 
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अलेले मणहला णवद्यापीठ ३ जून १९१६ रोजी भारतातील पणहले मणहला णवद्यापीठ म्हणून अकारास अले. 
भारतात मणहलाचं्या ईच्चणिक्षणाबाबत नव ेक्राणंतपवग सुरू झाले. 

 
 ६ जुलै १९१६! 

 
 नव ेमहाणवद्यालय सुरू झाले. पणहले प्राचायग म्हणून णवद्यापीठाच्या सेनेटने कवे याचंीच णनयुक ती 
केली. पण कवे यानंा णनधी संकलन व कायगप्रसार यासाठी बरेच प्रहडाव ेलागणार होते. प्रहगणे येथे राहून 
प्राचायगपद साभंाळणे अणण कायगप्रसार ही दोन्ही कामे होणे ऄवघड होते. म्हणून प्राचायगपदी ना. म. 
अठवले याचंी णनयुक ती झाली. णवद्यापीठाचे रणजस्रार म्हणून ह. रा. णदवकेर याचें नाव णनणरृत झाले. 
महाणवद्यालयातील प्रथम वषात मणहलारॅमातीलच चार मुलींना परीक्षा घेउन प्रविे देण्यात अला. मंुबइ 
णवद्यापीठातून मणॅरकची परीक्षा ईत्तीणग झालेली रेवती केतकर ही णवद्यार्थथनीही या महाणवद्यालयात अली. 

 
 कवे यानंी णवद्यापीठाच्या प्रसारासाठी अपली भ्रमणयात्रा सुरू ठेवली. गावोगाव दौरे केले. 
ऄणवरॅातं रॅम व ऄथक कायग यामुळे स्थापनेपासून केवळ चार वषांच्या कालखंडात णवद्यापीठाकडे दोन 
लाख सोळा हजार एके्कचाळीस रु. पासष्ट पसेै आतकी जमा होती. ऄनेक रॅीमंत, बरेच मध्यमवगीय अणण 
काही सामान्य व्यक तींनीही या कायासाठी अपुलकीने मदत केली. 

 
 पणहल्या चार वषांत णवद्यार्थथनींची संख्या मात्र फारिी वाढली नाही. १९१९ मध्ये णवद्यापीठाची 
पणहली पदवीधर णवद्यार्थथनी बाहेर पडली. १९२० मध्ये ही संख्या केवळ तीनच होती. 

 
 णवद्यापीठाच्या प्रगतीबाबत काही ताणंत्रक व बऱ्याच अर्थथक ऄडचणी होत्या. सरकारकडून या 
णवद्यापीठाला ऄजून ऄणधकृत मान्यता णमळालेली नव्हती. अणण णवद्यापीठाच्या पदवीला समाजात व 
व्यवहारी जगतात मानमान्यता नव्हती. 

 
 णवद्यापीठाची प्रगती गजगतीने नव्हे तर मंुगीच्या पावलानंी चालली होती. काही मुलींनी तर 
मणहलारॅम सोडून हुजुरपागेच्या िाळेत प्रविे णमळणवला होता. त्या मुली णवद्यापीठाकडे येणाऱ्यापंकैी 
होत्या. 

 
 ऄसे ऄसले तरी कवे हे नाईमेद होणाऱ्यापंकैी नव्हते. परदेिातील ऄनेक देणगीदारानंी त्याचं्या या 
कायासाठी लहानमोठ्या देणग्या णदल्या. डॉ. णवठ्ठल राघोबा लाडें हे युगाडंा येथे ऄसत. त्याचं्या 
मृत्यूपत्रातील आच्छेनुसार कवे यानंा ४०,००० रु. त्याचं्या णवरॄस्तानंी पाठवनू णदले. ही गोष्ट १९१७ 
सालातील होय. ऄिा काही अरॄासक घटनामुंळे कवे याचंा ईत्साह वाढत गेला. 

 
 अता ऄण्णासाहेब कवे साठीकडे झुकले होते. १८ एणप्रल १९१८ रोजी कवे याचंी एकसष्ठी करावी 
ऄिा णवचारानंी ऄनेक व्यक ती पे्रणरत झाल्या. स्रीला मानाचं स्थान णमळाव ं म्हणून साठीतही ईत्साहानं व 
णनरपेक्षपणे काम करणाऱ्या ऄण्णाचंा देिभर वगेळ्या पद्धतीने गौरव व्हावा ऄसे ऄनेकानंा वाटत होते. 
त्याकाळी लोकणप्रय ऄसलेलं माणसक मनोरंजन याचें संपादक का. र. णमत्र यानंी कवे याचं्यासबंंधी एक 
णविषेाकं प्रकाणित केला. या णविषेाकंात ऄण्णासाहेब कवे याचं्या जीवनचणरत्राबरोबरच त्याचं्या कायाचा 
णवस्तृत अलेख देण्यात अला होता. 
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 कवे यानंी मणहलाचं्या ईच्च  णिक्षणासाठी जे णवणवधागंी प्रयत्न केले ते अधी लोकानंा स्वपनवत्  
वाटत होते. पण या स्वपनाचे सत्यात रुपातंर झाले हे णदसले अणण त्याचें डोळे णदपले. कवे यानंी याबाबत 
काही णविषे प्रयोग केले. ईदा. पावगतीबाइ अठवले यानंा आंग्रजी भाषेच्या णविषे प्रणिक्षणासाठी त्यानंी 
आंग्लंड व ऄमेणरका आथं पाठणवण्याचा घाट घातला. ४६ वषांच्या अजी ऄसलेल्या पावगतीबाइ अठवले ५ 
ऑक्टोबर १९१८ रोजी जपानमागे ऄमेणरकेला गेल्या. सुरुवातीला पावगतीबाइंनाही क्षणभर वाटले की, 
अपण ऄधंारात ईडी घेत अहोत. पण ही ऄधंारातली ईडी लख्ख प्रकाि देणारी ठरली. 

 
 कवे याचं्या एकसष्टाव्या वाढणदवसाणनणमत्त महाराष्ट्रातील मणहलानंी कवे यानंा एक थैली णदली. या 
थैलीतील २५०० रु. मध्ये स्वतःचे २०० रु. भर घालून हे सवग पैसे कवे यानंी पावगतीबाइ अठवले यानंा 
प्रवासखचासाठी णदले. पावगतीबाइनी ऄमेणरकेहून परतताच अपल्या णवधवारॅमाच्या कायाला पुन्हा वाहून 
घेतले.परदेिातील व्यापक ऄनुभवाचंा फायदा त्यानंी कवे याचं्या संस्थेला करून णदला. 

 
 ऄण्णासाहेबाचंी साठी सवगत्र णनरणनराळ्या प्रकारे साजरी करण्यात अली. णवद्यापीठाची कल्पना 
मूतग स्वरूपात साकारली होती. तरीही ऄजून हा वृक्ष बहरायचा होता. त्याला डौलदार व्हायचं होतं. त्याला 
अणखी खतपाण्याची अवश्यकता होती. 

 
 मंुबइ नगरीत ऄनेक दानिरू गभगरॅीमंत होते. त्याचं्या ईदारतेतून मंुबइत व महाराष्ट्रात काही 
संस्थानंा जीवनसत्त्व णमळालेले होते. ऄिापंैकीच एक होते सर णवठ्ठलदास ठाकरसी. ठाकरसी यानंी 
अपल्या मातुःरॅीच्या नाव ेणिष्ट्यवृत्त्या देण्यासाठी णवद्यापीठाकडे दरसाल एक हजार रुपये देणे मान्य केले 
होते. सर णवठ्ठलदास ठाकरसी, त्याचें कुटंुबीय व काही णमत्रमंडळी परदेिपयगटनास जाणार होती. कवे 
णवद्यापीठासाठी मदत मागायला त्याचं्याकडे गेले होते. त्याचं्या मागणीवरून कवे यानंी अरॅमातीलच 
सीताबाइ ऄण्णेणगरी यानंा या गटाबरोबर प्रवासास पाठणवले. ही सवग मंडळी चीन व जपान या देिातं 
जाउन अली. त्यानंी टोणकयोतील मणहला णवद्यापीठाला भेट णदली. साति े णवद्यार्थथनी णवद्यापीठाला 
जोडून ऄसलेल्या वसणतगृहात राहून णिक्षण घेत होत्या. ठाकरसी मंडळींना ही गोष्ट भावली. त्याचं्याही 
मनात यासंबधंी णवचारचक्र सुरू झाले. परतीच्या प्रवासात बोटीवर सीताबाइ ऄण्णेणगरी याचं्यािीही त्यानंी 
चचा केली. कवे याचं्या मणहला णवद्यापीठाच्या णवद्यमानस्स्थतीणवषयी माणहती घेतली. 

 
 ठाकरसी परतले तेव्हा त्यानंा भेटण्यासाठी कवे बंदरावरच गेले होते. ठाकरसी यानंी कवे यानंा 
मुद्दाम वगेळ्या वळेी पाचारण केले अणण मणहला णवद्यापीठाच्या णवकासासाठी ईदार देणगी देण्याचा 
मनोदय व्यक त केला. कवे त्यानंा भेटले. अणखी एकदा महाबळेरॄरला जाउन भेटले तेव्हा त्याचं्याबरोबर 
डॉ. पराजंपे अणण प्रप्र. केिवराव काणनटकर हेही होते. या बैठकीत ऄसे ठरले की, सर णवठ्ठलदास 
ठाकरसी अणण त्याचें वारस यानंी णवद्यापीठाला प्रणतवषी साडेबावन हजार रु. णनरंतर देत रहाव.े याणिवाय 
णवद्यापीठाचे नाव ‘रॅीमती नाथीबाइ दामोदर ठाकरसी भारतवषीय मणहला णवद्यापीठ’ ऄसे ठेवाव े ऄसे 
ठरले. पुण्यात ताबडतोब एक हायस्कूल सुरू करणे, प्रहगण्याचे कॉलेज लवकरच िहराच्या जवळ नेउन 
तेथे वसणतगृह सुरू करणे, िक्य णततक्या लवकर मंुबइस एक कॉलेज काढून त्यात मराठी व गुजराती या 
दोन िाखा सुरू कराव्यात. सेनेटच्या सभा िक्यतो मंुबइत अयोणजत कराव्यात, पुण्यातले हायस्कूल व 
पुण्यातली िाळा यानंा ऄनुक्रमेरॅीमती नाथीबाइ दामोदर ठाकरसी कन्यािाळा व रॅीमती नाथीबाइ दामोदर 
ठाकरसी मणहला पाठिाळा ऄिी नाव ेद्यावीत. ठाकरसी वा त्याचें वारस यानंी सूणचत केलेले पाच सदस्य 
सेनेटवर ऄसावते ऄिा स्वरूपाच्या ऄटी मान्य करण्यात अल्या. 
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 सर णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्याप्रमाणेच त्याचें स्नेही मूलराज खटाविठे याचं्याकडून ३५,००० रु. 
ची देणगी णमळाली. पणु्यातील महाणवद्यालयाला जोडून वसणतगृह बाधंण्यासाठी या देणगीचा ईपयोग 
करता अला. नव्या िाळेची स्थापना करून ऄसलेल्या िाळा णवद्यापीठाला जोडून घेणे हे कायग अता कवे 
यानंा लगोलग करावयाचे होते. मंुबइच्या वणनता णवरॅाम या संस्थेला णवद्यापीठाला जोडून घेणे हे कायग 
अता कवे यानंा लागोलाग करावयाचे होते. मंुबइच्या वणनता णवरॅाम या संस्थेने णवद्यापीठाला अपली िाळा 
संलग्न करण्यास संमती णदली. सातारा येथेही मुलींची िाळा स्थापन करण्यात अली. णवद्यापीठाच्या 
पदवीधर णवद्यार्थथनीला ‘गृणहतागमा’ ऄिी पदवी णदली जात होती. णवद्यापीठाच्या णवकासासाठी 
महाराष्ट्रभर मुलींच्या िाळाचे जाळे तयार झाले. बेळगाव व सागंली आथं िाळा सुरू झाल्या. 

 
 ‘रॅीमती नाथीबाइ दामोदर ठाकरसी णवद्यापीठ’ या णवद्यापीठाला केवळ महाराष्ट्रापरुतीच 
समाजमान्यता न राहता त्याला देिपातळीवर समाजमान्यता णमळावी यासाठी कवे अता प्रयत्निील होते. 
णवद्यापीठाला भारतीय मणहला णवद्यापीठ ऄसे जे नाव देण्यात अले होते, ते त्यामुळेच. ऄहमदाबादमधील 
स्री केळवणी मंडळी या संस्थेने अपली िाळा णवद्यापीठािी सलंग्न केली. १९२२ मध्ये सुरतचे मणहला 
णवद्यालय णवद्यापीठाला जोडण्यात अले. १९२७ साली भावनगरचे मणहला णवद्यालय एस. एन. डी. टी. या 
णवद्यापीठािी सलंग्न झाले. देिभर णवद्यापीठाचे नाव झाले. 

 
 णवद्यापीठाचा वलेणवस्तार अता चागंलाच वाढला. णवद्यापीठाचे संघटक या नात्याने कवे यानंी 
अपले कायग ऄखंडपणे सुरू ठेवले होते. णवद्यापीठाच्या कुलसणचवानंी अपल्या एका वार्थषक ऄहवालात 
णवलक्षण अत्मणवरॄासाने णलणहले होते- 

 
 “मणहलासंाठी स्वतंत्र णवद्यापीठ ऄसणे आष्ट अहे प्रकवा नाही हा प्रश्न णवचारण्याची अता गरजच 
ईरली नाही. हा प्रयोग यिस्वी करण्यासाठी कसोिीने प्रयत्न केले जात अहेत.” 

 
 मणहला णवद्यापीठाला जोडलेल्या िाळातूंन णकमान वतेनावर काम करण्यासाठीकवे यानंी मणहला 
कायगकत्यांना प्रवृत्त केले. या सवग कायात काही महत्त्वाच्या व्यक्ती  कवे याचं्यासमवते होत्या. डॉ. रा. गो. 
भाडंारकर, डॉ. र. पु. पराजंपे हे णिक्षणतज्ञ, सर महादेव चौबळ, सर लल्लुभाइ िहा, सर चुन्नीलाल मेहता 
आ. नामणंकत व्यक ती णवद्यापीठाच्या कायािी प्रथमपासून संबंणधत होत्या. 

 
 मणहला णवद्यापीठातील णस्रयाचं्या वगेळ्या ऄभ्याक्रमाबाबत मात्र वगेवगेळी मते होती हे मागे नमूद 
केलेच अहे. णस्रयाचंी मानणसकता, त्याचंी जबाबदारी व त्याचें कौटंुणबक स्थान या गोष्टींचा णवचार करून 
णस्रयासंाठी वगेळा ऄभ्यासक्रम ऄसावा ऄसे णनणरृत केले गेले ऄसले, तरी त्यामुळे कदाणचत ऄसा गैरसमज 
णनमाण झाला ऄसता की, णस्रयाचंा बौणद्धक दजा पुरुषाचं्या बौणद्धक दजाहून कमी ऄसतो. हा समज 
नाहीसा होइपयंत वगेळा ऄभ्यासक्रम ऄसू नये, ऄसे मद्रास येथील सामाणजक सुधारणा पणरषदेच्या 
ऄध्यक्षपदावरून बोलताना रॅी. नटराजन हे संपादक म्हणाले. 
 मणहला णवद्यापीठाच्या ईत्तम कायाची दखल मंुबइ प्रातंाचे णिक्षणखातेही घेत होते. १९२५-२६ या 
वषी णिक्षणखात्याने या णवद्यापीठाच्या कायाचा गौरवपूणग ईल्लेहख करून णलणहले अहे- 

 
 “या प्रातंातील ऄनेक िाळा या णवद्यापीठािी सलंग्न अहेत. या िाळाचें वैणिष्ट्ट्य म्हणजे आंग्रजी 
णवषय वगळता ऄन्य सवग णवषय या िाळातूंन मातृभाषेतून णिकणवले जातात.” 
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 याणिवाय या खात्याच्या ऄहवालात कवे याचं्या कायाचीही णविषे प्रिसंा केलेली अढळते ती 
ऄिी- “मणहला णिक्षणाचा, णविषेतः प्रौढ-मणहला-णिक्षणाचा णवचार करता प्रा. धोंडो केिव कवे अणण गो. 
कृ. देवधर यानंी केलेल्या कायाची प्रिसंाच करावी लागेल. प्रा. कवे यानंी तीस वषांपूवी स्थापन केलेल्या 
एका छोट्यािा वसाहतीचे अता एका भव्य णवद्यापीठात रूपातंर झाले अहे. या णवद्यापीठाचे वैणिष्ट्ट्य 
म्हणजे तेथील माध्यम मातृभाषा ऄसून मुलींच्या गरजा व पणरस्स्थती लक्षात घेउन तेथील ऄभ्यासक्रम 
अखण्यात अला अहे. तसेच भारतीय जीवनातील साधेपणा कायम राखून ऄभ्यासक्रमाची अखणी 
करण्यात अली अहे.” 

 
 १९१५ मध्ये कवे यानंी अपले अत्मवृत्त णलहून प्रणसद्ध केले होते. साठीपासून सत्तरीपयंत कवे यानंी 
अपल्या कायासाठी, वय झाले ऄसूनही ऄथक प्रयत्न केले. १९२८ मध्ये त्यानंी अपल्या एका णनवदेनात 
णवचार व्यक त केले अहेत- 

 
 “मी केलेले प्रयत्न ऄगदीच व्यथग ठरले नाहीत. ईच्च अणण कणनष्ठ मध्यमवगीय लोकाकंडून 
णमळालेल्या देणग्याचं्या जोरावर जगात स्थापन झालेले हे ऄिा प्रकारचे एकमेव णवद्यापीठ अहे याचा मला 
ऄणभमान वाटतो.” 

 
 कवे अता सत्तर वषांचे झाले. सुदैवाने त्याचं्या िरीरप्रकृतीने त्यानंा चागंली साथ णदली होती. 
त्याचं्या ७१ व्या वाढणदविी त्याचं्या स्रीणिक्षण ससं्थेच्या अजीव कायगकत्यांनी प्रा. कवे याचं्या 
अत्मचणरत्राची दुसरी अवृत्ती छापून प्रणसद्ध केली. कवे यानंी स्वतः नव्या अवृत्तीत अणखी काही लेखन 
करून भर घातली. यासाठी जी प्रकरणे त्यानंी णलणहली त्यामध्ये मणहला णवद्यापीठ स्थापनेचा व त्याच्या 
प्रगतीचा सणवस्तर आणतहास णलणहला. केवळ दोन मणहन्याचं्या ऄवधीत केलेल्या या लेखनाच्या ऄखेरच्या 
भागात कवे यानंी अपल्या ईदात्त भावना व्यक्त केल्या अहेत. 

 
 “पुनजगन्माच्या कल्पनेत जर सत्य ऄसेल व ऄतंकाळीच्या वासनेवर जर तो पुनजगन्म ऄवलंबनू 
ऄसेल, तर जगपालकाने माझे या कायावरील पे्रम ऄणधकाणधक वाढवाव ेव जन्मोजन्मी मला या कायासाठी 
तनमनधन ऄपगण करण्याची बुद्धी द्यावी ऄिी मी त्याचेजवळ याचना करतो.” 

 
 ऄनाथबाणलकारॅमापासून मणहला णवद्यापीठापयंत कवे यानंी एकाहत्तराव्या वषांत पदापगण करताना 
जे नेत्रदीपक कायग केले त्याची कृतञ दखल समाजानेही घेतली. 

 
 पुणे िहरात डेक्कन णजमखान्यावरील संभाजीपुलाच्या चौकापासून थेट एरंडवणे प्रहगण्यावरून 
जाणारा जो रस्ता अहे त्या रस्त्याला कवे याचं्या एकाहत्तराव्या वाढणदविी पुणे नगरपाणलकेने ‘महषी कवे 
पथ’ ऄसे नाव णदले. याच रस्त्यावरून ऄण्णा झोळी घेउन प्रहडले. चार चार अणे वगगणीसाठी त्यानंी 
पायपीट केली. पेरुगेटापासून प्रहगण्यापयंत रात्रीचे पायी गेले. सकाळी पायीच परत येत अले. कवे याचं्या 
प्रासाणदक पदणचन्हानंी पावन झालेला हा कवे रस्ता म्हणजे मूळची मणहला णिक्षणाची पायवाट अहे! 
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साता सम द्रापलीकडे 
 

 सत्तरी ओलाडंली. स्वपन साकार झालं. कौटंुणबक जीवनही समाधानी होतं. एक पतु्र िकंरराव 
अणिकेत स्थाणयक झाले होते. सवात थोरले रघुनाथराव पणॅरस णवद्यापीठातून गणणताची पदवी घेउन 
मंुबइत णवल्सन कॉलेजात नोकरी करीत होते. त्याचं्या सतंणतणनयमन कायाचा बराच बोलबाला होता. 
णदनकरराव डेक्ककन एज्युकेिन सोसायटीतच अजीव सदस्य झाले. भास्करराव हे पुत्र मणहलारॅमाचे काम 
करू लागले. णदनकररावाचं्या पत्नी आरावती यानंी मणहला णवद्यापीठाच्या रणजस्रार म्हणूनही काम केले. 
भास्कररावाचं्या पत्नी कावरेी याही ससं्थेतच णिणक्षका म्हणून काम करू लागल्या. भारतातील णवणवध 
णठकाणी ऄण्णानंी संस्थाणवकासासाठी प्रवास केला होता. पण ऄजून ते दयापार गेले नव्हते. 

 
 प्रप्र. ना. म. अठवले अणण ऄन्य सहकारी यानंी ऄण्णानंा सुचणवले की, त्यानंी परदेिात जाउन 
प्रचारकायग कराव.े मणहला णवद्यापीठाच्या चालकानंी ऄण्णासंाठी प्रावसखचग म्हणनू पाच हजार रुपये मंजूर 
केले. ऄण्णाचें धाकटे णचरंजीव भास्करराव याच सुमारास लीर्डस णवद्यापीठीत एम. एड. पदवीचा ऄभ्यास 
करीत होते. प्रा. हणरभाउ णदवकेर हेही पॅणरसमध्ये डॉक्टरेट पदवीसाठी संिोधन करीत होते. सूनबाइ 
आरावती कवे या जमगनीत बर्थलनमध्ये डॉक्टरेटसाठी ऄभ्यास करीत होत्या. डॉ. र. प.ु पराजंपे हे लंडनमध्ये 
आंणडया कौस्न्सलचे सभासद म्हणून वास्तव्यास होते. ऄसे सवग गणगोत परदेिात ऄसतानाच परदेिी जाणे 
योग्य म्हणून ऄण्णानंी जाण्याचे णनणरृत केले. 

 
 अपल्या प्रवासाचा हेतूही ऄण्णानंी णनणरृत केला होता. स्थलदिगन प्रकवासौंदयानुभतूी हा हेतू 
ठेवलाच नव्हता. ऄनाथबाणलकारॅम व मणहला णवद्यापीठ याचं्या कायाचा प्रचार अणण अर्थथक मदत 
णमळणवणे हाच हेतू ठेवनू ऄण्णानंी प्रवासयोजना तयार केली. 

 
 १६ माचग १९२९ रोजी रावळप्रपडी बोटीने रॅीमती कमलाबाइ देिपाडें ( तात्यासाहेब केळकर याचंी 
कन्या ) याचं्यासह ऄण्णा मंुबइहून आंग्लंडला जाण्यासाठी णनघाले. हैद्राबादचे न्या. मू. केिवराव नाइक 
हेही बोटीवर होते. िान्समधील मासेल्स बंदरावर ईतरून पॅणरसमागे ऄण्णा लंडनला गेले. आंग्लंड, िान्स, 
अयलंड, स्कॉटलंड आ. देिामंध्ये णवणवध संस्थानंा त्यानंी भेटी णदल्या. महत्त्वाच्या व्यक तींच्या गाठीभेटी 
घेतल्या. ऑक्सफडग, कें णब्रज, लीर्डस येथील नामाणंकत णवद्यापीठानंा भेटी णदल्या. णवख्यात िास्रञ व 
तत्त्वञ डॉ. अआन्स्टाआन याचंी बर्थलनमधील भेट ऄणवस्मरणीय ठरली. डेन्माकग मधील एल्णसनार येथील 
अंतरराष्ट्रीय िकै्षणणक संमेलनाला ते ईपस्स्थत राणहले. पणॅरसमध्ये णस्रयासंाठी ऄसलेले एक प्रिस्त 
वसणतगृह त्यानंी पाणहले. युरोपच्या दौऱ्यात पाच मणहन्यातं सुमारे पन्नास िहरानंा त्यानंी भेटी णदल्या. 
व्याख्याने णदली. सुमारे ४० णिक्षणसंस्थाचें णनरीक्षण केले. साडेबारा हजार रु. अर्थथक मदत णमळणवली. 
यानंतर त्याचंा ऄमेणरकेचा प्रवास सुरू झाला. युरोपातील प्रवास सपंवनू णरलायन्स बोटीने ते ऄमेणरकेकडे 
णनघाले. ऄण्णा न्यूयॉकग ला पोचले. ते पोचण्यापूवीच तेथील वृत्तपत्रातूंन त्याचें फोटो व त्याचंी माणहती 
अली होती. णजणनव्हा येथील एका पणरषदेलाही ऄण्णा यापूवीच ईपस्स्थत होते. या पणरषदेत जगाच्या 
णवणवध भागातूंन पंधराि ेप्रणतणनधी अले होते. णजणनव्हा पणरषदेला ऄमेणरकेतील एक गोगटे नावाचे गृहस्थ 
ईपस्स्थत होते. त्यानंी ऄमेणरकेत आटंरनॅिनल हाउसमध्ये ऄण्णाचंी ईतरण्याची सोय केली. रॉकफेलर 
याचं्या ईदार देणगीतून ही संस्था स्थापन झालेली अहे. ५७ राष्ट्रातंले ६०० णवद्याथी त्यावळेी णतथ ंरहात 
होते. प्रहदुस्थानातीलही वीस णवद्याथी होते. त्यामध्ये पणु्याचे फर्गगसनचे पी. व्ही. बापट अणण पुण्याच्याच 
मनैाताइ िहाणे होत्या. ऄमेणरकेतील प्रवासात त्यानंा ऄनेक महाराष्ट्रीय मंडळी भेटली. त्याचं्यातफे 
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ऄमेणरकेत ऄसलेल्या परप्रातंीय भारतीयाचं्या ओळखी झाल्या. ऄमेणरकेतील प्रवासात िकै्षणणक 
गोष्टीबरोबरच सामाणजक बाबींकडेही ऄण्णाचें लक्ष वधेले गेले. ऄमेणरकेत सरास अंतरदेिीय व 
अंतरप्रातंीय णववाह होतात हे त्यानंा णदसून अले. णवद्यापीठाच्या कामातून मुक त झाल्यावर ऄिाच प्रकारचे 
काम करायचे त्यानंी ठरणवले होते. ‘समता-संघ’ या संस्थेद्वारे ऄिा अंतरदेिीय व अंतरप्रातंीय णववाहाचंा 
पुढे ऄण्णानंी बराच परुस्कार केला. 

 
 युरोप व ऄमेणरकेत लोक ऄत्यंत णिस्तीने वागतात व स्वच्छता पाळली जाते हे त्यानंा णविषे 
जाणवले. तेथून भारतात अपले नातेवाइक, णमत्र, पणरणचत यानंा ऄण्णानंी जी पते्र णलणहली. त्यापैकी एका 
पत्रात ते अवजूगन णलणहतात- 

 
 “कोणी रस्त्यात थंुकावयाचा नाही. नाक प्रिकरणार नाही; प्रकवा केरकचरा टाकणार नाही. 
प्रत्येकाजवळ हातरुमाल ऄसतो. व णविषेप्रसंगी नाक प्रिकरणे, थंुकणे त्यातच करून घरी गेल्यावर तो 
बदलतात. रेल्वचे्या णतणकट ऑणफसाजवळ प्रकवा नाटकणसनेमागृहात गदी झाली, तर मागनू येणारे 
धप्रटगण कोपरखळ्या मारीत पुढे जाण्याची धडपड करावयाचे नाहीत. ते जसे येतील तसे रागं करून ईभे 
राहतील. ऄिा िकेडो लोकाचं्या रागंा लागलेल्या ऄसतात. गाडी चकुत ऄसली प्रकवा खेळ सुरू झालेला 
ऄसला तरी अपली पाळी येइल तेव्हाच णतणकटे घेतात.” 

 
 दुसऱ्या एका पत्रात आंग्लंडमधील रॅीमंताचंी मुले अणण ऄमेणरकेतील रॅीमंताचंी मुले यातंील फरक 
दाखवनू ऄमेणरकेत ‘रॅमप्रणतष्ठा’ किी रुजली अहे याबद्दल ते णलणहतात- 

 
 “आंग्लंडात रॅीमंताचें मुलगे वणडलाचं्या संपत्तीच्या बळावर बहुधा अढ्यतेने वागणारे अढळायचे. 
ऄमेणरकेतील रॅीमतंाचंी मुले पुष्ट्कळवळेा अपल्या पायावर ईभे राहण्याचा प्रयत्न करून, टके्कचटोणपे 
खाउन जगाचा ऄनुभव णमळवतात. ञानसपंादन करतात. णकत्येक वळेा रस्त्यात प्रहडून वतगमानपते्र 
णवकणारा, णवद्यार्थ्यांच्या वसणतगृहात वाढण्याचे प्रकवा भाडंी णवसळण्याचे काम करणारा ऄथवा फळाचंा 
हंगाम अला ऄसता फळझाडावंरून फळे वचेून काढणारा मुलगा एखाद्या कोट्यधीिाचाही ऄसू िकेल. 
ऄसे करण्यात त्या मुलाला कोणताही कमीपणा वाटत नाही व त्याचंी अइबापेही ऄिा कामी मुलाला 
ईते्तजनच देतात. अमच्या देिातील रॅीमंताचं्या मुलानंी ऄनुकरण करण्यासारखी ही गोष्ट अहे.” 

 
 सावगजणनक कायात णस्रया मोकळेपणाने भाग घेतात. काही णस्रया समाजकायाच्या ध्येयाने पे्रणरत 
होउन ऄणववाणहत राहतात ही बाब कवे यानंा णविषे भावली. ‘आंटरनॅिनल ऄसोणसएिन फॉर पीस ऄँड 
िीडम’ ही अंतरराष्ट्रीय स्वरुपाची ससं्था णस्रयानंीच चालणवलेली होती. णतच्या िाखा सवगत्र होत्या. 
णस्रयाचं्याया कामणगरीचे ऄण्णानंा खूप कौतुक होते. लॉस एंजल्सच्या ऄवतीभोवती ३, ४ णठकाणी अणण 
नंतर सनॅिॉस्न्सस्कोला कवे गेले. णतथ ं जवळच ऄसलेल्या णमल्स कॉलेजमध्ये पढेु सीताबाइ ऄण्णेणगरी 
णिकल्या. त्यानंी णतथंच गृहिास्रात बी. ए. पदवी णमळणवली. ऄण्णाचं्या ऄमेणरकेतील प्रवासात त्याचें पुत्र 
भास्करराव याचंा त्यानंा खूपच ईपयोग झाला. 

 
 अणण अता ऄमेणरकेहून ऄण्णा णनघाले अणिया खंडाकडे, जपानला ७ जानेवारी १९३० रोजी 
ऄण्णा योकोहामा बंदरात ईतरले. या प्रवासात वळेेसंबधंी एक गमतीदार गोष्ट ऄण्णाचं्या ध्यानी अली. 
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पूवेकडून पणरृमेकडे जाताना घड्याळ रोज २०-२५ णमणनटे मागे कराव ेलागते. अणण ईलट पणरृमेकडून 
पूवेकडे जाताना पुढे कराव ेलागते. काळ सारखा बदलत ऄसतो हे सत्य त्यानंा जाणवले. 

 
 जपानमध्ये जाण्यात त्यानंा रस होता. कारण जपानी ससं्थेच्या पत्रकावरून स्फूती घेउनच कवे 
यानंी अपली संस्था नावारुपाला अणलेली होती. योकोहामा हेच णठकाण ऄण्णानंी मध्यवती मानले. 
योकोहामा, टोणकयो, कोबो या िहरानंा त्यानंी भेटी णदल्या. टोणकओतील णस्रयाचं्या णवरॄणवद्यालयाचे दिगन 
घडले याचा अनंद खूप झाला. १९२३ च्या भकंूपामुळे योकोहामा, टोणकयो, ही िहरे जणमनदोस्त झाली 
होती. णवरॄणवद्यालयाच्या आमारतीही ईद्ध्वस्त झाल्या होत्या. पण पराकोटीचा ध्येयवाद अणण चाणाक्ष 
व्यवहार या गुणाचं्या जोरावर णवरॄणवद्यालयाच्या चालकानंी साध्या झोपड्या बाधूंन हळुहळु नवीन आमारती 
तयार केल्या. या घटनेमुळे ऄण्णा प्रभाणवत झाले होते. 

 
 कोबे या गावी फते्तऄली या गहृस्थाकंडे ऄण्णाचंा मुक काम ऄसताना ऄण्णाचें सामान चोरीला गेले. 
सुदैवाने जमणवलेल्या णनधीची णपिवी सुरणक्षत राणहली. कोबे येथेच ५०० णवद्यार्थथनी णिकत ऄसलेल्या एका 
कॉलेजला त्यानंी भेट णदली. या कॉलेजमधील ऄभ्यासक्रमात संगीत व गायन यावंर णविषे भर होता. ही 
गोष्ट ऄण्णानंी मनात नोंदवली. २६ जानेवारी १९३० रोजी िाघंाय मारू या बोटीने ऄण्णानंी चीनकडे प्रयाण 
केले. जपानमध्ये सुमारे एक हजार येन वगगणी जमली होती. चीनमध्ये ते ज्या काळात गेले होते ते णदवस 
णचनी वषारंभोत्सवाचे होते. िाळा व महाणवद्यालये बंद होती. थोडेच णदवस िाघंायमध्ये राहून ऄण्णा 
हाँगकॉगला गेले. तेथून णफणलपाआनला मणॅनला आथं गेले. मग जावा, मलाया, प्रसगापूर आथं गेले. ५ एणप्रल 
१९३० रोजी मलायातील भेटीगाठी संपवनू रोहना बोटीने मद्रासमागे यायला णनघाले. १४ एणप्रलला 
ऄण्णाचंी पृर्थ्वीप्रदणक्षणा पूणग झाली. 

 
 ऄण्णानंी  ‘Looking back’ या नावानं एक आंग्रजी अत्मवृत्त णलणहलं अहे. यामध्ये त्याचं्या या 
समुद्रपयगटनाच ं तपिीलवार वणगन अहे. प्रवासाचा एकंदर खचग १२,७०० रु. झाला अणण या प्रदीघग 
भ्रमणाद्वारा २७,००० रु. वगगणी जमली. ऄण्णानंी मणहलाणवद्यापीठाकडे १४,३०० रु. जमा केले. या 
अर्थथकलाभाबरोबरच महत्त्वाचा फायदा ऄसा झाला की, जागणतक पातळीवर मणहला णवद्यापीठाचा 
पणरचय करून देण्यात ऄण्णा यिस्वी झाले. मराठी व आंग्रजी याणिवाय दुसऱ्या कोणत्याही भाषा ऄवगत 
नसल्या, तरी ऄण्णानंी णवदेिात संवाद साधण्याचे काम णनभावनू नेले. 

 
 ऄण्णानंा या दौऱ्यात फार लाभ झाला नाही ऄसे काहींचे म्हणणे होते. पण ऄण्णानंी काटकसरीने 
प्रवास केला यावर मात्र कोणाचेही दुमत नव्हते. याणिवाय ऄण्णाचं्या परदेिदौऱ्याचा एक पयायी लाभ 
अपल्या देिाला ऄसा झाला की, प्रहदुस्थानासबंंधी जाणता-ऄजाणता जो प्रचार परदेिात केला जात 
होता, त्याला काही प्रमाणात पायबंद बसला. प्रहदुस्थानबद्दलचे अणण प्रहदी लोकाबंद्दलचे जे मत प्रणतकूल 
होते ते ऄनुकूल होण्यास या दौऱ्याची मदत झाली. 

 
 अपल्या या परदेिदौऱ्यात ऄण्णानंी िकै्षणणक व सामाणजक ससं्थानंा भेटी देउन जी णविषे 
णनरीक्षणे केली, त्याचंा सारािं खालीलप्रमाणे अहे. या णनरीक्षणाचंा ईपयोग अपल्या णवद्यापीठातंील 
णिक्षणक्रमात बदल व सुधारणा करण्यासाठी णनणरृतपणे होणार होता. 

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

ऄनुक्रमणणका 
 

✺ परदेिातील बहुतेक िाळातूंन व्यायामासाठी स्वतंत्र दालने होती.संगीताच्या तालावर सवांच्या 
 हालचाली एकत्र व सारख्या होतील ऄसे णिक्षण मुलींना णदले जात ऄसे. मुलींना कपडे 
 बदलण्यासाठी सोयी होत्या. 

 
✺ डॉक्टराचंी सोय आ. गोष्टींमुळे अरोग्याकडेही णविषे लक्ष णदले जात ऄसे. 

 
✺ युरोप व ऄमेणरकेतील मुलींच्या िाळातूंन व कॉलेजातूंन प्रपंचिास्र व अरोग्यिास्र या णवषयाकंडे 
 णविषे लक्ष णदले जाते. णिवणकाम, स्वयंपाक, कपडे धुणे, कपबिा णवसळणे, भाडंी स्वच्छ करणे. 
 पणरसर स्वच्छता, िरीर स्वच्छता या घटकाचंा ऄभ्यासात समाविे होता. या णवषयाचं्या णिणक्षका 
 तयार करण्याच्या िाखा णकत्येक िाळानंा जोडल्या होत्या. ऄनेक रॅीमतंाचं्या घरी व औद्योणगक 
 के्षत्रातं ऄसे णिक्षण घेतलेल्या णस्रयानंा सेवचेी सधंी णमळत ऄसे. प्रपंचिास्र (Domestic Science 
 ऄथवा Home Economics) हा ऐस्च्छक णवषय घेउन बी. ए. होता येत ऄसे. णकत्येक 
 णवद्यापीठातूंन या णवषयातंऄणधक संिोधन करून पीएच . डी. पदवी णमळणवता येत ऄसे. 

 
✺ जपानी णवद्यापीठात जपानी व पारृात्य पाकिास्र, जपानी राहणी व रीतभात अणण पारृात्य राहणी 
 व रीतभात याचें णिक्षण देणाऱ्या िाखा होत्या. अचार, स्वागत, वागणूक याबद्दलचे एक िास्रच 
 तयार झाले होते. त्याबद्दल पद्धतिीर णिक्षण णदले जात होते. चहासुद्धा पद्धतिीरपणे कसा द्यावा 
 याचे णिक्षण देण्यात येत होते. 

 
✺ ऄमेणरका व युरोप याणठकाणी सहणिक्षणाचा प्रयोग यिस्वी होत चालला अहे. सहणिक्षणाचा 
 णवरोध कमी होत होता. मात्र पूवीपासून जी केवळ मुलाचंी िाळा कॉलेजे होती त्यामध्ये 
 सहणिक्षणाची व्यवस्था ऄसणाऱ्या िाळाकॉलेजमध्ये मुलींच्या प्रविेाची संख्या जास्त होती. दहा 
 वषांच्या अतील मुलामुलींचे णिक्षण एकत्र होउ िकते. मात्र जपानी लोकाचें मत ऄसे अहे की, 
 मुलींची हायस्कूले व कॉलेजे वगेळीच ऄसली पाणहजेत. बऱ्याच पालकानंा अपली मुले व मुली 
 एकमेकात णमसळतात हे फारसे पटत नव्हते. 

 
✺ ऄमेणरकन लोक ऄत्यंत ईद्योगी होते. सायकंाळचा वळे खेळ व करमणूक यासाठी द्यायचा 
 ऄसल्याने संभाषणाला वळे णमळावा म्हणून दुपारी लंचसाठी मंडळी एकत्र जमतात. ऄमेणरकेत 
 णजकडेणतकडे स्रीपुरुषाचें क्लब अहेत. व्याख्यानानंतर व्याख्यात्याला ऄनेक प्रश्न णवचारीत. 
 व्याख्यात्याला ईत्तरे द्यावी लागत. गाधंी व टागोर ही दोन नाव ेसवग सुणिणक्षतानंा माहीत अहेत. 
 तेथील लोकामंध्ये प्रहदुस्थानणवषयी णजञासा वाढत अहे. परदेिात भारतासंबधंी ऄनेक गैरसमज 
 अहेत. ऄिा प्रश्नोत्तरातूंन हे गैरसमज दूर करण्याची संधी णमळते. 

 
 ऄिा णनरीक्षणाबंरोबरच ऄण्णासाहेब कवे यानंी अपल्या युरोप ऄमेणरकेच्या प्रवासाची फलरॅुती 
ऄत्यंत समाधानकारकरीत्या नोंदवली. अपल्या दौऱ्यामुळे प्रहदुस्थानच्या अकाकं्षाणवषयीचे के्षत्र थोडेसे तरी 
वाढले ऄसे कवे णलणहतात. 

 
 युरोप, ऄमेणरका व अणिया या तीन खंडाचंा प्रवास ऄण्णानंी केला. अता राणहले अणिका खंड 
अपल्या णिक्षणससं्थासंाठी झोळी घेउन प्रहडणारे तीन महापुरुष होते. बनारस णवद्यापीठाचे संस्थापक 
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मदन मोहन मालवीय, मणहला णवद्यापीठाचे धोंडो केिव कवे अणण सेवासदन संस्थेचे गोपाळ कृष्ट्ण देवधर. 
णत्रखंडप्रवासाने ऄण्णानंा अत्मणवरॄास अला होता. अणिकेतील केणनयामधील मोंबासा आथं ऄण्णाचें 
णद्वतीय पुत्र िकंरराव डॉक्टर होते. त्याचें हॉस्स्पटल होते.िकंररावािंी बोलणी करूनऄण्णानंी अणिकेला 
जायचे णनणरृत केले. मणहला णवद्यापीठानेही ऄण्णाचंा प्रवासखचग मंजूर केला. या प्रवासात बाया कवेही 
ऄण्णाचं्या बरोबर होत्या. ३१ णडसेंबर १९३० रोजी ऄण्णा अणण बाया खंडाळा बोटीने अणिकेला णनघाले. 
मोंबासा हेच ऄण्णाचं्या अणिकावारीचे मुख्य कें द्र होते. 

 
 बाया कवे यानंा अपल्या मुलाच्या घरी राहण्याचा अनंद णमळालाच. पण त्यानंी केणनयात प्रहडून 
अरॅमासाठी भाउबीज म्हणून दोन हजार रुपये गोळा केले. मोंबासा, युगाडंा, झाणंझबार आ. णठकाणी 
ऄण्णानंी प्रवास केला. दरबान, णफणनक्स, जोहान्सबगग, णप्रटोणरया, केपटाउन आ. णठकाणी भेटी णदल्या. म. 
गाधंी यानंी स्थापन केलेली णफणनक्स वसाहत, टॉलस्टॉय फामग या प्रणसद्ध स्थळानंा भेटी देउन ऄण्णा 
मोंबासाला परतले. मधल्या काळात केपटाउन आथं नामदार रॅीणनवास िास्री अणण सरोणजनी नायडू 
याचंीही भेट त्यानंी घेतली. 

 
 १२ माचग १९३२ रोजी ऄण्णा अणिकेहून मंुबइला परतले. १४।। मणहने त्यानंी प्रहदुस्थानबाहेर 
घालणवले होते. सुमारे २,००० लोकाचं्या गाठीभेटी घेउन त्यानंी ३४,००० रु. णमळवले. प्रवासखचग २,२०० 
रु. झाला. णवद्यापीठाकडे त्यानंी ३१,८०० रु. जमा केले. आतर भागातंील वास्तव्यापेक्षा अणिकेत त्याचें 
वास्तव्य ऄणधक झाले. कारण त्याचें पतु्र, पणरणचत, पाहुणे, बरेच लोक णतथ ंहोते. या प्रदीघग कालखंडात 
त्यानंी केलेली णनरीक्षणे खालीलप्रमाणे अहेत. 

 
✺ आंग्रजाचंा ऄंमल सुरू झाल्यावरच रस्ते रेल्व े आ. अधुणनक सुधारणा अणिकेत झाल्या. णतथे 
 कारागीर व कामगार म्हणनू बरेच प्रहदी लोक अले. डॉक्टर वकील यानंाही थोडे कायगके्षत्र 
 णमळाले. पूवग अणिकेपेक्षा दणक्षण अणिकेत प्रहदी लोकाचंी वस्ती कमी होती. 

 
✺ कुलाबा, रत्नाणगरी णजल्ह्यातले बरेचसे मुस्स्लम अणिकेत कायमचे राणहले होते. पूवग व दणक्षण 
 अणिकेत अयग समाजाच्या लोकानंी फार चागंले काम केले होते. त्याचं्या धाडसाचे कौतुक कराव े
 तेवढे थोडेच अपल्या दणक्षणी लोकातं परदेिात जाउन ईद्योगधंदा करण्याचा वकूब नाही. एवढ्या 
 प्रवासात दारेसलाम येथे बरेच दणक्षणी लोक अढळले. दारेसलामचे महाराष्ट्रीय मंडळ चागंले 
 चालले अहे. अणिकेत प्राथणमक णवभागाच्या णिक्षणातसुद्धा प्रहदी भाषानंा स्थान नाही. मुले 
 िाळेत गेल्याबरोबर आंग्रजीच णिकू लागतात. घरी मात्र अपली भाषा बोलतात. 

 
✺ अणिकेत बारा मणहने पाउस ऄसल्यामुळे झाडामाडानंा पाणी घालाव ेलागतनाही. णजकडेणतकडे 
 णहरवगेार ऄसते. झाझंीबारमध्ये लवगंाचंी लागवड फार मोठ्या प्रमाणावर ऄसते. 

 
 ऄिातऱ्हेने ऄण्णाचं्या सातासमुद्रापार केलेल्या यात्रा सफळ संपूणग झाल्या. णनधीसंकलन, 
कायगप्रसार, गैरसमजाचें णनराकरण, णवणवध णनरीक्षणे अणण स्वतःच्या ईदात्तकायासाठी णमळालेली नवी 
दृष्टी ही ऄण्णाचं्या प्रवासाची दृश्य फणलते होती. 
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कसोटीचे क्षण 
 

 कै. धोंडो केिव कवे याचं्या जीवनात कसोटीचे ऄनेक क्षण अले. बालपणी मुरूड, रत्नाणगरी व 
दापोली, साताऱ्यास परीके्षसाठी चालण्याचा, ऄनाथबाणलकारॅमस्थापनेच्यावळेी णवरोधाचा, बायािी णववाह 
केला त्यावळेी ईपेके्षचा, ऄिा ऄनेक कसोटीच्या क्षणानंा ऄण्णानंी धीराने तोंड णदले. पण अता त्याचं्यापुढे 
जे ताट वाढून ठेवले होते, ते ऄगदी वगेळ्या प्रकारे कसोटी बघणारे होते. यिस्वी परदेि दौरे करून 
अलेल्या ऄण्णानंा या वाढून ठेवलेल्या ताटाची जराही कल्पना नव्हती. प्रकवा ऄसे काही होइल हे त्यानंा 
स्वपनातही वाटले नव्हते. 

 
 ऄण्णानंी स्थापन केलेल्या सवग संस्था सुखाने कालक्रमणा करीत होत्या. णवद्यापीठाची प्रगती 
ईत्साहवधगक नव्हती. तरीही एरंडवणे येथील आमारतीत णवद्यापीठाचा कारभार ठीक चालला होता. पुणे, 
मंुबइ, सातारा, बेळगाव व सोलापूर येथील अजन्म सेणवकानंी चालणवलेल्या िाळा चागंल्या चाळल्या 
होत्या; अणण त्यामुळे णवद्यापीठाच्या परीक्षानंा बसणाऱ्या णवद्यार्थथनींची सखं्याही त्याप्रमाणात वाढली होती. 

 
 सर णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्या दानपत्रातील ऄटींप्रमाणे, प्रहगणे येथे सुरू केलेले 
मणहलापाठिाळा कॉलेज, एरंडवणे येथे हलणवण्यात अले होते. प्रप्र. ना. म. अठवले कॉलेजिजेारीच 
रहात होते. अरॅमापासून णवद्यापीठ ऄलग झाले होते. पण या णवद्यापीठावर ऄचानक संकटानंी छाया 
धरली. सर णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्यानंतर त्याचं्या णवरॄस्तानंी मूळ कराराप्रमाणे १९३० पयंत प्रणतवषी 
५२,००० रु. णवद्यापीठाला णनवेधपणे णदले. लेडी पे्रमलीला ठाकरसी याही णवद्यापीठाच्या कामातलक्ष 
घालीत होत्या. णवद्यापीठसभेच्या त्या सभासदही होत्या. पण अरॅमाची चालक मंडळी अणण लेडी 
ठाकरसी व त्याचें ऄन्य णवरॄस्त याचं्या मनात परस्पराबंद्दल काही गैरसमज णनमाण झाले. २५ फेबु्रवारी 
१९३२ रोजी सर ठाकरसी याचं्या णवरॄस्तानंी णवद्यापीठाच्या कायगवाहानंा एक पत्र णलहून अपली नाराजी 
व्यक त केली; अणण णवद्यापीठाला प्रणतवषी जी देणगी देण्यात येते; ती बंद करीत अहोत ऄसे कळणवले. 

 
 णवरॄस्त मंडळाने ज्या ऄटी घातल्या होत्या; त्या पूणग होण्याबाबतचे गैरसमज होते. णवरॄस्तानंी 
अपल्या पत्रात णवद्यापीठाला णलणहले होते- 

 
 “सर णवठ्ठलदास ठाकरसी यानंी काही ऄटींवर णवद्यापीठाला देणगी देण्याचा णनणगय घेतला होता. 
त्या संबधंात या पत्रातून जो काही मजकूर अम्हाला कळवावा लागत अहे, त्याबद्दल अम्हाला दुःख 
वाटते. कोणत्या ऄटींवर देणगी देण्यात यायवयाची होती, याची तुम्हाला कल्पना अहेच. त्यासंबंधीचे 
दस्ताऐवज अपल्याकडे अहेतच. सर णवठ्ठलदास याचं्या ऄटी पूणग करता याव्यात, यासाठी अम्ही दहा वष े
वाट पाणहली. णवद्यापीठाला हवी तेवढी सधंी अम्ही णदली. ऄिा पणरस्स्थतीत या ऄटी पूणग न झाल्याने 
माणसक हपत्यात णदले जाणारे वार्थषक ऄनुदान थाबंणवणे हे कतगव्यच अहे.” 

 
 णवद्यापीठाच्या हाती हे पत्र अले तेव्हा ऄण्णा अणिकेत होते. १२ माचग १९३२ रोजी ते अणिकेहून 
मंुबइ बंदरात पोचले; तेव्हा तेथेच त्यानंा ही धक कादायक वाता कळली. 
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 क्षणभर ऄण्णा सुन्न झाले. पण क्षणभरच. हा अपला कसोटीचा प्रसंग अहे; हे त्यानंी ताडले; अणण 
अता या प्रसंगाला धीरानं तोंड देउन मागग कसा काढावा, याबाबत िातंपणे णवचार करण्यासाठी, ऄणधक 
चचा न करता ते घरी गेले. 

 
 णवद्यापीठाच्या अर्थथक स्थैयाची, नैणतक जबाबदारी प्रथमपासून ऄण्णानंी स्वतःकडे घेतली होती. 
त्यामुळे अपणापुढील ही समस्या सेनेट वा प्रसणडकेटकडे न माडंता अपण स्वतःच ती सोडवली पाणहजे 
ऄसे त्यानंी मनोमन ठरणवले. ऄण्णानंी अपल्या सहकाऱ्यासंमोर ही समस्या माडंताच सवांनी एकमुखाने 
वाटेल ते सहकायग करण्याची तयारी दाखणवली. त्यासाठी वतेनात कपात हा ईपाय सवांनी मान्य केला. 
एवढेच नव्हे तर पगाराची सवग रक्कम कवे याचं्या हाती ठेवनू कवे यानंी णवद्यापीठाच्या खचासाठी लागेल 
तेवढी रक्कम त्यातून घ्यावी व ईरलेलीरक्कम पगारापोटी नंतर वाटावी, ऄसेही सहकारी म्हणाले. ऄजीव 
सेवकानंा १२५ रु. पगार णमळत होता. त्यापकैी प्रत्येकी ५० रु. त्यानंी ऄण्णाचं्या हाती णदले. प्राध्यपकानंी 
कमी वतेनावर काम करण्याची तयारी दाखणवली. णवद्यापीठािी सलंग्न ऄसलेल्या संस्थाना देण्यात 
येणाऱ्या णनधीत थोडी कपात केली. ऄिा सवग ईपाययोजनामुंळे १७,५०० रु. जादा णमळू िकले. तरीही 
ऄजून बऱ्याच णनधीची अवश्यकता होती. जनतेने णवद्यापीठाला मदत करावी ऄसे सवगत्र अवाहन करण्यात 
अले. 

 
 भारतीय मणहला णवद्यापीठाचा वार्थषक खचग त्यावळेी सुमारे सत्तर हजार रुपये होता. बव्हंिी खचग 
सर णवठ्ठलदास ठाकरसी याचं्या देणगीच्या व्याजातून केला जात ऄसे. सर णवठ्ठलदास ठाकरसी यानंी ज्या 
ऄटी घातल्या होत्या, त्यातील महत्त्वाच्या ऄटी म्हणजे णवद्यापीठाला सरकारी मान्यता णमळवणे प्रकवा मूळ 
रकमेआतकी रक्कम जनतेकडून णमळणवणे ही होय. णवद्यापीठाच्या चालकाचंा ऄसा समज झाला की, 
ठाकरसी याचं्या ऄटी व्याज देण्याला लाग ू नसून, फक त मुद्दल देण्यालाच लाग ू अहेत. परंतु लेडी 
ठाकरसी व त्याचें णवरॄस्त यानंा तसे वाटत नसल्यामुळे त्यानंी व्याज देण्याचे नाकारले. 

 
 १९३४ च्या ऄखेरीस ऄनाथ बाणलकारॅमाच्या सतरा अजीव सेवकाचंी सभा भरली. संस्थेसाठी 
जास्तीतजास्त स्वाथगत्याग कसा करता येइल यावर णवचार झाला. अधीच या सवांनी पंच्याहत्तर रु. कमी 
घेण्याचे ठरणवले होते. ऄजून पंधरा रुपये णवद्यापीठाला देण्याचा णनणगय झाला. 

 
 या घटनेच्या असपासच सर चुनीलाल मेहता यानंी अपल्या कुलगुरुपदाचे त्यागपत्र णदले. पण 
ऄिा संकटकाळी मंुबइ हायकोटाचे जछ ज ना. पाटकर यानंी ही जागा स्वीकारली. त्याचं्या या मदतीमुळेच 
णवद्यापीठ या संकटकाळातूनही वाटचाल करू िकले. 

 
 न्या. पाटकर यानंी ऄसा सल्ला णदला की; संस्थेच्या णवरॄस्तानंी (मणहलारॅमाने) न्यायालयात दाद 
मागावी. १२ ऑगस्ट १९२२ रोजी एका िस्रणक्रयेच्या वळेी सर णवठ्ठलदास याचें णनधन झाले. त्याअधी 
अपल्या आच्छापत्रात त्यानंी स्वहस्ताक्षरात पुढील मजकूर णलहून ठेवला होता- 

 
 ‘रस्टींनी ऄटी पाळल्या जातात प्रकवा नाही, याची वाट न बघता णवद्यापीठाचे काम समाधानकारक 
वाटल्यास अधी मूळ पंधरा लक्ष णकमतीच्या साडेतीन टक्क्याचं्या नोटा णवद्यापीठाच्या स्वाधीन कराव्यात.’ 
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 या मजकुरावरून सर णवठ्ठलदास णकती ईदार होते याची साक्ष पटते. याबाबत न्यायालयाऐवजी 
ठाकरसी णवरॄस्त व मणहलाणवद्यापीठाचे ऄणधकारी यानंी णवचारणवणनमयानेच हा प्रश्न सोडवावा ऄसे प्रयत्न 
झाले. पण त्यासाठी ऄण्णानंा खूप मनोधैयग दाखवाव े लागले. या प्रकरणासबंंधीचा दावा खुल्या 
न्यायालयात चालण्यापूवी ऄखेरच्या तडजोडीचा प्रयत्न झाला. ९ एणप्रल १९३५ रोजी न्या. मू. रागंणेकर 
यानंी तडजोड करण्याबाबत सुचणवले. तडजोड न झाली तर लवाद म्हणून णनकाल देण्याची तयारी 
दिगणवली. ऄखेर ईभयपक्षी तडजोड झाली. १७ एणप्रल १९३५ रोजी, म्हणजेच १८ एणप्रल रोजी येणाऱ्या 
अपल्या वाढणदवसाच्या अदल्या णदविी ऄण्णा प्रचतामुक्त  झाले. तडजोडीची काही कलमे ऄिी होती- 

 
✺ णवद्यापीठाचे कायग मूळ धोरणाला धरून चालले अहे, याबाबत सरकारी मान्यता लवकर णमळणवणे; 
 प्रकवा प्रणतवषी ५२,५०० रु. व्याज येइल आतकी रक्कम जनतेकडून णमळणवणे. 

 
✺ यापकैी कोणतीही ऄट पूणग होइपयंत मूळ संकस्ल्पत देणगीची सवग रक्कम १५ लाख रु. णवरॄस्तानंी 
 णवद्यापीठाचे हवाली करावी. तोपयंत या रकमेचे व्याज ५२,५०० रु. वषातून तीन हपत्यात देण्याचे 
 चालू ठेवाव.े 

 
✺ गत तीन वषांच्या व्याजाची थणकत रक्कम (१,६५,९१६ रु.) णवरॄस्तानंी णवद्यापीठास द्यावी. पण 
 णतचा णवणनयोग मंुबइसाठी णवद्यापीठाच्या कॉलेजकरीता व मणहलाणवद्यापीठाच्या कचेरीकणरता 
 लागणाऱ्या आमारती बाधंण्याचे कामी णवद्यापीठाने करावा. 

 
✺ व्याजाच्या रकमेतून मंुबइतील ‘वणनताणवरॅाम’ संस्थेच्या आंग्रजी िाखेला दरवषी ५००० रु. देणे. 

 
✺ णवद्यापीठाची कचेरी अतापयंत पुण्यास अहे. ती १ जानेवारी १९३६ पासून मंुबइस अणावी. 

 
✺ ५२,५०० रु. च्या रक् कमेवर पणहला हक्क पुण्यातील कन्यािाळा, मणहला पाठिाळा अणण मंुबइतील 
 कन्यािाळा व मणहला पाठिाळा या रॅीमती नाथीबाइ दामोदर ठाकरसी याचं्या नावाने चालणाऱ्या 
 संस्थावंर ऄसेल. वणनतणवरॅाम संस्थेला देण्यात यावयाचे ५,००० रु. सोडून ईरलेली रक् काम 
 णवद्यापीठािी सलंग्न ऄसलेल्या सवग गुजराती व दणक्षणी संस्थानंा मदत म्हणून णनम्मेनीम णवभागून 
 देण्यात यावी. 

 
✺ ठाकरसी घराण्यातील सवात ज्येष्ठ पुरुषव्यक् तीला ठाकरसी कुटंुबाच्यावतीने५ सभासद 
 णवद्यापीठाच्या सेनेटवर णनवडून देण्याचा हक्क ऄसावा. 

 
✺ लेडी पे्रमलीलाबाइ ठाकरसी यानंा तहहयात णवद्यापीठाच्या प्रसणडकेटवर सभासद नेमाव.े 

 
 ऄण्णाचं्या स्नुषा व पुढे प्रख्यात लेणखका झालेल्या आरावती कवे त्यावळेी णवद्यापीठाच्या कुलसणचव 
होत्या. आरावतीबाइ व प्राचायग ना. म. अठवले यानंी णवद्यापीठाला ऄनुकूल ऄिी तडजोड किी करून घेता 
येइल, याबद्दल खूप प्रयत्न केले. या कणठण कालखंडात रॅी. वा. गो. मायदेव याचंी णनणधसंकलनासाठी 
णविषे नेमणूक करण्यात अली. त्यानंीही पराकाष्ठेचे प्रयत्न करून णवद्यापीठाचे कायग सुरळीत 
चालण्यासाठी मदत केली. या तडजोडीनंतर णवद्यापीठ संकटमुक्त  झाले. लेडी ठाकरसी याही झाले गेले 
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णवसरुन णवद्यापीठाच्या कामात लक्ष घालू लागल्या. न्या. रागंणेकर व न्या. पाटकर या दोन न्यायमतूींनी 
अपल्या प्रणतष्ठेचा व णवद्वते्तचा योग्य वापर करून णवद्यापीठाला ऄडचणीतून बाहेर अणण्यासाठी सवतोपरी 
मदत केली, याबद्दल ऄण्णानंी मनःपूवगक कृतञता व्यक त केली. अजीव सेवक सेणवका व सहकारी णिक्षक 
याचंी भणूमका तर संजीवक होतीच. णवद्यापीठ वाचले पाणहजे या एकाच भावनेने पे्रणरत होउन ही सवग मंडळी 
या कसोटीच्या प्रसंगी काम करीत होती. 

 
 या कणठण कालखंडात णवद्यापीठाला ऄन्य मागांनी पैसा ईपलब्ध न झाला तर गेल्या १६ वषांत 
कायमणनधीची जी तरतूद केलेली होती; तीतून णनधी णमळवावा ऄसे णवद्यापीठाने ठरणवले; अणण सेनेटनेही 
या ठरावाला मान्यता णदली होती. कुलगुरंुच्या मदतीने अणीबाणी ऄंदाजपत्रक तयार करण्यात अले 
होते. त्यासही सवांनी मान्यता णदली. 

 
 या कसोटीच्या कालखंडात कवे याचें मन कोणत्या पद्धतीने णवचार करत होते? ऄत्यंत स्स्थतप्रञ 
वृत्तीने ते या पणरस्स्थतीला सामोरे गेले. अपल्या आंग्रजी अत्मचणरत्रात ते णलणहतात- 

 
 “णनभळे अनंद वा णनभळे दुःख या गोष्टी जगात कणठणच अहेत. संकटेसुद्धा ईपयुक्तच ठरतात. 
ऄिा वळेी कायगकत्यांची व त्यानंी हाती घेतलेल्या चळवळीची कसोटी लागते. ऄिा कणठण पणरस्स्थतीत 
णवद्यापीठाच्या स्थैयाबाबत लोकाचं्या मनात िकंा ईपस्स्थत होणे साहणजकच होते. एरवी ऄिा पणरस्स्थतीत 
संलग्न िाळा, महाणवद्यालयाचंी संख्यासुद्धा रोडावली ऄसती. परंतु तसे काही घडले नाही. 
णवद्यार्थथनींच्याफीत वाढ करावी लागली तरीही त्याचंी संख्या कमी होण्याऐवजी वाढली.” 

 
 प्रहगणे येथील ऄनाथबाणलकारॅम अणण एस. एन. डी. टी. णवद्यापीठ याचें संबंध फार जुने होते. 
णवद्यापीठाचा ईद्गम ऄनाथबाणलकारॅमातून झाला होता. एकाच वीणेचा तारा झकंारतात, तेव्हा त्यातून 
संवादी सूर णनघतात. परंतु अता मात्र थोडी वगेळी भणूमका घ्यावी लागली. ती ऄपणरहायग होती. १९१६ 
साली एक स्वतंत्र संस्था म्हणून णवद्यापीठाची स्थापना झाली होती. अरॅमाची स्थापना करणाऱ्या कवे 
यानंीच णवद्यापीठाची स्थापना केली होती. या णवद्यापीठाची प्रगती ही अपली नैणतक जबाबदारी अहे ऄसे 
अरॅमाच्या अजीव सेवकानंा वाटे. ऄिा तऱ्हेने ऄनाथबाणलकारॅम, त्याचे सवग कायगकते, मणहला णवद्यापीठ, 
त्याचे सवग संचालक व सेवक याचें सहसंबधं फार चागंले होते. अरॅमाच्या सेवकापंकैीच १० जण 
णवद्यापीठात प्राध्यापक होते. एकजण सणचव होते. णवद्यापीठाचे काम म्हणजे अरॅमाच्या कायाच्या 
णवस्ताराचाच एक भाग ऄसे समजून सवगजण पुढाकाराने, समन्वयाने काम करीत होते. 

 
 मात्र १९३५ मध्ये तडजोडीच्या मसुद्यात जी कलमे मान्य करण्यात अली होती, तीनुसार एस. एन. 
डी. टी. मणहला णवद्यापीठ व त्या णवद्यापीठाची सवग कायालये मंुबइस हलणवण्यात अली. अणण ऄथातच या 
घटनेनंतर णवद्यापीठ व प्रहगणे येथील संस्था याचें संबधं दुबगल होत गेले. जेवढे संबधं राणहले तेवढे ऄगदी 
औपचाणरक स्वरूपाचे राणहले. 

 
 १९२२ मध्ये सर णवठ्ठलदास याचें णनधन झाले ही गोष्ट णवद्यापीठाच्या दृष्टीने णजतकी अघाती होती. 
णततकीच ती घटना कवे यानंा ऄणतदुःखद ठरली. सर ठाकरसी यानंी णवद्यापीठाच्या कायात खूप रस 
घेतला. वळेोवळेी देणग्या णदल्या. णवद्यापीठाच्या सवग योजनाचंी ऄंमलबजावणी योग्य रीतीने व्हावी यासाठी 
ते अपला भरपूर वळे देत. सर णवठ्ठलदास ही कवे याचं्या कायाची अधारणिला होती. ते ऄसते तर 
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कदाणचत पुढील कसोटीचे प्रसंग ईद्भवले नसते. तरीही कमी वादळे णनमाण होउन ती िमली. लेडी 
ठाकरसी यानंीही ईदारभाव व्यक त केला. कवे याचं्या कायाची थोरवीच त्यानंी जाणली होती. 
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ग्रामहशक्षण अहण समता संघ 
 

 १९२० साली लो. णटळक याचें णनधन झाले अणण याच सुमारास भारतात म. गाधंी याचं्या कायाचा 
प्रारंभ झाला. १९१५ मध्ये म. गाधंी अणिकेहून भारतात अले. णटळकयुगाची जागा अता गाधंीयुगाने 
घेतली होती. म. गाधंी राजकारणी होते, तरी त्याचंं राजकारण सत्य-ऄप्रहसा या मागांचा प्रचार करणारं 
होतं. राजकीय जागृतीबरोबरच म. गाधंी यानंी ग्रामोदय, ग्रामस्वराज्य या कल्पना समाजासमोर माडंल्या. 
नइ तालीम (बणुनयादी तालीम) ही मूलोद्योगावर अधाणरत णिक्षणपद्धती गाधंी यानंी रुजणवण्याचा प्रयत्न 
केला. णिक्षणाचा प्रसार िहरात णकतीही झाला तरी भारतातील हजारो खेडी णिक्षणाच्या दृष्टीने ओस होती. 
ञानगंगेच्या वाटा खेड्यानंा ऄपणरणचत होत्या. 

 
 म. गाधंी याचं्या कायाणवषयी कवे यानंा ऄत्यतं अदर होता. अणिकेत म. गाधंी यानंी स्थापन 
केलेल्या णफणनक्स अरॅमाला त्यानंी भेट णदली होती. १९३० साली दाडंीयात्रा काढून णमठाचा सत्याग्रह म. 
गाधंी यानंी केला. तेव्हा ऄण्णा जपानमध्ये होते. जपानमधून परतल्यावर या ऄप्रहसात्मक अंदोलनाने 
भारतात जी जागृती णनमाण झाली होती, ती पाहून कवे भारावनू गेले होते. जागोजागी ऄसे सत्याग्रह होत 
होते. मंुबइच्या गजबजलेल्या रस्त्यातून रॅीमंत गरीब, प्रौढ तरुण ऄिा िकेडो णस्रया णमठाच्या 
सत्याग्रहासाठी णमरवणुकीने समुद्राकडे जात होत्या हे रोमाचंकारी दृश्य ऄण्णानंी डोळे भरून पाणहले. 
णस्रयाचं्याभोवती गोरे णिपाइ, त्याचें ऄणधकारी साजंट यानंी कडे केले होते. 

 
 या घटनेचा कवे याचं्या मनावर पणरणाम झाला. कवे अपल्या अत्मवृत्तातणलणहतात- 

 
 “गेली णकत्येक वष ेमी व माझ्यासारख्या ऄन्य व्यक तींनी जे साधण्याची धडपड केली अणण ज्यात 
अम्ही ऄपयिी ठरलो, ते या साबरमतीच्या ऄलौणकक पुरुषाने एका झटक्यात साध्य केले.” 

 
 या सवग घटनाबंाबत ऄण्णासाहेब कवे मननप्रचतन करीत होते. या काळात देिात राजकीय 
चळवळींनी खूपच ईग्र रुप धारण केले होते. राजकीय स्वातंत्र्य हे एकमेव ईणद्दष्ट ठेवनू चळवळी अकारास 
येत होत्या. पण सामाणजक सुधारणाबंाबत त्यामानाने ईदासीनता होती. प्रहदु धमातील णवणवध जातीजमाती 
अणण प्रहदु-मुस्स्लम व ऄन्य धमीय याचं्यामधील वाढत जाणारा बेबनाव ही बाब प्रचताजनक होती. 

 
 मानवी समानतेच्या स्वीकार करून अपल्या सामाणजक कतगव्याचंी लोकानंा यथाथग जाणीव करून 
देणारी एखादी संस्था वा सघंटना अवश्यकच होती. मद्रास येथील ‘आंणडयन णरव्ह्य’ू या णनयतकाणलकात 
१९४२ साली णलणहलेल्या लेखात त्यानंी ऄिा योजनेचा तपिील णदला. पण ऄिा संस्थेचे कायग ऄणखल 
भारतीय पातळीवर ईभे राणहले तरी अपण महाराष्ट्रापरुतेच कायग करू ऄसेही कवे यानंी स्पष्ट केले. 

 
 १९३७ सालापासून ऄण्णासाहेब कवे यानंी अरॅमाचे वा णवद्यापीठाचे काम कमी कमी करीत अणले 
होते. त्याची पारॄगभमूी १९३५ पासूनच तयार झाली होती. खेडेगावातील मुलामुलींच्या णिक्षणप्रसाराचा एक 
नवीन ईपक्रम हाती घेण्याचे ऄण्णानंी मनािी ठरणवले होते. ऄण्णासाहेब कवे याचें अतापयंतचे काम 
ईत्क्राणंततत्त्वाला ऄनुसरून झाले होते. खेड्यातंही ऄिी ईत्क्रातंी झाली पाणहजे ऄसे कवे यानंा वाटत होते. 
१९३५ मध्ये केसरीच्या एका ऄंकात लेख णलहून ऄण्णानंी ग्रामणिक्षणाणवषयी अपले णवचार व्यक त केले 
होते. स्वतःच्या णनवणृत्तवतेनातून द. म. १५ रु. या कायासाठी त्यानंी बाजूला काढून ठेवले होते. त्यावळेचे 
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एक णनवृत्त आणंजणनयर रा. ि.ं बापट डेक कन ऄॅणग्रकल्चरल ऄसोणसएिनच्यावतीने खेड णिवापूरला 
ग्रामोद्धाराचे कायग करीत होते. ग्रामोद्धाराच्या कायाचा एक भाग म्हणून ते दोन िाळाही चालवीत होते. पण 
त्याचं्याकडे परेुसे अर्थथक पाठबळ नव्हते. ते ऄण्णानंा भेटले. ऄण्णा व बापट या दोघानंी णमळून पणेु 
िहरात णनधी गोळा करण्यासाठी प्रहडून प्रयत्न केला. ८-१० मणहन्यानंतर बापट हे नोकरीणनणमत्त 
फलटणला गेले.ग्रामणिक्षणाबाबत जे कायग करावयाचे ऄसे ऄण्णाचं्या मनात होते,त्याला अता ससं्थात्मक 
अकार देणे अवश्यक होते. 

 
 जानेवारी १९३६ मध्ये ऄण्णानंी काही मंडळींना एकत्र करून‘महाराष्ट्र ग्राम प्राथणमक णिक्षण मंडळ’ 
या नावाची संस्था सुरू केली. कै. न. प्रच. केळकर या ससं्थेचे ऄध्यक्ष होते. स्वतः कवे णचटणीस होते. रॅी. 
बापूसाहेब जठार, रॅी. काकासाहेब सहस्रबुदे्ध, रॅी. बाबरूाव जगताप, रॅी. रा. ि.ं दीणक्षत, रॅी. नानासाहेब 
ओक, रॅी. बाळूकाका काणनटकर आ. नामवतं व्यक ती या संस्थेच्या कायगकारी मंडळात होत्या. 

 
 संस्थेची प्रमुख ईणद्दष्ट ेठरणवण्यात अली. ज्या गावी लोकल बोडाच्या ऄथवा बोडाची मदत णमळू 
िकणाऱ्या िाळा नसतील, ऄिा खेडेगावातं प्राथणमक िाळा चालणवण्यास मदत देणे हा प्रमुख ईदे्दि 
ठरणवण्यात अला. सुरुवातीला दोन िाळानंा प्रत्येकी िभंर रुपये मदत देण्यात अली. िाळाचंी संख्या 
वाढली. त्यामुळे या संस्थेच्या कचेरीचे काम बघण्यासाठी नाणिक हायस्कूलचे णनवृत्त मुख्याध्यापक रा. भा. 
भागवत यानंा सहणचटणीस म्हणून नेमले. १९३६ साली मंडळाचे १२० घटक झाले अणण वगगणी जमली  
४४७५ रु. १९३७ साली मंडळाच्या मदतीने चालणाऱ्या िाळाचंी संख्या वीस होती. प्रत्येक िाळेला चार ते 
अठ रुपये माणसक मदत देण्यात येत ऄसे. 

 
 काही णदवसानंंतर काँगे्रस सरकार ऄणधकारावर अले; अणण त्यानंतर िाळानंा सरकारी ऄनुदान 
णमळू लागले. अता मंडळाच्या णविषे मदतीची िाळानंा गरज ईरली नसावी. त्यामुळे मंडळ णवसर्थजत 
कराव ेऄसा णवचार पुढे अला १९४८ पयंत या मंडळाचे कायग सुरू होते. यावळेी मंडळाकडे १४ हजार रु. 
णिल्लक होते. सदर रक्कम संपेपयंत मंडळाचे कायग पुढे सुरू ठेवले ऄसल्याचे ऄण्णाचं्या दैनंणदनीतील 
नोंदींवरून स्पष्ट होते. ऄिा तऱ्हेने मंडळाचे कायग फक्तप ११ वषचे चालले. मंडळाने संबंध महाराष्ट्रात ५० 
िाळा चालणवल्या होत्या. 

 
 ग्रामीण भागातील णिक्षण प्रसारासाठी महाराष्ट्र-ग्राम-प्राथणमक णिक्षण मंडळाने जे कायग केले, ते 
त्या काळाला ऄनुलक्षनू ऄलौणकक ऄसे होते. त्यावळेचे सरकारचे सल्लागार सर जनादगन मदन यानंी 
ऄण्णानंा मुद्दाम बोलावनू त्याचं्यािी णवचार णवणनमय केला होता. ग्रामीण भागातील ऄञान दूर होण्यासाठी 
साक्षरताप्रसार होणे अवश्यक होते.सरकारी पातळीवर हे प्रचंड काम यिस्वी होणे िक्य नव्हते. या 
कामाची सुरुवात ऄण्णानंी व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी अपल्या परीने केली. पण काँगे्रसचे सरकार अल्यानंतर 
या कामाची गरज अपोअप कमी झाली ऄसे वाटूलागले. 

 
 पुणे, सातारा, रत्नाणगरी, कुलाबा आ. णजल्ह्यातील दुगगम भागातील िाळानंा ऄण्णानंी मदत 
पोचणवली. ऄण्णाचं्या या ग्रामणिक्षण कायगक्रमात णनवृत्त पोस्टमास्तर रॅी. पराजंपे, सरदार भाउसाहेब 
पोतनीस, रॅी. गणपतराव नातू आ. समाजणनष्ठ व्यक तींनी त्यानंा सवगतोपरी मदत केली. सहणचटणीस 
भागवत यानंी णहिबेाचे णकचकट काम ऄंगावर घेतले. ज्या िाळानंा मदत णदली होती, त्या िाळा 
तपासण्याच्या कामी दत्तात्रय बाजीराव कुलकणी याचंी मदत झाली. कुलकणी याचं्यानंतर हे काम नी. ऄ. 
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ओक यानंी केले. या कायासाठी ऄण्णानंी पुणे िहर एवढेच अपले कायगके्षत्र, प्रहडणे व वगगणी गोळा करणे 
यासाठी णनणरृत केले होते. पुण्यातील बहुतेक सवग पेठातूंन ते प्रहडले. पूवीच्या णस्रया चातुमासात ‘लाखोली’ 
वाहत ऄसत. ऄण्णानंीही अयुष्ट्यभर झोळी घेउन लाख घरे णभक्षा मागण्याचे व्रत घेतले होते. 
ग्रामणिक्षणाच्या मोणहमेच्या वळेी ऄण्णा केवळ पुण्यात िकेडो घरी गेले. 

 
 १८ एणप्रल १९३८ रोजी ऄण्णाचंा ८१वा वाढणदवस केवळ प्रहगण्यालाच नव्हे, तर पणु्यात, मंुबइत, 
महाराष्ट्रात, भारतात अणण भारताबाहेरही मोठ्या प्रमाणावर साजरा झाला. धडधाकट िरीरप्रकृती, 
णनयणमत अहार, सकाळ सधं्याकाळ ५-६ मलै णफरणे यामुळे ऄण्णाचंी िरीरयात्रा ईत्तम रीतीने चालली 
होती. ३-४ तास णनरणनराळ्या ससं्थाचंी कामे, २-३ तास लेखनवाचन अणण नंतर सल्लामसलत व णवरॅातंी 
ऄसा त्याचंा णदनक्रम होता. 

 
 सहस्रचदं्रदिगन कालापयंत संस्थेचा व्याप चागंलाच णवस्तारला होता. बाळूताइ खरे, आरावती कवे, 
िारदाबाइ साठे्य, भास्करराव कवे ऄिी णनष्ठावान मडंळी संस्थेचा कायगणवस्तार साभंाळीत होती. या 
कालावधीत ऄण्णाचें जागोजागी िकेडो सत्कार झाले. ते अजारी पडले. िस्रणक्रया करण्याचे डॉक्टरानंी 
ठरणवले होते. पण या वयात िस्रणक्रया सहन होणार नाही म्हणनू िस्रणक्रया टाळली. तरीही काही 
णदवसानंतर ऄण्णानंा चागंले बरे वाटू लागले. 

 
 १२ जून १९३८ रोजी एका सभेनंतरच त्यानंा त्रास होउ लागला. पण १ सप्टेंबर १९३८ रोजी त्यानंी 
ग्रामणिक्षणाच्या कायाकणरता वगगणीच्या कामास नेहमीप्रमाणे सुरुवात केली. 

 
 एका णवणिष्ट प्रकारच्या कायासाठी प्रयत्न करीत ऄसतानाच अणखी एखाद्या के्षत्रातील 
कायाणवषयी कवे याचं्या मनात णवचार घोळत ऄसत हे कवे याचें वैणिष्ट्ट्यहोते. ग्रामणिक्षणाचे कायग सुरू 
ऄसतानाच दुसऱ्या एका कल्पनेचे बीज रूजू लागले होते. ऄण्णानंी यापूवी वयाच्या ऐंिी वषांपयंत ज्या 
संस्था ईभ्या केल्या, त्याचं्या द्वारा णवधवाचें प्रश्न सुटले. ऄनाथ बाणलकानंा अधार णमळाला. पुनर्थववाहाच्या 
प्रश्नातंील तीव्रता कमी झाली. मणहलाचं्या ईच च णिक्षणाची दारे खुली झाली. खेडेगावातील मुलामुलींच्या 
णिक्षणाची समस्या सोडणवण्यास काही प्रमाणात मदत झाली. खरं तर ऄण्णा कृतकृत्य होते. कृताथग होते. 
पण स्वस्थ बसतील तर ते ऄण्णा कवे कसले? 

 
 ऄण्णानंा अता ऄस्वस्थ करणारा प्रश्न होता, तो समाजातील ऄसमानतेचा. प्रकबहुना, 
समाजातील तीव्र णवषमतेचा. मानवकल्याणचा णवचार करता, णवषमता, मग ती कोणत्याही के्षत्रातील ऄसो, 
घातकच ऄसते. मानवजातीला कृणत्रम भेदभावानंी पोखरले अहे हे ऄण्णानंा जाणवत होते. त्याबद्दल त्यानंा 
णवषाद वाटत होता. यासाठी अपण काहीतरी केलं पाणहजे ऄसं ऄण्णानंा अता सतत वाटू लागलं. पण 
एवढ्या णविाल व णवस्तृत समस्येला हात घालण्यासाठी अपण खूप लहान अहोत ही जाणीवही त्यानंा 
सतत टोचणी देणारी होती. त्याबद्दल ते नेहमी एक ईपमा देत ऄसत- 

 
 “छोट्यािा णटटवीने अपल्या आवल्यािा चोचीने ऄथागं समुद्र णरकामा करण्याचे धाडस 
करण्यासारखा माझा हा णवचार अहे.” 
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 समता णनमाण करण्यासाठी ‘समता संघ’ स्थापन करावा ऄसे ऄण्णानंी मनािी ठरणवले. 
समतासंघाची एक ईदे्दिपणत्रका ऄण्णानंी तयार केली. त्यामध्ये ऄण्णानंी अवजूगन हा मुद्दा नोंदणवला की, 
“कायद्याच्या दृष्टीने सवग लोक समान ऄसले तरी व्यवहारात कमालीची णवषमता अहे; पृर्थ्वीवरील सवग 
राष्ट्रातं मनुष्ट्यामनुष्ट्यामंध्ये ऄसलेले अर्थथक, सामाणजक वगैरे बाबतीतील भेद िक्य णततके कमी करून 
सवांमध्ये समतेची भावना ईत्पन्न  व्हावी हे संघाचे ध्येय अहे.” 

 
 कवे याचं्या ‘Looking Back’ या आंग्रजी अत्मचणरत्राला प्रस्तावना णलणहणारे िेणड्रक जेम्स गूल्ड 
याचं्या सहवासामुळे ऄण्णानंा समतासंघाची कल्पना सुचली. आंग्लंडमध्ये ध्येयणनष्ठाचंी एक संस्था होती. 
णतचं नाव ‘Society to Promote Equality’. १९३४ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या संस्थापकापंकैी 
एक िेणड्रक होते. संकस्ल्पत समता संघाच्याबाबत ऄण्णानंी डॉ. अपपासाहेब पराजंपे, प्रा. काकासाहेब 
सहस्रबदेु्ध, प्रा. नानासाहेब घारपरेु, रॅी. तात्यासाहेब केळकर, रॅी. भास्करराव जाधव, रॅी. बाबूराव 
जगताप, फलटणचे रॅीमंत नाइक प्रनबाळकर, त्याचें णवद्वान णदवाण रॅी. बापूसाहेब गोडबोले आ. णवचारवतं 
व नामवतं याचं्यािीचचा केली. 

 
 समता संघाची स्थूल संकस्ल्पत कल्पना स्पष्ट करणारे पत्रक ऄण्णा व रॅीमती वारूताइ िवेडे यानंी 
प्रणसद्ध केले. या पत्रकावर सुमारे िभंर बुणद्धवतंाचं्या मान्यतादिगक सह्या घेतल्या. २१ एणप्रल १९४४ रोजी 
समतासंघ या संस्थेची रीतसर स्थापना झाली. संस्थेच्या पणहल्या वषी ३०० सभासद होते. दुसऱ्या वषी 
६०० झाले. णतसऱ्या वषी ९०० सभासद झाले. समता संघाच्या िाखा नंतर णवदभातही स्थापन झाल्या. जुलै 
१९४७ पासून ‘मानवी समता’ या नावाचे अठपानी छोटे माणसक, अपले मुखपत्र म्हणनू संघाने चालू केले. 
नाममात्र वगगणी १ रु. होती. संघाच्या घटकानंा हे माणसक णवनामूल्य पाठणवण्यात येइ. वगगणी जमणवण्याचे 
काम ऄण्णा रोज प्रहडण्याच्या वळेी करीत. 

 
 समतासंघाने अपले कायग सुमारे दहावष े स्वतंत्रपणे केले. नंतर समतासंघाचे स्वतंत्र ऄस्स्तत्व 
राणहले नाही. ‘जाणतणनमूगलन’ या नावाच्या संस्थेत समतासंघ णवलीन झाला. ‘जाणतणनमूगलन’ ही संस्था 
फलटणचे राजे नाइकप्रनबाळकर याचं्या स्फूतीने स्थापन झाली होती. समतासघंाची ईणद्दष्टे राजकीय 
मतप्रणाली णवरणहत होती. ऄण्णाचं्या मनात समतासंघासंबंधी व त्याच्या कायासंबधंी खूपच व्यापक णवचार 
होते. कोल्हापूर येथे ४ मे १९४७ रोजी तेथील नगरवाचनमंणदराच्या ९९ व्या वधापनणदनी ऄध्यक्ष म्हणनू 
भाषण करताना ऄण्णासाहेब म्हणाले- 

 
 “जागणतक महायुद्धासारख्या अपत्ती कायमच्या टाळायच्या ऄसतील, तर जागणतक सरकार 
स्थापन करणे हाच सवात प्रभावी ईपाय अहे. ऄिा प्रकारच्या अदिग सरकारची स्थापना करण्यासाठी 
जगातील ज्या संस्थाचंी धडपड चालू होती, त्यापैकीच समतासंघ ही एक संस्था अहे.” 

 
 वाधगक्यातही तरूणाच्या ईत्साहाने ऄण्णासाहेबानंी समतासंघ, जाणतणनमूगलन संस्था, ग्रामणिक्षण 
मंडळ आ. संस्थाचंी कामे ईभी केली. त्याचं्या व्यक णतमत्त्वातील जागरूक समाजसेवक त्यानंा कधीच स्वस्थ 
बसू देणारा नव्हता. 
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साक्षी शतकाचा 
 

 ितायुषी ऄसलेले ऄण्णासाहेब कवे हे खरोखरीच ितकाचे साक्षी होते. ऄठरा एणप्रल ऄठराि े
ऄठ्ठावन रोजी जन्मलेले ऄण्णासाहेब नउ नोव्हेंबर एकोणीसि ेबासष्ट रोजा ऄनंतात णवलीन झाले. १०४ 
वषांचे णनरामय जीवन जगलेले कवे याचें ऄवघे जीवन कृणतिील होते. 

 
 ऄण्णासाहेबानंी एकोणणसाव्या ितकाची बेचाळीस वष े पाणहली, णवसाव्या ितकाची बासष्ट वष े
पाणहली. दोन्ही ितकातंील अंदोलने, वैचाणरक वादळे, संघषग, घटना, प्रसंग, समाजजीवन, राष्ट्रजीवन 
याचें ते डोळस साक्षी होते. त्याचं्या कायाची दखल समाजातील सामान्य व्यक तीपासून गभगरॅीमंत व 
संस्थाणनक यानंीही घेतली होती. ऄण्णासाहेबाचंा ८१वा वाढणदवस सवगत्र साजरा झाला व त्याचें सत्कार 
झाले. पण फलटणचे राजे प्रनबाळकर यानंी त्याचंा भव्य सत्कार करून त्यानंा द. म. ६०० रु. णनवृणत्तवतेन 
देण्याचे ठरणवले. एकाद्या संस्थाणनकाने णिक्षणकायास वाहून घेतलेल्या कायगकत्यांस ऄिा प्रकारचे 
णनवृत्तीवतेन देणे ही त्याकाळी खरोखरीच ऄद्भतू व एकमेव ऄिी घटना होती. 

 
 १९४८ मध्ये ऄण्णाचंा ९१वा वाढणदवस साजरा झाला. ऄलीकडे दहा वषांत ऄण्णाचंी प्रकृती पूवी 
आतकी ठणठणीत राणहली नव्हती. तरीही त्यानंा कोणताही मोठा अजार नव्हता. दैनंणदन काम ते 
व्यवस्स्थत करू िकत होते. १९३९च्या नाताळपासून प्रहगणे येथील ससं्थेत व्यायाम-सप ताहाचा ईपक्रम 
सुरू करण्यात अला होता. समाजातील ऄगदी दुलग णक्षत स्तरातील व वणंचत मुलामुलींनाही अरॅमाच्या 
कायाचा लाभ होउन, त्याचं्या जीवनात अनंद णनमाण झाला पाणहजेऄसे ऄण्णानंा नेहमी वाटे. त्या दृष्टीने 
१९३९ पासून दोन नवीन कामे संस्थेने हाती घेतली. त्यापैकी पणहले म्हणजे जुव्हेनाइल कोटग (बालगुन्हेगार 
न्यायालय) मधून अलेल्या पोरक्या मुलामुलींची णनवासभोजनासह णिक्षणाची सोय करण्यात अली. १९४२ 
मध्ये ऄध्याणपका िाळेला २५ वष ेपूणग झाली. ऄध्याणपका णवद्यालयाचा रजत-महोत्सव थाटामाटाने साजरा 
करण्यात अला. याप्रसंगी णमळालेल्या देणग्यातूंन अरॅमाच्या मूळ झोपडींचा जीणोद्धार करण्यात अला. 
सर ससून डेस्व्हड फंडातून २४,००० रु. णमळाले. यातून पोरक्या मुलासंाठी एक नव ेवसणतगृह बाधंण्यात 
अले. 

 
 १९४६ साली संस्था स्थापन होउन सुवणगमहोत्सव साजरा झाला. नामदार बाळासाहेब खेर ऄध्यक्ष 
होते. सुवणगमहोत्सवाणनणमत्त संस्थेच्या मूळ नावात बदल केला गेला. ‘ऄनाथबाणलकारॅम मंडळी’ ऄसं मूळ 
नाव होतं. अता ‘प्रहगणे स्रीणिक्षण संस्था’ ऄसं नाव झालं. ससं्थेच्या माजी णवद्यार्थथनी संघाने ससं्थेच्या 
कायगणवस्तारात महत्त्वाचा भाग घेतला. अताच्या सभंाजीपलुाजवळ पुण्यात ऄसलेले ‘मणहलाणनवास’ 
वसणतगृह ईभारण्यात या सघंाने पुढाकार घेतला. 

 
 कणववयग वा. गो. मायदेव हे संस्थेचे णनकटवती. त्यानंी अपल्या सुंदर कणवतेत संस्थेच्या णवस्ताराचे 
वणगन केले अहे. ‘वृक्षराजास’ या कणवतेत ते णलणहतात. 

 
 “हे थोर वृक्षराजा, िाखा तुझ्या ईदार 
 पसरोत दूरवरेी, करण्या नभीं णवहार 
 झाल्या ऄसह्य तापे, अतून पोळलेले 
 वरण्यास येथ िातंी, धावनू जीव अले 
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 कुणण काळवडंणारे नभ पाहुनी दुरून 
 झणण अरॅयाथग अल्या, वृष्टीस घाबरून...” 

 
 कै. वा. गो. मायदेव याचंी ही कणवता संस्थेच्या कायाचं सुदंर िब्दाकंन करणारी अहे. 

 
 १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. ‘ितकानंतर अज ईजळली पणहली रम्य पहाट’ ऄस ं
कवी (वसंत बापट) गात राणहले. ऄण्णानंाही स्वातंत्र्य णमळाल्याचा मनस्वी अनंद झाला. स्वातंत्र्याच्या 
अंदोलनात त्यानंी प्रत्यक्ष भाग घेतला नसला, तरी स्वातंत्र्याचा मागग सोपा करण्यासाठी जी सामाणजक 
जाणीव जागृती व्हावी लागते, तीबाबत ऄण्णाचंं कायग मोठ्या प्रमाणावर झालं होतं.१८ एणप्रल १९४८ रोजी 
ऄण्णाचंा ९१वा वाढणदवस! नवती महोत्सव. ऄण्णाचें ऄनेक सहकारी, णमत्र, कायगकते, प्रहतप्रचतक, या 
कालावधीत जगाचा णनरोप घेउन गेले होते. काही सेवाणनवृत्त झाले. संस्थेच्या कामातून दूर झाले. 

 
 एकेकाळी संस्थेचे १७ अजन्म सेवक होते. त्याचंी संख्या ७ झाली. १९४६ साली ससं्थेच्या 
सुवणगमहोत्सवाणनणमत्त सौ. कावरेी कवे, रॅी. के रा. पालकर, रॅी. पु.ं णव. गोळे, रॅीमती येसूबाइ बवे यानंा 
अजन्मसेवक करून घेण्यात अले. ससं्थेचे सहाय्यक व णहतप्रचतक यानंाही काळानं ओढून नेलं होतं. 
१९४३ मध्ये संस्थेचे ऄध्यक्ष बाबासाहेब आचलकरंजीकर णनधन पावले. १९४५ साली कािीताइ देवधर, रा. 
का. णभडे व न. प्रच. केळकर हे ऊणानुबधंी कालवि झाले. ऄिा दुःखमय घटनाचंी ऄण्णाचं्या मनावर छाया 
होती. संस्थेचा सुवणगमहोत्सव थाटामाटात साजरा झाला. ९१वा वाढणदवस आतक्या ईत्साहाने साजरा 
झाला तरी त्यात सहभागी होण्याची त्याचंी मानणसकता नव्हती. प्रत्यक्ष प्रहगण्याला फार मोठा कायगक्रम 
करू नये ऄसे संस्थाचालकानंी ठरणवले. मात्र पुणे, मंुबइ, बेळगाव, बडोदे आ. णठकाणी वाढणदवस खूप 
ईत्साहात साजरा झाला. 

 
 पुण्याला स. प. महाणवद्यालयाच्या देवी रमाबाइ सभागृहात डॉ. बाबासाहेब जयकर याचं्या 
ऄध्यक्षतेखाली मोठा समारंभ झाला. या समारंभात ऄण्णानंा ७,५०० रुपयाचंी थैली अणण १०० संस्थातंफे 
संयुक त मानपत्र देण्यात अले. याच कालखंडात ऄण्णाचं्यासमोर समतासंघाचे कायग होते. तो धागा 
पकडून ऄण्णानंी अपलं मनोगत व्यक त करताना साणंगतलं- 

 
 “अपणाला णमळालेलं स्वातंत्र्य णटकवायचं ऄसेल, तर अपल्या हाडीमािी णखळलेला जातीयवाद 
अपण प्रथम नष्ट केला पाणहजे. अपणासमोरील हा णबकट प्रश्न अपण सोडणवला नाही तर समाजाचीच 
नव्हे, तर संपूणग देिाची हानी होणार अहे. या जातीयवादाच्या मुळािी धार्थमक भावना, रूढी याचें दडपण 
ऄसल्याने त्या नष्ट करण्याकणरता रोटीबटेी व्यवहार सरास सुरू झाला पाणहजे. धमग हा पणरवतगनीय अहे ही 
समजूत पटवनू देउन, हा जातीयवाद नष्ट केला तरच पुढील काळात देिाला तरणोपाय अहे.” 

 
 मंुबइला राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद याचं्या ऄध्यक्षतेखाली ऄण्णाचंा वाढणदवस थाटामाटात साजरा 
झाला. ९० सुवाणसनींनी त्यानंा ओवाळले. ऄण्णानंा एक लाख पाच हजार रु. ची थैली देण्यात अली. 
मंुबइचे मुख्यमतं्री बाळासाहेब खेर यानंीमध्यवती सरकारतफे ६ लक्ष रु. व मंुबइ राज्यातफे ६ लक्ष रु. 
मणहला णवद्यापीठाचं्या आमारतीसाठी देण्याचे घोणषत केले. 
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 वसंत, स्री  आ. माणसकानंी ऄण्णाचं्या गौरवाथग खास णविषेाकं प्रणसद्ध केले. केसरी, ञानप्रकाि 
यानंी गौरवलेख छापले. ञानप्रकािने डॉ. गूल्ड याचंी ऄण्णासाहेबासंंबंधी एक वधेक प्रणतणक्रया छापली 
होती ती ऄिी- 

 
 ‘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 धोंडो केिव कवे यानंा ‘डॉक्टर ऑफ लेटसग’ ही 
सन्माननीय पदवी णदली होती. ही सवोच च पदवी देताना णवद्यापीठाने ऄण्णासाहेबाचं्या मानवतेसंबधंीच्या 
कायाचा णवचार करून त्याचंा सन्मान केला होता. 

 
 नव्वद वषांचे ऄण्णासाहेब कवे समता संघाच्या कायात तरुणाच्या ईत्साहाने लक्ष घालीत होते. 
अणण आकडे बाया कवे... संसारपािातून स्वतःची मुक तता करून घेत होत्या. एरंडवणे येथील 
महाणवद्यालयाच्या प्रागंणातील छोट्या घरात त्या एकट्याच रहात होत्या. भास्करराव प्रहगण्याला होते. 
णदनकरराव एरंडवण्याला होते. मुले अणण सुना अग्रह करीत होत्या. तरी बाया एकट्या राणहल्या. त्या 
म्हणाल्या, “तुमचे संसार म्हणजे तुमची राज्ये. तुम्ही मला तुमच्या संसारात सुखी कराल यात िकंा नाही. 
पण माझे घर अणण तुमची घरं यात फरक अहे.” 

 
 २९ नोव्हेंबर १९५० रोजी बाया कवे यानंी ऄखेरचा रॄास घेतला अणण ऄण्णासाहेब कवे बायाच्या 
णवरहानं व्यणथत झाले. 

 
 अता ऄण्णाचंी वाटचाल ितकाकडं सुरू होती. १८ एणप्रल १८५८ रोजी ऄण्णानंी वयाचं ितक 
ओलाडंलं. नवती महोत्सवाप्रमाणेच ऄण्णाचंा िताब्दी महोत्सव देिभर सवगत्र ईत्साहानं साजरा झाला. 

 
 मंुबइला बे्रबॉनग स्टेणडयमच्या प्रिस्त मदैानावर एक भावपूणग व भव्य समारंभ झाला. भारताचे 
पंतप्रधान कै. पं. जवाहरलाल नेहरू या जन्मिताब्दी सोहळ्यास ईपस्स्थत होते. राज्यपाल रॅीप्रकाि हेही 
होते. महषी कवे याचं्या या िुभप्रचतन सोहोळ्यात बोलताना पं. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले- 

 
 “हा एक महान संस्मरणीय णदवस अहे. एतका संस्मरणीय णदवस माझ्या पाहण्यात अलेला नाही. 
भारताच्या या सुपुत्राचा सत्कार व सन्मान करण्यासाठी अपण येथे जमलो अहोत. या महषीचा सत्कार 
करणारेतुम्ही अम्ही कोण? त्याचंा सन्मान करणारा मी कोण? अपण सारेच त्याचं्यासमोर खुजे अहोत. मी 
येथे अलो अहे त्याचंा अिीवाद घेण्यासाठी. ध्येयावरील ऄणवचल णनष्ठा, साधेपणा अणण त्यानंा महानता 
प्राप्त् करून देणाऱ्या त्याचं्या आतर गुणाचंा णनदान ऄल्पसा ऄंि अमच्या ठायी णनमाण व्हावा, यासाठी त्यानंी 
अम्हाला स्फूती द्यावी ऄिी णवनंती करण्यासाठी मी अलो अहे.” 

 
 याप्रसंगी सत्काराला ईत्तर देताना ऄण्णासाहेब कवे यानंा बाया कवे याचंी अठवण झाली. त्याचंा 
कंठ दाटून अला. त्यानंी अपल्या भाषणात बायाचं कृतञतापूवगक स्मरण केलं. 
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 भारत सरकारच्या णचत्रपट णवभागानं याच वळेेस महषींच्या जीवनावर एक माणहतीपट तयार केला. 
या सुंदर माणहतीपटात कवे याचंा कतृगत्विाली जीवनपट कलात्मक रीतीने अणवष्ट्कृत केला होता. मंुबइ 
येथे स्थापन झालेल्या कवे जन्मिताब्दी सणमतीने कवे याचें आगं्रजी चणरत्र छापून प्रणसद्ध केले. मुरूड या 
त्याचं्या मूळ गावीही त्याचें ऄनेक सत्कार झाले. मुरूडला त्याचंा तीन णदवस मुक काम होता. त्या पणरसरात 
त्याचें जे जे सत्कार झाले, त्या सवग सत्कारानंा ऄण्णासाहेब अवजूगन ईपस्स्थत राणहले. या मुरूड गावानेच 
त्याचं्यावर एके काळी बणहष्ट्कार घातला होता. त्याच मुरूडमध्ये त्याचें ऄत्यंत भावपूणग सत्कार झाले. या 
सवग सत्कार समारंभात गावकऱ्यानंी ऄत्यंत ईत्साहानं भाग घेतला होता. गावकऱ्याचं्या अनंदाला व 
ईत्साहाला जणु ईधाण अलं होतं. 

 
 ऄण्णासाहेब कवे याचं्या जन्मिताब्दीबरोबरच, णस्रयाचं्या ईद्धारासाठी धडपडणाऱ्या व अपलं 
जीवन सवगस्व वचेणाऱ्या पंणडता रमाबाइंचीही जन्मिताब्दी साजरी करण्यात अली. पणंडता रमाबाइ याचं्या 
जन्मिताब्दी कायगक्रमास ऄण्णासाहेब ईपस्स्थत होते. तत्कालीन कें द्रीय अरोग्यमंत्री राजकुमारी 
ऄमृतकौर समारंभाच्या ऄध्यक्षस्थानी होत्या. 

 
 महषी कवे याचंी जन्मिताब्दी देिभर ज्या ईत्साहानं साजरी झाली, त्या घटनेचे ऄनेक प्रकारे 
महत्त्व सागंता येइल. स्वतः महषी कवे यानंा अपला १०१वा वाढणदवस साजरा झालेला पाहण्यास णमळणे 
हा दुलगभ योग होता. १०० वषांचा सलग कालखंड त्यानंी पाणहला होता... 

 
 या दृष्टीने ऄण्णासाहेब कवे हे ितकाचे साक्षी होते. 

 
 या िभंर वषांत त्यानंी गरीब णस्रया, णवधवा, ऄनाथ मुली अणण दीनदुबळेयाचं्यासाठी ऄणवरत कायग 
केले. महषी ऄण्णासाहेब कवे यानंी ज्या णस्रयासंाठी कायग केले, त्यातील काही णस्रयाचें ईत्तम पुनवगसन 
होउन त्या णस्रया समाजात सुस्स्थर झाल्या होत्या. ऄिा णस्रयानंा कवे याचं्या कायाची महती सप्रमाण 
पटली होती. जन्मिताब्दी कायगक्रमाच्या णनणमत्तानं त्यानंा अपली कृतञता व्यक त करता अली. ईगवत्या 
णपढीसाठी एक ईत्कृष्ट अदिग म्हणून कवे याचंा पणरचय तरुणानंा झाला अणण एका त्यागमूतीची तपस्वी 
प्रणतमा किी ऄसते हे लोकानंा ऄनुभणवता अले. 

 
 ऄण्णासाहेबाचं्या जन्मिताब्दीच्या णनणमत्ताने अयुर्थवमा महामंडळाने एक ईत्कृष्ट व अदिग णनणगय 
घेतला. आ. स. १८९९ मध्ये ऄण्णासाहेब कवे यानंी ५००० रु. चा णवमा ईतरणवला होता. ही णवम्याची 
रक कम ऄनाथबाणलकारॅमाच्या नाव ेऄण्णासाहेबानंी णलहून णदली होती. णवमाकंपनीच्या णनयमानुसार ही 
रक कम ऄण्णासाहेबाचं्या परृात अरॅमाला णमळणार होती. परंतु अयुर्थवमा महामंडळाने एक णविषे ठराव 
केला. या ठरावाद्वारे ही सवग रक कम ऄण्णासाहेबाचं्या िताब्दीच्या सुमारासच बाणलकारॅमाच्या स्वाधीन 
करण्याचा णनणगय घेण्यात अला. तो ऄंमलातही अणला. 

 
 डेक कन एज्युकेिन सोसायटीनेही िताब्दीच्यावळेी अपला हात पढेु केला होता. ऄण्णासाहेब 
डेक कन एज्युकेिन सोसायटीचे अजीव सदस्य होते. सोसायटीकडे त्याचंी ३००० रु. ची णवमा पॉणलसी 
होती. ऄण्णासाहेबाचं्यानंतर ही रक कम त्याचं्या वारसानंा देण्यात येणार होती. सोसायटीने हे णवमापत्र 
जन्मिताब्दीणनणमत्त ऄण्णासाहेबाचं्या हवाली केले. पण ऄण्णासाहेबानंी णवमापत्राची रक कम 
सोसायटीलाच देउ केली. ऄण्णासाहेबाणंवषयी समाजाला जे ऄपार पे्रम वाटत होते, त्याच्याच या सवग 
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घटना द्योतक अहेत. भारत सरकारनं त्यानंा भारतरत्न ही सवोच च पदवी देउन त्याचं्या कायाचा गौरव 
केला. 

 
 ितकाचा साक्षी ऄसलेल्या या जीवनव्रतीचा दैनंणदन कायगक्रम या कालखंडात कसा होता हे पाहणे 
अवश्यक अहे. पूवी ऄण्णा पहाटे दूर णफरायला जात अणण णदवसभर त्याचंी पायपीट सुरूच ऄसे. अता 
मात्र ऄण्णा घरासमोरच्या बागेतच फेरफटका मारत ऄसत. प्रकृती अता ऄिक त झाली होती. दृष्टीही ऄधू 
झाली होती. त्यामुळे चालण्याच्या कायगक्रमात हा बदल करावा लागला होता. एकिएेक वष े ईलटून 
गेलेले ऄण्णा अपले धाकटे णचरंजीव णदनकरराव अणण त्याचं्या पत्नीआरावती याचं्याकडे राहात होते. 
रोजचे णनयणमत वाचन अणण रेणडओ ऐकणे याकायगक्रमात सहसा कधी खंड पडला नाही. यामुळे ऄण्णा 
जागेवर बसूनच जगािी संपकग  साधत ऄसत. 

 
 जन्मिताब्दीनंतर काही मणहन्यातंच ऄण्णानंा प्रोस्रटे ग्लॅण्डचा त्रास सुरू झाला. अधीही त्यानंा 
हा त्रास होताच. पण काही णदवस आस्स्पतळातील ईपचार घेतल्यानंतर त्यानंा बरे वाटू लागले होते. यावळेी 
मात्र िस्रणक्रयेणिवाय पयाय नव्हता. पण िभंरी ईलटून गेल्यानंतर िस्रणक्रया सहन होइल प्रकवा नाही, 
याबद्दल डॉक्टर सािकं होते. तरीही िस्रणक्रया झाली. ऄपेके्षबाहेर िस्रणक्रया यिस्वी झाली. पाच मणहन्यातं 
ऄण्णासाहेब पूणग बरे झाले. ऄण्णानंा ऐकू येण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले होते. डोळ्याला मोतीप्रबदू होता. 
त्यामुळे एकच डोळा काम देत होता. अता ऄण्णा प्रहगण्याला भास्कररावाकंडे राहात होते. कारण 
णदनकरराव व आरावतीबाइ ऄमेणरकेस जाणार होते. 

 
 ऄण्णा प्रहगण्याच्या णनवासात कधी एकटे बसलेले णदसत. तर कधीकधी लहानपणी णिकलेल्या 
कणवता मोठ्याने म्हणत बसत. कधी अपल्या दीड वषांच्या पणतीला, साधनेला जवळ घेउन बसत, तर 
कधीकधी दूरवरच्या अकािाकडे, पक्ष्याकंडे, झाडाचं्या िेंड्याकंडे बघत वरून. 

 
 ऄखेरचा अजार मात्र जीवघेणा ठरला. 

 
 १८ एणप्रल १९६३ रोजी ऄण्णाचंा १०५ वा वाढणदवस येणार होता. त्याचंा हा वाढणदवस मोठ्या 
थाटामाटात साजरा करण्याचे त्याचं्या सहकाऱ्यानंी अणण णिष्ट्यानंी ठरणवले होते. ितकोत्तर चार वष ेझाली 
होती. बुधवार णद. ७ नोव्हेंबर रोजी पोटात दुखत ऄसल्याची तक्रार त्यानंी केली. धन्वतंरी डॉ. यिवतंराव 
फाटक यानंी औषध णदलं. गुण वाटू लागला. पण ज्योत णवझताना मोठी होते तसं झालं. प्रकृती क्षीण होत 
चालली. हालचाली मंदावल्या. गुरुवारी ८ नोव्हेंबरला ऄण्णासाहेब णनपणचत पडून होते. डॉक्टरानंी िथीचे 
प्रयत्न सुरू ठेवले होते. पण अता िरीर औषधानंा प्रणतसाद देइना. 

 
 िुक्रवार णद. ९ नोव्हेंबर, सूयोदयाची वळे ... गणगोत जमलेले. अरॅमवासी णवद्यार्थथनी, मणहला 
सप्रचत होउन ईभ्या ... ज्या जागेत ऄनाथबाणलकारॅमाची स्थापना केली, त्याच जागेत सूयोदयाला 
सूयास्त झाला. ‘मला दुसऱ्या कुिीवर वळू द्या, मला णतथ ंजायचं अहे’ हे ऄण्णाचें ऄखेरचे ईद्गार.. अणण 
मग सारं िातं... प्रहगणे, पुणे, महाराष्ट्र देि... िोकाकुल! ितकाचा साक्षी ऄनंतात णवलीन झाला होता. 
  

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

ऄनुक्रमणणका 
 

जीवनप्रसंग 
 

 कै. ऄण्णासाहेब कवे याचंं कौटंुणबक जीवन कृताथग अणण समाधानी होतं. रगँलर पराजंपे याचं ं
घराणं म्हणजे ऄण्णासाहेबाचंा मातृविं अणण णपतृविं ऄथातच मुरूडचे कवे. ऄण्णासाहेबाचें वडील 
केिवराव कवे हे िातं स्वभावाचे ईद्यमिील गृहस्थ होते. कार्थ्याचे सुंभ तयार करणे, त्यापासून गुराचंी 
दावी प्रकवा रहाटाच्या माळा तयार करणे यासारखी कसबी कामे तर ते करीतच, पण णचते्रही चागंली 
काढत. पागोटी चागंली बाधंत. मंुबइला जाउन पगडबंदाचा धंदा करावा ऄसं त्याचं्या मनात होतं. ऄण्णा 
कवे अपल्या वणडलानंा ‘बाबा’ म्हणत. वडील बधूं णभकोबा यानंा ते ‘दादा’ म्हणत. दादा प्राथणमक णिक्षक 
होते. त्याचंं बालबोध व मोडी हस्ताक्षर फार चागंलं होतं. दादानंा ससंारसुख फारसं णमळालं नाही. 
सहासात मुलं झाली. पण ती गेली. पत्नी चाणळिीतच गेली. ऄण्णासाहेब कवे यानंा ऄंबाताइ ही एक बहीण 
होती. त्याचं्यापेक्षा तीन वषांनी लहान. णतचे पती णभक्षकु होते. त्या काळच्या रीतीप्रमाणे णतनं कडक 
सासुरवास सोसला. णतिीच्या वयातच णतच्यावर वैधव्याची कुऱ्हाड कोसळली. परंतु धैयाने वैधव्य पत्करून 
ऄंबाताइने अपले सारे जीवन व्यतीत केले. सतत कष्ट, णवनाअळस काम ही ऄंबाताइची वैणिष्ट्टे्य होती. 
ऄण्णासाहेबाचं्या ऄनाथबाणलकारॅमाच्या कायालाही ऄबंाताइने मदत केली होती. 

 
 अणडवऱ्याचे पराजंपे घराणे हे ऄण्णासाहेबाचें मातुल घराणे. अणडवरे हा ‘मामाचा गाव’. रगँलर 
पराजंपे याचें वडील पुरुषोत्तम हे मामा. ऄण्णासाहेबाचें सवग पुत्र ऄत्यतं कतगबगार अणण णवद्याव्यासंगी होते. 
ऄण्णासाहेबाचं्या विंातील गौरीदेिपाडें या ऄगदी ऄलीकडच्या काळातील कतृगत्ववान मणहला. महषी 
ऄण्णासाहेब कवे ते र. धों. कवे अणण गौरी देिपाडें हा कवे घराण्याचा आणतहास स्रीस्वातंत्र्य अणण स्रीवादी 
णवचाराच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा अहे. 

 
 ऄिा ऄण्णासाहेब कवे याचें काही जीवनप्रसंग, त्याचं्या व्यक णतमत्त्वाचे णवणवध पैलू स्पष्ट करणारे 
अहेत. 

 
 ✺ बालपणी बरीच मुलं णभत्री ऄसतात. कवेही तसे होते. पावसाळ्यात तळी भरली म्हणजे बरेच 
लोक पोहायला जात. एरवी णवणहरीत पोहत. णवहीर जास्त भीणतदायक. नवणिक्या माणसाला 
पोहण्यासाठी णवणहरीत सोडायचे झाल्यास सुखडी बाधूंन प्रकवा भोपळा बाधूंन सोडत ऄसत. एकदा कवे 
यानंा ऄसंच णवणहरीत सोडलं. ते गटागंळ्या खाउ लागले. कुणीतरी णवणहरीत ईडी मारून त्यानंा बाहेर 
काढलं. पण पढुच्या रणववारी ऄसचं पोहायला नेतील म्हणून ऄण्णासाहेब... त्यावळेचा धोंडू, काळोखात 
माळ्यावर लपून बसला. णदवसाही त्या माळ्यावर जाण्यासाठी णदवा न्यावा लागत ऄसे. ऄिा णठकाणी धोंडू 
बसला ऄसेल ऄसं कुणालाही वाटलं नाही. घरचे लोक धोंडूचा सवगत्र िोध घेउ लागले. धोंडू णवणहरीत तर 
पडला नाही ना, ऄसा संिय येउन लोक मुरूडमधल्या सवग णवणहरींचा िोध घेउ लागले. पोहण्याच्या 
कायगक्रमात ऄसणारी सवग मडंळी पोहून अपापल्या घरी पोचली. दोन प्रहरीची जेवणाची वळेही टळून गेली 
होती. मग धोंडू माळ्यावरून खाली अला. यानंतर मात्र पोहण्याच्या बाबतीत त्यानंा घरच्यानंी ऄथवा 
णमत्रानंी मुळीच अग्रह केला नाही. या प्रसंगावरून धोंडूची णभत्री वृत्ती णदसून अली तरी त्याचंी 
सहनिीलता व कृतणनरृयही णदसून येतो. कारण ऄधंाऱ्या माळ्यावर तासन् तास बसून राहणं ही गोष्ट 
खरोखरीच ऄवघड होती. 
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ऄनुक्रमणणका 
 

 ✺ प्रौढ णवद्यार्थथदिते मंुबइला ऄण्णा णिकवण्या करीत. णमळणारे णिष्ट्यवृत्तीचे पैसे अणण 
णिकवण्याचें पसेै यातील एक रुपयास एक पैसा याप्रमाणे ऄण्णा बाजूला काढून ठेवत ऄसत. ऄिातऱ्हेने 
तीन रुपये जमेपयंत ऄण्णानंी त्या पैिानंा हात लावला नाही. ज्याचं्या खाणावळीत ऄण्णा जेवायला जात 
ऄसत, ते नागोपतं दातार क्षयानं अजारी पडले. मुरूडला ते अपल्या घरी अले. मंुबइत ऄसताना 
नागोपंतानंी ऄण्णाकंडून पाच रु. ईसने घेतले होते. ते दातार स्वतः, त्याचं्या पत्नीर अणण त्याचंी अइ, 
णतघेजण मंुबइत होते. त्यानंी खाणावळ बंद करून मंुबइ सोडली. ऄण्णा सुटीसाठी मुरूडला अले, तेव्हा 
नागोपंताचं्या समाचाराला गेले. नागोपंत ओिाळले. कारण ते पैसे देउ िकत नव्हते. ऄण्णा मृदु अवाजात 
त्यानंाम्हणाले- 
 
 “तुम्ही माझे पाच रु. देणे अहात ते मागायला मी अलो नाही. ते पैसे णफटले ऄसं समजा. अज 
मीच तुम्हाला अजारात मदत म्हणून अणखी पसेै देणार अहे. हे तीन रुपये घ्या.” नागोपतंाचें डोळे 
कृतञतेनं भरून अले. त्याचं्या व त्याचं्या कंुटंुबीयाचं्या चेहऱ्यावरील भाव पाहून ऄण्णानंाही ऄतीव समाधान 
झालं. ऄडचणीच्या वळेी दुसऱ्याला मदत करण्यात ऄवणगनीय अनंद ऄसतो हे ऄण्णानंी स्वतः ऄनुभवले; 
अणण पुढे याबाबत आतराचें प्रबोधन केले. 
 
 ✺ ऄण्णाचंं लग्न पंधराव्या वषी झालं. पत्नी राधाबाइ नउ वषांची. राधाबाइची चलुती ही ऄण्णाचंी 
मामेबहीणच होती. त्यामुळे दोन्ही घराचंी पूवीची ओळखच होती. राधाबाइ अणण ऄण्णा आतर मुलाबंरोबर 
मुरूडमध्ये एकत्र खेळलेसुद्धा होते. कवे याचं्या घरात वातावरण तसे मोकळे होते. मात्र त्याकाळी वडील 
माणसाचंा मुलानंा खूपच धाक वाटत होता. ऄण्णा मंुबइला नोकरीसाठी गेले. घरी राधाबाइ अणण ऄंबाताइ 
होत्याच. ऄण्णा सुट्टीला घरी अले म्हणजे पत्नी राधाबाइ अणण बणहण ऄंबाताइ या दोघींना णलणहणे वाचणे 
अवजूगन णिकवत. कवे याचं्या अइवणडलानंी याबाबत कधीही णवरोध केला नाही. ऄण्णा मंुबइला जात, 
तेव्हा णभकूदादाचं्या मदतीने राधाबाइ अणण ऄंबाताइ या दोघींनीही अपला ऄभ्यास सुरू ठेवला होता. 
ऄठराव्या वषी रघुनाथाचा जन्म झाला अणण राधाबाइच्या णिक्षणात थोडा खंड पडला. मंुबइला राधाबाइ 
अल्या. संसार चालणवण्यासाठी ऄण्णा अणण राधाबाइ, दोघानंाही भरपूर कष्ट कराव ेलागत. पहाटेपासून 
रात्रीपयंत णनरणनराळ्या िाळामंध्ये ऄध्यापनासाठी व आतरत्र णिकवण्या घेण्यासाठी ऄण्णा जात. त्याचें 
वळेापत्रक राधाबाइ काटेकोरपणे साभंाळत ऄसत. रघुनाथ लहान होता. राधाबाइ िातं, सोणिक व 
कमालीच्या अञाधारक होत्या. ऄण्णानंी पुढे जे णिक्षणणवषयक णवणवध प्रयोग केले, त्याचंी सुरुवात त्यानंी 
अपल्या घरापासूनच केली होती. राधाबाइना मंुबइलाही घरचे काम बरेच ऄसे. तरीही त्या आंग्रजी 
णिकल्या. लहानग्या रघुनाथाला घरीच णिकवाव ंऄसं या दोघानंी ठरवलं. राधाबाइ स्वतः त्याला णिकवत. 
अणण त्यानंतर ऄण्णानंी एक वगेळाच णनणगय घेतला. ऄण्णाचें स्नेही बाळकृष्ट्णपंत अचवल हे 
मुरूडजवळच्या बुरोंडी गावी मुख्याध्यापक होते. ऄण्णानंी राधाबाइच्या संमतीने रघुनाथाला अचवलाकंडे 
णिकण्यासाठी ठेवल. रघुनाथ पाचवी आयत्ता ईत्तम रीतीने ईत्तीणग झाल्यावर ऄण्णानंी पुन्हा त्याला मंुबइला 
अणलं. ऄण्णानंी णिक्षणातील प्रयोगिीलता घरापासूनच सुरू केली होती याचे हेईदाहरण. 
 
 ✺ ऄण्णाचंा थोरला मुलगा रघुनाथ म्हणजेच नंतर प्रख्यात झालेले र. धों. कवे. रघुनाथाची मंुज 
करावयाची होती. ऄण्णाचं्या पत्नी, अइ अणण थोरले बंधू या सवांना ऄसं वाटत होतं की मंुज थाटात 
व्हावी. पणहला मुलगा अहे. हौसमौज करावी. चार लोकानंा बोलवाव.ं जेवणावळी कराव्यात. ऄण्णा 
अपल्या अइला नम्रपणे म्हणाले, “अइ, मंुजीची जेवणावळ ही मला ईधळपट्टी वाटते. अपण थोडक्यात 
मंुज लाव ूया.”अइ थोडी नाराज झाली. णतला नातवाची मंुज हौसेनं व्हावी ऄसं वाटत होतं. 
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 “ऄरे धोंडू, जनरीत पाळावी रे बाबा. हौसमौज नाही. ऄहेर नाही, ही कसली मंुज?” 
 

 “अइ, लोक काय म्हणतील या काळजीनं तू ऄसं म्हणतेस हे मला ठाउक अहे. तुझी रॅद्धा अहे 
तर धार्थमक संस्कार अपण ईत्तम रीतीने करू. त्याबाबत तडजोड नाही. पण बाकीच्या गोष्टीत बचत करू 
या.” 

 
 “बघ बाबा, तुला पटेल ते कर.”अइनं णवरोध केला नाही, तरी णतला मनातून पटलेलं नसाव.ं 

 
 “अइ, यात मी पसेै वाचवतो ऄसं तू वाटून घेउ नको. माझी काही तत्त्व ंअहेत.” 

 
 “ठीक अहे. तुझी तत्त्व ंअम्ही पाळू.”अइनं होकार णदला.  

 
 ऄण्णानंी मंुजीचा सोहळा मंुबइत केला. त्याला खचग फक्त  १५ रु. अला. ३०० रु. वाचले हे 
वाचलेले ३०० रु. ऄण्णानंी मुरूड फंडाला णदले. या घटनेवरून ऄण्णाचंी जीवनसृष्टी णकती समाजाणभमुख 
होती हे णदसून येते. 

 
 ✺ ईत्तरअयुष्ट्यात णिक्षणके्षत्रात मोलाचे अणण भरीव कायग करणारे कवे कलेचे भोक् ते होते हे 
ऄनेक प्रसंगावरून णदसून येते. कोकणातल्या मंडळींना जात्याच नाटकाची अणण गाण्याची अवड ऄसते. 
कवे यानंाही तिी ती होती. ईन्हाळ्याच्या सुट्टीत धोंडोपतं मुरूडला अले की, त्यानंा ऄणधक अनंद होइ. 
याचं कारण नाटक. लहानपणापासून त्यानंी नाटकात कामं केली होती. त्याचें वडील केसोपतं यानंा 
मुलानंी नाटकात काम केलेलं अवडायचं नाही. पण धोंडोपंतानंी वणडलानंा ही गोष्ट पटणवली. 
पुण्यासारख्या िहरात अणण डेक् कन कॉलेजमध्ये णवद्यार्थ्यांना नाटकात काम करायला ईते्तजन णदले जाते 
हे त्यानंी वणडलानंा साणंगतले. नाटक बसणवण्यात धोंडोपंत पढुाकार घेत ऄसत. एकदा 
धोंडोपंतानंीमंुबइहून येताना नाटकाचे दोन पडदेही अणले होते. नाटकात नादंीतील गणपतीची भणूमका ते 
घेत. ते संस्कृतमध्ये चागंले बोलत. संस्कृत संवादाचंी रचनाही करीत. एकदा त्यानंी पडद्याअडून राधेचा 
संवाद म्हणून वाहवा णमळवली होती. ‘वणेीसंहार’ या नाटकात त्यानंी ऄरॄत्थाम्याची भणूमका केली होती. 
या भणूमकेबद्दलही त्याचंी प्रिसंा झाली होती. ईत्तर अयुष्ट्यातही, जीवनाच्या संध्याकाळी ऄण्णा खणखणीत 
अवाजात श् लोक व पदे म्हणत ऄसत. ऄण्णाचं्या सामाणजक जाणीवनंे संपन्न ऄसलेल्या मनाचा हा 
कलाणवष्ट्कार लक्षणीय अहे. ऄण्णा स्वतःिी ऄनेक वळेा प्रकवा भाषणातंही एका पदाचा वारंवार ईल्लखे 
करीत. ते पद कधी गातही. हे पद रचले होते सीतारामपंत देवधर यानंी. या पदात णवधवाचं्या 
दुःस्स्थतीबद्दलचे वणगन अहे. ऄण्णा ज्यावळेी हे पद म्हणत, तेव्हा ऐकणारा त्यातील अियामुळे तर 
णवचारमग्न होतच ऄसे. पण ऄण्णा पद म्हणताना ज्या तन्मयतेने म्हणत ऄसत, ती त्याचंी तन्मयता 
ऐकणाराला एकाग्र करीत ऄसे. ते पद ऄसे होते- 

 
 “माता रॅमली प्रणतणदन ज्याते न्हाईणन माखुणन वाढणवता; 
 त्या केिातें का हो चरचर नाणपतहस्ते कापणवता? 
 पुरे गाजंणुक कींव येई द्या, ऄनाथ भणगनींची अता, 
 पुनर्थववाहा संमणत द्या हो साडुंणन मणनची णनदगयता!” 
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 ✺ ऄण्णानंी मंुबइत १३ वष े काढली. णनरणनराळ्या िाळामंध्ये नोकरी, णिकवण्या यात ते मग्न 
ऄसत. साधी राहणी अणण एकमागी जीवन यामुळे थोड्या खचात त्याचंा संसार भागत ऄसे. मात्र एकदा 
वषेातंर करण्याचा प्रसंग ईद् भवला. युरोणपयन मुलाचं्या िाळेत ते णिकवायला जात ऄसत. तरीही त्याचंा 
पोिाख पूवीसारखाच होता. धोतर, पािी पद्धतीचा लाबं कोट, डोक्यावर रुमाल अणण पायात बटू याच 
वषेात ते जात ऄसत. त्याकाळी मंुबइत बरेच सुणिणक्षत लोक पाटलोण (पँट) वापरीत. ऄण्णानंी तर 
पाटलोणीचा णवचारही केला नव्हता. त्याचं्या िाळेच्या मुख्याध्यापकानं त्यानंा एकदा सुचवलं, 
“धोतराऐवजी तुम्ही पाटलोण घाला.”मुख्याध्यापकाचंी सूचना म्हणजे ऄगदीच अञा नसली तरी णतचा 
णवचार करणंही अवश्यक होतं. पाटलोण वापरण्याच्या या सूचनेमुळं खरं तर ऄण्णा दचकलेच होते. 
कारण त्यानंी पँटचा वापर पूवी कधीच केला नव्हता. मुख्याध्यापकाचंी सूचना न मानावी, तर त्याचंा 
ऄवमान! केवळं ‘पँट की धोतर’ या णवषयावर ऄण्णाचंं चार णदवस प्रचतन चाललं होतं. अणण मग त्याचं्या 
मनानंठरवलं. ‘प्रयोग तर करून पाहू या...’ पण यासाठी नवीन पटँ अणण्याऐवजी ऄण्णानंी दुसराच एक 
मागग िोधला. त्यानंी अपल्या एका णमत्राकडून चार णदवसासंाठी एक पँट वापरायला अणली. ती वापरून 
बणघतली. अणण मग ऄण्णाचं्या मनानं पटँला णहरवा कंणदल णदला. “ठीक जमतंय अपल्याला पँटमध्ये 
“ऄसं वाटल्यावरच त्यानंी पाटलोणी (पँट) णिवायला टाकल्या. तेव्हापासून ऄण्णाचंा पोिाख झाला. लाबं 
कोट अणण रुमाल. 

 
 णवधवाणववाहाच्या प्रश्नाबाबत एवढी खंबीर भणूमका घेणारे ऄण्णा पँट की धोतर या वषेातंराबाबत 
आतके हळव े कसे, ऄसा प्रश्न ऄनेकानंा पडेल. तो ऄण्णाचं्या काटकसरी स्वभावाचा भाग होता. त्यानंा 
कुठलाही भपका नको ऄसे. सोय महत्त्वाची. 

 
 ✺ मंुबइच्या िाळेत णवद्याथी म्हणून ऄण्णा दाखल झाले होते. तेव्हाचा एक प्रसगं ऄण्णाचं्या 
व्यणक्तमत्त्वावर प्रकाि टाकणारा अहे. ऄण्णाचंं णिक्षण णिष्ट्यवृत्तीवर चाललं होतं. अपलं ऄक्षर सुंदर 
करण्यासाठी त्यानंी नेटानं प्रयत्न केला. ऄण्णा आतकं चागंलं ऄक्षर काढू लागले की, त्याचं्या आंग्रजी 
णिक्षकानेही त्यानंा ‘गुर्ड’ ऄसा िरेा णदला. पण काही मत्सरी सहाध्यायानंा हे बघवले नाही. एका णवद्यार्थ्यानं 
तक्रार केली की, हेऄक्षर धोंडू कवे याचंं नाहीच. त्यानं दामले नावाच्या सहाध्यायाकडून हे णलहून घेतलं 
अहे. णिक्षक स्वभावानं ईग्र होते. त्यानंा हे समजलं, तेव्हा त्याचं्या रागाचा पारा एकदम वर गेला. त्यानंी 
कवे  अणण दामले या दोन्ही णवद्यार्थ्यांच्या वह्या मागणवल्या. एकत्र णनरखून पाणहल्या. दोन्ही ऄक्षरं 
जवळजवळ सारखीच होती. त्यानंी प्रथम दामले याला णवचारलं, “ही कॉपी तू काढून णदलीस?” 

 
 “नाही, मी नाही कॉपी काढून णदली.”दामलेनं ठासून ईत्तर णदलं. 

 
 “कवे, ही कॉपी तुझीच का?तूच काढलीस का?”णिक्षकानंी दरडावनू णवचारलं. 

 
 ऄण्णाचंी भीतीनं गाळण ईडाली. त्याचं्या तोंडून िब्द णनघेना. णनदोष ऄसूनही केवळ बोलता न 
अल्यामुळे णिक्षा होणार याच ंऄण्णानंा मनस्वी दुःख झालं. णिक्षक ऄणधकच रागावले. कवे बोलत नाही त्या 
ऄथी त्यानं दुसऱ्याकडून कॉपी णलहून घेतली ऄसचं णिक्षक समजले. मग तर त्यानंी वतेाची छडी 
मागवली. ऄण्णाचंं वय त्यावळेी २१ वषांचं होतं.... 
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 न केलेल्या गुन्ह्याची णिक्षा भोगावी लागणार या णवचारानं त्याचं्या मनात काहूरमाजलं अणण त्यानंी 
एकदम अपल्या कपाळाच हात लावला. अणण छडीसाठी हात पुढं केला. पण त्यांच्या या कृतीचा 
णिक्षकाच्या संवदेनिील मनावर पणरणाम झाला. त्यानंी वतेाच्या छडीच्या णिके्षचा पुनर्थवचार केला अणण 
णवचारलं- 

 
 “तू पुन्हा कॉपी काढून दाखवतोस का कवे?” 

 
 “होय दाखवतो.”कवे कसेबसे म्हणाला. 

 
 ऄण्णानंी कॉपी घेतली अणण पुन्हा मजकूर णलहून दाखवला. णिक्षकासंमक्षच त्यानंी तो मजकूर 
पुन्हा णलणहला. त्यामुळे संियणनवृत्ती झाली. कवे याचंा प्रामाणणकपणा णसद्ध झाला. मत्सरी व तक्रारखोर 
णवद्यार्थ्याला अपोअपच धडा णमळाला. ऄण्णा दोषमुक् त झाले. प्रथमतः ते भीतीनं गागंरून गेले होते, तरी 
त्यानंी ऄसल्याचा स्वीकार केला नाही. सत्यासाठी णिके्षला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली अणण त्याचं्या 
ऄगणतकतेनं कपाळावर हात मारण्याच्या णक्रयेमुळेच णिक्षकाचे मतपणरवतगन झाले. सत्याचा णवजय झाला. 

 
 ✺ ऄण्णासाहेब कवे यानंा अपल्या अयुष्ट्याच्या वाटचालीत ऄनेक परस्परणवरुद्ध घटनानंा व 
ऄनुभवानंा सामोरे जाण्याची वळे अली.तिाही प्रसंगात ते डगमगले नाहीत. णप्रस्न्सपॉल वामन अबाजी 
मोडक हे मंुबइतील एस्ल्फन्स्टन हायस्कूलचे प्रमुख होते. मोडक रत्नाणगरीस ऄसताना कवे त्याचं्याच घरी 
णवद्याथी म्हणून राणहले होते. एस्ल्फन्स्टनमध्ये णिक्षकाच्या दोन जागा णरकाम्या अहेत हे समजले, तेव्हा कवे 
मोडक यानंा भेटावयास गेले. मोडक त्याचंी मुलाखत घेउ लागले. मोडक ऄण्णानंा जवळजवळ 
दरडावनूच प्रश्न णवचारीत होते. 

 
 “तुम्ही िाळेत पूवी कधी णिकवलं अहे का?” 

 
 “नाही.” 

 
 “मग णिकव ूिकाल ऄसं वाटतं का?” 
 “हो” 

 
 “ऄहो, चाळीस मुलं ऄसतात वगात. त्याचं्यावर तुम्ही कसा ताबा ठेव ूिकाल?” 

 
 “मी प्रयत्न करीन.” 

 
 “पण कसा करणार?तुमच्यासारखा पोरसवदा माणूस...” 

 
 “मला संधी द्या. ऄनुभवानं णिकेन.” 

 
 “छे छे, तुम्हाला ऄनुभव काहीच नाही. अणण णदसता लहानखुरे. तुम्हाला माझ्या िाळेत णिक्षक 
म्हणून घेता येणं िक्य अहे ऄसं मला वाटत नाही.”मोडक म्हणाले. 
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 ऄनुभव नाही म्हणून नोकरी नाही अणण नोकरी नाही म्हणनू ऄनुभव नाही, ऄिा दुहेरी 
ऄडचणींच्या चक्रात सापडलेले कवे णनराि झाले; अणण ते मंुबइला समुद्रणकनाऱ्यावर जाउन बसले. 
सागराच्या ईसळत्या लाटा पाहून त्याचं्या मनाला हुरूप अला. णनरािा नाहीिी झाली; अणण त्याचं मन 
त्यानंा म्हणालं, “ऄजून प्रयत्न कर.” 

 
 मग कवे सरळ गेले एस्ल्फन्स्टन कॉलेजच्या णप्रस्न्सपॉलकडे. त्यावळेी प्रो. हेथनगर्थ्वटे हे णप्रस्न्सपॉल 
होते. कवे त्याचें णिष्ट्यच. एस्ल्फन्स्टनमध्ये प्रो. हेथनगर्थ्वटे यानंीच त्यानंा गणणत णिकवलं होतं. कवे याचंी 
गणणतातील गती प्राचायाना चागंली माहीत होती. हेथनगर्थ्वटे यानंी कवे याचंं चागंलं स्वागत केलं... अणण 
काय अरृयग.. 

 
 दोन णदवसानंी मोडकाकंडून कवे यानंा बोलावणं अलं. 

  
 कवे जाउन भेटले. कवे याची एस्ल्फन्स्टन हायस्कुलात नेमणूक झाली होती. कवे िाळेत रुजू 
झाले. त्यानंा चौथीच्या वगावर पाठवण्यात अलं. कवे यानंी ऄत्यंत अत्मणवरॄासानं तास घेतला अणण कवे 
मोडकाचं्याही परीके्षला ईतरले.  

 
 णप्र. मोडक याचंी अणण कवे यांची रत्नाणगरीची ओळख. पण मोडक यानंी कवे यानंा फार मोठ्या 
कसोटीच्या प्रसंगास तोंड द्यायला लावलं. प्रो. हेथानगर्थ्वटे यानंी मात्र त्याचं्याबाबत ऄत्यंत अपलुकी 
दाखणवली. 

 
 एक वषानंतर मोडक यानंीच कवे यानंा नोकरीवर पुन्हा घेण्याची अणण नोकरी कायम करण्याची 
तयारी दिगणवली. पण सरकारी नोकरीत फार काळ ऄडकून राहायचं नाही ऄसे कवे यानंी ठरवलं होतं. 
त्यामुळे त्यानंी मोडक यानंा नम्र नकार णदला. 

 
 ✺ मंुबइच्या वास्तव्यात ऄण्णानंी ‘सयुंक् त कुटंुब’ हा एक प्रयोग करून पाणहला.एकत्र कुटंुब पद्धती 
ही त्या काळी ऄस्स्तत्वात होतीच. पण दोन वगेळी कुटंुबे एकत्र राहून कारभार करतील तर काटकसर 
होइल; अणण एकमेकानंा मदत होइल, ऄसे ऄण्णाचं्या मनाने घेतले. त्याचें णमत्र नरहरपंत जोिी हे मूळचे 
कोकणातलेच. जोिी-कवे एकत्र राहू लागले. एरवी एकत्र कुटंुबातही भावाभावाचें पटते पण जावाजावाचें 
पटत नाही ऄिी स्स्थती होती. मग आथे तर जावाही नाहीत अणण भाउही नाहीत. तरीही जोिी-कवे सुमारे 
सात वष े एकत्र राणहले. सुमारे पंधरा माणसाचें हे संयुक्त  कुटंुब होते. कोणी बाजार करी तर कोणी 
जमाखचगकरी. स्वयंपाकघराचा कारभार राधाबाइच्या नेतृत्त्वाखाली णस्रया साभंाळत. सवांसाठी म्हणनू 
एकच मोठी जागा घेतली होती. जागेचे भाडे दरमहा अठ रु. होते. जेवणाखाण्याचा खचग सरासरी 
दरमाणिी दरमहा ५ रु. १ अणा ऄसा होता. स्वस्ताइ होती. त्यात काटकसर. दोघाचंीही चागंली बचत 
झाली. या सात वषांत कुणाचं भाडंण नाही की, कुणाचे वादणववाद झाले नाहीत. सवगजण गुण्यागोप्रवदाने 
राणहले. ‘पण या सुखाचं रॅये अमच्या बायकानंा अहे’ ऄसं ऄण्णा नेहमी ऄणभमानानं सागंत. सयुंक् त 
कुटंुबातील १५ माणसापंैकी ८ जण ऄण्णाचं्या कुटंुबातलेच होते. ऄण्णा स्वतः, त्याचं्या पत्नी राधाबाइ, 
मुलगा रघुनाथ हे णतघेजण. पण ऄण्णा स्वतः गणरबीतून णवद्याभ्यास करून उर्थजतावस्थेला अलेले होते. 
स्वाभाणवकपणेच ते आतर होतकरू मुलानंा णवद्याभ्यासाठी ठेवनू घेत. ऄिी कुटंुबातलीच व पणरचयातली 
चारदोन मुले सतत त्याचं्याकडे णिक्षणासाठी ऄसत. रगँलर र. पु. पराजंपे हे त्यापैकीच एक. ऄण्णाचंा 
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स्वतःचा मुलगा रघुनाथ अणण मामेभाउ रघुनाथ; या रघुनाथानंी पुढे समाजात अपले णवणिष्ट स्थान णनमाण 
केले. ऄण्णाचंा संयुक् त कुटंुबाचा हा प्रयोग णवद्यमान काळात कालबाह्य वाटत ऄसला, तरी येणाऱ्या 
पणरस्स्थतीचा णवचार करता संयुक् त  कुटंुबपद्धतीचा णवचार करणे अवश्यक अहे ऄसे काळच सागेंल. 
 
 ✺ वयाच्या ३३ व्या वषी ऄण्णा णवधुर झाले. पत्नी राधाबाइ याचं ंणनधन झाले. एक मुलगा रघुनाथ. 
ऄिावळेी ऄण्णानंी पुनर्थववाह करायला हवा, ऄसं नातेवाइक, णमत्र यानंा वाटत होत. ऄण्णानंाही पुनर्थववाह 
करायच ंठरवलं होतं. पण णववाह करायचा तो णवधविेीच ऄसाही त्यानंी णनरृय केला होता. त्याचें स्नेही 
नरहरपंत जोिी याचंी एक बहीण होती. नाव णतचं गोदावरी. गोदावरीचं ८ व्या वषी लग्न झालं अणण तीन 
मणहन्यातंच पणत णनधन झाल्यामुळं ती णवधवा झाली. त्याकाळच्या रीतीप्रमाणे केिवपन झालं. समाजात 
णमसळायला ऄडसर येउ लागला. गोदावरीच्या वणडलानंी णतची ही दुःस्स्थती दूर करायचं ठरवलं. ते स्वतः 
सुधारक मताचे होते. ते ऄस्पृश्यानंा पाणी देत. णिवािीव मानत नसत. नरहरपतं जोिी यानंी अपल्या 
वणडलाचंी भावना ओळखून गोदावरीला मंुबइला नेलं अणण पंणडता रमाबाइ याचं्या िारदा सदनात णतला 
दाखल केलं. गोदावरी ही िारदा सदनातील पणहली व एकटी णवद्यार्थथनी. पं. रमाबाइंनी गोदावरीला 
पुनर्थववाहाबाबत णवचारलं. गोदावरीनं नकारच णदला. एकदा णिवरात्रीच्या णदविी गोदावरी िारदा 
सदनाच्या बागेला पाणी घालत होती. ‘गोदे’ ऄिी हाक ऐकू अली. वडील अलेहोते. गोदावरीचे बाबा 
अणण गोदावरी बागेत बोलत बसले होते. ते एकदम म्हणाले. 

 
 “गोदू, अज मी तुला एक महत्त्वाचा प्रश्न णवचारणार अहे.” 

 
 “णवचारा नं बाबा.” 

 
 “गोदे, धोंडू कवे णवधुर अहे. त्याला लग्न करायचंय ते णवधविेीच करायचंय. माझ्या मनात फार 
येतं. तुझं लग्न धोंडू कवेिीच व्हाव.ं” 

 
 “बाबा मनापासून बोलताय?” 

 
 “होय, ऄगदी मनापासून, धोंडोपंतािीही मी तुझं नाव न घेता बोललोय.” 

 
 “बाबा, पण... सवग णवचार करा. पणंडता रमाबाइंना णवचारलंत?” 

 
 “णवचारतो. त्याचंी तर संमती ऄसेलच ऄसं वाटतं.” 

 
 गोदावरीच्या बाबानंी पणंडता रमाबाइंच्या कानावर ही गोष्ट घातली. रमाबाइनंी णवरोध केला. पण 
तो णवधवाणववाह प्रकवा पनुर्थववाह म्हणून नव्हे. कवे याचंी प्रकृती ऄगदीच बेताची णदसत होती. ते कृि होते. 
एक वषगभर थाबंण्याचा सल् ला रमाबाइंनी णदला. ऄखेर लग्न झालं तेव्हा कवे ३५ वषांचे व गोदूताइ २७ 
वषांच्या होत्या. गोदावरीचं नाव ‘अनंदी’ ऄसं ठेवण्यात अलं. ११ माचग १८९७ रोजी हा णववाह णवणधपूवगक 
साजरा झाला. डॉ. रा. गो. भाडंारकर याचं्या बंगल्यातच णववाह झाला. ३०-४० णवद्वान सुधारक जमले 
होते. दुपारी भोजनाचा कायगक्रम होता. संध्याकाळी पं. रमाबाइ यानंी िारदासदनात मोतीचूर लाडवाचंी 
मेजवानी णदली. मुलींनी ऄणभनंदनाची पदे म्हटली. णवद्वानानंी भाषणे केली. सुधारक गोपाळ गणेि 
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अगरकर यानंी या दापंत्याला घरी भोजनास अमणंत्रत केले. अगरकराचं्या पत्नीने अनंदीबाइंची 
खणानारळाने ओटी भरली. ऄिातऱ्हेने ऄण्णाचंा हा पुनर्थववाह गाजला. मुरूड गावी त्याचं्यावर बणहष्ट्कार 
टाकण्यात अला. पं. रमाबाइंच्या दृष्टीने कृि ऄसलेले ऄण्णासाहेब पढेु ितायुषी ठरले हा णविषे योग! 

 
 ✺ अनंदीबाइ तथा बाया कवे अणण ऄण्णासाहेब कवे यानंा पनुर्थववाहामुळे बाहेरच्या लोकाकंडून 
जेवढा त्रास झाला, तेवढाच काही जवळच्या लोकाकंडून झाला. ईपेक्षा तर कपाळी णलणहलेलीच होती. 
ऄण्णासाहेबाचंी मेव्हणी पावगतीबाइ अठवले या ऄण्णाचं्या कायात मनापासून सहभागी झाल्या होत्या. 
पावगतीबाइंनी ऄनाथबाणलकारॅमाच्या स्वयंपाकघराची जबाबदारी प्रथम घेतली. अणण मग त्या सवगदृष्टींनी 
अरॅमकायािी समरस झाल्या. सुरुवातीला ऄण्णासाहेब पुण्यातून प्रहगण्याला चालत जाउन अरॅमाचे 
कायग बघत ऄसत. पण नंतर त्यानंी ऄसे ठरवलं की, प्रहगण्यालाच येउन राहायचं. त्यावळेी त्याचंा मुलगा 
णदनकर चारवषांचा होता. िकंरही होताच. अरॅमाकडे त्यावळेी एक बलैगाडी होती. त्यामुळे पुण्याला 
येणेजाणे सोपे होते. एकदा मात्र ऄण्णा अणण िकंर बलैगाडीनं पुण्याला येत ऄसताना लकडी पुलावर 
(संभाजी पूल) गाडी ईलटली. ऄण्णानंा फारस ं लागलं नाही. िकंरला मात्र बराच मुका मार लागला. 
णबऱ्हाड हलणवण्याच्या ऄण्णाचं्या सूचनेला होकार णदल्यामुळेच हे संकट ओढवले ऄसं बाया कवे यानंा 
वाटलं. 

 
 प्रहगण्याला कवे कुटंुबातील सवगचजण अरॅमाच्या भोजनगृहात जेवण घेत. तेथील 
कायगकत्यांबरोबर बायाही भोजनव्यवस्थेचे काम बघत ऄसत. पण ऄसं ऄसूनही जेवणाच्या वळेी मात्र 
बायाची पंगत वगेळी होती. बाया कवे णवधवा होत्या. अणण त्यानंी पनुर्थववाह केला अहे ही गोष्ट अरॅमवासी 
लोक णवसरू िकत नव्हते. अरॅमसंस्थापकाचं्या पत्नी प्रकवा अरॅमाची एक व्यवस्थाणपका या त्याचं्या 
महत्त्वपूणग भणूमकेपेक्षा पुनर्थववाणहत णवधवा ही भणूमकाच लोकाचं्या मनातून जात नव्हती. बायाचे पान पंक् तीत 
वगेळे माडंले जाइ अणण बायाने स्पिग केलेले पाणी आतर अरॅमवासीय पीत नसत. अपल्या पतीच्या 
ध्येयणनष्ठेसाठी बाया अपली ही ईपेक्षा मूकपणे सहन करीत ऄसे. लोकाकंडून अपल्याला सहानुभतूी 
णमळणार नाही हे बायाला चागंले ठाउक होते. दुःख णगळणे हेच त्याचं्या हातात होते. अणण हीच बाया कवे 
पुण्याला नारायण पेठेत जेव्हा रहात होती, तेव्हा दारी येणाऱ्या गरीब लोकानंा ऄन्न, ताक, जुने कपडे देत 
ऄसे. बायाचा हा करुणामय ईदार स्वभाव ऄण्णानंा जाणवला होता. ज्या लोकानंा बाया मदत करीत ऄसे, 
त्यामध्ये ऄनेक लोक धनगर होते. ऄस्पृश्य होते. त्याचं्या बायका बायाला सदैव दुवा देत. स्वतःच्या मुलािंी 
... िकंर वा णदनकरिी... बाया णजतक्या अपलुकीनं, पे्रमानं वागत ऄसे, णततक्याच अपुलकीनं बाया या 
गरजू लोकाचं्या मुलािंी वागे. ऄण्णानंा बायाचं हे वागणं अवडत ऄसे. त्याच बायाला स्वतःच्या संस्थेत 
केवळ रुढीणप्रयतेमुळे ईपेके्षची वागणूक णमळते हे पाहून ऄण्णा मनोमन दुःखी होत. पण सहन 
करण्यापलीकडे त्यानंाही त्यावळेी काही करता येत नव्हतं. अगामी काळासाठी ऄण्णा थांबून राणहले होते. 

 
 ✺ ऄनाथबाणलकारॅमासाठी मदत गोळा करताना ऄण्णानंी कधी मोठी रक् कम वा छोटी रक् कम 
ऄसा भेद केला नाही. णनधी गोळा करणाऱ्या एका मुलीला एका स्रीनं चारच अणे णदले. हे पैसे कसे द्यावते 
ऄसं त्या मुलीला वाटलं. ऄण्णाचं्या कानावर ही गोष्ट गेली. तेव्हा त्या मुलीला बोलावनू त्यानंी साणंगतलं... 
“चार अणेही खूप अहेत. कारण देण्याची भावना ही काय णदलं यापेक्षा लाखमोलाची अहे.”ऄण्णाचंं हे 
सूत्र घेउनच पावगतीबाइ अठवले यानंी महाराष्ट्रात प्रहडून णनधी गोळा केला. अरॅमातील एक मुलगी 
सुटीसाठी खाडंव्याला जाणार अहे हे समजल्यावर पावगतीबाइ णतच्याबरोबर खाडंव्याला गेल्या. णतथं त्या 
ऄनेकानंा भेटल्या. एक मध्यमवयाची सोवळी णवधवा गावात णफरून लोकानंा भेटते हे दृश्य त्या गावाला 
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नवीन होते. अपल्या कायासाठी पावगतीबाइनंा सभा घ्यायची होती. पण बऱ्याच लोकानंी त्याचंा ईपहास 
केला. मात्र एक आनामदार गहृस्थ तयार झाले. त्याचं्या घरी पानसुपारीसाठी १०-१२ मंडळी जमली ऄसता 
पावगतीबाइ णतथं गेल्या अणण त्यानंी बोलायला सुरुवात केली. या सभेत १३ रु. जमले. पुढं त्या ऄिाच ऄन्य 
गावी गेल्या. परत अल्यावर त्यानंी ऄण्णाचं्या हाती ५०० रु. ठेवले. 

 
 राजपुतान्यातील टोक नावाच्या एका संस्थानात पुण्याचे दामोदरपतं फाटक ऄनेक वष ेनोकरीला 
होते. सेवाणनवृत्तीनंतर सामाणजक कायात लक्ष घालाव ेऄसा त्याचंा णवचार होता. त्याचंा डॉक्टर ऄसलेला 
मोठा मुलगा पलेगनं वारला. स्वतःची सून णवधवा झाली याचं दुःख दामोदरपंतानंा झालं अणण कवे याचं्या 
कायाची महती त्यानंा ऄणधकच पटली. मुलाच्या मृत्यूच्या णतसऱ्याच णदविी दामोदरपंत कवे यानंी 
भेटण्यासाठी प्रहगण्याच्या अरॅमात गेले होते. त्यावळेी अरॅमात ऄण्णा नव्हते. दामोदरपतं अपला पत्ता 
देउन गेले होते. ऄण्णा त्याचंा पत्ता िोधीत स्वतः गेले. दामोदरपंतानंी अपली दुःखद कहाणी साणंगतली. 
दामोदरपंत पनु्हा दुसऱ्या णदविी अरॅम बघायला अले. घरी अल्यावर त्यानंी अपली पत्नी यिोदाबाइ 
यानंा अरॅमाणवषयी माणहती णदली. अणण मग एक णदवस दामोदरपंत अणण यिोदाबाइ ईभयता अरॅमात 
अले. त्यानंी अरॅमाला ५०० रु. देणगी णदली. अणण भावना वगेानं ते म्हणाले “अमच्या रामेरॄर याते्रसाठी 
अम्ही ही रक् कम वाचवली होती. अरॅमासाठी या रकमेचा स्वीकार तुम्ही केलात तर ही रक् कम सत्कारणी 
लागली ऄसं अम्हाला वाटेल. 

 
 दामोदरपंताचं्या या भावनेसारखीच ऄनेकाचंी भावना अरॅमाबाबत होती. १९०१ सालच्या णडसेंबर 
मणहन्यात मंुबइतील चाळीचाळीतून लहानलहान सभा ऄण्णानंी घेतल्या. या सभाना ं १० पासून ५० पयंत 
मंडळी ईपस्स्थत ऄसत. या चाळीतून जी वगगणी जमा झाली, णतचे अकडे अजच्या काळात हास्यास्पद 
वाटतील. पण तेव्हा ती क्षलु्लाक वगगणीही ऄण्णानंा स्वीकायगच वाटत होती. ग्रटँरोडच्या भाटवडेकराचं्या 
चाळीतून ७ रु. सदाणिव गल्लीतील िेंड्याचंी चाळअणण मंगळदास वाडीतील स्टूडंर्ट स लॉज या णठकाणी 
तर त्यानंी प्रत्येकी १ रु. णमळाला. कादेंवाडीच्या मनोरंजन ऑणफसमध्ये ११ रु. ८ अणे णमळाले. 
मुगभाटातल्या माधवदास पे्रमजी चाळीत ७ रु. ८ अणे तर णगरगावातल्या पेंडिाचं्या चाळीत तीन रु. अठ 
अणे णमळाले. त्या काळातील भ्रमंती व सभा यामध्ये सवात जास्त रक् कम एका णदविी जमली ती २५ रु. 
वादें्र येथील के. नटराजन् याचं्या घरी जी सभा होती तीमध्ये ही रक् कम णमळाली. ‘थेंबे थेंबे तळे’ णनमाण 
करणारी ऄण्णाचंी ही भ्रमंती होती. 
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भारतरत्न 
  
 कोकणच्या रत्नभमूीतून जन्माला अलेले महषी ऄण्णासाहेब कवे ितायुषी झाले अणण 
ितकमहोत्सवाच्या वषीच त्यानंा ‘भारतरत्न’ ही भारतीय प्रजासत्ताकातील सवोचे्च बहुमानाची पदवी प्रदान 
करण्यात अली. जीवनातील महत्त्वाच्या कालखंडात वणवण करीत प्रहडून महषींनी पैपै गोळा केली. ती 
समाजकायासाठी वचेली अणण आतराचं्या अयुष्ट्यातील वणवण कमी व्हावी म्हणून ऄथक प्रयत्न केले. या 
भारतरत्नाची जीवनसणरता सतत खळाळती होती, वाहती होती. णतला कुठं खंड नव्हता की, 
अत्ममग्नतेचा डोह नव्हता. नदी जिी संथ वाहताना दुतफा काठावरील जीवन िातं करीत जाते, समदृ्ध 
करीत जाते तसं ऄण्णासाहेबाचंं जीवनकायग होतं. 

 
 ऄण्णानंी जीवनात णनमाण झालेली वादळंही िातंपणे ओजंळीत झेलली. पुनर्थववाहामुळे जी मनस्वी 
ईपेक्षा वाट्याला अली, मुरूडकरानंी त्या काळातल्या जनरीतीप्रमाणे जी मानहानीकारक वागणूक णदली, 
तीही त्यानंी मूकपणे सहन केली. कधी कधी सहकारी णमळाले, कधी न णमळाले. ‘एकला चलो रे’ या 
तत्त्वाप्रमाणे ऄण्णा चालत राणहले. 

 
 ऄण्णाचंा संसारवृक्षही फळाफुलानंी बहरला. प्रथम पत्नी राधाबाइचा मुलगा रघुनाथ परदेिी 
जाउन णिकून अला. तो प्रोफेसर झाला. पण त्याहीपेक्षा त्यानं अपल्या वणडलाचं्या पावलावर पाउल 
टाकून मळलेली पायवाट सोडली अणण वगेळ्याच वाटेनं तो गेला. त्यालाही समाणजक प्रश्नामंध्ये ईपेक्षा 
सहन करावी लागली. वणडलापं्रमाणे र. धों. यानंीही सामाणजक सुधारणेचा णवडा ईचलला होता.पण 
दोघाचंी पद्धती वगेळी होती. समाजाला चुचकारून त्याला पढेु नेण्याचा मागग ऄण्णाचंा होता, तर 
ईपरोणधक व फटकळपणे बोलून समाजाचे दोषणदर्ग दिगन करणे रघुनाथाला अवडे. णवधवाणववाह, 
स्रीणिक्षण, पुनर्थववाह यासंारखी कामे करताना ऄण्णानंी कमगठ व सनातनी लोकाचंीही मने साभंाळण्याचा 
प्रयत्न केला. रघुनाथाचा मागग नेमका णवरोधी होता. िकंर अणिकेतच गेला अणण णदनकर प्रोफेसर होउन 
फर्ग गसन कॉलेजचा पुढे प्राचायग झाला. णदनकररावाचं्या पत्नी प्रथम मणहला णवद्यापीठाच्या कायातच होत्या. 
त्यानंी लेखन व संिोधन या के्षत्रातं स्वतः चं स्वतंत्र स्थान णनमाण केलं होतं. मामेभाउ रघुनाथ पराजंपे 
रगँ्लर झाला अणण त्यानंही पुढं णदगंत कीती णमळणवली. ऄण्णाचं्या णतसऱ्या णपढीचा वारसा गौरी देिपाडें 
यानंी सपंन्न केला. णदनकर व आरावती याचंी ही मुलगी. कवे कुटंुबाचं अजोळ पराजंपे कुटंुबं. दोन्ही 
कुटंुबात बणुद्धवाद होताच. व्यस्क् तस्वातंत्र्य मानणारी ही कुटंुबं होती. कवे अणण पराजंपे या दोनही 
कुटंुबामंध्ये प्रलगभेदावर अधाणरत रॅेष्ठकणनष्ठता नाकारली गेली होती. दोन्ही कुटंुबानंी स्रीस्वातंत्र्याचा 
पुरस्कार केला होता. 

 
 ऄनाथबाणलकारॅमाच्या आवल्यािा रोपाच जो णविालवृक्ष झाला, तो ऄण्णानंी अपल्या जीवनरसाच ं
प्रिपण त्यावर केलं म्हणूनच. एवढी कृिकाया ऄसलेले ऄण्णा महाकाय कायग ईभे कसे करू िकले? 
यासाठी त्याचं्या व्यस्क् तत्वाची काही वैणिष्ट्ट्य ध्यानी घेतली तरच या प्रश्नाचा ईलगडा होतो. 
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ज्ञानसाधक ऄण्णा 
 

 मुरूडला सोमण गुरुजींपासून पे्ररणा घेतलेले ऄण्णा सदैव ञानसाधनेच्या मागावर वाटचाल करीत 
राणहले. मराठी सहावी आयते्तची परीक्षा देण्यासाठी कोकणातून कंुभाली घाटाद्वारे पाटणमागे ते साताऱ्याला 
अले. तीन णदवसात १२५ मलैाच ं ऄंतर पायी तोडलं. ञानसाधना ही तपसाधना ऄसते. ऄण्णानंी ही 
तपसाधना सतत केली. सतत पायी चालणे, स्वतःचे ऄन्न स्वतः णिजवणे, प्रसंगी गलॅरीत झोपणे ऄिा 
खडतर मागांनी ऄण्णा अपली ञानसाधना करीत होते. वयाच्या २७व्या वषी ते मंुबइ णवद्यापीठातून बी. ए. 
झाले; अणण ञानसाधनेचा एक महत्त्वाचा टपपा त्यानंी पूणग केला. प्रत्यक्ष पदवी णमळणवण्यासाठीच ऄण्णा 
ञानसाधना करीत होते ऄसं नाही. त्यानंतरही वाचनाद्वारा त्यानंी सतत ञान णमळणवण्याचा प्रयत्न केला. 

 
हशक्षक ऄण्णा 

 
 महषी ऄण्णासाहेब कवे हे ईत्तम ऄध्यापक, णनष्ट्णात णिक्षक होते. मूळचे ञानसाधक ऄसल्यामुळेच 
त्यानंी हा ञानदानाचा मागग पत्करला. मंुबइला ईपजीणवकेसाठी जो ईद्योग करायचा, तोही त्यानंी याच 
के्षत्रातील णनवडला. ते णिकवण्या करू लागले. सकाळपासून रात्रीपयंत मंुबइच्या णनरणनराळ्या भागात 
ऄध्यापनाचं कायग करण्यासाठी ते णनष्ठेनं जात. मंुबइतला तेरा वषांचा काळ संपूणगपणे ऄध्यापनालाच 
वाणहलेला होता. एखादा णवषय णिकवताना तो स्वतःला पूणग समजल्याणिवाय त्यानंी कधीच णिकवला 
नाही. त्यासाठी ते णवषयाची तयारी अधी करीत. त्याचंा ऄध्यापनाचा मुख्य णवषय होता गणणत. तरीही तो 
णवषय णवद्यार्थ्यांना सोपा करून सागंण्याची त्याचंी हातोटी होती. कवे याचंी ऄध्यापनणनष्ठा लक्षात घेउन 
राजारामिास्री भागवत यानंी कवे यानंा अपल्या संस्थेत मुद्दाम अमंणत्रत केले. पण कवे यानंी तेथे फार 
काळ रहायचे नाही ऄसे ठरणवले होते. पढेु ते डेक् कन एज्युकेिन सोसायटी या ख्यातनाम संस्थेचे अजीव 
सदस्य झाले. अणण त्यानंी दीघगकाळ याच संस्थेत ऄध्यापनाचे कायग केले. ऄण्णामंधला णिक्षक सदैव जागा 
ऄसे. ऄनाथबाणलकारॅम प्रहगण्याला हलणवल्यानंतर ऄण्णा पुण्यात रहात ऄसताना रोज रात्री अरॅमातील 
णस्रयानंा णविषे ऄध्यापन करण्यासाठी ते जात ऄसत. प्रथम स्स्थतीत ईत्तम णवद्याथी, णवद्याथीदितेही 
आतरानंा मागगदिगन, नंतर णिक्षक, प्राध्यापक अणण ईत्तर अयुष्ट्यातही हयातभर समाज णिक्षक ऄिी त्याचंी 
प्रणतमा होती. 

 
समाजस धारक ऄण्णा 

 
 ऄण्णासाहेब कवे याचंी समाजसुधारणाणवषयक मते क्राणंतकारी ऄसली तरी अपल्या णवचारानंी 
समाजाला फार मोठा धक् का बसत ऄसला, तर अपले णवचार स्वतःपुरतेच ते अचरणात अणीत ऄसत. 
पुनर्थववाहाच्या प्रश्नावर एवढा गदारोळ झाला, त्यानंी स्वतः णवधविेी पनुर्थववाह करून ईत्तम ईदाहरण 
समाजासमोर ठेवले, तरी आतराचं्या बाबतीत क्राणंतकारी भणूमका घ्यावी प्रकवा ठाम णवरोधात ईभे रहावे, 
ऄिी त्याचंी दृष्टी नव्हती. समाजाला गदागदा हलवनू प्रकवा चपराक देउन समाजसुधारणाणवषयक मते 
सागंण्यापेक्षा समाजाला चचुकारून ती मते गळी ईतरवणे ऄण्णानंी पसंत केले. त्याचंी भणूमका क्रातंीकारी 
नव्हे, तर ईत्क्राणंतवादी होती. ऄनेक प्रसंगातून ऄण्णाचंी भणूमका लक्षात येते. अपल्या 
कायाच्याप्रसारासाठी ऄण्णा एका तालुक्याच्या गावी गेले होते. तेथे एका सुणिणक्षत गृहस्थाबंरोबर एका 
िास्रीबुवाचं्या घरी ते गेले. औपचाणरक बोलणे झाल्यावर ऄण्णानंी अपल्या येण्याचा हेतू साणंगतला. 
अरॅमाची माणहती णदली. तोच ते गृहस्थ, िास्रीबुवा, एकदम ईसळून म्हणाले- 
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 “प रे करा, अपली मला माहहती अहे. व्यहभचारावर पांघरूण घालण्यासाठी प नर्वववाह करून 
अता हे धंदे अरंभले अहेत.” 

 
 हा हल्लाऄण्णाचं्या व्यस्क् तगत जीवनावर होता. णिवाय ऄनाथबाणलकारॅमाच्या कायाला ‘धंदे’ हा 
िब्द मोजून िास्रीबुवानंी ऄण्णाचंी ऄयोग्यरीतीने संभावना केली होती. पण ऄण्णा िातं होते. बरोबरीच्या 
गृहस्थानंा घेउन ते ईठले, िास्रीबुवानंा नमस्कार केला अणण णनघाले. 

 
 ऄण्णाचं्या सहनिील समाजसुधारकाच्या भणूमकेचा प्रत्यय ऄसणारा ऄसा अणखी एक प्रसंग! 
एल् णफन्स्टन हायस्कूलमध्ये ऄण्णासाहेब णिक्षक ऄसताना त्याचं्या वगात ऄसलेल्या, नंतर बी. ए. पयंत 
णिक्षण घेतलेल्या एका गृहस्थाकंडे ऄण्णा गेले होते. त्यानंा चागंला पगार ऄसून ते बराच दानधमग करतात 
ऄसे ऄण्णानंी ऐकले होते. त्याचं्याकडे अठदहा मंडळी बुणद्धबळाचा डाव खेळत होती. ऄण्णासाहेब गेले 
अणण त्याचं्या खेळातील रंगाचा बेरंग झाला. त्याचंा जणु णवरस झाला. त्या सवग लोकाचंा एकूणच 
सुधारकावंर कटाक्ष होता. डेक् कन एज्युकेिन सोसायटीच्या अजीव सदस्याबंाबतही त्याचंा कटाक्ष 
ऄसावा. ते गृहस्थ ऄण्णासाहेबानंा ईदे्दिून काळजाला झोंबणाऱ्या भाषेत म्हणाले, 

 
 “शाळांची व कॉलेजांची ग्यादररगे करून, सगळेजण ओवळयांनी जेवायला बसून, हजकडेहतकडे 
भ्रष्टाचार माजहवण्याचे काम त म्ही चालहवले अहे व त मच्या या प्रयत्नांनी समाजाला त म्ही रसातळी नेऊन 
पोचवीत अहात. त मच्याशी बोलण्यासारखं काहीही नाही.” 

 
 ऄण्णासाहेबाचं्या समाजसुधारणेच्या कायात त्यानंा ईणद्वग्नता येइल ऄिा पद्धतीने, त्याचं्याणवरुद्ध 
ऄपप्रचार होइल ऄसे बोलले जाइ. ऄण्णासाहेब अणण बाया याचंा णववाह झाला, अणण तीनचार 
मणहन्यातंच त्याचंी भाडंणे होउन त्याचें पटत नाही ऄिी ऄफवा पसरवली गेली. ते णवभक् त  होणार अहेत 
ऄसेही पसरणवले गेले. याचवळेी नरहरपंत जोिी पुण्याला अले होते. ऄण्णासाहेब अणण बाया याचंं भाडंण 
णमटवण्यासाठीच नरहरपंत अले अहेत ऄसा लोकाचंा समज झाला अणण एखाद्या चागंल्या गोष्टीचाही 
णवपणरत ऄथग कसा लावला जातो याचे अणखी एकईदाहरण णमळाले. अपल्या कुटंुबासाठी कोणताही 
जबाबदार माणसू भणवष्ट्यातील तरतूद म्हणून काही सोयी करीत ऄसतो. ‘णवमा’ हा ऄिा तरतुदीचा एक 
प्रकार. ऄण्णासाहेबानंीही अनंदीबाइ-बाया व मुले यानंा अपल्या परृात काही रक् कम णमळावी म्हणनू णवमा 
ईतरणवला होता. तीन हजार रुपयाचंी णवमापॉणलसी होती. हे काम याच सुमाराला चालले होते. 
ऄण्णासाहेबानंी णवभक्ती होण्यासाठीच ही तरतूद केली ऄिीही ऄफवा होती. 
 
 ऄिा तऱ्हेने प्रवाहाणवरुद्ध पोहताना िक्यतो प्रवाहािी जमवनू घेउन अणण प्रवाहात काही भोवरे व 
डोह ऄसतील तर ते टाळून ऄण्णासाहेबानंी अपल्या समाजसुधारणेची नौका पलैतीराला नेण्याचा नेहमीच 
प्रयत्न केला. याबाबत त्याचंी स्वतःची आच्छािक् ती, दुदगम्य अकाकं्षा, कमालीची सहनिीलता अणण 
िातंपणे कायग करण्यासाठी लागणारी स्स्थरबदु्धी याचंा त्यानंा नेहमीच ईपयोग झाला. अक्रमक नसूनही 
सणक्रय व सफल समाजसुधारक होता येते. याचे मूर्थतमंत ईदाहरण! 
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क ट ंबवत्सल ऄण्णा 
 

 ितायुषी ऄण्णानंी णिक्षणससं्थाचंा संसार ईत्तम केलाच, पण स्वतःचा ससंारही काटकसरीनं अणण 
लक्षपूवगक केला. दोन णववाह झाले. सवग मुलानंा त्यानंी ईत्तम णिक्षण णदले. त्यानंा स्वतःलाच बालपणी 
सुसंस्काराचें महत्त्व समजले होते. त्यामुळे अपली मुले-नातवडें यानंाही त्यानंी संस्कारस्नात केले. 
ऄण्णानंा स्वतःच्या ससंाराबद्दल फार मोठी प्रचता होती ऄसे नव्हे. पण अपण समाजकायासाठी ऄणधक वळे 
देत अहोत, ऄिा वळेी ससंाराकडे दुलगक्ष होउ नये याचेही भान त्यानंा होते. ते ससंारात णलप त नव्हते तरी 
सासंाणरक जबाबदाऱ्या त्यानंी योग्य तऱ्हेने पार पाडल्या. 

 
 प्रथम पत्नी राधाबाइ यानंा खूप कष्ट होत याची त्यानंा जाणीव होती. ते अपल्या अत्मवृत्तात 
णलणहतात. 

 
 “राधाबाई फार थोर मनाची बायको होती. हबऱ्हाडाची जागा ऄगदी लहान अहण घरात मंडळी 
प ष्ट्कळ, याम ळे हतला हनवांतपणा ऄगदी हमळत नसे. दगदगीला ती कंटाळली नाही व कोणत्याही 
गोष्टीबद्दल हतने कधी क रक र केली नाही. हतला थोडे स्वास््य द्यावे ऄसे माझ्या मनात होते. पण तसा योग 
येण्यापूवी हबचारीला हा लोक सोडून जाणे भाग पडले.” 

 
 राधाबाइ एकदोन वळेा अजारी पडल्या, तेव्हा ऄण्णानंी त्यानंा मुरूडला ठेवले. एकमेकानंा पते्र 
णलहून त्यानंी त्यावळेी एकमेकानंा मानणसक अधार णदला. अणण सकंटप्रसंगी धैयग धारण करण्याचा प्रयत्न 
केला. राधाबाइचंी अणण ऄण्णाचंी िवेटची भेट झाली नाही. णदवस पावसाळ्याचे होते. कोकणात जाणे 
ऄत्यंत कष्टाचे होते. ऄण्णानंा राधाबाइंच्या मृत्यूची वाता पत्रानेच समजली. अपल्या पत्नीची िवेटची भेट 
झाली नाही ही गोष्ट त्याचं्या मनाला सतत टोचणी देत होती. 

 
 ऄण्णानंी पुनर्थववाह केल्यानंतर अनंदीबाइ तथा बाया कवे याचंाही त्याचंा सूर जुळला. बायाने तर 
ऄण्णाचं्या कायात प्रत्यक्ष साथ णदली. ऄण्णाचंी नव्वदी साजरी झाली; अणण नंतर दोनच वषांनी बायाचा 
ऄंत झाला. त्यावळेी बाया ८६ वषांच्या होत्या. ५७ वषांच्या पे्रमळ संसाराची समाप ती झाली होती. बायाची 
आच्छा होती, भरल्या कपाळी जाव.ं णतची ती आच्छा पूणग झाली. बायाच्या देहाला णजथं ऄग्नी देण्यात अला 
णतथं एक तुळिीवृदंावन बाधंलं होतं. त्याजागी ऄण्णा नेहमी जाउन बसत. मात्र त्याचं्या चेहऱ्यावर दुःख 
नसे. स्स्थतप्रञाचे स्स्थर भाव त्याचं्या चेहेऱ्यावर ऄसत. स्रीणिक्षणाचे कायग अणण समाजसेवा यामध्ये 
जीवनातला बराच काळ गेला होता. त्यामुळे कुटंुबाला व पत्नीला बायाला अपण पुरेिी साथ देउ िकलो 
नाही याची जाणीव ऄण्णानंा होती. बाया कवे यानंीही अपल्या णलखणात ही सल व्यक्त  केली होती. 

 
 यानंतर ऄण्णानंा अणखी एका दुःखद घटनेला सामोरे जाव ेलागले. १४ ऑक्टोबर १९५३ रोजी, 
वयाच्या बहात्तराव्या वषी ऄण्णाचें थोरले पुत्र रघुनाथ तथा ‘र. धों.’ याचंं णनधन झालं. र. धों. याचं्या 
ऄंतकाळी त्याचं्याजवळ त्याचें बंधु णदनकरराव होते. णदनकररावांनी ही वाता अपले बंधु भास्करराव यानंा 
कळवली. त्यानंी ती ऄण्णानंा साणंगतली. ऄण्णानंी िातंपणे ऐकली. ते म्हणाले- 

 
 “मी ९५ वषांचा म्हातारा झालोय. णनरोप घेण्याची पाळी माझी होती. पण इरॄरानं माझ्या मुलाला 
नेलं. तोही वृद्धच होता...” ही ऄण्णाचंी िातं प्रणतणक्रया होती. 
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 गौरी देिपाडें ही ऄण्णाचंी नात. पराजंपे कुटंुबातील तरुण मंडळीही त्याचें अप त. या सवांचे 
ितायुषी कुटंुबप्रमुख म्हणनू ऄण्णा होते. ईत्तर अयुष्ट्यात नातवडंानंा गोष्टी सागंणारे, गाणी म्हणनू 
दाखवणारे ऄण्णा खऱ्या ऄथाने कुटंुबवत्सल होते. 

 
प्रयोगशील समाजसेवक ऄण्णा 

 
 ऄण्णासाहेब कवे यानंी समाजकायाच्या प्रवासात ऄनेक प्रयोग केले. त्यातला एक प्रयोग महत्त्वाचा 
ऄसा की, एखाद्या फार मोठ्या कायाची ईभारणी करताना सवगसामान्य माणसालाही त्या कायात सहभागी 
करून घेणे. वगगणी जमाणवण्याबाबत त्यानंी जो प्रयोग केला तो णनःसंिय ऄनुकरणीय अहे. या त्याचं्या 
कायाला गोड फळे येताना ऄणधकाणधक यि णमळत गेले अणण णवनासायास देणग्या णमळाल्या. पण त्याची 
ईभारणी त्यानंी सुरुवातीच्या काळात प्रयोगिीलतेने केली होती. वगगणी जमवणे हा एक भाग झाला. पण 
मुलींच्या णिक्षणाबाबत णवचार करताना त्याचं्यासाठी वगेळा ऄभ्यासक्रम ऄसावा हाही एक प्रयोग होता. तो 
तर ऄण्णानंी ऄमलात अणायच. पण ऄगदी सुरुवातीच्या काळात मुलाचं्या िाळेत मुलींना णिक्षण देण्याचा 
प्रयोग त्यानंी करून पाणहला. 

 
 १९०७ साली अरॅमातील तीन णवद्यार्थथनी मणॅरकच्या वगात अल्या. अरॅमाची िाळा ऄजून 
बाल्यावस्थेतच होती. एणप्रल मणहन्यापयंत त्याचें णिक्षण चालले. मे मणहन्याच्या सुटीत ऄण्णानंी या मुलींना 
पुण्याला नेले. न्यू आसं्ग्लि स्कूलमध्ये आंग्रजी णिकवणाऱ्या एका अजीव सदस्याने या मुलींना आंग्रजी 
णिकवायचे ठरले. ऄण्णा स्वतः गणणत व िास्र हे णवषय घेत. मे मणहन्यातील हा ऄनुभव ईत्साहवधगक होता. 
ऄण्णानंी या मुलींना न्यू आसं्ग्लि स्कूलमध्ये घातले. हा प्रयोग यिस्वी झाला अणण तीन णवद्यार्थथनीपकैी 
दोघी पास झाल्या. न्यू आसं्ग्लि स्कूलमध्ये मुली पाठणवण्याची सुरुवात १९०८ साली केली. चारपाच वषांत 
मुलींची संख्या तीनपासून वीसपयंत गेली. त्या काळात हा प्रयोग ऄगदीच नवीन होता. णिक्षणासाठी 
मुलींना परक्या णठकाणी पाठवण्यापेक्षा अपल्या नजरेखाली ठेवनू मुलाचं्या िाळेत त्याचें णिक्षण करवनू 
घेणे हा मागग ऄण्णानंा णविषे सोयीचा वाटला. 

 
 णनष्ट्कामकमगमठाचा ऄण्णाचंा प्रयोग हा एक णविषे प्रयोग होता. णिक्षणसंस्थामंध्ये त्या काळातही 
अजीव सदस्यपद्धती होती. पण समाजकायासाठी केवळ ईपजीणवकेपरुते द्रव्य घेउन अपले तन-मन 
देणारे कायगकते हे णनष्ट्कामकमगमठाचे ईणद्दष्ट होते. परोपकाराच्या कामी ऄिा सेवाव्रती कायगकत्यांचा संघ 
णनमाण करून त्याद्वारा काही णविषे कायाची ईभारणी करावी ऄसे ऄण्णानंा वाटत होते. णनष्ट्काम-कमग 
मठाच्या मूळ प्रारुपात ऄसे होते की, णदवसेंणदवस द्रव्यसामर्थ्यग एकत्र होणे कणठण होत चालल्यामुळे केवळ 
द्रव्यणभके्षवर ऄवलंबनू न राहता, कायगकरण्याचे सामर्थ्यग ऄंगी याव े म्हणनू, िक्य झाल्यास मठाच्या 
सेवकसेणवकानंी णभके्षच्या पणवत्र ऄन्नाचे सेवन कराव.े 

 
 णस्रयासंाठी वगेळे णवद्यापीठ हाही ऄण्णाचं्या प्रयोगिीलतेचाच पणरपाक होता. याणिवाय 
ईच् चणिक्षण हे मातृभाषेतून द्याव ेहा प्रयोगही त्या काळात नवीन होता. आंग्रजी भाषेला ऄवास्तव महत्त्व न 
देता कमी रॅमाने मातृभाषेतून णस्रयानंा ञान णमळणवण्याची साधने ईपलब्ध झाली पाणहजेत ऄसे ऄण्णानंा 
सतत वाटत होते. मणहला णवद्यापीठाची ‘गृणहतागामा’ ही पदवी बी. ए. पदवीपेक्षा कमी नाही. ती समकक्ष 
अहे एवढा दजा णतला प्राप्ती झाला पाणहजे हा ऄण्णाचंा प्रयोग वगेळा होता. 
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 अरॅमातील एका णवद्यार्थथनीला चोरीची खोड होती. णतनं चोरी केली. पण णतला णिक्षा 
करण्याबाबत ऄण्णानंी एक प्रयोग करून पाणहला. अरॅमातील मुली भजनासाठी रात्री एकत्र जमल्या. 
णिणक्षकाही होत्या. चोरी करणारी मुलगी णिके्षला पात्र अहे प्रकवा नाही हे ठरणवण्यासाठी प्रत्येकीने अपले 
मत पाटीवर णलहाव,े ते मत फक् त ऄण्णानंी वाचाव,े मग ते पुसून टाकाव,े पाटी दुसऱ्या मुलीकडे द्यावी. मग 
सवग मताचंा णवचार करून ऄण्णानंी णनकाल द्यावा ऄिी योजना केली. सवांनी प्रामणणकपणे व न संकोचता 
अपली मते नोंदवली अणण मगच ऄण्णानंी णतला दोषी ठरणवले. या प्रयोगावरून ऄण्णाचंी प्रयोगिील 
न्यायणप्रयता अणण लोकिाही व सावगमत हा प्रयोग अपल्या अरॅमव्यवस्थेतही अणण्याबाबत त्याचंा कटाक्ष 
होता हे णदसून येते. 

 
श्रमप्रहतष्ठा मानणारे ऄण्णा 

 
 ऄण्णानंी स्वतःच्या जीवनात रॅमानंा फार मोलाचे स्थान णदले होते अणण आतरानंीही रॅमानंा महत्त्व 
द्याव ेऄसे त्यानंा वाटत होते. परीके्षसाठी मलैोगणती प्रवास, तो ही पायी ऄसो प्रकवा ऄनाथबाणलकारॅमाच्या 
मदतीसाठी वगगणी गोळा करण्यासाठी वणवण ऄसो, ऄण्णानंी रॅमाचंी साथ कधीही सोडली नाही. मंुबइला 
पहाटेपासून रात्रीपयंत वळेापत्रकानुसार त्याचंी जी भ्रमंती होती ती त्याचं्या रॅमणनष्ठेची द्योतक होती. 
ऄनेकवळेा सात ते नउ तास णिकवण्याचे काम अणण येण्याजाण्याचा वळे वगेळा ऄसा त्याचंा बाराचौदा 
तासाचंा णदनक्रम ऄसे. या कालखंडात णदवसातून रोज पाचसहा मलै पायी चालाव ेलागे. पहाटे लवकर 
ईठून त्यानंा माजगावला जाव े लागे. एकदा तर या वळेापत्रकामुंळे ते पहाटेच्या बरेचअधी रस्त्यावरून 
चालू लागले. एरवी त्यानंा राधाबाइ पहाटे ईठवीत. पण तेव्हा त्याचंी बहीण ऄंबाताइ मंुबइला त्याचं्याकडे 
अली होती. त्याणदविी ऄण्णानंा पहाटे लवकर ईठवण्याचं काम ऄंबाताइनं अपल्याकडे घेतलं होतं. 
ऄंबाताइनं त्यानंा नेहमीच्या वळेेपेक्षा एक तास लवकर ईठवलं होतं. ऄण्णानंी घड्याळाकडं बणघतलं 
नव्हतं. ते बाहेर पडले तर रस्ता णनमगनुष्ट्य होता. ऄथातच ऄण्णानंी तो तास रस्त्यावर रेंगाळत घालवला 
अणण ते वळेेवर िाळेत हजर झाले. 

 
 ऄनाथबाणलकारॅमाच्या संचालनातही त्यानंी रॅमानंा महत्त्व णदले होते. स्वयंपाकपाणी, स्वच्छता, 
ऄन्य कारभार याबंाबत िक्यतो सवांनी स्वावलंबनाने, सहकायाने प्रयत्न करावते अणण रॅमाचें मूल्य देउन 
अपला खचग कमी करावा ऄिीच योजना त्यानंी अखली होती. 

 
 १८८१ साली भारतात णिरगणती झाली. यावळेी ऄण्णानंी गणतीदाराचेही काम केले. 
गणतीदाराला दररोज एक रुपया याप्रमाणे मोबदला णमळत ऄसे. ऄसे काम णमळवण्यासाठी लोकाचंी 
बरीच गदी होइ. पण ऄण्णा कंटाळत नसत. ते नेहमीच रेल्वचे्या णतसऱ्या वगाने प्रवास करत. ऄिा वळेी 
धक् काबकु् की  होइ. पण स्वभाव णभत्रा ऄसल्यामुळे ऄण्णा मागे रहात. मग गाडी चुके. पण त्यानंी 
तेवढ्यासाठी वरच्या वगाने कधीही प्रवास केला नाही. रॅम करण्याची तयारी ऄसल्यामुळे अपोअपच 
काटकसर होत ऄसे. काटकसरीमुळे बचत होत ऄसे. होणारी बचत ऄण्णा समाजकायाच्या हेतूने खचग 
करीत. ऄिातऱ्हेने रॅमानंा प्रणतष्ठा देणारा हा सच् चा समाजसेवक अपल्या नंतरच्या णपढ्यानंा णकतीतरी 
प्रकाि देत राणहला. अधुणनक युगात रॅमप्रणतष्ठा हे मूल्य मुद्दाम रुजवाव ेलागते. ऄण्णाचंी रॅमप्रणतष्ठा ऄगदी 
स्वाभाणवक होती. रॅम करण्याचा अवही नव्हताप्रकवा ते ढोंगही नव्हते. नाटक तर नाहीच नाही. ितायुषी 
ऄण्णा रॅमामुंळेच ितायुषी झाले ऄसाही कोणी णनष्ट्कषग काढला तर तो चकुीचा ठरणार नाही. 
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ऄनुक्रमणणका 
 

स्स्थतप्रज्ञ ऄण्णा 
 

 ितायुषी ऄण्णाचं्या जीवनातील णवणवध संघषगमय प्रसंगाचंा अढावा घेतला तर ऄण्णाचंी 
मनोभणूमका किी होती याचे सहज अकलन होते. ‘सुखदुःखे समे कृत्वा ं लाभालाभौ जयाजयौ’ ऄिा 
प्रकारची मनस्स्थती ऄसलेले ऄण्णा स्स्थतप्रञ होते. गीतेमध्ये स्स्थतप्रञाची जी लक्षणे साणंगतली अहेत; 
त्याचंं सुंदर णववरण ञानदेवानंी ञानेरॄरीत केलं अहे. 

 
 “गायीची तृर्षा हरंू । 
 कां व्याघ्रा हवर्ष होऊहन मारंू । 
 ऐसें नेणेहच गा करंू । 
 तोय जैसें ।।” ( ञानेरॄरी : ऄ. १२. ओ. १४७)  

 
 तहान भागणवणे हा पाण्याचा गुणधमग! पाणी वाघाचीही तहान भागवते, गायीचीही तृषा िमणवते. 
वाघासाठी पाणी णवष होत नाही. ऄण्णा तसे होते. णवरोधकासंमोरही िातं ऄसत अणण गुणगौरव 
समारंभातही ते तटस्थ प्रकवा ऄणलप त ऄसत. सुख अणण दुःख यानंा समानच होतं. ऄिा स्स्थतप्रञतेमुळेच 
ऄण्णा ऄनेक वादळािंी सामना करू िकले. अनंदीबाइंिी णववाह केल्यानंतर मुरुडकरानंी घातलेला 
बणहष्ट्कार, मणहलासंाठी णनधी गोळा करताना णवणवध सनातनी व्यक् तींनी केलेला ऄपमान, राधाबाइ, 
रघुनाथ, बाया याचें मृत्यू, मणहला णवद्यापीठाबाबत ठाकरसी याचं्या णवरॄस्तानंी घेतलेली भणूमका, या सवग 
वादळी ऄथवा दुःखद प्रसंगात ऄण्णा कमालीचे िातं व स्स्थरणचत्त होते. भारताचे पतंप्रधान व राष्ट्राध्यक्ष 
याचं्या हस्ते सत्काराचे भव्य सोहळे झाले तरी त्यानंी ते सत्कार दुसऱ्याचं्या भावनाचंा अदर करण्यासाठी 
स्वीकारले. समोर तुडंुब जनसागर ऄसतानाही हा सत्कारमूती अपल्या सत्कारस्थानी एखाद्या योग्याच्या 
वृत्तीने िातं बसलेला होता. बालपणी णिक्षणाबाबतही ऄण्णानंा खूपच हेलकाव ेघ्याव ेलागले. १८६९ मध्ये 
मराठी चौथीच्या परीके्षत ऄण्णा ऄनुत्तीणग झाले. हे ऄपयि त्यानंी मनाला फार लावनू घेतले. पण सोमण 
गुरुजींनी त्यानंा धीर णदला. ऄण्णा पनु्हा परीके्षला बसले, ईत्तीणग झाले. 

 
 अता पुढील णिक्षणाची वाटचाल करायची होती. मुरूडपासून १० णकलोमीटरवर दापोली अहे. 
दापोलीला एक आंग्रजी िाळा होती. या िाळेत अपण णिक्षण घ्याव े ऄसे ऄण्णानंा तीव्रतेने वाटत होते. 
मराठी चौथी पास झालेल्या णवद्यार्थ्यांना या िाळेत प्रविे णमळे. पण ऄण्णा त्यावळेी त्या िाळेत गेले नाहीत. 
आच्छा ऄसूनही त्यानंी अपल्या मोठ्या भावासाठी अपली आच्छा तिीच राहू णदली. दोघानंाही दापोलीला 
जाउन णिक्षण घेणं िक्य नव्हतं. दादा ( णभकाजीपंत ) दापोलीला णिकायला गेला. पण तो फार णदवस 
णतथं राणहला नाही. दादानं िाळा सोडली. पढंु ती िाळाच बंद पडली. धोंडूची आगं्रजी णिक्षणाची आच्छा 
ऄपूणगच राणहली. 

 
 ऄनेक मलैाचंा पायी प्रवास करून ऄण्णा साताऱ्याला सहावीच्या बोडाच्यापरीके्षसाठी अले. अणण 
ऐनवळेी वयाचं संकट ईभ ंराणहलं. १७ वष ेपूणग ऄसली पाणहजेत ऄिी ऄट होती. ऄण्णाचं्या कृि चणीमुळे 
तेथील ऄणधकारी म्हणाले, “तुझं वय १५ पेक्षा जास्त ऄसणं िक्य नाही” ... णनराि मनाने ऄण्णानंा परताव े
लागले. पण ऄण्णानंी हा दैवाचा घावही िातंपणे सहन केला. त्यानंतर त्यानंी आंग्रजी णिक्षणातही चागंले 
यि णमळवले. स्स्थतप्रञ ऄण्णानंी ऄिाप्रकारची ऄनेक वादळे, ऄपयिाचे व ऄपमानाचे प्रसंग िातंपणे 
पचणवले. 
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ऄनुक्रमणणका 
 

शताय र्षी ऄण्णा 
 

 दीघायुष्ट्य हा ऄनेकानंा िाप वाटतो. ईतरत्या वयाचे ओझे वाटू लागते. ऄण्णा मात्र अयुष्ट्याचे 
ओझे न मानता जगले. १०५ वषांचं अयुष्ट्य जगलेले ऄण्णा जीवनावर पे्रम करणारे होते. त्यानंी कधीही 
णनरािचेा प्रकवा औदाणसन्याचा िब्दही ईच् चारला नाही. िवेटचे काही णदवस वगळता संपूणग १०४ वषांच ं
अयुष्ट्य ऄण्णा णनरामयतेनं जगले. त्यानंा णनयतीचं वरदान होतं, तसंच हे वरदान साभंाळण्यासाठी 
त्यानंीही णनयतीला साथ णदली. णमत अहार, युणक्त णवहार अणण ईणचत णवचार ही ऄण्णाचंी जीवन णत्रसूत्री 
होती. ऄण्णा लहानखुरे होते. कृि होते. बालपणी तर त्याचंी बटुमूती आतर मुलाचं्या मेळाव्यात ध्यानातही 
येत नव्हती. िरीरप्रकृती ईत्तम ठेवण्यासाठी ऄण्णानंा वगेळा व्यायाम करावा लागला नाही. चालण्याचा 
व्यायाम त्यानंा अपोअपच होत होता. ऄण्णा मागंल्याचे, पाणवत्र्याचे ईपासक होते. ितायुषी ऄण्णानंा 
ऄनेक सभासमारंभात अमतं्रणे होती. ऄगदी ईतारवयातही ही अमंत्रणे ते स्वीकारत ऄसत. “कधीकधी 
माझ्याबरोबरच्या मंडळींनाच थकल्यासारखं वाटायचं. पण मी जर समारंभाला गेलो नाही तर लोकाचंी 
णनरािा होइल, म्हणून मी समारंभानंा जातो.”ऄसं ऄण्णा म्हणत. 

 
 ऄण्णा कृि ऄसले तरी ईत्तर अयुष्ट्यातील काही वष ेवगळता त्यानंा फार मोठा अजार कधीही 
झाला नाही. जेवणाखाणासबंंधी त्याचं्या खास अवडीणनवडी ऄिा कधीच नव्हत्या. एकातंवास अणण 
जनवास दोन्हीही त्यानंा सारखेच अवडत. चारचौघात ईठणे बसणे, लग्न वास्तुिातं यासारख्या 
समारंभाची णनमंत्रणे त्यानंा अवडत. ऄिा समारंभात ते ईत्साहाने भाग घेत. ऄथातच ऄनायासे लोकसंपकग  
हेच ऄण्णाचें ईणद्दष्ट होते. 

 
 कष्टानंी माणसाची काया णझजते ऄसा बराच मोठा समज अहे. ऄण्णाचें अयुष्ट्य तपासले तर 
कष्टाणंिवाय पूवायुष्ट्यात दुसरं काय होतं! झोपडीत राहणं,मलैोगणती चालण,ं हातात झोळी प्रकवा पावती 
पुस्तक घेउन णफरण,ं णतसऱ्या वगानं प्रवास करण,ं माजगाव ते कुलाबा, मंुबइत णिकवण्यासाठी भ्रमंती 
करणं आतके सारे कष्ट ऄसूनही ऄण्णा ितायुषी झाले याचं रहस्य एकच ऄसाव ंकी, अहार, णवहार अणण 
णवचार या णत्रणवध रुपात ऄण्णाचं्या जीवनात एक सुसंगती होती. ऄण्णा रागावलेले अहेत ऄसं सहसा कुणी 
पाणहलेलं नाही. अपली नाराजी, अपलं प्रणतकूल मत ते सौम्य िब्दातं प्रकट करीत. 

 
 १-१-१९३६ पासूनच ऄण्णानंी अपली दैनंणदनी णलणहण्यास सुरुवात केली. सोळा वष ेते ऄखंडपणे 
दैनंणदनी णलहीत होते. ऄण्णा सवग णलखाण मोडीत करीत ऄसत. त्याचंं ऄक्षर लहान होतं. त्याचं्या 
णदनचयेतील णनवडक नोंदीवरून ऄण्णाचं्या िरीराचा णचवटपणा, मनाची णचकाटी, कायेकतत्परता, 
ध्येयणनष्ठा, सौजन्य, सुखदुःखापंासून ऄणलप्ततपणा, रंजल्यागाजंलेल्याबंद्दल कारुण्य, णवनोदबुद्धी, 
णनष्ठापूवगक चालणवलेल्या सत्कायाची बजू आ. गुण त्याचं्या ठायी होते हे णदसून येते. हा त्याचंा गुणसमुच् चय  
त्यानंा ितायुषी करता झाला. ऄत्यंत णनरािचे्या प्रसंगीही ऄण्णानंी ‘ठोठवा म्हणजे दार ईघडेल ( Knock 
and it will open) या तत्त्वाचा ऄवलंब करून यि संपादन केले. ऄिा ितायुषी ऄण्णानंा ऄखेरच्या 
अजाराने मात्र ग्रस्त केले. ७ नोव्हेंबर १९६२ रोजी पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला अणण ९ नोव्हेंबर १९६२ 
रोजी ितायुषी योग्याची आहलोकीची यात्रा समाप्ती झाली. 
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ऄनुक्रमणणका 
 

जीवनव्रती ऄण्णा 
 

 ऄण्णासाहेब कवे याचं्या व्यस्क् तमत्वाचे जे ऄनेक पलूै अहेत, ते परस्परपूरक अहेत. ऄण्णा 
समाजमनस्क होते म्हणून ते जीवनव्रती झाले. ‘Life is mission’ हे तत्त्व अचरणात अणणारे त्याचें णवचार 
होते. त्याचं्या जीवनातील वैयस्क् तक णनणगयालाही व्रतस्थतेची भरभक  कम बैठक होती. ऄगदी 
बालपणापासून त्यानंी हे व्रत घेतले होते. सोमण गुरुजींच्याबरोबर भाडंारात काम करताना त्यानंी ज्या 
णनषे्ठनं काम केलं, त्यावरून त्याचंी व्रतस्थ वृत्ती णदसून येते. जो मागग त्यानंी स्वीकारला होता, त्याचाच 
ध्यास त्यानंी अयुष्ट्यभर घेतला. ऄसे ते ध्यासपंथी होते. या ध्यासपंथावरील काटेकुटे त्यानंी तुडवले. 
रणरणते उन सहन केले. ऄडथळ्यांच्या ऄनेक ियगती पार केल्या; अणण िभंराहून ऄणधक वष े ते या 
ध्यासपंथावर चालत राणहले. णवचार करीत राणहले, ऄपयि पचवीत राणहले. यि णमळवत राणहले. 

 
 प्रा. रॅी. ना. बनहट्टी यानंी ऄण्णाचंं वणगन ‘कमगयोगी’ ऄसं केलं अहे. रॅी. बनहट्टी म्हणतात. 

 
 “कवे यांच्या कायाला काळ जरी ऄन कूल होता, तरी द सरी एक शक् ती प्रहतकूल होती. समाजाचे 
परंपरागत संस्कार, पूववग्रह अहण रूढीग्रस्त मन या गोष्टी समाजस धारकांचा प्रहतरोध करण्यास सज् ज 
होत्या. या पूववग्रहरुपी, द ष्ट खडकांमधून स्रीस धारणेचे तारू हाकारण्यास ऄसामान्य हचकाटीची, 
धीमेपणाची अहण खंबीर ध्येयवाहदत्वाची अवश्यकता होती. ईस्प्सतकायाकहरता ऄण्णासाहेबांनी काय 
सहन केले नाही? समाजाचे हशव्याशाप, ऄवहेलना, बहहष्ट्कार हे सवव सहन करून, न हचडता, न संतापता, 
समाजावरील अपले पे्रम हतळमात्रही कमी होऊ न देता, तपेच्या तपे ऄण्णासाहेबांनी अपला हनष्ट्काम 
कमवयोग अचहरला; त्याचेच फळ म्हणजे अज शहरी मध्यमवगातील स्रीसमाज हशक्षणसंपन्नह होऊन 
हनभवय रीतीने अपला मागव स्वतःच्या जबाबदारीवर चोखाळण्यास हसद्ध झाला अहे.” 

 
 रॅी. बनहट्टी याचं्या मते अदिग कृणतवीराची सवग लक्षणे ऄण्णासाहेबाचं्या णठकाणी प्रकषाने 
अढळतात. पुष्ट्कळ बोलणे, णलणहणे हा कदाणचत् वाग्वीर व बुणद्धवीर याचं्या ठायी गुण ठरेल. पणकृणतवीर 
हा प्रणसद्धी पराङ  मुख ऄसतो. प्रचाराचे खरे साधन कृती हेच ऄसते. ऄण्णानंी अयुष्ट्यभर ऄिी कृती केली 
अणण कृतीद्वारे अपल्या णवचाराचंा प्रसार केला. 

 
 पंधरा कोटी णस्रयाचं्या णिक्षणाचे कायग अपल्या हातून घडाव ेऄिी त्याचंी महत्त्वाकाकं्षा होती. या 
अपल्या अकाकें्षबाबत ते कसे व्रतधारी होते, हे त्याचं्याच ईद् गारातूंन अपणाला णदसेल- 

 
 “हनदान १५ हनरक्षर हस्रयांना साक्षर करून या महत्कायाचा एक कोट्ांश तरी मी अपल्या श्रमाने 
साध्य करीन व हे घडून अल्यावर एक लहानसे व्रत तरी माझ्या हातून तडीला गेले, म्हणून मला धन्यता 
वाटेल.” 

 
 महषी कवे यानंी ऄिाप्रकारे केवळ अपलेणवचार व्यक्त  केले नाहीत तर प्रथम त्यानंी अपल्या 
बहुतेक सवग णवचारानंा मतूग रूप णदले. त्यातूनच त्याचंा तो णवचार अणखी नव्या णवचारानंा जन्म देत ऄसे. 
ऄनाथबाणलकारॅम, णनष्ट्काम-कमग-मठ, मणहला  णवद्यालय, मणहला णवद्यापीठ ऄिी त्याचं्या कायाची एक 
साखळीच मग तयारझाली. त्यातच कोठेतरी समता संघही होता. या सवग ससं्था म्हणजे जीवनव्रती 
ऄण्णासाहेबाचं्या ध्येयणनष्ठ प्रचतनिीलतेची मरू्थतमंत व कृणतप्रवण प्रतीके अहेत.  
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भारतरत्न ऄण्णा 
 

 “दुलगभ ंभारते जन्म मानुष्ट्यं तत्र दुलगभम्”या संस्कृत सुवचनात साणंगतले अहे- 
 

 ‘भारतात जन्म होणे हे दुलगक्ष, त्यातही मनुष्ट्याचा जन्म णमळणे जास्त दुलगभ’.... 
 

 ऄथातच भारतात जन्माला येणे भाग्याचे अणण त्यातही मनुष्ट्यजन्माला येणे भाग्याचे. ऄसे अपण 
सारेच भाग्यवतं अहोत. पण जन्माने णमळालेले भाग्य ज्यानंी अपल्या ऄमोल कतृगत्वाने ईजळून टाकले, 
ऄिा व्यक् तींना ‘भारतरत्न’ या पदवीने गौरणवले जाते. 

 
 -ऄण्णा ऄिा भारतरत्नापंैकी एक अहेत. 

 
 भारताच्या राष्ट्रपतींनी ऄण्णासाहेबाचं्या ितकमहोत्सवाचा योग साधून त्याचं्या कायाचा गौरव 
केला; अणण त्यानंा ‘भारतरत्न’ ही पदवी णदली. ही भारतरत्न पदवी णमळण्याअधीच ऄण्णासाहेबानंा 
बनारस णवद्यापीठ, पुणे णवद्यापीठ व मणहला णवद्यापीठ यानंी डी. णलर्ट. पदवी देउन सन्माणनत केले. १९५५ 
मध्ये ‘पद् मभषूण’ ही पदवी णमळाली. १९५७ मध्ये मंुबइ णवद्यापीठाने त्याचंा सन्मान केला. १९५८ मध्ये ते 
‘भारतरत्न’ झाले. पदव्याचंा वषाव त्यानंी अनंदानं स्वीकारला. पण ऄणलप तवृत्तीनं. 

 
 ऄण्णासाहेबाचें हे बहुमान झाले, ते त्याचं्या जीवनणवषयक तत्त्वञानातून अपले कायग त्यानंी 
साकार केले त्यामुळे. ऄण्णासाहेबाचें जीवनणवषयक तत्त्वञान त्याचं्या कृतीतून व णवचारांतून णदसून येते. 
पुनजगन्म, स्वगग-नरक आ. कल्पनावंर त्याचंा णवरॄास नव्हता. वयाच्या ९० व्या वषी एका अत्मप्रचतनात त्यानंी 
अपले णवचार व्यक् त केले अहेत. त्यात ते म्हणतात- 

 
 “अत्मा अहण परमेश्वर या केवळ कल्पना ऄसाव्यात. प्राणी जन्माला येतो तो पूववजन्माचे 
पापप ण्याचे गाठोडे बरोबर घेऊन येत नाही. तो अईबाप यांच्या उभय क लांतील पूववजांपासून अन वंहशक 
संस्कार बरोबर घेऊन जन्माला येतो. जन्म अहण मरण यांच्या मधला काळ एवढेच त्याचे अय ष्ट्य अहण 
त्याला मागेप ढे या संस्कारांचा धागादोरा अहे.” 

 
 माणसाला अजचे जे ईत्क्रातं स्वरूप प्राप त झाले अहे ते हळूहळू णवकणसतहोत गेले अहे, ऄसे 
त्याचें मत होते. मन बदु्धी व भावना याचें ईत्क्रमण होत होत, न्यायाच्या व नीतीच्या कल्पना बनल्या अहेत, 
हा णवचार महषी कवे यानंी १९१५ साली प्रणसद्ध झालेल्या अपल्या अत्मवृत्तात प्रकट केला अहे. ते 
म्हणतात, “माझ्या कल्पनासषृ्टीतील णचत्र या जन्मीच जड सृष्टीत पाहण्याचे भाग्य जर मला लाभले नाही 
अणण पुनजगन्माच्या कल्पनेत जर सत्य ऄसेल, तर या वासनेने युक् त ऄिा माझ्या जीवात्म्याचे पनुः नविरीर 
धारण करून प्रारब्ध कमग पूणग कराव ेव नंतर जड िरीराचा त्याग करावा; अणण परमात्मस्वरुपी लीन व्हाव े
एवढीच माझी आच्छा अहे”हाच णवचार पढेु सागंताना महषी म्हणतात- 

 
 “या वाक्यात पुनजगन्माच्या कल्पनेत जर सत्य ऄसले तर... ऄसे िब्द अहेत. माझे मन सािकं 
अहे. सृष्टीमध्ये जे घडून येत अहे त्या अज घडणाऱ्या घटनाचंा पढेु कोठे फेरणवचार होउन न्याय णमळणार 
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अहे ही केवळ कल्पना णदसते. माझ्या मनावर कळत नकळत, प्रत्यक्ष-ऄप्रत्यक्ष जे संस्कार घडत गेले, 
त्याचंा पणरपाक म्हणजे माझी अजची मते.” 

 
 ‘णनष्ट्काम कमग मठ’ स्थापनेसबंंधी अपले णवचार व्यक् त करताना ऄण्णासाहेब म्हणतात- 

 
 ‘कमग’ या िब्दाने या णठकाणी वणारॅमधमाची कमे समजावयाची नव्हते. ‘मी, माझी बायको, माझी 
मुले’ या कल्पना ज्यात णवसरून जातील, ऄिाप्रकारची परोपकाराची समाजोन्नतीची कमे म्हणजे कमग.” 

 
 “कमेणैव णह सणंसणद्धमास्स्थता जनकादयः’ ही ऄण्णाचंी रॅद्धा होती. समाजोन्नतीच्या णनःस्वाथग 
कमांनीच माणसाला जीवनमुक् त होता येइल. 

 
 या भारतरत्नानं देि पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्यात अलेला पाणहला. अपणही स्वातंत्र्य ऄनुभवत 
अहोत. ऄण्णासाहेबानंा खंत होती, ती ही की स्वातंत्र्यानंतर समता अलेली नाही. समता अल्याणिवाय 
स्वातंत्र्याची खरी गोडी चाखता येणार नाही, ऄसे ते म्हणतात. 

 
 महषी कवे यानंी कधीही तत्त्वञान सागंण्याचा प्रयत्न केला नाही प्रकवा लोकानंा कोणता ईपदेि 
केला नाही. कवे याचें कायग हाच कवे याचंा संदेि होता. ‘अकािावर नेम धर म्हणजे तुझा बाण झाडापयंत 
तरी जाइल’ या वचनाप्रमाणे कवे कायग करीत राणहले. 

 
 कवे याचं्या थोरवीबद्दल अणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा अहे. ‘मी कोण अहे’ ऄसा प्रश्न त्यानंी 
स्वतःलाच णवचारला अणण त्याचे वस्तुणनष्ठ ईत्तर स्वतःच िोधूनकाढले. म्हणूनच ते म्हणतात- 

 
 “मी समाजकायाला सवगस्वी वाहून घेतले नाही. संसारी माणूस व संन्यासी वा त्यागी माणूस या 
दोघाचं्या मधला मागग मी स्वीकारला. मी ससंार नेटका केला नाही. कसाबसा करीत राणहलो. ऄजूनही 
करीत अहे. कुटंुबासाठी घरदार प्रकवा द्रव्यसचंय मी केला नाही. जरुरीपरुतेच वैयस्क् तक व कौटंुणबक 
स्वाथाकडे लक्ष देउन बाकीचे सामर्थ्यग व ईवगणरत द्रव्य लोकणहताच्या कामी खचगणे हा माझा स्वभाव बनला 
अहे.”स्वतः णवषयीची वस्तुणनष्ठ जाणीव व स्वतःचे यथाथग मूल्यमापन थोड्याच लोकानंा करता अले. महषी 
कवे यानंी ऄसे मूल्यमापन स्वतः केले. 

 
 धमग, नीणतिास्र अणण तत्त्वञान यासंबधंी त्याचें णवचार पुरोगामी होते. त्याचें सवग अचरण 
धमाधाणरत होते. हा धमग कोणता? सद् णवचारधमग. ऄण्णासाहेबानंी धमगणवचारात अणण कमाचरणात 
कमगकाडंाला कधीच स्थान णदले नाही. त्याचंा मानणसक प्रपड एखाद्या संन्यािासारखा ऄणवचल अणण 
णनर्थवकार होता. त्याचें थोरले णचरंजीव र. धों. कवे यानंी जे सतंतीणनयमानाचे कायग हाती घेतले होते, ते 
ऄण्णानंा मनोमन मान्य नव्हते. तरीही ऄण्णानंी रघुनाथाच्या णनभगयतेचे व ऄणवचल णनष्ठेचे कौतुकच केले. 

 
 भारतरत्न कवे याचं्यासंबधंी णवणवध के्षत्रातंील व्यक् तींनी जे ईद् गार काढले प्रकवा त्याचं्या संबधंी 
णलणहले, त्या गौरवोद् गाराचंा परामिग घेतला तर कवे याचंी महनीयता सहज ध्यानी येते. 
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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 थोडेफार महत्त्व प्राप्त झाले ते सवगस्वी ऄण्णामुंळेच होय. पणहली धुळाक्षरे मला 
ऄण्णानंी णिकणवली. माझ्या अइवणडलानंी मला जन्म णदला ऄसला, तरी मला बौणद्धक जन्म ऄण्णानंीच 
णदला, ऄसे म्हटल्यास ऄनुणचत होणार नाही ( रॅ. र. पु. पराजंपे) 

 
 ✺ “प्रो. कवे याचें अत्मणवसजगन, त्याचंी ऄव्यणभचारी कतगव्यणनष्ठा, त्याचंा ऄरॅातं ईत्साह, 
कोणत्याही पणरस्स्थतीत त्यानंी साभंाळलेली सचोटी, णवरोधी वातावरणात त्यानंी णटकवनू ठेवलेली रॅद्धा, 
त्याचंा ऄदम्य अिावाद ही राष्ट्राची पणहल्या प्रतीची पुंजी अहे” ( म. गाधंी-‘यंग आंणडया’, १९२८) 

 
 ✺ “महषी कवे हे एक लोकोत्तर सेवामतूी अहेत. मानवतेचा ईद्धारकरण्यासाठी प्रत्येक ितकात 
ऄिा ऄणद्वतीय सेवामूती जन्माला येत ऄसतात. त्या बोलत नाहीत, त्या णलहीत नाहीत, त्या गात नाहीत. 
त्या नुसती सेवा करतात. सेवा हीच त्याचंी प्रणतभा, सेवा हेच त्याचें काव्य, अणण सेवा हेच त्याचें साणहत्य. 
मानवतेच्या सेवचेे व्रत स्वीकारणे हे एक कठोर ऄस्ग्नणदव्य अहे. या ऄस्ग्नणदव्यामधून धैयाने जाण्यास जी 
माणसे णसद्ध होतात, ती काही सामान्य बदु्धीची अणण साधारण पराक्रमाची माणसे नव्हेत. महषी कवे ही 
महाराष्ट्राच्या मोठेपणाची एक चालतीबोलती णनिाणी अहे. प्राचीन आणतहासामध्येच केवळ जी णवभतूी 
पाहावयास सापडेल, ती अधुणनक काळामध्ये बघावयास णमळत अहे, या दृष्टीने बघता महषी कवे हा 
अधुणनक काळातला महाराष्ट्रामधला एक चमत्कार अहे. चागुंलपणा, भलेपणा, सौजन्य अणण साधुत्व 
याचंा ऄसा मूर्थतमंत पुतळा या काळामध्ये सहजासहजी पाहावयास णमळणार नाही.”( अचायग ऄते्र) 

 
 “मणहला णवद्यापीठाची कल्पना फार चागंली अहे. येथील णिक्षण मातृभाषेत देण्यात येणार अहे हे 
समजल्यावर अनंद वाटला. अज त्याबाबतीत सरकारची णवनवणी करीत बसण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामाला 
लागनू प्रगती साधणे अणण मग मान्यता णमळणवणे ऄणधक चागंले.”( डॉ. रवींद्रनाथ टागोर) 

 
 “णस्रयाचं्या व णविषेतः प्रौढ णस्रयाचं्या णिक्षणाच्या कामात एका बाजूला प्रो. डी. के. कवे याचें व 
दुसऱ्या बाजूला रॅी. जी. के देवधर याचें प्रयत्न प्रिसंनीय अहेत. प्रो. कवे याचं्या ३० वषांपूवीच्या लहानिा 
वसाहतीला अता पूणगतेला अलेल्या प्रहदी णस्रयाचं्या युणनव्हर्थसटीचे स्वरूप अलेले अहे. मातृभाषेचा 
बोधभाषा म्हणून ईपयोग करणे, ऄभ्यासक्रम णस्रयाचं्या णविषे गरजाकंडे व स्स्थतीकडे लक्ष देउन ठरणवणे 
अणण प्रहदी राहणीतील साधेपणा कायम ठेवणे, या गोष्टींत णवद्यापीठाचे वैणिष्ट्ट्य अहे.”( मध्यभागाचे 
एज्युकेिन आन्पेक्टर : १९२५ -२६ चा ऄहवाल) 

 
 अणखी णकतीतरी व्यक् तींचे ऄण्णाबंद्दलचे गौरवोद् गार देता येतील. पण स्थलाभावी ते देणे िक्य 
नाही. कोकणच्या मातीनं ऄनेक नररत्नं जन्माला घातली. या नररत्नानंी स्वतः मोठे होत होत या 
समाजाला व राष्ट्राला मोठे केले. ऄण्णासाहेब कवे ऄिापंैकीच एक होते. कोकणच्या मातीचा णचवटपणा, 
काटकसर, वस्तुणनष्ठ दृष्टी अणण चालत राहण्याची ऄथक क्षमता हे गुण ऄण्णाचं्या ठायी सवाथांनं णवकणसत 
झाले होते. 
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 एकादी व्यक् ती िरीरानं लहान की मोठी, यावर णतच ं कतृगत्व मुळीच ऄवलंबनूनसतं. ईलट 
आणतहास ऄसं सागंतो की, जगातली ईत्तुंग कतृगत्वाची माणसं िरीरानं मध्यम बाधं्याचीच होती. या मध्यम 
बाधं्याच्या वा कृि व्यक् तींनी ईत्तमतेचा, ईत्कृष्टतेचा जो ध्यास घेतलेला ऄसतो, तोच त्यानंा 
कीतीणिखरावर नेउन बसवतो. 

 
 ितायुषी भारतरत्न महषी ऄण्णासाहेब कवे याचं ंकायग म्हणजे पढुील काही ितकाचं ंमहाराष्ट्राच ं
णवचारधन अहे. महाराष्ट्राच नव्हे तर ऄवघा देि या णवचारधनानं संपन्न झाला अहे. 
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पहरहशष्ट क्र. १ 
 
महर्षी धोंडो केशव कवे यांचा वंशवृक्ष 

 
 

मुरूडचे कवे 

       

         

 केिवभट    रघुनाथभट  

         

        

दाजीबा बापूनाना     

       

        

सखाराम केिव (पत्नी लक्ष्मीबाइ)  बल्लाळ 

        

    गंगाधरपंत 

णभकाजीपंत धोंडोपंत (महषी कवे)  ऄंबा  

      

     

राधाबाइ (प्रथमपत्नी)   अनंदीबाइ (णद्वतीय 
पत्नी) 

 

       

रघुनाथ (मालती)      

 िकंरराव (रेवती) णदनकरराव (आरावती) भास्करराव  (कावेरी) 

 
  

www.m
ps

cm
an

tra
.c

om



 

 

ऄनुक्रमणणका 
 

पहरहशष्ट २ 
 
महर्षी  कवे यांचे सहकारी 

 

रॅीमती पावगतीबाइ अठवले 
(१९०२-१९४१) 

: 

संस्थेच्या अद्य अजन्म सेणवका; ४० वष े संस्थेची सेवा केली. 
ऄल्पवतेनावर काम करून देणग्या णमळवनू णदल्या. परदेिातही 
संस्थेच्या कामाचा प्रचार केला. त्याचं्या नाव े‘पावगतीबाइ ऄध्याणपका 
णवद्यालय’ संस्थेच्या अवारात अहे. 

डॉ. ह. रा. णदवकेर 
(१९१५-१९३०) 

: 
णवद्वत्ता व कतृगत्व या दोनही के्षत्रातंील अघाडीचे कायगकते. िान्सची 
डी. णलर्ट . पदवी. णवनोबाजींच्या कायातही सहभाग. काही 
खेदकारक घटनेमुळे संस्थेचा राणजनामा णदला. 

रॅी. ना. म. अठवले 
(१९१६-१९३१) 

: 
मणहला णवद्यापीठाच्या अपत्काली ससं्थेचे महत्त्वाचे कायग. अजन्म 
सेवक व १९३२ पयंत पुणे मणहलापाठिाळेचे मुख्याध्यापक. 
िास्रणवषयाचें ऄध्यापक. िास्रीय ईपकरण णनर्थमतीची अवड. 

रॅी. गो. म. (बापूसाहेब) 
णचपळूणकर 
( १९१७-१९२९) 

: 

अजन्म सेवक. आणतहास व मानसिास्राचे ऄभ्यासक. भाउबीज 
णनधीच्या रूपाने ससं्थेला खूप मदत णमळवनू णदली. 
‘The Scientific Basis of Women's Education' या पुस्तकाचे 
लेखक. 

रॅी. वा. गो. मायदेव 
( १९१७-१९३७) 

: 
सुप्रणसद्ध कवी, णिक्षक व तळमळीचे सामाणजक कायगकते. 
ऄनाथबाणलकारॅमाचे णचटणीस मणहलारॅम व ऄध्याणपका 
णवद्यालयाचे मुख्याध्यापक. 

रॅी. णव. अ. मोडक 
(१९१७-१९५२) 

: 

सातारा येथील कन्यािाळेस अकार देणारे णिक्षणतज्ञ . प्रहगणे- 
‘स्री णिक्षण संस्थेची ६० वष’े हा संस्थेचा आणतहास त्यानंी णलणहला. 
प्रहगण्याच्या माळावर प्रथमदिगनी त्यावळेी णदसणारी भारतमातेची 
प्रणतकृती रॅी. मोडक यानंीच तयार केली हेती. 

रॅीमती वारुताइ िवेडे 
(१९१९-१९४३) 

: 
लहानपणापासून संस्थेत वाढलेल्या. णिक्षण घेतलेल्या, ऄण्णाचें 
कायग पुढे नेण्याचा ध्यास ऄसलेल्या कायगकत्या. ‘अरॅमकन्यका’ या 
पुस्तकाच्या लेणखका. अजन्म सेणवका. 

रॅीमती गंगूताइ ताबंोळे 
(१९१९-१९४४) 

: 
रॅीमती िवेडे याचं्याप्रमाणेच संस्थेवर पे्रम ऄसलेल्या व संस्थेतच 
वाढलेल्या अजन्म सेणवका. 

प्रो. वा. म. जोिी 
(१९२०-१९४३) 

: 
सुप्रणसद्ध लेखक, साणहस्त्यक, णिक्षणतज्ञ , पत्रकार, संस्थेचे 
अजन्म सेवक. ससं्थेच्या कीतीमध्ये याचं्यामुळे भर पडली. 

प्रो. रामचदं्र ह. केळकर 
( १९२०-१९४२) 

: 
आणतहास राज्यव्यवस्था व समाजिास्र याचें प्राध्यापक. पुण्यातील 
कन्यािाळेचे मुख्याध्यापक. 

डॉ. कमलाबाइ देिपाडें 
(१९२१-१९४२) 

: कृणतिील णिणक्षका. ऄण्णाबंरोबर युरोपात जाउन Ph. D.पदवी 
णमळणवली. मणहला पाठिाळेच्या प्राचायग. ‘स्मरणसाखळी’ हे 
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अत्मचणरत्र णलणहले. पणेु णवद्यापीठातही ईत्तरअयुष्ट्यात व्याख्यात्या 
व मागगदिगक 

रॅीमती सीताबाइ 
ऄण्णेणगरी 
(१९२२ ते णनवृत्तीपयंत) 

: 
संस्थेच्या अजन्म सेणवका. सामाणजक, िकै्षणणक चळवळीत 
सहभाग. िासनात मान्यता. जे. पी. पद णमळाले. प्रहगणे संस्थेचा 
अधारवड. 

रॅी. ना. म. पटवधगन 
(१९२२ ते १९४२) 

: अजन्म सेवक व ईत्कृष्ट ऄध्यापक. सवगसंग्राहक वृत्ती. 

रॅीमती बनूबाइ ऄहो 
(१९२३-१९४९) 

: 

बालणवधवा म्हणून प्रहगण्यात दाखल झाल्यानंतर णिक्षण घेतले व 
णनष्ट्कामकमगमठात दाखल झाल्या. बेळगावला जाउन मणहला 
महाणवद्यालयाची स्थापना केली. पुण्या-मंुबइबाहेरच्या 
स्रीणिक्षणप्रसाराला मोठा हातभार. 

रॅी. भा. धों. कवे 
(१९३७ पासून 
णनवृत्तीपयंत) 

: 
ऄण्णाचे सुपुत्र. संस्थेचे णचटणीस. ईत्तम प्रिासक. संस्थेच्या 
कायाची घडी बसणवण्यात पुढाकार. णिक्षणणवषयक साणहत्याचे 
लेखन. 

रॅीमती बाळुताइ खरे 
(रॅीमती मालतीबाइ 
बेडेकर) 

: प्रणसद्ध लेणखका. अजन्म सेणवका. 

डॉ. आरावती कवे : ऄण्णासाहेबाचं्या स्नुषा. प्रणसद्ध लेणखका. 

रॅीमती िारदाबाइ साठे्य 
(१९३३-१९५४) 

: 
ऄण्णासाहेब व वामनराव जोिी याचं्यापासूनस्फूती घेउन 
वैधव्यानंतर संस्थेत दाखल झाल्या. अजन्म सेणवका. परदेिातही 
गेल्या. 

रॅी. रॅी. ि.ं पतके 
(१९४० पासून) 

: संस्थेचे अजन्म सेवक. िकै्षणणक पुस्तकाचें लेखक. 

रॅी. के. रा. पालकर 
(१९४६ पासून): 

: अजन्म सेवक. णिक्षणतज्ञ. 

 
 

 याणिवाय रॅीमती कावरेी कवे (ऄण्णासाहेबाचं्या सूनबाइ), रॅीमती येसूबाइ बवे, रॅी. पं. णव. गोळे, 
कािीताइ नातू, नयनाबाइ मोघे, ताराबाइ पराजंपे, यानंीही ऄण्णाचं्या कायाला मोठा हातभार लावला. 
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भारतरत्न डॉ. धोंडो केशव कवे यांच्या 
जीवनाचा कालपट 

 
१८ एणप्रल १८५८ जन्म ( िरेवली : रत्नाणगरी) 

 १८७३ राधाबाइंिी लग्न. 

 १८७६ मराठी ६ वीची परीक्षा पास 

 १८८१ मणॅरक्युलेिन परीक्षा 

 १८८४ बी. ए. परीक्षा 

 १८८५ णिक्षक, एस्ल्फन्स्टन हायस्कूल, मंुबइ 

 १८८७ एम. ए. परीक्षा ( ऄनुत्तीणग) 

 १८८८ ते १८९१ णिक्षक, मराठा व आतर हायस्कुलें  

 १८९१ पणहल्या पत्नीचा मतृ्यु 

१५ नोव्हेंबर १८९१ प्राध्यापक, फग्युगसन कॉलेज 

११ माचग १८९३ अनंदीबाइिी पनुर्थववाह 

३१ णडसेंबर १८९३ णवधवाणववाहोते्तजक मंडळीची स्थापना 

२० ऑगस्ट १८९५ णवधवा-णववाह-प्रणतबधं-णनवारक मंडळी ऄसा बदल 

१४ जून १८९६ ऄनाथबाणलकारॅमाची स्थापना 

१ जानेवारी १८९९ पुण्यात अरॅमाची सुरुवात 

जून १९०० अरॅमाचें प्रहगण्यास स्थलातंर 

४ माचग १९०७ मणहला णवद्यालय स्थापना 

४ नोव्हेंबर १९०८ णनष्ट्काम-कमग-मठ स्थापना 

णडसेंबर १९११ मणहलाणवद्यालयाचें प्रहगण्यास स्थलातंर 

३ जून १९१६ मणहला णवद्यापीठाची स्थापना 

जून १९१७ ऄध्याणपका िाळेची स्थापना 

एणप्रल १९१८ पुणे कन्यािाळेची स्थापना 

१८ एणप्रल १९१८ ६१ वा वाढणदवस 
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 १९२० सर णवठ्ठलदास ठाकरसींची देणगी 

१८ एणप्रल १९२८ ७१ वा वाढणदवस 

 १९२९-१९३० णत्रखंड प्रवास 

 १९३०-१९३२ अणिकेचा प्रवास 

 १९३२ ठाकरसी रस्टींणवरुद्ध दावा 

 १९३५ ठाकरसी रस्टींिी तडजोड 

 १९३६ महाराष्ट्र-ग्राम-प्राथणमक-णिक्षण मंडळाची स्थापना 

१८ एणप्रल १९३८ ८१ वा वाढणदवस 

 १९४२ बनारस प्रहदु युणनव्हर्थसटीची डी. णलर्ट. पदवी 

 १९४४ समता-संघाची स्थापना 

 १९४६ ऄनाथबाणलकारॅमाचा सुवणगमहोत्सव व प्रहगणे स्री-णिक्षण संस्था 
हे नामकरण 

१८ एणप्रल १९४८ ९१ वा वाढणदवस 

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

२९ नोव्हेंबर १९५० बायाचा मृत्य ू

 १९५१ पुणे णवद्यापीठाची डी. णलर्ट. पदवी 

 १९५४ मणहला णवद्यापीठाची डी. णलर्ट. पदवी 

 १९५५ पद्मणवभषूण पदवी 

२३ ऑक्टोबर १९५६ प्रहगणे स्री-णिक्षण संस्थेचा हीरकमहोत्सव 

 १९५७ मंुबइ णवद्यापीठाची एल्. एल.् डी. पदवी 

१८ एणप्रल १९५८ भारतरत्न पदवी, मंुबइ महानगरपाणलकेचे मानपत्र व 
िताब्दीमहोत्सव 

९ नोव्हेंबर १९६२ णनधन (पुणे) 
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सदंभवगं्रथ सूची 
 
१) धोंडो केिव कवे : अत्मवृत्त व चणरत्र : धों. के. कवे : ना. म. पटवधगन : प्रहगणे स्रीणिक्षण संस्था, 
 १९५८. 
 
२) अधुणनक भारताचे णिल्पकार धोंडो केिव कवे : ग. ल. चंदावरकर, प्रकािन णवभाग भारत 
 सरकार, १९७४ 
 
३) ऄण्णासाहेब कवे याचें चणरत्र : ऄनाथबाणलकारॅम मंडळी, प्रहगणे, १९३८ 
 
४) महषी कवे : संपादक, राष्ट्रीय चणरत्रमाला : िुक्रवार पेठ, पुणे २, १९७६ 
 
५) अपले ऄण्णा : व्यंकटेि वकील : ऄणभनव प्रकािन, मंुबइ, १९४८ 
 
६) तपोमूती कवे : दा. न. णिखरे : केदार प्रकािन पुणे २, १९६९ 
 
७) Looking back : D. K. Karve: Hingne Streeshikshan Sanstha, Pune, 1958 
 
८) १०१ रॅेष्ठ मानव : रा. प्र. काणनटकर : ईत्कषग प्रकािन : पुणे ३०, १९८९. 
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महाराष्ट्र राज्य साहहत्य अहण संस्कृती मंडळ, म ंबई 
 

महाराष्ट्राचे हशल्पकार योजन ऄंतगवत माहलकेतील चहरत्रगं्रथ 

 
१) एस. एम. जोिी रॅी. ग. प्र. प्रधान रु. ४०/- 

२) साने गुरुजी रॅी. राजा मंगळवढेेकर रु. ४०/- 

३) दादा धमाणधकारी रॅीमती तारा धमाणधकारी रु. ४०/- 

४) क्राणंतप्रसह नाना पाटील रॅी. भारत पाटणकर रु. ४०/- 

५) डॉ. णवठ्ठलराव णवखेपाटील रॅी. णिवाजी सावतं रु. ३५/- 

६) िकंरराव णकलोस्कर रॅीमती िातंा णकलोस्कर रु. ४०/- 

७) मामासाहेब जगदाळे रॅी. व. न. आंगळे रु. ४५/- 

८) तंट्या णभल्ल रॅी. बाबा भाडं रु. ४५/- 

९) यिवतंराव चव्हाण रॅी. णवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 

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

११) ताराबाइ प्रिदे रॅी. आदं्रणजत भालेराव रु. २५/- 

१२) तेजस्स्वनी ऄणहल्याबाइ होळकर सौ. णवजया जहागीरदार रु. ४५/- 

१३) तकग तीथग लक्ष्मणिास्री जोिी डॉ. ऄरंुधती खंडकर रु. ४०/- 

१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर रॅी. सुधाकर देिपाडें रु. ४०/- 

१५) बॅ. राजाभाउ खोब्रागडे रॅी. व्ही डी. मेरॅाम रु. ३५/- 

१६) स्वामी रामानंद तीथग रॅी. प्रकाि मेदनकर रु. ४५/- 

१७) पठे्ठ बापूराव रॅी. चदं्रकुमार नलगे रु. ४५/- 

१८) भाइ ईद्धवराव पाटील रॅी. व. न. आंगळे रु. ५५/- 

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

२०) लोकणहतवादी डॉ. णनमगलकुमार फडकुले रु. ४०/- 

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

२२) गोप्रवदभाइ रॅॉफ डॉ. णवजय णदवाण रु. ४५/- 

२३) लोककवी िाहीर रामजोिी रॅी. णिरीष गंधे रु. ४५/- 

२४) वसंतराव नाइक डॉ. ईत्तम रुद्रवार रु. ३५/- 

२५) महात्मा फुले रॅी. रॅीराम गंुदेकर रु. ४०/- 
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ऄनुक्रमणणका 
 

२६) स्वातंत्र्यसेनानी तुळिीदास जाधव रॅी. व्यकंटेि कामतकर रु. ४६/- 

२७) ना. ग. गोरे रॅी. ग. प्र. प्रधान रु. ३५/- 

२८) िकंरराव चव्हाण डॉ. सुरेि सावतं रु. ४५/- 

२९) पंणडता रमाबाइ डॉ. णसणसणलया काव्हालो रु. ४५/- 

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

मंडळाची प्रकाशने हमळण्याची हठकाणे ऄहधक माहहती/चौकशीसाठी 
सवग िासकीय गं्रथ भाडंार 
मंुबइ/पुणे /नागपूर/औरंगाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रमुख गं्रथणवके्रते 

सणचव, 
महाराष्ट्र राज्य साणहत्य अणण संस्कृती मंडळ,  
पु. ल. देिपाडें कला ऄकादमी,  
दुसरा मजला, रवींद्र नाट्य मंणदर आमारत,  
सयानी मागग, प्रभादेवी, मंुबइ-४०० ०१४ 
दूरध्वनी - २४२२६१५६/२४३२५९२९ 
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डॉ. न. म. जोशी ( M. A.M.Ed. Ph.D) 
लेखक, णिक्षणतज्ञ व वके्त 

 
✿ (माजी) प्राध्यापक णटळक णिक्षण महाणवद्यालय, पुणे / पुणे णवद्यापीठ णिक्षणिास्र िाखा. ५० 
 पुस्तकाचें लेखक (णनःस्पृह, पे्रणषत, या चणरत्रात्मक कादंबऱ्या) डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर चणरत्र : 
 ३ वळेा महाराष्ट्र िासनाचा ईत्तम वार्ड मयणनर्थमतीचा परुस्कार. याणिवाय णकलोस्कर फाईंडेिन, 
 नाणसक सावगजणनक वाचनालय, बालकुमार साणहत्यसभा, कोल्हापूर, ऄिा ऄनेक संस्थाचें 
 साणहत्य पुरस्कार. 
 
✿ (माजी) कायगवाह महाराष्ट्र साणहत्य पणरषद पुणे, (माजी) कोषाध्यक्ष ऄणखल भारतीय मराठी 
 साणहत्य महामंडळ; संस्थापक णवरॄस्त : महषी िाणंडल्य प्रणतष्ठान पुणे. 
 
✿ पुणे महापाणलकेच्या वतीने ईत्तम िकै्षणणक व सासं्कृणतक कायाबद्दल णवििे गौरव. 
 
✿ ऄनेक णवद्यापीठाचें संिोधन तज्ञ व मागगदिगक - णिक्षणिास्र िाखा. 
 
✿ आंग्रजी, मराठी, प्रहदी व प्रसधी या चारही भाषावंर प्रभतु्व. 
 
✿ डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर याचं्या दोन खंडाचें मराठीत ऄनुवाद. ऄनेक प्रसधी कथाचंी मराठीत 
 भाषातंरे. 
 
✿ णनगडी, पुणे येथील १७ व्या ऄ. भा.बालकुमार साणहत्य संमेलनाचे ऄध्यक्ष. 
 
✿ १ले कोयना साणहत्यसंमेलन (पाटण, सातारा) ऄध्यक्ष. 
 
✿ संपकग : १०१३ सदाणिव पेठ, गंधाली णनवास, पुणे-४११०३, दूरध्वनी ( ०२० ) ४४७६८६८. 
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