िश णमहष डॉ. बापूजी साळंु खे यांचे शै िणक व सामािजक कायात बहमोल योगदान - डॉ. बाबरु ाव गरु व

ी वामी िववेकानंद िश ण सं थेचे सं थापक िश णमहष डॉ. बापूजी साळंु खे यांचा ३३वा मृतीिदन
साजरा

को हापरू : भारतीय वातं यलढ्यातील १८५७ या वातं यसमरानंतर १९४२चा ातं ीलढा हा
वातं यचळवळीचा सवात मोठा संघटीत लढा होता. या लढ्याने वातं य सं ामाची यश वी सांगता
के ली. या लढ्याम ये िश णमहष डॉ. बापजू ी साळंु खे यांनी भमू ीगत राहन महारा व कनाटक रा यात
जनजागृतीचे आिण वातं यसैिनकानं ा सव कारची मदत कर याचे काय के ले आहे. देशा या वातं य
लढयातही यांनी मह वपणू भिू मका बजावली होती. यांनी िश क, शेतकरी, कामगार, िवदयाथ यांना
ांतीकायात सहभागी हो याचे आवाहन के ले होते. ांितिसंह नाना पाटील, ांितवीर नागनाथअ णा
नायकवडी, ांतीअ णी जी. डी. बापू लाड, बॅरी टर नाथ पै यां या सोबत यांनी चळवळीत सहभाग
घेतला. यांनी के लेले शै िणक व सामािजक काय खपू च मह वाचे आहे. असे िवचार ये परु ोगामी
िवचारवतं व लेखक डॉ.बाबरु ाव गरु व यांनी मांडले. ते डॉ. बापजू ी साळंुखे यां या ३३ या
मृितिदनािनिम आयोिजत के ले या ऑनलाईन काय माम ये बोलत होते. ‘भारतीय वातं य
सं ामातील िश णमहष डॉ. बापजू ी साळंु खे यांचे योगदान’ या िवषयावर बोलताना यांनी भिू मगत
आंदोलन, ितसरकार यातील बापजू ी साळंुखे यां या योगदान यावर काश टाकला. काय मा या
अ य थानी ी वामी िववेकानंद िश ण सं थेचे काया य मा. ाचाय अभयकुमार साळंुखे हे होते.
अ य थानाव न बोलताना ाचाय अभयकुमार साळंुखे हणाले िक, बापजू चे आयु य याग
आिण समपणाचे जीवन होते. ते खर रा भ होते. महा मा गाधं नी देशवािसयानं ा िदले या हाके ला
‘ओ’ देत यांनी राजवैभवाचा याग करीत वातं सं ामात उडी घेतली. वातं य ा ीनंतर बापजू नी ी
वामी िववेकानंद िश ण सं था उभी क न गोर-गरीबां या मल
ु ा-मल
ु ना िश णाचा ानवारसा िदला.
यां या या वातं य सं ामा या आिण नंतर उ या के ले या शै िणक कायात यांना सं थामाता
सश
ु ीलादेवी साळंुखे यानं ी मोलाची साथ िदली.
काय माचे ा तािवक करताना सं थेचे अथ सहसिचव ाचाय डॉ. राज शेजवळ यानं ी
काय माचे औिच य ितपादन करताना आप या भाषणात यांनी बापजू चे शै िणक योगदान व जीवन
काय यावर मल
ु भतू िवचार मांडले. िश णमहष डॉ. यांनी िदलेली त व णाली आचरणात आणनू सव
गु देव कायक यानी झोकून देऊन ानदानाचे पिव काय के ले पािहजे, असे ते हणाले.
सं थे या सिचवा ाचाया सौ. शभु ांगी गावडे आभार मानताना हणा या, ‘ ान, िव ान आिण
ससु ं कार यासाठी िश ण सार’ या येयवादाने े रत होउन बापजू नी ही सं था उभी के ली व
िश णाची गंगा वंिचतवग व दगु म भागापयत पोहचिव याचे महान काय के ले. यां या आचार आिण
िवचारांचा वसा आिण वारसा सं थेतील न या िपढीने जतन के ला पािहजे.

काय माचे सू सचं ालन लाल बहादरू शा ी कॉलेज, साताराचे ा.डॉ.महेश गायकवाड यानं ी
के ले तर या काय माचे सयं ोजन आर.आर. कॉलेज, जतचे ा. डॉ ीकातं कोकरे यानं ी के ले.
सु वातीला िश णमहष डॉ. बापजू ी साळंु खे यां या समाधीला सव मा यवरांनी अिभवादन के ले.
काय माची सु वात सं था ाथना व ितमा पजू नाने कर यात आली. यावेळी सं थेचे सहसिचव
( शासन) ाचाय डॉ. यवु राज भोसले, सं थेचे आजी-माजी पदािधकारी, िविवध महािव ालयाचे
ाचाय, िसिनअर व यिु नअर कॉलेजचे ा यापक, िश क-िश के तर कमचारी, सं थेतील शासक य
सेवक ऑनलाईन उपि थत होते. वदं े मातरमने काय माची सागं ता करणेत आली.

