डॉ. बापूजी साळुं खे शैक्षणिक कार्ाातून समाज घडवििारे महामानि

डॉ. श्रीपाल सबनीस, माजी अध्र्क्ष, अणखल भारतीर् मराठी
साहहत्य सुंमेलन

शशक्षिमहर्षी डॉ. बापज
ू ी साळुं खे र्ाुंची 101 िी जर्ुंती साजरी
कोल्हापूर दि. 9 : शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुं खे याुंच्या िैक्षणणक विचारात मानिी समाजाचा उध्िार

करण्याची भूशमका होती. तयाुंच्या कृतीिील विचारात सुंत, महुं त, विचारिुंताुंची ससुंगती होती. शिक्षणाचे पावित्र्य
ि ससुंस्काराची जडणघडण जपणाऱ्या तयाुंच्या ज्ञानविचाराने श्री स्िामी वििेकानुंि शिक्षणसुंस्थेची उभारणी केली.

डॉ. बापूजी साळुं खे हे िैक्षणणक कायाातून सामाजजक बाुंधिलकी जोपासणारे महामानि होते. असे विचार मराठीतील
ज्येष्ठ सादहजतयक ि मराठी सादहतय सुंमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस याुंनी व्यक्त केले. ते

शिक्षणमहर्षी डॉ.बापूजी साळुं खे याुंच्या 101 व्या जयुंती दिनाननशमत्त आयोजजत कायाक्रमात प्रमखपाहणे म्हणून
बोलत होते. कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्री स्िामी वििेकानुंि शिक्षणसुंस्थेचे कायााध्यक्ष मा प्राचाया अभयकमार
साळुं खे हे होते.
डॉ श्रीपाल सबनीस आपल्या भार्षणात पढे म्हणाले, ज्ञान हे माणूस जोडण्यासाठी असले पादहजे. ज्ञानाची

पेरणी समाजाची जडणघडण करण्यासाठी असली पादहजे. डॉ.बापूजी साळुं खे याुंनी आपल्या कृतीिील कायाातून
ज्ञान, विज्ञान आणण ससुंस्कारािर आिाररत समाजाची जडणघडण केली. वििेकानुंिाुंचे तजतव्चुंतन, महातमा गाुंिीुंची

सजतयनष्ठा ि अदहुंसा , महातमा फले, राजर्षी छ. िाहू महाराज ि डॉ.बाबासाहे ब आुंबेडकर याुंची बहजन विचारिािी
िारा तयाुंच्या शिक्षणव्यिस्थेत होती. सुंताचे सुंततव् ,अध्यातम् आणण ज्ञानािर अपार श्रध्िा ठे िन
ू मजू ल्यिक्षणािर
आिाररत तयाुंनी उभ्या केलेल्या शिक्षणविचाराचे सूत्रसार तयाुंनी ननमााण केलेल्या प्राथानेतून दिसून येत.े सतयािरचा
विश्िास जागत
ृ ठे िायचा असेल तर शिक्षकातील गरुिे ि जागरुक असला पादहजे.

असे बापज
ू ीुंना िाटत होते.

आपल्या अध्यक्षीय भार्षणात सुंस्थेचे कायााध्यक्ष् प्राचाया अभयकमार साळुं खे म्हणाले शिक्षणमहर्षी डॉ.बापूजी

साळुं खे याुंनी उभी केलेली ज्ञानसुंस्था बहजन समाजातील गोरगरीबाुंच्या मलाना ज्ञान िे णारी एक आििाित सुंस्था
आहे . विश्िातम्क बुंिभ
ू ािाची प्रेरणा वि्या्यानना शमळािी यासाठी शिक्षक हा वि्याथीशभमख ि मल्
ू याधिजष्ठत

शिक्षण िे णारा असला पादहजे. बापूजीुंनी तयाुंच्या िैक्षणणक विचाराुंची पालखी घेऊन जाणाऱ्या कृतीिील गरुिे ि
कायाकतयानची फळी ननमााण केली ि ही शिक्षणव्यिस्था अबाधित ठे िली.

सरुिातीला प्रमख पाहण्याुंनी ि सुंस्था पिाधिकारी याुंनी शिक्षणमहर्षी डॉ बापूजी साळुं खे ि सुंस्थामाता

श्रीमती सिीलािे िी साळुं खे याुंच्या समािीचे ििान घेऊन पष््चक्र अपाण केले. कायाक्रमाच्या सरुिातीला प्रा महे ि

दहरे मठ सुंस्थेची प्राथाना ि भक्तीगीते सािर केली. कायाक्रमाचे प्रास्ताविक, पाहण्याुंचा पररचय ि स्िागत सुंस्था
सहसधचि (अथा) प्राचाया डॉ. आर. व्ही. िेजिळ याुंनी

केले. यािेळी डॉ. मजच्छुं द्र नाुंगरे याुंच्या डॉ. बापूजी साळुं खे

आणि मराठिाडा या पस्तकाचे प्रकािन करण्यात आले. तसेच जजल्हा पोलीस प्रमख अशभनि िे िमख याुंच्या
पररिाराने बापूजीुंची भव्याा प्रनतमा सुंस्थेला भेट दिली.

यािेळी मराठी सादहतय सुंस्कृती मुंडळाचे सिस्य शिरीर्ष धचटणीस, सौ. सबनीस तसेच सुंस्थेचे उपाध्यक्ष

नामिे िराि काुंबळे , सहसधचि (प्रिासन) प्राचाया डॉ यिराज भोसले, प्राचाया डॉ एस िाय होनगेकर, प्राचाया डॉ.
दहुंिराि पाटील, प्राचाया डॉ अिोक कराुंड,े सुंस्थेचे उपाध्यक्ष मा. सुंपतराि जेिे, डॉ िरिचुंद्र साळुं खे, सुंस्थेचे आजी
माजी पिाधिकारी, आजीि सेिक, सुंस्थेचे दहतधचुंतक तसेच विभागीय िाखा प्रमख, सिा िाखाुंचे प्राचाया, गरुिे ि
कायाकते बहसुंख्येने उपजस्थत होते. कायाक्रमाचे आभार सुंस्थेच्या सधचि मा. प्राचायाा सौ. िभाुंगी गािडे याुंनी
मानले. सत्रसुंचालन प्रा एम ए पीरजािे याुंनी मानले.

