ांतसंह नाना पाट ल
•

ी. नाना रामचं

पाट ल यांचा जम 3 ऑगट 1900 रोजी ता वाळवा िज सांगल येथील बहे बोरगांव या गावी

गोजराबाईचे पोट झाला.
•

कटकर शेतकर कुटूंबात ते मोठे झाले. +यां,या घराला सुसं.कार, वारकर सं0दाय, शाकाहार कु.ती अशा परं पराचा
वारसा. गावात प3रसरात शेतक-यां,यात 05तठा लाभलेल . नाना पाटलांना पाळ7यातच पंढरपूरची माळ घाल7यात
आलेल . संत तुकारामां,या गाडगे महाराजां,या ;व ोह वारकर पंरपरे चे सखोल सं.कार बालपणीच नाना पाटलांचेवर
झाले होते.

•

+या काळात बहुजन समाजात म. जो5तराव फुले यां,या 0भावातून ?श@णाचे नवे वारे सुA झाले होते. कोBहापूर,या शाहू
महाराजांनी सुC केलेBया ?श@ण 0सारा,या कामाचे काह प3रणाम प3रसरात जाणवत होते. पण उ+पादक Eहतसंबधां,या
Aपात बहुजन समाजाने अजूनह ?श@ण .वीकारले नGहते. +या काळी ?श@णा,या सु;वधाच उपलHध नGह+या. मुलांना
?शकणे आवडत नGहते. सातवीची पर @ा दे 7यासाठI शंभर Jकलोमीटर अंतरावर िजBहया,या Eठकाणी जावे लागायचे.
तर ह आजी,या आKहातून आLण .वतः,या 0य+नातन
ू सातवी पासपयNत ?श@ण +यांनी पूणO केले. +या काळात Kामीण
शेतक-यांत ऐवढे ?श@ण Qहणजे फारच झाले असे मानले जायचे.

•

नाना पाट ल पEहल दोन वषS गावात ?शकले. पुढची दोन वषS एका रामदासी बुवाबरोबर राहून दं ध
ु Uडी गावात +यांनी
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ू
यांनी भरपूर वाचन लेखन केले. +यांचे ह.ता@र मो+यासारखे संुदर होते. 5नय?मतपणे डायर ?लEह7याचा +यांना छं द
होता.

एखादे पु.तक वाचले कX +या,या मद
ु दे सद
ु नोटस ते काढत. राजकXय, सामािजक, आYथOक आLण वारकर

सं0दाया,या संदभाOतल अनेक उपलHध पु.तके +यांनी ?श.तबZदपणे अ[यासल होती.
•

वारकर

सं0दायाचे सं.कारातून घडलेBया नाना पाट ल यां,या व+ृ तीला सहािजकच अ[यासू, Yचंतनशील आLण

संशोधकाला आव]यक असणार YचJक+सकता +याला लाभल होती. तकOशZ
ु द, ;व^ान5नठ ;वचार करणारे , गंभीर त+व^
तसेच शZ
ु द चा3र_य, समपOणव+ृ ती, कामाबाबात तळमळ, तरल.पश` ;वचारपZदती आLण Zयेयवाद, हे सारे अGवल
दजाO,या त+वYचंतक बंडखोर aां5तकारकाचे +याने जाणीवपूवक
O धड;वलेले, जोपासलेले Gयbतीम+वाचे वैभव होते. aां5त?संह
हे काळा,या ओघाने झालेले aां5तकारक नGहते. तर +यांनी ;वचारपूवOक आपBया कायO प3रसरात द घOकाळ eत.थ राहून
केलेBया तप]चयSचे ते फळ होते.
•

खाद चा साधा पांढरा शf
ु लांबसडक नेहA शटO , खाद ची सैलपणे बांधलेल

लुंगी, डोकXवर कधी गांधी टोपी, कधी

कोBहापूर पैलवानी पZ दतीचा पटका हाच सततचा वेष राEहला.
•

नाना पाट लांची भाषा ह ;वनोद शैल ची पण अ.सल गावरान गावठI होती. +यां,या भाषणांचा 0भाव इतका Gयापक
आLण खोल असायचा कX ऐकणा-या,या मनावर ठसन
ू रहायचा. +यांचे Gयाhयान ऐकणे हा एक सुखद अनभ
ु व असायचा.
नाना पाट ल यां,या शHदांना मंiाचे सामjयO लाभायचे. यामुळेच काह म+सर लोक +यांची सभा उधळून लाव7याचा Jकं वा
+यां,याबददल काह बाह बोल7याचा अयश.वी 0य+न कर त असत.

•

नानासाहे बांना राम मनोहर लोEहया साने गुAजी, डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर, गाडगे महाराज, कॉ.एस.ए.डांगे, एस.के.?लमये,
कमOवीर दादासाहे ब गायकवाड, आचायO अiे, मा.टर ;वनायक यांचा .नेह लाभला. ते 05तसरकारचे नेते होते. सवO
हुता+Qयांनी आLण aां5तकारकांनी 05तसरकारचे 0मुख 0ेरणादायी नेते Qहणन
ू aां5त?संह नाना पाट ल यांना मायता
Eदल होती.

•

बालपणापासन
ू झंज
ु ार, माणस
ु वेड,े

िज^ासू Gयbतीम+वाचे नाना पाट ल लोकांचे 0]न सोड;व7यासाठI सतत धडपड

कर त. मागO सच
ू ला कX, तो 0]न सोड;व7याची चळवळ सA
ु करणे, माणसे पेटवणे, +यांना कृ5तशील बन;वणे, 0]न माग`
लागला कX, तेथे न थांबता नGया अवघड 0]नांकडे वळणे ह +यांची कायOपZदती होती. मंब
ु ईचा कामगार +यांच ा खरा
जीवनसखा बनला होता.
•

सन 1957 साल

गर ब कटक-यांनी नाना पाटलांना खासदार बन;वले. 1967 मZये बीड िजBहयातील उसतोडणी

मजूरांनी नाना पाटलांना पुहा लोकसभेत पाठ;वले.

•

लहानपणी +यांचेवर संत तुकारामां,या ;व ोह ;वचारांचा 0भाव पडला. पुढे स+यशोधक चळवळी,या आLण त+व^ाना,या
0भावात येऊन नाना पाट ल फुलेवाद बनले . .वातं_य काळातील अनेक घटनांचा 0भाव नानावर झाला आLण ?श@ण
संपवून स+यशोधक चळवळीचा पूणव
O ेळ कायOकताO Qहणन
ू ते काम कA लागले.

•

आपBया भाषणात अंधZ दा 5नमल
ूO न, सा@रता, आरोoय .iी ?श@ण, फुले पZदतीची लoने , उ+पादकता काटकसर इ.
;वषयांवर भर दे त असत.

•

Eद. 3 ऑगट 1943 पासून नाना पाटलांनी सातारचे 05तसरकार सुA केले. ते मे 1946 पयNत िजqीने चाल;वले .

•

+यां,या जीवनात +यांना अनेकदा जीवनम+ृ यूचा खेळ पहावा लागला. +यांची तH येत खालावBयावर +यांनी कायOक+याNना
बोलावून ‘’फbत नाथाजी लाड यांना मी मेलो तर सांगा, अ य कोणालाह न कळता अ+यं;वधी उरका ‘Qहणजे मी
नाEहसा झालोय पळून गेलोय, इतरi ् चळवळ वाढवतोय, तम
ु ,या संपकाOत आहे असे दे श .वतंi होईपयNत सांगत रहा!.
मी मेलो असे कळले तर लढणार पोरे धीर सोडतील’’ असे सांYगतले होते .

•

कषटक-यां
,या चळवळीत अKेसर असणारे नाना पाट ल .वातं_यानंतर दोन वषS शेतकर कामगार प@ात राEहले. काह
्
काळ लाल 5नशाण प@ात राEहले. 1953 साल ते भारतीय कQय5ु न.ट प@ात दाखल झाले.

संयुbत महाराs चळवळ,

चीन;वरोधी यZ
ु द, अLखल भारतीय Jकसान सभा, अLखल भारतीय शेतमजूर सभा, भू?मEहन शेतकर चळवळ कामगार
चळवळ, महारवतन मुbती चळवळ धरणK.त चळवळ अशा कटक-यां,या सवO
•

+यांचा म+ृ यू Eदनांक

6 tडसuबर, 1976 रोजी वाळवा, िज सांगल येथे झाला .
------------

आघाडयांवर लढा दे त राEहले.

