
ना�शक�या कुसमुताई पटवध�न (पवूा��मी�या कुसमु गोळे) यांचा ज�म ४ ए��ल १९२४चा. �यां�या घरचं वातावरण 
सधुारक� आ�ण मोकळेपणाच ंहोत.ं �यांच ंमॅ��कपय�तच �श�ण ग�हन�म�ट ग�स� हाय�कूलम�ये झाल.ं मा� 
�यानंतर�या �श�णासाठ� �यांनी प�ुयाला जाव ंअसा आ�ह �यां�या व�डलांनी धरला. �या�माणे �यांनी फ�यु�सन 
कॉलेजमधनू बीएच ं�श�ण पणू� केल.ं ग�हम�ट ग�स� हाय�कूलम�ये असतांनाच �वात�ंयचळवळीत प�ह�यांदा 
सहभाग न�द�वणा�या कुसमुता�नी प�ुयात �शकायला गे�यानतंर १९४२�या चले जाव आदंोलनात �वतःला 
संपणू�तः झोकून �दलं. 
महा�मा गांधीं�या स�य आ�ण अ�हसेंवर पणू� �व�वास ठेऊन स�या�हा�या मागा�ने �यांनी अनेक �ठकाणी आदंोलन 
केल.ं �यां�यावर ���टश सरकारच ंवॉरंटदेखील होत,ं मा� �या शवेटपय�त ���टशां�या हाती लाग�या नाह�त. या 
चळवळीतच �यांची �व�ठलराव पटवध�न यां�याशी ओळख झाल�. �यावेळी समाजवाद� प�ाचे फुलटायमर 
असणा�या सानेग�ुजीं�या सहा�यक असणा�या �व�ठलरावांशी ल�न करतांनाच दोघांना  क�पना होती क� 
आप�याला आप�या संसाराबरोबरच नवभारता�या उभारणीसाठ� श�य होईल त ेसव� करायच ंआहे. 
कालांतराने दोघांनीह� राजक�य काम न कर�याचा �नण�य घेऊन �वधायक कामात �वतःला झोकून �दल.ं प�ूय 
सानेग�ुजीं�या रा�� सेवा दलाचे स�ैनक �हणनू कुसमुता�नी उ�र �देश व �बहारम�ये अनेक �ठकाणी म�हलांसाठ� 
�श�बरं घेतल�. कुठल�ह� संपका�ची साधनं नसतांना म�हन�म�हने �वात�ंय, समता, बधंतुा, लोकशाह� �वचारसरणी 
ह� म�ूय समाजात �ज�व�यासाठ� खेडोपाडी काम केलं. 
ह� म�ूय समाजात �ज�व�यासाठ� कुसमुता�नी �यां�या सहका�यांबरोबर उ�कष� स�मती आ�ण कालांतराने रचना 
��ट या दोन सं�थांची �थापना केल�. उ�कष� स�मती�या मा�यमातनू �ामीण भागात रोजगार �न�म�ती 
कर�यासाठ�च ं��श�ण देण,ं म�हलांना रोजगार �मळवनू देण,ं �श�ण �सार करण ं, ---------------------- अशी 
कामं केल� जातात. या कामात �यांना �ी. ल. ग. उफ�  मामा अनगळ यांची मोलाची साथ लाभल�. काळानसुार 
�वतः�या कामात बदल करणा�या उ�कष� स�मती�या मा�यमातनू आज अबंड येथे बालवाडी चाल�वल� जात,े तर 
वडांगळी येथे शतेक�यांना जोडधदें व शतेीतील नवीन �योगांब�दल ��श�ण देणारं क� � चालवल ंजात.ं 
रचना ��ट�या मा�यमातनू आ�दवासी मलु�ंसाठ� बो�ड�ग स�ु कर�यात आल.ं आज या स�ंथे�या कामाचा आवाका 
वाढून म�हलांसाठ�च ंशॉट� �टे होम, न�स�ग कॉलेज आ�ण ध�डगेाव येथे आ�मशाळा चालवल� जात.े मदैानी खेळांवर 
मनःपवू�क �ेम करणा�या कुसमुता��या रचना ��टम�ये आज रचना �पो��स �लबदेखील चालवला जातो.  
मा� कुसमुता�चा खरा �पडं होता तो �श�काचा. आ�ण �हणनूच शारदा म�ंदर या शाळेत काह� काळ �श��का 
�हणनू नोकर� के�या�या नंतर �यांनी आ�ण �यां�या सहका�यांनी �हणजेच �व�ठलराव पटवध�न, माधवराव 
�लमये, शांताताई �लमये, रावसाहेब ओक व कुमदुताई ओक यांनी �वतःची शाळा स�ु कर�याचा �नण�य घेतला. 
�या�माणे महारा�� समाज सेवा संघा�या मा�यमातनू १९६९ साल� शरणपरू ए�रयात रचना �व�यालय या शाळेची 
�यांनी �थापना केल�. �यानतंर सावरकर नगरम�ये नवरचना �व�यालयाची �थापना केल�. 
कामाची तळमळ असले�या �य�तीला आपसकूच एकसमान �येय असलेले सहकार� �मळत जातात या �यायाने 
डॉ. द. ना.  लेले यांनी स�ंथेशी �वतःला जोडून घेत माई लेले �वण �वकास �व�यालयाची �थापना केल�. महारा�� 
समाज सेवा संघा�या या तीन शाळां�य�त�र�त नवरचना इंि�लश �मडीयम �कूल आ�ण वाघेरा येथील आ�दवासी 
�नवासी आ�मशाळा या दोन शाळा ह� कुसमुता�नी �ज�वलेल� �व�नह� आता पणू� बहरलेल� आहेत. या�य�त�र�त 
सं�थेतफ�  �व�या�या�ना �यवसाया�भमखु ��श�ण दे�यासाठ� आयट�आयचं क� � चाल�वल ंजात.ं महारा�� समाज 
सेवा संघ संचा�लत या �व�वध शाळांमधनू आज दरवष� हजारो �व�याथ� बाहेर पडतात. 
शालेय �श�णापासनू सतत सामािजक ��नांशी �नग�डत काम करणा�या कुसमुताई केवळ शाळेतनू �नव�ृ झा�या 
�हणनू काम थांबवतील याची काह� श�यताच न�हती. �या�माणे शाळेतनू �नव�ृ झा�यानतंर �यांनी ि��यां�या 
��नांवर काम कर�यासाठ� म�हला ह�क सरं�ण स�मतीची �थापना केल�. सतत वत�मानप�ात येणा�या 
हंुडाबळी�या बात�यांनी अ�व�थ होऊन सम�वचार� सहका�यां�या बरोबर स�ु केले�या या स�ंथेत अजनूह� दरवष� 
शकेडो कौटंु�बक कलहा�या केसेस सोड�व�याचा �य�न केला जातो. कुसमुता��या �नषुा हेमाताई पटवध�न यां�या 
नेत�ृवाखाल� स�ु असले�या म�हला ह�क सरं�ण स�मती�या कामात आता म�हलांना रोजगार �मळवनू 
दे�यासाठ� उ�योग क� �, बहुउ�देशीय म�हला क� �, बचत गट, जाणीवजागतृी काय��म अशा अनेक उप�मांची भर 
पडल� आहे. �यात समाजा�या बदल�या गरजेनसुार �व�वध उप�मांची भर अ�याहतपणे पडत ेआहे. 



अनेक सहकार� व गरज ू�य�तींसाठ� मदत व माग�दश�नासाठ�च ंह�काच ं�ठकाण असले�या कुसमुता��या 
दरू��ट�ची आ�ण सघंटनकौश�याची जाणीव या स�ंथां�या आज�या कामा�या आवा�याकड ेबघनू येत.े चांगला 
समाज घडवणं हे एक�यादकु�याच ंकाम नाह� याची �यांना पणू� क�पना होती आ�ण �हणनूच �यांनी ��येक 
सं�थेत त ेकाम पढेु नेणा�या काय�क�या�ची फळी उभी केल�. १ जानेवार� २००५ रोजी कुसमुता�च ं�नधन झाल.ं आज 
�या आप�यात नाह�त, पण �यांनी �ज�वले�या स�ंथा आजह� अनेकां�या डो�यावर सावल� धरत आहेत… �यांचं 
काम पढेु नेत आहेत... 


