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"आधु नक महारा ा या जडणघडणीत डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचे  
राजक य  योगदान : एक मागोवा " 

 
ा. वशाल रामदास रोकडे  

इ तहास वभाग मुख , ी मु लकादेवी महा व यालय, नघोज , 
ता. पारनेर, िज. अहमदनगर. 

 
 

भारता या इ तहासातील १९ वे शतक हे ांतीशतक 
मानावे लागेल. कारण ट श राजवट भारतात आ यानंतर 
पा चा य सं कृतीशी भारतीयांचा जो संपक घडला यामुळे 
एक नवी सं कृती आप या मु यांसह पुरातन सं कृती या 
सामोर  आल . ट श राजवट मुळे राजक य पेच संग 
भारतात नमाण झाला तर पा चा य सं कृती या ऐ हक 
मु य वचारामुळे, भारतीय सं कृतीतह  एक नवा तणाव 
नमाण झाला. या तणावातूनच नव व या वभुषीतांची एक पढ  नमाण झाल  आ ण अंतमुख होऊन 
एका अगद  वेग या जाणीवेने, हु पान,े समाजा या व वध नांकडे पाहू  लागल. यात गुलामीची 
खंत होती, तशीच आ मस म ेची वृ ती होती. डॉ. भाऊ दाजी लाड हे या पढ तले एक यापक बु ीचे 
अ ेसर पु ष होते हे न ववाद आहे. या सव शतकांतील ह थोर पु षांची तेज:पु ंज मा लका या 
काळा या पारतं या या भयाण अंधारात भारताला मागदशन कर त होती हणून या शतकातील 
कतृ ववान, वचारवान, कृ तशील पु षांची च र े ह भारता या इ तहासाची बोधनाची पाने आहेत. 
 १९ या शतकातील महारा ाम ये बाळशा ी जांभेकर, भाऊ महाजन, जग नाथ शंकरशेठ, 
डॉ.भाऊ दाजी लाड, दादोबा पांडुरंग इ. आरंभकाल न वचारवंतानी सामािजक बोधनात व आधु नक 
महारा ा या जडणघडणीत मह वपूण काय केल.े १९ या शतकात देशभर एका सुधारणावाद  
चळवळीला सु वात झाल  व यातूनच सामािजक व धा मक प रवतनवाद  सं था नमाण झा या या 
काळातच महारा ा या समाजसुधारकांनी बोधनास चालना दल .ं थोमस कालाइल या इ तहास 
लेखका या मत,े " इ तहास हा  ख-या अथाने युगपु षांचा इ तहास आहे." असे तो प ट करतो 
यामुळेच या संशोधन लेखाचा वषयह  याच अनुषंगाने घे यात आलेला आहे. यात १९ या 
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शतकातील ारं भक बोधन पवातील डॉ.भाऊ दाजी लाड यां या आधु नक महारा ा या जडणघडणीत 
राजक य योगदानासंदाभातील अ पस:आढावाघे याचा य न या ठकाणी केलेला आहे. 
 
●डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचा ारं भक प रचय:- 

डॉ. भाऊ दाजी यांचा ज म त काल न सावंतवाडी सं थानातील पेडणे नाव 'रामकृ ण ' होते. 
यां या ज मकालासंबंधी व वानांत अनेक मत मतांतरे दसून येतात परंतु भाऊंनी ं᷃ट मे डकल 
कॉलेजम ये घेतले या वेश न द व न असे दसून येते क यांचा ज म इ.स.१८२४ म ये झालेला 
असावा. यासंदभात अनेक लेखकांचे एक मत आहे. डॉ. भाऊ दाजींचा प रवार १८३२-३३ या दर यान 
मुंबईस आला, यावेळी भाऊंना श णाचा कुठलाह  गंध न हता. असे असता यांनी बु बळा या 
खेळाम ये असामा य ा व य मळ वले. पुढे भाऊ दाजींनी इ.स.१८३२ साल  से ल मराठ  शाळेम ये 
आपले मराठ  श ण पूण केले. पुढे भाऊंनी इ.स.१८३६ म ये एि फ टन कॉलेजांत आपले पुढ ल 
श ण पूण केल.े पुढे भाऊ दाजी यांनी इ,स.१८४३ म ये एि फ टन इि ट यूशनचे श क हणून 
नेमणूक झाल . पुढे भाऊ दाजी यांनी एि फ टन इि ट यूशनमधील श काची नोकर  सोडून १ 
नो हबर १८४५ रोजी ांट मे डकल कॉलेजांत वेश केला.व १५ ए ल १८५१ रोजी ांट मे डकल 
कॉलेजचा पदवीदान समारंभ पार पडला व भाऊ दाजी हे एक वै यक य डॉ टरक चे श ण घेऊन 
बाहेर पडले व तेथपासूनच भाऊं या कायास ख-या अथाने सु वात झालेल  दसून येइल . 

 
●डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचे राजक य काय:─ 
 भारतात टशांनी श ण सार, पो ट, तारयं , आगगाडी वगैरे नर नरा या सु वधा 
अि त वात आण या याचा लोकांना आनंद झाला पण तो नभळ न हता. या न या रा यक यामुळे 
देश भकार  होत आहे याची जाणीव पु कळाना वशेषतः शकले या लोकांना झाल  . पुढे याच 
जाणीवेतून देशभरात अनेक ठकाणी संघटनां या व पात श त लोक एक  आले व यांनी इं जी 
राजवट व  काय कर यास सु वात केल , यातूनच पुढे २६ ऑग ट १८५२ रोजी मुंबई शहरात 
'बॉ बे असो सएशन' नावाची सं था सु  झाल . या सं थेचे त ठ त अ य  सर जमसेटजी 
जीजीभॉय व अ य  जग नाथ शंकरशेठ तर उपा य  बमनजी होरमसजी आ ण खरसेटजी 
जमसेटजी होते तसेच चटणीस हणून डॉ.भाऊ दाजी लाड आ ण वनायकराव जग नाथजी होते इतर 
आणखी २२ सभासद होते. 
 'बॉ बे असो सएशन' या सं थेने मु ंबई इला यात थमच एक राजक य चळवळ सु  केल. 
कलक ता व म ास पाठोपाठ मु ंबईतील या संघटनेने ट श शासना व  कारवाया चाल व या यात 
डॉ. भाऊ दाजी हे आघाडीवर होत.े 'बॉ बे असो सएशन' माफत थमच डॉ.भाऊ दाजी यांनी राजक य 
पटलावर पाउल ठेवले होत.े डॉ.भाऊ दाजी हे या सं थेचे चटणीस अस याने यांनी वतः अज, 
वनं या तसेच प  ल ह याचे काम ब घतले. मु ंबई या टाउन हॉलम ये या सं थे या सभा आयोिजत 
के या जात. या सं थेमाफत डॉ.भाऊ दाजी लाड यांनी टशांना आपल  धोरणे लव चक कर यास 
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भाग पाडले. पुढे माणकजी खरसेटजी या लाळघो या गृ ह थामुळे तसेच वैयि तक काह  कारणा तव 
डॉ.भाऊ दाजी लाड यांनी या सं थे या चटणीस पदाचा राजीनामा दला, परंतु राजीनामा जर  दला 
असला तर  ते या सं थेपासून पूणतः दूर झाले नाह त. यांनी वेळोवेळी भरले या बैठकांना हजेर  
लावल  व मह वपूण सूचनाह  के या. यांनी राजीना यानंतर देखील या सं थेस मोलाचे योगदान 
दले. यासंदभात 'द बॉ बे गझेट', 'द बॉ बे टे ल ाफ ए ड कुर यर', ' भाकर' इ. वृ तप ांनी देखील 
याची न द घेत यां या कामाचा वेळोवेळी गौरव केलेला दसून येतो. 

इ.स. १८५९ म ये सरकारने यापार- यवसायावर कर बस व याचे ठर व यानंतर मु ंबईम ये 
एत ेशीयच नाह  तर युरो पय नागर कांतह  मोठ  खळबळ उडाल . पालमटनेच ई ट इं डया कंपनीचा 
एका धकार मोडून काढ याने ट श सरकारची परवानगी घेउन ई ट इं डया कंपनी य त र त इतर 
यापार  कंप यांना यापार कर याची मुभा होती. यामुळे देशी यावसा यक पकांबरोबरच युरो पयन 
यापार , वै यक,कायदा या धं यातील नाग रकांनी १० ऑ टोबर १८५९ म ये शेर फ यां या 
अ य तेखाल  टाउन हॉलम ये एक सभा बोलावल , वतः बोमनजी होरमसजी शेर फ यां या 
य त र त बैरामजी होरमसजी कामा आ ण डॉ.भाऊ दाजी याच दोन हंद  नाग रकांनी पुढाकार 
घेतलेला दसतो, यावेळी सात ठराव मांडले गलेे. डॉ. भाऊ दाजी आ ण कामा वगळता इतर ठरावांचे 
अनुमोदक आ ण सूचक युरो पयनच होत.े डॉ.भाऊ दाजींनी या लायस स बला व   ां तकारक 
भाषण केले व एक कारे वातं याचे सुतोवाचच डॉ.भाऊ दाजींनी केले. 

१९ या शतका या उ तराधात 'ई ट इं डया असो सएशन'नावाची सं था दादाभाई नौरोजी  
यांनी इं लडम ये थापन केल . या सं थेची मु ंबई शाखेची जी यव थापक मंडळी नेमल  होती. तचे 
अ य  डॉ. भाऊ दाजी होते तदनंतर'बोड ऑफ ए युकेशन' या सं थेचे इ.स.१८५३ म येडॉ. भाऊ दाजी 
सभासद झाले. इ.स.१८५५ या ए ल म ह यात शेवट  बोड ऑफ ए युकेशन बरखा त होऊन या या 
जागी डायरे टर ऑफ ए युकेशन खाते नमाण होई पयत डॉ. भाऊ दाजी बोडा या सभासदा या 
पदावर होत.े 

डॉ.भाऊ दाजींनी महारा ा या राजकारणात काह  वेळा ट शां या कामाचे कौतुकह  केले परंतु 
यांनी वेळोवेळी ट शांना आपल  धोरणे बदल यास देखील वृ त केल.े'बॉ बे असो सएशन' पुढे 
भारतीय रा य कॉ ं ेस या अ खल भारतीय रा य पातळीवर ल राजक य संघटनेची पुवसुर च ठरते. 
अशा बॉ बे असो सएशनचे त न ध व करणारे डॉ.भाऊ दाजी लाड हे एक उ यमशील यि तम व 
होत,े तसेच लायसे स बला व  यांनी केलेले जहाल भाषणह  यां या यि तम वाची जाणीव क न 
देत.े या राजक य योगदानाबरोबरच डॉ.भाऊ दाजींचे सामािजक, धा मक, सां कृ तक, ऐ तहा सक 
योगदान देखील आधु नक महारा ा या उभारणीत मह वपूण ठरत.े आ ण हणूनच डॉ.भाऊ दाजी 
लाड यांचे हे योगदान फ त महारा ा या इ तहासातीलच न हे तर सबंध आधु नक भारता या 
इ तहासातील एक सोनेर  पान ठरत.े 
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