
‘शिवरायाांची कीर्ती साांगे, आईच माझा गुरू!’ 

 

छत्रपती शिवराय आशि राष्ट्र माता शििाऊसाहेब याांचे तैलशचत्र कुलगुरू डॉ. देवानांद शिांदे याांच्याकडे सुपूदद  करताना वसांतराव मुळीक, इांद्रिीत 

सावांत याांच्यासह अन्य मान्यवर. 

 

 

 

तैलशचत्राशवषयी माशहती देताना वसांतराव मुळीक 
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िे.बी. सुतार याांनी रेखाटलेले भव्य तैलशचत्र शिवािी शवद्यापीठाकडे सुपूदद  करण्यात आले. 

 

राष्ट्रमाता जििाऊ आजि जिवराय याांचे तैलजचत्र जवद्यापीठाकडे सुपूर्द; मराठा महासांघाचा 
उपक्रम 

 

कोल्हापूर, दि. ४ फेबु्रवारी: राष्ट्र माता दििाऊसाहेब याांचे सांस्कार आदि पे्ररिा यामुळेच छत्रपती 

दिवािी महाराि दहांिवी स्वराज्य स्थापन करू िकले. मााँसाहेबाांच्या मार्गििगनामुळेच या िेिाला 

दिवछत्रपती ांसारखा युर्पुरूष लाभला. त्यामुळे या िोघाांचेही महात्म्य अधोरेखखत करिारे तैलदचत्र 

दिवािी दवद्यापीठाला प्रिान करताना होिारा आनांि अविगनीय आहे, असे उद्गार अखखल भारतीय 

मराठा महासांघाचे राष्ट्र ीय उपाध्यक्ष वसांतराव मुळीक याांनी आि येथे काढले. 

अखखल भारतीय मराठा महासांघ आदि दिवभक्त लोकआांिोलन सदमती याांच्या सांयुक्त दवद्यमाने 

दिवािी दवद्यापीठाच्या रािमाता दििाऊसाहेब बहुउदे्दिीय सभारृ्हात (िीक्षान्त सभारृ्ह) 

लावण्यासाठी म्हिून रािमाता दििाऊ आदि दिवराय याांची दचत्रकृती आि सकाळी कुलरु्रू डॉ. 

िेवानांि दिांिे याांच्याकडे सुपूिग करण्यात आली. ‘दिवरायाांची कीती साांरे्, आईच माझा रु्रू’ या 
मध्यवती सांकल्पनेवर आधाररत असिारी ही दचत्रकृती आांतरराष्ट्र ीय ख्यातीचे जे्यष्ठ दचत्रकार िे.बी. 

सुतार याांच्याकडून श्री. मुळीक व इदतहास सांिोधक इांद्रिीत सावांत याांनी दविेषत्वाने करवून घेतली 

आहे. सुमारे १५ वषाांपूवी रेखाटलेल्या या तैलदचत्राचा आकार ८X१० फूट इतका भव्य आहे. 

 

श्री. मुळीक म्हिाले, हिारो िब्द िो पररिाम साधिार नाहीत, ते काम एखािे सुांिर दचत्र करू 

िकते. म्हिून या दचत्राच्या हिारो प्रती घरोघरी पोहोचदवण्यात आल्या आहेत. ही अदिदतय 

दचत्रकृती दतच्या लौदककाला सािेिा योग्य दठकािी लावली िावी, या भावनेतून दिवािी 

दवद्यापीठाकडे ती सुपूिग करण्यात आली आहे. 

यावेळी इांद्रिीत सावांत म्हिाले, छत्रपती दिवराय हे िसे आपल्या सवाांचे िैवत आहे, त्याचप्रमािे 

त्याांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या दिवािी दवद्यापीठादवषयीही सवग दिवपे्रमी ांमधे्य आपुलकीची, 
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पे्रमाची व आिराची भावना आहे. त्याचप्रमािे या दवद्यापीठाचे पदहले कुलरु्रू डॉ. आप्पासाहेब 

पवार याांनी छत्रपती ांचा मूळ इदतहास साांर्िारी दवदवध कार्िपते्र िर्ासमोर आिण्यात महत्त्वाची 

भूदमका बिावली आहे. त्यामुळे ही दचत्रकृती दिवािी दवद्यापीठात असण्याला एक वेर्ळे औदचत्य व 

महत्त्व आहे. त्यातून दििाऊां चे दिवरायाांना घडदवण्यातील योर्िान तर दवद्यार्थ्ाांसमोर येत 

राहीलच; दिवाय, महारािाांप्रमािे कतगबर्ारी र्ािदवण्याची पे्ररिाही िेत राहील, अिी भूदमका 

असल्याचे त्याांनी स्पष्ट् केले. 

कुलरु्रू डॉ. िेवानांि दिांिे याांनी हे तैलदचत्र दवद्यापीठाकडे सुपूिग केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. 

ते म्हिाले, दवद्यापीठासाठी तसेच व्यक्तीर्तररत्या माझ्यासाठी अत्यांत आनांिाचा, अदभमानाचा असा 

दचरस्मरिीय क्षि आहे. राष्ट्र माता दििाऊां नी दिवरायाांना त्याांच्या वाटचालीमधे्य सातत्याने योग्य 

दिग्दिगन केले. दिवरायाांच्या िडिघडिीत त्याांचा दकती मोलाचा वाटा आहे, हे प्रत्ययकारकपिे 

ििगदविारे हे िे.बी. सुतार याांचे एक अप्रदतम तैलदचत्र आहे. अत्यांत पररश्रमपूवगक आदि 

बारकाव्याांदनिी अत्यांत दिवांत वाटाव्यात, अिा व्यक्तीरेखा रेखाटल्या आहेत. या तैलदचत्राला 

रािमाता दििाऊसाहेब बहुउदे्दिीय सभारृ्हात लावून योग्य तो सन्मान केला िाईल, अिी ग्वाही 

त्याांनी दिली. 

यावेळी प्र-कुलरु्रू डॉ. डी.टी. दिके, दवत्त व लेखादधकारी व्ही.टी. पाटील, डॉ. रत्नाकर 

पांदडत, डॉ. प्रल्हाि माने, डॉ. दर्रीष कुलकिी याांच्यासह इदतहास सांिोधक र्िेि नेलेकर-

िेसाई, िदिकाांत पाटील, िांकरराव िेळके, िैलिा भोसले, प्रकाि पाटील, प्रताप नाईक, 

इांद्रिीत माने, अवधूत पाटील, िरि साळुां खे, कृष्णािी हरुर्डे, रु्रुिास िाधव आिी उपखस्थत 

होते. 
 


