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तनवेदन
आधतनि िरळरि महरररष्ट्ररची जडणघडण िरणरऱ्यर महरन नेत्यरांमध्ये िोल्हरपूरचे ररजर्षी शर छत्रपिी

यरांचे स्थरन वैतशष्ट्यपूणग आहे . एिोतणसरव्यर शििरि महरत्मर जोिीररव फले यरां नी स्वरतभमरनरचे व समिेचे
बी पेरुन जे झरड लरवले त्यरलर खिपरणी घरलू न िरळजीपूवि
ग वरढतवले िे शरहू छत्रपिींनी. यर झरडरलर

िमगवीर भरऊररव परिील, िेशवररव जेधे, डॉ. बरबरसरहे ब आांबेडिर यरांच्यर ििृगत्वरच्यर रुपरने पढील
िरळरि नवनवीन धमररे फिले शेिडो वर्षे जे ज्ञरन, सत्तर, सांपत्ती यरपरसून वतचि ररतहले त्यरांनर मरणूस
म्हणून स्वरतभमरनरने जर्िर यरवे, तशििर यरवे आतण तविरसरच्यर वरिर खल्यर व्हरव्यरि असर शरहू

छत्रपिींनी आयष्ट्यभर ध्यरस घेिलर होिर. ररजिीय स्वररज्य तमळतवण्यरचर प्रश्न त्यरांनर र्ौण वरिलर.
सरमरतजि व धरर्ममि समिे ची प्रस्थरपनर िरण्यरच्यर प्रश्नरलर त्यरांनी नेहमीच अग्रक्म तदलर.

तवतवध सांस्थरांच्यर विीने आयोतजि िरण्यरि आले ल्यर समर-समररांभरि िधी अध्यक्ष म्हणून िर िधी
उदघरिि किवर मख्य परहणे म्हणून शरहू महरररजरांनी जी भरर्षणे िेली त्यरचे सांग्रह अनेि वर्षापूवी प्रतसद्ध

झरले होिे . मरत्र जसजसर िरळ लोििो िसिसे यर भरर्षणरांचे सांदभग पढील तपढ्रांनर समजरवून घेणे अवघड

होि जरिे . अशर स्स्थिीि िोणी ही भरर्षणे तिपर-तिप्पणीसह तचतित्सि वृत्तीने प्रतसद्ध िेली िर नव्यर

तपढीच्यर वरचिरांची व अभ्यरसिरांची सोय होिे. महरररष्ट्र ररज्य सरतहत्य आतण सांस्िृिी मांडळरच्यर विीने
महरररष्ट्ररिील पतरविगनवरदी चळवळींचे एि सरक्षेपी अभ्यरसि डॉ. एस. एस. भोसले यरांनी ररजर्षी शरहू

छत्रपिींच्यर भरर्षणरांचर तिपर-तिप्पणीसह िेले लर हर तचतित्सि अभ्यरस वरचिरांनर उपयक्त वरिे ल असर
तवश्वरस वरििो.

य. तद. फडिे
मांबई :

अध्यक्ष,

८ जरनेवररी, १९९१

महरररष्ट्र ररज्य सरतहत्य सांस्िृिी मांडळ
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पतहल्यर आवृत्तीची प्रस्िरवनर
खरे सरांर्रयचे म्हणजे ही प्रस्िरवनर तलतहिरनर मरझ्यर मनरलर फरर सांिोच वरिि आहे . थोर ररष्ट्रपरूर्ष

ररजर्षी शरहू छत्रपिी यरांच्यर भरर्षणरांच्यर सांग्रहरलर प्रस्िरवनेची मळी र्रजच िरय? यर भरर्षणरांिून व्यक्त
झरले ले त्यरांचे तवचरर इििे स्पष्ट, इििे बोलिे आतण इििे परखड आहे ि िी, त्यरांचर पतरचय इिर
िणीही िरून दे ण्यरची मळी आवश्यििरच नरही आतण अशी आवश्यििर आहे असे घििरभर र्ृहीि धरले

िरी िी प्रस्िरवनर तलहरयची िोणी? मरझ्यरसररख्यर अकितचत्िर व्यक्तीने? मनरलर पिि नरही. थोर
परूर्षरांच्यर िृिीचे र्णर्रन िररयलरही थोर व्यक्तीच हव्यरि. ‘स्िवरथग ितझयर िझ्यरसम िवी िधी
जन्मिी?’ असे मोरोपांिरांनी म्हिले नरही िर? आतण असे असूनही ही प्रस्िरवनर तलतहण्यरलर मी उ्क्त
झरलो, हे मरझे धरष्ट्यग होय आतण त्यरमळे च मनरलर फरर सांिोच वरििो, हे प्ररमरतणिपणे नमूद िरणे
अवश्य आहे .

श्री. बरळरसरहे ब मरने यरांनी ही प्रस्िरवनर तलतहण्यरचर मलर जवळजवळ आदे शच तदलर. मरझ्यर पूवगसांमिीची

वरिही न परहिर, दोनचरर तदवसरि प्रस्िरवनर तलहू न परठतवण्यरची त्यरांनी मलर आज्ञर िेली आतण िरीहर

प्रस्िरवनर तलतहण्यरसरठी मन ियरर होि नव्हिे . पण डॉ. एस. एस. भोसले यरांनी सांपरदन िेले ल्यर
ररजर्षींच्यर भरर्षणरांचर हर सांग्रह जेव्हर मी चरळू लरर्लो िे व्हर मरझे लक्ष त्यरिील पतहल्यरच भरर्षणरिडे र्ेले.

ररजर्षींचे हे पतहले भरर्षण आहे असे नरही, िर यर सांग्रहरि छरपले ले िे पतहले भरर्षण आहे आतण िे ररजर्षीनी
अतखल भररिीय मररठर पतरर्षदे च्यर अिररव्यर अतधवेशनप्रसांर्ी खरमर्रव येथे १९१७ च्यर शेविच्यर मतहन्यरि
िेले ले आहे .

‘खरमर्रव’ हर िळिीपेिील शब्द वरचिरच मरझ्यर पूवस्ग मृिी जरर्ृि झरल्यर. मरझे हरयस्िूलचे तशक्षण

खरमर्रव येथेच झरले ले . यर तशक्षणरसरठी मी मलिरपूर सोडू न खरमर्रव येथे र्ेलो िो १९२२ च्यर जलै मध्ये,
म्हणजे ररजर्षीनी खरमर्रव शहररलर भेि तदल्यरनिर सरडे चरर वर्षांनी. त्यरांच्यर भेिीलर सरडे चरर वर्षे

उलिले ली असली िरी त्यरांच्यर त्यरवेळच्यर भरर्षणरचे कडतडम िे थे अजून वरजि होिे . त्यर भरर्षणरिील
क्रांतिसूक्तरांचे पडसरद वरिरवरणरि तननरदि होिे . बहजन समरजरिील अनेि पढररी खेड्यरपरड्यरांिून

तफरुन जोतिबर फले व ररजर्षी शरहू छत्रपिी यरांचर सांदेश जनिे ि पसरवीि होिे . त्यर तनतमत्तरने ,
ररजर्षीच्यरच तशिवणिीखरली ियरर झरले ले श्री. पांढरीनरथ परिील र्रवोर्रवी जलसे िरीि होिे . त्यरचे

तननरद आमच्यर िरनरवर येि होिे . यर सवग वरिरवरणरचे सांस्िरर मरझ्यर मनरवर झरल्यरतशवरय िसे
ररहिील? यर सांस्िरररांमळे मलर एि नवीन दृष्टी आली. भोविरली घडणरऱ्यर घिनरांचर अथग एिर तवतशष्ट
दृष्टीने लरवण्यरची जरण मरझ्यर मनरि तवितसि होऊ लरर्ली.

यरचे एि उदरहरण अजूनही स्पष्टपणे मरझ्यर डोळ्यरसमोर आहे : मी व मरझे सहरध्यरयी खरमर्रवच्यर
सरिररी शरळे च्यर वसतिर्ृहरि ररहरि होिो. यर वसतिर्ृहरच्यर आवरररि मरर्ील बरजूलर भोजनरलय होिे.
भोजनरलयरच्यर दोन्ही बरजूांनर सररख्यरच आिरररचे दोन हॉल होिे व मधे स्वयांपरिघर होिे . यर हॉलमध्ये

भोजनरलर बसण्यरसरठी तव्रर्थ्यांची तवभरर्णी िशी िेली असेल असे वरििे ? स्वयांपरिघररच्यर एिर

बरजूच्यर हॉलमध्ये फक्त ब्ररह्मण तव्रथी आतण दसऱ्यर बरजूच्यर हॉलमध्ये बरिी सवग, म्हणजे मररठे , िणबी,
िे ली, इििेच नव्हे िर मसलमरन सद्धर! ब्ररह्मण तव्रथी ज्यर हॉलमध्ये बसि िो अधाअतधि तरिरमरच
असे, आतण इिर सवग तव्रर्थ्यांनर दसऱ्यर हॉलमध्ये बसण्यरलर परे शी जरर्रही नसे. त्यरमळे तित्येिदर
पतहली पांर्ि झरल्यरवर परण्यरने धिले ल्यर िे थील ओल्यर जरर्ेवरच आम्हरलर बसरवे लरर्े. सरहतजिच
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मनरि प्रश्न असर उभर ररही िी, पतहल्यर हॉलमध्ये जरर्र तशल्लि असूनही िे थे आम्हरलर बसू िर दे ि
नरहीि? उत्तर स्पष्ट होिे : ब्ररह्मण तव्रर्थ्यांनर आमचर तविरळ होईल नर? ब्ररह्मण हे सवग वणांचे र्रु. त्यरांचर
श्रेष्ठपणर जन्मजरि. ही श्रेष्ठपणरची जरणीव पोसण्यरसरठी त्यरांनर भोजनरसरठी एि स्विांत्र हॉल आतण िे थे

इिररांनर प्रवेशरची बांदी! मख्यरध्यरपि हे च वसतिर्ृहरचे पयगवक्ष
े ि होिे . िे ही यरच ब्ररह्मण वर्ाचे. त्यरांनीच ही
व्यवस्थर िेले ली. हे सवग परहू न मनरलर पीळ पडि असे. वरिि असे िी ब्ररह्मणरांच्यर जन्मजरि श्रेष्ठत्वरचर

ठसर इिर जरिीजमरिींच्यर तव्रर्थ्यांच्यर मनरवर बरलपणरपरसून उमिण्यरसरठीच िर ही व्यवस्थर नसे ल
नर? पण हे सवग तवचरर मनरिल्यर मनरि. बोलू न दरखतवण्यरची सोय नव्हिी. नरहीिर वसतिर्ृहरिील
प्रवेशरलर मिरवे लरर्ले असिे . िोंड दरबून बक्क्यरांचर मरर सहन िररवर लरर्ि होिर. त्यरिून एि उत्तम

र्ोष्ट तनमाण झरली िी अशी िी, भोजनरसरठी दसऱ्यर हॉलमध्ये बसणरऱ्यर आम्हर इिर तव्रर्थ्यांमध्ये तवशेर्ष
जवळीि व आपलिी तनमाण झरली. हर मररठर, िो िणबी, िो िेली – असर भेदभरव आमच्यरमध्ये
ररतहलरांच नरही. सहभोजनरमळे जरिीपरिीची बांधने र्ळू न पडू न एिर तवतशष्ट परिळीवर एिरत्मिर िशी

तनमाण होिे, त्यरचे िे प्ररत्यतक्षि होिे . वसतिर्ृहरिील यर व्यवस्थेचर हर एि महत्वरचर ससांस्िरर आपल्यर
मनरवर घडलर िरी ब्ररह्मणरसरठी स्विांत्र हॉल असल्यरमळे आम्ही इिर सवग ब्ररह्मणेिर आहोि हीही भरवनर
त्यरमळे मनरि तनमाण झरली आतण रुजली हे सत्य होिे . यर भोजनव्यवस्थेिडे अशर दृष्टीने परहरण्यरची

जरणीव मरझ्यर तठिरणी तनमाण होण्यरस, त्यरवेळी खरमर्रव येथे येऊन र्ेलेले श्री. शरहू छत्रपिी आतण

त्यरांच्यर भरर्षणरमळे आसमांिरि तनमाण झरले ले वरिरवरणच िररण नरही िरय? मरझे मि घडतवण्यरि
अप्रत्यक्षपणे ररजर्षी िररणीभूि झरले असे मी म्हिले िर िे चिीचे होणरर नरही. ररजर्षींचे हे अप्रत्यक्ष ऋण
फेडण्यरसरठीच प्रस्िरवनर ले खनरचे हे धरष्ट्यग मी िरीि आहे .

प्रस्िि सांग्रहरचे सांपरदि डॉ. भोसले यरांनी यर सांग्रहरलर ‘क्रस्न्िसूक्ते’ हे नरव तदले आहे िे यथरथग होय.
‘क्रांिी’ म्हिली म्हणजे आमच्यरसमोर फक्त ररजिीय क्रांिीचर तवचरर येिो. एिर हरिरि रुतधररने लरल
झरले ल िळपिे शस्त्र आतण दसऱ्यर हरिरि परिीय शत्रूचे छरिले ले मांडिे अशी आमची क्रांिीदे विेतवर्षयीची

िल्पनर आहे . सरमरतजि उत्थरपनरचर जण त्यरि समरवेशच होि नरही. ररजिीय आतण सरमरतजि

सधररणर बरोबरच झरल्यर परतहजेि; “यर सधररणर स्विांत्र नरहीि. यर दोन सधररणर ररष्ट्रोन्निीच्यर र्रड्यरची
दोन चरिेच होि; पण त्यरि आधी मर् परहरयचेच झरले िर आधी सरमरतजि सधररणर झरल्यर परतहजेि.

तशक्षणरने व योग्यिेने सवाि समरनिर तनमाण झरली परतहजे, अस्पृश्यिर नष्ट झरली परतहजे, जरिीजरिीिील
बांधने ििली परतहजेि, वणगतवर्षमिरमूलि तवर्षमिर खणून िरढली परतहजे. असे झरले िरच आम्हरलर
स्वररज्यरचे फरयदे तमळिील.’ असे छत्रपिीनी ठरसून सरांतर्िले . ररजिीय क्रांिीिडे जनिेलर एिजिीने

नेऊ शिणररी सरमरतजि क्रांिी हीच खरी क्रांिी होय, असर ररजर्षींचर दृष्टीिोण त्यरांच्यर अनेि भरर्षणरांिून
स्पष्ट होिो. यर क्रांिीची ििररी प्रथम महरत्मर फले यरांनी मळरमठे च्यर िरठरवर फां िली. तिचे तननरद तवरू
लरर्ण्यरपूवीच पांचर्ांर्र नदीच्यर िीररवरून यर क्रांिीचे रणकशर् ररजर्षी छत्रपिीनी फां िले . महरत्मर जोतिबर

फले द्रष्टे परुर्ष होिे . त्यरांच्यर िरळच्यर पढरऱ्यरांनर परिीय ररजसत्तेि िे वढी र्लरमतर्री तदसली.
जोतिबरांच्यर िे जस्वी आतण अांिभेदी दृष्टीलर मरत्र ररष्ट्ररच्यर सवग थररांिील र्लरमतर्रीचे दशगन झरले .

सरमरतजि, धरर्ममि आतण एिर दृष्टीने ररजिीय र्लरमतर्री दे शरवर िणी आतण िशी लरदली हे त्यरांनी

अचूि ओळखले . यर र्लरमतर्रीवर त्यरांनी सवग बरजूांनी हल्लर चढतवलर यरच्यर मळरशी त्यरांची मरनविरवरदी

दृष्टी होिी. रांजल्यरर्रांजल्यरांचे दुःख नरहीसे िरण्यरची िळमळ होिी, सवगसरमरन्य जनिे च्यर उद्धरररची
पोितितडि होिी. जोतिबरांनर जे ‘सत्य’ र्वसले िे त्यरांनी उध्वगवरहू िरून िांठरवरने ओरडू न सरांतर्िले

आतण िे सवग बरबिीि आपल्यर एियरच्यर आतण अल्प सरहरय्यिरांच्यर मदिीने अांमलरिही आणले आपले

अविररिरयग िरीि जोतिबरांची परवले िरळरिडे वरिचरल िरू लरर्ली त्यरच वेळी यर क्रांिीची पिरिर
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आपल्यर खरां्रवर घेऊन ररजर्षी छत्रपिींच्यर रुपरने नव्यर उत्सरहरचर, नव्यर ििृगत्वरचर क्रांिीवीर उदयरलर
आलर. आपल्यर यर क्रांतििरयासरठी त्यरने ज्यर ििरऱ्यर फां िल्यर, जी रणकशर्े वरजतवली, जे डां िे तपिले
त्यरचे र्र्नभेदी आवरज यर ‘क्रांतिसूक्तरां’ ि आजही आपणरलर सरपडिरि.

पण यरचर अथग ररजर्षी शरहू छत्रपिी म्हणजे जोिीबरांचर प्रतिध्वतन होय, असर मरत्र नव्हे . जोतिबर एि
सवगसरधररण तब्रतिश प्रजरजन होिे, िर ररजर्षी हे तब्रतिशरांच्यर ररजविीिील एिर सांस्थरनरचे ररजे होिे .

जोिीबरांचे पणे हे जसे ब्ररह्मण्यरचे मरहे रघर होिे िसेच िोल्हरपूर हे ही होिे. धरर्ममि, सरमरतजि आतण
ररजिीय क्षेत्ररि ब्ररह्मण्यरचर पर्डर असल्यरमळे र्रीब शेििरी, मजूर, अस्पृश्य व इिर अब्ररह्मण जनिर
यरांचे शोर्षण होि असल्यरचे जसे जोिीबरांच्यर नजरेलर आले िसेच िे आपल्यर सांस्थरनरि होि असल्यरचे

ररजर्षींच्यर अनभवरलर आले . यर ब्ररह्मण्यरचर अत्यांि िि अनभव त्यरांनर वेदोक्तर प्रिरणरमळे आलर. यर

ब्ररह्मण्यरची आर् जोिीबरांच्यर वैयतक्ति जीवनरलर तजििी होरपळि होिी त्यरच्यर तििीिरी पिींनी अतधि
प्रमरणरि ररजर्षींच्यर जीवनरलर तिचे चििे बसि होिे . यर आर्ीिून जोिीबरांचे चरिवगण्यगतवरोधी समिेचे
आतण मरनविेचे सत्यशोधि ित्त्वज्ञरन जसे तनमाण झरले िसे ररजर्षींचेही ित्त्वज्ञरन तनमाण होणे अपतरहरयग

होिे ररजर्षी सांस्थरनरतधपिी होिे . त्यरमळे आपले ित्त्वज्ञरन आपल्यर सांस्थरनरांि अतधिरररच्यर जोररवर

अमलरि आणणे जसे त्यरांनर शक्य होिे िसे जोतिबरांनर नव्हिे . जोतिबरांच्यर िरयािडे , मनरि जळफळ
असिरनरही मरनविरवरदी दृतष्टिोणरिून परहरणे शक्य होिे . पण ररजर्षीनी िेले ल्यर त्यरच िरयािडे त्यरांची
ब्ररह्मण जनिर, तवशेर्षिुः परोतहि व नोिऱ्यरिील अतधिररी वर्ग दडपशरहीच्यर दृतष्टिोणरिून परहू लरर्ली.
आतण त्यरांच्यर यर दृतष्टिोणरचर पण्यरिील िथरितथि ररष्ट्रवरदी पण सनरिनी वृत्तपत्ररांच्यर नेत्यरांनी

परठपररवर िेलर व ररजर्षी तवरुद्ध िीिेचर प्रचांड र्दररोळ तनमाण िेलर. त्यरलर बरणेदररपणरने सडे िोड
उत्तरे दे िरनर त्यरांच्यर वरणीिून क्रांतििररि तवचरररांचे जे स्फकल्लर् वेळोवेळी बरहे र पडले िे त्यरांच्यर
भरर्षणरांच्यर यर सांग्रहरि परनरपरनरांवर आढळिील.

जोतिबरांचर आतण ररजर्षीचर िो िरळ लक्षरि घेिलर म्हणजे यर क्रस्न्िसूक्तरांचे महत्त्व िळू न येईल. यर
परश्वगभम
ू ीवरच ‘जर हल्लीची जरतिव्यवस्थरच िरयम ररतहली िर ज्यर रीिीने हल्ली सररज्यरचर अथग समजलर
जरिो िे स्वररज्य म्हणजे मूठभर लोिरांच्यर हरिी सत्तर जरणे होय’. ‘जरतिभेद मोडू न समरजरचर परयर शद्ध
िेल्यरतशवरय आम्हरलर सेल्फ र्व्हग मेंि तदले िरी निो’, ‘िेवळ अल्पसांख्य उच्चवर्ीयरांच्यर हरिरिच सत्तर

जरण्यरि स्वररज्यरचे पयगवसरन होऊ नये. म्हणून तनदरन दहर वर्षेपयगि िरी आम्हरलर जरिवरर प्रतितनधी
तनवडू न दे ण्यरचर हक्कर असलर परतहजे.’ इत्यरदी सूक्तरांचर तवचरर िेलर परतहजे. त्यरचप्रमरणे ररजर्षी छत्रपिी

एि सांस्थरतनि होिे आतण सांस्थरनरतधपिी यर नरत्यरने आपल्यर मरनविे च्यर व समरनिे च्यर ित्त्वज्ञरनरची

प्रत्यक्ष िरयगवरही िरणे त्यरांनर शक्य होिे ही र्ोष्ट लक्षरि ठे वन
ू च त्यरांनी आपल्यर भरर्षणरांि , धूिगपणे

जरर्ोजरर्ी िेले ल्यर तब्रतिश सम्ररज्ञी आतण अतधिररी यरांच्यर स्ितिस्िोत्ररांचर अथग लरवलर परतहजे.
इतिहरसरच्यर आतण समरजशरस्त्ररच्यर अभ्यरसिरांनर हे तनररळे सरांर्रयची आवश्यििर नरही. ररजर्षींच्यर

वरणीिून बरहे र पडले ली इिर अनेि सूक्ते त्यरांच्यर भरर्षणरांच्यर यर सांग्रहरि आले ली आहे ि. उदर : ‘दसऱ्यरचे
दुःख िे आपले दुःख व दसऱ्यरचे सख िे च आपले सख’, ‘ज्यरांनर ररजिररण िरणे आहे त्यरांनी मनष्ट्यरलर

मनष्ट्यरप्रमरणे वरर्तवले परतहजे’, ‘इांग्रजी तशक्षणरपरसून भररिीयरांनर तिसरर डोळर आलर आहे ’, ‘आपली
उन्निी आपणच िरुन घेिली परतहजे. दसरर आपल्यरितरिर िरही िरील, अशी अपेक्षर िरणे िेव्हरही

िमीपणरचे आहे ,’ ‘जोपयगि आमच्यरमध्ये जरतिजरिीिील मिभेद आतण मत्सर तजवांि आहे ि, िोपयंि
आम्ही आपआपसरि झर्डि ररहणरर आतण आमच्यर तहिवृद्धीस अपरय िरुन घणरर’, ‘व्यक्तीच्यर दृष्टीने

धमाची बरब महत्त्वरची असेल, पण ररष्ट्रीय बरबिीि िी िेव्हरही आड येिर िरमर नये.’, ‘दे शरची म्हणजे
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दे शबांधूांची सेवर िरणे, जनी जनरदग न शोधणे व परहणे हरच खरर धमग आहे .’, ‘सवानर समरनिे ने वरर्तवले

परतहजे. सवानर तव्रदरन तदले परतहजे व सवांचर धरर्ममि हक्क समरन समजलर परतहजे.’ अशर अनेि
सभरतर्षि सूक्तरांची खरण म्हणजे ररजर्षीच्यर भरर्षणरांचर हर सांग्रह होय. यरिील िरही तनवडि सभरतर्षिे

तव्रलयरिील कभिीवर म्हणींच्यर स्वरूपरि लरवण्यरि आली िर तव्रर्थ्याच्यर मनरवर त्यरचर सपतरणरम
झरल्यरतशवरय ररहणरर नरही.

ररजिीय, धरर्ममि आतण सरमरतजि बरबिीिील ररजर्षींच्यर ििृगत्वरची स्पष्ट व ठसठतशि तचत्रे यर भरर्षणरांिून

तदसिरि हे िर खरे च, पण त्यरांच्यर इिर ििृगत्वरचीही िरही रे खरतचत्रे, पसि स्वरुपरि िर होईनरि, पण
त्यरि उमिले ली आढळिरि. ररजर्षींची दृष्टी अत्यांि व्यरपि होिी. आपल्यर प्रजेच्यर सवांर्ीण उन्निीसरठी

आवश्यि असले ल्यर सवग बरबींिडे त्यरांचे बररिरईने लक्ष होिे . सक्तीच्यर प्ररथतमि तशक्षणरिडे जसे त्यरांनी
लक्ष तदले िसे, खेड्यरपरड्यरांिील र्रीब तव्रर्थ्यांनर हे तशक्षण घेणे शक्य व्हरवे म्हणून वसतिर्ृहरांच्यर
तनर्ममिीलरही त्यरांनी प्रोत्सरहन तदले . असे िरिरनर वसतिर्ृहरि जरतितनरपेक्षिेने प्रवेश दे ण्यरची सरुवरि

िरून छत्रपिींनी तशक्षणरचर प्रसरर व सरमरतजि समिेची स्थरपनर, यर दोन्ही र्ोष्टी सरधल्यर. आपल्यर
सांस्थरनरिील शरसनयांत्रणेि मरर्रसले ल्यर वर्ासरठी शेिडर पन्नरस िक्के जरर्र ररखून ठे वन
ू एिर नव्यर

प्रशरसिीय क्रांिीचे बीजररोपण िेले . आपल्यर क्रांतििररि तवचरररांच्यर व िरयाच्यर प्रसरररसरठी आवश्यि
त्यर तशक्षणशरळर िरढू न नेिृत्वरचे एि नवीन दशगन घडतवले . सांस्थरनरिील प्रजेच्यर तहिरसरठी आर्र्रडीचर

रस्िर, धरण, तर्रणी वर्ैरे तनमाण िरून िोल्हरपररिील औ्ोतर्ि व हतरि क्रांिीचर परयर घरिलर.

मजररांची स्स्थिी लक्षरि घेऊन त्यरांचे सांघ स्थरपन होण्यरची आवश्यििर त्यरांनी प्रतिपरदली. महरररजरांची
भरर्षणे महरररष्ट्ररि िर झरलीच पण महरररष्ट्ररबरहे र भरवनर्र, नवसररी, िरनपूर, तदल्ली, हबळी इत्यरदी
तठिरणीही झरली. त्यरवरून त्यरांच्यर िरयाचे व्यरपि ररष्ट्रीय स्वरूप लक्षरि येिे. ररजर्षींच्यर ििृगत्वरची अशी

अनेि तचत्रे यर भरर्षणसांग्रहरिून आढळिरि. भूििरळरच्यर परश्वगभम
ू ीवर विगमरनरचे सूक्ष्म तनरीक्षण िरून

भतवष्ट्यरचर अचूि वेध घणररे त्यरांचे व्यतक्तमत्व अलौतिि होिे . त्यरचे दशगन इथे घडिे . ‘िरलो वर वररणां

ररज्ञ: ररजर वर िलिररणम्’ असर प्रश्न ररजर्षींच्यर बरबिीि व्यथग आहे . िरळरने, भोविरलच्यर पतरस्स्थिीि
त्यरांनर घडतवले हे िर खरे च, पण आपल्यर ििृगत्वरने त्यरांनी नवीन िरळही घडतवलर यरि शांिर नरही.

अशर थोर ररष्ट्रपरुर्षरच्यर भरर्षणरांचर हर सांग्रह ‘क्रस्न्िसूक्ते’ यर नरवरने प्रतसद्ध होि आहे ही आनांदरची र्ोष्ट

होय. श्री शरहू छत्रपिींची िरही भरर्षणे १९२० मध्ये, म्हणजे छत्रपिींच्यर जीवनिरलरिच प्रतसद्ध झरली

होिी. बरीच वर्षे िी दर्ममळ होिी. ररजर्षींच्यर ‘तनवाणरलर पन्नरस वर्षे पूणग होि आहे ि.’ यर तनतमत्तरने प्रर.

श्यरम नर. येडेिर यरांनी िी पन्हर सांितलि व सांपरतदि िेली. यर दरम्यरन भ. ब. जरधव यरांनीही ‘ररजर्षी
शरहू महरररजरांची भरर्षणे’, आर्मथि झीज सोसून प्रिरतशि िेली आहे ि. आिर ररजर्षींच्यर जन्मशिरब्दीच्यर
तनतमत्तरने महरररष्ट्ररचे लक्ष पन्हर ररजर्षीिडे वळले आहे . त्यरि महरररष्ट्र शरसनरने पढरिरर घेिले लर आहे

हे तवशेर्ष होय. िोल्हरपूर तजल्हर पतरर्षद यरांनी यर िरयाि लक्ष घरिले हे स्वरभरतवि होय. िोल्हरपूर ही
ररजर्षींची ररजधरनी. आजचे िोल्हरपूर हे ररजर्षी छत्रपिीनी घडतवले आतण वरढतवले आहे . िे थील जनिेने

त्यरांचे िे ऋण फेडण्यरसरठी पढे येणे योग्यच होय. प्रर. श्यरम येडेिररांनी सांितलि िेले ल्यर ररजर्षींच्यर

भरर्षणरांच्यर सांग्रहरच्यर मद्रणरलर िोल्हरपूर नर्रपरतलिेने बहमोल आर्मथि सरहरय्य तदले आहे . आतण आिर
तजल्हर पतरर्षदे ने िर ररजर्षींच्यर सांबांधीच्यर सहर ग्रांथरांच्यर प्रिरशनरचर सांिल्प सोडलर आहे . यरबद्दल

िोल्हरपूर तजल्हर पतरर्षदे चे आतण तवशेर्षिुः तिचे अध्यक्ष श्री. बरळरसरहे ब मरने यरांचे मनुःपूवगि अतभनांदन

िरणे अवश्य आहे . तजल्हर पतरर्षदे ने “रस्िे, दवरखरने, शरळर, इमररिी आदी समरजरच्यर प्रर्िीसरठी, सवग
िऱ्हे च्यर भौतिि सतवधर उपलब्ध’ िरुन िर ्रव्यरिच पण तिने वैचरतरि व्यरसपीठ तनमाण िरुन

अनुक्रमणिका

तवचररमांथनरिून समरजरची प्रर्िी सरधरवी व ररष्ट्र सांवधगनरसरठी प्रयत्नशील असरवे,” ही तवशरल दृष्टी श्री.
मरने यरांनी आपल्यर परस्िरररि व्यक्त िेली आहे . त्यरवरून श्री. शरहू छत्रपिींचे िोल्हरपूर वैचरतरि दृष्टीनेही

िसे प्रर्ि झरले ले आहे यरची सरक्ष पििे . त्यरांच्यर सांिस्ल्पि सहर ग्रांथरांपैिी ‘क्रस्न्िसूक्तेुः ररजर्षी छत्रपिी
शरहू ’ हर एि ग्रांथ होय.

यर ग्रांथरचे सांपरदनही डॉ. भोसले यरांनी जरणीवपूवि
ग िेले ले आहे . श्री. शरहू छत्रपिींची तित्येि समयस्फूिग

भरर्षणे अनेि िररणरांमळे आज उपलब्ध नरहीि, यरबद्दल त्यरांनी व्यक्त िेले ली खांि यथरथग आहे . अजूनही

छत्रपिींची िरही भरर्षणे उपलब्ध होण्यरची शक्यिर त्यरांनी बोलू न दरखतवली आहे , िी लक्षरि घेऊन यर
िरयाचर िणीिरी, एखर्र व्यक्तीने वर सांस्थेने परठपररवर िरणे अवश्य वरििे . सदै वरने िोल्हरपूर येथे श्री
शरहू सांशोधन िेंद्र स्थरपन झरले ले आहे . यर सांस्थेिडू न अशर िरयाची अपेक्षर िेल्यरस िी चिीची ठरु नये.

प्रस्िि सांग्रहरि डॉ. भोसले यरांनी ररजर्षींची मररठी भरर्षणे िे वढी सांर्ृहीि िेली आहे ि. ररजर्षींच्यर इांग्रजी
भरर्षणरांचर वेर्ळर सांग्रह ‘A Royal Philosopher Speaks’ यर सरे ख मथळ्यरने तसद्ध झरलर आहे . प्रर. भोसले
यरांनी ‘क्रस्न्िसूक्ते’ मध्ये ररजर्षींची मररठी भरर्षणे तवर्षयवरर तवभरर्णी िरून िी छरपली आहे ि. डॉ. भोसले

यरांनी पतरश्रमपूवि
ग ियरर िेले ले ‘तिपर आतण तिप्पणी’ हे सदर आजच्यर अभ्यरसिरांनर फरर उपयक्त होईल.
त्यरवरून डॉ. भोसले यरांच्यर सांपरदनिशलिे ची उत्तम सरक्ष पििे . यर िरयाबद्दल मी त्यरांचे अतभनांदन
िरिो. ररजर्षींच्यर भरर्षणरांचर असर हर सांदर सांग्रह सवांच्यर आदररस परत्र होईल यरि शांिर नरही.
नरर्पूर

तव. तभ िोलिे
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सांपरदिीय
१९७५ सरली, ररजर्षी शरहू महरररजरांची जन्मशिरब्दी सरजरी झरली. त्यर तनतमत्तरने िोल्हरपूर तजल्हर
पतरर्षदे ने ‘ररजर्षी शरहू ग्रांथमरलर’ मधून परच ग्रांथ प्रिरतशि िेले .

त्यरमध्ये ‘क्रस्न्िसूक्तेुः ररजर्षी छत्रपिी शरहू ’ व ‘A Royal Philosopher Speaks’ ही ररजर्षी शरहू ां च्यर

अनक्मे मररठी व इांग्रजी भरर्षणरांची सांपरदने होिी. पूवगसूरीनर वरि पसि, अनपलब्ध भरर्षणां तमळवून तिपरतिप्पणीसह िी मी सांपरतदि िेली होिी. िोल्हरपूर तजल्हर पतरर्षदे चे त्यरवेळचे अध्यक्ष श्री रर. शां. उफग
बरळरसरहे ब मरने यरांची यरमरर्े मख्य प्रेरणर होिी.

ह्यर पस्ििरांची तनिड सिि जरणवणररी ररतहली.
‘क्रस्न्िसूक्ते’ ची, मररठी / इांग्रजी एितत्रि भरर्षणे, सांदभामध्ये अतधि भर, प्रदीघग प्रस्िरवनर इत्यरदी
स्वरूपरि ही सधरतरि आवृत्ती प्रिरतशि होि आहे . महरररष्ट्र ररज्य सरतहत्य आतण सांस्िृिी मांडळरने ही
जबरबदररी उचलू न यथरिरल परर परडली.

एिदतवर्षयि िरम िरणररे िष्टरळू पूवगसूरी, मांडळरचे आदरणीय अध्यक्ष डॉ. फडिेसर, मांडळरचे मरन्यवर
सदस्य, मांडळरचे तनवृत्त सतचव श्री. सूयगिरन्ि दे शमख, तदवांर्ि सतचव िै. पांढरीनरथ परिील, सरांप्रिचे

सतचव श्री. चां. रर. वडे व िरयालयीन िमगचररी यर सवांचर, त्यरांच्यर सरहरय्य व सहिरयाबद्दल मी मनुःपूवि
ग
आभररी आहे .
औरांर्रबरद

एस. एस. भोसले

२५ फेब्रवररी, ९१

अनुक्रमणिका

१. तशक्षण

अनुक्रमणिका

एि

तशक्षण: स्वररज्यरसरठी !
**

ररजर्षी शरहू महरररजरनी तशक्षणरचे महत्त्व तवशद िरिरनर म्हिले आहे , “तशक्षणरनेच आमचर िरणोपरय

आहे , असे मरझे ठरम मि आहे . तशक्षणरतशवरय िोणत्यरही दे शरची उन्निी झरली नरही, असे इतिहरस
सरांर्िो. अज्ञरनरि बडू न र्ेलेल्यर दे शरि उत्तम मत्सद्दी व लढवय्ये वीर िधीही तनपजणरर नरहीि. म्हणूनच
सक्तीच्यर व मोफि तशक्षणरची कहदस्थरनलर अत्यांि आवश्यििर आहे .” त्यरनांिर भररिीय सरमरतजि
इतिहरसरचर आढरवर घेिरनर, “मनू आतण त्यरांच्यर मरर्ून आले ल्यर शरस्त्रिरररांनी िमी जरिीच्यर लोिरांनर
तव्रमांतदररचे दरवरजे बांद िरण्यरि आले ”, असे त्यरांनी तनभगयपणे सरांतर्िले आहे .

ररजर्षीच्यर मिे ‘स्वररज्यर’ ऐवजी आपण प्रथम तशक्षण घेिले परतहजे. “जोपयगि कहदस्थरन जरतिबांधनरांनी
तनर्तडि ररहील, िोपयंि स्वररज्य स्थरपनेपरसून तमळणररे सांपूणग फरयदे त्यरस घेिर येणरर नरहीि. म्हणून

तनरतनररळ्यर समरजरिील लोिरांनर तशक्षण दे ण्यरची पद्धि मी िरळजीने अनसरीि आहे . ” ररजर्षींच्यर यर
शैक्षतणि धोरणरमळे िे ‘स्वररज्यद्रोही’ आहे ि असर आरोप त्यरांच्यरवर िरण्यरि आलर.
त्यरस, ‘तशक्षण : स्वररज्यरसरठी!’ यर भरर्षणरि ररजर्षी शरहू महररजरांनी चोख उत्तर

**

खरमर्रव : २७ तडसेंबर, १९१७

अ. भर. मररठर तशक्षण पतरर्षदे चे अिररवे अतधवेशन:

शरहू महरररजरांनी अध्यक्षपदरवरून िेले ले हे इांग्रजी भरर्षण, सरदरर ररवसरहे ब सरनोबि यरांनी मररठीि

वरचून दरखतवले . तदले आहे . छत्रपिी तशवररयरप्रमरणेच आपणही चरिवण्यांच्यर तवरोधी आहोि, असे मि
त्यरांनी व्यक्त िेले आहे . शेविी िे सरांर्िरि: “आमच्यर थोर दे शरच्यर नैतिि आतण सरांपतत्ति प्रर्िीच्यर िरमी

व सरवगजतनि तहिरसरठी तनरतनररळ्यर जरिींचे एिीिरण िरण्यरचे आपण शक्य तिििे प्रयत्न िरू यर.

अशर स्स्थिीि तमळणरऱ्यर स्वररज्यरचर अथग मूठभर लोिरांच्यर हरिी सत्तर जरणे हर होय!” म्हणून बहजन
समरजरि तशक्षणरचर प्रसरर होणे आवश्यि आहे , असे ररजर्षींचे, परयर ियरर िरून दे णरऱ्यर तशक्षणरचे
ित्त्वज्ञरन आहे .

**
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तशक्षण : स्वररज्यरसरठी !
***

‘मररठर समरजर’ने आजच्यर प्रसांर्ी हजर ररहण्यरबद्दल मजलर मनोभरवरने आमांत्रण िेले , यरचर मलर

अतिशय बहमरन वरिि आहे . मी येथे महरररजर यर नरत्यरने आलो नरही, परांि एि ‘मररठर’ असे समजूनच
आलो आहे . आपण सवग मजलर आपल्यरपैिीच एि मरनरल अशी आशर आहे . आपण मलर हवे िर
तशपरईर्डी म्हणर, अर्र शेििरी म्हणर किवर जे िरही रुचेल िे म्हणर. मरझ्यर िलपरांपरे च्यर वतहवरिीस

अनसरुन आपणरपैिी रणशूर, मलर तशपरईर्डी मरनिील, आतण शेििरी असिील िे परिील किवर

शेििरी असे मरनिील. िरयगबरहल्यरमळे अर्दी शेविच्यर घििेपयगन्ि यर पतरर्षदे स हजर ररहण्यरचर मलर

तनश्चय िरिर येईनर. परांि आपणर सवांनर, येथे भेिण्यरची बहमोल सांधी हरिची दवडू नये , असर मी तनश्चय
िेलर. मरझे वतडलोपरर्मजि र्रव वेरूळ येथून जवळच आहे . येथेच मरझ्यर घररण्यरचर पतहलर उत्िर्षग म्हणजे

परिीलिी विन आम्ही सांपरतदले . यर विनरबद्दल मलर अ्रप अत्यांि आदर वरिि आहे , म्हणूनच मी मरझ्यर
स्विुःच्यर मांडळींमध्ये एि शेििरी व परिील यर नरत्यरने आलो आहे . म्हणून मरझर आनांद तिर्तणि होि
आहे .

सदर्ृहस्थहो, आमच्यर समरजरपैिी दोन सप्रतसद्ध व्यक्तींचर उल्लेख िृिज्ञिरपूवगि िरणे जरूर आहे ! िे
र्ृहस्थ म्हणजे श्री. खरसेसरहे ब पोवरर व तम. खरसेररव जरधव हे होि. त्यरांच्यरच अत्यरग्रहरमळे मलर येथे येणे

भरर् पडले आतण यरबद्दल मी त्यरांचे अांिुःिरणपूवगि आभरर मरनिो. तम. खरसेररवसरहे ब यरांची ििगबर्ररी,
स्वरथगत्यरर् आतण अनेि बरबिीि तदसून येणररी हर्षररी, ही सप्रतसद्ध आहे ि. िी सरांर्ण्यरची जरूरी नरही.
आमच्यरमध्ये त्यरांनी श्रेष्ठत्व तमळतवले आहे च आतण जरी त्यरांच्यरमध्ये महत्त्वरिरांक्षेचर अभरव आतण नतशबरवर

हवरलर ठे वण्यरची थोडीबहि प्रवृत्ती हे दोन दोर्ष असले िरी िे आज िोणत्यर दजालर पोचले असिे , यरची
िल्पनर आपणच िररवी. मरझ्यर मिे िे आज कहदस्थरनरिील एि प्रमख पढररी आहे ि आतण त्यरांची

ििगबर्ररी, बतद्धमत्तर आतण समरजरिील दजा, यरबद्दल मलर त्यरांचर हे वर वरििो. श्री खरसेसरहे ब यरांच्यर

अांर्चर उत्सरह आतण ििगबर्ररी यर दोन र्णरांमळे िे जेथे जरिील िे थे त्यरांची प्रशांसरच होईल. सरदरर
घररण्यरिील लोिरांमध्ये हे खरोखरच भूर्षण आहे , आतण त्यरांचेबद्दल मलर फररच अतभमरन वरिि आहे .

त्यरांच्यर योग्यिेचे आतण ििगबर्ररीचे आणखी थोडे िरी ररजपत्र आमच्यरमध्ये तनपजरवेि , अशी मरझी इच्छर
आहे .

तशक्षणरनेच आमचर िरणोपरय आहे , असे मरझे ठरम मि आहे . तशक्षणरतशवरय िोणत्यरही दे शरची उन्निी

झरली नरही, असे इतिहरस सरांर्िो. अज्ञरनरि बडू न र्ेलेल्यर दे शरि उत्तम मत्सद्दी व लढवय्ये वीर िधीही
तनपजणरर नरहीि. म्हणूनच सक्तीच्यर व मोफि तशक्षणरची कहदस्थरनलर अत्यांि आवश्यििर आहे . यर

बरबिीि आमचर र्ििरल म्हिलर म्हणजे इतिहरसरिील एि अांधररी ररत्र आहे . फक्त एिरच जरिीने तव्ेचर
मक्तर घेिलर होिर. मनू आतण त्यरांच्यरमरर्ून झरले ल्यर शरस्त्रिरररांनी, त्यर त्यर वेळच्यर ध्येयरलर अनसरून
तनरतनररळ्यर जरिींच्यर व्यवहरररस बांधनिररि असे तनबंध रचले आतण खरलच्यर िमी जरिीच्यर लोिरांनर
तव्रमांतदररांचे दरवरजे बांद िरण्यरि आले . त्यरांचे स्विुःचे धमगग्रांथ आतण वेद हे सद्धर वरचण्यरची त्यरांनर
मनरई होिी. कहदधमातशवरय इिर िोणत्यरही धमाने अशर आांधळ्यर व दखुःिररि पतरणरम िरण्यरबद्दल

अग्रेसरत्व तमळतवले नरही. र्ेल्यर सरठ वर्षांमध्ये म्हणजे इ. स. १८५७ सरलरनांिर प्रजरवत्सल तब्रतिश
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सरिररने सवांनर सरसहर तशक्षणरची िररे खली िेली आहे ि आतण त्यरमळे मलर वरििे , आम्ही बरीच प्रर्िी
िेली आहे .

‘स्वररज्य हवे’ अशी ओरड चोहोिडे ऐिू येि आहे . आम्ही स्वररज्यरस परत्र आहोि किवर नरही, हरच एि
अत्यांि महत्त्वरचर प्रश्न आहे . स्वररज्य आम्हरस परतहजे आहे च. त्यर योर्रनेच आमच्यर सैन्यरि चैिन्य उत्पन्न

होईल. सरवगभौम तब्रतिश सरिररनेच, आमच्यर मनरि स्वररज्यरची िल्पनर पेरली आहे आतण कजिले ल्यर

लोिरांच्यर प्रर्िीलर िे तबलिूल प्रतििूल नरहीि. मनूप्रमरणे त्यरांनी प्रर्िीलर अडथळर िेलर नरही यरबद्दल
आम्ही त्यरांचे फरर िृिज्ञ आहोि. इििेच नव्हे , िर आमची प्रर्िी व्हरवी म्हणून िे तनरांिर उत्सि असिरि.
स्वररज्यरसररख्यर अत्यांि महत्त्वरच्यर आतण व्यरपि प्रश्नरांचर सरांर्ोपरांर्रीिीने तववेचन िरण्यरचर आजचर

प्रसांर् नरही. िथरतप यरबरबिीि लॉडग तसडनहॅमसरहे बरप्रमरणेच मरझे मि आहे . िे मरझे तमत्र असून मी

त्यरांच्यर र्णरांचर चरहिर आहे . लॉडग तसडनहॅ म सरहे बरांचे असे मि आहे िी; जोपयगि कहदस्थरन जरतिबांधनरि
तनर्तडि ररहील, िोपयंि स्वररज्य सांस्थेपरसून तमळणररे सांपूणग फरयदे त्यरस घेिर येणरर नरहीि. त्यरांनर

अशी भीिी वरििे िी, येथील सत्तर उच्चरळ वर्ाच्यर हरिी जरईल. तवचरररन्िी मरझे मि झरले आहे िी,
आमची सध्यरची जरतिबांधने िोडू न िरिण्यरचर िरळ येईलच येईल. आमच्यर नैतिि आतण प्रर्िीच्यर

तहिरिडे लक्ष दे ऊनच वरील स्स्थिी यरवी, अशी मरझी इच्छर आहे . जोपयंि आमच्यरमध्ये जरतिजरिीिील
मिभेद आतण मत्सर तजवांि आहे ि, िोपयंि आम्ही आपआपसरि झर्डि ररहरणरर आतण आमच्यर
तहिवृद्धीस अपरय िरून घेणरर आमच्यरिील अांिुःस्थ िलह नरहीसे िरण्यरस आतण आम्हरलर स्वररज्यरस

परत्र िरून घेण्यरितरिर ही अनथगिररि जरतिपद्धिी झर्ररून दे णे आम्हरलर अत्यांि आवश्यि आहे , हे
आपल्यर लक्षरि आले असेलच.

‘क्षतत्रयरांच्यर तनमूगलनरतवर्षयीच्यर पौररतणि िथेचर येथे तनदे श िरणे अप्ररसांतर्ि होणरर नरही: मररठे ुः लोि
आपल्यरस क्षतत्रय म्हणतविरि, हे आपणरस मरहीि आहे च. परांडवरांच्यर िरलरपरसून िे लढवय्ये लोिरांि

प्रमख आहे ि. आमच्यर क्षतत्रय िळरचे तनमूगलन झरले आहे , असे आम्ही तबलिूल िबूल िरीि नरही.

आमचर सध्यरचर अर्तणि समरजच यर र्ोष्टीलर खोिे ठरतविो. एिवेळ नव्हे , िर एिवीस वेळर पृर्थ्वी
तनुःक्षतत्रय िेल्यरचर पौररतणि िथेचर अथग, तनररळ्यर िऱ्हे ने लरविर येईल. शेििी आतण लढवय्येपणर हे

दोन्ही र्ण नेहमी एित्र असिरि आतण शेििरी वर्ालर तिसऱ्यर वर्ाच्यर हलक्यर परयरीलर
पोचतवल्यरमळे च ही तनमूगलनरची िल्पनर अस्स्ित्वरि आली असरवी आतण तिचे खांडन वेळीच न झरल्यरने

तिजवर तवश्वरस बसलर असरवर. अशर प्रिररच्यर नेहमी आढळू न येणरऱ्यर ‘स्मृिी’ िील ले खरांवरून क्षतत्रयरांचर
प्रचांड समदरय नरहीसर झरलर असरवर, असे मरनण्यरि आले . त्यरपढील िरळरि, होऊन र्ेलेल्यर ले खिरांनी
एि परऊल पढे िरिून क्षतत्रयरांनर वैश्यरांच्यर परयरीवरून ढिलू न दे ऊन थेि शूद्ररांच्यर परयरीस आणून

पोचतवले . हर सवग पक्षपरिी समरजरच्यर चळवळीचर पतरणरम आहे . जर्रच्यर इिर भरर्रांि , उदरहरणरथग;
जपरन दे शरि, जे िरही घडू न आले आहे ; त्यरवरूनही आमची जरतिपद्धिी मोडण्यरची जरूर आहे , असे
मरझे ठरम मि आहे . अशरप्रिररचर अवश्य फेरफरर घडवून आणणे हे आमचे ध्येय असरवे. मररठर आतण

ब्ररह्मण यरांनी मलर यर िरमी पूणग परठबळ तदल्यरतशवरय, मलर किवर मरझ्यर दजाच्यर िोणरही मनष्ट्यरलर यश
येण्यरची आशर िरणे िधीिरी शक्य आहे िरय?

हल्लीच्यर स्स्थिीि, आमचे ध्येय सरध्य िरण्यरसरठी जे ििगव्य आम्हरस िररवयरचे , िे आमचर समरज
सतशतक्षि िरणे व त्यरांची मने ियरर िरणे हे होय. ह्यर अत्यांि महत्त्वरच्यर प्रश्नरचर उलर्डर िरण्यरचर हर

फक्त एिच मरर्ग आहे ; म्हणूनच प्रत्येि समरजरने, आपल्यर समरजरिील प्रत्येि व्यक्तीच्यर िल्यरणरितरिर
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झिणे अर्त्यरचे आहे . तनरतनररळ्यर समरजरांिील लोिरांनर, तशक्षण दे ण्यरची पद्धि मी िरळजीपूवि
ग
अनसरीि आहे आतण मरझ्यर आयष्ट्यरच्यर पढील िरळरि िीच पद्धि सरू ठे वण्यरची मरझी इच्छर आहे .

तनरतनररळ्यर जरिींनर स्विुःची उन्निी िरून घेण्यरच्यर प्रयत्नरस, मी प्रोत्सरहन तदले आहे , हे िळतवण्यरची
मलर परवरनर्ी असरवी. मररठर जरिीिील प्रमख ििां बरांनर, मी यरच तदशेने मदि िरण्यरचर प्रयत्न िेलर

आहे . पन्हर जरूरीची र्ोष्ट ही िी, जरतिपद्धिीच्यर शृख
ां लर िोडू न िरिण्यरचे ध्येय सरध्य िरण्यरितरिर

आतण परस्पररांची मने एि िरणें असेल िर परशररमरस ररमरने कजिले , िो ररम क्षतत्रय होिर आतण
परशररम हर ब्ररह्मण होिर असल्यर प्रिररच्यर र्ििरलीन एतिहरतसि र्ोष्टी आम्ही सरफ तवसरल्यर परतहजेि.
जर असल्यर र्ोष्टींची आठवण आम्ही सदोतदि ठे वू लरर्लो, िर ररम आतण परशररम यरांच्यरसररखीच भरांडणे
आमच्यरमध्ये चरलू ररहरिील अशी मलर खरत्री आहे . हे जरतििलह िरयमचे नरहीसे िेले परतहजेि. उच्च
िलरमळे अथवर विनदररपणरमळे येणररर सरमरतजि दजा जर्रि सवग दे शरि व सधररले ल्यर समरजरि

प्रचतलि आहे च. ररष्ट्ररची उभररणी िरण्यरच्यर बरबिीि हर दजा िधीही आड आले लर नरही. जरतिपद्धिी
इििी ही र्ोष्ट वरईि नरही. जन्मतसद्ध हक्करांबरोबर ििगव्यिमे व जबरबदररी यरांची जोड असिे .

सधररणेच्यर सवग चळवळीि पढरिरर घेणे हे उच्चवर्मणयरांचे ििगव्य आहे . जपरन दे शरिील ‘सरमररई’ जरिीने
म्हणजे त्यर ररष्ट्ररिील क्षतत्रय वणाने त्यरांचे जरति तनबगन्ध मोडू न िरिण्यरच्यर बरबिीि पढरिरर घेिलर.
सिररव्यर शििरि होऊन र्ेलेल्यर आमच्यरिील थोर व पूज्य तवभूिी श्री छत्रपिी तशवरजी महरररज यरांनी

आपणरपढे ठे तवले ले ध्येय आज तवसरव्यर शििरि आपण आपल्यर नजरे पढे ठे तवले परतहजे व त्यरां चे
अनिरण िेले परतहजे. मलर सरांर्ण्यरस तदलतर्री वरििे िी, ‘मीमरांसर सांस्थे’ च्यर स्थरपनेपरसून
जन्यरपररण्यर व तनरुपयोर्ी िल्पनरांचे पनरुज्जीवन होण्यरचर सांभव आहे . आपले पढररी अवाचीन ध्येयरिडे

लक्ष दे ण्यरची तजििी जरदर िरळजी वरहरिील तिििे चरांर्ले . थोर तशवरजी महरररजरांनी, जे उदरहरण
घरलू न तदले आहे , त्यरिडे त्यरांनी दलग क्ष िरू नये. फलिणच्यर कनबरळिर घररण्यरपैिी एिर परुर्षरने
मसलमरनी धमाची दीक्षर घेऊन एिर मसलमरन स्त्रीशी लग्न िेले होिे . त्यर परुर्षरलर त्यर थोर तवभूिीने

पन्हर आपल्यर जरिीि घेिले आतण आपल्यर परमपूज्य तजजरबरईसरहे ब यरांच्यर सांमिीने त्यरांनी
कनबरळिररांच्यर मलरशी आपल्यर स्विुःच्यर मलीचर तववरह िरून तदलर.

खरोखरीच ररष्ट्ररची उभररणी, ररष्ट्ररची घिनर, यर दोन र्ोष्टींचे हे एि उदरहरण आहे . आपल्यर दे शरिील

यर थोर तवभूिीलर बहमरन व अत्यरदर दरखतवण्यरचर अेिच मरर्ग म्हिले म्हणजे त्यरांनी घरलू न तदले लर
तित्तर तर्रतवणे व त्यरांच्यर मरर्ाचे अवलां बन िरणे, हर होय तजिक्यर लविर आम्ही आमची जरतिबांधने

मोडू न िरिू तििक्यर लविर आपली स्वररज्यर बद्दलची लरयिी वरढि जरईल. हे ित्त्व, ज्यर तदवशी,
आमचे मनरि कबबेल, िोच ररष्ट्ररचर सतदन होय. जपरन दे शरने अेिर िडरख्यरि जरतिबांधने नरहीशी िेली,
असे सरांर्िरि आतण त्यरचर पतरणरम आपणरस तदसिच आहे . त्यर ररष्ट्ररची आजिरल जर्रिील अत्यांि

बलरढ् व प्रमख ररष्ट्ररांमध्ये र्णनर होि आहे . ‘महरत्मर’ तशवरजी महरररज आतण अिबर यरांचर चरहिर आहे .
सवग कहदस्थरन दे श एिवि िरण्यरइििी त्यरांची दू रवर दृष्टी व उदरत्त ध्येय होिे . यर ररष्ट्र तवभूिींचे आम्ही
अनिरण िेले परतहजे. यर सरतत्त्वि परुर्षरांबद्दल बहमरन वरिि असल्यरमळे नित्यरच उल्लेख िेले ल्यर

चरिवण्यग व्यवस्थेच्यर स्थरपनेची चळवळ मलर पसांि नरही आतण यरच िररणरसरठी सत्यशोधि समरज,
ब्रह्मो समरज किवर ज्यर समरजरच्यर योर्रने तनरतनररळ्यर जरिींमध्ये मत्सरभरव उत्पन्न िेलर जरईल अशर

िोणत्यरही समरजरशी मी सांबांध ठे वू इस्च्छि नरही. यर आमच्यर थोर दे शरच्यर नैतिि आतण सरमरतजि

प्रर्िीचे िरमी आतण सरवगजतनि तहिरसरठी तनरतनररळ्यर जरिींचे एिीिरण िरण्यरचे आपण शक्य तिििे
प्रयत्न िरू यर. जर हल्लीची जरतिव्यवस्थरच िरयम ररतहली िर ज्यर रीिीने हल्ली सररज्यरचर अथग समजलर
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जरिो िे स्वररज्य म्हणजे मूठभर लोिरांच्यर हरिी सत्तर जरणे हे होय. यरचर अथग मी स्वररज्यरच्यर

चळवळीच्यरतवरुद्ध आहे , असे समजरवयरचे नरही; हे मी पन्हर एिवरर सरांर्िो. आम्हरलर स्वररज्य परतहजेच.
जरतिभेदरपरसून होणररे अतनष्ट पतरणरम नरहीसे होईिोपयंि हल्लीच्यर प्रसांर्ी आपणरस तब्रतिश सरिररचर

आश्रय व मरर्गदशगििर यरांची जरुरी आहे . िेवळ अल्पसांख्यरांि उच्चवर्मर्यरांच्यर हरिरिच सत्तर जरण्यरि

स्वररज्यरचे पयगवसरन होऊ नये म्हणून तनदरन दहर वर्षेपयंि िरी आम्हरलर जरिवरर प्रतितनधी तनवडू न
दे ण्यरचर हक्क असलर परतहजे. यरमळे आमचे हक्क िरय आहे ि यरचे आम्हरलर तशक्षण तमळे ल. एिवरर िे

समजले म्हणजे प्रतितनधीत्त्वरची जरूर ररहणरर नरही. जरिवरर प्रतितनधी दे ण्यरचर हक्क नसल्यरने िरय

अवस्थर होिे यरबरबि आमच्यर म्यतनतसपरतलिीचर शोचनीय अनभव आम्हरपढे आहें च. यर सांस्थरांिून ितनष्ठ
जरिींचे प्रतितनधीत्व नरवरचेच आहे , म्हणून अशरिऱ्हे ची चूि पन्हर होऊ दे ऊ नये. यरस्िव तशक्षणरचर प्रश्न

आतण त्यरांची तनरतनररळी स्वरुपे यरजिडे प्रथमिुः आमचे लक्ष र्े ले परतहजे. आम्ही शेििरी किवर सैतनि

होऊन ररहरवे ही स्स्थिी आम्हरलर समरधरनिररि नरही. म्हणून व्यरपरर-धांदे व इिर उच्च प्रिीचे व्यवसरय
यरि आम्हरस तशरण्यरची जरूरी आहे . हल्ली आम्ही व्यरपरर व उदीम यरि पडिच नरही. तवसरव्यर शििरि

ररष्ट्ररची उन्निी व्यरपरर व ित्सांबध
ां ीची चळवळ यरवर अवलां बून आहे , खरोखरच व्यरपरर हर परतश्चमरत्य
ररष्ट्ररांचर धमगच झरलर आहे . येथे धमग म्हणजे ‘बतद्धयक्त स्वतहि’ सरधणे असे मी समजिो. व्यरपरर िरण्यरचे

सरहस आम्ही िेले नरही, िर आमच्यर सवग चळवळी तनस्िेज व तनरथगि होिील. व्यरपरररसांबध
ां ीच्यर
चळवळीवर मरझर पूणग तवश्वरस असल्यरमळे मी मरझ्यर दोघर मलरांनर व आप्रांनर व्यरपरररि घरिले आहे आतण

मलर सरांर्ण्यरस समरधरन वरििे िी, त्यरांनी िो धांदर मोठ्यर आनांदरने स्वीिररलर आहे . एवढे च नरही, िर
त्यरि िे चरांर्ल्यररीिीने पढे येि आहे ि. शेििीच्यर व्यवसरयरमध्ये जरी आमच्यरिील बहिे ि लोि र्ांिले

आहे ि िथरतप त्यरिसध्दर तशक्षणरची आम्हरलर जरुर आहे . तशक्षणरची जरुरी नरही अशी िोणिीही चळवळ
नरही.

आम्ही िसे खरवे, श्वरस िसर घ्यरवर, हे ही आम्हरस तशिले परतहजे हे सरांर्णे जर चमत्िरतरि तदसिे .

िथरतप ही र्ोष्ट खरी आहे . हल्लीच्यर िरळी शेििी इििी पद्धिशीर झरली आहे िी, ज्यरलर त्यरि यश
तमळवरवयरचे आहे , त्यरलर त्यर तवर्षयरवरील पस्ििे वरचिर आली परतहजेि व समजली परतहजेि.
सरांप्रिच्यर महरयध्दरि मररठी लोिरांनी आपल्यर इतिहरसप्रतसद्ध रणवीररांची िीिी िरयम ठे तवली आहे .

त्यरचप्रमरणे आपल्यर ररजित्यांतवर्षयी ररजतनष्ठर दरखतवली आहे . जरी आजची लोिसांख्यर मोठी आहे , िरी
आमच्यर दबगलिे मळे यर ररक्षसी लढरईि, सरम्ररजरच्यर िरमी, द्रव्यबळ ि मनष्ट्यबळ यरांची परे शी मदि

िरिर आली नरही. िथरतप यर आणीबरणीच्यर प्रसांर्ी आम्ही सरिररलर, यथरशक्ती द्रव्यबळ, मनष्ट्यबळ,
सैन्यबळ यरांची मदि िरण्यरचर झिू न प्रयत्न िेलर परतहजे. अवाचीन यद्ध पद्धिीि, तशक्षणरची अत्यांि
जरुरी आहे . प्रत्येि सैतनिरस सांग्ररमशरस्त्ररवरील पस्ििे वरचिर आली परतहजेि. यर तठिरणीसध्दर
तशक्षणरचर प्रश्न आपल्यरपढे येिो. जर मररठे लोिरांनर तशक्षण तमळे ल, िर िे खरत्रीने अतधि चरांर्ले योद्धे

होिील. हल्लीच्यर लढरईच्यर तदवसरि, िोफखरन्यरवरील लोि उत्तम र्तणिी असले परतहजेि. म्हणून हीच

र्ोष्ट पन्हर पन्हर सरांर्रवी लरर्िे आतण सवग स्स्थिीचर तवचरर िरिर एिच ित्त्व तनघिे , िे हे िी, प्रत्येि
मररठर चरांर्लर सतशतक्षि झरलर परतहजे. हल्लीच्यर लढरईने आपणरस सरम्ररज्यरची सेवर िरण्यरची ससांधी
आणून तदली आहे . असली सांधी पूवी िधीच आली नव्हिी व पढे िदरतचत् येणरर नरही. अथािच अशर

प्रसांर्ी आपल्यर सरिररलर मदि िरणे , हे सवग जरिींच्यर व पांथरांच्यर लोिरांचे ििगव्य आहे असे मी समजिो

आतण यरप्रसांर्ी त्यरांनी पढे येऊन क्षरत्रिेजरच्यर परांपरे लर शोभेल, असे विगन िेले परतहजे. यरवेळी जर आम्ही
ििगव्यपररड्मख झरलो िर त्यरबद्दल आम्हरलर नेहमी शोि िररवर लरर्ेल.
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मरझ्यर िे रर लरख जमरबांदीच्यर व सहर लरख लोिवस्िीच्यर सांस्थरनरने हल्लीच्यर लढरईच्यर प्रसांर्ी िोणिी

िरमतर्री िेली आहे व िररवयरची योतजली आहे , हे आपणरांपढे ठे वण्यरि मलर आनांद वरिि आहे . आम्ही
यद्धिजािडे वीस लरखरहू न जरस्ि रक्कम तदली आहे आतण इिर रीिीनेही दोन लरख रुपयरपेक्षरही जरस्ि

रक्कम पोचतवली आहे . तशवरय आमच्यरिडे लष्ट्िर भरिीचे िरम सोपतवल्यरपरसून दरमहर समररे दोनशे
तरक्ि, म्हणजे नवे सैतनि, आम्ही परवीि आहोि. यर मतहन्यरचर आिडर िीनशपयंि वरढे ल हे

िळतवण्यरस मलर आनांद वरिि आहे . आत्मश्लरघेच्यर प्रेरणेमळे वरील सतवस्िर हिीर्ि मी सरांर्ि आहे ,
असे नसून मरझे सरम्ररज्यरबद्दलचे जे ििगव्य आहे , तििडे पूणग लक्ष दे वन
ू िे मी नम्रपणे िरीि आहे ; हे

दरखतवण्यरितरिरच मी वरील र्ोष्टीचर उल्लेख िरीि आहे . ‘आधी िररवे, मर् बोलरवे,’ यर ििरररम
महरररजरांच्यर वचनरलर अनसरून मी मरझे ििगव्य िरीि आहे . म्हणून मरझे िम्हर सवांनर असे सरांर्णे आहे
िी, सरवगभौम सरिररसांबांधी जे िमचे ििगव्य आहे , िे शक्य तििक्यर उत्तम रीिीने परर परडर.

आमच्यर सरमरतजि चरलीरीिीि सधररणर िरणे, इत्यरदी अनेि तवर्षयरांचर उल्लेख िरण्यरची मरझी इच्छर

होिी. मरझे तमत्र खरसेसरहे ब पोवरर हे यर तठिरणी आमच्यरमध्ये आहे ि, म्हणूनच मलर आनांद वरििो. र्ेल्यर

सरलच्यर, सरिररर येथे भरले ल्यर पतरर्षदे चे अध्यक्ष यर नरत्यरने त्यरांनी यर प्रश्नरचे मद्देसूदरीिीने व

सतवस्िरपणे तववेचन िेले आहे िी, त्यरवेळी िेले लर उपदे श इििर उत्तम आहे िी, त्यर वेळेस िेले ल्यर

सवग सूचनर येईपयंि त्यर उपदे शरचर पनुः पन्हर तििीही वेळर उच्चरर िेलर, िरी योग्यच होईल. ज्यरअथी
मरझी मिे त्यरांच्यर मिरशी जळिरि, त्यरअथी मरझ्यरविीने यर तवर्षयरवर बोलण्यरबद्दल त्यरांनरच सूचनर
िरण्यरपतलिडे मी िरही अतधि िरीि नरही.

आपली रजर घेण्यरपूवी, मरझ्यर जरिीच्यर समरजरमध्ये , हजर असण्यरबद्दल व यांदरच्यर बैठिीच्यर

अध्यक्षत्वरचर मरन मलर तदल्यरबद्दल मी आपले पन्हर एिवरर आभरर मरनीि आहे . यर सभेचे सवग अतधवेशन
सांपेपयंि िरही तनिडीच्यर िरमरमळे मलर हजर ररहिर येि नरही म्हणून तदलतर्री वरिि आहे . यरपरसून

आपल्यरलर पष्ट्िळ तनररशर उत्पन्न होईल यरची मलर जरणीव आहे , परांि यर अतधवेशनरच्यर मधे च मी

आपणरस सोडू न जरि आहे यरबद्दल मलर तििी वरईि वरिि आहे ; यरची िल्पनर आपणरस होणे शक्य
नरही. हे जर् िडजोडीचे आहे . आपल्यर प्रर्िीच्यर चरलले ल्यर िरमी मलर खरोखर िळिळ वरिि आहे . हे

दरखतवण्यरितरिर मलर आपल्यर सहवरसरि थोडरिरी िरळ घरलवरवर असे वरिि होिे आतण जरी शरीररने

मी आपल्यरमध्ये हजर नसलो, िरी असल्यर प्रसांर्ी मी मनरने हजर आहे च; यर र्ोष्टीवर आपण मे हेरबरनी

िरून तवश्वरस ठे वरवर. ईश्वर आपल्यर हल्लीच्यर प्रयत्नरि सरहरय्य िरील आतण आपल्यर सधररणेच्यर मरर्ाि,
आपणरवर िोणिे ही सांिि न येवो, असे मी इस्च्छिो!

ज्यर थोर सरवगभौम तब्रतिश छत्ररखरली अतभमरनरस्पद हक्क आपणरांस प्ररप् झरलर आहे . त्यर ररष्ट्ररलर
सरांप्रिच्यर यद्धरि तवजयश्री मरळ घरलो अशी आपण सवग, त्यर परमिृपरळू परमे श्वररची मनोभरवे प्ररथगनर िरू
यर!

***
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दोन

तरतलजस ब्यरॉक्सी
***

नरतसिच्यर श्री उदरजी मररठर वसतिर्ृहरमध्ये सवग जरिींच्यर मलरांनर प्रवेश तदल्यरमळे ररजर्षी म्हणिरि:
“सवग जरिींच्यर मलरांस यर वसिीर्ृहरचे प्रवेशिरर खले ठे वण्यरि चरलिरांनी आपल्यर मनरचर थोरपणर व
उज्ज्वल दे शभक्ती दरखतवली आहे . सवग मरणसे ईश्वररची ले िरे असल्यरने त्यरांचे परस्पररांशी बांधत्त्वरचे नरिे

आहें .... सवग जरिींच्यर पढरऱ्यरांनर मरझे सरांर्णे आहे िी, आपली दृष्टी दू रवर ठे वर. परयरपरिे परहू निर.
जरतिभेद मोडणें इष्ट आहे , जरूर आहे . जरतिभेद दे शोन्निीच्यर मरर्ाि अडथळर आहे .”

दे शोन्निीच्यर मरर्ािील हर महरन अडथळर िशरमळे तनमाण झरलर हे सरांर्िरनर ररजर्षी सरांर्िरि:
“जरतिभेदरचे िरयग जरतििे र्ष हे आहे . जरतििे र्ष हर कहदस्थरनचर फरर पररणर रोर् आहे . त्यरसरठी जरतिभेद
मोडू न आपण एि होऊ यर”

ररजर्षीचे हे मि असूनही ‘लोिसांग्रह’ च्यर सांपरदिरनी ररजर्षीच जरतििे र्ष वरढतविरि असर आरोप िेलर.

त्यरलर उत्तर दे िरनर ररजर्षी म्हणिरि: “जपरनरिील सरमररई लोिरांनी आपलर जन्मरने प्ररप् झरले लर उच्च
दजा सोडू न तदलर म्हणून जपरनमध्ये ऐक्य होऊन त्यर दे शरची उन्निी झरली आहे . त्यरप्रमरणे ब्ररह्मणरांनी
जरतिमत्सर सोडल्यर तशवरय आमच्यर लोिरांची उन्निी होणरर नरही. सवग जरिींनर हरि दे ऊन त्यरांनर

आपल्यर बरोबर घेऊन सवाची स्स्थिी सधररणे हे िरम क्षतत्रयरांनी अवश्य िेले परतहजे.” ररजर्षीनी यरचसरठी
िोल्हरपररि सवग जरिींच्यर लोिरसरठी, तनरतनररळ्यर वसतिर्ृहरांच्यर

***

नरतसि : १५ एतप्रल, १९२०

श्री उदरजी मररठर तव्रथी वसतिर्ृहरच्यर इमररिीच्यर परयरभरणी समररांभ प्रसांर्ी प्रमख परहणे यर नरत्यरने
शरहू महरररजरांनी िेले ले भरर्षण

िररे शैक्षतणि सतवधर प्ररप् िरून तदल्यर. त्यरमळे जरतििे र्ष वरढण्यरऐवजी िमी होण्यरलरच मदि झरली.
ररजर्षी शरहू महरररजरवरील दसरर आक्षेप म्हणजे, ररजर्षी “आपल्यर प्रजेस स्वररज्य दे ण्यरस तबलिूल

िबूल िरीि नरहीि.” यरलर उत्तर दे िरनर ररजर्षी म्हणिरि: “िोल्हरपूर हे ‘तव्रथी वसतिर्ृहरची मरिर’
आहे . सवग जरिीचे लोि पढे येऊन सरमरतजि, औ्ोतर्ि, तशक्षणतवर्षयि, सरिररी नोिरी वर्ैरे सवग
बरबिीि आपली जबरबदररी परर परडण्यरचे सरमर्थ्यग त्यरस येणे, यरलर मी ‘जरिवरर प्रतितनधीत्व
(Communal Representation) म्हणिो.” असे जरिवरर प्रतितनधीत्व ्रवयरचे िर लोिही तशिले

परतहजेि. त्यरांच्यर मिे , “मरझी सवग प्रजर मररठी तिसरी इयत्तर िरी तशिून ियरर झरली असिी िर त्यरांनर

ररजिररभरररचे हक्क आनांदरने दे ऊन मी आजच तवश्ररांिी घेिली असिी … … िे व्हर इांग्रजी अतधिरऱ्यरांच्यर
हरिून सत्तर िरढू न घेऊन िी तव्रसांपन्न अशर अल्पसांख्यरांि ब्ररह्मण वर्ाच्यर हरिी दे णे मलर तबलिूल पसांि

नरही.” िसे िेले िर पन्हर पेशवरई येईल ही भीिी ररजर्षीनर वरिि होिी. त्यर सांदभांि िे म्हणिरि:
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“खरलच्यर वर्ाच्यर लोिरांच्यर बद्धीवर व ज्ञरनरवर जे जड व जलमी जू लरदले र्ेले आहे िे झर्ररून
दे ण्यरची शक्ती बहजन समरजरच्यर अांर्ी येण्यरस “सक्तीच्यर व मोफि प्ररथतमि तशक्षणरची फरर जरूरी आहे

असले तशक्षण िोल्हरपूर सांस्थरनच्यर रयिे स दे ण्यरस प्रररांभ झरलर आहे .” त्यरमळे समरजरिील

‘सतशतक्षिरांची ब्यरॉक्सी’ – मक्तेदररी – मोडू न िरढिर येईल; यरवर ररजर्षींची श्रद्धर आहे . त्यरांच्यर मिे ,
“आधी ररजिीय सधररणर िी आधी सरमरतजि सधररणर” हर वरद यरच ब्यरॉक्सीच्यर प्रवृत्तीिून जन्मले लर
आहे .

शेविी ‘तरतलजस ब्यरॉक्सी’ मध्ये ररजर्षी सरांर्िरि, “तमळरले ल्यर स्वररज्यरच्यर हक्करची जबरबदररी
ओळखून पढररले ले लोि स्पशास्पशाचे बांड मोडू न, इिर सधररले ल्यर लोिरांप्रमरणे सवग प्रजरजन आपले

दे शबरांधव आहे ि अशी जरणीव बरळर्ून तनुःपक्षपरि बद्धीने त्यरांनर तव्र दे िील अशी मी आशर िरिो.”
सरररांश, यर दे शरची उन्निी व्हरवयरची असेल िर जरतिभेदरचर अडथळर नष्ट िरणररे तशक्षण सवांनर तमळरले
परतहजे. िे त्यरांच्यरपयंि नेऊन पोचतवले परतहजे असे, ररजर्षीच्यर जीवनरचे िृतिशील ध्येय होिे.

***
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दोन

तरतलजस ब्यरॉक्सी
***

मरझ्यर तप्रय मररठे बांधूनो, मररठर तव्रथी वसतिर्ृहरच्यर परयरचर दर्ड बसतवण्यरच्यर महत्त्वरच्यर समररांभरस
मलर बोलरतवले यरचर मलर मोठर आनांद वरिि आहे . मी हे िरम मोठ्यर हौसेने िरीि आहे .

ही सांस्थर मररठ्यरांचे िैवररी व उदरर दरिे श्री. उदरजीररव पोवरर महरररजसरहे ब धरर यरांच्यर औदरयाने व
प्रेमरने उदयरस आली. हे जे रोपिे येथे लरवले र्ेले त्यरलर परणी घरलू न व योग्य िऱ्हे ने खि दे वन
ू त्यरची
वरढ िरण्यरस मरळीही उत्तमच तमळरले . तनरलस, स्वरथगपररङमख, ििगव्यतनष्ठ, सत्यरवर अचल श्रद्धर

असणररे, परोपिररी व आत्मीयिर असणररे असे सेवि तमळरल्यरवर िोणत्यर सांस्थेची वरढ होणरर नरही?
मररठ्यरांचे पढररीपण स्वीिररून त्यर त्यर िरलरस अनरूप अशी नरवरजण्यरलरयि िरमतर्री आमच्यरिील
परिीलवर्ग हमे शर िरीि आलर आहे , असे मररठ्यरांचर इतिहरस वरवर परहरणरऱ्यरस दे खील तदसून येईल.
मोठमोठ्यर लढरयर मररून, दे श कजिण्यरच्यर िरमरि िे िोणरस हरर र्ेले नरहीि. यर सध्यरच्यर शरांििे च्यर

िरळरिही हे मदग अज्ञरनरूपी लोिशत्रूशी झर्डि आहे ि. हे परिील िलभूर्षण िोण आहे ि हे आपण
जरणिच आहरि. िे मरझे तमत्र ररवबर थोररि परिील, वणीिर व दरदर मोरे परिील, कपपळर्रव बसवांि हे
आहे ि. त्यरांनी यर सांस्थेच्यर उन्निीितरिर तििी झीज व िष्ट सोसले आहे ि व स्वरथगत्यरर् िेलर आहे हे

मजपेक्षर आपणरस जरस्ि मरतहिी आहे . त्यरांनर सरहरय्य िरणररे आस्थेवरईि लोि पष्ट्िळच आहे ि. त्यर

सवांची नरवे सरांर्णे शक्य नरही. थोडी नरवे सरांर्न
ू बरिीच्यरांची र्रळणे उतचि नरही. त्यर सवानर त्यरांच्यर
िरमतर्रीबद्दल मी शिशुः धन्यवरद दे िो.

वरच्यर प्रपांचरची हे ळसरांड िरून आपल्यर मलरलर समरजसेवस
े वरहू तदल्यरबद्दल रर. भरऊसरहे ब थोररि
परिील, वणी यरांचेही समरजरवर फरर फरर उपिरर आहे ि. जसे बीज िसर अांिर. ‘मलग्यरने बरपरलर मरर्े
िरिरवे अशीच शहरण्यर बरपरची इच्छर असिे . भरऊसरहे बरांची इच्छर पूणग झरली म्हणून िे धन्य आहे ि.

यर बोतडं र्चे धोरणही अनिरणीय आहे . मररठर तशक्षण पतरर्षदे च्यर प्रसांर्ी मररठे लोिरांच्यर औदरयाने यरची

स्थरपनर झरली असिरही सवग जरिींच्यर मलरस यरचे प्रवेशिरर खले ठे वण्यरि चरलिरांनी आपल्यर मनरि
थोरपणर व उज्ज्वल दे शभक्ती दरखतवली आहे . सवग मरणसे एिरच ईश्वररची ले िरे असल्यरने त्यरांचे

परस्पररशी बांधत्वरचे नरिे आहे हे सत्यशोधि समरजरचे मख्य ित्त्व प्रचरररि आणून आपले मनोधैयग व

सत्यतनष्ठर स्पष्टपणे दरखतवल्यरबद्दल येथील चरलिरांची िररीफ िररवी तिििी थोडीच. हे ‘िॉस्मरपॉतलिन
ित्त्व’ तजिक्यर सांस्थरांिून पसरें ल तिििे चरांर्ले . त्यर योर्रने जरतिभेद मांदरवून ऐक्य होण्यरस चरांर्ले
सरहरय्य होिे .

मी प्रथमिुः अर्दी िॉन्झव्हे तिव (Conservative) म्हणजे जन्यर मिरचर िट्टर अतभमरनी होिो. जरतिभेद
िरयम ररतहलर परतहजे व परळलर परतहजे असे मरझे मि असे. अशर दररतभमरनरने इिररांची उन्निी होण्यरच्यर

मरर्ाि मी अडथळर िरिो यरची जरणीव मलर नसे. दसऱ्यर जरिीच्यर लोिरांनी भरतवले ल्यर सभेि जरऊन
अध्यक्षस्थरन स्वीिररणे म्हणजे आपलर धमग बडतवणे असे मलर वरिे . आजही जरति पतरर्षदरांि अध्यक्ष होणे

मलर पसांि नरही. पण यरचे िररण मरत्र पूवीच्यर िररणरहू न फरर तभन्न आहे . िे व्हर मी जरत्यरतभमरन सोडिो
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हे वरईि आहे असे मलर वरिे . मी जरति पतरर्षदरांस उत्तेजन तदले िर जरतिभेद िीव्र िेल्यरचे परप मरझ्यर
डोक्यरवर येईल अशी मलर आज भीिी वरििे .

सवग जरिींच्यर पढरऱ्यरांनर मरझे सरांर्णे आहे िी, आपली दृष्टी दू रवर ठे वर. परयरपरिेच परहू निर. जरिीभेद

मोडणे इष्ट आहे . जरूर आहे . जरतिभेद परळणे हे परप आहे . दे शोन्निीच्यर मरर्ाि हर अडथळर आहे . हर दू र
िरण्यरचे प्रयत्न जोररने िेले परतहजेि. ही जरणीव पक्की ध्यरनरि ठे वन
ू मर् ह्यर तदशेचर प्रयत्न म्हणून जरति

पतरर्षदर भरवर. जरतिबांधन दृढ िरणे, जरतिभेद िीव्र होणे, हर पतरणरम ह्यर पतरर्षदरांचर होऊ नये ही
खबरदररी घेिली परतहजे.

जरतिभेद हर स्वरभरतवि आहे व िो परळणे व ररखणे समरजरच्यर उन्निीस आवश्यि आहे असे प्रतिपरदन
बऱ्यरच वेळर उच्चर दजाच्यर लोिरांिडू न िरण्यरि येिे. आपलर व आपल्यर पढील सांििीचर उच्च दजा
िरयम ररहरवर व इिररांवर सत्तर र्रजतवण्यरस तमळरवी अशी िीव्र इच्छर यर प्रतिपरदनरच्यर बडरशी असिे .

कहदस्थरनरि आहे यर प्रिररचर जरतिभेद पृर्थ्वीच्यर परठीवर िोणत्यरही दसऱ्यर दे शरि नरही. यर तवश्वरि

दसऱ्यर िोणत्यरही ग्रहरवर िरी िो सरपडे ल िी नरही यरतवर्षयी सांशयच आहे ! कहदस्थरनलर जी र्लरमतर्री
आज हजररो वर्षे भोर्रवी लरर्ि आहे . तिचे प्रधरन िररण हर जरतिभेद आहे . जरतिभेदरपरसून निसरनीपेक्षर
फरयदरच जरस्ि झरलर आहे असे िोणरस दरखतविर येईल िरय?

सवग लोिरांि जरिीच्यर रूपरने असे अनल्लांघ्य भेद मरजल्यरवर त्यरांच्यरि एिी होणे फरर िठीण; िेवळ
अशक्य आहे . िरही थोडर वेळ स्वरथग सरधण्यरसरठी हे भेद नजरे आड िरण्यरचर प्रयत्न होईल. पण यरपरसून

फलतनष्ट्पिी अर्दी थोडी व िरत्परिीच. सवग दे शभर भेद मरनल्यरवर एिी िशी होणरर? िी मळीच शक्य
नरही. ‘जरतिभद असू ्र पण जरतििे र्ष मरत्र निो,’ असे म्हणणररे पष्ट्िळ आहे ि. हे मि प्ररमरतणिपणरचे

असल्यरस त्यरांच्यर अज्ञरनरची िीव िेली परतहजे. िररण जरतिभे दरचे िरयग जरतििे र्ष हे आहे . िे व्हर िरयग
नरहीसे िरण्यरस िररणही िरढू न िरिले परतहजे.

जरतििे र्ष हर कहदस्थरनचर फरर पररणर रोर् आहे . परशररमरने तनुःक्षतत्रय पृर्थ्वी िेली, यर म्हणण्यरि
जरतििे र्षरचे प्रतिकबब पूणगपणे पडले ले तदसेल. पेशव्यरनी ब्ररह्मणेिररांच्यर घररवर र्रढवरचे नरांर्र तफरतवले

यरचेही िररण िे च. त्यरांच्यर शेंड्यर व जरनवी श्री तशवरजी महरररज व मररठे वीर यरांनी रक्षण िेली िेच

ब्ररह्मण, ‘मररठे शूद्र आहे ि’असे तबनतदक्कि प्रतिपरदन िरिरि यरचे िररण दसरे िोणिे ? यर जरतििे र्षरची
उचलबरांर्डी िररवयरची असेल िर जरतिभेदच मोडलर परतहजे. जरतिभेद मोडू न आपण सवग एि होऊ यर.

मरझ्यरवर असर एि आरोप आहे िी, मी जरतिभेद नसरवर अशर मिरचर असूनही जरति मत्सर वरढवीि
असिो. हर आरोप अर्दी तमर्थ्यर आहे . जरतिमत्सर वरढतवण्यरचर मरझर प्रयत्न मळीच नरही.

जरत्यरतभमरनरच्यर, तशवरजी महरररजरांच्यर किवर धमाच्यर आड ररहू न मी र्ोळ्यर मळीच मररीि नसिो. अशर
आडू न र्ोळ्यर मररण्यरचर मी तधुःक्करर िरिो. मरझ्यर मरर्रसले ल्यर बांधू-भतर्नींनर र्लरमतर्रीि लोिू

परहरिरि त्यरांचर मी तधुःक्करर िरिो. मरर्े पडले ल्यरांनर मी सररखे, म्हणजे एिर जरिीचे समजिो व त्यरांनर वर
आणण्यरचर प्रयत्न िरिो. हे मरझे पतवत्र ििगव्य आहे असे मी समजिो. असे मी न िरीन िर मी
ििगव्यतवन्मख झरलो असे मरझे मन मलर िोचील. यर मरर्रसले ल्यर जरिीलर वर आणण्यरचे प्रयत्न झरले

अनुक्रमणिका

नरहीि िर जरतिभेदरचे िटिे अतभमरनी वीर तिलर दडपून िरिल्यरतशवरय ररहरणरर नरहीि; यरसरठी
मरर्रसले ल्यरांचर िैवरर घेणे हे जरतििे र्ष वरढतवणे नव्हे हे उघड आहे .

जरतिभेद मोडू न, िेवळ जन्मरच्यर सबबीवर दसऱ्यरस हीन मरनण्यरचे नरहीसे होईल व यर रीिीने

जरतििे र्षरचर नरयनरि होईल, िो सतदन असे मी समजेन! मी जरतिभेद नसरवर म्हणिो व जरतिभेद
मोडण्यरचर जरहीररीिीने प्रयत्नही िरिो. िथरतप मरझे सभोविरलचे लोिरांिून जरतिभेदरचे बांध मलर
िोडिर येि नरहीि म्हणूनच मी िमचर अध्यक्ष होण्यरस खरोखरच योग्य नरही. मी असे िरही मूखग लोि

परहरिो िी, िे आपल्यर बांधभतर्नींनर पशपेक्षर व र्ोमयरहू नही नीच समजिरि. पण सवग लोिरांचे आपण
पढररी आहो असे भरसवून िमचे चरांर्ले िरू अशर थरपर दे ऊन फसतवण्यरि त्यरांनर शरम वरिि नरही.

जपरनरिील सरमररई लोिरांनी आपलर जन्मरने प्ररप् झरले लर उच्च दजा सोडू न तदलर म्हणून जपरनमध्ये ऐक्य
होऊन त्यर दे शरची उन्निी झरली. त्यरप्रमरणे ब्ररह्मणरांनी जरतिमत्सर सोडल्यरतशवरय आमच्यर लोिरांची

उन्निी होणरर नरही. सवग जरिींनर हरि दे ऊन त्यरांनर आपल्यरबरोबर घेऊन सवाची स्स्थिी सधररणे हे िरम
क्षतत्रयरांनी अवश्य िेले परतहजे. िे त्यरांचे ििगव्य आहे . ब्ररह्मण लोिरांनर जन्मतसद्ध धरर्ममि बरबिीि श्रेष्ठपणर

आहे . त्यरच्यर जोररवर त्यरांची एि ‘धरर्ममि ब्यरॉक्सी’च झरली आहे . ही ब्यरॉक्सी मोडल्यरतशवरय व सवास
धरर्ममि बरबिीि सररखे हक्क तमळरल्यरतशवरय िधीही दे शोद्धरर होणरर नरही यरसरठी आमच्यर लोिरांनी

ब्ररह्मणरांिडू न पूजर िरतवणे व त्यरांच्यरिडू न धमगिृत्ये चरलतवणे , हे सोडले परतहजे. िसेच त्यरांच्यरिडू न
धमगग्रांथ किवर िथर, पररणे वर्ैरे ऐिण हे ही सोडले परतहजे. नरहीिर ब्ररह्मणरांच्यर श्रेष्ठपणरच्यर िथरच

आमच्यर लोिरांच्यर िरनरवर येणरर. आमचेच पूवज
ग ररम-िृष्ट्ण यरांची पूजर, ब्ररह्मण लोि ितरिरि यरवरून
ब्ररह्मणरचर दजा व जरि आमच्यरपेक्षर हलिी आहे हे उघड आहे . असे असूनही िे आम्हरांस हीन ले खिरि.
िे व्हर त्यरांनर सोडू न आमची िरमे आम्हीच चरलवरवीि असे मरझे ठरम मि आहे . मी इििे स्पष्टपणे बोलि
आहे त्यरबद्दल मरफी असरवी.

मी ब्ररह्मणरांवर प्रेम िरीि असिरही जर िे मरझर िे र्ष व तिरस्िरर िरिील िर मलरही जशरस िसे वरर्रवे

लरर्ेल. त्यरांची मरझ्यरशी प्रेमरची वरर्णूि आढळू न येईल िरच मी मरझ्यर घरच्यर दे वरांची पूजर व इिर
धमगिृत्ये ब्ररह्मणरांिडू न िरवून घेण्यरचे चरलू ठे वीन. नरहीिर ब्ररह्मण पजरऱ्यरांनर बांद िरून मरझ्यर घरच्यर
दे वरची पूजर मी मररठे पजरऱ्यरिडू न िरवून घेईन. िे मलर मनष्ट्य समजि असिील िरच त्यरांच्यरिडे
पजररीपणर ठे वीन आतण जर िर िे मलर जनरवररप्रमरणे समजिील िर मी ठे वणरर नरही.

ब्ररह्मणरांनी एििर सरमररई लोिरांप्रमरणे जरतिमत्सर सोडले परतहजेि िरच जपरनी लोिरांप्रमरणे दे शरची

उन्निी होईल, नरहीिर मळीच होणरर नरही. क्षतत्रयरांचे मरत्र ििगव्य आहे िी, सवग जरिींनर हरि दे ऊन
चरलतवणे. ब्ररह्मणरांची ‘तरतलजस ब्यररक्सी (Religious Beauracracy) ििू न पडल्यरतशवरय िधीही
दे शोद्धरर होणरर नरही. सबब ब्ररह्मण पजररी व ब्ररह्मणरांिडू न धमग ऐिण्यरचे सोडले परतहजे.

‘लोिसांग्रह’ चे एतडिर तविरन् व मरझ्यरपेक्षर शहरणे आहे ि. मी त्यरांचर तित्तर घ्यरवर हे बरोबर आहे . त्यरांनी

मरझ्यर भरर्षणरचर तवपयास िेलर आहे . सवग भरर्षण वरचून मरझी योग्य चूि दरखवून , िसे त्यरांनी मरझ्यर

पदररि घरिले असिे िर त्यरांचे िे िृत्य वां् व पूज्य मरनले असिे . त्यरांचर ‘हम िरे सो िरयदर’ चरलणरर
नरही. प्रेमरने प्रेम वरढिे व िे र्षरने िे र्ष वरढिो. प्रेमरने जनरवररस वरर्तवले िर िे जनरवरदे खील उलिे प्रेम

िरिे . मी स्पोिग समन आहे . मी मरझर तचत्तर आतििेहू न आणतवलर आहे आतण िो िोल्हरपररपरसून दोनशे

अनुक्रमणिका

मैलरांवरील जांर्लरि सोडलर. िे थून िो मरलिरस हडिीि परि आलर! जनरवरे प्रेमरने वरर्तवली िर इििे
प्रेम दरखतविरि, िोच तचत्तर जलू मरने वरर्तवलर असिर िर पळू न र्ेलर असिर, मनष्ट्यरलर चरवलर असिर; हे

आमच्यर पढरऱ्यरांनर िळू नये िरय? इिररांनर हीन किवर अस्पृश्य म्हणण्यरि त्यरांचर िरय मोठे पणर वरढणरर
आहे ?

मांबई, सोलरपूर, अहमदरबरद, अमृिसर व लरहोर वर्ैरे तठिरणी जे दां र्े झरले त्यरि सतशतक्षि पढररी मरर्े

ररहू न र्रीब लोिरांवर प्रसांर् आलर, यरचे िररण त्यरांचे अज्ञरन. पढरऱ्यरांचर िरवर त्यरांनर समजलर नरही.
लोिरांस थोडे जरी तशक्षण असिे िरी असे प्रिरर झरले नसिे !

महरत्मर र्रांधी, डॉक्िर सत्यपरल व तिचलू यरांच्यरतवर्षयी मरझी मोठी पूज्यबद्धी आहे . हे दां र्े त्यरांनी मद्दरम
िरतवले असे म्हणण्यरचे धरष्ट्यग मी िेव्हरही िरणरर नरही. त्यरांच्यर हरिरखरलच्यर लोिरांच्यर चिर झरल्यर व

यर चिरांचे कशिोडे यर थोर तवभूिींवर उडरले एवढे च मी म्हणिो. ‘ररजिररण’ ित्यासररख्यर मजवर िीिर
िरणरऱ्यरस मरझी तवनांिी आहे िी, त्यरांनी मरझे समग्र भरर्षण दे ऊन, प्रत्येि पॅरेग्ररफसमोर त्यरवर आपली
िीिर असेल िी छरपरवी. असे िेले म्हणजे लोिरांस आपले मि दे ण्यरस बरे पडे ल. अधाअतधि मजिूर
र्रळू न थोडे से अविरण घेिल्यरने मरझ्यर सरांर्ण्यरचर तवपयास होिो. ररजिररण ित्यास अशी तवनांिी िरणे

हे मी मोठे धरडस ितरिो अशीही भीिी वरििे . िररण मर् त्यरस तवरूद्ध िीिर िरण्यरस स्थळे िमीच
तमळिील.

यरोपरिील किवर आमच्यर दे शरिील थोर परुर्षरांचे विगनभेद, त्यर मोडण्यरच्यर आवश्यििे ची सरक्ष दे ि आहे .
ल्यूथर व श्री तशवरजी महरररज यरांची चतरत्रे आम्हरस हे च तशितविरि.

श्री तशवरजी छत्रपिीनी िर मसलमरनरांचे मररठे िरून घेिले व दे शिरयाितरिर महररमरांर्रांचे तरसरले व
िोफखरने ियरर िरून; स्पशास्पशाच्यर तवचरररस जबरदस्ि धक्कर तदलर.

आमचे खरे महरत्मर बरदशहर अिबर शहर हे च आहे ि. ज्यरने कहदू -मसलमरनरांची एिी घडवून आणली व

खद्द स्विुः जोधरबरई नरवरच्यर रजपूि स्त्रीशी लग्न िरून तिलर कहदू च ररहू तदले व सूयालर अध्यग
दे ण्यरितरिर लरखो रुपये खचग िरून व्यवस्थर िेली, त्यरची सरक्ष हल्ली आग्रयरचर तिल्लर दे ि आहे . जी र्ोष्ट
तवसरव्यर शििरि अशक्य झरली आहे िी सिररव्यर शििरि यवन बरदशहरने शक्य िेली होिी.

इांग्रजी ररज्यरचे धोरण प्रजेस तव्र दे णे हे आहे : इांग्रजी तशक्षणरची िररे सवानर खली िेली. महरररणी
स्व्हक्िोतरयर व त्यरांचे पढील ररजे यरांच्यर िररिीदीि सवग जरिींनर तव्रमृिपरनरची जशी सांधी तमळरली िशी

ररमिृष्ट्णरच्यर िरळीही िोणरस तमळरली नरही. परांि तव्रमृिपरनरची मोिळीि सवांस झरली िरी यर पोयर
बहिरांशी ब्ररह्मणरांच्यर िरब्यरि ररतहल्यरने हे अमृि ब्ररह्मणेिररांपैिी फररच थोड्यरांस तमळरले . बहिे ि फरयदर
ब्ररह्मणरांचरच जरस्ि झरलर. यरमळे आिर स्वररज्यरच्यर हक्करची मरर्णी िरिरनर त्यरांचीच ओरड जरस्ि आहे

व स्वररज्यरचे अतधिरर तमळिील िे सवग आमच्यर िरब्यरि ररहरवेि अशी त्यरांची खिपि आहे . हे अतधिरर

त्यरांच्यर एियरच्यर पदररि पडू नयेि, इिर जरिीसही त्यरि तहस्सर तमळरवर असे प्रतिपरदन िरणररे लोि

त्यरस दे शद्रोही, दे शबडवे तदसिरि.जरिवरर प्रतितनधीचर हक्क मरर्णरऱ्यरांनर अशर शेलक्यर तशव्यर व शरप
दे ण्यरि येि आहे ि.

अनुक्रमणिका

मरझ्यर तचमिल्यर ररज्यरिील प्रजरजनरांनी एिर बरबिीि िरी तवशेर्ष नरव िमरवले आहे , हे मी
अतभमरनपूवगि सरांर्िो. त्यरांचे उदरहरण लोिरांपढे आल्यरने हर तित्तर पष्ट्िळ तठिरणी तर्रतवलर र्ेलर आहे .

तब्रतिश परलग मेंिलर ‘मदर ऑफ परलग मेंिस’ (Mother of Parliaments) असे मोठ्यर अतभमरनरने इांग्रजी व

इिर लोि म्हणिरि. त्यरचप्रमरणे िोल्हरपररस ‘मदर ऑफ बोतडं र् हरऊसेस’ (Mother of Boarding
Houses) म्हणजे ‘तव्रथी वसतिर्ृहरांची मरिर’ असे सरथग यश तमळरले आहे . िे थे मररठर, जैन, कलर्रयि,
सररस्वि, मसलमरन, दै वज्ञ, परांचरळ, कशपी, िरयस्थ, प्रभ यरांच्यर मलरांितरिर तव्रथी वसतिर्ृहे आहे ि.
आयगसमरज सवास सररखे ले खून र्रुिल चरलवीि आहे . तशवरय अस्पृश्य लोिरांच्यर तव्रर्थ्यांितरिर अशी

सांस्थर िरढू न अस्पृश्यरांचर अस्पृश्यपणर िरढू न िरिण्यरमध्येही र्रीब अशर िोल्हरपरच्यर लोिरांनी पढरिरर
घेिलर आहे . मरर्रसले ल्यर लोिरांपि
ै ी िरही लोिरांस वतिलीचीही परवरनर्ी दे ण्यरि आली आहे .

समरजरिील िृतत्रम उच्चनीच भरव नरहीसे िरणे , िसेच तस्त्रयरांची योग्यिर वरढतवणे यर सांबांधरने

समरजसधररणेस सरहरय्य िरणररे असे प्रर्िीपर िरयदे िरण्यरिही िोल्हरपरचर परय पढे च आहे . यर िरमी
मनुःपूवगि उत्सरहरने मदि दे णरऱ्यर मरझ्यर लरडक्यर प्रजेचे मी अतभनांदन ितरिो व त्यरस धन्यवरद दे िो!

सवग जरिीचे लोि पढे येऊन सरमरतजि, औ्ोतर्ि, तशक्षणतवर्षयि, सरिररी नोिरी वर्ैरे सवग बरबिीि

आपआपली जबरबदररी परी परडण्यरचे सरमर्थ्यग त्यरस येणे यरलर मी ‘जरिवरर प्रतितनतधत्व’ (Communal
Representation) म्हणिो. मरर्े पडले ल्यरांनर अशर प्रिररे पढे येण्यरस उत्तेजन दे णे हे मरझे ििगव्य आहे

असे मी मरनिो. जनिेलर व त्यरचप्रमरणे हीन स्स्थिीिील लोिरांस वर िरढण्यरस मी हरिभरर लरवीि

असिो. वयरि आले ल्यर व आपले तहिरतहि िळणरऱ्यर मलरिडे लक्ष दे ण्यरची आईबरपरस जरूरी नसिे .
पण जी अज्ञरन आहे ि, ज्यरांनर चरलिर येि नरही, ज्यरांनर धड उभेही ररहरिर येि नरही त्यरांची िरळजी
आईबरपरस घ्यरवी लरर्िे . िोणरस हरिरचर आधरर ्रवर लरर्िो व िोणरस उचलू नही घ्यरवे लरर्िे . असे
िरणररे आईबरप योग्य िऱ्हे ने आपले ििगव्य बजरतविरि असे होिे . सवग मलरांस सररखे वरर्वीि नसल्यरने िे

मलरमलरांि पक्षपरि िरिरि असर त्यरांच्यरवर आरोप िरणे हे अधमपणरचे होईल. हे च ित्त्व लक्षरि घेऊन

मी अर्दी तनिृष्ट स्स्थिीि असले ल्यरांस जरस्िीि जरस्ि उत्तेजन दे ि आहे . त्यरांनर नोिऱ्यर सढळ हरिरने

तदल्यर जरि आहे ि व वतिलीच्यर सनदरही त्यरांनर दे ऊन त्यरांचे तशक्षण, दजा व महत्त्व वरढतवण्यरि येि
आहे . यरप्रमरणे तव्रमृिरचे झरे च त्यर त्यर जरिींनर दरांखवून तदले असल्यरने त्यरांची उन्निी झपरयरने होईल
अशी मलर मोठी आशर आहे ब्ररह्मणेिररांनरही यरच ित्त्वरवर तवशेर्ष उत्तेजन मलर ्रवे लरर्ले . यर मरझ्यर
सरळ विगनरस ब्ररह्मणिे र्ष असर खोिर दोर्ष लरवण्यरि येि आहे . पण हर आरोप िदरतचत् प्ररमरतणिपणरनेही
िरण्यरि येि असेल!

अतलिडचे िरही ररजिररणी ब्ररह्मण म्हणिरि िी, ब्ररह्मणच आजपयगि पढररीपणर घेि आले व आिरही
घेि आहे ि. म्हणून त्यरचर हे वर वरिू न त्यरांचे परय मरर्े ओढण्यरितरिर जरिवरर प्रतितनधीसररख्यर मरर्ण्यर

िेल्यर जरि आहे ि. पण खरी स्स्थिी िशी नरही आमची ब्ररह्मण बांधूस हीच तवनांिी आहे िी, आपण यर िरमी
फरर पढे र्ेलेले आहरत् आपणरस धरवण्यरची शक्ती आहे . आम्ही आिर िोठे ररांर्ि आहोि. थोडे थोडे

पडिझडि उभ् ररहण्यरचर प्रयत्न िरीि आहोि. आमचे श्रम वरचतवण्यरितरिर आमच्यरवरील प्रेमरमळ
आपण आम्हरस उचलू न नेण्यरस ियरर आहरि. पण आपल्यर प्रेमरचर व िळिळीचर पतरणरम आमच्यर
निसरनीचर होईल. आम्हरलर आपण ररांर्ू तदले नरही व पडिझडि उभे ररहू तदले नरही िर आम्ही िरयमचे

पांर्ू होऊ. यरितरिर आपण आमच्यर ररांर्ण्यरचे व उभे ररहण्यरचे िौिि िरर व उत्तेजन ्र. प्रतिबांध िरु
निर. आमची धडपड आमच्यर अांर्ी शक्ती येण्यरसरठी आहे . आपल्यर िे र्षरमळे आम्ही िी ितरिो ही समजूि
चिीची आहे , असे आम्ही आमचे पढररी म्हणतवणरऱ्यरस नम्रपणे सरांर्िो.

अनुक्रमणिका

िरही विगमरनपत्रिरररांचर मरझ्यरवर असर आरोप आहे िी, मी मरझ्यर लोिरांस स्वररज्य दे ण्यरस तबलिूल

िबूल नरही. हर आरोप अर्दी खोिर असून िो मरझ्यरतवर्षयी र्ैरसमज व्हरवर म्हणून , मरझ्यर म्हणण्यरचर

तवपयास िरून मद्दरम िरण्यरि येि आहे . यरबद्दल मलर फरर तदलतर्री वरििे . ज्यर भरर्षणरसांबां धरने हर
आरोप िरण्यरि येिो िे भरर्षण िरिरनर मी म्हणरलो होिो:

[“बहजनसमरजरचर तशक्षणरबरबिीिलर दजा वरढू न, वतरष्ठ वर्ाच्यर बरोबरीने अांशिुः िरी िो आल्यरतशवरय सधररणेच्यर तदशेने मरझ्यर सांस्थरनच्यर
ररज्यिररभरररि लोिरांस हक्क दे ण्यरतवर्षयीचर बदल िरण्यरलर हरि घरलण्यरस मी धजरवणरर नरही”]

“But if I may be allowed to

express an opinion at this stage, I would only say that I, for one, would hesitate to make any

consitutional changes in my state in the direction of the Reforms until the general level of
education among the masses has risen and is at lest, partially equalised with that of the
higher classes.”

यरवरुन मरझ्यर म्हणण्यरचर तवपयास मद्दरम िसर िरण्यरि आलर हे आपल्यर ध्यरनी येईलच. मिदरर सांघरस

आपले हक्क समजून त्यरांचर उपभोर् घेण्यरची परत्रिर थोड्यर बहि अांशरने िरी त्यरांच्यर अांर्ी येण्यरपूवी व
लहरनसहरन जरिीस दे खील तव्ेची र्ोडी लरर्ण्यरपूवी स्वररज्य दे णे मलर सरतक्षि वरिि नरही.

शेिडर ७० । ८० लोिरांची ियररी नसिरही असे अतधिरर लोिरांस तदले र्ेल्यरस िे अल्पसांख्यरिरांच्यर

हरिरि पडिरि व जरतिभेदरने जखडले ल्यर आमच्यर दे शरि िे एिरच जरिीच्यर हरिी जरऊन स्वरथगबद्धीने

त्यरांनर इिररांचे भयांिर निसरन िरण्यरस सांधी तमळिे . आयग व अनरयग यरांच्यरमरर्ील इतिहरस, त्यरचप्रमरणे
पेशवरईचर अतलिडील इतिहरस यर मरझ्यर म्हणण्यरस भक्कम पररवे दे िील. स्वरथाची सरधने हरिी आली

म्हणजे चरांर्ले लोिही वरईि व जलू मी होिरि. मर् ज्यरांनी आज तपढ्रन्तपढ्र इिररांस र्लरमतर्रीि

तखिपि ठे तवले आहे व ज्यरांची इच्छर िसेच वरर्ण्यरची रीि उघड उघड तदसि आहे ; त्यरांच्यर हरिी सवग
सत्तर जरऊ नये यरतवर्षयी खबरदररी घेण्यरची िेवढी आवश्यििर आहे हे सरांर्ण्यरस परतहजे असे नरही.

मरझ्यर भरर्षणरचर आशय असरच आहे . ‘िेसरी’ वर्ैरे जहरल पत्ररांचे धोरण व िरवर िसर आहे हे आपणरस
मरहीि आहे च.

प्ररथतमि तशक्षण सक्तीचे िरण्यरच्यर अर्ोदर सध्यर उपयोर्रि असले ली शरळरर्ृहे तवस्िृि व हवेशीर िेली

परतहजेि व तििडे खचग िरण्यरची जरस्ि जरूरी आहे हे ‘िेसरी’ चे प्रतिपरदन िोणरही सरळ बद्धीच्यर

मरणसरस चीड आणील. (No cake to a few until all are served with bread) हे इांग्लां डरिील मजूर
पक्षरचे धोरण आहे . पण येथे शेिडर ९० लोि उपरशी आहे ि व दहर लोि खरि आहे ि. उपरशी लोिरांनर

िोंड्यरच्यर भरिरीचीही सोय िरण्यरअर्ोदर यर दहरांच्यर पोळीवर सरजूि िूपे वरढर असर ओरडर
िरणरऱ्यरांनर रयिे ची िळिळ तििपि आहे हे उघड होि आहे . कलर्रयि, जैन वर्ैरे व्यरपररी िौस्न्सलरि

जरऊन िरय िरर्डी धररवयरची आहे ? शेििऱ्यरांनी िरय िे थे नरांर्र चरलवरयचर आहे ? असे िस्त्सि तवचरर
आपल्यर पत्ररि घरलण्यरची व सभेि बोलण्यरची यरांनर लरज िशी वरिि नरही हे मलर समजि नरही. इांग्रज
अतधिरऱ्यरांच्यर हरिून सत्तर िरढू न घेऊन िी तव्रसांपन्न अशर अल्पसांख्यरांि ब्ररह्मण वर्ाच्यर हरिी दे णे मलर

तबलिूल पसांि नरही. परशररमरच्यर वेळेपरसून आजपयंि इतिहरस िरय सरांर्िो? तव्ेचर मतहमर फक्त

आपणरिडे च ठे ऊन इिररांस तव्ेपरसून दू र ठे वण्यरचर अखांड पद्धिशीर प्रयत्न सिि िरून ‘ब्ररह्मण
ब्यरॉक्सी’ने यर दतक्षणेि इिररांस र्लरमरच्यर स्स्थिीि िसे आतणले आहे ही र्ोष्ट तवसरणे िठीण आहे .

अनुक्रमणिका

खरलच्यर वर्ाच्यर लोिरांच्यर बद्धीवर व ज्ञरनरवर हे जे जड व जलू मी जू लरदले आहे िे झर्ररून दे ण्यरची

शक्ती समरजरच्यर अांर्ी येण्यरस सक्तीच्यर व मोफि प्ररथतमि तशक्षणरची फरर जरूरी आहे . असले तशक्षण मी

मरझ्यर रयिे स दे ण्यरस प्रररांभ िेलर आह. त्यरितरिर सक्तीच्यर तशक्षणरचर िरयदर िरून िो जररीने अांमलरि
ठे तवलर आहे . यरमळे पढील तपढी िरी लविरच तलतहणररी / वरचणररी होईल अशी मलर खरत्री आहे .

प्ररथतमि तशक्षणरवर मरझर भर आहे . िरी दय्यम व उच्च तशक्षणरिडे मरझे लक्ष िमी नरही. मरझे सांस्थरन

सरिररर व बेळर्रव यर तजल्ह्यरांपेक्षर लहरन असिरही आमच्यरिडे सरि हरयस्िूले चरलू आहे ि. दोन
लविरच सरू होिील. तशवरय यतनव्हर्मसिीचे परे तशक्षण दे णररे एि िॉले जही आहे .

मरझ्यर रयिे मध्ये प्ररथतमि व उच्च तशक्षणरचर प्रचरर िरण्यरची मरझी इििी जोररने खिपि चरलली आहे ;
यरवरून शक्य तििक्यर लविर रयिे स स्वररज्य दे ण्यरचे मरझे धोरण आहे हे आपले ध्यरनी येईलच. मरझी

सवग प्रजर, मररठी तिसरी इयत्तर जरी तशिून ियरर झरली असिी िरी त्यरांनर ररज्यिररभरररचे हक्क आनांदरने

दे ऊन मी आजच तवश्ररांिी घेिली असिी. आज तपढ्रन्तपढ्र जी रक्कम मरझे पूवगज व मी खरजर्ी
खचाितरिर घेि आहोि तिििीच रक्कम मरझ्यर प्रजेलर तवनांिी िरून त्यरांच्यरिडू न घेऊन बरिीच्यर
उत्पन्नरची व्यवस्थर मरझ्यर प्रजेच्यर सखरच्यर व उन्निीच्यर तप्रत्यथग खचग िररवी असे मी ठरतवणरर आहे .

आज ररज्यिररभरररचे सवग िरम मलरच िररवे लरर्ि आहे . प्रजेवर फक्त िर दे ण्यरची जबरबदररी आहे . पढे

िर दे णे व योग्यिो खचग िरणे ही जबरबदररी रयिे वर पडल पण मरझी प्रजर ही जबरबदररी घेण्यरस अर्ोदर

पूणगपणे नसली िरी अांशिुः िरी परत्र झरली परतहजे. म्हणजे रयिे िील थोडरसर भरर् पूणग सतशतक्षि
होण्यरपेक्षर सवग रयिेलर प्ररथतमि तशक्षणरचर थोडरिरी अांश तमळरलर परतहजे असे मरझे मि आहे .
रयिे मधील मोठर भरर् अडरणी ररतहलर, थोडे से लोि तव्रचररसांपन्न झरले व प्रजेस अतधिरर तदले िर िे

यर थोड्यर लोिरांच्यर हरिी पडणरर व ‘स्वदे शी ब्यरॉक्सी, ियरर होणरर. यर ‘सतशतक्षि ब्यरॉक्सी’ चर
िररभरर आमच्यर ओळखीचर आहे . फरर लरांब िशरलर, मररठ्यरांचर इतिहरस पहर. शरहू महरररजरांची भूल
होऊन पेशव्यरस अतधिरतधि सत्तर बळिरतवण्यरस सांधी तमळरली. यरचर पतरणरम छत्रपिींचर िरररर्ृहवरस
हर झरलर. जरतिभेद िीव्र झरले जरतिमत्सर वरढलर व अस्पृश्यरस िर र्ळ्यरि र्रडर्े व िांबरे स फेसरिी

बरांधून तफररवे लरर्े. हर प्रसांर् िठे ही पनुः येणे चरांर्ले नरही. यरितरिर अतधिररदरन िरण्यरपूवी सवग
लोिरांि तव्रप्रसरर िरण्यरिडे अर्ोदर लक्ष दे णे जरूर आहे .

मलर्र ििा झरल्यरवर त्यरवर सांसरररचर भरर िरिून तवश्ररांिी घेण्यरची आमची आयगपद्धिी आहे . त्यरप्रमरणे

मरझ्यर प्रजेची योग्यिर वरढवून, त्यरांच्यर हरिी सवग िररभरर सोपवून मरझ्यर खचापरिी एि ठरीव रक्कम
पेन्शनदरखल घेऊन मी िेव्हर मोिळर होईन असे मलर झरले आहे . हर मरझर हे िू जर्दीश िृपेने लविरच
पूणग होवो.

मरझ्यर म्हणण्यरचर तवपयास होऊ नये म्हणून मी पन्हर मरझे म्हणणे स्पष्ट ितरिो. र्रड्यरची दोन्ही चरिे

चरांर्ली व मजबूि परतहजेि. त्यरतशवरय र्रडर बरोबर चरलणरर नरही. िसेच र्रड्यरचे जू ही मजबूि परतहजे.
इांग्रजी मलखरि सधररणेच्यर नवीन िरय्रने नोिरशरही व लोिशरही यरांच्यरमध्येच सत्तर तवभरर्ली र्ेली

आहे . यरमळे नोिरशरहीच्यर हरिची सत्तर क्मरक्मरने लोिरांिडे जरण्यरची िजवीज िरण्यरि आली आहे .

पण सांस्थरांनी मलरखरि ही पद्धिी उपयोर्ी पडे ल असे वरिि नरही. िररण िेथे सत्तर चरर तठिरणी
तवभरर्ली जरणरर: प्रजर, लोिशरही, ररजर व तब्रतिश र्व्हनगमेंि. अशी चरर शिले ररजसत्तेची िरून क्मरने

अनुक्रमणिका

अतधिरर प्रजेिडे दे णे सोयीचे नरही. त्यरपरसून पष्ट्िळ अडचणी उत्पन्न होिील. मरझ्यर रयिे स ििगव्यरची

जरणीव पूणप
ग णे आली म्हणजे एिदम सवग ररज्यिररभरर त्यरांच्यरिडे सोपतवण्यरस मी िेव्हरही ियरर आहे .
एवढी जबरबदररी ओळखण्यरची परत्रिर रयिेि येईपयगन्ि मरझे मन फरर सरशांि ररहील. प्रजेलर पूणग हक्क

तदले म्हणजे ररजर फक्त नरवरचर मरर्गदशगि. सांस्थरनची प्रजर ही तब्रतिश सरिरररस जबरबदरर ररहणरर.
अशी तभन्न पतरस्स्थिी असल्यरने खरलसरिील सधररणरांच्यर योजनर सवांशी लरर्ू िरणे धोक्यरचे आहे .
यरसरठी ही सधररणर घडवून आणण्यरस उपरययोजनर चरांर्ली तवचररपूवगि झरली परतहजे.

‘आधी ररजिीय सधररणर िी आधी सरमरतजि सधररणर’ हर वरद समांजसपणरचर नरही. यर सधररणर स्विांत्र
नरहीि. एिरि एि र्ांिले ल्यर आहे ि. जण िरय यर दोन सधररणर ररष्ट्रोन्निीच्यर र्रड्यरची दोन चरिेच

आहे ि! एिच चरि लरवून र्रडर सरतक्षि नेणे शहरणपणरचे होईल िरय? यर र्ोष्टी तवचरररने तसद्ध आहे ि.

परश्चरत्य दे शरांचर अनभवही हे च सरांर्िो. ररजिीय सधररणर अर्ोदर परतहजेि. सरमरतजि सधररणेची िूिग
जरूरी नरही असे प्रतिपरदन ऐिू येिे िे व्हर िे थेच िरहीिरी परणी मरि आहे असे समजरवे. हे बोलणे िपिी
िरव्यरचे असिे .

वरस्ितवि परहरिर इांग्रज सरिररने प्रजेि तशक्षणरचर सरवगतत्रि प्रसरर िरण्यरचे िरम आपल्यर प्रत्यक्ष

नजरे खरली घेऊन िे योग्यप्रिररे फैलरवल्यरवर मर् स्वररज्यरचे हक्क रयिे च्यर स्वरधीन िरणे हे च योग्य
आहे . बरे असो. आजपयंि झरले िे झरले . आिर िरी तमळरले ल्यर स्वररज्यरच्यर हक्करची जबरबदररी ओळखून

पढररले ले लोि स्पशास्पशाचे बांड मोडू न, इिर सधररले ल्यर लोिरांप्रमरणे सवग प्रजरजन आपले दे शबरांधव
आहे ि अशी जरणीव बरळर्ून, तनुःपक्षपरिबद्धीने त्यरांनर तव्र दे िील व मरझे तमत्र ररवबर थोररिरांचे उदरहरण
तर्रतविील अशी मी आशर ितरिो.

क्वीन स्व्हक्िोतरयर यर ईश्वरअांशी ररज्यित्या होऊन र्ेल्यर. त्यरांच्यर िररिीदीि कहदस्थरनची व सवग तब्रतिश

सरम्ररज्यरची फरर भरभररि झरली. पण्यिीिी जॉजग बरदशहरची िररिीदग ही तवशेर्ष भरभररिीची होऊन
सवांस उन्निी प्ररप् होऊन सख लरर्ेल अशी मलर खरत्री वरिि आहे .

शेविी आजच्यर प्रसांर्ी ‘ररजिररण’ पत्ररचे सप्रतसद्ध सांपरदि रर. दरमले , बी. ए; एलएलबी; यरांचे मनुःपूवि
ग
आभरर मरतनिो. िररण त्यरांनी मरझ्यर बऱ्यरच चिर मरझ्यर नजरे स आतणल्यर आहे ि. अशरच मरझ्यर चिर
त्यरांनी वरचेवर िरढरव्यर व मलर सधरररवे. िे मरझ्यरपेक्षर अनभवरने व म्हणून वयरनेही वृद्ध आहे ि. तशक्षणरि

िरी त्यरांची मरझी िलनर होणेच शक्य नरही त्यरांनी आपले आयष्ट्यच दे शिरयास वरतहले आहे . ‘ररजिररण’
(Politics) हर िर त्यरांच्यर आवडीचर तवर्षय. ररत्रांतदवस यर तवर्षयरचर तनतदध्यरस. ररजिररणी लोिरांि यरांचे

हमे र्षचे वरर्णे. मरझे सररे आयष्ट्य घोडे व जनरवरे यरांची पैदरस िरणै, तशिरर खेळणे, मल्लतव्र व इिर
शरीरवृद्धीचे खेळ यरि र्ेले. ररजिररणरचर अभ्यरस मरझ्यर हरिून झरले लर नरही. दरमले मरझे र्रु होण्यरस
योग्य आहे ि. त्यरांनी मरझ्यर चिर वररांवरर िरढरव्यरि व त्यर दरूस्ि िररव्यरि. त्यरांनी मलर भेिून
यतक्तवरदरने मरझी खरत्री िररवी म्हणजे मरझी वरस्ितवि सधररणर होईल. मरझी जी प्ररमरतणि समजूि आहे

किवर होईल त्यरप्रमरणे मी बोलिो व वरर्िो. यरलर परतहजे िर दररग्रह म्हणर. प्रत्येिरलर भरर्षण स्वरिांत्र्य,
यर तदवसरि आहे अशी मरझी समजूि आहे . त्यरप्रमरणे मी वरर्ि आहे . मरझ्यर िल्यरणरची अशीच आस्थर
‘ररजिररण’ ििे व इिर दे शभक्त यरांनी बरळर्रवी अशी मरझी त्यरांस तवनांिी आहे .

***
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िीन

हत्तीचे बळ
***

ररजर्षींनी िोल्हरपूर सांस्थरनरि सक्तीच्यर मोफि प्ररथतमि तशक्षणरचर िरयदर िेलर. िसेच मरध्यतमि व उच्च

तशक्षणरचीही सोय िेली. िोल्हरपूर शहररच्यर तवतवध भरर्रांि, र्िरर्िरने अनेि जरिवरर वसतिर्ृहे सरू
िेली. त्यरमळे मत्सररने पेिले ल्यर ब्ररह्मण पढरऱ्यरांनी त्यरांच्यरवर अनेि आरोप िर िेले च तशवरय त्यरांनी

ब्ररह्मणेिररांच्यर िरयापरसून पररवृि व्हरवे म्हणून जॅक्सन, रॅंड यरांच्यरप्रमरणे अवस्थर होईल अशर धमक्यरही
तदल्यर.

‘हत्तीचे बळ’ मध्ये, प्रररांभीच यर भ्यरड प्रवृत्तीचर ररजर्षींनी समरचरर घेिलर असून त्यर सांदभाि िे म्हणिरि:
“िे व्हर ब्ररह्मण लोिरांनी तचडू न, खोिी िररस्थरने रचून इांग्रज सरिररचर र्ैरसमज िेलर व त्यरांस

(सरिरऱ्यरचे श्री प्रिरपकसह महरररज) र्रदीवरून दू र िरतवले . अशीच भीिी मलरही िे आज घरलीि आहे ि,
पण मी ईश्वरी व इांग्रजी न्यरयरवर व आपल्यरसररख्यर खऱ्यर दे शप्रेमी स्नेह्यरांच्यर सहरनभूिीवर तवश्वरस ठे ऊन,
स्वस्थ मनरने मरझे ििगव्य िरीि ररहीन. आपले िरम आपण िरून आपण लोिरांनी – िरय िेले परतहजे हे

सरांर्िरनर ररजर्षी म्हणिरि, “अशर ब्ररह्मणेिर सभर जरर्ोजरर्ी भरल्यर परतहजेि... प्यररे बांधू हो, एि व्हर,
जोररचर यत्न िरर व बौतद्धि र्लरमतर्रीिून सिू न जर. स्विांत्रिे ितरिर जीव ्र. िरय वरिे ल िे िरर. परांि
िम्हरलर जे पशूप्रमरणे वरर्तविरि त्यरांच्यरपरसून स्वरिांत्र्य तमळवर. बररीिसररीि भेद तवसरून ….

***

हबळी : २७ जलै , १९२०

िनािि ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षदे च्यर समररोपप्रसांर्ी शरहू महरररजरांनी तदले ले भरर्षण
परमे श्वररच्यर घरी जे रूजू आहे व शभ आहे िे च िृत्य िरर; अन्यरयरनें वरर्ू निर. यरसरठी सरमरतजि व
धरर्ममि सधररणरांमध्ये मनोधेयग धरर आतण एि ररष्ट्र िरर. मर् िमच्यरि ररजिीय सधररणेस जोर येईल.”

ब्ररह्मणेिररांनर सवांर्ीण तशक्षणरच्यर मरध्यमरिून ‘आत्मबळ’ दे िरनर, सरमरन्यरांच्यर अांर्रमनरमध्ये चेिरवणी
तनमाण िरण्यरची ररजर्षींची अष्टरवधरनी सरवधतर्री लक्षणीय आहे .

***
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***

िरही वर्षापूवी िरही ब्ररह्मण पढरऱ्यरांनी लोिसेवच
े र मोठर आव आणून प्ररथतमि तशक्षण सरिररने तदले

परतहजे असर ओरडर िेलर. परांि पढे त्यरांनी स्विुः िरय िेले ? फक्त िोंडरची वरफ दवडली एवढे च! िे च
दसरे उदरहरण घ्यर. आय. सी. एस. ची परीक्षर कहदस्थरनरिही सरु झरली परतहजे अशी चळवळ सरू िेली,
चरलू ठे तवली व ितमशन नेमन
ू घेिले . परांि आमच्यर सदै वरने त्यरांि त्यरनर यश आले नरही. त्यरिील इांतर्ि

आपण नीि ध्यरनरि घ्यर. जर प्ररथतमि तशक्षणरची खिपि िे मनरपरसून िरिे िर ज्यरप्रमरणे आय. सी.
एस. परीक्षेितरिर फांड उभररलर, त्यरचप्रमरणे, प्ररथतमि तशक्षणरितरिर फांड उभररून र्रवोर्रव मरस्िर

परठवून प्ररथतमि तशक्षणरस सरुवरि िरणे त्यरांनर अशक्य होिे िरय? आय. सी. एस. च्यर खिपिीलर व
िॉले ज स्थरपन िरण्यरलर मरत्र भरपूर पैसर तमळिो. पण प्ररथतमि तशक्षणरस मरत्र यर लोिरांजवळ पैसर
नरही. िर? त्यरच्यर योर्रने ब्ररह्मणेिररांस फरयदर झरलर असिर हे च त्यरिील इांतर्ि होय.

अनरथ बरतलिरश्रमरसररख्यर सांस्थर सवांच्यर पैशरवर उभररल्यर जरिरि. परांि त्यरांच्यर तनयमरांचे तनरीक्षण
िेल्यरस मलई सवग ब्ररह्मणरांच्यरच पदरी पडिे असे तदसून येिे. त्यरिील एिच तनयम घ्यर. ज्यर जरिीि

पनर्मववरहरची चरल नरही अशरांच्यर तवधवरांनर फक्त यर सांस्थेमध्ये घेिर येईल, असर िो तनयम आहे . म्हणजे

ब्ररह्मण व मररठे अशर दोनच जरिी ररतहल्यर. त्यरि मररठ्यरांि बहिेि पडदर आहे . म्हणजे आश्रमरचर फरयदर
घेणररे फक्त ब्ररह्मण ररतहले . ब्ररह्मणेिररांनी पैसे मरत्र ्रवे. फरय्रची आशर धरू नये. अशर यर ब्ररह्मण–
िरव्यरस फसू निर. आपले तशक्षण आपल्यर हरिी घ्यर व उन्निीच्यर मरर्ास झपरयरने लरर्र.

ब्ररह्मण व ब्ररह्मणेिररांच्यर वरदरस आिर िोठे थोडे रूप घेऊ लरर्ले आहे . विगमरनपत्ररि मरझी नरलस्िी सरू

झरली आहे . धरिधमिी दरखवून व त्यरांच्यर सभ्यिेलर अनरूप असे मरझ्यर व मरझ्यर घरच्यर मांडळींतवरुद्ध

विगमरनपत्ररि रोज येि आहे . यर उपरही जर मी भ्यरलो नरही व अशर चळवळीिून अांर् िरढू न घेिले नरही

िर ज्यरचर उपयोर् त्यरांनी जॅंक्शन, रॅंड व जरधवररव यरांजवर िेलर अशर अति नीच, भ्यरड व सभ्यिेलर न
शोभण्यरजोग्यर त्यरांच्यर हत्यरररची योजनर मरझ्यरतवरूद्ध िेली जरईल अशीही मलर िे भीिी घरलिरि. परांि
असे भ्यरड व मनष्ट्यजरिीस लरजवणरऱ्यर हत्यरररचर उपयोर् िरून त्यरांची मनीर्षर िरी ईश्वर िृप् िरो!

ब्ररह्मणेिररांची उन्निी िरही िे र्षी व उपद्वव्यरपी लोिरांस इििी असह्य होिे िी, त्यर उन्निीच्यर मरर्ाि
अडचणी आणरव्यर अशी त्यरांनर इच्छर होिे . आपली ब्ररह्मणेिर पतरर्षद िरण्यरचे ठरल्यरवर हबळी येथील

बरजरररस आर् लरर्रवी व र्ेल्यर ररत्रीच श्रीनांदीची मूिी भग्न व्हरवी, यर र्ोष्टी आमच्यर मरर्ाि तवघ्न
आणण्यरच्यर उद्देशरने िर िेल्यर नसिील? अशर र्ोष्टींनी नरउमे द होण्यरचे िररण नरही. आम्ही मळीच

नरउमे द होणरर नरही. उलि आमचर उत्सरह असरच वरढणरर आहे . असले प्रयत्न आमच्यरिील बांधप्रे म
वरढतविील यरि मलर िरी शांिर वरिि नरही.

इांग्रजी ररज्यरपरसून आमच्यर उन्निीचे िरर िसे मोिळे झरले आहे हे पनुः पन्हर सरांर्ण्यरची जरूरी नरही. श्री

प्रिरपकसह महरररज छत्रपिी हे पेशव्यरांचे िरब्यरि असिर लहरनपणी तलतहणे , वरचणे तशिण्यरचीही त्यरांनर
बांदी होिी. िे व्हर त्यरांच्यर पूज्य व धोरणी आईने त्यरस ररत्री बररर वरजिर उठवून ब्ररह्मणेिर पांिोजीिडू न
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तलतहणे, वरचणे तशितवण्यरचे िरम िेले . पढे पेशवरई जरऊन इांग्रजरिडे ररज्य आल्यरवर आपले

क्षतत्रयत्वरचे हक्क परि तमळतवण्यरचे व ब्ररह्मणरांचे फरजील महत्त्व िमी िरण्यरचे िरम त्यरांनी हरिी घेिले .
िे व्हर ब्ररह्मण लोिरांनी तचडू न, खोिी िररस्थरने रचून, इांग्रज सरिररचर र्ैरसमज िेलर व त्यरस र्रदीवरून

दू र िरतवले . िशीच भीिी िे मलर आज घरलीि आहे ि. पण मी ईश्वरी व इांग्रजी न्यरयरवर व
आपल्यरसररख्यर दे शप्रेमी स्नेह्यरांच्यर सहरनभूिीवर तवश्वरस ठे वन
ू स्वस्थ मनरने मरझे ििगव्य िरीि ररहीन.

ब्ररह्मण यर शद्बरचे लक्षण ‘स्मृिी’ ग्रांथरिून तदले ले आढळिे. त्यर लक्षणरप्रमरणे ब्ररह्मण ब्रिमगरि असिो. पण
असर एि िरी मनष्ट्य हल्ली ब्ररह्मण म्हणतवणरऱ्यरांि तमळे ल िरय? शांिर आहे . आिर नििीच सरांतर्िले ली

मनष्ट्यपणरलर लरज आणणररी नीच िृत्ये िरणरऱ्यरांस ब्ररह्मण िसे म्हणिर येईल? असे असल्यरने हल्लीच्यर
िरळरि खऱ्यर ब्ररह्मणरांच्यर अस्स्ित्वरतवर्षयीच सांशय प्रिि िेल्यरस त्यरि चिले िोठे ? नित्यरच झरले ल्यर

यद्धरि आपलर लोप झरलर नरही असे क्षतत्रयरांनी तसद्ध िेले आहे . वैश्य िर आपल्यर व्यरपरररने सधन होऊन
उजळ मरर्ाने तफरि आहे ि. शूद्र तबचररे ररत्रांतदवस सेवर िरून आपली उपजीतविर िरीि आहे ि. परांि

ब्ररह्मणरांनी मरत्र िमगलोप िेल्यरमळे जन्यर वणगव्यवस्थेप्रमरणे आपले अस्स्ित्व अतजबरि लोप परवले आहे ,
असे िटयर वणाश्रमरतभमरन्यरस दे खील िबूल िररवे लरर्ेल.

आिर आम्ही िरय िररवे हे थोडक्यरि सरांर्िो : येथे भरल्यर िशर ब्ररह्मणेिररांच्यर सभर जरर्ोजरर्ी भरल्यर

परतहजेि. ब्ररह्मणेिररांची चळवळ, यशस्वीपणरने िशी चरलवरवी हे आपणरस मद्ररसिडू न तशिले परतहजे.
यरसरठी मद्ररसचे वक्ते आणू यर. पण्यर व मांबईस, त्यरांनी िेले ल्यर िरमरची जरणीव िरून दे ऊ यर. िे येिील
अशी मरझी खरत्री आहे . ब्ररह्मणेिररांच्यर पतरर्षदर भरवर. पणे -मांबई वर्ैरे तठिरणी त्यर लविरच भरवर.
मांबई-पणे येथील ब्ररह्मणेिर यर चळवळीच्यर तचिरिीि मद्ररसपेक्षर फररच मरर्े आहे ि. िे थील
ब्ररह्मणेिररांच्यर पढरऱ्यरांच्यर तशक्षणरपढे आमचे पढररी म्हणजे िेवळ मलरांप्रमरणे शोभिील.

प्यररे ब्रांधूहो, “एि व्हर, जोररचर यत्न िरर व बौतद्धि र्लरमतर्रीिून सिू न जर! स्विांत्रिे ितरिर जीव ्र,
िरय वरिे ल िे िरर. परांि िम्हरलर जे पशूप्रमरणे वरर्तविरि त्यरांच्यरपरसून स्विांत्रिर तमळवर. बररीिसररीि

भेद तवसरून एि व्हर व जोररचर यत्न िरर. परमे श्वरररच्यर घरी जे रुजू आहे िे च िृत्य िरर; अन्यरयरने वरर्ू
निर. मद्ररसच्यर ब्ररह्मणेिर लोिरांच्यर पतरसरने आपणही सोने बनू यर.’

सरमरतजि सधररणरांमध्ये धैयग व स्थैयग दरखतवले नरही िर ररजिीय बरबिीि िरी आम्ही िरय िरू

शिणरर? आतण ररजिीय बरबिीि आमचे अांर्ी स्थैयग नसेल िर आमच्यर ररजतनष्ठेची िरय किमि?
यरसरठी सरमरतजि व धरर्ममि सधररणरांमध्ये मनोधैयग धरर आतण एि ररष्ट्र िरर; मर् िसच्यर ररजिीय
सधररणरांस जोर येईल व िमची ररजतनष्ठर उज्ज्वल होईल.

ब्ररह्मण िम्हरांस तभवतविील. िमची व िमच्यर ििां बरिील मरणसरांची कनदर िरिील. त्यरांचर प्रतििरर िेलर

परतहजे. मी नरर्पूरच्यर एिर भरर्षणरि सरांतर्िले आहे िी, एखर्र तववतक्षि जरिीचे लोि ‘िम्हरलर मदि
िरिो’ असे म्हणून पढे येिील, त्यरांच्यरवर तवश्वरस ठे वू निर व स्वस्थ बसू निर. “जो दसऱ्यरवरी तवश्वरसलर
त्यरचर िरयगभरर् बडरलर.” हे ब्ररह्मणेिर बांधूनो, पष्ट्िळ ब्ररह्मण लोि सरवधपणरचे ढोंर् िरून िम्हरस मदि
ितरिो म्हणून पढे येिील. परांि त्यरांच्यरवर तबलिूल तवश्वरस ठे व निर.
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मी खरमर्रव येथील मररठर तशक्षण पतरर्षदे ि जरिवरर प्रतितनधीची सवलि फक्त दहर वर्षे मरतर्िली होिी.

िी तमळरली नरही. िरी नरउमे द होऊ निर. ‘िम्यनल तरप्रेझेंिेशन’चे दरन आिर आम्हरस निोच आहे . ‘We
will firsr deserve and then desire.’ ‘िम्यनल तरप्रेझेंिेशन’ तदले असिे िर आम्ही थोड्यर तदवसरि

लविर परत्र झरलो असिो. आमच्यर ब्ररह्मण बांधूबरोबर जोररने झर्डू न आमचे हक्क तमळतवण्यरचे िरमी िष्ट
सोसून, आम्ही तचिरिीने प्रयत्न िेले परतहजेि. परांडवरांिील भीमसेनरची परठ जतमनीस लरर्ली म्हणजे

त्यरस शांभर हत्तींचे बळ येई असे सरांर्िरि. यरिील िरत्पयग िे वढे आपण घेऊ यर. तजिक्यर जोररने आपणरस

प्रतििरर होईल, तजिक्यर अतधि अडचणी आपल्यर मरर्ाि येिील तििक्यर अतधि उत्सरहरने, अतधि
जोररने व अतधि इर्षेने आपण आपल्यर िरयास लरर्ू यर व यश तमळवू यर.

***
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चरर

सोशल तरफॉमग + एिी = स्वररज्य
***

तवसरव्यर शििरिील जीवनिलहरिून मरनवरलर सखरिडे नेणररे तशक्षण हे सवगस्पशी सरधन आहे िे

वरपरून, स्वरवलां बनरने स्विुःच्यर परयरवर उभे ररहरण्यरचर प्रयत्न प्रत्येिरने िेलर परतहजे असे ‘सोशल
तरफॉमग + एिी = स्वररज्य’ मध्ये ररजर्षींनी सरांतर्िले असून िशर प्रयत्नरांबद्दल तनररतश्रि सोमवांशीय

समरजरच्यर चरलिरांचे त्यरांनी हरर्मदि अतभनांदन िेले आहे . त्यरनर्षांर्रने स्वरिांत्र्य, समिर आतण बांधिर यर
अवाचीन यर्रिील मरनवी मूल्यरांचे महत्त्व तवशद िरिरनर, यर जीवनमूल्यरांसरठी झर्डले ल्यर व झर्डि
असले ल्यर िरयंित्यांच्यर िरयांचर त्यरांनी मोठ्यर स्वरतभमरनपूवगि र्ौरव िेलर आहे .

अशर स्वरूपरच्यर िरयामळे भररिरिील उच्चनीचिे ची, जरतिभेदरची दरी बजून समरज एिसांध बनिो यरवर
शरहू महरररजरांनी भर तदलर आहे . यर दे शरिील बहसांख्य जनिर सखी जीवनरची भरतर्दरर िररवयरची

असेल िर आधी ‘सोशल तरफॉमग’ होऊन आपली एिी झरली परतहजे, म्हणजेच आम्हरलर स्वररज्यरचे सांपूणग
फरयदे तमळिील; ही आपली भूतमिर ररजर्षींनी तनश्चरयपूवगििे ने मरांडली आहे . यरिूनच खरर दे शरतभमरन
जरर्ृि होऊन जनतहिवधगि ररष्ट्रवरद वरढीलर लरर्ण्यरस मदि होईल असे महरररजरांनी स्पष्ट िेले आहे .

शेविी, अशर ह्यर नव्यर परोर्रमी ररष्ट्रवरदरलर अडसर िरिणरऱ्यर प्रतिर्रमी शक्तींचरही ररजर्षींनी समरचरर
घेिलर आहे . िरही पणेरी पत्रिरररांनी, ररजर्षी तवतशष्ट जरिीच्यर

***

नरतसि : १६ एतप्रल, १९२०

तनररतश्रि सोमवांशीय समरजरच्यर सभेिील शरहू महरररजरांचे अध्यक्षीय भरर्षण
उन्निीसरठीच प्रयत्न िरिरि असर सांितचििेचर आरोप त्यरांच्यरवर िेलर होिर. त्यरलरही यर भरर्षणरि,
ररजर्षींनी अव्वल िोिीक्मरने, जरहीरपणे सडे िोड उत्तर तदले आहे .

ररजर्षी शरहू ां च्यर परोर्रमी आतण आधतनि मरनविरवरदी जीवनदृष्टीचे इथे घडणररे दमदरर दशगन , म्हणजे
समृद्ध सरमरतजि ित्त्वज्ञरनरचर सूत्ररत्मि प्रबांध आहे .

***
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सोशल तरफॉमग + एिी = स्वररज्य
***

तमत्रहो ! आजच्यर ह्यर सभेच्यर प्रसांर्ी िम्ही मलर प्रेमरने आमांत्रण िेले , यरबद्दल मी िमचर आभररी आहे .
िमची ही सांस्थर परहू न मलर फरर सांिोर्ष वरििो.

हल्लीच्यर िीव्र जीवनिलहरच्यर िरळरि िोणिरही समरज तशक्षणसांपन्न असेल िरच िो तििरव धरू शिेल,
ही र्ोष्ट िमच्यरिील पढरऱ्यरांनर पिली आहे ; यरचर मलर आनांद वरििो. िमच्यरसररख्यर हिभरर्ी व तवपन्न
ज्ञरिीलर पढे यरवयरचे असेल िर त्यरबद्दलचर प्रयत्न िम्हरांिील पढरऱ्यरांनीच िेलर परतहजे. स्वरवलां बन ही

यशरची तिल्ली आहे . यर दृष्टीने , यर सांस्थेचे चरलि जे िम्हरांपैिीच आहे ि, त्यरांचे अतभनांदन िररवे तिििे
थोडे च! यर प्रसांर्ी मोिळ्यर मनरने, मरझ्यर अांिुःिरणरिील िमच्यर तहिरचे तवचरर मलर िळवरवेसे

वरििरि. प्रथमिुः िम्हरलर मरझे सरांर्णे हे आहे िी, िमच्यर उद्धरररच्यर सवग आशरांची मदरर आमच्यर तब्रतिश
सरम्ररज्यरच्यर तचरस्थरयीपणरवर अवलां बून आहे . समिे च्यर ित्त्वरच्यर जोररवर िम्हरलर झर्डरवयरचे आहे व
समिर, बांधिर व स्वरिांत्र्य यरांचे उर्मस्थरन तब्रतिश ररष्ट्र हे आहे . र्ेल्यर महरयद्धरच्यर आपत्तीचे पतरणरम
जर्रलर आिर िडि रीिीने जरणवू लरर्ले आहे ि. अशर वेळी आमच्यरवर जर तब्रतिश सरम्ररज्यरचे छत्र

नसिे िर आपल्यर िोयवधी दे शबांधूांनर अन्नपरण्यरतशवरय िडफडू न मरण्यरची परळी आली असिी. परांिां

हल्ली यर दे शरि एिही मनष्ट्य उपरशी मरि नरही. यरवरून आमच्यर सरम्ररज्यरची महिी तििी वणगन िररवी?

िरी यर र्ोष्टी नेहमी डोळ्यरांपढे ठे वन
ू िम्ही तब्रतिश सरम्ररज्यरची अांिुःिरणपूवगि ररजतनष्ठ व िृिज्ञ ररहू न
लढरईच्यर अथवर शरांििे च्यर िरळरि सरम्ररज्यरचे तहि परतहले परतहजे. त्यरस हरएि बरजूने मदि िरण्यरस
ियरर ररतहले परतहजे.

आिर, मी एिर नेतिव्ह सांस्थरनचर ररज्यििा असल्यरने तब्रतिश मलखरि येऊन मी भरर्षणे िर िररवी असर

मरझ्यरसांबध
ां रने एि आक्षेप घेण्यरि येिो. त्यरस, एि िर मी ररजर यर नरत्यरने िम्हरि आलो नसून आपल्यर

िोयवधी दे शबांधूांचर एि तहिकचिि व सेवि यर नरत्यरने आलो आहे ; म्हणून जर िोणी प्रेमरने मरझे तवचरर
मलर तवचररले िर िे न सरांर्णे हे सभ्यपणरचे होणरर नरही; किबहनर तवचररणरऱ्यरांचर मी त्यरि उपमदग िेलर
असे होईल. तशवरय दसरे असे िी, नेतिव्ह सांस्थरने ही सरम्ररज्यरशी एिजीव झरले ले त्यरचे अवयव आहे ि.

सरम्ररज्यरिील िोयवधी व्यक्तींचे सरम्ररज्यरशी प्रजर यर नरत्यरने किवर सनदर, िहनरमे इत्यरदी िरररांनी

सांबांध जोडले ले आहे ि. अथाि हर सांबांध िोणिरही असलर िरी सरम्ररज्यरिील आम्हर सवांचे तहिसांबध
ां
एिच आहे ि. म्हणून सरम्ररज्यरच्यर व त्यरिील प्रजरजनरच्यर िल्यरणरच्यर र्ोष्टीि मन घरलू न त्यरसांबांधी
आपले तवचरर प्रदर्मशि िरणे यरि वरवर्े असे िरहीच नरही. किबहनर िो मरझर हक्कच आहे असे मी मरनिो.

आमच्यर धमाि जरतिभेदरमळे जो उच्चनीचपणर आले लर आहे िशर प्रिररचर जन्मजरि भेदभरव जर्रच्यर

परठीवरील दसऱ्यर िोणत्यरही धमाि नरही. यर जरतिभेदरचे अत्यांि तहडीस स्वरूप जर िोठे असेल , िर
इिर जरिींिडू न िम्हरलर ज्यर रीिीने वरर्तवण्यरि येिे त्यर रीिीि तदसून येिे. िम्ही आमचे बांधू असिर

िम्हरलर अस्पृश्य म्हणून ले खून, मरांजरे -डिरे -ित्रे यरपेक्षरही िम्हरलर नीचपणरने वरर्तवण्यरि येिे, ही
तििी लज्जेची र्ोष्ट आहे बरे ? ही अस्पृश्यिर अतलिडे िेव्हरिरी मध्येच घसडू न तदली असली परतहजे िररण

यर नरतसिसररख्यर क्षेत्ररच्यर तठिरणी अनरतद िरलरपरसून महरर लोिरांच्यर स्नरनरचे िां ड इिर जरिींच्यर
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िां डरमध्येच आहे . अथाि त्यर तठिरणी स्पशास्पशाचर तवधीतनर्षेध असणे शक्य नरही. असे असिर हल्लीच्यर
व्यवहरररि िम्हरलर आम्ही अस्पृश्य म्हणून दू र ठे विो, ही तििी शरमे ची र्ोष्ट आहे ! यर प्रिरररसांबांधरने
समरजरिील श्रेष्ठ जरिींनर जसजशी खांिी वरिे ल त्यरमरनरने त्यरांच्यर तठिरणी खऱ्यर स्वदे शरतभमरनरचे

बीजररोपण झरले असे होईल. सतशतक्षि जरिीिून जेव्हर हर खरर स्वदे शरतभमरन सांचरर िरू लरर्ेल िे व्हरच
त्यरांच्यरिडू न िम्हरलर तििरऊ अशी िरहीिरी मदि होईल.

मरझ्यर ररज्यरची अतधिररसूत्रे हरिी आली िे व्हर िोल्हरपररि सवगत्र एिरच सतशतक्षि जरिीचे वचगस्व होिे.

ऑतफसरिून मरर्रसले ल्यर जरिीचर एिही नोिर तदसि नव्हिर; म्हणून त्यरांचर दजा वरढतवण्यरितरिर

मरर्रसले ल्यर सवग जरिींच्यर लोिरांनर नोिरी दे ण्यरचे धोरण मलर ठे वरवे लरर्ले . त्यरिील तित्येिरांनर

वतिलीच्यर सनदर तदल्यर. त्यरांच्यर तशक्षणरसरठी ‘स्पेशल स्िॉलरतशप्स’ ठे वन
ू त्यरांनर तनरतनररळी बोतडं र्ेही
िरून तदली. मरझ्यर पांचवीस वर्षांच्यर प्रयत्नरचे आिर िठे सपतरणरम तदसू लरर्ले आहे ि. त्यरांचे परऊल

आिर इथे बरे च पढे चरलले आहे . त्यरांची स्स्थिी आिर नित्यरच चरलू लरर्ले ल्यर मलरसररखी आहे . िमचर
समरज मरत्र अजून ररांर्ण्यरच्यर स्स्थिीिही आले लर नरही; म्हणून आिर िम्हरलरच वर िरढण्यरिडे मरझे

लक्ष वेधले आहे . हरएि प्रिररचे उत्तेजन िम्हरलर दे ण्यरचे मरझे धोरण आहे . िमच्यरसरठी, मरझ्यर ररज्यरि
मी आिरपयंि िरय िरयग िेले आहे , हे मी सरांर्ि बसण्यरपेक्षर मरझ्यर ररज्यरिील ज्ञरिीबांधूच िम्हरलर िे
सरांर्िील.

अतलिडे थोड्यर तदवसरखरली मरझ्यर इलरख्यरि िमच्यर ज्ञरतिबांधूांची सभर झरली. त्यर सभेस मी हजर
होिो. त्यरवेळी मी लहरनसे भरर्षणही िेले . िे भरर्षण विगमरनपत्ररिून प्रतसद्ध झरल्यरनांिर पण्यरिील िरही
पत्रिरररांनी आपलर अमूल्य वेळ व जरर्र खचग िरून मजसररख्यर अज्ञरनरने िेले ल्यर भरर्षणरवर िीिर िेली.
िे योग्यच झरले , परांि िीिर िरिरनर त्यरांच्यर हरिून मरझ्यर भरर्षणरचर तवपयास झरले लर आहे . त्यरचे िररण

मरझे मररठी भरर्षेवर असरवे िसे प्रभत्व (Command) नसल्यरने िदरतचत् मरझ्यर मनरिील तवचरर मलर
बरोबर व्यक्त िरिर आले नसरवेि. यरमळे तवपयास िरण्यरस जरर्र तमळरली व ‘ब्ररह्मणजरिीचे परय मरर्े
ओढण्यरसरठी झरले ल्यर ििरचर मे रुमणी’ असे मलर म्हिले . मे रुमणी होण्यरच्यर योग्यिे चर मी नरही. मरझ्यर

भरर्षणरचर आशय इििरच होिर िी, जर्रच्यर परठीवर कहदू धमातशवरय िोणत्यरही धमाि जरतिभेदभरव
नरहीि. कहदू धमाि मरत्र जरतिभेदभरव आहे ि. त्यरमळे मी िरलच मररठ्यरांच्यर पतरर्षदे ि भरर्षण

िेल्यरप्रमरणे, पूवी परशररमरने पृर्थ्वी तनुःक्षतत्रय िेली िरी ब्ररह्मणी वचगस्वरची पीछे हरि होऊन पन्हर ररम व
िृष्ट्ण हे क्षतत्रय दे व्हरऱ्यरि बसले . शरहू महरररजरांच्यर वांशजरस पेशव्यरांनी लप्प्ररय िेले , िरी पेशवरईच्यर
अस्िरबरोबर सरिररच्यर प्रिरपकसह महरररजरांचर उदय झरलर. प्ररचीन िरळरपरसून यर उलरढरली होि असून

त्यरांच्यर बडरशी आमचर जरतिभेदच आहे . अशर उलरढरली पन्हर होणे इष्ट नरही. म्हणून मोठ्यर जोररने मी

सरांर्िो िी, हर जरतिभेद मोडू न समरजरचर परयर शद्ध िेल्यरतशवरय आम्हरलर ‘सेल्फ र्व्हनगमेि’ (Self
Government) तदले िरी निो. िररण िे वरील अनभवरमळे ढरसळू न पडणररच; म्हणून पन्हर जोररने

सरांर्िो िी, मरझे असे ठरम मि आहे िी, आधी ‘सोशल तरफॉमग’ (Social reform) होऊन आपली एिी

झरली म्हणजेच आम्हरलर स्वररज्यरचे पूणग फरयदे तमळिील. थोड्यर तदवसरपूवीच मब
ां ईि मी ‘सेंि िोलां बस
स्िॉच तमशन’ मध्ये र्ेलो होिो. अमे तरिन तमशनचर व मरझर फरर तदवसरांचर पतरचय आहे . दोन्ही तठिरणची

मरणसे म्हणजे तमस सदरलां ड, डॉ. व्हे ल व डॉ. वॉन्ले स हे सरिरसमद्ररपतलिडू न इिडे आले असून,
अन्नवस्त्ररपतलिडे िोणिीही अपेक्षर न ठे विर िेवल तनष्ट्िरम व परोपिररबद्धीने अहोररत्र आमच्यर लोिरांनर

तव्रदरन व जीवनदरन िरीि आहे ि. त्यरांनी आमची मने न दखवरवी म्हणून, आपल्यर सांस्थेिून आमच्यर
खरण्यरतपण्यरची व्यवस्थर आमच्यर जरतिधमाप्रमरणे िडि ठे तवले ली आहे . अशर उदरहरणरने िे आमच्यर
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मनरची व शरीररची जोपरसनर िरीि आहे ि. अथाि मी िरी त्यरांनर ‘अविररी मरणसे’च म्हणिो. आमच्यरि

र्रांधीसररख्यर िरही व्यक्ती अविररी आहे ि व त्यरांच्यरबद्दल मरझ्यर तठिरणी पूज्यबद्धी आहे ; परांि वरील

तमशनरीप्रमरणे िोणिरही भेदभरव न ठे विर तनष्ट्िरम व तनुःस्वरथग बद्धीने ‘समरजरची सेवर िी ईश्वररचीच सेवर’
ही भरवनर मनरि बरळर्ून रांजल्यरर्रांजले ल्यरांनर वर आणण्यरसरठी अहोररत्र झिणरऱ्यर सांस्थर आमच्यरि
तििीशर आहे ि? तमस्िर र्रांधींच्यर सांबध
ां रने मरझ्यर भरर्षणरचर एिर एतडिरने तवपयास िेले लर आहे . मी वर

सरांतर्िले च आहे िी, र्रांधींच्यर सांबांधरने मरझी अत्यांि पूज्यबद्धी आहे . त्यरचप्रमरणे श्रद्धरनांद किवर तमसेस

तबझरांि ही मरणसे अविररी आहे ि. िथरतप त्यरांच्यर हरिून चिर होणे अशक्य आहे हे मरत्र मलर िबूल नरही.

यर चिर िबूल न िरण्यरइििे िे हिवरदी नरहीि. आपल्यरिडू न झरले ल्यर चिर तमस्िर र्रांधी, श्रद्धरनांद
वर्ैरे पढरऱ्यरांनी स्विुःच िबूल िेल्यर आहे ि. अथाि त्यरसांबांधरने मरझ्यर भरर्षणरि उल्लेख आलर म्हणून खद्द
तमस्िर र्रांधीनरही ररर् येणरर नरही. िथरतप यर पत्रिरररने मरझ्यरवर िेले ल्यर िीिेमळे मरझ्यरबद्दल र्रांधींचर

व सवग जर्रचर तनष्ट्िररण र्ैरसमज होणरर आहे . तमस्िर र्रांधीसररखी पूज्य मरणसे आमच्यरिडे आहे ि, पण
त्यरांची सांख्यर हरिरच्यर बोिरवर मोजण्यरइििी आहे .

सवग समरजरचर तवचरर िरिरनर, समरजरि सरमरन्यिुः पढररी म्हणून जे वरवरिरि त्यरांचे शील, नीतिधैयग
वर्ैरे सदर्ण िोणत्यर िसरचे आहे ि हे च परतहले परतहजे. महरररष्ट्ररि सतशतक्षि जरिींपैिी बहिेि
पढरऱ्यरांच्यर तठिरणी पतिि जरिींच्यर सांबांधरने सहरनभूिीचर पूर आल्यरचे तित्येिदर तदसिे . परांि त्यरांच्यरशी

सहभोजनरिररे एिी िरण्यरसांबांधरने प्रत्यक्ष िृिीचर प्रसांर् आलर िी, हे लोि आपल्यर बरयिरमलरांची सबब

पढे ितरिरि. परांि थोड्यर तवचरररन्िी ही सबब अर्दी क्षल्लि आहे , असे िे व्हरच तदसून येिे. िररण अनरतद

िरलरपरसून कहदू तस्त्रयर आपल्यर नवऱ्यरितरिर सिी जरण्यरसही मरर्ेपढे परहरि नरहीि, असे इतिहरस
सरांर्िो. मर् असल्यर सहभोजनरसररख्यर क्षद्र बरबिीि आपल्यर पत्नीचर अडथळर होिो, असे म्हणणे म्हणजे
आपल्यर सिल कहद िलतस्त्रयरांचर उपमदग िरणे नव्हे िरय? अथाि अांर्ी नीतिधैयग नसल्यरमळे किवर ही

र्ोष्ट मनरपरसूनच निो असून, दे खरवर िरण्यरची मरत्र प्रबळ इच्छर असल्यरमळे ही बरयिरांची ढरल
लपण्यरसरठी पढे येिे, असे मरनले परतहजे. िे व्हर अशर नरमदग मनोवृत्तीच्यर पढरऱ्यरांच्यर सहरनभूिीचर
िम्हरलर तििीसर उपयोर् होणरर? त्यरचप्रमरणे परवर एिर प्रसांर्ी तनपरणी येथे एिर तविरन ब्ररह्मण वक्त्यरने

‘आम्हरस स्वररज्य तमळरले िर आपण अस्पृश्य मांडळींबरोबर सहभोजन िरण्यरस आज ियरर आहोि’ असे

म्हिले . आिर मरनले ल्यर अस्पृश्यरांच्यर तठिरणी जर खऱ्यर बांधत्वरची भरवनर बरणले ली असेल , िर
त्यरांच्यरशी भोजन िरणे, यरसररखी क्षद्र र्ोष्ट िरण्यरस स्वररज्य तमळण्यरसररखी प्रचांड अि िशरलर

परतहजे? यरवरून अस्पृश्यरांसांबांधरने आपली बांधभरवनर असल्यरचे हे वरवर सरांर्िरि, त्यरांचर खरे पणर तििी

आहे हे स्पष्ट होिे . िरी त्यरांच्यर मदिीवर तवशेर्ष भर न दे िर आपल्यर ज्ञरतिबांधूांनर तव्रमृिरचे जीवन दे ण्यरलर
िम्हीच िांबरर िसल्यर परतहजेि असे मरझे िम्हरस िळिळीचे सरांर्णे आहे .

मरझ्यर ररज्यरि मरर्रसले ल्यर जरिींनर वर आणण्यरबद्दल मरझे जे प्रयत्न झरले आहे ि, त्यरबद्दल उच्च

म्हणतवणरऱ्यर एिर सतशतक्षि जरिीचर मरझ्यरवर घस्सर झरले लर आहे . परांि ज्यरप्रमरणे एखरदर डॉक्िर किवर

ले डी डॉक्िर ही अर्दी अशक्त व दबळ्यर मलरलर अन्न व और्षधे दे ऊन त्यरची जोपरसनर सवांपेक्षर तवशेर्ष
िरळजीने िरून, त्यरलर इिर मलरांच्यर जोडीलर आणून बसतविरि त्यरचप्रमरणे आम्ही अस्पृश्य मरनले ल्यर

लोिरांनर वर आणले परतहजे. पण्यनर्रीिील तित्येि लोिरांनी मरझ्यरवर असर आरोप आणलर आहे िी,
महरररज पांतक्तप्रपांच िरून आपल्यरच जरिीलर पढे आणिरि. मी असे तनक्षून सरांर्िो िी, ही र्ोष्ट तनखरलस
खोिी आहे . श्री तशवछत्रपिींच्यर नरवरलर किवर त्यरांच्यर र्रदीलर बट्टर लरर्ेल असे नीच विगन मरझ्यरिडू न

होणरर नरही. ररज्यरतधिररसूत्रे हरिी आल्यरनांिर मरर्रसले ल्यर जरिींनर वर आणण्यरचे मी अनेि प्रयत्न

अनुक्रमणिका

िेले . परांि यरवरून ब्ररह्मणरचे तठिरणी मरझर िे र्षभरव आहे , असे मरत्र मळीच नरही. अने ि ब्ररह्मण मरझ्यर
पूणग तवश्वरसरचे अांमलदरर व सल्लरर्रर आहे ि. अनेि ब्ररह्मणरांनर मी इनरमे वर्ैरे तदली आहे ि व इिर

जरिीप्रमरणे त्यरांच्यर िल्यरणरची इच्छर बरळर्ले ली आहे . यर सवग र्ोष्टी मरझे ब्ररह्मण प्रजरजनच यर तविरन्
एतडिररांनर सरांर्िील. सरररांश, अशक्त मलरलर िरिद आणण्यरसरठी, त्यरची आई त्यरची जशी िरळजी
बरळर्िे त्यरचप्रमरणे मरझे हे प्रयत्न आहे ि.

मरणर्रव येथील मरझ्यर भरर्षणरि मरझ्यर प्रजरजनरांनर लविरच थोड्यर प्रमरणरवर स्वररज्य दे ण्यरचर मरझर

तवचरर असल्यरचर उल्लेख होिर. यरवर एिर एतडिररने ‘लौिरच म्हणजे तििी वर्षाि व थोड्यर प्रमरणरवर
म्हणजे तििी आणे, यरचर खलरसर िोणी भतवष्ट्यवरदी िरील िरय?’ असर सवरल िेलर आहे . त्यरवर मरझे

म्हणणे इििेच आहे िी, हर खलरसर िरबडिोब िरिर आलर असिर िर मलर फरर आनांद झरलर असिर;
परांि िरल मररठ्यरांच्यर सभेि मी सरांतर्िल्यरप्रमरणे, ही बरब फरर महत्त्वरची असून अनेि र्ोष्टींचर खलरसर
िरणे जरूर आहे व हे होण्यरस िरहीसर िरलरवधी होणे अपतरहरयग असल्यरने वरील सवरलरचर आिरच

खलरसर िरिर येि नरही; यरबद्दल मलर वरईि वरििे . िथरतप, यरवेळी असे तवचरररवेसे वरििे िी, परवर
सोलरपूरच्यर सभेि वक्त्यरांनी हीन जरिींवरील अस्पृश्यिेची आपत्ती मनरि आणली िर िी िे व्हरच नरहीशी

िरिर येईल असे सरांतर्िले . त्यरस हे ‘िे व्हरच अजून िर आले नरही व िे िेव्हर येणरर यरचर खलरसर होईल

िरय?’ त्यरचप्रमरणे मरर्े एिर प्रसांर्ी एिर पढरऱ्यरने आपण ‘चरांभरररचर र्णपिी आपल्यर र्रडीि घेिलर

होिर. व चरांभरररच्यर तठिरणी व आपल्यर तठिरणी भेदभरव नरही’ असे सरांतर्िले होिे. त्यरस हर ‘भेदभरव
प्रतसद्धपणे िरिून दे ण्यरचर तदवस िर उर्वलर नरही? व िो िेव्हर उर्वणरर?’ यर आमच्यर प्रश्नरांनर िरय
उत्तर आहे ? आिर ही अस्पृश्यिर हळू हळू समरज आपोआपच पढरऱ्यरांनर मरर्े िरिून नरहीशी िरू लरर्लर

आहे , हे खरे व त्यरप्रमरणे मरझ्यर प्रजरजनरांिडे ही सहजर्त्यरच (Automatically) िरही ररज्यिररभरर
जरईल; अशी मलर आशर आहे .

परवर सोलरपररस जहरल-मवरळरांचर जो िांिर झरलर त्यरची हिीिि दे िरनर एिर पत्रिरररने ‘पण्यरहू न
किवर िोल्हरपरहू न र्ेलेल्यर िीन हजरर रुपयरांच्यर थैलीचर’ उल्लेख िेलर आहे . त्यरस ही थैली मरझ्यरिडू न

नेली असे ध्वतनि िरण्यरचर त्यरचर उद्देश असेल िर त्यरवर मरझे इििेच सरांर्णे आहे िी, मरझ्यरिडू न

थैली र्ेली ही र्ोष्ट तनखरलस खोिी आहे . मरर्रसले ल्यरांच्यर तहिरची मलर िळिळ आहे व त्यरांनी योग्य
िररणरसरठी रक्कम मरतर्िली िर मी िी तदलीही असिी. पण मी रक्कम तदली नसिर र्प्पणे तदली असे
ध्वतनि िरून मजवर भ्यरडपणरचर नीच आरोप िरण्यरि त्यर पत्रिरररलर िरय वरिले असेल िे असो.

यरप्रमरणे आमच्यर पत्रिरररांचे मरझ्यरवर प्रेम आहे ; िथरतप मलर जे वरििे िे मी िरिरनर यरांची पवा िरीि
नरही. मी अज्ञरन आहे व त्यरांच्यर चौर्थ्यर तहश्शरनेही मरझी तवित्तर नरही. िथरतप मलर जे वरििे िे मी
मनोभरवरने िरिो. अथाि इिररांच्यर ररर्रची किवर लोभरची पवा बरळर्ण्यरचे मलर िरी िररण नरही.

सरिे शव
े िी मरझे िम्हरलर इििेच सरांर्णे आहे िी, िमचे हे पतवत्र िरयग िम्ही न डर्मर्िर अखांड चरलू ठे वर
आतण परमे श्वर िम्हरलर यर िरयालर पूणग यश दे ईल असर मलर भरवसर वरििो.

***

अनुक्रमणिका

परच

डोळस नेिृत्त्वरची र्रज
***
ररजर्षींनी डॉ. बरबरसरहे ब आांबेडिररांच्यर, मरर्रसवर्ीय लोिरांच्यर दुःखरलर वरचर फोडण्यरच्यर िरयाचर
‘डोळस नेिृत्त्वरची र्रज’ मध्ये प्रररांभीच र्ौरव िेलर असून महरररष्ट्ररिील मरर्रसवर्ािील लोिरांनर जे

र्लरमतर्रीचे िररुण्यपूणग जीवन जर्रवे लरर्िे आहे , िे मरणसिीलर िसे बेतचररख िरणररे आहे यरचे
हदयस्पशी तचत्र उभे िेले आहे .

महरररष्ट्ररच्यर िड्यरिपररीिून स्विांत्र जीवनरचर आनांद लिणरऱ्यर िोळी, ररमोशी, मरांर् यरसररख्यर
लोिरांनर तब्रतिश अांमलरिील िरय्रची बांधने असह्य होऊन त्यरांनी प्रररांभी बांडे उभररली. त्यरमळे

सरिररच्यर रोर्षरस परत्र ठरले ल्यर आतण ‘अस्पृश्य’ समरजरिील ह्यर समरजघििरांनर महरररष्ट्ररिील

सरांजरमशरही वृत्तीच्यर व स्विुःस भूदेव म्हणतवणरऱ्यर समरजरने, स्विुःच्यर सखचैनीच्यर सेवस
े जांपण्यरसरठी

सरिररची री िशी ओढली जरिे ; त्यरमळे ‘र्न्हे र्रर जमरिी’ ठरवून सरिररने त्यरांच्यरवर दररोज पोतलस

ठरण्यरवर ‘हजेरी’ दे ण्यरचे बांधन िसे घरिले ; यरची जरणीव ररखून, ररजर्षींनी आपल्यर सांस्थरनरिील अशर
जमरिींशी सांपिगच सरधलर असे नव्हे िर त्यरांच्यर एिर पांक्तीलर बसून भोजनही िेले , त्यरांच्यरवरील
बांधनरतवर्षयी सरिररिडे मध्यस्थी िरून ही बांधने रद्द िरवून घेिली.

***
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डॉ. बरबरसरहे ब आांबेडिर यरांच्यर अध्यक्षिे खरली, महरररष्ट्ररिील अस्पृश्यवर्ाच्यर पतरर्षदे ि, ररजर्षी शरहू नी
प्रमख वक्ते म्हणून िेले ले भरर्षण

त्यर सांदभाि, महरररजरांनी आपण िेले ल्यर िरयाचर िपतशल सरांर्न
ू त्यरसरठी िोणिोणिे उपरय योजले िे

तवनम्रपणे िथन िेले आहे ि. महरररष्ट्ररिील सरमरतजि सधररणेच्यर चळवळींचर ररजिररणरशी िसर सांबध
ां
पोचिो िे सरांर्ून परिीलिीचे ग्ररमसांस्थेिील महत्त्वही ररजर्षीनी तवशद िेले आहे . िसेच आपल्यर
सांस्थरनरि आपण अस्पृश्यरांसह सवांनरच ‘िम्यनल तरप्रेझेन्िे शन’ दे णरर असल्यरचे सरांतर्िले आहे .

कहदस्थरनरिील जीवघेणी र्लरमतर्री नष्ट िरण्यरसरठी, “िोंडरने बडबडणररे पढररी आम्हरस निो

आहे ि.िृिीने जरतिभेद मोडू न आम्हरस मनष्ट्यरप्रमरणे वरर्तविील असे ‘पढररी’ परतहजेि,” असे सरांर्िरनर
‘डोळस नेिृत्त्वरची र्रज’ ही ररजर्षीनी आवजूगन प्रतिपरतदली आहे . अस्पृश्यरांसरठी िरय किवर इिर

िणरसरठी िरय िठलीही तवधरयि र्ोष्ट घडरवयरचीं िर िृतिशील मरनविरवरदी पढररीच हवे आहे ि,
र्रीबरांतवर्षयी िेवळ र्तहवर घरलणररे डरमडौलरचे बोलू िरिर पढररी व्यथग होि, हे ररजर्षींचे सरांर्णे
सरवगिरतलि तचरांिन सत्य आहे .

***

अनुक्रमणिका

परच

डोळस नेिृत्त्वरची र्रज
***

आज मरझे तमत्र आांबेडिर यरांनी यर सभेचे अध्यक्षस्थरन स्वीिररले आहे . त्यरांच्यर भरर्षणरचर लरभ तमळरवर

म्हणून मी तशिररीिून बद्धयर येथे आलो आहे . तमस्िर आांबेडिर हे ‘मूिनरयि’ पत्र िरढिरि व सवग
मरर्रसले ल्यर जरिींचर पररमशग घेिरि. यरबद्दल मी त्यरांचे मनुःपूवगि अतभनांदन िरिो.

अस्पृश्य लोिरांची हजेरी मरफ िरण्यरची बद्धी मलर िर झरली यरचे िररण यरप्रसांर्ी थोडक्यरि सरांर्रवे असे

मलर वरििे . हजेरी असल्यरमळे यर र्रीब लोिरांवर र्रविरमर्रर व इिर ऑतफससगचर फरर जलू म होिर.

म्हणजे र्रवरि बररर आणे मजरीचर दर असलर िरी र्ैरहजेरीची भीिी घरलू न ह्यर र्रीब लोिरांिडू न
अतधिररी फिि िरम िरुन घेि. फरर झरले िर त्यरांच्यर पोिरलर म्हणून िरहीिरी थोडे से दे ि होिे .

र्लरमतर्रीपेक्षरसद्धर, यर तवसरव्यर शििरि अशी र्लरमतर्री चरलली आहे . ज्यरांनर ही हजेरी होिी त्यरांनर,
त्यरप्रमरणे आपल्यर जवळचे आप्ेष्ट, पै– परहणे िोणी आजररी पडल्यरस त्यरांनर िरबडिोब भेििर येि नव्हिे.
तित्येि प्रसांर्ी भेि न होिरच िे मरिही होिे . मी प्रत्यक्ष असे परतहले आहे िी, तित्येि वेळर लहरन आजररी
मलरांच्यर आयरांनर व बरपरांनर वेळी-अवेळी जबरदस्िीने वेठीस धरून नेल्यरमळे िी लहरन आजररी मले ,
त्यरांच्यरिडे लक्ष दे ण्यरस िोणीच नसल्यरने त्यरांचे आईबरप परि आल्यरवर, िी मे लेली त्यरांनर सरपडली
आहे ि. यरपेक्षर जरस्ि जलू म िरय असरवयरचर? त्यरचप्रमरणे बलिे दरररांिडू न वतरष्ठ दजाच्यर लोिरांनी िरमे

िरून घ्यरवयरची व मरर्रहू न त्यरांनर िरही दे ि नरही म्हणून सरांर्रवयरचे असे प्रसांर्ही पष्ट्िळ येिरि. िोणी
जरस्ि िक्रर िेली िर िलर हजेरीि घरलीन अशी भीिी घरलिरि.

परिील, िलिणी वर्ैरेंची घरे बरांधण्यरची िरमे असल्यरस र्ोरर्रीब मररठे , सूयगवश
ां ी, सोमवांशी (अस्पृश्य
लोि) वर्ैरे रयि लोिरांिडू न त्यरांनर धमिी घरलू न तनयमरांपेक्षर फरजील बलिे दे वतवण्यरसही िरमर्रर
लोि िमी िरीि नरहीि. र्रवरि एखरदी चोरी झरली म्हणजे िर यर हजेरीवरल्यर लोिरांची दै नर फररच
होिे . चरांर्ल्यरवरईि सवग लोिरांनर धडितवण्यरि येऊन त्यरांच्यरवर अनेि िऱ्हे चे जलू म होिरि. र्न्ह्यरचे

मरन परतहले िर मी स्विुःच्यर अनभवरवरून असे सरांर्ू शििो िी, हजेरीच्यर लोिरांपेक्षर तबनहजेरीच्यर
लोिरांिच र्न्हे र्रररांची सांख्यर जरस्ि आहे . मरत्र तबनहजेरीच्यर लोिरांनर हजेरी लरवून बेशरम िेल्यरने त्यरांची
प्रवृत्ती पन्हर र्न्हर िरण्यरिडे होिे . एवढर हजेरीचर उपयोर् होि होिर. त्यरांनर अब्रूने व प्रतिष्ठेने

वरर्तवण्यरचर फरयदर िरय? िोणत्यरही स्स्थिीि हजेरी परठीशी आहे व अब्रू िरयमचीच आहे . मर् त्यरांनी

चरांर्ल्यर रीिीने िरी िर वरर्रवे? असर त्यरांच्यर मनरवर, हजेरीने पतरणरम होि आहे . मी हजेरी बांद
िेल्यरपरसून र्न्ह्यरांची सांख्यर िमी झरली आहे . िररण प्रत्येिरस अब्रूने वरर्रवे असे वरििे .

बलिे दरररांची भरांडणे, मरररमरऱ्यरही बांद झरल्यर आहे ि. िलरठी नेमण्यरची पद्धि सरू होऊन जरी फरर

तदवस झरले नरहीि, िथरतप त्यरमळे ही र्रवरिले िांिे व िोिग िचेऱ्यर (Litigations) बऱ्यरच िमी झरल्यर
आहे ि असे मरझ्यर नजरे स आले आहे .
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परांि वेठतबर्रर मरत्र मलर िमी िरिर येईनर. िररण हे सवग लोि विनरच्यर मरर्े लरर्ि आहे ि. िे विन

िरी तििी ्रवे? तििी असरवे? दोन आरे जमीन अर्र परठीभर धरन्य यरि िोणरचे पोि िर भरि नरही,
परांि अशर स्स्थिीने, विनरच्यर आशेने, र्रवी ररहणे भरर् पडल्यरने पोि भरण्यरितरिर चोऱ्यर वर्ैरे र्न्हे

िरण्यरतशवरय त्यरांनर दसरर मरर्गच उरलर नरही. म्हणून मी सवग बलिे दरररांस व महरर वर्ैरे विनदरररांस
अशी तवनांिी िेली िी, अशी लहरनलहरन विने व बलिी यरांच्यरमरर्े िम्ही लरर्ू निर. िी सोडू न ्र.

तवशेर्षेिरून महरर लोिरांनर मी अशी तवनांिी िेली िी, िम्ही सरधररण मरणशी दहर एिर जमीन वरयरलर

येईल असे िमच्यर म्हररिीचे ििडे िरर. हे उत्पन्न िमच्यरिील जे वडील असिील त्यरांच्यरिडे , जसे
परिील, सनदी, तशले दरर यरांच्यरिडे चरलिे िसे चरलवर; म्हणजे र्रवरस फक्त आठ महरर, तशले दरररांप्रमरणे
अर्र सनदी तशले दरररांप्रमरणे नेमर म्हणजे त्यरमळे र्लरमतर्री नरहीशी होईल. त्यरांनर मी नवीन सनदर

दे ण्यरची िजवीज मोठ्यर खर्षीने िरीन. असे झरल्यरने बरिीच्यर महरर लोिरांस र्रवरि अर्र बरहे रर्रवी
िोणिरही धांदर िरण्यरस मोिळीि होईल आतण सवांनीच अधगपोिी ररहरयचेही िळे ल. हे मरझे म्हणणे

िरवीरच्यर महरररांनी िबूल िेले आहे व त्यरांचे अनिरण सवग िरिील अशी मरझी खरत्री आहे . मरझे तप्रय
तमत्र तमस्िर आांबेडिर मलर यर िरमी मदि िरिील अशी मलर पूणग आशर आहे .

यरप्रसांर्ी आमचे तवख्यरि तविरन (Educated) तम. िेशवररव व मरर्रसले ल्यरांितरिर झिणररे ररवबहरदू र
बरबू िरलीचरण वर्ैरे असिे िर फररच मदि झरली असिी. िसेच सवग परिील लोिही मलर यर िरमरि
मदि िरिील अशी मरझी पूणग उमे द आहे . आमच्यर येथील सप्रतसद्ध व्यरपररी ररमभरऊ तशरर्रविर यरांचेही
मलर यर िरमी परठबळ तमळे ल अशी मलर पूणग आशर आहे .

मी हजेरी बांद िेली यरबद्दल मलर असेही प्रश्न झरले होिे िी, आजपयगन्िच्यर हजेरीचे लोि, तनदरन तब्रतिश

वर्ैरे परहद्दीि जरिील िे व्हर िरी त्यरांनर त्यरांच्यर सांबांधरने आर्रऊ वदी तमळरवी. िसे िर. ३०-५-१९११
रोजी, सरिररर पोतलस सपतरिे डेंि यरांचे तलहू न आले होिे ; त्यरवर अतवनम्रपणे मी िर. ४-६-१९११ रोजी
उत्तर तदले िी, ज्यरअथी मी हजेरी अतजबरि मरफ िेली आहे त्यरअथी आपल्यर इच्छे स मरन दे ण अशक्य

झरले आहे . परांि र्न्हे र्रर लोिरांचे दरखले , मर् िे स्पृश्य असोि वर अस्पृश्य असोि मी मोठ्यर आनांदरने दे ि
जरईन व खरोखर जे चरांर्ले पणरने वरर्णररे लोि आहे ि, त्यरांनर जन्मभर र्न्हे र्रररांप्रमरणे वरर्तवण्यरस मरझे
अांिुःिरण मलर सरांर्ि नरही. त्यरप्रमरणे हजेरी बांद िेली यर र्ोष्टीची हिीिि आहे .

िरही लोि िलरठी पद्धिीसांबांधरने मरझ्यरवर आक्षेप ितरिरि िी, जर विनदरर लोिच नोिरीि निो
आहे ि िर मर् परिील िशरलर परतहजेि? नरही! नरही! िसे नरही!!! परिील िशरलर परतहजे यरचीही

िररणे आहे ि. िोणीही अजरण, अतशतक्षि मरणूसही िबूल िरे ल िी, खेडेर्रवरि िोणीिरी जबरबदरर

असर िरमर्रर असलर परतहजे. असे जर आहे , िर मरझ्यर मिे िो परिीलच परतहजे. िररण िी, एििर
िलिणी विनदरररप्रमरणे िो उपलरणी नरही. त्यरची उत्पन्ने बरदशरही सनदरांची आहे ि. त्यरांनी र्रवे

वसतवली आहे ि आतण दसरे ज्यर जरिीचे लोि ज्यर र्रवरि जरस्ि प्रमरणरि आहे ि त्यरच जरिीचर परिील
बहधर िे थे नेहमी असिो व िलिण्याच्यर जरिीचे लोि र्रवरि हजरररांि एिसद्धर तमळणे दर्ममळ.
िलिण्याच्यर मरर्े त्यरांच्यर जरिीचे अतधिररीवर्ग विीलशरही व नोिरशरही यरांचर परकठबर असल्यरने

र्रवरिील सवग लोि त्यरलर तभिरि व र्रवच्यर खऱ्यर तहिरच्यर िोणत्यरही र्ोष्टीिडे त्यरांचे दलग क्षच असिे.
ज्यर अतधिररी वर्ांचे त्यरांनर परठबळ असिे . त्यरांनर आवडे ल िीच र्ोष्ट झपरिू न िरीि असिो व लोिरांच्यर
तहिरच्यर व सखरच्यर र्ोष्टीिडे त्यरांचे लक्ष नसल्यरमळे र्रवरिून र्रीब लोिरांवर जलू म िरूनही त्यर त्यर

र्ोष्टी त्यरलर िररव्यर लरर्िरि. परांि परिलरची स्स्थिी िशी नरही. तनरुपरय झरल्यरतशवरय परिील लोि
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िसे सहसर िरीि नरहीि. िररण त्यरच्यर जरिीचे लोि र्रवरि जरस्ि असल्यरने त्यरांचेच तहि परहणे हे

त्यरलर भरर् पडिे. मरत्र एिर र्रवरि दोन परिील असले म्हणजे दही मरजून त्यरांच्यरमध्ये िांिे उत्पन्न होिरि
व िे वरढतवण्यरिडे लबरड लोिरांची प्रवृत्ती असिे. ज्यर र्रवरस एि परिील आहे िे थे र्न्ह्यरांचे मरन िमी
असिे. हर अनभव आमच्यर मलिी अतधिररी वर्ास आहे च.

मी अस्पृश्य वर्ाितरिर जे अल्पस्वल्प यत्न िेले आहे ि, िे एिर लहरनशर पस्ििरुपरने बरबररव यरदव यरांनी
प्रतसद्ध िेले आहे ि, त्यरबद्दल मी त्यरांचरही आभररी आहे . त्यरचप्रमरणे यर िरमी सत्यशोधि समरज,
आयगसमरज व अमे तरिन तमशन मलर मदि िरीि आहे ि. यरबद्दल मी त्यरांचरही आभररी आहे . परांि

िमनतशबरची र्ोष्ट ही िी, आमचे सतशतक्षि पढररी वर्ापैिी फररच थोड्यर लोिरांचे प्रयत्न यरबरबिीि

मनोभरवे िरून होि आहे ि. िथरतप हळू हळू आपले सवग समरज यर दभार्ी लोिरांच्यर िल्यरणरसरठी जरस्ि
झिि जरिील अशी मलर उमे द आहे .

आजच्यर सभेचे अध्यक्ष तमस्िर आांबेडिर यरांचे िरणे मलर नरपसांि आहे . िररण महरर, मरांर्, चरांभरर, ढोर

हे खरोखर वैश्य जरिीचे असून व तवशेर्षिुः महररलोि पूवी महररिी, सूि िरिून व्यरपरर िरीि असिर

त्यरांनर अस्पृश्य िोणी ठरतवले िोण जरणे! असर वैश्यरचर धांदर सोडू न दस्यू म्हणजे नोिर आतण नोिर
म्हणजे अतिशूद्र, आांबेडिररांनी िर पत्िरलर आहे मलर िळि नरही. िथरतप मी येथे जमले ल्यर सवग लोिरांस
हीच तवनांिी ितरिो िी, आिरपयगन्ि आम्ही तनिृष्ट अवस्थेस पोचण्यरचे िररण आम्ही आमचर योग्य पढररी
योजून िरढीि नरही. र्ोड बोलू न नरवलौतिि तमळतवण्यरच्यर हे िूने, आमच्यरपैिी िरही अप्पलपोिी मांडळी

अयोग्य पढररी नेमून दे ऊन अज्ञरनी लोिरांनर फसतविरि. पशूपक्षीदे खील आपल्यर जरिीचर पढररी ितरिरि.
पक्ष्यरांि िधी चिष्ट्परदरांचर पढररी झरलर नरही. चिष्ट्परदरि िधीही पक्ष्यरांचर पढररी नसिो. र्रय, बैल, मेंढरे
यरि मरत्र धनर्र त्यरांचर पढररी असिो. त्यरमळे शेविी त्यरांनर िसरबखरन्यरि जरवे लरर्िे .

ज्यरांच्यरप्रमरणे हजररी एिसद्धर नसून जे मरर्रसले ल्यरांनर, खद्द क्षतत्रयरांनर (ज्यरांनी त्यरांचर मोंर्लरपरसून

बचरव िेलर व ज्यरांचे पूवगज ररमिृष्ट्ण सूयगवश
ां ी, सोमवांशी क्षतत्रय हे ज्यरांच्यर दे व्हरऱ्यरवर आहे ि त्यरांनर) सद्धर
शूद्र, म्हणून र्ोमय िरय तवष्ठेपेक्षरही अस्पृश्य मरतनिरि व स्पशग झरलर म्हणजे जे स्विुःची शद्धी िरून

घेिरि, असे पढररी िरय िरमरचे? परतश्ममरत्य दे शरि अर्र इिर िोणत्यरही दे शरि असले पढररी िोण
िबूल िरील?

पशहू न िरय? र्ोमय किवर तवष्ठेहूनही िमी दजाचे, आपल्यर बांधभतर्नींनर व दे शबरांधवरांनर मरनणरऱ्यर

लोिरांनी पढररी व्हरवयरची इच्छर िरणे तििीिरी बेशरमपणरची र्ोष्ट आहे ! मलर ज्यरवेळी मखत्यररी

तमळरली त्यरवेळी ब्ररह्मणेिर एिही विील अर्र नोिर नव्हिर. परांि त्यरांनर वतिलीचे ज्ञरनरमृि
परजल्यरपरसून िे वरिबर्रर झरले आहे ि. त्यरचप्रमरणे अस्पृश्य मरतनले ल्यर लोिरांनर नोिऱ्यर व ‘स्पेशल

िेस’ (Special Case) िरून वतिलीच्यर सनदर तदल्यर आहे ि. यरि िे इिर लोिरांप्रमरणे वरिबर्रर
होिील अशी उमे द आहे . मी लविरच लोिरांनर, ‘सेल्फ र्व्हनगमेंि’ थोड्यर प्रमरणरवर दे णरर आहे . त्यरचर

फरयदर सवांनर व तवशेर्षिुः अस्पृश्य मरतनले ल्यरांनरही सररखर तमळरवर म्हणून ‘िम्यनल तरप्रेझेन्िे शन’ ही
दे णरर आहे .

तित्येि म्हणिरि िी, ररजिररणरचर व स्पृशरस्पृश्यिे चर िरय सांबांध आहे ? िरही सांबांध असल्यरस आम्ही

िसेही िरू. पण मी म्हणिो, अस्पृश्यरांनर मनष्ट्यरप्रमरणे वरर्तवल्यरतशवरय ररजिररण िसे होणरर? ज्यरांनर

अनुक्रमणिका

ररजिररण िरणे आहे , त्यरांनी मनष्ट्यरलर मनष्ट्यरप्रमरणे म्हणजे इिर दे शरि वरर्तविरि त्यरप्रमरणे वरर्तवले
परतहजे आतण िसे वरर्तवल्यरतशवरय दे शिरयग िसे होणरर? आतण असे जो वरर्वील त्यरनेच दे शिरयग िेले
असे म्हणिर येईल, इिररांनी नरही.

कहदस्थरनतशवरय इिर िोणत्यरही दे शरि मनष्ट्यरि जरि नरही. परांि ददै वरने कहदस्थरनरि मरत्र जरतिभेद
इििर िीव्र आहे िी, मरांजर, ित्रे किबहनर शेणरपेक्षरदे खील िमी, अशर प्रमरणे आम्ही आपल्यर दे शबरांधवरांस
व भतर्नीस वरर्तविो व अजूनही आम्ही र्ैरतशस्ि पढररी ितरिो. म्हणून र्रीब लोि अहमदरबरद,
अमृिसरसररखे तठिरणी व मरर्े मांबईस झरले ल्यर दां ग्यरसररख्यर प्रसांर्ी बळी पडिरि. िोंडरने बडबडणररे

पढररी आम्हरस निो आहे ि. िृिीने जरतिभेद मोडू न आम्हरस मनष्ट्यरप्रमरणे वरर्तविील असे पढररी

परतहजेि. जरी मी आांबेडिररांची कनदरच िरीि आलो, िरी त्यरांच्यर उदरर मिरांबद्दल स्ििीही िरणे जरूर
आहे . आज त्यरांनर ‘पांतडि’ ही पदवी दे ण्यरस िरी िरय हरिि आहे ? तविरनरांि िे एि भूर्षणच आहे ि.

आयगसमरज, बद्धसमरज व तिस्िी समरज यरांनी, त्यरांनर आपल्यरि आनांदरने घेिले असिे. परांि िे िमचर
उद्धरर िरण्यरितरिर तििडे र्ेले नरहीि. यरबद्दल िम्ही त्यरांचे आभरर मरनले परतहजेि. मीही मरनिो.

***

अनुक्रमणिका

सहर
अांतिम ररजिीय ध्येय

***

‘तवजयी मररठर’ च्यर २७ फेब्रवररी, १९२२ च्यर अांिरि प्रतसद्ध झरले ल्यर ‘अांतिम ररजिीय ध्येय’ यर भरर्षणरि
ररजर्षींनी म्हिले आहे : “आपण सवगजण एित्र येऊन आपल्यर उन्निीचे जे प्रयत्न चरलतवले आहे ि, ही
मोठीच अतभनांदनीय र्ोष्ट होय. हे प्रयत्न म्हणजे आपल्यरमध्ये नवचैिन्य उत्पन्न झरल्यरचे सूचि तचन्ह आहे
हे आत्मोन्निीचे प्रयत्न, सरमरतजि हीन स्स्थिीिून मक्त होण्यरचे तनिररचे यद्ध आहे . िे असेच नेिरने चरलू

ठे वले परतहजे. िेवळ पररांपरतरि एिरच व्यवसरयरवर अवलां बून न ररहिर तशक्षण घेऊन वेर्वेर्ळ्यर
उ्ोर्व्यवसरयरि उिरर, उच्चपदस्थ नोिऱ्यरांि उिरर, आपणच आपलर तविरस िरुन घ्यरयलर तशिले
परतहजे.”

“इांग्रज ररज्यित्यांनी ज्यर नवीन सधररणर तदल्यर त्यरचेही अांतिम उतद्दष्ट स्वररज्य हे ठरवून त्यरांनी आपणरस

ररजिीय, सरमरतजि, आर्मथि व नैतिि उन्निीचे मरर्ग उपलब्ध िरुन तदले आहे ि. त्यरांच्यरमळे च
आपल्यरमध्ये नवजीवन उदयरलर आले आहे . िोणत्यरही दे शरिील सचतरि लोिरांवरच त्यर दे शरचे
ररजिीय भतविव्य अवलां बून असिे.”

शेविी शरहू महरररज म्हणिरि: ‘आपण आपल्यर नैसर्मर्ि मरनवी हक्करांनर जपले परतहजे. त्यरसरठी
आग्रहपूवगि दृढपणे उभे ररतहले परतहजे. आपली प्रर्िी सरधण्यरचर, तवसरव्यर शििरिील मरर्ग दां र्ेधोपे व
बांडरळीचर नसून शरििेने व व्यवस्स्थि रीिीने आपलर आपण तविरस िरून घेणे हर आहे .”

िणरवरही न तवसांबिर, स्विुःच स्विुःच्यर परयरांवर उभे ररहण्यरचर स्वयांप्रेरणेचर मांत्र, शरहू महरररजरांच्यर
अख्ख्यर िरयाचर मूलमांत्र आहे .

***

तदल्ली : १६ फेब्रवररी, १९२२

अ. भर. अस्पृश्यिर पतरर्षदे च्यर तिसऱ्यर अतधवेशनरि अध्यक्षपदरवरुन शरहू महरररजरांनी तदले ले भरर्षण

अनुक्रमणिका

सहर

अांतिम ररजिीय ध्येय
***

मी आपली भरर्षर चरांर्ल्यर िऱ्हे ने जरणि नरही, म्हणून मलर ज्यरप्रिररे; आपले तवचरर आपणरपढे
मोडक्यरिोडक्यर भरर्षेि मरांडिर येिील त्यरप्रमरणे मरांडण्यरची मी परवरनर्ी घेिो.

आजचर मरन खरे म्हिले असिर आपणरिील उत्सरही व सतशतक्षि पढररी तमस्िर आांबेडिर यरांनरच
तमळरवयरस परतहजे. मरझ्यरपेक्षर िे जरस्ि सतशतक्षि आहे ि व अतभमरनी आहे ि. त्यरांनी आपल्यर
िल्यरणरितरिर अतवश्ररांि श्रम िेले आहे ि. परांि त्यरांनर आज आपल्यरमध्ये हजर ररहरिर येणे शक्य नरही.

िररण िे तवलरयिेस र्ेले आहे ि. िे थे िे आपले तहि अांिुःिरणरि ठे ऊन इिर व्यवसरय िरिील यरि
तिळमरत्र शांिर नरही.

प्रथमिुः आपण सवग आज यर तठिरणी परमपूज्य बरदशहर पांचम जॉजग यरांचे यवररज तप्रन्स ऑफ वेल्स यरांचे

स्वरर्ि िरण्यरितरिर लरांबलरांबन
ू आलर आहरि, यरबद्दल मी आपले अतभनांदन िरिो. व िम्हीही खरत्री
बरळर्र िी, िम्हर सवांनर परहू न यवररजरनरही आपणरसांबध
ां ी आनांद व प्रेम वरिि आहे .

आज आपण सवग एिे तठिरणी तमळू न आपल्यर उन्निीचे प्रयत्न शरांििे च्यर मरर्ाने िरीि आहरि ही मोठी

अतभनांदनीय र्ोष्ट आहे . हे खरोखर आपणरमध्ये नवीन चैिन्य उत्पन्न झरल्यरचे सूचि आहे . ही चैिन्यरची
चळवळ, हे आत्मोन्निीचे प्रयत्न हे , सरमरतजि हीन स्स्थिीिून मक्त होण्यरचे तनिररचे यद्ध आहे . असेच
नेिरने िे चरलू ठे वल्यरस ईश्वर आपल्यर प्रयत्नरांस यश दे ईलच दे ईल.

आपण आपल्यर एिरच पूवापरर धां्रलर तचििू न न ररहरिर तशक्षण घेिले परतहजे. आपण फौजेि िसेच

िचेऱ्यर व मोठमोठ्यर जरर्र पििरतवल्यर परतहजेि. िसेच विील, बॅतरस्िर, डॉक्िर, व्यरपररी वर्ैरे स्विांत्र
धां्रांि प्रवीणिर तमळवून आपली उन्निी िरून घेिली परतहजे.

मरझ्यर लहरनशर ररज्यरि आपले ज्ञरतिबांधू हे सवग व्यवसरय िरीि असून िे थील म्यतनतसपल िमे िीचे

चेअरमन हे आपणरांपैिीच एि आहे ि, ही र्ोष्ट नमूद िरण्यरस मी आपली परवरनर्ी घेिो. ही िदरतचि

आत्मस्ििी िेल्यरचर आरोप मजवर येईल. परांि त्यरबद्दल आपण क्षमर िररल अशी तवनांिी आहे . िररण
आपले लोि प्रयत्नरन्िी िरय िरू शििरि एवढे च दरखतवण्यरितरिर आपणरस मी हे सरांतर्िले आहे . हे च

यवररज ज्यरवेळी पनुः बरदशहर म्हणून आपणरस भेि दे ण्यरस येिील त्यरवेळी िम्हरांपि
ै ी पष्ट्िळजण फौजेि
व िचेऱ्यरांि मोठे ऑतफसर व स्विांत्र धां्रिील पढररी यर नरत्यरने त्यरांचे स्वरर्ि िररल अशी मलर पूणग आशर
आहे . आपले त्यरांच्यरवरील दृढ प्रेम त्यरांनर खरत्रीने ओढू न आणील.

आपणरमध्ये जी जरर्ृिी झरली आहे , जे नवजीवन उत्पन्न झरले आहे , त्यर सवांचे िररण तब्रतिश ररज्यरचर

उदय होय. ही र्ोष्ट आपण िेव्हरही तवसरिर िरमर नये. आपल्यर दयरळू इांग्रज सरिररने आपणरस ज्यर

नवीन सधररणर तदल्यर आहे ि व आपले अांतिम ररजिीय ध्येय (Progress in realisation of self

Government) ‘स्वररज्य’ हे ठरवून, आपणरसमोर जी आपली ररजिीय, सरमरतजि, आर्मथि व नैतिि
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उन्निी िरून घेण्यरचर मरर्ग खलर िरून ठे तवलर आहे ; त्यरचर आपण शहरणपणरने पूणग उपयोर् िरून
घ्यरल अशी मलर उमे द आहे .

िोणत्यरही दे शरची ररजिीय भतविव्यिर, त्यरिील लोिरांच्यर सचरतरत्र्यरवर अवलां बून असिे. यरितरिर

आपण सवांनी आपले शील सधररण्यरचर प्रयत्न िरून आपणरमध्ये, आपणरस तदले ल्यर हक्करांचर उपयोर्
िरण्यरची योग्यिर आहे असे आपल्यर विगनरने दरखतवले परतहजे. आपणरस आपल्यरपैिीच योग्य पढररी
तमळरले असून िे सरळ व शरांििे च्यर मरर्ावर आहे ि; हे परहू न मलर आनांद होि आहे .

कहदी ररष्ट्ररि उत्पन्न झरले ल्यर नव उत्सरहरच्यर भररि, आपण ररष्ट्ररस तवसरलो नरही. हजररो वर्षांपरसून

आपणरवर लरदले ली अस्पृश्यिे ची बेडी आस्िेआस्िे तढली होि चरलली आहे . िी लविरच पूणगपणे ििू न
पडे ल अशी मरझी खरत्री आहे . आपण आपल्यर हक्करांस जपले परतहजे. जेथे जेथे आपल्यर सरमरतजि व

मरनवी प्ररण्यरांनर असणरऱ्यर नैसर्मर्ि हक्करांचर प्रश्न येईल, िे थे िे थे आपण शहरणपणरने, प्रेमरने, परांि दृढ
आग्रहरने स्स्थर ररतहले परतहजे. आपले हक्क बजरतवले परतहजेि. हे सवग अत्यांि शहरणपणरने परर परडण्यरस
आपण सरिररशी सहिरयग िरून शरांििे चे अवलां बन िेले परतहजे.

यर तवसरव्यर शििरि आपली प्रर्िी िरण्यरचर मरर्ग हर दां र्ेधोपे व बांडरळी िरण्यरचर नसून शरांििेने व

व्यवस्स्थि रीिीने आपलर आपण तविरस िरून घेणे हर होय. हे च ित्त्व आिर जर्न्मरन्य झरले आहे .
वॉकशग्िन व तजनोआ येथे भरणरऱ्यर ररष्ट्रीय पतरर्षदे चे मळरशी हे च ित्त्व आढळू न येईल. त्यरचरच आपणही
स्वीिरर िेलर परतहजे.

आपण आपले पढररी तम. भीमररव आांबेडिर यरांचे उदरहरण डोळ्यरांपढे ठे वन
ू त्यरप्रमरणे होण्यरचर प्रयत्न
िररवर. मी आपलर र्लरम आहे , मी आपलर दरस आहे . मरझ्यरिडू न आपण सेवर िरून घ्यरवी हीच मरझी
तवनांिी आहे .

मरझ्यर अल्पमिीस अनसरून मरझे तवचरर थोडक्यरि आपणरपढे मरांडले आहे ि. िे मरांडण्यरची सांधी आपण
मलर तदली व मरझे शब्द शरांिपणे ऐिून घेिले ; यरबद्दल मी आपले आभरर मरनून, आपली रजर घेिो.

***

अनुक्रमणिका

३.धमग

अनुक्रमणिका

सरि

ब्रह्मिमग िठे आहे ?
***

महरररष्ट्ररिील सरमरतजि चळवळींनर र्िी दे णररे िोणीही असो, िे वतरष्ठ वर्ाच्यर िीिेलर बळी पडिरि.
म. फले , लोितहिवरदी, ररजर्षी शरहू , महर्षी तवठ्ठल ररमजी कशदे आतण डॉ. बरबरसरहे ब आांबेडिर, त्यरपैिी
प्रत्येिरलर यर तदव्यरिून जरवे लरर्ले आहे . िणीच चिले ले नरही.

शरहू महरररजरांच्यर मिे अशर िीिेिून आपल्यरस स्फूिी तमळिे , उत्सरह वरढिो; मरर्ळ येि नरही. अथाि हे

िीिेचे नव्हे िर हरिी घेिले ल्यर िरयाचे चैिन्यदरयी सरमर्थ्यग होय. त्यरिून ब्ररह्मणेिर िरयगित्यांचे एि
दलच ररजर्षींनी तनमाण िेले होिे , झरले होिे. आपल्यर मलरांवर सांस्थरनच्यर िररभरररची सवग जबरबदररी

सोपवून बतहष्ट्िृि समरजरची सेवर िरण्यरची जरहीर प्रतिज्ञर शरहू महरररजरांनी िेली, िी ही प्रेरणर आतण
परकठबर यरमधूनच होय.

ररजर्षींनी ‘ब्रह्मिमग िठे आहे ?’ मध्ये डॉ. पररांजपे यरांच्यर, “वणाश्रम धमाप्रमरणे क्षतत्रय िर मळीच नरहीि व

बरिीचेही वणग नरहीि.” यर मिरचर खरपूस समरचरर घेऊन ब्ररह्मण वणगच िसर नरही हे तबनिोडपणे तसद्ध
िेले आहे . ब्रह्मिमग िरणरऱ्यर ब्ररह्मणरांच्यर सरमर्थ्याने एखर्रलर भस्मसरि िरिर येि. हे िे ज त्यरांच्यरिडे

***

नरर्पूर : ३० मे , १९२०

अ. भर. बतहष्ट्िृि समरज पतरर्षदे च्यर प्रतितनधींच्यर खरस बैठिीि, अध्यक्ष यर नरत्यरने शरहू महरररजरांनी
िेले ले भरर्षण

असिे िोच ब्ररह्मण. पण आज िे िे ज िणरिच नरही. म्हणून िे ब्ररह्मण नव्हे ि. िे वस्यूप्रमरणे नोिऱ्यर

िरण्यरि धन्यिर मरनिरि. म्हणजे दसऱ्यरची सेवर-चरिरी िरणररे िे शूद्रच ठरिरि. उलि र्ेल्यर
महरयद्धरि क्षतत्रयरांनी जो क्षरत्रधमग दरखतवलर त्यरवरून िे क्षतत्रय ठरले आहे ि, क्षतत्रय म्हणून वरवरि आहे ि.

वैश्य व शूद्रही आपरपले धांदे िरिरि पण ब्ररह्मण वर्ाचे िरय? सरररांश, ‘त्यरांच्यरि – ब्ररह्मणरि ब्रह्मिे ज
नरही’ म्हणून ब्ररह्मणरतशवरय िीन वणगच फक्त अस्स्ित्वरि आहे ि, असे ररजर्षींनी ठणिरवून सरांतर्िले आहे

‘ब्रह्मिमग िठे आहे ?’ म्हणजे ‘ब्ररह्मण िठे आहे ? खरेच आहे िरय?’ असर हर प्रश्न असून त्यरमधून शरहू

महरररजरांच्यर तबनिोड ििगशद्ध तवचररसरणीचर व चिर बद्धीमत्तेचर प्रत्यय येिो. ररजर्षीची नवसमरज
तनर्ममिीची तजद्द, त्यरसरठी अपूवग त्यरर्रची ियररी आतण प्रखर ित्त्वतनष्ठर ह्यरांचरही सांमेळ वृग्र्ोचर होिो.

***

अनुक्रमणिका

सरि

ब्रह्मिमग िठे आहे ?
***

मी आज आपलर अध्यक्ष झरलो व नेहमी आपलर िैवरर घेिो म्हणून एि तववतक्षि जरि नेहमी मरझी िवरळी,
तनभगत्सनर ितरिे. लोिमि मरझ्यरतवरुद्ध िरण्यरस तचथरवून दे िे. परांि अशर िरण्यरने मलर उत्सरह व

उत्तेजन येिे. जी विगमरनपत्रे मरझी तनभगत्सनर िरिरि त्यरांचे मी अतभनांदनच िरिो. मलर तििीही त्ररस व
उपहरस सोसरवर लरर्लर िरी मी तनमूिपणे सोसिो व िमच्यर सेवस
े मी हरिेबरोबर हजर असिो. मरझी
नोिरी घेण्यरस आपण िोणिीही शांिर बरळर्ू निर.

मी व मरझे तप्रय तमत्र कनबरळिर, भोसले , बरबररव यरदव, िदम, दत्तोबर पेंिर, बेळर्रवचे परिील यरांनी

आपल्यर सेवस
े सवग झीज सोसून, आपले दे ह तझजतवण्यरबद्दल शपथर घेिल्यर आहे ि. आपल्यर सवांच्यर

िृपेने मरझर मलर्र ििा आहे , िो मरझ्यरमरर्े सवग परहरण्यरसररखर आहे . िरी मरझ्यरवर एखर्र
‘ऑलीर्रिीने’ आपल्यर ‘ब्यरॉक्सी’ चर अांमल जर स्थरतपि िेलर िर मी मरझे सवग ररज्य आपल्यर मलरवर
सोपवून िमच्यर सेवि
े ररहरण्यरची प्रतिज्ञर िेली आहे . मरझ्यरिडू न सेवर घ्यरल अशी आशर आहे .
जो दसऱ्यरवरी तवश्वरसलर ॥
त्यरचर िरयगभरर् बडरलर ॥

जो आपणतच िष्टि र्ेलर ॥
िोतच जरण भलर ॥

यर तनयमरप्रमरणे आपल्यर तहिसरधि बांधूांनी मदि िेल्यरस त्यरांच्यर मदिीचर मोठ्यर जोररने तनर्षेध िरर.
आमचे तमत्र डॉ. पररांजपे असे म्हणरले िी, “वणाश्रम धमाप्रमरण क्षतत्रयेिर मळीच नरहीि व बरिीचेही वणग
नरहीि.” परांि ही र्ोष्ट मरत्र मलर मरन्य नरही. ब्ररह्मणरांन ब्रह्मिमग रोज िररवे लरर्िे व त्यरचे सरमर्थ्य,ग

शरपरने एखर्रस भस्म िरण्यरचेही असिे यरप्रमरणे िोणिे ही ब्रह्मिेज त्यरच्यर अांर्ी तदसि नरही. दस्यू व
चरांडरळरची वृत्ती हे ही िे घेिरि. नोिरीचर पेशर हे एि त्यरांनी आपले चरण्यरचे िरण बनवून िरिले आहे .
यरवरुन हे ब्ररह्मण मळीच नरहीि. तनदरन यर दतक्षणेि िरी हे खरत्रीपूवगि सरांर्िर येईल.

पृर्थ्वीवर ब्रह्मिे ज िोणरिच नरही. त्यरअथी पृर्थ्वीवर ब्ररह्मणही िोणी नरही. वैश्य वैश्यरचर धांदर ितरिरि, (िे

र्ीिे िल्यर तनयमरप्रमरणे वैश्य व शूद्र आहे ि.) व शूद्र शूद्ररांचर ितरिरि. क्षरत्रिमग रोज िरण्यरचे िररण

नसिे. क्षरत्रिमग रोज िरू लरर्ल्यरस सवगच मरून जरिील, परांि क्षरत्रिमग दरखतवण्यरची वेळ दोनशे
वर्षांिून दोन वेळच येिे. त्यरप्रमरणे महरयद्धरि मररठ्यरांनी क्षरत्रिमग दरखतवले आहे . िे व्हर क्षतत्रयरांच्यर
अस्स्ित्वरबद्दल शांिर उरि नरही. मरत्र डॉ. पररांजपे यरांच्यर म्हणण्यरप्रमरणे ब्रह्मिमग िरणररे ब्ररह्मण

नसल्यरमळे दस्यू, नोिरपेशर िरणेवरली अशी ही नवीनच जरि बनली आहे . ब्ररह्मणरतशवरय िीन वणगच
तजवांि आहे ि हे सहजच लक्षरि येईल.

***

अनुक्रमणिका

आठ

आमचर धमग : आयगधमग
***

ररजर्षी शरहू महरररज खऱ्यरखऱ्यर वैतदि धमाचे चरहिे असून िोच खरर आयगधमग ही त्यरांची श्रद्धर होिी.

त्यरपोिी िे महर्षी दयरनांद सरस्विींच्यर आयगधमाचे िरयग िरण्यरस ियरर झरले . त्यरप्रमरणे िे िरीि
ररतहले .

‘आमचर धमग: आयगधमग’ मध्ये प्रररांभीच वैतदि धमाचे स्वरूप तविृि िसे झरले आहे िे सरांर्िरनर शरहू

महरररज म्हणिरि: “वेदप्रतिपरतदि खऱ्यर आयगधमावर अनेि पिे चढल्यरिररणरने त्यरचे शद्ध स्वरूप
तदसेनरसे झरले . ऋर्षीप्रतणि ग्रांथरांचर अभ्यरस, लबरड व बनरविी भिजींच्यर िीिर, भरष्ट्ये वर्ैरेंच्यर आधरररने

होऊ लरर्ल्यरने प्ररचीन तसद्धरन्ि बरोबर समजेनरि. त्यरमळे मनष्ट्यरच्यर बद्धीस नीचपणरप्रि नेणररी हलक्यर
प्रिररची मूर्मिपूजर फरर वरढली... ब्ररह्मणत्व वरस्ितवि परहरिर र्णिमांवर अवलां बून असरवयरचे िे

जरिीवर येऊन बसले . िीथांचे िरल्पतनि महत्त्व वरढतवण्यरि आले . त्यरसरठी र्रूड-पररण,

फलज्योतिर्षशरस्त्र यरसररखे ग्रांथ ियरर िरून पैसे उपिण्यरचे उ्ोर् तनघरले . ‘उपरध्यरय सरांर्ेल िी पूवग
तदशर व भि सरांर्ेल िी अमरवरस्यर,’ यर अवस्थेमळे भि सरांर्ेल िो आपलर धमग आहे व त्यरनेच ईश्वर प्रसन्न

होिो’ अशी ब्ररह्मणेिररांची समजूि झरली. यर मरजले ल्यर तभक्षिशरहीच्यर िमगिरांडरचे दष्ट्पतरणरमही
ररजर्षींनी स्पष्ट िेले आहे ि.

ररजर्षींच्यर मिे , ‘बहजनसमरजरि खऱ्यर ज्ञरनरचर लोप झरल्यरिररणरने दे शरची मोठी हरनी झरली आहे .
ब्ररह्मणत्व हे र्णक्मरऐवजी जन्मरवर आहे असे मरण्यरि येऊ

***

नवसररी : र्जररि ररज्य : १४ तडसेंबर, १९१८

आयगधमग पतरर्षदे च्यर अिररव्यर अतधवेशन प्रसांर्ी अध्यक्षपदरवरून, शरहू महरररजरांनी िेले ले प्ररस्िरतवि
भरर्षण

लरर्ून, ब्ररह्मण ही जरि उत्पन्न झरल्यरवर इिर वणगही जन्मरवर ठरले . अशर रीिीने जरतिभेद फरर वरढलर.
समरज तवस्ितळि झरलर. पतरणरमी धरर्ममि अवनिीबरोबर दे शरवर परिी लोिरांच्यर स्वरऱ्यर होऊ लरर्ल्यर.

परिांत्रिे चे जू दे शरच्यर मरनेवर िरयमचे बसले . तव्र िमी िमी होि र्ेल्यरने व्यरपरर, उ्ोर्, िलरिौशल्य
सवांची अवनिी सरु होऊन दे शरची फरर दै नर उडरली.”

ही दै न्यरवस्थर दू र िरण्यरचे महर्षी दयरनांद, बरबू िेशवचांद्र सेन आतण म. फले यरांनी िोणिोणिे व िसे

प्रयत्न िेले हे ररजर्षीनी सरांतर्िले आहे . ह्यर प्रत्येिरचे मरर्ग, त्यरांच्यर सभोविरलच्यर पतरस्स्थिीनरुप िसे

वेर्ळे होिे; यरचेही तववेचन िेले आहे . त्यरांच्यर मिे , “बरबू िेशवचांद्र सेन यरांचे तवचरर-िरयग पतश्चमे िडील

यतनिे तरयन चचगप्रमरणे झरले , िर म. फले यरांनी, ब्ररह्मणरांच्यर धरर्ममि वचगस्वरवर हल्लर िेल्यरतशवरय

ब्ररह्मणेिररांची पररवलां बी स्स्थिी दू र होणरर नरही; म्हणून ब्ररह्मण्यरवर ममगस्थरनी प्रहरर िेले . हे सवग प्रयत्न

अनुक्रमणिका

आयगधमातभमरन्यरांनर पचले नरहीि, मरत्र स्वरमी दयरनांद यरांनी ‘वेदरांचर अतधिरर सवग मनष्ट्यमरत्ररांस आहे ’ हे

ित्त्व िांठरवरने सरांतर्िल्यरने हजररोनी लोि त्यरांचे अनयरयी बनले . िसेच त्यरांनी ‘तव्ेचर अतधिररही

सवानर आहे .’ असे म्हणून लोिरांनर ज्ञरनी िरण्यरचर सपरिर चरलतवलर. त्यरमळे पूवेिडील आतण
पतश्चमे िडील आयगवश
ां रिही ऐक्यभरव वरढण्यरस मदि झरली; असे ‘आमचर धमग: आयगधमग’ मध्ये ररजर्षींनी

म्हिले आहे . इििेच नव्हे िर अशर ‘ह्यर उदरर आयगधमाचर प्रसरर झरल्यरतशवरय पररवलां बी वृत्तीिून
कहदस्थरनची सििर होणरर नरही, त्यरलर स्विांत्र ररष्ट्र म्हणून उभे ररहरिर येणरर नरही; हे ही स्पष्ट िेले
आहे .

***

अनुक्रमणिका

आठ

आमचर धमग : आयगधमग
***

आपल्यर आयगधमग पतरर्षदे च्यर अिररव्यर अतधवेशनरच्यर आजच्यर बैठिीचे अध्यक्षस्थरन स्वीिररण्यरस आपण
मलर बोलरतवले व प्ररस्िरतवि भरर्षण िरण्यरचर मरन मलर तदलर यरबद्दल मी आपलर आभररी आहे .
आयगसमरजरचे िरम मरझ्यर हरिून तवशेर्षसे झरले नसिरही मरझ्यर अल्पशर िरमरचे आपण अशर तरिीने

िौिि िेल्यरने, मरझर उत्सरह दप्पि झरलर आहे . यरपढे हे िरम मरझ्यर हरिून जरस्ि प्रमरणरवर होईल
अशी मलर उमे द आहे . आज अध्यक्ष होऊन आयग समरजरची सरवगजतनि रीिीने सेवर िरण्यरची आपण जी

सांधी मलर तदली आहे , त्यरबद्दल मी आपणरस धन्यवरद दे िो व ही सेवर र्ोड िरून घ्यरवी अशी तवनांिी
िरिो. िसेच तवश्वव्यरपी महरयद्धरचर शेवि होऊन आमच्यर सरम्ररज्य सरिरररस पूणग यश प्ररप् झरले ,
यरप्रिररे न्यरयरची बरजू यशस्वी झरली व आयगभव
ू र येणररे सांिि िळले ; यरबद्दल आपण जर्दीश्वररस िोिी
धन्यवरद दे ऊ यर.

आमचर आयगधमग ज्यर ित्त्वरांच्यर परयरवर उभररलर आहे िीच समिे ची ित्त्वे यर यद्धरने ररजिीय बरबिीिही

सवगमरन्य झरली आहे ि. यरतवर्षयी जरस्ि उल्लेख मी पढे िरीन. महर्षी दयरनांद व त्यरांचे र्रु स्वरमी
तवरजरनांद यरांनी जी ज्ञरनज्योिी यर आयंभम
ू ीि परजळली, तिच्यरतवर्षयी तवचरर िेलर असिर यर िरमी
ईशसांिेि स्पष्ट होि आहे . त्यर वेळची यर दे शरिील धमगस्स्थिी फररच तबघडू न र्ेलेली होिी. वेद प्रतिपरतदि
खऱ्यर आयगधमावर अनेि पिे चढल्यरिररणरने त्यरचे शद्ध स्वरूप तदसेनरसे झरले . ऋतर्षप्रतणि ग्रांथरांचर

अभ्यरस, लबरड व बनरविी भिजींच्यर िीिर, भरष्ट्ये वर्ैरेंच्यर आधरररने होऊ लरर्ल्यरने प्ररचीन तसद्धरांि
बरोबर समजेनरि, मनष्ट्यरच्यर बद्धीस नीचपणरप्रि नेणररी हलक्यर प्रिररची मूर्मिपूजर फररच वरढली. िे

पूजि आपणरस पतवत्र म्हणवून घेऊ लरर्ले . ब्ररह्मणत्व वरस्ितवि परहरिर र्णिमावर अवलां बून
असरवयरचे, िे जरिीवर येऊन बसले . िीथांचे िरल्पतनि महरत्म्य वरढतवण्यरि आले , त्यरमळे िे थील
नरमधररी ब्ररह्मणरस तवपल तमष्टरन्न तमळू लरर्ून द्रव्यप्ररप्ीही फरर होऊ लरर्ल्यरने त्यरांच्यरि आळस व

दव्यगसने वरढू न, त्यरांनर तव्र तशिण्यरचे अर्त्य वरिे नरसे झरले . मनष्ट्य उपजल्यरपरसून िो मरे पयंि
त्यरच्यरिडू न तनरतनररळ्यर रूपरने पैसे तमळतवण्यरितरिर व्रिे, दरने, वर्ैरे तवर्षयीचे ग्रांथ ियरर िेले र्ेले.

इििेच नव्हे िर मे ल्यरवरही मृिरस पोचतवण्यरितरिर श्ररद्ध, महरळ, दरन वर्ैरे तमळरवे यरितरिर ‘र्रूड

पररणर’ सररखे ‘र्ररूडी’ ग्रांथ ियरर झरले , यरप्रमरणे अज्ञरन्यरांच्यर पैशरवर ब्ररह्मण म्हणतवणरऱ्यरांची खूप चांर्ळ
उडरल्यरने ब्ररह्मणरिील तव्र नष्ट होि चरलली. आपले व आपल्यर सांििीचे व्यवस्स्थि चरलले परतहजे यर
बद्धीने ब्ररह्मणेिररांचीही तव्र त्यरांच्यरिडू न बांद िरण्यरि आली. पढे फलजोतिर्षशरस्त्र वरढवून तनरतनररळ्यर

ग्रहरांची भीिी घरलू न पैसे उपिण्यरच्यर यक्त्यर तनघरल्यर. अमूि तदवस चरांर्लर व अमूि वरईि, अमक्यर

तदवशी प्रवरस िररवर, लग्न उपनयन वर्ैरे अमूिच महू िावर व्हरवे अशी थोिरांडे िरढू न अनेि वेडर्ळ
धमगसमजिींचर पर्डर जनसमरजरवर बसतवलर र्ेलर. ‘उपरध्यरय सरांर्ेल िी पूवगतदशर व भि सरांर्ेल िी
अमरवस्यर’ असे झरल्यरने ‘भि सरांर्ेल िसे तनमूिपणे वरर्णे हर आपलर धमग आहे व यरनच ईश्वर प्रसन्न होिो
व आपले िल्यरण होिे.’ अशी ब्ररह्मणेिररांची समजूि झरली व िे तनव्वळ नांदीबैलरचे स्स्थिीि आले .

बहजनसमरजरि खऱ्यर ज्ञरनरचर लोप झरल्यरिररणरने दे शरची मोठी हरनी झरली आहे . वणगव्यवस्थर
र्णिमामळे च स्थरपन झरली व िी र्णिमावरच अवलां बून परतहजे. पण ब्ररह्मणत्व जन्मरवर आहे असे
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मरनण्यरि येऊ लरर्ून ब्ररह्मण ही जरि उत्पन्न झरल्यरवर; इिर वणांचरही सांबध
ां जन्मरवर यरवर यरि नवल

नरही. अशर रीिीने जरतिभेद फरर वरढलर. मूळच्यर चरर वणाच्यर आिर िमीििमी चरर हजरर िरी जरिी
होऊन समरज तवस्ितळि झरलर आहे . भेदरपरसून िे र्ष उत्पन्न झरलर व दे शरिील एिी नरहीशी झरली. यरचर
पतरणरम िेवळ धरर्ममि अवनिी होऊनच थरांबलर नरही. आयाविावर परिीय लोिरांच्यर स्वरऱ्यर होऊ
लरर्ल्यर व घरच्यर फिीमळे बरहे रच्यर शत्रूांनर फरर फरवले . अशर िररणरांनी परिांत्रेचे जू दे शरच्यर मरनेवर
हळू हळू िरयम बसले . तव्र िमीिमी होि र्ेल्यरने व्यरपरर, िलरिौशल्य, उदीमधांदर वर्ैरे सवास अवनिी
आली. एिांदर दे शरची फरर दै नर उडरली.

परिी अांमलरपरसून सिण्यरचर प्रयत्न ररजपूि क्षतत्रयरांनी चरांर्लरच िेलर होिर. पण जरिीभेदरांनी
पोखरले ल्यर समरजस्स्थिीि िो यशस्वी झरलर नरही यरि नवल नरही. दसरर मोठर आतण जरस्ि यशस्वी

प्रयत्न मररठे लोिरांनी िेलर. हे लोि सवग दे श कजििरि िी िरय असे एिवेळ वरिू लरर्ले ; पण मररठ्यरांची
ररजसत्तर हळू हळू पण पूणगपण ब्ररह्मणरांच्यर हरिी र्ेल्यरने ब्ररह्मण-ब्ररह्मणेिर हर भेद िीव्र होऊन मररठी
ररजसत्तर नरश परवली व सवांस समदृष्टीने न्यरय दे णररे, प्रजस तव्र दे णे हे ररजरचे पतहले ििगव्य आहे हे
जरणणररे असे इांग्रजी ररज्य उदय परवले .

इांग्रजी ररज्य स्थरपन झरल्यरवर इिडे तिस्िी तमशनरी बरे च आले व त्यरांनी इांग्रजी तव्र दे ण्यरस व आपल्यर

धमगमिरांच्यर उपदे शरस सरूवरि िेली. त्यरचप्रमरणे इांग्रज सरिरररिूनही तव्रखरिे स्थरपन होऊन
लोिरांमध्ये नवीन तवचरररांच्यर प्रसरररस सरुवरि झरली. यर िरळी धमगसधररि असे िीन परुर्ष प्रमखत्वरने

उदयरस आले ; िे महर्षी स्वरमी दयरनांद, बरबू िेशवचांद्र सेन व जोिीररव र्ोकवदररव फले हे होि. यर तिघरांि
बऱ्यरच बरबिीि ध्यरनरि ठे वण्यरसररखे सरम्य आहे . पण तिघरांची मिे व िरयगक्म, त्यरांच्यर तव्ेच्यर व
पतरस्स्थिीच्यर योर्रने तभन्न झरली आहे ि.

महर्षी दयरनांद स्वरमी हे आपल्यर र्जगर प्ररांिरिील आहे ि, यरबद्दल आपणरस अतभमरन वरिणे सरहतजि
आहे . त्यरांचे तव्रसांपरदन मख्यत्वेिरून उत्तर कहदस्थरनरि झरले व स्वरमी तवरजरनांदही तििडीलच. िे व्हर
यर प्ररांिरिील पतरस्स्थिीचर पतरणरम त्यरांच्यर िरयगक्मरवर होणे सरहतजिच आहे .

बरबू िेशवचांद्र हे बांर्रल प्ररांिी उदयरस आले . बांर्रल प्ररांिी इांग्रजी अांमल सवाआधी सरू झरल्यरने, इांग्रजी
तव्ेचर प्रसरर तििडे जरस्ि झरलर होिर. यरमळे िेशवचांद्र यरांचे तवचरर पतश्चमे िडील ‘यतनिे तरयन चचग’
प्रमरणे (Uniterian Church) झरले , यरि नवल नरही.

महरररष्ट्र दे शरिील जोिीररव फले यरांची पतरस्स्थिी फररच तनररळी होिी. िे ब्ररह्मणेिररांिीलच एि होिे.

त्यरांनर, ब्ररह्मणी मिरने तव्र तशिण्यरचरदे खील अतधिरर नव्हिर. त्यरमळे त्यरांनर तमळरले ले धमगज्ञरन बहशुः
तिस्िी लोिरांनी तलतहले ल्यर ग्रांथरांवरून व ब्ररह्मणेिररांवर आपलर जोररचर अांमल चरलरवर म्हणून ब्ररह्मणरांनी

तलतहले ल्यर िरल्पतनि पोर्थ्यरांवरून तमळरले होिे. पण िे फरर शोधि व तवचररी असल्यरने ब्ररह्मणी िरवर

त्यरांनी पूणगपणे ओळखलर. स्वरमी दयरनांद यरस वेदतव्र व सांस्िृि ज्ञरनभरांडरर खले झरले होिे.
आयगधमािील उच्च ित्त्वे त्यरांनर पूणगपणे िळली होिी. सवग धमांि आयगधमग िसर श्रेष्ठ आहे यरची जरणीवहीं

सवग कहदस्थरनरि त्यरांच्यरपेक्षर जरस्ि िणरसही नव्हिी; असे म्हिल्यरस अतिशयोक्तीचर दोर्ष मजिडे येईल
असे मलर वरिि नरही.
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यरप्रमरणे यर तिघरांची तव्र तनरतनररळ्यर प्रिररची होिी. िशीच समरजस्स्थिीही तभन्न प्रिररची होिी.
दतक्षण कहदस्थरनसररखे, उत्तर कहदस्थरनरिही ब्ररह्मणत्व जन्मरवर येऊन बसले आहे . पण िे थे ब्ररह्मण,

क्षतत्रय, वैश्य, शूद्र हे चररही वणग अस्स्ित्वरि आहे ि; असे मरनण्यरि येि असल्यरने ब्ररह्मणरखेरीज बऱ्यरच
इिर लोिरांस वेदरध्ययनरचर व इिर तव्रसांपरदनरचर अतधिरर आहे असे समजण्यरि येिे. दतक्षणेि िर
‘िलौ अ्ांिपो स्स्थति’ यरवर जोर दे ऊन क्षतत्रय व वैश्यरांचर पूणग अभरव असे प्रतिपरदण्यरि ब्ररह्मणवर्ास
मोठर आवेश येि असिो. त्यरमळे इिडील ब्ररह्मणेिर वर्ाि वेदतव्र िर बांद झरलीच पण त्यरयोर्रने इिर
तव्ेचीही जवळजवळ बांदी झरली अशर रीिीने दतक्षण कहदस्थरनच्यर पतरस्स्थिीि फरर मोठर फरि पडलर

आहे . तििडे ब्ररह्मणवर्ाचे वचगस्व मख्यत्वे धरर्ममि बरबिीि आहे . बरिीच्यर बरबिीि इिर वणाचे लोि

परिांत्र नरहीि. यरमळे समरजरचे पररडे समिोल आहे . दतक्षणेि ब्ररह्मणेिररांची तव्र बांद झरल्यरने सवगच

बरबिीि ब्ररह्मणरांच्यर हरिी श्रेष्ठपणर र्ेलर आहे . धरर्ममि, ररजिीय, सरमरतजि, तशक्षणतवर्षयि वर्ैरे सवगत्र
प्ररबल्य ब्ररह्मणरांचे, यरमळे इिर स्स्थिी फरर पररवलां बी व िेतवलवरणी झरली आहे . ही ‘ब्यरॉक्सी’
मोडण्यरितरिर पष्ट्िळ प्रयत्न झरले . पण जोपयंि ब्ररह्मणरांच्यर धरर्ममि वचगस्वरवर प्रत्यक्षपणे हल्लर होऊन िे

नरहीसे होि नरहीि िोपयंि ब्ररह्मणेिररांची पररवलां बी स्स्थिी दू र होणरर नरही. हे ममग जोिीररव फले यरांनी

जरणून ब्ररह्मणी सत्तेच्यर अर्दी ममगस्थरनी प्रहरर िरण्यरस सरुवरि िेली. जोिीररव यरांच्यर ‘सत्यशोधि
समरजर’चे मख्य मि, ईश्वर व भक्त यरांच्यरमध्ये दलरल निो, हे आहे . यरप्रमरणे ब्ररह्मणी मध्यस्थरांची जरूर न

ठे विर प्रत्येिरने आपली धमगिृत्ये स्विुः िररवीि असर उपदे श त्यरांनी सरू िेलर. बहजनसमरज ब्ररह्मणी
र्लरमतर्रीि व िज्जन्य अज्ञरनरि, हजररो वर्षे वरढले लर असल्यरने सत्यशोधिरांच्यर िरमरि पष्ट्िळ अडथळर
येि असिो. अथात् सधररिरांस अडचणीशी िक्कर दे णे भरर्च पडि असिे .

वेदरचर अतधिरर मनष्ट्यमरत्ररांस आहे असे स्वरमी दयरनांदजी यरांनी प्रतिपरदन िेले व वेदतव्र उत्तर

कहदस्थरनरि वरढतवली. हजररो, लरखो लोि आयगसमरजरस तमळू न त्यरांची र्रुिले , परठशरळर, िन्यर
महरतव्रलये, िॉले जे वर्ैरे तशक्षण सांस्थर स्थरपन झरल्यर. वेदरांचर अतधिरर सवांस आहे असे
प्रतिपरतदल्यरने मनष्ट्यजरिीचे समरनत्व पिू लरर्ले . समरजरि एिप्रिररचे उच्च प्रिीचे जीवन येऊ लरर्ले व
त्यरांचे वधगन चरांर्ल्यरप्रिररे होऊ लरर्ले . स्वरमी दयरनांद यरांच्यर मिरचर प्रसरर उत्तर कहदस्थरनरि झपरयरने
झरलर. पण नमगदेच्यर दतक्षणेस त्यरांनरही जरस्ि तवरोध होऊ लरर्लर.

यरचे िररण, मी आिरच वर्मणले ल्यर ‘ब्ररह्मण ब्यरॉक्सी’चे सरमर्थ्यग हे आहे . पणे मक्करमी स्वरमीजींचर मक्करम

असिरनर त्यरांचे सतवचरर पतरप्लि भरर्षणे ऐिल्यरवर, ‘आयगसमरजी मि हे तवर्ष आहे ’ हे ‘ब्ररह्मण
ब्यरॉक्सी’स िळू न आले व स्वरमीजींच्यर तमरवणिीस तवरोध िरण्यरितरिर म्हणून र्दग भरनांद सरस्विींची

तमरवणूि िरढण्यरची हलिि िृिी त्यरांच्यर डोक्यरिून तनघरली. इिडे ब्ररह्मण वर्ग मूिीपूजेि अर्दी

र्ढले लर. त्यरांनर त्यरतशवरय दसरे िरय सचणरर? आपल्यर समरजरचे यथरथग तचत्र अशी र्दग भरची मूिीच
त्यरांनी स्वरमीजींच्यर पढे आणून सवांस आपल्यर खऱ्यर योग्यिे ची व स्वरूपरची जरणीव िरून तदली. त्यर
तठिरणी र्ोड शब्द किवर यतक्तवरद उपयोर्ी नरही; असेच ‘ब्ररह्मण ब्यरॉक्सी’स वरर्तवले परतहजे हे

जोिीररव फले व त्यरांचे अनयरयी यरांनी चरांर्ले ओळखले होिे. म्हणून जशरस िसे अशर रीिीने

ब्ररह्मणरतवरूद्ध उपदे शरस सरुवरि िेली. खऱ्यर धमगतव्ेचर व धमाचर प्रवेश यर दतक्षण भूमीि व्हरवयरस
परतहजे असेल िर सत्यशोधि समरजरसररख्यरांनी ही भूमी त्यर िरयास योग्य अशी ियरर िेली परतहजे.

अशररीिीने जतमनीिील िण व खडि फोडू न िरतढले म्हणजे आयगधमाचे बीज चरांर्ले रूजेल व वृतद्ध परवून
सवांस सख होईल. ब्ररह्मधमग िोणिरही एि ग्रांथ प्रमरण मरनीि नरही. सवग धमाि असले लर चरांर्लपणर
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मधिर वृत्तीने घेऊन त्यर धमाची ित्त्वे ठरतवण्यरि आली आहे ि. पण अशी तववेचिबद्धी फरर थोड्यरांस
असल्यरने ही मिे फररच थोड्यर लोिरांस पिणरर. यरमळे ब्ररह्मण मिरचर प्रसरर मोठ्यर प्रमरणरवर होणे शक्य
तदसि नरही.

आयगसमरज वेदरच्यर दृढ परयरवर स्थरतपले लर आहे . वेदरइििर जनर ग्रांथ िोणिरही नरही. वेदरचे प्रमरणत्व

यर आयगविाि बहिे िरांस िबूल आहे . वेदरतवर्षयी पूज्यबद्धी बहिे िरांच्यर मनरि आहे . वेदरांचर अतधिरर
आपणरस असरवर असे पष्ट्िळरस वरििे व यरमळे हे मि फरर लविर प्रसरर परविे. यर आयगविाि
आयगधमाचर प्रसरर जरस्ि जरस्ि प्रमरणरवर होि जरणरर यरि सांशय नरही.

हर आयाविग दे श पूवी िधीही एि ररष्ट्र नव्हिर; पण हल्ली एिच इांग्रजी ररज्यछत्र सवांवर असल्यरिरणरने,

ररष्ट्रैक्यरची भरवनर उत्पन्न होऊ लरर्ली आहे . िी हळू हळू वरढिही जरि आहे . ही िल्पनर अशी वरढण्यरच्यर
िरमी आयगसमरजरची िरमतर्री वरखरणण्यरसररखी आहे . आयगसमरज हर यर दे शरिील आयगलोिरांस, मर् िे

िोणत्यरही जरिींचे किवर पांथरांचे असोि, त्यरस आपणरि तमसळू न घेिो. इििेच नरही िर जे आयगवश
ां रचे

नरहीि, अशर लोिरांसही आपणरि तमसळू न घेऊन आयाचे सवग अतधिरर, बेिी रोिी व्यवहरररांसह त्यरस
दे िो. मर् यरोप खांडरिील व अमे तरिेिील यिरतनि वांशरचे लोि जे आयगवश
ां रचेच आहे ि असे सवग तविरन

िबूल ितरिरि, त्यरस घेण्यरस िर िो िधीही परऊल मरर्े घेणरर नरही. पूवी आयगवश
ां रचे लोि सवग उत्तर
ध्रवरच्यर प्रदे शरि एित्र ररहरि असि. पढे िो प्रदे श सोडरवर लरर्ल्यरवर त्यरांच्यर िोळ्यर पूवेिडे व
पतश्चमे िडे र्ेल्यर. त्यरिील पतश्चम आयांच्यर वांशरिील आिर यरोतपयन बलरढ् ररष्ट्रे आहे ि. पूवेिडे

आले ल्यर आयांचे आम्ही आयांविगवरसी वांशज आहोि; िे व्हर आम्हरस यरोतपयन व त्यरांचेच वांशज अमे तरिन
हे परिी नरहीि. पतश्चमे िडील मोठमोठ्यर वीररांनी, लॉडग तिचनेर, जनरल िेंच, मॉशगल फॉक् वर्ैरेनी

रणरांर्णरवर लढू न आपले क्षरत्रिे ज प्रत्ययरस आणून तदले आहे . आपल्यर मनरने िे क्षतत्रय आहे िच व त्यरांची

इच्छर असल्यरस आपण त्यरस आयगधमाची दीक्षरही ्रल. हजररो वर्षे आम्ही व पतश्चमे िडील आयग लोि
तनररळे ररतहल्यरने त्यरांच्यर व आमच्यर आचररतवचरररांि फरर फरि पडलर आहे . परांि िरही मूलभूि ित्त्वे
त्यरांच्यरि व आमच्यरि एिच आहे ि. जरतिभेद िे मरनीि नरहीि. आमच्यरही खऱ्यर धमास िो भेद मरन्य

नरही. फक्त बनरविी ब्ररह्मणी कहदू धमग हर स्पशास्पशास महत्त्व दे ि असून जरतिमत्सर वरढवीि आहे खरर पण

आयगधमग सांग्ररहि आहे . यरच्यर योर्रने तभन्न तभन्न जरिींचर, पांथरांचर व धमांचर एिोपर होण्यरस मदि होणरर
आहे .

यरोपरि, अमे तरिेि व जपरनरि समरनिे चे ित्त्व प्रचरररि असल्यरने, एिरच ििां बरि भरऊ भरऊ, नवरर-

बरयिो वर्ैरे तभन्न धमाचे आढळिरि. िसरच प्रिरर नवरर आयगसमरजी िर बरयिो इिर धमाची किवर
बरयिो आयगसमरजी िर नवरर इिर पांथरचर असेही एिर ििां बरि सलोख्यरने सरपडणे अशक्य नरही.

ििां बरिील भरऊ-भरऊ तनररळ्यर पांथरचे किवर धमाचे ररहिील. प्रत्येिरस आचरर व तवचरर स्वरिांत्र्य परतहजे.
आयगसमरज िे दे ि आहे . ब्ररह्मणी कहदू धमग िसे स्वरिांत्र्य दे ि नरही म्हणून त्यरांच्यरपरसून फूि वरढि असून

आयगधमापरसून एिोपर वरढणरर आहे . एिररष्ट्रीयत्वरच्यर िरमी यरचर फरर उपयोर् आहे पण आमची नजर
नसत्यर एिर ररष्ट्रीयत्वरनेच िां तठि होिर िरमर नये. नित्यरच सांपले ल्यर महरयद्धरि प्रत्येि ररष्ट्र आपल्यर

दे शरच्यर प्रेमरनेच लढरईि तशरले . पण आिर सवांची एि ‘सोसरयिी ऑफ नेशन्स’ स्थरपन िरण्यरचे तवचरर
तििडील थोर मत्स्रांच्यर मनरि घोळि आहे ि. िसेच सरमर्थ्यग आयगधमाच्यरही अांर्ी आहे . सवगत्र
आयगधमाचर घोर्ष िरण्यरची आिरांक्षर आपण धरणे योग्य नरही.
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आयगधमाचे हे महत्िरयग लक्षरि आणूनच आमचे तससोदे वश
ां ीय उदे पूरचे महरररणर सज्जनकसह व आमचे

जोधपरचे महरररज प्रिरपकसह यरांनी यर धमगमिरांच्यर प्रचरररथग चरांर्लीच खिपि िेली आहे व ज्यरलर यर
दे शरचे खरे िल्यरण व्हरवे असे वरिि असेल त्यरने आपणरिडू न होईल तिििी मदि यर िरमी िेली

परतहजे. बनरविी ब्ररह्मणी धमालर सनरिन असे मोठे नरव दे ऊन त्यरचे महत्त्व, अज्ञरनरांच्यर मनरवर
ठसतवण्यरचर प्रयत्न वररांवरर िेले लर तदसून येिो. सनरिन ित्त्वे म्हणजे वेदरांनी प्रतिपरतदले ली िी फरर
चरांर्ली आहे ि पण त्यरस झरिून ठे वन
ू धूिग लोिरांनी पररणे व स्मृत्यर यरि फरर घसवरधसव िेली आहे .

आपणरस व आपल्यर जरिीच्यर लोिरस खूप चैन िरण्यरस तमळरवी म्हणून पररणरांि व ‘भररि’ वर्ैरे
ग्रांथरिही अनीिीस उत्तेजन दे णरऱ्यर र्ोष्टी तलहू न ठे वल्यर आहे ि. अशर ग्रांथरस धमगग्रांथ म्हणण्यरस लरज
वरिली परतहजे. असले हे ग्रांथ अर्र त्यरिील वरईि भरर् ऋतर्षप्रतणि खरत्रीने नरहीि. इांग्रजी ररज्यरि आमचे
डोळे उघडण्यरने आम्हरस आिर हे अतनष्ट प्रिरर तदसून येि आहे ि. आिर आम्ही यरचर िीव्रपणे तनर्षेध िरणे
जरूर आहे .

दतक्षण कहदस्थरनची धरर्ममि व सरमरतजि स्स्थिी िशी शोचनीय आहे , हे मी आपणरस पूवीच सरांतर्िले

आहे . यरि जरस्ि फूि परडण्यरस ब्ररह्मण म्हणतवणररे िसर प्रयत्न िरीि असिरि यरचे मरझे च उदरहरण

सरांर्िो: ररजर असल्यरने आपण तवष्ट्णूचर अांश आहरि म्हणून आपण क्षतत्रय आहरि. आपल्यर घरी आम्ही
वेदोक्त िमे िरण्यरस ियरर आहोि, असे धूिग ब्ररह्मण मलर म्हणिरि. यर यक्तीने मरझ्यर ज्ञरतिबांधूांि व

मरझ्यरि फूि परडण्यरचर प्रयत्न त्यरांनी िेलर. त्यरचप्रमरणे मररठे लोिरिही तनरतनररळी िररणे लरवून अमूि
श्रेष्ठ म्हणजे सस्च्छल, अमूि ितनष्ठ असे सरांर्न
ू िे फूि परडीि असिरि. यरसरठी आयगसमरजरचे प्रयत्न यरच
प्ररांिरि तवशेर्ष झरले परतहजेि. बनरविी धमगर्रुांचर सळसळरि नरतसि, पांढरपूर यर क्षेत्ररांिच असिो. िे व्हर
त्यर त्यर तठिरणी आपल्यर शरळर, र्रुिले उपदे श मांतदरे झरली परतहजेि व खऱ्यर धमाचे ज्ञरन वरढतवले

परतहजे. नरमदरर पिे ल यरांनी कहदस्थरनच्यर िरयदे िौस्न्सलरि आणले ल्यर तबलरस पष्टी दे ण्यरचर ठररव

आपल्यर अतधवेशनरि आपण आणणरर आहरि हे फरर चरांर्ले आहे . जरतिभेदरमळे रोिीबेिी व्यवहरररस फरर
अडचण येऊन समरजरि फरर फूि झरली आहे . ररष्ट्रीय भरवनर वरढण्यरस आपल्यर समरजरचे िरयग तििी
उपयोर्ी आहे हे मी आिरच सरांतर्िले आहे . नर. पिे ल यरांचे तबलही यरच तदशेने उपयोर्ी आहे .

जरिीजरिीि तववरहसांबध
ां होऊ लरर्ल्यरतशवरय जरतिभेदरची िीव्रिर िमी होणरर नरही. यर तबलरस तवरोध
िरण्यरच्यर िरमी प्रत्येि प्ररांिरिील ब्ररह्मण वर्गच पढे येि आहे . त्यरि त्यरांचर उद्दे श स्पष्ट आहे . आपले

बनरविी वचगस्व नरहीसे होण्यरची वेळ तजििी लरांब िरिवेल तिििी िरिण्यरची ही सररी धडपड आहे .

बहिे ि सर्ळर ब्ररह्मणेिर समरज यर िरमी यर तबलरस अनिूल आहे . त्यरप्रमरणे सभर भरुन तठितठिरणी

ठररव होि आहे ि. नर. भूपेन्द्रनरथ बसू यरांनी पूवी अशरच प्रिररचे तबल आणले होिे. त्यरवेळी ‘धमग बडे ल’

अशी ओरड यर मिलबी लोिरांनी िेली होिी. त्यर तबलरच्यर धिीवर लग्नरसांबांधी िरयदे इांदूर, बडोदर व
िोल्हरपूर यर आयगधमी ररज्यरांि परस झरले आहे ि. पण िेथे धमग बडरल्यरचे तचन्ह िरहीच तदसून येि नरही.
धमग म्हणजे भिरची दतक्षणर, असर अथग असल्यरस तिलर मरत्र धोिर आहे . ही दतक्षणर सवगस्वी बडरल्यरस
दे शरचे िल्यरणच होईल.

मरझे भरर्षण आपण शरांिपणे ऐिून घेिले ि, मरझर बहमरन िेलरि, त्यरबद्दल आपले मी पन्हर एिवरर आभरर
मरनिो. आयगधमाचे ज्ञरन सवगत्र प्रसरर होऊन, त्यर योर्रने यर दे शरची तचरिरल तििणररी उन्निी होवो व सवग
जर्रि शरांिी आतण आनांद फैलरवो, अशी ईश्वररची प्ररथगनर िरुन मी आपले भरर्षण सांपतविो.

***
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नऊ

ऋर्षींचे तमशन
***

सन १९१८ मध्ये नवसररी येथे भरले ल्यर आयगधमग पतरर्षदे च्यर अिररव्यर अतधवेशनप्रसांर्ी शरहू महरररजरांनी

अध्यक्षपदरवरून िेले ल्यर भरर्षणरिील सवगसरधररण आशयच, ‘ऋर्षींचे तमशन’ मध्ये स्थूलरूपरने आलर आहे .
िरीही त्यरिून ररजर्षींच्यर आत्मतनष्ठेचे एि वेर्ळे दशगन लरभिे.

प्रररांभी ब्ररह्मण्यरचर िोणिर दष्ट्पतरणरम झरलर आहे हे िथन िरिरनर ररजर्षी म्हणिरि: “आज पररक्म,
तवित्तर, धमगशीलिर, उदररिरवरदी सदर्ण लप् झरले आहे ि पतरणरमी, बरलतववरह, बहतववरह, म्परन,

तस्त्रयरांनर तशक्षणरस मज्जरव, वणाश्रमधमाची अव्यवस्थर वर्ैरे अनेि सरमरतजि घरििी रूढींनी समरज तनजीव
िरून िरिलर आहे . र्रुवर्ाची चळवळ फोफरवली आहे . ‘अष्ट वर्षा भवेत् र्ौरी’ हर अवैतदि परठ सरू

झरल्यरने यर दे शरचे ररष्ट्रीयत्व जवळ जवळ नष्ट झरले आहे .” हर िमगिरांडरचर प्रभरव व त्यरांच्यर मर्रतमठीिून

सरमरन्यरांची सििर िरण्यरचे झरले ले प्रयत्न यरांचे मूल्यमरपन िरिरनर, त्यरमधील अपरे पणरिडे लक्ष

वेधिरनर ररजर्षी सरांर्िरि: “जरी सत्यशोधि समरजर’दी समरजरांनी िरहीशी सधररणर िेली आहे ; िथरतप
ह्यर सांस्थरांनी तवशेर्ष अतधि िरही होऊ शिणरर नरही. िररण त्यर ‘शठां प्रति शरठ्यां’ यर ित्त्वरवर चरलि
आहे ि.” उलि आयगसमरजच हे िरयग िरू शिेल हे सरांर्िरनर िे म्हणिरि: “दे शरलर जरर्ृि िरणररी
ररमबरण मरत्रर वैतदि धमगच आहे . िररण कहदस्थरनच्यर अांिुःिरणरि

***

भरवनर्र : सौररष्ट्र : र्जररि ररज्य : ८ मरचग, १९२०

अ. भर. आयगधमग पतरर्षदे च्यर समररोपरच्यरवेळी, शरहू महरररजरांनी िेले ले भरर्षण
वेदरतभमरन वसि आहे व आयगसमरज वेदरनिूल ररहण्यरिच आपलर धमग समजि आहे . आयगसमरजरचर धमग

जर्रवर उपिरर िरण्यरचर आहे ... आयगधमग यच्चयरवि मरनव समरजरितरिर आहे .” सवग दे शभर ह्यर
आयगसमरजरचे िरयग सरू व्हरवे ही ररजर्षींची अांियामीची इच्छर आहे . म्हणून “लोिरांची मरनतसि सधररणर

व्हरवी. िी सधररणर तव्ेच्यरिरररच शक्य आहे . म्हणून तव्ेची सूत्रे मी आयगसमरजरच्यर हरिी दे ऊन िरिली
आहे ि.” असे त्यरांनी म्हिले आहे .

सवगसरमरन्यरांनर शहरणे िरून, त्यरांचर अभ्यदय सरधण्यरच्यर िरमी उपयोर्रि आणण्यरच्यर सरधनरांवरील
श्रद्धर आतण अांिी सरधरवयरचे ऐक्य यर सांबांधरिील शरहू महरररजरांच्यर भरवनर-तवचरररांमधील अिै ि तनिळ
स्वरूपरचे आहे .

***

अनुक्रमणिका

नऊ

ऋर्षींचे तमशन
***

सज्जनहो! आपण जरर भररिवर्षाच्यर र्िे तिहरसरवर दृतष्टपरि िरू. हजरर वर्षापूवीच्यर व आिरच्यर भररि

वर्षाि जमीनअस्मरनरचे अांिर पडले आहे . आज पररक्म, तवििर, धमगशीलिर, उदररिरवरदी सदर्ण लप्
झरले आहे ि. हजररो िसांस्िरर, चरलीतरिी यरांनी भररिवर्षग ग्ररसून र्ेलेलर परहू न िरही आश्चयगही वरिि
नरहीसे झरले आहे . बरलतववरह, बहतववरह, म्परन, तस्त्रयरांनर तशक्षणरस मज्जरव, वणाश्रमधमाची अव्यवस्थर
वर्ैरे अनेि सरमरतजि घरििी रूढींनी समरज तनजीव िरून िरिलर आहे .

उदरहरणरथग, वणगव्यवस्थर घ्यर. सांपूणग भररि तवशेर्षिुः महरररष्ट्ररदी दतक्षण प्ररांिरांि ब्ररह्मणेिर जरिीची
अवस्थर अत्यांि शोचनीय आहे . ह्यर जरिींनर पढे सरसरवण्यरस व प्रर्िी िरून घेण्यरस सांधीच तदली जरि
नरही. आज तवसरव्यर शििरि अस्पृश्य र्णले जरणररे देखील प्ररणी आहे ि. त्यरांचर अपररध एवढरच आहे िी,
त्यरांनी एखर्र तवतशष्ट जरिीमध्ये जन्म घेिलर नरही. आज भररिवर्षाि ऐक्य, प्रेम व सहिरयग िोठे ही

परहरवयरस तमळि नरही. यरचे िररण आमची स्विुःचीच मूखगिर होय. भररिवर्षामध्येच अशी मनष्ट्ये विगमरन

आहे ि िी, ज्यरांनर आपल्यर बांधूांची छरयरही, आपल्यरवर पडणे दुःसह होिे. स्विुःचे स्विुःलरच उच्च
समजणररे लोि तमर्थ्यर जरतितभमरनरच्यर तनशेि अर्दी तनमग्न होऊन ररतहले आहे ि व नीच म्हणतवल्यर
जरणरऱ्यर जरिीवर मन मरनेल िसे अत्यरचर िरून ररतहले आहे ि.

मनष्ट्यरलर त्यरच्यर योग्यिे नसरर उच्चनीच वणग दे णे हर वैतदि आदशग होिर. मनी लोिरांनी,
‘धमगचयगयर जधन्यो वणगुः पूवग पूवग वणगमरप्िे जरति पतरवृिौ ।
अधमगचयगयर पूवी वणग : जधन्य वणगमरप्िे जरति पतरवृिौ ।’

असर उपदे श िेलर. त्यरतठिरणी पौररतणि लोिरांनी ‘ब्ररह्मण न जरिे: ब्ररह्मण:’ अशी व्यत्पत्ती िरून
ब्ररह्मणरदी जन्मवरचि अथग िरण्यरस प्रररांभ िेलर. मनरस येईल त्यरप्रमरणे ग्रांथरचनर सरू िेली. ‘स्त्री शूद्रो
नरधीयिरम्’ हर जण िरय वेदमांत्रच िांठस्थ िरतवलर. यरचर पतरणरम असर झरलर िी, स्त्री व शूद्र यरांनर
ज्ञरनमरर्ग बांद झरलर. बररच िरळ अशी स्स्थिी ररतहल्यरमळे शूद्र स्विुःच अस्पृश्य समजून ररतहले . मर् िरय?
ब्ररह्मणरांचे सरधले व त्यरांनी ब्ररह्मणत्वरचर मक्तर आपणरिडे घेिलर.

ब्ररह्मणरचे जीवन पररमरर्मथि जीवन आहे . जेव्हरपरसून योग्यिे प्रमरणे उच्चनीचत्वरची पररख नष्ट झरली
िे व्हरपरसून नरमधररी र्रूवर्ाची खूप चांर्ळ उठली. जन्मरपरसून मृत्यूपयगन्ि िर िे लिले , िपगणरदी
लिले च परांि त्यरनांिरही श्ररद्ध वर्ैरेंची अवडां बरे मरजतवली.

सज्जनवृद्ध! जेव्हर दे शनौिेचे िणगधरर ब्ररह्मण स्वरथी बनले होिे, िे व्हर ‘अष्ट वर्षा भवेिर्ौरी’ हर अवैतदि परठ

उच्च स्वररने म्हिलर जरि होिर व ररष्ट्रीयत्व जवळजवळ नष्ट झरले होिे. आणीबरणीच्यर समयी ह्यरच
िरठे वरड प्ररांिरि, जेथे आपली ही पतरर्षद भरली आहे त्यर भरवनर्रसमीप, भौरवीर्रवी आपल्यर

स्वदे शरच्यरच जरर्ृिीसरठी नव्हे िर अतखल भूमांडळ जरर्ृि िरण्यरसरठी महर्षी दयरनांदरांचर जन्म झरलर.

अनुक्रमणिका

त्यरांनी िपश्चया िेली. वेदरध्ययन िेले , भररि खांडरच्यर अवनि स्स्थिीचे परीक्षण िेले आतण तनुःस्वरथग बनून
मिमिरांिररांचर जो अग्नी भररिरि प्रज्ज्वतलि होिर त्यरमध्ये उडी ठोिली. पदभ्रष्ट ऋर्षी सांिरनरस पनुः

सन्मरर्ावर आणून सोडले . चोहोिडे जरर्ृिी िेली. लोिरांनी त्यरांनर र्रलीप्रदरन िेले . त्यरांच्यरवर
दर्डधोंड्यरांची वृष्टी िेली व शक्य तिििर त्यरांचर तिरस्िरर िेलर. परांि यर सवग मरनरपमरनरची मळीच पवा
न िरिर त्यर महर्षी, िपस्वी, त्यरर्ी दयरनांदरांनी वैतदि धमाचर डां िर वरजतवलरच. नरमधररी ब्ररह्मणरांच्यर

पोिशूळरलर आरांभ झरलर. त्यरांनी दयरनांद ऋर्षींची र्िी िां तठि िरण्यरचर होिर नव्हिर िो प्रयत्न िेलर, पण
ईश्वरीय चरल िोणत्यर शक्तीस िां तठि िरणे शक्य होिे? त्यरांच्यर िेवळ दहर वर्षाच्यर र्जगनेने पांजरब, सांयक्त
प्ररांि, ररजपिरनर, बांर्रल, तबहरररदी खडबडू न जरर्े झरले . लरखो लोि त्यरांचे अनयरयी बनले . उत्तर
भररिवर्षािच िरय; आज सांपूणग भररि खांडरि अवैतदिीय परठरऐवजी ‘ब्रह्मचयेण िन्यर वर यवरनां कवदिे
पतिम ‘शूद्रे’ ब्ररह्मणिरमति ब्ररह्मणो यति शूद्रिरम्’ हर वैतदि परठ सरू झरलर.

आयगसमरजरचे िरयग जर्रस तवतदिच आहे . स्पशास्पशगिेचे िरल्पतनि बांड मोडू न समरजरने यद्धरिही फरर

मदि तदली आहे . परदे शर्मनरने मनष्ट्य पतिि समजले जरि असि िे च आिर वरांछनीय समजले जरि
आहे ि. आयगधमग यच्चयरवि मरनव समरजरितरिर आहे . आनांदरची र्ोष्ट ही िी, पष्ट्िळ यरोतपयन स्त्रीपरुर्षरांनी यर आयगधमाचर स्वीिरर िेलर आहे ; िरीि आहे ि. खरे म्हणरल िर, लॉडग तिचनेर सर हे र्, लॉडग

िेंच प्रभृिींची र्णनर पतहल्यरपरसूनच आयामध्ये होऊ शििे. िररण िी, यर योद्वध्यरांनी क्षतत्रयोतचि धमाचे

पतरपरलन िेले आहे . मरझ्यर मिे , हरच धमग शरतसि-शरस्त्यरि प्रेमरज्जूने ऐक्य िरण्यरचर प्रयत्न िरीि आहे .
मलर पूणग भरवसर आहे िी, आयगधमग तवश्वव्यरपी धमग बनेल. यरच धमाचे अनयरयी प्रिरपकसह व सज्जनकसह

वर्ैरे नरे श आहे ि; होिे. ही अतभमरनरस्पद र्ोष्ट होय. आम्हरलरही त्यरांचेच अनिरण िेले परतहजे. ही पण
सांिोर्षरची र्ोष्ट होय िी, अ्रतपही जरी स्वरथी लोि इिस्ििुः हरिपरय आपििरि, िथरतप खरे ब्ररह्मण व
सतशतक्षि जनिर ही सवग आम्हरलर अनिूल आहे . परांि दतक्षण प्ररांिरिही अ्रप पष्ट्िळसे ििगव्य बरिी आहे .
आयांचे हे ििगव्य आहे िी, यर दे शरि भ्ररिृभरव जरर्ृि िररवर.

जरी ‘सत्यशोधि समरजर’ दी समरजरांनी िरहीशी सधररणर िेली आहे ; िथरतप यर सांस्थरांनी तवशेर्ष अतधि

िरही होऊ शिणरर नरही. िररण त्यर, ‘शठां प्रति शरठ्यां’ यर ित्त्वरवर चरलि आहे ि. परांि दे शरलर जरर्ृि
िरणररी ररमबरण मरत्रर वैतदि धमगच आहे . िररण कहदमरत्ररच्यर अांिुःिरणरि वेदरतभमरन बसि आहे व
आयगसमरज वेदरनिूल ररहण्यरिच आपलर धमग समजि आहे . आयगसमरजरचर धमग जर्रवर उपिरर
िरण्यरचर आहे .

सज्जनहो! वैतदि धमाचे महत्त्व अन्य मिरांपेक्षर अतधि आहे हे समजूनच मी यर धमाचर स्वीिरर िेलर आहे .
ररजरररम िॉले ज, हरयस्िूल, र्रुिल, अनरथरलय, सरदरर बोतडं र् वर्ैरे सवग सांस्थर मी आयग प्रसररि
सभर, सांयक्त प्ररांि तहच्यर आधीन एवढ्रच उद्देशरने िेल्यर आहे ि िी, लोिरांची मरनतसि सधररणर व्हरवी.

ही सधररणर तव्ेच्यर िरररच शक्य आहे . म्हणून तव्ेची सूत्रे मी आयगसमरजरच्यर हरिी दे ऊन िरिली
आहे ि. मलर जे शक्य झरले िे मी िेले आहे . मरझी अांिुःिरणपूवगि इच्छर आहे िी, मरझ्यर जोतिबर,
पांढरपूर वर्ैरे क्षेत्ररमध्येदेखील आपण र्रुिले , हरयस्िले , समरज स्थरपन िररवेि. मरझे ििगव्य होिे िे मी

िरून िरिले आहे . आिर पढील ििगव्य सवगस्वी िमच्यर हरिी आहे . जर इिक्यरवरही वैतदि धमाचर प्रसरर
झरलर नरही िर ह्यरि आयग प्रसररि व आपण हे च दोर्षी व्हरल. मरझी इच्छर आहे िी, थोडे से सच्चे िमगवीर
मरझ्यरिडे ही आपलर समय लरविील.

अनुक्रमणिका

आयगबध
ां ूांनो! आपल्यरमधून अ्रप िमगहीनिर नरहीशी झरली नरही. ऋर्षींची प्रेरणर सतशतक्षि समदरयरांमध्ये

दृग्र्ोच्चर होि आहे . दे शरिील सवग समरज, सभर, सोसरययर वैतदि तसद्धरन्िरनसरर ििगव्य बजरवीि
आहे ि. ‘यथेमरां वरचां िल्यरतण’ ह्यर वेदरज्ञेनसरर आयगसमरजरने र्रुिले , अनरथरलये, िॉले जे वर्ैरे सांस्थर
िरढू न भेदभरवरतहि सवग जरिींच्यरमध्ये वेदवरणीचर प्रचरर िेलर आहे . िरीही आम्ही अ्रतप ऋर्षींचे

शिरांशरने िमगवीर बनलो नरही. अिमगण्यिेचर हर समय नव्हे , िमगण्यिर परतहजे आहे . उदरहरणरथग, पिे ल
तबल घ्यर. त्यरनसरर वरर्ण्यरस आपण प्रररांभ िेलर परतहजे. वेदप्रतिपरतदि र्णिमानसरर आपण िृिीने
वणगव्यवस्थर परळीि आहो, हे तसद्ध िरण्यरची आिर वेळ आली आहे .

मी आपलर बररच वेळ घेिलर. परांि आपण लक्षपूवगि उत्सरह दरखवून मरझे भरर्षण ऐिून घेिले ि, त्यरबद्दल
मी आपले पनुः अांिुःिरणपूवगि आभरर मरनून, शेविी सवांस तवनयपूवगि सरांर्िो िी, ऋर्षी दयरनांदरांच्यर
िरयाची आपल्यर हृदयरवर छरप पडली असेल िर यरद ररखर िी, ह्यर िरठे वरड भूमीमध्ये बरळ मूलशांिररने

िठीण प्रतिज्ञर िरून र्ृहत्यरर् िेलर होिर, िर आपणही यर िीथगस्थरनरहू न परि जरिरनर िठीण प्रतिज्ञर
िररवी िी, वैतदि तसद्धरन्ि व तवचरर आम्ही िृिीि आणण्यरसरठी यत्कितचिही िसूर िरणरर नरही.
बांधूहो! अांिी सत्यरचर जय आहे हे लक्षरि बरळर्ून ‘ऋर्षींचे तमशन’ प्रसृि िरण्यरचर प्रयत्न िरर व िरमरस
लरर्र. परमरत्मर िम्हरस बळ दे ईल; िररण िी, िमगवीररांचर सहरय्यििा िोच ईश्वर आहे .

***

अनुक्रमणिका

दहर
समरजसधररणर िोण िरू शिेल?

***

ररजर्षी शरहू महरररजरांनी ‘समरजसधररणर िोण िरू शिेल?’ मध्ये प्रररांभीच मोिळे पणरने आपल्यरिील

सरूवरिीचर सांितचि मनोवृत्तीचर दोर्ष िबूल िेलर आहे , ररजर्षी सरांर्िरि: “िरही वर्षांपूवी मरझ्यर िोत्यर
समजिीने मी आपणरांिडे बांधूप्रेमरने परहरि नव्हिो. आिर मरझी चूि मलर समजून आली आहे . अस्पृश्य हर

शब्द िोणरही मरणसरलर लरवणे हे फरर कन् आहे . िम्ही अस्पृश्य नरही. िम्हरस अस्पृश्य मरनणरऱ्यर पष्ट्िळ
लोिरांपेक्षर जरस्ि बतद्धमरन, जरस्ि पररक्मी, जरस्ि सतवचररी, जरस्ि स्वरथगत्यरर्ी असे िम्ही कहदी ररष्ट्ररचे
घििरवयव आहरि. आपण तनदरन बरोबरीची भरवांडे आहोि. आपले हक्क समरन आहे ि. आम्ही सवग कहदी

आहोि, बांधू आहोि. कहदी प्रजरनन िोणत्यरही धमाचे असोि, िे सवग कहदी आहे ि. व्यक्तीच्यर दृष्टीने धमाची

बरब महत्त्वरची असेल; पण ररष्ट्रीय बरबिीि िी िेव्हरही आड येिर िरमर नये.” भररिरिील ररष्ट्रीय ऐक्य
वरढीलर लरवण्यरसरठी ररजर्षीनी प्रिि िेले ली ही मरनविरवरदी ररष्ट्रीय मनोवृत्ती-हर ररष्ट्रीय तवचररसरवगिरतलि आहे .

धमातवर्षयी तववेचन िरिरनर ररजर्षी समरनिे च्यर ित्त्वरचर उदघोर्ष िरिरि. सरांर्िरि: “दे शरची म्हणजे

दे शबांधूांची सेवर िरणे, ‘जनी जनरदग न’ शोधणे व परहरणे हरच खरर धमग आहे . यरप्रमरणे तवचरर िेल्यरस

धमगभेदरच्यर किवर जरिीभेदरच्यर सबबीवर एिमे िरांचर मत्सर िरणे अर्दी चिीचे आहे म्हणून आमच्यर सवग
दे शबांधूांनर मोठ्यर प्रेमरने, आपल्यर बरोबरीचे हक्क दे ऊन वरर्तवले परतहजे. सवग प्रजरजनरांस सररखे हक्क
***

नरर्पूर : ३० मे , १९२०

अ. भर. बतहष्ट्िृि समरज पतरर्षदे च्यर अध्यक्षपदरवरून, शरहू महरररजरांनी तदले ले भरर्षण
आहे ि. सवानर सररखे िरयदे लरर्ू िेले परतहजेि.” त्यर दृष्टीने अस्पृश्यिर नष्ट िरण्यरसरठी आपण
िोणिोणिे प्रयत्न िेले आहे ि व िेले परतहजेि यरचे त्यरांनी मनोज्ञ तववेचन िेले आहे . त्यरांच्यर मिे सवाि

महत्त्वपूणग उपरय म्हणजे, “हर जरतिभेद नरहीसर होण्यरस तभन्न तभन्न जरिींचे शरीरसांबांध तवस्िृि प्रमरणरवर
होणे फरर जरूर आहे .” ररजर्षीचे हे द्रष्टे तवचरर लोितप्रयिर तमळतवण्यरसरठी नसून सच्च्यर िळमळीचे
्ोिि आहे ि. आजही िे मरर्गदशगि आहे ि.

‘समरजसधररणर िोण िरू शिेल?’ यरसांबांधीचे, शरहू महरररजरांचे तववेचन अनेिरांची मख्खी जरणून, नेमिे
वमावर बोि ठे वणररे आहे ि.

***

अनुक्रमणिका

दहर

समरजसधररणर िोण िरू शिेल?
***

मरझी योग्यिर नसिर व मरझ्यर अनमिीची जरुरी न ठे विर मोठ्यर बांधूप्रेमरने व सत्तेने आपण मलर आपलर
समजून, आजच्यर िॉन्फरन्सचर अध्यक्ष नेतमले , यरजबद्दल मलर मोठर अतभमरन वरििो.

िरही वर्षापूवी मरझ्यर िोत्यर समजिीने मी आपणरिडे बांधूप्रेमरने परहरि नव्हिो. आिर मरझी चूि मलर
समजून आली आहे . यरपढे िमच्यरवर मरझे बांधूसररखे प्रेम ररहील अशी मलर खरत्री वरििे. हे उघडपणे

सरांर्ण्यरस मलर मोठर अतभमरन वरििो. वरस्ितवि परहरिर आजच्यरसररख्यर बहमरनरस मी तव्ेने योग्य
नसिर, आपण मलर अध्यक्षरचर मरन तदलरि, यरबद्दल मी आपलर फरर आभररी आहे .

आपले िरयग सरधण्यरसरठी दसऱ्यरस परतहजे तिििर मोठे पणर ्रवयरचर, त्यरची मनधरणी िररवयरची, मी

िमच्यर उद्धरररसरठी प्रयत्न िरिो असे खोिे च सरांर्रवयरचे, वर्ैरे प्रिरररांनी लोिरांस फसवून त्यरांच्यरवर
आपली छरप बसवरवयरची असे िरही स्वरथगसरधू लोि आहे ि. अशर लोिरांसररखे वरर्ून आपणरलर िोंडघशी
परडू न, मरझर स्वरथग सरधण्यरची दबगद्धी ईश्वररने मलर दे ऊ नये, अशी मरझी त्यरजवळ प्ररथगनर आहे .

आज आपण येथे सवग कहदस्थरनरिील अस्पृश्य वर्ांपैिी पढररी मांडळी जमले ले आहरि. अस्पृश्य हर शब्द

िोणत्यरही मरणसरलर लरवणे फरर कन् आहे . यर शब्दरचर िमच्यर सांबांधरने सवग उपयोर् ितरिरि म्हणून मी

त्यरचर उपयोर् िेलर आहे . िम्ही अस्पृश्य नरही. िम्हरांस अस्पृश्य मरनणरऱ्यर पष्ट्िळ लोिरांपेक्षर जरस्ि

बतद्धमरन, जरस्ि पररक्मी, जरस्ि सतवचररी, जरस्ि स्वरथगत्यरर्ी असे िम्ही कहदी ररष्ट्ररचे घििरवयव
आहरि. मी िम्हरलर अस्पृश्य समजि नरही. आपण तनदरन बरोबरची भरवांडे आहोि, आपले हक्क समसमरन

िरी खरस आहे िच; अशी भरवनर धरून आपणरस पढील िरमरस लरर्ले परतहजे. यर सत्िरयाि जे लपांडरव
िरिरि त्यरांची लबरडी ओळखण्यरइििी समज हल्ली जनिे स खरस आले ली आहे .

मलर आज सवाि मरर्रसले ल्यर दे शबांधूांनी िॉन्फरन्सचर अध्यक्ष होण्यरस बोलरतवले आहे . वरस्ितवि परहरिर

मी िोणरचर पढररी नरही व पढररी होऊही इस्च्छि नरही. मलर पढररी समजून आपण मरझ्यरमरर्े िोणी येऊ
लरर्ल्यरस, त्यरस ‘मरझ्यरमरर्े येऊ निर’ असे नम्रिर पूवगि सरांर्िो. होईल तिििर यरबरबिीि प्रतिबांधही

ितरिो. हर प्रतिबांध मी अर्दी प्रथम परसूनच म्हणजे घररच्यर बरहे र पडण्यरपूवी मरजघररि ितरिो. िररण
िशी खबरदररी न घेिल्यरस व त्यरांनर िरही वेळ मरर्े येऊ तदल्यरस त्यरस िक्रर िरण्यरस जरर्र होईल. िे

म्हणिील िी, ‘आम्ही इििर वेळ आपल्यरमरर्े आलो असिर आपण आिरच आम्हरांस िर तझडिररिर?’

मरझी मिे व मरझे आचरणही मरझ्यर स्विुः परिीच आहे ि. मरझ्यर घरच्यर मांडळींनी, आप्ेष्टरांनी अर्र

तमत्ररांनीसद्धर तवचरर न िरिर मरझ्यरमरर्ून येऊ नये, अशी मरझी इच्छर आहे . त्यरांनर यरबरबिीि
स्वयांतनणगयरचे ित्त्व लरवण्यरची मी पूणग मोितळि ठे तवली आहे . मरझी मिे ज्यरस पसांि असिील त्यरांनी

स्विुःचे इच्छे प्रमरणे स्विांत्रपणे मरझे अनिरण िररवे. त्यरांनर मरझ्यरिडू न िोणत्यरही प्रिररचे उत्तेजन अर्र
मदि तमळणरर नरही.

अनुक्रमणिका

आम्ही सवग कहदी आहोि, बांधू आहोि. कहदी प्रजरनन िोणत्यरही वणाचे असोि, िोणत्यरही धमाचे असोि,

िे सवग कहदी आहे ि. व्यक्तीच्यर दृष्टीने धमाची बरब महत्त्वरची असेल पण ररष्ट्रीय बरबिीि िी िेव्हरही आड
येिर िरमर नये. यरपरिी धमगही बरब फररच िमी महत्त्वरची आहे , असे मलर वरििे. ‘धमग’ शब्दरची
थोडक्यरि व्यरख्यर दे वरजवळ पोचण्यरचर मरर्ग अशी िरिर येईल. लां डन, मांबई, िलित्तर वर्ैरे मोठमोठ्यर

शहररस सवग बरजूांनी रस्िे येऊन तमळिरि. म्हणजे सवग तठिरणच्यर लोिरांचर उद्देश िो त्यर त्यर शहरी थोड्यर

वेळरि व िमी श्रमरने पोचण्यरचर असिो. त्यरचप्रमरणे तनरतनररळ्यर दे शरि व पतरस्स्थिीि उत्पन्न झरले ल्यर

धमाचरही उद्देश िोच आहे . यरमळे तभन्न तभन्न रस्त्यरांनी मख्य शहररस पोचणरऱ्यर लोिरांनर एिमे िरांचर िे र्ष
िरण्यरचे जसे िररण नसिे, िसेच तनरतनररळे धमग परळू न ईश्वररजवळ पोचणरऱ्यर लोिरांनी िरी परस्पररांचर
िे र्ष िर िररवर?

तनरतनररळे धमग स्थरपन झरले त्यरवेळची स्स्थिी िरय असेल िी असो. पण आजच्यर स्स्थिीस िरी अमूि
एिर धमाचे आचरण िरून, अमूि एि अमूि एिर दे वळरजवळ पोचले लर आहे असे प्रत्यक्ष तदसि नरही.

िोपयंि मरझर िे वढर धमग चरांर्लर व इिररांचर वरईि असर पोिळ अतभमरन िरण्यरचर अतधिरर िोणरसही
नरही हे उघड आहे .

‘दयर धरमिर मूल है, नरि मूल अतभमरन’ यरवरून परहरिर दे शरची म्हणजे दे शबांधूांची सेवर िरणे, ‘जनी

जनरदग न’ शोधणे व पहरणे हरच खरर धमग आहे . यरबरबिीि सवग धमांचे ऐक्य आहे . परोपिरर हर पण्यमरर्ग
आहे व परपीडर हे परप. असेच सवग धमग प्रतिपरदन ितरिरि. यरप्रमरणे तवचरर िेल्यरस धमगभेदरच्यर सबबीवर
एिमे िरांचर मत्सर िरणे अर्दी चिीचे आहे .

ररज्य सांपरदन िरण्यरच्यर महत्त्वरिरांक्षेने, पूवी यर दे शरि लढरयर झरल्यर. अिबर, तशवरजी महरररज वर्ैरे
महरत्म्यरांच्यर िरळी धमगिेर्षरने किवर जरतििे र्षरने िोणी लढरयर िरीि नसि. अिबर बरदशहरच्यर पदरी

मररठे , रजपूि, इिर कहदू सरदरर व लढवय्ये अनेि लोि होिे. तवजयनर्रच्यर ररजरच्यर पदरी किवर श्री
तशवरजी महरररज यरांच्यर सैन्यरि मसलमरनरांची सांख्यर िमी नव्हिी. यर सवांनी स्वधमीयरांबरोबर किवर
स्वजरिीयरांबरोबर लढण्यरच्यर प्रसांर्ी दे खील आपले
तनमिहलरलपणर व बांधूप्रेम चरांर्ल्यरप्रिररे तदसून येई.

इमरन िरयम ररतखले . अशरवेळी त्यरांचर

खरर धमग सवग दे शरि एिच आहे ; हे मी आपणरस सरांतर्िले च आहे . त्यरचप्रमरणे वरर्णरऱ्यरांवर म्हणजे

शभिमग िरणरऱ्यरांवर ईश्वर सांिष्ट असणरर व त्यरांनर िरही तशक्षर िरणरर नरही. पण आम्ही खरर धमग सोडू न
म्हणजे ‘जनी जनरदग न’ न परहरिर बनरवि उच्चनीचभरव उत्पन्न िरून, त्यरप्रमरणे ग्रांथ ियरर िरून त्यरांच्यर

आधरररवर आमच्यर बांधूांनर पशूपेक्षरही नीच मरनण्यरचे भयांिर परिि िरीि असिर, आम्ही भरर्विरचे
हजररो सप्रह बसतवले , मोठमोठी अनष्ठरने सरू िेली, नरनर प्रिररची स्ितिस्िोत्रे र्रतयली, िीिगने-पररणे

यरांची झोड उडतवली किवर भजने िरून िरनठळ्यर बसेपयंि िरळ ििले , क्षेत्ररच्यर अनवरणी यरत्रर िेल्यर,
दे वरच्यर मूिीस लोिरांर्णे घरिली, िरी ईश्वर अशरने सांिष्ट होईल िरय? िो सांिष्ट होणरर नरही हे खरस.

इििेच नरही, िर आमच्यर परििरबद्दल िो आम्हरलर तशक्षर तदल्यरतशवरय ररहणरर नरही, अशी आमची सद
सदतववेिबद्धी आम्हरस खरस सरांर्िे. आमच्यरवरची ईश्वररची अविृपर दू र झरली परतहजे. आम्ही आमच्यर
सवग दे शबांधूांनर मोठ्यर प्रेमरने, आपल्यर बरोबरीचे हक्क दे ऊन वरर्तवले परतहजे.

अनुक्रमणिका

इांस्ग्लश ररष्ट्ररचे आमच्यर दे शरवर व तवशेर्षेिरून आमच्यर अस्पृश्य मरनले ल्यर बांधूवर फरर उपिरर आहे ि.

त्यर ररष्ट्ररने मनधमग शरस्त्ररसररखे एिर जरिीचे प्ररबल्य स्थरपन िरणररे िरयदे िरढू न िरिून, सवग कहदी
प्रजेमध्ये समसमरन हक्क तनमाण िेले . ब्ररह्मणरस फरशी दे ऊ नये, त्यरस लग्निरयाि, अध्ययनरि, वृत्तीि,
दरनधमग, पूजरअचा वर्ैरे हरएि बरबिीि परमे श्वररच्यर योग्यिे चे मरनून दसऱ्यर सवग जरिीस िच्छ,
िस्पिरसमरन व ब्ररह्मणरची सेवर िरण्यरितरिर तनमाण िेले ले आहे ि, अशर िऱ्हे च्यर िरय्रि, रूढीि,
आचरररि व धमाि प्रतिबांध घरलू न ठे वणे म्हणजे सदसदतववेिबद्धीलर, सवग उच्च मनोभरवनरांनर तिलरांजली

तदल्यरसररखे आहे . हल्ली समरनिे च्यर दृष्टीने परहरिर, अशर रीिीची योजनर िरयदे पांतडिरांि िरण्यरस
िोणरसही लरज वरिे ल. डोळे िरढरवे, डरर्रवे, हे वेद वरचू नयेि, असे जे अमरनर्ष िरयदे एिेिरळी मनने

रूढ िेले होिे, िे हल्ली इांग्रज सरिररने नरहीसे िेले आहे ि. परांि हल्ली असले ल्यर कहदू िरय्रिही पष्ट्िळ

दरुस्िी झरली परतहजे. ररष्ट्रीयत्वरची व समरजरची िल्पनर वरढले ली आहे . तमश्रतववरह, परदे शर्मन,
जरतिभेद, परधमातवर्षयी सतहष्ट्णिर वर्ैरे सवग िल्पनर जोररने पढे येऊ लरर्ल्यर आहे ि. त्यर िल्पनरांनर
पोर्षि असे िरयदे परतहजे आहे ि. िसे नसल्यरस समरजरचे र्रडे अडू न ररहणरर आहे .

सवग प्रजेलर सररखे हक्क आहे ि, सवानर सररखे िरयदे लरर्ू िेले परतहजेि. त्यरि जरतिभेदरवर िमीअतधि
तशक्षर असर अन्यरय होिर िरमर नये. हे समरनिे चे ित्त्व इांग्रजरांनी ररज्यिररभरररि प्रथम लरर्ू िेले . त्यरांच्यर

तमशनरी लोिरांनी शरळर िरढू न, अस्पृश्यरांच्यर मलरांस फरर ममिे ने वरर्तवण्यरचे उदरहरण सवांच्यर अर्ोदर
घरलू न तदले . अशर प्रिररे न्यरयी यरोप खांडरिील हॉलां ड, बेल्जम वर्ैरे दे श आपल्यर िरब्यरिील परदे शच्यर

लोिरांनर तशक्षण दे ऊन उन्निी िरीि नरहीि, पण इांग्रज लोिरांचे, यर िरमी फरर लक्ष असल्यरमळे िे श्रेष्ठ

पदवीचे आहे ि. इििेच नव्हे िर आमचे बरे च लोि ‘स्वररज्य निो’ म्हणि असिरनर इांग्रज लोि आपणहू न
िे आम्हरस दे ि आहे ि, हर त्यरांचर िेवढर थोरपणर आहे ? सवांस समदृष्टीने परहरणररे जे इांस्ग्लश सरम्ररज्य

त्यरांच्यरशी आम्ही फरर ररजतनष्ठ ररतहले परतहजे; हे सरांर्ण्यरस निोच. आमच्यरवर त्यरांचे फरर फरर उपिरर
आहे ि.

र्ेल्यर महरयद्धरि मसलमरन, मररठे , जैन, महरर, कलर्रयि वर्ैरे सवग जरिींच्यर बांधूांनी सरिरररस मोठ्यर
हौसेने व उत्सििे ने मदि िेली; यरचे िरी िररण िरय? आपण सवग कहदी आहोि. कहदी ररष्ट्ररचे िल्यरण
इांग्रजी ररजसत्तेवर अवलां बून आहे , आमची तभन्न तभन्न धमगित्त्वे आमच्यर बांधूप्रेमरच्यर आड येऊ दे िर िरमर
नये, िर आम्ही आमच्यर उपिररित्याची अडचण ओळखून आम्हरस दे िर येईल तिििी मदि दे णे हे

आमचे ििगव्य आहे , वर्ैरे उच्च भरवनरांनी आमचे सवग लोि प्रेतरि झरले ; हे च िे िररण होय. यरप्रमरणे

आमच्यर िृिज्ञिेची खरत्री आम्ही. आमच्यर तब्रतिश बधूस पिवून तदली आहे . ईश्वरी इच्छे ने तहदस्थरनच्यर

िल्यरणरितरिरच आम्ही ‘तब्रतिश एम्परयर’चे (British Empire) अवयव झरलो आहोि. आमचे तहिसांबांध
त्यरांच्यरशी एिजीव झरले आहे ि.

इिडच्यरपेक्षर मद्ररसिडच्यर आपल्यर अस्पृश्य बांधूस सनरिन धमगवरल्यरिडू न फरर त्ररस होिो. तििडचे

ब्ररह्मण सवगच ब्ररह्मणेिररांशी फररच अन्यरयरने वरर्िरि, इिडे महरररष्ट्ररिही िशीच स्स्थिी आहे . मद्ररस येथे

ब्ररह्मणेिर लोिरांचर तनररळर पक्ष स्थरपन िरून, त्यरांच्यरमध्ये आपल्यर हक्करांची जरणीव उत्पन्न िरणररे थोर
मनरचे प. वर. डॉ. नरयर यरांनर धन्यवरद दे णे फरर जरूर आहे . पांचमरांचर उद्धरर िरण्यरतवर्षयी त्यरांचर उ्ोर्
मोठर होिर. आपल्यर घररि िे पांचमरस खरजर्ी नोिर म्हणून ठे वीि.
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यर दे शरची उन्निी लविर किवर उतशरर होणे, हे येथील जरतिभेद ज्यर प्रमरणरि नरहीसर होईल; त्यरवर

अवलां बून आहे . हर जरतिभेद नरहीसर होण्यरस तभन्न तभन्न जरिीचे शरीरसांबध
ां तवस्िृि प्रमरणरवर होणे फरर
जरुर आहे . रोिी व्यवहरर जरस्ि प्रमरणरवर आिर होणरर, त्यरतवरुद्ध िोणी तििीही धडपड िेली िरी तिचर
तवशेर्ष उपयोर् होणरर नरही. पण बेिीव्यवहरररची िशी र्ोष्ट नरही. असे तववरह होण्यरिडे प्रवृत्ती होण्यरस
अर्ोदर िरयदे शीर अडचणी दू र झरल्यर परतहजेि. म्हणजे असले तववरह िरयदे शीर ठरले परतहजेि.

त्यरपरसूनच्यर सांििीस औरस सांििीचे सवग हक्क तमळरले परतहजेि. नरमदरर तमस्िर पिे ल यरांनी वतरष्ठ
िरयदे िौस्न्सलरि प्रश्न आणलर होिर. िशर िरय्रची फरर जरूरी आहे ; पण असे तववरह होऊ लरर्ल्यरस

ब्ररह्मणरांचे जन्मतसद्ध महत्त्वही िमी होणरर. ब्ररह्मणरांवर हे एि मोठे सांिि ओढवणरर असल्यरने ब्ररह्मणी
पत्ररांनी त्यर तबलरलर मोठर िसून तवरोध िेलर. ब्ररह्मणी तहिरिडे लक्ष तदले म्हणजे, हे त्यरांचे िरणे बरे

तदसेल; पण दे शतहिरिडे यरांनी अर्दी दलग क्ष िेले असे मोठ्यर िष्टरने म्हणरवे लरर्िे. तभन्न जरिींचे स्त्रीपरुर्ष
तववरहबांधनरतशवरय एित्र ररहू न त्यरांनी अनीिीचे विगन उघड उघड िेल्यरस यर धमातभमरन्यरांस खपिे पण
िसर अनीिीचर सांबांध ज्यरस निो त्यरांनर, िरयदे शीर तववरह िरण्यरच्यर मरर्ाि मरत्र यरांचर अडथळर; असे हे
सरवगजतनि नीतिमत्तेचे शत्रू आहे ि.

यरच प्रसांर्ी मरझे तमत्र तमस्िर अरुांडे ल यरांच्यरतवर्षयी दोन शब्द सरांतर्िल्यरतशवरय मरझ्यरने ररहरवि नरही.

यरांनी एिर ब्ररह्मण यविीशी तववरह िेलर म्हणून, आमच्यर सनरिन धमगवरदी ब्ररह्मण बांधूांची त्यरांच्यरवर फरर
खप्पर मजी झरली आहे . िे त्यरस नरनरप्रिररे दू र्षणही दे ि आहे ि, वरस्ितवि परहरिर इांग्लां ड व कहदस्थरन
यरांचर ईश्वरी इच्छे ने जळि आले लर सांबांध जरस्ि दृढ होण्यरस अशर प्रिररचे तववरह फरर आवश्यि आहे ि.

िरम असेपयंि मरत्र िम्ही-आम्ही एि, अशर र्प्पर मररणे व िे सांपल्यरवर ‘िम्ही िे िम्ही व आम्ही िे आम्ही’

असर आपमिलबीपणर मलर तबलिूल पसांि नरही. लग्निरयाि तनरथगि पैसर फरर खचग होिो,
तशक्षणरसररख्यर उपयक्त िरमरिडे िो लरर्लर परतहजे, वर्ैरे र्प्पर िे मररिील, पण रतजस्िर िरून थोड्यर

खचाि तववरह िरण्यरची मभर मरत्र त्यरांनर ्रवीशी वरिि नरही. रतजस्िर न झरले ली, इिडच्यर

कहदू पद्धिीने लग्ने िरून र्ेलेल्यर परुर्षरने तवलरयिेि किवर िरन्समध्ये जरऊन उघडपणे िे थील
पद्धिीप्रमरणे तववरह िररवर; असे िरण्यरने िोणिरही र्न्हर होि नरही, असर िरयदर इांग्लां ड वर्ैरे दे शरि

आहे . अशर रीिीने अनेि िरुण परुर्षरांनी तववरह िरून तििडे कहदू पद्धिीने पतरतणले ल्यर आपल्यर तनरपररध
बरयिरांस पिी तजवांि असिरच वैधव्यरच्यर र्िेि लोतिले आहे . पण यरची खांि आमच्यर सनरिन धमगवर्रांस

वरिि नरही. इिडे तववरह रतजस्िर िरण्यरची सवड असिी िर अशर िरुणरांवर तििडे दसऱ्यर बरयिर
िरण्यरस िरय्रचर प्रतिबांध झरलर असिर. पण मर् तभन्न जरिींिील तववरहबांदी त्यरांनर उजळ मरर्थ्यरने

िरिर आली नसिी. म्हणून पिे ल तबलरतवरूद्ध यरांची सर्ळी हरिरिी! तभन्न जरिीच्यर मलीशी तववरह िरून

जी सांििी होईल, तिलर धमातभमरनी पूवगजरांच्यर व भरऊबांदरांच्यर तमळििीचर वररसर दे णे बरोबर नरही, अशी
एि उपपत्ती ‘प्रर्ति’ िरररांनी पढे िेली होिी, पण ही िक्रर अर्दी पोिळ व मिलबी आहे . आजच्यर
िरय्रप्रमरणे िोणी तिश्चन झरल्यरस किवर मी कहदू नरही अशी प्रतिज्ञर िरून तववरह िेल्यरस त्यरच्यर

सांििीस जर वररसर येिो आतण िी र्ोष्ट ‘प्रर्ति’ िरर व त्यरांचे सनरिनवरदी उघड्यर डोळ्यरांनी परहरि
आहे ि, त्यरतवरूद्ध िक्रर िरण्यरची कहमि त्यरच्यर अांर्ी नरही, िर त्यरांनी तभन्न जरिीच्यर मलीशी, कहदू

ररहू न लग्न िरणरऱ्यरतवरुद्ध मरत्र हरिरिी िरणे, हे िेवढे आश्चयग! आपल्यरसररख्यर पतििरांच्यर उद्धरररथग

पिे ल तबलरसररख्यर िरय्रची फरर जरूरी आहे . म्हणून त्यर तदशेने जे प्रयत्न िरीि असिील त्यरांचे आपण
आभररी असले परतहजे.
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दसऱ्यरच्यर डोळ्यरांिील िसळ तदसिे, पण आपल्यर डोळ्यरांिील मसळ तदसि नरही, ही म्हण बऱ्यरच वेळर
अनभवरस येिे. इांग्रज लोि कहदस्थरनरस लिीि आहे ि असे खोिे च भरसवून इांस्ग्लश सरिररच्यरतवरुद्ध

अररजित्व उत्पन्न िरण्यरचे प्रयत्न उघड किवर र्प्रीिीने आज दहरवीस वर्षे िरणररे ब्ररह्मण लोि
आपल्यर खोयर ग्रांथरांिील लबरड्यर उघडिीस आणणरऱ्यर सांशोधिरांचे जलसे बांद िररवेि म्हणून
सरिररिडे िररर िरिरि यरची त्यरांनर लरज िशी वरिि नरही?

‘बोले िैसर चरले , त्यरची वांदरवी परऊले ’ असे श्री ििोबरररय म्हणिरि, हे म्हणणे मलर परमवां् आहे ; पण
फसव्यर लोिरांचर मलर तिििररर आहे . मरझ्यर मनरप्रमरणे समरजसेवच
े े पतवत्र िरम िरीि असिर, त्यरि
तवघ्ने आणणररे बरे च लोि; आपण सवांचे पढररी आहो, आपणरस िमच्यरतवर्षयी फरर सहरनभूिी आहे ; असर

बहरणर िरून समरजरस खरली ओढण्यरची ितिल नीिी चरलू ठे तवि असिरि. मरझ्यर नरतसि येथील
भरर्षणरवर बरीच प्रतििूल िीिर प्रतसद्ध झरली आहे . ह्यर िीिेचे मलर मोठे िौिि वरििे. िोल्हरपूर
सांबांधरि स्विुःलर ज्यरस िरहीच मरतहिी नरही, आपली सवग मरतहिी िणोपिणी आहे , अशी ज्यरांनी

सरुवरिीसच िबली तदली आहे त्यरांनी िोल्हरपररि, एखर्र खिल्यरसांबांधरने िरय झरले आहे , िरय

चरलले आहे , िरय होणरर आहे यरसांबध
ां ी मरतहिी िरढण्यरची िसदी न घेिर िोंडरस येईल िे वरयफळ
बोलरवे, पररव्यरतशवरय वरिे ल िे ििग लढवरवेि, ही र्ोष्ट तििी शरमे ची आहे बरे ! यर सवांचर अांिुःस्थ हे िू

म्हिलर म्हणजे रूढ समरजरीिीस अर्र प्रस्थरतपि तवतशष्ट वर्ाच्यर हक्करांस िोणी हरि लरवण्यरचर प्रयत्न
िरीि असल्यरस त्यरस भेडसरवून िरिरवे व तवतशष्ट वर्ाचे वचगस्व िरयम ररखरवे एवढरच आहे . समरजरस
िडतवणररी अशी बेजबरबदरर मरणसे लोिरांचे पढररी म्हणून तमरतविरि; अशर लोिरांची मलर िर िीवच येिे.

यर असल्यर चरलीच्यर मांडळींच्यर हरिून समरजसधररणर होणे शक्य नरही. िरवळ्यरलर जसे क्षिच
तदसरवयरचे; िसे यरांनर जेथे िे थे वरईिच तदसिे. उदरहरणरथग, अस्पृश्य समजल्यर जरणरऱ्यर लोिरांनर मी

मरझ्यर सांस्थरनरि वतिलीच्यर सनदर तदल्यर. त्यरवरील िीिर पहर. वै्िी, वतिली वर्ैरे धांदे आपलीच
चरण्यरची िरणे आहे ि व िशी िी ररखली परतहजेि, अशी िरही तवतशष्ट जरिीची समजूि होऊन बसली
आहे . उत्तम मरणसरांनीच सवग िरमे िररवीि हे म्हणणे िरतत्त्वि दृष्टीने िोणरसही िबूल िररवे लरर्ेल. मलर

ररज्यिररभरररि सवग ित्त्वे पतरस्स्थिीस अनसरून थोडीबहि बदलणे भरर् पडिे . इांग्रज सरिररने आरांभी
तशक्षणरबरबिीि तििीिरी िमी दजाच्यर कहदी लोिरांस िले क्िर, जज्ज वर्ैरेसररख्यर मोठरल्यर जरर्र दे ऊन

ररज्यिररभरररचे िरम तशितवले , त्यरचप्रमरणे आरांभी वतिलीच्यर सनदरही परीक्षेतशवरय, सरधररण

तशक्षणरच्यर मरणसरस दे ण्यरि येि असि. हल्लीही इांग्रज सरिररच्यर ररज्यरि, परीक्षर परस झरले ले लोि

पष्ट्िळ तमळि असिरही मखत्यरर वतिलीच्यर सनदर परीक्षेतशवरय दे ण्यरि येि आहे ि. ज्यर सनदर मी
महरर, मरांर्, चरांभरर, इत्यरदी लोिरांनर तदल्यर, त्यरच जर ब्ररह्मण, िरयस्थ, सररस्वि अशर लोिरांनर तदल्यर
असत्यर िर त्यरबद्दल िरही र्वर्वर झरलर नसिर. िशर तदल्यर त्यरवेळी झरलरही नरही. पण आिर तििक्यर
योग्यिे च्यर मररठ्यरस व अस्पृश्य मरणसरस तदल्यरवर र्वर्वर िेलर जरिो ही त्यरांच्यर उदरर अांिुःिरणरची

सरक्षच आहे ! मॅतरि परस झरले ले अर्र इांग्रजी चरांर्ले तशिले ले महरर, मरांर् यरांस वतरष्ठ दजाच्यर धां्रि

आणिरच ब्ररह्मणी समरज खवळू न र्ेलर. िे च महरर-मरांर् जर तिश्चन झरले असिे िर मरझे िृत्य िीिेस प्ररप्
झरले नसिे. ज्यर महरर-मरांर्रस मी वतिलीच्यर सनदर तदल्यर, त्यरांच्यरपेक्षर तव्ेने व अिले ने फरर िमी
अशर, पष्ट्िळ वतरष्ठ जरिीच्यर लोिरांस तित्येि दे शी सांस्थरनरांिून वतिलीच्यर सनदर दे ण्यरि येिरि;
त्यरबद्दल मरत्र समरजरस िरही िमीपणर वरिि नरही. सनदर तदल्यरमळे िोणरही व्यक्तीस वतिलपत्र

अमक्यरस तदले च परतहजे असे भरर् पडि नरही. वरिे ल िो वतिल वरिे ल त्यरांनी िररवर, अशी मभर असिे.
अशर वतिलीच्यर सनदर दे ण्यरि मरझर हे िू एवढरच आहे िी, जे धांदे अस्पृश्य वर्ास रूढीने, िरय्रने अर्र
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दडपशरहीने बांद झरले ले आहे ि, िे त्यरस मोिळे िरून ्रवेि. त्यरांची स्स्थिी सधररून, त्यरांच्यरि आपण
इिर मरणसरांच्यर बरोबरीचे आहोि असर आत्मतवश्वरस उत्पन्न िररवर.

मी स्पोिग समन आहे . घोड्यरसांबांधी मरझर अनभव आहे िी, त्यरस परणी दरखतवले िर िो तपिो. दरखतवले

नरही िर िो पीि नरही. िसेच वतिली िरण्यरची सांधी यर लोिरांस तमळरल्यरस िे िी लविरच उचलिील.
िशी सांधी न तमळरल्यरस िसे िरम िररवे असे त्यरस वरिणरर नरही. मरिांर्, िां ि, पररशर, वतसष्ठ,

चोखरमे ळर हे जरी हलक्यर मरनले ल्यर जरिींमध्ये उत्पन्न झरले िरी िे आपल्यर योग्यिे ने पढे आहे ि. यरवरून

परहिर यर जरिीि योग्यिर िमी असिे असे मळीच म्हणिर येणरर नरही. इांग्लां डमध्येदेखील थोड्यरच
वर्षांपूवी िरय्रच्यर तशक्षणरवर तवशेर्ष जोर न दे िर ‘इन्स ऑफ िोिग ’ मध्ये (Inn’s of court) जेवणरच्यर

सांस्थेवर बॅतरस्िर होिर येि असे. कहदस्थरनरिील मॅतरक्यले शनची परीक्षर परस न झरले ले लोि दे खील
यरप्रिररे बॅतरस्िर होऊन येि. अशर लोिरांनर िरय्रची किवर दसऱ्यर तशक्षणरची तवशेर्षशी जरूरी नसे. पण

हे ‘िे बल बॅतरस्िर’ त्यर िोिाि िरम चरलतवण्यरच्यर योग्यिे चे समजले जरि. अशर लोिरांमधून सद्धर
नरमरांतिि िरयदे पतां डि तनपजले आहे ि.

आिर महरर, मरांर् वर्ैरे हलक्यर मरनले ल्यर जरिींनर मी वतिलीच्यर सनदर दे िो यर योर्रने उच्चवर्ीय

लोिरांचर अपमरन होिो असे िरही बड्यर लोिरांस वरििे. पण ही त्यरांची चूि आहे . तव्र घेऊन, दोन िपे
थरांबून, नांिर समरज बरोबरीचे हक्क दे ईल किवर नरही यर तवचरररि बचिळ्यर खरि पडण्यरपेक्षर त्यरस

एिदम दरस्यत्वरपरसून मक्त िरून आजपयंि जर्रिील इिर िोणत्यरही तठिरणी दृष्टोत्पिीस न येणरऱ्यर
समरजरच्यर जलू मरचर आतण तनदग यपणरचर अांि िररवर. यर योर्रनच खरे ररष्ट्रिरयग होईल अशी मरझी दृढ
समजूि आहे . त्यर मरर्ानेच आपलर िरयगभरर् उरिलर जरणरर आहे . िरळरिडे बोि दरखवून िरही न
िरणरऱ्यर समरजधरांधररांनी अन्य मरर्ग स्वीिररल्यरस, त्यरांचर त्यरसच िो लखलरभ होवो!

जरतिभेद नरहीसे झरले परतहजेि हे हल्ली बऱ्यरच लोिरांस िबूल झरले आहे . हे खरे च आहे . परांि प्रश्न
एवढरच आहे िी, त्यर िरमरची सरुवरि िोठू न व्हरवयरची? ज्यर ज्यर जरिीच्यर लोिरांनर हलिे मरनले

जरिे, त्यरांनी जरतिभेद मोडरवर असे म्हणणे सरहतजिच आहे . परांि ह्यर तदशेने त्यरांनी तििीही प्रयत्न िेले

िरी, त्यरांचर िरदृश्य उपयोर् होणरर नरही. यरिरमी उच्च म्हणतवणरऱ्यर जरिींिडू नच सरुवरि झरली परतहजे.

प्ररचीन िरळरपरसून वांशपरांपररर्ि उपभोतर्ले ले वचगस्व त्यरांनी सोडू न दे ण्यरस ियरर झरले परतहजे. यर पतवत्र
स्वरथगत्यरर्रचर तित्तर त्यरांनी सवांस घरलू न तदलर परतहजे. जपरनरिील जरतिभेदरचर तबमोड होण्यरस मोठे

िररण उच्च वर्ाच्यर ‘सरमररई’ लोिरांनी सरुवरि िेली हे च आहे . िसे झरले नसिे िर जपरनची स्स्थिी

सधररली नसिी. जरतिभेद मोडण्यरचे प्रयत्न िेवळ खरलच्यर वर्ािडू न सरू झरल्यरस त्यरचे पतरणरम
अनथावह होण्यरचर सांभव आहे , िे च िरम उच्च म्हणतवणरऱ्यर लोिरांिडू न प्रथम झरल्यरस, हे स्वरथगत्यरर्रचे

उदरहरण इिर सवग जरिींनर बोधप्रद होईल. जोपयंि असे होि नरही िोपयंि, हल्लीच्यर स्स्थिीचर उपयोर्
िरून वैमनस्य न वरढतविर प्रत्येि जरिीने आपली सधररणर िरून घेण्यरचे प्रयत्न सरू ठवले परतहजेि.
खरलील जरिीि आपली सधररणर िरून आपलर दजा वरढवून घेण्यरचर व वरच्यर परयऱ्यरवर चढण्यरचर

प्रयत्न चरलू च ठे तवलर परतहजे. वरील जरिींनीही जरूर िर िरही परयऱ्यर खरली येऊन, त्यरांनर हरि दे ऊन;

वर घेिले परतहजे. असे झरले म्हणजे सरळीिपणे व सलोख्यरने, हे जरतिभेद मोडण्यरचे तबिि िरम
तसद्धीस जरण्यरचर सांभव आहे . आम्हरसररख्यर मररठ्यरांनरसद्धर जरि मोडू न एिी िरण्यरस भरर् परडले

परतहजे. धमगबध
ां नरच्यर अडचणी तित्येि लोि पढे आणिरि. परांि िशी स्स्थिी नरही. र्ेल्यर यद्धरि सद्धर

मे सरपोिे तमयरमध्ये कहदू मसलमरन खरां्रशी खरांदर लरवून लढले . यर िरमी त्यरांनर धमाचर अडथळर झरलर
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नरही. फक्त आपण एिरच ररष्ट्ररचे तभन्न तभन्न भरर् अर्र एिरच दे शरचे तभन्न तभन्न अवयव आहोि, यर भरवनेने
सवग लोि प्रेतरि झरले होिे; त्यरमळे च अखेर इांस्ग्लश ररष्ट्ररलर यश तमळरले .

कहदस्थरनचे रक्षण तब्रतिश सरिररिडू न अनेि वेळर झरले िे ही यरच ित्त्वरवर. आपल्यरवर अवलां बून
असणरऱ्यर लोिरांनर िे िधीही तवसांबि नरहीि. आपल्यर धमाच्यर लोिरांस एिर बरजूस ठे वन
ू त्यरांच्यरपरसून

आमचे सांरक्षण िरण्यरस तब्रतिश सरिररच िररण झरले . त्यरप्रमरणे रतशयन लोि जोररि असिरनर

त्यरांच्यरपरसून अर्र अफर्रण लोिरांपरसून कहदस्थरनवर सांिि येण्यरचर सांभव तदसलर, िे व्हर दे खील तब्रतिश
सरिररने आपल्यर सेनेची आहिी दे ऊन आमचर बचरव िरण्यरस मरर्ेपढे परतहले नरही. िे व्हर धमाच्यर
योर्रने दही मरजिे, धमग एिीच्यर आड येिो, असे िधीही म्हणिर येणरर नरही.

शेविी मी पन्हर एिवरर सरांर्िो िी, मरझी मिे मी लोिरांपढे तनभीडपणे ठे विो; म्हणून लोितप्रयिर
तमळतवण्यरितरिर मलर िरही लोि ओांर्ळ तशव्यर दे िरि. पण त्यर हरस्यरस्पद होिरि. सजनरांच्यर कनदे स िे

परत्र होिरि; यरचे मलर वरईि वरििे. मी मरर्रसले ल्यर लोिरांचर उद्धरर िरण्यरचर प्रयत्न िरिो. त्यरांचर

दजा समरजरि वरढरवर असे मरझे प्रयत्न आहे ि; पण त्यरचर तवपयास िरून मजवर ब्रह्मिे र्षरचर आरोप
िरण्यरि येिो िो तििपि खरर आहे , यरचर तवचरर आपणच िररवर. हे तवचरर-तनणगय िरण्यरचे िरम मी
आपल्यरवरच सोपतविो.

आपण मलर आज ‘आपलर’ असे म्हिले आहे . त्यरचप्रमरणे शेविपयंि प्रेम दृढ ठे वर मी दे खील तििीही

अडचणी आल्यर, तििीही त्ररस झरलर, िरी त्यरलर न जमरनिर उन्निीच्यर महत्िरयास शक्य िे वढर हरिभरर
लरवण्यरस िधीही मरघरर घेणरर नरही; असे आश्वरसन दे ऊन मी आपले भरर्षण सांपतविो.

***
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***

ररजर्षींनी ‘ििगव्यिमाचर धडर’ मध्ये, ब्ररह्मण-ब्ररह्मणेिर वरदरचे मूळ िशरि आहे िे सरांर्ून, त्यरवर पडदर

िरिण्यरसरठी सरवगतत्रि तशक्षणरचर उपरय सचतवलर आहे . धरर्ममिदृष्ट्यर सतहष्ट्णिे ची भूतमिर घेिल्यरतशवरय
ररष्ट्र म्हणून आपणरस जर्िर येणरर नरही, असर तवचररही त्यरांनी पढे ठे वलर आहे .

शरहू महरररजरांच्यर मिे “ब्ररह्मणरांनी तव्र रक्षण िेली यरबद्दल िे अतभनांदनरस परत्र आहे िच. परांि ही तव्र

स्विुःपरिी मयातदि ठे वण्यरची त्यरांनी फरर मोठी चूि िेली. हे सवग घडले िे व्हर ररनडे -र्ोखले -आर्रिर

यरांच्यरसररखे ब्ररह्मण असिे िर िे घडले च नसिे. सनरिनी ब्ररह्मणवर्ाने स्विुःस भूदेव समजून इिर वर्ास
हीन ले तखले . पतरणरमी दे शरची प्रर्िी खांिली. एिी नष्ट झरली. यवनरांचे फरवले . ब्ररह्मणरांनी तनमाण
िेले ल्यर वणाश्रमधमामळे , जरिीयवरदरमळे , इांग्रजरांचे ररज्य यर दे शरि स्स्थररवले . मरत्र इांग्रज ररज्यििे

उदररबद्धी होिे. त्यरांच्यर उदरर अशर शैक्षतणि व सरमरतजि धोरणरमळे सनरिनी ब्ररह्मणशरहीच्यर
जोखडरिून सरमरन्यरांची सििर झरली.” पतरस्स्थिीच्यर यर वस्ितनष्ठ मूल्यमरपनरमध्ये ‘िरय झरले ’ बैठिीवर

‘िरय िेले परतहजे’ िे, तवशद िेले आहे . ररजर्षी म्हणिरि: “आिर आपण जैन, कलर्रयि, मररठे , ब्ररह्मण,
मसलमरन, तिश्चन, दतलि वर्ैरेनी बांधूप्रेमरने वरर्ून सरमरतजि ऐक्य व धरर्ममि सतहष्ट्णिर िृिीने

***

हबळी : िनािि ररज्य : २७ जलै , १९२०

िनािि ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षदे चे अध्यक्ष म्हणून, शरहू महरररजरांनी िेले ले भरर्षण
घडवून आणली परतहजे. त्यरसरठी सवांनी तशक्षण घेऊन उदररबद्धी धररण िररयलर हवी.” त्यरदृष्टीने

ब्ररह्मणेिररांचे योग्य हक्क मरर्ण्यरचे िरम पतवत्र असून िीिर, ओांर्ळ आरोप वर्ैरे सहन िरूनही िे नेिरने
पढे रे िण्यरि इतिहरस घडतवण्यरचे सरमर्थ्यग आहे ; असर ररजर्षीचर स्फूर्मिप्रद आदे श आहे .

ब्ररह्मण-ब्ररह्मणेिर वरदरचे मूळ िशरि आहे यरचे तदग्दशगन िरिरनर सरमरतजि सरमांजस्यरची व ररष्ट्रीय
ऐक्यरची िळसूत्रे आमच्यर तवचरर-आचरररांमध्येच िशी रूजून ररतहली आहे ि; आतण हे रूजून असले ले
उर्वण्यरसरठी िरय िेले परतहजे, िोणिी दक्षिर घेिली परतहजे, यरचे छत्रपिी शरहू ररजरांनी इथे िेले ले
मरर्गदशगन तवशेर्ष मोलरचे ठरिे .

पढे अस्स्ित्वरि आले ल्यर भररिीय सांतवधरनरिील मूलित्त्वरांचे आतण भररिरसररख्यर प्रचांड दे शरपढे उभ्यर

ठरिणरऱ्यर महरिरय प्रश्नोपप्रश्नरांचे शरहू महरररजरांनर क्रांिदशगन झरले होिे असे, त्यरांच्यर ह्यर सवग तवचरररांचे
आलोडन िरिरनर वरििे; आतण मन स्िांतभि होऊन जरिे .

***
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ििगव्यिमाचर धडर
***

मी आज यर पतरर्षदे चर अध्यक्ष होण्यरस लरयि व योग्यिेचर नसिरांनर, आपण मलर आपलरच समजून हक्करने

अध्यक्ष िेले ; यरबद्दल मलर तििीिरी अतभमरन वरिि आहे . यर इलरख्यरि धररवरड, हबळी वर्ैरे तठिरणी
मी तव्ेितरिर मरझे िरुणपण घरलतवले . यर मलू खरि मी आज दसऱ्यरांदर आपल्यर पतरर्षदे चर अध्यक्ष;
आपण िेल्यरमळे आलो आहे .

यर प्रसांर्रमळे आम्हरस सर त्यरर्ररज चेट्टी यरांच्यरसररख्यर महरपरुर्षरची प्ररप्ी झरली आहे . तमस्िर

तचिोडीसररख्यर उत्सरही र्ृहस्थरांची जोड तमळरली आहे . तमस्िर मे णतशनिरई व तमस्िर िांबळी यरांनी िर
ररत्रांतदवस मे हनि िरून आपली पतरर्षद यशस्वी िेली आहे .

ब्ररह्मणरांनी तव्र रक्षण िेली व तव्ेची ज्योि ररतखली; यरबद्दल आम्ही त्यरांचे तििीिरी अतभनांदन िररवे.

परांि त्यरवेळी नरमदरर ररनडे , र्ोखले , आर्रिर यरांच्यरसररखे उदररमिवरदी असिे िर, खरोखरच त्यरांनी
सवांनर तव्रदरन तदले असिे व अप्पलपोिे पणरने दसऱ्यरांनर तव्र तशिवू नये असर जो प्रिरर चरलू झरलर,
त्यरलर आळर पडलर असिर. म्हणून आज ब्ररह्मणेिररांनी स्विांत्र पतरर्षद भरतवण्यरचर प्रसांर्ही आलर नसिर.

मी जरि निो असे प्रतिपरदन िरिो परांि वर्ग परतहजेि असे मरझे ठरम मि आहे . ब्ररह्मणीधमाि जरि

असल्यरमळ ब्ररह्मण जरिीने िलवरन ब्ररह्मणेिर स्त्रीशी िसेही असभ्यिे चे विगन िेले िरी त्यरांचर िलोद्धरर
होिो. उदरहरणरथग, िृष्ट्णतस्त्रयरांवर िरही सांिि आले असिर दरलस्म ऋर्षीनी त्यरांनर व्रि िरण्यरबद्दल

आदे श तदलर. िे व्रि असे आहे : रतववररी हस्ि, पष्ट्य व पनगवसू नक्षत्ररवर स्त्रीने और्षधीयक्त उदिरने उत्तम
प्रिररे स्नरन िररवे. नांिर तवष्ट्णूची ‘कलर्स्थरनरय नमुः िांदपगतवधयेनमुः’ इत्यरदी मांत्रपूवगि पूजर िररवी.

नांिर अवयवरांनी अव्यांर् अशर ब्ररह्मणरस बोलरवून, त्यरस यथेच्छ पांचपक्वरन्नरांचे भोजन दे ऊन, हर सरक्षरत्

िरमदे व असे तचत्तरि मरनून िो रिीसरठी जे जे इच्छील िे िे तिने िरून, सवगभरवरने आपलर दे ह्, हरस्ययक्त
भरर्षण िरीि, त्यरस अपगण िररवर पढे हे व्रि घेिल्यर तदवसरांपरसून जो ब्ररह्मण रतिसखरसरठी रतववररी
येईल त्यरलर सवगभरवेिरून अवश्य मरनरवे व िो र्ेल्यरनांिर इिररांचर आश्रय िररवर.
[मत्स्यपररण : अध्यरय ६९ : िलित्तर प्रि

महरभररि : अध्यरय दसरर : अनशरसन पवग]

महरभररिरि र्ृहस्थरश्रम धमग असर सरांतर्िलर आहे : एि ब्ररह्मण ओघविी ररणीिडे जरऊन तिलर ‘मी
अतिथी आहे , मरझे मनोरथ पूणग िर. हर अतिथीधमग आहे .’ असे सरांर्न
ू िो तिचर उपभोर् घेऊ लरर्लर.
इिक्यरि तिच्यर नवऱ्यरने बरहे रून येऊन दरररवर थरप मररली. िे व्हर ब्ररह्मणरने आिून ओरडू न सरांतर्िले

िी, “हे अस्ग्नपत्रर सदशगनर, मी ब्ररह्मण िझ्यर येथे अतिथी आलो आहे . ही िझी पत्नी अतिथीयोग्य अशर
सत्िरररने मलर रतिसख दे ऊन सांिष्ट िरीि आहे .” त्यरवर िो ररजर हसून म्हणरलर, “ मरझी सवग सांपत्ती,

बरयिो फरर िरय िर प्रत्यक्ष मरझे प्ररणही मी अतिथीलर दे ईन अशी मरझी प्रतिज्ञर आहे . र्ृहस्थरश्रमी यरचर
हर धमगच आहे .”§

अनुक्रमणिका

िदरतचि यरजवर िरही लोि असर आक्षेप घेिील िी यर जन्यर पररणरांिील िथर आहे ि. त्यर आिर िशरस
उिरून िरढिर? परांि त्यरचे पतरणरम आज िररखपयगन्िही िसे जनिे स भोर्रवे लरर्ि आहे ि; हे पढील
उदरहरणरवरून तदसून येईल: तवक्म सांवत् १८५७ सरली आर्षरढ मतहन्यरि अलरहरबरद येथे एिर र्ृहस्थरने

आपल्यर मरिे च्यर अनमिीने, पररणरांिील र्ोष्टीस अनसरून आपल्यर स्त्रीचे दरन िरून िरिले . तिच्यर
दां डरस धरून उपरध्यरय तिलर आपल्यर घरी नेऊ लरर्लर. त्यर र्ृहस्थरने आपल्यर स्त्रीस परि

तमळतवण्यरितरिर परच हजरर रुपये दे ऊ िेले . पण व्यथग. शेविी िांिर तविोपरस र्ेलर. तब्रतिश मॅतजस्रेिने

असर तनिरल तदलर िी, दे णर्ी इांग्रजी िरय्रतवरूद्ध असून उपरध्यरय तशक्षेस परत्र आहे . त्यरवेळच्यर

वृत्तपत्ररि यरची सतवस्िर हिीिि तदसून येिे. जर एि जरि यरप्रमरणे प्रबल नसिी िर असे प्रसांर् िेव्हरच
आले नसिे! ितरिर जरिी मोडू न वर्ास महत्त्व दे ऊ यर. जे आपणरशी सहिरयग िरण्यरस अर्र सहरनभूिी

दरखतवण्यरस ियरर नरहीि त्यरांनर तवनवून परहू यर. बोधून परहू यर. सतवचरर सरांर्ून परहू यर. त्यरांनी िे न
मरनल्यरस त्यरांचर िे र्ष न िरिर आपण त्यरांच्यर वरिे स न जरण्यरचे ठरवू यर. परमे श्वर न्यरयी आहे . त्यरांच्यर

अवनिीच्यर िृत्यरांबद्दल त्यरांनर पश्चरत्तरप झरलर असे तदसून आल्यरस व पन्हर िे आपल्यर वळणरवर जरणरर
नरहीि अशी आपली खरत्री झरल्यरवर, त्यरांनर आपणरि बांधूप्रेमरने तमसळू न घेऊ यर. ‘चरिवगण्य मयर सृष्टम्
र्णिमगतवभरर्शुः’ यरचर आधरर घेऊन श्रेष्ठपणर स्थरतपि िरण्यरचर प्रयत्न होि आहे , हे तवस्िरररने

दरखतवण्यरची जरूरी नरही. वतसष्ठ वर्ैरे ऋर्षी हलक्यर िळरि उत्पन्न झरले असिरही र्ण व िमग यरांच्यर

योर्रनेच त्यरांनर ब्ररह्मणत्व तमळरले आहे . हीच परांपरर आजपयंि चरलि असिी िर, सध्यर तदसि असले ली
समरजरची अवनिी व दही तदसलीच नसिी!

नित्यरच सांपले ल्यर मोठ्यर यद्धरि हल्ली जी आमची मदि ररष्ट्ररलर झरली िी लोिसांख्येच्यर मरनरने योग्य
झरली असे मलर मळीच वरिि नरही. मी तरक्ूकिर् बोडाचर मेंबर असल्यरने ही र्ोष्ट मलर खरत्रीलरयि
मरहीि आहे . ब्ररह्मण-ब्ररह्मणेिर हर भेद नसिर िर, लढरईि यरपेक्षर जरस्ि मदि सरम्ररज्यरस झरली असिी.
त्यर योर्रने ररष्ट्रिरयगही मोठ्यर जोररने झरले असिे.

जैन व कलर्रयि वर्ैरे मळचे कहदू असून नीिीने, बद्धीने व शरीरसांपत्तीने मजबूि असल्यरने, ब्ररह्मणरांनी
अप्पलपोिे पणरने तशक्षणरचर मरर्ग बांद िेलर. िे नरररज होऊन, त्यर धमािून तनघून, त्यरांनी नवीन धमग

स्वीिररलर. अशर तरिीने ब्ररह्मणी जू झर्ररून दे ऊन िे स्विांत्र झरले िरी ब्ररह्मणेिर आपले आप्ेष्ट होि,
भरऊबांद होि. हे , आपण स्विांत्र झरलो असिरनरही न तवसरिर, आपल्यरि व्यरपररधांदर िसर वरढलर,

तव्रवृद्धी िशी झरली, सरांपतत्ति स्स्थिी िशी सधररली हे आपल्यर र्रीब मररठे व इिर ब्ररह्मणेिर बांधूस
समजरवून सरांर्न
ू , त्यरांच्यरि व्यरपरररची व तव्रज्योिीची जरर्ृिी िररवी. बांधूप्रेम वरढवरवे. सदै वरने

प्ररथतमि तशक्षण मोफि व सक्तीचे झरल्यरस, एिदोन तपढीिच आपली उन्निी होणरर आहे . तविू न
र्ेलेल्यरांनर, िांिरळू न र्ेलेल्यरांनर, जड जोखडरखरली त्ररसून र्ेलेल्यरांनर तव्रदरन व व्यरपररी ज्ञरनदरन
दे ऊन आमचे जैन, कलर्रयि बांधू बांधूप्रीिीची वरढ िरीि आहे ि हे परहू न तििीिरी आनांद होि आहे . त्यरांचे

जसे आमच्यरवर प्रेम आहे िसेच आमचेही त्यरांच्यरवर पूणग प्रेम आहे ; हे आजच्यरसररख्यर प्रसांर्रने वररांवरर

व्यक्त होि आले च आहे . अशर प्रिररची सहिरयगिर आमच्यर िरयास ज्यरप्रमरणे, ररनडे , र्ोखले , आर्रिर
वर्ैरे उदररमिवरदी ब्ररह्मणरांिडू न तमळि होिी, जी ज्योिी त्यरांच्यर तनधनरनांिर बहिे ि तवझून र्ेल्यरसररखी
तदसि होिी त्यर ज्योिीचे पनजीवन होऊन िी सहिरयगिर पन्हर एिवरर आम्हरस तमळू लरर्ेल; असे आम्ही
प्रयत्न िररवेि.
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‘िेसरी’ िरररांनी असे म्हिले आहे िी, “सदबद्धीने बोलरवयरचे िर ईश्वररचे मख, बरहू उरू व परवले असर

भेद न िरिर सवग मनष्ट्यजरि एिरच ईश्वररपरसून तनमाण झरली आहे असेही म्हणिर येईल. पण
बोलणरऱ्यरची बद्धी सरळ नसली म्हणजे सैिरनरलरही बरयबलरि आधरर सरपडू शििो.” यरबद्दल यर
पत्रिरररांचे आम्ही अतभनांदनच ितरिो. आमचे म्हणणे िरी िे च आहे . परांि ‘बोले िैसर चरले , त्यरची वांदरवी

परऊले .’ आजपयंि आम्ही एिरच ईश्वररची ले िरे आहोि, यर समभरवनेने, ब्ररह्मण म्हणतवणरऱ्यरांनी
ब्ररह्मणेिररांनर िेव्हरिरी वरर्तवले आहे िरय? वरर्तवणे िर दू रच ररहो, परांि बोलणे सद्धर आिर सचू लरर्ले
आहे हे िशरचे फळ आहे ?

क्षतत्रयरांचे र्रु ब्ररह्मणच होिे असेही िे च पत्र म्हणिे. वतसष्ठ ऋर्षींचर जन्म वेश्येपरसून झरलर आहे . त्यरांनी

आपल्यर र्णिमाने अतधिरर सांपरदू न ब्ररह्मणपद तमळतवले होिे. ब्रह्मरतधिररयक्त ब्ररह्मण हे आम्हरस
िेव्हरही पूज्यच वरििील. मर् िे जन्मिुः शूद्र असोि अर्र अतिशूद्र असोि. महरभररि, भरर्वि वर्ैरे

महरपररणे व इिर पररणे ही सवग ब्ररह्मणरांनीच तलतहली आहे ि. त्यरिील तलतहणरऱ्यरांच्यरतवरुद्ध तवधरने, ही

तलतहणरऱ्यरलरच बांधनिररि होिरि. इिररांस तवरूद्ध असले ली तवधरने मरत्र इिररांस बांधन होऊ शिणरर
नरहीि. हे पररव्यरचे िरय्रिील ित्त्व िरयदे पतां डि म्हणतवणरऱ्यरस तशिवरवयरस परतहजे िरय?

समरजरची नीतिमत्तर वरढणे हे सरमरतजि सधररणेचे एि महत्त्वरचे अांर् आहे . वरईि रीिीभरिी व
धमगभोळे पणर यरांच्यर योर्रने आमच्यरमध्ये म्परन, बरलतववरह जलू मरचे वैधव्य, दे वरस मली वरहणे असे

घरिि प्रिरर रूढ होऊन, त्यरपरसून शररीतरि, मरनतसि व बौतद्धि अवनिी झरली आहे . ही अवनिी दू र

िरण्यरस आपण उपरययोजनर िररवी. यरबरबिीि शील बनतवणे हे च मख्य ििगव्य आहे . शीलवरन

नरर्तरिरतशवरय ररष्ट्र बनणे अर्र उदयरस येणे यर र्ोष्टी शक्यच नरहीि. शररीतरि उन्निीिडे ही आपण
लक्ष तदले परतहजे. परांि िेवळ शररीतरि शौयग, वीयग तििीही अांर्रि असले िरी नीतिमत्तेची अवनिी
झरल्यरबरोबर रोमसररखी बलरढ् ररष्ट्रेही िशी रसरिळरलर र्ेली हे आपण तवसरिर िरमर नये.

र्ेल्यर लढरईि ज्यर तववतक्षि कहदू जरिीची मदि फरर झरली आहे , ररजतनष्ठेितरिर व ररष्ट्रिरयाितरिर
जरतिभेद व धमगभेद तवसरून ज्यरांनी आपले ििगव्यिमग उज्ज्वलपणे परर परतडले आहे ; त्यरांनी इिररांनर हर

एि ििगव्यिमाचर धडरच घरलू न तदलर आहे . ररष्ट्ररची उन्निी व सरवगभौम सरिररशी ररजतनष्ठर, हरच
आपलर धमग समजून वरर्ण्यरचे श्रेष्ठ धरतरष्ट्य दरखतवण्यरची सांधी इांग्रज सरिररने र्ेल्यर यद्धरि आपणरस
तदली. यरबद्दल त्यरांचे खरोखरीच आपण फरर आभरर मरनले परतहजेि. त्यरांच्यर योर्रने आपल्यर धरर्ममि,
सरमरतजि उत्क्रांिीस व उन्निीस फररच मदि झरली आहे .

इांग्रज सरिररचे ररज्य, १८५७ सरलरनांिर, यर दे शरवर तचरस्थरयी झरले . त्यर वेळेपूवी, आम्ही जवळजवळ
ररनिी स्स्थिीिच होिो. रे ल्वे नव्हत्यर, िरर ऑतफसे नव्हिी, धमगसतहष्ट्णिर व तनयतमिपणर यर र्ोष्टीस
आम्ही पररखेच होिो. स्वररज्य मरर्ण्यरइििी लरयिी आपणरस यरवी, अशरप्रिररचे तशक्षण दे ऊन

आमच्यरि सरमरतजि व धरर्ममि सधररणर घडवून आणली, ही र्ोष्ट आम्हरस िेव्हरही तवसरिर येणे शक्य
नरही.

मसलमरन हे नेहमी मररठ्यरांप्रमरणे क्षरत्रिमग ितरिरि. त्यरांच्यर चरलीरीिीही बहिे ि मररठ्यरांप्रमरणेच आहे ि.

मररठ्यरांच्यर फौजेि मोठमोठे मसलमरन सरदरर होिे, त्यरप्रमरणेच मसलमरनरांच्यर फौजेि मररठे सरदरर
होिे. हल्ली इांग्रज सरिररच्यर फौजेि मररठर व मसलमरन खरां्रलर खरदर लरवून लढले आहे ि,
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ििगस्थरनसररख्यर मसलमरन ररष्ट्ररवर जय तमळतवलर आहे . ििी, पर्मनयर, अफर्रतणस्थरन वर्ैरे मसलमरन
ररष्ट्ररांनर रतशयन अस्वलरच्यर िरवडीिून आजपयगन्ि वरचतवण्यरचे श्रेय इांग्लां डरस तदले परतहजे. १८७७ सरली
रतशयरने िॉन्स्िॅ तिनोपल घेऊन ििगस्थरनची यरोपरिून उचलबरांर्डी िरण्यरचर घरि घरिलर होिर. िो

बहिे ि यशस्वीही झरलर होिर. इिक्यरि, इांग्लां डने धरव घेऊन ििगस्थरनचर त्यरवेळी बचरव िेलर.
त्यरचप्रमरणे १८८० सरलच्यर समरररस खतलफरचे सांरक्षणही इांग्लां डनेच िेले . ही र्ोष्ट तवसरिर िरमर नये.

हल्लीच्यर लढरईि ििीचे रक्षण िररवे, असे इांग्लां डरस मळरपरसूनच वरिि होिे. परांि ििीमधील जहरल
पक्षरने जमगनीशी सांर्नमि िेल्यरमळे त्यरांच्यरवर मोठ्यर नरखर्षीने िरवरर उपसणे इांग्लां डलर अपतरहरयग
झरले .

ििास िे वैरी असिरनर व त्यरांच्यरबरोबर लढण्यरि, कहदस्थरनरिील कहदू मसलमरनरांचे रक्त खची पडले

असिरनर त्यरांनर क्षमर िरर असे म्हणणे ही तनररळी र्ोष्ट आहे . परांि त्यरांनर तमत्र म्हणणे हे उतचि होईल
िरय? औरांर्जेब व तशवरजी यरांच्यरवेळी उभय पक्षरि कहदू व मसलमरन सरदरर होिे. त्यरांनी ररष्ट्रोन्निीस

तवघरिि अशर मरर्ण्यर िधी िेल्यर होत्यर िरय? मररठे व मसलमरन यरांचर हर परांपररर्ि धमग आहे . ‘ज्यरांचे
खरवे मीठ, त्यरशी रहरवे नीि.’ अरब, ििग हे आमचे बांधू आहे ि. त्यरांनर मूठभर अतवचररी चळवळ्यरांच्यर

सरांर्ण्यरवरून िडे लोि िरुन िरिून दे णे, िरी योग्य होईल िरय? िथरतप त्यरांनर दश्मनरप्रमरणे न
वरर्तविर, तमत्ररप्रमरणे वरर्तवण्यरि येि आहे . हे , इांग्रज सरिरर त्यरांच्यर तहिरनतहिरचर तवचरर तििी
िरळजीपूवगि िरीि आहे ; त्यरवरुन तसद्ध होि आहे . मसलमरनी धमाच्यर पतवत्र स्थरनरचे रक्षण िरण्यरची
जबरबदररी इांग्लां डने आपणरवर घरिली. िे िरम आिरपयंि शक्य तििक्यर चरांर्ल्यररीिीने परर परडले आहे .

अशरप्रिररचे इांग्लां ड व कहदस्थरन सरिररचे प्रयत्न सवास मरहीि आहे िच. परांि सवग र्ोष्टी आपल्यर

मिरप्रमरणे होि नरहीि म्हणून कहदस्थरनच्यर मसलमरनरांस वरईि वरिणे सरहतजि आहे . त्यरबद्दल
आमच्यरसररख्यर त्यरांच्यर, खऱ्यर तहिकचििरस सहरनभूिी फरर वरििे. इांग्रज सरिररचे प्रयत्न िसे चरलले

आहे ि हे मरहीि असिरही, त्यरांच्यर प्ररमरतणिपणरतवर्षयी शांिर घेऊन लोिरांची मने िलतर्षि िरण्यरचे
िरम, िरही मसलमरन व कहदू पढरऱ्यरांनी चरलतवले आहे . ही मोठी खेदरची र्ोष्ट होय. त्यरच्यर योर्रने

बहजन समरजरच्यर मनरि सरिररतवर्षयी अप्रीिी उत्पन्न होिे व वरढिे. हे मळीच इष्ट नरही. हे सवग ध्यरनी

आणूनच आमचे ‘तहज एक्झरले िे ड हरयनेस’ तनजरमसरहे ब यरांनी, यर चळवळीपरसून प्रजेस अतलप्

ररहरण्यरस बजरतवले आहे . त्यरांचे उदरहरण तब्रतिश इांतडयरि व इिर तठिरणी घेिील अशी मलर उमे द आहे .
तनजरम, अरब, खद्द ििग यरांच्यरपेक्षर आपल्यर म्हणण्यरस अतधि महत्त्व ्रवे असे असे बरिी ररतहले ल्यर

मूठभर मसलमरनरांस, अवनिीस पोचले ले व आपणरस पढररी म्हणवून घेणररे िसे दरखवू शििील?
मसलमरनरांसररख्यर बहसांख्यरांिरांनी जर ही चळवळ िेली िर कहदस्थरनरिील पढरऱ्यरांनी त्यरांनर मदि िरणे

योग्य होईल. परांि मूठभर नरररज लोिरांचर पढरिरर घेऊन, बेिरयदे शीर बेसनदशीर चळवळीि सरमील
होऊन अवनिीलर िररण होऊ निर. कहद मसलमरनरांची पूवापरर चरलि आले ली व नित्यरच झरले ल्यर

महरयद्धरि खरां्रस खरांदर तभडवून एितदलरने लढू न घट्ट बसले ली सरमरतजि घडी पन्हर तवस्ितळि होऊ
दे ऊ निर. सरिररबरोबर असहिरतरिर िरणे म्हणजेच आपली उन्निी खांितवणे आहे ; समरजरचर मूळ
परयरच खणून िरढणे आहे . सरिरर सव्यवस्स्थि चरले ल िे व्हरच आमची शररीतरि, धरर्ममि व नैतिि उन्निी

िरून घेण्यरस अवसर तमळे ल. यरसरठी दे शरचे खरे तहि ज्यरांनर िरून घेण्यरचे आहे िे अशर चळवळींपरसून
अतलप् ररहरिील अशी मलर उमे द आहे .

अनुक्रमणिका

‘चेम्सफडग माँन्िे ग्यू तरफॉम्सग’ प्रमरणे आज आम्हरस स्वररज्य तमळि आहे . िे वढे ही स्वररज्य िोणत्यरही

पूवीच्यर िॉन्फरन्सपरसून तमळरले नव्हिे. यरचर आम्ही दरुपयोर् न िरिर सदपयोर् िरून आमच्यर

बरदशहरस दरखतवले परतहजे. िे तचररय व्हरवेि म्हणून परमे श्वररची प्ररथगनर िेली परतहजे. आम्ही योग्य
पढररी नेमून तदले परतहजेि. तरफॉम्सग यशस्वी िरून दरखतवल्यर परतहजेि. जर अयोग्य व अतवचररी पढररी
नेमले िर त्यरच्यर दष्ट्पतरणरमरस आम्हीच जबरबदरर होऊ, सरिरर होणरर नरही; हे लक्षरि ठे तवले परतहजे.
आपली सरमरतजि व धरर्ममि उन्निी िरून घेिली परतहजे. म्हणजे आमच्यरमध्ये जे पष्ट्िळसे, जरतिभेदरमळे

पक्ष झरले आहे ि िे मोडले परतहजेि. सवांनर समिे ने वरर्तवले परतहजे. सवांनर तव्रदरन तदले परतहजे,

सवांचर धरर्ममि हक्क समरन समजलर परतहजे; वर्ैरे सधररणर िशर िेल्यर परतहजेि यरचर तवचरर पतरर्षदे ने
िररवर. यर िरमरि िरही ब्ररह्मण म्हणतवणररे ही मदि िरिीलच, अशर आमच्यर तहिित्याचे आम्ही उपिरर
मरनू आजची ही सांधी न दवडिर ब्ररह्मणेिररांनीही आपरपसरांिील भेदभरव मोडू न खऱ्यर बांधूप्रेमरने सरमरतजि

ऐक्य व धरर्ममि सतहष्ट्णिर िृिीने घडवून आणली परतहजे. अशर प्रिररची ही पतरर्षद नवीनच आहे . यरि
िरळरचर व द्रव्यरचर व्यथग व्यय झरल्यरचर आरोप आपणरवर न येईल असे आपल्यर िृिीने आपण दरखतवले
परतहजे.

स्वररज्यदरनरमळे कहदस्थरनरि तनरतनररळ्यर चळवळी सरू झरल्यर आहे ि व होिील. त्यरमळे कहदस्थरनरस

सध्यर िेवळ धरर्ममि व सरमरतजि नव्हे िर सवगप्रिररे नरजूि पतरस्स्थिी प्ररप् झरली आहे . आपल्यर
इलरख्यरचे मरजी र्व्हनगर लॉडग तवकलग्डन यरांनर परच वर्षांची मदि अपरी आहे . म्हणून अशर जोखमीच्यर
प्रसांर्ी धरीण असण्यरितरिर मदि वरढवून मरतर्िली आहे . त्यरांनीही मोठ्यर उत्सरहरने, िठीण प्रसांर्रि
िरम िरून वरढतवले ल्यर मदिीिही आपली शरीरसांपत्ती उत्तम ररखून िरम िेले . िरही लोिरांचे जे असे

म्हणणे आहे िी, र्व्हनगररस कहदस्थरनरि परच वर्षापेक्षर जरस्ि मदि ठे वल्यरस, त्यरांच्यर प्रिृिीवर अतनष्ट
पतरणरम होिो; यरस हरिरळ लरतवलर. आमच्यर इलरख्यरचे हल्लीचे अतधपिी सर जॉजग लॉईड हे िरूण,

कहदस्थरनरस नवीन व येथील अनभवही नसिर, त्यरांनी सत्यरग्रह व सांपरसररख्यर मोठ्यर िठीण प्रसांर्रि

शरांि ररहू न, इिर इलरख्यरप्रमरणे फौजेची मदि न घेिर शरांििर ररतखली हे त्यरस फररच भूर्षणरवह आहे .

आिर िर त्यरांनर येथील पतरस्स्थिीचे पूणग ज्ञरन झरले आहे . नवीन होणरऱ्यर िौस्न्सलमळे सरमरतजि, धरर्ममि

व इिर बरबिीि पष्ट्िळ फरि होण्यरचर सांभव आहे . अशर उत्क्रांिीच्यर वेळी आमचे र्व्हनगर आम्हरस परच
वर्षे लरभल्यरस आमचर भोग्यरदय झरले असे म्हणण्यरस िरही प्रत्यवरय नरही. र्व्हमेन्िमध्ये आिरपरसून त्यर
दृष्टीने आपण खिपि िेली परतहजे.

आपले ब्ररह्मणेिररांचे योग्य हक्क मरर्ण्यरचे िरम पतवत्र आहे . भूिदयेने प्रेतरि असल्यरने धरर्ममिही आहे .
त्यरस ईश्वरी आशीवाद खरत्रीने आहे असे समजून आपण सवग उत्सरहरने िरमरस लरर्ू यर. मी आपणर
सवांच्यर सेवस
े ित्पर आहे . आपणरस परमरत्मर पूणग यश लविर दे ईलच दे ईल.

***

अनुक्रमणिका

बररर

मररठ्यरांची परांपरर
***

छत्रपिी शरहू महरररजरांनी ‘मररठ्यरांची परांपरर’ यर आवरहनरमध्ये, प्रररांभीच मररठर पलिणीने र्रजतवले ल्यर

पररक्मरचे िोंड भरून िौिि िेले आहे . िसेच “आम्हरपैिी तित्येिरांनर प्रत्यक्ष यद्धरि भरर् घेिर आलर

नरही.” म्हणून आमची तनररशर होणे स्वरभरतवि आहे , असे म्हणून आपल्यर तशपरईर्ड्यरांबरोबर आपण नरही
यरबद्दलची व्यथरही बोलू न दरखतवली आहे .

“आपण अशर सांिििरळीही मररठ्यरांच्यर परांपरे लर जरर्ून पररक्मरची शथग िेलीि, िसेच आपल्यर
महरभररिरिील परांपरे लर अनसरून अशर प्रसांर्ी प्ररण वरचतवण्यरसरठी तमळे ल त्यर अन्नरवर, घोड्यरच्यर
मरांसरवरही र्जररण िररयलर िरहीच हरिि नरही. िम्ही अधमग िरीि नरही हे खरसच. िरी उपलब्ध
असले ल्यर अन्नरवर िम्ही तजवांि ररहरवे आतण आपले ििगव्य बजरवून िमच्यर पूवज
ग रांची िीिी तनष्ट्िलां ि

िररवी.” असे आवरहन िरून, शेविी ररजर्षीनी मररठर पलिणींनर, तशवररयरांच्यर आग्र्यरहू न सििेच्यर
चैिन्यप्रद प्रसांर्रची आठवण िरून तदली आहे . मररठ्यरांच्यर उजगस्वल अस्स्मिेचे भरन जरर्ृि िेले आहे .

एिर बरजूलर ‘आपल्यर’ सररख्यर तशपरईर्ड्यरांतवर्षयी िरळजरलर तभडणररी िळमळ आतण दसऱ्यर बरजूने
मररठ्यरांच्यर परांपरे चर तशर्ोतशर् अतभमरन; यरिून उपजले ल्यर

***

िोल्हरपूर : २३ मरचग, १९१६

‘मररठ्यरांची परांपरर’ हे जरहीरपणे तदले ले भरर्षण नसून, पतहल्यर महरयद्धरच्यर वेळी, इररिमधील िरयग्रस
नदीवरील ‘िि. एल्. आभररर’ यर शहरी, वेढ्रि अडिून पडले ल्यर िरही मररठर पलिणींनर, शरहू
महरररजरांनी िेले ले हे पत्ररूप आवरहन आहे .

ररजरच्यर ििगव्यरवर, “यर िठीण प्रसांर्रि िम्ही सरपडलर नसून, मी सरपडलो आहे ; असे मी समजिो.

मलर यर सांििरची पूणग जरणीव आहे . म्हणून िम्ही परि आल्यरवर िमच्यर लग्निरयाि व इिर धरर्ममि
समररांभरि िम्हरलर िोणिीच र्ैरसोय भोर्रवी लरर्णरर नरही,असे दे वरल स्मरून मी वचन दे िो.” हे

छत्रपिी शरहू महरररजरांनी िेले ले तशक्करमोिगब प्ररिुःस्मरणीय आहे ; ररजरचे ‘तशविल्यरण’ स्वरूप प्रिि
िरणररे आहे .

***

अनुक्रमणिका

बररर

मररठ्यरांची परांपरर
***

मररठर पलिणीिील मरझे बरांधव, अतधिररी लोि व तशपरई र्डीहो,

सरवगभौम सरिरर आपल्यर दोस्िरांसह र्ेली, समररे दोन वर्षे महरयद्धरमध्ये र्ांिले आहे . आपल्यर शूर

पूवगजरांच्यर तनष्ट्िलां ि यशरलर सरजेशी, धैयाची व शौयाची िरमतर्री मररठ एिसररखे बजरवीि असल्यरचे
ऐिून प्रत्येि मररठ्यरलर मोठर अतभमरन वरिि आहे . आपणरस मरहीि असल्यरप्रमरणे मी तब्रतिश सेनेिील
शूर मररठर पलिणीचर िनगल असल्यरमळे , यर पररक्मरचे महत्त्व मलर तवशेर्ष वरििे.

यर महरयद्धरमध्ये आम्हरांपैिी तित्येिरांनर प्रत्यक्ष भरर् घेिर आलर नरही; म्हणून आमची तनररशर होणे

स्वरभरतवि आहे . िथरतप आपल्यर जीवनरची यस्त्िांतचिही पवा न ितरिर मोठे हरल सोसून, सरम्ररज्यरच्यर
िरयासरठी आमचेच बरांधव ररत्रांतदवस झिि असल्यरचे परहू न, प्रत्येिरलर मोठे समरधरन वरिि आहे . मरझे

मररठर बरांधव तनस्सीम तनष्ठेने आपले पतवत्र ििगव्य बजरतवि असिरनर, िे मोठ्यर सांििरि सरपडले आहे ि व

जरिीच्यर तनबंधरनसरर िोणिे खर् व िोणिे अखर् ठरवरवयरचे, यरसांबध
ां ी एि प्रश्न उपस्स्थि झरलर
आहे , असे मलर समजिे. शत्रूच्यर वेढ्रि िे सरपडले असल्यरमळे , त्यरांनर तदवसरनतदवस अन्नरचर परवठर
िमी पडि चरललर आहे . सरमग्रीचर परवठर िरण्यरसरठी सरम्ररज्य सरिरर आपल्यर प्रयत्नरांची तशिस्ि
िरीि आहे . िरीदे खील वेढ्रि सरपडले ल्यर सैतनिरांनर सरमग्री परठतवणे दररपरस्ि झरले आहे . अशरप्रसांर्ी
प्ररण वरचतवण्यरसरठी तमळरले ल्यर अन्नरवर जर्णे जरूर आहे . सांििरच्यर प्रसांर्ी लोिरांनी िसे वरर्रवे हे

ज्यरि सरांतर्िले आहे , अशर ‘महरभररिर’ मध्ये हे च ित्त्व प्रतिपरदन िेले आहे . घोड्यरच्यर मरांसरचर उपयोर्
िरण्यरस िोणिीच आडिरठी नरही, असे खद्द आमच्यर शरस्त्ररवरूनदे खील स्पष्ट होिे.

प्ररचीन िरळी घडले ल्यर महरअश्वमे घरांची हिीिि िम्हरांपैिी प्रत्येिरलर ठरऊि आहे . त्यरिरळी घोड्यरचे

मरांस खरि असि, म्हणून शत्रूच्यर िचरिीि सरपडले असिर त्यरचर उपयोर् िरण्यरस यस्त्िांतचिही

आडिरठी िरणे शक्य नरही. मी मरझ्यर नरिलर्रांसह व मरझ्यर जरिीच्यर इिर लोिरांसह यर यद्धरि भरर्

घेऊन िमच्यर िष्टरांचर व सांििरांचर मोठ्यर आनांदरने वरिे िरी आलो असिो. मर् हर अन्नरसांबध
ां ीचर प्रश्न
सहजच सिलर असिर. परांि ददै वरने ही सांधी प्ररप् होणे मरझ्यर नतशबी नरही. आिर िम्हरलर येऊन
तमळणेही अशक्य आहे , म्हणून मरझे बरांधव हो, मरझी अत्यांि िळिळीची व अांिुःिरणपूवगि अशी प्ररथगनर

आहे िी, यरप्रसांर्ी छरिी घट्ट िरून, सांििसमयी शरस्त्ररने सरांतर्िले ले ििगव्य लक्षरि आणून, उपलब्ध
असले ल्यर अन्नरवर िम्ही तजवांि ररहरवे आतण आपले ििगव्य बजरवून, िमच्यर पूवगजरांची िीिी तनष्ट्िलां ि
ररखरवी.

मरझे थोर व पूज्य पूवगज, मररठर सरम्ररज्यरचे सांस्थरपि तशवरजी हे आपल्यर अनयरयरांसह तदल्लीि अििेि
असल्यरवेळी, यर महरयोद्वध्यरने यर तबिि प्रसांर्रलर िसे िोंड तदले हे िम्हरलर मरहीि आहे च. घोड्यरच्यर

मरांसरचर उपयोर् िरून, जरतितनबंध मोडल्यरबद्दल िम्हरलर यस्त्िांतचिही दू र्षण लरर्णरर नरही. मी

त्यरबद्दल हमी दे िो. मरझ्यर शब्दरवर पूणग भरांवसर ठे वन
ू आपण ररहरवे. यर िठीण प्रसांर्रि िम्ही सरपडलर
नसून मी सरपडलो आहे ; असे मी समजिो. मलर यर सांििरची पूणग जरणीव आहे . म्हणून िम्ही परि

अनुक्रमणिका

आल्यरवर िमच्यर लग्निरयांि व इिर धरर्ममि समररांभरि िम्हरलर िोणिीच र्ैरसोय भोर्रवी लरर्णरर
नरही, असे दे वरलर स्मरून वचन दे िो.

यर र्ोष्टीच्यर सत्यिे बद्दल यर तवनांिीपत्ररवर मरझी सही व तशक्करमोिगब िरीि आहे . मरझे शब्द तनरथगि होणरर
नरहीि व िम्ही आपले प्ररण वरचवरल आतण जरतितवर्षयि नसत्यर अडचणी उपस्स्थि िरून; आपल्यर
पतवत्र ििगव्यरची हे ळसरांड िरून, िम्ही आपल्यर पूवगजरांच्यर चरांर्ल्यर नरवलौतििरलर िरळे फरसणरर नरही,
अशी मरझी खरत्री आहे .

***

अनुक्रमणिका

४. अथग
अनुक्रमणिका

िेरर

दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल?
***

ररजर्षी शरहू नी ‘दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल?’ मध्ये भररिरच्यर आर्मथि उन्निीचर अत्यांि महत्त्वपूणग असर तवचरर
मरांडलर आहे . त्यरांच्यर मिे, “सध्यर तजिक्यर ज्ञरतिसांस्थर व धरर्ममि सभर आहे ि त्यरांच्यरिडे मी अनिूल
दृष्टीने परहिो आहे . त्यरांची भरभररि व्हरवी अशी मरझी मनरपरसून इच्छर आहे .” अशर ह्यर ज्ञरतिसांस्थरांमळे

लोि शहरणे होऊन आपरपलर उ्ोर् चरांर्लर िरिरि. त्यरमळे त्यरांची उन्निी होिे; यरवर ररजर्षीची श्रद्धर
आहे .

आयांच्यर समरजव्यवस्थेची वेर्ळीि तवशद िरुन सरांर्िरनर, र्णिमावर आधररले ली मूळची

समरजव्यवस्थर जन्मरवर िशी व िोणी ठरवली यरचे तववेचन ररजर्षींनी िेले आहे . त्यर दृष्टीने र्णवांि,

बलवांि क्षतत्रयरांचीच समरजरलर र्रज आहे हे सरांर्िरनर िे म्हणिरि: “नसत्यर जन्मरने क्षतत्रय अर्र ब्ररह्मण
झरले ल्यर लोिरांचर आिर िोणी आदर िरणरर नरहीि. आपण र्णिमाने क्षतत्रय व्हर. आज क्षतत्रयरांनी

िृतर्षिमग हे प्रधरन िमग मरनले परतहजे. वैतदि िरळरिही वर्षािून एिदर चक्विी ररजर व त्यरचे मांत्रीही

नरांर्र हरिीि असि. ज्यर िृतर्षिमावर सररी मनष्ट्यजरि उपजीतविर िरिे िे िृतर्षिमग हल िे अथवर वरईि
असे मी मळीच मरनीि नरही. िृतर्षिमग िरिरनर क्षरत्रधमालर बरध येिो असे नरही.” भररिरसररख्यर

िृतर्षप्रधरन दे शरि, िृतर्षिमग हरच क्षरत्रधमग होऊन बसले लर असिरनर; ररजर्षींचर हर दू रर्रमी दृष्टीिोण
त्यरांच्यर द्रष्टेपणरची सरक्ष दे िो. हे द्रष्टेपण

***

िरनपूर : उत्तर प्रदे श : १९ एतप्रल, १९१९

अ. भर. िरमी क्षतत्रयरांच्यर िेररव्यर सरमरतजि पतरर्षदे च्यर अध्यक्षपदरवरुन, शरहू महरररजरांनी िेले ले भरर्षण
अचूि तिििेच वरस्िव आहे . शरस्त्रीयही आहे .
क्षतत्रयरांनी िृतर्षिमग िरणे आवश्यि असून भररिीयरांचर िोच खररखरर क्षरत्रधमग आहे . त्यरची आबरळ

उपयोर्रची नरही, त्यरतशवरय दे शरलर िरुणोपरय नरही. असर ‘दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल?’ मध्ये, िृतर्षप्रधरन
औ्ोतर्ि समृद्धीच्यर दृष्टीिोणरचर शरहू महरररजरांनी वस्िपरठ सरांतर्िलर आहे .

***

अनुक्रमणिका

िेरर

दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल?
***

मी िमच्यरपैिीच आहे . मलर मजूर समजर अर्र शेििरी समजर. मरझे वरडवतडल हरच धांदर िरीि होिे. जे

िरम मरझे पूवगज िरीि होिे िे च िरम िरणरऱ्यर लोिरांचर अध्यक्ष होण्यरितरिर मलर आज बोलरतवले आहे ,
यरबद्दल मलर अत्यरनांद होि आहे .

मी िरही ज्ञरनी नरही अर्र लरयिही नरही. मरझ्यरपेक्षर हर्षरर लोि पष्ट्िळ आहे ि. मरझ्यर लरयिीिडे लक्ष
न दे िर मी िेवळ शेििरी व महरन पररक्मी तशवरजी महरररज व त्यरांच्यर स्नर्षर िरररबरई महरररणीसरहे ब

यरांच्यर वांशरिलर आहे ; म्हणून अध्यक्षरचर हर मोठर मरन मलर आपण तदलर आहे . ज्यरवेळी आपली आज्ञर मलर

झरली त्यरवेळी मांबईि मी िरपरने अतिशय आजररी होिो. परांि आपल्यर सवांच्यर आतशवादरने मी लविर
बरर झरलो. िथरतप मरझ्यरपढे डोंर्ररसररखी मोठी अशी एि अडचण आली. िी अडचण िोणिी म्हणरल

िर, कहदीि भरर्षण िरण्यरची. िीन तदवसपयंि आर्र्रडीिच तिचर अभ्यरस िरून आपल्यरपढे भरर्षण
िरण्यरचर मी तनश्चय िेलर. मरझी ही मरिृभरर्षर नरही; तशवरय ही तलपीही मलर अपतरतचि असल्यरमळे

आमचे परमपूज्य स्वरमी परमरनांदजी हे मरझे भरर्षण वरचून दरखतविील. जे मरझे नरिलर् आहे ि व ज्यरांनर

मी तपत्यरसमरन व र्रुसमरन ले तखिो असे मरझे परमपूज्य खरसेररव जरधव हे येथपयगन्ि आले ले परहू न मलर
दप्पि आनांद होि आहे . आपली सेवर िरण्यरस मलर शक्ती दे ण्यरबद्दल मी परमे श्वररजवळ प्ररथगनर िरिो.
पढे आपली आज्ञर होईल िशी सेवर िरण्यरस मी ियरर आहे .

मी आणखी एिर म्रवर बोलणरर आहे . यर तवर्षयरवर बोलण्यरचे हे स्थळ नव्हे . परांि आपल्यर सभोविी

िरय चरलले आहे तििडे डोळे झरि िरून चरलणरर नरही. आजिरल जो बखेडर चरलले लर आहे , िो मलर
तबलिूल पसांि नरही. इांग्रज सरिररने आम्हरलर तव्रदरन तदले नसिे िर हर झर्डर िधीही चरललर

नसिर. सरिररने तव्ररुपी दरन आम्हरलर ्रवे व त्यरच्यरऐवजी आम्ही सरिररलर तवर्ष परजरवे, हे परस्पर
तवसांर्ि नव्हे िर? ज्यरांनी आम्हरलर तव्रमृि परतजले , िे आम्हरलर पररिांत्र्यरिून-त्यर बेडीिून-खरत्रीने मक्त

िरिील. िम्हरलर जे िरही परतहजे आहे िे ज्यरप्रमरणे मूल आईबरपरजवळू न मरर्ून घे िे, त्यरप्रमरणे, म्हणजे

प्रेमरने व जोररने सरिररजवळ मरर्र. िे सरिरर खरत्रीने दे ईल. मरझी पूणग खरत्री आहे िी जसे प्रेमरने िरम
होिे िसे िे सक्तीने िधीही होि नसिे. मरझ्यर प्रिृिीलर बरे नरही व येथील हवरही उष्ट्ण असल्यरमळे मलर

बरे वरिि नरही. म्हणून मलर िॉन्फरन्सितरिर तिन्ही तदवस हजर ररहिर येणरर नरही. यरबद्दल आपण
मलर क्षमर िररल अशी आपणरांस दोन्ही हरि जोडू न तवनांिी िरिो. तिचर स्वीिरर िररल अशी मलर आशर
आहे . म्हणून म्हणिो:

“हे परमे श्वरर! आमच्यर ब्ररह्मणरांमध्ये िे ज धररण िर. आमच्यर क्षतत्रयरांमध्ये िे ज धररण िर. आमच्यर

वैश्यरांमध्ये आतण शूद्ररांमध्येही िे ज धररण िर. मरझ्यर अांिुःिरणरमध्येही िझ्यर ज्योिीचर प्रिरश परड, अशी
मरझी िलर प्ररथगनर आहे .”

[रुचां नो धेतह ब्ररह्मणेर्ष रुचां ररजस नस्िृतध ।

रुचां तवश्येप शूद्रे मतय धेतह रुचर रुचम् ॥४८॥]

अनुक्रमणिका

तप्रय बांधूनो, प्रथम मी असे तवचररिो, आपल्यर सभेचे अध्यक्षस्थरन दे ण्यरितरिर मलर आपण एि हजरर
िोसरवरून िर आमांत्रण िेले ? िरय आपल्यर यर प्ररांिरि मरझ्यरसररखर क्षतत्रय िोणीही नरही? आहे ि.

मरझ्यरपेक्षरही अतधि आहे ि. त्यरांच्यरपैिी एखर्रस न तनवडिर मरझ्यरिडे आपली दृष्टी िर र्ेली? मरझ्यर

हरिून प्रजेची सेवर तवशेर्षप्रिररे घडली म्हणून िर मलर हे आमांत्रण तदले ? आपणरस यरचे िररण सरांर्ण्यरस
सांिोच वरिि असेल म्हणून मीच सरांर्िो. ज्यर तशवछत्रपिींनी तससोतदयर क्षतत्रय वांशरि जन्म घेऊन आपले

सवग आयष्ट्य पतिव्रिरांचे रक्षण िरण्यरि, दीन प्रजेचे रक्षण िरण्यरि व आयगधमाचे रक्षण िरण्यरि खर्मचले ;
त्यर क्षतत्रयिलरवांिरस श्री तशवरजी महरररज यरांचे यशोतचन्ह आपल्यर हृदयरि प्रतिकबतबि झरले असले

परतहजे. अशर तशवरजी महरररजरांच्यर पत्रपौत्ररांपैिी मी एि आहे . म्हणून आपण मलर हे अध्यक्षस्थरन मद्दरम

आमांत्रण िरून तदले असरवे. यरपेक्षर मलर दसरे िोणिे ही िररण तदसि नरही. िरहीही असो. आपण

आपल्यर जरिीच्यर सभेचे अध्यक्षस्थरन दे ऊन जो मरझर आदरसत्िरर िेलर आहे . त्यरबद्दल आपल्यर सभेलर
िसेच तिच्यर िरयगित्यांनर मी अांिुःिरणरपरसून धन्यवरद दे िो. मलर जे िरही बोलरवयरचे आहे त्यरचर

आरांभ िरिो. जर मरझी मरिृभरर्षर कहदी असिी िर आपल्यरलर आनांद झरलर असिर, िो होणरर नरही; िरी
मरझे भरर्षण आपण शरांितचत्तरने ऐिून घेऊन आपलर उदररपणर दरखवरल अशी मलर आशर आहे .

भररिवर्षािील प्रत्येि प्ररांिरि उन्निीची तचन्हे दृष्टीस पडू लरर्ली आहे ि. ही मोठी आनांदरची र्ोष्ट आहे .
कहदस्थरनच्यर प्रत्येि प्ररांिरि तदवसरनतदवस जरतिसभर व धरर्ममि सभर अतधिरतधि होऊ लरर्ल्यर आहे ि.

सध्यर तजिक्यर धरर्ममि सभर अर्र जरतिसभर आहे ि, त्यरिडे मी अनिूल दृष्टीने परहरि असून त्यरांची

भरभररि व्हरवी अशी मरझी मनरपरसून इच्छर आहे . िररण त्यरांच्यरिररे तशक्षण, समरजसधररणर, धमगप्रसरर
वर्ैरे तििीिरी परोपिरररच्यर र्ोष्टी झरल्यर आहे ि, होि आहे ि. पढे सद्धर यर सभरांचे ध्येय असेच उच्च

ररतहल्यरस पष्ट्िळ उन्निी होईल अशी मलर आशर वरिि आहे . यर जरर्ृिीचे िररण िरय? यरचर तवचरर
िेल्यरस आपल्यरस िीन महत्त्वरची िररणे तदसून येिील: पतहले व सवाि श्रेष्ठ िररण म्हिले म्हणजे,
तब्रतिश र्व्हमेंिचे शरांििे चे ररज्य होय. दसरे , इांग्रजी तशक्षण. तिसरे, धरर्ममि आचरयांचर धमगप्रसरर.

भररिवर्षीयरांनी लक्षरि ठे तवले परतहजे िी, यर न्यरयशील तब्रतिश र्व्हमेिपरसून झरले ल्यर उपिरररांचे

तवस्मरण होऊ न दे िर आपण सदै व ररजतनष्ठ असले परतहजे. त्यरचप्रमरणे धरर्ममि आचरयांचेही उपिरर
तवसरु नयेि. तवशेर्षिरून ज्यरने धरर्ममि स्वररज्य दे ऊन प्रजेलर धरर्ममि दरस्यरपरसून मक्त िेले आहे , त्यर
वैतदि धमोद्धररि महर्षी दयरनांद सरस्विीनर तवसरु निर.

इांग्रजी तशक्षणरपरसून भररिीयरांनर तिसरर डोळर आलर आहे . हर िेवढर मोठर फरयदर आहे बरे ! प्रथम आम्ही

िोण होिो, आमची िरय स्स्थिी होिी, आिर िरय स्स्थिी आहे , पढे आमची िरय स्स्थिी होईल वर्ैरे
र्ोष्टीचे ज्ञरन होि आहे ; ही मोठ्यर आनांदरची र्ोष्ट आहे . भररिवर्षाि ज्यर सभर, दे श, जरिी, धमग, समरज,

सधररणरदी िरये िरीि आहे ि त्यर सवाबद्दल मरझी अांिुःिरणपूवगि सहरनभूिी आहे . यर सवांच्यर िरयाि
मी तमसळू न असिो व त्यरच भरवनेने मी आपल्यर सभेि आलो आहे . आिर तवशेर्ष िरही न बोलिर आपल्यर
मख्य तवर्षयरिडे वळिो. ज्यर दे शरि आपण ररहिो त्यर दे शरचे नरव आयाविग असे आहे . यरलर आयाविग

म्हणण्यरचे िररण असे िी, प्रथम आयग लोिरांनी वसरहि िेली. यर दे शरच्यर रतहवरशरनर आयग म्हणि असि.
आयांचे मूलस्थरन तिबेि. (तत्रतष्टि तिब्बरि) आयग प्रथम दोन वणाचे होिे: एि, आयगवणग. दसरर, दस्यूवणग.
हे सवग एिरच आईबरपरांपरसून जन्मले ले होिे.

आयांच्यर र्णिमांचर स्वीिरर िरून दस्यू लोिरांनर आयग होिर येि असे. आयग लोि दस्यूचे र्णधमग

स्वीिररुन दस्यू बनि असि. आयांची सरमरतजि िरये जसजशी वरढू लरर्ली िसिशी िी िरण्यरितरिर
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चरर वणाची स्थरपनर झरली. ‘तनरूक्त’ मध्ये वणग शब्दरचर अथग असर तदलर आहे : ‘वणो वृणोति’

[वणाचर स्वीिरर

िरिर येिो म्हणून अर्र वणाच्यर योग्यिेचे र्ण प्ररप् िरून घेऊन मनष्ट्य वणाचर स्वीिरर िरिो, तशवरय वणाचे पतरविगनही होिे. म्हणून त्यरलर
‘वणग’ असे म्हणिरि. ‘तनरूक्त’: आ: २ खांड ३:]

“धमाचरणरने खरलचर वणग वरच्यर वणाि जरऊ शििो. िसेच वरचर वणग अधमाचरणरने खरलच्यर वणाप्रि
जरिो. वैतदििरळरपरसून िे महरभररिरच्यर िरळरपयंि ही मयादर ररतहली आहे .” [धम्मगचयग यरजचप्पन्यो
वणाुः पूवग पूवग वणगमरप्िे जरिीपतरवृिौ ।

अधम्मगचय्यगयर पूवो वणो जधन्यां वणगमरप्िे ॥ जरिीपतरवृिौ ॥ आपस्िम्ब
॥ २॥ ८॥ ७]

“वेदरांचर सरांर्ोपरांर् व समजून उपजून अभ्यरस िरणे, दसऱ्यरस तशितवणे; दसरे यज्ञ आदीिरून िमग स्विुः
िरणे व दसऱ्यरिडू न िरतवणे; तिसरी र्ोष्ट, दरन घेणे आतण दे णे हे ब्ररह्मिमग” [ब्ररह्म वणाचे िमग (अध्यरपनां अध्ययनां
यजनां यरजन िथर । दरनां प्रतिग्रहश्चैव ब्ररह्मणरनरमिल्पयत् ।]

“शरांिी, मनोतनग्रह, िप, आिून व बरहे रून स्वच्छिर, क्षमर, सरळपणर, ज्ञरन, तवज्ञरन (ईश्वर, जीव, प्रिृिी
यरांचे ज्ञरन) आस्स्िक्यभरव ही ब्ररह्मणरांची िमे होि.”
[शमो दमस्ि पुःशौचां क्षरांतिररजगवमेव च ।

ज्ञरनां तवज्ञरनरमरस्स्िवयां ब्रह्मिमग स्वभरवजम् ॥]

“प्रजेचे रक्षण िरणे, प्रजेच्यर िल्यरणरितरिर दरन दे णे, होम िरणे, वेदरांचे पठण िरणे, यद्ध िरणे,
तनभगयपणे ररहणे, धैयगवरन होणे, यद्धरि चरियग, तवर्षयरि न रमणे, न फसणे, यद्धरिून परि न तफरणे,
प्रजेच्यर रक्षणरसरठी सवगस्व अपगण िरणे, ईश्वररवर दृढ तवश्वरस ठे वणे हे क्षतत्रयरचे स्वभरतवि ििगव्य होय.”
[प्रजनरां रक्षणां दरनतमज्यरऽध्ययनमेव च ।

तवर्षयेष्ट्व प्रसतक्तश्च क्षरत्रिमग स्वभरवजम् ॥

शौयग िेजो धृतिदाक्ष्यां यद्धे चरप्यपलरयनम् ।
दरनतमश्वरभरवश्च क्षरत्रिमग स्वभरवजम् ॥]

“जनरवरे परळणे व त्यरांची वरढ िरणे, दरन दे णे, यज्ञरदी िमग िरणे, वेदरांचे सरांर्ोपरांर् अध्ययन िरणे,
दे शरवर जरऊन व्यरपरर िरणे, सरविररी िरणे, शेििी िरणे हे वैश्यरांचे ििगव्य आहे .”
[पशूनरां रक्षणां दरनतमज्यरऽध्ययनमेव च ।

वतणक् पथां िसीदां च वैश्यस्य िृतर्षभेव च ॥]

“तशल्पिले चे ज्ञरन तमळतवणे व ब्ररह्मण, क्षतत्रय, वैश्य यरांच्यर िरमरि मदि िरणे हे शूद्ररचे ििगव्य होय.”
[पतरचयात्मिां िमग शद्ररस्यरतप स्वभरवजम् ।]

वैतदि िरळरि अशर िऱ्हे ची स्विांत्रिर होिी िी, जो िोणी एखर्र वणाचे ििगव्य िरी त्यरलर त्यर वणाि
सरमील िरून घेिले जरई. वेद आदीिरून शरस्त्ररांचर अभ्यरस िरण्यरस प्रत्येि स्त्रीपरुर्षरांस अतधिरर होिर.

वैतदि िरळरि सवग वर्ांचे लोि ऋर्षी झरले ले आहे ि. जोपयगन्ि तस्त्रयर मांत्र जरणणरऱ्यर होत्यर िोपयगन्ि
आयाविग स्वर्ाप्रमरणे होिर. ‘तस्त्रयरांनी व शूद्ररांनी वेद वरचू नयेि’ अशर िस्ल्पि श्रिीचर आवरज
आिरशरिूनसद्धर िरढू दे ि नसि. त्यरवेळी शूद्ररांनी वेद ऐिले िर त्यरांच्यर िरनरि तशसे िढवून ओिले जरि

असे. ज्यरवेळी वणगव्यवस्थर वांशपरांपरर रतजस्िर झरली िे व्हर एिर वणाच्यर मनष्ट्यरलर दसऱ्यर वणाचे िरम
िरणे िठीण होऊ लरर्ले आतण लोि आपल्यर वणािील ििगव्यरपरसून हळू हळू मिू लरर्ले . समरजरची
घडी तबघडू लरर्ली. शेविी जी वणगव्यवस्थर र्णिमावर अवलां बून होिी िी जन्मरवर येऊन बसली.
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यरप्रिररचे तनयम िरून त्यरतवरूद्ध िोणरची ब्र िरढण्यरची छरिी होऊ नये म्हणून िे स्मृिीमध्ये घसवून
तदले .

वणगव्यवस्थर जन्मरवर आहे , म्हणजे आईबरप ब्ररह्मण आहे ि; त्यरलरच ब्ररह्मण म्हणरवे. दसऱ्यर िोणरलरही
ब्ररह्मण म्हणिर िरमर नये. िसेच ज्यरचे आईबरप क्षतत्रय िोच क्षतत्रय. मर् त्यरच्यर अांर्ी र्ण असोि वर

नसोि. ज्यरचे आईबरप वैश्य, िोच वैश्य. ज्यरचे आईबरप शूद्र िो शूद्र. मर् त्यरच्यर अांर्ी तििीही प्रिीचे र्ण
असोि. जे जने ब्ररह्मण, क्षतत्रय व वैश्य र्णिमांवरून श्रेष्ठ होऊन जन्मरचर अतभमरन जसेजसे धरू लरर्ले

िसिसे नव्यर मनष्ट्यरलर ब्ररह्मण, क्षतत्रय, वैश्य होिर येईनरसे झरले . यर पद्धिीच्यर योर्रने कहदूां ची जी

अधोर्िी झरली िी इतिहरस वरचणरऱ्यरलर पूणग अवर्ि आहे . यरच समयी चरर वणांच्यर परच हजरर जरिी

झरल्यर. यरमळे कहदूां चे सरमरतजि बळ ऱ्हरस परवू लरर्ले . प्रत्येि जरि दसऱ्यर जरिीशी खरणेतपणे िरीि

नसून लग्नसांबांधही िरीि नरही. एिर जरिीवर जलू म होऊ लरर्लर िर दसरी जरि डोळे उघडू न परहरि
ररहरिे. त्यरबद्दल तिलर थोडीही दयर येि नरही. खरोखर मरनवी प्ररण्यरांची एिच जरि आहे . जरिीचे लक्षण
शरस्त्रिरररांनी असे तलहू न ठे तवले आहे :

“ज्यरांच्यरमध्ये समरन भरव, समरन आिृिी व समरन उत्पत्ती आहे त्यरांची एि जरि समजरवी. यरप्रमरणे

व्यरिरणशरस्त्ररमध्येही तलहू न ठे तवले आहे िी, ज्यरांची आिृिी समरन त्यरांची जरि एि. जसे मनष्ट्य, र्रय,
घोडर, हत्ती, कपपळ, वर्ैरे.”

[समरन प्रसवरस्त्मिर जरिी ॥ न्यरयशरस्त्रम्]

आमच्यर कहदू लोिरांची समज अशी आहे िी, कहदस्थरनरखेरीज इिरत्र वणगव्यवस्थर नरही. हर आमचर भ्रम
आहे . ऐतिहरतसि जर् यरच्यर उलि आहे . आमच्यरप्रमरणे दसरे ही आयग वांशज आहे ि. आमच्यरप्रमरणे इिर

दे शरिही वणगव्यवस्थर आहे . मरत्र आमच्यरि व त्यरांच्यरि फरि हर आहे िी, दसऱ्यर दे शरि वणगव्यवस्थर

र्णिमावर अवलां बून आहे . पण आमच्यर येथे िी जन्मरवर अवलां बून आहे . त्यरांच्यर येथे वणांचे पतरविगन

यरच जन्मरि होिे. पण आमच्यर येथे जन्मजन्मरन्िरीसद्धर त्यरांचे पतरविगन होि नरही. हर सवग रूढीचर मतहमर
आहे . वेदरदीशरस्त्र िरी यरच्यर उलि आहे . ‘मनस्मृिी’मध्ये असे तलहू न ठे तवले आहे िी:

“क्षतत्रयरांच्यर जरिीमध्ये उपनयन सांस्िरररांचर लोप झरल्यरमळे व ब्ररह्मणरांमध्ये नसत्यर दशगनरने मनष्ट्य वृर्षल
होिो म्हणजे सांस्िररहीन होिो. त्यरांनर िरय नरव ्रवे?”
[शनिैस्ि तक्यरलोपरतदमर : क्षतत्रयजरिम : ॥

वृर्षलत्वां र्िर : लोिे ब्ररह्मणरदशंनेनच ॥ मन : अध्यरय: १० : २ लो. ४३॥]

पौण्र, चौण्र, द्रतवड, िांबोज यवन, शि, पररद, पल्हव, चीनर, तिररि, दरद वर्ैरे ब्ररह्मणरदी वणग, तक्येचर
लोप झरल्यरमळे सांस्िररहीन झरले ले ; दसऱ्यर दे शरि, दसऱ्यर जरिीच्यर नरवरने वरखरणू लरर्ले . पैिी िरही

म्लें च्छ व िरही आयग भरर्षर बोलणररे होिे. त्यर सवांनर दस्यू म्हणू लरर्ले . िेवळ अन्य जरिींमध्ये वेदोक्तरचर

सांस्िरर लोप परवलर म्हणूनच नव्हे िर ब्ररह्मणरांच्यर अज्ञरनरमळे व अत्त्यरचररी विगनरमळे ही ही म्लें च्छ जरि
उत्पन्न झरली.

[पौण्रिर श्चौन्रद्रतवडर : िरम्बोजर : यवनर : शिर :।
पररदरपल्हवरश्चीनर : तिररिर दरदर : खशर : ॥
मखबरहू रूपज्यरनर यर लोिे जरियो बतह :।

म्लें च्छवरचश्चरयगवरच सवे िे दस्यव : स्मृि : ॥:]

अनुक्रमणिका

तवष्ट्ण पररणरच्यर चवर्थ्यर अध्यरयरि असे तलहू न ठे तवले आहे िी, तत्रशांिूच्यर वांशरि बरहू नरवरचर ररजर होऊन

र्ेलर. िो हैह्य, िरल, जांघरदी क्षतत्रयरांनर हरर जरऊन आपल्यर ररणीसह अरण्यरि र्ेलर. पढे िरही तदवसरांनी
िो मरण परवलर. िे व्हर त्यरची ररणी त्यरच्यरबरोबर सिी जरऊ लरर्ली. िी र्भगविी असल्यरने ऋर्षीने तिलर
सिी जरण्यरस प्रतिबांध िेलर व म्हिले िी, “हे ररणी, िझ्यर पोिी एि पररक्मी पत्र होईल. िो सवग
क्षतत्रयरांचर नरश िरील.” ररणी सिी न जरिर ऋर्षींच्यर आश्रमरि ररहू लरर्ली. त्यर ऋर्षींचे नरव वतसष्ठ. पढे

तिलर पत्र झरलर. त्यरचे नरव सर्र ठे वन
ू ऋर्षीने त्यरस क्षरत्रतव्र तशितवली. सर्र मोठर झरल्यरवर सवग

हिीिि त्यरलर आईिडू न समजली. िे व्हर क्षतत्रयरबरोबर िो यद्ध िरण्यरस र्ेलर व क्षतत्रयरांस जजगर िरून
सोडले . त्यरमळे सवग क्षतत्रय वतसष्ठरस शरण र्ेले. िे व्हर ऋर्षी सर्ररस म्हणरलर, “हे पत्रर, आिर ह्यर

क्षतत्रयरांनर मररू निोस. मी यर क्षतत्रयरांनर तिजत्वरपरसून व धमापरसून वेर्ळे िेले आहे . त्यरांनर तजवांिपणीच

मररून िरिीले आहे . हे आिर तजवांि मडदे आहे ि.” आतण सर्ररने, यर क्षतत्रयरांच्यर वांशरचे पतरविगन िरून
िरिीले . तित्येिरांची शेंडी िरढू न िरिून त्यरांनर ‘यवन’ हे नरव तदले . त्यरचबरोबर वेद आदीि न शरस्त्ररांचर
अभ्यरस िरण्यरचर अतधिररही िरढू न र्ेिलर. क्षतत्रय धमापरसून त्यरांनर िरढू न िरिीले . अशरप्रिररे
परशररमरच्यर अत्त्यरचरररनेही पष्ट्िळ क्षतत्रय क्षतत्रयवणापरसून पृथक् होऊन दसऱ्यर जरिी बनल्यर.”

आमच्यर यर दे शरि हजररो जरिी झरल्यर. अशरचप्रिररे िोणत्यर िरी समयी आपली ही जरि क्षतत्रयरपरसून

पृथक् झरली असरवी. यरप्रमरणे जर्रमध्ये ऐतिहरतसि िरळी तित्येि वेळर पतरविगन झरले व होि आहे .

पढे ही होईल. हर नैसर्मर्ि तनयमच आहे . महरभररिरच्यर िरळरपयंि, येथील क्षतत्रयरांचर तववरह दसऱ्यर

दे शरिील क्षतत्रयरांबरोबर होि असे. ‘महरभररि’ ग्रांथरवरून हे तदसून येण्यरसररखे आहे . अजगनरचर तववरह
उलपीबरोबर, धृिररष्ट्ररचर र्रांधररीबरोबर वर्ैरे झरले आहे ि. महरभररिरच्यर पूवीही िरही ररजरांचर
तववरहसांबांध दसऱ्यर दे शरिील ररजरांबरोबर झरलर आहे ; असे इतिहरसच सरांर्िो.

आिर पढे तवशेर्ष िरही न सरांर्िर आपल्यर तवर्षयरच्यर सांबांधरने दोन शब्द सरांर्रवयरचे आहे ि. जर िम्ही

अांिुःिरणपूवगि क्षरत्रधमग स्वीिररणरर असलर िर आपले मी अांिुःिरणपूवगि स्वरर्ि िरिो. िम्ही क्षतत्रय
झरलर आहरि. क्षतत्रय वणांचे र्णधमग स्वीिरर िरर. आपल्यर दे शरिील दुःखी प्रजेचे रक्षण िरण्यरस िांबर

बरांधर. आपल्यरस क्षतत्रय होण्यरस वेदरदीशरस्त्ररिडू न अतधिरर आहे . परमे श्वररने आपल्यरलर सरधनही िरून

तदले आहे . मलर वरििे, प्रत्येि मनष्ट्य चररी वणाची योग्यिर प्ररप् िरून घेईल िे व्हर दे शरची सधररणर
होईल. परांि आपल्यरलर एि र्ोष्ट लक्षरि ठे तवली परतहजे िी ही िी, हर तव्ेचर समय आहे .

सवांच्यर अांिुःिरणरमध्ये ज्ञरनरचर प्रिरश पडलर आहे . नसत्यर जन्मरने क्षतत्रय अर्र ब्ररह्मण झरले ल्यर

लोिरांचर आिर िोणीही आदर िरणरर नरही. आपण र्णिमाने क्षतत्रय व्हर. नरवरच्यर क्षतत्रयरांच्यर यरदीि
िमच्यर नरवरची भर घरलू निर. िसेच आम्ही क्षतत्रय होिो, अमूि वांशरि आम्ही जन्मलो वर्ैरे तविांडवरदरि

पडू निर. आपलर िोणरशीही सांबांध असो वर नसो, उन्निी िरून घेण्यरस हर मरर्ग उत्तम नव्हे . सेन्सस
तरपोिाचे अतधिररी व दसरे िोणीही आपल्यरस िरहीही म्हणोि, त्यरबद्दल मळीच तफिीर िरू निर.

आपल्यर जरिीि वेदोक्त सांस्िरर, वेदोक्त िमाचर प्रसरर व सदरचरररची वरढ िरर. आपल्यर मलरांनर तशक्षण
्र, असहरय्य व र्रीब बरांधवरांनर मदि िरर.

िरमी क्षतत्रयरांमध्ये तवधवर तववरह प्रचतलि असले लर परहू न मलर मोठर आनांद होिो.

अनुक्रमणिका

आपली क्षतत्रय जरि भ्रूणहत्यर, व्यतभचरररदी परपरांपरसून सरतक्षि ररहील असर मरझर तवश्वरस आहे . हर अपधमग
आहे . मनष्ट्य समरज तनदोर्ष ररखण्यरितरिर हे आहे . वेदरदी शरस्त्ररांचे यरलर परठबळ आहे . आमच्यर

र्व्हमेिनेही तवधवर तववरहरचर िरयदर परस िेलर आहे . ज्यर जरिीमध्ये यर अपधमाचर प्रचरर नरही त्यर

जरिीि भ्रूणहत्यर, व्यतभचरर आदी िरून परप घडि आहे . हजररो मले प्रत्येि वर्षी मरि आहे ि; ही तििी
दुःखरची र्ोष्ट आहे बरे !

भररिवरसीय लोि उन्निीची िीन मख्य सरधने समजिरि. िी ही : पतहले , पडदर. दसरे , तववरह तनर्षेध
आतण तिसरे, िोणरशीही तमसळू न भोजन न िरणे.

िरय आश्चयग आहे ! िोल्हरपूर ररज्य सांस्थरपि महरररणी िरररबरई, महरररणी सिी अतहल्यरबरई, झरशीची
ररणी लक्ष्मीबरई, महरररणी िमलरबरई आदी िरुन क्षतत्रय तस्त्रयरांनी ररज्यरचर र्रडर हरिले लर आहे .

रणरांर्णरवर जरऊन शत्रूबरोबर लढरयरही मररले ल्यर आहे ि. हे सवग िरम पड्रि ररहू न िेवळ अशक्य होिे.
सध्यरही पड्रची चरल सवग दे शरि नरही. महरररष्ट्र, मद्ररस, र्जररथ वर्ैरे प्ररांिरांि पडदर तबलिूल नरही.
दसऱ्यर प्ररांिरांमध्येही िरही थोड्यर जरिींमध्येच पडदर आहे . पड्रमळे तस्त्रयरांमधील शूरिरदी र्णरांचर सवगथर

नरश होिो. आपलर तववरह िृतर्षिमावर तवशेर्षेिरून होिो. हे ऐिून मलर मोठर आनांद होिो. िृतर्षिमग

इििे पतवत्र आहे िी वैतदि िरळरि, वर्षािून एिदर चक्विी ररजर व त्यरचे मांत्री हे िृतर्षिमांची उन्निी
िरण्यरितरिर नरांर्र हरिीि असि. ज्यरच्यर योर्रने भूमीमध्ये एि दरणर िरिून हजररो दरणे तमळिरि व

ज्यर िृतर्षिमावर सररी मनष्ट्यजरि उपजीतविर िरिे; िे िृतर्षिमग हलिे अथवर वरईि असे मी मळीच
मरनीि नरही. मी मरझ्यर यवररजरलर िृतर्षतव्र तशिण्यरितरिर तवलरयिेलर व अलरहरबरदलर िृर्षी

स्िूलमध्ये परठतवले होिे. आपल्यरलर मरहीि आहे च िी िृतर्षिमापरसून दहे री उन्निी होिे. स्विुःलर सख
होऊन सवग मनष्ट्य जरिीलरही सख तमळिे. िृतर्षिमाशी पशपरलन व रक्षण यरांचरही सांबांध येिो. यरितरिर

पशपरलनरसांबध
ां ीही पष्ट्िळ िरम िररवयरचे आहे . दू ध िूप वर्ैरेची समृद्धी दे शरांदेशरमध्ये झरली परतहजे.
िृतर्षिमग िरिरनर क्षरत्रिे जरलर बरध येिो असे नरही. ज्यरवर मनष्ट्यसमरजरची सव्यवस्थर व उन्निी अवलां बून
आहे , िे िमग िरणररे नीच आहे ि हे म्हणणे मळीच पिि नरही.

यरोपरि शेििरी लोि प्रतितष्ठि समजले जरिरि. िे थील शेििरी, ररज्यरिील उच्च दजाच्यर नोिरीवर
आहे ि. िसेच तििडे तशल्पिले मधील लोिरांची प्रतिष्ठर मोठी आहे . जो आज चरांभरर अथवर भांर्ी आहे त्यरस

नीच असे म्हणण्यरचे सरहस िोणरच्यरही अांर्ी नरही. यरचे िररण असे आहे िी, तशल्पिलर सवगस्वी

त्यरांच्यरच हरिरि असिे. येथील लोि तनधगन व अज्ञरनी असल्यरमळे इथल्यर तशल्पिले ची सधररणर िशी
होईल? सतशतक्षि बी. ए.; एम. ए. झरले ले लोि हे िरम अशर भीतिपोिी घेि नरहीि िी, आम्हरलर शूद्र
म्हणिील, आम्हरलर नीच समजिील. अशरने दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल? ऐश्वयातशवरय दे शरची उन्निी िशी
होईल?

हे परमे श्वरर! आमच्यर दे शरिील लोिरांनर सबद्धी दे ऊन त्यरांच्यर अांिुःिरणरि ज्ञरनरचर प्रिरश परड. आम्ही
सवग मरणसे आपले सदर्णी तचररय पत्र होऊन बांधूप्रेमरने ररहू . दसऱ्यरचे दुःख िे आपले दुःख व दसऱ्यरचे

सख िे च आपले सख असर आमचर समज होऊ दे . सवगजन तमळू न शररीतरि, आस्त्मि व सरमरतजि उन्निी
िरून, सांसरररलर स्वर्गधरम बनवू यर. शेविी, िरमी क्षतत्रयरांनर धन्यवरद दे ऊन आपली मांर्ल िरमनर पूणग
िररवी व आपल्यर जरिीच्यर सभेची तदवसेतदवस भरभररि होवो, अशी मी परे श्वररजवळ प्ररथगनर िरिो.

***

अनुक्रमणिका

चौदर

योग्य िरम, योग्य दरम
***

स्वदे शरचर तविरस िशरवर अवलां बून आहे यरचे ममग ररजर्षी शरहू महरररजरांनर चरांर्ले उमजले होिे. त्यरांच्यर
मिे , “दे शरची उन्निी उ्ोर्धां्रांच्यर वरढीवर अवलां बून आहे ; हे ित्त्व सवगमरन्य आहे . अशरप्रिररे

उ्ोर्धां्रस उत्तेजन तमळरवे यरतवर्षयी मलर मोठी आवड असून त्यर तदशेने मरझे प्रयत्न आपणरस मरहीिच

आहे ि.” भररिरसररख्यर िृतर्षप्रधरन दे शरि िोणिे उ्ोर्धांदे उभररिर येिील यरचर अांदरज घेिरनर ररजर्षी
म्हणिरि: ‘कहदस्थरन हर मख्यत्वे िरून शेिीचर दे श आहे . परश्चरत्य ररष्ट्ररि भरांडवलवरले आतण मजूर

यरांच्यरि मोठी स्पधा चरलू आहे . शेिीच्यर प्रर्तिअभरवी लोि शहररांिडे धरव घेि आहे ि. पतरणरमी खेडी
ओस पडि आहे िच परांि त्यरमळे शहरे व यरांचे आरोग्यही तबघडू न र्ेले आहे ... यर ितरिर दे शरचे िल्यरण
ज्यरांनर िररवयरचे आहे , त्यरांनी प्रथमिुः आपल्यर शेिीच्यर सधररणेिडे आवश्यि लक्ष तदले परतहजे...नरांर्र
व तवतहरींचे परणी िरढण्यरची मोि यरांची सधररणर ही आजच्यर प्रत्येि शेििऱ्यरचे तहि िरणररी आहे .

सधररले ले िांत्र-तवज्ञरन तशिण्यरच्यर दृष्टीने िरररर्ीर व शेििऱ्यरांनी पढे आले परतहजे. दे शरच्यर
उ्ोर्धां्रांच्यर वरढीवर आपली प्रर्िी अवलां बून आहे . शेिीवर चरलणररे िरररतर्रीचे उ्ोर्धांदे हे च यर

दृष्टीने उपयक्त सरधन आहे .” ‘सहिररी िररखरने, सहिररी सांस्थर व सहिररी दिरने िरढर, त्यरस हवी िी

मदि दे ईन, असे आश्वरसन दे ऊन ररजर्षींनी सहिररी ित्त्वरवरील औ्ोतर्िरणरच्यर ित्त्वरचर उच्चरर आतण
िृिीने प्रचरर िेलर आहे . त्यर तदशेने दे शरि सवगप्रथम यशस्वी प्रयोर्ही िेलर आहे .

***

िोल्हरपूर : १५ ऑर्स्ि, १९२०

परचव्यर आयगक्षतत्रय पतरर्षदे च्यर अध्यक्षपदरवरून, शरहू महरररजरांचे झरले ले भरर्षण
शरहू महरररज ‘लोिरांचे ररजे’ असल्यरने ‘जनिे चर सहभरर्’ प्रमख मरनि आले आहे ि. सरहतजिच
आयगक्षतत्रय पतरर्षदे लर जोडू नच ‘ररजरररम इांडस्स्रयल स्िूल बोतडं र्’च्यर, शोरुमच्यर भरतवण्यरि आले ल्यर
प्रदशगनरच्यर सांदभाि, ‘योग्य िरम, योग्य दरम’मध्ये ररजर्षी सरांर्िरि: “आपणरस िरय ितरिर येईल हे

त्यरवरून स्पष्टपणे दरखतवण्यरि आले आहे , आपणरस खरे खरे स्वदे शीचे व्रि परळरवयरचे असेल िर

िोणिोणिे तजन्नस येथे िरतविर येिील यरचरही बोध आपल्यर प्रदशगनरपरसून आमच्यर स्वदे शभक्तरांस
तमळणरर आहे .”

हरे ि बरबिीि ‘हे िझे आहे , िझ्यरसरठी आहे . िू त्यरि सरमील झरल्यरखेरीज िे पढे रे िणरर नरही.’ अशी
सरमरन्य मरणसरच्यर मनरमध्ये भरवनर तनमाण िरून, त्यरच्यरमधील सप् र्णरांनर अविरश तमळवून दे ण्यरिडे
शरहू महरररजरांचे असले ले लक्ष ‘लोिरांचर ररजर’ हे तबरुद सरथग िरणररे आहे .

***
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चौदर

योग्य िरम, योग्य दरम
***

आजच्यर प्रसांर्ी अध्यक्षस्थरन स्वीिररून, आपल्यर िरयास उत्तेजन दे ण्यरस मलर फरर आनांद वरिि आहे .
आिरच जी हिीिि आपल्यर उद्देशरसांबध
ां रने व िरयासांबध
ां रने वरचण्यरि आली िी अनेि प्रिररे मनोरांजि

आतण बोधप्रद आहे . आपल्यर जरिीच्यर लोिरांचे हस्ििौशल्य सवगश्रि आहे च. ज्यर ज्यर प्रसांर्ी अशर
िौशल्यरची जरूरी लरर्िे त्यर त्यर वेळी मलर आपल्यरिील िरररतर्ररांची आठवण झरल्यरतशवरय ररहरि

नरही. मरझ्यर तनत्यरच्यर व्यवहरररिील बऱ्यरच तजनसर आपल्यर िरररतर्ररांच्यर हरिच्यर आहे ि हे मी मोठ्यर
आनांदरने सरांर्िो. मरझ्यर रयिे ि असे िशल परूर्ष आहे ि यरचर मोठर अतभमरन वरििो. आपल्यर
हस्ििौशल्यरचे प्रदशगनदे खील यरदृष्टीने बोधप्रद आहे . आपणरस िरय िरिर येईल हे यरवरून स्पष्टपणे

दरखतवले आहे . आपणरस खरे खरे स्वदे शीचे व्रि परळरवयरचे असेल िर िोणिोणिे तजन्नस येथे िरतविर
येिील यरचरही बोध आपल्यर प्रदशगनरपरसून, आमच्यर स्वदे शभक्तरांस तमळणरर आहे . दे शरिील

िलरिौशल्यरस उत्तेजन तमळण्यरितरिर असल्यर प्रदशगनरची तििी आवश्यििर आहे हे परश्चरत्य ररष्ट्ररांनी
आपणरस दरखतवले आहे च. िोणत्यरही मोठ्यर उत्सवरच्यर किवर समररांभरच्यर प्रसांर्ी िे एि स्व-ररष्ट्रीय
प्रदशगन भरवीि असिरि. आपले हे प्रदशगन, आपल्यर लोिरांस भूर्षणरवह असून होििरु िरररर्ीररांस
मरर्गदशगि होऊन ररहील. त्यरचप्रमरणे आपलर मरल घेणरऱ्यर तर्ऱ्हरईिरसही त्यरपरसून िोणिर तजन्नस िोठे
तमळे ल हे िळू न उपयोर् होईल.

दे शरची उन्निी उ्ोर्धां्रांच्यर वरढीवर अवलां बून आहे . हे ित्त्व सवगमरन्य आहे . अशरप्रिररे उ्ोर्धां्रस
उत्तेजन तमळरवे यरतवर्षयी मलर मोठी आवड असून त्यर तदशेचे मरझे प्रयत्न आपणरस मरहीि आहे िच.

कहदस्थरन हर मख्यत्वेिरून शेििीचर दे श आहे . यरिील प्रजेचर मख्य धांदर शेिी हर आहे . शेिडर ८० िक्के

लोि येथे शेिीवर उदरतनवाह िरीि आहे ि. येथील िरररतर्ररांचे अांर्ी िलरिौशल्य श्रेष्ठ दजाचे आहे .
त्यरतवर्षयी वरद नरही. परांि हे िलरिौशल्य सरांप्रिच्यर यरांतत्रि चढरओढीि तििरव धरण्यरसररखे नरही.
सध्यर परतश्चमरत्य ररष्ट्ररि भरांडवलवरले व मजूर यरांच्यरमध्ये मोठी स्पधा लरर्ली आहे . आजपयंि

भरांडवलवरल्यरांचे तदवस होिे. आिर मजररांनी आपलर िरळ आणलर आहे . आपल्यर मांडळ्यर स्थरपन िरून
सवाचे एितदल िेल्यरने, आिर त्यरांनर आपल्यर मरर्ण्यर एिमखरने मरर्िर येिरि व सांघशक्तीच्यर जोररवर
त्यर भरांडवलवरल्यरांिडू न मरन्य िरतविर येिरि. पण आजही मजररांची स्स्थिी िे थे फररशी स्पृहणीय नरही.

अशरप्रिररच्यर मजररांचर पेशर कहदस्थरनरि यरवर हे मलर पसांि नरही. भरांडवलवरल्यरांच्यर मजीवर व
स्वरथगबद्धीवर, न्यरयबद्धीवर नव्हे ; हजररो मरणसरांचे जीतवि अवलां बून ररहरवे ही स्स्थिी बरोबर नरही.
यरितरिर अशरप्रिररचे, पतश्चमे च्यर धिीवर सवगस्वी चरलणररे िररखरने आमच्यर दे शरि फररसे फरयदे शीर

होणरर नरहीि. शेििीि परे शी प्ररप्ी नरही; पोि भरि नरही म्हणून मोठ्यर शहररि मजरी िरण्यरस जरवे
लरर्णररे लोि तदवसेंतदवस वरढि चरलले आहे ि. यर योर्रने खेड्यरिील वस्िी िमी पडू न शहररि वस्िी

फरर दरि होि आहे . िे थील आरोग्य अर्दी तबघडू न र्ेले आहे . त्यरमळे खेड्यरांिही रोर्रचर प्रिरर जरस्ि
होि आहे . यरितरिर दे शरचे िल्यरण ज्यरांनर िररवयरचे आहे त्यरांनी प्रथमिुः आपल्यर शेिीच्यर सधररणेिडे

आवश्यि लक्ष तदले परतहजे. इिर दे शरांच्यर मरनरने आमच्यर शेििीचे उत्पन्न सररसरीने पष्ट्िळच िमी आहे .
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िे वरढतवण्यरस पष्ट्िळ जरर्र आहे . शेिीच्यर उ्ोर्रि तजिक्यर अतधि लोिरांनर नेहमी िरम तमळे ल तिििे
चरांर्ले . यरपेक्षर जरस्ि असले ली लोिसांख्यर मजरदरररांच्यर धां्रि जरवी. शेििी सधररणेस सधररले ल्यर
औिरांची फरर जरूरी आहे . आपले लक्ष तििडे आहे ही मोठी आनांदरची र्ोष्ट आहे . आपल्यरसररख्यर िशल
लोिरांनी, यर बरजूस तवशेर्ष लक्ष तदल्यरस ही उणीव भरून येणररी आहे . नरांर्र व तवतहरीचे परणी िरढण्यरची

मोि यरांची सधररणर ही आमच्यर प्रत्येि शेििऱ्यरचे तहि िरणररी आहे . त्यरदृष्टीने आपल्यर प्रयत्नरांचे

अतभनांदन िरिो. आपले प्रयत्न यशस्वी होण्यरच्यर िरमी मजिडू न योग्य िी मदि अवश्य तमळे ल यरतवर्षयी
शांिर निो.

आपल्यर जरिीि तव्ेचर प्रसरर िरण्यरचर प्रयत्न िरणे हे प्रत्येिरचे िरम आहे , तव्रथी वसतिर्ृहे स्थरपणे

हे िोल्हरपूरचे एि वैतशष्ट्य आहे . येथे तव्रथी वसिीर्ृहरांची तजििी सांख्यर आहे तिििी दसऱ्यर तठिरणी
क्वतचत्च असेल! आपलर हर प्रयत्न फरर चरांर्लर आहे व िो सवांच्यर वैभवरस परत्र आहे .

िलरिौशल्यरच्यर शरळे सांबध
ां ी फररसे सरांर्रवयरस निो. आपले िौशल्य आपल्यर मलरांतशवरय दसऱ्यरस

तशिवरवयरचे नरही अशी घरिि प्रवृत्ती होिी. तिच्यरमळे आपल्यर िलरांचर फरर ऱ्हरस झरलर आहे . तव्ेचे
खरे रक्षण, िी र्प् ठे वन
ू रक्षण िररवयरची ही चिी ब्ररह्मणबांधूांनी प्रथम िेली. त्यरांचे अनिरण इिर
लोिरांनी िेले . यर चिीमळे ब्ररह्मणरांची तव्र तनस्िेज झरली. ब्ररह्मणेिर अज्ञरन-अांधुःिरररि बडरले .

िरररतर्ररांच्यर तव्ेचीही स्स्थिी िशीच झरली. त्यरांची िलर ऱ्हरस परवली. आिर आपण आपल्यर

जरिीबरहे रील मलरांसही, आपल्यर तशल्पशरळे ि घेऊन आपल्यर मलरांच्यरबरोबर त्यरस तशक्षण दे ण्यरस ियरर
आहरि ही मोठी सांिोर्षरची र्ोष्ट आहे . पूवीची चूि आपल्यर लक्षरि आले ली असून िी पनुः होऊ नये
यरतवर्षयी आपण खबरदररी घेि आहरि ही योग्य र्ोष्ट आहे .

जरतिभेद हर, कहदस्थरनरस फरर मोठर रोर् आहे असे मी यरप्रसांर्ी स्पष्ट बोलू न दरखतवले आहे . जरतिभेद

मोडण्यरचे मरझे प्रयत्न सिि चरलू आहे ि. असे असिरनरही मी आपल्यरसररख्यर जरिीतवतशष्ट प्रयत्नरस
मदि दे िो. हे मरझे विगन मरझ्यर बोलण्यरशी तवसांर्ि आहे असे िोणीही म्हणेल; िे व्हर यरसांबांधरने चरर शब्द
सरांर्णे र्ैर नरही. िरही पयायरपयगन्ि जरतिभेद व जरत्यरतभमरन सिि नरही. मनष्ट्य आपल्यर मलरांबरळरांची

तवशेर्ष िरळजी घेिो. हे त्यरांचे िरणे र्ैर असे िोणी म्हणणरर नरही. परांि ज्यरलर आपल्यर सबांध आयष्ट्यरि

आपल्यर मलरबरळरांच्यर तहिरपतलिडे िरही तदसि नरही त्यरलर िोणीही दोर्ष दे ईल. ज्यर समरजरि आपण
वरढलो, त्यर समरजरची उन्निी िरण्यरची जबरबदररी आपणरवरही आहे , यरची तवस्मृिी होऊ दे िर िरमर

नये. थोडक्यरि सरांर्रवयरचे म्हणजे, जरत्यरतभमरन हर ररष्ट्रिरयास पोर्षि असरवर. ररष्ट्ररचे तहि नजरे आड
िरणररर नसरवर.

आपल्यर जरिीचर जो थोडर इतिहरस आपण सरांतर्िलर, त्यरवरून प्रत्येिजण आपल्यर हस्ििौशल्यरने व

ररजर किवर सरदरर अशर व्यक्तींच्यर आश्रयरने उदयरस आलर आहे असे तदसिे. त्यरमळे त्यरांचे िूळ उदयरस

आले असेल. यर िरळरि बहजनसमरजरच्यर हरिी सत्तर जरि असल्यरने ही आपली पररणी पद्धि आिर

आपल्यर उपयोर्ी पडणरर नरही. सध्यर ररजरश्रयरपेक्षर लोिरश्रयच तवशेर्ष श्रेयस्िर आहे . िसेच आिर
प्रत्येिरने तनरतनररळे िरम िरण्यरचे तदवस र्ेले. पष्ट्िळ लोिरांनी आपली िशलिर, अक्कल, पैसर व

अांर्मे हनि एित्र िेली परतहजे, म्हणजेच सहिरयग िेले परतहजे. पूवी फरर िर एि ििां ब एिर तठिरणी

िरम िरी. येणररर नफर, त्यर ििां बरिील मरणसरस उपयोर्ी पडे . आिर आपली ही ििां बरची व्यरख्यर

पष्ट्िळ तवस्िृि िेली परतहजे. १०।२०।५० ििां बे यर उ्ोर्धां्रितरिर एि झरली परतहजेि. त्यरांनर त्यरांच्यर
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योग्यिे प्रमरणे वेिन तमळरले परतहजे. होणररर नफरही वरिू न तमळरलर परतहजे. यरसरठी आपण सहिरयग
िरण्यरस तशिर. आपली सहिरर पिपेढी िरढर.

आपल्यर शरळे ची भरभररि व्हरवी, त्यरचप्रमरणे आपल्यर उ्ोर्रची व िररखरन्यरचीही भरभररि व्हरवी असे

मी इस्च्छिो. यर िरमी सवलि व उत्तेजन दे ण्यरस मी िेव्हरही मरघरर घेणरर नरही, यरची आपण खरत्री
बरळर्र.

***

अनुक्रमणिका

५. मजूर
अनुक्रमणिका

पांधरर

हक्करांसरठी झर्डर!
***

समरजरच्यर सवग स्िररिील मरर्रसले ल्यर लोिरांनर, खचले ल्यर-तपचले ल्यर अवघ्यर दतलिरांनर मरर्गदशगन
िरून, त्यरांनर उच्च स्स्थिी प्ररप् िरून दे णे हे शरहू महरररजरांचे जीतवििरयग होिे. िरमर्ररवर्ग हर त्यरपैिीच
एि सरमरतजि घिि, त्यरांच्यर उन्निीसरठी मरर्गदशगन िरिरनर िे म्हणिरि: “लॉडग तवकलग्डनसरहे ब व ले डी
तवकलग्डनसरहे ब यरांच्यर मनरमध्ये सरमरन्यरांतवर्षयी जे प्रेम आहे , त्यरमळे च आज आपण येथे जमलर आहरि.

िे व्हर त्यरांच्यर तनर्मभड व स्पष्टवक्तेपणरप्रमरणे आपणही आपले तवचरर त्यरांच्यरपढे मरांडले परतहजेि. मांबई शहर
हे व्यरपरर व उ्ोर्धांदर यर बरबिीि सप्रतसद्ध आहे . िररण “भरांडवल व व्यवस्थरपनचरियग यरवरच व्यरपरर व
उ्ोर्धांदर अवलां बून आहे अशी आजपयंिची समजूि आहे . भरांडवलवरले लोिरांची मजूरदरर लोिरांवर
बेसमरर सत्तर चरलिे.” म्हणून कहदस्थरनरिही ‘मजूर सांघ’ बनवरवेि असर ररजर्षींनी आदे श तदलर आहे .
त्यरप्रसांर्ी ‘र्विरच्यर एिेिर िरडीची िरिद जरस्ि नसिे पण अनेि िरड्यरांचर वेठ वळलर िर त्यरने
हत्तीलरही बरांधिर येईल,’ हे सांघशक्तीचे, सरांतर्िले ले महत्त्व तवशेर्ष स्वरूपरचे आहे . त्यरहू नही तवशेर्ष हे आहे

िी, ररजर्षी शरहू हे , तब्रतिश सरम्ररज्यरमधील एि मरांडतलि सांस्थरतनि असूनही त्यरांनी सांघिनर बरांधणीचर,

आदे श ्रवर. होऊ घरिले ल्यर क्रांिीची स्वप्ने- ज्यरि स्वररज्यप्ररप्ीची क्रांिीही अांिभूि
ग आहे - सरमरन्य
जनिे च्यर िळवळ्यरचे ले णे ल्यरले ल्यर, शरहू महरररजरांनी सूतचि िेली आहे ि; असेच नव्हे िरय?

***

मांबई : १० नोव्हें बर, १९१८

परळ येथील िरमर्रर मे ळरव्यरच्यर अध्यक्षपदरवरून, शरहू महरररजरांनी िेले ले भरर्षण
त्यर दृष्टीने ‘हक्करांसरठी झर्डर’ मध्ये िोणत्यर तवशेर्ष योजनर िेल्यर परतहजेि यरचे तववेचन िरिरनर ररजर्षी
सरांर्िरि: “इांग्लां डमध्ये मजूर सांघरचे प्रतितनधी परले मेंिमध्ये व प्रधरनमांडळरि तशरले असून िे आपल्यर
वर्ाच्यर तहिरचे रक्षण िरीि आहे ि. िे व्हर आपल्यरिडील सवाि मरर्रसले लर वर्ग शेििऱ्यरांचर आहे .
िररखरन्यरि मजरी िरणररे आपण सवग शेििरीच आहरि. मजूरदरर व इिर मरर्रसले ले वर्ग यरांच्यर तहिरचे

सांरक्षण िरणे, यर कहदस्थरन दे शरिही जरूरीचे आहे . येथील पढररले ल्यर वर्ािडू न मरर्रसले ल्यरांच्यर
तहिसांबांधरांचे रक्षण होणे शक्य नरही. यरितरिर जरिवरर किवर वर्गवरर मिदरर सांघरिफे, त्यरांच्यरिील
प्रतितनधी तनवडू न आले परतहजेि.” ररजर्षीनी िरमर्रर शेििऱ्यरांनर उद्देशून िेले ले हे आवरहन प्रेरि आहे .

समरजजीवन, उत्तमोत्तम र्ोष्टीनी तनररमय बनरवे, समरन सांधी आतण समरन न्यरय प्ररप् होि जरवर; ही
ररजर्षीची धडपड. ‘हक्करांसरठी झर्डर’ मधील सवगस्पशी उपरययोजनरि िी दृष्टीस पडिे .

***
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पांधरर

हक्करांसरठी झर्डर!
***

आजच्यर सभेचे अध्यक्षस्थरन स्वीिररण्यरस आपण मलर तनमांत्रण िेले आहे . हे अध्यक्षस्थरन स्वीिररण्यरस
मलर तवशेर्ष आनांद व अतभमरन वरिि आहे . िररण मी आपल्यरांपैिीच एि आहे .

मरर्रसले ल्यर लोिरांचर मरर्गदशगि होऊन त्यरांनर उच्च स्स्थिी प्ररप् िरून दे ण्यरचर प्रयत्न िरण्यरि मलर
आनांद वरििो. मी आपलर पढररी झरलो िरी आपणरलर िेव्हरही भलत्यर मरर्ाने नेणरर नरही. त्यरतवर्षयी

खरत्री असू ्र. आजच्यरसररख्यर सभेचे अध्यक्षस्थरन स्वीिररण्यरस मलर तजििर आनांद वरििो आहे ,

तिििर आनांद एखर्र पढररले ल्यर लोिरांच्यर सभेचे अध्यक्षस्थरन स्वीिररण्यरि मलर खरस वरिलर नसिर!

अशर लोिरांच्यर सभेचर अध्यक्ष मी होिही नरही; िररण िे आपल्यर परयरवर उभे रहरण्यरस पूणग समथग आहे ि.
िे लोि िधी िधी मलर बहमरन दे ण्यरितरिर बोलरविरि; िरी िधी मी ह्यर िरमरस योग्य नरही असे
समजून, मी त्यरांची तवनांिी मरन्य िरीि नरही. िररण मजपेक्षर दसरे लरयि लोि पष्ट्िळ आहे ि. त्यरांनी हे
िरम िररवे असे मी त्यरांनर सरांर्िो.

दर परच वर्षांनी नवे र्व्हनगरसरहे ब येिरि व पूवीचे जरिरि. असे नेहमी होि असिे. परांि आपणरसररख्यर

र्रीब व अतशतक्षि म्हणून मक्यर मजररांची अशर प्रिररची प्रचांड सभर िोणत्यरही र्व्हनगरसरहे बरने आजवर
भरतवली नव्हिी. मर् आजच अशी सभर भरि आहे त्यरचे प्रयोजन िरय? असर प्रश्न सरहतजिपणे उपस्स्थि
होिो. यर प्रश्नरचे उत्तर मरझे तमत्र नरररयणररव चांदरवरिर यरांनी नििे च तदले आहे . िे म्हणिरि, “यर

(लॉडग तवकलग्डन) र्व्हनगरसरहे बरप्रमरणे दसऱ्यर िोणत्यरही र्व्हनगररनी इिक्यर आस्थेने व नेिरने, सवाच्यर,

तवशेर्षेिरून र्रीब लोिरांच्यर आयष्ट्यक्मरशी सांबांध ठे तवलर नव्हिर.” अतशतक्षि बहजनसमरजर र्व्हनगरसरहे ब
तमसळि. त्यरजतवर्षयी भरवसर व प्रेम उत्पन्न िेले होिे.

लॉडग तवकलग्डनसरहे ब आपणरवर प्रेम िरिरस व आपणही त्यरांच्यरवर प्रेम िरीि आहोि. िे , आपले प्रेम व
त्यरांच्यरतवर्षयी आपले ठरयी असले लर आदर जरहीररीत्यर व्यक्त िरण्यरितरिर आज रोजी आपण येथे
जमलो आहोि.

नरमदरर र्व्हनगरसरहे ब यरांच्यर पत्नी ले डी तवतलग्डां न ह्यरही आपल्यर अांर्च्यर दयर, परोपिरर, दरतक्षण्य

इत्यरदी थोर सदर्णरांनी फरर लोितप्रय झरल्यर आहे ि. ‘हरर्मडग्ज हॉस्स्पिल’ हे िर िेवळ त्यरांच्यरच
प्रयत्नरांचे फल आहे . इििेच नव्हे िर. नरमदरर र्व्हनगरसरहे बरांनर आपल्यर िरमरि नरवरजण्यरसररखे यश

तमळरले आहे ; त्यरचे बरे च श्रेय त्यरांच्यर अधांर्ीिडे आहे ; ही र्ोष्ट उभयिरांसही भूर्षणरवह आहे . ले डी
तवकलग्डन ह्यर लॉडग ब्रेसी यरांच्यर िन्यर होि, हे घररणे जने नरमरांतिि असून भूिदयर, औदरयग इत्यरदी उदरत्त

र्णरांनी िे पढे आले ले आहे . म्हणून ले डी तवकलग्डन यरांच्यरवरही हे अनवांतशि सांस्िरर व्हरवेि िरही आश्चयग
नरही.

लॉडग तवकलग्डनसरहे ब आज इििे लोितप्रय झरले आहे ि, त्यरस िेवळ त्यरांच्यर अांर्चे र्ण िररणीभूि
आहे ि. त्यरांचे अांर्भूि र्ण तवशेर्षप्रसांर्ी िसे दृष्टोत्पत्तीस आले व त्यरांच्यर ििगबर्ररीची सरक्ष िशी पिू

अनुक्रमणिका

लरर्ली, हे मी आपणरस सरांतर्िले परतहजे असे नरही. र्ेल्यर एतप्रल मतहन्यरि मांबई येथे भरले ल्यर ‘वॉर
िॉन्फरन्स’ च्यर वेळी त्यरांनी जे भरर्षण व आचरण िेले त्यरवरून िे तििी तनर्मभड व स्पष्टवक्ते आहे ि हे

चरांर्ले तदसून आले . आपले ििगव्य बजरतवण्यरि िे आपल्यर शरीररचीही पवा िरीि नसि. र्ेल्यर दोन

वर्षांि शररीतरि व मरनतसि त्ररस सोसून, िे आपल्यर इलरख्यरि चोहोिडे तफरले व ििगव्य म्हणून
लढरईलर शक्य िी मदि िेली. हे प्रेमळ स्वभरवरचे असल्यरमळे दररोज हॉस्स्पिलमध्ये जरऊन जखमी
तशपरयरांची तवचररपूस िरीि.

ह्यर िृिीचर रयिे वर िसर इष्ट पतरणरम झरले हे यद्धिजांच्यर आिडे वररीवरून स्पष्ट होिे. पतहल्यर

यद्धिजाि मांबई इलरख्यरने आघरडी मररली. दसऱ्यर यद्ध िजािही बांर्रल इलरख्यरच्यर खरली जरर्र

पििरतवली. आपल्यर इलरख्यरिील यद्ध िजग इििे यशस्वी होण्यरस बहिे ि अांशी नर. र्व्हनगरसरहे ब
िररणीभूि आहे ि असे म्हिल्यरस अतिशयोक्तीचर प्रिरर आहे असे मलर मळीच वरिि नरही. खरी

पतरस्स्थिी अांिुःिरणपूवगि लोिरांच्यरसमोर मरांडून पैसर जसर िरण्यरच्यर वेळी लोिरांि अस्वस्थिर होऊ
तदली नरही. मरर्रसले ल्यर लोिरांिडू न जी मदि तमळरली त्यरजबद्दल त्यरांनी िृिज्ञिरच व्यक्त िेली आहे .

परवरच िलित्तर व मद्ररस येथे बरजररलिीचे जे दां र्े झरले ; असल्यर प्रिररचे दां र्े आपल्यर इलरख्यरि

त्यरनी आपल्यर ििगबर्ररीने होऊ तदले नरहीि. त्यरांनर Sporting ची तवशेर्ष आवड आहे . ‘तवकलग्डन स्पोिग स
क्लब’ ह्यर सांस्थेचे िे सांस्थरपि असून यर सांस्थेि आपणरस त्यरमध्ये तमसळू तदल्यरने तवशेर्ष फरयदर होणरर
आहे . Sporting ची त्यरांनर इििी आवड आहे , िरी ििगव्य बजरवीि असिर िे सवग बरजूस ठे वीि असि.
सांस्थरतनिरांनर स्विांत्र ररजरप्रमरणे वरर्तवण्यरची यरांनी शक्य तिििी खिपि िेली. त्यरांच्यरिील तवशेर्ष र्ण
म्हिलर म्हणजे, मध्यररत्रीसद्धर िोणी जरुरीच्यर िरमरितरिर यरांच्यरिडे र्ेलर िरी त्यरस मज्जरव नरही. ह्यर
सवग र्णरांमळे च िे आम्हरस आज हवेसे झरले आहे ि.

मांबई शहर हे व्यरपरर व उ्ोर्धांदर यर बरबिीि सप्रतसद्ध आहे . धतनिरांचे भरांडवल व िररखरनदरररांचे

व्यवस्थरपनचरियग यरवरच हर व्यरपरर व उ्ोर्धांदर अवलां बून आहे अशी, आजपयंि इिडच्यर प्ररांिी समजूि
होिी. परश्चरत्य दे शरि भरांडवलवरले व मजूर असे दोन वर्ग आहे ि. तििडे ही भरांडवलदरर लोिरांची मजूरदरर
लोिरांवर बेसमरर सत्तर चरले . पण आिर मजूरदरर लोिरांनी आपले सांघ बनतवले आहे ि. र्विरच्यर एिेिर

िरडीची िरिद जरस्ि नसिे पण अशर अनेि िरड्यरांचर वेठ वळलर िर त्यरने हत्तीलरही बरांधिर येिे.
मजूरदरर लोिरांनर, तवलरयिे ि मजरी वरढवरवी एवढ्रितरिरच झर्डरवे लरर्िे. िे थील समरजरमध्ये
िोणत्यरही दजास पोचण्यरस जन्मतसद्ध अडचणी मळीच नरहीि. त्यरमळे िे उच्च वर्ाि सहजरीिीने
तमसळिरि िशी स्स्थिी आमच्यर इिडे नरही. तवलरयिेि मजूरदरर लोिरांच्यर सांघरांनर बरे च महत्त्व आले

आहे . परलग मेंिसररख्यर सांस्थरांि व प्रधरनमांडळरि त्यर लोिरांिीलच प्रतितनधी तशरले असून िे आपल्यर
वर्ाच्यर तहिरचे योग्यरीिीने सांरक्षण िरीि आहे ि.

आिर आपल्यर कहदस्थरनरिील स्स्थिी परहू र्ेल्यरस इिडे मख्य मरर्रसले लर वर्ग म्हणजे शेििऱ्यरांचर आहे .

मीही त्यरपैिीच एि आहे . िररखरन्यरि मजूरी िरणररे आपण सवग शेििरीच आहरि; िे व्हर सवातवर्षयी
एित्र तवचरर िरणे सोईचे आहे . मजूरदरर व इिर मरर्रसले लर वर्ग यरांच्यर तहिरचे सांरक्षण िरणे, यर

कहदस्थरन दे शरिही जरूरीचे आहे . जरतिभेदरमळे कहदू समरजरचे अत्यांि निसरन झरले आहे असे मरझे ठरम
मि आहे .
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तिश्चन, मसलमरन, बद्धधमीय वर्ैरे लोि आमच्यर मरर्रसले ल्यर समरजरशी प्रेमळपणरने व सहरनभूिीने

वरर्िरि. त्यरमळे हे लोि परधर्ममय असूनही आम्हरस त्यरांच्यरतवर्षयी जरस्ि आपले पणर वरििो. मजूरदरररांचे
इिर सांबध
ां , भरांडवलवरल्यरांच्यर इिर सांबध
ां रशी तवरोधी असल्यरमळे ह्यर मांडळरिील प्रतितनधींिडू न मजूरदरर
लोिरांच्यर हक्करांचे सांरक्षण होि नव्हिे, अशी स्स्थिी इांग्लां डरि होिी. िसलीच स्स्थिी येथेही आहे .

पढररले ल्यर वर्ािडू न मरर्रसले ल्यरांच्यर तहिसांबध
ां रांचे रक्षण होणे शक्य नरही. यरितरिर जरिवरर किवर
वर्गवरर मिदरर सांघरिफे त्यरांच्यरिील प्रतितनधी तनवडू न आले परतहजेि. अशर तवशेर्ष योजनर िेल्यर
परतहजेि; असे मरझे पूवीपरसून मि आहे . त्यरप्रमरणे शक्तीनसरर मी खिपिही िरीि असिो.

इांग्लां डरि मजूरदरररांनी आपल्यर उन्निीितरिर आपले सांघ स्थरपन िरून स्वरवलां बनरचे मरर्ग स्वीिररले .
त्यरप्रमरणे आपण आपले सव्यस्स्थि सांघ ियरर िेले परतहजेि. आपल्यर मलरांबरळरांस तशक्षण दे ऊन, आपले

आरोग्य वरढतवण्यरचे प्रयत्न िरून आपली उन्निी आपणच िरून घेिली परतहजे. दसरर आपल्यरितरिर

िरही िरील, अशी अपेक्षर िरणे िेव्हरही िमीपणरचे आहे . ही र्ोष्ट अहर्मनश लक्षरि ठे वर. परधमापरसून
आपल्यर धमावर आले ले सांिि आपल्यरच लोिरांच्यर मदिीने छत्रपिी तशवरजी महरररजरांनी तनवररण िेले .
आजही आमच्यर धरर्ममि िरमरि, आर्मथि व अशरच हक्करांवर सांिि, आमच्यर दे शरच्यरच पररणमिरतभमरनी

लोिरांिडू न आले आहे , िे दू र िरण्यरस आपण सवांनी झर्डले परतहजे. हर झर्डर पूवीसररखर िरवररीच्यर
सरहरय्यरने िररवयरचर नरही. आिर सवांस समदृष्टीने परहणररे व दीनरांची िळिळ बरळर्णररे, इांग्रजी छत्र
आपणरवर आहे . त्यरमळे च आम्हरलर थोडे बहि समजू लरर्ून, आपण एित्र जमलो आहोि.

आमच्यर तशक्षणरलर पूवी इिक्यर अडचणी होत्यर िी, खद्द सरिररच्यर महरररजरांनर मध्यररत्री तशक्षण घ्यरवे
लरर्ि असे. मर् इिररांची िी िरय िथर? परांि िो िरळ आिर उरले लर नरही. आम्हरस तलतहणे-वरचणे

तशिण्यरस असले लर प्रतिबांध नरहीसर झरलर आहे . यरचे िररण आपणर सवांिडे समदृष्टीने परहणररे इांग्रजरांचे
एिछत्री ररज्य हे होय. यरितरिर आपण त्यरांचे तजििे आभरर मरनरवे तिििे थोडे च आहे ि. मोफि व

सवलिीचे तशक्षण लविरच सरू होईल असे मलर वरिि होिे, परांि मरर्रसले ल्यर जरिीचे प्रतितनधी
िौस्न्सलरि असल्यरतशवरय यर प्रश्नरांची उठरवणी लविरच सरू होईल, असे तदसि नरही. यरजितरिर
शरांििे च्यर मरर्ांनी आपण आपलर उतद्दष्टहे िूसरध्य िेलर परतहजे. ऐक्य, परस्पर प्रेम, तवश्वरस व तचिरिी न
सोडिर अव्यरहि प्रयत्न हीच आमची ह्यर झर्ड्यरिील शस्त्रे आहे ि.

मरर्रसले ल्यर लोिरांच्यर उन्निीितरिर मरझे िैलरसवरसी तमत्र न्यर. मू. ररनडे व र्ोपरळररव र्ोखले यरांनी
पष्ट्िळ श्रम िेले . मरर्रसले ल्यर लोिरांि तव्ेचर प्रसरर होण्यरितरिर तवशेर्ष प्रयत्न िेले परतहजेि, ही मूळ
िल्पनर ररनडे -र्ोखले यरांच्यरपरसूनच मलर आली. आजच्यर िरळीदे खील नर. सर शांिरन नरयर, नर. सर
इब्ररतहम रतहमिल्लर, नर. पिे ल, तम. र्रांधी, मद्ररसचे डॉ. नरयर, रर. ब. त्यरर्ररज चेट्टी व यर इलरख्यरिील
मरझे तमत्र रर. िोठररी, व्होरर, लठ्ठे , मिां दररव परिील, िसेच येथील िरही तनवडि मांडळींनी

स्वरथगत्यरर्पूवि
ग समरजिरयास वरहू न घेऊन आपल्यर ज्ञरतिबरांधवरांची उन्निी िररवी, असे मरझे त्यरांनर
आग्रहपूवगि सरांर्णे आहे .

इांग्रज लोि िसे तदलदरर आहे ि, त्यरांनर रयिे च्यर िल्यरणरची व उन्निीची तििी िळिळ आहे यरचे
उत्िृष्ट उदरहरण म्हणजे आमचे र्व्हनगरसरहे ब व त्यरांच्यर पत्नी, ही होि. त्यरचप्रमरणे सर वइतलयम वेडरबनग

ह्यूम, सर जॉजग बडग वड
ू वर्ैरे लोि आमच्यर दे शरितरिर िसे झिले हे मी आपणरस सरांतर्िले परतहजे; असे
नव्हे . हल्ली मरझे परम तमत्र व्हॅलेंिरईन तचरोल व लॉडग तसडनहॅम हे आपल्यर मरर्रसले ल्यर वर्ाच्यर

अनुक्रमणिका

तहिरितरिर तनरपेक्षबद्धीने प्रयत्न िरीि आहे ि. अशर प्रिररचे उदरर मनरचे लोि आपणरस सदर
लरभल्यरस आपली उन्निी झपरयरने होईल त्यरि सांदेह नरही. ह्यरसरठी लॉडग तवकलग्डन यरांची िररिीदग

आपणरवर आणखी परच वर्षे असरवी, अशी जी आपली मरर्णी आहे िी अर्दी ररस्ि आहे . आपल्यर
आजपयंिच्यर मरर्रसले ल्यर वर्ास आिर वरचर फिली आहे . आपण आपली र्रऱ्हरणी आिर सरांर्ू लरर्लो

आहोि. इांग्रज लोि हे मोठे बहमिरचे चरहिे आहे ि. नवीन येणरऱ्यर र्व्हनगरसरहे बरस मांबई व मद्ररस
सररखेच पण येथे ररहू न लोितप्रय झरले ले र्व्हनगर येथेच ररहू दे णे तहिरचे आहे . म्हणून आमची एवढ्र
समरजरची मरर्णी आपले सरिरर, शक्य तिििी मरन्य िरील अशी मलर उमे द आहे .

कहदस्थरनची ररजतनष्ठर अढळ आहे , असे यर लढरईने सवग जर्रस स्पष्ट िळतवले आहे . यरप्रसांर्ी आपल्यर
दे शरिील मरर्रसले ल्यर लोिरांिडू नच सरिरररस फरर उत्तम प्रिररची मदि झरली आहे . त्यरांनी

रणरांर्णरवर शौयग र्रजवून आपले क्षरत्रिेज जर्रच्यर तनदशगनरस आणून तदले आहे . असे असिर भरवी
ररज्यसधररणेि अशर लोिरांचे हक्क ररखून ठे वण्यरची िजवीज िरण्यरि आले ली नरही; ही खेदरची र्ोष्ट
आहे . महरयद्धरि ज्यरांनी आपल्यर बरदशहरितरिर प्ररणरांचीही आहिी तदली त्यरांच्यर ज्ञरतिबरांधवरांस सरिररने

तवसरु नये, एवढे च आमचे म्हणणे आहे . आिर लढरई बहिे ि सांपल्यरसररखी आहे . ईश्वररने सत्पक्षरस यश
तदले असून, जलू मी ररजसत्तेचर नरयनरि होण्यरची वेळ जवळ आली आहे . बेल्जम, सस्व्हग यर वर्ैरे लहरन
ररष्ट्ररांवरील जलू म-जबरदस्िी नरहीशी िरण्यरस ज्यरप्रमरणे इांग्रज सरिररने िांबर बरांधली, त्यरप्रमरणे

त्यरांनर मरर्रसले ल्यरांच्यर उन्निीितरिरही िरम िररवयरचे आहे . त्यरसरठी पढररले ल्यरांच्यर मनरतवरूद्ध बऱ्यरच
र्ोष्टी त्यरांनर िररव्यरही लरर्िील जरिवरर प्रतितनधीत्वरच्यर नरवरसरठी मरझे तमत्र व यर िरमरिील मरर्गदशगि
लॉडग तसडनहॅमसररखे आपल्यर सवांच्यर पूणग पतरचयरचे थोर व वजनदरर र्ृहस्थ तवलरयिे स खिपि िरीि

आहे ि. त्यरांच्यर यर प्रयत्नरांस यश येईल अशी मलर उमे द आहे . मरत्र, आपण यरबरबिीि आपले ििगव्य
म्हणून शक्य तििक्यर जोररचे प्रयत्न सरु ठे तवले परतहजेि.

शेविी बेल्जस व सस्व्हग यर यरांचेच उदरहरण मी आपणरपढे ठे तविो. जमगनी, ऑस्स्रयर यर सररखी प्रबल ररष्ट्रे
चरलू न आली असिरही व त्यरांच्यरपढे आपलर तनभरव लरर्णरर नरही अशी खरत्री असिरनरही त्यरांनी कहमिीने

यद्ध सरू िेले . नरवरजण्यरसररखे पररक्म िरुन आपली योग्यिरही जर्रस दरखतवली. तवपत्तीच्यर िरळी
धीर सोडलर नरही. यरमळे त्यरस आिर यश येि आहे . नसेच आपणही आपल्यर हक्करांितरिर झर्डि ररतहले

परतहजे. ईश्वर सत्पक्षरस यश दे ईल अशी खरत्री बरळर्र. आपल्यर मरर्रसले ल्यर वर्ाितरिर िळिळ
बरळर्णररे लॉडग तवकलग्डनसरहे ब ह्यरांची सखद िररिीदग आणखी परच वर्षे आम्हरस लरभो, िी

तमळतवण्यरितरिर आपण जे प्रयत्न िरीि आहोि त्यर यत्नरलर यश तमळो; अशी मरझी परमे श्वररजवळ
प्ररथगनर आहे .

अनुक्रमणिका

सोळर

पतहलर लोिसांघ
***

१० नोव्हें बर, १९१८ च्यर परळ येथील िरमर्रर मे ळरव्यरि, शरहू महरररजरांनी मजूर सांघिनेचर मांत्र

तदल्यरनांिर पांधरर तदवसरांच्यर आि, मांबईच्यर िरमर्रररांनी ‘पीपल्स यतनयन’ – लोिसांघरची-स्थरपनर
िेली. त्यरचे उदघरिन ररजर्षींच्यर हस्िे व्हरवे हे उतचिच होिे.

यरप्रसांर्ी िेले ल्यर भरर्षणरि ररजर्षींनी मजूर-सांघरची तनिड आवजूगन प्रतिपरदली आहे . िे म्हणिरि:
“वरस्ितवि परहिर ज्यरने त्यरने आपले वरजवी हक्क िे वढे च सरांभरळले . दसऱ्यरचे वरजवी हक्करांस तवरोध िेलर

नरही म्हणजे िांयरस जरर्र ररहि नरही.” यर मूलभूि तवचरररांभोविी कहदस्थरनरि वतरष्ठ वर्ग-ब्ररह्मण वर्ग–
िसर तवर्षमिर तनमाण िरिो यरचे तचत्र रे खरिले आहे .

कहदस्थरनरिील ब्ररह्मण व ब्ररह्मणेिर पक्षरिील अांिर िमी िरणरऱ्यर आयगसमरजरच्यर िरयाचे महत्त्व
ररजर्षींनी पढे पिवून तदले आहे . त्यरांच्यर मिे , सरमरतजि समिर आतण सांघिनर यरसरठी सवांनी झिले

परतहजे. त्यरसरठी, “ऐक्य, परस्पर प्रेम, तवश्वरस व तचिरिीने सिि प्रयत्न ही आमची शस्त्रे असली परतहजेि.
वयरि आले ल्यर प्रत्येि मरणसरलर मि दे ण्यरचर अतधिरर तमळरलर म्हणजे बहजनसमरजरच्यर मिरप्रमरणे

िररभरर चरललर परतहजे. येथेही इांग्लां डप्रमरणे मजररांचे सांघ झरले परतहजेि व सवास आपले हक्क िरय
आहे ि हे िळले परतहजे. भरांडवलवरल्यरांि ब्ररह्मण व वैश्य वृत्तीच्यर

***

मांबई : २४ नोव्हें बर, १९१८

‘पीपल्यर यतनयन’ यर िरमर्रर सांघिनेच्यर स्थरपनरतदनी उदघरिि म्हणून, शरहू महरररजरांनी तदले ले भरर्षण
लोिरांचर भरणर तवशेर्ष आहे . त्यरांनर दरबरि ठे वल्यरतशवरय मजररांची उन्निी होणे िठीण आहे .” १९१८
सरली, ‘पतहलर लोिसांघ’ मध्ये, ररजर्षींनी श्रमजीवी लोिरांनर सांघतिि होण्यरचर तदले लर महरमांत्र, दू रवरचर
न्यरहरळ स्पष्ट िरणररर आहे .

***

अनुक्रमणिका

सोळर

पतहलर लोिसांघ
***

र्ेल्यर १० नोव्हें बर रोजी, परळ येथे भरले ल्यर प्रचांड सभेि मी आपणर सवांच्यर मनरि घोळि असले ले च
तवचरर बोलू न दरखतवले . परश्चरत्य दे शरि मजूरदरर वर्ैरे लोिरांचे सांघ आहे ि िसे सांघ आपणही िररवे व

एिजिीने आपली उन्निी िरून घ्यरवी, असे आपणरस सरांतर्िले . त्यरप्रमरणे ‘People’s Union’ म्हणजे
‘लोिसांघ’ यर नरवरची सांस्थर आपण िरढली हे फरर चरांर्ले िेले .

इांग्लां डरि भरांडवलदरर व मजूरदरर असे दोन प्रबल पक्ष आहे ि. त्यरांचे तहिसांबध
ां परस्परतवरोधी आहे ि, अशी
आजपयगन्िची समजूि आहे . वरस्ितवि परहरिर ज्यरने त्यरने आपले वरजवी हक्क िे वढे च सरांभरळले व

दसऱ्यरच्यर वरजवी हक्करांस तवरोध िेलर नरही म्हणजे िांयरस जरर्र ररहरि नरही. िशी बद्धी वतरष्ठ लोिरांस
होईल, दरबून िरिले ल्यरांनर मरन वर िरण्यरस सांधी तमळे ल, िो सतदन होय! हर सतदन लविरच उर्वेल
अशी आशर वरिि आहे . कहदस्थरनरिही ब्ररह्मण व ब्ररह्मणेिर असे पक्ष पडले आहे ि. त्यरांच्यरिील तवरोध

तदवसेतदवस स्पष्ट होि आहे . ब्ररह्मणेिर वर्ग बहिरांशी अज्ञरनरि र्ढलर असल्यरने त्यरची अवनिी झरली

आहे . त्यरस र्लरमरची स्स्थिी आली आहे . त्यरांच्यर श्रमरवर शररीतरि िष्ट न िरणररे लोि पोसले जरि
आहे ि व त्यरस िधी िधी तचथरवून भलत्यर मरर्ासही लरविरि. अशर स्स्थिीिच पतश्चम तदशेिडील

भरांडवलवरल्यर सत्तेचे ित्त्व इिडील िररखरन्यरि तशरल्यरने र्रीब मजररांची स्स्थिी जरस्िच िष्टमय झरली
आहे . ही स्स्थिी सधररण्यरस सांघतिि प्रयत्न जोररने, स्वरथगत्यरर्पूवि
ग िेले परतहजेि आपण िसे िरीि
आहरि ही अतभनांदनीय र्ोष्ट आहे .
मांबई : १० नोव्हें , १९१८

परळ (मांबई) येथे भरले ल्यर िरमर्रररांच्यर जरहीर सभेि अध्यक्ष यर नरत्यरने शरहू महरररजरांनी िेले ले प्रमख
भरर्षण

ब्ररह्मणसभर, शांिरवरडी, ‘मीमरांसर तव्रलय’ वर्ैरे आपल्यरितरिरच स्विांत्र सांस्थर, ब्ररह्मणरांनीच िरढू न
इिररांस वर्ळले आहे . अशर रीिीने त्यरांनी फिीचर परयर घरिलर आहे . वरस्ितवि परहरिर सवांशी एिोप्यरने

वरर्ून एिीचे व प्रेमरचे उदरहरण, सतशतक्षि आतण समांजस वर्ाने घरलू न तदले परतहजे. पण िे िसे िरीि
नरहीि. िे िरम आयगसमरजरने हरिी घेिले आहे . आयग समरजरचर महशूर नरवीर सर प्रिरपकसह महरररज
यरांचर मी अनयरयी आहे . त्यर मिरच्यर ग्रांथरचे वरचनही मी बरे च िेले आहे . आयगसमरजरची मिे दयरनांद
सरस्विींचीच आहे ि. वेदरिील अनरतद ित्त्वे स्वरमी दयरनांद, तनत्यरनांद, मरझे तमत्र पांतडि आत्मरररम व

स्वरमी परमरनांद वर्ैरे प्रज्ज्वतलि िरीि आहे ि. धमोपदे शिरांची व उपरध्यरयरांची जरि बनवून जी नवीन
नवीन ित्त्वे धमाि घसडली जरि आहे ि; त्यरबद्दल त्यरांचे तजििे आभरर मरनरवे तिििे थोडे च!

मी आयगसमरज मिरचर िसर झरलो हे थोडक्यरि सरांर्िो: क्षतत्रयिलवांिस महरप्रिरपी महरररज प्रिरपकसह हे

यद्धरच्यर आरांभरपरसून िरन्समध्ये लढि आहे ि. िे व मी एिर स्िीमरने ररज्यररोहण समररांभरितरिर

तवलरयिेस र्ेलो, िे व्हर त्यरांनी मलर ही मिे समजरवून तदली. त्यरनांिर बऱ्यरच वर्षांनी पांतडि आत्मरररम
यरांची र्रठ पडली. िे व्हरपरसून मी अतलिडे यर समरजरचर झरलो. हल्लीचे िचतबहररचे महरररज
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ब्रह्मसमरतजष्ट आहे ि. आयगसमरज, ब्रह्मोसमरज, प्ररथगनरसमरज हे िर उत्पन्न झरले यरचे थोडक्यरि उत्तर,

धमोपदे शि बनले ल्यर जरिीचे जलमी जू झर्ररून दे ण्यरितरिर हे आहे . आपले सांघ बनवून

भरांडवलवरल्यरांचर जलू म नरहीसर िरणे तजििे महत्त्वरचे आहे , त्यरपेक्षरही हे बनरविी धरर्ममि जू िरढू न
िरिणे जरस्ि जरूरी आहे . यरितरिरच मी आयगसमरज चरहिो पण बनरविी धमगवरले आयगसमरजरलर तवरोध
िरिरि. लॉडग तिचनेर, लॉडग िेंच वर्ैरे योद्धे मनरने आयगक्षतत्रय-आयगसमरजी-आहे ि. त्यरस आयगधमी होिर
येईल. यरप्रमरणे आयगसमरज हर आम्ही व इांग्रज ररष्ट्र यरस ऐक्यरने जोडणररी सरखळी आहे . यरचे मोठे
उदरहरण महरररज प्रिरपकसह हे होि.

बरे असो. ब्ररह्मण व ब्ररह्मणेिर यरमधील ही फूि लविरच नरहीशी होईल व सवांचे ऐक्य होईल अशी मलर
मोठी आशर आहे . परांि जोपयगन्ि त्यरांच्यर अशर स्विांत्र सांस्थर चरलू आहे ि व त्यरि इिररांचर प्रवेश होि नरही
िोपयगन्ि आपणही आपली सांस्थर तनररळीच चरलतवणे भरर् आहे . यरितरिर ब्ररह्मणेिर लोिच आपल्यर
सांघरि घ्यरवयरचे असर आपलर तनयम चरलू स्स्थिीि र्ैर म्हणिर येि नरही. आमच्यरिडे आहे त्यरप्रिररचर

जरतिभेद दतनयेि िोठे ही सरपडरवयरचर नरही. िोणत्यरही दे शरि उपरध्यरयरांची स्विांत्र जरि नरही.

आमच्यरिडे ही वेदिरली िी नव्हिी. पण अतलिडे च िी उत्पन्न झरली आहे . त्यरयोर्रने पढररले ल्यर थोड्यर
लोिरांच्यर हरिी सवग सत्तर जरऊन त्यरांची एि ‘ऑतलर्रिी’च झरली आहे . त्यरमळे बहजनसमरजरलर शक्य

तिििी मदि होि नसून त्यरांच्यर तहिरिडे व सधररणरांिडे दलग क्ष होि आहे . यरितरिर आपल्यर
स्वरवलां बनरचर मरर्ग योग्य आहे . अशर यर आपल्यर सांघरमरफगि बोलरतवले ल्यर सांस्थेचे अध्यक्षस्थरन
स्वीिररण्यरस मलर फरर आनांद वरिि आहे .

महरयद्धरचर शेवि झरलर, दोस्ि ररष्ट्ररस पूणग यश तमळरले ; यरबद्दल आनांद प्रदशगनरथग आजची सभर भरतवली

आहे . यर लढरई सांबांधरने चरर शब्द सरांर्णे प्रसांर्रस अनसरून आहे : ही लढरई ‘बळी िो िरन तपळी’ हे ित्त्व

स्थरतपि िरण्यरितरिर सरु िरण्यरि आली. १८७० सरली जमगनीने िरन्सचर पूणगपणे पररभव िरून दोन
प्ररांि व लढरईचर खचग म्हणून अब्ज रुपयरांची सांपत्ती तहसिरवून घेिली. यरमळे जमगनीची महत्त्वरिरांक्षर

जरस्िच वरढली. यरोपरि, सवाि बलरढ् असे िे ररष्ट्र ठरले . िे थील ररजिररणरि त्यरच्यर मिरस फरर
मरन तमळू लरर्लर. पण एवढ्रनेच जमगनीची िृप्ी झरली नरही. यरोपरिच नव्हे , िर सवग जर्रि आपल्यर
इच्छे लर मरन वरितवली परतहजे, आपल्यर शब्दरतशवरय परनही हरलिर िरमर नये, अशी दरांडर्ी हरव जमगनीस

सिली. िी सफल होण्यरितरिर जमगनीने ऑस्स्रयर व इिलीसह िीन दे शरांचे एि िूि बनतवले . यरपरसून
आपणरस फरर धोिर आहे असे जरणून रतशयर व िरन्स यरांनी एिमे िरांचे रक्षण िरण्यरचर िह िेलर.

िरन्स िमिवि झरलर आहे , िे थील लोिसांख्यर वरढि नरही िे व्हर त्यरस परतहजे िे व्हर दरबिर येईल, अशी
जमगनीस खरत्री होिी. इांग्रजरांनर खरली िसे आणरवे, यरचर तवचरर जमगन िैसरच्यर व त्यरांच्यर मत्स्रांच्यर

डोक्यरि सररखे घोळि असि. जमगन प्रजेि इांग्रजरतवर्षयी िे र्ष उत्पन्न िरण्यरची अिोनरि खिपि िरून
त्यर िरमी त्यरांनी चरांर्ले च यश तमळतवले . हे जरणून इांग्रजरांनी िेंचरबरोबर जरस्ि स्नेहसांबध
ां ठे तवलर.
इांग्रजरांची शक्ती, त्यरच्यर सरम्ररज्यरवर आहे ; िे व्हर त्यर सरम्ररज्यरिील महत्त्वरच्यर भरर्रस म्हणजे

कहदस्थरनरस शह ्रवर व आपले ही मोठे सरम्ररज्य पसररवे यरितरिर मे सरपोिे तमयर िरब्यरि आलर परतहजे,
असे जमगनीने ठरतवले . त्यरसरठी ििाच्यर सलिरनरस वळतवण्यरचे िरम सरू िेले . ििग लोिरांवर भरळ
िरिली. यर िरमी त्यरलर यश आले . पण जमगनीचर खरर िरवर तदसून आल्यरने इिलीचे डोळे उघडले व हे

महरयद्ध सरू झरले . िे व्हर आपल्यर दोस्िरतवरुद्ध म्हणजे जमगनी व ऑस्स्रयरतवरुद्ध इिली उठलर.
खोयरचर अवलां ब िेल्यरने तमत्रही शत्रू होिरि व खऱ्यर पक्षरलर शत्रूही तमळिो, ह्यरची सत्यिर अशर रीिीने
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पििे. मे सरपोिे तमयर िरब्यरि ररहण्यरलर बरल्िन िीपिल्परिील सस्व्हग यरच्यर ररजरची मोठी आडिरठी

होिी. ह्यरितरिर सस्व्हग यर परदरक्रांि िेलर परतहजे असे जमगनीने ठरतवले . ऑस्स्रयरिडू न िररपि िरढवून
लढरईचे कशर् फां िले .

लढरईचे धोरण िशरप्रिररे आहे , यरि बरहे रून दरखतवण्यरि येिो त्यरपेक्षर तनररळर िरवर िसर आहे हे

समजून येण्यरस अविरश लरर्लर नरही. रतशयर व िरन्स यरांची रर् तजरतवल्यरतशवरय सस्व्हग यर आपणरस

पचणरर नरही, अशी जमगनीची खरत्री असल्यरमळे ; यर यद्धरची प्रथमपरसूनच त्यरने िडे िोि ियररी ठे तवली
होिी व रतशयरची जमवरजमव होईपयंि िरन्सलर चीि िेले परतहजे, यरितरिर त्यर दे शरि लविर

तशरण्यरसरठी, बेल्जममधून घसण्यरचे व वचनभांर्रचे परपही तशररवर घेण्यरचे पत्ितरले . बेल्जमने नेहमी
ििस्थ ररहरवे, यरोपच्यर ररजिररणरि तबलिूल पडू नये, यरसरठी त्यर दे शरि िोणरच्यरही फौजेने परय
घरलू नये; असर सवग ररष्ट्ररांनी िररर िेलर होिर. त्यरि जमगन व ऑस्स्रयर हे ही दे श होिे. पण र्रज ही
फरयदर जरणि नरही, असे ित्त्व लढवून िहरस िरर्दरचे तचिोरे ठरवून बेल्जममध्ये जमगनी जबरदस्िीने

घसलर; त्यरमळे बेल्जमच्यर स्वरिांत्र्य व आपल्यर सरम्ररज्य रक्षणरसरठी इांग्रजरसही यर यद्धरि तशररवे लरर्ले .

जमगनीचे हे िू तििी दष्ट आहे ि, त्यरपरसून लहरन लहरन असांख्य ररष्ट्ररांचे स्वरिांत्र्य िसे नष्ट होईल, तशवरय

जमगनीचे विगन तििी जलू मी व मदरांधपणरचे आहे यरची खरत्री पिल्यरने, अमे तरिरही मरर्रहू न यद्धरि
सरमील झरली. सव्वर चरर वर्षे यद्ध चरलले . पष्ट्िळ जयरपजय झरले . पतहली चरर वर्षे िर जमगनी कजििी व
सत्यपक्षरलर हरर येिे िी िरय, अशी भीिी पडली. पण अखेर ‘सत्यमे व जयिे’ यर ित्त्वरचर खरे पणर

जर्रच्यर तनदशगनरस आलर. जमगनीचर पूणग पररभव होऊन त्यरलर दोस्ि ररष्ट्ररांस शरण यरवे लरर्ले . त्यरची

िीन दोस्ि ररष्ट्रे िर पूवीच शरण आली होिी. अशर रीिीने यद्धरचर शेवि होऊन सवांनर आनांदी आनांद
झरलर आहे . िो व्यक्त िरणे हे आपले आजचे मख्य िरम आहे .

यर यद्धरि कहदस्थरन दे शरने मोठी िरमतर्री बजरतवली आहे . सवगिऱ्हे ने सरम्ररज्य लष्ट्िररस मदि िेली.

समररांर्णरवर लढू न शूररांनी आपले आतण आपल्यर दे शरचे नरव ररतखले . आमच्यर मररठे वीररांनीही थोर थोर
पररक्म िेले . क्षतत्रयरांचर मख्य धमग लढण्यरचर आहे . त्यर िरमी दे श, परदे श अमक्यरच्यर हरिचे खरवे,

िमक्यरच्यर हरिचे खरऊ नये, अमूि खरवे, अमूि खरऊ नये, अशरप्रिररच्यर धमांच्यर नरवरखरली लोिरांवर
घरिले ले मूखगपणरचे तनबंध; यरचर तवचररदे खील िरण्यरची जरूरी नरही, असे जरणून त्यरप्रमरणे त्यरांनी विगन
िेले आहे . अशर रीिीने आपल्यर खऱ्यर धमांस जरर्णररे वीरच आमच्यरपेक्षर धमगपरलनरच्यर िरमरि पढे

आहे ि व त्यरितरिर िे च जरस्ि शद्ध आहे ि हे लक्षरि ठे वर. हे आमचे बांधू परि येिील िे व्हर, त्यरांचर उत्तम

आदरसत्िरर िरून आपण पतवत्र होऊ यर. धमगरक्षणरच्यर सबबीवर त्यरांनर प्ररयतश्चि दे ण्यरचर किवर
ब्ररह्मणरांच्यर अशद्ध परयरांचे िीथग यर पतवत्र लोिरांस परजण्यरचर तवचररदे खील आमच्यर मनरस तशविर िरमर

नये मे सरपोिे तमयरच्यर रणरांर्णरवर, खरे क्षतत्रय व शूद्र मरनले ल्यर लरखो लोिरांनी िेले ल्यर पररक्मरची वणगने

वरचून यद्धपररङमख अशर पढररले ल्यर ब्ररह्मण वैश्यरदीिरांनर लरज वरिली परतहजे. त्यरांचे अनिरण िरून
लढरईस न जरिर नरनरिऱ्हे च्यर सबबी सरांर्ून, लोिरांि र्ैरसमज व सरिरररस अडचणी उत्पन्न िरणरऱ्यर

लोिरांस िरय नरव ्रवे हे िळि नरही. आपल्यर दे शरसरठी आतण ररजरसरठी आमच्यर खऱ्यर क्षतत्रय व
मरनले ल्यर शूद्र तशपरयरांनी मोठे शूरत्व र्रजतवले . त्यरबद्दल त्यरांचे अतभनांदन िेले परतहजे. क्षतत्रय िळरि

जन्म घेिल्यरने जे क्षतत्रय होिरि त्यरपेक्षर यर रणर्रजींची योग्यिर मोठी असल्यरने मी आपणर सवांिफे त्यरस

धन्यवरद दे िो. त्यरांनर व त्यरांच्यर जरिीच्यर लोिरांनर िौस्न्सलरि जरिवरर प्रतितनधी तनवडू न दे ण्यरचर हक्क

तमळू नये असर स्वरथी प्रयत्न िरणरऱ्यर पढररले ल्यर वर्ांची मलर फरर िीव येिे. आपमिलबी लोिरांनर
दसऱ्यरचे न्यरय हक्क दे णे बरे वरिि नसेल िरी ईश्वररच्यर व ईश्वरी अांशभूि जॉजग बरदशहरच्यर दरबररी हे
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मरन्य आहे . मरझी िशी पूणग खरत्री आहे . पढररले ल्यर ‘ऑतलर्रिी’च्यर जलू मी अांमलरिून बहसांख्यरांि क्षतत्रय

व शूद्ररांस सोडवून, त्यरांनर त्यरांचे योग्य अतधिरर दे ऊन, त्यरांच्यर अांर्च्यर र्णरांचे चीज िरील असर मलर

भरवसर आहे . दे शरितरिर व ररजरितरिर प्ररणरांची पवा न िरणररे च ररजिीय हक्करांसरठी खरोखर लरयि
आहे ि.

सवग तठिरणी डे मोक्ॅतिि मिरांचर फैलरव जोररने होि असिर आमच्यर क्षतत्रय व शूद्ररांनी पूवीसररखीच धरर्ममि
जलू मरखरली मरन वरिवरवी हे शक्य नरही. मरझे तप्रय तमत्र व्होरर व िोठररी आतण येथील आपले पढररी

यरांचे आपण ऐिल्यरस आपले तहिच होईल. व्होरर व िोठररी यरांनी आपल्यर िल्यरणरितरिर पष्ट्िळ
निसरन सोसून दोन विगमरनपत्रे चरलतवली आहे ि. त्यरस आपण आश्रय दे ऊन त्यरिील सबोध घेिलर
परतहजे. फरर पररिन िरळरपरसून आमच्यर डोिीवर ‘ऑलीर्रिी’ चर बसले लर बोजर ढिलू न दे ण्यरच्यर

िरमी आम्हरस मरझे तप्रय र्रू लॉडग तसडनहॅमसरहे ब व त्यरांचे अनयरयी मदि िरीि आहे ि. हे त्यरांचे प्रयत्न
सफल आले नरहीि िर यद्धरि िेले ल्यर पररक्मरचर आम्हरस उपयोर् न होिर ‘ऑतलर्रिी’ च्यर

जलू मरखरली आम्ही तचरडू न जरऊ. हे जू मरनेवर आहे िोपयगि आमची सधररणर आम्हरस िरिर येणरर
नरही.

सध्यरची लढरई जमगनीने आपली ररजिीय सत्तर वरढतवण्यरितरिर सरू िेली. तिचर शेवि त्यर ररजसत्तेचर

नरश होऊन प्रजरसत्तर वरढतवण्यरि झरलर आहे , अशर प्रिररची पण तबनरक्तरची लढरई आमच्यर समरजरि
चरलली आहे . सवग जरिीवर आपले धरर्ममि व सरमरतजि प्रभत्व चरलरवे, ह्यरितरिर ररजिीय हक्कही
आपल्यरच पदरी पडरवेि यर हे िूने प्रेतरि झरले ली एि ‘ब्यरॉक्सी’ आहे , तिच्यर सत्तेपरसून मक्त व्हरवे व
सवांस मरणसिीचे हक्क तमळरवेि असे मरर्णररर, अज्ञरनरि पडले लर बहजनसमरज आहे . यर समरजरच्यर

उन्निीितरिर पष्ट्िळ महरत्मे यत्न िरीि आहे ि. आयगसमरज, ब्रह्मोसमरज, सत्यशोधि समरज वर्ैरे सांस्थर
लोिरांि समरनिे चे ित्त पसरवीि आहे ि. सवग मरणसे एिरच ईश्वररची ले िरे असल्यरमळे त्यरांच्यरमध्ये

जन्मिुःच उच्चनीच भरव आहे ि असे मरनणे परप आहे , वर्ैरे उपदे श िरून िे बहजनसमरजरस त्यरांच्यर

हक्करांची जरणीव िरून दे ि आहे ि. अशर प्रिररची झिरपि प्रत्येि दे शरि झरली आहे . येथेही िी नवीन
नरही. अशर रीिीने झर्डर चरलतवणे हे ररष्ट्ररच्यर तजवांिपणरचे एि तचन्हच आहे . यर लढरईि आपली शस्त्रे
िरय असरवीि, हे मरर्ील खेपेस सरांतर्िले च आहे .

ऐक्य, परस्पर प्रेम, तवश्वरस व तचिरिीने सिि प्रयत्न ही आमची शस्त्रे असली परतहजेि. परश्चरत्य दे शरि

भरांडवलवरले व मजूर पक्षरच्यर हरिी ररज्यिररभरर बहिरांशी जरणे, असर पतरणरम यर यद्धरचर झरलर आहे .

रतशयर व जमगनी ही तनरांिश ररजसत्तेची दोन मोठी पीठे होिी. त्यर तठिरणी आिर मजूर पक्षरच्यर

नेिृत्वरखरली प्रजरसत्तरि ररज्ये स्थरपन होि आहे ि. इांग्लां डरिही मजूर पक्षरचर जोर आस्िे आस्िे वरढि
आहे . हॉलां ड वर्ैरे ििस्थ ररष्ट्ररांवरही यर लरिे चर पतरणरम झरल्यरतशवरय ररहरि नरही. वयरि आले ल्यर

प्रत्येि मरणसरस मि दे ण्यरचर अतधिरर तमळरलर. यरचर अथग, बहजनसमरजरच्यर मिरप्रमरणे िररभरर
चरलणरर, अल्पसांख्यरांिरांची सत्तर िमी होणरर असर आहे . िे अिळ आहे . आपणरसही असेच अतधिरर
तमळतवले परतहजेि. त्यरितरिर स्वरथगत्यरर्पूवगि सिि नेिरने प्रयत्न िेले परतहजेि.

आपण अडरणी व अतशतक्षि आहोि, आपणरलर सव्यस्स्थि रीिीने िरम िरण्यरची सवय लरर्णे जरूर आहे .

त्यरसरठी आपल्यर पतहल्यर शरळर म्हणजे चरळीचरळीिील किवर िररखरन्यरांिील सहिररी पिपेढ्र
होण्यरस योग्य आहे ि. त्यर तदशेनेही आपण प्रयत्न िररवेि. आपणरांपैिी बरे च लोि तर्रणीि िरपड
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तवणण्यरचे िरम िरिरि. आपल्यरच धां्रिील लोिरांनी समररे ६० वर्षापूवी ररचडे ल येथे सहिररी हडिून

िरढू न, दिरन सरू िेले . त्यरचर पतरणरम इांग्लां डच्यर व जर्रच्यर प्रर्िीवर झरले लर आहे हे आपण तवसरिर
िरमर नये. अशर सवोपयोर्ी ित्त्वरांचर अवलां ब िरून आपण त्यरची वरढ िेली म्हणजे आपणरस हक्क
तमळतवण्यरस सरमर्थ्यग येणरर आहे .

येथे इांग्लां डप्रमरणे मजररांचे सांघ झरले परतहजेि व सवास हक्क िरय आहे ि, िे िळले परतहजे.

भरांडवलवरल्यरि ब्ररह्मण व वैश्य वृत्तीच्यर लोिरांचर भरणर तवशेर्ष आहे . त्यरांनर दरबरि ठे वल्यरतशवरय मजररांची

उन्निी होणे िठीण आहे . मजूरदरर यर शब्दरि िमीपणर नरही. मी िोल्हरपूरच्यर ररजपदरवर असिरही
तशपरई, शेििरी किवर मजर म्हणवून घेण्यरि मलर अतभमरन वरििो. मरझी जनि आई मधोळिर घोरपडे

घररण्यरिील, दत्ति आई तशिे घररण्यरिील. दत्ति वतडल भोसले िळरिील; असे शेििरी वर्ािीलच
होिे. हलक्यर दजाचे व अतशतक्षि लोिरांशी सहवरस ठे वणे बरे नरही, अशी पष्ट्िळरांची समजूि आहे . मलरही
िसर उपदे श होि असे. परांि ज्यर शेििरी व मजूर वर्ांि मरझे िूळ वरढले ; त्यरांच्यरतवर्षयी प्रेम व अर्त्य हे

जन्मतसद्ध असल्यरने अशर तशितवण्यरचर मरझ्यरवर पतरणरम होणरर नरही. िररण मरझ्यर हरडीमरशी

तशपरईतर्री, शेििरी यरांचे रक्त खेळि आहे . म्हणून मलर आपल्यरि तमसळण्यरस आनांद वरििो. एिर थोर
इांग्रज सरध परुर्षरने म्हिले आहे िी, ‘ररजवरड्यरपेक्षर र्रीबरांच्यर झोपडीि सदर्ण जरस्ि सरपडिरि.’
मरझरही अनभव िसरच आहे . इमरनीपणर, बांधूप्रेम, दे शप्रीिी, ररजतनष्ठर, मत्सररचर अभरव असे अनेि
सदर्ण मलर आपल्यरठरयी तदसिरि. म्हणून आपल्यरतवर्षयी मरझ्यर मनरि फरर पूज्यबद्धी आहे . आपणही
मलर आपणरांपैिीच एि समजरवे असे आपणरिडे मरझ मरर्णे आहे .

अशर प्रिररे यर यद्धरपरसून आम्ही व आमचे हक्क बळिरतवणरऱ्यर लोिरांनी बोध घेण्यरसररखर आहे . यर यद्धरि

तमत्र सांघरस पूणग यश तमळरले , यरबद्दल आपण ईश्वररचे आभरर मरनून; आमच्यर सरवगभौम सरिररचे
अतभनांदन िरु यर.

***
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शरहू महरररज हे तब्रतिश सरम्ररज्यरांिर्गि मरांडतलि सांस्थरतनि होिे. यर सरम्ररज्यरपरसून तििीही स्विांत्रिर
घ्यरयची म्हिले िरी शेविी लर्रम िणरच्यर हरिी, यरचे भरन ररखणे चरियाचे होिे.

तब्रतिश शरसन तििीही सधररणरतप्रय, परोर्रमी म्हिले िरी, कहदस्थरनची जनिर किवर ररजेरजवरडे यरांनर

परे पूर तवश्वरस दे ऊन, त्यरांचे ररज्यशिि िरयगरि होिे असे नव्हे . ररज्यित्यालर िे शक्य आतण इष्टही नसिे.
पण तिमरन तवश्वरस िरिून, तवश्वरस सांपरदन िररवर अशी वरजवी अपेक्षर ठे वली िर िी अनरठरयी नसिे.

१८६१ सरली, तब्रतिश सरिररने कहदस्थरनरिल्यर सांस्थरतनिरांवर िरही िडि बांधने जररी िेली. बडो्रचे

सयरजीररव महरररज किवर िोल्हरपूरचे शरहू छत्रपिी यरांच्यरसररख्यरांवर िर तब्रतिशरांची िरडी नजरच
होिी. सरहतजिच तब्रतिशरनी लरदले ली िडि बांधने, मक्तिेने हरिपरय हरलवरयलर अडचणीची होिी.

स्वरभरतविपणेच १८९४ मध्ये, छत्रपिी शरहू महरररजरांनी िोल्हरपूर सांस्थरनची ररज्यसूत्रे हरिी घेिल्यरवर ही

बांधने नरहीशी व्हरवीि, तिमरनपक्षी तशतथल िरी व्हरवीि असर प्रयत्न जररी ररखलर. १७ जून, १९०३ च्यर
तब्रतिश खतलत्यरन्वये

***

िोल्हरपूर : २ जरनेवररी, १९०५

िरवीर सांस्थरनचे मरांडतलि जहरतर्रदरर, सरदरर व अन्य मांडळी यरांच्यर सभेि १७ जून, १९०३ च्यर
खतलत्यरन्वये िोल्हरपूर सांस्थरनरवर तब्रतिश शरसनरने लरदले ल्यर अिी तशतथल झरल्यरच्यर तनतमत्तरने शरहू
महरररजरांनी िेले ‘दरबरर भरर्षण’

‘अतधिररदरन थैली’ ने-िशी थोडी मक्तिर लरभली. त्यरतनतमत्तरने, िरवीर सांस्थरनचे मरांडतलि
जहरतर्रदरर, सरदरर वर्ैरे मांडळींच्यर भरतवण्यरि आले ल्यर सभेि, ‘अतधिररदरन थैली’ च्यर अनर्षांर्रने
‘सतनयांतत्रि िररभरररतवर्षयी’ उदररबद्धीने महरररजरांनी तवचरर प्रिि िेले आहे ि.

यर ‘थैली’ मळे , अतधिररक्षेत्ररची थोडीफरर व्यरप्ी वरढल्यरचर ररजर्षींनर आनांद झरलर आहे . आपण ररबवि
असले ल्यर धोरणरांच्यर िरयगवरहीच्यर दृष्टीशी िो सांलग्न आहे . ‘थैली’ ने प्रदरन िेले ली ‘मक्तिर’ ररजर्षींनर
मोलरची वरििे,

ररजर्षी शरहू ांनर फक्त आपल्यर सांस्थरनरिील प्रजेचे तहि व्हरवे किवर त्यरस आवश्यि व इष्ट त्यर

सोयीसवलिींचर फरयदर व्हरवर, एवढे च वरिि नव्हिे. त्यरसरठीच त्यरांची िृिी व उपक्म नव्हिे; िर
अतधिरररांचे सांक्मण व्हरवे; तमळरले ले अतधिरर ररबतवण्यरस लोि तनभगय बनरवेि अशी त्यरांची आिरांक्षर
होिी. तब्रतिशरांिडू न सांस्थरतनि जहरतर्रदरररांनर व त्यरांच्यरिडू न प्रजेलर म्हणजेच सबलरांिडू न दबगलरांिडे
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सत्तेचे क्मरने सांक्मण व्हरवे एवढी शरहू महरररजरांची तवस्िृि व व्यरपि दृष्टी होिी. ‘अतधिररदरन थैली’ ि ही
व्यरपििर आहे .

***
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१९०३ सरलच्यर जून मतहन्यरच्यर १७ िररखेच्यर खतलत्यरन्वये नर. लॉडग नॉथगिोि यरांनी आमच्यर मरांडतलि
जहरतर्रदरररांतवर्षयीचे अवतशष्ट सवग अतधिरर आम्हरलर परि तदले . ही र्ोष्ट िम्हरांपैिी पष्ट्िळरांनर मरहीिच
आहे . यरपूवी हे अतधिरर पोतलतििल एजांिनर होिे . परांि आिर तक्तमनल प्रोतसजर िोडरन्वये

हरयिोिालर जे फौजदररी अतधिरर असिरि, िे चरलतवण्यरचर आमचर हक्क आहे . िथरतप आमचे िरही
मरांडतलि जहरतर्रदरर तव्ेने व बतद्धमत्तेने ‘अतधिररदरन थैली’ च्यर अथगव्यरप्ीपेक्षर िरहीशर अतधि,

अतधिरर स्वरिांत्र्यरलर परत्र झरले आहे ि; असे वरिल्यरवरून त्यरांच्यरशी उदररबद्धीने वरर्ण्यरचर आमचर
इररदर आहे . म्हणून त्यरांचे वतरष्ठ सरिरर व त्यरांच्यर सत्तेचे उर्मस्थरन यर नरत्यरने, ‘अतधिररदरन थैली’च्यर
आधररे त्यरांनर प्ररप् न झरले ले सवग अवतशष्ट अतधिरर आम्हरलर आहे ि. िथरतप त्यरांनर अतधिररसूत्र प्ररप्

झरल्यरपरसून अपील अजग दरखल िरून घेणे, त्यरांच्यर िोिांनी िेले ल्यर ठररवरांची िपरसणी िरणे, अहवरल
मरर्तवणे, त्यरांच्यर खरलच्यर िोिािील न्यरयरधीशरांची नेमणूि िरणे, त्यरांच्यर िोिािील िज्जरांचे वर्ग िरणे

अशरप्रिररचे हक्क, जे िरय्रने िोिालर आहे ि; त्यरची अांमलबजरवणी िरण्यरचे प्रसांर् सहसर आजपयंि
आमच्यरवर आले नरहीि. ही र्ोष्ट लक्षरि घेऊन व तवशरळर्ड, बरवडर, िरर्ल (मोठी परिी) व

इचलिरांजीचे जहरतर्रदरर आपल्यर बतद्धमत्तर व उच्च तशक्षणरने, खरलच्यर िोिावर नेहमी बररीि नजर
ठे वरवी लरर्िे, िीिून त्यरांनर िरही अांशी मक्त िरण्यरस परत्र झरले आहे ि. अशर प्रिररची बररीि नजर न
ठे वल्यरपरसून त्यरांच्यर हद्दीिील लोिरांनर अन्यरय झरल्यरचे तदसून आले नरही; यर र्ोष्टीिडे लक्ष परवून,

आमच्यर सत्तेचर उपयोर् िरण्यरचर प्रसांर् न येईपयंि, िे आजपयंि अनभवीि असले ली उपरीतनर्मदष्ट
सवलि अशीच पढे , त्यरांच्यरपरिी चरल ठे वण्यरचर आमचर हे िू जरहीर िरीि आहोि. त्यरांच्यर सतनयांतत्रि

िररभरररतवर्षयी आम्ही जो हर तवश्वरस दरखवीि आहोि, त्यरांचर िे दरुपयोर् िरणरर नरहीि, अशी आमची

खरत्री आहे . सन १८६२ च्यर िहरन्वये मरांडतलि जहरतर्रदरररांसांबध
ां ी जे अतधिर तदले नव्हिे, िे अतधिरर
आम्हरस परि दे ऊन आमच्यर सांस्थरनच्यर सधररले ल्यर ररज्यिररभरररचे र्ण उदररबद्धीने मांबई सरिररने

जरणले , त्यरबद्दल आमच्यर िृिज्ञिे च्यर भरवनर, यरप्रसांर्ी व्यक्त िरण्यरसही आम्हरलर मोठर आनांद होिो.

लॉडग नॉथगिोिग च्यर शब्दरिच सरांर्रवयरचे म्हणजे, “िोल्हरपूर सांस्थरनलर पूवीचर दजा प्ररप् िरून दे ण्यरच्यर
िरमी यर र्ोष्टीने मोठी मजल मररली.” असे आम्हीही समजिो.

***

अनुक्रमणिका

अठरर

िृिज्ञिे चे वैभव
***

शरहू महरररजरांनी ‘िृिज्ञिेचे वैभव’ मध्ये, स्व्हक्िोतरयर ररणीच्यर पिळ्यरच्यर अनरवरणरच्यर तनतमत्तरने,

लोिरतभमख शरसन दे ऊ पहरणरऱ्यर महरररणीच्यर अतधसत्तेबद्दल िृिज्ञिर प्रिि िेली आहे .

महरररजरांसररख्यर लोिरतभमख शरसन दे णरऱ्यर एिर अतधपिीने सवगसरधररण त्यर प्रिररचे िरम िरणरऱ्यर
दसऱ्यर ररज्यित्याबद्दल िृिज्ञिर व्यक्त िररवी हे मनरच्यर सजनिे चे आतण सांस्िृिीमधील भले पणरचे
लक्षण आहे .

शरहू महरररज तब्रतिशरांचे मरांडतलि, सरहतजिच ‘डरवपेच’ म्हणून अशी िृिज्ञिर व्यक्त िेली आहे असे
समजणे अयक्त आहे . मूलिुःच मनरच्यर र्रभ्यरि र्ांिले ल्यर भले पणरचे िे प्रतिि आहे .

यरदृष्टीने, ररजर्षींच्यर “प्रजेच्यर िल्यरणरतप्रत्यथग ससांस्िृि ररज्यपद्धिीची व तनरलस पतरश्रमरची जर िोठे

सांस्थरनरि स्पष्ट तचन्हे तदसि असिील…” यर तवधरनरमधील ‘तनरलस पतरश्रमरने, प्रजेच्यर िल्यरणरथग उभी
िररवयरची ससांस्िृि ररज्यपद्धिी.’ यर शब्दसांहिीमधील र्रभ्यरसांबध
ां ीची, महरररजरांची ओढ स्पष्ट तदसिे.
शरहू महरररज, ‘िरय िेले ? िरय िरीि आहे ि? आतण िठे पोचरयचे आहे ?’ हे

***

मांबई : २१ मरचग, १९०८

मांबईच्यर िरऊन हॉलमध्ये, र्व्हनगर जॉजग क्लरिग यरांच्यर हस्िे झरले ल्यर स्व्हक्िोतरयर ररणीच्यर पिळ्यरच्यर
अनरवरणप्रसांर्ी, शरहू महरररजरांनी तदले ले प्ररस्िरतवि भरर्षण

प्रतिपरदन िरण्यरसरठी हरे ि सांधीचर-मर् िी लहरनमोठी िोणिीही असो – लरभ उठतविरि.
वक्तृत्वरलर नव्हे िर ििृगत्वरलर बहर आणणररी ररजर्षी शरहू ां ची ‘सरांजरमी लोिशरही’ मक्तपणे सांधीची
दे वरणघेवरण िरिरनर आढळिे .

***

अनुक्रमणिका

अठरर

िृिज्ञिे चे वैभव
***

मरजी सम्ररज्ञीच्यर ज्यर पिळ्यरचे अनरवरण िरण्यरसरठी आज आपण मरझ्यर शब्दरलर मरन दे ऊन येथे
जमलर आहरि, िो पिळर सम्ररज्ञीवरील मरझ्यर भक्तीचे व स्वरमीतनष्ठेचे अत्यांि सरधे असे तचन्ह आहे ; हे मी

सरांर्रवयरस परतहजे असे नरही. हे अल्पसे स्मररि ियरर होऊन बरे च तदवस झरले . परांि त्यरचर अनरवरण
समररांभ मांबईच्यर र्व्हनगरसरहे बरांच्यर हरिून व्हरवर यर हे िूने योग्य सांधीची मी इििे तदवस वरि परहरि होिो.
आपल्यर पूवीचे र्व्हनगर लॉडग लॅ कमग्िन यरांनी हे िरयग परर परडण्यरचे आम्हरस अतभवचन तदले होिे. परांि

इांग्लां डलर त्यरांचे एिरएिी प्रयरण झरल्यरमळे हर योर् पढे लोिणे भरर् पडले . आपल्यर येथील आर्मनरचर
फरयदर घेऊन हे िरयग तसद्धीस नेिरनर मलर मोठर आनांद होि आहे . मरझ्यर छोयरशर सांस्थरनची नैतिि व

आतधभौतिि प्रर्िी ही सम्ररज्ञी सत्तररूढ होऊन एि वर्षग होिे न होिे िोच, चक्विीचे पूणग अतधिरर
उपभोर्ीि असले ले यर सांस्थरनचे शेविचे नृपिी स्वर्गवरसी झरले ; अथािच त्यरांच्यर मृत्यूमळे तब्रतिशरांची

खरस ररजनीिी प्रस्थरतपि झरली. त्यरांच्यरमरर्ून आले ले नृपिी अिरली िरलवश झरल्यरमळे चवथे तशवरजी

महरररज उफग बरबरसरहे ब महरररज यरांच्यर अल्पिरलीन िररिीदीखेरीज िरून, हे सांस्थरन सन १८९४
पयगन्ि तब्रतिश नेिृत्वरखरली ररतहले . यरवर्षी मरझ्यर हरिी अतधिररसूत्रे दे ण्यरि आली. प्रजेच्यर

िल्यरणरतप्रत्यथग ससांस्िृि ररज्यपद्धिीची व तनरलस पतरश्रमरची जर िोठे सांस्थरनरि स्पष्ट तचन्हे तदसि

असिील िर त्यरचे सवग श्रेय िरयगक्षम तब्रतिश अतधिरऱ्यरांच्यर नेिृत्वरखरली, वरील मदिीि जे उत्िृष्ट िरयग
झरले त्यरलरच तदले परतहजे. यर िरयाची जरणीव मलर व मरझ्यर प्रजरजनरांनर नरही, असे नरही.

सम्ररज्ञीच्यर िररिीदीच्यर ‘डरयमांड ज्यतबली’च्यर प्रसांर्ी दोन सांस्थर स्थरपन झरल्यर. यर दोन सांस्थर

म्हिल्यर म्हणजे ‘िोल्हरपूर इन्फन्री हॉस्स्पिल’ आतण ‘महररोग्यरांचर आश्रम’ यर होि. यरांचे ध्येय, रुग्ण
क्ले शतनवररण िरणे हे होय. मरजी सम्ररज्ञीच्यर अांर्ी तवशेर्ष प्रतसद्ध व िौििरस्पद असर जर िोणिर र्ण

असेल िर, िो र्रीब व आिग लोिरांसांबध
ां ी त्यरांच्यरठरयी वसि असले लर िळवळर व त्यरांचे दुःखतनवररण
िरण्यरसरठी त्यरांचर एिसररखर प्रयत्न हर होय. स्त्रीजनरांिील दै वी अांशतनदशगि असर स्त्रीजनोतचि र्ण
म्हणजे िोमल हृदयत्व. त्यरांचे यर सांस्थर यथरथग स्मररि आहे ि. त्यरांच्यर तनधनरनांिर र्रीब व िजगबरजररी
शेििरी लोिरांनर मदि िरण्यरसरठी म्हणून मरझ्यर प्रजरजनरांनी एि फांड र्ोळर िेलर. पष्ट्िळ िजगबरजररी

इस्िे िीनर यरचर फरयदर तमळरलर आहे . मररठ्यरांितरिर म्हणून ‘स्व्हक्िोतरयर बोतडं र् इस्न्स्ियूशन’ नरवरची
सांस्थर त्यरांच्यरच स्मरणरथग सरू िरण्यरि आली. मरझ्यर प्रजरजनरांिील मरर्रसले ल्यर वर्ापैिी, एिर वर्ाचे
तहिसांवधगन हे यर सांस्थेचे ध्येय आहे . येथे मररठ्यरांची मले , ररजरररम हरयस्िूल व िॉले ज यरि अध्ययन
िरीि असिरनर त्यरचे परलनपोर्षण िेले जरिे.

ही सांस्थर यशस्वी झरली आहे . यर सांस्थेच्यरअभरवी ज्यरांच्यर तशक्षणरची हे ळसरांड झरली असिी, अशर पष्ट्िळ

िरुण मररठ्यरांचे लक्ष यर सांस्थेिडे वेधले . आिरपयगन्ि जी यशप्ररप्ी झरली आहे , तिचर यर सांस्थेलर मोठर
अतभमरन वरिि आहे . सम्ररज्ञीच्यर ज्ञरनतवर्षयि वर सहृदयत्व्ोिि उदरत्त र्णरांतवर्षयी मी व मरझे प्रजरजन
यरांच्यरठरयी वसि असले लर आदर व्यक्त िरण्यरसरठी अशर प्रिररचे तवतवध मरर्ग आम्ही स्वीिररले आहे ि.

आपल्यर तवस्िीणग सरम्ररज्यरपेक्षर व सम्ररिपदरपेक्षरही अतधि मौल्यवरन ठे वर म्हणून हे र्ण आपल्यर पश्चरत्
आपल्यर सांििीलर त्यर ठे वन
ू र्ेल्यर आहे ि. आमचे पण्यशील प्रभू बरदशहर, [यवररज यर नरत्यरने,

अनुक्रमणिका

कहदस्थरनरि झरले ल्यर आर्मनरच्यर स्मरणरथग उभररण्यरि आले ली ‘अल्बिग एडवडग हॉस्स्पिल’ नरवरची भव्य

इमररि (सध्यरचे छत्रपिी प्रतमलरररजे हॉस्स्पिल] त्यरांनी जर्रि ‘शरांििर-प्रस्थरपि’ असे सांदर नरव
यरपूवीच िमरतवले आहे . त्यरचे पत्र यवररज, हे आपल्यर ठरयी वसि असले ल्यर कहदी लोिरांतवर्षयीची खरी
िळिळ व आपलर मनोवेधि सरधे पणर यरमळे , कहदस्थरनरिील अतधिररी वर्ास त्यरांनी परठतवले लर

प्रख्यरि सांदेश प्रत्येि कहदी मनष्ट्यरच्यर अांिुःिरणरवर खोदण्यरसररखर आहे . “कहदस्थरनलर आवश्यि अशी
जर िोणिी र्ोष्ट असेल िर िी सहरनभूिी होय,” असे यवररजरांनी उदर्रर िरढले होिे .

***

अनुक्रमणिका

७. तवनांिी ऐसरजे
अनुक्रमणिका

एिोणीस

तवनांिी ऐसरजे
***

शरहू महरररजरांनर वेळोवेळी जनिेने प्रेमरने मरनपत्रे तदली : त्यरि आपल्यर जीवरभरवरच्यर ररजरसांबध
ां ी अत्यांि
श्रद्धे ची भरवनर होिी िशीच िी, महरररज लोिरांसरठी िरीि असले ल्यर तहिवधगि िरयांची तवनम्रभरवे
तदले ली परविीही होिी.

यर तनतमत्तरने शरहू महरररजरांनर, आपण िरीि असले ल्यर िरयामरर्ची भूतमिर वेळोवेळी स्पष्ट िरण्यरस
सांधी लरभली आहे . चरियाने िी त्यरांनी घेिली आहे . शरहू महरररजरांनर तदल्यर र्ेलेल्यर मरनपत्ररांिूनही,

क्वतचत् असे िरही मद्दे उपस्स्थि िेले र्ेले आहे ि िी, महरररजरांनर आपली भूतमिर स्पष्टपणे मरांडणे इष्ट
वरिले आहे .

***

१. पणे: सप्टें बर, १८९४

‘पणे सरवगजतनि सभे’ने, तहररबरर्ेिील मे जवरनीनांिर तदले ल्यर मरनपत्ररस, शरहू महरररजरांनी िेले ले
उत्तररदरखल भरर्षण

२. िोल्हरपूर : २ सप्टें बर, १९०२

शरहू महरररज १९०२ मध्ये, पतहलर परदे श दौरर आिोपून मरयदे शी परिल्यरवर िोल्हरपूरिररांनी तदले ल्यर
मरनपत्ररस महरररजरांनी तदले ले उत्तर
३. िोल्हरपूर : सप्टें बर, १९०२

शरहू महरररजरांच्यर परदे श दौऱ्यरच्यर तनतमत्तरने, ‘ररजरररमीयन क्लब’ने तदले ल्यर मरनपत्ररस शरहू महरररजरांनी
तदले ले उत्तर

४. िोल्हरपूर : सप्टें बर, १९०२

शरहू महरररज इांग्लां डहू न परि आल्यरनांिर जनिे च्यर विीने दे ण्यरि आले ल्यर मरनपत्र अपगणप्रसांर्ी ररजर्षींनी
सत्िरररस तदले ले उत्तर

अत्यांि सरवध महरररजरांनी, मरनपत्ररिील सूचििेइिक्यरच सरवध परखडपणरने, जरूर त्यर मद्द्रांचे
तनररिरण िरण्यरचर प्रयत्न िेलर आहे . तहिसांबतां धयरांचर हे िूपरस्सर प्रचरर ही, तनत्यरची बरब असली िरी

िशर प्रचरररस बळी पडणरऱ्यर सवगसरधररण जनिे च्यर मनरि तिस्ल्मर्ष उरिर िरमर नये, अिी उभ्यर
ररहरणरऱ्यर िरयाच्यर दृष्टीने त्यरि हरनी असिे; म्हणून ररजर्षींनी तनुःसांतदग्धपणे, अशर चोरवरिरांनर मोिळ्यर
मैदरनरि घेिले आहे .

अनुक्रमणिका

त्यरदृष्टीने सरवगजतनि सभेच्यर मरनपत्ररिील “आपल्यर प्रजरजनरांचे सौख्य व प्रर्िी हे आपले पतहले ििगव्य

आहे यरि तिळमरत्र शांिर नरही. िथरतप सरमरन्यपणे आपणर सवांच्यर मरिृभम
ू ीचर व तवशेर्षिुः महरररष्ट्ररच्यर
अभ्यदयरसरठी प्रयत्न िरणे हे ही आपले ििगव्य आहे . आपल्यर सांस्थरनच्यर प्रजरजनरसांबांधरने असले ल्यर

आपल्यर ििगव्यरच्यर खरलोखरल हे महत्त्वरचे ििगव्य आहे .” यर हे त्वररोपी सदपदे शरलर महरररजरांनी ‘मरझ्यर

प्रजरजनरांच्यर िल्यरणरखेरीज अतखल महरररष्ट्ररिील लोिरांच्यर िल्यरणरची मी िरळजी बरळर्रवी, असे
आपण सरांर्ण्यरची मळीच जरूरी नव्हिी.’ असे जोर्षरने उत्तर तदले आहे : आतण “दयरळू तब्रतिश सरिररच्यर
अांमलरखरली सवग घििरवयव इििे सांलग्न झरले ले आहे ि िी, सवांची सररखीच प्रर्िी झरल्यरखेरीज एिर

तवतशष्ट अवयवरची प्रर्िी होणे अशक्य आहे .” असर, िणीही न सरांर्िर ररजर्षी, स्विुः स्वयांप्रेरणेने
आचरणरि आणि असले लर सवगतसद्ध तसद्धरांि, सांबांतधिरांनी समजून घ्यरवर, म्हणून िे हे आवजूगन नमूद
िरीि आहे ि.

त्यरचप्रमरणे ‘ररजरररमीयन क्लब’ च्यर मरनपत्ररिील, जरतिपांथ-भेद भरवरतहि छदमी उल्लेखरचर पररमशग
घेिरनर महरररजरांनी “ज्ञरनरच्यर सरमरन्य झऱ्यरचे परणी आम्ही पीि असल्यरमळे , उदय परवले ल्यर नवीन

शैक्षतणि भ्ररिृत्वरच्यर जोररवर जने जरतिभेद लय परवि आहे ि, असे जे आपण म्हिले , िे मलर अतिशय
पिले .” असे छदमीपणरलर तनरूत्तर िरणररे उदर्रर िरढले आहे ि. त्यरमधील ‘ज्ञरनरच्यर सरमरन्य झऱ्यरचे

परणी’ व ‘िे मलर अतिशय पिले ’ यरसररख्यर तवधरनरांिील ‘सरमरन्य’ आतण ‘अतिशय’ वरील जोर,
ररजर्षींच्यर अचूि हे रण्यरच्यर दृष्टीचर प्रत्यय आणून दे िो.

शरहू महरररज एिरचवेळी अनेि आघरड्यरांवर लढि आहे ि. त्यरांनर िसे लढणे जरूरच झरले आहे .
तब्रतिश शरसन, सनरिनी हे िि वर्ग, भोळ्यरभरबड्यर अज्ञ जनिेचे अज्ञरन-दरतरद्र्य आतण मरर्रसले पणर अशर
तवतवध परिळ्यरांवर ही लढरई सरू आहे . िी कजिरयची, सांपूणाशरने कजिरयची असर महरररजरांचर तनधार
आहे . त्यरदृष्टीने समरजरच्यर सवग क्षेत्ररिील श्रेष्ठत्वरच्यर सरमरतजि अपप्रवृत्तीतवरूद्ध दां ड थोपिू न िे उभे
आहे ि. सरमरतजि न्यरय भूतमिेवर सरमूतहि समरजजीवन आणण्यरसरठी, जे जे चरांर्ले , िे िे

स्वीिररण्यरची दृष्टी आहे . त्यरि कचिनरचर भरर् अर्ोदरचर, पण क्म मरत्र िरयग आधी आतण त्यरअांर्रने
कचिनरचे प्रतिपरदन असे घडले आहे .

त्यर सांदभाि, सरमरन्यरांबरोबरच, सरमरन्यरांसरठी सरपडे ल िे थून चरांर्ले उचलण्यरची, त्यरलर प्रतितष्ठि
िरण्यरची महरररजरांची भूतमिर खरस रीिीची आहे . इांग्लां डहू न परि आल्यरवर जनिे ने प्रेमरने तदले ल्यर
मरनपत्ररलर उत्तर दे िरनर, “इांग्लां डमधील सरवगजतनि भव्य इमररिी, सांदर पिरांर्णे व बरर्बर्ीचे, भूर्ि
रे ल्वे व बोर्दे , भव्य पूल, मोठमोठे िररखरने, र्जगनर िरणरऱ्यर आर्र्रड्यर व वहरने” वर्ैरेसररख्यर भौतिि
र्ोष्टींच्यर उल्लेखरबरोबरच इांग्रज मरणसरिील “िडि तशस्ि, व्यवहररयोग्य र्ण, चोख प्ररमरतणिपणर,
सत्यरची व न्यरयरची आवड, स्वरथगत्यरर्पूवगि सरवगजतनि िरयग िरण्यरची हौस, पररिरष्ठेची तचिरिी व
परक्यर लोिरांशी पररिरष्ठेचे दरतक्षण्य” ह्यर ररष्ट्रवधगि सदर्णरांचर आवजूगन उल्लेख, िोही क्मरने पतहलर;

यरि ‘ररष्ट्ररलर िरय हवे असिे? ‘िे िसे बरांधरयचे असिे ?’ आतण, जे असिे, घडिे , त्यरि तचरिरतलि

महत्त्व िशरस असिे?’ यरसांबांधीचर दू र पल्ल्यरचर तवचरर आहे . समरजजीवन सवग अांर्रांनी िसे फलिे आतण
त्यरसरठी िरय िररवे लरर्िे, त्यरचर हर इसरर आहे .

अनुक्रमणिका

‘तवनांिी ऐसरजे’ मधून जरणविे िे हे िी, नदी वरहरि असिे. अविीभोविीच्यर लोिरांचे जीवन समृद्ध होि
जरिे. अमक्यरचेच जीवन समृद्ध व्हरवे आतण अमक्यरचे होऊ नये असर िरही नदीचर आग्रह नसिो. धरिरही
येि नरही. शरहू महरररजरांचे जीवन, असेच अनेिरांनर फलतवण्यरि िृप् होिे. म्हणूनच यर ‘िेशररच्यर
मळ्यरलर’, िृिरथगिेचे ले णे लरभले .

***

अनुक्रमणिका

एिोणीस

तवनांिी ऐसरजे
***
एि

पणे सरवगजतनि सभर
मरझ्यर प्रजरजनरांच्यर िल्यरणरखेरीज अतखल महरररष्ट्ररिील लोिरांच्यर िल्यरणरची मी िरळजी बरळर्रवी,
असे आपण सरांर्ण्यरची मळीच जरूरी नव्हिी. दयरळू तब्रतिश सरिररच्यर अांमलरखरली सरम्ररज्यरचे सवग

घििरवयव इििे सांलग्न झरले ले आहे ि िी, सवांची सररखीच प्रर्िी झरल्यरखेरीज एिर तवतशष्ट

अवयवरची प्रर्िी होणे अशक्य आहे . तशवरय महरररष्ट्ररिील लोिरांनर आजपयगन्ि ज्यर सरमरन्य बांधनरांनी

एिमे िरांशी जखडू न िरिले आहे िीच बांधने त्यरांच्यरांि परस्पर सहरनभूिी िरयम ररखिील, यरबद्दल खरत्री
िरण्यरस परे शी आहे ि.
दोन
िोल्हरपूर मररठर सभर
यर थोड्यरशर अवधीि मरझ्यर मनरवर जो िरयमचर पतरणरम झरलर; त्यरमळे मरझी तब्रतिश कसहरसनरतवर्षयी

िृिज्ञिर व सम्ररि सरिवे एडवडग यरांच्यरतवर्षयीचे मरझे प्रेम व तनष्ठर तिर्तणि झरली आहे ि. बरदशहरशी
प्रत्यक्ष मलरखिीचर बहमरन मलर तमळरलर. बरदशहरच्यर दयरळू छत्ररखरली सखसमृद्धीची वृद्धी होऊन
भरग्यवरन इांग्लां डच्यर अनग्रहरांचर फरयदर अतखल तब्रतिश सरम्ररज्यरलर तमळे ल.

मररठ्यरांची अतलिडे जी प्रर्िी होि आहे ; तिचे मी मोठ्यर उत्सििे ने तनरीक्षण िेले . आपली बौतद्धि
जरर्ृिी िरून घेण्यरची यर जरिींनर जी स्ित्य स्फूिी उत्पन्न झरली आहे . तिचेच ‘मररठर तशक्षण सांस्थर,’ हे

एि नरमी फळ आहे ; यरि शांिर नरही. इतिहरसरमध्ये र्ििरलीन मररठ्यरांची प्रिरपशरली िृत्ये नमूद आहे ि.

िे व्हर सभ्य र्ृहस्थहो! िम्ही आखले ल्यर मरर्ांनी जर धीमे पणरने प्रर्िी िररल िर िम्हरलर पढे उत्तम तदवस
प्ररप् होिील यरची मी आपणरस ग्वरही दे िो.
िीन
ररजरररमीयन क्लब
ज्ञरनरच्यर सरमरन्य झऱ्यरचे परणी पीि असल्यरमळे , उदय परवले ल्यर नवीन शैक्षतणि भ्ररिृत्वरच्यर जोररवर

जने जरतिभेद लय परवि आहे ि, असे जे आपण म्हिले ; िे मलर अतिशय पिले . तशक्षणरचे महत्त्व समजून
घेऊन तवस्िृि प्रमरणरवर तशक्षणरचर प्रसरर झरल्यरखेरीज, अशर प्रिररचे भेदभरव नष्ट होणरर नरहीि. आतण
हरच हे िू सरध्य िरण्यरसरठी मरझर सिि प्रयत्न आहे . तनरतनररळ्यर जरिींच्यर शैक्षतणि प्रर्िीि जोपयगन्ि

अनुक्रमणिका

अशर प्रिररचे महदन्िर आहे , िोपयंि पष्ट्िळ तदवसरचे भेदभरव नष्ट िरण्यरचे, सवग औपचरतरि प्रयत्न

तनष्ट्फळ होणरर; म्हणून त्यर तदशेने मी ज्यर उपरयरांचे अवलां बन िेले आहे , त्यरिडे अशर दृष्टीने आपण
पहरल; अशी मरझी खरत्री आहे .
चरर
िोल्हरपूर जनिर सभर
खरोखरच इांग्लां डमध्ये मरझे स्वरर्ि मोठ्यर प्रेमरने िरण्यरि आले . इांग्लां डमध्ये मी ज्यर ज्यर तठिरणी र्ेलो

त्यर त्यर तठिरणी मरझ्यरशी लोिरांिडू न जे एिसररखे व प्रेमरचे विगन झरले , त्यरबद्दलची िृिज्ञिर मलर
यथरथगपणे व्यक्त िरिर येि नरही; मलर त्यरची शांिर वरििे. िेंतब्रजच्यर नरमरांतिि तवश्वतव्रलयरने व
ित्सद्दृश सप्रतसद्ध सांस्थरांनी मरझर जो सन्मरन िेलर, त्यरची महिी मलर अतिशय वरििे . परांि िम्ही आपल्यर

मरनपत्ररि ज्यरांनर यथरथग महत्त्वरचे स्थरन तदले आहे , असे प्रख्यरि मत्सद्दी लॉडग जॉजग हॅतमल्िन यरांनी मरझर

जो मोठर सत्िरर िेलर; त्यरचे महत्त्व मी अतिशय मरनिो. यर सत्िरररचर मलर खरोखरच मोठर अतभमरन
वरििो.

ज्यरांच्यर मृत्यूमळे सवांनर हळहळ वरिली असे मरझे तप्रय वतडल, िोल्हरपूरचे मरजी रीजांिसरहे ब यरांची
शेविची इच्छर, इांग्लां डलर प्रयरण िरून मलर पूणग िरिर आली ही र्ोष्ट िोणत्यरही प्रिररे िमी
आल्हरददरयि नरही. येथील पष्ट्िळशर सरवगजतनि सांस्थर मी प्रत्यक्ष परतहल्यर व िे थील सरवगजतनि व

ररजिीय सभरांनर हजर ररहण्यरची सांधी मलर तमळरली. यर सवग र्ोष्टीमळे इांस्ग्लश लोिरांतवर्षयी मलर
अतिशय आदर व िौिि वरििे. जेथे जेथे िम्ही दृष्टी फेिरल िे थे िे थे िडि तशस्ि, व्यवहररयोग्य र्ण,

चोख प्ररमरतणिपणर, सत्यरची व न्यरयरची आवड, स्वरथगत्यरर्पूवगि सरवगजतनि िरयग िरण्यरची हौस,

पररिरष्ठेची तचिरिी व परक्यर लोिरांशी पररिरष्ठेचे दरतक्षण्य हे र्ण दृष्टोत्पत्तीस आल्यरखेरीज ररहणरर
नरहीि. हे सदर्ण इांस्ग्लश र्ृहस्थरांच्यर सदिगनरचे आधररस्िांभ असून, इांग्लां डने जर्रि जे तवलक्षण यश
सांपरतदले आहे , त्यरचे िे ममगतनदशगि होि.

इांग्लां डमधील सरवगजतनि भव्य इमररिी, सांदर पिरांर्णे व बरर्बर्ीचे, भूर्ि रे ल्वे व बोर्दे , भव्य पूल,
मोठमोठे िररखरने, र्जगनर िरणरऱ्यर आर्र्रड्यर व वरहने, भव्य पदरथगसग्र
ां हरलयरि र्ोळर िरून ठे वले ली

सांपत्ती व तित्येि शििरांच्यर िबेररांनी व हॉवडग तवल्बर फोसगसररख्यर र्ृहस्थरांनी सांस्थरतपले ल्यर परोपिररी

सांस्थरांनी ररष्ट्ररलर मे हेरनजर िेले ल्यर िलरिसरीचर व इिर तवस्मयजनि र्ोष्टींचर सांग्रह ही, यर
सदर्णरांची दृश्य रूपे होि. मरझ्यर मनरवर जे पतरणरम घडले व मरझ्यर मनरि ज्यर भरवनर उदभूि झरल्यर,
त्यरांचे वणगन; यर छोयरशर उत्तररि मी अांशिुः दे खील िरू शिि नरही. इांग्लां डमध्ये मलर आणखी थोडे

ररहिर आले असिे िर बरे झरले असिे असे मलर वरििे. परांि मरझ्यर सांस्थरनरि डोिरवू परहणरऱ्यर

दष्ट्िरळरच्यर व प्ले र्च्यर भीिीने मलर अतधि तदवस िे थे ररहिर आले नरही, िथरतप यर दोन्ही आपदर क्षतणि
िर होईनर दू र झरल्यर आहे ि. हल्लीच्यर आनांदरच्यर प्रसांर्रस भतवष्ट्यिरळरच्यर कचिे चे र्रलबोि लरर्ले नरही,
हे मी मोठे भरग्य समजिो.

***
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वीस
लोिसेवच
े र शभररांभ

***

ररजर्षी शरहू महरररजरांनी, आर्र्रडीच्यर िरमरच्यर बरांधणीच्यर प्रररांभरच्यर तनतमत्तरने, वयरच्यर चौदरव्यर वर्षी
िेले ल्यर ‘लोिसेवच
े र शभररांभ’ यर भरर्षणरि त्यरांची लोिसेवच
े ी िळमळ स्पष्ट रीिीने व्यक्त झरली आहे .

ररजर्षींच्यर दृष्टीने, लोिरांच्यर िरमरच्यर सांबांधरिील, आर्र्रडीचे िरम िडीस जरण्यरचर हर पतहलरच प्रसांर्

आहे ; त्यरचप्रमरणे लोिसमदरयरांसमोर उभे ररहू न चरर शब्द सरांर्णे हरही पतहलरच अनभव आहे .

त्यरसांदभाि ‘जे थोडे बहि शब्द बोलण्यरस मलर सचतवले आहे ि’ हे शरहू महरररजरांचे सूचि उदर्रर खूपच
बोलिे आहे ि.

त्यरचबरोबर ‘मरझ्यर अल्पवयरि िोल्हरपूरचे िल्यरण िरण्यरितरिर हरएि िृत्य िेले जरईल.’ हे

ररजर्षींनी र्ांभीरपणरने उच्चररले ले आश्वरसन; ररजर्षींनर लरभले ले अल्परयष्ट्य आतण त्यरमध्ये समरजजीवनरलर
र्िी दे णररे , उभे िेले ले पवगिप्ररय िरयग; हे सवग; अनेि दृष्टीनी महत्त्वरचे आहे .

***

िोल्हरपूर : ३ मे , १८८८

िोल्हरपूर ररज्य रे ल्वे बरांधणीच्यर शभररांभ समररांभप्रसांर्ी, यवररज शरहू नी उदघरिि म्हणून, िेले ले पतहले
भरर्षण

***
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वीस
लोिसेवच
े र शभररांभ

***

सवग लोिरांच्यर सांबांधीचे िरम िरण्यरचर हर मरझर पतहलरच प्रसांर् असून यर िरमी आपण सवग मलर

मे हरबरनीने मदि िरीि आहरि, यरबद्दल मी आपले आभरर मरनिो. यरहू न, अतधि िरणे मलर योग्य
तदसि नरही. जे थोडे बहि शब्द बोलण्यरस मलर सचतवले आहे ि, त्यरच्यरबरहे र मजिडू न अतधि िरही
होईल अशी आशर आपल्यर मनरि येणरर नरही असे मी समजिो.

हे आर्र्रडीचे िरम िडीस र्ेल्यरने मरझ्यर ररज्यरच्यर सांपत्तीची सरधने वरढण्यरच्यर िरमी ह्यरचर फरयदे शीर
पतरणरम होईल. मरझी अशी उमे द आहे िी, सरहतजिरीिीने घडू न येणरऱ्यर क्मरप्रमरणे आजपरसून िीन
वर्षांच्यर आि हर आर्र्रडीचर रस्िर सरू िरण्यरचे िरम मरझ्यर हरिून होईल.

आपण सवग, लोििल्यरणरस झिणररे इांग्रज सरिररच्यर आश्रयरखरली आहोि आतण आपणरस मरहीि आहे

िी, मरझ्यर अल्प वयरि िोल्हरपरचे िल्यरण िरण्यरितरिर हरएि िृत्य िेले जरईल. हर आर्र्रडीचर
रस्िर हे एि त्यरपैिी ठळि उदरहरण होय असे मी जरणिो.

***
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८. तिपर आतण तिप्पणी
अनुक्रमणिका

१

तशक्षण
***
एि

तशक्षण : स्वररज्यरसरठी ! /३·११
यर भरर्षणरचर प्रररांभ, ररजर्षी शरहू छत्रपिीनी ‘तमस्िर स्िॅ न्डन, भतर्नींनो व बांधूनो’ असर िेलर आहे .
तम. स्िॅ डन हे खरमर्रव तवभरर्रिील तब्रतिश अतधिररी. पतरर्षदे सरठी खरमर्रव येथे आवजूगन उपस्स्थि
ररतहले होिे.

बहजनसमरजरच्यर तशक्षणरतवर्षयी िळमळ असले ले एि यरोतपयन सदग्रहस्थ म्हणून स्िॅ न्डन यरांची ख्यरिी
होिी.

वेरूळ : दे वतर्री जवळील, भोसले िलरच्यर परिीलिीच्यर विनरचे र्रव. मरलोजीररजे भोसले यरांचर उदय
येथेच झरलर.

खरसेसरहे ब पवरर : दे वरस (ज्यतनयर) सांस्थरनचे महरररजर. १९१६ सरलच्यर मररठर तशक्षण पतरर्षदे चे
अध्यक्ष. मररठ्यरांच्यर तशक्षणरतवर्षयी िळमळ असले ले एि सांस्थरतनि

छत्रपिी तशवरजी व जरतितनमूगलन : छत्रपिी तशवरजी महरररज र्ो-ब्ररह्मण प्रतिपरलि िर खरे च; परांि

त्यरहीपेक्षर त्यरांचे महत्त्वपूणग िरयग म्हणजे जरतितनमूगलनरसरठी त्यरांनी िेले ले प्रयत्न: फलिणच्यर सरदरर

कनबरळिररांनी मस्स्लम धमग स्वीिररलर होिर. छत्रपिीनी त्यरांनर पन्हर कहदू िरून घे िले . खेरीज स्विुःची
मलर्ी दे ऊन त्यरस सन्मरनरने क्षतत्रयिलरि प्रवेश तदलर.

ररजर अिबर : मोर्ल बरदशहर. कहद-मस्स्लम ऐक्यरचर प्रयत्न िरणररर पतहलर इस्लरमी ररज्यििा. त्यरने

जोधरबरई नरमि एिर ररजपूि स्त्रीशी लग्न िेले . तिच्यर इच्छे प्रमरणे तिलर शेविपयगन्ि कहदू च ररहू तदले .
तिच्यर सूयगव्रिरसरठी (अध्यग दे णे) लरखो रूपये खचग िेले . तशवरजी आतण ररजर अिबर यरांचर आदशग ररजर्षी

शरहू नी मनोभरवे परळलर, वरढतवलर. ररजर्षींनी सवगज जरिीशी रोिीसांबध
ां ठे वले . बेिीव्यवहरररचर परस्िरर
िेलर.
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दोन
तरतलजस ब्यरॉक्सी /१२·२५
उदरजीररव पोवरर : ररजपूि घररणे. धररचे महरररजर. उदररमिवरदी मररठर ररजर. मररठ्यरांच्यर
तशक्षणरसरठी प्रयत्न. नरतशि येथील ‘मररठर तव्रथी वसतिर्ृहर’ सरठी दे णर्ी तदली. अशर अनेि शैक्षतणि
सांस्थरांनर व तव्रर्थ्यांनर मदि िेली.

ररवसरहे ब थोररि-परिील : मूळ र्रव वणी. नरतसि येथील ‘मररठर बोतडं र्’चे सांस्थरपि : िरयगििे.
‘सत्यशोधि समरजर’ चे पढररी. अत्यांि तनरलस, स्वरथगत्यरर्पूवगि िरयग िरणररे म्हणून ख्यरिी. सत्यप्रेमी,
ििगव्यतनष्ठ मररठर परिील.

दरदर मोरे -परिील : मूळ र्रव कपपळर्रव बसवांि (तजल्हर : नरतसि), िे थील परिीलिीचे विन यरांचेच
आहे . मररठर बोतडं ग््चे िरयगििे. ‘सत्यशोधि समजर’ परसून स्फूिी घेऊन िरम.

‘लोिसांग्रह’ मरतसिरचे एतडिर : पांि पररडिर, दर. तव. र्ोखले : ररष्ट्रीय पक्षरचे नवे दै तनि, सन १९१९
मध्ये पण्यरि सरू झरले . ‘सांदेश’मधील हल्ल्यरांनर िोंड दे ण्यरसरठी उपयोर्.

मरर्मिन ल्यथर : तिस्िी धमगसधररि. मध्ययर्रि पोपच्यर सत्तेतवरूद्ध बांड िरणररर समरजसधररि. यरांच्यर
प्रेरणेने ‘तिश्चन प्रॉिे स्िां ि पांथर’ ची तनर्ममिी झरली.

***

‘मदर ऑफ बोतडं र् हरऊसेस’ (Mother of Boarding Houses) िरवीर नर्रीलर ररजर्षीनी लरवले ले एि
तवशेर्षण. िरवीर नर्री म्हणजे बोतडं ग््ची जननीच. येथे ररजर्षींनी मररठर, जैन, कलर्रयि, सररस्वि,

मसलमरन, दै वज्ञ, परांचरळ, कशपी, िरयस्थ, प्रभू, हतरजन यर सवांसरठी बोतडं र्े सरू िरून तदली. इििी
‘बोतडंग्ज’ त्यरवेळी िरी भररिरिील दसऱ्यर िोणत्यरही एिर शहरी नव्हिी.

‘मदर ऑफ परलग मे न्टस’ (Mother of Parllaments) प्रमरणे िोल्हरपूर नर्री ‘मदर ऑफ बोर्मडर् हरऊसेस’
व्हरवी हे शरहू छत्रपिींचे स्वप्न होिे. त्यरनी िे वरस्िवरि आणले .

‘जरिवरर प्रतितनतधत्व’ : (Communal Representation): सवग जरिीच्यर लोिरांची सधररणर होऊन

सरमरतजि, ररजिीय, औ्ोतर्ि, तशक्षणतवर्षयि व सरिररी नोिरी ह्यर बरबिीि आपली जबरबदररी परर
परडण्यरचे सरमर्थ्यग त्यरांच्यरि येण्यरसरठी िरही िरळ तवशेर्ष सवलिींची ररजर्षींनी मरर्णी िेली. िे ‘जरिवरर
प्रतितनतधत्व’ होय. यरसरठी नेहमीच त्यरांनी तब्रतिश सरिररिडे हट्ट धरले लर आढळिो. आपल्यर सांस्थरनरि
ररजर्षींनी असे प्रतितनतधत्व दे ऊनही िरिले होिे.

‘िेसरी’ वर्ैरे जहरल पत्रे : पण्यरिील जहरल पक्षरच्यर पढरऱ्यरांनी ररजर्षी शरहू ां च्यर सरमरतजि सधररणरांनर

सिि तवरोध िेलर. त्यरमध्ये ‘िेसरी’, ‘लोिसांग्रह’ यरांचर अग्रक्म होिर. िशीच िोल्हरपूर-पणे येथून
तनघणररी ‘ग्रांथमरलर’ व ‘समथग’ ही पत्रेही ररजर्षींच्यर िरयांवर िीिर िरीि.
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‘ब्ररह्मण ब्यरॉक्सी’ : भररिरिील ब्ररह्मणवर्ग तवशेर्षिुः दतक्षणेिील महरररष्ट्र् व मद्ररस इलरख्यरिील

ब्ररह्मणवर्ग बहजन समरजरवर धरर्ममि वचगस्व प्रस्थरतपि िरून हजररो वर्षे सरमरन्य मरणसरांनर लबरडीि
आलर. ह्यर ब्ररह्मणी वचगस्वरतवरूद्ध बहजनसमरजरि जरर्ृिी िरण्यरचे लोितहिवरदी, म. फले , ररजर्षी शरहू

वर्ैरेनी प्रयत्न िेले . परांि सतशतक्षि ब्ररह्मणी हिूमशरहीने नेहमीच ह्यर प्रयत्नरांनर हरणून परडण्यरचर प्रयत्न
िेलर. ररजर्षीनी त्यरांच्यर यर वचगस्वरलर ‘ब्ररह्मण ब्यरॉक्सी’ असे सांबोधले आहे . त्यरमध्ये वर्षांनवर्षांचर
अन्यरयही अांिभूि
ग आहे .

आधी ररजिीय सधररणर िी आधी सरमरतजि सधररणर? : ‘भररिीय असांिोर्षरचे जनि’ लो. तिळि व
सधररिरग्रणी र्ो. र्. आर्रिर यरांच्यर िरळचर एि वरद. िरय अर्ोदर व्हरवे, िरय अर्ोदर िररवे? िे िसे

िरणे िर इष्ट; त्यरमळे िरय पतरणरम होईल; इत्यरदी रणिांबळ चचेचर, महरररष्ट्ररवर दू रर्रमी पतरणरम
िरणररर वैचरतरि असर हर वरदतवर्षय

ररजर्षी शरहू ां च्यर मिे , आधी ररजिीय िी आधी सरमरतजि सधररणर, हर वरद उतचि नरही. “यर सधररणर

स्विांत्र नरहीि. यर दोन सधररणर ररष्ट्रोन्निीच्यर र्रड्यरची दोन चरिेच होि. सरमरतजि सधररणेची िूिग
जरुरी नरही; असे प्रतिपरदन ऐिू येिे िे व्हर िे थे िरही िरी परणी मरिे आहे असे समजरवे.” यरचर अथग

ब्ररह्मण हरच एिमे व सतशतक्षि वर्ग असल्यरने सवग ररजिीय सत्तरस्थरने त्यरांच्यरच हरिी ररहणरर. म्हणून
आधी ररजिीय सधररणरांचर आग्रह असर सूर. पण दोन्ही रीिीच्यर सधररणर होणे इष्ट, त्यर अतभन्न; अशी

ररजर्षींची दृष्टी. सप्रतसद्ध तवचररवांि श्री वसांि पळशीिर यरांनी, यर वरदरसांबांधी ‘िो नेिृत्वरच्यर उभररणीचर
पतरणरम होिर’ असे स. प्र. पतत्रिेिील आपल्यर ले खरि म्हिले आहे .
िीन
हत्तीचे बळ /२६·३१
हबळी (िनािि ररज्य) येथे िनािि ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षदे चे अतधवेशन दोन तदवस चरलले होिे :
२७ व २८ जलै , १९२० पयंि.

आय् सी. एस. ची परीक्षर : भररिरिील सनदी नोिररांच्यरसरठी तब्रतिश सरिररने ठे वले ली परीक्षर. उत्तीणग
असले ल्यरांनर सनदी नोिरीि प्रवेश तमळे . ही परीक्षर दे ण्यरसरठी भररिीयरांनर इांग्लां डलर जरवे लरर्े. त्यरमळे

सनदी नोिरीि फररच िमी भररिीयरांनर प्रवेश तमळे . आर्मथि वर्ैरे दृष्टीने त्ररसही होई. म्हणून ही परीक्षर

भररिरिच व्हरवी यरसरठी बहसांख्य ब्ररह्मण सतशतक्षिरांनी चळवळ उभररली होिी. त्यरसरठी मोठर फांडही
उभररलर होिर. ररजर्षींच्यर मिे , येथील सरमरन्य जनिेलर सरधे प्ररथतमि तशक्षण तमळरवे म्हणून िणी
बररीिसरही फांड उभररले लर नरही; हे असे िर? यर मरर्चर मिलब िरय? – हर ररजर्षीचर प्रश्न आहे .

सर जॅक्सन व रॅडसरहे ब : तब्रतिश सनदी नोिर, पैिी जॅक्सन यरांचर िरन्हे रे यरांनी नरतसि येथे व रॅड यरांचर

चरफेिर बांधूांनी पणे येथे खून िेलर. ररजर्षी शरहू ां नर, ‘ब्ररह्मण ब्यरॉक्सी’ च्यर नेत्यरांनी, ‘रॅड व जॅक्सन
यरांच्यरसररखीच िमची अवस्थर िरू,’ अशी धमिी तदली होिी. यर धमिीचे नेिृत्व प्रर. तवजरपूरिर
यरांजिडे होिे. (‘ग्रांथमरलर’: ऑक्िोबर, १९०१ व मे , १९०२)
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हबळी बरजरररस आर् : हबळी येथे ‘िनािि ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षद’ भरली होिी. (२७ जलै ,
१९२०) ररजर्षी शरहू यर सभेचे अध्यक्ष होिे. त्यरवेळी ररत्रीच हबळीच्यर बरजरररस आर् लरवण्यरि आली.

श्री नांदीची मूिी फोडली : हबळीच्यर िनािि ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षदे च्यर वेळी िे थील नांदीची मूिी
िोणीिरी फोडली.

यर दोन्ही र्ोष्टींच्यर परठीमरर्े पतरर्षदे स अडथळर आणणे हर हे िू होिर; असर भरवरथग.
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२

समरज
चरर
सोशल तरफॉमग + एिी = स्वररज्य /३३·४०
शरहू महरररजरांचे वांशज (पतहले शरहू ) : पेशव्यरांनी सरिरऱ्यरच्यर छत्रपिींनर वरर्मर्षि िनखर दे ऊन, िेवळ
नरमधररी ररजर िेले . यर र्रदीवरील छत्रपिी प्रिरपकसहरनर िर तशक्षणही घेिर येि नव्हिे. त्यरांच्यर
क्षतत्रयत्वरबद्दलही वरद मरजलर.

सेंि िोलां बो स्िॉच तमशन : इांग्रजरांनी, तिस्िी धमगप्रचररि अशर अनेि तमशन्सनर भररिरचे दरर मोिळे िेले

होिे. त्यरि ‘स्िॉतिश तमशन’ व ‘अमे तरिन तमशन’ प्रतसद्ध होिी. त्यरपैिी तित्येिरांनी येथे दवरखरने

खोलले . लोिरांनर तशक्षण दे णरऱ्यर शरळरही सरू िरून भररिीय लोिरांनर सज्ञरन िेले . सेवर आतण
धमगप्रसररही िेलर. मांबई, नर्र, तमरज, वरई ह्यर तठिरणची त्यरांची िरये प्रतसद्ध होि. डॉ. वॉल्नेस, डॉ.
व्हे ल व तमस सदरलॅं ड ही यर तमशनमधील, तनष्ट्िरम भरवनेने लोिसेवर िरणररी दे व मरणसे होि.

तमसेस तबझरांि : डॉ. ॲनी बेझांि यरांच्यरिडे च तथऑसॉतफिल सोसरयिीची सूत्रे होिी. ह्यर परश्चरत्य तवदर्षीने
भररिीय जनिे ची तनष्ट्िरम बद्धीने सेवर िेली. भररिीय मरणसरिील अस्स्मिर जरर्ृि िेली.

पण्यनर्रीिील लोि : पण्यरिील ‘स्वररज्यवरदी’ पक्षरचे ब्ररह्मण पढररी; यरांच्यरतवर्षयीचर हर उल्लेख आहे .
पण्यरिून तनघणरऱ्यर ‘िेसरी’ पत्ररि त्यरवेळी ररजर्षी शरहू ां च्यरतवर्षयी बररच तवपयगस्ि मजिूर छरपून येई.

वेठ वेरळर : बलिे दरररांपि
ै ी महरर लोिरांनर सरिररी िरमरबद्दल विने दे ण्यरि येि. त्यर विनरिून ििपज
ां े

उत्पन्न येई. अनेि तपढ्रांमध्ये ही विने तवभरर्ल्यरने त्यरवर पोिही भरणे अशक्य असे. परांि रूढी आतण
िरहीसे मोफि विन यरच्यर लोभरने लोि त्यरलर तचििून ररहरि. पण त्यरमळे लरचररी येई. आयष्ट्यरिल्यर
उभररीच्यर प्रेरणर आतण प्रवृत्ती नरश परवि. ही एि प्रिररची र्लरमतर्रीच होिी.

परच
डोळस नेिृत्वरची र्रज /४१·४७
मरणर्रव : (महरररष्ट्र ररज्य) येथे २२ मरचग, १९२० रोजी डॉ. बरबरसरहे ब आांबेडिर यरांच्यर अध्यक्षिेखरली

भरले ल्यर महरररष्ट्ररिील अस्पृश्यवर्ाच्यर पतरर्षदे ि ररजर्षी शरहू ांनी, प्रमख वक्ते म्हणून भरर्षण िरिरनर,
“शेविी आांबेडिररांनर मरझी अशी तवनांिी आहे िी, त्यरांनी जरण्यरच्यर पूवी मे हरबरनीने मरझ्यर
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रजपूिवरडीच्यर िॅंपवर मरझ्यरबरोबर भोजनरलर येण्यरची िसदी घ्यरवी.” असे डॉ. आांबेडिररांनर भोजनरचे,
आग्रहरचे तनमांत्रण तदले आहे .

तम. िेशवररव : ‘प्रबोधन’ चे सांपरदि िेशवररव ठरिरे . तिखि वरणी-ले खणीचे बहजनसमरजरिील

सधररणरवरदी तवचररवांि. तशक्षणिज्ञ म्हणून ररजर्षी त्यरांचर सल्लर घेि असि. ‘िोदां डरचर िणत्िरर,’ ‘मरझी
जीवनर्रथर’ इत्यरदी ग्रांथरांचे ििे

रर. व िरतलचरण : िरवीर सांस्थरनरिील एि दतलि सेवि. मरर्रसले ल्यर लोिरांबद्दल सहरनभूिी
बरळर्णररे . त्यरांनर आत्मोन्निीचर मरर्ग दरखतवणररे . ररजर्षीचे एि सहिररी.

बरबररव है. यरदव : िोल्हरपररिील सरमरतजि चळवळीि भरर् घेणररे सदर्ृहस्थ. त्यरांनी ररजर्षींच्यर तवतवध

तवधरयि प्रयत्नरांनर मनोभरवे सरथ तदली. ‘बहजनसमरजरची मलू ख मैदरन’ म्हणून ख्यरिी. ररजर्षीच्यर
अस्पृश्योद्धरररच्यर िरयावर प्रिरश िरिणररे ‘र्तरबरांचर िैवररी’, यर पस्ििरचे ले खि

रजपूिवरडी : िोल्हरपरजवळील चरर-परच मैलरांवरील एि तठिरण. िे थ ररजर्षींचर िॅंप असे. लोिरांनर
भेिण्यरची जरर्र. सोनिळी िॅंप हे दसरे नरव
सहर
अांतिम ररजिीय ध्येय /४८·५१
तदल्ली (भररि) येथे अ. भर. अस्पृश्यिर पतरर्षदे चे तिसरे अतधवेशन तद. १४, १५ व १६ फेब्रवररी, १९२२ यर
िीन तदवशी भरले होिे. पतहल्यर दोन तदवशी श्री र्वई यरांची अध्यक्षस्थरनी योजनर होिी. तद. १६ फेब्रवररी
रोजी ररजर्षी छत्रपिी शरहू महरररज यरांनी अध्यक्षस्थरन भूर्षतवले होिे.

तप्रन्स ऑफ वेल्स : इांग्लां डच्यर ररजघररण्यरिील बरदशहर पांचम जॉजग यरांचे सपत्र. तद. १३ िे १६ फेब्रवररी,
१९२२ रोजी तदल्ली येथे त्यरांचे वरस्िव्य होिे. त्यरचवेळी िे थे ‘अतखल भररिीय अस्पृश्य पतरर्षदे ’चे ३ रे
अतधवेशन भरले होिे.

ररष्ट्रीय पतरर्षद : पतहले महरयद्ध सांपल्यरनांिर इांग्लां ड, अमे तरिर यर बड्यर ररष्ट्ररांनी पढरिरर घेऊन
जर्रिील तनरतनररळ्यर स्विांत्र दे शरिील तवतवध प्रश्नरांचर तवचरर-तवतनयम िरण्यरसरठी, एि आांिरररष्ट्रीय
पतरर्षद स्थरपन िेली. िीच पढे ‘ररष्ट्रसांघ’ यर नरवरने प्रतसद्धी परवली.

३.

धमग
सरि
ब्रह्मिमग िठे आहे ? /५४-५७

अनुक्रमणिका

डॉ. पररांजपे : ब्ररह्मण पक्षरचे एि सतशतक्षि तविरन. ररजोपरध्यरांची पूजर ररजर्षीनी बांद िेली िे व्हर ‘ररजर्षी

शरहू च नव्हे ि िर आज भरिखांडरि िोणीही क्षतत्रय नरही’ असे डॉ. पररांजपे यरांनी मि व्यक्त िेले होिे.
ररजर्षीनीच ब्ररह्मण-ब्ररह्मणेिर वरद मरजतवलर, असेही त्यरांचे आणखी एि मि होिे.

मी व मरझे तप्रयतमत्र कनबरळिर... वर्ैरे : िोल्हरपूर सांस्थरनरिील ररजर्षीचे हे सवग सहिररी होि.
ररजर्षीसह यर सवानी दतलि समरजरची आजन्म सेवर िरण्यरच्यर शपथ घेिले ल्यर होत्यर.

िीर्मिवरनररव कनबरळिर : मूळ फलिणचे, पोतलसखरत्यरि नोिर, नोिरीचर ररजीनरमर दे ऊन सरवगजतनि
िरयास वरहू न घेिले . महरररजरांच्यर प्रेरणेने ‘श्री तशवरजी’ नरवरचे एि दै तनि त्यरांनी पण्यरमध्ये िरढले होिे.
िेशवररव बरर्डे त्यरांचे सरहरय्यि होिे.

‘ऑलीर्रिी’ : सत्तरधरऱ्यरांपि
ै ी छोिर पण प्रभरवी र्ि, िांपू. धरलपरड हे यर िांपूचे सवगसरधररणपणे
ररजिररण, आरोप-प्रत्यररोप वर्ैरे ओघरने येिेच.
आठ
आमचर धमग : आयग धमग /५८·६७
ररजर्षी शरहू ां नी ‘आमचर धमग : आयग धमग’ चर प्रररांभ मरझ्यर ‘आयग बांधू हो!’ यर सांबोधनरने िेलर आहे .
महर्षी दयरनांद सरस्विी : भरवनर्र (र्जररथ) जवळील भैरवी यर र्रवी जन्मले ले र्जररथी ब्ररह्मण. र्रु

तवरजरनांद यरांच्यरजवळ अनेि वैतदि ग्रांथरांचर अभ्यरस. ‘वेदतव्ेचर अतधिरर सवग मरनवजरिीस आहे ,’ यर

मिरचे आधतनि भररिरिील महर्षी. वैतदि धमगित्त्वरांचर प्रचरर िरण्यरसरठी ‘आयगसमरजर’ची त्यरांनी स्थरपनर
िेली. उत्तर भररिरिील तवतवध प्ररांिरांप्रमरणे महरररष्ट्ररचे प्रचरर िरयासरठी प्रयत्न. न्यर. ररनडे , म. फले

यरांच्यर प्रयत्नरने त्यरांनी पण्यरस िरही व्यरख्यरने तदली. ब्ररह्मणी िमगिरांडप्रधरन जीवनक्मरिून सरमरन्य

मरणसरची मक्तिर िरून, दयरनांद सरस्विीनी खऱ्यर अथाने धमाचर प्रचरर िेलर. त्यरसरठी लोिरांनर तशक्षण
तमळरवे म्हणून अनेि शैक्षतणि सांस्थर सरू िेल्यर.

र्रूड पररण : मृि मरणसरतवर्षयी िररवयरच्यर तवतवध यमतनयमरांचे शरस्त्र सरांर्णररर पररण ग्रांथ
बरबू िेशवचांद्र सेन : (इ. स. १८३८-१८८४) थोर बांर्रली समरजसधररि. क्षतत्रय िलरिील र्भगश्रीमांि
असूनही एिेश्वरीवरदरचर परस्िरर िरून यरोपरिील ‘यतनिोतरयन’ पक्षरप्रमरणे त्यरांनी सिि समिे चर
परस्िरर िेलर. दतलिवर्ाच्यर उद्धरररसरठी ‘ब्रह्मो समरजर’स आयष्ट्यभर वरहू न घेिले . ‘प्ररथगनर समरज’
स्थरपनेस प्रेरणर तदली. सवांनर तशक्षण तमळरवे म्हणून दयरनांद सरस्विीप्रमरणे अनेि शरळर सरू िेल्यर.
स्त्रीमक्ती चळवळीचे पतहले पढररी

म. जोिीररव फले : (इ. स. १८२७-१८९०) पण्यरि म. फले यरांनी ब्ररह्मणरतवरुद्ध शस्त्र उपसले . अस्पृश्य व
स्त्रीवर्ास तशक्षण दे ऊन त्यरांनर आत्मोन्निीचर मरर्ग मोिळ िरून तदलर. सवग मरनवजरि एिरच तवधरत्यरने
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तनमाण िेली असून सवगजण समरन आहे ि, हर म. फले यरांचर िृितसद्धरांि होिर. त्यरचर प्रचरर िरण्यरसरठी

व ब्ररह्मणरच्यर जरचरिून बहजनसमरजरची सििर िरून दे ण्यरसरठी ‘सत्यशोधि समरज’ (१८७३) स्थरपन
िेलर. म. फले , जीवनभर पददतलिरांवरील अन्यरय दू र िरण्यरसरठी झर्डले . तवर्षमिे तवरूद्ध बांड िरणररे,
आधतनि महरररष्ट्ररिील पतहले सधररि. स्त्री तशक्षणरचर परस्िरर.

‘ब्ररह्मणरचे िसब’, ‘र्लरमतर्री’, ‘शेििऱ्यरचर असूड, ‘इशररर, ‘सरवगजतनि सत्यधमग पस्िि’ इत्यरदी
पस्ििरांचे ििे

लॉडग तिचनेर । जनरल िेंच । मरशगल िॉि : भररिीय क्षतत्रयरांप्रमरणे पररक्म र्रजतवणररे इांग्रज लोि.

म्हणून िे आयाचे वांशज होि, असे ररजर्षीनर वरििे. पूवग-पतश्चम जर्िरि बांधू-भरवरचे नरिे तनमाण िरण्यरस
िे परे से आहे ; असे शरहू छत्रपिीनी म्हिले आहे .

महरररणर सज्जनकसह : ररजपूि क्षतत्रय. उदयपूर सांस्थरनचे अतधपिी. तससोतदयर वांशरचे ररजघररणे,

महरररष्ट्ररिींल भोसले -मररठ्यरांशी त्यरांचर सांबांध पोचिो. यरांनी ररजस्थरनभर महर्षी दयरनांद सरस्विी यरांच्यर
‘आयगसमरजर’चर प्रचरर िेलर.

महरररजर प्रिरपकसह : रजपूि क्षतत्रि जोधपूर सांस्थरनचे अतधपिी. यरांनी ‘आयग समरजर’च्यर प्रचरररचे िरयांस
हरिभरर लरवलर.

नर. भूपेंद्र बसू । बांर्रली सधररणरवरदी र्ृहस्थ. िरयदे िौस्न्सलचे सदस्य. यरांनी भररिीय कहदू िोड तबलरि
सधररणर सचतवणररे तबल वतरष्ठ िरयदे िौस्न्सलमध्ये आणले . त्यरलर परोतहि वर्ाचर तवरोध होिर.
नऊ
ऋर्षींचे तमशन । ६८·७३
भरवनर्र : सौररष्ट्र (र्जररि ररज्य) येथे, अ. भर. आयगधमग पतरर्षदे चे अतधवेशन तद. ६, ७ व ८ मरचग, १९२०
रोजी झरले . यर अतधवेशनरस परदे शरहू न िरही प्रतितनधी आले होिे.

अ. भर. आयगधमग पतरर्षदे च्यर इतिहरसरि सदरचे भरर्षण ‘छत्रपिींचर समरजरस तदव्य सांदेश’ म्हणून नोंद
िरण्यरि आल्यरचे आढळिे.

आयगप्रतितनधी सभर : सांयक्त प्ररांिरि, आयग समरजरने शैक्षतणि िरयग आतण शद्ध आयगधमाचर प्रचरर ही िरये

अांतर्िररली. त्यरसरठी तनरतनररळ्यर तठिरणच्यर समरजरच्यर सभरसदरांमध्ये समन्वय सरधणे आवश्यि होिे.

यरिून समरजरच्यर सभरसदरांचे एि ‘मध्यविी िरयगिररी मांडळ’ स्थरपन िेले . िीच ‘आयग प्रतितनधी सभर’
होय. ररजर्षी शरहू ां नी, िरवीर येथील शैक्षतणि सांस्थर यर प्रतितनधी सभेिडे सपूदग िेल्यर होत्यर.

जोिीबर क्षेत्र : िोल्हरपूर सांस्थरनच्यर पन्हरळर महरलरिील एि धरर्ममि क्षेत्र, िोल्हरपररपरसून १२
मैलरवरील िीथगक्षेत्र. शांिररचे स्थरन. मररठ्यरांचे िलदै वि. ररजर्षीचे िलदै वि.
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दहर
समरज सधररणर िोण िरू शिेल?/७४ ८५
नरर्पूर (महरररष्ट्र ररज्य) येथे ३० मे , १९२० रोजी भरले ल्यर अ. भर. बतहष्ट्िृि समरज पतरर्षदे च्यर

अध्यक्षस्थरनी छत्रपिी शरहू महरररजरांची योजनर होिी. ररजर्षींच्यर आर्मनरच्यर वेळी, त्यरांची ‘धे डोंिर ररजर’

ची भूतमिर ध्यरनरि घेऊन, भीिीने नरर्पूरिर भोसले व त्यर तवभरर्रिील िरही ‘बोलू िरिर पढररी’, िरही
तनतमत्तरने शहरररबरहे र र्ेल्यरचे आढळले .

हर सर्ळर सांदभग ध्यरनरि घेऊन, ‘समरज सधररणर िोण िरू शिेल?’ मध्ये ररजर्षींनी बोलू िरिर
पढरऱ्यरसांबध
ां ीचे तववेचन िेले

असरवे. यर तववेचनरमरर्े िेवळ बोलक्यर पढरऱ्यरांच्यर तनत्यरच्यर

चरलचलणिीसांबध
ां ीचर भरर्ही आहे , हे ध्यरनरि घेिले परतहजे.

कहदू िरयदर : इांग्रजी अमदरनीि ‘कहदू िोड तबल’ यर नरवरचर एि िरयदर सन १८६५ मध्ये िरण्यरि
आलर. यर िरय्रने अनेि दष्ट कहदू रूढींनर सांरक्षण तमळरले .

प. वर. डॉ. नरयर : मद्ररस इलरख्यरिील एि जने सरमरतजि िरयगििे. त्यरांनी ब्ररह्मणेिर लोिरांची एि
सांघिनर तनमाण िरून त्यरांच्यरि स्वहक्करांची जरणीव तनमाण िरून तदली.

पांचम : मद्ररसिडील पददतलि व अस्पृश्य म्हणून सरमरतजि हक्क नरिररले ली एि जमरि. महरररष्ट्ररिील
अस्पृश्य वर्ैरे सररखी.

नरमदरर पिे ल : वतरष्ठ िरयदे िौस्न्सलचे एि जरर्रूि सदस्य. यरांनी सन १९२० मध्ये तमश्रतववरहरपरसून
होणरऱ्यर सांििीलर औरस सांििीचे सवग अतधिरर दे णररे एि तबल वतरष्ठ िरयदे िौस्न्सलमध्ये मरांडले होिे.

तम. अरूांडे ल : ब्ररह्मण यविीशी आांिरजरिीय तववरह िरणररे एि सदर्ृहस्थ. त्यरमळे ब्ररह्मणवर्ाने त्यरांचर
खूपच छळ िेलर.

‘प्रर्ति’िरर : १९०८ सरलरपरसून िोल्हरपूर येथून हे वृत्तपत्र सरू झरले . यर पत्ररने तमश्रतववरहोत्पन्न सांििीस
वररसर हक्करचे अतधिरर दे णे बरोबर नरही, असे मि मरांडले होिे.

‘इन्स ऑफ िोिग ’ : इांग्लां ड मधील एि सांघिनर. िी ‘बॅतरस्िर’ ची पदवी दे ई. त्यरची िसोिी म्हणजे

जेवणरांची सांख्यर. अशर िऱ्हे ने बॅतरस्िर होणरऱ्यरस ‘िे बल बॅतरस्िर’ किवर ‘तडनर बॅतरस्िर’ असे म्हणि.
अचूि उपहरस शोधणररर एि शब्दप्रयोर्.

सरमररई जमरि : जपरनमधील १९ व्यर शििरिील एि वतरष्ठ जमरि. ह्यर जमरिीने ररष्ट्रीय ऐक्यरसरठी

आपले सवग अतधिरर स्विुः होऊनच ितनष्ठरांनर दे ऊन िरिले . इथल्यर वतरष्ठ वर्मणयरांनी असर ‘अतधिरर
त्यरर्’ िरून आदशग पढे ठे वरवर, असे ररजर्षींचे सरांर्ण्यरमरर्ील सूत्र.
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अिरर
ििगव्यिमाचर धडर । ८६·९४
हबळी (िनािि ररज्य) येथे, तद. २६ जलै , १९२० रोजी भरले ल्यर िनािि ब्ररह्मणेिर सरमरतजि

पतरर्षदे च्यर अध्यक्षपदरवरून िेले ल्यर ‘ििगव्यिमाचर धडर’ यर भरर्षणरचर प्रररांभ ररजर्षींनी ‘सर त्यरर्ररज
चेट्टी, मरझे प्यररे मदग , भरई व भतर्नींनो’ अशर सांबोधनरने िेलर आहे .

सर त्यरर्ररज चेट्टी : ‘िनािि ब्ररह्मणेिर पतरर्षदे ’ चे िरयगििे. जलै , १९२० मध्ये हबळी येथे ‘िनािि
ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षद’ यरांच्यरच प्रयत्नरने सांपन्न झरली.

तम. तचिोडी, तम. िांबळी, तम. र्वई.,. वर्ैरे : िनािि ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षदे चे सांघिि, त्यरर्ररज
चेट्टी यरांचे सहिररी. दतलि समरजरतवर्षयी सहरनभूिी असले ले िरयगििे

नरमदरर ररनडे -र्ोखले व आर्रिर : महरररष्ट्ररिील सरमरतजि चळवळीचे आ् ब्ररह्मण नेिे. सरमरतजि
सधररणर आधी व्हरव्यर, अशर तवचररसरणीचे उदररमिवरदी, परोर्रमी लोिसेवि

दरल्भ्यि ऋर्षी : पद्मपररणरिील ६९व्यर अध्यरयरि रतववररच्यर व्रिरची िथर आहे . यर िथेिील रतववररच्यर
व्रिरचे तनरूपण िरणररे ऋर्षी.

र्ृहस्थरश्रम व अलरहरबरद : पौररतणि िथरिील सांिेिरप्रमरणे सन १९०१ मध्येही एिर ब्ररह्मण र्ृहस्थरने

पत्नीचे दरन िेले . ही घिनर महरभररिरिील अनशरसनपवाि आले ल्यर स्त्रीदरन िरण्यरच्यर व्रिरसररखीच

आहे . यरवरून ब्ररह्मण्यरचर पर्डर कहदू वर तििी आहे हे स्पष्ट होिे. हे सररे िमगिरांड, स्त्रीशूद्ररतदिरांनर
छळणरऱ्यर ब्ररह्मण्यरिून तनमाण झरले ले आहे ; होिे.

तरक्ूकिर् बोडग : तब्रतिश सरिररने आपल्यर फौजेि कहदी लोिरांनर भरिी िरून घेण्यरसरठी तनमाण िेले ली

सांघिनर. यरि भररिीय प्रतितष्ठि व सांस्थरतनि, जे सरिरर पक्षरचे असि त्यरांनर घेिले जरई. िरही सरिररी
अतधिररीही असि.

‘िेसरी’ िरर : लो. बरळ र्ांर्रधर तिळि : त्यरांच्यर सांपरदित्वरखरली ‘िेसरी’ पत्र पण्यरिून तनघे. िे दै तनि
‘िेसरी’ म्हणून सध्यर प्रतसद्ध आहे . ‘िेसरी’िरर आतण ररजर्षी शरहू यरांच्यरि िरतत्त्वि मिभेद होिे.

‘िेसरी’च्यर २२ व २९ ऑक्िोबर, १९०१ च्यर अांिरि यरचे दृश्यरूप परहरवयरस तमळिे. ‘लो. तिळि
ले खसांग्रह:’ भरर् ४ : पृ. : ३१२-१६ मध्ये असे िरही ले ख सांर्तृ हि झरले आहे ि. ‘वेदोक्तरदी प्रिरणरां’ वरून
उभयिरांमध्ये िरतत्त्वि वरद मरजले लर होिर.
बररर
मररठ्यरांची परांपरर । ९८·९५
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शरहू छत्रपिींनी िूि एल आमररर येथील मररठर पलिणींनर, “रसद ििल्यरमळे घोड्यरचे मरांस खरऊन,
यरप्रसांर्ी छरिी घट्ट िरून, सांििसमयी शरस्त्ररने सरांतर्िले ले ििगव्य लक्षरि आणून, उपलब्ध असले ल्यर

अन्नरवर िम्ही तजवांि ररहरवे आतण आपले ििगव्य बजरवून िमच्यर पूवगजरांची िीिी तनष्ट्िलां ि ररखरवी.” अशी
मररठर पलिणींनर आज्ञर िेली.

मररठर पलिणींनी, शरहू छत्रपिींची आज्ञर तशरसरवां् मरनली. पररक्मरची शथग िेली पण अन्नपरण्यरच्यर
अभरवी पररक्म िररणी लरर्लर नरही. शरण जरवे लरर्ले .

शरहू छत्रपिींनी हे आज्ञरपत्र िरढण्यरचे िररण हे िी, िूि एल आमररर मध्ये उदभवले ली पतरस्स्थिी व त्यर

पतरस्स्थिीि मररठर पलिणींचर, ‘घोड्यरचे मरांसही खरऊ पण आमचे दै वि शरहू , छत्रपिी यरांची आज्ञर झरली

िरच हे शक्य आहे ,’ असर पडले लर आग्रह; सरहरतजिच मांबई सरिररने, शरहू महरररजरनर िरिडीने तशष्टरई
िरण्यरसांबध
ां ी एिर खतलत्यरिररे तवनांिी िेली. त्यरनसरर शरहू छत्रपिीनी २३ मरचग, १९१६ रोजी मररठर

पलिणींनर, घोड्यरचे मरांस खरण्यरबद्दल आतण पढे त्यरांच्यर समरजजीवनरि येणरऱ्यर अडीअडचणींच्यर
तनररिरणरबरबि घट्ट आश्वरसन दे णररर लखोिर धरडलर, िे च ‘मररठ्यरांची परांपरर’ हे प्रिि आवरहन होय.

मररठर ररज्य सांस्थरपि श्री तशवरजी महरररज यरांचे वररस शरहू छत्रपिी यरांच्यरवर सवगसरधररण सैतनिरांची,
एिर बरजूने ही प्रर्रढ श्रद्धर; शद्धरसरठी जरन िबान िरण्यरची तरि िर यर सवगसरधररणरसरठी ररजर्षी शरहू
महरररजरांच्यर मनरि बसि असले ली िृिज्ञबद्धी, दसऱ्यर अांर्रने तनथळू न जरि आहे .

शरहू छत्रपिी, लखोिर परठतवल्यरनांिर दसऱ्यर तदवशी, २४ मरचग, १९१६ रोजी मांबई सरिररलर तलतहले ल्यर
पत्ररि, मररठर पलिणी िरीि असले ल्यर सांग्ररमरच्यर ‘जरर्ी’ स्विुःलर परठतवण्यरची तवनांिी िरिरनर

तलतहिरि: “मी मररठर घररण्यरि जन्मलो आहे . म्हणून यर मोठ्यर ररष्ट्रीय यद्धरशी मरझर िरही िरी सांबध
ां

असरवर असे मलर वरििे. िे वढ्रिून बरहे र पडल्यरनांिर त्यरांनर उत्तेजन दे ऊन उदरहरण घरलू न दे णे, त्यरांचर

स्वयांपरि िरणे, त्यरांच्यर सखसोयी परहणे इत्यरदी प्रिररचे, मी ज्यर िरमरलर योग्य आहे , असे आपणरस
वरिे ल िे िरम िरण्यरस िृपयर मलर परठवरवे.’

ररजर्षी शरहू ां चर सवगसरमरन्यरांशी समरस होण्यरचर मनरचर स्थरयीभरव, जनिेचर सहभरर् तमळतवण्यरची

सांपिगरीिी, त्यरांनी उभररले ल्यर चळवळींनी वेर् िर घेिलर, त्यरचे तनदरन िरिे . खेरीज ररजर्षींच्यर

आज्ञरपत्ररमळे सैतनिरांनी अतधि िरळ तििरवही धरलर; हे ही स्पष्ट होिे. यरवेळी, शरहू छत्रपिीनी, ‘वॉर
तरलीफ फांडर’लर रु. २०,००० ची वर्गणी व ले डी तवकलग्डन यरांनी उभररले ल्यर तस्त्रयरांच्यर फांडरलर रु. ४,०००
दे णर्ीही तदली आहे .

महरयद्ध : पतहले महरयद्ध. १९१४ िे १९१८ अखेर हे यद्ध लढले र्ेले. ििीच्यर सांरक्षणरच्यर तनतमत्तरने

इांग्लां डलर यर यद्धरि उिररवे लरर्ले . ििीिील जहरल पक्षरने जमगनीशी सांधरन बरांधले होिे. जमगनी सवग
यरोपखांडरि आपले वचगस्व तनमाण िरण्यरचे मरांडे रचि यद्धरस सज्ज झरलर होिर.

महरअश्वमे घ : भररिरि प्ररचीनिरळी अश्वमे घ यज्ञ होि असि, त्यरवरून घोड्यरचे मरांस खरण्यरची चरल पूवी
होिी हे तसद्ध होिे. अन्नरची र्रज भरसि असिर घोड्यरचे मरांस खरयलर हरिि नरही, असर सांदेश ररजर्षींनी
मररठर फलिणीस परठतवलर.
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४.

अथग
िे रर
दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल? /९९·११०
िरनपूर (उत्तर प्रदे श) येथे, तद. १९, २० व २१ एतप्रल, १९१९ रोजी अ. भर. िरमी क्षतत्रयरांची िे ररवी
सरमरतजि पतरर्षद, ररजर्षी शरहू ां च्यर अध्यक्षिे खरली भरली होिी.

ररजर्षींनी ‘दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल?’ यर भरर्षणरचर प्रररांभ, ‘तप्रय क्षतत्रय बांध हो’ यर सांबोधनरने िेलर आहे .
यर पतरर्षदे चे वैतशष्ट्य हे िी, छ. शरहू महरररज यरांनर ‘ररजर्षी’ ही सन्मरन्य पदवी दे ण्यरचर ठररव पतरर्षदे ि
एिमिरने परस िरण्यरि आलर.

िरररबरई ररणीसरहे ब : तशवपत्र ररजरररम यरांची पत्नी, महत्त्वरिरांक्षी क्षतत्रय स्त्री. सांभरजीच्यर वधरनांिर
आपलरच मलर्र सरिररच्यर र्रदीवर यरवर ही िरररबरई ररणीसरहे बरांची इच्छर होिी. ररजिररणपिू म्हणून

ख्यरिी, िोल्हरपरच्यर र्रदीचे स्विांत्र अस्स्ित्व तिितवणररी धरांधर स्त्री म्हणून प्रतसद्ध. यरच िरवीरच्यर
र्रदीवर ररजर्षी शरहू हे दत्ति पत्र म्हणून र्रदीवर आले .

खरसेररव जरधव सरहे ब : बडो्रचे सयरजीररव र्रयिवरड यरांचे व्यतक्तर्ि अतधिररी. मररठ्यरांच्यर
तशक्षणरतवर्षयी धडपडणररे . त्यरांच्यर प्रयत्नरने अनेि मररठर मलरांनर उच्च तशक्षणरची सांधी तमळरली.

स्वरमी परमरनांद : मांबई ‘प्ररथगनर समरजर’चे अध्यक्ष. धमग व समरजसधररि. ‘सबोधपतत्रिे’ चे नरमवांि
ले खि. म. फले यरांचे तनिि स्नेही, नेमस्ि ररजिीय पक्षरचे परस्ििे. ररजवरडे -भरांडररिर यरांचे चरहिे.
‘नेतिव्ह ओतपतनयन’ चे सांपरदि. दतलि व िरमर्रर वर्ाचे तहिकचिि.

तवष्ट्ण पररण : एि पररण ग्रांथ : तत्रशांिूच्यर वांशरिील बरहू ररजरच्यर पोिी जन्म घेिले ल्यर ‘सर्रर’ने क्षतत्रयरांनर
जजगर िेले . वतशष्ठ ऋर्षीनी मध्यस्थी िरून त्यर सवग क्षतत्रयरांनर तिजव्रि व धमग यरपरसून वेर्ळे िेले . अशी
िथर अांिभूि
ग असणररे पण क्षतत्रयरांचर िलक्षय झरलर आहे हे सरांर्णररे पररण

परशररम पररण : जमदग्नी ऋर्षींचे पत्र. शांिररच्यर भक्तीने त्यरने अग्नीसररखर सरमर्थ्यगशरली परशू

तमळतवलर. त्यरमळे त्यरच्यर ‘ररम’ मध्ये ‘परश’ येऊन ‘परशररम’ असे नरमिरण झरले . त्यरने सवग पृर्थ्वी
तनुःक्षतत्रय िेली, अशी िथर सरांर्णररे पररण.

िरमी क्षतत्रय : तबहरर प्ररांिरिील क्षतत्रयरांचे एि िूल. यरांच्यरि तवधवरतववरहरची प्रथर आहे . सन १९१९ मध्ये
ररजर्षी शरहू िरमी क्षतत्रयरांच्यर अतधवेशनरसरठी िरनपूरलर र्ेले होिे.
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ररजित्या क्षतत्रय तस्त्रयर :
१. महरररणी िरररबरई : िोल्हरपूर २. महरररणी सिी अतहल्यरबरई : इांदूर : ग्वरल्हे र ३. ररणी लक्ष्मीबरई :
झरशी ४. ररणी िमलरबरई : िोल्हरपूर (?)

पडदर पद्धिी : महरररष्ट्ररिील खरनदरनी क्षतत्रयरांच्यर िलरिील एि आचरर पद्धिी. तस्त्रयरांनी आपले िोंड व
शरीर यरवर िपड्यरचे आवरण घेऊन बरहे र पडरवयरचे. त्यर वस्त्ररलर ‘पडदर’ म्हणिरि. मसलमरनरांच्यरिही
ही पद्धिी आहे .
चौदर
योग्य िरम, योग्य दरम /११० ११६
िोल्हरपूर (महरररष्ट्र ररज्य) येथे, तद. १५ ऑर्स्ि, १९२० रोजी आयग क्षतत्रय पतरर्षदे चे परचवे अतधवेशन,

ररजर्षी शरहू ां च्यर अध्यक्षिे खरली भरले होिे. यर अतधवेशनरस जोडू न श्री ररजरररम इांडस्स्रयल स्िूल, बोतडं र्
हरऊस व शो रुम्सचर उदघरिन समररांभ असर जोड िरयगक्मही आयोतजि िरण्यरि आलर होिर.

यर समररांभरचे स्वरर्िरध्यक्ष ररवसरहे ब िरतशनरथ नरनरजी यरदव, तजल्हर न्यरयरधीश ग्वरल्हे र हे होिे.
यरप्रसांर्ी िेले ल्यर, स्वरर्िपर भरर्षणरि ररवसरहे ब यरदव यरांनी, आयग क्षतत्रय ज्ञरनवधगस समरजरच्यर
स्थरपनेमरर्ील हे िू व समरजरच्यर स्ुःपतरस्स्थिीची मरतहिी तनवेदन िरिरनर म्हिले होिे.

“…आयगक्षतत्रय जरिीमधील उत्तम िरररतर्र लोि बनतवणे, शेििीची व इिर लहरन लहरन अवश्य
लरर्णरऱ्यर वस्िू बनतवण्यरची यांत्रे िरणे, व्यवहरररांमध्ये तनत्य लरर्णरऱ्यर वस्िूांची तनर्ममिी िरणे ...

...िेवळ आयग क्षतत्रय जरिीच्यरच नव्हे िर इिर िोणत्यरही जरिीच्यर मलरांनर; किबहनर जन्मरपरसून यर

िलरिौशल्यरचर सांस्िरर नसले ल्यर महरर-मरांर् वर्ैरे जरिीपरिींच्यर मलरांनर यर सांस्थेि मक्त प्रवेश दे ण्यरि
येईल. त्यरांनर इिर र्ोष्टींची मरतहिी दे ऊन तिमरन एिरिरी धां्रि प्रवीण िरण्यरचर प्रयत्न ररहील.
स्वरर्िरध्यक्ष यरदव यरांनी समरजरच्यर स्ुःस्स्थिीची मरतहिी दे ऊन पढे नमूद िेले आहे :
... ...ररजर्षी शरहू महरररजरांनी, समरजरसरठी िीस हजरर रुपयरांपेक्षर जरस्ि किमिीची पदमरळ्यरनजीिची
जरर्र तदली आहे ...

शरहू छत्रपिी ‘मरर्रसले ल्यर लोिरांनर पढे आणण्यरसरठी’ तििी आिोिरि प्रयत्न िरिरि; त्यरचर यरदव
यरांनी यर भरर्षणरि प्रररांभीच तनदे श िेलर आहे .

त्यरनांिर ररजर्षीच्यर भरर्षणरि, ररवसरहे ब यरदव यरांच्यर बहिरांशी सर्ळ्यर मद्द्रांचर मद्देसूद पररमशग घेण्यरि
आलर असून, त्यरमध्ये ‘दे शरची उन्निी उ्ोर्धां्रांच्यर वरढीवर अवलां बून आहे ,’ हे मध्यविी सूत्र आहे .
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प्रदशगन : आयग क्षतत्रयरांच्यर ५ व्यर पतरर्षदे ि मरांडले ले प्रदशगन. मररठर योद्वध्यरांच्यर सहवरसरने क्षतत्रय

मररठ्यरांनर अनेि हस्ििलर व्यवसरय उपलब्ध झरले होिे. घोड्यरांची ‘तजन’ (खोर्ीर) ियरर िरणे हर एि
त्यरपैिीच व्यवसरय होय. ररजर्षींनी तजनर्र समरजरसरठी तप्रन्स ररजरररम औ्ोतर्ि शरळर िरढली होिी.
स्विांत्र बोर्मडर् हरऊसही उघडले होिे.

ररजर्षी नेहमी नवनव्यर उ्ोर्रांच्यर शोधरि असले ले तदसिरि. सरधररणपणे सवग व्यवसरय शेिीलर पूरि

व्हरवेि अशी त्यरांची दृष्टी तदसिे . यर दृष्टीने त्यरांचर शेिी सांशोधनरवर भर होिर; िर सैद्धरांतिि आतण प्ररयोतर्ि
दोन्ही दृष्टीनी िरयगवरही सरू होिी.

ररजर्षींनी िॉफी-चहर, वेलदोडर वर्ैरेंची लरर्वड िेली. दतक्षण भररिरि िॉफी चहरचे पीि अतधि म्हणून
जमीन, तिचे आिरर, हवरमरन यरांची परहणी िेली. िज्ञरशी सल्लरमसलि िेली. िोल्हरपूर भरर्रि वर्षगभर

सिि परऊस नसल्यरने िॉफी-चहरच्यर लरर्वडीचर प्रयोर् अांशिुः यशस्वी झरलर. पन्हरळर बरवडर भरर्रिील
पेडखळे व भदरर्ड िरलक्यरि िॉफीचर लरर्वड िरण्यरि आली. प्रररांभी २,००० रोपे लरवली होिी.

१८९३-९४ मध्ये, यर प्रयोर्रलर प्रररांभ झरलर असून त्यरसरली १४ एिररि िॉफीची लरर्वड िेली र्ेली

आहे . जरस्िीि जरस्ि १६ आतण िमीि िमी ४ एिर १८ र्ांठ्यरिही लरर्वड आहे . उत्परदन जरस्िीि जरस्ि
९१८ पौंड (१९१७-१९१८) व िमीि िमी ५० पौंड (१९२१·१९२२) झरल्यरचे आढळिे.

िॉफीप्रमरणेच चहरची लरर्वड जरस्िीि जरस्ि ११·२ र्ांठे (१९१८·१९१९) व िमीि िमी १ एिर २०

र्ांठ्यरमध्ये (१९०७·०८) आहे . उत्पन्न जरस्िीि जरस्ि ७६८ पौंड (१९१८-१९१९) व िमीििमी २३ पौंड
(१९०५-१९०६) तदसिे.

बांदरांच्यर झरडरांच्यर लरर्वडीचर प्रयोर् िरिवरडी येथे िरण्यरि आलर असून िां पणे, जांर्ल खरत्यरची हद्द
तनतश्चि िरण्यरच्यर दृष्टीने उपयोर्ी पडणरऱ्यर िोरफडीची लरर्वडही झरली आहे . ररळ ियरर िरण्यरसरठी
लरर्णरऱ्यर ‘र्ांजन’ र्विरची उपलब्धिर परहू न, खरनदे शरहू न िांत्रज्ञ आणवून आपल्यरिडील लोिरांनर

प्रतशक्षण दे ऊन ररळ िरण्यरचर प्रयोर्हीं िरण्यरि आलर आहे . शरहू छत्रपिीनी भदरर्ड तवभरर्रि रे तशम,

पन्हरळर व भदरर्ड येथे वेलदोडे , िरर्, रबर, अांबरडी, तशर्ोड, िॅ तपओिर, लरख, तशरोळ िरलक्यरि
िांबोतडयन िरपूस अशर लरर्वडींचे प्रयोर् िेले आहे ि. अतलिडे िॅ तपओिर यर तपष्टमय पदरथालर खूपच
महत्त्व आले असून त्यरपरसून सरबदरणर किवर उच्चभ्रू मांडळींसरठी लरर्णररे अन्य पदरथग िरण्यरिडे िेलर

जरिो. सोनिळी िॅंप येथे ररजर्षींनी मध उत्परदनरचर दीडदोन वर्षें प्रयोर्ही िरून परतहलर आहे ; िर

तजकनर्/तवस्व्हां र् धां्रबरोबरच रांर्िरमरिडे ही लक्ष परतवले आहे . त्यरदृष्टीने रांर्िरमरचर िररखरनर सरु
िरिर येईल िी िरय, यरचर अदमरस शरहू छत्रपिी घेिरनर तदसिरि. इचलिरांजीचर श्री व्यांििे श रांर्िांिू
िररखरनर ही त्यरचीच सरुवरि होिी. ररधरनर्री येथे लरिूड शद्धीिरण िररखरनर िरढण्यरचर प्रयोर् हर

आणखी एि प्रयोर् होय. जवळजवळ दोन मतहने हर प्रयोर् सरु होिर. त्यरमधील म्हैसूरच्यर प्रदशगनरि
परठतवले ल्यर पदरथांनर चरांदीचे पदिही तमळरले होिे. अशर तवतवध उ्ोर्व्यवसरयरांनर प्रोत्सरहन दे ण्यरमरर्े

िलरर्णरांनर वरव तमळरवर, पूरि धांदे उपलब्ध व्हरवेि व डोंर्रपठरररि असले ल्यर सरधररण जनिेलर
रोजर्ररही उपलब्ध व्हरवर अशी शरहू छत्रपिींची दृष्टी होिी. प्रदशगनरमरर्े एवढर आवरिर होिर.
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५.

मजूर
पांधरर
हक्करांसरठी झर्डर ! ११७·१२४
नरररयणररव चांदरवरिर : (इ. स. १८५५·१९२३) मांबई तव्रपीठरचे िलर्ूरु. मांबई िरयदे िौस्न्सलचे
अध्यक्ष. ररनडे -भरांडररिर यरांची परांपरर चरलतवणररे मांबई प्ररथगनर समरजरचे अध्यक्ष. उत्िृष्ट उपरसि व
प्रचररि, नेमस्िरांचे पढररी. िमगवीर तव. रर. कशदे यरांनर ‘भररिीय तनररतश्रि सरह्यिररी मांडळी’ स्थरपण्यरच्यर

िरमी सहिरयग, ररष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष. ‘इांदप्रिरश’ मधून अनेि ले ख तलहू न लोिजरर्ृिी िेली. ररजर्षी
शरहू ां चे तहिकचिि

लॉडग तवकलग्डन : मांबई इलरख्यरचे र्व्हनगर (१९१६·१९२०) पढे मद्ररसलर बदली. र्ोरर्रीब लोिरांबद्दल
सहरनभूिी, सरमरन्य समरजरि तमसळणररे अतधिररी, मांबईचे ‘हरर्मिर् हॉस्स्पिल’ यरांच्यरच श्रमरचे फळ होय.
तनर्मभड व स्पष्टवक्ते म्हणून प्रतसद्ध.

ले डी तवकलग्डन : लॉडग तवकलग्डन यरांच्यर सतव् पत्नी. लॉडग ‘ब्रेस्व्हस’ यर घररण्यरचर परोपिरररचर वररसर
लरभले ल्यर तवदर्षी. त्यरमळे दयर, परोपिरर, दरतक्षण्य इ. र्णरांचर ठे वर लरभले लर. सरमरतजि सेवि
े रस

नर. सर शांिरन् नरयर : मद्ररसचे पढररी. मद्ररसमधील ‘जस्स्िस परिी’ चे नेिे. भररिीय ररजिररणरि
महत्त्वपूणग स्थरन.

नर सर इब्ररतहम रतहमिल्लर : मांबईच्यर िरयदे िौस्न्सलचे अनेि वर्षे सदस्य,
वर. रर. िोठररी : प्रररांभ ‘जरर्रूि’ नरवरचे पत्रि चरलतवले . नांिर ‘प्रभरि’ दै तनिरचे सांपरदि. सत्यशोधि
समरजरचे एि जने िरयगििे. शरहू महरररजरांच्यर िरयालर आवजूगन प्रतसद्धी दे ि. तवरोधिरांची अांिुःिरणे

िरिडीि जरणररे झिपि व मरर्ममि ले खन, सांयक्त महरररष्ट्ररचर लढर, िोठररीनी ‘प्रभरि मधून जरर्र
ठे वलर, कजिलर. मळचे मोडकनब (सोलरपूर) येथील. पढे पण्यरस स्थरतयि.

आ. बर. लठ्ठे : अनेि पस्ििरांचे ििे. जैन समरजरिील िरवीर नर्रीिील सदर्ृहस्थ, जैन बोतडं र्चे

व्यवस्थरपि. तशक्षि म्हणून िरयग िरीि असिरनर सरमरतजि िरयािडे वळले . सत्यशोधि समरजरचे
िरयगििे. यरांनी ररजर्षी शरहू यरांचे इांग्रजी चतरत्र तलतहले असून त्यरचर मररठी अनवरदही प्रतसद्ध आहे . यर

चतरत्रग्रांथरस अनन्यसरधररण महत्त्व लरभण्यरचे भरग्य. ररजिररणरि सक्ीय भरर्. ‘डरांबर प्रिरणर’ िील
महत्त्वपूणग व्यक्ती.

मिां दररव र्. परिील : ‘सत्यशोधि चळवळी’िील थोर सेनरनी व तिखि प्रचररि. िरवडी: तजल्हर

अहमदनर्र येथे वरस्िव्य. म. फले यरांच्यर िरयालर सरहरय्य, िृ. परां. भरले िर यरांचे पत्र. र्णपि परिील
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यरांनर दत्ति, भरले िर त्यरांचे ‘दीनतमत्र’ पढे मिां दररव यरांनी ५० वर्षे चरलतवले . िोल्हरपूर येथील अतखल

भररिीय सत्यशोधि पतरर्षदे चे अध्यक्ष. ररजर्षी शरहू ां च्यरवर िीिर िरणरऱ्यर ‘िेसरी’लर ‘दीनतमत्र’ मधून
उत्तरे दे ि. खांदे पत्रिरर, समरजसेवि म्हणून प्रतसद्ध. ‘िलिणी लीलरमृि’ वर्ैरे झोंबणरऱ्यर पस्ििरांचे
ििे, मिां दररव परिील यरांच्यर मृत्यूपूवी वर्षगभर अर्ोदर प्रस्िि सांपरदि, त्यरांनर ‘सत्यशोधि चळवळ:

उदर्म, स्वरूप आतण तविरस’ यर सांशोधन प्रिल्परच्यर िरमी भेिले होिे. ‘दीनतमत्र’ िरर िॅन्सरने आजररी
होिे. दोन तदवसरांच्यर जमे ल िशर चचेि मिां दररव परिील एिदर म्हणरले होिे, “चळवळ झरली, लोि मोठे

झरले . उरलर, मे लर िोण? िोण परहिो? फिरचर िळवळर येिो. शरलू भर्ष
ू णरांनर ‘पद्मभूर्षण’ तमळिे. आम्ही
िरसिो.” सत्यशोधिरांच्यर वरयरलर िरय आले हर खरे च प्रश्न आहे .

सर तवल्यम वेडरबनग : ‘कहदस्थरनचे तब्रतिश तमत्र’ म्हणून प्रतसद्ध. सन १८८९ च्यर मांबई व १९३० च्यर
अलरहरबरद िाँग्रेसचे अध्यक्ष, िाँग्रेसलर द्रव्यसहरय्य व पतरश्रम दे णररर यरोतपयन तमत्र. उदररमिवरदी,
प्रर्तितप्रय म्हणून नरव िमरवले . आले मांबई हरयिोिाचे रतजस्ररर म्हणून पण बनून मरत्र र्ेले ररजिररणी.

सर अ. ऑ ह्यूम : (१८२९-१९१२): भररिीय ररष्ट्रसभेचे जनि, सनदी नोिर, लोििल्यरणेच्छू,
स्वरिांत्र्यरचे उदर्रिे. तथऑसॉतफस्ि.

सर व्हॅलेंिरईन तचरोल : तिळि खिल्यरने र्रजले ले यरोतपयन र्ृहस्थ. त्यरांनी कहदस्थरनतवर्षयि

ऐतिहरतसि मरतहिी तलतहिरनर लो. तिळिरांची बदनरमी िेली. त्यरांच्यरवर लो. तिळिरनी खिलर भरलर.
िो इांग्लां डमध्ये चरललर. तिळिरांच्यर तवरूद्ध तनिरल लरर्लर.

बेल्जम/सस्व्हग यर : बरल्िन तिपिल्परिील यरोतपयन ररष्ट्र. पतहल्यर महरयद्धरस ही ररष्ट्रे जमगनी व
ऑस्रेतलयर यरांच्यरशी लढली.

ररवसरहे ब सरनोबि : ररजर्षी शरहू यरांचे तनििविी व नरिेवरईि
सोळर
पतहलर लोिसांघ । १२५·१३४
परळ (मांबई : महरररष्ट्र ररज्य) येथे भरले ल्यर िरमर्रररांच्यर जरहीरसभेचे अध्यक्ष यर नरत्यरने िरमर्रररांच्यर
पतहल्यर लोिसांघरचे, २४ नोव्हें , १९१८ रोजी ररजर्षी शरहू ांनी उदघरिन िेले .

लोिसांघ : (People’s Union) यरोपरिील िरमर्रर यतनयनच्यर धिीवर, भररिरिील िरमर्रर आतण
शेििऱ्यरांच्यर सांघिनर व्हरव्यर असे आवरहन ररजर्षी शरहू यरांनी मांबईिील िरमर्रररांनर िेले होिे. त्यरप्रमरणे
मांबईिील िरमर्रररांनी स्थरपन िेले ली ही एि सांघिनर होय.

पांतडि आत्मरररम : आयग समरजरचे िरयगििे. त्यरांच्यरिडू न महरररष्ट्ररि आयग समरजरचे प्रचरर िरयग. ररजर्षी
शरहू यरांनी पांतडि आत्मरररम यरांच्यर सरहरय्यरमळे च आयग समरजरचे िरयग स्विुःच्यर तशररवर घेिले ,

अनुक्रमणिका

ब्ररह्मण सभर : शांिरवरडी : मीमरांसर तव्रलय : ब्ररह्मण समरजरिील नेत्यरांनी ब्ररह्मण्यरचे तशक्षण दे ण्यरसरठी

तनमाण िेले ल्यर वेर्वेर्ळ्यर सांघिनर. बहजन समरजरिील लोिरांनरही अशी सांघिनर तनमाण िरून
आपल्यर हक्करांतवर्षयी जरर्रूि रहरवे यरसरठी शरहू महरररज प्रयत्नशील ररतहले .

िैसर : जमगन नेिर. पतहल्यर महरयद्धरचर सूत्रधरर. मोठर महत्त्वरिरांक्षी व मत्सद्दी ररजिररणी. त्यरने

ऑस्स्रयर व इिलीशी सांर्नमि िरून, यरोपखांड आपल्यर मठीि ठे वण्यरचर प्रयत्न िेलर. त्यरिून महरयद्ध
उदभवले .

व्होरर : र्जररथी समरजसेवि. वर. रर. िोठररी यरांचे सहिररी. यरांनी ‘जरर्रूि’ पत्ररिून िरही ले ख तलहू न
ररजर्षी शरहू ां च्यर िरयाबद्दल प्रचरर िेलर. िे स्विुःही िरही िरळ ‘जरर्रूि’ चे सांपरदि.

मजूर पक्ष : इांग्लां डमधील एि ररजिीय पक्ष. सवगसरमरन्य मरणसरचे तहि परहरणे हे पक्षरचे ध्येय. त्यरमळे
अनेि तब्रतिश वसरहिींनर स्वररज्यरचे अतधिरर तमळरले .

ररचडे ल : इांग्लां डमधील एि शहर. येथेच प्रथम सहिररी ित्त्वरचर जन्म झरलर.
मधोळिर घोरपडे : दतक्षण महरररष्ट्ररिील एि मररठर सरदरर घररणे. ररजर्षी शरहू यरांचे आजोळ यरच
मधोळिररांच्यर घररण्यरिील.

िरर्लिर घरिर्े : उत्तरे िून आले ले ररजपूि घररणे. िरर्लचे जहरतर्रदरर जयकसर्ररव घरिर्े यरांनर,

मधोळिर घोरपडे यरांच्यर घररण्यरिील मलर्ी दे ण्यरि आली. तिच्यरच पोिी ररजर्षी शरहू यरांचर जन्म झरलर.
ररजर्षी शरहू यरांची दत्ति आई ररजे तशिे यरांच्यरिडील होिी.

अनुक्रमणिका

६

हक्क
सिरर
‘अतधिररदरन थैली’।१३५·१३८
‘अतधिररदरन थैली’ मरर्े, १८६२ चर िहनरमर आहे .
िरवीरच्यर मरांडतलि जहरतर्रदरररांशीही त्यरचर सांबांध येिो.
जहरतर्रदरर, दरबररशी िरघोडी िरीि होिे. बेपवाई वरढि होिी. उदर. इचलिरांजीच्यर घोरपड्यरांचर,

पेशव्यरांच्यर घररण्यरशी रक्तसांबांध घडू न आल्यरने िोल्हरपरच्यर दरबररशी िे सदै व वैरभरवरने वरर्ि. यर

वैरभरवरच्यर बेपवाईबरोबरच िरहींचर जहरतर्रदरररांच्यर चळवळीि अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष सहभरर् ररही. िरही
स्विुःचर दजा वरजवीपेक्षर जरस्ि आहे असे मरनून िोल्हरपूर दरबररशी मरांडतलि यर नरत्यरने वरर्ण्यरचे
प्रसांर्, शक्यिो िरळि. िनगल तरव्ह्ने, जहरतर्रदरररांच्यर उद्दरम वृत्तीची िरही उदरहरणे नमूद िेल्यरचे
आढळिे.

प्रर. आ. बर. लठ्ठे ‘श्रीमच्छत्रपिी शरहू महरररज यरांचे चतरत्र’ : ‘िरही तिरिोळ बरबी’ : प्रिरण ३ : पृ.

२२२·२३८ मध्ये सरांर्िरि, : “... ...दरबररच्यर मरर्ािील हे िरिे बोथि िरून त्यरांचर उपयोर्
ररज्यिररभरर सयांतत्रिपणे चरलतवण्यरच्यर िरमी िरिर येि नसलर िरी िे तनदरन जरचि होऊ नयेि,

यरिडे महरररजरांचे सवग लक्ष वेधले . त्यरांनर आांजररून-र्ोंजररून खूर्ष ठे वण्यरचर प्रयत्न महरररज तित्येि
तदवसरपयगन्ि िरीि होिे.” (पृ. २३२) पण िे सररे वरयफळ ठरि होिे. त्यरदृष्टीने १८९४ मध्ये शरहू छत्रपिी
यरांनी िोल्हरपूर सांस्थरनची ररज्यसूत्रे हरिी घेिल्यरवर, १८६२ च्यर िहनरम्यरने जररी असले ली िडि बांधने
नरहीशी व्हरवीि, तिमरनपक्षी तशतथल िरी व्हरवीि; असर ररजर्षींचर प्रररांभरपरसून प्रयत्न होिर.
१८६२ च्यर िहनरम्यरची स्थूल रूपरे र्षर अशी होिी:
१. िलम ७ अन्वये दरबररच्यर िोिांनी फमातवले ल्यर फरशीच्यर तशक्षेची अांमलबजरवणी होण्यरपूवी तब्रतिश
सरिररलर ही र्ोष्ट जरहीर िररवी.

२. िलम ८ अन्वये पोतलतििल एजांिच्यर िरही जहरतर्रदरररांनी शक्य तिििे िरून छत्रपिींच्यर

सरिरररशी सलोख्यरने वरर्रवेच खेरीज यर सरदरररांच्यर हद्दीिील फरशीची तशक्षर अर्र सरि वर्षांपेक्षर अतधि
मदिीची िैद होण्यरसररखे फौजदररी िज्जे सरिररलर तनवेदन िरण्यरसरठी पोतलतििल एजांिपढे
चौिशीितरिर परठवरवेि.

यर िलमरन्वये अवतशष्ट बरबिीि जहरतर्रदरररांवर अतधिरर चरलतवण्यरचर हक्क तब्रतिश सरिररने

आपल्यरपरशी ठे वलर होिर. त्यर व्यतितरक्त दरबररच्यर वतहवरिीवरुन चरलि आले ल्यर, दरबररच्यर
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स्वरतमत्वरच्यर हक्करांनर बरध नव्हिर. पण श्लेर्ष िरढू न अनेि मरांडतलि जहरतर्रदरर यर हक्करांनर बरधर आतणि;

खेरीज तब्रतिश सरिररिडे असले ल्यर अवतशष्ट अतधिरररांमळे शेफररुन जरऊन सयांतत्रि ररज्यिररभरररि

अडथळे ही आणीि. म्हणून हे अवतशष्ट अतधिरर दरबररलर परि तमळरवेि, असर शरहू महरररजरांचर प्रयत्न
होिर.

दरम्यरन िलम ७ ने दरबररच्यर अतधिरररलर घरलण्यरि आले लर प्रतिबांध १८९७ सरलच्यर नां. १७५७ ने दू र
िरण्यरि आलर. िलम ८ च्यर बरबिीिील पतरश्रम, जून १९०३ मध्ये फलद्रूप झरले .

मांबईचे त्यरवेळचे र्व्हनगर लॉडग नॉथगिोि यरांनी ररजर्षींच्यरिडे धरडले लर सरिररचर ठररव पढीलप्रमरणे

होिर: “आपलर सव्यवस्स्थि ररज्यिररभरर लक्षरि आणून, १८६२ सरली त्यर िरळच्यर िोल्हरपरच्यर

महरररजरनर मरन्य असले ल्यर िहनरम्यरिील ८ व्यर िलमरन्वये, मरांडतलि जहरतर्रदरररांसांबध
ां ी जे अवतशष्ट
अतधिरर मांबई सरिररने आपल्यरपरशी ररखून ठे वले होिे, त्यर अतधिरररांची अांमलबजरवणी जोपयंि

आपल्यर िोिाच्यर तनुःपक्षपरिीपणरबद्दल व िरयगक्षमिे बद्दल सरिररलर शांिर ररहरणरर नरही िोपयगन्ि, न

िरण्यरचर मरझ्यर सरिररने तनश्चय िेलर आहे ... म्हणून खरली नमूद िेले ल्यर बरबीखेरीज मरांडतलि
जहरतर्रीसांबांधीचे अवतशष्ट अतधिरर यरपढे महरररजरांच्यर िोिानर दे ण्यरि येिील.”
त्यर बरबी अशर:
१. तनणगयरसरांठी आपल्यर िोिाि परठवरवेि म्हणून ज्यर ज्यर िज्ज्यरसांबध
ां ी पोतलतििल एजांि ले खी तवनांिी

िरिील िे व मरांडतलि जहरतर्रीिील अशर स्वरूपरचे परांि सरि वर्षापेक्षर अतधि िैदे ची अर्र फरशीची
तशक्षर सरांर्ण्यरसररखे िज्जे पूवीप्रमरणे पोतलतििल एजांिच्यर िोिाि चरलिील; मरत्र हे िज्जे महरररजरांच्यर
िोिामरफगि ितमि होऊन यरवयरचे आहे ि.

२. मरांडतलि जहरतर्रदरर अतधिररररूढ होिरनर त्यरांनर जे अतधिरर तदले ले असिरि, त्यरांच्यरमध्ये

ढवळरढवळ िेल्यरचर िोणत्यरही प्रिररचर आरोप, ‘अतधिररदरन थैल्यर’ ि नमूद असले ल्यर र्ोष्टींतवर्षयीं
पूणग आदर ठे वन
ू , महरररजरांच्यर िोिांनी आपणरवर येऊ दे िर िरमर नये.

यर ‘थैली’ मळे आपल्यर अतधिररक्षेत्ररची व्यरप्ी रुांदरवली. लोिरतभमख धोरणे परर परडण्यरि सरहरय्य
लरभण्यरच्यर शक्यिे चर तदलरसर तमळरलर. आतण आपल्यर तवरुद्ध, सांस्थरनरिील िरही जहरतर्रदरर आपले

शतक्तसवगस्व वेचि असिरही तब्रतिश शरसनरिडू न ‘अतधिररदरन थैली’ ची प्ररप्ी झरली, हे शरहू छत्रपिींनर
शभतचन्ह वरििे.

जून, १९०३ मध्ये, ‘अतधिररदरन थैली’ हरिी आली असली िरी मरांडतलि जहरतर्रदरर वर्ैरे िडू न
उपस्स्थि िरण्यरि आले ल्यर ििििीचे तनररिरण होईपयगन्ि १९०४ ची अखेरी उजरडली. त्यरमळे २
जरने, १९०५ मध्ये, बऱ्यरच उशीरर दरबरर भरर्षण’ घडू न आले आहे .
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अठरर
िृिज्ञिे चे वैभव : १४३·१४६
मांबईचे र्व्हनगर सर जॉजग क्लरिग यरांच्यर हस्िे मांबईच्यर िरऊन हॉलमधील बरर्ेि, एिर सांदर छत्रीखरली
महरररणी स्व्हक्िोतरयरचर पिळर बसतवण्यरि आलर. त्यर प्रसांर्ी िरर्लचे अतधपिी बरपूसरहे ब महरररज
जरिीने समररांभरची व्यवस्थर परहि होिे. समररांभरस शरहू छत्रपिींच्यर व्यतितरक्त भरवनर्रचे ठरिूरसरहे ब
उपस्स्थि होिे.

यर प्रसांर्ी िेले ल्यर उत्तररदरखल भरर्षणरि, सर जॉजग क्लरिग यरांनी शरहू छत्रपिींच्यर ‘धोरणी आतण

सहरनभूिीपतरपूण’ग अांमलरची प्रशांसर िेली असून म्हिले आहे : “...आपल्यर धोरणी आतण सहरनभूिीपूणग
अशर अांमलरखरली पष्ट्िळ बरजूांनी प्रजेची महत्त्वरची प्रर्िी झरली आहे . परिबांधरऱ्यरची एि मोठी योजनर
आपल्यर मनरि घोळि आहे , हे मलर मरहीि आहे . यर योजनेमळे आपल्यर सांस्थरनच्यर बऱ्यरच भरर्रिून
र्रीब शेििऱ्यरांनर र्ोत्यरि आणणरऱ्यर अवर्षगणरची भीिी िरयमची दू र होईल.”

प्रो. हरप्तिन यरांनी प्रचरररि आणले ल्यर प्ले र्-प्रतिबांधि इनॉक्यले शनच्यर बरबिीि, महरररष्ट्ररिील िरही
पत्रित्याचर तवरोधी प्रचरर असूनही शरहू छत्रपिीनी स्विुः इनॉक्यले ि िरून घेऊन आपल्यर
प्रजरजनरांसमोर उदरहरण घरलू न तदल्यरचर उल्लेखही सर जॉजग क्लरिग यरांच्यर भरर्षणरि आहे .

‘िृिज्ञिे चे वैभव’ च्यर अखेरीस, ररजर्षींनी लविरच तनवृत्त होऊन मरयदे शी परिणरऱ्यर पोतलतििल एजांि
िनगल फेतरस यरांच्यर िरमतर्रीचर मोठ्यर िशलिेने उल्लेख िरून, त्यरांचर यथोतचि र्ौरव िेलर आहे .

अनुक्रमणिका

७

तवनांिी ऐसरजे
एिोणीस
पणे सरवगजतनि सभर : १४७·१५४
सभेने, छत्रपिी शरहू नर तदले ल्यर मरनपत्ररचे वरचन नर. र्ोपरळ िृष्ट्ण र्ोखले यरांनी िेले . छत्रपिी शरहू यर
मरनपत्ररि, छत्रपिींच्यर पणे शहररिील आर्मनरचर उल्लेख पढील शब्दरि िरण्यरि आलर होिर:

“आपल्यर घररण्यरच्यर प्रख्यरि सांस्थरपिरने मररठ्यरांच्यर ररष्ट्रीयत्वरचर परयर घरिल्यरवर िो दृढ िरण्यरची

पतवत्र िरमतर्री तवधरत्यरने एिेिरळी पण्यरवर सोपतवले ली होिी. परांि ही र्ोष्ट आिर िेवळ िथरतवर्षय
होऊन बसली आहे . मरत्र िोल्हरपरची र्रदी म्हणजे मररठ्यरांच्यर पररक्मरचे आज हयरि असले ले दृश्य

तचन्ह आहे असे सवांस वरिि असून र्रदीवर आरूढ होणरऱ्यर छत्रपिीतवर्षयी अतखल महरररष्ट्ररिील

लोिरांनर व प्रत्यक्ष त्यरांच्यर छत्ररखरली नसले ल्यर लोिरांनर दे खील नेहमी पररिरष्ठेचे प्रेम व आदर वरिि
ररहील. म्हणून आपले स्वरर्ि िरीि असिरनर, ज्यरांच्यरशी र्ििरलरच्यर बांधनरनी आम्ही तनर्तडि झरलो
आहोि व ज्यरांच्यरबरोबर िधीही न तवसरण्यरसररख्यर आठवणी जरर्ृि होऊन डोळ्यरसमोर उभ्यर ररहिरि,
अशर एिर तवभूिीचे स्वरर्ि आपण िरीि आहोि, असे लोिरांनर वरिि आहे .”
दोन
िोल्हरपूर मररठर सभर:
यर मरनपत्र समररांभरच्यर अर्ोदर ररजर्षींची प्रचांड तमरवणूि िरढण्यरि आली होिी. िोल्हरपरच्यर

प्रजरजनरांनी िेवळ स्वयांस्फूिीने िी िरढली होिी. तवरोधी ‘समथग’ पत्ररने त्यरबरबि अतभप्ररय प्रिि िरिरनर
म्हिले आहे :

“रतववररचर सिरळचर िरळ (२ सप्टें, १९०२) िोल्हरपरच्यर प्रजरजनरांनर सरवगजतनि महोत्सवरचर झरलर.

स्िे शनवर व महरररजरांच्यर बड्यर तमरवणिीच्यर रस्त्यरवर जी तचक्करर र्दी झरली होिी िी परहू न
महरररजरांनर व इिररांनर ररज्यररोहण तदनरचे स्मरण प्ररप् झरले असेल!”
मरर्ूड जनिर मरनपत्र:
यरखेरीज मरर्डच्यर (िरलिर : िरर्ल) जनिे ने ररजर्षी शरहू ां नर, तद. १६ फेब्र. १९२२ रोजी तदले ले एि
मरनपत्र उपलब्ध आहे .

मरर्ूडच्यर यमर्े र्रवी िरर्ल जहरतर्रीचे अतधपिी बरपूसरहे ब महरररज यरांनी बरांधले ल्यर िलरवरचे
उदघरिन शरहू छत्रपिींच्यर शभहस्िे झरले . त्यरप्रसांर्ी मरर्ूडच्यर जनिे ने ररजर्षींनर मरनपत्र तदले आहे .
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यर मरनपत्ररस तदले ल्यर उत्तररि, शरहू छत्रपिीनी, िरर्ल अतधपिी बरपूसरहे ब महरररज यरांनी िलरव बरांधून
परण्यरची सोय िेली, त्यरबद्दल आनांद व्यक्त िेलर आहे . परमपूज्य जनि वतडल िी. आबरसरहे ब
यरांच्यरबद्दल प्ररस्िरतवि भरर्षणरि र्ौरवोदर्रर िरढल्यरबद्दल िृिज्ञिरही प्रिि िेली आहे .

हर आनांद आतण िृिज्ञिर प्रिि िरीि असिरनरच ररजर्षींनी, आपले धरििे बांधू श्रीमांि बरपूसरहे ब महरररज

यरांच्यर सेवरबद्धीचर आतण िल्पि दृष्टीचर मक्तपणे र्ौरव िरिरनर म्हिले आहे . “... परांि खरोखर तच.
बरपूसरहे ब हे जरत्यरच हशरर असल्यरने आमच्यर ररज्यिररभरररि त्यरांचीच आम्हरस इििी मदि होि आहे

िी, त्यरांचर बहिे ि सवग वेळ त्यरिच जरि असल्यरने िमच्यर स्थरतनि बरबीिडे त्यरांनर ्रवे तिििे लक्ष दे िर

येि नसेल व त्यरमळे िदरतचत् िमचे जे थोडे बहि निसरन होि असेल त्यरलर मरत्र आम्ही िररणीभूि होि
असू असे म्हिल्यरस वरवर्े होणरर नरही.”

श्रीमांि बरपूसरहे ब महरररज यरांनी ‘यमर्े िलरव योजनर’ िरयगवरहीि आणून व्यरपररवृद्धीस हरिभरर
लरवल्यरचे सरांर्ून त्यरदृष्टीने ‘सबद्ध सूचनर’ िरीि जरवे असे, ररजर्षींनी सचतवले आहे . त्यरसांबध
ां रि,

दू रदृष्टीची सूचनर िरिरनर ररजर्षीनी म्हिले आहे : “नवीन बरांधले ल्यर िलरवरिील परण्यरचर उपयोर्
त्यरखरली असले ल्यर बऱ्यरचशर जतमनीि उसरचे पीि िरण्यरिडे होणरर असल्यरने त्यरिून उत्पन्न होणरऱ्यर

यर खोऱ्यरि, आजूबरजूस बऱ्यरच मोठ्यर प्रमरणरवर उत्पन्न होि असले ल्यर र्ळरची सरखर बनतवण्यरचर
िररखरनर, येथेच सरू िरण्यरचे िोणी व्यरपरऱ्यरने योतजल्यरस त्यरि त्यरस यश येण्यरसररखे आहे असे

वरििे. यर किवर अशरच इिर दृष्टीनी व्यरपरररच्यर अतभवृद्धीबद्दल िम्ही तवचरर िररवर अशी आमची सूचनर
आहे .”
वीस
लोिसेवच
े र शभररांभ : १५५·१५६
िोल्हरपूर (महरररष्ट्र ररज्य) येथे, िोल्हरपूर ररज्य रे ल्वे बरांधणीच्यर शभररांभ समररांभप्रसांर्ी यवररज शरहू ां नी
िेले लर भरर्षणरचर प्रररांभ ‘िनगल हां ि, तमत्र व प्रजरजन हो’ अशर सांबोधनरने आहे .

िोल्हरपूर ररज्य रे ल्वेची ही लरईन िोल्हरपूर िे तमरजपयंि जोडल्यरि आल्यरचे आढळिे.

***

अनुक्रमणिका

इांग्रजी भरर्षणे

अनुक्रमणिका

Twenty one

Turning the first sod of the
Kolhapur State Railway
***

Colonel Hunter, friends & Subjects
It would hardly be becoming of me to do more than thank on the present occasion for so
kindly supporting me in this my first public function. You will not expect from me anything
beyond the few words which it has been suggested to me to say.

The success of this Railway should have a beneficial in developing the resources of my state
and I hope that in the ordinary course of events it will fall to my lot to open this line within less
than three years from the present.

I am reminded that we are all under the benevolent protection of the British Government and

that, as we already know, during my minority every thing will be done to further the welfare of
Kolhapur, of which this Railway is a prominent instance,

***

On the occasion of the opening ceremony of the Kolhapur State Railway on 3rd May, 1888
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Twenty two

Sports for success
***

Colonel Wodehouse, Ladies, and Gentlemen,
This is the first occasion on which I have had the pleasure of presiding at the annual prize
giving at the Rajaram College, and it is a matter of much satisfaction to me that this year the
date has fallen while I was at Kolhapur. The report on the past year’s work, which we have

just heard, read by Mr. Candy, the Principal, is a record, which, I am sure, does credit both

to himself and the other able professors as well as to the students of the college. It is true

that, as Mr. Candy points out, the results in the examination of the Candidates for the
Previous and the Intermediate Examinations were disappointing when compared with what

has been done in former years but examinations are a proverbially uncertain test, and taking

the results as a whole the successes gained in the 1st B. A.; the Matriculation, and the
School Final Examinations show that the Rajaram College and Kolhapur High School are fully

maintaining their old and high reputation in the Bombay presidency. Particularly pleasing is it
to notice that Kolhapur has taken two of the coveted University Scholarships Mr. S. V.

Shevade, the Sir Le-Grand Jecob Scholarship and Mr. S. D. Devadhar, the 2nd Jagannath
Shankarshet Scholarship for Sanskrit. I think here in Kolhapur we are all proud with some
reason, of our school and college, and every student, who

***

At the Rajaram College; Kolhapur, on the occasion of Prize Distribution Ceremony of 3rd
Aprill, 1893

distinguishes himself, should bear in mind that brings credit not only to himself, but to his

town, and that pleasure in his success is shared in, not only by his immediate friends, but by

many personal strangers who yet have the common tie of pride in the school and College,
And it is not only University success that I mean. Let all remember, both the few who today
won the prizes and the many who did not, that their achievements in future life, whatever the

career be in which honour is won, will always be matter of pride and pleasure to their College

and to those like myself, take interest in it. To return to the report I notice with interest Mr.

Candy’s remark, that encouragement is given to qualified students to enter independent lines
of business, and not all to seek Government employment. It is a truth that every student here

would admit, in theory, that the doors of the Public Service are over-crowded with
candidates, whose competition injures themselves, and that India wants more of its educated
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young men to devote themselves, to mercantile, professional, and industrial pursuits. As I say
this is generaily admiited, but few yet apply the truth to their own cases. and indeed courage
and enterprise are needed to strike out a new line and to leave the beaten tracks. I wish,
therefore, all success to the to the four Kolhapur students who have had, we bear, the
originality to go to Poona and enter the dairy farm business.

Turning now to the physical education, I am glad to see that Kolhapur is holding its own
hitsertoo. The two victories of the cricket eleven over the Deccan College were events in

which all Kolhapur took pride, and I hope that match will become an annual affair. As to

rowing, I am sorry to hear that this sport is rather Ianguishing after the very successful start
made last year, and as it will never do to waste the advantage you have in the coaching of Mr.

Candy, an old Cambridge Cox, I shall be very pleased to remove the first difficulty mentioned,
and present two new sets of cars and I hope that you, the students of the School and the
College, will do the rest and that intime annual race with an eight of the Deccan College may

be one of the great events of the Kolhapur year. I must, however, strongly impress on you to
practise the virtue of self-help, and which the State gladly meets the heavy first outlay on

cricket ground and boats, remember, you are expected to provided for the upkeep of your
own amusements, and if there is no such arrangement already, I would suggest to you the

formation of a sport committee, of general subscription from each boy every term. In

conclusion, a world of praise is due to those who have pleased us to-day with the well

rendered recitations we have just heard, which show the result of much trouble both on their
own part and on the part of those who taught them.

***
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Twenty third

Opening of the Agricultural
Horse & Cattle show
***

Your Excellency, Colonel Wodehouse, Ladies & Gentlemen,
Few words are necessary in proposing this, the toast of the evening, the health or his
Excellency Lord Harris.

At this season of the year his Lordship has, I know, numerous engagements of every kind to
keep him in Bombay, and though be never spares himself any trouble or fatigue to oblige

others. I think it particularily kind of him to have overcome the difficulties, which I know
existed, and to have visited Chinchli. For two years past the show has had to be abandoned,
first on account of census, and then owing to the bad seasons; but I think we have made a

lucky start again on this occasion, which has been favoured by the presence of his Lordship.

Last but least, I must express my special thanks to her Excellency Lady Harris, who has a

undertaken this long Journey and it is a very long one for a lady to accept my invitation. This is
the first time, I hope it may not be the last, that I have had the honour of welcoming her

Ladyship it my state, and when she knows how much pleasure her presence gives to myself
and to all, I think she will feel some what Compensated for the trouble she has taken.

***

At a state banquet at chinchli in honour of his Excellency Lord Harris on the occasion of His
Excellency’s visit to that place at open the Agriculture Horse & cattle show on 4th feb, 1894
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Twenty four

Education for all
***

Your Excellency, Sardars, Ladies and Gentlemen.
The pleasant duty of welcoming your Excellency on behalf of the Deccan Education Society
has fallen on me, and I do it with the greatest pleasure.The sole aim and object of this body is

the spread of knowledge, and it is very lucky that on your Excellency’s arrival in this city your
first act should be in connection with it. The secretary will presently read to you a detailed

account of the origin and growth of society. I shall here only say that this institution is the
outcome of the constant efforts of a few young men in the cause of education. The people of
the Deccan know very well that society had to struggle with many difficulties, and they are

also equally aware how it has got over them. The New English School and the Fergusson

College have made education accessible to all classes of people. Every year many students

from these institutions successfully pass the University tests and carry away its honours and
prizes. But this is not, in my opinion a true measure of the real worths and merits of the

society. What I admire most is noble example of self-sacrifice and zeal in a right cause. which
the originators have set to the rising generations. The Society has secured the confidence
and sympathies of men of every class and rank in our Presidency, and we need not go far in

search of evidence for it. The handsome donations of Rs. 20,000 lately made by friend, Sir
Bhagvatsinghjee whom we all miss on this occasion,

***

Presidential Address: Opening Ceremany of the new Building of the Fergusson college at the
hands of Lord sandhurst on 28th march, 1958.

amply bear out my remark. In support of what I say, I may as well mention, the lively interest

which principal selby, Dr. Bhandarkar and other members on the staff of the working body
have been taking in it. Ever since the foundation of this Society successive Governors of this
Presidency have been taking deep interest in its welfare, and the recent visit of Sir James

Fergusion to these buildings even after his connection with this Presidency had ceased,

sufficiently attest the fact. The Society takes no doubt, that your Excellency also will feel the
same interest in it, and your presence here to-day may well be looked upon as the earnest of

it. With these few words and thanking your Lordship on behalf of our Society for your
kindness in complying with their request, I call upon the secretary to read the statement.

***
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Twenty five

At the Empire Coronation Banquet
***

I am deeply sensible of the honour that has been done me in associating my name with the
toast of the ‘United Empire,’ most especially since the toast has been proposed so kind by so

distinguished a statesman as Mr. Chamberlain. But I feel that it is an honour which I can

scarcely claim to deserve. The fact that this toast has been proposed by gentleman whose
name is famous throughout the Empire and is a synonym for Imperial unity, might have

suggested perhaps as more appropriate the association with the toast, on behalf of India,
names which have been more closely connected than has unfortunately been the case with

mine, with the defence of the Empire. As you are already aware my friends, the Maharaja of
Gwalior, the Maharaja of Bikaner, and more particularly the Maharaja Sir Pratapsingh, have

been more fortunate than myself in being able to come actively to the assistance of the
Empire in times of trouble; and they could with better right have replied for India to the toast

which has been so kindly proposed and so warmly received. But I can assure you that though
the flesh has been week, that is to say the opportunities have been wanting, the sprit has

been and is willing as, I trust, I may some day be able to prove. This, however, is the
personal aspect of the question.

I should like, if I shall not detain you too long, to say why we, the Indain Cheifs and visitors,

view with such peculiar gratification first our presence at this ‘Empire Banquet’ and secondly
why we

***

On 11th July, 1902 at the Royal Colonial Institute, London
take it as such a great compliment to be associated with a toast which has been proposed by

the Rt. Hon. Mr. Joseph Chamberlain. The Coronation of His Majesty which we may now
hope will not belong deferred, has for the first time brought to England not only represent

England’s great Colonies, and though on other occasions in the pas there may have been
gatherings in England of Colonial representatives from the King’s Indain Empire, but the

leading statesmen from as there have been gatherings of Indian Princes, to-night is perhaps

the first occasion in the annals of the British Empire on which units, from both have meet
together and felt at least we Indians feel that we all stand together as one indivisible body.

This, I feel, has been already said, much more ably, to night, but I known that my
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fellowchief’s would feel I was not doing my duty, if I did not, however inadequately, echo it on
their behalf.

***
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Twenty six

Path of Progress
***

Colonel Ferris, Shet Manikchand, Jahagirdars, Sardars, Ladies and Gentlemen,
I thank you most sincerely Shet Manikchand, for the honour you have done me in asking me
to poen this useful institute for Jain students.

The request has been made on behalf of the Southern Maratha Jain Association and I

consider that the birth of Associations like this indicates unmistakably the directions of the

powerful influences that have been working under the benign rule of the British Government.
One of the beneficent results of that rule is the commencement of the emancipation of the

backward classes from the intellectual and social problem to which they had been subjected
from time immemorial and the tendencies that are the outcome of our contact with West are

nowhere better illustrated than in such attempts of those communities to raise themselves.

We see everywhere encouraging signs of an internal awakening of the masses. The

Agricultural, the Industrial and the Commercial classes have all come to recognise the
necessity of spreading of education among these communities and for that purpose have
started associations in different parts of the country. In this small city, it is very gratifying to

see the sister institutions of the Marathas and Jains established side by side and I trust that
with mutual love and co-operation they will advance hand in hand on the path of progess.

***

Opening of the Jain Boarding, Kolhapur in 1905
I would certainly lay no great claim to any credit for their creation but I have always made it a

point to hold out every encouragement to those classes and it is a genuine pleasure to me to
mark their progress, and I trust I may be excused if I am included too look upon the results

small as they are, with a feeling bordering on pride. I cannot, however, ignore that the

success of such institutions is due also to the sympathetic support and encouragement, I
have been receiving from Political officers like my friend Col. Ferris.

The Jains hve had a brilliant past. Their ancient architectural works here and in the Deccan

bear ample testimony to their former greatness and civilisation. In the domain of literature
also, the Jain Saints of old have played an important part. The doctroine of respect for animal
life they have carried to a point that raises them almost to the level of divinity.
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With such a past, the Jains are, I am sure, now that they have thrown away their lethargy,
bound long to regain much of their lost glory.

I listened with great attention to your interesting address and felt particularly gratified by your

remark. “from here we might send forth not only promising doctors, lawyers, engineers and

Statesmen but talented merchants and skilful agriculturists who will carry forward in coming
ages the hitherto interrupeted annals of ancient times with fresh vigour.” That shows the goal
of your ambition. I quite realise how, for the present, you like all backward classes, feel
handicapped in the race of life and in your first efforts to raise yourselves, seek external help

but I would hold up for imitation your most laudable resolved to do away with the gocart as

soon as you are able to stand on your own legs and with all my heart, I wish you success in
your endeavour to do so!

Gentlemen, I wan’t detain you any further. I cannot, however conclude without offering my

cordial congratulations to Shet Manikchand, his brothers Panachand and Navalchand and his

nephew Shet Premchand for their generous help to the noble cause of educating their
brethern in raising beautiful edifice which I have now very great pleasure, in declaring open. It
is my devote wish that it may have a long and brilliant future.

***
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Twenty seven

Self-help for prosperity
***

Col. Ferris, Balasaheb, sardars, Ladies and Gentlemen,
I have listened with great interest to the brief history of the projected mill counted by Sardar
Balasaheb Gaikwad.

He has referred to certain grants and concessions. I think rather he has made to much of
them, I have done nothing extraordinary in giving those concessions and in other ways
helping the enterprise, the first venture in my State for turning raw material on the spot in to
manufactured articles.

No one can travel in to England and on the continent of Europe without taking mental note.
During the coronation celebrations of our beloved King Emperor, I had opportunities of seeing

in England and elsewhere the extraordinary progress made by the Industrial Arts and it often
struck me that something on those lines might be done even in my little State. How best to

utilize the resources of my small principality for the good of my people, was a question. I had
been constantly revolving in my mind when to my agreeable surprise, I found one day that the
matter was being earnestly taken up by the Sardars and moneyed Classes of this district. I

rejoiced to think that the spririt of self-help was alive among my people and all that was
needed to foster that spirit was to giv enterprise like the present helping hand. My brother

Princess and Chiefs of other states have already got mills within their territories but some of
those are state concerns. Personally,

***

At the Shahu chhatrapti Mills, Kolhapur on 27th sep. 1906
I am opposed to the energies of the already over worked machinery of the state being
diverted to objects alien to its proper functions and my aim has been and will be to develop

industries brought about by the co-operation of the people themselves and it has given me
sincere pleasure to hear that the few concessions and the little help that I have been able to
give, have done so much to further your project.

Let me assure you all, that this mill, the first in my state will always have fullest sympathy and
support and any proposals that you may lay before me will receive my best consideration. I
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quite sympathise with your determination not to let this concern go into the hands of great

Millowners and Millionaries, but I am sure you recognise the heavy responsibility involved in
this and I earnestly hope that you will spare no pains to make the interest of the shareholders,

your direct and permanent concern and show the public at large by your success that
merchanitle talents are not a monopoly of Bombay alone. Of course, in the beginning you will
have difficulties, but encounter them like men. I need hardly assure you that you may always

count upon my advice and hearty support, quite a sympathetic friend and adviser. You have
selected this auspicious day for today’s ceremony. In times gone by, on this sacred Dassara
day we all paid grateful homage to all that helped us in winning fame and glory. We honoured

the war horses and we honoured the arms of war. On this day the artisan worshipped his
tools and the husbandman his plough, on this day the frontier was crossed and victory
achieved.

The custom is still preserved and if now boundaries are not crossed in pursuit of material

fame, let us make up our minds to cross them in search of more honourable glory of industrial

development. We must remember, “Pleasure have your victories more renowned than war”.

Victory in these days has to be gained overapathy and ignorance and poverty. Let us fight
unanxiously against those evils. That success may crown all your efforts, and this is my most
cordial wish.

***
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Twenty eight

Opening of

Col. Merewether Ground
***

Colonel Merewether, Ladies and Gentlemen,
It is nearly Twenty years, Colonel Merewether, that I have had the pleasure of knowing you. I

quite rember the time when you were here as 2nd-in-commanded and used to encourage is

in different sports. Our acquaintence then commenced has now ripened into friendship and
as a small token of my regards for you and appreciation of your keen interest in all manly
games and sports. I requested you a few weeks back kindly to allow this Cricket Pavilion to

be named after you and your portrait to be placed therein You were good enough to grant the

permission. The building. I am sorry, is not quite finished as I should have wished. But it has
been my earnest desire that its opening ceremony should be performed at your hands and I

hope you will kindly excuse me for asking you to do the function at this rather premature
stage.

You have not been very long here as Resident and political Agent, S. M. States but during
that short time, allow, me to say, you have rendeared yourself to every one by your courtesy

and sympathy and the affairs of this part of the country have ben going on most smoothly and

satisfactorily. You will of course of time return to us as permanent Resident and Political
Agent and I trust that in the mean while you will continue to keep alive your interest in
Kolhapur and S. M. C. States.

***

Opening of Col. Merewether Cricket Pavilion at Kolhapur in 1912
Gentlemen, I cannot allow this occasion to pass without again publicly referring to the

dastardly attempt made on the life of His Highness the Viceroy at Delhi. The incident is fresh
in the minds of you all and I make no doubt that you all join with me in detesting the culprit

and his act and sympathise most heartily with Their Excellencies, I shall only add that
something more than mere expression of such feelings is necessary. Government of course
straining and will strain every nerve to trace and bring to book the offender but it is the duty of
every one of us to heartily co-operate with them and do our very best not only to unearth the
miscreanth but to put down and crush the spirit that is at the bottom of villainous act.
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Colonel Merewether, I now request you to declare this Merewether Pavilion open.

***

अनुक्रमणिका

Twenty Nine

Welcome to Lord Willingdon
***

Your Excellency, Colonel Wodehouse, Chiefs, Jahagirdars, Ladies and Gentlemen,
Before commencing proceedings of the cmemoney for which we are assembled here, viz. to
unveil the statue busts of Their Majesties the late king Edward VII and Queen Alexandra, King

George V and Queen Mary and their Royal Highnesses the Duke and Duchess of Connaught
in humble taken of my loyality and devotion to the Sovereign and members of the Royal

Family, I desire to accord a most cordial welcome to your Excellency, to my capital and
express my deep gratitude to you for your visit, I feel proud that my state should be the first to

receive the honour of your Excellency’s visit. The present time, too, is most opportunety as
the recent rains have banished all fears of scarcity and what, but for the timely rain-fall, would

have been a bad year is now converted into one of abundance and prosperity, I am only sorry
that lady Willingdon has been unable to accompany Your Excellancy. We all miss Her
Ladyship very much on this occassion.

I would take this opportunity of publicly expressing my sense of gratefulness to Govt. for
enhancing the prestige of my state by raising the status of the Political Agent here to that of

the Resident and it is a source of sincere gratification to me that my friend Colonel
Wodehouse should have been the first recipient of that honour. His

***

Welcome to Lord Willingdon, the Governor at Kolhapur on 23rd Nov. 1913
connection with my state dates from the time of my minority when his respected and beloved

father the late Colonel Wodehouse was Political Agent. I have a lively rememberance of the

affectionate and anxious care he bestowed on my education. I owe him a debt of gratitude as

I also do to his son to whose sympathetic help I am indebted for the smooth progress of many
a reform in my administration. In my educational policy and the great irrigation scheme I have
taken in hand, his help and advice are most valuable to me.

Of the August Royal personages whose busts Your Excellency will soon be unveiling. I need
say but little. Their noble deeds are to well-known to the world for me to recount them here.

They will ever remain enshrined in our hearts, My subjects have already raised humble yet
fitting memorial to our late gracious sovereign King Edward VII and the farmers in my state are
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even now deriving benefit from the King Edward Agricultural institute. More, however, is still
expected of it, and it is hoped as primary education advances the institution may become

increasingly useful to the rayats of my state. The Cornation Darbar at Delhi was a unique

event. It could never be effaced from the memory of those that had the good fortune to
withness it and it was there that their Most Gracious Majesties King George V and Queen

Mary won the hearts of people of their country by those divine attributes which the East is

accuctomed to associate with royalties of their Royal Highnesses. The Duke and Duchess of
Connaught I have an affectionate recollection, during their stay in this country their affability

and courtesy did more than anything else to cement the ties of friendship between the ruling
Chiefs of India and the members of the Royal family and it is my sincerest with that during

Your Excellency’s regime those ties my by God’s grace be still more firmly kint together so as
to rebound the honour of England and India and make for the peace and happiness of both
countries.

I now respectfully request Your Excellency to unveil the busts.

***
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Thirty

Welcome to

Maharaja Tukojirao Holkar
***

Your Highness Maharajasaheb Holkar Bahadur of Indor, Sardars, ladies and gentlemen.
I have great pleasure on this occasion to express my feeling of gratification at the honour
done me and my people by Your Highness by an intimate friend of mine and I had the

pleasure of the cordial visit from him. I am to-day overcome by feeling of thankfulness for your
presence among us by which Your Highness has helped to strengthen old ties. On the

present occasion of Agricultural Exhibition which is the first of its kind which I am holding in
my territory, I am extremely obliged to Your Highness for participating in the function and in
presiding at the prize distribution.

The success of the Agricultural show is in no small measure due to the part Your Highness

and the Maharaneesaheb have to heartily taken. During the short stay of Your Highness at
Kolhapur, You and your worthy Maharanee have won the golden opinions of my subjects by
the great interest taken by you in history of this State, its art, and its agriculture, by the

intelligent questions which Your Hinghness asked when looking over exhibits. I have to

heartily congratulate Your Highness for the intelligent interest and sympathy displayed by Her
Highness Maharanee Indirabai and for her appreciation of our efforts in the cause of education
and specially female education. Her highness,
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visit to our Girl’s school and the women’s Hospital and to the religious shrines in and near the

capital, has given us great satisfaction. I cannot help complimenting Your Highness on Your
Highness love of manly games such as wrestling and fencing and also shikaring where Your

Highness distinguished yourself in pigsticking. The visit of Your Highness has given

unbounded pleasure not only to the host, but to all his subjects as is well indicated by the

immense crowds at the station and other places. I have once more to thank Your Highness
and trust our friendship may strengthen with time and that I may have an early opportunity of
welcoming Your Highness and the Maharaneesaheb and the prince Yuvaraj and the Princess.

***
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Thrity one

For Truth, Justice & Liberty
***

The present is unique occasion unprecedented in the History of the world. The message sent
to us by His Majesty, the King and the Premier convey a call to a most sacred duty. We are

asked whole heartedly to help in organising the man power of India and developing and
utilising its resources. So far as words go the response has been on the whole most cordial.

However important the political questions that have been engaging the attention of the Indian
Public may be, this is not a time to embarrass Govt. by pressing upon them the advisability of

their instantaneous solution. The questions involved are of too complicated nature to be dealt

with hurriedly and any attempt to rush them will only defeat its purpose and may infinitely
prolong the end in view As one of my brother Princes pithily said ‘What is it that we give and

ask from Govt.?’ He answered the question in a monosyllabic word ‘Trust’. Who will not
agree with him? It say therefore, let us trust Government: This is not a time to wrangle or to

refer to what might have been done by Govt, or try to bring home to them the results of their

past policy. Let the date past bury its dead. Let us now rally round the standard of Truth,
Justice and Liberty which the allies are fighting for. Let all other considerations be shelved and
let us concentrate our energies and have the whole brain power of India on the solution of one

great question, who to help Govt. in winning war, how to collect and organise the great man
power of our vast country, combatant and non-combatant and make the fullest use of its
resources.

***
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have already made to Govt. certain suggestions and I am placing them before this conference

for consideration. May idea is that every where in India attempts should be made to raise

selfcontained Battalions for Geographical units; after which they should be named. For my
small state I have made a proposal for raising a battalion of combatant and making a depot of

non-combatants and arranging for a treatment of the sick and wonnded and convalescent, to
keep well trained recruits in reseurve for drafting them into the battalion, thus to keep a
constant supply of combatants and non-combatants required for the army.

***
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Thirty two

Agriculture : the basis of our
economy and its problems
***

It is fortunate circumstance of the times that government is taking keen interest in the

development of national industry of this great country. Interest of government in this respect
can be traced to the middle of the 18th Century. India was considered and is a great source of

raw products required for manufacturing purpose. Cotton had attracted the attention of
Government. The crop is even now engaging the attention and government of India have only
recently appointed touring commission to inquire into the extension of cotton cultivation and
suggest ways and means to improve its staple.

On the present occasion I am happy to note that the interest of Government is not going to be

centred round the supply of raw products for the manufacturing centres of England but it is
going to be extended to the general development of agriculture and improvement in the
condition of agriculturists. More than 80% of the population of this country is depended on

the agriculture industry. In my state, practically the whole state depends for its prosperity on

agriculture. We have hardly any other industry worth speaking of. My interest in agriculture, I
may say, is of long standing and I have been making efforts to assist my people I have found

with my experience that though these efforts are sustained, the results are not equal to these

efforts. I can’t say that the Indain cultivator does not know his business. In fact he is a best
cultivator. If he is found to
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stick to what outsiders may call crude methods those are the methods which suit his
economic condition. He understands the possibilities but he handicapped.

To understand his real position, it is necessary to know the disabilities under which he has to
work. These disabilities can be classified under four heads:
1. His ignorance i. e. his illiteracy.

2. His want of means to get cheap capital.
3. His smallness of holdings.
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4. And want of organisation in the disposal of his produce.
His first disability is great, viz illiteracy. To get over it, the only way is the spread of the
education among them. To achieve this object of predominant importance I have lately

introduced in my state compulsory primary education. I should not fail to say that I have but
made a beginning. It will take sometime to extend the measure to the whole state to my

satisfaction. The only desparture I am anxious to make from the ordinary course is that, I want
to give education to suit the condition of my people. In villages especially, the instruction will

be limited to the three R’s and practice in agriculture. I consider this precautionary provision is
necessary. It is no good weaning the peoplesons of agriculturists from the occupation of their
fathers. Education should create a pride for the ancestral industry and not contempt. A village

school will generally be provided with a small farm to create pride for physical labour. Our
boys should understand the dignity of labour.

For the second disability want to cheap capital. I am having co-operative societies
established on the British model. I can’t say that the present lines on which those societies

are run the only best lines. We shall have to watch the progress. We have yet to get more
experience before we make a departure.

With regard to the smallness of holdings, I am afraid, there is no easy solution within the

means of the states. The law of inheritance comes in the way which enjoyes equal division
among the heirs of the holders. We can only limit further sub-division of the survey number.
This is a make shift, but it is worth attempting. The question is engaging the attention of the

Bombay Government and United Provinces. I am watching the results. I shall be glad to follow
the lead of British Government. Lately Dr. Harold Mann brought out an interesting book
‘University Series’ showing the deplorable condition of our Deccan agriculturists. It is sure to

attract the scrious attention, not only of Government of Bombay but of the Supreme

Government. There is one more way, by which this difficulty of the smallness of holdings can
be minimised and this is encouragement to the emigration to East Africa, conquered from the

Germans, which should never be returned. Some of the territory might be reserved for Indian
soldiers, who have helped in so valiantly wresting it from the enemy, and if my suggestion be
accepted, it will be a fitting reward for their loyalty and bravery also.

I hail with joy, therefore, that the question of agriculture and its development is before the
Princess Conference.

***
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Thirty Three

At the Princes’ Chamber
***

I differ from the Patiala draft scheme about the composition of the Chamber, and enter my
strong protest against it. It is a decided setback on the Bikaner Note. The scheme gives the
eligibility for admission to the chamber of those Princes only who have unrestricted civil and

criminal jurisdiction over their own subjects and the power to make their own laws. It further
empowers the Chamber so constituted to ‘add to it’s number the rules of other States whose

inclusion the Chamber may deem advisable.’ I am aware that sentiment and want of a definite

single criterion to fix the eligibility at, are defficulties which we have to meet. But if our claim is
to speak for one third of the area and one fourth of the population of this country, it is
impossible to see why Princes with sovereign powers only should be the masters of the

situation. This is the reversion of the principle of representation. Is the committee aware as to
at States it will have to exclude? It is an insult to the States so left out and I regret, I have to
say that the suggested method of composition will unfortunately be the beginning of the end

of the Chamber before it is formed. Is the Chamber intended to unite or create a split? It is
rather strange to see that
1. Revenue

2. Population
3. Extent
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4. Honours

5. Acknowledged position

6. The respect in which certain States are held and

7. The time and the spirit in which we are living should not have weighed with the

committee.

Does the committee want the chiefs who have no sovereign power to form another Chamber

in opposition to the on proposed? I am sure they would not allow the Chamber, as proposed
to be constitued by the scheme, to represent them. And why should they? The British
Parliament can have within its four walls almost the same number of members as the Princes

and Chiefs of India. They do meet together, and can deliberate upon and decide matters of
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the highest importance to the whole of the world. The House of Lords does not make
distinction between Dukes and Lords. The hereditary and created Peers do sit together. In

contries which have State Government small and big states meet together, Prussia and other
States can transact business together. I appeal most earnestly to my brother Princes and

Chiefs to rise above sentiment and be equal to the occasion. We may have different number

of votes for different States according to their status, importance, Iandrevenue etc., and may
annex that list to the constitution of the Chamber, as is the case in Germany. We might give
votes to groups of States on the basis of salutes, extent, population, powers etc, if a body of
all the Princes is considered unwieldy. But complete exclusion of some is undersirable.

***
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Thirty four

The Dream of National Army
***

I have not come down here to repeat what is already published in the papers; not to make a
political speech. I am proud to say that speech making is not in my line. I have come here to
say what we ought to do and what Govt. should do for us at this critical time.

We know that our enemy, the German has no conscience, no sentiment and I may even say
no humanity. Keeping this in mind we had make every efforts that is in human power to
conquer him. We must raise both men and money for this. The chief thing that is wanted

however, is mutual love or mutual thrust between us and Government. We must love and
trust Govt. and our love and trust, I am sure, will be amply rewarded.

This is not a time for us to wrangle and to make demands for higher military post or political

rights or lay down conditions on which our whole hearted help will be given. We should claim
the privileges by our feeds and win them by force of loyalty and love.

Time has no doubt come when we must compel Govt. to open a sandhurst in this
presidency. But this should be done by the heroic

***

This is an appeal at the Bombay War Conference inJune, 1918 made by H. H. the Shahu
Maharaj to the public to support the war. In the appel he has explained the need and form of

the National Army. No doubt, in his mind the draem of India as an independent Nation was
clear, and also he had thought of the means and ways of the building a true Nation.

Deeds of fighting races who have spilt and are spilling their lifeblood on the field of battle and
are winning military honours. Why beg for such things when we have now got an opportunity
of compelling Govt by feeds of loyalty and valour in the field? I for one would not ask for a
commission before I am qualified for it. I would be more a nuisance than of red use fitting if

commissions are given to native officers in the army who have made their mark on the field.
What we want at present is action, not words. This is not a time for tongue or pen but for the
sword.

Questions like raising a national army had better be postponed tiil after the war. Some wanted
to raise a battalion of their caste to render some help to Govt. The object was certainly
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laudable but they could hardly make up even a company. What then is good of talking of a

national army now? There is ample time after the war to think of this and perhaps even more

important things. It is our duty at this juncture to help Govt. heart and soul in collecting and
organising man-power and in developing and economising our material resources. It is not a

time to spend our money over palaces and theatres and I may even say over buildings and
roads but every pie that can be spared must be devoted to war. Even the buildings and

hospitals we possess should be handed over to the military authorities. This will no doubt

entail some inconvenience and perhaps hardship on the civil population; but we have to bear

in mind what the people of England are suffering and what sacrifices they are making; ours
are nothing to theirs. We need not go so far when we have before us in our midst noble

examples of self sacrifice and tireless work. I refer to what our President Lord Willingdon, and
his energetic consort have suffered and have done. We have but to follow in their foot steps.

Let us not allow, therefore, our attention to be diverted by any thing from the main purpose

viz. to win the war and I would seize this opportunity of appealing with all the earnestness, I

can command to fighting races of India. They should remember that on them mainly depends
the future of this country. It is for them to uphold her past military traditions and of glory and
preserve untarnished her honour by deeds of valour and I feel confident they will not fail to do

their part. I am equally confident that we are all agreed on one point that we must win the war

and for that purpose every one of us is ready to make any sactifices, I have therefore, great
pleasure in moving the following resolution which I am sure, you will accept.

That this conference authorises and requests His Excellency the Governor to convey the

loyalty and dutiful response from the Presidency of Bombay to his Majesty’s gracious
message and an assurance of the determination of the Presidency to continue to do her duty
to her utmost capacity in the great crisis through which the Empire is passing.

***
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Thirty five

The Home Rule Party
***

The so called Home Rule party is neither in touch with the masses nor have they sympathy for

them. All they want is power for them selves. I do not at all like the idea of these extremists

holding out a threat to Government at such a critical time. They say in effect that if their
demand for Home Rule is not satisfied, they will not help Government in getiing recruits as if

they can influence recruiting one way or the other. But the wonder is that, I am inclined to

believe, Government is afraid of them. I am decidedly of opinion that they cannot raise a

single recruit nor will they be able to prevent men from offering as recruits. The masses do not
know these men. The Brahmins could not raise the promised number of men, though it was a
very small number they could offer to give even from their own classes. Far from raising a

battalion, I think they could not even get together a sufficient number for a Brahmin company.
Such are the people of whom Government are now afraid. I am speaking rather plainly but I
beg to be excused if I overstep the limit. The Non-brahmins are only just now awakening to
their degraded condition and to the severity of the social and religious laws of Brahmins which

had hitherto put them down. Naturally they are suspicious of that if power again went into
their hands, attempts would be made to bring back to life the old Brahminical regime. Their

religious heads are already trying to organise their forces on the modern and revive what they

call Chaturvarnya the old four watertight compartments of castes among Hindus-Brahmins,
Kshatriyas, Vaishya and Sudras. Naturally they are
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afraid that under the levelling infiuence of the sympathetic rule of the British Government,
castes may lose their rigidity and Non-Brahmins may rise in she Social scale and may try to
come up with the Brahmins and claim equality. From their point of view, they are perhaps

right. The British rule had certainly conferred this great blessing on the ignorant and downtrodden masses. They have just now begun to see and realise the past in its true colour and
to know the causes of their present degraded condition. They certainly want the same kindly

and sympathetic administration till they are, so far as literacy goes in some degree, atleast
comparable to the Brahmins, They naturally with that great gulf between them and Bramins

should lessen and should not at any rate be allowed to widen. With this end in view, I am
trying to introduce free and compulsory education in my state.

अनुक्रमणिका

***

Thirty Six

Lord Willingdon’s Visit to Kolhapur
***

Your Excellency, Jahagirdars, Sardars, Ladies and Gentlemen,
It is close upon five years since I had the honour of welcoming Your Excellency on the
occasion of your first visit to my capital. Times have since considerably altered. The peace

and tranquility, which reigned in the world then, have given place to the brutal struggle that

has involved all the civilised nations of the world, and diverted their attention from all peaceful
pursuits. They have all joined together and are doing their utmost to terminate the war by the
speedy victory for the cause of Allies. India, as forming an integral part, of the British empire,

is called upon to do her Part, and we are proud that she has responded whole heartedly. But
the critical moment has now arrived, when we must all redouble our efforts and give the final
blow to Prussian militarism and, once for all, rid the world of the past. The clarion call to duty

has now come from our most revered and beloved Kind Emperor, and it is to impress on us

all here the urgency of that cause that Your Excellency, amidst Your heavy and important
work, has found time to pay a flying visit to my state I offer my most hearty welcome to Your
Lordship.

My little State, as Your Excellency is aware, has contributed its mite both in men and money

towards the war, and I have learnt with pride that my men have not lagged behind in doing

their duty on the field. My subjects, have on this occasion Ioyally come forward to their
humble part in the sacred work of rescuing mankind from the
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tyranny and barbarism of the Hums, and I feel confident that they will continue, with alacrity,

to give their quota till the war ends in a decisive victory for the Atlies. The difficulties no doubt
are daily increasing. Prices have gone up abnormally and so have wages. But we now, more
than ever, to brush aside the purely pecuniary mercenary aspect of the work and be prepared

to make sacrifices, in the higher interests of mankind, as champions of liberty, truth and
justice.
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I need hardly allude to the sacrifices that England and her Allies are making. In that country
there is not a house without mourning. Even in our midst examples are not wanting. I should

be exused, Your Excellency, for pointing to Your noble self. Notwithstanding the heavy toll

the war has taken from your own family, sense of duty has impelled Your Excellency to
continue in office and discharge its arduous duties. I should say the same of your energetic

consort, Lady Willingdon, whose gracious presence we miss here today. I would also take
the liberty of referring to yon, Col. Wodehous, from whose family the war has claimed half a
dozen persons in wounded and lost, including your own dear brother. Such are sacrifices that

are being made by all, irrespective of their rank and positions in life, and I sanguinely hope
that the same spirit will animate my people and Kolhapur will not lag behind. I need hardly
remind you that the wily enemy has his eye on India and his agency of intrigue is working not

far from our North Westorn frontier. Your can now realise how close menace is threatening. I

would, therefore, ask you all to always bear in mind that every rupee you contribute, and

every man you send to the front, is a nail in the coffin of the enemy and takes us nearer the

goal. My most earnest appeal, therefore, to you, my Sardars, Jahagirdars, and other
subjects is that you should be prepared to face the evil boldly and courageously and to
sacrifice to the last drop of your blood and to the last pie in your pocket in defence of your
hearth and home.

Some pseudopatriots think that this is a proper time to make bargains and lay down
conditions considering the deep debts we owe to the Brithsh Government have. I think no

worst time could have been chosen. This is a time to repay, at least in part, that debt by
giving wole hearted help, to strenghten mutual trust and mutual love and wield together in
adamantine bonds, the ties that bind us to the Empire Government have but recently

announced the constitutional reforms they propose to introduce. A hue and cry was raised
that Government officials come in the way, but the proposed reforms have satisfied for the
present all sober minded politicans and in my opinion they bear eloquent testimony to the

generosity and sincerity of Government and their desire to see this country take her proper

place in the sisterhood of nations, comprising that marvellous political organisation, the
British Empire.

The scheme embraces also the Indian Princes and Native States and measures ared

proposed to deal with them on more equitable and liberal lines. But they too have to realise
that the liberalsing influences, that are at the root of the proposed reforms, will be felt
everywhere and so will have to be prepared to welcome them in their State, It is now the duty

of us all to make, not by words but by deeds, our appreciations to the beneficent actions

taken by Government. This is the only right way to bring nearer the accomplishment of India’s
objective.
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Let me not Your Excellency, detain you long.Your visit is most timely and it will certainly

heraten us to do the sacred work, we have to perform with all the energy and vigour we
possess. I have faith in the Justice of Him that guides the destinies of the Universe and
buoyed up by it, I trust, the day may not be distant, when the arms of the Allies will come out
victorious form this deadly struggle for freedom, peace and tranquility be for ever restored the
world.

In thanking you again most cordially for the honour done to me, I have to crave Your

Excellency’s indulgence for what may look like lack of enthusism on my part in the receiption
accorded to you. Your Excellency knows the cause. I need hardly refer to the tragic domestic

occurrence in my family which has cast a deep gloom over my whole State. Let me, however,

assure, Your Lordship, that though the customary outward from and show are wanting, our
welcome to your Excellency is none the less warm and hearty.

***
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Thirty seven

Foundations of social Justice
***

Your Excellencies, Colonel Harold, ladies and Gentlemen,
I should like to congratulate your Excellency on having brought with you the much waited rain.
We have now a fuller water supply and the prospects are most hopeful. It is hope we may
now have bumpers crops and a prosperous seasons and people will be happy and

contented. Before proposing your Excellencies’ toast, I trust, I shall be excused for referring

to a most sad event, as it is uppermost in mind at present. I mean the sudden demise of my
dearest friend His Highness Sir Bhausingh Maharaja of Bhavanagar. We have been friends

since boyhood, when we were together receiving education under Mr. (Now Sir) Stuart M.

Frazer, then our respected tutor and guardian. It is just a year since the loss of my young son
was a heavy shock to me but the present shock is still heavier. What I feel most is that, I did
not go to see my friend during his last moment, though I was called by him. No one thought

that his end was so close. But it has pleased Heaven to take him away almost in the prime of
his life. This is not the occasion to dwell on his various qualities of heart and head. Suffice to
say that, his loss is not only a loss of Bhavanagar, but it is a loss also to the British Govt. and

the void caused by it is not easy to fill. It is, therefore however, the will of providence to which
we must humbly bow. In proposing to toast to your Excellencies, I take the opportunity of

according my most cordial welcome to you to my capital, I have been looking forward to Your
Excellencie’s visit since

***
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May last and felt very much disappointed when calls mare important prevented you from
carrying out the programme of your intended tour, which had included a few days shoot in my

jungles. But I could realise from subsequent event, how necessary was Your Excellency’s
presence then in Bombay. Indeed we shuddered to think what might have taken place but for

Your Excellency’s patience and for bearance and genuine sympathy for the people, which
alone saved Bombay and I heartily congratulate Your Excellency on handling the situation with
such tact and skill.

Your Excellency’s visit at this time is most opportune. The signing of the Peace Treaty by the
Germans has banished all fear of war, not only for the present, but let us hope for all time to
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come. In bringing about this happy result Great Britain has played a noble part. It is worthy of
her sons who have raised the vast British Empire, all members of it have shared the toils of
war and India, including its Princes, have not lagged behind. My little State has continued its

mite in men and money and naturally my subjects are jubilant at this time. At such a time of
joy and rejoicing Your Excellencys’ visit is most welcome. I should like to say a few words

about what in my humble sphere. I have been trying to do to improve the lot of labouring and
other backward classes that it has brought prominently in view. My principle has been to take

care of the weak among the subjects more than that of the strong. Their condition has from

the firs appealed to me personally, and it has been one aim of my administration to do level
best, to cure the evil. With this end in view I have been labouring and for the last Twentyfive
years I have been offering them special facilities to learn. When I assumed my powers, I found

that they had no leaders. That was a great want-the evil of India is that each Caste looks after
its own people-and they are indifferent to others. I, therefore, encouraged the different
Castes; tailors, goldsmithes, Mohomedans and the depressed classes or untouchables as

they are called, to have their own hostels. There the boys are looked after by superitendents

of their own castes. They can study there free from the unhealthy influence of the great Delhi
Darbar was taken advantage, and has its own influence of them. They treat all persons alike

the rich and the poor, and those called high and low classes. I have of course to
acknowledge the debt of gratitude, I owe to all Political Officers, of the British Govt. I have
had to deal with, I may be permitted to make special mention here of the valuable help

received from my old friend Col. Harold, whom I have the honour of the having as my
Resident. I have a claim on him and he has been most helpful. I quite remember the old days
when we went out riding and pigsticking all over my state. He knows this country and the

people very well. I have however, one complaint to make against him, that whenever I go to
see him, I find him at his desk and when I seek his advice he is fearlessly outspoken, and

when I wrote to him letters which took me days to think about, I find that replies to them reach

my hands within a few hours of the receipt by him. I afraid it is now too late in life for him to
change.

I would not say much here about the reform scheme of Mr. Montague now before Parliament.
It is sure to influence the Indian States. But if I may be allowed to express opinion at this

stage, I would only say that I for one would hesitate to make any constitutional changes in any
State in the direction of the reforms until the general level of education among masses has
risen and is atleast partially equalised with that of the higher classes.

I fear, Your Excellency, I am detaining you too long, but cannot conclude without thanking
Mrs. Harold most sincerely for all the trouble she has taken for me in looking to the comforts

of the guests. Above all I have to express my feeling of deep gratitude to Lady LIoyd for the
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honour she has done me in gracing this occasion by her presence. Ladies & Gentlemen, I
now request you to drink to the health of our distinguished guests, Sir George & Lady LIoyd.

***
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Thirty Eight

At the S. M. C. Chief’s Conference
***

I have been always urguing, that all the Indian Rajas should be included in the council of

Princess. The word ‘chief’ does not sound well in my ears. The obvious reason was that the

word indicated tribal leadership which was not a proper designation for the Indian ruler who
were in a slightly varying degree the Rajas or King of their own people. The inclusion of the

Chiefs or Rajas would give strength to our cause and will enable us to put forth vigorously our

difficulties before the Government. Ever since my return from Delhi I endeavoured my best
that a Conference of this kind should be held to represent the claims of the smaller States to

Government. I requested His Excellency, Sir George LIoyd to give us permission to hold such

a Conference and His Excellency, very promptly and graciously replied to me stating that His
Excellency’s Government had no objection to the holding of such a Conference.

***
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Thirty Nine

The Philosophy of Educationol Policy
***

My principle has been to take care of the weak among my subjects more than the strong.

Their condition has from the first appealed to me personally, and it has been the one aim of

my administration to do my level best to cure the evil. With this end in view, I have been
labouring hard for the last twenty-five years. I have been offering them special facilities to

learn. When I assumed my powers, I found that they had no leader. That was great want. The
evil of India is that each caste looks after its own people and they are in different to others. I,
therefore, encouraged the different castes such as Marathas, Lingayats, Jains, Tailors,

Goldsmiths, Mohomedans and the Depressed Classes or ‘Untouchables,’ as they are called,

to have their own hostels. There the boys are looked after by Superintendents of their own
castes. They can study there free from the unhealthy influence of their homes. I have also
opened a separate class for Patils. The occasion of the Great Delhi Darbar was taken

advantage of and, in memory of it, this class was started to train village officers, and their

sons for the duties of Patils and Talaties. These classes are proving more and more useful
and the Talatis are working efficiently.

Different communities want different sorts of institutions. The Marathas would like to have a
Sandhurst College, while the literary classes will desire to have an Arts College, but very few

would care to go in for technical or industrial institutions. At present the money collected from
all classes goes to support institutions
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In 1919, during the visit of Sir George LIoyd, Govt. of Bombay to Kolhapur
for the benefit only of the intellectual classes. But I am for encouraging first such institutions

as will be useful to all, and with this object. I have recently introduced the measure of free and

compulsory education. That is essential for progress in every branch-industrial, Commercial,
etc. Instead of applying their energy to institutions for secondary and higher educational

bodies should I think, work hard for the spread of free primary education. It was my friend

Lord Sydenham who agreed with and encouraged me in this measure. I am quite aware of the
difficulties in the way of making primary education compulsory, but to make it free is not so
very difficult.

***
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Forty

To Sir S. M. Fraser
***

It is after a quarter of a century, Sir Stuart Fraser, that you have returned to Kolhapur and I

welcome you most cordially. When I see Lady Fraser and yourself once more among us,

happy recollections of the joyous time we had with you are brought back to me, and I feel as
through that delightful period of boyhood had come back again. I consider myself very lucky
indeed that you have been able to pay us a visit, short as it has been before your departure

from India. It has given you an opportunity of seeing what fruit the pains you took with your
pupil have borne. There is no doubt that Kolhapur has vastly changed since you saw it last. It
is for you to judge in what direction the change has been.

During all this time it has been my earnest wish and constant endeavour to do everything in
my power to educate the masses, to inspire them with a higher standard of life, to root out

superstition and with it the causes that have led to the singularly artificial state of our society

– the inqualities between man and man-that we see on all sides. The task is not easy nor the
work light. The inertia of ages has to be overcome, and the old order of thing has to be

changed out. What part I have played in bringing this about, at least partially, it is not for me
to say. If I have succeeded in any small measure, the credit belongs to those who have

heartily worked with me. Foremost among them is my beloved brother, Bapusahib, without

whose help I do not know what I should have done. The social and religious reformer has also
come to my aid, and I will not hesitate to

***

In Feb. 1920 at Kolhapur
acknowledge the great value of the work done by the Christian Missionaries in my state and

especially by the American Mission. They have made men of the very dregs of society and

have set a unique example of self-sacrifice and selfless devotion to duty. The object lesson
cannot be lost on one who has eyes to see. This is not the place or time to go into details of

the measures introduced by me to carry out the end in view. You have heard and seen
enough to give you a fairly accurate idea of what is and has yet to be done. Before the latter
the former is but a drop in the ocean. The great War has open our eyes.

The last four years have witnessed the fall of the most despotic autocradies in the world, and
unless we in India profit by the lesson, worse evils may have to be faced by us, and that is
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why I feel the crushing weight of the heavy work now before the Indian Ruling Prince, and I

trust the moral fibre you have helped to develop in me may prove sufficiently strong to bear
the strain.

***
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Forty One

National & Rational Ideals of
a Social Philosopher
***

I deem it an honour to be invited by my Maratha Brethren to lay the foundation stone of this
Maratha Boarding. With equal enthusiasum do. I fulfill this very pleasant task. This tree has
been planted as the result of the magnanimity of H. H. the Maharaja Powar of Dhar, the

welknown patron of the Maratha cause. But I venture to say that it would not have flourished
had it not been for the care of the gardener to whose charge it was committed. And why
should an organization not flourish when it has secured the fostering care of workers who are

not only selfless but who are self-sacrificing, dutiful and truth loving? The History of the
Marathas amply bears out how the Patil class has done deeds appropriate to the times in and
creditable to the community which they lead. In tose rough days of conquest, they have

yielded to the none martial powers and in these days of peace they are carrying on their battle

with ignorance the real enemy of the people. It is no mean credit to say that it is to such a

reputable class that my friends Raoba Thorat of Vani and Dada More of Pimpalgaon Baswant

belongs. The sacrifice and labour which these two gentlemen have undergone in the cause of

this Boarding are too welknown to be toll. The list of sympathetic helpmates who have
supported the cause also too long to be enumerated, I therefore, content myself only with

expressing my respect for them and appreciation of their good work. However our Maratha
Samaj, I take this opportunity to say, is far more indebted to Bhaoosaheb Thorat for his
having permitted his son to be missonery in

***

On the occasion of Laying foundation stone of Maratha Boarding at Nasik on 15th April, 1920
the cause of his fellows even at the cost of neglect of his personal affairs. Verily as the seed is
so is the plant. More than his our Bhaoosaheb is to be congratulated as the happy father who
has realized in his case the natural desire of his kind that son should excel his father.

The policy of this Boarding, I am glad to say is worthy of imitation. Though it has sprung from

the magnificient donations of the Marathas the time of the Maratha Educational conference it

really speaks volumes for the patriotism and liberal mindedness of the organizers to find the

Boarding kept open to students of all the castes. One can never succeed in adequately
praising the efforts of those who come forward with full moral courage and with the true spirit
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of satyagraha to practice the elementary principles preached by the Sataya Shodhak samaj
that all people as the children of God are kith and kin. That this principle should spread as

widely as possible is a consummation devotly to be wished; for none can doubt that it is a

spread that will be greatly instrumental in bringing about unity by toning down angularities of
the castes.

At one time, I confess, I was conservative and as an upholder of orthodoxy believed in the

perpetuation of the caste system. The idea that thereby I was obstructing the progress of
others never occurred to and I even felt it dangerous to my religion to preside over public

meeting of other castes. Nor do I like even today to preside over public meetings of the
particular castes. But the reason in the two castes are as distant as the poles. To preside

over caste meetings was to me in early days an irreligious act. Now I do not like to preside

over them because I fear that thereby I am committing the sin of strengthening the castefeeling.

To the leaders of the different Communities; I have only one message to convey. Do not be

short sighted. Have a vision of the future. To dissolve castes is a necessity. To uphold them is

a sin. Castes are obstacles in the path of the Common advancement of us all and our duty

therefore is to remove it with all the courage we can muster. Hold your caste-meetings but
ignore not the point that they are only a means to an end. The end of our caste meeting is to
end the castes. Let not then your caste-meetings help them to mend.

High class people never tire of stating that the caste system is not only natural but is also

essential to the stability & progress of society. But it needs no intellectual effort to discover
that those who thus argue are interested in keeping the social prestige of themselves and
their progeny, that the caste system does not exist on any other planet of this universe may

not be a safe statement to make but it can certainly be asserted without fear of challange on
this earth. The age-worn slavery which this country has fallen a prey to, is the direct result of

the age-worn caste system. He would indeed be a bold person who could say that the caste
has made more than marred the fortunes of this country.

Unity is out of the question when then the people are divided into impervious compartments.
For a time, to gain an object they may transcend their social boundaries and be one; but the

cohesion cannot be lasting. There are some who argue that what is necessary to abolish is
not the caste system but caste enmity. If such who argue in this vien are really
unsophisticated we can only pity the poor understanding, for caste enmity is the effect of
caste distinction. To avoid this effect the only remedy, I see is to remove the cause.

अनुक्रमणिका

Caste enmity is an old disease corroding the life of the Indian people. Parashuram’s act of

annihilating the Khastriyas or the Peshwas’ act of ploughing out the house-plots of the NonBrahmins of the Brahmins calling the Maharaja Shivaji and the Maratha warriors, who secured
to them their tails and treated as Sudras? To abolish caste-enmity we must first abolish the
caste system. Let us then abolish it and be one.

I am often accused of formenting caste jealousy under the pretext of breaking the caste
system. This is a baseless accusation. While charging any opponents, I do not entrench

myself in pride of my caste, neither in the reversed name of Shivaji Maratha or in the sacred
precints of religion, On the other hand such as entrench themselves in this way are to me
contemptible. My only fault is that to such as have fallen out or rather thrown out from the

common march of progress. I hold with love equal to what I bear to myself or to my

community and lead them on their proper place in society with as much effort as I can make. I
do this because my conscience dictates it to me as my duty. If the depressed are not

elevated in time I am afraid they will be crushed under the grinding stone of castes. Does it
not therefore follow that to support the depressed castes is not the same as encouraging
enmity among castes?

It would be the happiest day of my life when we shall cease to reckon men low because of

their birth. Disbelieving as I do in the caste system I have gone against in the public. But as
my efforts have not succeeded in dislodging it from the anclent moorings it has found among

those who are around me. I feel, I am ill-fitted to preside over this meeting. Many foolish
people have I met who regard their follow men and women as low as the brutes. But what I

am most surprised at is that-few among them are ashamed to call themselves their well
wishers and leaders.

The unity of Japan was promoted when the Samurai class relinquished its dignity of birth. It is

not time that the Brahmins of our country follow them? It is at least the duty of the Khastriyas
to help all in their onward march of progess. The sanctimony of birth which elevates the

Brahmins above the rest of us can no longer be celebrated. We must establish an equal start
at birth for us all. To do a way with the differential advantage which the Brahimns enjoy, we

must to longer call them to officiate in religious ceremonies. Nor should we listen to the

professional Brahmins expounding the religious books or addressing his sermons; for they
only serve to strengthen in us the feeling of reverence which is inculcated in us and which is
our duty to eradicate. The fact that Rama and Krishna who are our ancestors are defied and

worshipped by the Brahmins incontrovertibly proyes that Brahmins are lower in order than the
Khastriya. Better it would certainly be is in view of such instances the Brahmins unlearned
their apphistry. Leaving them however to themselves to rebel, pardon me for plain speaking, I
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say we must never slaken the efforts. We are making to dethrone the Brahmins in order to
entbrone the Indian nation.

If the Brahmins choose to beat me in return for the love I bear them it would be treachery to

myself and to my cause not to pay them in their own coins. It is on condition of their good will

to me that I am prepared to let the Brahmin’s officiate in religious ceremonies performed in my
household. Any breach of this condition will compel me in righteous indignation to replace the

Brahmin priests by the Marathas. They will deserve my partronage so long as they treat me as
man. They will forefiet it the moment I find that they treat me as a brute.

The editor of the Lok-Sanghra I confess, posses learning and wisdom in a proportion greater

than I can lay claim to. That, therefore I should respect his learned authority is only proper.
However I regret to say that he has misconstrued my position. It would have learning if on
perusing my speech as a whole he had brought to my notice the errors I committed therein.
But I can’t agree to submit to his dication as to wherein lies the path of my duty. Love begets

love, jealousy begets jealousy. Even unintelligent brutes return love for love, I am a sportsman

and I can recall how my African tiger returned to me from where I had left it in the Jungle two

hundred miles away from Kolhapur. But for my love would he have returned? If I had treated it
unkindly he would have been glad to run away or would have recalled and done me barm.

This is certainly not a very deep philosophy for the ordinary run of mankind much less for
those who by virtue of their education claim for themselves the leadership of the people. But
what feel of moral election it can create to call others low and untouchables is something
which passes my comprehension and I may say the comprehension of all sensible people.

It was poor people who suffered in the riots that book place in Bombay, Sholapur,

Ahmedabad, Amritsar and Lahore. Their educated leaders who mad catspaw of them were
safe. The masses were too ignorant to understand the cunning of these leaders. I have too

great a respect for Mahatma Gandhi, Dr. Satyapal and Kitehlu to say that they of purpose
engineered these riots. The blame that is thrown at their doors is due primarily to the mistakes

committed by their lieuteuants. I request my critics like the editor of Rajkaran that they should
print the whole text of my speech and they deem worthy of comment. To print a few

quotation from a speech detached from their context is to deliberately give a chance for
misapprehension and misconstruction. Such a request may be too much for the editor of th

Rajkaran for if he consents to adopt it as a rule for the future. I am afraid he will find very few
occasion to comment upon.

The lives of great men in Europe or India bear testimony the necessity of abolishing the
artificial distinction between man and man. The lives of Luthar or Shivaji convey to us the

same lesson. Shivaji made Marathas, of Mohomedans and shocked out the sense of
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untouchabilty by entertaining the Mahars and Mangs in artillery and cavalry. Badashaha Akbar
the Great, was our true ‘Mahatma’. He brought about unity between Hindus and
Mohomedans by marrying Jodhabai a Rajput Hindu Princess. He allowed her to remain a

Hindu and arranged for her offering secred water to the Sun at the cost of lakh of rupees. The

fort of Agra bears testimony to this and shows that what is considered impossibls in the 20th
Century was easily brought about in the 17th Century by a Mohomedan Emperor. With the
object enlightening the masses, the British Government has kept the educational institutions

open to peoples of all classes. We can find no parallel even in Ramraj to the immense

opportunity which is given to us of taking education since the reign of Queen Victoria and Her
decendents Notwithstanding this the ambrosia of learning is sedulously kept in the hands of

the Brahmins, Naturally the Greatest clamour for Home Rule originates from the Brahmins

and equally naturally do they call those who are clamouring for communal representation so
that the devolution of political power be accompanied by its distribution, as the enemies of
the country.

I am proud of my subjects having achived credit in one particular respect. Their example has
been copied elsewhere. With a just sense of pride the British people call the British Parliament
‘The mother of Parliaments.’ In the same way Kolhapur has, I venture to say, deservedly
come to be called the mother of Student’s Boardings. There are Boardings of Marathas,

Jains, Lingayats, Saraswats, Mohomedans, Daiwanya, Panchal, Shimpi and Kayasthas.

There are institution such as those of the Arya Samaj working on the principle of equality and

fraternity. To crown ail these is a Boarding of the untoucbables with a regular programme for
removing untouchability, Some deserving members of the untouchables have been granted
sanads to practice as Vakils. Kolhapur has only taken a lead in abolishing artificial distinction

between man and man but has also taken a lead in equalizing the status of men and woman

in our Societies. I cannot let this occasion pass without paying just tribute to my beloved
subject.

To give all people a chance to advance in social, industrial, educational and administrative

matters and learn to discharge their due share of responsibility is what I call communal
representation. I deem it my duty to help and encourage those who have fallen behind and
accordingly I do lend a helping band to those who are downtrodden. Parents do not see

much necessity to look after such of their children who having become of age are able to take
care of themselves. They pay more regard to such of their flock as are undeveloped and
cannot stand on their own legs. To some of these only give their support and others they

carry on their shoulders. This is apparently a case of dicrimination; but only fools can blame
such parents. I do nothing more than copy such wise parents when I give greater facilities and
greater encouragement to the backward and the depressed classes. I have liberally

entertained them in State Service, given them Sanads to practice and having directed them to
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the fountain of learning. I cherish hopes of their early salvation. I feel it an injustice to see my
efforts in the cause of elevating the Non Brahmins interpreted to mean enmity to the

Brahmins. Some Brahmins who are professional politicians argue that communal

representation is near way of dragging back the Brahmins from their advanced position. This
is plainly a mistake, we acknowledge the eminent place which our Brahmin friends have

reached. What we urge on them is while you can run, we can hardly walk, for we have not yet
learned to stand on our legs. To save us from the trouble of walking you are pleased to carry

us on your shoulders. We thank you for this kindness; but pray consider that effect of your
kindness would be to make us perpetually maimed. If yon do not let us learn to walk through

trial and error we shall never learn to do so. Admire and encourage us while we are rising and
falling in our efforts to walk but put not obstacles in our way. Our endevours are motivated by
our desire to stand independently without a support. Therefore do not misunderstand us.

Another accusation levelled against me by some newspapers is that I am absolutely against
giving any self-Government to my subjects. This is again a pure myth. In the speech on which
this accusation based, “I said But if I may be allowed to express an opinion at this stage I

would only say that I for one, would hesitate to make any Constitutional changes in the

direction of the Reforms until the general level of education among the masses has risen and
is atleast partially equalized with that of the higher classes” This does not lend any support to
the accusation that I am opposed to giving Self-Government to my peoples. What I said was
that I could not look upon the devoution of political power as safe before the voters of all the
castes were educated enough to understand their civil rights.

In this country of ours where the reign of castes has a poweful sway on the mind of the people
and where 70 to 80 p. c. are illprepared to understand exercise their rights and duties I

venture to say that political power will fall into the hands of a single caste. How power in the

hands of self-interested persons only serves to what theit natural desire to oppress others is
aply borne out by history. The ancient struggles between the Aryas and the Anaryas or the

more recent struggles under the Peshawai are evidence pointing in the same direction. If

opportunity for self aggrandizement turns good men into bad ones how very necessary is to
provide aganist political power falling into the hands of those whose trade has been to keep
others in slavery and who have given sufficient indications of their desire to continue it. Such

is the Spirit of what I said. You know too well the policy and the cunningness of the Kesari
and its broad. The Kesari’s argument to extend the school buildings and to make them airy

before making education compulsory is sufficeint to irritate any honest person. No cake to a

few until all are served with bread is the the principle of the English Labour Party. In India 90
are starving while 10 are feasting. Those who urge that ghee be provided to those who are
feasting before any condiments are served to those who are feasting before any condiments

are served to those who are straving strangely betray their anxiety for the masses. I fell to
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understand how people are not ashemed to an express on to such damagable utterances in
papers and in the public that Legislative Councils are no places for the Lingayat to exhibit his
skill in weighing the balances or for the farmers to show his skill in ploughing.

I disapprove of the transfer of power from the hands of the British into the hands of snch a
small community as the Brahmins. Do not be blind to our Social history. In fact it is difficult to
forget how the Brahmins withhoiding education with which they enriched themselves from

others struggled constitutionally to keep them in subjection. Free and compulsory primary
education is the only invigorating tonic that will enable the lower classes to throw off this
incubus of the past. I have commenced free and compulsory education in my state and I have
no doubt that the next generation will be illiterate generation.

While I lay great stress on primary education I have not neglected higher and collegiate
education. My state is smaller than such districts as Satara or Belgaum and yet there are
seven high schools in existence and two more will commence their life very soon. At the top
of this all there is a fulfiedged college.

You will no doubt understand that my efforts after education are motivated solely because I

am most anxious to give sel-Government as early as possible to my subjects If all my subjects

had reached the literacy test of vernacular third I would have very cheerfully handed over to
them the responsibilities of Government and retired on pension sufficient to maintain myself.
The whole burden of peace, order and good Government rests on my shoulders today. The

subjects are responsible for the due payment of the revenues will belong to the subjects. But
my subjects must be partially if not wholly fit to take such a responsibility. In other words I

believe that the entire population must have reached the stage of primary education before a
section of it is provided with advanced education. When the whole mass of the people are

drenched in ignorance while only a small section of it is welleducted any devolution of political

power will fall in the hands of the educated, such giving rise to home-made bureaucracy. The
administration of such educated beauracrats is of our knowing. The Peshwas through the
mistake of Shahu Maharaj got a chance to strengthen their position but the result of the

Peshwa’s rule was the imprisonment of Shahu and the fostering of caste-spirit. It was under
the Peshwa’s rule that the untoucbables had to walk with a pot tied to their neck and a

sweeping broom attached to their lions, None can wish the return of such days and the best

and only effectual way to prevent their return is to educate the people before granting them
political power so that they may know how they use it and be prepared to guard against its
misuse.

When the son is grown up to take charge of the household it is our old Aryan rule of life that

the father should retire. In consonance with this ancient rule I mean to retire. on pension when

अनुक्रमणिका

my subjects have grown fit to take care of themselves. I am hopeful that this consummation

which I devoutly wish for will be realised before too long. Least what I have said my may be
misconstrued, I hasten to make plain what I have been saying so far. I am of opinion that the

two wheels as well the yoke of a cart must be strong and stable before we can expect it to run

its course smoothly. By the new reform act the political power in British Districts will be
divided between the civil service and the representatives of the people and it is provided that

the power kept in the hands of the civil service will gradually pass in the hands of the

representatives of the people. I am afraid such a diarchical systm of Government will be ill-

suited to the conditions peculiar to the Native States. There the power will be divided between
the Subjects, the civil services, the Ruler and British Government. It would not do to divide

power among these and let it pass gradually into the hands of the people. I am desirous of
entrusting my people with full and complete power as soon as they are advanced to

understand its exercise. Till they grow up to this stage I feel great anxiety in handing over any
political power for it may be monopolized by the few to the disadavntage of the many. When
the subjects are in possession of complete self-Government the ruler can but be its guide.

The subjects of the Native States will then be responsible to the British and not to the ruler.
Such being the difference in the two situations it would be dangerous to copy wholesale the
British plan of political reform for application to the Native States.

Whether political reform should preccde social reform is a dispute which is attended with
more heat than light. The two are as closely connected as the wheels of a carriage. That you
can never succeed in driving a carriage safely if it rests on one wheel only is a common sense

In. fact, those who pleads for political reform only and pay no need to social reform or deny
its urgency give sufficient reason to doubt their motives. It would not be a miss to call them
carfty and cunning. It would have been better for the British to have fostered strenuous the

spread of education among the masses before granting them self-Government. But while
there is no use in crying over spilt milk, I urge those who claim themselves to be the leaders of

the people to follow the noble example of my friend Raoba Thorat and utilize the political
freedom to emancipate those of their Brethern whom they have held in subjection for untold
generations.

The reign of Queen Victoria brought happiness and prosperity not only to the British Empire

but also to British India. I am confident that the reign of our Emperor George V will not only
bring us the days of greater prosperity and greater happiness but will also bring us the days
when we shall find that every Indian is the equal of his fellow and that Indian society is so
organized that worth and birth not is criterion of eminence and respect.

Before closing, I wish to offer my hearty thanks to Mr. Damle LL. B; the welknown editors of

the Rajkaran for his having pointed out my errors of commission and omission. I entreat him
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to be my instructor for he has age with the benefit of experience. I cheerfully grant him the
palm in equcation and his zeal for the advancement of our country. Politics is his pet subject
and his daily life is spent in the company of men who are trained politicians. On the other

hand I have spent almost the entire span of my life in breading horses, in hunting and

wrestling and other pursuits which mainly promote the physical welfare. Obviously, I am a

stranger to politics. I entreat Mr. Damle to redirect my mind to the right path when I am found
to be amiss. I follow in act and in thought my honest convictions, You may call them

prejudices; but I venture to think that in these days we enjoy the right of free speech. I request
the Editor of the Rajkaran and other lovers of our country that they should take an active
interest in me and guide me to the proper path when I am really going wrong.
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Fourty tow

Aboliation of Untouchability
***

Friends,
I am thankful to you for your kind invitation and I am extremely pleased to meet the society
you have organised. It gives me considerable relief to find that the leaders of your Community
have recognised in time that education alone will endow the communities which they lead with

power to survive in these days when the struggle is so keen and so extensive. If you people,
poor and oppressed, are to rise from your depressed conditions the work of elevation must

be undertaken by leaders belonging to your communalities. Self-help is the key to success in
all struggles. From this standpoint such of your leaders as do belong to yourselves cannot be
too adquately congratulated.

On such an occassion, I feel it my duty to convey to you with a free and open mind my views
about the ways that will ultimately lead to your betterment.

I cannot adequately impress upon you that the most important condition on which your social
uplift depends is the stability of British Raj in India. The British Nation is the source of those

elevating principles of equality, liberty and fraternity for which you have been carrying on your
struggle against your own countrymen. Familiarity had made us unconscious of the
importance of the British power in India, but the war has set us in right mood and we have
now come to know what a vital condition the British people are in our well-being.

***

Address at the Depressed Community Conference at Nasik on 16th April, 1920
If there were no British power, millions of our countrymen would have starved as a result of

our being dragged into the war. But the shield of the British power under which we have the
good fortune to live protected us not only from foreign invasion but also from the pinch of
want. Such is the protection we enjoy from it. You must therefore be loyal to it and not only
wish well of it is all greatfulness but you must help it in peace as well as in war.

Being a ruler of a Native State, I am often reproached for speaking in British territories. My
first submission is that I am not here as a ruler of State, but I am here as a friend and servant
of the millions of my countrymen whose conditions will excite pity in any one who claim a
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human heart. In that capacity if my countrymen approach me to solicit my views on any

subject I think it would be a serious breach of decorum to be silent or withhold them.
Secondly, the Native States are inalienably interwoven with the British territory. As subjects or

as treaty-holders we are bound to the British Empire, and as such there are many interests
that are common to us all. I am therefore of opinion that by interesting myself in problems
affecting the interests of us all I am not singing. In fact, I regard it my duty to be so interested.

The social differences are based upon mere accident of birth. find no sanction from religion in

any other country except ours. The ugly aspect which these social distinctions wear is most

plainly reflected in the treatment which has been meted out to you by men of the higher
castes. Is it not a digraceful thing that you who are our breatheren should be regarded as

untouchables and should be treated in a way far less respected than cats, pigs and dogs?
The principle of untouchability, I venture to think, is a recent addition to the religious

scriptures which govern the life Hindus. For in this very place of pilgrimage where we are
assembled today the bathing pond of the Mahars is situated in the midst of the ponds of the
different communities. Of course it is impossible to observe untouchability in such a situation.

Notwithstanding this, is it not shameful that in ordinary life we should observe untouchability

and deny you the benefits of full and complete social intercourse? It is only when the higher
castes, in our Hindoo Sociey repent for this social crime that there will grow in them the true

spirit of partism. It is them only that the educated classes guided by the spirit and love for
their country that can be expected to tender you any permanent help.

At the time I was invested with ruling powers I found Kolhapur dominated by the educated
people of a single caste. There was not a single educated persons in the civil service

belonging to the backward classes. To raise their status I felt it but proper to adopt the policy

of entertaining them in a liberal way in the civil service of the State. I gave deserving ones from

them sandas to practise, instituted special Scholarships for their education and established

boardings to help the students. The good results of my work along this line for the last 25
years are just appearing on the horizon. The backward classes other than the untouchables
are advancing slowly but surely. Their position is akin to that of a child just learning to walk.

But you people are like a child that has not yet learned to balance or stand. It is because of
our helpless condition that my attention is directed towards you. My policy has been to

encourage you and help you along all the walks of life. Your own class-fellows who are my
subjects will tell you what I have been doing for your uplift in my own State.

The Poona papers have most mercilessly tortured the little speech I made at the Conference

of your people recently held in my territory. That those who conduct these papers should
waste their valuable space and time in commenting on a speech from such an uneducated
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person like myself is indeed strange. But I am afraid they have misrepresented me. It may be

that my inability to express myself clearly owing to want of command over the Marathi

language may have given them occasion to misinterpret my views and to paint me as the pivot
of a movement engineered to drag the Brahmin back. I disavow this credit given to me; for, I

confess, I have no merits to occupy he pivotal position they are pleased to credit me with.
However the main theme of what I said at the conference was to impress upon the audience

the important point that no religion on the face of this earth sanctions such an institution as

the castes except the Hindu Religion. On that account, as I said in the Marathi Conference,
that we ought to abolish the castes, which has been the cause of many social struggles and

will Parasuram killed all the kashriyas in the interest of the Brahmin but Rama and Krishna the
representatives of the Kshatriya class have in their turn their worship on the Brahmin avatrs.
Even though the Peshwa overshadowed Shahu Maharaja, the Maharaja Pratapsingh came to

his own at the end of Peshwai. I am convinced such social upheavals were ultimately

provoked by caste-feelings. My earnest advice has always been to build the structures of
self-Government of foundations firmer than those of castes. I therefore repeat my convictions
that self-Government without social union is undersirable and will be unstable.

A few days ago, I had an occasion to visit St. Columba Scotch Mission in Bombay and I am
an old friend of the American Mission, Miss Sutherland. Dr. Whail and Dr. Wanlace have

crossed the seven seas to give our people life and education from selfless motives caring for
no more than the mere necessaries of life. To cause us no offence they have even adopted
our ways of living and even our diet. Such strangers who are maturing our body and our mind

are indeed holy persons. We do find a solitary instance of Mr. Gandhi who can match them.

But how many institutions like the foreign missions can we boast of which are helping the
cause of the oppressed and the diseased with a selfless motive working on the principle that
‘to serve mankind is to serve God’ Some papers have misrepresented me in what I have said

about Mr. Gandhi, Swami Shradhanand, and Mr. Gandhi and Besant are indeed holy

persons. But I believe that holy being like all human beings are not infallible. Mr. Gandhi I am

sure will not be resentful for what I have said for he is candid enough to acknowledge his own
error. However Mr. Gandhi is solitary instance of a personality that claims our tribute of love

and respect. But when we take into account the leaders of ordinary caste it is but proper that

before we own them we should examine their ethics and Maharashtra a flood of sympathy

proceeding from the educated classes for the Depressed classes. But the same sympathisers
never fail to make their woman folks their excuse for not doing such cementing acts of social

intercourse as interdining. None however can believe that the women of India who practised
Sait for the sake of their husbands will obstruct them in such a harmless act. In fact to blame

the women of India as an obstacle to interdining is to do them great injustice. One is therefore

thrown upon want of moral courage to practise the principle or secret opposition to the
principle itself as the only excuse for not interdining. I therefore ask to ponder whether you
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can gain materially from the lip sympathy from such cowardly leaders. It was one of such
educated Bramhin leaders who the other day said at Nipani that he was prepared to interdine

with the untouchables if that brought about self-Government, How much sympathy do you

think he has for you who lays such a great condition for a trivial act such as dining with you?
My sincere advice to you is not to depend for your salvation upon the good will of such
pretenders but to take up the task of educating your men and women on your own shoulders.

Our educated high class people feel indignant for the special efforts that are being made in my
State for the elevation of all the backward classes. If all agree that there is some sense in the

procedure of doctors and lady doctors to give more nourishings food to the weak and the
sickly child so that he may come to be in a line with the robust. I don’t see why I should be

blamed for applying it is the case of the untouchables. Some Poonaties alleged that I have
adopted this is discrimination as a convenient means for advancing the cause of my

community. I deny it as a false allegation. I swear that I will never do anything disgraceful to
the line established by the Maharaja Shivaji. My efforts for the elevation of the other
communities is would be improper to interpret as a reflex of the jealousy of the Brahmins

Many of my trustworthy officers and advisers are Brahmins. Many Brahmins enjoy Inams from
me. I am sure my Brahmin subjects will testify that I have not neglected their interests.

In my speech at Mangaon I expressed my desire to give self Government to my people on a
small scale in a shor time. An Editor has invited soothsayers to forecast specifications of time

and scale of the self-Government I promised to my subjects. Most gladly would I have

furnished the specifications asked for were it possible to do so. But as I said in the assembly
of the Marathas, this is a complicated question of the multiplicity of interests and I regret, I

cannot announce an early decision. The other day in the Provincial Confercnce held at
Sholapur a speaker said that if the high class Hindus desire they can remove untouchability in

no time. I should here like to raise a query as to why this easy affairs which can be done in no
time is not done yet? Or can any one product the day of its consummation? A leader once
extended his sympathy for the untouchables by stating that he had once made room in his

carriage for the Ganapati of the shoemakers. I ask why he not thrown off his caste prejudices
publicly so far? And when is he prepared to do so?

It augers well for the future that notwithstanding such leaders the Hindu Society is gradually

loosing its faith in untouchability and my subjects will deserve self Government to the extent to
which they show themselves prepared to treat one another with brotherly feeling.

While reporting the occurrences in the dispute of the extremists and the moderates the other

day at Sholapur, an editor has referred to a purse of Rs. 3,000 sent from Poona or Kolhapur.
In case, he ment thereby to suggest that I had sent the purse, it is a pure invention, Nothing
will be gained by insinuating that I am a coward when I avow that I have sympathy for the
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backward classes and would not take back to help them in a case the Justice of which I am
well convinced.

Such is the affection which a section of the vernacular press bears me, I am uneducated and
do not possess even a quarter of the learning possessed by these editors. However I do what
I believe. Love or resentment matters me not.

In conclusion, I say to you, continue the sacred work you have undertaken without flinching
and I feel sure that God will help you on to its ultimate triumph.

***
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Fourty Three

Religion & Caste System
***

Mr. President of the Reception Committee and Gentlemen,
I feel extremly proud of myself when I find myself to be called to preside over this conference

without having obtained my previous consent, I am glad to find you look upon me as one

among yourselves though once upon a time I did not cherish much love for you but I
recognised my error, believe me, gentlmen that I shall even continue to love you. I am afraid
your choice of a President has fallen in a wrong person, for, I am really not learned enough to

guide the destinies of this Conference. There are many self intereeted people, who make a
false pose by perfering good will and love towards those for whose interest they are really

indifferent merely for sake of aggrandizement. My only prayer therefore is that God may never

grant me such a mean mind. Today we have before us the enlightened mind of the
untouchable; I know you are not such. I have used that term simply because it is in vogue.
You are not untouchable, on the other hand you are the members of the Indian Nation more

intelligent, more selfsacrificing far more heroic and will disposed than those who have the
never to address you as untouchable. We must work with the firm conviction that we are

bretheren of the same status and that we have the same common rights which each of us

must respect. Those who play a false represent nobody but myself and it is my hope that my
relation or my
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rough can no longer deceive the people home experience has taught to detect the true from

false. Though I have been called to preside over this Conference, I say that I am not a leader

of any community nor I desire to be such. On the other hand I dissuade those who follow me

on the false belief that I am their leader. My thoughts and my acts friends should not imitate
me without a proper consideration of the pros and cons. I allow them in such matters full
scope for self-determination.

We, who are Indian fellow subjects, no matter to what caste or religion we belong, must
never forget that we are all Indians. Religion may be a matter of some concern from the

stand-point of individuals but it must never be a hitch in national affairs. The most commonly
accepted definition of religion is that it is a path leading to the Almighty. But just as in most
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metropolitian cities there are various roads that lead us to the same point, similarly the same

common object in view. If the simile be true that religions are but different roads that lead us
to the same goal one really wonders as way people who have the same object in view namely

to see God should hate each other simply because owing to difference in circumstances they
happened to choose the different path. About the circumstances from which originated these
diverse religions one can only speculate. But since none can vouchsafe that he has reached
God by following one particular religion it may be safely said that none has a right to plead

dogmatically that his relgion is the only true religion and that the rest are false. Mercy is the

true basis of religion. Selfcenterium leads on to degradation, says the Sage Kabir. Thus it

follows, that the true religion consists in serving your fellows and to find god in man and
respect him. On this all religions agree. All preach that doing good to others is vertue and

doing ill to others is sin. When there is thus an agreement on the fundamentals among the
different religions it is really an error that their followers should hate one anothers. There were

many wars fought in this country but they were all motivated by ambition of secular dominion.

The great Akbar or great Shivaji were fought not for the sake of religion or caste. Many
Marathas, Rajputs and others Hindoo Officers and heroes flourished under the patronage of
Akbar. Similarly the armies of Vijayanagar and Shivaji counted many Mohomadens. All of
these never seceded from their integrity and honesty even when they were led to fight against

their own kinsmen. I have above indicated the true essense of all religions, and I am
convinced that a nation which acts up to it insures its progress. But we who have served from

all true essence of religions and instead of respecting every human being as an image of God
have declared a large portion of our common humanity lower than the brutes on the strength

of the Poendo Shaitras can never expect the Almighty to help us on no matter who hard we

struggle to propitiate him by prayers, by sermons, reading the Pooranas or going no
pilgrimage barefooted or by falling prostrate to him. We cannot win him by such false means.

On the other hand we are sure to incur his displeasure. The only way to ingraciate ourselves
into his favour is to treat his children with equality and fraternity.

The establishment of British Government is a boon to India and specially to the untouchables
therein. In place of the Laws of Manu which were intended to uphold the superiority of one

particular caste we have today in India Legislative inactments which recognise the principle of
equality before law. To promulgate that Brahmins should not be hanged and that in all
religious ceremonies they should be treated equals of God and to declare that the rest of the

low humanity is the only for service of the Brahmins is the negation of conscience. In fact,

persons imbued with such notations can hardly be included in the category of statemen
without feeling of shame. There were once in India laws, which prohibited a certain class of
people from reading the Yedas, and those who did read them were meted out such cruel

punishments as branding and burning their eyes. We must be thankful to the British
Government for doing away with such inhuman laws. However there in much to be desired by
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way of reform in the Hindoo law. the sense of nationality and the sense of progress have
penetrated the Hindoo Society. Our nations about marriage, foreign travel, tolerance have

taken a firm root in our minds. We, therefore need to give these notions a legal backing if we
desire that the Hindoo community is to progress. The British Government declared equality of
all before law and the British missionaries inaugurated the principles of fraternity by their kind

treatment to the untouchables. The Government of Holland and Belgium are negligent of the
interest of the people who are living under their suzerienty. On the other hand the British
people are offering us self-Government even when there are many who oppose such grant.

Obviously we must be thankful and loyal to the Empire which is guided by such nobel and
highminded statemanship. This country owes a great debt of gratitude to the British people. It
was a recognition of this fact that the Indian people without distinction of caste and creed

mustered strong to help the British Raj in the recent war. I take it that it is Providence which
has made us a part of the Empire.

The untouchables of Madras are mated out the most inhuman and cruel treatment by their

co-religionist. That the madras Brahmins treat the non-Brahmins most unjustly is notorious.

We must therefore be all gratefull to the late Dr. Nair for his efforts to saturate the nonBrahmins to the sense of self-respect and the sense of their rights. He worked hard for the
elevation of the Panchmas and all his domestics belonged to that class. I cannot let this
occasion pass without mentioning Sir Shankaran Nair who has always taken a very kindly
interest in the elevation of the depressed classes.

I am of opinion that the slavation of this country depends upon the abolition of the caste

system. It is therefore the prime need of the time that there should be inter-marriages on a
large scale notwithstanding the opposition interdining. Before we can expect a wide spread of

inter-marriages we must first of all change the law which at present declares the posing of
such marriage illegitimate and deprive them of the right of inheritance. The Hon’able Mr.
Patel’s Bill in the Supreme Legislative Council was therefore a necessity. No doubt that the

Bill would have resulted in lowering the dignity of the Brahmins. And the Bill therefore has
been most violently opposed by the Brahmin Section of Press. From the standpoint of the

Brahmin interest it is natural that they should oppose the Bill. But they ought to have realised
that they were sacrificing the Iarger interest of the country. The orthodox party finds nothing
wrong in living together of a man and womad as husband and wife. But they would object to

the solemnization of the ties by religious ceremonies so that such acts may be elevated to the
dignity of a moral act. By with holding the religious sanctions they have been unconsciously
acting as the enemies of public morality. I cannot help citing by way of illustration the instance

of my friend Mr. Arundale. His marriage with a Brahmin girl has brought on him the warth of
the orthodox Brahmins. If we look at the event with an unprejudiced eye we shall have to say

that the more of such incidences the better I do not like the self-seeking policy which leads us
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to join others in so far as it leads to self aggrandisement, but which leads us to part company
with those who were our former friends. There are many who complain that expensive
marriage ceremonies drain off the purse of the people to channels away from such as are

socially of the greatest importance namely Education. But these very same people will not

consent, to have marriages sanctified by the most economical methods of registration. The

unregistered Hindoo marriages are not legally recognized. This leaves a legal way to a married
Indian to marry in England or in France according to the procedure prescribed by the laws of

those countries. There are many who have availed themselves of this opportunity and have

thrown their once devoted and dutiful wives into the abuse of shame and misery which is the
lot of many an Indian widows But such a situation weighs nothing with the orthodox party.
Registration of marriages would no doubt put a stop to these ignominious ways. But it is

because registration would open a royal road to inter-marriages that we find the orthodox
party lined against it. It is argued that it is improper that the progeny of mixed marriages
should share with agnates or congnates superior in status or dignity. But this is a lame

excuse. It is strange that those who bring this excuse forward are tolerant of the existing law
which allows a Christian convert or a Hindoo who has married according to registration to

share with other Hindoo coheirs. The Patel Bill will be agreed level for uplifting the down
trodden communities of India. We must therefore be grateful to the supporter of the Bill.

That we can see a straw in the eyes of others but not mole in our owa is a proverb which we

often experines in our life. The Brahmins Who for the last ten or twenty years are spreading
treason in the Indian people by deluding them into the false belief that the British people are

looting India feel no shame in writing the British Government for putting a stop to the activities

of the Satyshodhak Samaj whose main object is to expose the falsities and crudities of the
pooranas.

I heartily subscribe to the saying of the Sage Tukaram that we should respect him who
practises what he teaches. Consequently, I have a positive dislike for deceitful people who

while they outwardly make all shows of sympathy for you engaged in the mean occupation of

retarding the noble work of your elevation My recent speach at Nasik has been subject of
adverse critieism. Personalty, It amuses me. It is indeed shameful that people who say that
they know nothing about Kolhapur affairs personally and that they have derived all the

information by hearsay should say anything without weighing their words or give their own

construction without submitting the evidence. Therefore I know that the main object of such
unmeasuree bombast and stump oratory is to terrify every one into a submission to the
established superior rights of a particular class. I, on my part, pity the upholders of such an

oligarchy when they boast of themselves that they are the leaders and the well-wishers of the
people at large. Such obsurants can never be expected to lead the movement of social
reform. Crows can sec only the wounds. In like manner these obscurants only see what may
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be called the cost of progress. I am criticised for giving Sanads to some befitting members of
the untouchable communities to practise as Vakils. Some classes in india have inherited the

notion that such occupations as the medical or legal atc. ere their exclusive preserve. There is
no dispute as to the principle that there should be right man in the right place. But the

principle must need be modified to suit changes in the times. Even the British Government in
earlier times for the sake of giving political education offered to persons of lesser qualification

the post of Collector or Judge. Even diplomas to practise were given without examination to
persons possessing general knowledge. Even today we find in British India Attorneys,

persons who have not passed regular examination even though the number of such as have

passed is by no means scanty. If the diplomas which gave to the untouchables had been
given to Brahmins, Kayasthas or Saraswatas it would have provoked no comment. In fact, it

did not provoke any comment when the candidates belonged to latter communities. That a
similar treatment to candidates from the Marathas or the untouchables should have caused

such an uproar is a patent sign of the nobility of mind of my critics. The Brahmin community is

considerably perturbed to find matriculated Mahars and Mangs forcing their entry into the
higher occupation which were hitherto closed against them. They would have felt nothing

wrong if the Mahars and Mangs had been Cbristation. Most of the Native States confer
diplomas on candidates of higher communities who are much below the Mahars, Mangs,
whom I turned Vakils in point of education. But I have never heard any one complaining such
an act. My main object in giving these diplomas was to open the lega occupation to the

untouchable community which by force of custom was hitherto closed against adverse
circumstances. My experience as a sportsman tells me that a horse drinks only when he is
shown the water. I argue by analogy that these backward classes must be shown the

opportunity in order they may learn how to create an opportunity. I am convinced that these

people are not devoid of natural ability. What they are in need of the opportunity? If proof be

wanted ther is no paucity thereof. The eminence to which Matang Tuk, Parashar, Vasistha,
Chokhamela were raised & other Sages who were born in low communities sufficiently bears
out the above statement. Not long before we find even in advanced country like England
people were granted the deploma of Barrister merely by dining a certain number of days in the

inns of Court. Even men, non-matriculated Indian availed themselves of this opportunity. But
these dinner Barristers were deemed fit to conduct cases in any court of law and it will be

admitted that this class has produced many a noteworthy lawyers. Our high class people feel
it distrespect to raise the status as I have done by giving diplomas to the members of the
untouchable communities but this is a mistake. To wait for equality of treatment till their

educational qualifications rasied connot be preferred to the policy of immediate action to end
the heartless and thoughtless social tyranny which cannot be matched anywhere on this
eartb. Immediatism is the only successful way, that is my firm belief. I do not wish to follow

the ways of those reformers who would delay indefinitely any action in favour of social reform,
because that gives offence to the olders folks. The enlightened mind of the country is agreed
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on the evils of the caste system. The only question is who should begin the work of abolition
of caste system?

It is usually argued that the work must be undertaken by the low caste people. But I am

convinced that their efforts would not avail much. The work must be undertaken by those who

are at the top of the social structure. Those who have enjoyed the social prestige by the mere

sanctity of their birth for these untold ages must consent to give it up. This we find in Samuri
of Japan doing to achieve the unity of Japan. Efforts for the abolition of the caste system if

they are put forth by the lower caste are sure to be destructed. On the other hand if they

proceed from the higher caste they are sure to be instructive. Unless this takes place the

lower classes must continue their efforts to rise their position in the social system. If the lower
classes raise above their status and if the higher classes descend a little to lend them a
halping hand we can effect the abolition of the caste system without giving rise to hatred or

calumny on either side Even the Marathas must be compelled to dissolve their caite for the
sake of unity.

Religion can on longer be pleased as an obstacle in the way. It was in Mesopotamia that the

Hindoos and Mohamedans fought shoulder to shoulder notwithstanding the religious

differences. It is because that all people felt that they were the members of an Empire first and
foremost that they were able to achieve victory in the recent war. It may be that our people
have suffered at the hands of Christian powers. But we must never forget that the British

people have protected us from evil ambition of their co-religionists, not to speak of the
Afgans. It cannot be said that religion comes in the way of our unity.

There are many who abuse me because I openly declare my opinions. When their main object
is to secure chief notoriety they beg themselves the laughing stock of responsible persons I
endeavour to raise the status of all backward people. I leave it to you gentlemen to deeide for
yourself whether it is proper to construe them as the counterpart of the harted of the

Brahmins. I am glad that you will continue to love me till the end. I can assure you that no

amount of adverse comment or circumstances will deter me in lending all the help I can render
to the cause of your elevation for it is indeed the cause of all elevation. With this I close.

***
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Forty four

Your Excellency
***

Your Excellency, I need hardly say that it is with the closest attention that I have listened to
the weighty words of advice in which You Excellency has done me the great honour of

handing over to my charge the care of my State. In so doing, Your Excellency has allued to

the chief events of recent minorities, which evidence the rapid progress made in Kolhapur
during the past thirty years, and it is with sincere gratitude that I acknowledge the obligations

under which I lie to the Govt. of Her Majesty the Queen Empress; obligations both for the care
of my State and for the measures taken from my childhood to ensure my personal welfare.

Lokking to What has been done in the State, it is not too much to say that the Kolhapur of the
present is a different place from the Kolhapur from the last generations, and having seen

something of the greater part of India I venture to think that few chiefs have succeeded to a
better ordered inheritance than I to-day. For this I tender my thanks to the various Political

Agents appointed by Govt. who have surprised, and to my able Diwan, Khan Bahadur
Meherjibhai Kuvarji, C. I. E. and the Council
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who have successfully carried on the administration during my miniority. Nor can I on
occassion pass over in silence the debt that I owe to my lamented father, the late Regent of

Kolhapur. And much I have to think Govt. for the watchful eye they have kept upon the
progress of this State, not less much I acknowledge the direct and personal interest taken in

my own bringing up by your Excellency. To this I owe it that for nearly five years I have had the

great advantage of the guardianship of Mr. Fraser a Friend about whom I will here only say
that my brother and I myself one him a lifelong debt for the able, conscientious & almost

fatherly care which he has devoted to preparing us to fill worthily the positions in life that lie
before us; that but for these abilities zeal, conscientious work, and uncommon tect I should

not have been what I am, and it would not be too much to say that he has taken a fatherly

care of my brother and myself. With regard to the future, it is with full sincerity that I declare
my intention to show loyalty to Her Gracious Majesty the Queen Empress and to faithfully
abide by the engagements, treaties, and sanads which regulate my relations to the
Paramount Power.
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Further as regards my People, while recognising all that has been already done and the
favourable circumstances under which I began my rule, at the same time, I understand fully

that I in Govt. there is no standing still, that a serious and soleman task lies before me, not
only Preserve for my subjects the benefits already enjoy but to ensure further steady progress
in the promotion of their walfare. It this task, I look with confidence to receive the loyal

support of my feudatories and Jahagirdars, and while upholding their rights I trust to find them
real Pillars of the state, as in early days their ancestors were to mine. Setting before myself a

high standard, I shall endeavour to take advantage of the great opportunities which lie upon

to me, and in beginning my duties. I am encouraged by the hope that from future Governors
of Bombay I shall recelve the same countenance in manhood as I received during my minority
from your Excellency & your predcessors & that the political Agents whose advice I shall

welcome, will prove friends such as those I have so far known, like Mr Lee Warner, whose
personal interest in me from the day of my father’s death, down to the present has never
agged, like the late Colonel Wodehouse, by no one more regretted than myself; and like
Colonel Hunter, the present Political Agent at Kolhapur.

In conclusion, I beg that Your Excellncy will convey to His Excellency the Viceroy my best
thanks for his kind message of congratulations.

***
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Forty five

Shivaji Memorial
***

Your Royal Highness,
It is with feelings of greatest pride and gratitude that I welcome Your Royal Highness on behalf
of the Maratha Community, a community which, backward as it may be education, has never

been backward in its loyalty to the Throne and to the Empire. From the mythical times of
Rama and even earltier the doors of learning were closed to us till the advent of the British

Raj. We owe to your Royal House an everlasting gratitude for inaugurating a wise and liberal

policy of throwing open to all alike the doors of knowledge and creating in us a sense of selfrespect and a spirit of true citizenship which are the natural consequences of liberal
edueation. We, Marathas owe a deep debt of gratitude to her late Majesty Queen Victoria, of

revered memory, King Edward VII, the beloved of all, and to His Majesty King George whose
constant and all understanding solicitude for the welfare of his subjects has given to the

backward classes a feeling of security and well being to which they had been strangers for
centuries, I may say since India was India.

We welcome your Royal Highness in a double capacity as the Heir apparent to the glorious
British Throne, and as a brother soldier. The onething that a Maratha will never forget nor the
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historian will ever fail to do justice to is the fact that Your Royal Highness fought shoulder to
shouldr with the Maratha soldiers. Theis is a unique which honour will ever remain fresh in our
minds and in the memory of the generations to come.

Your Royal Highness can well imagine the intensity of feelings of reverence and pride with

which Marathas cherish the memory of the great Shivaji who has immortalised the name
Maratha in the pages of history and who has instilled into them the soldierly qualities which

were manifested in the great World War, It was this great statesman who by introducing the
system of eight ministers foreshadowed the system of Cabinet Government in India and it was

he who first conceived the idea of this statesman and warrior who was also a bold relgious
reformer and who combated bravely the prejudices of his times. With all his zeal for the Hindu

Religion he had, kill the Great Akbar, the same toleration for all castes and creeds. As Your
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Royal Highess is aware the Marathas have been warriors since the birth of the race. To this
day the great Maratha ditch at Calcutta stands a silent witness to their prowess.

It was not, however until the Great War, with its acid test of the loyalty and the fighting values

of the various peoples of the Empire, that the Maratha has come into his own, and we
believe, that we have now the right to place in the Empire’s battle line with the best and the

bravest of the fighting races. It now rest with us to take full advantage of the educational

opportunities and the equality which al peoples of whatever religion enjoy as their birth right

under the paternal rule of our revered and beloved King-Emperor. And now we must leave no

stone unturned to fit ourselves for our place not only in the field, but in the Council Chamber
and to dedicate to the service of the Empire not only our sword but our pen.

We are deeply conscious of our debt to Your Royal Highness to all the trouble that you have

taken to grace this occasion and trust you will convey to His Majesty the King Emperor on
behalf of the Princes, the Chiefs and the people of the Maratha race our most heart-felt and
undying sentiments of loyalty to his person, to the Throne and to the Empire.

And now, in conjunction with my brother Maratha Prince, a Prince who has kept alive the
glorious traditions of his illustrious ancestor Mahadaji SCindia, who dictated the policy of the
Marathas after Shivaji, I mean His Highness the Alijabahadur Maharaja of Gwalior to whose

forethought and zealous care the present occasion owes much, I request Your Royal
Highness to lay the foundation stone of the Memorial to my illustrious ancestor, Shivaji the
Great.

***
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Forty six

New Spirit for Peaceful Revolution
***

My dear brave brethren,
I do not know your language well. I will try to express myself as well as I can. I hope you will
forgive my broken language.

The honour of occupying the chair and addressing you today really belongs to Mr. Ambedkar,

who is found to be one from among you and is better educated than myself. Unfortunately he
cannot be amongst us at this conference on accout of his absence in England. But I am sure,
wherever he may be nothing can be nearer his heart than the interest of the suffering of fellow
being of his community.

At the outset let me congratulate you all for coming over here from far leaving your homes and
hearths for according a hearty welcome to his Royal Highness the Prince of Wales, the Heir to
our most beloved King-Emperor George the Fifth, and be sure that His Royal Highness is
delighted to see you and know you and bears a deep affection towards you all.

You are also to be congratulated upon, that you are all collected here to make a united effort
for your progress in a peaceful way. It is

***

At the Third All India Conference of the Untouchable classes at Delhi on 16th Feb. 1922
really suggestive of the new spirit that has been created in you. If you continue incessantly
this agitation of the new spirit, this effort of self progress, this tough fight for freeing yourself
from the social degrading position. I feel quite sure that God will crown your efforts with
suceess. I pray you not to stick to your hereditary professions along. You must make an

emphatic struggle to educate yourselves and enter into the arm and the various other offices
of seveal departmensts of Government. Not only that but you should follow the merchants;
you should attain proficiency in all these lines and push yourselves forward.

In my tiny little Kingdom people from your community are occupuing such posts and are
practising such professions, may one of them is also a Chairman of the City Municipal

Committee. I might be accused of self-praise for saying this, but I beg to be excused
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because mention this only to show what people from among you can attain if only they strive.
When His Royal Highness the prince of Wales will come as our Emperor once again amongst
us and fell quite sure that our affection will not fail to attract him, you will be able, I hope, to

accord a hearty welcome as officers in the army and in the civil administration as well as
leading members of independent professions. We must never forget that the cause of the
new life and awakening amongst us is due to the liberal policy of the benihg British

Government that gives equal opportunity to all to educate themselves and makes no

distinction of caste and creed. Under the New Reforms Act, Many of you enjoy the privilege of
voting I hope you will wisely take full advantage of the New Reforms that have been granted to
us by our kind Government and of the channel that has been opened for us by settling our

political goal to the progressive realisation of sell Government for uplifting ourselves politically,
socially, enconomically and morally.

The political destiny of any country udepends pon the character of the people in that country,

therefore superme attempts should be made for bullding up the character especially of our
youths and prove ourselves deserving of the new rights that have been bestowed upon us. I

feel delighted to notice that you have good leaders from among yourselves and that you are
led along by a peaceful and right pathd towards the realization of your cherished goal.

In the enthusiasm of the new spirit that is seen in the Indian Nation let it be remembered to her
credit that the Nation has not been forgotten by you. The ban of untouchability flung over you

since ages is losing ground and I am sure day will soon dawn when the ban will only be a bygone word, You must learn to keenly watch your rights Whenever you find your social rights
are invaded you have to remain firm and guard your rights not in a spirit of fighting and hatred

but in spirt of wisdom and love. In order to be able to do all this peacefully we must cooperate with Government and take their help whenever necessary.

In this 20th Century it has been an acknowledged principle of the word that the way of

progress and prosperity is not bloodshed and revolution but a peaceful revolution. The

International Conferences at Washington and Jineva are only expositions of this principle. Let
us also then accept and follow the same principle.

You should all keep before you Mr. Bhimrao Ambedkar, Your great leader, as your ideal and
try to follow him, to be like him.

Let me tell you, my humble services are at your disposal. My only prayer is you should allow
me to serve you.
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I have humbly placed before you my thoughts in short, I am indebted to you for affording me

an opportunity for doing so. Expressing my heartfelt thanks for patient hearing you gave me; I
beg to remain.

***
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Forty seven

A Front For Democratic Wave
***

We Princess of the S. M. C. and Satara Jahagirdars are geogrphically cut off from the rest of
the Bombay presidency State. The Government of India is a long way off from our part of it.

They are not likely to know much about us. They hardly know what seditious papers we have

or what movements are started here against Government. They do not know who our leaders
are, who is Kelkar or parnjape and in what points they agree or differ and how their views
influence people or the masses and whether they have greater sway over the masses or the

classes; nor is the Government of India familiar with the problems peculiar to the Maratha

States. But why we want to go under the Government of India is that thereby. We have

reason to believe our status is raised. This will appear from the difference in treatment given to
the states on our side and those directly under the Government of India. In the present

Chamber of Princess I see chiefs having a small Jahagirs Included among the members.
Some of them cannot be compared in area, population or revenue to States on our sides,
that have been excluded from membership. In the same way in the conferring of honours, we
feel, we are not properly treated. The States even of much smaller importance under

***

The views of H. H. the Shahu, on the Changing Political Situation in India of his time, reveal
his ideals of the movement for free united India. He had also felt the wave of Democracy.

Govt. of India enjoy hounours and titles which are denied to us. We have no opportunities of
meeting together and making our grievance heard. In short when we are cut off from direct
relationship with Government of India. We feel we are neglected.

Of course, I do not make a complaint but they are quoted just to invite the attention of
Government to the appearent distinction they involve. This, we are inclined to think will not be

the case if we also like the Princess in Central India or in United Provinces are in direct
relations with the Government of India, In my humble opinion, this is a time when, if possible

all Princess must unite and present a solid front to the democratic wave that is passing over

the land or it may engulf them. So, at least groups that are geogrophically one should be
allowed the privilege of meeting together or going in deputation and making themselves
heard. If some princess and Chiefs from among the Maratha States are taken over by the

Government of India to the exlusion of the rest it would be like cutting a body into two; it will
then have no life either in one place or the other. Such a partition of the Maratha States would
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be like the partition of Bengal. I think that Satara and S. M. C. Jahagirs are in no way of lower

status then some of the Chiefs admitted to the membership of the Chamber. I hear some
chiefs complaning of the admission of Jahagir among its members to their exlusion, They feel
that they have done a great service to the Empire than the little State, and are in every way

superior to them. And yet they are excluded from the honours which the smaller states are
enjoying. They cannot understand why this is so.

***
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प्रस्िरवनर

डॉ. एस. एस. भोसले

ररजर्षी शरहू :
श्री शरय जनिरत्मने
***

शरहू छत्रपिींच्यर भरर्षणरांमधून त्यरिरळचे सांस्थरन, दे श आतण परदे श यरांमधील तवतवध प्रश्नरांची िल्पनर येिे.

ररजर्षींचर, त्यर प्रश्नरांिडे परहण्यरचर दृतष्टिोण ध्यरनी येिो. अथाि त्यरि प्ररधरन्य सांस्थरांनी प्रश्नरांनर असणरर
हे उघडच आहे . यर सवांमधून, ररजर्षीचे अष्टरवधरनी सरवधपण जरणविे. आपल्यर दे शरि िरय चरलले

आहे , त्यरिडे ररजर्षीचे लक्ष आहे च, खेरीज परश्चरत्य दे शरि िरय डहळले जरिे आहे , त्यरिडे ही त्यरांनी
तवशेर्षत्वरने लक्ष परतवले आहे .

शरहू छत्रपिी िृतिशूर असल्यरने त्यरांचर सवगस्पशी तवचरर, एिूण बदलत्यर जर्रच्यर सांदभाि त्यरांनी आपल्यर

सांस्थरनरमध्ये िेले ल्यर सवांर्ीण सधररणरांच्यर परश्वगभम
ू ीवरच समजून घेिलर परतहजे. हर दू रवरचर भरर् थोडर
बरजूलर ररखलर िरी त्यरांच्यर िृिीचे ममग ओळखण्यरसरठी इिर र्ोष्टींसह त्यरांची प्ररसांतर्ि भरर्षणेसद्धर

मोलरची आहे ि. मरत्र शरहू छत्रपिींची उपलब्ध भरर्षणे फरर थोडी आहे ि. १८८८ परसून १९२२ अखेर
ररजर्षींच्यर भरर्षणरांच्यर नोंदी आढळिरि. त्यरमध्ये १९१६ िे १९२२ अखेरचर सरि वर्षांचर िरलखांड अतधि
महत्त्वरचर आहे . यर िरळरमध्ये भरर्षणेही अतधि आढळिरि; खेरीज िी ज्यर सभरसांमेलनरांिून िेली आहे ि,
िी तठिरणेही तवशेर्ष लक्ष्यवेधी आहे ि. सवगसरधररणपणे यर िरळरिील भरर्षणे अ. भर. मररठर पतरर्षद,

अस्पृश्य वर्ाची पतरर्षद, अ. भर. आयगधमग पतरर्षद, ब्ररह्मणेिर सरमरतजि पतरर्षद इत्यरदी महत्त्वरच्यर

पतरर्षदरांमधून झरले ली आहे ि. स्थूलपणे सर्ळीच भरर्षणे त्रोिि, मध्येच िठे िरी ििल्यरसररखी वरिि

असली िरी मूलिुः िी पतरपक्व तवचरररांची तनदशगि आहे ि; आतण नेमिे तवचरर, आल्हरळ-परल्हरळ न
लरविर, नेमक्यर शब्दसांहिीने सरांर्ण्यरची हरिोिी हर त्यरमधलर तवशेर्ष आहे . िठे ही उर्ीच लरांबड नरही.
फरफिपसररर नरही. शब्दजांजरळ नरही िी आडू नआडू न मररणे नरही. ‘तरतलजस ब्यरॉक्सी’, ‘आमचर धमग:

आयगधमग’, ‘समरज सधररणर िोण िरू शिेल?’, ‘दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल?, ‘हक्करांसरठी झर्डर’ अशर
िरही ररजर्षींच्यर इिर भरर्षणरांच्यर मरनरने दीघग भरर्षणरांचर अपवरद िरिर; मररुिीच्यर शेविरसररखी जड
होणररी लरांबणूि आतण दमणूि दोन्हीही नरहीि. मरत्र पतरपक्व तवचरररांबरोबर सखोल कचिन, सरमरतजि
जीणगशीणगिेतवरुद्ध प्रखर चीड, तविृिी-तवसांर्िींच्यर नष्टरांशरच्यर भरवनेबरोबरच सरमरतजि दै न्य-तवर्षमिर-

दरतरद्र्य यरतवरूद्ध तहरीरीची बांडखोरी आतण मरनवरच्यर सांवधगनरबरोबरच मरणसिीच्यर र्तहवररने प्रेतरि
झरले ल्यर अांिुःिरणरचे तनिळ दशगन असे अनेि र्णपैलू यर भरर्षणरांिून नजरे स पडिरि. त्यरिून
तवचररशीलिर आतण सृजनरत्म्यरची ओढ लक्षरि येिे. सृजनरत्म्यरची ओढ प्रत्यक्ष िरयाि प्रतिकबतबि
झरल्यरचेही आढळिे.
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एिूण भरर्षणरांची बैठि :
शरहू छत्रपिींची मररठी । इांग्रजी तमळू न एिूण पन्नरस भरर्षणे उपलब्ध आहे ि. त्यरमध्ये िे रर भरर्षणे समरन

आहे ि; दोहोंिडे सररखी आहे ि. म्हणजे िी मररठीि असूनही इांग्रजीि आहे ि किवर इांग्रजीमधील मररठीि
आहे ि. यरचर मिलब हर िी, एिूण पन्नरस भरर्षणरांमधून िे रर वजर जरिर, सदिीस भरर्षणे समोर येिरि.
सांख्येच्यर दृष्टीने ररजर्षींची ही तनखळ भरर्षणे होि.

ररजर्षीनी पतहले भरर्षण ३ मे , १८८८ रोजी, िोल्हरपूर ररज्य रे ल्वे बरांधणीच्यर शभररांभ प्रसांर्ी उदघरिनरच्यर

तनतमत्तरने िेले ले असून शेविचे १६ फेब्रवररी, १९२२ चे अ. भर. अस्पृश्यिर पतरर्षदे च्यर तदल्ली येथील तिसऱ्यर

अतधवेशनप्रसांर्ी अध्यक्षपदरवरून िेले ले भरर्षण आहे . म्हणजे शरहू छत्रपिीचे पतहले भरर्षण, ररज्यरतधिरर
स्वीिररण्यरपूवी, वयरच्यर चौदरव्यर वर्षी िेले ले आहे िर अखेरचे मृत्यूपूवी एिदोन मतहन्यरांपूवीचे आहे .
त्यरनांिरची मररठी व इांग्रजी भरर्षणे अनक्मे अशी आहे ि:
१८८८ :१ । १,

१८९३ : –। १,

१८९४ : १ । १,

१८९५ : –। १,

१९१२ : –। १,

१९१३ : –। १,

१९१४ : –। १,

१९१६ : १ ।–,

१९०२ : ३ । १,
१९१७ : १ । २,

१९२१ : –। १,

१९०५ : १ । १,

१९१८ : ३ । ३,
१९२२ : १ । १,

१९०६ : –। १,

१९१९ : १ ।–,

१९०८ : १ ।–,
१९२० : ९ । ४,

यर सवांचर तवचरर िरिर, शरहू छत्रपिींचर बररच िरलखांड, जवळजवळ सिरर वर्षांचर (१८८९, १८९०,
१८९१, १८९२, १८९६, १८९७, १८९८, १८९९, १९००, १९०१, १९०३, १९०४, १९०५, १९०९, १९१०,
१९११ व १९१५) व्यरख्यरनरतवनर तदसिो. व्यरख्यरनरतशवरय यरचर अथग, ररजर्षींनी व्यरख्यरने तदली असण्यरची
शक्यिर आहे पण िी आढळरि येि नरहीि असर आहे . त्यरच शक्यिे ची सांभरव्यिर मोठी आहे .

ररजर्षी शरहू सिि लोिसांपिग ठे वणररे, ‘मोठ्यर तदलरचे लोिरांचे ररजे’ होिे. तब्रतिशरांचे मरांडतलि
सांस्थरतनि असले िरी स्विुःच्यर र्ढीि बसून त्यरांनी िररभरर हरिलर नरही. यरचर अथग, अनेि समररांभरि

त्यरांची उपस्स्थिी, त्यरांची भरर्षणे झरली असणरर, हे उघड आहे . पण उपलब्ध सरधनरांवरून १८८४ परसून
१९२२ अखेरच्यर अडिीस वर्षांच्यर िरळरिील, िरिे िोरपणरने ररज्यसूत्रे हरिी घेिल्यरपरसून म्हणजे १८९४

परसून १९२२ अखेरपयंि २८ वर्षांच्यर िरळरिील; इांग्रजी-मररठी सदिीस भरर्षणे उपलब्ध होिरि. मधली
तित्येि वर्षग िोरी तदसिरि. यर िरळरि समररांभ झरल्यरच्यर, शरहू छत्रपिी उपस्स्थि असल्यरच्यर नोंदी

आढळिरि. पण भरर्षणे मरत्र आढळि नरहीि. म्हणजे यर िोऱ्यर वर्षी, ररजर्षी शरहू समररांभरांनर जरऊनही
भरर्षणे उपलब्ध नरहीि असर त्यरचर अथग आहे . अशर यर भरर्षणरांचे ले खन यथरस्स्थि िर झरले ले नसरवे?
त्यरचीही िरही िररणे सांभविरि:

एििर शरहू महरररजरांची बहिरांश भरर्षणे उत्स्फूिग आहे ि. सवगसरधररण लोिरांच्यर समररांभरि िेले ली भरर्षणे

िर तनखरलसपणे उत्स्फूिग आहे ि. सरहतजिच िी तिपून िरचून ठे वण्यरिडे लक्ष िमी र्ेलेले तदसिे. दसरे,

शरहू ररजरबद्दलची लोिरांची आसक्ती इििी मोठी आहे िी आमच्यर समररांभरलर ररजर आलर; यरचेच
लोिरांनर अपरांपरर िवतिि आहे . त्यरमळे आपल्यरबरोबर आपल्यर भरवी तपढ्रांसरठीही िरही िरीि

असले ल्यर ररजरचे तवचरर, तिमरनपक्षी ‘त्यरांच्यर’ सरठी ररखून ठे वण्यरची जबरबदररी आपली आहे ; यरचे
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समररांभरच्यर सांयोजिरांनर थोडे ही भरन नरही. त्यरमळे ऐिले , िरनरि सरठवले , स्मरणरि ररतहले िे खरे; ही
दृष्टी प्रभरवी ठरली. तिसरे, समररांभरचर डरमडौलही यर शरश्वि बरजूिडे दलग क्ष िररवयरस िररण ठरलर

आहे . सवगसरमरन्य मरनवी स्वभरवच तिथे प्रभरवी बनलर आहे . चौथे असे िी, एिूण बहजन समरजरची

शैक्षतणि महत्तर इििी तथिी िी, ररजर सरांर्िो आहे िे नोंद िरून ठे वण्यरची अनरस्थर अतधि ररतहली
आहे . परचवेही एि िररण सांभविे िे हे िी, प्रतसद्धीची बहिरांश सरधने तवरोधिरांच्यर हरिरि. ररजर्षीच्यर

ध्येधोरणरांमळे त्यरि िडविपणर आले लर. जी थोडी परकठबर दे णररी सरधने हरिरि िी प्ररयुः चळवळीच्यर
र्दररोळरि र्ढले ली. त्यरचर पतरणरम हे तवचररधन दलग तक्षि होण्यरि झरले असरवे असे तदसिे.

त्यरमळे तदल्ली, िरनपूर, नवसररी, नरर्पूर, भरवनर्र, हबळी, मांबई यरांसररख्यर मोठ्यर शहररांिील

पतरर्षद/अतधवेशनरांिून शरहू महरररजरांनी िेले ली भरर्षणे उपलब्ध आहे ि. पण त्यरपैिी िरही ज्यर स्वरूपरि
आहे ि त्यर स्वरूपरि िी पूणग आहे ि, शरहू महरररजरांनर सवांर्रनी प्रिि िरणररी आहे ि असे मरत्र वरिि
नरही. अन्य अनेि भरर्षणे िर ििड्यरििड्यरांचीच वरििरि. त्यरदृष्टीने, एिूण समरजरचेच हे एि मोठे
निसरन आहे ; िे मरनले परतहजे.

शरहू छत्रपिींच्यर दू रवर झरले ल्यर िरही भरर्षणरांची मरतहिी व परश्वगभम
ू ी पढे मरर्े अतधि तमळण्यरची शक्यिर
नरिररिर येि नरही. िरनपूर, नवसररी, तदल्ली, भरवनर्र यरांसररख्यर शहररांिून झरले ल्यर सभर-पतरर्षदरांिून

ररजर्षींनी िेले ल्यर भरर्षणरांचे वृत्तरांि, िरही अतधि मद्दे दे ऊन जरण्यरची शक्यिरही आहे . पण असे अतधि
िरही, पढे अतधि दे ऊन जरणररे असले िरी सध्यर हरिी आहे त्यरचेच सरहरय्य घेणे एवढे च िूिग शक्य आहे .
बहढां र्ी रर्ेल व्यतक्तमत्त्व :
जे हरिी आहे त्यरमधून शरहू छत्रपिींच्यर व्यतक्तमत्त्वरसांबध
ां ी िरही र्ोष्टी समजून येिरि:
त्यरमध्ये अरबूज समजल्यर जरणरऱ्यर शरहू छत्रपिींच्यर व्यतक्तमत्त्वरलर व्यरसांर्रची जोड होिी, हर अग्रक्मरचर
पैलू होय. त्यरमध्ये अरबूजपणरलर, ररांर्डे पणरलर धक्कर आहे . वस्िस्स्थिी अशी आढळिे िी, तविरनरांची

िदर आतण उत्तमोत्तम ग्रांथिरररांच्यर ग्रांथरांच्यर पतरशीलनरची ररजर्षींनर आस्थर होिी. इांग्रजी व सांस्िृि
भरर्षरांवर त्यरांचे प्रभत्व होिे. मररठी त्यरांची मरिृभरर्षरच होिी. ररजर्षींनी तब्रतिश अतधिरऱ्यरांशी िेले ल्यर इांग्रजी

पत्रव्यवहरररांवरून ओझरिी नजर िरिली िी, त्यरांच्यर इांग्रजीवरील प्रभत्वरचे-त्यरमधील खरचरखोचरांसह
असले ल्यर प्ररतवण्यरचे-सहज दशगन होिे. शरहू छत्रपिीनी ‘दे शी’ तशक्षणरव्यतितरक्त उच्च तशक्षण घेण्यरसरठी
इांग्लां डलर जरवे, असर तब्रतिश शरसनरिडू न दबरव येिो. ज्यर चरर म्रांवर आग्रही ररहू न तब्रतिश शरसन शरहू

छत्रपिीनी इांग्लां डलर जरवे असे म्हणिे त्यर सांबांधरि त्यरांनी र्व्हनगर लॉडग हॅतरसलर, धररवरडहू न ७ जलै ,

१८९२ रोजी पत्र तलहू न खलरसर िेलर आहे . शरहू छत्रपिीनी अत्यांि प्रभरवीपणे, िठे ही मन दखरवणरर

नरही किवर इांग्लां डलर जरण्यरचे आपण मद्दरम िरळि आहोि असर ग्रह होणरर नरही अशर खबीने, सध्यर

इांग्लां डलर जरणे िर इष्ट नरही हे त्यरि पिवून तदले आहे . त्यरमधील चरियग, इांग्रजी भरर्षेच्यर लरतलत्यरसह
वेधि आहे . ज्यर िलमरीिीने आतण सरवधपणे हे होि. त्यरमधील यतक्तवरद, सहजिर आतण नरखर्षीही
खबीने दरखतवण्यरमरर्ची प्रर्ल्भिर लक्षणीय आहे . सांस्िृिबद्दलची आठवण िर प्रतसद्धच आहे . १९०२ मध्ये

िेंतब्रज तव्रपीठरने ररजर्षीनर एल् एल्. डी ची पदवी तदली. पदवी प्रदरनरच्यर वेळी तव्रपीठरच्यर

िलर्रुांनी लॅ तिनमध्ये भरर्षण िेले . ररजर्षींनी उत्स्फूिगपणे त्यरस सांस्िृिमधून उत्तर तदले . मररठीबद्दल

प्रश्नच नव्हिर. शरहू छत्रपिी नरर्र मररठी बोलू शिि होिे च पण अस्सल र्रवररन मऱ्हरिमोळ्यर मऱ्हरठी
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शैलीचर ऐिबरज थरिही उडतवि असल्यरने ‘ररांर्डर ररजर’, ‘धे डर्जरी’, ‘सांस्िृिीचर र्ांध नसले लर र्रवढळ
मरणूस’ वर्ैरे वर्ैरे तििरबही असांिष्टरांिडू न बहरल िेले जरि होिे. शरहू छत्रपिींची, यरमरर्ची भूतमि
िदतवर्षयीच्यर लोिशरही मनोवृत्तीमधून स्वच्छ होिे. िी र्ोष्ट ही िी, हर ररजर प्रजेचर होिर आतण जे जे

प्रजेचे िे िे यर ररजरचे होिे. ररजर प्रजेतवनर वेर्ळर नव्हिर आतण प्रजर ‘ररजर’च होिी. र्ोष्ट एवढीच आहे ;

मरत्र त्यरमध्ये मोठर अथग आहे . िो पतरविगनरिडे दृष्टी लरवून आहे . ररांर्ड्यर भरर्षेचर व्यवहरर जनिे शी िेल्यर
जरणरऱ्यर व्यवहरररच्यर बरबिीि आहे , अतधििर ‘ररजवरड्यर’ िील खरसर्ि व्यवहरररांशी तनर्तडि आहे .

अन्यत्र परहू न घ्यरवर असर प्रर्ल्भ शैलीचर ससांस्िृि व्यवहरर आहे . त्यरचे पररवे शरहू छत्रपिींच्यर भरर्षणरांिून
। पत्रव्यवहरररांमधून सहज दृष्टीस पडिरि.

शरहू छत्रपिी सरमरन्यरांचे प्रतितनधीत्व िरीि होिे; सरहतजिच जवळ त्यरव्यतितरक्त िरही असूनही,
सरमरन्यरांच्यर शैलीि विगन िररवे ही ररजर्षींची दृष्टी होिी. िररण त्यरमळे सरमरन्यरांशी अतधि जवतळि होणे

शक्य होिे; आतण हरिी घेिले ल्यर िरयालर उभररी तमळण्यरची शक्यिर होिी. शरहू छत्रपिीनी िे सरधले .
ममगस्थळे शोधून त्यरवर स्वरर होण्यरची ररजर्षींची हरिोिी तवलक्षण होिी. त्यरि सच्च्यर नेिृत्वरचे उत्तम भरन
होिे.

शरहू छत्रपिी ‘ररांर्डे ’ खरे, ररििही िसेच; पण िलर, िलरवांि, तवित्तर इत्यरदी बरबिीिली त्यरांची चहर

ही, ररांर्ड्यर ररििपणरलर छे दून पतलिडे जरणररी आहे . मॅक्समलरपरसून व्हीस डे स्व्हसपयगन्िच्यर तित्येि

परश्चरत्य सांस्िृि पांतडिरांनी वैतदि वरङमयरवर तलतहले ल्यर सांशोधनरत्मि ग्रांथरांचे त्यरांनी र्रढ अवलोिन

िेल्यरचे तदसिे. समरजशरस्त्ररवरील ित्िरलीन उत्तमोत्तम ग्रांथरांचे त्यरांचे पतरतशलन तचतित्सि होिेच, पण
िेजर यरांनी ‘मांदबद्धी’ म्हणून ‘र्ौरव’ िेले ल्यर ररजर्षींचे-आपल्यर यर तव्रर्थ्याचे-परठरांिरही दरांडर्े होिे.
समरजशरस्त्र किवर अन्य ग्रांथ यरमधील महत्त्वरच्यर इांग्रजी ग्रांथरांमधील पॅरेग्ररफच्यर पॅरेग्ररफ ररजर्षी उदधृि

िरू शिि. सरतहत्यसम्ररि न. कच. िेळिर यरांनी त्यरबद्दल ररजर्षींचर र्ौरवही िेलर आहे . ररजर्षीच्यर यर
व्यरसांर्शीलिे बद्दल ‘प्रबोधन’ िरर िे. सी. ठरिरे यरांनी ‘तभक्षिशरहीचे बांड’ च्यर ले खनरच्यर वेळी आले लर

अनभव ‘मरझी जीवनिथर’ (पृ. २५०) मध्ये िपतशलरने नमूद िेलर आहे . प्रबोधनिरररांनी सरांतर्िले ले हे एि
उदरहरण झरले . अशी अनेि सरपडिरि. यर सरऱ्यरांचर अथग हर आहे िी, स्विुःलर ससांस्िृि म्हणतवणरऱ्यर
उच्चभ्रू मांडळींच्यर दृष्टीिून शरहू छत्रपिी ‘ररांर्डे ’ होिे. िसे मरनले जरि होिे; पसरतवले जरि होिे. त्यरमळे

जनमिरनसररही िे ‘दरणर्ि’ च होिे. पण अांियामीची र्ोष्ट अशी आहे िी, शरहू छत्रपिी ससांस्िृि,

अतभजरि आतण पतरविगनशील होिे. व्यतक्तमत्त्व दभांर्ले ले नव्हिे पण एिरच र्णसमृद्ध व्यतक्तमत्वरि अनेि
परीची तित्येि व्यतक्तमत्वे सरमरवले ली होिी. म्हणून िेवळ वरच्यरवर ‘ररांर्डे पणर’ िून िरढले जरणररे
व्यरपि तनष्ट्िर्षग अयथरथग ठरिरि; र्ोत्र जळि नरही.

त्यरचर उलर्डर असर िी, शरहू छत्रपिींचर व्यरसांर् मोठर होिर. तनरीक्षण सूक्ष्म होिे. अवलोिन दरि होिे,

िरयगशक्ती जबर होिी, आिर्षगणशक्ती दरांडर्ी होिी, ध्येयदृष्टी तनतश्चि होिी. मत्सद्दीपण अजोड होिे. फक्त
बहरणर वेर्ळर होिर. ररजर यर नरत्यरने, लोिनेिर यर नरत्यरने, सररे आिरशरसररखे उघडे वरघडे होिे.
ररजर्षीजवळ िौशल्य होिे. ‘िॅ क्ि’ होिी; पण छपरछपी, आडपडदर िठे ही नव्हिर. परिी िोरी होिी.
जीवनग्रांथरचे िठले ही परन उघडरवे, आतण न्यरहरळरवे, ‘महरिरय’ शरहू छत्रपिी इिक्यरच महरिरय
ििृगत्वरच्यर, उरीपोिी भेिीने समरधरन लरभरवे; अशीच मळी ररजर्षींची प्रचांडिर आहे . खरे िर,
पतरस्स्थिीच्यर प्रचांड र्ांिरर्ांिीने, मरनवी तहशेबच परर खरवून िरिरवेि; धळीलर तमळवरवेि; अशर िरलौघरि

उभे ररहू न, शरहू छत्रपिीनी, मरनवी सांस्िृिीवर उर्वले ली बरांडर्ळे िळरमळरपरसून िरपून िरढली.
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त्यरमध्ये, लोििल्यरणरच्यर तनखळ भरवनेखेरीज वैयतक्ति िरहीही नव्हिे. सरवगतत्रि समरजक्रांिीखेरीज
नव्हिर िे र्ष, नव्हिर मत्सर, नव्हिर ररर्; िरहीच नव्हिे. तवर्षरदपूणग िरही असेलच िर ओघरि घडू न र्ेलेले ,

हे िपूवगि िरहीच नरही. त्यरमधील बरवेपण शरश्वि िर वरईिपण िरत्िरतलि आहे , असिे ही. आनर्षांतर्ि
बरबींनर मांत्रसरमर्थ्याचे िेंद्र मरनून न्यरय िरण्यरने न्यरय होि नरही, अन्यरय होिो. सवार्रांनी समरधरन
लरभण्यरसरठी लक्ष्यकबदू नेमिेपणरने तिपरलर लरर्िो. सोडू न चरलि नरही. ररजर्षींबद्दलचे नव्हे िर सवगच
थोररांबद्दल िे व्हरवे लरर्िे. ही नोंद म्हणून तवशेर्ष महत्त्वरची.

शरहू छत्रपिी ‘मरांडतलि सांस्थरतनि’ असले िरी मरब्बी मत्सद्दी होिे. सत्तर मरणसरलर उन्मत्त बनतविे, भरड
िरिे . सत्तेलर तचििले ले हे र्ण असिरि. ररजर्षीनी त्यरचर तपळर िरून िे बरजूलर ठे वले . जवळ बरळर्िे
िर ‘लोिरांचे ररजे’ बनले नसिे! िसे शक्य होिे? मरर्च्यर पढच्यर इतिहरसरची पवे, तवररि लरिरांप्रमरणे

हे लरवि होिी. सवगसरधररण समरजरच्यर ददै न्यरच्यर दरीची प्रखर जरणीव मन िरिडि होिे. सवगरीिीच्यर

र्लरमतर्रीलर चूड लरवून आयगत्वपोर्षि आधतनििे चर पदर पिडण्यरची ओढ होिी. डोळ्यरलर िसलीच
आांधळणी झरले ली नव्हिी, पण तब्रतिशरांचे मरांडतलि सांस्थरतनित्व तचििले ले असल्यरने िरयग-ििृगत्वरस
तित्येि मयादर होत्यर.

शरहू छत्रपिींच्यर ििृगत्वरलर मयादर नव्हत्यर िरीही ििृगत्व र्रजतवण्यरसरठी जे अतधिरर वरपररवयरचे होिे

त्यरांनर जरूर मयादर होत्यर. तब्रतिशरांशी सरळ सरळ सांघर्षग वज्यग होिर. सरळ सांघर्षाने ररज्यच लयरलर

जरण्यरची भीिी होिी. आतण ररज्यसत्तेचे अतधष्ठरन वर्ळू न लोिसेवल
े र बळ प्ररप् होणे िठीण होिे. ररजेपद
स्विुःच्यर ख्यरलीखशरलीसरठी नव्हे िर लोिरांच्यर तहिरसरठी वरपररवयरचे होिे. कहदस्थरनरि, त्यर िरळी

ख्यरलीखशरली अनेिजण िरीिच होिे. शरहू छत्रपिीनी िे च िेले असिे िर त्यरमध्ये अतधि रर् आली

असिी आतण असले ल्यर व नसले ल्यर दां ििथरांनर खऱ्यरखऱ्यर िथरांचे मखर चढतवले र्ेले असिे . त्यरहू न

अतधि िरहीच घडले नसिे. पण ररजर्षीनर िे िररवयरचे नव्हिे. त्यरांची िी दृष्टी नव्हिी. त्यरांनर लोिरांचे अांर्
आतण मन वरढतवणररी ख्यरलीखशरली सरांभरळरवयरची होिी, त्यरांनी िी जोपरसली. सरमनर तब्रतिशरांशी

असल्यरने मरमलर धीररचर आतण धीम्यर वृत्तीचर होिर. िसलीही आतण िठलीही िररपि िरढू न सांस्थरन

र्ांडरळणे तब्रतिशरांनर अवघड नव्हिे. ररजेपद : लोिसेवच
े े एि सरधन; िे भोर्रवे, जनिे च्यर नरवरवर भोर्रवे
अशी वरांछर नव्हिी. ररजर्षींच्यर दृष्टीने ररजेपद महत्त्वरचे नव्हिेच, नर्ण्यच होिे; पण लोिसेवस
े रठी िे

तिितवणे जरूर होिे. िे मत्सद्दीपणरने तििवून शरहू छत्रपिीनी लोिसेवच
े र आदशग तनमाण िेलर. त्यरिरमी

‘ठां डर िरिे खरओ’ आतण ‘पडिे घेऊन ररखरओ’ ही सूत्रे होिी. येणरऱ्यर आक्मि हल्ल्यरसरठी िे जरूर
होिे, ररजर्षींनी िे हे िपूवगि ररखले , जोपरसले . त्यरमध्ये तब्रतिशरांचर हरलरिोलर बघून वरर्ण्यरचे धूिगपण

होिे; मैत्रीही होिी पण तब्रतिश-तनष्ठर नव्हिी. शरहू छत्रपिी सररखर अव्वल दजाचर ररज्यििा िोणत्यर उच्च
प्रिीचे मत्सद्दीपण ररखून असिो, त्यरचे ररजर्षींची तब्रतिश-तनष्ठर हे अव्वल प्रमरण होिे तनष्ठेचे हे बरहले
ररनरिील बजर्रवण्यरसररखे होिे, खोिे होिे; सरहतजिच त्यरवर आधररले ले

शरहू छत्रपिींचे

‘स्वररज्यद्रोही’ पण ििलरदू ठरिे. आरोप-प्रत्यररोपरांची बरांधणी िरिरनर पररव्यरांची पक्की बैठि र्च्चपणे
तचरे बांदी िररवी लरर्िे. ररजर्षींच्यर बरबिीि हे अभरवरने घडले . मरत्र िरळरने ररजर्षी नेमक्यर वरिे वर होिे हे
तसद्ध िेले आहे . अतधशहर तब्रतिशरांनर सरांभरळू न शरहू छत्रपिीनी ररजेपदरलर ढळ लरर्ू तदलर नरही, त्यरमळे

लोिसेवच
े ी र्िी रोधली र्ेली नरही. शरहू छत्रपिींची लोिसेवच
े ी आिरांक्षर आतण रर् ध्यरनरि घेिर ररजेपद
नसिरही िदरतचत् िी घडू शिली असिी पण ररजेपदरमळे तिलर जो जोश आतण र्िी आली िी त्यर
कसहरसनरतवनर तमळू शिली असिी िी नरही, यरची शांिर वरििे. जरिररीचर पदर िल्पनररम्य असिो, पण
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िधी िधी िो तचत्र स्पष्टही िरिो. आणखी एि असे आहे : शरहू छत्रपिी ररजेपदरसांबांधी सरमरन्य
मरणसरांच्यर मनरि असले ल्यर सवगसरधररण आपलिीच्यर भरवनर मनरि ररखून सेवरिरयग िरीि होिे.

त्यरमध्ये भरवनरांचर आदरे खून आदर होिर, त्यरिून प्रयत्नेिरून िरयग सरधण्यरची दृष्टी होिी, आतण त्यर
भरवनरांनर धक्कर दे ऊन िरयािडे च िसे परहरवे यरचर प्रयत्नही होिर; दोन्हीही होिे. ‘अर्र जे नवलतच घडि

आहे ’ अशर ििूहलतमतश्रि िौििरि असले ल्यर, िरहीशर भरांबरवले ल्यर, सवगसरमरन्यरलर ‘सह’ नेण्यरची

तक्यर, ररजेपदरसिि ररजर्षी अांतर्िररीि होिे. ररजेपद असण्यरने फरयदरच होिर. नसण्यरने हरिरिील
सरधनसरमग्रीचे दोर सैल पडणरर होिे. त्यरमळे , िदरतचि शरहू छत्रपिींच्यर तवरोधिरांची भूिे फेर धरून
नरचली असिी आतण रर्दरर ररजर्षी शरहू नर तवरक्तीचर झििर येऊन र्ेलर असिर! असे घडले नसिेच असे

नरही. िरय घडले असिे िे िरलरच्यर उदररिच र्डू प होऊन ररतहले ले असले िरी त्यरची िल्पनर िरिर
येिे. आधरर आतण सरमग्री सररीच सांपल्यरवर तविररर् बनणे अस्वरभरतवि नसिे . शरहू छत्रपिींच्यर
बरबिीिही हे घडू शिले असिे. पण ररजर्षींची मत्सद्देतर्री आतण तब्रतिशरांचर सरांजरमशरहीिील

उदररमिवरद यरमळे िे िठीण बनले . शरहू छत्रपिी तब्रतिशरहू न मत्सद्देतर्रीि श्रेष्ठ ठरले . आतण त्यरांच्यरच
आश्रयरने, त्यरांनी लोिजरर्ृिीचर जो आर्डोंब उसळतवलर; त्यरिून लोिरांनी आपल्यर उद्धरररसिि

स्वररज्यरची चळवळ जवळ आणली. पररिांत्र्यरलर चूड लरवली. शरहू छत्रपिीनी, िोल्हरपूर सांस्थरनरिील

जनिेलर स्विुःच्यर उद्धरररचर तशितवले लर मांत्र हर ‘पररिांत्र्य’ फेिून दे ण्यरचरच एि प्रिरर होिर. अमूि एि
चरांर्ले आतण अमूि एि बरे किवर वरईि असे पररिांत्र्यरबरबि िरहीच नसिे. पररिांत्र्य हे पररिांत्र्यच असिे

आतण दर एि तठिरणी िे नडिच असिे. ररजर्षींनी, लोिरांनर बरोबर घेऊन, त्यरांच्यर ‘सहभरर्र’ने स्विुःच्यर

सांस्थरनरिील प्रजेच्यर पररिांत्र्यरलर लरवले ली चूड व्यरपि अथाने दे शरच्यर पररिांत्र्यरलरही लरवले ली होिी.
पररिांत्र्य

नरवडणरऱ्यरलर

इथून

तिथून

िठले च

पररिांत्र्य

आवडि

नसिे.

ररजर्षींच्यर

भरर्षणरांिून/पत्रव्यवहरररांिून हर अन्वयरथग वरचिर आलर परतहजे. िेवळ झोडपण्यरने, िरणरडोळर िरण्यरने
किवर तविृि रचनेने हे वरचन िरिर येि नरही.

शरहू छत्रपिींचे सवंिर्ष व्यतक्तमत्व, सवगस्पशी तवचरर आतण दू रपतरणरमी लोििरयग हे त्यरांच्यर ररजेपदरच्यर
बैठिीिून, मत्सद्देतर्रीने उपजले ले दे वदत्त िरयग आहे . इतिहरसदत्त दे णे आहे . जीवीच्यर तजव्हरळ्यरने

फलले लर िो मरर्गदशगि इतिहरस आहे . िो घडलर, िो िरळ एिोतणसरव्यर शििरचर उत्तररधग आतण
तवसरव्यर शििरचर पूवाधग होिर. ररजर्षी शरहू ां चर जन्म २६ जलै , १८७४ मधलर. १७ मरचग, १८८४ मध्ये त्यरांचे

दत्तितवधरन झरले आतण २ एतप्रल, १८९४ मध्ये त्यरांनी ररज्यसूत्रे हरिी घेिली. ह्यर सर्ळ्यर घिनर
एिोतणसरव्यर शििरच्यर उत्तररधािील आहे ि. ६ मे , १९२२ सरली मांबईच्यर ‘पन्हरळर लॉज’ मध्ये ररजर्षींचे

दे हरवसरन झरले . ही अखेर, तवसरव्यर शििरच्यर पूवाधािील आहे . शरहू छत्रपिींचर हर िरलखांड
स्थूलमरनरने एिोतणसरव्यर – तवसरव्यर शििरच्यर उत्तररधग-पूवाधािील आहे . म्हणजे त्यरपूवीच्यर

िरलखांडरि ररजर्षींच्यर िरयाचे बीज िर त्यरनांिरच्यर िरलखांडरवर ररजर्षींच्यर िरयाचे दीघगसूत्री पतरणरम
आहे ि. त्यरसरठी थोडे मरर्े वळू न पहरवे लरर्िे.
शरहू पूवग िरळरचे पतरतशलन :
सन १८१८ मध्ये पेशवरई बडरली, मररठी सरम्ररज्यरची अखेर झरली. तब्रतिश अतधसत्तर अप्रतिहिपणे ररज्य
िरू लरर्ली. मरत्र पेशवरईचे पतरणरम महरररष्ट्ररलर ग्ररसून ररतहले ले होिे व आठविही होिे. “पेशवरईचे
वणगन िररवयरचे झरले िर िे दां र्ेधोपे, लढरयर, यद्धे , दरनधमग, हव्यिव्य ह्यरांच्यर दां र्लीचर िरळ असे
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थोडक्यरि िरिर येईल. तभक्षि, शरस्त्रीपांतडि, हतरदरस, पररतणि ह्यर सवांचे उच्च ग्रह एिरदशस्थरनी ह्यर

िरळरि आले होिे असे वरििे. अन्नसांिपगण, दरने, व्रिवैिल्ये, प्ररयतश्चि वर्ैरे प्रिरर सररखे चरलू होिे.

द्रव्यरलर स्पशग न िरणरऱ्यर सांन्यरशरांच्यर समोरही द्रव्यरच्यर ररतश पडि. आजरर घरलतवण्यरितरिर अनेि
िोडर्े िरीि. दरनधमांपेक्षर िोडग्यरचर उपरय हीन सांस्िृतिदशगि आहे . (िरीही) तशशरची यांत्रे आजररी

मलरच्यर र्ळ्यरि बरांधली म्हणजे रोर्पतरहरर होिो अशी समजूि होिी. ह्यरखेरीज दररू व मरांस अांर्रवरून
ओवरळू न िरिीि … … महरमररीचे अनष्ठरन, प्रदतक्षणेचे अनष्ठरन, पजगन्यरसरठी अनष्ठरन अशी नरनर प्रिररची

अनष्ठरने मोठ्यर िष्टरने िरण्यरि येि … र्रईच्यर र्ळ्यरि दरवे असिरनर तिचर प्ररण जरऊ दे णे … नरलबांध

घोडर मरण परवणे … हे परपदरयि समजि … (िे) परप समजून प्ररयतश्चि घ्यरवे लरर्े … ज्योतिर्षरवर तवश्वरस
बररच होिर. ...प्रत्येि िृत्य महू िग परहू न होि असे ... सहस्त्रभोजने वररांवरर होि. पण लक्षभोजनेही

घरलण्यरि येि ... पेशव्यरांची श्ररवणमरस दक्षणर सवग कहदस्थरनभर र्रजि होिी. (िर) मनष्ट्यरची
खरे दीतवक्ी पेशवरई अखेरपयगि चरलू होिी...” असे श्री. नर. चरफेिर यरनी ‘पेशवरईच्यर सरवलीि’ (पृ.
४६, ४९ व ५२) मध्ये नमूद िरून ठे वले आहे ; यरवरून पेशवरईमध्ये सवगसरधररण बरबींबरबि मोठी अांदरधांदी

होिी आतण त्यर अांदरधांदीलर धरर्ममि िडर होिी. त्यरमळे िीव्रिरही वरढि होिी. लो. तिळिरांनीच तनदे श

िेले ल्यरप्रमरणे असे हे , ‘ब्ररह्मणी ररज्य’ नष्ट झरले िरी त्यरचे पतरणरम मरत्र ररतहले च. तक्यर झिपि होऊन
जरिे, पण दृश्य-अदृश्य पतरणरम वरिरवरण धरून असिरि. िे, िे वढीच प्रभरवी तक्यर घडल्यरखेरीज ‘झरड’

सोडि नरहीि. ‘झरड’ धरले ले आहे , उपरय थरांबले ले नरहीि, धरणे सिण्यरची तचन्हे नरहीि; यर परश्वगभम
ू ीवर
शरहू छत्रपिींचर उदय झरलर आहे .

पेशवरई सांपष्टरि आल्यरनांिरच्यर परऊणशे वर्षांच्यर िरळरि कहदस्थरन आतण महरररष्ट्र यरमध्ये ररजिीय

सांक्मणरबरोबर सरमरतजि सांक्मणही होऊ लरर्ले होिे. इांग्रजी भरर्षर, परश्चरत्य रीतितरवरज आतण

जीवनपद्धिी, िरय्रचे अतधररज्य, एिसूत्री आतण एििांत्री ररज्यिररभरर, दळणवळण व वरहिूि यरांचर

सवगदूर वरढिर प्रसरर. त्यरमळे लरभले ली शरांििर, तमळरले ले स्वरस्र्थ्य आतण तवचररप्रतक्येलर व
जीवनरीिीलर तमळरले ली र्िी इत्यरदी र्ोष्टींमळे भररिीय समरज ढवळू न तनघरलर. तब्रतिशरमळे च

व्यतक्तस्वरिांत्र्य, तवचरर स्वरिांत्र्य, बद्धीप्ररमरण्य, ऐतहििे चे सखसांवधगन इत्यरदी िल्पनर, ित्त्वज्ञरनरच्यर
स्वरूपरि भररिीय समरजरलर पतहल्यरांदरच पतरतचि झरल्यर. त्यरिूनच स्त्रीदरस्य, त्यरचे घिि: बरलतववरह,
जरठ िमररी तववरह, तवधवरतववरह, प्रेमतववरह, िेशवपन वर्ैरे समस्यरांतवर्षयी तवचररमांथन होऊ लरर्ले .

पतरणरमी शब्दप्ररमरण्य, अांधश्रद्धर, अज्ञरन, जीणगशीणग रूढी यरांनर िडे जरऊ लरर्ले . सरमरतजि
अतभसरणरच्यर प्रतक्येलर आस्िे िदम प्रररांभ झरलर.

त्यर दृष्टीने महरररष्ट्ररिील ित्िरलीन समरजसधररणर, ररजिीय मिप्रवरह आतण धरर्ममि र्लरमतर्री
यरसांबांधरि तवचरर िरिर, तब्रतिश सत्तेच्यर अतधपत्यरनांिर नव्यर तवचरररांचर प्ररदभाव, त्यरनांिर सरधररणपणे

चरळीस वर्षांनी झरल्यरचे आढळिे. बरळशरस्त्री जरांभेिररांच्यर ‘दपगण’ परतक्षिरने नव्यर तवचरररांच्यर

प्रभरििरळरस प्रररांभ िेलर. जरने. १८३२ मध्ये ‘दपगण’ हे इांग्रजी व मररठी अशर दोन्ही भरर्षरांि मररठी वृत्तपत्र
तनघरले ; ‘दपगण’ आतण त्यरनांिर १८४० मध्ये तनघरले ल्यर ‘तदगदशगन’ नरवरच्यर मरतसिरने मररठी वृत्तपत्र
व्यवसरयरचर परयर घरिलर असे नव्हे िर स्विांत्र तवचररप्रतक्येची महू िगमेढही रोवली. ‘दपगण’ चर हे िू, मि
किवर वृत्त दे णे एवढरच नव्हिर िर अनेि तव्रांचर अभ्यरस, प्रसरर आतण व्यरसांर् िरणे हर होिर. त्यरचे

पतरणरम महरररष्ट्ररच्यर जीवनरवर झरले . बरळशरस्त्र्यरांनी फक्त मररठी तनयििरतलिरांचरच परयर घरिलर नरही
िर शेर्षरद्री नरररयण यर तिस्िरळले ल्यर तव्रर्थ्याचे शद्धीिरण िरून पनुः त्यरलर स्वधमाि आणले .

स्त्रीदरस्यरचर तनर्षेध िेलर. तवधवरतववरहरचर परस्िरर िेलर. तनयििरतलिे, पतििपररविगन आतण
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तवधवरतववरह यर, िीन शरखरांि महरररष्ट्ररने िेले ल्यर प्रर्िीचे श्रेय, आ्प्रविगि म्हणून जरांभेिररांच्यरिडे

जरिे; हे लक्षरि घ्यरयलर हवे. पण जरांभेिररांच्यर सांदभाि तवचरर िरिरनर वृत्तपत्ररच्यर अनर्षांर्रनेच, तवचरर

िरण्यरची प्रथर ररखली र्ेल्यरने, त्यरांचे आ् प्रविगन िरणररे इिर िरयग दलग तक्षले जरिे. २२ जून, १८४४
मध्ये दरदोबर परांडरांर् िखगडिर यरांनी सरि येथे ‘मरनवधमग सभर’ स्थरपन िेली. मांबईलर, १८४९ मध्ये, यरच
‘मरनवधमग सभे’ ची ‘परमहां स सभर’ ही सधरतरि आवृत्ती तनघरली. दरदोबर परांडरांर् हे च त्यरचे तनमािे होिे.
सरऱ्यर सृष्टीचर तनमािर आतण तनयांिर एि ईश्वर आहे , मनष्ट्यमरत्ररची जरिी व धमग एिच आहे , तववेिरलर

अनसरून िमग िररवे इत्यरदी ित्त्वे, ‘परमहां स सभे’ने स्वीिररली होिी. बररीि सररीि असे प्रयत्न सरू

असिरनर जरांभेिररांची ‘दपगण’ ची परांपरर र्ोपरळ हरी दे शमख उफग लोितहिवरदी यरांनी पढे चरलतवली.
भरऊ महरजन यरांच्यर ‘प्रभरिर’ पत्ररमधून लोितहिवरदीनी ‘शिपत्रे’ तलतहली. १८४८ मध्ये. रूढ अथाने,
‘शिपत्रे’ शांभर असल्यरचे मरनले र्ेले असले िरी मळरि िी एिशे आठ आहे ि. पैिी १०१ व्यर पत्ररमध्ये

‘शिपत्ररांचर इत्यथग’ लोितहिवरदीनी समजरऊन सरांतर्िलर आहे . सरमरतजि जरतणवेने प्रेतरि होऊन,
लोितहिवरदीनी आपल्यर चौफेर ले खनरिून, समरजरिील जरतिभेद, बरलतववरह, जरठिमररी तववरह,

नेतिव्ह अांमलदरररांचर उद्दरमपणर, अस्थरनी व अपरत्री दरनधमग, व्रिवैिल्यरांचर धमरिूळ, कहदस्थरनच्यर

पररधीनिे ची िररणे इांग्रजी ररज्यरच्यर ‘दै वी दे णर्ी’ मरर्ची िल्पनर, दे व, दै व आतण दै ववरद यरमळे भौतिि
जीवन व धमग यरमध्ये झरले ली र्ल्लि व आले ले र्िरनर्तिित्व, यरांतत्रि यर् आतण नवतवचरररांचर अभरव
यरमळे सजगनरची मांदरवले ली दृष्टी, कहद लोिरांची द्रव्योपयोर्रतवर्षयीची समजूि, कहदू लोिरांचर व्यरपरर,

तवतधतनर्षेधरूपधमाचे मूळ अशर अनेि तवर्षयरांवर त्यरांनी प्रखरिे ने तलतहले . त्यरचबरोबर त्यरांनी जरतितनरपेक्ष
आतण वर्गतनरपेक्ष सांसदीय लोिशरहीचर, िसेच स्त्रीतशक्षण व तवधवरतववरह यरांचर परस्िररही िेलर.
आत्यांतिि िळमळीच्यर उत्िृि भरवनेने लोितहिवरदीनी हे िेले . पण तवष्ट्णशरस्त्री तचपळू णिररांचर
दे शरतभमरन असर प्ररयुः ‘भरर्षरमय’ होिर त्यरचप्रमरणे लोितहिवरदींची वरणी आतण ले खणी तजििी तिखि

आतण जहरल होिी तिििीच वृत्ती आतण िृिी पोचि आतण मवरळ होिी. आचरर-तवचरररि सांर्िी असली
िी सरांर्ण्यरलर िवचिां डले प्ररप् होिरि. तवसांर्िी आली िी िवचिां डले हरवून बसले ल्यर िणासररखी
दीन अवस्थर होिे. लोितहिवरदींच्यर समरजजीवनतवर्षयि ले खनरचे िसेच झरले . दरम्यरन स्वदे श, स्वधमग

आतण स्वभरर्षर िसेच शील, स्वरिांत्र्य आतण स्वरतभमरन यर मूलित्त्वरांबरबि, िठे ही िडजोड न िरणरऱ्यर,

पूवगपरांपरे ची अतनवरर हौस बरळर्णरऱ्यर रसलोलप वृत्तीच्यर तवष्ट्णशरस्त्री तचपळू णिररांच्यर तवजीर्ीर्ष
ले खनरच्यर र्ौरवरि आतण त्यरांच्यर तवध्वांसिवृत्तीच्यर िीिरपद्धिीि तवचररवांि इििे र्ांिून पडले िी,
लोितहिवरदींचे त्यरांनर भरनच ररतहले नरही. आधतनि मररठीमधील सडौल, पक्व, प्रौढ व प्रतितष्ठि तनबांधरचे
जनि तवष्ट्णशरस्त्री ठरतवले जरि असिरनर लोितहिवरदी ‘मररठी तनबांधरचे आ् जनि’ ठरिरि, हे िरळले

र्ेले. पण उत्तम रतसि प्रचररि असले ल्यर तवष्ट्णशरस्त्र्यरांच्यर सत्यतप्रयवृत्तीलर तनभगयिे ची जोड तमळरल्यरने

त्यरांच्यर प्रतिपरदनरलर उजगस्वलिर आतण शैलीलर आक्मििर लरभले ली असली, बतद्धप्ररर्ल्भ्य, सद
विगनरसांबध
ां ीची आस्थर आतण आपलर दे श व आपले लोि यरांच्यर तहिबद्धीची अतनवरर िळिळ त्यरांच्यर

स्वरिांत्र्यवरदी ले खनरिून प्रिि होि असली िरी प्रर्तिपर सधररणरांच्यर सतक्यिे च्यर दृष्टीने सोडरच पण

िेवळ प्रतिपरदनरच्यर दृष्टीनेही त्यरांच्यर तवचरररिील िोिे पणर किवर व्यरपि दृष्टीचर अभरव, हे प्रर्तिपर

समरजरलर जीवनवधगि ठरले नरहीि. कचिनशील अभ्यरसिरपेक्षर हमे शर शूर लढवय्यरच्यर पतवत्र्यरि
असले ल्यर तचपळू णिररांच्यर ले खनरि तविररवशिेबरोबर उज्ज्वल आशरवरदरचे प्रोत्सरहि दशगन असले िरी
सनरिन, पररांपरतरि मूल्यरक्षणरचे िरम िे प्ररणपणरने िरिरि हे तवसरून चरलि नरही.

म. जोतिबर फले यरांनी, कहदस्थरनच्यर इतिहरसरमध्ये पतहल्यरांदरच ठणिरवून आतण दणिरवून ‘सरवगजतनि
सत्यधमग’ सरांतर्िलर. सरांतर्िलर आतण आचतरलर. म्हणून फल्यरांचे महत्त्व दहे री आहे . फले एिरांर्ी नरहीि,

अनुक्रमणिका

अनेिरांर्ी आहे ि; जोतिबरांनी १८५४ मध्ये पतहली मलींची शरळर उघडली. १८५५ मध्ये महरर-मरांर्रांच्यर
मलरांसरठी व िरमर्रररांसरठी ररत्रीची शरळर खोलली. १८६० मध्ये ‘बरलहत्यर प्रतिबांधि र्ृह’ स्थरपन िेले .
आतण िरशीबरई ह्यर ब्ररह्मण तवधवेलर झरले लर मलर्र ‘यशवांि’ ह्यरस दत्ति घेिलर. जोतिबरांनी १८६८ मध्ये

स्विुःच्यर घररिील हौद अस्पृश्यरांनर खलर िेलर. २४ सप्टें बर, १८७३ मध्ये ‘सत्यशोधि समरजर’ ची स्थरपनर

िरून १. ईश्वर एि आहे . २. त्यरच्यर भेिीसरठी ‘दलरलर’ची र्रज नरही. आतण ३. जरिीवरून नव्हे िर
र्णरांवरून मरणसरची श्रेष्ठिर मरपली परतहजे; अशी िीन सूत्रे सरांतर्िली. उपतनर्षदिरळरनांिर प्रचतलि कहदू

ग्रांथरतवरुद्ध एवढर लखलतखि असर हर आतवष्ट्िरर एिमेव होय. त्यरआधररे फल्यरांनी सरमरतजि तवर्षमिर
अज्ञरन, रूढी, अांधश्रद्धर यरतवरूद्ध बांड उभररले . ‘सरवगजतनि सत्यधमग’, ‘र्लरमतर्री’ ‘शेििऱ्यरचर असूड’
यरसररख्यर छोयरखरनी पण बहर्णी ग्रांथरांमध्ये फल्यरांच्यर तवचरररांचे ‘सरर’ समरतवष्ट झरले आहे .

म. फल्यरांनी, तशक्षणतवर्षयि ‘तझरपणी तसद्धरांिर’ लर तवरोध िेलर. ‘वरून खरली तशक्षण िसले दे िर? िे

खरलू न वर र्ेले परतहजे. सरिररने ितनष्ठ वर्ािील लोिरांच्यर तशक्षणरची आबरळ िेली आहे ,’ असे तब्रतिश
शरसनरलर ठणिरवून सरांर्णररे फले यरांच्यरखेरीज, त्यरिरळी अन्य िणी प्रवक्ते नव्हिे! समरजरिल्यर सरऱ्यर

थररांिील हीनदीनरांच्यर उद्धरररची उत्िि िळमळ, समरजरिल्यर अवघड सधररणरांनर तनभगयपणे हरि
घरलण्यरचे तवलक्षण मनोधैय,ग त्यरसरठी िोणिरही धोिर पत्िरण्यरची आतण त्यरर् िरण्यरची
िडोतविडीची तजद्द, ‘बोले िैसर चरले ’ ची तनभगयवृत्ती; तनलोभ, तनरहां िररी, अनृण बरळर्ण्यरची प्रवृत्ती

इत्यरदी असरमरन्य र्णरांमळे , समरजक्रांिीचर अग्रणी आतण सांघिि म्हणून महरररष्ट्ररच्यर आधतनि
इतिहरसरिील म. फल्यरांचे स्थरन अढळ आहे . सांिरांच्यर िळवळ्यरने सरमरतजि प्रर्िीची सूत्रे मरांडून,
समरजरलर आत्मबळ दे णररे म. फले सरमरतजि शरस्त्रज्ञ होिे.

यरच समरररस पण्यरमध्ये न्यर. महरदे व र्ोकवद ररनडे यरांनी आपल्यर सरमरतजि िरयालर प्रररांभ िेलर. ररनडे

यरांनी सधररणेच्यर क्षेत्ररि महरररष्ट्ररलर पतहलर मोठर तवचरर तशितवलर िो हर िी ररजिररण, अथगिररण,

धमगिररण व समरजिररण ही समरजरची तभन्न अांर्े परस्पररांशी अर्दी सांबद्ध अशी आहे ि. समरजिररणरि
प्रतिर्रमी असले लर समरज ररजिररणरि परोर्रमी असेल हे असांभवनीय आहे . मरनवतनष्ठर हीच न्यरयमूिींची

जीवनतनष्ठर होिी. त्यरसरठी त्यरांनी सवांर्ीण सधररणेचर आतण प्रर्िीचर परस्िरर िरून ररष्ट्रीय सभर;

सरमरतजि पतरर्षद, औ्ोतर्ि पतरर्षद ह्यरांच्यर स्थरपनेमध्ये पढरिरर घेिलर. परांि समरजिररणरि िरय
किवर ररजिररणरि िरय न्यरयमूिीचर कपड क्रांतििररिरचर नव्हिर. िे त्यरांच्यर उदररमिवरदरस व

नेमस्िपणरस अनसरूनच होिे. यरनांिरची महरररष्ट्ररिील सरमरतजि चळवळीची धरर ‘आधी सरमरतजि

सधररणर िी ररजिीय सधररणर यर वरदरने बोथि झरल्यरचे तदसिे. सरमरतजि सधररणर वरदरची िरस, ‘दे व

न मरनणररे दे वमरणूस’ र्ोपरळ र्णेश आर्रिर यरांनी धरली िर लोिमरन्य तिळिरांनी ररजिीय
सधररणरवरदरची पिरिर खरां्रवर घेिली. आर्रिररांनी १८८८ मध्ये ‘सधररिर’ ची स्थरपनर िरून

स्त्रीतशक्षण, बरलतववरह, प्रौढतववरह, प्रेमतववरह तमश्रतववरह, जरिीय तवर्षमिर, चरिवगण्यग इत्यरदी सवग

तवर्षयरांवर इरे सरीने तलखरण िेले . आर्रिर बतद्धवरदी व अज्ञयेवरदी होिे. भौतिि व शररीतरि व्यरधींनी
तविल् होऊनही दमर, दरतरद्र्य आतण समरजरचर ससेतमरर हरि धवून परठीशी लरर्लर असिरही त्यरांनी
िडोतविडीच्यर भरवनेने तवचररस्वरिांत्र्यरचर, व्यतक्तस्वरिांत्र्यरचर, ऐतहििे च्यर सखसांवधगनरचर आग्रहरने

परस्िरर िेलर. लोिमरन्य तिळिरांचर सरमरतजि सधररणेलर तवरोध नसलर िरी ररजिीय चळवळीच्यर
उत्सरहरमध्ये त्यरांनी अनेिप्रसांर्ी प्रतिर्रमी भूतमिर स्वीिररली. एवढे च नव्हे िर नसिर तविांडवरद घरलू न

सरमरतजि सधररणेच्यर मरर्ामध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रीिीने अडथळे तनमाण िेले . वेदोक्त प्रिरणरमधील
लोिमरन्यरांची भूतमि अशीच, पतरस्स्थिीच्यर आिलनरि न्यून ररखणररी आहे ,

अनुक्रमणिका

जोतिबर फल्यरांच्यर अर्ोदर आतण नांिर िरयग िरणरऱ्यर बरळशरस्त्री जरांभेिर, रर. ब. दरदोबर परांडरांर्
िखगडिर, जर्न्नरथ शांिरशेठ, लोितहिवरदी, तवष्ट्णबवर ब्रह्मचररी, न्यरयमूिी ररनडे , आर्रिर प्रभिी

सधररिरग्रणींमध्ये िखगडिर व जर्न्नरथ शांिरशेठ हे च िरय िे ब्ररह्मणेिर होिे. दरदोबर हे मूलिुः
ित्त्वकचिि होिे. समरजसधररणेचे िरयग प्रत्यक्ष हरिी घेण्यरइिपि मरनतसि धैयग त्यरांच्यरिडे नव्हिे. त्यरांच्यर

सधररणेची हरलचरल पतरतचिरांपरिीच मयातदि ररतहली. दसरे नेिे जर्न्नरथ शांिरशेठ. त्यरांचे लक्ष्य मख्यिुः

ररजिीय सधररणरांिडे च होिे . सधररणर सवंिर्ष होत्यर हे वरदरिीि पण जर्न्नरथ शांिरशेि यरांच्यरबरबि
एि असे घडले आहे िी, िे मख्यिुः मांबईचे तशल्पिरर म्हणून ओळखले जरिरि. मांबईसरठी िरम िरणररर

मरणूस महरररष्ट्ररचर असिो पण महरररष्ट्र त्यरचर नसिो. िररणे िोणिीही असली िरी जर्न्नरथ शांिरशेठ
महरररष्ट्ररलर पूणगिुः पतरतचि होऊ शिले नरहीि, हे नरिररिर येि नरही. खेरीज जर्न्नरथ शांिरशेठ ज्यर
ररजिीय सधररणर िरू परहि होिे, त्यरिून िणी बरहे र ररहू शिि नव्हिर िरी त्यरचे क्षेत्र प्ररमख्यरने शहरी

भरर्रशीच अतधििर तनर्तडि होिे. त्यरमळे जर्न्नरथ शांिरशेि मांबईचे झरले ; मांबईचेच ररतहले . सधररणरांचे
पतरणरम मरत्र तवस्िृि पिरवर तदसले .

एिूण दृष्टीक्षेप िरििर, महरररष्ट्ररि नेिृत्वरची, तवचररवांिरांची आतण प्रतिभरसांपन्न समरजसधररिरांची परांपरर

अखांडपणे चरलि आली आहे . आपरपल्यर परीने िी िरयग िरीि ररतहली आहे . प्रत्येि दे शरि सधररि
तवचररवांि तनमाण होि असिरिच पण त्यरांची परांपरर असण्यरचे भरग्य महरररष्ट्ररसररख्यर एखर्र प्ररांिरलरच

लरभिे. कहदस्थरन दे शरिील तब्रतिशरांच्यर आर्मनरनांिर इिर अनेि र्ोष्टींबरोबर, सरमरतजि प्रबोधनरची

र्िीही वरढली, हे सत्य आहे . सरमरतजि प्रबोधनरचर र्ोवधगन उचलण्यरस अनेिरांचर हरिभरर लरर्लर. िरम
िठीण असूनही, लोितप्रयिे चे नसूनही अनेिरांनी आपलर हतवभार् समर्मपि िेलर. िी परांपरर आजअखेर
अखांतडिपणे चरलू आहे .

भररिीय परश्वगभम
ू ीवर तवचरर :
ह्यर परश्वगभम
ू ीवर शरहू छत्रपिींच्यर िरळरचर, त्यरांच्यर सांस्थरनरचर, त्यरांच्यर िरयगििृगत्वरचर तवचरर िेव्हरही
यक्तच ठरे ल.

शरहू छत्रपिी िरर्लिर घरिर्े ‘जहरतर्रदरर’ घररण्यरिून िरवीर छत्रपिींच्यर घररण्यरि दत्ति आले .

दै वयोर्रने ररज्यपदी आरूढ होऊन शरहू छत्रपिी झरले . एिर बरजूने एिर जहरतर्रदरर घररण्यरि जन्म

घेिले ले उदरर मनरचे यशवांिररव-शरहू - आबरसरहे ब घरिर्े यरांच्यर सररख्यर लोितहिदक्ष चरणरक्ष
जहरतर्रदरररचे तचरांजीव ‘छत्रपिी’ होिरि आतण तशवशरहीचे अतवस्मरणीय अवशेर्ष वांशज ठरिरि. िर

दसऱ्यर बरजूने िरररबरई महरररणीसरहें बरसररख्यर रणररतर्णी धरांधर स्त्रीने तनमाण िेले ल्यर आतण
तजजरबरईसररख्यर मत्सद्दी महरररणी सरहे बरांच्यर ररजिररणरने समथग बनले ल्यर िोल्हरपूर ररज्यरचर वररसर

त्यरांनर प्ररप् होिो; हर शभयोर् होय. ‘बरहे रुन’ आले ल्यर ‘आिल्यर’ शरहू छत्रपिीनी परांपरे चे अचूि भरन ठे वन
ू
हर वररसर आतण ही परांपरर अतधि िे जस्वी बनतवली. पढे जरऊन शरहू महरररजरांनी आधतनि िरळरलर

उतचि असर दृष्टीिोन स्वीिररलर व सरमरतजि शैक्षतणि क्षेत्ररि प्रभरवी िरयग िेले . त्यरनी िोल्हरपूर
ररज्यरलर ‘आधतनि’ बनतवले आतण महरररष्ट्ररि समिे चर तवचरर प्रसृि िेलर. िोल्हरपूर तरयरसि ‘सपीि’
बनतवली.

अनुक्रमणिका

शरहू महरररज िोल्हरपूर सांस्थरनच्यर र्रदीवर आले , त्यरपूवी िोल्हरपूर ररज्यरवर पांचरवन्न वर्षे ‘अज्ञरन
ररजवि’ (Minority Regim) होिी. शरहू छत्रपिींच्यर १८९४ मधील ररज्यरतधिरर प्ररप्ीने िी सांपली आतण

िोल्हरपूर ररज्यरि सरमरतजि, ररजिीय आतण शैक्षतणि क्षेत्ररि एि नवे यर् तनमाण झरले . एिर आधतनि
उज्ज्वल िरलखांडरची प्रभरि झरली. सांध्यरिरळ सांपून नव्यर प्रभरििरळरस प्रररांभ झरलर.

ररजर्षी शरहू महरररजरांचर २६ जलै , १८७४ मध्ये जन्म झरलर त्यरच सरली तवष्ट्णशरस्त्री तचपळू णिररांच्यर

‘तनबांधमरले ’ने रसललोलप वरङमयीन िोफर डरर्ून मररठी मरणसरची अस्स्मिर झळरळि ठे वली,
ररष्ट्रतनष्ठेचर डरांर्ोरर तपिलर आतण थोडे फरर भरन तनसिू न त्यर बरख्यरआडू न क्षतत्रय िलरिील

समरजसधररिरांवर िीिेचर अस्ग्नवर्षावही िेलर. ररजिीय स्वरिांत्र्यरसरठी सरमरतजि सधररणेलर शह

तमळरलर िरी चरले ल अशर तवचररसरणीचे हे यर् होिे; त्यर यर्रलर िलरिणी दे ण्यरचेच नव्हे िर ररजिीय
स्वरिांत्र्यरइिक्यर सरमरतजि सधररणर सवगश्रेष्ठ आहे ि, अवश्यमे व आहे ि, अशर धररणेचे बीजररोपण म. फले -

आर्रिर आतण नांिर शरहू छत्रपिींनी िेले . मोठ्यर तजद्दीने, अस्स्मिरपूणग भरवनेने िेले . ‘क्षरत्रधमग हरच
सवगश्रेष्ठ धमग होय,’ ह्यरिच सवग धमांचर समरवेश होिो, ही तवचररसरणी त्यरांनी िृिीने रुजतवली. जनि तपिे

आबरसरहे ब घरिर्े यरांच्यरसररख्यर ििगबर्रर तपत्यरचर तवधरयि वररसर शरहू ररजरनर लरभलर. त्यरांच्यर
सरतन्नध्यरि त्यरांनी ररजििगव्यदक्षिे चे धडे तर्रतवले . ‘प्रजेचे सख िे ररजरचे सख. तिचे जीवन िे आपले .

प्रजेव्यतितरक्त ररजरलर अन्य जीवन नसिे. ररजरलर फक्त ििगव्ये असिरि, हक्क नसिरि म्हणून प्रजेचर

उत्तरदरयी ररजर असिो’, हे ररजित्त्वरचे बरळिडू शरहू महरररजरांनर बरलपणरपरसूनच तमळि र्ेले. आतण
त्यरमळे च शरहू महरररजरांनी स्वििृगत्वरने ररजधमाचे श्रेष्ठत्व तसद्ध िरून दरखतवले . ररजधमाने मरनवी
जीवनरिील सवग धमांचर तविरस सरधिर येिो हे , त्यरांनी ररष्ट्रवर्रांनर सज्जडपणे दरखवून तदले .
िोल्हरपूरच्यर छत्रपिींच्यर र्रदीचर वररसर आतण ििगबर्रर, उदररमिवरदी, मत्सद्दी आबरसरहे बरांचर

सहवरस, शरहू सिि ररजिलरिील मलरांच्यर तशक्षणरच्यर बरबिीि आबरसरहे बरांनी घेिले ली दक्षिर,
ररजिोिच्यर ‘तप्रन्स िॉले जर’ि अत्यांि तवश्वरसू र्ोखले बांधूांच्यर सहवरसरि दे ण्यरि आले ले तशक्षण त्यरमळे

पढील जीवनरि शरहू ां च्यर मनरि उदररमिवरदी लोिशरही ररज्यपद्धिीचे बीजररोपण होण्यरस मदि झरली.

सवांच्यर तविरसरसरठी अतवरि उ्ोर् हर जो आबरसरहे बरांचर स्वभरतवशेर्ष िोच शरहू महरररजरांनी
अांतर्िररलर. सवग ररज्यिररभरर पोतलतििल एजांिच्यर सल्ल्यरने चरलि असलर िरी मोठ्यर मत्सद्दीपणरने

त्यरांनी त्यरिूनही िरयगििृगत्वरचे स्िांभ उभररले . िेवळ मररठर जरिीसरठी नव्हे , िेवळ ब्ररह्मणेिररांसरठीच
नव्हे िर जरिपरि िठलीही असो, जो दतलि-छतलि-पतिि असेल त्यरच्यर उद्धरररसरठी तवतशष्ट ध्येयतनष्ठेने

मररठ दे शरिील एिजरि अवघ्यरांच्यर प्रर्िीची स्वप्ने परहणररे शरहू ररजे हे िरयगित्यांचे नेिे होिे. सरमरतजि
सधररणरांसरठी ररजिीय सत्तेचर वरपर िरून क्षरत्रधमग हर सवगश्रेष्ठ धमग आहे हे तसद्ध िरणररे िे ित्त्वज्ञरनी
ररजर्षी होिे.

शरहू ां चे स्वरिांत्र्यपूिीचे ररजिररण :
२ एतप्रल, १८८४ मध्ये वयरच्यर तवसरव्यर वर्षी ररजर्षी शरहू ां नर ररज्यरतधिरर तमळरले . िसर हर िरळ फरर अल्प

पण ररज्यरतधिरर तमळिर तमळिरच १९०० िे १९०५ यर िरळरि, वयरच्यर सव्वीसरव्यर वर्षी वेदोक्तरची
आर्डोंब उसळतवणररी चळवळ उदभवली. िरईमहरररज प्रिरण ह्यर दरम्यरनचेच. १८९८ िे १९०१ मधील.

जरनेवररी, १९२१ मध्ये वयरच्यर सत्तेचरळीसरव्यर वर्षी क्षरत्रजर्दर्रुपीठरची स्थरपनर िेली. ररज्यरतधिरर
स्वीिरररपरसून (२ मे , १९२२) अखेरच्यर एिूण अठ्ठे चरळीस वर्षांच्यर िरळरि शरहू महरररजरनी तवतवधस्पशी
िरमे िेली. दष्ट्िरळी िरमे िरढू न शेििऱ्यरनर िर्रई, स्वस्ि धरन्यरची दिरने उपलब्ध िरून दे ण्यरपरसून

अनुक्रमणिका

(१८९७) िो वेदोक्त चळवळीचर रणसांग्ररम लढतवण्यरपयंि (१९०० िे १९०५), तनरतनररळ्यर जरिींमधील
तव्रर्थ्यांसरठी समिर वसतिर्ृहरची-बोतडं ग्जची-तनर्ममिी िरण्यरपरसून (१९०१ िे १९११) िो र्ोवध बांदी

िरय्रपयंि (१९०१), मरर्रसले ल्यर जरिीनर नोिरीि पन्नरस िक्के जरर्र ररखीव ठे वण्यरचर आदे श
िरढण्यरपरसून (२६ जलै , १९०२) िो सहिररी ित्त्वरवर ‘छत्रपिी शरहू तमल्सची’ स्थरपनर िरण्यरपयंि

(सप्टें , १९०६), िोल्हरपूर येथे ‘सत्यशोधि समरजर’ची स्थरपनर िरण्यरपरसून (१९११) िो ‘िोल्हरपूर

ररज्य सहिररी िरयदर’ मांजूर िरण्यरपयंि (१९१२), प्ररथतमि तशक्षण सक्तीचे व मोफि िरण्यरचर आदे श
िरढण्यरपरसून (१९१२) िो परिलरांच्यर मलरांनर तशितवण्यरसरठी ‘परिील स्िूल्स’ ची तनर्ममिी िरण्यरपयंि
(१८१३), ‘िोल्हरपूर ररज्य पनर्मववरहरचर िरयदर’ मांजूर िरण्यरपरसून (जलै , १९१७) िो िलिणी विने,

बलिे पद्धि, महररिी किवर र्न्हे र्ररी पद्धि बांद िरण्यरपयंि (१९१८), ‘तशवरजी क्षतत्रय वैतदि

परठशरळे ’ची स्थरपनर िरण्यरपरसून (६ जलै , १९२०) िो ‘क्षरत्रजर्दर्रूपीठर’ची तनर्ममिी िरण्यरपयंि

(जरने, १९२१) असे अनेि रीिीचे िरयग शरहू छत्रपिींनी उभररले : यर सरऱ्यर िरयाचे परच प्रिरररि
वर्ीिरण िरिर येिे; िे असे:

१. लोितशक्षणरिून लोिजरर्ृिी

२. त्यरसरठी, तशक्षण प्रसरररचे हत्यरररसररखे उपयोजन

३. त्यरितरिर सरमरतजि सधररणरांचे िृतिशील उच्चररण

४. आतण आर्मथि तविरसरदी प्रिल्परांचे/उपरयरांचे तनयोजन
५. त्यरमधून स्वरिांत्र्यरचे जरर्रण
यर दृष्टीिून, शरहू छत्रपिीनी हयरिभर िरयग िेले .
ररजर्षीनी व्यरपिपणे बहजनरांचे तशक्षण, तस्त्रयरांचे तशक्षण, अस्पृश्यरांचर उद्धरर, मरर्रसले ल्यरसिि बहजनरांनर

उ्ोर्धां्रि व शरसिीय नोिऱ्यरांि प्रतितनतधत्व, अल्पसांख्यरांिरमध्ये सौहरदग भरव वर्ैरे र्ोष्टी जीतविरांचे
एिमे व िरयग यर नरत्यरने िेल्यर. ‘लोिसेवर’ हर त्यरिील मूलभूि भरर् होिर. त्यरि तवशेर्ष महत्त्वरची र्ोष्ट

म्हणजे पूवगसरीपेक्षर हतरजन आतण आतदवरसी यरांच्यर तशक्षणरिडे प्रथमिुःच भरीवपणे लक्ष दे ण्यरस प्रररांभ
झरलर होिर. शरहू छत्रपिी हे ‘मररठर’ सरदरर; तब्रतिशरांचे मरांडतलि सरदरर यर नरत्यरने त्यरांनर िरही मयादर

आहे ि आतण मरांडतलि म्हणून त्यरांच्यरवर िरही बांधने होिी. ह्यर मयादर आतण ही बांधने स्वीिररून मररठर
ररजर लोिनेिृत्व िरीि आहे . नेिृत्वरची परांपरर हे िरही िसे मररठर मांडळींचे व्यवच्छे दि लक्षण नव्हे .

लढणे, प्ररणपणरने लढणे, सवगस्वरचर होम िरून लढणे ही मररठ्यरांची परांपरर. हे वद
े रवे, मदमत्सर, परय
ओढणे, वर्ैरे त्यरांचरच वररसर. हे सवग िरिून, म्हणजेच बरजूलर ठे वन
ू लोिसेवच्े यर आघरडीवर शरहू छत्रपिी

अखांड झांजले . पतरणरमी िरही तवशेर्ष र्ोष्टी घडल्यर. ‘शरहू छत्रपिी हे ‘मररठर’ सरदरर आतण सरदरर हर
सरांजरमदरर असिो, सरांजरमदरर हर प्रतिर्रमी आतण प्रतिर्रमी लोिशरहीवरदी िधीच असि नरही.’ असेही
एि सरांतर्िले जरिे. पण हे खोिे ठरिे. आतण शरहू छत्रपिींच्यर िरयाचे मूल्यमरपन िेल्यरस िे लोिशरही
सूत्ररांनरच जवळ येिे, हे लक्षरि येिे.

शरहू छत्रपिींनी आजिरलच्यर लोिशरहीच्यर सांदभाने िरयाची उभररणी िेली, असे म्हणणे किवर िे ‘हतरत्
क्रांिीचे जनि आहे ि’ वर्ैरे वर्ैरे चरलू िरळरिील परवलीचे शब्द िररस्वररने उच्चररीि ररहणे ही अतिव्यरप्ी

झरली. मरत्र शरहू छत्रपिींनी तनव्वळ ित्त्वज्ञरन सरांतर्िले नरही, िर िरयाच्यर अनर्षांर्रने ित्त्वज्ञरनरची

उभररणी झरली आतण ‘सरांजरमदरर हर लोिशरहीवरदी होऊ शिि नरही’ असर हट्टरग्रह बरळर्ून, इतिहरस
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नरिररू परहणरऱ्यर मांडळींचे िसे परतनपि झरले . लोिशरहीचे रुजणे न रुजणे हे दे शरिल्यर दर्डर-

धोंड्यरांवर, िडे िपररीवर थोडे च अवलां बून आहे ? िे त्यरमधील मरणसरांच्यरां समृद्ध जरतणवेवर उभे आहे .
ररजर्षींच्यर सांदभाि ही जरणीव समृद्ध असणे जरूर आहे .

शरहू छत्रपिींनी इतिहरसरच्यर तसद्धरांिरनर िलरिणी दे ण्यरचे िरम िेले . िरयाने आतण िरयांमधील
धोरणरने. तब्रतिशरांचे मरांडतलित्व सरांभरळिरनरही स्वदे शी वरण नोिरीधां्रि तरचवून, बहजनसमरजरच्यर
घडीसिि स्विुःबरोबर िोल्हरपूर सांस्थरनचे बस्िरन स्स्थर िरण्यरचर शरहू छत्रपिींचर प्रयत्न होिर.

पतरस्स्थिीच्यर र्िेि तखिपि पडले ल्यर ब्ररह्मणेिररांनर अस्स्मिरपूवगि जीवनरचर वेद, वेदोक्त चळवळीच्यर
मरध्यमरने त्यरांनी तदलर. लोिोद्धरररच्यर प्रतक्येि सवग समरज-येिील त्यरस घेऊन; न येिील त्यरस मरर्े

ठे वन
ू अांिभूि
ग िरण्यरची दृष्टी तदली. ‘मररठर’, ‘सांस्थरतनि’, ‘मरांडतलि’ व ‘िोल्हरपूर सांस्थरन’ यर

चौखरांबरांच्यर बरहे र असले ल्यर, शरहू छत्रपिीच्यर ठोि व्यतक्तमत्वरिून ही अथगपूणगिर आिरररलर आली. यर

चौििीिच शरहू छत्रपिी ररहिे िर शरहू छत्रपिी ‘शरहू छत्रपिी’ यर नरत्यरने दृष्टीसमोर न येिर एि
मरांडतलि सांस्थरतनि एवढीच त्यरांची सांितचि प्रतिमर बरिी ररतहली असिी. िे वढे च शक्य होिे. एिूणच

शरहू छत्रपिींचर लढर, म्हणजेच बहजनेिररांचर लढर हर मरनव्यरच्यर प्रतिष्ठरपनेसरठी होिर. मरणसरांमधून
तवरि जरणरऱ्यर मरणसिीच्यर मूल्यरांच्यर प्रस्थरपनेसरठी होिर. असे लढे अधूनमधून िररवे लरर्िरि. त्यरमळे

रूळरवरुन घसरले ल्यर समरजरच्यर र्रड्यर मरर्ावर येणे सोपे जरिे. शरहू छत्रपिींचर लढर हर िणर एिर

जरिीपरिीच्यर प्रतिष्ठरपनेसरठी नव्हिर. प्रतिष्ठेसरठी नव्हिर. िो मरणसरच्यर मूलभूि स्वरिांत्र्यरच्यर मरर्णीचर
लढर होिर. वेदोक्तरच्यर अतधिरररची मरर्णी िरय किवर व्यरपि तशक्षण प्रसरररची दृष्टी िरय, शेविी

चरिगवण्याच्यर चौििीिील हरवले ल्यर अतधिरररांच्यर प्ररप्ीचीच मरर्णी होिी. आतण त्यरची पूिगिर म्हणजे
चरिगवण्याची मयातदि मोडिोड होिी. पण मयातदिपणरिही मूलभूििर होिी हे तवसरून चरलि नरही.

िेवळ िठल्यर तवतशष्ट तवभरर्रलर हक्क प्ररप् व्हरवेि, म्हणजे सररे सांपले एवढी ही सांितचि मरर्णी नव्हिी.
आव्हरन होिे िे सवगिर्ष वणांश्रमरतधतष्ठि जरिीय चौििीलरच होिे.

शरहू छत्रपिींनी दू रदृष्टीने, दू रर्रमी पतरणरम िरणरऱ्यर िरयाची सांस्थररुप परयरभरणी िरण्यरिडे सिि
लक्ष तदले . िेवळ मररठर किवर अन्य एखरदर समरजच नव्हे िर खऱ्यर अथाने ‘बहजन समरज’ नजरे समोर
ररखून शरस्त्रशद्धदृष्टीने िरयग िेले . यर बहजनसमरजरि बहजनरांचर तहिवरद एिविले लर होिर आतण िो

जरिपरिपांथभेद यर पलीिडचर होिर. ररजर्षींच्यर िरयाचर हर मळी दोररच होिर. िो िठे ही ििू नये आतण
तवतवध घििरवयवरांनी बनणररर एिसांघ समरज दभांर्ू नये यरची िरळजी ररजर्षीनी, समरजरलर धक्के दे ि
असिरनरही घेिली. शरहू छत्रपिींनर खरे िर स्वरऱ्यरतशिररीमध्ये, ख्यरलीखशरलीने आयष्ट्य बेितशरपणे

िांठिर आले असिे. अवघड िरहीच नव्हिे. पण िे होऊ शिले नरही. स्विुःलर तवसरुन जर्णरऱ्यर

लोिसमूहरमध्ये, जरर्ृिीचे बी पेरुन त्यरांनर मरनवी हक्करांच्यर सनदे सरठी िरयगप्रवृत्त िरणे हे ररजर्षींचे

अांतर्िृि िरयग होिे. त्यरांनी िे स्वीिररले , ‘प्रसांर्ी र्रदीचर त्यरर्ही िरीन पण हरिरिले िरयग िरिणरर
नरही.’ असर ररजर्षींचर बरणर त्यरांच्यर दृढ तनधाररचे प्रतिि झरलर. हर आत्मसमपणाचर आवेश शरहू

छत्रपिींच्यर असरमरन्यत्वरचे लक्षण होय. हे असरमरन्यत्व फक्त तब्रतिश ररज्यित्यापरिे च नव्हे िर
सवगसरधररण जनिे मधील तहिसांबतां धयरांच्यर ररर्रलोभरच्यर बरबिीिही दरखतवले र्ेले. िररयचे िे िरणररच,
सोडणरर नरही; मर् त्यरचे पतरणरम िरय व्हरयचे असिील िे व्होवोि, यर तजद्दीने पेिले ल्यर शरहू छत्रपिींनी

परतियरबरोबर स्वतियरांचरही रोर्ष ओढवून घेण्यरची ियररी िेली. आतण स्वतियरांचर रोर्ष िर फररच बोचि
व दरहि असिो. तनमगमिेने परतियरांसमोर लढ्रच्यर पतवत्र्यरि झििन उभे ररहिर येिे; िर ममिर सोडिर
येि नरही हीच मळी स्वतियरांच्यर बरबिीि अडचण असिे. एिर बरजने ब्ररह्मण समरज त्यरिही सरांजरमी
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मनोवृत्तीचर ‘मररठर’ समरज आतण त्यरमध्ये िचांबणररे इिर अशी ही अडचण होिी. वरवरचे दोर्ष बदलिर
येिरि पण मूळ प्रवृत्तीलर वळण दे णे तजिीरीचे असिे. ‘हक्कदरर ब्ररह्मण’ समरज, ‘सरांजरमदरर मररठर’

समरज आतम त्यरमध्ये िचांबणररे इिर यरमधील ‘हक्कदररी’ आतण ‘सरांजरमदररी’ यर दोन्ही, स्वतिय
बरांधवरांच्यर प्रवृत्ती बदलणे ही िठीण र्ोष्ट होिी. िठल्यरही बरबीवरची स्वरतमत्वरची भरवनर िरढू न िरिणे ही

अवघडच र्ोष्ट असिे. शरहू छत्रपिींनी िे िेले . सत्तेच्यर पिरवर असले ल्यर आतण सत्तेच्यर ररजिररणरि
घिमळले ल्यर दोघरांच्यरही नरड्यर ररजर्षीनी सैल िरण्यरचे आतण सरमरन्यरांपयगि सत्तर नेण्यरचे िरम िेले .
शरहू छत्रपिींचे हे असरमरन्यत्व होय.
ररजर्षींचे स्वरिांत्र्यवरदी िरयग
ररजर्षी शरहू ां चर तवचरर िरिरनर त्यरांनी प्ररमख्यरने सरमरतजि स्वरूपरचे िरम िेले . सरमरतजि क्रांिी िेली

आतण सरमरतजि िरम हे ररजिींय िरमरहू न र्ौण आहे , असे मरनण्यरिडे िल आहे . हर िल इििर प्रभरवी
आहे िी, त्यरव्यतितरक्त त्यरांचे िरम, सरमरतजि क्रांिीचर एि र्ौण भरर् आहे , स्वरभरतविपणेच त्यरचर वेर्ळर

पररमशग घेण्यरची र्रज नरही; अशी सवगसरधररण वृत्ती तदसिे. यरचर एि पतरणरम असर घडलर आहे िी,

शरहू महरररजरांच्यर फक्त सरमरतजि िरयगििृगत्वरवरच लक्ष िेंतद्रि झरले आहे . आतण िे वढ्र प्रमरणरि

इिररांिडे दलग क्ष आहे . त्यरमळे शरहू महरररज एिरांर्रने एिररले ले आहे ि, बहअांर्रांनी समृद्ध नरहीि, अशी

भरवनर तदसिे. त्यरमळे आणखी असे घडले आहे िी, शरहू महरररजरांच्यर तशक्षण व समरज यर तवर्षयीच्यर
पैलां ू चरच तवचरर प्ररमख्यरने होि र्ेलर; पण िे वढ्र प्रमरणरि आर्मथि प्रश्न, सहिरररचे क्षेत्र, परिबांधररे -

दळणवळण, लरर्वडींचे नवनवीन प्रयोर्, दष्ट्िरळतवर्षयि िरत्परिी आतण िरयम स्वरुपरची उपरययोजनर,
िररभरर यांत्रणर आतण िरयदे िरनू, नोिरवर्ग आतण तशस्ि, मरर्रस वर्ग आतण त्यरांच्यरसरठीच्यर

सोयीसवलिी इत्यरदी अनेि प्रयत्न-धडपडींबरबि व्हरवर िसर तवचरर होणे िठीण झरले . िसर तवचरर
फररसर झरलरही नरही. सरहतजिच शरहू महरररज हे थोर क्रांतििररि आहे ि, समरजपतरविगि आहे ि;

एवढ्र शब्दरपरिरच शरहू छत्रपिींचर तवचरर मयातदि ररतहलर. उच्चभ्रूांच्यरदृष्टीने शरहू महरररज हर त्यरांचर
तवर्षयच नव्हिर, आजही अपवरदरनेच आहे ; र्जगनर िरणरऱ्यर ब्ररह्मणेिररांच्यर डोळ्यरसमोर िो असलर िरी
त्यर तवर्षयरिडे ज्यर डोळ्यरांनी परहणे आवश्यि िे डोळे च िरलपरवरपयंि, स्विुःलर बहजनसमरज
म्हणतवणरऱ्यर समरजरिडे नव्हिे . असे डोळे आिर थोडे फरर प्ररप् होि आहे ि. आतण म्हणून शरहू छत्रपिींनी

िेले ली क्रांिी ही फक्त सरमरतजिच नव्हिी िर िी धरर्ममि, आर्मथि, शैक्षतणि, सरांस्िृतिि आतण
ररजिीयही होिी, हे हळू हळू मरांडले जरि आहे . मरन्य होि आहे . इतिहरस सरपडू लरर्लर आहे , अथग लरर्ू
लरर्लर आहे , सांशोधन होऊ लरर्ले आहे ; हे जरणीव प्रर्ल्भ होि चरलल्यरचे तचन्ह आहे .

शरहू महरररजरांच्यर क्रांिीचे स्वरूप दहे री होिे: परतिय आतण स्वतिय अशी ही रूपे. परतियरांशी लढरई
त्यरांच्यरमधील चरांर्ले स्वीिररण्यरबरबि होिी, त्यरचबरोबर त्यरांनी तहररवून घेिले ले कहदस्थरन दे शरचे
स्वरिांत्र्य तमळतवण्यरसरठीही होिी. दसऱ्यर लढरईलर मयादर होत्यर. शरहू महरररजरांचे िोल्हरपूर सांस्थरन हे

मरांडतलि सांस्थरन असल्यरने मरांडतलिीच्यर मयादे ि ररहू न िरिर येणे शक्य िे िरण्यरचर यरांचर अिरिोि

प्रयत्न होिर. शक्यिो तब्रतिश सत्तेशी सांबध
ां अत्यांि सलोख्यरचे, र्ोडीर्लरबीचे असल्यरचर बहरणर िरून,

त्यरांच्यर पोिरि तशरून त्यरांचर िरिर िरढण्यरचर त्यरि मत्सद्दीपणर होिर. मरांडतलिीची मयादर सरांभरळू न
शरहू छत्रपिींनर नम्रपणे एवढे च िरणे शक्य होिे. अतधि िरही िररवयरचे म्हणजे मरांडतलिींच्यर

तरिीबीवरील मरांड तनसिण्यरसररखे होिे. ही मरांड सिणे यरचर अथग, आधरररचे दोर स्विुःच स्विुःच्यर
हरिरने िरपून घेऊन तनररधरर होणे– म्हणजेच त्यर आधरररवर िरू घरिले ल्यर सवंिर्ष क्रांिीलर परठमोरे
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होणे! शरहू महरररजरांनर हे अतभप्रेि नरही. मरांडतलिीमळे येणररे दोर्षररोप आतण कनदरनरलस्िी पत्िरूनही

शरहू महरररज मरांडतलिीमधून प्रिि होणररी ‘तनष्ठर’ िरिू परहि नरहीि; त्यरचर अथग मत्सद्दीपणर हे आहे .
दसरर िरहीच नरही.

म्हणूनच शरहू महरररजरांची परतियरांशी लढरई नव्हिी असे नरही. िी होिी; म्हणून िर शरहू महरररजरांच्यर

सांस्थरनरवर आतण त्यरांच्यर व्यतक्तर्ि हरलचरलीवर-उदर. तवर्षप्रयोर् प्रिरण-तब्रतिश सत्तेचे बररीि लक्ष

होिे. शरहू महरररज ररज्यरचर भोर् घेऊन धरिे मोठे तििी होिरि हे परहण्यरसरठी िरही एवढी ही िे हळनजर
नव्हिी; हे ध्यरनरि घ्यरयलर हवे. रूढ अथाने परतिय सत्तेशी उघड उघड दोन हरि िरणररर िे वढरच
‘क्रांतििररि’ ठरतवण्यरची, ‘बांडखोर’ म्हिलर जरण्यरची सवगसरधररण पद्धि अर्दीच व्यथग म्हिली परतहजे.

लढर प्रिि आतण अप्रिि दोन्हीही रीिींचर असू शििो. आतण ह्यर दोन्ही रीिींमध्ये अमि एि रीिीचर लढर
श्रेष्ठ किवर ितनष्ठ असे म्हणिर येि नरही. िसे म्हणणे आतण समजणे किवर समजून-उमजून म्हणणे हे

समांजसपणरचे लक्षण नव्हे . लढर लहरन किवर मोठर, िसरही असलर िरी िो लढरच असिो. त्यरचे पतरणरम

आतण त्यरचर प्रभरव, त्यरची िीव्रिर आतण व्यरपििर यरवर िो अवलां बून असिो. शरहू महरररजरांनी तब्रतिशरशी
अप्रिि-प्रिि लढर तदलर. पररिांत्र्यरि तखिपि पडले ल्यर मरनवी मनरांच्यर र्लरम दे शरलर मक्त
िरण्यरसरठी तब्रतिश सत्तेशी आतण स्वतियरांशी, दोघरांशीही र्तनमी िरव्यरने लढर तदलर. एि अप्रििपणे

तदलर, दसरर प्रििपणे. पतहल्यरचे स्वरूप अत्यांि वेर्ळे -सईच्यर नेढ्रिून, डोळे तिलतिले िरून दोरर
ओवरवर िसे! दसरे एिदम वेर्ळे -खल्यर मैदरनरि डफरवर थरप पडल्यरवर आसमांि सरद-पडसरदरांनी
दमदमून जरवे िसे! पण दोन्ही लढे परस्पररांस पूरि होिे. परस्पररवलां बी व परस्पररश्रयी होिे. शरहू

महरररजरांनी स्वतियरांशी िेले लर लढर, सवगच अथाने तवररि होिर. समरजरच्यर सवगिर्ष पररिांत्र्यरपरसून
मक्तिर हर ह्यर लढ्रचर हे िू होिर. आतण सवगिर्ष पररिांत्र्य म्हणजे तििी रीिीचे पररिांत्र्य? आर्मथि,

धरर्ममि, शैक्षतणि, सरांस्िृतिि, सरमरतजि, सवगरीिींचे; सवग प्रिररचे. आतण ह्यर स्थूल प्रिरररच्यर परी िरी

तििी? असांख्य, अर्तणि. तस्त्रयर, परुर्ष यर सवांनर सवगत्र व्यरपून उरणरऱ्यर. समरजरच्यर िळरमळरि
खोलवर रुजून जीवनरस शोर्षून घेऊन, समरजजीवनरचर चोथर िरणरऱ्यर. त्यरलर अिि म्हणून िसली िी
नरहीच! ‘र्लरमतर्री’ हरच ज्यर समरजजीवनरचर जरहीरनरमर, त्यरस र्लरमीच्यर पतरसीमे ची दे खील अिि
नसिे. दीनदतलि वर्ग, त्यरची अत्यांि शोचनीय अवस्थर, शोर्षणरच्यर तवतवध वरिर, अज्ञरन-दरतरद्र्यतवर्षमिे चे थैमरन यरतवरुद्ध लढर हर स्वतियरांशी उभररले लर होिर. आतण स्वरिांत्र्यरच्यर तदशेने मक्त मने

तनमाण िररवीि हर त्यरचर हे िू होिर. म्हणजे त्यरांची एि बरजू सरमरतजििे ची िर दसरी ररजिीय होिी.

शरहू महरररजरनर स्वरिांत्र्यरचर लढर-ररजिीय लढर-उघड उघड उभररणे शक्य नव्हिे . पतरस्स्थिी आतण
मत्सद्दीपणर यर दोहोंनीही यर बांडरलर अडसर िरिले होिे. िे उल्लांघणे िेवळ अशक्य होिे . शरहू महरररजरांनर

जे अशक्य होिे िे शक्य होिे, असे मरनिर येईल पण वस्िस्स्थिी िशी नव्हिी; हे लक्षरि घ्यरयलर हवे. सूक्ष्म
दृष्टीने परहिर, शरहू महरररजरांच्यर वरवर तदसणरऱ्यर सरमरतजि लढ्रि ररजिीय लढर अांिभूि
ग होिर. शरहू
महरररज मरनवरच्यर स्वरिांत्र्यरचे आवरहन िरीि होिे. मरनवरचे स्वरिांत्र्य हे सवाि मोठे स्वरिांत्र्य. त्यर वेर्ळे

दसरे स्वरिांत्र्य िठे असिे? िे तमळतवणे आतण तमळतवले ले तिितवणे हे च सवोच्च असिे. त्यरि दे शरसिि

सर्ळी स्वरिांत्र्ये येिरि. शरहू महरररजरांची व्यरपि नजर इिररांप्रमरणे सरमरतजि स्वरिांत्र्यरिडे िरनरडोळर

िरून, ररजिीय स्वरिांत्र्यरचीच फक्त बरांर् दे ि नसली िरी ऐिू येणररी बरांर् सवार्रांनी हडबडू न जरर्ी
िरणररी आहे . हे तवशेर्षत्वरने लक्षरि घेिले परतहजे. आणखी एि तवशेर्षत्वरने ध्यरनरि आले परतहजे िे हे िी,

परतियरांपेक्षर स्वतियरांशी ्रवयरचर लढर हर नेहमी अतधि अवघड असिो. आतण स्वतिय, अनेि जीणगशीणग

रूढीनी भेर्रळले लर असलर, फिले लर-ििले लर असलर िी, त्यरस स्वरिांत्र्योन्मख िरू परहरणरऱ्यरचे हरल
ित्रेही खरि नरही. अतवितसि समरजरची, समरजसधररिरलर, ित्र्यरतनपि वरर्तवण्यरची रीिच असिे.
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म्हणजे अवहे लनर, उपेक्षर, आतण वांचनर यरखेरीच त्यरच्यर पदरी िरहीच पडि नरही. लोितप्रयिर सरि हरि
दू र असिे. दोन हरिरांनी भरभरून घेण्यरसरठी स्वतिय आससले ले असले िरी िरही न दे ण्यरसरठीही
उत्सि असिरि. परतिय सत्तेशी झांज घेण्यरि ‘तहरोवर्मशप’ असिे, ‘ग्लॅ मर’ असिे. स्वतियरांच्यर घरच्यर

लढ्रि श्वरसही अवघड होिो. म्हणून घरचर लढर अतिशय तबिि, खडिर आतण िठीण असिो. हर लढर

दे णरऱ्यरांनर फतिरी पत्िरूनच उभे रहरवे लरर्िे. त्यरमध्ये हयरिीि िरही तबरूदे लरभिील ही शक्यिर िमी

असिे. मरणोत्तर र्ौरव आतण िौिि हे स्वतियरांशी लढ्रचे फतलि असिे ही. पण िे पढे . शरहू छत्रपिी
ररजे म्हणून िरही र्ोष्टी चिल्यर, पण िरही त्यरांच्यर वरयरलर आल्यरच. त्यर चिल्यर नरहीि.

अथाि शरहू महरररजरांनर हे मरहीि नव्हिे असे नरही पण दे शरच्यर स्वरिांत्र्यरचर प्रश्न तजििर महत्त्वरचर

तिििरच त्यर दे शरि वरवरणरऱ्यर ऐशी-नव्वद िक्के अतशतक्षि लोिरांनर ‘शहरणे’ िरून सोडण्यरचर प्रश्नही

िे वढरच महत्त्वरचर. यरिील ‘शहरणपण’ म्हणजे दे शरचे ‘स्वरिांत्र्य’ जवळ येणे होय. शरहू महरररजरांनी, यर
दे शरच्यर मूळ र्ड्ड्यरलरच हरि घरलण्यरचे लोिोत्तर िरयग िेले ; त्यरि ररष्ट्ररचनेची दृष्टी होिी. एिरत्मिे ने

ररष्ट्र बरांधले जरिे ही भरवनर असल्यरने िसे प्रयत्न होिे. म्हणून वेळेचर आतण मरणसरांचर उपयोर् िरून
घेण्यरि, त्यरयोर्े समरजरलर पढे ढिलण्यरि शरहू छत्रपिी िरयगशील होिे. जर्रच्यर वरहत्यर वरऱ्यरि,

बहजन समरजरने िोणिी तदशर पिडली परतहजे, िठे मोहरर वळवून उभे असले परतहजे, हे पनुः पन्हर
सरांर्ण्यरमधील िृिीमध्ये आणरवे यरतवर्षयीच्यर धडपडीमरर्ील शरहू छत्रपिींचे द्रष्टेपण लक्षणीय आहे .

पतरस्स्थिी आतण तनयिी यरांचे, शरहू छत्रपिी हे इतिहरसदत्त अपत्य होिे. एिोतणसरव्यर शििरच्यर
उत्तररधाि ज्यर अतखल ब्ररह्मणेिर समरजरसरठी शरहू छत्रपिी िरम िरीि होिे; त्यरांच्यर जीवनप्रश्नरांशी
तनर्तडि सत्यशोधि समरजरचे वचगस्व, बहजन समरजरच्यर मनरवर होिे. म. फल्यरांनी सांस्थरतपले लर
सत्यशोधि समरज बहजन समरजरच्यर िरळजरलर हरि घरलू न होिर; आतण त्यरांच्यर व्यथर-िथरांनर ढवळू न

िरढीि होिर. शरहू छत्रपिी सत्यशोधि समरजरचे िधी सभरसद नव्हिे. सत्यशोधि समरजरचे मूळ स्वरूप

ब्ररह्मणरांचर िे र्ष किवर नष्टरांश असर िधीच नव्हिर, पण चळवळीच्यर वरविळीि िे र्षरचर िहरर उसळलर र्ेलर.
हे अमरन्य िरण्यरि इतिहरसरलर न्यरय नरही. त्यरचे बरे वरईि िरही पतरणरमही झरले . हरे ि चळवळीि हे

घडिे च. सत्यशोधि समरजरच्यर चळवळीि अर्रांििपणे तशरले ली िे र्षभरवनर शरहू छत्रपिीनर निो होिी.
शरहू छत्रपिीनी सवगसरधररणपणे सत्यशोधि समरजरचे िरयग िेले असले िरी त्यरचर प्रत्यक्ष सांपिग त्यरांनी

दू र ररखलर. यरचर अथग, शरहू छत्रपिींनर सत्यशोधि समरज अमरन्य होिर असर होि नरही. िरयग िरिरनर
सद्धर िरही पर्थ्ये परळरवी लरर्िरि, चळवळीच्यर ओघरि िपर्थ्य होऊ लरर्ले िर िे िरळू न पर्थ्ये सरांभरळली
जरणे जरूर असिे, ही शरहू छत्रपिींची धररणर होिी. ररजर्षींनी िणर एिरलर आांधळे पणरने बरांधून घेिले

नरही; िर समरजिररणरसरठी सवांचर यथोतचि उपयोर् िरून घेिलर. हे व्यवहररी धोरण होिे. सरहतजिच
िरयाि ररजर्षी शरहू सत्यशोधि समरजरचे, तवचरररि आयगसमरजरचे आतण दृष्टीि ब्ररह्मो समरजरचे होिे.

सवगधर्ममय व सवगज िीय तवश्वििां बरची ररजर्षींची िल्पनर तििी समृद्ध होिी िे यरवरून लक्षरि येिे, आतण
यथरथग ििृगत्वरचर तनिर्षही समजून जरिो.

शरहू छत्रपिींनी स्वीिररले ल्यर तवतवधस्पशी ध्येय-धोरणरांनर सरमरतजि जरतणवेच्यर उत्िििे बरोबरच
आर्मथि तवचरररांचेही अतधष्ठरन होिे. िेवळ उद्धरररचे ध्येय-धोरण, तनखळ सरमरतजि जरतणवर किवर फक्त

आर्मथि तवचरर ही एिेिशुः अपरीच असिरि. एिमे िरांमध्ये िी र्ांििरि िे व्हर त्यरस फळे धरण्यरची आशर

िरिर येिे. अथाि ररजर्षींचे लोिोद्धरररचे ध्येयधोरण, सरमरतजि जरतणवरांमधील आशयसांपन्निर ठळि
रीिीने जरणदरवी इििी स्पष्ट आहे . ररजर्षींनी तशक्षणिररण सरांतर्िले आतण िेले . समरजसधररणेच्यर
चळवळीची सूत्रे मरांडली आतण त्यरनसरर सधररणर घडवून आणल्यर. त्यर िशर घडू न येिील यरचर प्रयत्न
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िेलर. ररजिररण सरांतर्िले नरही पण िेले . आर्मथििररण मरांडले नरही पण उभररुन दरखतवले . यर
सर्ळ्यर सरांर्ण्यर-िरण्यरिही एि सांर्िो आहे . सवगत्र लोिरांशी सांबांध आहे , पण लोिरांनर जेवढे िळणे इष्ट

आहे ; िे वढ्रसांबध
ां ीच आवजूंन बोलणे आहे . पण जे सरांतर्िले नरही िरी चरलू शिेल, सरांर्ण्यरने िदरतचि
र्ांिरर्ांिी होिील, िरयगनरश घडू न येऊ शिेल अशर बरबीसांबध
ां ीची चचा िरळण्यरिडे ििरक्ष तदसिो.
ररजिररण, अथगिररण हे त्यरचेच मरसले होि. पण अथगिररणरिील एि वैतशष्ट्यही ध्यरनरि वरर्तवले

परतहजे. िे हे िी, अथगिररणरचर ग्रांथ न तलतहिर किवर न मरांडिर, ररजर्षींनी आर्मथि क्षेत्ररि आपली थोरवी

तसद्ध िरून दरखतवली आहे . यरबरबिीि िरही स्थूल पण समग्र असर तवचरर ररजर्षींनी िेलर होिर असे
तदसिे; सवग सधररणरांचर परयर मरणसरचे मन आतण सांस्िृिीच्यर सवार्रांवर पतरणरम िरणररे एि सरधन
म्हणजे अथग; शरहू महरररजरांनी हे जरणले होिे. हे जरणले ले त्यरांनी प्रत्यक्षरि आणले .

१९२२ च्यर दरम्यरन मोठ्यर र्णल्यर र्ेलेल्यर ४२ सांस्थरनरांमध्ये िोल्हरपूरचर समरवेश होिर. त्यरचे क्षेत्रफळ
समररे ३ हजरर चौ. मैल व लोिसांख्यर समररे ८·३ लक्ष होिो. ित्िरलीन सांस्थरनरि आिरर, लोिसांख्यर
आतण उत्पन्न यर दृष्टीने िोल्हरपूर सांस्थरनचर अनक्मे चोवीसरवर, िे ररवर व सिररवर क्मरांि होिर. यरचर

अथग, कहदस्थरनच्यर निरशरिील तपवळ्यर तठपक्यरांि िोल्हरपरलर उल्लेखनीय स्थरन होिे च खेरीज
िोल्हरपूरने आणखीही एिर दृष्टीने िे प्रस्थरतपि िेले होिे. हे प्रस्थरपन ‘इांतपतरयल र्ॅझेतियर’मधील

नोंदीच्यर अनर्षांर्रने आहे . यर र्ॅझेतियरमध्ये कहदी सांस्थरतनिरांच्यर हक्क-जबरबदरऱ्यर यरांची नोंद िरण्यरि
आली असून त्यरमध्ये, परररष्ट्रीय िररभरर सांस्थरतनिरांिफे तब्रतिश सरिररने पहरवर आतण सांस्थरतनिरच्यर

अांिर्गि िररभरर परहण्यरच्यर सांपूणग अतधिरररलर सरम्ररज्य सरिररने पूणग मरन ्रवर अशी व्यवस्थर होिी.

यर, ‘अांिर्गि िररभरर परहण्यरच्यर सांपूणग अतधिरररचर’ जरस्िीि जरस्ि उपयोर् िरण्यरि िोल्हरपूर सांस्थरन

अग्रेसर होिे. अथाि सांपूणग अतधिरर सरळपणे र्रजविर आले नरहीि, त्यरसरठी यक्त्यर-प्रयक्त्यरांचर अवलां ब
िररवर लरर्लर, हे ध्यरनरि घेिले िी वरवर वरिणरऱ्यर ररजर्षीच्यर सरळढरळपणरमरर्ील ‘तबलां दरपणर’चे
िौिि िरण्यरखेरीज र्त्यांिर उरि नरही. शरहू छत्रपिी यर तनखळ िौििरल परत्र ठरले आहे ि.

शरहू महरररजरांनी, १८९४ िे १९२२ यर िरळरि िोल्हरपूर सांस्थरनरि, खरजर्ी खचालर िरि दे ऊन पैसर
पेरलर. त्यरिून लोितविरसरचर बहस्पशी िरयगक्म ररबतवलर. िोल्हरपर सांस्थरनरचे मूळ स्वरूप िृतर्षप्रधरन.

ऊस हे महत्त्वरचे नर्दी पीि िर भरि हे महत्त्वरचे अन्नपीि. सांस्थरनरिील सरडे परच-सहरशे चौरस मैलरांच्यर
वनतवभरर्रि तहरडर व चांदन ही महत्त्वरची उत्पन्ने होिी. न्र तवपल, परऊसमरन बरे ; त्यरमळे धरणे व बांधररे

यरस वरव होिर. शेििरी सरविररी परशरि असलर िरी त्यरच्यर सििेलर सवगस्वी प्रतििूल वरिरवरण
नव्हिे. आधतनि िांत्र व दृष्टी यरिून नव्यर जर्रच्यर तनर्ममिीची सांधी दर्ममळ नव्हिी. ररजर्षींनी यर सरऱ्यरची

अििळ बरांधून िरमरांची उभररणी िेली आतण शैक्षतणि; सरमरतजि, ररजिीय, सरांस्िृतिि, मरनतसि,

धरर्ममि, ऐतिहरतसि यर ििबांदीप्रमरणे आर्मथि ििबांदीही लरवून धरली. तिचे ित्त्वज्ञरन न सरांर्िर ित्त्वरचरर
िेलर.

यरचे प्रत्यांिर, शरहू छत्रपिींच्यर आर्मथि, शैक्षतणि, सरमरतजि वर्ैरे सवग रीिीच्यर धोरणरि ठळिपणे
तदसिे. ररजर्षींच्यर आर्मथि धोरणरचे सूत्र ‘समिरतधतष्ठि सरमरतजि न्यरय व समिोल आर्मथि तविरस’ हे

त्यरांच्यर उदररमिवरदी सरवगजतनि धोरणरशी ससांर्ि होिे . न्यरय, तशस्ि आतण समिर ही त्यरिील बीजभूि
िल्पनर होिी. त्यरसरठी िर शरहू छत्रपिींनी प्रशरसिीय िरयगक्षमिर वरढतवण्यरच्यर दृष्टीने ‘परिील स्िूल्स’,
‘वेठतबर्रर’ आतण ‘बलिे दरर’ पद्धिी (१९१७), समरजरिल्यर आर्मथि वर्ैरे दृष्ट्यर दबगल घििरांच्यर

तविरसरसरठी ५० िक्के जरर्र ररखीव (१९०२), ‘महरर व िलिणी विने’ खरलसर (१९१७), वर्ैरेबरबि
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तनणगय घेिले . चौिि आर्मथि तविरसरलर पोर्षि नव्हिी. अडथळे आणणररी होिी. िी दरुस्ि िरून घेणे
जरुर होिे. तनरीक्षण, अनभव, अवलोिन आतण प्रत्यक्ष व्यवहरररिील अडचणी इत्यरदी र्ोष्टींच्यर प्रतचिीने

शरहू छत्रपिींनर हे बदल अपतरहरयग वरिले . त्यरांनी िे धडरक्यरने िेले . बदल ‘सयरजीररव’ पद्धिीने होिरि.

आतण ‘शरहू ’ पद्धिीनेही होिरि. ररजर्षींच्यर िरयगतवस्िरररचे स्वरूप स्वयांभू आहे : शरहू छत्रपिींनी
दष्ट्िरळतवमोचनरचे मोठे िरयग िेले ; स्विुःच्यर िररिीदीि एिूण परच वेळर पडले ल्यर दष्ट्िरळरांवर (१८९६-

९७, १८९९-१९०० १९०१-०२, ९०५-०६ व १९१८-१९) ररजर्षीनी िरयम स्वरूपरच्यर उपरययोजनेची
आखणी िेली. त्यरि िरिडीच्यर आतण दीघगिरल अशर उपरययोजनर होत्यर. त्यरचे स्थूलमरनरने स्वरूप
पढीलप्रमरणे होिे:

दष्ट्िरळ पीतडिरांसरठी झोपड्यर बरांधल्यर. आरोग्य िेंद्रे उभररली. दष्ट्िरळी िरळरि सरिररी जांर्लरिील

िरणरवर र्ोरर्रीब शेििऱ्यरांची र्रे मोफि पोसण्यरची व्यवस्थर िेली. आर्मथि मदिीने तनयांतत्रि दररि
धरन्यवरिपरची सोय िेली. आर्मथि तविरसरच्यर दृष्टीने हरििणांर्ले -वडर्रव, िोल्हरपूर-यर्नबरवडर,

िरपशी-र्डकहग्लज, र्ररर्ोिी-परिर्रव इत्यरदी रस्त्यरांची दरुस्िी िरुन वरहिूि व्यवस्थर िेली. परण्यरचे

दर्मभक्ष्य दू र िरण्यरच्यर दृष्टीने िळां बर, रांिरळर, बतहरे श्वर इत्यरदी जन्यर िलरवरांच्यर दरुस्िीचर िरयगक्म
हरिी घेिलर. तशरोळ, वडर्रव, रुिडी, आळिे, अतिग्रे, सरिवे इत्यरदी मोठ्यर िलरवरांचे बरांधिरम िेले .

शक्य तिथे नदीलर छोिे बांधररे घरलू न परण्यरचर सरठर िरण्यरचे आदे श दे ण्यरि आले . नव्यर तवतहरी

खणण्यरचर, शेििऱ्यरांनर िजे दे ण्यरचर िरयगक्म आखण्यरि आलर. लक्ष्मी िलरव बरांधण्यरचे िरम सरु
िरण्यरि आले . िरळम्मरवरडी धरणरचर प्रिल्प आखण्यरि आलर. हे दीघगिरलीन उपरय िरण्यरमरर्े

लोिरांनर तपण्यरचे परणी उपलब्ध िरुन दे णे, शेिीलर परणीपरवठ्यरची सोय िरणे व दष्ट्िरळरचे दर्मभक्ष्य नष्ट

िरणे हर हे िू होिर. सवगसरमरन्य लोि, शेिी, शेििरी, परणीपरवठर, उत्परदनवरढ, िृतर्षक्रांिीिून आर्मथि
तविरस, स्वरवलां बी दृष्टीचे तनमाण आतण ररष्ट्रतविरस अशी छत्रपिींची एिूण वरिचरलीिील दृष्टी होिी. शेिी
तविरस, शेिी उत्परदन, आधतनि पद्धिीने शेिीची मशरर्ि, त्यरवर आधरतरि औ्ोतर्ि तविरस असे
एिूण सूत्र होिे. सहिरर त्यरवरील एि उपरय होिर. ररजर्षीनी ‘दे शरि ऐश्वयग िसे वरढे ल?’ मध्ये म्हिले

आहे , “ ... ...िृतर्षिमग वरईि अथवर हलिे असे मी मळींच मरनीि नरही ... ... िृतर्षिमापरसून दहे री

उत्पन्न होिे. स्विुःलर सख होऊन सवग मरनव जरिीलरही सख तमळिे. िृतर्षिमाबरोबर पशूपरलन व रक्षण
यरांचरही सांबांध येिो. यरिरिर आपल्यरलर पशूपरलनरसांबांधीही पष्ट्िळ िरम िररवयरचे आहे . दू ध, िूप,

वर्ैरची समृद्धी दे शरमध्ये झरली परतहज.” शरहू छत्रपिी पढे सरांर्िरि, “श्रम, भरांडवल व िौशल्य एित्र
िरुन मोठ्यर प्रमरणरवरील उत्परदनरचे फरयदे तमळवरयचे असिील िर सहिररी पिपेढ्र, सहिररी

ग्ररहि भरांडररे व सहिररी उ्ोर्धांदेसद्धर िरढले परतहजेि.” आतण त्यरसरठी ररजर्षींनी दोन्ही बरहू उभररून
‘योग्य िरम, योग्य दरम’मध्ये सतक्य आश्वरसन तदले आहे , िी, “िोल्हरपूर सांस्थरन त्यरितरिर वरिे ल िी
मदि ्रवयरस ियरर आहे .” त्यरदृष्टीने शरहू छत्रपिींनी आपल्यर सांस्थरनरच्यर आर्मथि तविरसरच्यर
िरयगक्मरि शेिी, सहिरर, व्यरपरर, उ्ोर्, दळणवळण इत्यरदी बरबींनर अग्रहक्क तदलर.

१८९५ व १९०७ मध्ये अनक्मे ‘िोल्हरपूरचे औ्ोतर्ि सवेक्षण’ व ‘िोल्हरपूर जल सांपत्तीचे सवेक्षण’ िरुन
घेण्यरि आले असून परतश्चमरत्य औ्ोतर्ि तविरसरचे अांधरनिरण न िरिर भररिीय पतरस्स्थिीलर उपयक्त

ठरिील अशर लघ व तविेंतद्रि उ्ोर्रांचे धोरण अवलां तबलले आहे . `ररजरररम इांडस्स्रयल बोर्मडर्
हरऊस’च्यर उदघरिन प्रसांर्ी शरहू महरररजरनी सरांतर्िले आहे , “आजपयगन्ि भरांडवलवरल्यरांचे तदवस होिे.

आिर मजररांनी आपलर िरळ आणलर आहे ..... पण ... भरांडवलवरल्यरांच्यर मजीवर व स्वरथगबद्धीवर,

न्यरयबद्धीवर नव्हे ; हजररो मरणसरांचे जीतवि अवलां बून रहरवे ही स्स्थिी बरोबर नरही. यरितरिर पतश्चमे च्यर
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धिीवर सवगस्वी चरलणररे िररखरने आमच्यर दे शरि फररसे फरयदे शीर होणरर नरहीि.” ररजर्षींची तविेंतद्रि
उ्ोर्धां्रांची दृष्टी लक्षणीय आहे . त्यरचबरोबर धां्रसरठी आवश्यि लरर्णरऱ्यर िांत्रिौशल्यरचे तशक्षण
दे ण्यरसरठी ‘जयकसर्ररव घरिर्े िे क्तनिल इस्न्स्ियूि’ व ‘ररजरररम इांडस्स्रयल स्िूल’ यर दोन िरांतत्रि
तशक्षण िेंद्ररांची तनर्ममिी िरण्यरि आली. १९०५-०६ मध्ये प्रथम खरजर्ी आतण नांिर सरवगजतनि ‘श्री शरहू

स्स्पकनर् व वीस्व्हां र् तमल’ सरू िरण्यरि आली. औ्ोतर्ि तविरसरसरठी जांर्ल सांपत्तीचर उपयोर् िरून
घेण्यरच्यर हे िूने ररधरनर्री येथे wood Distillation Factory स्थरपण्यरि आली. शरहू परी, जयकसर्पूर यर
व्यरपररपेठर बनतवण्यरि आल्यर. सखी, आरोग्यसांपन्न व िृप् नरर्तरि ियरर व्हरवर यर हे िने-मरनवी
मूल्यरांच्यर जोपरसण्यरच्यर दृष्टीने – ‘अल्बिग एडवडग हॉस्स्पिल’, ‘अतहल्यरबरई दे शी दवरखरनर’,
‘होतमओपॅतथि दवरखरनर’, ‘िी. बी. सॅतनिोतरयम’ इत्यरदी आरोग्य िेंद्ररांची तनर्ममिी िेली. नरर्तरिरांच्यर

आरोग्यरवर वरर्मर्षि रु. ७५,००० खचग होि ररतहले . िरमर्रररांनर सांघशक्तीचर आदे श तदलर. ‘पतहलर लोि
सांघ’ मध्ये सांघिनरतनर्ममिीची प्रेरणर दे िरनर ररजर्षीं शरहू नी म्हिले आहे , “ऐक्य, परस्पर प्रेम, तवश्वरस व

तचिरिीने सिि प्रयत्न ही आमची शस्त्रे असली परतहजेि. (यरपढे ) बहजनसमरजरच्यर मिरप्रमरणेच िररभरर
चरलणरर, अल्यसांख्यरिरांची सत्तर िमी होणररच. िे अिळ आहे . आपणरसही असेच अतधिरर तमळतवले

परतहजेि. त्यरितरिर स्वरथगत्यरर् पूवगि सिि नेिरने प्रयत्न िेले परतहजेि ... ... येथे (म्हणजे कहदस्थरन

दे शरि) इांग्लां डप्रमरणे मजररांचे सांघ झरले परतहजेि व सवास आपले हक्क िरय आहे ि, हे िळले परतहजेि.
भरांडवलवरल्यरांि ब्ररह्मण व वैश्य वृत्तीच्यर लोिरांचर भरणर तवशेर्ष आहे . त्यरांनर दरबरि ठे वल्यरतशवरय मजररांची
उन्निी होणे िठीण आहे . मजूरदरर यर शब्दरि िमीपणर नरही. हक्क िरय आहे ि िे िळले परतहजे. िे

समजरवून घ्यर.” असे आवजूगन सरांर्णररे शरहू छत्रपिी जनिे ची स्वरिांत्र्यरची मरर्णी िेव्हर नर िेव्हर िरी वर

येणरर हे जरणून होिे. एवढे स्वरिांत्र्य वर्ळू न बरिी सर्ळे हक्क जनिर मरर्ेल, िे व्हर जनिे लर ‘स्वररज्य दरन’
िरण्यरच्यर दृष्टीने मनरि त्यरबरबि िरहीही तवचरर िरण्यरचे िररण नरही, एवढे िर ररजर्षी दू धखळे थोडे च
होिे? त्यर तदशेने त्यरांची सतक्य ियररीही तदसिे. ररजर्षींच्यर ह्यर नीतिमरन दृष्टीचे; जनतहििररी तहिबद्धीचे
लक्षण अनिरणीय आहे .

शरहू छत्रपिींच्यर आर्मथि र्ांिवणिीि तशक्षणतवर्षयि मरनवी र्ांिवणिीलर तवशेर्ष महत्त्व आहे . ‘तशक्षण
स्वररज्यरसरठी’ मध्ये ररजर्षीनी तशक्षणरसांबध
ां ी म्हिले आहे , ‘तशक्षणरतशवरय िोणत्यरही दे शरची उन्निी

झरले ली नरही. अज्ञरनरि बडू न र्ेलेल्यर दे शरि उत्तम मत्सद्दी व लढवय्ये वीर िधीही तनपजणरर नरहीि.”
सरहतजिच अविीभोविीच्यर सवंिर्ष सरमरतजि, धरर्ममि, आर्मथि तवर्षमिे च्यर, दरतरद्र्यरच्यर, अज्ञरनरच्यर

सवगर्रमी यद्धरिील तशक्षण हे प्रभरवी हत्यरर असल्यरच्यर प्रखर आतणवेने शरहू छत्रपिींनी िे परजले आहे .
परजिरनर ज्यरांनर नरही त्यरांनर िे तमळवून दे ण्यरची िरिूद ररजर्षीनी िेल्यरचे आढळिे . त्यरसरठी शरहू
महरररज िर सदै व ‘दक्ष’ स्स्थिीि होिे. शरहू छत्रपिींची तशक्षणतवर्षयि चळवळ िीन परयरांवर उभी होिी:

१. तशक्षणतवर्षयि सोयीसवलिी, तशक्षणरसांस्थरांची तनर्ममिी, तशक्षणसांस्थरांनर मदि, तशक्षणतवर्षयि
तनरतनररळ्यर उपक्मरांचे सांयोजन इत्यरदी उपलब्ध िरून दे णे;

२. तवतवध जरतिजमरिींसरठी तव्रथी वसतिर्ृहरांची सोय िरुन तशक्षणरच्यर प्ररप्ीचे मरर्ग सिर िरणे,
वसतिर्ृहयक्त तशक्षणरलर उत्तेजन दे ऊन जरतिभेदरसररखी िोतळष्टिे झरडू न िरढणे; आतण

३. सरमरन्य मरणसरच्यर मनरमध्ये तशक्षणरतवर्षयी अभूिपूवग ज्ञरनलरलसर तनमाण िरून, त्यरच्यर अनेितवध
मरर्रसले पणरलर सरांर् लरवणे;
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म्हणजे शरहू छत्रपिींची तशक्षणतवर्षयि चळवळ ही एिप्रिररची तवररि मोतहमच होिी. समरजरची जनी व
िरलबरह्य झरले ली घडी सांपूणगियर बदलण्यरसरठी शरहू छत्रपिीनी तशक्षणरची दीघग पल्ल्यरची वरिचरल
आरांतभली. अस्पृश्योद्धरररचे तवररि िरयग िेले . भिी धमावर आघरि िरणररर वेदोक्तरचर लढर लढतवलर.
त्यरमळे आधतनि महरररष्ट्ररचर इतिहरस शांभर वर्षानी पढे र्ेलर.

िठलरही समरज जरदू च्यर िरांडीने बदलि नसिो, िर मन, श्रम आतण बद्धी यरसह प्रज्ञर, प्रिीिी तन प्रबोध
इत्यरदींनी परलिि असिो; त्यरसरठी उिरतवळ तनखरलस िचिरमरची असिे . प्रबळ इच्छरशक्तीच्यर रर्ेल
शरहू छत्रपिीनी दमदररपणे सर्ळ्यर चळवळी चरलवल्यर त्यरमरर्े सवंिर्ष तवर्षमिे च्यर दरतरद्र्यरच्यर व

अज्ञरनरच्यर सवगर्रमी यद्धरिील तशक्षण हे एि िरयग व िदतवर्षयि प्रयत्न हे एि प्रबळ, प्रभरवी आतण प्रखर
हत्यरर आहे , ही दृष्टी होय. त्यरदृष्टीमळे आधतनि महरररष्ट्ररिील अनेि सांस्थोपसांस्थरांची उभररणी झरली.

यर सर्ळ्यर सांघर्षाि ररजर्षीनी एि तवचरर िेलर. िो हर िी, ‘आपण पढे िसे जरऊ?’ िेवळ िीिर िरीि
बसू िर उठण्यरची असेल नसेल िी शक्तीही र्मरवून ररहू . िेवळ दसऱ्यरचे दोर्षच िरिदृष्टीने िोिरि बसू
िर असले ल्यर थोड्यरफरर र्णरांनरही र्ांज लरर्ून तनिरमी ठरू. तमररसदररीच्यर वल्र्नरच िरीि ररहू िर
तमररसदरररांच्यर दरररिले श्वरनच बनून बसू. प्रर्िीसरठी निरररत्मि उपरय त्यरज्यच असिरि. िरही

मयादे पयंि िे फलदरयी वरिले िरी िे िसे नसिरि. त्यरसरठी आपल्यरलर िोणिे र्ण हवे आहे ि आतण

त्यरची वरढ िोणत्यर रीिीने िरणे शक्य व इष्ट आहे हे जरणणे जरुरीचे आहे . िे जरणून िे िसे तनमाण
िरिर येिील, ह्यरचर शोध आवश्यि आहे . शरहू छत्रपिीनी तवतवध चळवळींच्यर सांदभांि ‘आपण पढे िसे

जरऊ?’ चर शोध घेिलर; आतण पढे च जरण्यरची वरि चोखरळली. मरर्े त्यरांनी परतहले च नरही. खरे िर,

बहसांख्य तवचररवांिरनर प्रश्न ‘पो्’ िरण्यरमध्ये रस असिो. पण प्रश्नरांपेक्षर त्यरांचे प्रयोर् हे अतधि बोलिे
(Instructive) असिरि. तसद्धरांि । प्रश्न अपेतक्षि िरय आहे हे सरांर्िरि. प्रयोर् प्रत्यक्ष तसद्धीची मरयरच
सरदर िरिरि; आपण मरर्े किवर पढे तििी ररहू -जरऊ यरचर प्रत्यक्ष परठ दे िरि. शरहू छत्रपिींनी असे
प्रयोर् िेले . ‘He created an ideal, a type and a method which have profoundly influenced the

nation and still prersist’ असे सर तरचडग तलस्व्हां र्स्िोनने ‘Some Tasks for Education’मध्ये आरनोल्ड
बद्दल म्हिले आहे . शरहू छत्रपिींच्यरबद्दलही िे च म्हणिर येईल. ररजर्षीनी पतरणरमस्वरूप शरस्त्रे वरपरून
दे शरलर जरर्े ठे वले , ससांस्िृि बनतवले . ससांस्िृि ररष्ट्ररचर अथग पोिभर जेवणररे, अ्रवत् घररदरररांिून

ररहणररे, तवपल िरमणिीच्यर सरधनरि मग्न असणररे ररष्ट्र असर नव्हे . सांस्िृिीचर सांबांध मूल्यभरवनेशी

तनर्डीि असिो आतण मूल्य-भरवनर (senso of values) दै नांतदन व्यवहरररिून-चरतरत्र्यरमधून दर्मशि व्हरवी
लरर्िे. िी सवग थररवरिी पसरले ली असरवी लरर्िे. अन्यथर ररष्ट्र अांध बनिे. शरहू छत्रपिींनी ररष्ट्ररलर

डोळस िरण्यरचर, ठे वण्यरचर प्रयत्न िेलर. त्यरमळे महरररष्ट्ररि जरर्ोजरर्ी सरमरतजि समिे च्यर आतण
क्रांिीच्यर परोर्रमी तवचरररांची शतक्तशरली िेंद्रे तनमाण झरली. मक्तेदररीिडू न सरवगजतनििे िडे प्रवरहि
जरणरऱ्यर तशक्षणरच्यर र्ांर्ेने महरररष्ट्र-दे शरचर चेहररमोहरर बदलू न िरिलर.
लोिशरही जीवनदृष्टीचे आधरर
शरहू छत्रपिीनी तशक्षणप्रसरर, िृतर्ष औ्ोतर्ि तविरस आतण सरमरतजि-धरर्ममि सधररणर यर िीन
प्रिल्परांमधून लोि जरर्ृि आतण त्यरांचेिररर सवांर्ीण स्वरिांत्र्यरचे जरर्रण िेले . मरणसरांमरणसरांमधील भेद
िमी िरणे आतण एिसांध समरजरची तनर्ममिी हर यर प्रयत्नरांमरर्ींल मख्य धरर्र होिर. अस्पृश्योद्धरर हे

त्यरिले एि सरधन होिे. िशी अस्पृश्यिर ब्ररह्मण-मररठे किवर जैन-कलर्रयि-मररठे यरांच्यरमध्ये होिीच पण
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यर सवांची तमळू न महरर-मरांर्रसांबध
ां ीची अस्पृश्यिर तििीिरी िीव्र होिी. तचवि आतण प्रखर होिी. तिचे

प्रिरर, पद्धिी आतण िीव्रिर दरहि होिी. त्यरस शह दे णरऱ्यर म. फले , महर्षी कशदे , समरजभूर्षण बरपूसरहे ब

मरिे , डॉ. आांबेडिर, महरत्मर र्रांधी अशर अनेि ज्ञरि-अज्ञरि प्रहररिरांमध्ये शरहू छत्रपिींचर अग्रहक्क तवशेर्ष
स्वरूपरचर आहे . ररजर्षीनीं अस्पृश्योद्धरररशी सांबांतधि प्रश्नरांची चचा िरिरनर ‘तरतलजस ब्यरॉक्सी’ मध्ये
म्हिले आहे : “सवग जरिीच्यर पढरऱ्यरांनर मरझे सरांर्णे आहे िी, आपली दृष्टी दू रवर ठे वर, परयरपरिे च परहू

निर. जरतिभेद मोडणे इष्ट आहे . जरूर आहे . जरतिभेद परळणे हे परप आहे . दे शोन्निीच्यर मरर्ािील हर
अडथळर आहे . हर दू र िरण्यरचे प्रयत्न जोररने िेले परतहजेि. ही जरणीव पक्की ध्यरनरि ठे वन
ू मर् ह्यर
तदशेचर प्रयत्न म्हणून जरिी पतरर्षदर भरवर जरतिबांधन दृढ िरणे, जरतिभेद िीव्र होणे हर पतरणरम ह्यर

पतरर्षदरांचर होऊ नये ही खबरदररी घेिली परतहजे” यर व्यरख्यरनरमध्येच छत्रपिींनी ‘जरतिभेद हर स्वरभरतवि
आहे व िो परळणे व रोखणे समरजरच्यर उन्निीस आवश्यि आहे ’ असे प्रतिपरदन िरणरऱ्यर उच्च दजाच्यर

मांडळींचर आतण ‘जरतिभेद नसरवर अशर मिरचर असूनही जरतिमत्सर वरढवीि असल्यरच्यर; स्विुःवर िेल्यर
जरणरऱ्यर तमर्थ्यर आरोपरचर खरपूस समरचरर घेिलर आहे ’ आतण अस्पृश्यिे सररखर प्रश्न सोडतवण्यरसरठी
उभयपक्षी िरय िेले परतहजे म्हणजे पतरस्स्थिीचर आतण प्रश्नरांचर र्ांिर उिलू लरर्ेल यरचे तदगदशगन िेले

आहे . १५ एतप्रल, १९२० रोजी नरतसिच्यर श्री उदरजी मररठर तव्रथी वसतिर्ृहरच्यर इमररिीची परयरभरणी

समररांभरच्यर तनतमत्तरने िेले ल्यर भरर्षणरि, ररजर्षींनी उपरयरांचे हे सूिोवरच िेले असून त्यरमधून वतरष्ठितनष्ठ यरांच्यरमधील सांघर्षाची कभि िमी होण्यरचर, िे तनिि िसे येिील यरचर, जर्रच्यर इतिहरसरने

अनभव म्हणून जपून ठे वले लर ममगबांध तवशद िेलर आहे . ररजर्षी सरांर्िरि, “जपरनरिील सरमररई लोिरांनी

आपलर जन्मरने प्ररप् झरले लर उच्च दजा सोडू न तदलर म्हणून जपरनमध्ये ऐक्य होऊन त्यर दे शरची उन्निी

झरली. त्यरप्रमरणे ब्ररह्मणरांनी जरतिमत्सर सोडल्यरतशवरय आमच्यर लोिरांची उन्निी होणरर नरही. सवग
जरिींनर हरि दे ऊन त्यरांनर आपल्यरबरोबर घेऊन सवांची स्स्थिी सधररणे हे िरम क्षतत्रयरांनी अवश्य िेले

परतहजे. िे त्यरांचे ििगव्य आहे . ब्ररह्मण लोिरांनर जन्मतसद्ध धरर्ममि बरबिीि श्रेष्ठपणर आहे . त्यरच्यर जोररवर
त्यरांची एि ‘धरर्ममि ब्यरॉक्सी’ च झरली आहे . ही ब्यरॉक्सी मोडल्यरतशवरय िधीही दे शोद्धरर होणरर
नरही.” मरजले ल्यर वतरष्ठरांनी िचांबले ल्यर ितनष्ठरांनर हक्करांचे प्रदरन िरण्यरची आतण नडले ल्यरांनी हवे िर

स्विुःचर तविरस स्विुः िरून घ्यरवर यर वृत्तीची ररजर्षीनी िेले ली फोड ‘ररजिररण’ िरणरऱ्यर सांपरदि

दरमले यरांनर िळली नसली िरी पतरस्स्थिीशी असले ले त्यरांचे अतवच्छे ् नरिे सांपि नरही. सांयक्त
महरररष्ट्ररच्यर तनर्ममिीनांिर प्रख्यरि अथगशरस्त्रज्ञ िै. धनांजयररव र्रडर्ीळ आतण सृजनशील समरजवरदी नेिे

अेस. अेम्. जोशी यरांनी िरांतत्रिदृष्टीने ‘स्वतिय’ असले ल्यर ब्ररह्मण समरजरलर अशीच सूचनर िेली होिी.

इतिहरसरचे सूत्र असे हे वरहि असिे. म्हणून ३० मे , १९२० रोजी अ. भर. बतहष्ट्िृि समरज पतरर्षदे च्यर

अध्यक्षपदरवरून शरहू महरररजरांनी तदले ल्यर भरर्षणरि पनुः एिवरर बजरवले आहे , “... ज्यर जरिीच्यर
लोिरांनर हलिे मरनले जरिे, त्यरांनी तििीही प्रयत्न िेले िरी, त्यरांचर िरद्दश उपयोर् होणरर नरही. यरिरमी
उच्च म्हणतवणरऱ्यर जरिींिडू नच सरूवरि झरली परतहजे. प्ररचीन िरळरपरसून वांशपरांपररर्ि उपभोतर्ले ले

वचगस्व त्यरांनी सोडू न दे ण्यरस ियरर झरले परतहजे. यर पतवत्र स्वरथगत्यरर्रचरच तित्तर त्यरांनी सवास घरलू न
तदलर परतहजे. जपरनरिील जरतिभेदरचर तबमोड होण्यरस मोठे िररण उच्च वर्ाच्यर सरमररई लोिरांनी

सरूवरि िेली हे च आहे . िसे झरले नसिे िर जपरनची स्स्थिी सधररली नसिी. जरतिभेद मोडण्यरचे प्रयत्न
िेवळ खरलच्यर वर्ािडू न सरू झरल्यरस त्यरचे पतरणरम अनथावह होण्यरचर सांभव आहे . िे च िरम उच्च

म्हणतवणरऱ्यर लोिरांिडू न प्रथम झरल्यरस हे स्वरथगत्यरर्रचे उदरहरण इिर सवग जरिींनर बोधप्रद होईल.
जोपयगि असे होि नरही िोपयगि, हल्लींच्यर स्स्थिीचर उपयोर् िरुन वैमनस्य न वरढतविर प्रत्येि जरिीने

आपली सधररणर िरून, आपलर दजा वरढवून घेण्यरचर व वरच्यर परयऱ्यरवर चढण्यरचे प्रयत्न चरलू च
ठे तवले परतहजेि. वरील जरिींनरही जरूर िर िरही परयऱ्यर खरली येऊन त्यरांनर हरि दे वन
ू ; वर घेिले

अनुक्रमणिका

परतहजे. असे झरले म्हणजे सरळीिपणे व सलोख्यरने हे जरतिभेद मोडण्यरचे तबिि िरम तसद्धीस जरण्यरचर
सांभव आहे . आम्हरसररख्यर मररठ्यरांनरसद्धर जरि मोडू न एिी िरण्यरस भरर् परडले परतहजे.” यरचर अथग

तनतश्चि धोरणरने मरणूस मक्त िरण्यरचर ररजर्षीचर प्रयत्न होिर. म. फल्यरांची ही दृष्टी होिी. त्यरि
सत्यरन्वेर्षण आतण आत्मपरीक्षण दोन्हीही होिे. त्यरिूनच शरहू छत्रपिींनी तभन्न तभन्न जरिीचे शरीरसांबध
ां
व्यरपि प्रमरणरवर व्हरवेि असे सरांतर्िले . रोिीव्यवहरररची आवश्यििर प्रतिपरतदली. धरर्ममि ग्रांथरांचे पठण

िरणरऱ्यर व्यरवसरतयि ब्ररह्मण ‘भिजी’ नर बोलरवण्यरची र्रज नसल्यरचे आग्रहरने सरांतर्िले . धरर्ममि
तवधींसरठी अशर व्यरवसरतयि ब्रह्मवृद
ां रांचे सरहरय्य िशरसरठी घ्यरयचे असर प्रश्न िेलर. यर सवामळे

श्रेष्ठत्वरची भरवनर जोपरसली जरिे आतण न्यूनत्वरच्यर भरवनेने मरणूस खांर्िो; असे शरहू छत्रपिींनर वरििे. हे

वरिणे नसिे वरिणे नरही िर िो सरांस्िृतिि स्वरिांत्र्यरचर आतण सरमरतजि लोिशरहीचर तवचरर आहे .
त्यरमध्ये, अतवितसि आहे ि त्यरांनर तवितसि िरण्यरचर, ज्यरांच्यरसरठी समृद्धीच्यर महरिरररची िवरडे

नेहमीच बांद ररतहली अशरांच्यरसरठी िी खली िरण्यरचर सरळ ित्त्वरचरर आहे , हीण िरहीच नरही. िींिर

व्हरवी किवर िीिेच्यर ज्वरळरि सिि उभे िेले जरवे असे त्यरि र्ैर िरय आहे ? त्यरमळे ‘ब्ररह्मणिे र्ष’ वर्ैरे

खोिे दोर्ष तचिितवण्यरचे प्रयोजन िरी िरय? ररजिररणित्यांनी िे िरू नये, असे ररजर्षींनी आग्रहपूवगि
सरांतर्िले आहे . ‘पढररी म्हणतवणरऱ्यरस नम्रपणे’ शरहू छत्रपिी सरांर्िरि: “आम्हरलर आपण ररांर्ू तदले नरही
व पडिझडि उभेही ररहू तदले नरही िर आम्ही िरयमचे पांर्ू होऊ, यरितरिर आपण आमच्यर ररांर्ण्यरचे व

उभे ररहरण्यरचे िौिि िरर व उत्तेजन ्र. प्रतिबांध िरू निर. आमची धडपड आमच्यर अांर्ी शक्ती
येण्यरसरठी आहे . आपल्यर िे र्षरमळे आम्ही िी ितरिो; ही आपली समजूि चिीची आहे .” एि धट्टरिट्टर

आतण एि आांधळरपरांर्ळर यर दोघरांची रे स होऊ शिि नरही. त्यरसरठी दोघेही समबल किवर समबलरच्यर

रे र्षेि असरवे लरर्िरि. थोडे फरर समबल नसले िरी स्पधेची भरवनर; ईर्षेची वृत्ती आतण स्वरतभमरनरची
झलि इत्यरदी र्ोष्टीिून भरसणररी उणीव भरून िरढू शििरि. पण तजथे िलनेलर वरवच नरही तिथे

स्पधेची शक्यिर िरी िशी ररहणरर? समरज िसर उभर ररहिो हे ‘समरजशरस्त्रज्ञ’ छत्रपिीनी समरजशरस्त्र
येणरऱ्यरांनर तशितवले . हे तशितवणे सोपे नव्हिे. ज्यरलर मळरिच येि नरही त्यरलर तशितवणे हे आपल्यर

िह्यरि असिे पण ज्यरांनर येिे त्यरांच्यर दृष्टीने र्ोष्ट अवघड असिे. अहां िर, मरनपरन, श्रेष्ठितनष्ठिर असे
तििीिरी िरण-िणरव त्यरि र्ांिून पडले ले असिरि, आतण बररीिशर हे लिरव्यरनेही त्यरांनर निो िे रांर्रूप

तमळण्यरची शक्यिर असिे. पण शरहू छत्रपिींनी उच्चवर्मणय, ब्ररह्मणेिर, अस्पृश्य सरऱ्यरांनरच प्रसांर्ी
आांजररूनर्ोंजररून िर प्रसांर्ी ठणिरवून, ह्यर वरिर शोधल्यर. ह्यर वरिर शोधल्यर त्यर दीनदबळ्यरांनर

मरणसिीचे हक्क तमळवून दे ण्यरसरठी. मरणसरची प्रतिष्ठर त्यरलर परत्र व्हरवी म्हणून. इिर अनेि

र्ोष्टींप्रमरणेच जस्स्ितनयन व सरलॉनप्रमरणे त्यरनी िरय्रि सधररणर िेल्यर. त्यरमरर्ची धररणर, ‘थरांबर
आतण वरि पहर’ अशी, नव्हिी िर ‘चरलर आतण िरून घ्यर’ अशी होिी. सवगत्र सरमरन्यरांसरठी सरवध

योजििर होिी. भररिरसररख्यर र्रीब लोिरांच्यर सांपन्न दे शरि अशी सरवधरनिेची तनिरन्ि तनिड असिे.
तविरसशील दे शरिील सत्तेच्यर महत्त्वरची जरणीव असले ल्यर शरहू छत्रपिींच्यर ठरयी तिचर प्रिर्षग तवशेर्षत्वरने

तमळिो. त्यरमळे च त्यरांनर समरजरच्यर अप्रिि दुःखरची चरहू ल लरर्ली. आतण त्यरांच्यर तनवररण्यरच्यर

उ्ोर्रलर िे लरर्ले . अनल्लांघनीय अडचणींनर सरमोरे जरऊन त्यरांनी अनेि र्ोष्टी इतिहरसरि नोंद व्हरव्यरि
अशर पद्धिींने हयरिभर तनभरवून नेल्यर.

ररजर्षी शरहू नी सवगसरधररण मरणसरलर सांधी उपलब्ध िरून दे ऊन ‘सांधीचे ित्त्वज्ञरन’ रुजतवले . त्यरिररे

तवररि जनसमूहरचे व्यरपि तशक्षण िरणररे, ‘जेवलर िोण, ररतहलर िोण’ हे िळवळ्यरने परहणररे ररजर्षी
लोिोत्तर लोिरग्रणी होिे. त्यरमळे ररजर्षींनी व्यरपरर, क्ीडर, िलर, तशक्षण इत्यरदी समरजजीवनरच्यर

अनेि व्यवहरररांि चैिन्य तनमाण िेले . सरमरन्य मरणसरिून रुजले ले ररजे-ररजर्षी, सरमरन्य मरणसरलर
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आपले हक्क, ििगव्य आतण प्रतिष्ठर यरसरठी सिि जरर्े ठे वण्यरस िररण झरले . यर त्यरांच्यर आतण त्यरांच्यर
िरवी जनसरमरन्यरांि होणरऱ्यर जनजरर्रणरि ररजर्षींच्यर िरयगििृगत्वरची प्रेरणर आहे . यर प्रेरणेि जीवन

उभररणीची मूलभूि सूत्रे आहे ि. त्यरांचे तदग्दशगन पल्लेदरर नसेल, मरत्र त्यरवर िरयाने उभररले ले ित्त्वज्ञरन
अनेि र्ोष्टींची नोंद िरणररे आहे ; तवज्ञरनतनष्ठ दृष्टी, सांघिनर बरांधणीचर तवचरर, सांस्थरत्मि जीवनरचर
आधरर अशर अनेि र्ोष्टींमळे ररजर्षी जनमरनसरि रुजून ररतहले आहे ि. िेवळ वरदळी व्यतक्तमत्त्वरमळे किवर

उदरत्त-उत्िि िथरांमळे नव्हे ि. ररजर्षीचे िे एि अांर् आहे , ही र्ोष्ट खरीच, पण इतिहरस अशर अांर्रांचर

‘र्ोष्टी’ म्हणून उल्लेख िरिो आतण त्यरपतलिडे उसळू न नव्यर तदशेने तक्षतत्रजे िोण िरपीि र्ेलर, िरिीि
र्ेलर तन जरर्ोजरर्ी अवघ्यर अनरथरांसिि सवांर्ीं जरर्तवणररी ‘ज्ञरनदीप र्ृहे’ िोण बसतवि र्ेलर, यरचर
तनभीडपणे शोध घेिो. सत्यरलर सरक्षी ररखणररर इतिहरसरचर ज्ञरनरथ अशीच वरिचरल िरीि असिो.

ररजर्षी शरहू , अशर वरिचरलीिील एि परईि आहे ि. त्यरमळे च ररज्यरि िरय सधररणर िररयच्यर िे मनरशी

तनतश्चि िरून त्यरचे मरर्ग ररजर्षींनी चरणरक्षपणे अांमलरि आणले . त्यरसरठी शब्दरांचर वरपर िमी िेलर,

िृिी-धृिीवर जोर तदलर. िरय िरणे शक्य त्यरचरच अांदरज घेिलर आतण िे वढ्रचीच अचूि उचल िेली.
िरयगवरहीचे सूत्र पिडले . भरघोस आश्वरसन, शब्दबांबरळ व्यरख्यरने, आश्वरसनरांचर अशोचनीय भांर्, िरीही

सभ्यिेचर बरखर (आजच्यर भ्रष्ट लोिशरहीची ही एि रीि!) अशर दर्ूण
ग रांनर ररजर्षींनी चरर हरि दू र ररखले .

ररजे म्हणून स्विुःच्यरच उद्धरररचर वसर घेणे आतण जनिेची भूल-भलरवण िरून तिलर ‘िोरडी’ ठे वणे यर
दर्ूण
ग रांनर ररजर्षीनी बरजूलर िरिले आतण थेि जनिे शी दळणवळण सरधले . त्यरमळे जनिर आतण ररजर्षी

यरि अांिररय उरलर नरही. जनिेचे मन समरजवन घ्यरवयरचे आहे , तिचे जीवन पहरवयरचे आहे ; तिच्यरि
आतण आपल्यरि िरही िसनसेपण येिे आहे , जनिेिील शरांििे चर आतण प्रक्षोभरचर अथग जरणून घ्यरवयरचर

आहे , अशर एि िर अनेि र्ोष्टी; ररजर्षी त्यरसरठी दलरलरचे-मध्यस्थरचे-सरहरय्य घेि नरहीि. सरळ

उठिरि आतण जनिे ि उभे ररहिरि. िठे जरवून परणी तपिरि, िठे भरिरी खरिरि, िणर म्हरिररीची

ओझ्यरची बट्टी उचलू न तिच्यर डोक्यरवर दे िरि. हतरजनरलर तर्ऱ्हरईि तमळरवे म्हणून त्यरच्यर हॉिे लरि चहर
तपिरि. िररण िेवळ मसलमरनरपरिे च ररहू नये, िे मररठी वरचिरांनरही समजरवे म्हणून त्यरच्यर

भरर्षरांिररवर २५,०० रुपये खचग िरिरि, जनरवररांची पैदरस चरांर्ली तनपजरवी म्हणून शेििऱ्यरमरर्े लिडर
लरविरि. ररजर्षीचे मे हणे-श्रीमांि खरनतवलिर-पट्टे वरल्यरने आपल्यर परयरिील बूि िरढले नरहीि म्हणून

त्यरलर मररिरि-तपििरि आतण नोिर, त्यरचर अपमरन वरिू न महरररजरांच्यरिडे ररजीनरमर घेऊन येिरच
त्यरच्यर स्वरतभमरनी वृत्तीबद्दल त्यरलर बढिी दे िरि. िरडप्परच्यर मठरच्यर मरळरवर सशरच्यर तशिररीसरठी

तनघरले असिर भिेल्यर मोिद्दरररस खरशर स्वररीसरठी आणले ले फररळरचे दे िरि आतण ‘िम्ही सवगजण
खरऊन मर् यर, िोपयगि आम्ही पढे जरिो’ असे सरांर्िरि, उलिले ली बग्र्ी सरळ िरिरि, िोचमनलर

दवरखरन्यरि नेिरि, त्यरच्यर जखमर धिल्यर-पसल्यर जरईपयगि तिष्ठि ररहिरि. सोनिळीवरच्यर पत्र्यरच्यर

बांर्ल्यरिील शेडमध्ये झोपिरि. तशिररीिील मरणसरइििीच तशिररीिील घोडी, उां ि, ित्री यर
जनरवररांचीही िरळजी घेिरि. तििोयरच्यर जांर्लरि तसत्यर बेरडरिडचे िोरड्यरस खरिरि. असे सररखे

सरू आहे . त्यरलर बांधन म्हणून िसेल नरही; र्णिी म्हणून िसली नरही. लोि शरहू महरररज ‘ररजे’ आहे ि
हे तवसरून र्ेले आहे ि, आतण शरहू महरररजरांनी आपले ररजेपण िरिून लोिरांनर ‘ररजे’ िेले आहे . थेि

दळणवळणरची ही पद्धि-मक्त, तवमक्त पद्धि-ररजर्षींच्यर व्यतक्तमत्त्वरलर सोनेरी तिनरर ठरली आहे . त्यरमळ
घडले आहे िे असे िी, शब्दरने िरही पिवून दे ण्यरचर प्रश्नच उपस्स्थि झरले लर नरही. दररग्रहरांचे
दां डिररण्य आतण मिभेदरांचे मोहोळ िृिीनेच तनपिले र्ेले आहे .
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‘लोिशोधर’सरठी ‘डरयरे क्ि अॅंप्रोच’
िसे हे दळणवळण हर ‘डरयरे क्ि ॲप्रोच’- तदसिो तिििर सोपर नरही. यरि उभयपक्षी िरही घ्यरवे-्रवे

लरर्िे; त्यरसरठी ररजर्षींनर ररजेपण िरिरवे लरर्ले आहे . आपल्यर थरिरमरिरने नव्हे िर जनिे च्यर
अांर्ररांर्रने वरवररवे लरर्ले आहे . ‘अरे , मी िर िमचरच; िमच्यरिलरच. िम्ही मलर आपलर मरनलर नरही,
समजलर नरहीि िर मलर िणीच आपलर मरनणरर नरही, समजणरर नरही’ असर धोशर जणू ररजर्षीनी
लरवलर आहे . ररजेपणरच्यर दबरवरने दू र उभ्यर ररहणरऱ्यर जनिेलर त्यरांनी आपल्यरलर ‘आपले ’ म्हणरयलर

लरवले आहे . ररजर्षीनी जनिे लर आपले म्हिले च आहे , िे व्हर िो प्रश्न नव्हिर. पण जनिे ने िे मरनरयलर हवे

होिे. त्यरि िरही अडचणी होत्यर; तशक्षणरचर अभरव, सरमरतजि दजा, ररजेपणरची भीिी अशर अनेि
अवघड बरबी त्यरि होत्यर. त्यरची सोडवणूि ररजर्षींनीच स्विुःच स्विुःच्यर अनभवरने िेली आहे . त्यरसरठी

सरमरन्य जनिे िील सांचरर, ररजेपणरची वस्त्रे बरजलर ठे वन
ू िेले लर ‘भणांर्’ सांचरर-आतण जनिे च्यर जीवनरि
घसून त्यरच्यर बोलभरर्षेि िेले लर व्यवहरर इत्यरदींचर ररजर्षींनी सरे ख वरपर िेलर. ररजर्षी ज्ञरनवांि होिे. िे

इांग्रजी, सांस्िृि आतण मररठी उत्तम बोलि असि. सवगसरमरन्य जनिे शी बेळर्रवी शद्ध िपरिील बोलणे िरय
िरमरचे? त्यरमळे अांिरच पडणरर. ररजर्षींनी व्यरपि तहिरच्यर सांदभाि तिरिोळ र्ोष्टीवर अांिर पडरयलर

निो होिे. त्यरांनर अांिरे बजवीि एिसांघ समरज बरांधरयचर होिर. अनपढ आतण अनर्ड समरजरचे भतविव्य

उजळरवयरचे होिे म्हणून जे जे सरधन आपल्यर मिप्रचरररसरठी उपयक्त होईल िे िे ररजर्षींनी बेमरलू न
िौशल्यरने वरपरण्यरचर पतरपरठ ठे वलर. त्यरमळे दररवर तवरलर; जवतळि उपजली. तवश्वरसरलर तवश्वरस
तमळरलर. परयरवर चक् िोरले ल्यर मरणसरने लोिशरहीिील लोिदशगनरचे-लोिशोधरचे-एि तवलक्षण
प्रिरण हरिरवेर्ळे िेले आहे .

यर रांर्रुपरि, शब्दप्ररमरण्यरपेक्षर िृतिप्ररमरण्यरलर महत्त्व आहे हे स्पष्ट आहे . त्यरसरठी खरस आयोजन, तवशेर्ष
प्रयत्न असे िरही नरही. मरत्र मनरशी दृढ तनधार आहे , घट्ट समजूि आहे ; त्यर सांदभाि जरिर जरिर पण

प्रिर्षाने आयोजन आहे .. अविीभोविी अनेि मांडळी आहे ि, पण त्यरांनर त्यरांचर सर्रवर नरही, पण ररजर्षी
िरही घडविरहे ि. त्यरांच्यर बोलरिृिीिून िरही नर िरही होिे आहे , हे तवशेर्ष आहे . सवगसरधररण व्यवहरर
शरांि असलर िरी ररजर्षींचे सरवध मन पेििे आहे . असे त्यरांच्यर जीवनरिील बररीिसररीि घिनर व त्यर

घिनरांनर आिरर दे ण्यरची ररजर्षीची िवि आग्रहरने दरखतविरि. ररजर्षींच्यर मनरि यद्धसदृश घिनर
घडिरनर तदसिरि. त्यरमध्ये तवचरर, आचरर, प्रचरर व िरयदर यरांचर सांमेळ आहे . हर सांमेळ धैय,ग चरियग,

बद्धी, न्यरय, िरुणर, आस्थर, पररख मत्सद्दीपणर आतण अष्टरवधरन इत्यरदी मरनवी जीवनरिल्यर उत्तम

र्णरांनी पतरवेतष्टि आहे . त्यरि ररजपरुर्ष आतण लोिनेिर दोन्हीही अांिभूि
ग होिरि. महरररष्ट्ररच्यर धरर्ममि तन
सरमरतजि इतिहरसरच्यर पनगघिनेि असे वैभव दर्ममळ आहे ; दलग भ आहे .
लोिसांपिाच्यर सहजरीिी
लो. तिळिरांनी ‘र्ीिररहस्य’ च्यर अपगण पतत्रिेि, भर्वांिरचर उल्लेख ‘श्रीशरय जनिरत्मने’ यर मरर्ममि
शब्दरांनी िेलर आहे . त्यरचर अथग, “श्रीचर म्हणजे सवग सांपत्तीचर ईश, पण िो जनिरत्मर!” असर आहे . हर

सखी, सांिृप् आतण समृद्ध जनिरत्म लोिशरही जीवनदृष्टीचर आधरर आहे . लोिशरहीचे िे प्रमे य आहे .

छत्रपिी तशवरजी महरररजरांनी समररे सरडे िीनशे वर्षांपूवी िे िृिीधृिीने उदघोतर्षले . त्यरनांिर समररे दोन
शििरांनी त्यरचे नेमिे ममग समजरऊन घेऊन िे आचरण्यरची मनोबद्धी आतण िसब ररजर्षी शरहू ां नी
दरखतवले . हर ‘लोिधमग’ सरमरतजि अतभसरणरचे र्तिचक् र्तिमरन ठे विो.
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यर सरऱ्यर धडपडीिून शरहू छत्रपिींच्यर समरजप्रबोधनरच्यर सवंिर्ष क्रांिीचे एि रूप तदसिे.
लोिजरर्ृिीिून लोिदडपण, त्यरिून सरमदरतयि सांघिन, अपतरहरयग पतरणरम स्वरतमत्वरचर त्यरर् आतण

पनगस्थरपनर । नवतनमाण, यर तदशेने वरिचरल हे िे रुप होय. ररजर्षींच्यर अनयरयरांनर यरचे तििपि आिलन
झरले होिे यरतवर्षयी इतिहरस सरशांि तदसिो, पण शरहू ररजरांनी त्यर तदशेने िरयग िेले असे इतिहरस
सरांर्िो.

ररजर्षी शरहू ां च्यर भरर्षणरांिून त्यरांची वरहणररी व्यतक्तरे खर परतहली असिर छत्रपिी तक्यरवरन पांतडि होिे.
व्यरख्यरनरांिून व्यक्त िेले लर प्रत्येि तवचरर त्यरांनी िृिीने तसद्ध िेले लर आहे हे सहज तदसिे, किबहनर

त्यरांनी आधी िृिी िेली आतण मर्च व्यरख्यरने तदली. िृिीने आतण उक्तीने आपले सरमरतजि
क्रांतििररित्व त्यरांनी सवाथाने तसद्ध िेले ले आहे .

ररजर्षींच्यर यर ‘क्रांतिसूक्तर’ स आजच्यर स्वरिांत्र्योत्तर िरळरिील सांदभग िरय, यरचरही तवचरर िेलर परतहजे.

महरररजरांनी ज्यरसरठी तनधाररने झांज तदली त्यर र्ोष्टी आज पूणांशरने सरिरर झरले ल्यर नसल्यर िरी त्यर
तदशेने फरर मोठी प्रर्िी झरले आहे हे नरिररिर येणरर नरही. बहजन समरजरमध्ये तशक्षणरचर प्रसरर वेर्रने

होि आहे . त्यरमधील अनेि ििृगत्वसांपन्न व्यक्ती ररजिररणरपरसून तशक्षणरपयगिच्यर सवग क्षेत्ररांि आपल्यर

िृिीधृिीने चमिि आहे ि. िथरतप आपलर समरज एिरस आतण एिजीव व्हरवर हे ररजर्षींचे स्वप्न िे वढ्र
प्रमरणरि सरिरर व्हरयचे आहे . वरि मोठी आहे ; तहमिीने चरल जरूर आहे . ररजिीय सत्तेवरून ‘ब्ररह्मणी
वचगस्व’ िमी झरले असले िरी समरजरच्यर प्रत्येि स्िररवर नवीन ब्ररह्मण्यरची प्रवृत्ती िोंड वर िरढिरनर
तदसि आहे . िीही तिििीच हे िि आहे . िळीचर अतभमरन सांपले लर नसून वरढिर आहे . महरररष्ट्ररिील
िीस लरख आतदवरसींच्यर प्रश्नरलर आिर िठे िोंड फिले आहे . तििी अज्ञरिरांचे जीवन बरबरद होि आहे

त्यरलर र्णिीच नरही. पक्षोपक्षरांचे व स्विांत्र असे तििीिरी ज्ञरि-अज्ञरि िरयगििे तठितठिरणी मोठ्यर
नेिरने लहरनमोठ्यर प्रश्नरांची िड लरवीि आहे ि. बहजन समरजरचे मोजिे िर असेनरि पण लहरनमोठे

िरही िरयगििे तहमिीने ररजिरज सरांभरळीि आहे ि. दतश्चन्हे िमी नरहीि पण आशरही थोर आहे . ररजर्षीं

शरहू छत्रपिीनर अतभप्रेि असले ली सवगिर्ष क्रांिी पूणगत्वरने अजून व्हरयची आहे . ‘श्रीशरय जनिरत्मने’ ची
प्रिर्षाने वरनवर आहे . यर सरऱ्यरचे िरत्पयग िरय िे एवढे च आहे .

***

अनुक्रमणिका

