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णनवेदन
महात्मा ज्योतीबा फले याांचे चरित्र रलरहण्याचा परहला मान मध्यप्रदे श वऱ्हाडातील माजी आमदाि
श्री. पांढिीनाथ पाटील याांचा. महात्मा ज्योतीबा फले याांची सत्यशोधक चळवळही वऱ्हाडातल्या बलढािा,
अकोला रजल्यात बिीच फोफावली होती, आरि त्यामळे ते थील जनते चे जनजार्ििही झाले होते. याचा
एक परििाम म्हिजे ब्राह्मिेति पक्ष नावाचा िाजकीय पक्षही त्या काळात मध्यप्रदे श वऱ्हाडात अरधकाि
पदावि आला होता. श्री. इ. िाघवेन्द्द्रिाव, श्री. त. ज. केदाि, डॉ. पांजाबिाव दे शमख या लोकधिीिाांनी या
काळात मध्यप्रदे श िाज्याची धिा वारहली होती आरि अनेक सामारजक सधाििा पि घडवून आिल्या
होत्या. अथात या सवग सामारजक जार्ििामार्ील शक्ती होती महात्मा ज्योतीबा फले , आरि त्याांचे
वऱ्हाडमधल्या जनतेला ओळख करून दे ण्याचे कायग केले , कै. पांढिीनाथ पाटील याांनी. कै. पांढिीनाथ
पाटील याांनी रलरहले ले महात्मा ज्योरतबा फले याांचे चरित्र त्या काळात बहजन समाजाची र्ीताच झाली
होती. पढे हे चरित्र अनेक वर्ग दर्ममळ झाले . ते पनमगरद्रत करून छापावे असे मांडळाने ठिरवले होते. ४२ च्या
काळातील माझे एक पिम रमत्र श्री. आण्िासाहे ब ििधीि याांच्या साहाय्यामळे या दर्ममळ झाले ल्या
पस्तकाची प्रत सारहत्य सांस्कृती मांडळाला रमळरवता आली. या पस्तकाच्या प्रकाशनामार्ील प्रेिक शक्ती
आण्िासाहे ब ििधीि याांची आहे . श्री. ज. बा. कळकिी शासकीय नोकिीत असेल तिी त्याांचा व्यासांर्,
रवशेर्तः सामारजक प्रश्नाविचा, फाि मोठा आहे . त्याांनी या चरित्राला प्रस्तावना रलहू न रदली याबद्दल
त्याांचे आभाि.
महात्मा ज्योतीबा फले याांचे चरित्राचे पनमगद्रि आरि प्रकाशन किताना मांडळाला आनांद होत
आहे .
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प्रस्िावना
महात्मा फले याांचा परिचय करून द्यावा अशी आज परिस्स्थती उिले ली नाही. त्याांच्या जीवन
कायाचे मूल्यमापन कििािी अनेक पस्तके प्ररसद्ध होत आहे त आरि त्यामधून नवीन नवीन मारहती उपलब्ध
होत आहे . या योर्े महात्मा फलें च्या जीवन व कायाच्या वेर्वेर्ळ्या पैलां ू वि प्रकाश पडतो. स्स्थतीशील
समाजाला र्रतशील किण्याच्या दृष्टीने चळवळ उभाििािा हा एकोरिसाव्या शतकातील लोकोत्ति परुर्.
अशा या असामान्द्य परुर्ाच्या कायाची मारहती वाचकाना दे ण्याचा परहला प्रयत्न महात्मा फले याांचे एक
रनःसीम भक्त व मध्यप्रदे शातील माजी आमदाि कै. पांढिीनाथ सीतािाम पाटील याांनी १९३८ साली
“महात्मा ज्योरतिाव फले याांचा अल्प परिचय” हे पस्तक प्ररसद्ध करून केला. साांप्रतचे पस्तक हे त्याचे
पनमगद्रि आहे .
कै. पांढिीनाथ पाटील याांनी या पस्तकात ‘मलींची परहली शाळा’, अस्पृश्याांची परहली शाळा’,
‘रवधवा रववाह’ व ‘अनाथ बालकाश्रम’, ‘रचपळू िकि आरि फले ,’ ‘सक्तीचे प्राथरमक रशक्षि’, ‘सन १८७७
चा भयांकि दष्ट्काळ’ इत्यादी प्रकििाांचा ऊहापोह केला असून त्यािािे महात्मा फले याांच्या आयष्ट्याचा
जीवनपट उभा केला आहे . एक काळ असा होता की, महात्मा फले याांच्या रवचािसििीची महती आरि
समाज परिवतगनाच्या दृष्टीने रदले ली झांज याची समाजाला योग्य ती जािीव नव्हती. काही सरशरक्षत व्यक्ती
वर्ळता त्याांचे कायग इतिाांना रुचिािे नव्हते. कािि र्रतहीन, कचकामी आरि रनमाल्यवत् सामारजक
चौकट फेकून दे ऊन त्याजार्ी नवमूल्याांची त्याांना स्थापना किायची होती. यासाठी त्याांनी प्रत्येक क्षेत्रात
रहिीिीने भार् घेतला, मर् तो स्त्रीयाांसाठी वा अस्पृश्याांसाठी शाळा उघडण्याचा उपक्रम असो, अथवा
दष्ट्काळात र्रिबाांना मदत किण्याचा प्रसांर् असो. प्रत्येक कायाला त्याांचा वास्तव स्पशग झाला. यासाठीं
त्याांना अनस्न्द्वत छळपि सोसावा लार्ला. तथारप महात्मा फले डर्मर्ले नाहीत. आपल्या ध्येयाकडे लक्ष्य
केन्द्द्रीत करून त्याांनी अखेिपयंत वाटचाल केली, सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून समाजाला
मार्गदशगन किण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकािे एक नवीन सत्यधमग रनमाि करून समाजाचे सवंकर्
परिवतगन किावे अशी त्याांची कल्पना होती.
महात्मा फल्याांना सामारजक व आर्मथक समते वि आधािले ला शोर्िरविरहत समाज रनमाि
किायचा होता. शूद्र व रस्त्रयाांबिोबि शेतकिी कामकिी याांचीही रपळविूक होऊ नये, त्याांना सांिक्षि रमळावे,
ते शहािे सविते व्हावे अशी त्याांची मनोमन इच्छा होती. “रवद्येरवना मती र्ेली, मतीरवना नीती र्ेली,
नीतीरवना र्ती र्ेली, र्तीरवना रवत्त र्ेले, रवत्तारवना शूद्र खचले , हे सािे अनथग एका अरवद्येने केले .’ अशा
शब्दात ते कळवळू न कष्टकिी जनते च्या दिावस्थेचे विगन कितात.
पांढिीनाथ पाटील हे एके रठकािी महात्मा फले याांचा भाितातील परहला सोशॅरलस्ट म्हिून उल्लेख
कितात. सन १९३०ते ५० या कालखांडात महािाष्ट्रात समाजवादी-साम्यवादी रवचािसििीने मूळ धिले
होते आरि याच काळातील नेमके हे पस्तक असल्यामळे श्री. पाटील यानी सोशॅरलस्ट शब्दाचा वापि केला
असण्याची शक्यता आहे . पि म. फल्याांची चळवळ केवळ वर्गलढ्याची, वर्गसांघर्ाची चळवळ नव्हती. विगन
किावयाचे झाले ति असे म्हिता येईल, की त्याांची चळवळ भाितीय प्रबोधनाची आरि मानवतावादी होती.
ती येथील मातीतील होती. यामळे त्यात िे र्ाचा लवले श नव्हता. ति परिवतगनाचा भार् होता. असे नसते
ति कोल्हापूि प्रकििात ते रटळक आर्िकिाांना आर्मथक मदत किण्यास धावले नसते. ही एकच घटना
त्याांचा चळवळीची रदशा पटरवण्यास पिे शी आहे .
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अशा या समाज द्रष्ट्याचा मांबईच्या जनते चे सन अठिाशे अठ्ठ्याऐशीमध्ये ‘महात्मा’ ही पदवी
अपगि करून जारहि सत्काि केला. जनते ने प्रेमाने अपगि केले ली ही पदवी रकती साथग होती, हे महात्मा
फलें याांच्या एकांदि कायाचे परिशीलन केले असताांना सहज रदसून येते. महर्ी अण्िासाहे ब कशदे याांनी
त्याांच्या र्ौिवाथग एक काव्य रलरहले आहे . त्यात ते ज्योरतबाांचे पढीलप्रमािे विगन कितात :–
ित्याचा पालनवाला ।
हा धन्द्य ज्योणिबा झाला ।
पणििांचा पालनवाला ।
हा धन्द्य महात्मा झाला ।
असा हा महािाष्ट्राला ललामभूत ठििािा थोि परुर्. त्याांचे चरित्र पनमगरद्रत करून महािाष्ट्र िाज्य
सारहत्य सांस्कृती मांडळाने मोलाची कामरर्िी बजावली आहे , यात शांका नाही.
–ज. बा. कुळकिी
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अपपि पणिका

कै. खुशालराव पाटील रािा णशिोदे
नायेगाव, णज. (उमराविी)

याांचे सेवश
े ी–
याांनी महात्मा ज्योरतबा फले याांच्या सत्यशोधक समाजाचा वऱ्हाड व मध्यप्राांतात प्रसाि
किण्यासाठी सतत तीस वर्े काया, वाचा व मने करून अरवश्राांत प्रयत्न केले त. त्याांचे उदाहिि तरुि
रपढीसमोि सदै व िाहावे म्हिून आम्ही ही अल्पकृती त्याांच्या स्मििाथग त्याांना अपगि कितो.
–पुस्िककिा
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ले खकाचे दोन शब्द
प्रातः स्मििीय आधरनक आद्यसत्यशोधक महात्मा ज्योरतिाव र्ोकवदिाव फले याांचा अल्प-परिचय
करून दे ण्याच्या इिाद्याने आज आम्ही हे लहानसे पस्तक प्ररसद्ध किीत आहोत.
महात्मा ज्योरतिाव फले याांच्या चारित्र्यारवर्यी बोलताना आमच्या दे शातील थोि रकतीवांताांपैकी
एक िाजर्ी शाहू छत्रपरत याांच्यासािख्या दे शातील मार्ासले ल्याांच्या व दरलताांच्या सवगश्रेष्ठ कैवाऱ्याने
ज्याला ‘महािाष्ट्राचा माटीन लथि’ म्हटले ; आरि दसिे श्रीमांत सयाजीिाव महािाज र्ायकवाड
याांच्यासािख्या जर्ातील रवख्यात रविानाने ज्याला ‘कहदस्तानचा वॉकशग्टन’ म्हिून र्ौिरवले अशा त्या
आमच्या दे शातील थोि महाभार्ाचे-महात्मा ज्योरतबा फल्याांचे–अल्पसे चरित्र रलरहण्याचे भाग्य
आम्हासािख्या एका लहान व सामान्द्य इसमाच्या पन्द्हा एकदा वायाला आले याबद्दल आम्हास मोठी
धन्द्यता वाटते!
महािाष्ट्रामध्ये इांग्रजी आल्यानांति जे मोठे मोठे परुर् प्ररसद्धीला आले त्याांत म. फले हे सवगश्रेष्ठ
होत! म. फले याांचे इतिाप्रमािे अवडां बि माजरवले र्ेले नाही. त्याांची स्मािके उभािली नाहीत. त्याांचे
चरित्रग्रांथ प्ररसद्ध झाले नाहीत, इतकेच नव्हे ति आठविी आख्यारयकासद्धा प्ररसद्ध केल्या र्ेल्या नाहीत,
याचे कािि रकत्येक शतकापासून जनतेला जळू प्रमािे रचकटले ली मायावी रभक्षकशाही रनष्ठिपिाने तोडू न
काढण्याचा महात्मा फल्याांनी प्रयत्न केला! जनतेला अज्ञान र्तेतून वि येण्याकरिता हात रदला!!
रभक्षकशाहीच्या दृष्टीने असले भयांकि र्न्द्हे व पाप त्याांनी केले , त्यामळे म. ज्योरतिाव फले याांना रजवांतपिी
ति रतने छळले च पि नांतिसद्धा त्याांची आठविही जनते ला िाहू नये अशी काळजी रभक्षकशाहीने घेतली!
ज्याांच्या करिता ज्योरतिावाांनी जन्द्मभि झर्डा केला ते रबचािे अज्ञान, त्याांना स्वतः च्या जन्द्माची तािीख
ककवा नेमके वयसद्धा साांर्ण्याची पांचाईत! ते दसऱ्याचे चरित्र कोठवि साविीत बसिाि? म. ज्योरतिाव
फले याांनी सत्यशोधक समाज स्थापन केला, एवढी सवगसाधािि मारहती उपलब्ध होती. पि त्या
महात्म्याचे कायगच असे आहे की, रदवसेंरदवस त्याचा प्रचाि व्हावा! त्याांची उच्चतम तत्वे जनते च्या हृदयावि
ठसून, त्याच जनते किवी त्याांच्या जयजयकािाने दाही रदशा भरून टाकल्या जाव्यात!! त्याांच्या भक्ताांची
सांख्या लाखाांनी होत जावी!!! दे शातील लाखो किोडो अधोर्त दीनदबळ्याांच्या पनरुद्धाि कििाि
अलौरकक ‘दीनमिी’ ही रकती ज्याांना प्राप्त व्हावी त्या म. फल्याांरवर्यी जास्त जास्त मारहती रमळे ल काय?
अशी जनतेला उत्कांठा लार्िे साहारजक आहे ! जसजसा म. फले याांच्या तत्तवाांचा महासार्ि सवगव्यारपत
होत चालला, तसतसे त्याांचे शत्रू त्याांच्यारवर्यी र्ैिसमज पसिवू लार्ले आरि त्याांच्या तत्तवाांचे रशले दाि
रजथे रजथे त्याांची मारहती रमळे ल ती ती र्ोळा करू लार्ले :
इ. स. १८९० साली म. फले याांचे रचिांजीव कै. डॉ. यशवांतिाव फले याांनी ‘सावगजरनक सत्यधमग’
पस्तक प्ररसद्ध केले व त्याांत म. फले याांचे अल्पचरित्र प्ररसद्ध केले . त्यानांति सन १९११ च्या समािास कै.
िामय्या व्यांकय्या अय्यावारू याांनी ‘र्लामरर्िी’ पस्तकाची दसिी आवृत्ती प्ररसद्ध केली. त्यात त्याांनी असेच
एक लहानसे चरित्र रलरहले आरि त्यानांति श्री. अ. द. र्वांडी, बी. ए. याांनी त्याच्याच आधािे पि एक
२०।२५ पानाांचे लहानसे त्रोटक चरित्र स्वतांत्र पस्तकरूपाने प्ररसद्ध केले . पढे असल्या अल्प कृतीने
जनते च्या वाढत्या आकाांक्षाांची तप्ती होिे शक्य थोडे च होते ? अनेक रजज्ञासूच्ां या प्रोत्साहनाने यापेक्षा अरधक
मारहती रमळवून म. फले याांच्या शतसाांवत्सरिक उत्सवारप्रत्यथग सन १९२७ साली आम्ही दोनशे पानाांचे एक
चरित्र प्ररसद्ध केले . त्या पस्तकाच्या आम्ही काढले ल्या दोन हजाि प्रती त्याच साली खलास झाल्या! त्या

अनु क्रमणिका

पस्तकाची दसिी आवृत्ती काढावी, पि ती काढण्यापूवी ज्योरतिावाांसांबध
ां ी अरधक मारहती रमळरवण्याचा
आिखी एकदा प्रयत्न किावा असे आम्ही ठिरवले आरि त्या इिाद्याने मिाठी प्राांतातील सवग भार्ात आम्ही
सन १९२७ ते १९३० पयंत सतत तीन वर्े रफिलो. ज्योरतिावाांचा ज्या सांस्थाांशी अथवा स्थळाांशी प्रत्यक्ष
सांबांध आला होता ती सवग प्रत्यक्ष त्या त्या रठकािी जाऊन पारहली आरि ज्याांच्या आयष्ट्यात ज्योरतिावाांना
भेटण्याचा अथवा त्याांच्या कायारवर्यी अन्द्य तऱ्हे चा सांबध
ां आला होता, त्यापैकी त्यावेळी हयात असले ल्या
लोकाांना भेटलो. तसेच महािाष्ट्रातील सवग मोया लायब्रऱ्या चाळल्या! अतएव यासाठी जेवढे प्रयत्न कििे
शक्य होते ते सवग केल्यावि आम्ही जेव्हा तीन वर्ांच्या आमच्या मे हनतीने रमळरवले ल्या मारहतीच्या
सायाकडे लक्ष पिरवले ते व्हा आमचे मन पूिग नसले तिी बहताांशाने समाधान पावले ! आता आम्हास म.
ज्योरतिाव फले याचे अरतसद
ां ि असे एक थोिले चरित्र रलरहता येईल व तसे ते रलरहले र्ेल्यावि आधरनक
काळी ‘भारिी या िम हाच’ असा एकच एक उद्गाि जनताजनादग नाच्या तोंडू न या महात्म्यासांबांधी सहज
रनघेल. इतके ज्योरतिावाांचे जीवनचरित्र श्रेष्ठ दजाचे असल्याचे जनते च्या नजिे स येईल! असे हे मारहतीपूिग
चरित्र यापूवीच रलरहण्याचा आमचा रवचाि होता; पिांतू कायगबाहल्याांमळे आम्हास अजून इतकी फिसत
रमळाली नाही, म्हिून असेल परवत्र कायग आम्हास अजूनही हाती घेता आले नाही.
काळ जसजसा अरधकारधक लोटत चालला, तसतसा ज्योरतिावाांचा रकती धवल अरधकारधक
वाढत चालला आहे आरि त्यामळे त्याांच्या चरित्राची मार्िी आमच्याकडे शेकडो लोकाांकडू न प्रत्यही
वाढतच आहे ! मोठा चरित्रग्रांथ आमच्या हातून लौकि रलहू न पिा किण्याचा आमचा इिादा आहे . पिांत ते
काम हाती घेऊन पिे किीपयंत बिाच काळ लार्ेल हे रनरित होय. म्हिून फाि रदवसापासूनचे रजज्ञास
जनाांचे जे टमिे आमच्यामार्े सािखे आहे , ते तूतग काही काळ थोडे तिी टाळण्यासाठी आम्ही आजचा हा
अल्प प्रयत्न या पस्तक रुपाने किीत आहोत. या पस्तकाच्या प्रकाशनाच्या कामी आमचे रमत्र श्री. दत्तात्रेय
र्ोकवद पाटील, सांचालक, खानदे श आयवेरदक फामगसी व धनांजय कप्रकटर् प्रेस जळर्ाव याांनी आम्हास
बहमोल साहाय्य केले आहे त्याबद्दल त्याांचे आभाि मानिे आमचे कतगव्य आहे व ते कतगव्य पाि पाडू न नांति
आम्हास येथे इतकेच रलहावयाचे आहे की, आम्ही लौकिच जो मोठा चरित्र-ग्रांथ रलरहिाि आहोत, त्याांत
यावयाच्या सरवस्ति हकीकतीचा साि या रचमकल्या पस्तकात आम्ही रदला आहे . त्यामळे थोडक्या मोलात
आरि थोडक्या वेळात रजज्ञासू वाचकाांचे बऱ्याच अांशी समाधान होईल अशी आशा करून आम्ही रलरहले ले
हे छोटे पस्तक वाचकाांसमोि मोया प्रेमाने नम्रतापूवगक सादि कितो.

रचखली [वऱ्हाड]

सवांचा नम्र सेवक,

ता. १५ ऑक्टोबि, १९३८

पंढरीनाथ णििाराम पाटील
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प्रकरि १ : जन्द्म व णशक्षि
प्रातः समयी धरित्रीच्या पोटातून जन्द्म पाविाऱ्या ‘सूयगज्योती’ प्रमािे सन १८२७ च्या एका सकाळी
भाितमाता रचमिाबाईच्या पोटी एक कोमल ‘रदव्यज्योती’ आमच्या कहद भूमीवि उदय पावली आरि बािावा
रदवस उजाडल्यावि त्या रदवशी रचमिामाते नेही आपल्या बालकास - दीनाांच्या या ज्योतीस - पाळण्यात
घालू न त्याचे ‘ज्योरतिाव’ हे च साथग नाव ठे रवले !
सकाळी सूयग चढू वाढू लार्ताच धरित्रीने जसे त्याला सोडावे तसे ज्योरतबा वाढू चढू लार्ताच
रचमिादे वीने एका सकाळी त्याला कायमचे सोडले ! यावेळी ज्योरतबा अवधा नऊ मरहन्द्याांचा होता. पोिका
ज्योरत जर्ाांत टक्केटोिपे खाऊन स्वावलां बनाने व स्वारभमानाने जर्ण्याचे एव्हापासूनच रशकला!
बालज्योतीचे वडील र्ोकवदिाव फले हे पिे शहिाांतील माळी समाजाचे एक प्रमख मे हेत्रे होते.
त्याांनी एका दाईकडू न ज्योरतबाांची जोपासना केली व कहडरफरू लार्ल्यावि वयाच्या सातव्या वर्ी
ज्योरतिावास मिाठी र्ावठी शाळे त घालण्यात आले . याकाळी रवद्या फक्त ब्राह्मिाांनीच रशकावी इतिाांनी
रशकिे हे पाप अशी लोकाांची समज असल्यामळे इांग्रजी िाज्यात हे पाप परहल्याने र्ोकवदिावाांच्या हातूनच
घडले . ज्योरतिाव जात्या तैलबद्धीचा असल्यामळे त्याला रवद्येची स्वाभारवकच र्ोडी लार्ली व तो
झपायाने रशकू लार्ला, हे याांच्या ब्राह्मि कािकनास पहावेना. हा पोिर्ा रशकला ति रलरहण्याचा धांदा तो
आपल्या हातात घेईल व मर् आपिास लबाड्या करून या भोळ्या कळास पूवींप्रमािे फसरवता येिाि नाही;
आरि त्यामळे आपल्या नोकिीवि खात्रीने पािी पडे ल, अशी त्यास साधािि रभती वाटू लार्ली. त्यावेळी
आजच्याप्रमािे सिकािी शाळा नव्हता, पि रिस्ती रमशनऱ्याांनी मात्र नकत्याच कोठे मोठमोया शहिीं
प्राथरमक शाळा उघडू न सवग धमाच्या व जातीच्या मलाांस त्याांच्या त्या शाळे त येण्यास मभा रदली होती.
उभ्या पेशवाईत रवद्या रशकण्याकरिता नसते अ, आ, इ, ई, चा उच्चाि कििाऱ्या मिाठा, माळी लोकाांच्या
ज्या ब्राह्मिाांनी कायद्याने रजव्हा छाटल्या, त्याच ब्राह्मिाांस, रमशनऱ्याांनी र्ावोर्ाव सवग जातींच्या
पोिाांकरिता शाळा काढले ल्या पाहू न कसे बिे चाांर्ले वाटे ल असेल? पि सत्तेपढे त्याांचे शहािपि ते काय
चालिाि? रमशनऱ्याांना इांग्रज िाज्यकत्यांचा पाकठबा होता, हे येथे रनिाळे रलरहिे नको. शाळाांतून मले न
पाठरवण्याबद्दल पण्याचा ब्रह्मवृद
ां लोकाांची मने नानाप्रकािे आळवीत होताच पि रमशनऱ्याांच्या रदघोद्योर्ाने
व रचकाटीने त्याांच्या शाळाांतून पढे पढे खद्द ब्राह्मि रवद्यार्थ्यांचीच सांख्या वाढू लार्ली. आमच्या ज्योरतबाने
सद्धाां त्या सांख्येत एकाने भि घातली होती. ही र्ोष्ट सहन न होऊन र्ोकवदिावाांच्या कािकनाने व त्याच्या
भाऊबांदाांनी र्ोकवदिावाांच्या डोक्यात धमगद्रोहाच्या पापाचे भलते च वेड भरून रदले व रशवाय त्याांना साांरर्तले
की, या मलाला शाळे त घालू न ऐदी बनरवण्यापेक्षा बार्ेत काम किावयास रशकवा, म्हिजे हा तमचे व
कटां बाचे पढे उत्तम पोर्ि किील. अशी त्या भोळ्या व सिळ मनाच्या सद्र्ृहस्थाची समजूत घालण्यात
आल्यामळे र्ोकवदिावाांनी आमच्या या बाळ-वीिास शाळे तून काढू न बार्ेचे कामाांत घातले . अशाप्रकािे
ज्योरतिावाच्या हातचे पाटीदप्ति व दऊत ले खिी जाऊन त्याऐवजी मोटबािी व कदळ, खिपे आले ! या
मध्यांतिीच्या काळाांत पूवग रूढीस अनसरून र्ोकवदिावाांनी इतक्या अल्प वयातच ज्योरतिावाांचे लग्न करून
टाकले .
र्ोकवदिावाांचे बार्ेशज
े ािी ‘र्फ व्हाि बेर् मनसी’ या नावाचे मसलमान जातीचे एक रविान र्ृहस्थ
िाहात असत. त्याांनीं व रम. ले जीट साहे बाांनी ज्योरतिाव व त्याांचे वडील या उभयताांस चाांर्ला उपदे श
केला. त्यामळे ज्योरतिाव आपल्या वयाच्या १४ व्या वर्ी म्हिजे इ. स. १८४१ साली पन्द्हा शाळे त जाऊ
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लार्ले . त्या साली इांग्रजी क्लासात त्याांना बसरवण्यात आले . ज्योरतिावाांचा पूवीच अभ्यास चाांर्ला नव्हता
आरि त्यातून त्याांनी मध्यांतिी शाळा सोडली होती. त्यामळे त्याांना वर्गबांधूांबिोबि अभ्यास किण्यास प्रथम
थोडे कठीि पडले पिांत त्याांचा दृढ रनिय, अभ्यास किण्याची रचकाटी व हरूप यामळे त्याांचा अभ्यास
भिाभिा पढे जाऊन त्याांना यश रमळाले . ज्योरतिावाांचा स्वभाव प्रेमळ, मनरमळावू व रदलदाि असल्यामळे ते
सवांचे आवडते बनले . बिे च ब्राह्मि-ब्राह्मिेति रवद्याथी त्याांचे रमत्र बनले होते. त्याांपैकीं त्याांचे रजवलर्
दोस्त ह्मिजे श्री. सदारशव बल्लाळ र्ोवांडे, मोिो रवठ्ठल वाळवेकि व सखािाम यशवांत पिाांजपे हे होत.
इांग्रजाांनी पेशवाई नष्ट केल्यामळे पण्यातील ब्राह्मिाांना आभाळ फाटल्याप्रमािे झाले होते. त्याांचे
मनाांतून इांग्रजी िाज्य उलथून पाडण्याचे रवचाि सािखे घोळत होते. इांग्रजाांरवरुद्ध ब्राम्हि लोकाांची
नातूशाही वळिाची नाना कािस्थाने सरू होती. रशकत असले ल्या रवद्यार्थ्यांना हाताशी धरून इांग्रजी
िाज्यारवरुद्ध दे शात बांड माजरवता आले ति पहावे व पन्द्हा पेशवाई प्रस्थारपत किावी, या इिाद्याने
पण्यातील ब्राह्मि र्रुजींकडू न रम. टाम्स, पेन्द्स, वर्ैिेंच्या पस्तकाांतील काही रनवडक भार् व जॉजग
वॉकशग्टन, छत्रपरत रशवाजी महािाज आरि नेपोरलयन बोनापाटग याांच्या चरित्राांपैकीं काही र्ोष्टी त्या
कोवळ्या मनाच्या रवद्यार्थ्यांना रनिरनिाळ्या रुपानें शाळे त रशकरवण्यात येऊ लार्ल्या. साहारजकच
रवद्यार्थ्यांच्या मनात फाजील दे शभक्तीचे वािे रशरून इांग्रजी िाज्य पालथे घालण्याकरिता ते लष्ट्किी रशक्षि
घेऊ लार्ले व या रवद्याथीर्िात ज्योरतबाांनी थोड्या रदवसाांत प्रमख स्थान पटकारवले . त्यावेळी पण्यात
‘लहजीबवा’ या नाांवाचा एक माांर् जातीचा र्ृहस्थ या कामी मोठा नामाांरकत व तिबेज असा होता. त्याचे
जवळ ही मांडळी दाांडपट्टा, ढाल-तलवाि, र्ोळीबाि व कसित वर्ैिे कामे रशकली.
ज्योरतबा सतिा वर्े वयाचा असेल. एके रदवशी सकाळी तो आपल्या मळ्यातून घिी जात असता
त्याला िस्त्यावि दोन र्ोिे सोजीि भेटले व एका किापतीवरून त्याचे सोजीिाांशी भाांडि पेटले , प्रकिि
धक्काधक्कीवि र्ेले, ते व्हा ज्योरतबाने आपल्या जवळच्या उसाच्या पेंडकीतील एका मजबूत टे िीने त्या
सोजीिाांच्या पाठी व डोकी चाांर्ली निम करून आपल्या िस्त्याने त्याांना रपटाळू न लावले . असो; ज्योरतबा व
त्याचे रमत्र हे िोज रदवसभि इांग्रजी शाळे त जाऊन पढाईचे आरि साांज सकाळ तालीमखान्द्याांत जाऊन
लढाईचे असे दहे िी रशक्षि घेत होते. हा त्याांचा क्रम नेहमी अखांडपिे चालू होता.
इतक्या अवधीत ज्योरतिावाांनी मिाठी भार्ेचे पूिगज्ञान सांपादन करून इांग्रजी सात पस्तकापयंत
अभ्यास पिा केला व वयाच्या २० व्या वर्ी शाळा सोडू न ते प्रथम प्रपांचात आरि नांति सावगजरनक प्रपांचात
पडले . इांग्रजीत रलरहले ले रनिरनिाळे ग्रांथ व इरतहास वाचण्याचा त्याांना मोठा नाद लार्ल्यामळे पढे त्याांचे
इांग्रजी पष्ट्कळ वाढले . ते आजन्द्म रवद्याथीच होते.
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प्रकरि २ : जनिेवेची शपथ
शाळे त रशकत असताना ब्राह्मि पांतोजीच्या उपदे शामळे फाजील दे शभक्तीचे वािे ज्योरतबाांच्या
अांर्ात खेळत होते. इांग्रज िे र्ाने प्रेरित झाले ले ज्योरतबा व त्याांचे रमत्र हे िोज इांग्रजी िाज्य उलथून
पाडण्याचा मनसबा किीत होते. त्याांना इांग्रजाांच्या अचाट शक्तीची काय कल्पना होती? त्याांचे सािे
रवचाितिांर् भावनेच्या भिात तटत होते. ज्योरतबाांनी शेवटची पिीक्षा दे ऊन शाळा सोडली इतक्यातच एके
रदवशीं त्याांच्या एका ब्राह्मि रमत्राने त्याांना आपल्या लग्नास येण्याबद्दल आमांत्रि रदले व त्याप्रमािे
ज्योरतिाव हे मोया प्रेमाने त्या रमत्राच्या लग्नप्रसांर्ास र्ेले. नविदे वाची र्ाांवात रमिविूक रनघाली असता
ते ही इति ब्राह्मिमांडळीबिोबि दोस्ताच्या जवळ रमिविकींतून चालले होते. त्या रबचाऱ्यास काय माहीत
की, आपल्या बहू जन समाजास ब्राह्मिाबिोबि नसत्या साध्या िस्त्याने चालण्याचारह शास्त्रोक्त रितीने
एखाद्या कत्र्यामाांजिाइतकासद्धाां हक्क नाही म्हिून!! ज्योरतिाव ब्राह्मिाांत रमसळू न बेधडक चालले ले पाहू न
ब्राह्मि मांडळीत एकच कजबज सरू झाली. ज्योरतिावाांचे हे धमग बाय (?) कृत्य पष्ट्कळ ब्राह्मिास सहन
झाले नाही. आरि ते रतिस्कािबद्धीने एकमे काांस रवचारू लार्ले कीं, “कायहो! हा किबट शूद्र, ब्राह्मि
मांडळीत रशिला कसा? याला येथे बोलारवले कोिी? हा उमगठ आहे कोि? याला ब्राह्मि मांडळीबिोबि
चालण्यास शिम कशी वाटत नाही? ब्राह्मि आजच लयास र्ेले की काय?” हे ब्राह्मिाांचे हलकटपिाचे
शब्द ज्योरतिावाांना ऐकू येत होतेच. इतक्यात त्याांना एका कडव्या ब्राह्मिाने पढे येऊन मोया शब्दाांत
दिडावून साांरर्तले कीं, “अिे ए किबटाच्या पोिा खबिदाि आम्हा ब्राह्मिाबिोबि चलशील ति! तू जातीने
शूद्र असताही आमच्या ब्राह्मि मांडळीबिोबि चालतोस! तझ्या स्पशाने आम्हा ब्राह्मिाांना रवटाळ होत नाही
काय? तू आमचे मार्ून चल!” अशी धमकी रदल्यावि ज्योरतिाव घडीभि आियगमूढ होऊन जिा
र्ोंधळल्यासािखे झाले .
आपिास ब्राह्मिाांनी असे का म्हटले याचा अथगच त्याांना कळे ना. असा अपमान झाले ला पाहू न
ज्योरतिाव घिी आले व त्याांनी ही सािी हकीकत आपल्या पूज्य रपत्यास कळरवली आरि असे होण्याचे
कािि त्याांनी त्या म्हाताऱ्यास रवचािले . रबचाऱ्या भोळ्या रनिक्षि बापास तिी काय ठाऊक होते? त्याने
ज्योरतिावास साांरर्तले कीं, ‘बाबािे ब्राह्मि भूलोकीचे साक्षात् दे व आहे त. त्याांना आपिा शद्राांचा रवटाळ
होतो. तू त्याांच्यात कशाला र्ेला होतास? ब्राह्मिाांची बिोबिी आपि केव्हाही करू नये; हे इांग्रजी िाज्य आहे
म्हिून बिां आहे . जि काां आज पेशवाई असती ति बाबा तझ्या या र्न्द्याबद्दल तला काय रशक्षा झाली असती
कोिास ठाऊक? आज इांग्रजी िाज्य

आहे म्हिून काय झाले ? ब्राह्मिास नस्ता सावलीचा रवटाळ

केल्याबद्दल रकत्येक लोकाांचे या जवळच्या ‘र्लटे कडी’ च्या मैदानावि अजून पयंत हाल किण्याांत येत
असत. आरि तू ति बाबा ब्राह्मिाच्या रमिविूकींत ब्राह्मिाबिोबि चाललास! तझ्या र्न्द्याबद्दल त्याांनी तला
सखाने घिी येऊ रदले हे आपले नशीब समज. नाहीति आपि र्रिबाांनी त्याांचे काय केले असते? पन्द्हा
चकूनसद्धा तू ब्राह्मिाांच्या सोवळ्यास रशवू नकोस;” बापाने विील प्रमािे साांर्ून ज्योरतिावाांची समजूत
घालण्याचा पष्ट्कळ प्रयत्न केला पिांत त्यामळे ज्योरतिावाांची समजूत ति पटली नाहीच पि उलट त्याांच्या
अांर्ाचा भडका मात्र झाला. रवजापूिच्या दिबािात र्ेल्यावि शहाजी िाजाने रशवाजी महािाजाांना
बादशहापढे लवून मजिा केला पारहजे म्हिून साांरर्तल्यावि जसा बाल रशवाजीला सांताप येऊन त्याच्या
स्वारभमानाने पेट घेतला, अर्दी हबेहब त्याचप्रमािे बापाने साांरर्तले ली हकीकत ऐकून ज्योरतिावाांचा
सांताप भयांकि वाढला. ते म्हिाले “काय मी ब्राह्मिाांशी नमून वार्ावे? आरि ते का? ब्राह्मिाांनी सवग
लोकाांना इतके छळले तिी ते आमचे दे व! कोठला न्द्याय हा? कोिते हे शास्त्र? आरि कोठला हा धमग?”
असे पटपटू न ज्योरतिाव र्प्प बसले . याचवेळीं ज्योरतिावाांच्या रवचािसििीत एकदम फिक पडला! याच
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घटकेला महािाष्ट्रातील रभक्षकी र्लामरर्िीच्या निड्याला शेवटचा घिडा लार्ला!! महािाष्ट्रात
स्वारभमानाची ज्योत पेटली ती हीच वेळ!!! ज्योरतिावाांचे अांर् थिथि कापू लार्ले . आपला हा झाले ला
मानरसक अपमान त्याांच्याने सहन झाला नाही त्यामळे ज्योरतिावास त्या िात्री झोप कशी ती आली नाही.
आपले समाधान व्हावे म्हिून ज्योरतिावाांनी पढे काही रदवस कहद धमातील बऱ्याच धमग ग्रांथाांचे वाचन केले .
यारशवाय सांत रशिोमिी, श्री तकािाम महािाजाांची र्ाथा, ज्ञानेश्विी इत्यारद भार्वत धमीय ग्रांथ, माटीन
लू थिचे चरित्र व प्रो ο वईलसन, सि रवल्यम जोन्द्स वर्ैिे लोकाांनी कहदू धमावि इांग्रजीत रलरहले ली पस्तके
व ले ख वाचले . यारशवाय म. बद्ध, बसवेश्वि, रतथंकि इत्यारद धमगसधािकाांच्या ग्रांथाचारह त्याांनी थोडा
अभ्यास केला, ते व्हा ज्योरतिावाांच्या लक्षात आले की आज ज्याप्रमािे कहदू धमात अन्द्याय व अनीती माजली
आहे आरि आज जसे कहद धमाचे रवकृत स्परूप नजिे स पडते तसे ते पूवी नव्हते. मूळचा कहदू धमग शद्ध
स्वरुपाचा होता आरि त्याचप्रमािे त्याांना कहद धमातील खळचट चालीरितींची व अांधरुढीची बिीच कल्पना
झाली. त्याांना पक्के कळू न चकले की, सवग मानव प्रािी एका ईश्विाची ले किे असून, तो सवांविच सािखे प्रेम
कितो. आपआपसाांत जातीभेद माजवून ऊांच रनचत्वाच्या जोिावि ब्राह्मिाांनी केवळ सोवळ्या ओवळ्याचे
बांड माजरवले व कपटाच्या जोिाविच ते इतिाांचे दे व बनले . कष्ट न किता स्वतः चा तळीिाम र्ाि
किण्यासाठी रक्षक्षक शाहीने दे शातील अरखल जनते त धमगभोळे पिा उत्पन्न केला. आपली चैन रनिांति चालू
िाहावी म्हिून जनते चे रशक्षि तोडू न रतला अज्ञानात ठे वण्याची कोशीश केली. कथा-शास्त्र व पोर्थ्या पिािे
िचून त्यािािे लोकाांचा स्वारभमान मािला. जारतभेदाचे अभेद्य तट पाडू न समाजाची छकले पाडली. आपले
स्वारमत्व कायम िहावे म्हिून जातीजातींत ऊच नीचपिाचे आपपि भाव उभे करून ठे रवले . आपि नीच
आहोत असा प्रत्येकात भास उत्पन्न केला व तसे मानण्याचे प्रत्येकात समाधान उत्पन्न केले ! अशा प्रकािे
रभक्षक शाहीने स्वतः च्या स्वाथासाठी कहद समाजाची बद्धी मािली, स्वारभमान मािला व बल नष्ट केले .
पेशवाईत ति या र्ोष्टी थेट कळसास जाऊन पोहोचल्या. याचा परििाम साहरजकच असा घडू न आला की,
दे शातील मिाठी स्विाज्य बडू न पिकीय अशा इांग्रजी िाजसत्तेचे पाय या दे शाला लार्ले . दे शाच्या
पाितांत्र्याचे हे मूळ ज्योरतिावाांच्या चाांर्ले च लक्षात आले .
आपल्या दे शातील स्वकीय बधमाऱ्या रभक्षकशाहीला शह दे ऊन रतच्या र्लामरर्िीत काळ
कांठिाऱ्या, दे शातील बहजन समाजात बद्धी, स्वारभमान व बल उत्पन्न केल्यारशवाय आपल्या भािताचा
भाग्योदय होिे नाही ही खिर्ाठ ज्योरतबाांनी आपल्या मनाशी पक्की बाांधून आपि िाजकीय बांड
उभािण्याऐवजी सवग सधाििाांचे मूळ व सवग स्वातांत्र्याचे उर्मस्थान जे रशक्षि त्याचा दे शातील बहू जन
समाजात प्रसाि किण्याचे कांकि आपल्या हातात बाांधून समाजातील रभक्षकी भेदनीतीचा नायनाट
किण्याचे व िांजल्या र्ाांजल्या बहजन समाजाला उन्नत पथावि आिून सोडण्याचे प्रयत्न आजन्द्म किण्याचा
दृढरनिय ज्योरतिावाांनी आपल्या मनाशी केला!
यावेळी ज्योरतिावाांनी सिकािी नोकिी किण्याचे मनात आिले असते , ति कदारचत त्याांची बढती
होत होत ते मोठे हायकोटग जज्जरह झाले असते कािि अव्वल इांग्रजीचा काळ असा होता की, त्यावेळी ट, फ
रशकले ल्या र्ृहस्थासरह मोठमोया हद्याच्या जार्ा रमळत असत, अशावेळी फले हे कदारचत मोठे हद्देदाि
बनून त्याांनी मोया सखासमाधानाने आपला सांसाि थाटला असता, पिांत त्याांनी महािाष्ट्रीय जनता
त्यावेळी जार्ी केली नसती, ति आज हजािो र्ोिर्रिबाांची घिे केव्हाच धळीस रमळाली असती! नोकिीत
त्यानी पैसा व लौरकक रमळवून आपल्या पोिाबाळाना हवेली, माडी अर्ि एखादे सांदि घि बाांधले असते,
पिांत दीन दबळ्या लोकाांचे घिावि रनत्य रफित असले ला नाांर्ि आज थोड्या अांशानेरह थाांबला नसता!!
दष्ट कािकनाच्या दष्ट्कृत्यास यश येऊन ज्योरतबा बार्ेत काम करून कदारचत् मोठे बार्वान बनले असते,
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पिांत ते जि त्यावेळी सावगजरनक कायात पडले नसते ति, महािाष्ट्राचा िाष्ट्रीयबार् आज इतका रहिवार्ाि
व टवटवीत रदसताांना!!! खिोखिच फले हे िाष्ट्रीय बार् फलरविािे थोि माळी होते! फल्याांच्या हातून
र्लामरर्िीच्या निड्याला फास लावून लाखो दीनदबळ्याांचा उद्धाि किावा असा भरवष्ट्य काळाचा सांकेत
होता, आरि म्हिूनच या तरुिवीिाने आपल्या वयाच्या अवघ्या २० व्या वर्ी सावगजरनक कायात पाऊल
टाकून िाष्ट्रकायग किण्याची भीष्ट्म प्ररतज्ञा केली.
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प्रकरि ३ : मुलींची पणहली शाळा
प्रथम रशक्षि प्रसािाचे कायग हाती घेण्याचे ज्योरतिावाांनी ठिरवल्याचे मार्ील प्रकििी साांरर्तले
आहे च. हे कायग कसे तडीस न्द्यावे याचा साधक बाधक रवचाि किता, त्याांना वाटले की, परहल्याने स्त्री
वर्ातच रशक्षि प्रसाि किावा. कािि पूवगकाळी कौशल्या, दे वकी, कां ती, पावगती, सीता, द्रौपदी इत्यारद
िाष्ट्रमाता सरशरक्षत होत्या म्हिूनच त्याांच्या पोटीं मोठमोठे वीि परुर् पैदा झाले आरि अलीकडच्या काळात
दे खील श्रीरशवाजी, जॉजग वॉकशग्टन, नेपोरलयन बोनापाटग इत्यारद जर्रवख्यात परुर्ाांच्या आया सरशरक्षत
होत्या म्हिूनच ते इतक्या योग्यते स चढले . प्रत्येक आईची योग्यता फाि मोठी आहे प्रत्येक िाष्ट्रपरुर् प्रथम
आईच्या तालमीत तयाि होतो. त्याांतून चाांर्ल्या आईच्या पोटची मले चाांर्ली व्हायचीच.
॥ रजच्या हाती पाळण्याची दोिी । तीच जर्ाते उद्धािी ॥
या उरक्तस अनसरून िाष्ट्रातील भावी माताच परहल्याने सरशरक्षत झाल्या पारहजेत अशी त्याांची
ठाम समजूत होऊन प्रथम स्त्री वर्ात रशक्षि प्रसाि किावयाचा असा त्याांनी रनिय केला. पि कोितीही
सधाििा लोकाांपढे माांडण्यापूवी ती प्रथम आपल्या कृतीत उतरून घेिे ज्योरतिावाांना अर्त्य वाटले व
मलींची शाळा उघडण्यापूवी त्यानी आपल्या धमगपत्नीस रलरहिे वाचिे रशकवावयास सिवात केली.
वैरदक कालानांति स्त्री रशक्षिाची शाळा कोिी काढली होती हे आमचा इरतहास दे रखल साांर्त
नाही. वैरदक काळी रस्त्रयाना रशक्षि घेण्याची मभा होती, पिांत मानवी हक्काचा पिस्काि करून आधरनक
काळाांत त्याांच्या रशक्षिाची परहल्याने जि कोिी काळजी घेतली असेल ति ती ज्योरतिावाांनी होय.
आधरनक काळी कहदस्थानात ज्योरतिाव फले याांनीच परहल्याने मलींची खाजर्ी शाळा काढू न स्त्री रशक्षिास
प्रथम चलन रदले !!
ज्योरतिावाांनी ज्यावेळी रशक्षि प्रसािाचे हे काम हाती घेतले त्यावेळी उभ्या महािाष्ट्रात कोठे
मलाकरिता सद्धा एक दे खील मिाठी शाळा सिकािकडू न उघडले ली नव्हती मर् मलीच्या शाळे ची र्ीष्ट
कशाला? अशा त्या अज्ञातकाळी प्राथरमक रशक्षिाच्या शाळे ची परहली महू तगमेढ रवद्या रवभूरर्त इांग्रज
सिकािच्यारह अर्ोदि आमच्या ज्योरतबाांनीच प्रथम ठोकली!
बिोबि १८४८ सालच्या आिांभीची र्ोष्ट. ज्योरतिावाांनी पण्यास बधवाि पेठेतील रभड्याांच्या वाड्यात
महािाष्ट्रातील मलींची परहली शाळा स्थापन केली. त्यावेळी या कामी त्याांना िा. जर्न्नाथ सदारशवजी या
सद्र्ृहस्थाने बिीच मदत केली. ही शाळा स्थापन झाल्याने र्ाांवातील सािे लोक खवळू न र्ेले. रस्त्रयाांना
स्वातांत्र्य असू नये कािि त्या महाकपटी, स्वभावता दष्ट, अरवचािी, रवर्यी, लबाड व मखग असतात, त्याांनी
भली बिी पतीची इच्छा तृप्त किावी, हाच त्याांचा धमग व हे च त्याचे कतगव्य आरि साफल्य! रस्त्रयाांना रशक्षि
रदल्याने अनथग ओढवतील अशी हजािो वर्ांपासून ब्राह्मिाांच्या कहद शास्त्राांनी लोकाांची समज घालू न रदले ली
असल्यामळे फल्याांच्या या शाळे ने साऱ्या पण्यात धमग बडाला (?) म्हिून एकच हाहाःकाि झाला व
स्त्रीरशक्षिासािख्या परवत्र कायास त्याांना चोहोंकडू न रविोध होऊ लार्ला. ज्योरतबाांच्या रचकाटीने मलींची
सांख्या मात्र झपायाने वाटू लार्ली. त्यामळे ते काम त्याांच्या एकयाने झे पेना, म्हिून आपिासािखा
फकट काम ककििािा दसिा रशक्षक कोि रमळवावा याची ज्योरतिावाांना मोठी काळजी पडली. पेशव्याांच्या
िाजधानीत खद्द पेशव्याांचे सािे भाऊबांद रवरुद्ध स्त्रीरशक्षिासािख्या अपरवत्र (?) व अधमग (?) प्रसािक
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कायास ज्योरतिावाांना धमगपत्नीरवना मदत तिी कोि कििाि? ज्योरतिावाांची श्रीसारवत्रीबाई या एक ित्न
होत्या. त्या नेहमी पतीच्या अघ्या वचनात वार्त असत. या आपल्या धमगपत्नीस ज्योरतिावाांनी आपल्या
मदतनीस म्हिून मलींच्या शाळे वि दसिे रशक्षक नेमले .
आता मात्र काही अधम भटाांनी आपल्या तोंडाचे घािीचे तलाव बनरवले . व त्याांत त्याच्या जीभा
मनसोक्त र्टां र्ळ्या खाऊ लार्ल्या. त्याांना ज्योरतिावाांच्या धमग पत्नीची कनदा ही पिािे बनरवली. पि त्या
साध्वीची नसती कनदा करूनच ते थाांबले नाहीत. ति सारवत्रीबाई शाळे त जात असता रकत्येक धमगशील (?)
ब्राह्मिाांनी त्या बाईच्या अांर्ावि दर्ड व खडे फेकण्यास आपली पण्याई खचग केली. हे पाहू न भटाांच्या
स्वर्ातील ईश्विास साध्वीचा छळ कििाऱ्या या िावि कां भकिाच्या ब्राह्मि जातभाईबद्दल काय वाटले
असेल ते वाटो!
पढे सारवत्रीबाईचे सांिक्षि किण्याकरिता ज्योरतिावाांना एक पट्टे वाला ठे वावा लार्ला. पि जेव्हा
खडे फेकण्याचा भार्बाई प्रयत्न करूनही त्याचा उपयोर् होईना; ते व्हाां भटाांनी कलाांची अब्रू जाण्याची सून
रबघडण्याची व धमग बडू न बेचाळींस कळ्या निकात जाण्याची र्ोकवदिावाांना धास्ती घातली व सूनेला शाळे त
रशकवावयास पाठवू नये अशी त्याांना समज रदली. शेजािीपाजािी, जात भाई व खिे पि भोळे रहतकचतक
याांनाही सारवत्रीबाईांना रशकरवण्यास जािे ही र्ोष्ट आवडे ना. ते व्हा त्याांनी नाना प्रकािे बोलू न कधीकधी मन
वळवून ति कधी ममगभेद करून असे अनेक प्रकािे र्ोकवदिावाांचे डोके उठरवले ! शेवटी या र्ोष्टी भोळ्या
म्हाताऱ्यास बिोबि पटल्या व शाळे त रशकवावयास जाऊ नये अशी सासऱ्याकडू न सारवत्रीबाईांना आज्ञा
किण्यात आली. म्हाताऱ्याची समजूत घालण्याचा ज्योरतिावाांनी पिोपिीने प्रयत्न केला; पिांत मलर्ा
आपल्या कळास बट्टा लावीत आहे , अशी म्हाताऱ्याची पक्की समजूत घातले ली असल्यामळे सनेने
रशकवावयास जाण्याचे बांद न केल्यास तम्ही उभयताांनी माझ्या घिातून चालते व्हावे, अशी बापाकडू न
ज्योरतिावास अखेिची ताकीद रदली र्ेली. त्या रबचाऱ्याला काय माहीत की, आपि आपल्या ज्या मलाला
घिाबाहे ि घालवीत आहो, तोच मलर्ा मार्ेपढे मोठा महात्मा बनून लाखो लोकाांच्या अांतः कििात कायमचे
घि करून ते थे रनिांति िाहिाि आहे म्हिून!
सासऱ्याची आज्ञा झाल्याबिोबि काय किावे याचा सारवत्रीबाईस मोठा प्रश्न पडला. परतिाजाांची
आज्ञा पाळावी ति सासऱ्यास व र्िर्ोतास सोडावे लार्ून त्याांचा आपले वि िोर् होिाि; आरि होत आहे
त्यापेक्षाही जास्त जनकनदा व त्रास सोसावा लार्ून घिादािावाचून आजच र्ल्लीवि आपल्या सांसािाचे उघडे
प्रदशगन माांडावे लार्िाि. बिे तसे न करिता सवांची मजी िाखण्याचा प्रयत्न किावा ति पतीच्या परवत्र
कायात खांड पडू न परतआज्ञेचा भांर् होतो आरि त्यामळे आपल्या हातून परतद्रोहाचे पाप घडू न परतव्रता धमग
पायाखाली तडरवला जातो. असे एकना दोनच नव्हे ति शेकडो रवचाि त्या साध्वीच्या डोक्याांत आले !
शेवटी आपल्या जन्द्माच्या सोबत्याच्याच मार्ाने जाण्याचा त्या माउलीने रनिय केला!!
॥ सत्यासत्याशी मन केले ग्वाही । मारनयले नाही बहमता ॥
असा सांकल्प करून या उभयताांनी स्वाथास व सखसमाधानास लाथ मािली आरि घिातील वडील
मािसाना नमस्काि घालू न आपले पाऊल घिाबाहे ि टाकले !!! अशा प्रकािे आपल्या वरडलोपार्मजत
घिादािास व रमळकतीस त्याांना मकावे ति लार्ले च पिांत आपल्या कृपाळू व प्रेमळ अशा बापाच्या
रपतृप्रेमापासूनही आमच्या हतभार्ी ज्योरतिावास आचवावे लार्ले . पि एवढे मात्र खिे की, प्रतापशाली
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रशविायाच्या रतघा रमत्राांप्रमािेच ज्योरतिावाांना त्याांच्या शाळे तील रतघा रमत्राांपासूनच वेळप्रसांर्ी यथाशक्ती
मदत होत असे. यावेळी त्याांनी ज्योरतिावाांस बिीच मदत केली. ज्योरतिावाांनी र्ांज पेठेत एक घि घेऊन
त्यात ते िाहू लार्ले . ते घि अद्यारप पण्यास र्ांज पेठेत “फल्याांचा वाडा ” म्हिून प्ररसद्ध आहे .

मुलींची पणहली शाळा
बापातून

रवभक्त

झाल्यामळे

ज्योरतिावाांना

जािूनबजून

दारिद्र्याशी

झर्डावे

लार्ून

स्त्रीरशक्षिासािख्या परवत्र कायासाठी आपले िक्त आटवावे लार्ले . अज्ञानामळे एतद्देशीय जनतेने त्यावेळी
त्याच्या कायाची जिी ककमत केली नाही, तिी या कमगवीिाचे कायगच इतके उच्च होते की, रवद्यारवभूरर्त
अशा पिकीय सिकािास त्याांचा र्ौिव केल्यारशवाय िाहावले नाही. यावेळी बोडग ऑफ एज्यकेशनचे
प्रेरसडें ट सि आस्कीन पेिी हे होते. सिकािचे बडे अांमलदाि या नात्याने सिकािात त्याांचे मोठे वजन होते.
ज्योरतिावाांच्या स्त्रीरशक्षिाची परवत्र कामरर्िी प्रथम त्याांच्या लक्षात आली व सिकािकडू न या एतद्देशीय
तरुिाचा योग्य र्ौिव होऊन त्याला प्रोत्साहन दे ण्यात यावे म्हिून या साहे बाांनी मांबई सिकािास तसे
रलरहले . त्याांच्या रलरहण्याचा परििाम असा झाला की, इसवी सन १८५२ साली मांबई सिकािने पण्यास
रवश्राम बार्ेत एक दिबाि भिवून ज्योरतिावाांस दोनशे रुपये ककमतीची एक शाल अपगि केली व त्याांचा
र्ौिव केला.
या समािांभाची हकीकत त्यावेळच्या इांग्रजी वतगमान पत्राांतून प्ररसद्ध झाली असून या शाळासांबध
ां ी
त्यावेळच्या मांबई प्रान्द्ताच्या सिकािी शाळाखात्याच्या रिपोटातून विगन आले आहे व त्याांत ज्योरतबाच्या
कायाची सिकािकडू न स्तती किण्यात आली आहे हे रवशेर् होय.
असो; या समािांभास लहान मोठे रकत्येक यिोपीयन व कहदी सिकािी अांमलदाि आरि शहिातील
बिे च मोठमोठें नार्रिक हजि होते. यावेळी स्त्री रशक्षिाचे कामी आपिास मदत कििाऱ्या िा. जर्न्नाथ
सदारशवजी वर्ैिे रमत्राांचा ज्योरतिावाांनी उल्लेख करून ना. र्व्हनगि साहे बाांचे आभाि मानताना त्याांनी उद्गाि
काढले ते ध्यानात ठे वण्यासािखे आहे त. त्यावरून त्याांच्या अांर्ी असले ल्या लीनपिाची व कतगव्यतत्पितेची
जािीव चाांर्लीच व्यक्त होते , ज्योरतिाव म्हिाले , ‘मी रवशेर् काांहीच केले नाही. माझे कतगव्य मी केले .
सवांनी हाच रकत्ता रर्िवावा व सिकािने प्रथम स्त्रीरशक्षिाकडे ताबडतोब लक्ष पिवावे.’ ज्योरतिावाांच्या या
उद्गािाचा त्यावेळी सवांवि मोठाच परििाम झाला. इ० स० १८४८ च्या समािास पण्यात काही कहदू व
यिोरपयन लोकानी ‘दरक्षिाप्राईज कमे टी’ स्थापन केली होती. त्या कमे टीमाफगत फल्याांच्या या शाळे ला ७५
रुपये मरहना मदत म्हिून रमळू लार्ली. ते व्हा ज्योरतिावानी एक करमटी नेमून व पण्यात आिखी दोन तीन
शाळा स्थापन करून त्या त्या करमटीच्या ताब्यात रदल्या. रवश्राम बार्ेतील फल्याांच्या भार्िाचा सिकािवि
दे खील इतका मोठा परििाम झाला की सिकािने महािाष्ट्रात ताबडतोब मलींना रशक्षि दे ण्याची एक
नवीन योजना तयाि करून त्याप्रमािे अम्मलवािी सरू केली. हे पाहू न ज्योरतिावानी आपल्या शाळा
सिकािी शाळाखात्याच्या हवाली केल्या. ज्योरतिावानी स्थापन केले ल्या शाळाांपैकी रवश्राम बार्ेजवळील
एका शाळे ला सिकािने पढे इांग्रजी रशक्षिाचे वर्ग जोडू न त्या शाळे ला हायस्कूलचे स्वरूप रदले !
ज्योरतिावानी स्थापन केले ली परहली मलींची शाळा ‘मलींचे हायस्कूल’ या रूपाने पण्यात आज चालू आहे !
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प्रकरि ४ : अस्पृशयांची पणहली शाळा
मलींच्या शाळा सिळीतपिे चालू लार्ल्यानांति ज्योरतिावाांच्या नजिे स दसऱ्या ज्या अनेक र्ोष्टी
आल्या, त्यापैकी अस्पृश्याांच्या रशक्षि प्रसािास प्राधान्द्य दे ऊन त्या र्ोष्टीकडे लक्ष पिवायचे असे त्याांनी
ठिरवले व त्या रदशेने प्रयत्न किावयास त्याांनी सरुवात केली. आपल्या दे शातील सहा, सात किोड लोक
रवद्येच्या अभावी हजािो वर्ांपासून आपली मािसकी र्मावून बसले असून, ते धार्ममक र्लामरर्िीच्या घोि
निकात पडले आहे त आरि त्यामळे च कहद िाष्ट्र लळे बनले असून याचा सािखा ऱ्हास होत आहे , ही र्ोष्ट
जोरतिावाांच्या नजिे स चाांर्ली येऊन चकली. या वर्ात रवद्येचा प्रसाि झाल्यारशवाय त्याांची अस्पृश्यता दू ि
होिाि नाही; आरि रवद्येखेिीज ते आपली उन्नती करून घेऊन िाष्ट्रातील वरिष्ठ वर्ात तादात्म्य पाविाि
नाहीत, असे त्याांना नेहमी वाटत असे. एिव्ही कहदस्थानात व कहदधमांत असले ले अनेक पांथ, जाती व
ऊच-नीचत्वाचे थोताांड वाढवून स्पृश्यास्पृश्यते चे बांड माजरवण्यात आले नसते, ति कहदू ते वढा एक या
भावनेने साऱ्या लोकाांत एकी व प्रेम नाांदले असते. आरि मर् अशा वेळी कहदू धमाकडे व कहदस्थानकडे
नसत्या वाकड्या नजिे ने पाहण्याची छाती तिी कोिास कधी झाली असती काय? कहदधमास जि रजवांत
ठे वावयाचे व कहदिाष्ट्रास जि स्वतांत्र किावयाचे ति दे शातील अस्पृश्य समाजात रवद्याजगनाची वाढ ही
केलीच पारहजे; असा त्याांनी पक्का रनिय केला आरि इ. सन १८५१ साली त्याांनी पिे मक्कामी नानाांच्या
पेठेत एकदाची अस्पृश्याांची परहली शाळा घातली! ही शाळा घातल्याने पण्याच्या ब्राह्मिाांत फािच खळबळ
उडाली!! रस्त्रया व अरतशद्र हे उभय वर्ग ब्राह्मिाांच्या मते अपरवत्र! त्याांना रवद्या रशकरविे व त्याांनी ती
रशकिे हे ब्राह्मिाांच्या दृष्टीने अघोि पाप! शूद्राांना रवद्या नसावी म्हिून चाांर्ले मोडी अक्षि रलरहिाऱ्या
सोनाि, प्रभू वर्ैिे जातीच्या लोकाांचे पेशवाईच्या िाविी िाज्यात हात तोडू न टाकण्यात आले होते. आरि
त्याच पेशवाईत रवद्या रशकरवल्याच्या आिोपावरून शेकडो शद्राांच्या र्ळ्यास र्ळफाांस दे ऊन फासावि
लटकरवण्यात आले होते . ज्या पेशवाईत ब्राह्मिाांनी एवढी सैतानी सत्ता र्ाजरवली, त्याच पेशवाईचे मढे
रतिडीवि चढवून इांग्रजाांनी मसिवटीत लावले नाही, तोच फल्यासािख्या एका किब्या-माळ्याने
महािमाांर्ाच्या मलाांमलीकरिता शाळा काढू न ब्राह्मिी नीतीचा उघड घड रधः काि किावा हे पण्यातील
पेशव्याांच्या खद्द भट्ट भाऊबांदाांना कसे पाहविाि? हिप्रकािे रवघ्ने आिून ही शाळा बांद पाडावी असे त्याांना
वाटू लार्ले . पिांत ज्योरतिाव स्वतः रशक्षकाचे काम किीत होते, त्यामळे रविोधी ब्रह्मवृद
ां ाांचा काहीच उपाय
चाले ना. ते व्हा हा अधमग व भ्रष्टाचाि होत आहे असा ब्राह्मिाांनी डां का रपटू न हे धमाविचे सांकट (?) नाहीसे
किण्याकरिता त्याांनी धमारवर्यी खिी आस्था बाळर्िाऱ्या पि धमगभोळ्या मिाठामाळ्याांना व महािामाांर्ाना
जेव्हा रचथरवले , ते व्हा मात्र ज्योरतिावाांना कोि त्रास झाला हे वाचकाांना पढे कळे लच. ज्योरतिावाांच्या
उपदे शाने जी काही अस्पृश्याांची थोडी मले शाळे त येत, त्याांपैकी विीष्ठ वर्ाच्या धमकीने व त्रासाने बिे च
अस्पृश्य लोक आपली मले पन्द्हा शाळे तून काढू न घिी बसवीत. ज्योरतिावाांनी मोया सायासाने जी मले
आज शाळे त आिावीत तीच उद्या घिी बसत. असा जिी प्रकाि होता, तिी ते कधी रनिाश मात्र झाले
नाहीत. रशक्षि प्रसािाचा उपदे श किण्याची कला ज्योरतिावाांना चाांर्ली साधले ली होती. त्याांनी
महािवाड्यात व माांर्वाड्यात स्वतः रफरून रचकाटीने मे हनत घेतली. त्यामळे त्याांच्या शाळे त
महािमाांर्ाांच्या मलाांची सांख्या थोडी थोडी वाढू लार्ली. ते व्हा अथातच शाळे त रशकरवण्याचे काम एकयाने
झे पेना, म्हिून त्याांना एक दसिा रशक्षक पहावा लार्ला. त्यावेळी मार्ासले ल्या ब्राह्मिेति समाजापैकी
एखादा रशक्षक रमळिेसद्धा दलग भ होते म्हिून रनरुपायाने त्याांनी एक ब्राह्मि मास्ति ठे वला. ज्योरतिावाांच्या
या शाळे स अडथळा किण्यास ही एक उत्तम सांधी आहे , हे पाहू न ब्राह्मिाांनी ब्राह्मि मास्तिाला फूस दे ऊन
घिी बसरवले . ते व्हा मात्र ज्योरतिावाांना ब्राह्मिाांच्या अधम नीतीचा अरतशय सांताप आला. पिक्या रिस्ती
रमशनिी लोकाांइतकेही स्वधमीय ब्राह्मि धमगर्रू अस्पृश्याांवि प्रेम न किता उलट त्याांचा रकती िे र् कितात
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आरि ब्राह्मि हे कहद धमाचे कसे शत्र आहे त. हे दाखरवण्याकरिता त्याांनी एक पाांच अांकी नाटक िचून न
दरक्षिा प्राईज कमे टीस अपगि केले , पि सदि कमे टीतील ब्राह्मि मेंबिाांनी व ब्राह्मि मेंबिाांच्या रदशाभलीस
फसून यिोरपयन सभासदाांनी हे नाटक प्ररसद्ध किण्यास नकािघांटा रदली. खाजर्ी शाळा चालरवण्यास
पैशाांची नेहमी अडचि पडत असल्यामळे हे नाटक स्वखचाने प्ररसद्ध किण्याची ज्योरतिावाांना रबलकूल
सोय नव्हती आरि म्हिून त्याांनी ते त्यावेळी प्ररसद्ध केले नाही. असो! अशाप्रकािे एकाएकी ब्राह्मि
मास्तिाने शाळा सोडू न रदल्यामळे व अस्पृश्याांचे शाळे त रशकरवण्याचे काम किण्यास दसिे कोिी तयाि
नसल्यामळे ज्योरतिावाांनी सारवत्रीबाईस या शाळे विही दसऱ्या रशक्षकाांचे काम किावयास साांरर्तले आरि
त्या दीनाांच्या माऊलीनेही ते मोया आनांदाने कबूल केले ! अशा प्रकािे आपि आडकाठी आिली असताही
ज्योरतिावाांनी ती शाळा पन्द्हा सिळीत चालरवली हे पाहू न पण्यातील ब्राह्मिाांचे साफ डोळे उघडले !
काळोख व सूयग याांत रजतके सख्य रततकेच बद्धी आरि र्लामरर्िी याांत ते असते ही र्ोष्ट रभक्षकशाही
पिते पिी जािून आहे आरि म्हिूनच रतने दे शातील बहजन समाजाला आरि त्याांतल्या त्याांत अस्पृश्य
मानले ल्या वर्ाला हजािो वर्ांपूवीपासून तो आजपयंत रवद्येपासून अर्दी दू ि ठे रवले होते! रभक्षकशाही ही
रस्त्रया व स्पृश्य ब्राह्मिेति वर्ग याांस आपले ‘र्लाम’ मानीत असून अस्पृश्य वर्ाला आपला ‘बांदा र्लाम’
समजते! र्लामाांनी कष्टावे व त्यावि रभक्षकशाहीने जर्ावे असा या दोहोंतील अन्द्योन्द्य सांबांध पूवापाि चालत
आले ला आहे ! र्लामाांनाच नव्हे ति रतच्या बांद्या र्लामाांनाही मािसकी दे िािी रवद्या दे ण्यासाठी
ज्योरतिावाांनी पण्यात ‘अस्पृश्याांची शाळा’ काढले ली पाहू न रभक्षकशाहीला ते आपल्याविील ‘काळ सांकट’
वाटले असल्यास नवल कोिते? या सांकटाच्या प्ररतकािासाठी रभक्षकशाहीने आपल्या हातचे काम सोडू न
दे ण्यासाठी ज्योरतबाांची नानाप्रकािे समज घातली. हस्ते पिहस्ते धमक्या रदल्या व या सवग प्रयत्नाांचा काहीच
उपयोर् होत नाही असे जेव्हा पारहले ते व्हा पण्यातील रभक्षकशाहीचे म्होिके प्रती चािाक्य कृष्ट्िभट व
त्याचे साथीदाि याांनी रभक्षकशाहीच्या या दष्ट्मनावि पि दीनाांच्या रदव्य ज्योतीवि त्याचा मडदा
पाडण्यासाठी आपल्याजवळचे रनवािीचे अमोघ कपटास्त्र मोया रशताफीने फेकले ! हे कपटास्त्र
ज्योरतबाांवि जाऊन पडण्यापूवी रभक्षकशाहीने पण्यास ज्योरतबाांरवरुद्ध कोिता र्हजब उठरवला होता?
‘कलीयर् आले ’, ‘धमग बडाला’, ‘पृर्थ्वी प्रलयकाळ समीप आला’, ‘ईश्वि कोपला’, ‘रवद्या नीचघिी र्ेली’,
‘अब्रह्मण्यां अब्रह्मण्यां’ असा एकच कलकलाट रतने चोहोंकडू न सरू करून सवग जनते स भेदरून सोडले !
ज्योरतबाांवि र्ाांवभि बरहष्ट्काि पडला व चोहोकडू न सांकटाचे डोंर्ि त्याांच्यावि कोसळू लार्ले ! ज्या
समाजाच्या उद्धािाकरिता ज्योरतबा हे सवग काही किीत होते त्या समाजाची अशा प्रसांर्ी वास्तरवक
ज्योरतबाांना मदतच रमळावी पि - धमगभोळे पिा व अज्ञान यामळे तो समाज ति हजािो वर्ांपासून
र्लामरर्िीत र्िफटू न र्ेला होता. ज्योरतिावाांच्या या कायाची खिी कल्पना त्याांच्या र्ावीही नव्हती;
त्यामळे या समाजाची असल्या कामी मदत रमळिे एकीकडे च िाहू न उलट रविोध ते वढा झाला. इतकेच
नव्हे ति उलट या प्रसांर्ी कृष्ट्िभटाच्या कापयात फसून या समाजातीलच काही असमांजस लोक खद्द
आपल्या उपकािकत्याच्या - ज्योरतबाांच्या प्रत्यक्ष रजवावि उठले !
आतापयंत आपि िाष्ट्रापढे माांडले ल्या सधाििा लोकात कधी व कशा रूढ किता येतील आरि
बहजन समाजाची दःस्स्थती कोित्या मार्ाने नाहीशी किता येईल, याचा रवचाि िात्री रनजते वळ
े ी
ज्योरतिावाांच्या डोळ्यापढे नेहमी उभा िहात असे व त्याचा ते कधी कधी िात्रीचे बािा बािा वाजेपयंत रवचाि
किीत असत. सारवत्रीबाई अस्पृश्याांच्या शाळे त रशकरवण्यास जाऊ लार्ल्यानांतिची र्ोष्ट. ज्योरतिाव
नेहमीप्रमािे एके िात्री आांथरुिात पडल्यापडल्या रवचाि किीत असता मध्यिात्रीच्या समािास दोन
मािे किी मोया यक्तीने त्याांच्या घिात रशिले . हाताांत शस्त्र असले ले दोन इसम रदवा रवझवून आपिास ठाि
मािण्याच्या रवचािात आहे त असे त्याांच्या लक्षात आले . हें पाहू न ते ताडकन आांथरुिावि उठू न बसले .
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ज्योरतिावाांचे ते र्ांभीि स्वरुप पाहू न मािे किी जार्चे जार्ीच रविले ! कािि ईश्विास यावेळी ज्योरतिावाांचे
िक्षि किावयाचे होते. ज्योरतिावाांसािख्या रनिपिाधी, पिोपकािी व ते जः पांज वीि परुर्ावि शस्त्राने वाि
किण्याची त्याांना कहमत होईना. आपि हे काय किीत आहोत? ज्योरतिावाांनी असा कोिता अपिाध केला
आहे की, आपि त्याांना आज ठाि मािावयास तयाि झालो? ज्योरतिाव आपिा ब्राह्मिेतिाांच्या
सधाििेकरिता झटत असता, कपटी कृष्ट्ि भटाच्या पैशाकडे पाहू न आपि त्याांचा खून केल्यास दे व
आपिास मििानांति कोिती रशक्षा दे ईल? वर्ैिे रवचाि त्याांच्या डोक्याांत घोळत आहे त, इतक्यात
ज्योरतिावाांनी मािे कऱ्याांना आपले घिात इतक्या िात्री येण्याचे कािि रवचािले असता, मािे किी फािच
खजील झाले व शस्त्र खाली टाकून ज्योरतिावाांच्या पायावि मस्तक ठे वन
ू त्याांनी आपल्या कृतकमाची माफी
मारर्तली व पढे ते ज्योरतिावाांचे एकरनष्ठ सेवक बनून चाांर्ले रवद्यावांत झाले . या दोघाांपैकी एक धोंडीिाम
नामदे व हा पढे ति मोठा पांरडत बनून त्याने श्रृांर्ेिीच्या शांकिाचायास वादात कजकून सत्यशोधक समाजाला
अकजक्य पत्र रमळरवले ! असो; इतके मात्र खिे की कृष्ट्ि भटारद रभक्षकाांचा कपटी डाव सपशेल फसला!
अशा प्रकािे एका मोया प्रािाांरतक सांकटातून आपली सटका झाली याबद्दल ज्योरतिावाांनी
ईश्विाची मोया प्रेमाने व भक्तीभावाने स्तती केली. आरि रशक्षिासािख्या परवत्र कायात ईश्विाची आपिास
मदत आहे म्हिूनच आपले िक्षि झाले अशी ज्योरतिावाांची दृढ भावना झाली व त्यामळे आपल्या हातचे
कायग न सोडता त्याांनी अस्पृश्याांच्या आिखी काही शाळा स्थापण्याचा रनिय केला!
अस्पृश्य वर्ाकरिता परहली शाळा स्थापन केल्यापासून ज्योरतिाव स्पशास्पशग पाळीत नव्हते.
त्यावेळी परिस्स्थती रकती नाजूक होती याची वाचकाांस कल्पना आहे च. त्याकाळी अस्पृश्याांच्या नसत्या
सावलीचा रवटाळ कोिास खपत नसे; ति मर् अस्पृश्योद्धाि झाला पारहजे असे तोंडाने कबूल कििाि तिी
कोि? ज्योरतिाव बोलत त्याप्रमािे कृतीही किीत आरि म्हिूनच आधरनक सधािकाांत आज त्याांची
मख्यस्थानी र्िना होते. ज्योरतिावाांनी आपल्या रवहीिीवि व हौदावि पािी भिण्याकरिता इ० स० १८५१
साली अस्पृश्य लोकाांना पिवानर्ी रदली. ज्योरतिावाांचा तो हौद पण्यास अजूनही “फल्याांचा हौद ” म्हिून
र्ांज पेठेंत प्ररसद्ध आहे .
आज लोकाांत रशक्षिारवर्यी र्ोडी झाले ली असून परिस्स्थतीही बिीच अनकूल आहे . पि अशाही
परिस्स्थतीत मोया कष्टाने स्थापन झाले ल्या बहते क सांस्था केवळ मदतीच्या अभावी जन्द्मताच नामशेर्
होतात आरि त्याांतून एकादी सांस्था कशीबशी चाललीच ति चालकास रकतीतिी त्रास व कष्ट सहन किावे
लार्तात. ही स्स्थती लक्षात ठे वन
ू जि त्यावेळच्या प्ररतकूल व रबकट परिस्स्थतीत आरि त्याही अस्पृश्याांच्या
शाळाांसािख्या सांस्था १० - १२ वर्ेपयंत अखांड चालू ठे वण्यात ज्योरतिावाांना रकती कष्ट व सायास पडले
असतील आरि त्याांना रकती यातायाती सहन किाव्या लार्ल्या असतील, याचा रवचाि केला ति
ज्योरतिावाांच्या अफाट रदघोद्योर्ाची नसती कल्पनाही किता येत नाही आरि ही शाळा चालरवताांना त्याांना
नसती आर्मथक अडचिच सोसावी लार्ली असे नसून लोकाांकडू न होिािा आपला उपहास व अपमानही
सहन किावा लार्ला. जेथे अस्पृश्याांच्या सावलीचाही रवटाळ लोकाांस खपत नसे, ते थे ज्योरतिावास या
कामी मदत कििाि तिी कोि? मदत ति िाहू द्या, पिांत त्याांच्याशी कोिी प्रेमाचे दोन र्ोड शब्द दे खील
फािसे बोले ना. मर् त्याांच्या कायाचा र्ौिव तिी कोि कििाि? मलींच्या शाळा चालरवण्याच्या वेळी जे थोडे
एतद्देशीय बडे लोक ज्योरतबाांना मदत किीत होते ते लोकही यावेळी खवळले ल्या भटाांच्या सामारजक
बरहष्ट्कािाच्या रभतीने घिी स्वस्थ होते!
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नाही म्हिावयास रवद्येचे महत्तव जाििाऱ्या इांग्रज अरधकाऱ्याांना मात्र ज्योरतिावाांच्या या कायाचे व
रचकाटीचे मोठे कौतक वाटे . ज्योरतिावाांच्या रवनांतीवरून बिे च बडे इांग्रज अरधकािी व त्यावेळच्या सिकािी
रवद्याखात्याचे प्रेरसटें ड सि अस्कीन पेिी हे या शाळा तपासावयास जात व ज्योरतिावाांचा रदघोद्योर् पाहू न
ते त्याांचे कौतक किीत. सि पेिी याांनी मांबई सिकािच्या शाळा खात्याच्या त्यावेळच्या रिपोटातून
ज्योरतबाांच्या या कायाचे चाांर्ले कौतक करून त्याांचा मधून मधून र्ौिव केले ला आहे . हे साहे ब नेहमी
ज्योरतबाांकडे येऊन त्याांना प्रोत्साहन दे ऊन आरि शाळाांस उत्तम अरभप्राय व लहान मोया दे िग्या अर्ि
बरक्षसेही दे त. अस्पृश्याांची शाळा चालरवण्याचे कामी रवशेर् कनगल मे डोज टे लि, िा. जर्न्नाथ सदारशवजी,
िा. ( पढे िा. ब. ) सदारशविाव र्ोवांडे, िा. मोिो रवठ्ठल वाळवेकि, सि अस्कीन पेिी, िे व्हे न्द्यू करमशनि रम.
रिव्हज वर्ैिे सद्र्ृहस्थानी ज्योरतिावाांना द्रव्यिािा फािच मदत केली. पढे दरक्षिा प्राईज कमे टीकडू नही
या शाळे ला मरहन्द्यास ५० रु. मदतीदाखल रमळू लार्ले . ते व्हा शहिात आिखीन दोन रठकािी
अस्पृश्याांच्या नवीन शाळा काढू न त्या ज्योरतिावाांनी १०-१२ वर्गपयंत उत्तम रितीने चालरवल्या. शाळा फािच
वाढल्यामळे व खचग भार्त नसल्यामळे पढे त्याांनी त्या पिे म्यरनरसपारलटीच्या हवाली केल्या व ते दसिे
कायग किावयास मोकळे झाले . ज्योरतिावाांनी अस्पृश्याांची स्थापन केले ली परहली शाळा पिे येथे
भोकिवाडीत अद्यापही सिळीत चालू आहे !
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प्रकरि ५ : णवधवाणववाह व अनाथ बालकाश्रम
मिाठा, िजपूत, प्रभू, ब्राह्मि व सािस्वत इत्यादी काही स्वतः स श्रेष्ठ म्हिरविाऱ्या जातींच्या
लोकाांतील रवधवाांचे जे हाल होतात व त्याांना पतीवाचून जे आमिि र्लामरर्िीत डाांबन
ू ठे वण्यात येते,
त्याचे विगन किण्याची काही आवश्यकता नाही. एक पती मिि पावला असता त्या रवधवेने मिे पयंत
सांन्द्यासवृत्तीने िहावे आरि परुर्ाने मात्र एकाच वेळी ककवा एकामार्ून एक अनेक बायका केल्या तिी
हिकत नाही. एवढे च नव्हे ति स्मशानभूमीच्या पांथास लार्ले ल्या एखाद्या आजोबाने एखाद्या अल्लड अशा
तरुि मलीशी परतपत्नीत्तवाचे नाते जोडावे, या अन्द्यायाची ज्योरतिावाांना मोठी चीड येई. हा कहदधमास एक
मोठा कलां क आहे असे ते नेहमी म्हित असत. स्त्रीजातीविील हा अन्द्याय दू ि व्हावा म्हिून समाजात
पनर्मववाहाची चाल रूढ झाली पारहजे, याकिता त्याांनी मोठा प्रयत्न केला आरि त्याांच्या परिश्रमाने इ० स०
१८६४ साली पण्यास र्ोखल्याांच्या बार्ेत शेवटी शेविी जातीत िघनाथ जनादग न व नमगदा या दोघाांत
महािाष्ट्रातील परहला पनर्मववाह घडू न आला व पढे ही पनर्मववाहाची चाल चोहोकडे हळू हळू रूढ होऊ
लार्ली!
पि एवढ्याने त्याांचे समाधान झाले नाही, कािि काही रवरशष्ट जातीच्या लोकाांत तो सिास सरू
होिे बऱ्याच कालावधींचे काम आहे हे ते जािून होते. नेहमी शेकडो तरुि रवधवाांचे आडमार्ाने पाऊल
पडू न त्या र्िोदि होतात आरि तसे झाले म्हिजे त्या व त्याांचे आप्तलोक जनकनदे च्या भीतीने र्भगनाश
कितात; आरि ते न साधल्यास बाळां त झाल्यावि जन्द्मले ल्या अभगकाच्या निड्यास नख दे ऊन त्यास ते
िात्री-बेिात्री र्ल्लीत अर्ि बोळात फेकून दे तात. असा अनथग त्याांच्या हातून घडू नये म्हिून ज्योरतिावाांनी
इ० स० १८६३ सालचे समािास आपल्या घिाशेजािी स्वतः च्या खचाने एक वाडा बाांधला आरि रवधवा
बायाांनी र्प्त िीतीने येऊन व बाळां त होऊन, ते थे मूल ठे वन
ू जावे, अशी सोय केली. त्यावेळीं या घिाचा
नांबि३९५ हा होता. ते व्हा “कोिा रवधवेचे अज्ञातपिाने वाकडे पाऊल पडू न ती र्िोर्ि झाली ति रतने िा.
ज्योरतिावाांनी स्थापन केले ल्या र्ृहात र्प्तपिे येऊन बाळां त होऊन जावे ” अशा मोठमोया अक्षिाांच्या
जारहिाती साऱ्या पिे शहिात कभतीवि लावण्यात आल्या. पि या सत्कृत्याचे फळ म्हिून, छळ, त्रास,
अपमान व उपहास या महात्म्याच्या वायास आला. (पढे िा. ब.) र्ोपाळ हिी दे शमख ऊफग लोकरहतवादी,
िा. भाांडािकि, िा. ब. मदन श्रीकृष्ट्ि, िा. नविांर्े, िा. पिमानांद व िा. तकािाम तात्या पडवळ, या सद्
र्ृहस्थानी विील कामी ज्योरतिावाांना बिीच मदत केली. ज्योरतिावाांचे हे बालहत्तयाप्ररतबांधकर्ृह प्रस्थारपत
झाल्यामळे पण्यातील ३०-४० अभगके काळाच्या दाढे तून बचावली र्ेली. पि पढे त्याांतील बहते क मले
जास्त रदवस जर्ली नाहीत. त्याच बालहत्तयाप्ररतबांधक र्ृहात एका काशीबाई नामक ब्राह्मि रवधवेच्या
पोटी समािे इ. स. १८६५ साली ज्योरतिावाांचे दत्तकपत्र यशवांतिाव याांचा जन्द्म झाला.
ज्योरतिावाांचे बालहत्तयाप्ररतबांधक र्ृह पढे ८-१० वर्े सिळीत चालले ले पाहू न (पढे िा. ब.)
महादे व र्ोकवद िानडे व लाल शांकि उमीशांकि या उभय रमत्राांना असल्या एका र्ृहाची मोठीच आवश्यकता
रदसून आली आरि त्याांनी त्या धतीवि पांढिपूि येथे एक बालहत्तयाप्ररतबांधक र्ृह पढे स्थापन केले . ते
अद्यारप ते थे चालू आहे , िानड्याांचा हा प्रयत्न पाहू न ज्योरतिावाांना मोठा आनांद झाला. ते व्हापासून
िानड्याांबिोबि ज्योरतिावाांचे सख्यत्व जडले . पांढिपूि येथील बालहत्तयाप्ररतबांधक र्ृह स्थापन किण्यात
आल्यामळे ज्योरतिावाांनी आपि चालरवले ल्या र्ृहाकडील लक्ष कमी करून ते दसऱ्या एका कायाकडे
वळले .
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प्रकरि ६ : परशुरामाची फणजिी
ज्योरतिाव क्षात्र वर्ाचे मोठे कैवािी होते. कोित्याही दे शात कोिता वीि म्हटला की, तो क्षात्र
वृत्तीचा मोठा उपासक असावयाचाच! आमचे ज्योरतिाव क्षत्रीय वीिाांचे मोठे अरभमानी होते. रभक्षकशाहीचा
आधािस्तांभ जो पिशिाम याने एकवीस वेळा पृर्थ्वी रनः क्षत्रीय केल्याची कथा प्ररसद्धच आहे . भटारभक्षकाांच्या या रचिांजीव पिशिामाचे ज्योरतिावाांनी कसे वाभाडे काढले हे पढे वाचकाांना कळे लच.
महािाष्ट्राचा महान क्षत्रीय छत्रपती रशवाजी भोसले याांच्यारवर्यी ज्योरतिावाांस फािच अरभमान
होता. सन १८६८ मध्ये ज्योरतबानी िायर्डास जाऊन रशवाजी महािाजाांच्या समाधीचा शोध लावला आरि
सन १८७० साली त्याांनी रशवाजी महािाजाांचा एक पोवाडा िचून तो त्या साली छापून प्ररसद्ध केला. छत्रपरत
रशवाजीचा छापून प्ररसद्ध झाले ला महािाष्ट्रातील हा परहलाच पोवाडा होय. रशवाजीचा पोवाडा प्ररसद्ध
करून करलयर्ी क्षत्रीय रजवांत असल्याचे जिू ज्योरतबाांनी रभक्षकशाहीच्या पळपया रचिांजीव पिशिामाला
जाहीि आव्हानच रदले !
अन्द्यायमूलक अस्पृश्यता नष्ट करून दे शात बांधप्रेम व समाजसांघटन आिण्याच्या हे तूने
ज्योरतिावाांनी इ. स. १८७३ साली त्यावेळच्या प्रत्येक वतगमानपत्राकडे असा मजकूि पाठरवला की, “जे (
क्षद्र ) अर्ि कोिीही आपल्या उत्पन्नकत्यास मानून नीतीस अनसरून व स्वच्छ उद्योर्धांदा किण्याचा
रनिय करून त्याप्रमािे आचिि किीत आहे त, अशी त्याजरवर्यी माझी खात्री झाल्याबिोबि मी त्यास
केवळ, आपल्या कटां बातील बाांधवाप्रमािे समजून त्याचबिोबि अन्न व्यवहाि किीन. मर् ते कोित्याही
दे शाांतील असोत!” असे ज्योरतिावाांनी मोया धैयाने व छातीठोकपिाने जाहीि केले ! काांही
वतगमानपत्रकािाांना ज्योरतिावाांनी पाठरवले ला हा मजकूि छापण्याची कहमत ति झाली नाहीच, पि उलट
बहते क पत्रकािाांनी ज्योरतिावाांवि इतका टीकेचा भडीमाि केला की पसता सोय नाही. त्यापैकी फक्त
एकाच पत्रातील टीका मासल्यादाखल खाली दे त आहो. “लोककल्यािेच्छ ” पत्रकाि आपल्या शरनवाि
ता. ४-१-१८७३ च्या अांकात म्हितात की “आमचे प्ररसद्ध महाज्ञानी, महारवचािी व महाशोधक तत्तववेत्ते
अजम ज्योरतिाव र्ोकवदिाव फले याांनी एक अप्रयोजक अशा तऱ्हे चे आत्मश्लाघ्येचे व ब्राह्मिाांच्या कनदे चे पत्र
आम्हाकडे पाठरवले आहे त्यास आमच्या पत्रात जार्ा रमळण्याचा सांभव नाही, याबद्दल सदिहू अजम फले
आम्हास माफी किोत.”
र्ेल्या २-३ वर्ांच्या अवधीत ज्योरतिावाांनी कहदधमातील र्लामरर्िीवि लख्ख प्रकाश पाडिािा
“र्लामरर्िी ” या नाांवाचा एक उत्कृष्ट मारहतीने भिले ला असा ग्रांथ रलहू न तो त्याांनी इ. स. १८७३ साली
प्ररसद्ध केला.
त्यावेळी समाजजार्ृतीचे कामी ज्योरतिावाांना हा ग्रांथ मोठाच उपयोर्ी पडला. पष्ट्कळ रदवसाांपासून
रवद्येशी फािकत झाले ल्या िाांर्ड्या मिाठा-माळी समाजाची भार्ा त्यावेळी रकती ओबडधोबड असेल याची
आजच्या सधाििेच्या काळातील त्या समाजाच्या भार्ेवरूनही सहज कल्पना किता येते. ज्योरतिावाांची
भार्ारह त्यावेळी तशीच ओबडधोबड व िाांर्डी होती. हे त्याांच्या या ग्रांथातील ले खनावरून रदसून येते. भार्ा
शास्त्राच्या दृष्टीने ज्योरतिावाांचे ग्रांथ कोित्याही ककमतीचे ठिोत. ते कोिी मोठे िरसक ले खक होते या दृष्टीने
त्याांच्या ग्रांथाकडे पाहण्याची जरूिी नसून ते ब्राह्मिेतिातील परहले ले खक, ब्राह्मिी र्लामरर्िीरवरुद्ध
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ब्राह्मिेतिाांचा तो परहला टाहो व ब्राह्मिेतिाांना फटले ली ती परहली वाचा या दृष्टीने ज्योरतिावाांचा हा ग्रांथ
रवशेर् ककमतीचा आहे !
इिािी वामन भटाने येथील मूळच्या क्षरत्रयाांपक
ै ी लोकरप्रय प्रजापती बळी िाजाला ठाि मारून येथे
भट जातीचे वचगस्व कसे प्रस्थारपत केले , पिशिामाने क्षरत्रयाांच्या बायकावि व लहान मलाबाळाांवि
कसायाप्रमािे कशा सऱ्या चालरवल्या आरि ब्राह्मि हे ब्राह्मिेतिाांना शद्र मानून त्याांचा आजपयंत कसा िे र्
किीत आले आहे त हे या ग्रांथात ज्योरतिावाांनी स्पष्ट दाखरवले आहे . रशवाय रिस्ती रमशनऱ्याांची त्याांच्या
धमारवर्यीची कळकळ व भूतदया आरि कहदधमातील ब्राह्मि धमगर्रूांचा ऊफग रनदग य कसायाचा
शद्रारतशद्राविील सैतानी जलू म व धमगद्रोह याचा उल्लेखही त्याांनी मोकळ्या मनाने केला आहे . त्याचप्रमािे
म्यरनरसपारलया स्थारनक सांस्थाांत ब्राह्मिेति व अस्पृश्य सभासदाांची जरूिी, सिकािी शाळा खात्यात व
इति सवग खात्याांत ब्राह्मिेति अांमलदािाची जरूिी, रशक्षिरवर्क बाबतीत ब्राह्मिेतिाांनी पढे येण्याची व
इति सधाििा किवून घेण्याची आवश्यकता या सवग र्ोष्टी या पस्तकात उत्तम रितीने प्ररतपादल्या असून,
अस्पृश्योद्धािाच्या बाबतीत या पस्तकाची थोडक्यात थोिवी विगन किावयाची झाल्यास हा ग्रांथ म्हिजेच
ज्योरतिावाांनी ब्राह्मिी धमाच्या भेद नीतीवि व कृरत्रम जातीभेदाच्या मलभूत कल्पनेवि फेकले ली एक
कऱ्हाडच होय!
या पस्तकारवर्यी त्यावेळचे लोकमत कसे होते याचा एकच मासला येथे दे तो. त्यावेळचे एक मोठे
सप्ररसद्ध रविान र्ृहस्थ ( पढे िा. ब.) रवश्राम िामजी घोले , अरसस्टां ट सजगन हे सत्यधमग पस्तकाच्या
अरभप्रायात रलरहतात की, “पिािातील वामनाने बरळिाजास फसवून त्याचे िाज्य हिि केले तो सूड म.
ज्योरतिाव फले याांनी उर्रवला! ‘र्लामरर्िी’ नामक ग्रांथरुपाची एक जाज्वरलत र्दा उत्पन्न करून रतने
त्या वामनाच्या डोक्यावि रबनचूक तडाखा दे ऊन त्याला ‘चीत’ करून टाकला. वामनाला याउप्पि डोके
वि किण्याची आशादे खील िारहली नाही. बळीचा कैवाि त्याांनी बिोबि घेतला. जि बळीचा आत्मा या
भूमांडळावि भ्रमि किीत येईल ति तो खिोखि त्याांचा उतिाई झाल्यारवना िाहिाि नाही.”
“पिािातील महारनदग य पिशिाम ज्याने पौिारिक पृर्थ्वी रनक्षत्री केली; ज्याने क्षरत्रयाांच्या र्भीिी
बायकाांची मले उपजत मािली, त्याला त्याांनी या र्दे च्या प्रहािाने ‘उलथा’ पाडू न त्याची रचिांजीवी नष्ट
केली. अांधािात सापडले ल्या मनष्ट्यास जसा इांदप्रकाश ककवा दीप वाट सापडण्यास उपयोर्ी पडतो तित
ही ( र्लामरर्िी पस्तकरूपी ) र्दा महािाष्ट्रीयजनास ज्ञानदीपापिी उपयोर्ी पडत आहे .”
तसेच त्यावेळच्या वतगमान पत्रातून ज्योरतबाांनी रचिांजीव पिशिामास आपले समोि हजि
िाहाण्याची एक नोटीससद्धा रदली होती. अशा प्रकािे पिशिामाचे वाभाडे काढल्याने रभक्षकी
बाले रकल्ल्याचा रनमाता म्हिून समजल्या जािाऱ्या पिशिामाने ‘िाम’ म्हिून त्याची रचिांजीवी ‘ज्योरतिाव’
या क्षात्रवीिाने नष्ट केली व कलीयर्ी क्षत्रीयाांचे अमि आस्स्तत्व असल्याचे त्याच्या पन्द्हा एकदा चाांर्ले च
प्रत्ययास आिून रदले !
असो; याच धामधमीत ज्योरतिावाांनी ‘ब्राह्मिाचे कसब’ आरि ‘जारतभेद रववेकसाि’ हे ही दोन ग्रांथ
प्ररसद्ध केले .
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प्रकरि ७ : ित्यशोधक िमाजाची स्थापना
समािे पांचवीस वर्ांचे आयर् समाजसेवत
े घालरवल्यामळे आता ज्योरतिावाांना समाजसधाििेच्या
मार्ातील अडचिींचा व खाचखळग्याांचा पूिग अनभव येऊन चकला होता. आपि लोकाांपढे माांडले ल्या
सधाििाांचा लोकाांत प्रसाि का होत नाही, त्याचे इांर्ीत यावेळी ज्योरतिावाांच्या बिोबि लक्षात आले होते.
त्याांनी िाष्ट्राच्या दःस्स्थतीचा चाांर्ला रवचाि केला ते व्हा रभक्षकशाहीची िर् याहू न कमी झाल्यारशवाय
आपि पेिले ल्या सधाििा वाढीस लार्िे शक्य नाही अशी ज्योरतिावाांची खात्रीची समज झाली व त्या
मार्ाला अरधक नेटाने लार्ण्याचा त्याांनी रनिय केला. पि रभक्षकशाहीच्या थोताांडी धमावि घाव घालू न
रतच्याशी लढिे काही एकयाचे काम खास नव्हे असे आजपयंतच्या अनभवाांवरून ज्योरतिावाांच्या लक्षाांत
आले ते व्हाां या कायाकरिता सरशरक्षत ब्राह्मिेतिाांची एक सामदारयक स्वरूपाची सांस्था स्थापन करून
रतच्यामाफगत ही चळवळ चालू कििे त्याांना अर्त्याचे वाटू लार्ले . यावेळी पण्यात काांही थोडे ब्राह्मिेति
तरुि शाळे तून बाहे ि पडले होते. त्याांचाही आपल्याला या चळवळीच्या कामी मोठा उपयोर् होईल अशी
ज्योरतिावाांना साहजीकच आशा उत्पन्न झाली आरि आपला हा हे तू तडीस जाण्यासाठी त्याांनी एक
रवनांतीपत्र काढू न पण्यास एक सभा बोलारवली. सभेस, मांबई, पिे व इति रठकािच्या सरशरक्षत मांडळीला
खास आमांत्रिे रदली.ठिले ल्या रदवशी मांबई पिे व इति रठकािची रमळू न ५०-६० मांडळी सभेसाठी आली.
त्या प्रसांर्ी ज्योरतिावाांनी आपले हे तू सवांपढे माांडून फािच उत्तम तऱ्हे चे रववेचन केले ; ते व्हा ज्योरतिावाांच्या
या कल्पनेवि बिाच वादरववाद व चचा होऊन एक सांस्था स्थापण्याचे रनरित ठिले आरि त्याप्रमािे या
रदवशी म्हिजे ता. २३ सप्टेंबि १८७३ इसवी िोजी या सभेत ज्योरतिावाांच्या हातून िाष्ट्रात अखांड असा
लाांबवि प्रकाश पाडिािी जी रदव्य ज्योत उत्पन्न झाली ती म्हिजे सत्यशोधक समाजाची स्थापना ही होय.
सत्यशोधक समाजाची प्रमख तीन तत्तवे आहे त.
(१) ईश्वि एक असून तो सवगव्यापी, रनर्मवकाि, रनर्ि
ग व सत्यरूप आहे आरि सवग मानव प्रािी
त्याची रप्रय ले किे आहे त.
(२) ईश्विाची भक्ती किण्याचा प्रत्येक मानवास पूिग अरधकाि आहे . आईस सांतष्ट किण्यास अर्ि
बापास रवनवण्यास जशी त्रयस्थ दलालाची जरूि नसते , त्याप्रमािे सवगसाक्षी पिमे श्विाची भक्ती किण्यास
भट दलालाची आवश्यकता नाही.
(३) कोिीही जातीने श्रेष्ठ ठित नसून फक्त र्िाने श्रेष्ठ ठितो.
यारशवाय अशाच व्यापक स्वरूपाची इतिही तत्तवे आहे त. खिे पाहता सत्यशोधक समाजाच्या
तत्तवाचे व्यापक स्वरूप प्रत्येक धमीयास रनर्मवकाि मनाने कबूल किावेच लार्ेल इतके ते व्यापक सत्यरूप
आहे !
जर्ात एकच ईश्वि आहे व तो दिीखोिीत, नदीनाल्याांत अर्ि एखाद्या भटजीच्या दे वळात
कोंडले ला नसून तो सवगव्यापी आहे . त्याच्याजवळ हा कहद अथवा मसलमान अर्ि अमक महाि अर्ि तमक
ब्राह्मि अशी आवडरनवड अथवा भेदभाव नसून त्याला सवग मानव प्रािी सािखेच रप्रय आहे त. हे ‘सत्य’
सत्यशोधक समाजाच्या परहल्या तत्तवात र्ोवले असून त्या ईश्विाची भक्ती किण्याचा प्रत्येकाला पूिग
अरधकाि आहे आरि त्याची प्रसन्नता एखाद्या भट अडत्यामाफगत होत नसून ती केवळ आस्त्मक बलाविच
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प्रत्येकास करून घेता येते, असा दसऱ्या तत्तवाचा अथग आहे व तसेच एखादा शाम भट दिाचािी असला तिी
ब्राह्मि जातीत जन्द्मला म्हिून तो श्रेष्ठ आरि झाड्या महाि सत्याचििी व बरद्धवांत असला तिी शद्र जातीत
जन्द्मला म्हिून तो हलकट व नीच, असे समजण्याची अनदाि वृत्ती रभक्षकशाहीने कहदू समाजात रनमाि
केल्यामळे उच्च मानले ल्या जातीतील लोक अांर्ी र्ि नसताही श्रेष्ठत्व रमिवू लार्ले व सद्र्ि पैदा
किण्यासाठी रकतीही कष्ट सोसले आरि ते पैदा केले , तिी केवळ महाि अर्ि इति शद्र जातीत जन्द्मलो
असल्यामळे आपि श्रेष्ठ होिे अशक्य, अशी खालच्या वर्ातील लोकाांची भावना करून रदले ली असल्यामळे
ते ही अांर्ी सद्र्ि अर्ि कािारर्िी पैदा किण्याची यातायात किीतनासे झाले . अशा प्रकािे जातीभेदाच्या
आरि सद्र्ििरहत जन्द्मजात उच्चनीचते च्या रभक्षकी थोताांडाने समाजातील सद्र्िाांचा, कािारर्िीचा व
उद्योर्धांद्याचा आपोआपच लोप झाला आरि त्यामळे कहदसमाज कायमचा रनबगल बनून उत्कर्ास व
इतिाांच्या व इतिाांच्या आदिास मकला! ही र्ोष्ट लक्षात आल्यामळे च ज्योरतिावाांनी केवळ जन्द्माने मानल्या
जािाऱ्या उच्चनीचते च्या रभक्षकी थोताांडाचा रधः काि केला व मनष्ट्य जातीने श्रेष्ठ बनत नसून तो र्िाने श्रेष्ठ
बनतो हे मानवी उत्कर्ाचे व स्वातांत्र्याचे सत्य तत्तव त्याांनी सत्यशोधक समाजाच्या रतसऱ्या तत्तवात
प्ररतपादन केले आहे . या र्ोष्टी लक्षात घेता सत्यशोधक समाजाची तत्तवे रकती उदाि, समतोल व सत्यमय
आहे त याची कोिासही कल्पना येईल. ज्योरतिावाांच्या रठकािी धार्ममक व सामारजक समते च्या भावनाांचा
रकती रवकास झाला होता व त्याांची बद्धी रकती कशाग्र होती याची त्याांनी प्ररतपादन केले ल्या सत्यशोधक
समाजाच्या तत्तवावरून बिोबि कल्पना येते!
ब्राह्मिाांनी सांस्कृत भार्ेत मांत्र म्हटल्यावाचून ईश्विाची प्राप्तीच होऊ शकत नाही, अशी सवगत्र
लोकाांची भावना असल्यामळे समाजप्रसािाच्या कामी ज्योरतिावाांना दे वभोळ्या लोकाांकडू न मोठाच रविोध
होऊ लार्ला व ते ज्योरतिावाांशी वादरववाद किण्यासाठी त्याांच्याकडे नेहमी येऊ लार्ले . ईश्विाची पूजा
अर्ि प्राथगना सांस्कृत भार्ेतून मांत्र म्हटल्यारशवाय ती दे वास कळत नाही, या म्हिण्याचा ज्योरतिावाांनी
इन्द्काि केला. विील आिोप शद्ध लबाडीचा आरि आपमतलबीपिाचा आहे असे त्याांनी त्यावेळी सवांना
स्पष्ट साांरर्तले . जर्ातील प्रत्येक मनष्ट्याच्या मनात काय चालले आहे हे ईश्विाला समजते असे जि
सवांकडू न मानण्यात येते, ति त्याला मिाठी, कानडी, र्जिाती, कहदी, इांग्रजी अर्ि फािसी भार्ा समजत
नाही असे म्हििे रकती वेडेपिाचे आहे ? रहन्द्दस्थान दे श सोडला ति इति दे शातील लोकाांत सांस्कृत भार्ेत
दे वाचे मांत्र म्हिण्याचा मळीच रिवाज नाही. मर् इति दे शाांतील लोकाांची भक्ती ईश्विास पोहचतच नाही
काय? ककवा त्या दे शातील अर्ि आपल्या या कहदस्थानाांतील काांही पापी लोकाांनी इांग्रजी, उदग अर्ि मिाठी
भार्ेतून िोज खोटे बोलण्याचे पाप केले अथवा वाईट पाप किण्याचे रवचाि केले ति त्या पापी लोकाांनी ते
बोलिे सांस्कृत भार्ेत केले नाही व सांस्कृत भार्ेरशवाय दे वाला दसिी भार्ा कळत नाही म्हिून दे व त्या
लोकाना पापी ठिरविाि नाही असे म्हिता येईल काय? सांस्कृत भार्ेरशवाय ईश्विाची प्राप्ती झाली नसती
ति महासाध तकािाम, नामदे व, र्ोिा कां भाि, सेना न्द्हावी, सावता माळी, चोखा मे ळा, सजन कसाई
इत्यादी साधसांताांना सांस्कृत भार्ा काडीइतकीही अवर्त नव्हती म्हिून त्याांची भक्ती ईश्विास रुजू न होऊन
ते प्राकृतात काय बोलले ते ईश्विास काहीच कळले नाही असे थोडे च म्हिता येईल? अथात मरू घातले ल्या
अवघड अशा सांस्कृत भार्ेच्या नादी न लार्ता सवांनी आपल्या मातृभार्ेतून ईश्विाची प्राथगना किावी असे
ज्योरतिावाांनी आपले स्पष्ट मत लोकाांपढे माांडले व लग्न मृत्य आरद सांस्काि भट दलालाच्या मध्यस्थीने
सांस्कृत भार्ेतून किवून न घेता ते प्रत्येकास मातृभार्ेतून किता यावेत म्हिून त्याांनी लग्नरवधीची
मांर्लाष्टके प्राकृत भार्ेतून प्ररसद्ध केली!
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ही मांर्लाष्टके ज्योरतिावाांनीच िचली असून मिाठी भार्ा बोलिाऱ्या सवग भार्ाांतील बऱ्याच
लग्नाांतून आज ती चोहोकडे म्हटली जात आहे त. त्यामळे ले जीट अर्ि सांस्कृत भार्ेचा धाक घालू न
ईश्विाची उपासना कििाऱ्या प्रत्येक भक्ताकडू न लाांचलचपत खाऊन ईश्वि आरि भक्त याांच्यामध्ये
सापाप्रमािे आडवे पडिाऱ्या पोपशाहीस अर्ि भटशाहीस शह रदला व नामदे व तकािामादी साधसांताप्रमािे
यारे यारे लहान थोर। होका भलत्या यािी नारी नर ॥
या समते च्या पायावि सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली व प्रत्येक मनष्ट्यास या समते च्या पायावि
सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली व प्रत्येक मनष्ट्यास आपल्या मानरसक स्वातांत्र्याची आरि ईश्विप्ररित
सत्यधमाची जािीव करून दे ऊन इहपिलोकीच्या वाटा खल्या करून रदल्या, याबद्दल रनदान
महािाष्ट्रातील अरखल जनता आरि त्याांतूनही अस्पृश्य वर्ग त्याांचा कायमचा ऋिी झाला आहे यात सांशय
नाही!
मनष्ट्य म्हटल्याबिोबि उच्चाि न किताही जसा त्याच्या हातपायादी अवयवाांचा आपोआप बोध होतो,
त्याचप्रमािे सत्यशोधक समाज म्हटला म्हिजे ते थे र्लामरर्िीचा नायनाट, रशक्षिाची चळवळ,
स्त्रीरशक्षिाचा प्रसाि, अस्पृश्योद्धाि, सधवा-रवधवा स्त्री-जातीच्या मानवी हक्काांचा पिस्काि, दीन अभगकाांवि
व आांधळ्या पाांर्ळ्याांवि भूतदया, सत्याचिि, ईश्विभक्ती, सत्यरनष्ठा व स्वातांत्र्य या र्ोष्टींचा आपोआप बोध
होतो. ज्योरतिावाांनी स्थापन केले ल्या सत्यशोधक समाजाची हीच तत्तवे आहे त व त्याांचे आचिि किण्याचा
प्रयत्न कििािाच सत्यशोधक समाजीय होय!
असो; अशा प्रकािे पण्यात सत्यशोधक समाज स्थापन झाल्याबद्दलची चचा सवगतोमखी झाली.
समाजाची तत्तवे काय आहे त, त्याचे धोिि व उद्देश काय आहे हे समजावून घेण्यासाठी लोक िोज
ज्योरतिावाांकडे येऊ लार्ले . या समाज स्थापनेमळे पण्यातील ब्राह्मिाांत पन्द्हा खळबळ उडाली! असता
धमग बडाला, पृर्थ्वी प्रलय होिाि, हा भ्रष्टाकाि आहे , हा धमगद्रोह आहे , हा ब्रह्मिे र् आहे , हा कलीचा महीमा
आहे . असे ते घिोघि जाऊन लोकाांना साांर्ू लार्ले व समाजाचे कायग सिळीत चालू न दे ण्याचे कामी कसून
मे हनत घेऊ लार्ले . कोिी या समाजाचा सभासद झाला असल्यास अर्ि होिाि आहे असे समजल्यास
लार्लीच कमगठ ब्राह्मि त्याच्या घिी जात आरि त्याच्या भोळ्या आईबापास अर्ि बायकोस कलक्षयाची,
ब्रह्मकनदे ची व ब्रह्मशापाची भीती घालू न त्यास समजापासून दू ि किण्याचा प्रयत्न किीत. इतकेही करून
त्याने समाजाचा सांबध
ां सोडला नाहीच ति ते त्याच्यावि भलते अरिष्ट आिण्याचा प्रयत्न किीत. त्यामळे
सत्यशोधक समाजाचे मेंबि होण्यास कोिी फािसे धजत नसे. सत्यशोधक समाजाची तत्तवे पटू न जि कोिी
सिकािी नोकि समाजाचा सभासद झालाच ति त्याच्या खात्यातील लहान मोठे सवग भट्ट अरधकािी
त्याच्यावि कभाांडे िचून व र्ोऱ्या अरधकाऱ्याांकडे त्याांच्या चर्ल्या साांर्न
ू त्याला कामावरून काढण्याबद्दल ते
त्या र्ोऱ्या साहे बास भांडावून सोडीत!
अशा प्रकािे सत्यशोधक समाजाला हािून पाडण्याबद्दल भटरभक्षक जिी रनकिाचे प्रयत्न किीत
होते तिी यावेळी ज्योरतिाव थोडे ही डर्मर्ले नाहीत! रभक्षकशाहीच्या अशा फसक्या रविोधाला
रभण्याइतके ज्योरतिाव आता कच्च्या कहमतीचे िारहले नव्हते . सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून मोया
कष्टाने त्याची घडी त्याांनी मजबूत बसरवली व समाजामाफगत सवग सधाििाांना सांघटीत स्वरूप रदले .
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ज्योरतिावाांनी स्थापन केले ल्या सत्यशोधक समाजाच्या पढे अनेक शाखा स्थापन झाल्या. त्यानी स्थापन
केले ल्या समाजाची मूळ शाखा पण्यात अद्यापी सरू आहे .
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प्रकरि ८ : णचपळू िकर आणि फुले
सत्यशोधक समाजाची स्थापना केल्यानांति ज्योरतिावाांना काही कायगकते अनयायी लाभले त्यात
कै. कृष्ट्ििाव पाांडिांर् भाले कि याांची प्रामख्याने र्िना केली पारहजे. भाले कि हे पिे येथील रड. जज्ज
कोटात कािकून होते. त्याांनी आजन्द्म समाजाचे कायग किण्यासाठी सन १८७४ साली आपल्या नोकिीचा
िारजनामा रदला आरि समाज प्रसािासाठी रठकरठकािी सभा भिरविे,पोवाडे , करवता म्हििे आरि
उपदे श कििे इत्यारद कायग त्याांनी सरू केले . अशा प्रकािे काांही रदवस लोटल्यावि मांबई येथील ते लर्ू
जातीच्या सत्यशोधक पढाऱ्याांनी पण्यास सत्यशोधक समाजाचा प्रसाि कििािे मिाठी भार्ेतून एखादे
वतगमानपत्र काढले जावे म्हिून १२०० रुपयाांचा छापखाना व त्याचे सवग सामान पण्यास ज्योरतिावाांकडे
पाठवून रदले . त्याप्रमािे पत्र काढण्याबाबतची शहारनशा एका शरनवािच्या सभेत झाली. ते व्हा समाजातील
तरुि मांडळीपैकी िा. भाले कि याांनी पत्र काढण्याचे काम आपल्या अांर्ावि घेण्याचे कबूल केले . विील र्ोष्ट
पण्याच्या समाजाने मांबईच्या समाजास कळरवली. या दोन्द्ही समाजात छापखान्द्याचे मालकीबद्दल बिाच
पत्रव्यवहाि झाला व शेवटी त्यावि मालकी कोिाची िहावी यारवर्यीचा वाद न रमटल्यामळे पण्याच्या
समाजाने तो छापखाना मांबईकिाांकडे िवाना केला.
अशा प्रकािे छापखाना मांबईकिाांकडे िवाना झाल्यामळे वतगमानपत्र काढण्याचा भाले किाांचा रवचाि
मनातल्या मनातच िारहला. तिी ते वढ्याने ते रनिाश मात्र झाले नाहीत. ते मोया किािी स्वभावाचे होते.
त्याांनी लार्लीच स्वतः च्या खचाने एक छापखाना रवकत आिला व मार्ासले ल्या लोकाांत जार्ृरत कििािे
“दीनबांधू ” नावाचे एक पत्र काढण्याचे ठिरवले व त्याप्रमािे त्याांनी दीनबांधू साप्तारहकाचा परहला अांक
१८७७ सालच्या जानेवािी मरहन्द्याच्या परहल्या तािखेस पण्यास प्ररसद्ध केला. या पत्रास आिांभी अवघे ४/५
वर्गिीदाि झाले आरि वर्गअखेि साऱ्या महािाष्ट्रात अवघे १३ वर्गिीदाि रमळाले . पढे दसऱ्या वर्ी मात्र
वर्गिीदािाांत बिीच वाढ झाली. असो.
प्रथमािांभी मलींच्या अथवा अस्पृश्याांच्या शाळा काढताना ज्योरतिावाांना पण्यातील ज्या
कृष्ट्िशास्त्र्यादी भटा-रभक्षकाांनी त्रास रदला, त्याांत –रवश्वरवद्यालयाचा एकही पदवीधि नव्हता. ककबहना
त्याकाळी कहदस्थानात कोठे रवश्वरवद्यालयाची स्थापनाच मळी झाली नव्हती. त्यामळे यापूवीच्या
रविोधकास कमगठ सनातनी अथवा पिािमतवादी ठिवून त्याांची उपेक्षा कदारचत् किता येईल, पिांत जेव्हा
ज्योरतिावाांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून रभक्षकी धमाच्या मूळ िचनेविच हल्ला चढरवला ते व्हा
मात्र ब्राह्मिी धमाचे जनतेवि पूवापाि चालत आले ले वचगस्व तसेच अढळ ठे वण्याच्या कामी काही
रवश्वरवद्यालयीन आांग्ल भार्ारवभूरर्त पदवीधिाांनी त्यावेळी नव्या दमाने पढाकाि घेतला. अशा त्या
पदवीधिाांपैकी प्रमख म्हिजे पण्याचे रवष्ट्िू कृष्ट्ि रचपळू िकि हे होत.
ज्या रभक्षकी धमाचे रवष्ट्िूशास्त्री हे सांिक्षक होते त्याच रभक्षकी पिांपिे चे ज्योरतिाव हे रवध्वसांक होते
हे वाचकास माहीत आहे च. अशा प्रकािे पिस्पिरविोधी पक्षाचे अध्वयूग या नात्याने शास्त्रीबवा व ज्योरतिाव
याांचे वेळी प्रसांर्ी दोन हात झाले असल्यास नवल नाही. पण्यातील तळशी बार्ेजवळ अनेक वेळा सभा
भिवून त्यात या दोघाांच्या झांजी झाल्यात. ज्योरतबा होते म्हिूनच पण्यासािख्या रभक्षकी धमाच्या
िाजधानीत त्या वेळी ते रटकले . इतिाांचा ते थे काही पाड नव्हता. आयगसमाजाचे सांस्थापक स्वामी दयानांद
सिस्वती हे पण्यास आयगसमाजाचा प्रसाि किण्याच्या इिाद्याने सन १८७५ साली आले असता त्याांची
रवष्ट्िूशास्त्री व त्याांचे भर्तर्ि याांनी कशी शोभा काढली होती हे प्ररसद्धच आहे ! ते व्हा दरून पाहिे आले ल्या
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समाजसधािक रविान स्वामीजींच्या प्ररतमेची र्ाढवावि बीद रमिवून या रचपळू िकि कांपूने शेवटी त्याांना
रचखलमातीच्या अरभर्ेकात पण्याहू न िवाना केले . दरून आले ल्या ब्राह्मि पाहण्याांची जेथे इतकी
बडदास्त, ते थे ज्योरतिावाांसािख्या पिेकि ब्राह्मिेति समाजसधािकास रचपळू िकि कांपूने कोित्या दृष्टीने
पारहले असेल हे रनिाळे रलरहण्याची काही जरूि रदसत नाही! पण्यात इतक्या प्रमािात जिी समाजाचे
काम सरू होते व त्यामळे पण्यातील रभक्षकशाहीस जिी समाजाची बिीच आांच जािवू लार्ली होती, तिी
रनबांधमाले त समाजाचा रटकात्मक उल्लेख केल्यास आपल्या प्ररसद्धीनेही पण्याबाहे िील लोकाांत समाजाची
प्ररसद्धी होईल या भीतीने यापूवी शास्त्रीबवा समाजारवरुद्ध रलहीत नव्हते. म्हातािीने कोंबडा झाकला म्हिून
सूयग उर्वावयाचा थोडाच थाांबतो! ता. २० माचग १८७७ िोजी समाजाने आपला रिपोटग प्ररसद्ध करून जेव्हा
चोहोकडे त्याच्या हजािो प्रती पाठरवल्या, ते व्हा मात्र शास्त्रीबवाांचा समाजप्ररसद्धीरवर्यक कल्पनाांचा भ्रम
पाि दू ि झाला! अरभप्रायाकरिता समाजाचा रिपोटग इति सवग वतगमानपत्राप्रमािे रनबांधमाले कडे ही
पाठरवण्यात आला. रिपोटग वाचून शास्त्रीबोवाांना मोठा सांताप आला व म्हातािी मे ल्याचे दः ख नाही, पि या
ज्योरतची आज उपेक्षा केल्यास सोकावले ल्या काळाप्रमािे रतच्यायोर्े पेटिाऱ्या विव्यात आपल्या
रभक्षकशाहीचा र्वती मनोिा भस्मसात होण्यास रवलां ब लार्िाि नाही, या भीतीने शास्त्रीबोवाांनी आपल्या
माले चा ४४ वा ( सन १८७७ साली ) सािा अांक खची पाडू न ज्योरतिावाांवि यथेच्छ तोंडसख घेण्याची
आपली हौस पिवून घेतली! या रनबांधात शास्त्रीबवाांनी समाजाचे रिपोटावि रलरहण्याचे सोडू न दे ऊन आपले
घोडे भलतीकडे च दामटले . समाजाचे रिपोटाशी ज्योरतिाांवाांचा अर्ि त्याांनी रलरहले ल्या ‘र्लामरर्िी’
पस्तकाचा काही अथाअथी मोठासा सांबांध नव्हता.पिांत सांतापाच्या भिात शास्त्रीबोवाांनी ज्योरतिावाांवि
घसििे कोिास रवसांर्तपिाचे वाटो! पिांत शास्त्रीबवास पक्के ठाऊक होते की, ज्योरतिाव नसते ति हा
रिपोटग जन्द्मासच आला नसता. रिपोटाचे मूळ ज्योरतिावच आहे त, हे जािून त्याांचेवि शास्त्रींनी आपली
ले खिी उचलली. एिव्ही शास्त्रीबवाांना जि नसत्या रिपोटाविच आपला अरभप्राय रलहावयाचा असता ति
त्याांना ‘र्लामरर्िी’ व ‘ब्राह्मिाचे कसब’ ही पस्तके धांडाळू न काढण्याची काही जरूिी नव्हती. शास्त्रीबवा
आपल्या या अांकात रलरहतात की, “रिपोटारवर्यी अरभप्राय दे ण्याचे मनात आिून (! ) ज्योरतबाांचे ‘कसब’
व ‘र्लामरर्िी’ हे दोन ग्रांथ पैदा करून ते वाचण्यास जेव्हा आिांभ केला, ते व्हा आमची तत्क्षिी खात्री होऊन
चकली की, िाव ज्योरतचे महात्म्य आम्हाांस पूवी जे माहीत होते ते काहीच नव्हते! ऐकण्यात व पाहण्यात
रकती अांति आहे यारवर्यी आम्हास ‘र्लामरर्िी’ वरून जी प्ररचती आली ती आम्ही कधी रवसििाि नाही.”
शास्त्रीबवाांच्या विील रलरहण्यावरून पहाता रिपोटावि ‘अरभप्राय’ दे ताना ते जो ‘र्लामरर्िी’ वि घसिले ,
तो ‘र्लामरर्िी’ वाचून त्याांची छातीच दडपली व त्याांनी पढे रिपोटाऐवजी र्लामरर्िीविच ५/७ पानाांचा
अरभप्राय रदला!
यारशवाय आिखीही दोन तीन प्रसांर्ी शास्त्रीबवा रनबांधमाले तून ज्योरतिावाांवि व त्याांच्या
सत्यशोधक समाजावि तटू न पडले . शास्त्रीबोवाांच्या टीकेला उत्ति दे ताना भाले किाांनी आपल्या दीनबांधूतून
रवष्ट्िूशास्त्र्याांना शोभेलसे सर्मटरफकेट बहाल केले . दीनबांधकाि रलरहतात :“मालाकाि याांनी आजपयंत आपल्या पस्तकात अनेक रवर्य प्ररसद्ध केले , पि त्याांचा झोक
चिचिीत रलरहण्याकडे असतो की जेिेकरून दसऱ्याचा पािउतािा व्हावा अशी त्याांची ऐट असते. जेव्हा
त्याांची हक्की तािीफ किण्याकडे लार्ते ते व्हा ते त्या कलावि रलरहतात ... दसिे त्याांनी ( ज्योरतिावाांनी )
रचत्पावनाांचे उत्पत्तीरवर्यी रलरहले आहे . ते व्हा आपले ज्ञारतसमदायास दोर् रदले ले त्यास ( मालाकािास )
सहन झाले नसतील. या रविान मालाकािाांनी यापेक्षा असे कििें अवश्य होते की, फले याांनी जे जे रलरहले
आहे ते ते स्मृती पिाि याांचे प्रमािाांनी असत्य असे व्यक्त करून दाखरवले असते ति त्याांची तािीफ किता
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आली असती. ईश्वि कृपेने या दे शावि इांग्रजी िाज्य झाले म्हिूनच आज पढािी ज्ञारतरशवाय इतिाांस
काांहीतिी ज्ञान प्राप्त होऊन आपले हक्क कळू लार्ले आहे त. मालाकाि आपले ज्ञातीचे स्वभावाप्रमािे
दीघगदशी व र्प्तिे र्ी मतलबीही आहे त. इति ज्ञातीची सधाििा त्याांस अर्दी आवडत नाही. .... आता
मालाकाि याांनी धूतांनी नाडले ले , दारिद्र्यानी रपडले ले आरि अज्ञानात र्ढले ले अशा र्ाई बापड्या र्िीब
क्षद्रावि हत्याि धििे म्हटले म्हिजे फािच रवपिीत समजले पारहजे.”
दीनबांधूकािाांनी रदले ल्या या सडे तोड सर्मटरफकेटामळे शास्त्रीबवा जसे बफाप्रमािे रथजून थांडर्ाि
झाले , तिी पि दीनबांधकािाांच्या म्हिण्याला उत्ति दे ण्याचा त्याांनी आव आिलाच! याकरिता माले च्या ४८
साव्या अांकाची ७-८ पाने त्यानी खची घातली. या रटकेत शास्त्रीबवाांचे म्हििे काय? ति ज्योरतिावाांस व
दीनबांधूकािाांस ऱ्हस्व दीघग व व्याकिि कळत नाही! पि इतके रलरहल्याने ज्योरतिावाांच्या सत्यशोधक
समाजाच्या तत्तवाांचे अर्ि दीनबांधूकािाांच्या म्हिण्याचे खांडन थोडे च होिाि? रभक्षकशाहीचे समथगन
किताना शास्त्रीबवाांनी रकतीही आरवभाव आिला तिी दीनबांधूकािाांसािख्या माांरत्रकापढे रभक्षकशाहीच्या
सैतानी स्वरूपाचे सांिक्षि कििािे शास्त्रीबवा अखेिीस लटपटले च! माांरत्रकापढे सैतानाने सत्य बोलावे
त्याचप्रमािे शास्त्रींनी आपल्या रलरहण्याच्या शेवटी शेवटी याच अांकात अशी कबूली रदली की, “( ब्राह्मि )
रविान्मांडळात शद्रारवर्यी पूवीप्रमािे ग्रह िारहले नाहीत. ..... ( तिी ) आता हे खिे आहे की, ब्राह्मि
म्हिजे सवगच अत्यांत सजन आहे त व त्याांत दोर् म्हिून साांपडावयाचाच नाही ककवा शद्राचे दःखाक्रोश सवग
व्यथग असून त्याांच्या स्स्थतीत सधाििा किण्याची रबलकूल र्िज नाही; असे आमचे मळी म्हििे नाही.
आमच्या ज्ञातीचे जे काांही वास्तरवक दोर् असतील ते सवग आम्हास कबूल आहे त.”
अशा प्रकािे दीनबांधूकािाांनी नाक दाबल्यामळे जिी शास्त्रीबवाांनी आपले
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ब्राह्मिेतिारवर्यी सहानभूरत प्रर्ट केली तिी दीनबांधूकािाांनी म्हटल्याप्रमािे आपल्या जाती स्वभावावि
जाऊन हे क्षिैक वैिाग्य पढे थोडक्याच रदवसाांत ते रवसिल्यारशवाय िारहले नाहीत. यापूवी एका रठकािी
ति या शास्त्रीबवाांनी असे कथन केले की, ‘कार्दाविची शाई’ वाळावयास रजतका अवधी लार्ेल रततकाही
वेळ सत्यशोधक समाज जर्ात रटकाव धििाि नाही, ” पिांत खेदाची र्ोष्ट ही की, सत्यशोधक समाजाचे
मिि डोळ्याने पाहू इस्च्छिाऱ्या रनबांधमाले चा रतच्या जन्द्मदात्याकडू नच अांत्यरवधी केले ला सत्यशोधक
समाजाने आपल्या डोळ्याने पारहला. शास्त्रीबवाांची रनबांधमाला पढे २-३ वर्े सरू होती, पिांत त्याांनी
ज्योरतिावाांच्या अर्ि समाजाच्या वाटे स जाण्याचे धाडस केले नाही.
शास्त्रीबवाांच्या टीकेस आम्ही इतके महत्तव रदले नसते, पिांत ज्याांना ब्राह्मि समाज ‘मिाठी भार्ेचे
रशवाजी ‘ व ‘धमाचे िक्षक आद्य शांकिाचायग’ असे म्हितो, त्याांनी ब्राह्मिेति ज्योरत रवझरवण्याचे कसेकसे
अश्लील प्रयत्न केले व ते सवगच कसे रनष्ट्फळ ठिले हे वाचकाांपढे माांडण्यासाठी येथे रवस्तािाने साांर्िे
आवश्यक वाटले .
आपला प्ररतस्पधी दै वी आपत्तीत साांपडला असता त्याला सहानभूतीचा हात दे िे-नव्हे अशा प्रसांर्ी
पारहजे तो त्यार् करून त्याचा रशिसलामत बचाव कििे यातच खऱ्या वीिाचा रदलदािपिा साठवले ला
असतो! ज्योरतिाव हे रदलदाि रदलाचे एक थोि योद्धे अतएव वीि होते! ज्योरतिाव आरि रवष्ट्िशास्त्री या
दोघाांत जन्द्मभि कोिते नाते नाांदत होते हे वाचकाांनी वि वाचले च आहे . दै ववर्ात रवष्ट्िशास्त्री हे अकालीच
काळाच्या दाढे त सापडले . त्याांच्या अांतकाळाची हकीकत अर्दी हृदयद्रावक अशी आहे ! प्ररसद्ध कोल्हापूि
प्रकििात केवळ रभतीने शास्त्रीबवाांनीच खद्द मद्दाम आपल्यावि अपघाताने मृत्य ओढवून घेतला असा आिोप
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ठे वन
ू जेव्हा सिकािी पोलीस अरधकाऱ्याांनी त्याांचे शव ताब्याांत घेऊन त्या शवाची सिकािी सजगनाांकडू न
चीिफाड किण्याचा प्रयत्न केला,ते व्हा दीनमखाने डोळे रमटू न घेतले ल्या आपल्या प्ररतस्पध्यांच्या त्या
शवाला आमच्या ज्योरतिावाांनीच यावेळी थोि रदलाने सहाय्याचा हात रदला! आपले रजवलर् रशष्ट्य डॉ. (
पढे िा. ब. ) रवश्राम िामजी घोले या प्ररसद्ध व वजनदाि सजगनची साक्ष दे ऊन पोलीस अरधकाऱ्याांची
ज्योरतिावाांनी समज घातली आरि आपल्या जोडीदािाच्या र्ैिहजेिीत त्याच्या त्या रप्रय कले विावि
कोिताही वाि न होऊ दे ता मोया सन्द्मानाने अखेिच्या स्थानी पोहोचरवले ! ही र्ोष्ट ध्यानात घेता
ज्योरतिावाांच्या उदािते चे आरि रदलदािपिाचे मोल जर्ातील कोित्याही ककमतीने किता येिे शक्य तिी
आहे काय?
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प्रकरि ९ : शेिकरी मजूर चळवळी
सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून त्याचे कायग सिळीत सरू झाल्यानांति ज्योरतिावाांचे लक्ष
जनते च्या आर्मथक प्रर्तीकडे वळले . पािात्य िाष्ट्राांतून शेती व उद्योर्धांदे याांची िोज होत असले ली वाढ व
त्याांत प्रत्यही होत असले ली सधाििा यामळे रतकडील जनतेची आर्मथक उन्नती रदवसेंरदवस सािखी वाढत
असल्याचे पाहू न आपल्या दे शात या धांद्याच्या सधाििा किण्याचे प्रयत्न किण्याबद्दल त्याांनी या वेळी मनावि
घेतले . आपल्या दे शातील बहजन समाजाचा उदिरनवाह मख्यत्तवे शेतीच्या धांद्यावि होत असल्याने प्रथम
त्या धांद्यात सधाििा व्हावी म्हिून समाजाच्या मांडळीने रठकरठकािी सभा घेऊन व दीनबांधूमधून ही चळवळ
सरू केली. शेतकिी लोकाांनी चाांर्ले बी, चाांर्ले खत व चाांर्ली मशार्त करून नवी सधािले ली रपके
काढावीत आरि सिकािने तलाव रवरहिी आरि पाटबांधािे बाांधून शेतकऱ्याला नवीन झाडाांचा, बी-रबयािा
व शेतीच्या मशार्तीसाठी लार्िािी मदत सढळ हाताने किावी, तसेच रठकरठकािी सिकािने कालवे व
पाटबाांधािे बाांधून शेतकऱ्याांना बार्ाईतास भिपूि पािी पिवावे असा त्याांच्या बोलण्याचा व रलरहण्याचा कल
असे. सन १८७६ च्या समािास मांबई सिकािने पण्याजवळ मठा नदीवि धिि बाांधण्याचे काम हाती घेतले
ते व्हा समाजाच्या मांडळीने आपल्या सभाांतून व पत्राांतून सिकाचे अरभनांदन केले . सन १८७८ साली जेव्हा हे
धिि बाांधून पिे झाले , ते व्हा पाटावे पािी जमीनीला रदल्याने ती रनकस व रनकाम होते असा भलताच
र्ैिसमज शेतकिी समाजात पसिला होता त्यामळे या धििाचे पािी कोिीच शेतकिी आपल्या शेतीसाठी
घेईना! अशा अडचिीच्या प्रसांर्ी लोकाांचा र्ैिसमज दू ि किण्यासाठी ज्योरतिावाांनी माांजिी येथील दोनशे
एकि जरमनीत त्याच साली पाटाच्या पाण्यावि मोठे बार्ाईत पेिले . या बार्ाईताांत पािात्य िाष्ट्राांतून
रपकिािी कोबी, फलकोबी, बटाटे , सांत्रे, मोसांबी इत्यादी नवी रपके प्रथमतः ज्योरतिावाांनी लावली. या पूवी
पिे भार्ात ही रपके मळीच नव्हती. या जरमनीत ऊसाचे मोठे रपक काढू न त्याांनी र्ूळ तयाि केला. पाटाच्या
पाण्याने ऊसाचे पीक चाांर्ले येते याचे प्रत्यांति लौकिच सवांना येऊन चकले आरि नांति हळू हळू शेतकिी
लोक हे पाटाचे पािी घेऊ लार्ले ! पण्याजवळील माांजिीच्या जांर्लात फल्याांची नळी अजूनही सप्ररसद्ध
आहे आरि त्याच जरमनीत ज्योरतिावाांनी लावले ली आांबिाई अजूनही कायम आहे . यावरून ज्योरतिाव हे
रकती उमदे शेतकिी होते याची चाांर्ली कल्पना होते. ही शेती किीत असताना ज्योरतिावाांनी “शेतकऱ्याांचा
आसूड ” या नावाचे दोन रनबांध रलहू न ते त्यावेळच्या दीनबांधूतून प्ररसद्ध केले . धार्ममक बाबीत जसे
ज्योरतिावाांना वर्गवैरशष्ट्य नको होते तसेच ते त्याांना आर्मथक बाबतीतही नको होते! मठभि सावकािाांच्या
घिात हजािो लोकाांची धनदौलत अथवा जमीन-जमला जािे त्याांना पसांत नसे. शेतकऱ्याांच्या जरमनीं,
सावकािाकडे जाऊ नयेत म्हिून त्याांनी पिे प्राांतात सन १९७५ मध्ये शेतकऱ्याांची मोठी चळवळ केली.
जन्नि प्राांतातील शेतकिी कळावि रतकडील ब्राह्मि सावकािाांनी व जमीनदािाांनी मोठा जलू म
चालरवला होता व त्यामळे इ. स. १८८५ साली रतकडील शेतकऱ्याांनी ति सावकािाांच्या जमीनीवि
बरहष्ट्काि पकािला होता व त्याप्रमािे दोन वर्ग त्या जरमनी पडीत पडल्या होत्या! त्याांबाबत रतकडील
शेतकऱ्याांनी सिकािकडे समािे चािपाच हजाि सयाांचा अजग रदला. या कामात ज्योरतिावाांनी पढाकाि
घेऊन शेतकऱ्याांच्या अडचिी सिकािपढे माांडल्या. शेवटी हा लढा दोन वर्े चालल्यावि सिकािी
अरधकािी, सावकाि, जमीनदाि व ज्योरतिाव याांच्यात या बरहष्ट्कािाचा खल होऊन व्याजाचा व जमीनीच्या
लार्वडीचा दि कमी किण्याचा ठिाव झाला. सिकािने ‘डे क्कन ॲग्रीकलचिल ॲक्ट’ प्राांतभि जािी केला.
सिकािने शेतकऱ्याांना सांिक्षिाचे वचन रदले . त्यामळे शेतकऱ्याांनी हा सांप स्वखर्ीने सोडला!
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शेतकऱ्याांप्रमािेच मजिाांच्या सधाििेकडे व सांघटनेकडे ही ज्योरतिावाांचे लक्ष होते च! सन १९७६
साली िा० भाले कि व िा० िामचांद्र हिी कशदे या दोघाांना आपले भार्ीदाि करून “पिे कमर्मशयल अँड
कॉन्द्रॅक्टींर् कांपनी ”, या नाांवाची एक कांपनी स्थापन करून रतचेमाफगत त्याांनी खडकवासला बँक, मठा
नदीच्या पाटाचे बाांधकाम, येिवडा पलाचे बाांधकामाचा दर्ड आरि चना, पिे सातािा िस्त्याविील
डोंर्िाांतील बोर्दा कोििे इत्यादी अनेक लहानमोया कामाची कांत्राटे घेऊन त्याांनी ती कामे पिी केलीत.
त्यावेळीं ज्योरतबाांच्या या कामावि िोज तीन तीन हजाि मजूि असत. त्यामळे ज्योरतिावाांना मजिाांच्या
अडीअडचिींची चाांर्ली कल्पना आली. ज्योरतबा आपल्या कामाविील मजिाांना पष्ट्कळ सवलती दे त
असत. काम सांपताच चाांर्ल्या कािारर्िाांना बरक्षसे व सवग मजिाांना जेवि ति ज्योरतिाव नेहमीच दे त
असत! सन १८७९ साली ज्योरतिाव व त्याांचे स्नेही [ पढे िा० ब० ] नािायि मे घाजी लोखांडे याांच्या
प्रयत्नाने मांबईस रर्ििी कामर्ािाांचा परहला सांघ स्थापन झाला त्यावेळी त्याांनी मजूि चळवळ केल्यामळे च
सिकािने १८८५ साली मजूि चौकशीचे एक करमशन नेमून त्यावि ज्योरतबाांचे रमत्र व त्यावेळच्या
‘दीनबांधूच’े सांपादक नािायि मे घाजी लोखांडे याांना सभासद घेतले . या करमशनने कहदस्थानभि रफरून
सिकािकडे एक रिपोटग सादि केला. त्यात लोखांडे याांनी चाांर्ले काम केले आरि म्हिूनच त्यावेळेपासून
मजिाांचे पर्ाि रनरित झाले . रस्त्रया, परुर् व मले याांचे तास ठिले . रस्त्रयाांची िात्रपाळी बांद झाली व मजिाांना
सटीचे रदवस रमळाले . अशा प्रकािे रर्ििी मालकाांच्या रनयांत्रिाचा परहला कायदा फले , लोखांडे याांच्या
प्रयत्नानेच जािी झाला. यावरून ज्योरतबाांचे मजूि चळवळीचे कायग रकती मोलाचे आरि कसे अजिामि
िाहिािे आहे , याची कोिासही कल्पना येईल.
आज शेतकिी मजूि चळवळीचे मोयाने ढोल रपटले जातात. पि त्यात खिे कायग रकतीसे असते?
ज्योरतिावाांनी आपल्या या चळवळीचा अथवा त्याच्या पढािीपिाचा कधी ढोल रपटला नाही पि त्याांचे कायग
अजिामि ति िारहले च पि शेतकिी आरि मजूि दोन्द्हीही खऱ्या कष्टकिी वर्ाच्या चळवळीचे ते
महािाष्ट्रातील परहले उत्पादक होत, हे सत्य कोिालाही आरि केव्हाही नाकािता येिाि नाही ही र्ोष्ट मात्र
खिी! सािाांश की, ज्योरतिाव हे कहदस्थानातील परहले सोशरलस्ट होऊन र्ेले आहे त!
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प्रकरि १० : कै. णटळकांना णदले ली मदि
अशा प्रकािे एक ना दोन नव्हे ति आपि रनमाि केले ल्या अनेक चळवळींचे कायग किण्यात
ज्योरतिाव र्ढले होते. तिी त्यावेळीं महािाष्ट्रात उद्भवले ल्या इति महत्तवाच्या चळवळीपासून ते अरलप्त
नव्हते च! १८८२ साली महािाष्ट्रात कोल्हापूिच्या ४ थे रशवाजी महािाजाांचे प्रकिि उद्भवले आरि या
प्रकििाने या साली सािा महािाष्ट्र दमदमून र्ेला. कोल्हापूिचे ४ थे रशवाजी महािाज अल्पवयी
असल्यामळे ते थील एजांट व दिबािचे रदवाि िावबहादू ि महादे व वासदे व बवे ( ब्राह्मि ) या दोघा
र्ृहस्थानी दिबािात आपले मोठे च प्रस्त माजरवलें होते, पि चवथे रशवाजी महािाज हे जसजसे वयात येऊ
लार्ले तसतसे ते मोठे च स्वारभमानाने िाहू न िाज्याचा कािभाि स्वतः पाहू लार्ले . त्यामळे आपल्या
हातातील अरधकाि कमी होतात हे पाहू न िावबहादू ि बवे याांनी महािाजाांस वेड लार्ले आहे , अशी हू ल
उठरवली. सिकािच्या िाजनीतीनेही ती यावेळी न्द्याय दे वते चा खून केला आरि रशवाजी महािाजाांना वेडा
ठिवून अहमदनर्िच्या रकल्ल्याांत कोंडू न ठे रवले . पि त्यामळे महािाष्ट्रात मोठाच असांतोर् वाढला.
िाजघिाण्यातील मांडळींचे म्हििे की, महािाजाांना वेड लार्ले नसून हे केवळ कभाांड आहे . महािाष्ट्रातील
झाडू न साऱ्या वतगमानपत्राांनी या र्ोष्टीचा रनर्ेध केला व कोल्हापूि सांस्थान खालसा किण्याची इांग्रजाांची ही
यक्ती असावी असा दाट सांशय त्यावेळी सवांना उत्पन्न झाला. महािाजाांना जबिदस्तीने वेडा ठिवून कैदे त
त्याांचा अमानर्पिे छळ सरू असल्यामळे इांग्रज िाजनीतीच्या अन्द्यायीपिाची तीव्रति चीड ज्योरतिाव आरि
त्याांचे रमत्र याांना आली असल्यास आियग नाही. दीनबांधूने ति इांग्रज िाज्यकत्यांना न्द्यायाला जार्ण्याचा
इर्ािा रदला आरि बव्यांच्या फांद रफतिीत ब्राह्मिी कािस्थानावि चाांर्लाच प्रकाश पाडला. यावेळी
महािाष्ट्राांतील सवगच वतगमानपत्राांनी एकजटीने तोंड रदले . त्याांत पण्यास दोन वर्ापूवी रनघू लार्ले ल्या
केसिी पत्राच्या दोघा सांपादकाांवि िा. ब. बवे यानी सिकािी कोटात खटला भिला. केसिीचे ते दोन
सांपादक म्हिजे रटळक व आर्िकि हे होत.
रटळक यावेळी नकते च शाळे तून बाहे ि आले होते. आजच्या त्याांच्य असले ल्या इस्टे टीचा एक
शताांशही त्या वेळी त्याांचेजवळ नव्हता! नकते च िाजकाििाच्या आखाड्यात ते उतिले होते. रटळकाांविील
खटला मांबईच्या हायकोटात चालला होता. बॅरिस्टि लोकाांस दे ण्यास व इति खचास पैशाची फािच
अडचि पडू लार्ली. त्यावेळी भाांडिास लावण्याकरिता पैशाांची मदत रमळावी म्हिून काही पढािी मांडळी
ज्योरतिावाांकडे आली. त्याांना ही अडचि रनवेदन केली. पण्याांतील भवानी पेठेत िाहात असले ले मोठे
श्रीमांत व र्ळाचे अडते िामू शेट उिविे याांचेबिोबि ज्योरतिावाांची मोठी मैत्री होती. या दोघाांची मैत्री इतकी
दाट होती की, दोघाांपैकी एकमे काांच्या जेविाचे ताट एक. ज्योरतिावाांनी साांरर्तल्यावरून िा. िामू शेट
उिविे याांनी रटळकआर्िकिाांचा त्यावेळी दहा हजाि रुपयाांचा जामीन घेतला व वकील बॅरिस्टिाांनाही पैसे
रदले . ही मदत किण्यात ज्योरतिावाांचा एक मोठा हे तू होता तो असा की, रटळकाविील खटला खोटा
ठिल्यास रब्ररटश सिकाि कोल्हापूिच्या र्ादीवि अन्द्याय किीत आहे असे रसद्ध होईल. त्यामळें इांग्रज
सिकािला छत्रपती रशवाजी महािाजाांना कैदे तून मोकळे कििे भार् पडे ल आरि िा. ब. बवेसािख्या
स्वामीद्रोही आरि प्रजेवि जलू म कििाऱ्या प्रजाद्रोही प्रधानास अनायासे खो बसून र्ादीरवर्यी
भलत्यासलत्या सबबी पढे करून इांग्रजाांना छत्रपतीचे छात्र अफिातफि किता येिाि नाही. शेवटी या
खटल्याचा रनकाल लार्ून रटळक व आर्िकि याांना सिकािने चाि मरहने साध्या कैदे ची रशक्षा साांरर्तली.
महािाजाांना वेडे ठिरवण्यात सिकािने जिी न्द्यायरनष्ठिता दाखरवली, तिी पि पढे सिकाि आपल्या न्द्याय
दे वते स जार्ले म्हिून म्हिा ककवा त्यावेळी महािाष्ट्राांत असांतोर् पसिले ला होता म्हिून म्हिा
कोल्हापूिच्या छात्रपदाला सिकािने दख्खल रदली नाही. पढे रटळक-आर्िकि सटू न आल्यावि
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सिकािने त्याांना कैद केल्याबद्दल रनर्ेध व्यक्त किावा म्हिून मांबईतील सत्यशोधक समाजाचे तरुि पढािी
िा. ( पढे िा. ब. व. जे. पी. ) नािायििाव लोखांडे व इति मिाठे मांडळींनी डोंर्िी जेलपासून मांबईभि
परहल्याने रटळक-आर्िकिाांची मोया थाटाची रमकविूक काढू न त्याांना पानसपािी, हाितिे आरि
शेलपार्ोटे अपगि केले . पण्याांत ज्योरतिावाांनीही सत्यसमाजाची सभा भिवून त्या सभेत त्याांना शेलापार्ोटे
पानसपािी व हाितिे अपगि करून सिकािचा रनर्ेध केला.
या प्रकििी ज्योरतिावाांनी रटळक आर्िकिाांना जी मदत केली त्या सांबांधी रटळकाांचे पट्ट रशष्ट्य श्री.
निकसह कचतामि केळकि हे रटळक चरित्राच्या पान ७१ वि रलरहतात कीं, “रटळक-आर्िकि तरुांर्ातून
सटू न आले त्यावेळी त्याांच्या सत्कािात हे [ ज्योरतिाव ] ब्राम्हिेति पढािी सामील होते व ज्योरतिाव फले
याांनी कोल्हापूि प्रकििात िामशेठ उिविे याांजकडू न रटळकाांच्या जामीनकीबद्दल दहा हजाि रुपयाांची
जबाबदािी घेवरवली असे म्हितात.” तसेंच खद्द रटळकाांच्या खास ‘केसिी’ पत्रातून त्याच वेळी या
मदतीबद्दल ता० ३ आक्टोबि, १८८३ च्या केसिीच्या ३ िे पानावि सांपादकाने एक स्वतांत्र लाांबलचक स्फट
रलहू न त्याांत ज्योरतिावाांचा मोठा र्ौिव केला आहे !
ज्योरतिाव हे इांग्रज भक्त व ब्राह्मि जातीचे िे ष्टे आहे त, असे रवपयगस्त प्रलय त्यापूवी रभक्षकी
पत्राांतून उठत होते पि त्याांच्या या कृतीने आरि केसिीच्या सदि ले खाने त्या प्रलापास चाांर्ले च उत्ति
रमळाले . विील सवग हकीकतीवरून ज्योरतबा हे ब्राह्मििे ष्टे नव्हते ही र्ोष्ट ति उत्तम प्रकािे रसद्ध होतेच पि
त्यारशवाय इांग्रज िाजकत्यांच्या अन्द्यायमूलक धोििाचा ते प्रसांर्ी कसा योग्य मार्ाने रतव्र प्ररतकाि किीत
असत हे स्पष्ट होते.
शेवटी रशपायाांकडू न चौर्थ्या रशवाजी महािाजाांचा अहमदनर्िास मोठा छळ झाला. तो इतका की,
त्याची आठवि होताच काळीज थिािते ! या स्वारभमानी िाजपत्राच्या कमाची खिी कहािी अजून पढे आली
नाही. अरतशय मानखांडना किण्यात आल्यामळे एके रदवशी एका रशपायाशी मािामािी होऊन त्याांतच ता.
२५ रडसेबि सन १८८३ िोजी या ददै वी छत्रपतींचा प्राि रनघून र्ेला!
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प्रकरि ११ : िक्तीचे प्राथणमक णशक्षि
ज्या महाभार्ाने आधरनक काळातील अनेक सधाििाांना महािाष्ट्रात प्रथम जन्द्म रदला, त्याचे
हातून सक्तीच्या प्राथरमक रशक्षिाच्या चळवळीचा महािाष्ट्रात प्रथम उर्म झाला नसता ति महािाष्ट्रात तिी
तें एक मोठे नवलच वतगले असते! ज्योरतिावाांच्या सावगजरनक कायाची सरुवातच मळी रशक्षि प्रसािापासून
झाले ली आहे . रवद्यादे वीचे ते आजन्द्म एक मोठे कट्टे उपासक होते. रशक्षिप्रसाि हा ज्योरतिावाांच्या
चळवळीचा ओनामा होता! त्याांच्या कायाची इमाित त्याांना रशक्षिाच्या पायाविच मळी उभी किावयाची
होती. रशक्षि प्रसािासाठी त्याांचा आत्मा िोज तळमळत होता. रशक्षिाचे जीवनच प्रथम समाजाला
पाजण्याचा त्याांनी रनिय केला होता. आपल्या आयष्ट्याचे अध्यापेक्षा अरधक रदवस त्याांनी आजपयंत
रशक्षिासािख्या एकाच कायांत घालरवले होते. रशक्षिारशवाय सधाििा नाही म्हिून रशक्षि प्रसाि कििे हा
त्याांच्या चळवळीचा परवत्रा होता. आरि तो कसा फेकावा याचा कयास त्याांनी चाांर्ला बाांधला होता! रनिक्षि
आरि रनधगन जनतेत कायद्याच्या बडग्यारशवाय रशक्षि प्रसाि होिे नाही अशी आजपयंतच्या अनभवावरून
त्याांची खात्री होऊन चकली होती. इांग्लां डात यावेळी सक्तीच्या प्राथरमक रशक्षिाचा कायदा जािी किण्याची
चळवळ जोिात सरू होती. आमच्याही दे शात अशा कायद्याची जरूिी ज्योरतबानी सिकािला कळरवली.
सन १८७४ पासून सत्यशोधक समाजाच्या मांडळीनी सभाांतून ठिाव करून ते मांबई सिकािकडे पाठरवले
आरि रठकरठकािच्या लोकाांच्या नावाचे व सयाांचे रवनांती अजगही पाठरवले . दहा वर्ांनांति कोठे सिकाि
जार्े झाले ! मांबई प्िाांताच्या एज्यकेशन बोडाच्या अरधकाऱ्याांनी या मांडळीच्या म्हिण्याचा वरिष्ठ
सिकािकडे रिपोटग केला व त्यावेळच्या प्राांरतक अरधकाऱ्याांच्या रशफािशीवरून या प्रश्नाचा रवचाि किण्याचे
कहन्द्दस्थान सिकािने ठिरवले . इांग्लां डसािख्या सधाििेच्या रशखिावि चढले ल्या िाष्ट्रात सक्तीच्या
प्राथरमक रशक्षिाच्या प्रश्नाला मूतग स्वरूप प्राप्त होण्याच्या चाि वर्ांपूवीच म्हिजे इ० स० १८८४ साली
रवलायत सिकािने सक्तीच्या रशक्षिाच्या उपयक्तते बद्दल कहदिाष्ट्राचे मत अजमावून पाहाण्याकरिता एक
करमशन नेमले . या चौकशी करमटीचे अध्यक्ष मे . हां टिसाहे ब हे होते. हां टि करमशनने त्यावेळी बऱ्याच
लोकाांच्या साक्षी घेतल्या. त्या प्रसांर्ी ज्योरतिावाांची जी साक्ष झाली ती फािच महत्तवाची होती. सिकािच्या
साधकबाधक प्रश्नास ते हाि ति र्ेले नाहीतच, पि उलट त्याांनी सक्तीचे प्राथरमक रशक्षि सरू न कििे
कहदस्थान सिकािास कसे लज्जास्पद आहे , हे उत्तम तऱ्हे ने प्ररतपादन केले . हां टि करमटीपढे साक्ष दे ताना ते
म्हिाले की “सिकाि आपिास जनते चे मायबाप व खिे कनवाळू म्हिरवते, त्याप्रमािे खिोखिच जि
सिकािला जनते चा कळवळा येत असेल, ति सिकािने भल्याबऱ्या सबब व अडचिी लोकाांपढे न माांडता
१२ वर्ांच्या आतील मलीमलाांवि एकदम मोफत सक्तीचे प्राथरमक रशक्षि सरू किावे व म्यरनरसपल
करमयाांनाही सक्ती किावी अशी या कायद्यात तितूद व्हावी.” अशी ज्योरतिावाांची साक्ष झाली. या प्रसांर्ी
पढािले ल्या ब्राह्मि वर्ांपैकी रशकल्यासविले ल्या लोकाांनी सक्तीच्या रशक्षिारवरुद्ध साक्षी रदल्या, इतकेच
नव्हे ति फक्त ज्योरतिावाांखेिीज सक्तीच्या रशक्षिाची मार्िी कोिीच आपल्या साक्षीत न केल्यामळे
लोकमत सक्तीचे रशक्षिारवरुद्ध आहे , अशी सिकािने आपली समजूत करून घेऊन त्या प्रश्नाकडे जे
दलग क्ष केले ते कायमचेच.
यावेळी ज्योरतिावाांनी हां टि करमटीपढे सक्तीच्या रशक्षिाची रूपिे र्ा, इतक्या उत्तम तऱ्हे ने माांडली
होती की, ( धांदे रशक्षिाखेिीज बाकी ) रतचीच बहते क नक्कल इ० स० १९२२ सालच्या मांबई कायदे
कौस्न्द्सलात त्यावेळच्या रशक्षि मांत्र्याांनी सक्तीच्या रशक्षिाची योजना म्हिून एक बील पास करून घेतले .
असो; हां टि करमटीने त्यावेळी सक्तीच्या रशक्षिारवरुद्ध आपले मत दे ऊन या प्रश्नाची वासलात लारवली,
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तिी ते वढ्याने ज्योरतिाव व त्याांचे रमत्र रनिाश झाले नाहीत, ति त्याांनी सभाांतून, वतगमानपत्राांतून व आपले
पस्तकातून रशक्षि सांपादण्याबद्दल लोकाांना अखेिपयंत सािखा उपदे श केला.
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प्रकरि १२ : िन १८७७ चा भयंकर दु ष्काळ
प्रत्येक वीिाची अथवा महात्म्याची - त्याच्या कतृगत्तवाची पिीक्षा जर् मोया सचोटीने घेते आरि त्या
जर्ाला काळ हा त्याच सचोटीने नीट रनिखून व पािखून पाहातो! याचे प्ररतक सन १८७७ साली
कहदस्थानात चाांर्ले च प्रत्ययास आले . या साली काळाने भािताला कसोटीच्या पत्थिावि चाांर्ले घासले !
या वर्ी भाित दे शात मोठा भयांकि दष्ट्काळ पडू न लोकाांवि अरतशय दधगि प्रसांर् र्दिला! या दष्ट्काळात
भाितावि जो कहि ओढवला त्याचे विगन कििे कठीि होय. यापूवीच एक वर्ग अर्ोदि म्हिजे सन १८७५
मध्ये दरक्षि कहदस्थानाांत दष्ट्काळ पडला होता. त्यासाली अन्नावाचून दे शाांत फाि लोक मे ले नाहीत पि या
साली मात्र दे शाांतील लाखो लोकाांनी अन्न अन्न म्हिून आपले प्राि सोडले ! झाडपालादे खील सांपून र्ेला.
म्हिून काही लोकाांनी जनाविाांना चािावयाचा जो ज्वािीबाजिीचा अथवा र्व्हाचा कोंडा नव्हे ति केवळ
भसा तो दे खील खाऊन आपल्या पोटातील आर् रवझरवण्याची पिाकाष्ठा केली! पि पशूच्ां या खाद्यानेही
कोठे मनष्ट्य जर्ले ? आईबाप आपल्या पोटच्या मलाांना दे खील ओळखीनात, मर् नात्या-र्ोत्याची र्ोष्ट
कशाला? रकत्येकाांनी मलाबाळाांचे अन्नावाचून हाल पाहवत नाहीत म्हिून त्याांना रवर् दे ऊन मािले ! काही
लोक खावयास रमळे ना म्हिून स्वतः च रवर् घेऊन मे ले आरि ज्याांना रवर् खाऊन मिवेना अशा काही
रनशाचिाांनी ति खावयास काहीच रमळाले नाही म्हिून स्वतः च्या पोटचे-र्ोळे आपली ती लाडकी अभगक
भोपळ्याप्रमािे किकिा रचरून ते च रशजवून खाल्ले!! असे अघरटत व मानवी जीवनाला लज्जास्पद करून
सोडिािे पाशवी रनत्याचाि या समयी रकती तिी घडले ! या दष्ट्काळाांत कहदस्तानाांतील वीस कोटी
लोकसांख्येपैंकी दोन कोटी लोक अन्नावाचून भकेने चिफडू न मे ले! या साली काळाने जर्ाला चाांर्ले च
कसोटीला लावले . यासािखा दष्ट्काळ र्ेल्या शांभि वर्ात तिी पडला नाही असे त्यावेळच्या वतगमानपत्राांनी
म्हटले होते.
काळाशी झांजताना जर् हतबल मखाने आपले हात खाली टे कते पि अशा रनवािीच्या प्रसांर्ी त्याच
जर्ाांतील रविात्म्याांनी अथवा महात्म्याांनी काळापढे हादरून जाऊन पिाभवाने आपली मान कधीतिी खाली
झकरवली आहे काय? नाही! केव्हाही नाही! उलट अशा रनवािीच्या प्रसांर्ी त्याांनी काळावि रवजयच
रमळरवला आहे ! आरि त्याांनी तो त्याांच्यावि रमळरवला म्हिूनच त्याांना वीि अथवा महात्मे म्हटले र्ेले! या
वीिाांच्या रवजयामळे च काळाच्या तडाख्यातून जर्ाला स्वारभमानाच्या रजण्याने जर्ता आले !! काळाशी
झांजताना जर्ात आजवि झाले ल्या हतात्म्याांनी कोिता त्यार् केला याची ग्वाही इरतहास दे ईल आरि
अशाांपैकी ज्या लब्ध कथा तो रवसिला असेल त्याांचा पिावा ही पृर्थ्वी आरि रतच्याभोवती िात्रांरदवस रफरून
खडा पहािा दे िािे ते चांद्र, सूय,ग र्ृहमांडळ अथवा तािामांडळदे खील दे ऊ शकेल! जर्ातील थोिाांपैकी
बहताांच्या बहकथा येथे साांर्ा कशाला? त्यातील फक्त ज्योरतबाांचीच ते वढी एक येथे साांर्तो.
जीवाला जीव पािखा झाले ल्या त्या भीर्ि काळात कदग नकाळाच्या तडाख्यात साांपडले ल्या
जीवाांपैकी, रस्त्रया अथवा परुर् कोठे मोलमजिी किीत ति कधी भीक मार्ून आरि प्रसांर्ी चोिी व दिोडा
घालू न कशीतिी आपल्या पोटाची भडकले ली आर् रवझवीत होते. पि पष्ट्कळशा रनिाश्रीत झाले ल्या पि
रनष्ट्कलां क आरि रनष्ट्पापी बालकाांना याांपैकी एकही मार्ग सोयीचा नव्हता! आश्रयाचा कठलाही थािा
उिले ला नसल्यामळे त्याांना जर्ात एकच एक मार्ग अखेि मोकळा होता आरि तो म्हिजे अन्न अन्न किता
तडफडू न मििे हा होय!
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मानवी जीवनात सत्यासत्याच्या कैचीत सापडू न मािसाची कशी त्रेधा उडते याची सवानाच चाांर्ली
कल्पना आहे . बिे वाईट कळू लार्ल्यानांति त्याला आपला तोल साांभाळू न चालिे रकती कठीि जाते
याचीही कल्पना साऱ्याांना आहे च. उभ्या जन्द्मात काहींचे पाऊल नेहमी चकून पडते पि चाांर्ल्या जपून
चालिाऱ्याचे एकाद्या वेळी तिी चकते च. ज्याांचे कधीच चकले नाहीं असेही महाभार् या भूमीवि असतील
पि त्याांची सांख्या फािच थोडी असेल! ज्याचे कधीं काळी चकते असेच सवगसाधािि लोक फाि! अशा
चकाखोिाना थोडे बहत र्न्द्याचे धनी ठिवून त्याांना त्या पापाचे प्रायरित्त ककवा त्या र्न्द्याची सजा
कळीकाळाला कठोिपिे कदारचत दे ता येईल आरि म्हिून यावेळी काळाने आिांरभले ले हत्तयाकाांड हे त्याचे
प्ररतक होते असे क्षिभि जिी मानले , तिी त्यात काळाने वाळल्याबिोबि जेव्हा ओले जाळण्याला सरुवात
केली ते व्हा ज्योरतबाांना ते खपले नाही!! ज्याांना जर्ात बिे वाईट काहीच कळत नाही व ज्याांना जन्द्मात
पापाची नसती कल्पना एकदाही कधी रशवली नाही अशा लाखो रनिपिाध, रनष्ट्कलां क आरि रनष्ट्पापी
बालकाांची कत्तल जेव्हा काळाने या हत्तयाकाांडात सरु केली ते व्हा मात्र काळाच्या या घोि कृत्याला तोंड
दे ण्याचा ज्योरतिावाांनी दृढ रनिय केला!!
सन १८७४ पासून ज्योरतिावानी आपल्या काही रमत्राांना रमळू न मोठाली कांत्राटी कामे घेण्याचे सरू
केले होते हे वाचकाांना मार्े एका रठकािी वाचल्याचे आठवत असेलच. ते व्हापासून र्ेल्या तीन चाि वर्ात
बिीच कांत्राटी लहान मोठी कामे पिी करून त्याांनी चाांर्ला नफा रमळरवला होता. या सालीही त्यापैकी
काही कामे चालू होती आरि मळामूठा नदीविील धििाच्या नळीच्या बाांधकामाचे कांत्राट यावेळी त्याांनी
घेतले होते. या त्याांच्या कामावि हजािो मजूि यावेळी पोट भिीत होते. आईला मूल भािी झाले ल्या या
काळात इतक्या मजिाांना पोसिे हे कृत्य लोकाश्रयाच्या दृष्टीने पारहल्यास काही कमी मोलाचे ठित नाही,
पि ज्योरतिावाांच्या अांतः कििाांत वसिाऱ्या दयेची अथवा उदािते ची मयादा येथविच थोपले ली नव्हती!
ति त्याांच्यात ती सार्िाप्रमािे अफाट व अमयाद पसिले ली होती!! आरि म्हिून कमावले ली अख्खी दौलत
आपली जन्द्मात कामी येिािी अठिा वीस हजािाांची पज
ां ी यावेळी काळाशी झांज मािण्यात-अथात् या
हत्याकाांडात िाष्ट्रातील असांख्य रनिपिाधी व रनष्ट्कलां क बालवीि जे केवळ काळाच्या दां डेलीने बळी पडत
होते, चिफडू न उपाशी मित होते त्याांच्या जीवदानाथग ज्योरतिावाांनी थोि मनाने ती लटरवली!
दष्ट्काळ जाहीि होऊन चाि दोन आठवडे लोटत नाहीत तोच ज्योरतिावानी पिे येथे धनकवाडी
कँपवि एक छात्रालय उघडले ! या छात्रालयात िोज सकाळी एक हजाि व सांध्याकाळी एक हजाि ज्वािीबाजिीच्या भाकिी असहाय्य अशा लहान मलाांना वाटण्यात येत असत! अन्न खाऊ लार्ले ल्या लहान
अभगकापासून तो बािा वर्े वयापयंतच्या मलाांनाच फक्त ते थे डाळीचे पािी व भाकि अथवा भाजी भाकिी
रमळे . प्रत्येक मलाला त्याच्या वयाच्या मानाने चतकोि भाकिीपासून तो अधी पाऊि व एक अशी भाकिी
रदली जाई. मलाांनी भाकिी छात्रालयात खावी. त्याला अथवा त्याच्या बिोबि आले ल्या पालकाांस ती घिी
नेण्याची बांदी असे. या छात्रालयात िोज लहान मोठी दोन ते अडीच हजाि मले जेविास येत असत.
ज्योरतिावाांनी स्थापले ल्या या छात्रालयासाठी त्याांचे रजवलर् रमत्र िाम शेठ उिविे, हिी िावजी
रचपळू िकि व पिे म्य. क.चें हे ल्थ ऑरफसि रशवाप्पा याांनी अडचिीच्यावेळी पैशाने व अांर् मे हनतीने बिीच
मदत केली. ज्योरतिावाांचे हे छात्रालय नऊ मरहने चालू होते! पढे पाऊस पाडू न लोकाांचा चरिताथग भार्ू
लार्ल्यावि ते त्याांनी बांद केले .
या अवर्गिात लाखो बालके काळाने आपल्या घशात घातली. फाि ति दोन अडीच हजाि रजवाांना
ज्योरतिावाांनी जर्रवले असेल! म्हिून ते वढ्याने त्याांनी काळावि असा कोिता मोठा रदस्ग्वजय रमळरवला
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असा प्रश्न कदारचत काही प्ररतपक्षीयाांकडू न उपस्स्थत केला जाण्याचा सांभव आहे , पि त्याचे उत्ति अर्दी
साधे आरि सोपे आहे ! आईला ले करू पािखे झाले ल्या त्या काळात इतका उदािपिा आमच्या महािाष्ट्र
प्राांती कोिी तिी दाखरवला काय? ज्योरतिावाांनी त्या प्रलय काळी जर्ासाठी आिखी काय किता
येण्यासािखे होते? आपली प्रािरप्रय असले ली सवग सांपदा तशा काळात त्याांनी पाण्याप्रमािे खर्मचली!
आपले होते नव्हते ते सािे सांपरवले !! आपल्या ताकदीच्या बाहे ि त्यार् केला!!! त्या त्यार्ाची ककमत आता
कशाने किता येईल? या समयी आम्हास मार्ील एका सांताांच्या त्यार्ाची आठवि होते. उदाहििासाठी
आम्ही ती येथे दे तो. महािाष्ट्र दे शात महासाध तकािाम याने आपल्या शेतात रपकले ल्या खांडीर्िती
धान्द्याची कशपलीभि अन्न घिात न ठे रवता दष्ट्काळाच्या साली र्ोिर्िीबाांना कशी खैिात केली याची कथा
मिाठी मलखातील जनतेला चाांर्ली ठाऊक आहे . तकािामाच्या या खैिातीतील धान्द्याने रकती लोक
जर्ले असतील? याचे जे उत्ति ते च ज्योरतिावाांच्या या अन्न छात्रालयाचे दे ता येईल. थोिाांच्या थोिपिाची
ककमत त्याांच्या अांतःकििाच्या थोिवीवरून किावयाची असते. त्याांचे कृत्य रकतीही लहान अथवा मोठे
असो!
सांत तकािामाने वाटू न रदले ल्या धान्द्याचे माप एखाद्या र्रितकािाने काढले असेल ककवा अजून तो
ते काढील, पि ते वढ्यावरून जसे त्याांच्या रदलदाि व उदािपिाचे र्रित त्याला कठल्या तिी मापाने
अथवा आकड्याने काढता आले नाही ककवा अजूनही ते किाला शक्य नाही, तसे-अर्दी हबेहब तसेज्योरतिावाांनी िोज वाटले ल्या हजािो भाकिींची बेिीज र्रितकाि जोडू शकेल पि त्याांच्यासािख्या
सामान्द्य स्स्थतीतील र्ृहस्थाने तशा-मानवी जीरवताच्या आशेचा तांतू तटले ल्या-त्या महाकाळात जी दया,
धैयग व जी दानत दाखरवली, त्याचे माप अथवा मोल त्याकाळी जर्ात किाला तिी किता आले असेल
काय? ककवा आज ते किाला किता येिे शक्य आहे काय?
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प्रकरि १३ : ज्योणिरावांचे राजकीय क्षे िािील कायप
आपल्या िाष्ट्रातील आधरनक उपयक्त सधाििाांचे उत्पादकत्व जसे ज्योरतिावाांकडे जाते, तसे
आपल्या दे शातील स्विाज्याच्या आरि स्वातांत्र्याच्या चळवळीचे जनकत्वदे खील त्याांच्याकडे च जात आहे .
आरि म्हिून त्याांची िाजकीय मते अरधक स्पष्ट शब्दात पढे माांडिे जरूिीचे आहे .
कहदस्थानात इांग्रजी सत्ता सरू झाल्यानांति इांग्रजी रवद्येचे म्हिजे वारघिीचे दध प्याले ल्या
सरशरक्षताांच्या परहल्या रपढीतून प्रथम जि कोिी कहदभूमीच्या स्विाज्याचा व स्वातांत्र्याचा टाहो फोडला
असेल ति तो ज्योरतिाव फले याांनी होय! ज्यावेळी ज्योरतिावाांनी आपल्या जन्द्मभूमीला स्वातांत्र्य प्राप्त करून
दे ण्यासाठी इांग्रजी िाजसत्तेरवरुद्ध बांड उभािण्याचा रनिय केला होता त्यावेळी दे शात इांरडयन नॅशनल
काँग्रेसचा जन्द्मही झाला नव्हता. इतकेच नव्हे ति काँग्रेसच्या जन्द्माच्या चाळीस वर्े अर्ोदि ज्योरतिावाांनी
हे धाडस योरजले होते.
आपल्या ब्राह्मि रमत्राच्या लग्नात ज्योरतिावाांचा जो अपमान झाला तो त्याांना रर्ळता आला नाही.
त्याने त्याांच्या रवचािात मोठी क्राांती घडली! त्याांना कळू न आले की, आपल्या मायभूमीत वर्गभेदाांचे,
धमगभेदाांचे व जातीभेदाांचे मोठे थोिले बांड माजले असून त्यायोर्े सामारजक रवर्मता, मानरसक दौबगल्य व
र्लामीवृत्ती रनमाि झाली आहे व त्यायोर्े दे शातील क्षात्रते जास रशरथलता आली आहे , तसेच लोकाांत
बेकी, आळस व अज्ञान पसिले आहे ; आरि त्यामळे च दे श इांग्रजाांना सहजासहजी पादाक्राांत किता आला
आहे ; अशा स्स्थतीत आपि स्वदे श स्वातांत्र्याकरिता जे बांडाचे रनशाि उभािले आहे त्यात आपिाला
कदापीही यश येिाि नाही. स्वदे शरहतासाठी, बांड उभाििे हा यशस्वी व रहतकािी उपाय नसून या
बदलले ल्या मनूत इांग्रजी िाज्याबिोबि या दे शात आले ल्या अनेक पािात्य सधाििा येथे रुजवून त्यािािे
दे शाला उन्नत केल्याने आपला दे श पढे अल्पकाळात स्वतांत्र होईल त्यारशवाय दसिा यशाचा मार्ग नाही,
अशी त्याांची यापूवीच खात्री पटली होती आरि म्हिून बांडाचा रवचाि सोडू न अनेक आधरनक सधाििा
आपल्या दे शातील जनते त घडवून आिण्याची पिाकाष्ठा ते अहोिात्र किीत होते. या सधाििा घडवून
आिताना त्याांना महािाष्ट्रातील रभक्षकशाहीकडू न व िाजकीय लोकाांकडू न कसा रविोध झाला हे
सािाांशरूपाने आतापयंत वाचकाांपढे आले च आहे . त्या उलट या सधाििाांचा िाष्ट्रात प्रसाि किण्याच्या
कामी ज्योरतिावाांना बऱ्याच यिोरपयन रमशनऱ्याांनी व सिकािी अरधकाऱ्याांनी चाांर्ली मदत केली होती
आरि म्हिून त्याांच्या त्या मदतीबद्दल वेळोवेळी ज्योरतिावाांनी त्याांचे कृतज्ञतापूवगक आभाि मानले आहे त.
असे होते तिी ज्यावेळी सिकािी धोिि जनते च्या रहताचे नसे त्या त्या प्रत्येक वेळी त्याांनी रततक्याच
खांबीिपिाने सिकािवि सडकून टीका हासडली आहे !
ज्योरतिाव हे सन १८७४ ते १८८३ पयंत म्हिजे बिोबि दहा वर्े पिे म्यरनरसपल करमटीचे
सभासद होते! या दहा वर्ांत त्याांनी करमटीत जी बहमोल कामरर्िी केली त्याचे विगन किण्यास येथे वेळ
नाही. तथारप करमटीत मेंबि असताना त्याांनी सिकािशी जे दोन हात केले त्याची काही उदाहििे येथे
दे तो. पण्यात जनी मांडई होती ती मोडू न एक मोठे नवे माकेट पिे म्य. क. ने बाांधावे अशी सन १८८० च्या
समािास जेव्हा एक सूचना आली ते व्हा त्या सूचनेला ज्योरतिावाांनी मोठा रनकिाचा रविोध केला. पि
त्याांच्या त्या रविोधाला म्यरनरसपल करमटीमधील यिोरपयन आरि ब्राह्मि सभासदाांनी थोडीदे खील दाद
रदली नाही. खिे पाहता ज्योरतिाव आरि झाडू न सािी सत्यशोधक मांडळी हे माकेट बाांधण्याच्याच रवरुद्ध
होती. माकेट बाांधले जात असताना हा पैसा रवनाकािि खचग होत आहे , अशी सत्यशोधक पढाऱ्याांची नेहमी
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भार्िे होत होती. त्यातून ज्योरतिाव हे ति प्रथमपासून हे माकेट बाांधले जाऊ नये अशा मताचे होते व
मीठर्ांज, वेताळ वर्ैिे पेठाांत सभा भिल्या असताना त्याांतून तसे ते बोलले ही होते. माकेटवाचून पिे शहिाचे
मळीच अडले नाही. जनी मांडई असता नवे माकेट बाांधून र्िीब लोकाांपासून किपट्टीच्या नावाखाली वसूल
केले ले लाखो रुपये दर्डमातीत घालण्यापेक्षा तोच पैसा प्रथम पिे म्यरनरसपारलटीने आपले हद्दीत
ताबडतोब सक्तीचे रशक्षि सरू किण्याच्या कामी खचग किावा व अज्ञानाने र्ाांजले ल्या दीन जनतेला
सरशरक्षत करून रतचा दवा घ्यावा असे ज्योरतिावाचे म्हििे होते! पि ज्योरतिावाांच्या सूचनेप्रमािे अजाि
जनतेला सजाि किण्याचे पातक (!) कििाि तिी कोि? ज्योरतिावाांची सूचना भट म्यरनरसपारलटीच्या
एकाही सभासदाला पचिािी नव्हती हे ति रलहावयास नको! त्याांच्या या सूचनेचा सिकािी र्ोऱ्या
अरधकाऱ्याांनी कदारचत काही रवचाि केला असता, पि या माकेटला दे ण्यात येिािे नाव ‘िे ’ हे त्यावेळच्या
मांबई प्राांताच्या र्व्हनगिाांचे नाव होते. कहदस्थानच्या जनते च्या तोंडात रवद्यामृत ढोसून रतला सशक्त
बनरवण्यासाठी एका र्ोऱ्या साहे बाच्या होिाऱ्या स्मािकाला खो घालण्याचे पातक र्ोऱ्या लोकाांनी तिी का
किावे? त्यावेळी पिे म्य० क० चे झाडू न सािे सभासद सिकािीरनयक्त असत व त्यात करमटीचा अध्यक्ष
कले क्टि असे. कले क्टि व इति रमळू न एकांदि समािे ४० सभासदाांपैकी ८/१० तिी र्ोिे अरधकािी म्य०
क० वि असत. ज्योरतिावाांनी हे ‘िे ’ माकेट होऊ नये म्हिून रजतके प्रयत्न केले व ज्या ज्या र्ोऱ्या साहे बाांना
भीड घालावयास आरि रवनांती किावयास ते र्ेले, त्या त्या टोपीवाल्या साहे ब लोकाांशी ते वाईट झाले . हे
पाहू न काही टोपीवाल्या साहे बाांना समाधान वाटू लार्ले . पिांत ज्योरतिावाांनी त्याची रबलकूल पवा केली
नाही! अखेि माकेट बाांधण्यात आले . या माकेटप्रकििी त्या काळात ज्योरतिावानी र्व्हनगिच्या नावास न
जमानता जो रविोध केला तो पारहला म्हिजे त्याांच्या अांर्ी असले ल्या धाडसाची कल्पना होते.
ज्योरतिावाांच्या अशाच दसऱ्या एका धाडसाची आम्हास या प्रसांर्ी आठवि होते. ते त्याांचे धाडस
म्हिजे सन १८८० मध्ये पिे म्य० क० पढे त्यावेळचे व्हाइसिाय हे पण्यास भेट दे िाि त्यावेळी त्याांच्या
स्वार्ताथग एक हजाि रुपये खचग किावेत असा प्रश्न आला असता त्यावि ज्योरतिावाांनी ही िक्कम खचग
किण्यास आपला रविोध असल्याचे त्यावेळच्या म्य० क० च्या अध्यक्षाना ले खी कळरवले हे होय! हे ले खी
पत्र अजूनही पिे म्य० क० च्या दप्तिात दाखल आहे . र्व्हनगिाांच्या अथवा व्हाइसिायाांच्या स्वार्तास
आजच्या अनकूल काळात जाहीि किण्यास रकती लोक कहमत कितात? आरि ज्योरतिावाांनी ही असली
धाडसी कृत्ये आज साठ वर्ांपूवीच केलीत! त्यावेळी त्याांनी बाांधले ली कहमत ही रकती थोि दजाची होती
याची कल्पनाच केली पारहजे! असले अचाट धैयग त्याकाळी तिी एकया ज्योरतिावाांखेिीज सवग
कहदस्थानात दसऱ्यानी कोिी दाखरवले आहे काय?
ज्योरतिावाांच्या कायाच्या अर्दी सरुवातीला त्याांना जिी पष्ट्कळशा यिोरपयन अरधकाऱ्याांनी मदत
केली होती तिी पि पढे पढे मात्र जेव्हा ज्योरतिाव हे इांग्रजी िाजवटीतील दोर् काढू न तीवि
वतगमानपत्राांतून, सभामधून व पस्तकाांतून कडक टीका करू लार्ले ते व्हा मात्र काही र्ोिे लोक त्याांचा
मत्सि करू लार्ले ! याबाबत ज्योरतिाव आपि रलरहले ल्या र्लामरर्िी पस्तकाच्या पांधिाव्या भार्ात
रलरहतात की, “भटपाांड्याचे बांड उपस्स्थत झाले ते व्हापासून बिे च यिोरपयन सभ्य र्ृहस्थ माझ्याशी
परहल्यासािखे मन मोकळे करून नीट न बोलता मला पारहल्याबिोबि कपाळावि आया घालू लार्ले ,
ते व्हाां मी त्याांचे घिी येिेजािे सोडू न रदले .”
महािाष्ट्रात भटपाांड्याांचे बांड उपस्स्थत झाले त्यावेळी प्रथमच ज्योरतिावाांना सिकािच्या धोििाची
कल्पना आली. भटपाांडे खेडे र्ाांवातील अज्ञानी लोकाांत तांटे उपस्स्थत कितात, म्हिून त्याांना कामावरून
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काढण्यात आले पारहजे असे ज्योरतिावाांचे म्हििे होते; पिांत भटपाांड्याांच्या मदतीने जनते वि कि लादिे
सिकािास सोपे जात असल्यामळे सिकािने पाांड्याांचा कैवाि घेतला. ज्योरतिावाांची ही चळवळ जेव्हा वाढू
लार्ली; ते व्हा काही र्ोिे साहे ब ति ज्योरतिावाांकडे वक्र दृष्टीने पाहू लार्ले . तिी ज्योरतिावाांनी त्याची
मोठीशी रफकीि वारहली नाही, पि या प्रकििामळे एवढे मात्र झाले की, त्याांचे लक्ष सिकािच्या प्रत्येक
खात्याकडे र्ेले व त्याचे रनिीक्षि करून प्रत्येक खात्यात ब्राह्मिेति लोक असल्यारशवाय जनतेला खिे
सख होिाि नाही, अशी त्याांची खात्रीची समज झाली व म्हिूनच त्याांनी आपल्या प्रत्येक ले खाांतून व
पस्तकाांतून प्रत्येक खात्यात सवग जातींच्या लोकाांचा भििा झाला पारहजे असे प्ररतपादन केले आहे .
रवशेर्तः शाळा खात्याांत सवग जातींच्या पांतोजींची नेमिूक केली पारहजे, यारवर्यी ते नेहमी यिोरपयन
शाळारधकाऱ्याांबिोबि बोलिे किीत असत.
सिकाि शेतकऱ्यापासून सक्तीने जो लोकलफांड वसूल किते त्याचा शेतकऱ्याांकडे ते उपयोर्
किीत नाही. म्हिून ज्योरतिाव नेहमी सिकािची खिडपट्टी काढीत असत.
शद्राजींचा आहे लोकल तो फांड । त्याांचे काांहो भांड ज्योती म्हिे ॥
िाजे धमगशील म्हिरवती । आताां काांिे मार्े घेती ॥
रवद्या द्यावी पट्टी पिती । रधः कारूनी साांर्े ज्योती ॥
याप्रमािे बऱ्याच अभांर्ाांतून व ले खाांतून ज्योरतिावाांनी सिकािवि कडक टीका केली आहे . ती सवग
येथे दे ता येिे शक्य नसल्यामळे वि फक्त दोनतीन ओळीच रदल्या आहे त. सक्तीचे रशक्षिाच्या
मार्िीच्यावेळी हां टि करमशन पढे साक्ष दे ण्याच्या प्रसांर्ी, कोल्हापिचे र्ादीवि उपस्स्थत झाले ल्या सांकटाचे
वेळी आरि िे माकेट प्रकििाचे वेळी ज्योरतिावाांनी सिकािला उघडपिे जो रविोध केला तो त्याकाळी खास
सामान्द्य नव्हता.
ब्राह्मि अरधकाऱ्याांविच नव्हे ति र्ोऱ्या अरधकाऱ्याांविही ते कडक टीका किीत असता इांरजरनअि
खात्यावि िचले ल्या एका पोवाड्यात त्याांनी असे म्हटले आहे की,
चाल ॥ ठे पले र्ोिे येऊन । कचेिी तांबू घेऊन । थकले रशकाि खेळून ॥
कार्दी सया करून । भटावि बाकी सोंपवून । रवसावा ग्लास घेऊन ॥
चाल ॥ शोभती रखसे कोचास । वारचती न्द्यूजपेपिास । मान पहा
मधी डकलीस ॥
याच पोवाड्याांत ते पन्द्हाां म्हितात :न्द्यायशील म्हिरवताां आताां तम्ही आमचे भूपरत । दया नाहीं शद्राांची रचत्ती ॥
॥ चाल ॥ अनभव स्वतः लक्षून साांर्तो खिें रनक्षून । सवग जाती रनवडू न ।
घ्यावी सांख्या प्रमाि । द्यावी कामें नेमून । होईल सख समाधान ॥
॥ चाल ॥ घारलतो पदिी चकीस । नेरमता एका जातीस । प्रवेश नाही शद्रास ॥
॥ चाल प० ॥ एक जातीचे सवग रमळू न दे श नारडती । बाकीचे तोंडाकडे पाहाती ।
ज्योरतिाव बोधी करूां नये एक जात भिती । भरिती होळकि पोती ॥ ५ ॥
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तसेच र्लामरर्िीत रदले ल्या एका अभांर्ात ते सिकािला म्हितात की, तमच्या न्द्यायी म्हिवून
घेिाऱ्या िाज्यात वरकलाांची महार्ाई । न्द्यायारधशा दया नाहीं ॥ १ ॥
पाप पण्य जेथें नाही । पैशा पिते दादा भाई ॥ २॥
रनत्य जमती एके ठाईां । शद्राांची ती दाद नाहीं ॥ ३ ॥
१८८५ सालच्या रडसेंबि मरहन्द्यात कै. दादाभाई नविोजी नावाच्या पािशी जातीच्या र्ृहस्थाांनी
िाष्ट्रीय सभेची स्थापना केली; व रतचा जलसा वर्ातून एकदा किण्यात येऊ लार्ला. पि या सभेस
दे शातील वीस कोटी शेतकिी लोकाांपैकी एकही र्ृहस्थ हजि िहात नसे. मोठमोया सिकािी नोकऱ्या
रमळवून िाज्यकािभाि आपल्या जातभाईांच्या हाती यावा म्हिून पाच दहा ब्राह्मि व व्यापािात आपिास
चाांर्ली सवलत रमळावी म्हिून पाच दहा व्यापािी जातीचे बडे बडे लोक जमून, वर्ांतून एकदा िाष्ट्रीय
सभेच्या नावाखाली आपल्या फायद्याचे चाि दोन ठिाव पास करून लोकाांची व रवशेर्तः सिकािची
रदशाभूल करू लार्ले . त्यावेळच्या िाष्ट्रीय सभेत (१) सिकािने कहदी लोकाांना मोठाल्या पर्ािाच्या व
मोठमोया हद्याांच्या जार्ा द्याव्यात. (२) कहदस्थानच्या आयात अर्ि रनयात मालास कहदी व्यापाऱ्याांना
अमक अमक सवलती दे ण्यात याव्यात. (३) सिकािने वरिष्ठ रशक्षिाविील आपली किडी नजि दू ि
किावी. (४) हत्यािे वापिण्यास पिवानर्ी द्यावी. असे ठिाव पास होत असत. पिांत प्राथरमक रशक्षिाचा
असा प्रसाि किावा अर्ि सक्तीचे प्राथरमक रशक्षि सिकािने मोफत सरू किावे, ककवा सिकािने
शेतकऱ्याांची सधाििा करून त्याना अमक सवलत द्यावी; असा एकही ठिाव या िाष्ट्राच्या नावावि र्ोंधळ
घालिाऱ्या िाष्ट्रीय सभेत कोिी आिीत नसे. मर् ते पास होिे ति दू िच! ‘स्विाज्य’ हा शब्द त्यावेळी
उदयही पावला नव्हता, िाष्ट्रीय सभादे खील स्विाज्य रमळावे या हे तूने भित नव्हती ति ‘सिाज्या’ साठी ती
भित होती. पैशाच्या व रशक्षिाच्या जोिावि िाष्ट्राच्या नावाखाली या िाष्ट्रीयवाल्या लोकाांनी असा
सावळार्ोंधळ घालावा, हे ज्योरतिावाांना आवडले नाही. त्याांनी या िाष्ट्रीयवाल्याांचे कान उघडण्याचा रवचाि
केला.
सन १८८९ सालच्या रडसेंबि मरहन्द्यात िाष्ट्रीय सभेचे पाचवे अरधवेशन मांबई येथे सि वइलम
वेडिबनग याांच्या अध्यक्षतेखाली भिले . त्यावेळी ज्योरतिावाांनी मांबईस येऊन िाष्ट्रीय सभेसाठी जो मांडप
तयाि केला होता या मांडपाच्या दिवाजासमोि शेतकऱ्याचा एक मोठा जांर्ी पतळा उभािला होता! या
शेतकऱ्याच्या डोक्यावि फाटके पार्ोटे , अांर्ात अांर्िखे नसून खाांद्यावि घोंर्डी, एक फाटकी व आखड
लां र्ोटी लावून त्याच्या एका हातात कोयता रदला होता व दसऱ्या हातात एक मोठा ढलपा रदला असून त्या
ढलप्यावि “िाष्ट्रीय सभा ही दे शातील बहजन समाजाची नसून मठभि पाांढिपेश े व भाांडलदाि व्यापाऱ्याांची
ती आहे . दे शाांतील वीस कोटी शेतकऱ्याांपैकी एकही प्ररतरनधी रतच्यात नाही. आरि जोपयंत शेतकऱ्याांचे
प्ररतनीधी तीत घेतले जात नाहीत, तोपयंत दे शातील खऱ्या वीस कोटी प्रजेचा रतला पाकठबा रमळिाि नसून
हीला िाष्ट्रीय सभा म्हिता येिाि नाही.” शेतकऱ्याचा उभािले ला हा पतळा र्वताचा बनरवला होता व तो
चाांर्ला तीस फट उां च होता!
सन १८८७ च्या समािास असाच एक धाडसी प्रयत्न ज्योरतिावाांनी केला तो म्हिजे महािािी
स्व्हक्टोरियाचे रितीय रचिांजीव ड्यक हे पण्यावरून जेव्हा रवलायते स र्ेले ते व्हा त्याांच्या एका सत्काि
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समािांभास हजि िाहू न कहदस्थानातील शेतकऱ्याांच्यावतीने त्याांनी ड्यकबिोबि एक रनिोप िािीस
पाठरवला. त्याचे विगन स्थलसांकोच्यास्तव येथे दे ता येत नाही पि पढील ग्रांथी आम्ही तो जरूि दे ऊ. असो.
आमच्या दे शावि आमच्या लोकाांचे - िाजाांचें नव्हे - िाज्य असावे अशी कल्पना त्यावेळच्या
कोित्याही दे शभक्ताच्या डोक्यात उत्पन्न झाली नव्हती; त्यावेळी ते रवचाि महात्माजींनी आपल्या
‘सावगजरनक सत्यधमग’ पस्तकात बोलू न दाखरवले आहे त. त्या पस्तकाच्या ‘सत्य’ या प्रकििातील
७ वे कलमाांत ते रलरहतात, ‘आपल्या सवांच्या रनमािकत्याने एकांदि सवग मानव स्त्रीपरुर्ास धमग, िाजकीय
स्वातांत्र्यता रदली आहे .”
पढे याच पस्तकातील “आयगभट ब्राम्हिाांचे वेद आरि सावगजरनक ईश्विप्ररित सत्याची तलना” या
भार्ात ते रलरहतात की, “आपिा सवांच्या रनमीकाने एकांदि सवग प्रािीमात्रास उत्पन्न किते वळ
े ी मनष्ट्यास
जन्द्मतः स्वतांत्र प्रािी रनमाि केला आहे . आरि त्यास आपापसाांत सािखे हक्काांचा उपयोर् घेण्यास समथग
केले आहे आरि याच काििास्तव प्रत्येक मनष्ट्य र्ावातील व मलखातील अरधकािाांच्या जार्ा
चालरवण्याचा अरधकािी आहे .”
विील रलखािावरून पाहाता ज्योरतिावाांचे िाजकीय क्षेत्रातील कायग रकती थोि व अमयाद आहे
याची वाचकाांना चाांर्ली कल्पना होईल. ज्योरतबा हे दे शात एक परहले पट्टीचे दे शभक्त होऊन र्ेले आहे त
यात शांका नाही. ते जसे धार्ममक व सामारजक स्वातांत्र्यासाठी जन्द्मभि खपले , त्याचप्रमािे दे शातील
त्यावेळच्या िाजकीय वातावििात भार् घेऊन र्िीब दबळ्यासाठी ते सिकािशीही वेळोवेळी झर्डले व
रभक्षकशाहीप्रमािेच शेवटी नोकिशाहीच्या िोर्ासही ते पात्र झाले . ज्योरतिाव हे िाजकीय स्वातांत्र्याचे रकती
चाहाते होते हे विील वाचनाने कोिासही कळू न येण्यासािखे असल्यामळे या रवर्यावि यापेक्षा अरधक न
रलरहले तिी चाले ल.
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प्रकरि १४ : बडोदा नरे श आणि फुले
सत्यशोधक समाजाची स्थापना केल्यापासून तो अांतःसमयपयंची समािे सतिा वर्े ज्योरतिावानी
आपि प्रस्थारपत केले ल्या बहरवध चळवळींचा प्रसाि किण्याच्या दृष्टीने अत्यांत धामधमीची अशी र्ेली. या
प्रचांड कायासाठी आपल्या उताि वयात त्याांना पष्ट्कळसे दौिे काढावे लार्ले व अरतशय दर्दर् सोसावी
लार्ली. जन्नि प्राांतात ति त्याांनी प्रत्येक खेड्याखेड्याांतून रफरून प्रचािकायग केले होते. तसेच कोकि
प्राांत, सातािा, सोलापूि, नारशक, ठािे, व मांबई इत्यादी इांग्रजी अांमलाखालील मलखाांत रफरून त्याांनी
बिीच व्याख्याने रदलीत. त्याांच्या या प्रचािकायाची कथा येथे दे ण्यासाठी आमच्याजवळ पिे शी जार्ा तिी
आहे कठे ! फक्त त्याांतील महत्तवाच्या र्ोष्टी सांरक्षप्तपिे येथे साांर्तो.
मांबईस ज्योरतिावाांची मधूनमधून व्याख्याने होत असत. पिांत सन १८८९ मध्ये ज्योरतिावाांनी मांबईस
चाांर्ला दोन मरहन्द्याचा मक्काम ठोकला व त्याांची शहिाच्या सवग भार्ाांतून अनेक व्याख्याने झाली. या समयी
मांबईस दे वदासी सोडण्याची चाल फाि बोकाळली होती व त्यामळे अनीतीला चाांर्ले च प्रोत्साहन रमळू
लार्ले होते. धमाच्या नावावि चालले ल्या या दे वदासी सोडण्याच्या दष्ट रूढीवि ज्योरतिावाांनी यावेळी
चाांर्लाच जोिाचा हल्ला चढरवला. तसेच यावेळी त्याांनी मांबईच्या नारभक वर्ात जार्ृती रनमाि करून
त्याांच्याकिवी ब्राह्मि रवधवा केशवपनावि सामदारयक बरहष्ट्काि पकािला! न्द्हावी लोकाांचा हा सांप मोठा
यशस्वी झाला! ब्राह्मि रवधवाांच्या डोकीविचे केस वाढू ां लार्ले त्यामळे घिोघि ब्राम्हिाांना घबिाट सटली.
न्द्हाव्याांच्या मोठमोया सभा झाल्या व परुर्ाांनी रस्त्रयाांवि हत्याि चालरविे बालीशपिाचे आहे असा सूि त्या
सभाांतून रनघू लार्ला. इांग्रजी व मिाठी वृतपत्रे िोज िांर्ू लार्ली. रतकडे पण्याच्या नारभकाांनीही मांबईच्या
आपल्या जातभाईांचाच मार्ग स्स्वकािला! लां डनच्या रस्त्रयाांनी रतकडे सभा भिवून मांबईच्या न्द्हाव्याांचे
अरभनांदन केले ! ते व्हा रभक्षकशाहीचे धाबे चाांर्ले च दिािले ! मांबई-पण्याच्या भटारभक्षकाांनीही आपल्या
रवधवा आया-बरहिींच्या डोक्यावि आपि स्वतः च शस्त्र रफिवून धमावि आले ले हे र्ांडाांति टाळण्याची तोड
काढली! उभयपक्षी झाले ल्या या सभाांतील हकीकती त्यावेळच्या वतगमानपत्राांतून अजूनही काही वाचावयास
रमळतात. त्या वाचून मोठा रवनोद वाटतो. असो; ब्राह्मिी धमाचे अरभमानी जो ब्राह्मि वर्ग आपल्याच घिात
आरि त्यातल्या त्यात आपिाांस जन्द्म दे िाऱ्या आईला अथवा आपल्या बाळपिी आपिास कडे काखेत
घेऊन साांभाळ कििाऱ्या बरहिीला त्याांची काही कसूि नसता केवळ त्या रवधवा झाल्याबद्दल त्याांच्या
नरशबाला दोर् दे ऊन न्द्हाव्यापढे पिपरुर्ाांपढे नेऊन बसवावे यात ब्राह्मिी धमाने कोिते ध्येय र्ाठले
असेल? ब्राह्मि लोक धमाच्या कैफात धांद होऊन आपल्या आईबरहिीवि कसायालाही न शोभिािी जलू म
जबिदस्ती िोज बेधडकपिे किीत होते. ज्याांच्या मनात आपल्या जन्द्मदात्या आईबरहिीबद्दल ही बद्धी
त्याांच्या मनात इतिे जनाबद्दल कोिते क्षद्र रवचाि वास किीत असतील याचा रनिगय दे िे वाचकाांकडे
सोपरवले ले बिे . ज्योरतिावाांना मािसकीची चाांर्ली कल्पना होती! इतकेच नव्हे ति ती ब्राह्मिाांत आरि
ब्राह्मिी धमाने र्लाम बनरवले ल्या लोकाांत पैदा करून दे ण्याचे एकच एक काम त्याांनी उभ्या जन्द्मात केले
आहे ! अशा या महाभार्ाच्या मनात अरखल स्त्रीवर्ाबद्दल उच्च कोटीचा आदि असल्यास आियग कठले ? स्त्री
वर्ग हा िाष्ट्राचा मातृवर्ग आहे या भावनेने त्याांनी आपल्या आयष्ट्याचा परहला भार् या वर्ाची सेवा किण्यात
घालरवला होता. रस्त्र-रशक्षि, रवधवा रववाह, बालहत्याप्ररतबांधक र्ृह इत्यादी चळवळी उभारून स्त्री-वर्ाची
अमोल सेवा त्याांनी केल्याचे वाचकाांना ठाऊक आहे च! ब्राह्मि रवधवाांच्या केशवपनाच्या िानटी चालीकडे
त्याांचे लक्ष र्ेले नसते तिच ते आियग घडले असते. ही चाल बांद किण्याबद्दल त्याांनी नारभकाांची ही चळवळ
उभी करून आपल्या ब्राह्मि रवधवा भरर्नींचा हा उत्तम कैवाि घेतला होता!
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आतापयंत आपल्या आयष्ट्यातील जवळजवळ चाळीस वर्ग ज्योरतिावाांनी खालसा मलखात आपली
बहरवध चळवळ चालरवली होती. पि दे शी सांस्थानाांतून ति रतचे कोठे नाव दे खील ऐकू येत नव्हते ही र्ोष्ट
लक्षात आल्यावि सन १८८० साली ते फलटि सांस्थानात व नांति पढे सावांतवाडीस र्ेले. फलटि येथे ति
त्याांची काही व्याख्यानेही झालीत! आरि सन १८८२ साली ते रनजाम िाज्यातील तेलांर्ि भार्ात मांबईकि
ते लर् पढाऱ्याांच्या आग्रहाने र्ेले होते. ते थे र्ेल्यावि त्याांची मिाठी भार्ेतून त्याांनी व्याख्याने किरवली व त्या
व्याख्यानाांचा ते लर् भार्ेतून अनवाद मांबईकिाांनी त्या त्या सभाांतून साांरर्तला; तसेच सन १९८४ पासून ते
बडोद्यास मधूनमधून जाऊ लार्ले होते आरि ते थे दे खील त्याांची काही व्याख्याने झालीत.
सांस्थानी प्रजेप्रमािेच बृहन्द्महािाष्ट्रातील िाजे महािाजे, सिदाि व जहार्ीिदाि इत्यादी बड्या
लोकाांतही जार्ृती उत्पन्न किावी यासाठी ज्योरतिावाांनी ‘र्लामरर्िी’ व ‘ब्राह्मिाचे कसब’ हे आपले दोन
ग्रांथ छापून तयाि होताच सवग िाजे, महािाजे व सिदाि दिकदाि इत्यादी बड्या लोकाांकडे पाठरवले होते
आरि त्यासोबत सत्यशोधक समाजाचे उद्देश व रनयम पाठरवले होते. पि त्यावेळी पष्ट्कळशा िाजे लोकाांना
जर्ातच काय पि खद्द आपल्या िाज्यात काय चालले आहे याची मारहती नसे आरि ती रमळरवण्याची
जरूिी पि त्याांना वाटत नसे! जबाबदािीच्या कार्दाांवि िोज नसत्या चाि दोन सया ठोकण्याची जेथे
तकलीफ होत असे ते थे त्यापैकी रकतीकाांनी ज्योरतिावाांची ती पस्तके वाचली असतील? इांग्रजी साम्राज्याने
अर्ोदिच त्याांना लळे पाांर्ळे करून सोडले होते! लढायाांवि जाण्याचे त्याांच्या नशीबाने आता टळले होते!
स्वतःचीच ज्याांना शद्ध िारहली नव्हती ते रबचािे प्रजेचे तिी काय रहत पाहिाि? िाजामहािाजाांना समक्ष
भेटून त्याांना उपदे शाने वळवावे असे सांस्थानाांशी सांबांध आल्यानांति त्याांना वाटू लार्ले होते. फलटिचे िाजे
नेहमी पण्यास असत. ते फाि जन्द्या मताचे होते पि त्याांना नेहमी बोलू न बोलू न ज्योरतबाांनी वळरवले होते.
सन १८८१ च्या रडसेंबिात श्रीमांत सयाजीिाव महािाज र्ायकवाड याांना बडोदा सांस्थानचे िाज्यारधकाि
रमळाले व ते सन १८८२ मध्ये पण्यास आले त्यावेळी ज्योरतिावाांनी या तरुि निे शाची भेट घेतली व त्याांना
काही बोध केला. या नवजवान िाजास ज्योरतबाांच्या पष्ट्कळ र्ोष्टी पटल्या. महािाज स्वभावतःच मोठे
तडफदाि व तैल बद्धीचे होते . मार्ासले ल्या बहजन समाजाच्या उद्धािासाठी ज्योरतिावाांनी चालरवले ल्या
चळवळीचा त्याांच्या मनावि फािच उत्कृष्ट परििाम झाला! आरि लर्ेच समाजोद्धािाच्या कायाला आपला
हातभाि लावण्यास ते उद्यक्त झाले त. महािाज दिसाल पण्यास येऊन मोठाले मक्काम ठोकू लार्ले व ते
पण्यास आले म्हिजे ज्योरतिाव व त्याांचे रशल्लेदाि महािाजाांना वािांवाि भेटून त्याांना आपल्या चळवळीत
भार् घेण्याचे योर् घडवून आिू लार्ले . सन १८८४ च्या अर्दी आिांभी ज्योरतिावाांनी पिे येथे ‘अनाथ
रवद्याथी

वसती र्ृह’ स्थापन केले . त्याांत पढे पढे शांभिपयंत रवद्याथी वाढले होते . तसेच ‘दीनबांध’,

‘सावगजरनक सभा’, ‘डे क्कन मिाठा रशक्षि समाज’ इत्यादी उपयक्त सांस्था स्थापण्यास त्याांनी समाजाच्या
मांडळीस प्रोत्साहन व मदत रदली. ज्योरतिावाांनी र्ायकवाड महािाजाांचे मन वळवून त्याांचेकडू न विील
सांस्थाांस दिसाल काही ठिारवक आर्मथक मदत दे वरवली. महािाजाांच्या रनमांत्रिावरून ज्योरतिाव सन
१८८४ च्या रडसेंबिमध्ये प्रथम बडोद्यास र्ेले होते. ते थे महािाजाांनी आपल्या वाड्यावि त्याांची काही
व्याख्याने ऐकली. शहिाांतही त्याांची दोन तीन व्याख्याने झाली. पढे देखील ते बडोद्यास अनेक वेळा र्ेले.
सयाजीिाव महािाज हे ज्योरतिावाांच्या प्रभावळीत सामील झाल्याचे पाहू न रभक्षकशाहीच्या सांतापाचा पािा
साहरजकच वि चढला! महािाज ब्राह्मि वर्ाच्या िोर्ास पात्र झाले ! झाडू न साऱ्या मिाठी पत्राांनी
महािाजाांवि रटकेचे जे भयांकि काहू ि उठरवले ते येथे विूगन आम्ही रवस्ताि वाढवू इस्च्छत नाही. याबद्दल
थोडक्यात साांर्ावयाचे म्हिजे इांग्रजाांकडू न महािाजाांना िाज्यावरून पदच्यत किण्यापयंत काही
ब्रह्मपत्राांनी प्रयत्न करून पारहले . बडोद्याचे रखचडी प्रकिि प्ररसद्धच आहे ! श्रीमांत महािाजाांच्या मनात
ज्योरतिावाांरवर्यी अत्यांत उच्च आदिभाव उत्पन्न झाला असल्यास नवल नव्हते. याचे थोडे प्रत्यांति आम्हास
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रदसले ते असे की, आम्ही ( या पस्तकाचा कता ) सन १९३० मध्ये बडोद्यास जाऊन श्रीमांत महािाजाांची
मलाखत घेतली असता त्याांनी महात्मा फले याांच्यासांबध
ां ी जे प्रशांसोद्गाि काढले ते खास पृर्थ्वीमोलाच्या
ककमतीचे होते! आम्ही १९२७ साली जे महात्मा फले याांचे चरित्र रलरहले ते महािाजाांनी मद्दाम वाचवून खद्द
ऐकले आरि त्यावि त्याांचा उत्तम अरभप्राय रलहू न आमचेकडे आला असून त्या पत्रात महात्मा फले
याांच्याबद्दल महािाजाांनी जी उत्कृष्ट मारहती नमूद केली आहे त्यातील एक वाक्य या रचमकल्या पस्तकाच्या
मखपृष्ठावि आम्ही रदले आहे . पढील चरित्रग्रांथात आम्ही ते सवग दे ऊ.
श्रीमांत सयाजीिाव महािाजाांच्या तोडीचा एकही रविान आरि बहश्रत परुर् कहदस्थानात तिी दसिा
कोिी नाही याबद्दल कोिाचेही दमत असण्याचे कािि नाही. कहदस्थानची र्ोष्ट कशाला अरखल जर्ाची
सवग धमग परिर्द जी नकतीच यिोपात भिली होती, त्या परिर्दे चे अध्यक्षस्थान जर्ातील रविानाांनी श्रीमांत
सयाजीिावाांना रदले होते! यावरून महािाज हे जर्ातील एक नामाांरकत रविान आहे त हे रसद्ध आहे ! या
जर्प्रख्यात रविानाने महात्माफले याांना ‘कहदस्थानचा वाकशग्टन’ म्हटले आहे ! यावरून ज्योरतिाव हे रकती
अतल दजाचे थोि परुर् होते याची वाचकाांना चाांर्ली कल्पना होईल.
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प्रकरि १५ : महात्मा पदवी अपपि
आता ज्योरतिावाांच्या चळवळीची नौबत पण्याबाहे ि दू ि दू ि झडू लार्ली होती. ते आपल्या बहरवध
कायात पाि र्ढू न र्ेले होते! त्याांना एका पळाचीदे खील फिसत नव्हती. जसे त्याांचे रशले दाि वाढू लार्ले
होते तसेच त्याांचे रविोधकही वाढू लार्ले होते. रवशेर्तः त्याांनी जेव्हा र्व्हनगिाच्या नावाने बाांधल्या जािाऱ्या
िे माकेटला रविोध केला ते व्हापासून इांग्रज अरधकाऱ्याांचीं त्याांच्यावि खपा मजी झाली होती आरि हे
रभक्षकशाहीच्या पर्थ्यावि पडले होते! इतक्यात या मांडई प्रकििाला पन्द्हा दसिे च तोंड लार्ले व त्यात
ज्योरतिाव चाांर्ले च भाजून रनघाले !
श्रीमांती थाटाचे टमदाि ‘िे माकेट’ बाांधून पिे झाल्यावि ते दकानदाि लोकाांकरिता उघडे किण्यात
आले . माकेटात दकानदािाांनी आपली दकाने घालावीत; पि त्या सिदािी थाटाच्या माकेटाचे भाडे ही
तसेच सिदािी ककमतीचे ठे वण्यात आले होते. त्यामळे पण्यातील जन्द्या मांडईतील दकानदाि व्यापािी या
नव्या माकेटात येईनात! त्यामळे िे साहे बाांच्या नावाने व पापाने पाांढिे झाले ले हे बाजािर्ृह पाांढिे फटफटीत
आरि कोिे किकिीत रदसू लार्ले . ही इमाित बाांधण्याच्या इिे स पडले ले म्य. क. चे सभासद आरि
त्याांतील र्ोिे अांमलदाि र्व्हनगिाच्या नावामळे चाांर्ले पेचात आले . माकेटात जबि भाडे दे ण्यास
नसल्यामळे मोठे दकानदाि ति िाहोच पि छोटा कां भािही आपली मडकी ते थे माांडण्यास तयाि नव्हता.
त्यामळे कां भािाच्या घिचे प्रािी मात्र ते बीन भाड्याांचे घि समजून माकेटात आिोहि करू लार्ले होते!
जोिजबिीच्या मार्ारशवाय दकानदािाांना माकेटात कोंबिे आता म्य० क० च्या अरधकाऱ्याांना अथवा
सिकािी अम्मलदािाांना शक्य िारहले नव्हते. आरि शेवटी त्याच मार्ाने ते र्ेले! या नव्या माकेटात दकाने
घालण्याबद्दल जेव्हा दकानदािाांवि जलू म जबिदस्ती सरू झाली ते व्हा ज्योरतिावाांना दकानदािाांचा
साहरजकच कैवाि घ्यावा लार्ला व माकेट प्रकििाच्या जन्द्या तांयास हे दसिे च नव्याने तोंड फटले !
माकेटात येण्यासाठी मोया व्यापाऱ्याांस फाि ति दकाने घालण्यास म्य० अरधकाऱ्याांनी सक्तीने
साांर्ावे, पि िोज पोटापिते न रमळिाऱ्या लहान दकानदािाांविचा हा जलू म बांद व्हावा म्हिून
ज्योरतिावाांनी फाि मे हनत घेतली. ते या बाबतीत शहिातील काही प्रमख लोकाांना व म्यरनरसपारलटीच्या
काही सभासदाांना भेटले पि काही उपयोर् होईना. शेवटी ते मोठमोया यिोरपयन ऑरफसिाांना दे खील
भेटले पि त्यामळे काही उपयोर् ति झाला नाहीच उलट त्यामळे काही अरधकािी लोक व भट मेंबि
ज्योरतिावाांवि रचडले ; आरि त्याांनी र्िीब दकानदाि लोकाांविचा सूड ज्योरतिावाांवि उर्रवण्याचा रवचाि
करून त्याांचा अत्यांत हलकट व उिे र्जनक िीतीने छळ आिांरभला. या छळारवर्यीची हकीकत त्याांनी एका
ताांबोळ्यास मलाखत रदली असता थोडी विगन केली होती. ज्योरतिाव हे फाि सहनशील स्वभावाचे होते.
र्ोिर्रिबाांच्या हक्काकरिता झटण्यात झाले ल्या छळाबद्दल ते दःख न मानता होईल रततके सखच मानीत
असत. त्यामळे त्याांच्या नेहमी होिाऱ्या छळाांच्या हकीकती ते चव्हायावि कधीही माांडीत नसत. आपल्या
पक्षाच्या ‘दीनबांध’ अर्ि इति कोित्याही वतगमानपत्रातून त्याबद्दल त्याांनी कोठे एक अक्षिही रलरहले
नाही, अर्ि त्याबद्दल आपल्या शेकडो रशष्ट्याांना त्या छळाचा प्ररतकाि किण्याबद्दलही साांरर्तले नाही.
यावेळी ज्योरतिावाांना फािच अमानर् िीतीने त्रास दे ण्यात आला व त्याांतून तो ताांबोळीही आपली तशाच
स्वरूपाची लहानशी तक्राि साांर्त आला, म्हिून ज्योरतिाव सहज आपिास होत असले ल्या त्रासासांबध
ां ी
बोलले . ताांबोळी घिी र्ेला. ज्योरतिावाांवि त्यावेळच्या र्िीब लोकाांची मोठी श्रद्धा असे. ज्योरतिावाांनी
साांरर्तले ली हकीकत ऐकून ताांबोळ्यास फाि वाईट वाटले व त्याांचा होत असले ला छळ चव्हायावि यावा
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म्हिून त्याने एक पत्र रलहू न ‘दीनबांधकडे ’ पाठरवले . ‘दीनबांध’कािाांनी ते आपल्या ता. ५ रडसेंबि १८८६
च्या अांकातून प्ररसद्ध केले . ते पत्र खाली रलरहल्याप्रमािे होते :“मे हिबान दीनबांध अकबािके मालक, जनावे मनआदाब.
एक वक्ते सभोक उठके मे ० ज्योरतिाव फले इनके घिकू जाके उनकू कहा, मैय वेताल पेठमें िरहता
हू ां औि मे िे पडोसमें ताांबे रपतलके बितन बनानेवाले ताांबटकि लोक िरहते हैं । वो लोक िात औि रदन अपने
बितनका काम किते है । उस वक्त घनके औि हातोडे के ठोकेके आवाज में हमािे घिके सब अदरमयोंका
रसि रफिके तरबयत बेचैन हो जाती है । इसरलये तम हमािे पिेके म्यरनरसपारलटीकू कहके ये सब
ताांबटर्िोंके कािखाने खदावांत िे साहे बके मािकीट में ले जावेंर्े तो हम सब लोक तमािे हकमे दवा दे येंर्े ”
ज्योरतिाव ( म्हिाले ) : “पण्यातील म्यरनरसपारलटी अशी सािासाि रवचाि कििािी असती, ति
रतजकडू न र्िीब लोकाांच्या रनढळाच्या घामाचे पैसे असे व्यथग खची पडलें नसते. कािि जन्द्या मांडईतील
काही दकानदाि इतके दारिद्र्याने र्ाांजले आहे त की, त्याांच्याजवळ भाांडवलापिते पैसे मळीच नसल्यामळे
ते दििोज प्रातःकाळी सावकािापासून रुपया आठ आिे एके रदवसाचा पैसा अथवा अधे ला व्याजाच्या
बोलीने कजग काढू न सवग रदवसभि उन्द्हातान्द्हात श्रम कितात. तिी त्याांची पोटे भिण्यास मोठी मािामाि
पडते . कािि शहि पण्यात येऊन जाऊन काय तो सिकािी श्रीमांत भट-ब्राह्मि कामर्ािाांचा भििा आहे
आरि त्याांतून बहतकरून सवग रपकली सकली का होईना स्वस्त वाांर्ी वर्ैिे भाजी रवकत घेऊन, मोया
काटकसिीने आपले पैसे वाचरवतात, त्याांच्या हातून पैसा सटण्यास महाकठीि; आरि अशा रभक्षक
रर्ऱ्हाईकाांपासून मांडईतील दकानदािाांस भाांडवल उभे किण्याची मोठी मािामाि येऊन पडते . यावरून
मांडईतील व्यापाऱ्याला मे हेिबान िे बहादू ि साहे बाांच्या टोले जांर् नव्या माकेटातील जबि भाडे दे ण्याचे
अवसान होिाि नाही असे मनात समजून ते रबचािे जन्द्या मांडईतच तळ घेऊन बसले आहे त. या सवांचा
सूड मजवि उर्रवण्याच्या इिाद्याने पिे म्यरनरसपारलटीतील हे ल्थ आरफसिने म्हिा अथवा
हलालखोिाविील मख्य अरधकाऱ्याने म्हिा, या दहा बािा रदवसाांत वेताळ पेठ, मीठ र्ांज वर्ैिे
रठकािाांतील मैल्याच्या र्ाड्याांचे डे पो मोडू न ते माझे घिाचे पलीकडील डे पोंत सामील केले आहे त. यामळे
सकाळपासून तो दपािचे बािा वाजेपावेतो माझे दािावरून भांग्याांच्या डोक्यावि उघड्या मैल्याच्या पाया
वाहण्याची जेव्हा मारलका लार्ते ते व्हा चोहोकडे म्यरनरसपारलटी कसबाची घाि सटल्याबिोबि मला
माझ्या घिाचे दिवाजे बांद करून आत बसावे लार्ते. या म्यरनरसपारलटीत भट पडो! आता रतजपासून
र्िीबर्िीब लोकाांस फाि त्रास होऊ लार्ला आहे . रतचे नाव माझे समोि काढू नका.”
मसलमान “अच्छा साहे ब कहके मै अपने घिकू रनकल आया ”
असो, अशाप्रकािे मसलमान ताांबोळ्याांचे पत्र जेव्हा दीनबांधूत प्ररसद्ध झाले त्यावेळी दीनबांधने पिे
म्यरनरसपारलटीच्या भटकािभाऱ्याांवि खूप टीका करून विील कृत्याचा रनर्ेध केला. पिे मांबईतील
समाजाचे मांडळीसही फािच वाईट वाटले . िा. ब. घोले वर्ैिे पढाऱ्याांनी र्ोऱ्या अरधकाऱ्याांकडू न पिे
म्यरनरसपारलटीचे कान टोंचले , ते व्हा कोठे हा त्रास थोडा कमी झाला. पिांत जनार्ांज पेठेतील िस्ते व
र्टािे दरुस्त न कििे, त्या पेठेत नळाांची, हौदाांची, रदव्याांची अर्ि पायखान्द्याांची व्यवस्था न कििे, या
पेठेतील िस्ते न झाडण्यासाठी मे हेति लोकाांना साांर्िे, पेठेत घाि पैदा होईल असा प्रयत्न कििे व या
पेठेतील लोकाांकडू न रवशेर्तः सत्यशोधकाांकडू न जबि कि सक्तीने वसूल कििे इत्यारद प्रकािचे जलू म
यापढे या पेठेवि िाजिोस किण्यात येऊ लार्ले . या पेठेतील या लोकाांविच भटी म्यरनरसपारलटीचा
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कडवा जलू म का? ति या पेठेत सत्यशोधक समाजाचा प्रसाि फािच मोया प्रमािात झाला होता व खद्द
ज्योरतिाव त्या पेठेत िाहात होते म्हिून!! अशा तऱ्हे ने ज्योरतिावाांचा शेवटपयंत अनेक प्रकािे छळ किण्यात
आला व उताि वयामळे त्याांना यापासून त्रासही झाला, असो.
त्याांनी केले ल्या आतापयंतच्या अफाट जनसेवच
े े मोल त्याकाळी अज्ञानपिाने कोिास किता आले
नाही. ज्योरतिावाांच्या त्यावेळच्या कायारवर्यी त्याांचे रमत्र स्वामी िामय्या व्यांकय्या अय्यावारू याांनी सन
१९११ साली पिे येथे भिले ल्या सत्यशोधक समान परिर्दे चे अध्यक्ष या नात्याने केले ल्या छापील भार्िात
असे म्हटले आहे की, “समाजाची योग्य व्यवस्था किण्यास म. ज्योरतिावाांस फिसत रमळाली नाही व त्याांस
लोकाांचे सायही जसे रमळावयास पारहजे तसे रमळाले नाही. कािि बोद्धािो मत्सिग्रस्तः प्रथवाः
स्मयदू रर्तः अरवद्योपहताश्चान्द्ये ॥ रविान लोकाांस ज्योरतबाांचा साधािि हे वाच वाटे . िाजे महािाजे वर्ैिे
आम्ही थोि, आम्ही क्षरत्रय, याच डौलात असत. बहजनसमाज ति अज्ञानाने व्यापले ला, अशा स्स्थतीत या
समाजाची भिभिाट झाली नाही यात आियग नाही.
िा. िामय्या अय्यावारूांनी इ. स. १९११ साली म. फले याांचे अल्प चरित्र छापून प्ररसद्ध केले . त्यात
ते रलरहतात की, ‘ज्योरतिावाांच्या हयातीत त्याांच्या अलौरकक कारमरर्िीरवर्यी कोिी फािसा त्याांचा र्ौिव
केला नाही. त्याांना मानपत्रे रदली नाहीत, ककवा त्याांच्या स्ततीने वतगमानपत्राांचे िकाने भरून रनघाले
नाहीत. त्याांच्या मृत्यसमयीही वृत्तपत्राांनी त्याांच्या चरित्रातील र्ोष्टी छापून फािसा रवलाप केला नाही. याचे
कािि त्याांची कामरर्िी रवशेर्तः ज्याांना इांग्रजीत Dumb Millions म्हितात त्या मूकजनसमहासाठी होती.
या सवांत आपल्या खऱ्या उपकािकत्याची योग्यता कळण्याची पात्रता नव्हती व ज्याांना त्या योग्यतेची
जािीव असे, त्याांना आपला शोक चव्हायावि आिून त्याचे प्रदशगन कसे किावे हे कळत नसे.’
बहजन समाजाच्या उद्धािासाठी ज्या अनेक चळवळी ज्योरतिावाांनी अखांडपिे चालरवल्या होत्या
त्याचे विगन आतापयंत बिे च येऊन चकले आहे . त्यासाठी त्याांना आयष्ट्यातील इतकी वर्े प्ररतकूल
परिस्स्थतीशी तोंड दे ताांना जो त्रास सहन किावा लार्ला, जे कष्ट उठवावे लार्ले , जो अपमान सहन
किावा लार्ला व ज्या रदव्यातून जावे लार्ले त्याची कल्पना वाचकाांना थोडीफाि झाली असेल. उभ्या
जन्द्मात एकाच प्रसांर्ी महािाष्ट्रात मांबईच्या मांडळींनी त्याांचा मान केला. हा झाले ला मान त्याांच्या जन्द्मात
परहला व अखेिचा होय! आरि म्हिून त्याची हकीकत आम्ही येथे थोडक्यात दे तो.
घिाचे घाव सोसल्यावि जशी रहऱ्याची ककमत झाल्यारशवाय िाहात नाही, त्याचप्रमािे सामारजक
क्षेत्राच्या ऐििीवि सांकटाचे घि सोसून अखेिी ज्योरतिावाचे ते ज रहऱ्याप्रमािे चमकल्यारशवाय िारहले
नाही. ब्राह्मिेति सज्ञाांना ज्योरतिावाांची ककमत आता कळू लार्ली होती. सन १८८८ च्या एरप्रल मरहन्द्याचे
अखेिीस ज्योरतिाव एका महत्तवाच्या कामासाठी र्ेले होते , ते व्हा यावेळी ज्योरतिावाांची अल्प सेवा आपि
किावी असे मांबईकिाांना साहरजकच वाटले व सन १८८८ च्या मे मरहन्द्यातील ११ तािखेस कोळीवाडा
हॉलमध्ये त्याांनी मांबई शहिातील नार्रिकाांची म्हिून एक जांर्ी जारहि सभा बोलारवली. माांडवी कोळीवाडा
हॉलमध्ये लोक मावेनात. सभेस मांबईतील बिे च प्ररतष्ठीत नार्िीक, दकानदाि, कािखानदाि व मजूि वर्ैिे
रमळू न दोन अडीच हजाि लोक जमले होते. ज्योरतिावाांची व्याख्याने मांबईच्या लोकाांनी ऐकली होती,
म्हिून ज्योरतिावाांचे उत्कृष्ट व िसभिीत व्याख्यान ऐकण्यासाठी अलोट समदाय उसळला असल्यास नवल
नाही. त्यारशवाय िा. ब. वडे कि, जे. पी. व िा. ब. लोखांडे, जे. पी. याांच्यासािख्या मांबईतील त्यावेळच्या
प्रमख व वजनदाि पढाऱ्याांनी आपल्या सयाांनी आमांत्रि रदल्यामळे आज मांबईचे बिे च ठळक लोक जमले
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होते. यारशवाय ठाण्याचे डॉक्टि लाड वर्ैिे मांबईच्या बाहे िचीही थोडी मांडळी मद्दाम आली होती. या सभेत
ज्योरतिावाांना ‘महात्मा’ ही पदवी अपगि किण्यात येऊन त्याप्रसांर्ी िा.ब. लोखांडे, िा. ब. वडे कि वर्ैिे
पढाऱ्याांनी र्िविगन करून ज्योरतिावाांचा मोठा र्ौिव केला व फले हे महात्मा परुर् असून आपि त्याांना
महात्मा म्हिून सांबोधिे रकती जरूि आहे हे श्रोतृवर्ास समजावून साांरर्तले आरि या महात्म्याचा र्ौिव
किण्याचे पण्य सांपादन केले .
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प्रकरि १६ : िावपजणनक ित्यधमप
महात्मा ज्योरतबा फले हे लहानपिापासून उत्तमपैकी व्यायामपटू होते. जिू रनसर्ाने त्याांना
शारििीक दे िर्ी मोया उदािपिे बहाल केली होती! त्याांचा बाांधा मोठा बळकट होता. जन्द्मभि इतकी
अहोिात्र दर्दर् सोसून दे खील ते कधी आजािी म्हिून आांथरुिावि पडले नव्हते! पि आता मात्र त्याांना
फाि दर्दर् सहन होत नसे. रठकरठकािच्या दौऱ्यामळे त्याांची प्रकृती हळू हळू रबघडू लार्ली होती.
जन्द्मभि लोकरहताची कामे केल्याने आरि त्याकरिता छळ व हाल सोसल्याने महात्माजींची प्रकृती
बऱ्याच रदवसाांपासून सािखी खालावत चालली होती. सन १८८८ च्या पावसाळ्याला सरुवात होिाि तोच
अांर्ात एकदम अशक्तता वाढू न त्याांना पक्षघाताच्या आजािाने पछाडले . यावेळी िा. ब. रवश्राम िामजी घोले ,
अरसस्टां ट सजगन याांनी फािच मे हनत घेऊन महात्माजींसाठी फकट और्धे पिरवली. महात्माजी आजािी
असल्याची हकीकत श्रीमन्द्महािाज सयाजीिाव र्ायकवाड सिकाि बडोदे याांना समजली, त्याबिोबि
त्याांनी महात्माजींसाठी बिाच पैसा पाठरवला. यारशवाय त्या वेळचे प्ररसद्ध सांन्द्यासी नार्ेश्विर्ीि कल्यािर्ीि
बवा याांनीही बिाच पैसा महात्माजींकडे पाठरवला. पिांत बडोदे सिकािकडचीच िक्कम पष्ट्कळ मोठी होती
त्यामळे नार्ेश्विर्ीिबवाांचा पैसा महात्माजीनी समाजासाठी रदला. असो; िोर् फािच दधगि होता. आयष्ट्यात
हे परहले च दखिे व ते ही म्हातािपिचे असल्यामळे या आजािातून महात्माजी उठतीलच अशी खात्री
वाटे ना. पिांत आधरनक काळात परहल्याने महात्मा फल्याांच्या हातून सत्य धमाचे ध्वजािोपि व्हावयाचे,
असे काळाच्या पोटात रलरहले ले भरवष्ट्य अजून पढे खिे व्हावयाचे होते आरि म्हिून ते अवघ्या दीड दोन
मरहन्द्यात दरुस्त झाले .
या आजािाच्या वेळची हकीकत महात्माजींनी ‘सावगजरनक सत्यधमग’ पस्तकात शेवटी एका अभांर्ात
विगन केली आहे .
र्ायकवाडी आश्रय घोल्याची नजि ॥ होती अरनवाि । की न घेताां ॥ १ ॥
दष्ट िोर्ाांतून फल्या वाांचरवला ॥ आनांदी पत्नीला । केले ज्याच्या ॥ २ ॥
बवाजींचे द्रव्य समाजी नमूद ॥ फल्या झाला मदग । िोग्याांमध्ये ॥ ३ ॥
असो; महात्माजी आजािातून दरुस्त झाले खिे , पिांत रलरहण्याचे मख्य साधन जो उजवा हात तो
पक्षघाताने आजािात रनजीव झाल्यामळे त्याांना बिे च दःख झाले . तिी धीि न सोडता त्याांनी डावे हाताने
रलरहण्याचा अभ्यास केला व जर्ाविील सवग धमावि प्रकाश पाडिािा ‘सावगजरनक सत्यधमग’ या नावाचा
रदव्य ग्रांथ रलरहण्याचा त्याांचा जो पष्ट्कळ रदवसापासून मानस होता, तो यावेळी पिा करून घेण्याचा त्याांनी
रनिय केला व त्याप्रमािे ऑर्स्ट मरहन्द्याचे समािास तो ग्रांथ डाव्या हाताने रलरहण्याचे काम त्याांनी हाती
घेतले .
“सावगजरनक सत्यधमग” हे म. फले याांनी रलरहले ले अखेिचे पस्तक होय. यापूवी त्याांनी
‘र्लामरर्िी’ ‘ब्राह्मिाचे कसब’, ‘जातीभेद रववेकसाि’, ‘रशवाजी िाजाांचा पोवाडा’, ‘सत्साि’, ‘मांर्लाष्टके
व धमगरवधी’, ‘इशािा’, ‘शेतकऱ्याचा आसड, भार् ४’ तसेच ‘सत्यपाठ अभांर्’ इत्यादी ग्रांथ रलरहले व प्ररसद्ध
केले होते. त्यारशवाय ‘ब्राह्मिी धमा’विील पाच अांकी नाटक, ‘तृतीय ित्न’ नाटक, ‘अस्पृश्याची कैफीयत’
करवता व अभांर् इत्यादी त्याांनी रलरहले ले पष्ट्कळ वाङ्मय अप्ररसद्ध होते. त्याांनी रलरहले ल्या या सवग ग्रांथ
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सांग्रहात ‘सावगजरनक सत्यधमग’ हा ग्रांथ सवगश्रेष्ठ होय! त्याांनी जर्ातील धमांधाांना रदले ला हा सूयगप्रकाश
आहे ! िचले ल्या सधाििारूपी इमाितीवि हा मांर्ल कळस होय! याांत सत्याचे साि आहे आरि हा ग्रांथ
म्हिजे मािसाला मािसकी दे िािी कामधे न होय! हा ग्रांथ सध्या फाि दमीळ झाला आहे पि अजून काही
सज्जनाांकडे या पस्तकाच्या प्रती आढळतात. आम्ही ति प्रत्येक रजज्ञासला हे पस्तक एकदा तिी वाचून
पाहावे अशी अर्त्याची सूचना कितो.
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प्रकरि १७ : अखेरचा अध्याय
आपल्या जीवन चरित्र्याचा अखेिचा अध्याय आता लौकिच पिा किावा लार्ेल असे महात्माजींना
त्याांच्या आतील आवाजाने सूचरवले होते! रदवसेंरदवस त्याांना आता वाढता थकवा वाटू लार्ला होता.
उभ्या आयष्ट्यात या महात्म्याला जर्ाने अनेकवेळा छळले व दू ि लोटले , पि जर्ातील एका
जीवाने मात्र त्याांना प्रथमपासून तो त्याांच्या अखेिच्या घडीपयंत साथ रदली! त्याांना सोसाव्या लार्ले ल्या
अपमानाचा व हाल अपेष्टाांचा काही भाि आपल्या रशिावि घेऊन त्याांना वेळोवेळी सखाचा, आनांदाचा,
प्रीतीचा व औदायाचा हात रदला! जर्ातील त्याांचा हा एकलता एक रमत्र व त्याांना अखेिपयंत साथ दे िािा
जर्ाांतील एकलता एक तो जीव कोि असावा बिे ? तो जीव, ती व्यक्ती व ती रवभूती त्याांची श्रीमती होय!
त्याांच्या जन्द्माची सोबतीि त्याांच्यासोबत होती. ती साध्वी होती, ती वीिपत्नी होती व ती सत्यवती होती!
ज्योरतिावाांचे सािे ते ज, त्याांचे सािे धैय,ग त्याांचे सािे कतृगत्व आरि त्याांचे सािे महात्म्य या साध्वीच्या
तपामळे च खिे खिे चमकले ! म. ज्योरतिावाांना या माऊलीने एका शब्दाने कधीही न दखरवता त्याांना प्रत्येक
कामात पिोपिीने मदत केली. ज्योरतिावाांच्या सांसािाचा सािा भाि सारवत्रीबाईांवि होता. अरतथीसत्काि,
म. ज्योरतबाांनी पाळले ल्या पोिक्या मलाांचा प्ररतपाळ, म. ज्योरतिावाांनी दष्ट्काळात काढले ल्या अन्न
छात्रालयातील कायाचा भाि, त्याांच्या शेतातील मालाची दे खिे ख, त्याांनी काढले ल्या पिे अनाथ रवद्याथी
वसतीर्ृहाची व्यवस्था इत्यादी त्याांच्या प्रत्येक कायाची धिा आपल्या पतीबिोबि त्या अखांडपिे वाहात
होत्या.
श्री सारवत्रीदे वीला पोटी सांतान नव्हते , पि त्याबद्दल त्याांना कधी दःखाचा आठव झाला नाही.
रनिारश्रत व पोिकी अभगके हे च त्याांचे खिे खिे सांतान होते. म. ज्योरतिावाांनी पूवी काढले ल्या बालहत्तया
प्ररतबांधक र्ृहात जी काही पोिकी मले आली होती त्याांत काशीबाई नामक ब्राह्मि रवधवेच्या पोटी
जन्द्मले ला यशवांत ते वढा वाचला होता. म. ज्योरतिाव आरि साध्वी सारवत्रीबाई याांच्यासािख्या प्रेमळ व
दयाळू हतात्म्याांनी यशवांताला आपला पत्र मानून त्याचे पालनपोर्ि केले होते. आता यशवांत कॉले जमध्ये
जाऊन डॉक्टिकीचा अभ्यास किीत होता.
आपल्या जन्द्माच्या सोबत्यावि पक्षघाताच्या आजािाने अकस्ल्पक घाला घातल्यापासून सती
सारवत्रीबाईला पढे दःखाचे काळे ढर् रदसू लार्ले होते. रतने यशवांताच्या दोन हाताचे चाि हात किण्याची
र्ोष्ट म. ज्योरतिावाांजवळ काढली व आपल्या धमगपत्नीची इच्छा लक्षात घेऊन त्याांनी यशवांताचा रवचाि
घेतला आरि नांति लर्ेच हडपसि येथील िा. ग्यानबा कृष्ट्िाजी ससािे याांची सरवद्य व सशील कन्द्या
लक्ष्मीबाई या कलवधबिोबि यशवांताचे लग्न उिकरवले . हा रववाह समािांभ ता. ४ फेब्रवािी सन १८८९
िोजी सोमवािी सकाळी ९॥ वाजता मोया आनांदाने पाि पडला. या लग्नसमािांभाची हकीकत ता. १०
फेब्रवािी १८८९ च्या दीनबांधूने सरवस्ति रदली आहे . त्यात रवशेर् हे की, रनष्ट्फळ धमगरवधींना या समािांभात
फाटा रदला होता व वधविाांनी आपल्या जन्द्मातील कतगव्यावि रनबांध वाचून पांचाांच्या सहानभूतींचा त्याांनी
आरशवाद मारर्तला व तसा तो पांचाांनी त्याांना रदला, अशाप्रकािे म. ज्योरतिावाांच्या आयष्ट्यातील परहले
आरि शेवटचे असे एकच एक िारहले ले र्ृहकृत्य त्याांच्या डोळ्यादे खत एकदाचे सांपले .
जन्द्मास येऊन म. ज्योरतबाांना जे कायग किावयाचे होते ते त्याांनी केले होते. त्याांचे कायग पढे
चालरवण्यास श्री. कृष्ट्ििाव पाांडिांर् भाले कि, िावबहादूि डॉ. रवश्राम िामजी घोले , िावबहादू ि नािायि
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मे घाजी लोखांडे, डॉ. सांत िामजी लाड, िामय्या व्यांकय्या अय्यावारू, पांडीत धोंडीिाम नामदे व, भाऊिाव
कोंडाजी पाटील ही सरशरक्षत मांडळी त्याांना यापूवीच येऊन रमळाली होती. आरि महात्मा फले याांचे कायग
सतत अखांडपिे चालू ठे वण्याची या सवग मांडळींची फाि मरनर्ा होती व त्या रदशेने त्या सवांचे प्रयत्न जािी
होते. आपले कायग पढे चालवावयास आपल्या पाठींमार्े बिीच मांडळी आहे हे पाहू न म. फले याांना समाधान
वाटत असे. असो; सन १८९० च्या नोव्हें बि मरहन्द्याचा रतसिा आठवडा पिा लोटला. इतक्यात एके रदवशी
त्याांना फाि थकवा वाटला आरि आपला अांतःसमय आता अर्दी नजीक आला असे त्याांना समजले , ते व्हा
लर्ेच त्याांनी पण्या-मांबईच्या आपल्या सि्व मांडळीस भेटीस बोलारवले व त्याप्रमािे सवग प्रमख मांडळी त्याांना
भेटावयास आली. ते व्हा महात्माजींनी आपि रलहू न ठे वले ले मृत्यपत्र मांडळीच्या हवाली केले . त्याांच्या या
अांतःसमयी मांबईचे िामस्वामी अय्यावारू, िा. ब. नािायि मे घाजी लोखांडे, पण्याचे िा. ब. डॉक्टि रवश्राम
िामजी घोले , पांरडत धोंडीिाम नामदे व ही मांडळी उपस्स्थत होती. त्याांनी आपली रप्रय भाया श्री सारवत्रीबाई
व रचिांजीव यशवांतिाव फले याांना मांडळींच्या हवाली करून त्याांचा योग्य साांभाळ किण्याचे साांरर्तले आरि
त्यानांति त्याांनी मांडळीस आपला अखेिचा जो उपदे श केला त्याची महती येथे काय विावी? ते या
महात्म्याचे अखेिचे बोल होते ? ते त्याांनी मानवी कतगव्यावि उपदे शीले ले अखेिचे दोन शब्द होते!! इतकेच
नव्हे ति ते या मानवश्रेष्ठाने मानवी रजवाांवि अखेि कसचले ले अमृत होते!!! हे अखेिचे कायग या महात्म्याने
जर्ासाठी केले आरि ता. २७ नोव्हें बि १८९० िोजी र्रुवािी िात्रीचे बिोबि २ वाजून २० रमरनटाांनी ईश्विी
प्राथगना करून ते ईश्वि स्वरूपी लीन झाले !
या महात्म्याने इहलोकाचा त्यार् केला त्यावेळी महािाष्ट्रातील सािी सूज्ञ ब्राह्मि-ब्राह्मिेति जनता
हळहळली. महात्माजींचा अांत्यरवधी साजिा केला त्याप्रसांर्ी िा. यशवांतिाव फले याांनी जी ईश्विप्राथगना
केली होती ती त्यावेळच्या दीनबांध पत्रामधून प्ररसद्ध झाली होती. महात्माजी ईश्विस्वरूपी लीन होण्यापूवीच
तािा केल्यामळे मांबई वर्ैिे रठकािची मांडळी आली होती. महात्माजींच्या स्वर्गवासाची, बातमी कळली
ते व्हा अनेक र्ोिर्िीबाांच्या व महािमाांर्ाच्या डोळ्याांतून दःखाश्रांची रटपे पडली. अबलाांचा वाली,
दीनदबळ्याांचा कैवािी व पिे नर्िीचा हीिा आज र्मावला र्ेल्यामळे साऱ्यानर्िीत उदासीनता पसिली
होती. महात्माजींचे कट्टे दष्ट्मन रभक्षकशाहीचे पिस्कते ते दे खील मनात या महात्म्याचे र्ि आठवत होते.
या महात्म्याच्या अांतिात्म्याबिोबि लर्ेच मार्ोमार् ता. २८ शक्रवािी सकाळी ८ वाजता या महात्म्याच्या
कायेनेही पिे शहिास दशगन दे ऊन शेवटचा रनिोप रदला. या पण्यपरुर्ाचे जीवन सवग जातीकरिता सािखे
खचग झाले होते म्हिून त्याांच्या परवत्र कायेला सवग जातीच्या लोकाांनी आपला खाांदा रदला. स्मशानयात्रेला
महािमाांर्ापासून ब्राह्मिाांपयंत सवग जातीचे नव्हे ति मसलमान धमाचे दे खील दीड दोन हजािापयंत लोक
होते. रनयोरजत स्थळी पोहोचल्यावि ते थे िा. कृष्ट्ििाव भाले कि, िा. बा. डॉ. घोले , श्री. वाळवेकि (सबोध
परत्रकेचे सांपादक). िा. ब. नािायििाव लोखांडे, जे. पी., िामय्या व्यांकय्या अय्यावारू, ग्यानोबा कृष्ट्िाजी
ससािे, पांरडत धोंडीिाम व यशवांतिाव फले याांची या महात्म्यारवर्यी र्िविगनपि भार्िे होऊन या
पण्यपरुर्ाच्या परवत्र कायेचे सवांनी अखेिचे दशगन घेतले व ते थेच दपािचे बािा वाजता या महत्म्याचे चरित्र
सांपले .
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