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 अनुक्रमणिका 

मनोगत 
 

महाराष्ट्राचे सुंदर आहि सुदृढ हशल्प अनेक संतानंी, वीरानंी आहि क्राहंतकारकानंी प्रयत्नपूवगक 
घडवले. त्याचं्यामुळेच महाराष्ट्राला ‘महाराष्ट्र’ ही संज्ञा साथग वािंते. देशातला एक प्रगत हवचाराचंा प्रातं 
म्हिून महाराष्ट्राचा लौहकक आहे. या भमूीत नवहवचाराचंी रचना करिारे हवचारवतं सुधारक उदयाला 
आले. समाजमनाला आकार देण्यासाठी जुने आचारहवचार आहि रूढींची बंधने प्रयत्नपूवगक बाजूला सारावी 
लागली. ज्या चाकोरीतून हकत्येक शतके समाज चालत होता ती जुनी चाकोरी सोडून नव्या दृहष्टकोनातून 
नव्या वािंाचंा शोध अनेक हवचारवतंानंी केला. आधुहनक काळात ही प्रहक्रया इंग्रजी राज्य आल्यानंतर सुरू 
झाली. बाळशास्त्री जाभेंकर याचं्यापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संत गाडगेमहाराज याचं्यापयंत हे 
काम येऊन पोहोचले. समाजसुधारकाचंी एक ताज्या दमाची उत्साही परंपरा या दीडश ेवर्षांच्या अवधीत 
हनमाि झाली. महाराष्ट्राच्या सामाहजक हवचाराला गती आहि शक्ती देण्याचे कायग अनेकानंी केले. त्यातं 
लोकहहतवादी, म. फुले, न्या. रानडे, आगरकर, राजर्षी शाहूमहाराज, कमगवीर हवठ्ठल रामजी प्रशदे, स्वा. 
सावकर, कमगवीर भाऊराव पािंील अशा हकत्येक थोर ध्येयवाद्ाचंा उल्लेख करता येईल. आज महाराष्ट्र 
सामाहजकदृष्ट्या प्रगत झालेला हदसतो, याचे श्रेय या समाजपुरुर्षानंा आहे. ताराबाई प्रशदे, साहवत्रीबाई 
फुले, पंहडता रमाबाई ही हवशरे्षनामेही वरील नामावलीत समाहवष्ट केली पाहहजेत. 
 

राजकीय स्वातंत्र्यासाठी लढा देिारे वीर हजतके त्यागी आहि हवचारवतं होते हततकेच सामाहजक 
क्रातंीसाठी संघर्षग करिारे हे वीरही महनीय आहेत. आपले कायग करीत असताना त्यानंा रातं्रहदन स्वतःशी 
आहि जगाशी झगडत राहाव े लागले. उपेक्षा आहि अपमान, हवरोध आहि छळ याचें कािेंकुिें त्याचं्या 
पदरात पडले. पि आपल्या उहिष्टापंासून ते हवचहलत झाले नाहीत. सामाहजक प्रगतीची हवचारधारा घेऊन 
ते चालत राहहले. त्यानंी केलेल्या नवरचनात्मक कायाची योग्य ओळख व्हावी म्हिून ‘महाराष्ट्राचे 
हशल्पकार’ ही योजना हाती घेऊन महाराष्ट्राला हवहवध के्षत्रातं ज्यानंी उंची प्राप्त करून हदली त्याचंी चहरते्र 
साहहत्य संस्कृती मंडळ प्रकाहशत करीत आहे. या योजनेच्या अंतगगत ‘लोकहहतवादी’ हे पुस्तक प्रहसद्ध होत 
आहे. साहहत्य संस्कृती मंडळाने व मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. रा. रं. बोराडे यानंी हे पुस्तक हलहहण्याची 
जबाबदारी माझ्यावर िंाकली. लोकहहतवादींच्या क्राहंतकारक हवचाराचंी आहि कायाची ओळख व 
हचहकत्सा या पुस्तकातून मी संके्षपाने केली आहे. अव्वल इंग्रजीच्या कालखंडात नव्या हवचाराचें प्रवतगन 
करिारे लोकहहतवादी हे महाराष्ट्रातल्या आद् सुधारकापंैकी एक आहेत. म. फुले आहि रानडे 
याचं्याबरोबर त्यानंी राहून प्रबोधनाच्या चळवळीत मौहलक भर िंाकली. नवजीवनाचे आंदोलन 
(Renaissance) महाराष्ट्रात सुरू करून ते रुजवण्यात लोकहहतवादींचा वािंा महत्त्वाचा आहे. त्याचें हचत्र 
आहि चहरत्र रेखािंण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून मी केला आहे. आधुहनक काळाचा अन्वयाथग लावनू 
पुरोगामी हवचाराकडे महाराष्ट्राला वळवण्याचा प्रयास करिाऱ्या या हवचारवतंाच्या हवचाराचंी मी ओळख 
करू हदली आहे. माझ्यावर ही जबाबदारी िंाकिाऱ्या महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळाचा मी 
आभारी आहे. पृष्ठसंख्येच्या मयादेत लोकहहतवादींचे समग्र साहहत्य बसत नसल्यामुळे काही ठळक 
साहहत्याचाच संहक्षप्त परामशग घेतला आहे. तरीही हववचेनात उिीव राहू नये याची दक्षता घेतली आहे. हे 
लेखन सौ. मन्दाहकनी फडकुले याचं्या सहकायामुळे होऊ शकले. त्याचें आभार मानण्याचा उपचार 
अनावश्यक आहे. 
 

- णनममलकुमार फडकुले 
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णनवेदन 
 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाहजक, शकै्षहिक, सासं्कृहतक, आर्थथक व वैचाहरक जडिघडिीत 
ज्या हदवगंत महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभाग आहे अशा व्यक्तींची साधारितः शभंर ते सव्वाश ेपानाचंी 
सुबोध मराठी भारे्षत चहरते्र हलहून ती महाराष्ट्राचे हशल्पकार या योजनेअंतगगत पुस्तकरूपाने प्रकाहशत 
करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चहरत्रगं्रथमालेतील लोकहहतवादी हा हवसावा चहरत्रगं्रथ 
आहे. 
 

लोकहहतवादींच्या व्यहक्तगत जीवनाहवर्षयी व त्याचं्या कायगकतृत्वाहवर्षयी डॉ. हनमगलकुमार 
फडकुलेसरानंा हनतातं आदर आहे, हजव्हाळा आहे. याच हजव्हाळ्यापोिंी त्यानंी लोकहहतवादींवर 
हवष्ट्िुशास्त्री हचपळूिकर यानंी केलेल्या िंीकेचा परखड शबदातं समाचार घेतलेला आहे. लोकहहतवादी हे 
बंडखोर होते हे मान्य करीत असतानाच महात्मा फुले याचं्याप्रमािेच कृतीच्या पातळीवर उतरून 
सामाहजक स्वरूपाचे लढे त्यानंा उभारता आले नाहीत हे ते मान्य करतात, हे खरे; पि कदाहचत आपल्या 
सरकारी नोकरीमुळे त्यानंा अशा प्रकारच्या चळवळी बाधंिे शक्य झाले नसेल; असे त्याचे कारिही ते नमूद 
करतात. अथात केवळ कृतीच्या पातळीवरच नव्हे तर उक्तीच्या पातळीवरही लोकहहतवादी महात्मा फुलेंची 
बरोबरी करू शकत नाहीत हे हनर्थववाद सत्य आहे. 
  

अथात डॉ. हनमगलकुमार फडकुले यानंी म्हिंल्याप्रमािे समाजजागतृीसाठी आपल्या लेखिीचा 
आहि वािीचा सतत उपयोग करिारा लोकहहतवादींसारखा लोकाहभमुख साहहत्त्यक आहि हवचारवतं 
त्याचं्या कालखंडात तरी प्रामुख्याने लोकहहतवादी हेच आहेत. महात्मा फुले, आगरकर, रानडे इत्यादी 
हवचारवतं त्याचं्यानंतर सावगजहनक जीवनात आले आहेत. म्हिूनच लोकहहतवादी महाराष्ट्राचे आद् 
प्रबोधनकार असल्याचे मान्य करावचे लागते. 
 

डॉ. हनमगलकुमार फडकुलेसर हे शलैीदार वके्त आहेत. सोप्या पि नेमक्या उदाहरिातून आपले 
म्हििे श्रोत्याचं्या मनावर प्रबबहवण्याचा जो शलैीदार वक्त्याचा गुि असतो तो त्याचं्या या लेखनात उतरला 
आहे. लोकहहतवादींचे व्यहक्तमत्त्व कसे घडत गेले हे सागंताना त्यानंी झाडाचे उदाहरि देऊन ‘मािूस 
समाजातच घडतो. घराच्या चार प्रभतीत त्याची वाढ होत नाही. झाड उघड्यावरच वाढते. मोकळी हवा 
आहि सूयगप्रकाश हमळत गेला की झाड पोसले जाते. नाहीतर ते खुरिूंन जाते. मािसाचेही असेच असते. 
घर, कुिंुंब, समाज, नाना प्रकारच्या हवचारानंी फुललेले वातावरि याचं्यामधून मनुष्ट्याच्या मनाला आहि 
व्यहक्तमत्त्वाला बळ येते. मािूसदेखील या सगळ्या घिंकातूंन संस्कार घेण्याइतका उत्सुक मनाचा असावा 
लागतो. असा अनेक घिंकाचंा हमळून झालेला एक पहरिाम म्हिजे मािसाचे व्यहक्तमत्त्व ’, असे त्यानंी 
नेमकेपिाने अहभव्यक्त केले आहे. 
 

डॉ. हनमगलकुमार फडकुलेसरानंी हलहहलेला हा गं्रथ मराठी वाचकानंा हनहितच आवडेल, असा 
मला हवश्वास आहे. 
 
मंुबई रा. रं. बोराडे 
हदनाकं : १४ जानेवारी २००४ अध्यक्ष 
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१. व्यणित्वाची घडि 
 

‘लोकहहतवादी’ हे एका समाजसुधारक लेखकाने घेतलेले िंोपिनाव आहे. या नावातूनच त्या 
लेखकाच्या जीवनोिेशाचा पहरचय होऊ शकतो. गोपाळ हरी देशमुख हे त्याचें संपूिग नाव. देशमुखाचें मूळ 
नाव ‘हसद्धये’ असे होते. देशमुखी वतनावरून देशमुख हे नाव रूढ झाले. गोपाळरावाचंा जन्म पुण्याला १८ 
फेब्रवारी १८२३ रोजी झाला. यावळेी पेशवाईचा अस्त होऊन पाच वर्ष े झाली होती. पेशवाईतल्या 
अराजकाच्या अनेक खुिा त्यावळेच्या पुण्यात स्पष्टपिे हदसत होत्या. पेशव्याचं्या हातून मराठी राज्याची 
सत्तासूते्र जावीत आहि इंग्रजी राज्य याव ेअसे त्यावळेच्या लोकानंा वािंत होते. याचा अथग राज्यकतृगत्वाला 
आहि प्रजापालनाला आवश्यक असलेले गुि दुसऱ्या बाजीरावात मुळातच नव्हते. अन्याय आहि भ्रष्ट 
आचारहवचार यानंी पोखरलेली पेशवाई राजविं खरे तर आपल्याच दुबगलतेमुळे कोसळून पडली. धूतग 
इंग्रजानंी दुसऱ्या बाजीरावाकडून राज्यसूते्र सहजपिे काढून घेतली. वैयहक्तक भोगहवलासात बुडून गेलेला 
हा पेशवा पुढे इंग्रजानंी हदलेल्या तनख्यावर हनत्ष्ट्क्रयपिे जगत राहहला, असा इहतहास आहे. ही पेशवाई 
हवसर्थजत झाल्यानंतर पाच वर्षांनी गोपाळरावाचंा जन्म झालेला आहे हे लक्षात घेतले म्हिजे पेशवाईबिल 
आहि हवशरे्षतः दुसऱ्या बाजीरावाबिल त्यानंी प्रहतकूल िंीका का केली, याचा बोध होतो. ते पेशवाईचे दे्वष्ट े
नव्हते. पि अंतबाह्य सडलेल्या ‘बाजीरावी’ कारभाराबिल या स्वातंत्र्यवादी लेखकाला घृिा वािंत होती. 
आजूबाजूच्या वातावरिातून त्यानंा मावळलेल्या राजविंीतली दुगंधी जािवत होती. आपल्या स्पष्ट आहि 
सडेतोड भारे्षत लोकहहतवादींनी दुसऱ्या बाजीरावाच्या बेजबाबदार वतगनावर आहि चाहरत्र्यावर व 
पराक्रमशून्यतेवर जे प्रहार केले आहेत ते यथोहचतच आहेत. 
 

गोपाळराव देशमुखाचें वडील हहरपंत हे दुसऱ्या बाजीरावाचें सेनापती बापू गोखले याचें फडिीस 
होते. बाजीराव पेशवा बऱ्हािपुराकडे पळून गेल्यावर एत्ल्फन्स्िंन साहेबाने एक जाहीरनामा काढला. त्यात 
म्हिंले होते, ‘बाजीराव याजकडे जे चाकरीस असतील त्यानंी चाकरी सोडून आजपासून दोन महहन्यातं 
आपले घरी याव.े जे कोिी न येतील त्याचंी वतने जप्त होऊन खराबी झाल्याहशवाय राहिार नाही.’ हहरपंत 
हे स्वामीहनष्ठ होते. ठरलेल्या मुदतीत ते इंग्रजानंा भेिंले नाहीत. त्यामुळे त्याचं्याकडे असलेला सरंजाम जप्त 
करण्यात आला. पेशवपेदावर बाजीरावाचा अहधकार उरलेला नव्हता. पि तरीही त्याच्या आग्रहाने हहरपंत 
पुण्याला परतले आहि त्याचें वकील म्हिून राहहले. पेशव्यानंी रदबदली करून इ. स. १८४२ मध्ये म्हिजे 
गोपाळराव एक वर्षाचे असताना सवग सरंजाम परत हमळाला. हहरपतं पेशवाईचे हनष्ठावान भक्त होते. 
पेशव्याचें राज्य एत्ल्फन्स्िंनने बुडवले म्हिून त्याचं्या त्याच्यावर अखेरपयगत राग होता. इंग्रजी राज्य 
झाल्यामुळे हहरपतं देशमुखाचं्या उत्पन्नाच्या अनेक वािंा बंद पडल्या होत्या. त्यामुळेच त्याचं्या भावना तीव्र 
हवरोधाच्या होत्या. एलहफन्स्िंनची स्वारी पुण्याहून कधी कधी हफरावयाला हनघे. त्यावळेी या साहेबाचे 
तोंडही पाहिे नको असे म्हिून हहरपतं हखडकीकडे पाठ करून बसत असत, असा उल्लेख 
लोकहहतवादींच्या चहरत्रात आढळतो. पुढे बाजीराव ब्रह्मावताला हनघून गेल्यावर पेशव्याचं्या पुण्यातील 
हहतसबंंधाचंी जपिूक करण्याची कामहगरी त्याचं्यावर आली आहि ती त्यानंी हनष्ठेने साभंाळली. पि 
गोपाळराव तेरा वर्षांचे असताना त्याचं्या वहडलाचंा हहरपंताचा मृत्य ू झाला. देशमुख घराण्यावर त्याचं्या 
हनधनामुळे मोठे आर्थथक संकिं आले. कारि हब्रहिंश सरकारने हहरपतंानंा हदलेला सरंजाम केवळ 
तहहयात म्हिजे ते हजवतं असेपयंतच होता. तो वशंपरंपरागत नाही असा हब्रहिंश शासनाने हनिगय घेऊन 
तो खालसा केला. गोपळरावाचं्या वडील बंधंूनी-प्रचतामिरावानंी-या बाबतीत पुष्ट्कळ प्रयत्न करून पाहहले 
पि ते व्यर्थ झाले. त्याचं्या मातोश्रींना वार्थर्षक सहाश ेरुपये पेन्शन हमळाले आहि हतघा भावानंा सरकारी 
नोकरी नसेल तर दोनश ेरुपये देण्याचा ठराव झाला. पेशवाई बुडाल्याबरोबर देशमुख घराण्याची आर्थथक 
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सुत्स्थती नाहीशी झाली. इंग्रजानंी त्याचंा सरंजाम काढून घेतला. पि असे असूनही गोपाळरावाचं्या-
लोकहहतवादींच्या-पुढील लेखनात या घिंनेमुळे कसलीही किुंता व्यक्त झालेली हदसत नाही. वस्तुतः 
इंग्रजी राज्याच्या आगमनामुळे देशमुख घराण्याचे आर्थथकबाबतीत कायमचे नुकसान झाले. हे लक्षात ठेवनू 
एखाद्ाने इंग्रजी राज्याला कडवा हवरोध केला असता. पि गोपाळरावानंी मात्र या राज्यसंक्रमिाहवर्षयी 
आहि आजूबाजूच्या सवग घिंनाचंी योग्य त्या संदभात दखल घेऊन हचहकत्सा केली होती. 
 

लोकहहतवादींचे चहरत्रकार कृ. ना. आठल्ये म्हितात, ‘गोपळरावाचंा प्रपड लहानपिापासून 
बळकिं. शरीरकाठी उंच. रूप, बाधंा सवगच गोष्टी सरस होत्या. कपाळ हवस्तीिग, पािीदार डोळे, गोरा विग, 
छाती, गाल, प्रपढऱ्या, हनुविंी वगैरे भरदार ही त्याचंी ठेवि अगदी लहानपिापासून ते बहुतेक शवेिंपयंत 
कायमच होती. ह्यामुळे त्याचं्याकडे पाहहले म्हिेज कोिाचेही मन सुप्रसन्न होत असे.’ 
 

पुण्यात त्या काळी बुधवारच्या वाड्यात मुलाचंी एक मराठी शाळा होती. या सरकारी शाळेत 
गोपळरावाचें मराठी हशक्षि झाले. पुढे इंग्रजी हशक्षिाहशवाय गत्यतंर नाही असे त्यानंा वािंले. म्हिून 
खाजगी रीतीने त्यानंी इंग्रजी भारे्षचा अभ्यास सुरू केला. कोिंात काही हदवस नोकरीही केली. पुढे आठ 
फेब्रुवारी १८४१ पासून पुण्यातील सरकारी इंग्रजी शाळेत ते जाऊ लागले. यावळेी त्याचें वय अठरा वर्षांचे 
होते. या शाळेचे मुख्याध्यापक डी. ए. इस्डेल ् हे होते. या शाळेत तीन वर्ष ेत्यानंी इंग्रजीचे अध्ययन केले. 
शाळा सोडताना म्हिजे ९ मे १८४४ रोजी मुख्याध्यापकानंी त्यानंा प्रशस्तीपत्रक देऊन इंग्रजी व इहतहास या 
हवर्षयातं उत्तम प्रावीण्य हमळहवल्याबिल त्याचंा गौरव केला आहे. या शाळेतच त्याचं्या मनःप्रपडावर जे 
संस्कार झाले ते त्यानंा पुढील कायात उपयोगी पडले असावते. त्याचंी इहतहासहवर्षयक अहभरुची या 
शाळेतच आकार घेऊ लागली. इंग्रजी हवदे्कडे ते तेथेच अहधकाशंानें आकृष्ट झाले. याचे श्रेय मुख्याध्यापक 
श्री. इस्डेल ् यानंा काही अंशी हदले पाहहजे. 
 

मराठी शाळेत येण्यापूवी म्हिजे त्याचं्या वयाच्या सहाव्या वर्षी त्याचं्या वहडलानंी त्याचंा व्रतबधं 
पारंपहरक पद्धतीने थािंामािंात केला. गायत्री मंत्राचा जप, संध्या, पूजा, नैवदे्, वैश्वदेव, रुद्र, सौर आहि 
पवमानाच्या संथा देण्यास त्याचं्या उपाध्यायानंी सुरुवात केली. गोपाळरावाचंी स्मरिशक्ती तीव्र होती. 
शबदोच्चार स्पष्ट आहि स्वच्छ होते. पाठातंरही चागंले होते. त्यानंी गायत्री मंत्राचा अथग उपाध्यायाला 
हवचारला आहि अथग समजल्याहशवाय आपि संध्या करिार नाही असे त्यानंी स्पष्टपिे साहंगतले. अथगशून्य 
पाठातंराच्या हक्रयेला त्यानंी लहानपिातच हवरोध केला याचे आियग वािंते. ‘अथगशून्य पाठातंर’ या 
हवर्षयावर त्यानंी पुढे एक लेख हलहहला आहे. त्याचे मूळ बालपिीच त्याचं्या मनात रुजलेले हदसते. 
‘प्रािामय करताना नाक कशासाठी धरायचे? ‘अस्त्राय फट् ’ म्हिून िंाळी का वाजवायची ?’ असले हनरुत्तर 
करिारे प्रश्न त्यानंी बालवयातच हवचारले. याचा अथग असा की गोपाळराव हजज्ञासू होते. कायगकारिभाव 
शोधण्याची त्याचंी वृत्ती होती. त्याचें गुरुजी हे पारंपहरक पठडीतले कमगठ ब्राह्मि होते. असले प्रश्न त्यानंा 
कधीच पडले नव्हते. ते केवळ रूढीप्रमािे नाक धरीत होते, िंाळी वाजवीत होते. पि गोपाळराव समाधान 
न झाल्यामुळे पुन्हा पुन्हा प्रश्न हवचारीत राहहले. अखेर हशष्ट्याचे अध्ययन पुरेसे झाले आहे असे सागंनू 
गुरुजींनी रजा घेतली. अथग समजल्याहशवाय पाठातंर करण्यात काय स्वारस्य आहे हा प्रश्न ज्या पे्ररिेतून 
त्याचं्या मनात उद् भवला त्याच पे्ररिेने त्याचं्या पुढील आयुष्ट्याला आकार हदला असे म्हिंले पाहहजे. अशा 
बुहद्धवादी शकंा मुलाचं्या मनात उत्पन्न होत असतात. पि त्याचें हनरसन मात्र पुष्ट्कळ वळेा पालक आहि 
अध्यापक करू शकत नाहीत. बुद्धीच्या हवकासासाठी हचहकत्सक वृत्तीची आवश्यकता असते. बालकाचं्या 
मनातली हचहकत्सा, जािून घेण्याची इच्छा वडील मािसानंी जोपासली पाहहजे. पि बहुसंख्य हठकािी 
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‘प्रश्न हवचारायचे नाहीत. मी सागंतो त्याप्रमािे करा. ठरलेल्या चाकोरीतून हवद्ार्थ्यांनी चालाव.े 
शकंाकुशकंा घेऊ नयेत. वाडवहडलानंी आखून हदलेल्या रस्त्याने हनमूिंपिे चालाव’े अशीच उत्तरे हमळतात. 
खरे तर प्रश्न हवचारण्याच्या मागे शोधनाची प्रवृत्ती असते. प्रश्न ही ज्ञानसंपादनाची पहहली पायरी आहे. 
कुिाच्या तरी आदेशासमोर हनःशकंपिे मान झुकवायची ही प्रवृत्ती ज्ञानाला मारक ठरते. गोपाळरावाचं्या 
ठायी असलेली हजज्ञासा वृत्ती हळूहळू वाढत गेली. मराठी आहि इंग्रजी शाळेत तकग बुद्धीची वाढ व्हावी असे 
वातावरि हमळाले. 
 
ब्राह्मिाांचे राज्य का गेले?  
 

शालेय हवद्ाथी असताना शाळा सुिंली की गोपाळराव दूरवर हफरायला जात असत. दररोज 
वगेवगेळ्या हदशलेा ते जायचे. सरदार घराण्याचा संस्कार आहि हशस्त अंगी बािवल्यामुळे शालेय वयातही 
त्यानंा बंदूक चालवण्याचे हशक्षि हमळाले होते. एकदा पहािें संगमावर हफरायला गेले असताना तेथे काही 
सैहनक बंदूक चालवण्याचा सराव करताना आढळले. अहधकारी हशकवीत होता व सैहनक हनशाि मारीत 
होते. मधोमध पाण्याने भरलेली एक घागर ठेवलेली होती. हतच्यावर हनशाि लागाव ेअसा प्रयत्न होता. पि 
कोित्याही सैहनकाचा नेम लागला नाही. अखेर त्यानंा हशकहविाऱ्या अहधकाऱ्याने नेम धरून गोळी झाडली 
पि त्याचाही प्रयत्न फसला. गोपाळरावंाना हे पाहून हसू आले. ते अहधकाऱ्याजवळ जाऊन म्हिाले, ‘एवढे 
मोठे घागरीचे हनशाि मारता येत नाही मग लहान हनशािावर कसा नेम धराल?’ 
 

त्याचंा तो प्रश्न ऐकून अहधकारी ओशाळला. पि त्याने गोपाळरावानंा म्हिंले की, ‘तुला 
ब्राह्मिाच्या पोराला याचे काय ? बोलिे सोपे असते.’ गोपाळरावानंी त्याच्या हातातून भरलेली बंदूक 
काढून घेतली आहि व्यवत्स्थत नेम धरून गोळी उडवली. घागरीचे मधोमध दोन तुकडे झाले. एका 
शाळकरी पोराचा हा चमत्कार पाहून अहधकारी आहि सैहनक आियगचहकत झाले. ही गोष्ट जनरल 
साहेबाचं्या कानावर गेली. तेव्हा ते फारच खूर्ष झाले व म्हिाले, ‘ब्राह्मि लोक हनशाि मारण्यात जर इतके 
हुशार होते तर त्यानंी आपले राज्य कसे गमावले?’ 
 

कोिताही शालेय हवद्ाथी या प्रश्नामुळे गोंधळला असता. पि गोपाळरावानंी उत्तर हदले, 
‘ब्राह्मिाचें राज्य ते बंदूक मारण्यात कसबी नव्हते म्हिून गेले नाही. त्याचं्यात ऐक्य नव्हते म्हिून त्याचें 
राज्य गेले.’ हवद्ाथी अवस्थेतच स्वातंत्र्यनाशाची त्यानंी केलेली कारिमीमासंा अचकू होती. भोवतालच्या 
पहरत्स्थतीचे ते हनरीक्षि करीत होते. काही हनष्ट्कर्षग त्यातून त्यानंी काढले होते. नुकतीच पेशवाई संपुष्टात 
आल्यामुळे अजूनही पेशवाईतले वातावरि सभोवताली होते. पेशवाईतल्या एका पूवग सरदाराच्या घरातच ते 
वाढत होते. त्यामुळे समाज आहि पहरत्स्थती याचें संस्कार ते ग्रहि करीत होते. चौकस स्वभावामुळे हवचार 
करण्याची सवय त्यानंा लागली होती. जनरलने हवचारलेल्या प्रश्नाला त्यानंी तात्काळ जे उत्तर हदले ते 
तकग शुद्ध होते. ऐहतहाहसकदृष्ट्या ते उत्तर तंतोतंत खरे होते. पुढेही स्वातंत्र्यनाशाची आपल्या लेखनातून 
त्यानंी अशीच इहतहासहसध्द हचहकत्सा केली आहे. 
 
साणित्याचा सांस्कार 
  

गोपाळरावाचें शालेय हशक्षि इ.स. १८४४ मध्ये संपले. या पूवीच्या म्हिजे वयाच्या अवघ्या सातव्या 
वर्षी त्याचंा हववाह झाला होता. त्याचंी पत्नी त्यावळेी केवळ चार वर्षांची होती. बालहववाहाच्या या पद्धतीवर 
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त्यानंी पुढे आपल्या लेखन-भार्षिातून कठोर िंीका केली. त्याच्या मुळाशी हा स्वानुभवही असावा असे 
वािंते. लहानपिीच मुलामुलींचा हववाह करण्याची चमत्काहरक रूढी त्या काळात लोकाचं्या अंगवळिी 
पडली होती. ही एकोहिसाव्या शतकातली गोष्ट. पि आता एकहवसाव्या शतकातही राजस्थानात आहि 
देशाच्या इतरही काही भागातं बालहववाहाची प्रथा आहे. कायदे करून ही रूढी नष्ट होत नाही. म्हिूनच 
कायद्ापेक्षाही लोकप्रबोधनाची अहधक आवश्यकता असते. शाळेतला अभ्यास करीत असतानाच 
गोपाळरावानंी जुन्या मराठी साहहत्याचा उत्तम पहरचय करून घेतल्याची माहहती त्याचं्या चहरत्रात आढळते. 
ज्ञानेश्वरी, तुकारामाचें अभगं, एकनाथी भागवत व दासबोध याचें वाचन त्यानंी केले होते. शाळेतल्या वयात 
हवद्ार्थ्यांच्या व्यहक्तमत्त्वाला आकार येत जातो. साहहत्यवाचनामुळे गोपाळरावाचंी वाङ् मयाहभरुची 
चागंलीच प्रगल्भ होत गेली. त्याचं्या धमगहवर्षयक हवचाराचंीही काही अंशी घडि होण्यास हे वाचन 
कारिीभतू झाले. संतकाव्याने त्याचं्या वृत्तीवर मानवतावादाचे दृढ संस्कार झाले. पुढे प्रौढ वयात संत 
साहहत्याने आहि धमगशास्त्राच्या अध्ययनाने गोपाळरावाचं्या हवचारात उदारता आहि व्यापकता आली. पि 
हवद्ाथी असतानाच संताचें वाङ् मय त्यानंी अभ्यासले हे हवशरे्ष आहे. संस्कारक्षम वयात हवद्ार्थ्यांच्या हाती 
उत्तम साहहत्य पडले तर त्याच्या बुद्धीला आहि भावनेला योग्य हदशा हमळते हे गोपाळरावाचं्या 
उदाहरिावरून स्पष्ट होते. सवगसाधारि हवद्ार्थ्यापेक्षा गोपाळरावाचें वाचन आहि मनन पुष्ट्कळच अहधक 
होते. त्यातून त्याचं्या बुद्धीला धार येत गेली. आपल्या सभोवतलाच्या समाजाचा आहि त्याच्या अज्ञानाचा 
हवचार त्याचं्या मनात घोळत असायचा. इंग्रजी शाळेतून घरी परतल्यावर त्यानंा स्नान कराव ेलागत असे. 
घरातले वातावरि सनातनी होते. स्पशास्पशाच्या कल्पना त्या काळात तीव्र होत्या. अनेक जाती-
जमातींची मुले शाळेत येतात म्हिून कमगठ हवचाराचें पालक मुलगा घरी परतला की त्याला आंघोळ 
करायला लावीत असत. इगं्रजीचा अभ्यास करू नये कारि ती म्लें च्छाचंी भार्षा आहे. ब्राह्मिाने ती हशकू 
नये असेच बहुतेकाचें मत होते. इंग्रजी भार्षा हशकिारा मािूस धमगभ्रष्ट होतो अशी समजूत होती. इंग्रजीचा 
अभ्यास हदवािखान्यात बसून करता येत नव्हता. गोपाळरावानंा याची जािीव होती. आपल्याच वाड्यातील 
एका हवहहरीच्या कोनाड्यात बसून ते अभ्यास करीत असत. हे सारे धार्थमक आहि सामाहजक वातावरि 
इंग्रजी हशक्षिाला व नव्या हवचाराला हवरोध करिारेच होते. तो काळ जुन्या हवचाराचंा होता. नवीन येिारी 
प्रत्येक गोष्ट आपल्या धमगश्रद्धा डळमळीत करिारी आहे असेच लोकानंा वािंत होते. गोपाळराव मात्र या 
वातावरिाचाही बारकाईने अभ्यास करीत होते. जुन्या-पुराण्या कल्पना व्यथग आहेत हे त्यानंा कळत होते. 
इंग्रजी हशक्षिातून त्याचं्या हवचारानंा नव ेवळि हमळत होते. त्यामुळेच जुनािं झालेले हवचार नवीन काळात 
आहि पहरत्स्थतीत उपयोगी पडिार नाहीत. हा हवचार त्याचं्या मनात बळकिं होत गेला. इ.स. १८४४ मध्ये 
बोडग ऑफ एज्युकेशनचा अहवाल प्रहसद्ध झाला. त्यात पुण्याचा इंग्रजी शाळेसंबधंी हलहहताना गोपाळरावाचंा 
मुिाम गौरवाने उल्लेख करण्यात आला. इंग्रजीचा एक अभ्यासू बुहद्धमान हवद्ाथी असा खास उल्लेख करून 
त्याचं्या योग्यतेसंबधंी हवश्वास प्रकिं करण्यात आला. शकै्षहिक अहवालात एखाद्ा हवद्ार्थ्याचा खास 
नामहनदेश होतो आहि त्याच्याहवर्षयी प्रशसेंचे शबद हलहहले जातात. ही घिंना अहभमानाची आहे. 
गोपाळरावाचं्या बौहद्धक प्रगतीवर प्रकाश िंाकिारी आहे. त्याच वर्षी म्हिजे १६.१०.१८४४ रोजी पुिे येथे 
‘हद एजंिं फॉर सरदार ्स्  इन हद डेक्कन’ याचं्या कायालयात गोपाळरावानंा दरमहा ७७ रुपयाचंी 
रान्सलेिंरची नोकरी हमळाली. हे काम त्यानंी समथगपिे केले. 
 

आपल्या कचेरीतले काम साभंाळून याच वळेी गोपाळराव शकै्षहिक चळवळीत सावगजहनक कायात 
शक्य हततका भाग घेऊ लागले. पुण्यात एक सावगजहनक वाचनालय स्थापन करण्यासाठी त्यानंी बरेच 
प्रयत्न केले. रान्सलेिंरची नोकरी करीत करीत ते आपल्या कतगबगारीने वर चढत गेले. जॉइंिं जज्ज आहि 



 अनुक्रमणिका 

सेशन्स जज्ज या हुद्द्द्ापयंत ते गेले. त्याचं्या कायगक्षमतेबिल आहि बुहद्धमते्तबिल त्यावळेच्या ज्युडीहशयल 
कहमशनने काढलेले प्रशसेंचे उद् गार प्रहसद्ध आहेत. ते उद् गार, मराठीत देत आहे. 
 
वन्हि तो चेतवावा रे! 
 

‘गोपाळरावाचं्या बौहद्धक क्षमतेबिल माझं अत्यंत चागंलं मत आहे. उच्च प्रकारची बुहद्धमत्ता आहि 
संशयातीत शुद्ध चाहरत्र्य यामुळं आपलं कतगव्य ते अत्यतं हनष्ठेनं पार पाडतात.’ याचा अथग पुण्यातील उच्च 
अहधकारीवगग त्याचं्या काम करण्याच्या कौशल्यावर मनापासून संतुष्ट होता. उच्च श्रेिीवर काम करिारे 
इंग्रज अहधकारी गोपाळरावाचंी योग्यता ओळखून होते. सतत अभ्यासातून, समाजाच्या हनरीक्षिातून, सवग 
प्रकारच्या लोकातं हमसळून जाण्याच्या वृत्तीतून गोपाळरावाचें व्यहक्तत्व घडत गेले. मािूस समाजातच 
घडतो. घराच्या चार प्रभतीत त्याची वाढ होत नाही. झाड उघड्यावरच वाढते. मोकळी हवा आहि 
सूयगप्रकाश हमळत गेला की झाड पोसले जाते. नाहीतर ते खुरिूंन जाते. मािसाचेही असेच असते. घर, 
कुिंुंब, समाज नाना प्रकारच्या हवचारानंी फुललेले वातावरि याचं्यामधून मनुष्ट्याच्या मनाला आहि 
व्यहक्तत्वाला बळ येते. मािसूदेखील या सगळ्या घिंकातूंन संस्कार घेण्या इतका उत्सुक मनाचा असावा 
लागतो. असा अनेक घिंकाचंा हमळून झालेला एक पहरिाम म्हिजे मािसाचे व्यहक्तमत्त्व. गोपाळराव 
देशमुख ऊफग  लोकहहतवादी, न्या. रानडे, म. फुले वगैरे सारी मोठी मािसे अशीच काळ आहि पहरत्स्थती 
याचं्या प्रभावातून घडत गेली. पि केवळ काळ आहि पहरत्स्थती याचं्यामुळेच मािसाचे कतृगत्व घडते असे 
मात्र म्हिता येिार नाही. बीजातदेखील उगवण्याची आहि फुलण्याची स्वतःची इच्छा असावी लागते. इतर 
सवग घिंक आहेत पि मूळ मािसाचीच इच्छाशक्ती दुबळी असेल तर तो मािूस कतगबगार होिे शक्य नाही. 
आडात थोडेतरी पािी असल्याहशवाय पोहऱ्यात येऊ शकत नाही. हठिगी असेल तर हतच्यातून ज्वाला 
हनमाि करता येते. हठिगीच नाही तर नुसती फंुकर मारण्यात काय अथग आहे? लोकहहतवादी गोपाळराव 
याचं्या मनात काहीतरी नव ेघडवण्याची जबरदस्त इच्छा होती. हशक्षिातून, इंग्रजी हवदे्च्या संस्कारातून 
या इच्छेला अहधक स्पष्ट रूप येत गेले. अज्ञान नाहीसे करून लोकानंा ज्ञानमागाकडे वळवलेच पाहहजे. हा 
आग्रह त्याचं्यात उचंबळून आला. संत वाङ् मय त्यानंी वाचले होते. 
 

‘असाध्य ते साध्य कहरता सायास, कारि अभ्यास, तुका म्हिे’, ‘हनियाचे बळ, तुका म्हिे तेहच 
फळ’, ‘वत्न्ह तो चेतवावा रे, चेतहवताहच चेततो’, ‘यत्न तो देव जािावा’ यासंारखी वचने त्याचं्या मनात 
मुरली होती. सामर्थ्यग नसल्यामुळे, अज्ञानामुळे आहि फुिंीरपिामुळे मराठी राज्य बुडून गेले. आहि नव्या 
ज्ञानहवज्ञातून समथग बनत चाललेल्या इंग्रजानंी संपूिग भारत काबीज केला. हे दृश्य त्याचं्या डोळ्यासंमोर 
होते. जुनी हवद्ा, जुन्या चालीरीती, जुने समाज याचं्या भोवऱ्यात सापडल्यामुळे आपले स्वातंत्र्य आपि 
हरवनू बसलो ही समजूत त्याचं्या हचत्तात ठसली होती. म्हिूनच जुनेपिाची कात िंाकून नवीन हवदे्ची 
कास धरण्यासाठी लोकानंा प्रवृत्त केले पाहहजे, हा त्याचं्या मनाचा हनिय झाला. म. जोतीबा फुले 
यानंीदेखील हवदे्ची प्रशसंा करून केवळ अहवदे्मुळे शूद्र खचले, देश दुबळा झाला असेच हनदान केले 
आहे. लोकहहतवादी गोपाळराव आहि म. फुले याचं्या वयात केवळ चार वर्षांचे अंतर होते. या दोन्ही 
समाजसुधारकानंी ज्ञानप्रसारावर भर हदला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दोघानंीही लोक ज्ञानी झाले 
पाहहजेत म्हिून आयुष्ट्यभर प्रयत्न केले. ज्ञानरूप अग्नीत जे जे अशुद्ध आहि अज्ञानी असेल ते जळून जाते 
यावर प्रत्येक समाजसुधारकाचा पूिग हवश्वास होता. 
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रांजल्यागाांजल्याांना आधार 
 

गोपाळरावानंी नोकरीच्या हनहमत्ताने बराच प्रवास केला. अनेक शहरातं त्यानंा रहाव ेलागले. वाई, 
पुिे, सातारा, मंुबई, अहमदाबाद, सुरत, अहमदनगर, ठािे आहि नाहशक इत्यादी मोठ्या गावातं ते 
राहहले. अहमदाबादला तर जवळ जवळ दहा वर्ष े ते स्ममाल कॉज कोिंाचे मुख्य न्यायाधीश होते. 
गुजरातच्या त्या भागात सावगजहनक जीवनाशी ते समरस झाले. शाळा आहि वाचनालये त्यानंी उभी केली. 
कोित्याही गावी गेले तरी गावात वाचनालय आहे की नाही, चागंली शाळा आहे की नाही याची ते चौकशी 
करीत असत. नसेल तर गावातल्या प्रमुख लोकानंा एकत्र करून ते शाळा आहि वाचनालय स्थापन 
करण्यासाठी त्यानंा उपदेश करीत असत. या कायात शक्य ती मदत ते करायचे. लोकहशक्षिाची ही 
चळवळ त्यानंी आमरि चालवली. गुजरातेत दहा वर्षे ते राहहले. पि त्या अवधीत ते गुजराती भार्षा 
हशकले. त्या भारे्षतूनच तेथे त्याचंी व्याख्याने होत असत. गुजरातीतून त्यानंी अनेक लेख हलहहले. त्याचंी 
दोन पुस्तके गुजरातीतच हलहहली गेली आहेत. ही गोष्ट गोपाळरावाचं्या ‘लोकसन्मुख’ स्वभावाची उत्तम 
साक्ष देते. बहुधा मोठे अहधकारी लोकातं फारसे हमसळत नसत. आजही ही त्स्थती थोड्याफार प्रमािात 
आहे. पि लोकहहतवादी या नावातच लोकहहताला अग्रस्थान आहे. आपि घेतलेल्या या नावाप्रमािेच 
त्यानंी जन्मभर वतगन केले. लोकापंासून फिंकून राहिारे पुष्ट्कळ पंहडत असतात. पि त्याचं्या पाहंडत्याला 
काय अथग असतो? लोकाकंडे पाठ हफरविारे पाहंडत्य म्हिजे मूर्थतमंत अज्ञानच नव्हे काय? ज्या ज्ञानी 
मािसाचा समाजाशी संबंध नसतो तो हकतीही हवद्वान असला तरी त्याचे पाहंडत्य कवडीमोल समजाव.े 
आपि हमळहवलेले ज्ञान हे वैयहक्तक फायद्ासाठीच केवळ राबविारे लोक समाजावर अन्याय करतात. 
ज्ञान ही संपत्ती आहे. ती समाजात लोकहहतबदु्धीने वािंली पाहहजे. हमळवलेल्या ज्ञानाच्या भाडंवलावर 
सारा जन्म आपल्याच स्वाथात रममाि होण्यात ज्यानंी घालवला असे लोकहवन्मुख ज्ञानवतं काहीच 
नवरचना करू शकत नाहीत. याचं्यापेक्षा हकतीतरी कमी हशकलेले प्रकवा मुळीच न हशकलेले समाजपे्रमी 
संत प्रकवा सेवक श्रेष्ठ म्हिंले पाहहजेत. लोकाकंडे ढंुकूनही न पाहािाऱ्या आहि आपल्या एअरकंहडशन्ड 
बंगल्यात बसून राहहलेल्या एखाद्ा अहधकाऱ्यापेक्षा हातात खरािंा घेऊन गावात स्वच्छता ठेविारे आहि 
कीतगनातून लोकाचंी मने स्वच्छ करिारे अहशहक्षत गाडगेबाबा शतपिंीने पंहडत होते. गोपाळराव 
याचं्यावरही सतं साहहत्यातून मानवतावादी हवचाराचें ससं्कार झालेले होते. समाजसेवा हा त्यानंी आपला 
धमग मानला होता. महाराष्ट्राच्या सावगजहनक जीवनात आपल्याला शक्य असेल त्या माध्यमातून सेवा 
करण्याची त्याचंी वृत्ती होती. समाजजागृतीसाठी आपल्या लेखिीचा आहि वािीचा सतत उपयोग करिारा 
त्याचं्यासारखा लोकाहभमुख साहहत्त्यक आहि हवचारवतं त्याचं्या कालखंडात तरी प्रामुख्यानं गोपाळराव 
हेच होते. फुले, आगरकर, रानडे इत्यादी हवचारवतं त्याचं्यानंतर सावगजहनक जीवनात आले. म्हिूनच 
लोकहहतवादींना-गोपाळरावानंा-महाराष्ट्राचा ‘आद् प्रबोधनकार’ असे म्हिंले जाते. कृ. ना. आठल्ये यानंी 
लोकहहतवादी याचें चहरत्र हलहहले आहे. त्यात त्यानंी म्हिंले आहे, 
 
 ‘गोपाळराव कोठेही बाहेर पडले की त्याचं्याबरोबर त्याचंा नोकर असायचा. त्याचं्या खादं्ावर 
डाळ-चुरमुऱ्याचे एक पोते व खारकाचें एक गाठोडे, मलमाचा एक मोठा डबा व थोड्याशा मलमपट्ट्या 
इतके सामान असे. कोठेही रस्त्यात आंधळा-पागंळा दृष्टीस पडला की त्यास थोडेसे चुरमुरे व एखाद-दुसरी 
खारीक द्ावयाची व पाहून पाहून पैसाही त्यापुढे िंाकावयाचा. पि सवांपेक्षा दुखिेकरी पाहहला की स्वारी 
उभी राहहलीच. मग त्याला काय होते त्याची चौकशी करून और्षध जवळ असल्यास द्ावयाचे, नाहीतर 
बरोबर छापील काड् सग असत, त्यापैकी एक त्याच्यापाशी देऊन ‘घराकडे ये’ म्हिून सागंावयाचे. महारोगी 
पाहहला की रावबहादूर थाबंलेच. त्यानंा रोग्याची हकळस म्हिून कधी येत नसे. ते त्याच्या पट्ट्या 
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त्याजकडून काढवनू जखमा पाहत व त्यावर मलम लावावयास देऊन लगेच पट्ट्या बाधंीत व अन्न वगैरे 
नेण्यासाठी ‘घरी ये’ म्हिून सागंत. हा हनत्यक्रम असे.’ 
 

गोपाळरावानंी अशा असंख्य रोगपीहडत लोकावंर उपचार केले. रंजल्यागाजंल्यानंा आपल्या 
पोिंाशी धरिारा मािूस तुकोबाचं्या शबदात सागंायचे तर ‘साधु तोहच ओळखावा.’ मािुसकीचा हा 
आहवष्ट्कार त्याचं्या वतगनातून होत असे. महारोग्याच्या जखमावंर उपचार करून पट्ट्या बाधंिे ही कृती 
खरोखरच उदार करुिाभावाची आहे. समाजाच्या अज्ञानावर कठोर शबदानंी प्रहार करिाऱ्या या 
समाजसेवकाला दुःहखत जनतेशी आत्मीयतेने वागताना अनेकानंी पाहहले आहि आियग व्यक्त केले. 
गोपाळरावाचें मन दुःखीकष्टी मनुष्ट्य पाहहला की अहत हळुवार होत असे. त्याला आवश्यक ती मदत 
करताना त्यानंी कधीच हात आखडता घेतला नाही. न्यायाधीशाच्या प्रहतहष्ठत पदावर असलेले रावबहादूर 
गोपाळराव देशमुख रस्त्यात थाबंनू एखाद्ा रोगी मािसाला और्षधपािी देत आहेत, हे दृश्य सुंदर आहि 
उदात्त होते. ‘लोकहहतवादी’ हे नाव या अथानेही अनुरूप ठरले. त्याचें चहरत्र काही िंीकाकारानंा एका 
इंग्रजधार्थजण्या रावबहादुराचे चहरत्र वािंते. पि गोपाळरावाचं्या चहरत्रातला मािसुकीचा झुळझुळिारा 
शीतल झरा त्या िंीकाकारानंा हदसला नाही. िंीकेची आहि प्रनदेची वाविंळ गोपाळरावानंी आयुष्ट्यात 
अनेकवळेा अनुभवली. प्रनदा-नालस्ती पचवली. समाजाला आपले हहतकते ओळखता येत नाहीत. नव्या 
वािेंने समाजाला घेऊन जािाऱ्या सुधारिावादी नेत्याचंा नेहमीच छळ चाललेला आहे. हा लोकाचं्या 
अज्ञानाचा भाग असतो. लोक हवरोध करतात म्हिून जे लोकहहतवादी असतात ते आपला मागग कधीच 
सोडत नाहीत. गोपाळराव पुरािमतवादी नव्हते. त्यानंी हवधवाहववाहाचा पुरस्कार करून 
हवधवाहववाहमंडळे काढली. गुजरातमध्येही पुनर्थववाहमंडळ स्थापन केले. ते जेथे जेथे गेले तेथे तेथे 
छापखाना, दवाखाना, वाचनालय, वकृ्तत्वसभा, मुलींची शाळा अशा संस्था काढायला उते्तजन देत. शक्य 
ती मदतही करीत. जुन्या आचारहवचारावंर ते कडविं िंीका करीत. यामुळे त्याचं्या सुधारकी वृत्तीबिल 
सनातनी लोकानंी त्याचं्याहवरुद्ध सतत िंीकेची मोहीम उघडली होती. पुण्यातले प्रहसद्ध वृत्तपत्र 
‘ज्ञानप्रकाश’ आहि मंुबईचे ‘इन्दुप्रकाश’ या पत्राचं्या स्थापनेला त्याचंीच पे्ररिा होती. अनेक गं्रथ त्यानंी 
हलहहले आहि हजज्ञासू लोकानंा ते फुकिं वािंले. गं्रथाचें दान हा त्याचं्या जीवनातला एक महत्त्वाचा घिंक 
होता. त्यानंी म्हिंले आहे, 
 
देऊळ नको ! नवी पुस्तके छापा ! 
 

‘जे पुस्तके हलहहतील व लोकासं शहािे करण्यास मेहनत करतील, जे वतगमानपते्र व गं्रथ इत्यादी 
उपयोगी वस्तू छापून प्रकिं करतील, त्यासं तुम्ही मोठे हवद्वान व लोकाचें हहतकते समजून त्यासं सत्पात्र 
जािनू धमग करा. त्याचें गं्रथ घेऊन लोकामंध्ये वािंा व हीच वायने समजा, तीच संक्रातंीची तीळपाते्र, 
श्राविीची दीपदाने, माघस्नानाची संपूिे, चातुमासाची संपूिे व तुळशी आहि लाखोल्या त्याच समजा. 
ज्ञानवृध्दीत पुण्य आहे असे माना... मरतेसमयी देऊळ बाधंावयास सागं ूनका. पि नव ेछापखाने व नवी 
पुस्तके करण्यास सागंा. देवळे पुष्ट्कळ आहेत हततकी पुरेत.’ (शतपते्र, पत्र क्र. ९१) 
 

देवळे बाधंण्यापेक्षा छापखाने काढावते आहि नवी पुस्तके करावीत या हवचारात बंडखोरी आहे. 
ज्ञानाची तहान आहे. ‘आहेत हततकी देवळे पुरेत’ हे म्हिताना नव्या समाजाची रचना करण्यासाठी 
देवळाचंा उपयोग होिार नाही ही हवचारसरिी आहे. याप्रकारचे हवचार एकोहिसाव्या शतकात 
लोकहहतवादी म्हिजेच गोपाळराव अहभहनवशेाने माडंत होते. ‘देऊळ नको’ हा हवचार श्रदे्धपेक्षा ज्ञान 
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अहधक उपयुक्त असते हे ठासून सागंिारा आहे. मंहदरातं पूजाअचा वगैरे हनत्याची कमगकाडें होतात. 
छापखान्यातून हनमाि होिारी नवी पुस्तके ज्ञानप्रसाराचे कायग करतात. गोपाळराव आत्स्तक होते. पि ते 
कधीही अंधश्रद्धाळू नव्हते. दीडश े वर्षांपूवी त्यानंी देवभोळेपिावर आहि कमगकाडंावर प्रहार केले. यात 
त्याचें बंडखोर धैयग हदसून येते. समाजाच्या मनाला ताजे िंविंवीत, प्रगहतकारक हवचार हवद्वानानंी हदले 
पाहहजेत. लेखकाने आहि हवचारवतंाने हनरथगक रूढी आहि भाकड श्रद्धा याचं्यावर हवचारपूवगक आघात 
केले पाहहजेत. घडविाऱ्याला काही जुने मोडाव े लागते. गोपाळराव हे म्हिूनच प्रबोधनयुगाचे एक 
रचनाकार ठरतात. 
 

गोपाळरावाचें संपूिग जीवन ज्ञानप्रसारासाठी वाहहलेले होते. पािात्त्य हवद्ा आहि आधुहनक 
हवचारसरिी याचं्याकडे महाराष्ट्राचे तोंड वळविारा हा पहहला प्रबोधनकार आहे. त्यानंी ‘लोकहहतवादी’ 
या नावाने एक माहसक इ.स. १८८२ पासून सुरू केले. वयाच्या साठाव्या वर्षी ताज्या उत्साहाने हे 
हनयतकाहलक त्यानंी सुरू कराव ेयाचा अथग नव्या हवचाराचं्या प्रसारप्रचारात त्यानंा अहधक रस होता. या 
माहसकाच्या पहहल्याच अंकात त्यानंी आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. ते म्हितात, ‘आजपयंत आम्ही अनेक 
लेख प्रकिं केले. लोकहहताकहरता होईल हततका लोकहवस्तार करण्यास आमचे कलम पूवगवत्  चालू 
ठेवण्याचा आमचा मानस आहे. उपयुक्त ज्ञान चोहोकडे प्रहसद्ध करण्याकहरता जी राष्ट्र े आज पुढे आहेत 
त्याचं्या तोडीचे गं्रथ आपल्या लोकातं प्रसृत झाले पाहहजेत.’ म्हातारपिातही हवद्ाग्रहिाचे आहि 
हवद्ाप्रसारिाचे त्याचें व्यसन सुिंले नाही. त्या काळाचा हवचार केल्यास बहुतेक रावसाहेब आहि 
रावबहादुर आपली पगडी आहि प्रहतष्ठा व पैसा साभंाळण्यातच स्वतःला धन्य समजत असत. पि हे 
रावबहादूर वगेळे होते. त्यामुळेच जुन्या मताचें लोक त्यानंा अखेरपयंत हवरोध करीत राहहले. यात 
हवष्ट्िुशास्त्री हचपळूिकरासंारखे लेखक आघाडीवर होते. त्यानंी गोपाळरावावंर आपल्या लेखिीने अन्याय 
केला. त्याबिल इतकेच म्हिता येईल की लोकहहतवादींचे प्रगहतवादी हवचार समजून घेण्याची कुवत 
हचपळूिकरातं नव्हती. १८८५ पयंत ‘लोकहहतवादी’ हनयतकाहलक व्यवत्स्थत चालू होते. पि प्रकृती साथ 
देत नव्हती. रतलाम संस्थानच्या हदवािपदाचा पुढे त्यानंी स्वीकार केल्यानंतर या हनयतकाहलकाचे 
प्रकाशन थाबंलेले हदसते. मराठी साहहत्य संमेलनाची प्रथा आता महाराष्ट्रात पूिगपिे रुजली आहे. पि 
साहहत्य संमेलनाची योजना ज्यानंी तयार केली त्यात गोपाळराव देशमुख आहि न्या. माधवराव रानडे हे 
होते. १८८५ मध्ये पुण्यात पहहले मराठी साहहत्य संमेलन साजरे झाले असे मानले जाते. परंतु १८७८ मध्ये 
गोपाळराव आहि न्या. रानडे यानंी पुढाकार घेऊन मराठी गं्रथकाराचें पहहले संमेलन पार पाडले. 
(महाराष्ट्र साहहत्य पहरर्षदेचा इहतहास, १९४३) 
 

साराशं, गोपाळराव देशमुख तथा लोकहहतवादी हे एक हवलक्षि प्रचतनशील आहि हक्रयाशील 
व्यहक्तमत्त्व महाराष्ट्रात होऊन गेले. त्यानंी हवहवध हवर्षयावंर हवपुल लेखन केले आहे. १९व्या शतकातल्या 
शकै्षहिक, सासं्कृहतक आहि सामाहजक चळवळीत त्याचंा सहभाग होता. आधुहनक सुधारिाचंा पुरस्कार 
करिारा हा पहहला समाजसुधारक. राजा राममोहन रॉय या सुधारिावाद्ाला ‘The first modern man in 
India’ असे म्हिण्यात येते. हीच संज्ञा लोकहहतवादींना देताना ‘महाराष्ट्रातला पहहला आधुहनक मािूस’ 
असा बदल करता येईल. राममोहन रॉय यानंी ज्या सुधारिानंा हात घातला होता त्या सवग सुधारिा 
समाजात व्हाव्यात म्हिून गोपाळरावानंी संघर्षग केला. संघर्षग तर सामाहजक सुधारिा घडवनू आििाऱ्या 
सवगच व्यक्तींना करावा लागतो. जुनी मूल्ये आहि नवी मूल्ये याचं्यात दं्वद्व झाल्याहशवाय नवहवचार प्रस्थाहपत 
होत नाहीत. गोपाळरावानंा कोिकोित्या हवरोधाला तोंड द्ाव ेलागले याचीही हकीकत रोमहर्षगक आहे. 
त्याचंी मते त्याचं्या काळात परंपरावादी लोकानंा ‘भयंकर’ वािंली. पेशवाईत ब्राह्मिानंा दहक्षिा देण्याची 
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प्रथा होती. दहक्षिेसाठी हजारो ब्राह्मि एकत्र येत असत. अव्वल इंग्रजी राजविंीत ही प्रथा चालू ठेवावी की 
नाही याहवर्षयी हवचार होऊ लागला. गोपाळरावानंी या दहक्षिेला हवरोध केला. सरकारकडे केलेल्या 
अजात त्यानंी म्हिंले होते की दहक्षिा हमळत असलेल्यापंकैी फारच थोडे ब्राह्मि खऱ्या अथाने वैहदक आहि 
शास्त्री आहेत. योग्य हवद्वानालाच दहक्षिा हमळावी. शास्त्री, पुराहिक भिं वगैरे लोकानंा दहक्षिा देऊन पैसे 
खचग करू नयेत. देशी भारे्षतून उपयुक्त पुस्तके या रकमेतून हलहवनू घ्यावीत. पुराहिकाचंी हवद्ा आता 
हनरुपयोगी झाल्यामुळे त्यात द्रव्याचा अपव्यय होऊ नये. गोपाळरावाचं्या या मतामुळे भिं-हभक्षुंकात फारच 
तीव्र प्रहतहक्रया उमिंली. पुण्याच्या तुळशीबागेत पाच हजार ब्राह्मिानंी हमळून त्याचंा हनरे्षध केला आहि 
दुसऱ्या एका अजावर जबरदस्तीने त्याचंी सही घेतली. जमलेल्या ब्राह्मि समुदायाने त्याचं्या हधक्काराच्या 
घोर्षिा हदल्या. हशव्याशाप हदले. एका ब्राह्मिानेच ब्राह्मिाचं्या पोिंावर लाथ मारावी या घिंनेने खवळलेले 
ते लोक एकमुखाने गोपाळरावानंा हवरोध करीत होते. ‘माझा पहहला अजगच खरा आहे आहि त्यात मी 
माडंलेली मते संपूिगपिे मला मान्य आहेत. तेव्हा पहहला अजगच गृहीत धरावा’ अशा आशयाचा हतसरा अजग 
त्यानंी गव्हनगराकडे पाठवला. अखेर शासनाने गोपाळरावाचंी भहूमका मान्य केली आहि ‘दहक्षिाफंडाचा 
हवहनयोग देशी भार्षातूंन पुस्तके हलहवनू घेण्यासाठी करावा’ असा हनिगय झाला. सनातनी लोक यामुळे 
फारच हचडले आहि त्यानंी पुन्हा गोपाळरावाचं्या हनरे्षधाच्या सभा भरवल्या. अहमदाबादच्या वास्तव्यातही 
तेथील सनातनी लोकानंी त्याचं्यावर दोन वळेा बहहष्ट्कार िंाकला होता. पुढे एका पुनर्थववाहाच्या प्रसंगी ते 
उपत्स्थत राहू शकले नाहीत म्हिून काही सुधारिावादी लोकानंीही त्याचं्यावर कडक िंीका केली होती. 
‘नेहिंव्ह ओहपहनयन’, ‘इन्दुप्रकाश’, ‘हवहवधज्ञानहवस्तार’ वगैरे हनयतकाहलकानंी त्याचं्यावर िंीकेची झोड 
उठवली. 
 

सुधारिावाद्ानंी केलेली िंीका अंशतः बरोबर होती. पि गोपाळरावाचंी भहूमका िंीकाकारानंी नीिं 
समजून घेतली नाही. आपि पुनर्थववाहाचे समथगन करीत आहोत आहि या हवधवाहववाहात पुढाकार घेत 
आहोत म्हिून आपल्या हववाहहत मुलीचा सासरी छळ केला जात आहे आहि ते दुराग्रही लोक आपल्या 
मुलीला माहेरी पाठवनू देिार आहेत, ही शक्यता हदसल्यावर गोपाळराव हववाहप्रसंगी हजर राहहले 
नाहीत. यात काही अंशी ते तत्त्वापासून दूर गेले असे म्हिता येईल. पि आपल्या मतासाठी आपल्या 
मुलीला सासरच्या लोकानंी छळू नये इतकीच त्याचंी अपेक्षा होती. स्वतःच्या छळिुकीबिल त्याचंी तक्रार 
नव्हती. गोपाळरावाचें हचरंजीव कृष्ट्िराव देशमुख हे बी.ए. झाल्यावर सरकारी हशष्ट्यवृत्ती घेऊन 
हवलायतेला गेले. तेथे तीन वर्ष े राहून हशक्षि घेऊन बमहरस्िंर झाले आहि परतले. कोकिस्थ ब्राह्मि 
जातीतील हे पहहले बमहरस्िंर होत. धमाजे्ञप्रमािे समुद्रपयगिंन करू नये या हनयमाचे कृष्ट्िरावानंी उल्लंघन 
केले. परदेशात राहहल्यामुळे त्यानंा परधमीयाचंा संसगगदोर्ष घडला, असा आके्षप घेऊन कृष्ट्िरावावंर 
बहहष्ट्कार िंाकण्यात आला. गोपाळरावानंा हे प्रकरि हास्यास्पद वािंत होते. प्रहदू लोकानंी समुद्रप्रवास 
करून परदेशात जाऊन व्यापारउद्ोग करावा, नव े तंत्रज्ञान घ्याव,े देशाचे वैभव वाढवाव ेअशा आशयाची 
मते त्यानंी जन्मभर माडंली. पि सनातन्यानंी बमहरस्िंर होऊन आलेल्या मुलाला वाळीत िंाकाव े आहि 
त्याला त्रास द्ावा याचा संताप आला. दुःखही झाले. अखेर काशीच्या ब्राह्मिाकंडून कृष्ट्िरावासाठी 
शुहद्धपत्र काढले आहि हे बहहष्ट्काराचे प्रकरि संपले. याच्याच पुढील वर्षी प्रहदुस्थानच्या आर्थथक 
पहरत्स्थतीची चौकशी करण्यासाठी जी पालगमेंिंरी सहमती नेमण्यात आली होती, हतच्यापुढे साक्ष देण्यासाठी 
गोपाळरावानंा इंग्लंडला बोलावले होते. पि ग्रामण्य, बहहष्ट्कार, प्रायहित्त, शुहद्धपत्र, लोकप्रनदा या 
प्रकारच्या त्रासाला ते वैतागले होते. प्रकृतीचेही कारि असू शकेल. ते हवलायतेला गेले नाहीत. त्यामुळेही 
सुधारिावाद्ानंी त्याचं्यावर िंीका केली. खरे तर सवग प्रकारच्या कमगकाडंावर गोपाळराव आपल्या 
लेखनातून आहि व्याख्यानातूंन तुिूंन पडले आहेत. पि तरीही ते इंग्लंडला गेले नाहीत. मुलावर पडलेल्या 
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बहहष्ट्कारामुळे त्यानंी काशीहून शुहद्धपत्र आिहवले. या घिंना त्याचं्या सुधारिावादी हवचारसरिीला 
कमकुवतपिा आितात असे वािंते. पि संघर्षगपूिग जीवनात प्रत्येक ध्येयवादी योद्धा शभंर िंके्क दृढहनियाने 
पाय रोवनू उभा राहीलच असे म्हिता येत नाही. नको असलेली तडजोड करण्याचा प्रसंग ज्याप्रमािे 
राजकारिात येतो त्याप्रमािेच सामाहजक आहि धार्थमक चळवळीतही येतो. आपल्या हवहशष्ट मताबंिल 
आपल्या मुलामुलींची पावलोपावली अडविूक होत आहे हे पाहहल्यावर गोपाळरावानंी माघार घेण्याचा 
हनिगय केला असावा. याचा अथग आपली वैचाहरक भहूमका त्यानंी सोडून हदली असे मात्र नव्हे. सामाहजक 
दडपिे आहि लोकमताची बंधने काही वळेा इतकी तीव्र होतात की ती अंशतः मान्य करूनच पुढे पाऊल 
िंाकाव ेलागते. गोपाळराव केवळ बोलके सुधारकच होते अशी त्याचं्यावर झालेली िंीका मात्र मुळीच योग्य 
नाही. याबाबतीत गोपाळराव हे महात्मा जोतीबा फुले आहि आगरकर याचं्याइतके खंबीर नव्हते, असा 
हनष्ट्कर्षग काढता येतो. फुले-आगरकरानंी आपल्या हवचारसरिीशी कधी हतळमात्रही तडजोड केली नाही. 
म. फुल्याचं्या पत्नीचाही छळ जुन्या हवचाराचं्या लोकानंी भरपूर केला. पि फुले पती-पत्नी त्या छळासमोर 
ताठ मानेने उभे राहहले. आगरकरही किखर हवचाराचें होते. लोकहहतवादी आहि न्या. रानडे हे मात्र 
फुले-आगरकराइंतके हनभगय राहहले नाहीत असे हदसते. पि म्हिून त्याचं्या हवचारातली पुरोगामी रग 
कधीही कमी झाली नाही. समाजमनातली त्याचंी प्रहतमा सवांगीि सुधारिावादी अशीच आहे. 
िंीकाकारानंी ही िंीका करताना योग्य ते तारतम्य ठेवले पाहहजे. समाजसुधारक हादेखील हाडामासंाचा 
मािूसच असतो. उलिंसुलिं वाविंळीत एखाद्ा वळेेस त्याची पावले लिंपिंली की तो ताबडतोब तत्त्वभ्रष्ट 
प्रकवा दाहंभक झाला अशी अहतरेकी िंोकाची हवधाने करिे चुकीचे आहे. गोपाळराव देशमुख म्हातारपिी 
कमगकाडं करीत होते. मूर्थतपूजेत गंुतून पडले होते म्हिून ते बुहद्धवादी नव्हते अशीही िंीका करण्यात येते. 
पि मूतीला ते महत्त्व देत होते असे हदसत नाही. त्याचं्यासंबंधी कृ. ना. आठल्ये यानंी एक उदाहरि हदले 
आहे. ते गमतीदार आहे.  
 

‘एकदा गोपाळराव सरकारी कामाकहरता नहदयाड येथे गेले होते. तेथे ज्या गृहस्थाच्या घरी 
उतरले होते तेथे स्वतः देवपूजा करीत बसले होते. इतक्यात तूप हवकिारा एक मािूस तेथे आला आहि 
तूप तोलताना तपेलीचे वजन करण्याकहरता दगड शोधू लागला. तो त्यास जवळपास हमळेना! म्हिून 
गोपाळरावानंी आपल्या पूजेतील शाहळग्राम त्याच्यापढेु केला!’ 
 

या घिंनेचा अन्वयाथग लावताना गोपाळराव हे कमगकाडंी होते असे म्हिता येिार नाही. ते कमगठ 
असते तर तूप हवकिाऱ्याच्या तराजूत त्यानंी देवमूती िंाकली असती काय? मूर्थतपूजेला त्यानंी तसे महत्त्व 
हदले नाही. 
 
चाणरत्र्यावर आके्षप 
 

सरकारी नोकर या नात्याने गोपाळराव आपले कतगव्य न्यायहनष्ठरुतेने करीत असत. पि प्रामाहिक 
मािसाबिलही प्रवाद हनमाि करून त्याच्यावर प्रहतकूल िंीका करिे हा काही लोकाचंा स्वभाव असतो. 
इ.स. १८५५ मध्ये पुिे येथे उत्तरहवभागाचे ‘सब अहसस्िंंिं इनाम कहमशनर’ म्हिून गोपाळरावाचंी हनयुक्ती 
झाली. समोर आलेल्या पुराव्याची ते सवग बाजंूनी बारकाईने छाननी करीत असत आहि न्यायाच्या दृष्टीने 
योग्य तो हनिगय घेत असत. हे काम त्यानंी कुिाचाही मुलाहहजा न ठेवता किखरपिे केले. त्यामुळेच 
गोपाळराव िंीकेला पात्र झाले. पेशव्याचं्या राज्यात शवेिंी शवेिंी ज्या इनामाच्या सनदा हदल्या गेल्या त्या 
तोंडी होत्या. लेखी स्वरूपात नव्हत्या. काही इनामदाराचं्या सनदा बनाविंही होत्या. अहधकार नसताना 
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गोंधळाचा फायदा घेऊन हकत्येकानंी अनेक वर्ष े इनामे भोगली होती. या प्रकाराला योग्य हशस्त 
लावण्यासाठी कहमशनची हनयुक्ती करण्यात आली. ज्याचं्याकडे सनदा नव्हत्या, पेशव े दप्तरात ज्याचंा 
उल्लेख नव्हता आहि ज्याचं्या सनदा बनाविं होत्या त्याचंी इनामे जप्त करावी लागली. पि इंग्रज सरकारला 
खूर्ष करण्यासाठी गोपाळरावानंी इनामे काढून घेतली अशा आशयाचा आरोप काही असंतुष्ट लोकानंी केला. 
सावगजहनक कामकाजात काही लोकाचंा गोपाळरावाशंी बेबनाव झाला होता. त्यानंीही आरोप केले. 
हवष्ट्िुशास्त्री हचपळूिकरानंीही ‘हनबधंमाले’त असाच आरोप करून त्याचं्या चाहरत्र्यावर प्रशतोडे उडवले 
आहेत. गोपाळरावाचें व्यहक्तगत आहि सावगजहनक चाहरत्र्य शुद्ध होते. त्यानंा हमळालेले प्रत्येक पद त्याचं्या 
योग्यतेमुळे हमळाले होते. मुिाम खोडसाळपिा करून त्यानंी कोिाची उत्पने्न बुडवली याला कोिताही 
आधार नाही. पि हनःस्पृह, हनष्ट्कलंक व्यक्तीच्या चाहरत्र्यहननाचे प्रयोग काही लोक करतात. हे दुःखदायक 
आहे. आपल्या प्रनदेला गोपाळरावानंी शातंपिे तोंड हदले. इ. स. १८५५ ते १८६१ पयंत इनाम कहमशनवर 
काम करीत असताना त्यानंा हभन्न हभन्न स्तरातंले लोक पहायला हमळाले. जहाहगरी, वतने, इनामे, सनदा 
यासबंंधीचे हजारो जुने कागदपत्र त्यानंा पाहता आले. मराठेशाहीत सरंजामदारी कशी होती, हतचे स्वरूप 
आहि पद्धती कोित्या प्रकारची होती याचीही सखोल माहहती त्यानंा झाली. इहतहासहवर्षयक अभ्यासाला 
आधार हमळाला. कहमशनपुढे आलेल्या साक्षी-पुराव्याचंी छाननी करताना इनामदारीवर अहधकार 
सागंिाऱ्या प्रहतहष्ठत लोकाचें अंतरंगदशगनही त्यानंा झाले. पुढे मंुबई उच्च न्यायालयात प्रहदू- मुसलमानाचं्या 
धमगव्यवहारशास्त्राची संहहता तयार करण्यासाठी त्यानंा पाचारि करण्यात आले. यावळेी धमगशास्त्रातील 
अनेक हवरोधाचंी आहि हवसगंतींची त्यानंा जािीव झाली. इ. स. १८६० नंतर त्यानंी धार्थमक व ऐहतहाहसक 
संशोधनपर साहहत्य हलहहले त्याचे मूळ या अभ्यासात हदसते. हा अभ्यास त्यानंी कतगव्यबदु्धीने केला, 
आवडीनेही केला. धमगशास्त्राचें सार समजून घेण्यासाठी प्रत्येक धमातील हवचार बारकाईने अभ्याहसला 
पाहहजे. तौलाहनक दृष्टी असली पाहहजे. प्रत्येक धमात काही बाबतीत मतैक्य असते व पुष्ट्कळशा बाबतीत 
मतभेदाची स्थळेही आढळतात. त्याचंी मीमासंा करण्यासाठी जशी हवलक्षि बदु्धी लागते त्याप्रमािेच 
अहभहनवशेरहहत वृत्तीही लागते. गोपाळरावानंा धमगशास्त्राचे सार तयार करण्याच्या सहमतीत हनवडले गेले 
याचा त्यानंा पुढील सवग लेखनात उपयोग झाला. कोिताही धमगगं्रथ मािसानेच हलहहलेला असतो. त्याचा 
कता ईश्वर नसतो. हे त्याचं्या हचत्तात मुरले. म्हिूनच पुढे ते जुनािं बनलेल्या पोर्थ्या-परुािावंर िंीका करीत 
राहहले. पुरािाचें वचगस्व संपवनू लोकानंी आधुहनक ज्ञानधारा स्वीकारावी हा आग्रह या अभ्यासातून त्याचं्या 
मनात उत्पन्न झाला. गोपाळरावाचंी वैचाहरक घडि या पद्धतीने होत गेली. हमळालेल्या प्रत्येक संधीचा लाभ 
त्यानंी आपल्या बौहद्धक तयारीसाठी करून घेतला आहि हमळवलेले ज्ञान ते लोकानंा मुक्त हस्ते देत 
राहहले. 
 

गोपाळरावानंी जे हवस्तृत हवहवध आहि मागगदशगक लेखन सातत्याने केले ते त्याचं्या 
व्यहक्तत्वाइतकेच प्रकबहुना त्यापेक्षा अहधक महत्त्वाचे आहे. सावगहजक जीवनात कायग करिाऱ्या नेत्याच्या 
भोवती हकत्येक अपसमजाचें आहि अफवाचें वलय हनमाि होते. लोकहहतवादी पारतंत्र्याचे पुरस्कते होते; 
‘इंग्रजाळलेले’ होते हा आके्षप तर म. फुले याचं्यावरही हवरोधकानंी घेतला होता. त्याचा फार हवचार 
करण्यात स्वारस्य नसते. 
 
सावमजणनक जीवन उांचावण्याचा प्रयत्न 
 

लोकहहतवादींचे गं्रथकतृगत्व महाराष्ट्रातल्या सुहशहक्षत समजल्या जािाऱ्या वगालाही फारसे माहीत 
नाही, ही दुदेवाची गोष्ट आहे. काही लोक ‘शतपते्र’ हेच लोकहहतवादींचे साहहत्य आहे त्यापलीकडे त्यानंी 
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काही लेखन केले की नाही याची जाि त्यानंा असत नाही. पि या लेखकाचे लहानमोठे हमळून सुमारे 
चाळीस मराठी गं्रथ आहेत. गुजराती भारे्षतही त्याचें दोन गं्रथ प्रहसद्ध आहेत. ते त्यानंीच मूळ गुजरातीतून 
हलहहले. गुजरातमधल्या वृत्तपत्रातूंन त्याचें हकत्येक लेख आलेले आहेत. एकोहिसाव्या शतकातला प्रचंड 
व्यासंगी गं्रथकार म्हिून त्याचंा अग्रक्रमाने उल्लेख करता येतो. अहमदाबाद शहरात ते दहा वर्ष ेन्यायाधीश 
होते. १८६६ ते १८७७ या कालखंडात गुजरातेतल्या सावगजहनक जीवनाचा ते एक अहवभाज्य घिंक बनले 
होते. त्याचं्याबिल ‘स्मरिमुकुर’ या गुजराती पुस्तकात लेखक श्री. नरप्रसहराव हदवहेिंया यानंी हलहहले 
आहे : 
 

‘गुजरातमध्ये गोपाळरावानंी चागंली लोकहप्रयता संपादन केली होती. ते एक गुजरातीच बनून गेले 
होते. गुजराती भार्षादेखील मातृभारे्षप्रमािे ते सरळपिे बोलत.’ गुजरातमधील एक सुप्रहसद्ध कायगकते रा. 
ब. लालशकंर, उहमयाशकंर गोपाळरावाचं्या स्मारकाबिल पुण्यातल्या सभेत म्हिाले, 
 

‘मी अहमदाबादचा राहिारा असून रा. ब. देशमुखासं अहमदाबाद व एकंदर गुजरात या प्रातंात 
देवतुल्य समजतात व अशी हतकडे सवांची समजूत होण्यास त्याचंी तशी वृत्ती व वतगनही कारि झाली 
आहेत. देशमुख हे अहमदाबादेस आले तेव्हा तेथे कोित्याही प्रकारच्या सुधारिेचे नावही नव्हते. परंतु 
देशमुखसाहेब आल्यापासून अहमदाबादेत ह्या काळाला उहचत त्या सवग सुधारिामताचं्या संस्था स्थापन 
होऊन अहमदाबाद शहराचे युग बदलले. त्याचंी नाशकास बढतीवर बदली होऊन हतकडे जाण्यास ते 
हनघाले. तेव्हा एकंदर आबालवृद्धासं अत्यंत दुःख झाले. सवग शाळातंली मुले एकत्र जमून त्यानंी रा. ब. वर 
जयजयकारपूवगक पुष्ट्पवृष्टी केली.’ (हनबधंसगं्रह, प्रस्तावना, प.ृ २०). गुजरातीमध्ये गोपाळरावाचं्या संबंधात 
कहवताही हलहहल्या गेल्या. आहि तेथील वृत्तपत्रातं त्याचं्यासबंंधी गौरवलेख प्रहसद्ध झाले. गोपाळरावाचं्या 
चहरत्रातला हा तपशील देण्याचा हेतू इतकाच की ते जेथे जातील तेथे लोकजीवन उंचावण्यासाठी संस्थाचंी 
स्थापना करीत असत. ज्ञानप्रसारासाठी आपल्या आयुष्ट्यातला प्रत्येक क्षि देण्याची तयारी असलेल्या या 
हवचारवतंाने समाजघडिीचे कायग प्राधान्याने केले. ‘वरं जनहहतं ध्येयम् ’ हेच त्याचें प्रमुख उहिष्ट होते. 
आयुष्ट्याच्या अखेरच्या वर्षात ते रतलाम संस्थानचे हदवाि झाले. तेथे अहधक काळ नव्हते. पि आपला 
प्रबोधनवादी हवचार ते सवगत्र घेऊन गेले. महाराष्ट्रातील सामाहजक प्रबोधनाची चळवळ उभारण्यासाठी 
त्यानंी केलेले साहाय्य अहवस्मरिीय आहे. समाजत्स्थतीबिल मनात येिारे अनेक हवर्षयावंरचे हवचार 
हलहून ठेवायचे आहि ते वृत्तपत्रातूंन व पुस्तकातूंन प्रहसद्ध करायचे हे त्याचें जन्मभर जपलेले एक व्रत होते. 
हलहहिे आहि हवचाराचें प्रबोधन करिे हा त्याचंा धमग होता. त्याचें लेखन बहुश्रुतपिाचे आहि नवरचना 
करण्याच्या हेतूतून हनमाि झालेले आहे. लेखनाचे अनेक उिेश असतात. पि गोपाळरावाचंी लेखिी 
एकाच उहिष्टाने हलहीत गेली. लोकहवचारानंा जाग आिण्याची त्या काळातली प्रमुख गरज त्यानंी लक्षात 
घेतली. नाना हवर्षयावंर त्याचें प्रभतु्व होते. कारि हे अनेक हवर्षय त्यानंी जािीवपूवगक अभ्याहसलेले होते. 
समाजकारि, धमग, इहतहास, अथग, कायदा आहि काव्यादी साहहत्य अशा हवर्षयाचंा त्याचंा अभ्यास खोल 
होता. पेशवाईतली राज्यव्यवस्था आहि इंग्रजी राज्यातली व्यवस्था यातला हवरोध लक्षात घेऊन इंग्रजानंी 
केलेले कायदे, न्यायव्यवस्था वगैरेंची त्यानंी प्रशसंा केली. इंग्रजी राज्याची हशस्त व कायद्ापंुढे सारे समान 
ही भहूमका त्यानंा अहभनंदनीय वािंली. गोपाळरावाचं्या साहहत्यात हभन्न हभन्न हवर्षय आलेले आहेत. या 
पुस्तकात शवेिंी त्यानंी हलहहलेल्या सवग गं्रथाचंी यादी हदली आहे. त्यावरून त्याचें गं्रथकतृगत्व कसे व्यापक 
आहे हे स्पष्ट होईल. गोपाळराव इ. स. १८८० ते ८२ पयंत तीन वर्ष े मंुबईच्या कायदेकौत्न्सलचे सभासद 
होते. त्यावळेी त्यानंी कौन्हसलात महत्त्वपूिग हवर्षयावंर भार्षिे केली. एक अभ्यासू, जागरूक आहि 
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लोकहहतदक्ष सदस्य अशी त्याचंी ख्याती झाली. हब्रहिंश सरकारने कौत्न्सलवर त्याचंी हनयुक्ती करताना 
त्याचंी हवद्वत्ता, अनुभव आहि लोकसेवा हे हवशरे्ष गुि लक्षात घेतले होते. 
 
व्यणिगत दुुःखाला मित्त्व नािी 
 

समाजातल्या अहनष्ट, हनबुगद्ध परंपरावंर गोपाळरावानंी घिाघाती िंीका केली. धार्थमक समजल्या 
जािाऱ्या हक्रयाकाडंावरही त्यानंी आघात केले. कमगकाडंाचे देव्हारे माजविारा ब्राह्मिवगग हा त्याचं्या 
िंीकेचे लक्ष्य होता. अज्ञानजन्य सकेंतावर प्रहार करताना त्यानंी कोिाचा मुलाहहजा ठेवला नाही. पि 
त्यानंा भेिंायला आलेल्या कोित्याही ब्राह्मिाचा त्यानंी अनादर केला नाही. ब्राह्मि असो की कोित्याही 
जाती-जमातीचा असो प्रत्येक मािसाशी ते स्नेहभावाने वागत. एखादा अहवद्वान ब्राह्मि आला तरी त्याचाही 
ते आपल्या घरी सन्मान करीत. यातून त्याचं्या मनाची उदारता हदसते. बमहरस्िंर झालेला त्याचंा मुलगा 
अकाली मरि पावला. या घिंनेने ते अत्यंत व्यहथत झाले. दुसऱ्याच हदवशी सकाळी पंहडत सेवकलाल 
त्यानंा सहज भेिंण्यासाठी म्हिून गेले. सेवकलाल आपल्या आठविीत सागंतात, 
 

‘मी त्याचेंकडे आयगसमाजाच्या काही कामासाठी बाहेर जावयाचे होते म्हिून त्यासं बरोबर 
घेण्यासाठी गेलो. ते बाहेरच बसले होते. मला पाहहल्याबरोबर त्यानंी अंगरखा पागोिें घरातून मागहवले व 
समाजाचे संबंधाने ते मजबरोबर बोलू लागले. हततक्यात घरातून एक मनुष्ट्य मजकडे येऊन मला एकीकडे 
नेऊन सागं ूलागला की त्याचें हप्रय पुत्र बमहरस्िंर कृष्ट्िराव वारले व त्याचें पे्रत दहन करून नुकतीच मंडळी 
घरी आहे. हे ऐकून मला अहतशय वाईिं वािंले व मी रावसाहेब यासं ‘अशा दुःखाचे प्रसंगी मी आपल्याला 
बाहेर जावयाचे श्रम देिे अगदी अयोग्य आहे. असे म्हिंले, ते म्हिाले, ‘ह्या प्रसंगाबिल हवर्षाद मानून 
आयगसमाजाचे कायासाठी आपल्याला जे करावयाचे ते करण्यात उदासीनता दाखहविे हे माझ्या मताने 
चागंले नाही.’ (हनबंधसंग्रह, प्रस्तावना, पृष्ठ ६३). मुलाच्या मृत्यूचे दुःख मनात अगदी ताजे असताना 
आयगसमाजाच्या कामासाठी ते सेवकरामाबरोबर बाहेर पडले. कतगव्यासंबधंीची हनष्ठा आहि दुःख सहन 
करण्याची शक्ती या दोन्ही गोष्टींचे हे एक बोलके उदाहरि आहे. याच पंहडत सेवकलालने आिखी एका 
आठविीचा उल्लेख केला आहे. हतचा साराशं असाः गोपाळराव नाहशकला जॉइिंं जज्ज असताना त्याचंा एक 
नोकर तापाने आजारी पडला. त्याला और्षधपािी देण्याचे काम स्वतः गोपाळगाव करीत होते. दुसरा एक 
नोकर आजारी मािसाचे पाय दाबीत बसला होता. त्याला गोपाळरावानंी काही कामासाठी बाहेर पाठवले 
आहि ते स्वतः आजारी मािसाचे पाय चुरीत बसले. त्या आजाऱ्याला अधगविं शुद्धीत हे कळले नाही. तो 
हशव्या देत पाय जोरात दाबले पाहहजेत म्हिून रागावनू सागंत होता. गोपाळरावानंी शातंपिे त्याची शुश्रूर्षा 
व्यवत्स्थतपिे चालू ठेवली. ही आठविदेखील गोपाळरावाचं्या मािुसकीवर आहि सहहष्ट्ि ु वृत्तीवर प्रकाश 
िंाकिारी आहे. त्यानंी लोकानंा मदत करताना कोिताही भेदभाव मनात ठेवला नव्हता. आपली घोड्याची 
गाडी चालविारा नोकर घोड्याला अहधक हरभरे लागतात म्हिून आपल्या घरी हरभरे चोरून नेत असे. 
बरेच हदवस हा प्रकार चालू होता. गोपाळरावानंा तो समजला तेव्हा ते शातंपिे नोकराला म्हिाले, ‘तुला 
हरभरे पाहहजे होते तर घरात मागायचे होते. घोड्याला उपाशी ठेव ूनकोस. मुके जनावर त्यामुळे उपाशी 
मरेल.’ असे म्हिून घरातून पायलीभर हरभरे आिनू त्यानंी नोकराला हदले. अशा अनेक आठविी त्याचं्या 
चहरत्राशी हनगहडत आहेत. सतंाचें साहहत्य आहि धमगशास्त्रावरील अनेक पुस्तके वाचून त्याचं्या स्वभावात 
काही अंशी मृदुता आली असेल पि मुळातच त्याचंी वृत्ती पे्रमळ होती. मािसे का दुःखी होतात? आहि 
त्याचंी दुःखे कशी नाना प्रकारानंी वाढत जातात याचे हनरीक्षि त्यानंी केले होते. न्यायाधीशासमोर येिारे 
अनेक खिंले दुःख, समस्या आहि मािसाचे दुगुगि, दुराग्रह यातूनच उद् भवलेले असतात. त्यामुळे 
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जीवनाची दुःखद बाजू आपोआपच लक्षात येते. गोपाळरावासंारखा प्रचतनशील मनुष्य जीवनाच्या या 
अनुभवामुळे अहधकच अंतमुगख होतो. सामाहजक सुधारिा व्हावी ही भहूमका सवग सुधारकानंी आग्रहाने 
घेतली याचे कारि मानवी जीवन शुद्ध आहि आनंदमय करायचे हे त्याचें उहिष्ट होते. 
 
‘गोपालकृष्िच’ भेटला 
 

श्री. कृ. ना. आठल्ये यानंी गोपाळरावाचं्या चहरत्रातली आिखी एक उल्लेखनीय कथा साहंगतली 
आहे. गोपाळराव त्या काळात अहमदाबादला न्यायाधीश होते. दररोज सकाळी आपल्या मुलासंह ते नदीवर 
स्नानाला जात असत. नदीकाठावरील देवळात देवाला गंधफूल वाहात असत. सुट्टीच्या हदवशी 
नदीकाठावरील प्रत्येक देवालयात ते हनयमाने जात. एके हदवशी त्यानंा एक वृद्ध गुजराती स्त्री भेिंली. ती 
भाहवक होती. गोपाळरावानंा पाहून हतला वािंले, हा कोिीतरी धार्थमक, वैहदक ब्राह्मि असावा. हात जोडून 
हतने गोपाळरावानंा म्हिंले, 
 

‘तुम्हाला हशधा द्ावा अशी माझी इच्छा आहे. तो तुम्ही घ्याल का ?’ ‘मी ब्राह्मिच आहे. हशधा 
जरूर घेईन’ असे उत्तर देऊन गोपाळरावानंी हतला आपला पत्ता साहंगतला. दुसऱ्या हदवशी ती वृद्ध स्त्री 
हशधा घेऊन त्याचं्या घरी आली. दारावर हत्यारबंद हशपाई उभा होता. त्याने बाई आल्याची वदी हदली. 
गोपाळरावानंी आपलुकीने हतचे स्वागत केले. वस्तुत्स्थती कळल्यावर ती अहतशय ओशाळली. ‘आपि एका 
मोठ्या सरकारी अहधकाऱ्याला हभक्षा म्हिून हशधा घेण्यास साहंगतले’ या हवचाराने ती अहतशय संकोचली. 
क्षमा माग ूलागली. तेव्हा हतला गोपाळराव म्हिाले, ‘ब्राह्मिानंी हशधा घेण्यास काही हरकत नाही.’ त्यानंी 
पे्रमाने तो हशधा ठेवनू घेतला आहि हतच्यासंबधंी अहधक माहहती हवचारली. हतचे नाव जमना हपरािी असे 
होते. हतची मोठी शतेी होती. इस्िेंिं होती. पि भाऊबंद आहि सावकार यानंी ती सवग हगळंकृत केली, असे 
सागंून ती रडू लागली. गोपाळरावानंी सवग हकीकत ऐकून घेतली. हतचे कागदपत्र पाहहले आहि हतच्यातफे 
कोिंात काम चालवाव े असे एका वहकलाला साहंगतले. कोिंाचा सवग खचग गोपाळरावानंीच केला. अखेर 
हतला न्याय हमळाला. हतच्या जहमनी परत हमळाल्या. आपल्याला ‘गोपाळकृष्ट्ि’च भेिंला असे ती बाई 
म्हित असे. न्यायहनष्ठरु स्वभाव आहि पे्रमळवृत्ती हे गोपाळरावाचें गुिधमग इंग्रज सरकारला माहीत होते. 
त्यामुळे इंग्रज अहधकाऱ्याऐवजी हकत्येक महत्त्वाच्या पदावंर त्याचंी हनयुक्ती योग्यता लक्षात घेऊन केलेली 
होती. 
 

गोपाळरावावंर इ.स. १८८२ पासून अनेक कौिंुंहबक आपत्ती आल्या. मुलामुलींचा मृत्य ू त्यानंा 
पाहावा लागला. इ.स. १८८५ मध्ये गिपतराव, १८८९ मध्ये रामचंद्रराव व १८९२ मध्ये कृष्ट्िराव असे त्याचें 
तीन कते मुलगे हदवगंत झाले. याआधी पत्नी सौ. गोहपकाबाई याचंा देहान्त झाला. त्याचं्या दोन हववाहहत 
कन्याही याच काळात मरि पावल्या. मृत्यूच्या या प्रचंड वादळात ते आपला तोल सावरण्याचा प्रयत्न करींत 
होते. दुःख हगळाव े आहि आपले अंगीकृत कायग हनषे्ठने करीत राहाव,े हा क्रम त्यानंी ठेवला. संसार हा 
सुखदुःखमय आहे तेव्हा त्याच्याहवर्षयी हर्षगहवर्षाद मानण्याचे कारि नाही, असे ते म्हित असत. पि 
वृद्धपिी पत्नी, मुले आहि मुली याचं्या हवयोगाचा झालेला प्रचंड आघात बाह्यतः त्यानंी सहन केला असला 
तरी अशा प्रसंगी त्याचें मन खचून गेले असले तर त्यात आियग नाही. अखेरच्या काही वर्षांत कौिंुंहबक 
आघातानंी त्याचंी जीवनेच्छा कदाहचत मंद झाली असावी. आपल्या ‘लोकहहतवादी’ माहसकाच्या एका 
अंकात ते म्हितात, 
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‘हे माहसक पुस्तक सुरू केल्यापासून पुस्तक प्रकाशकास अनेक ऐहहकोपाधीपासून अस्वास्र्थ्य व 
अशातंी उत्पन्न होण्यासारखे जे हकत्येक असह्य व्याप प्राप्त झाले ते सवांस हवहदत आहेतच. 
पुत्रपौत्रजायाहदकाचं्या समागम सुखाचा अनुक्रमे अंत होत जािे ह्यापंरते मानवी प्राण्यास अस्वास्र्थ्य व 
अशातंी उत्पन्न करिारे दुसरे काय आहे? पि... देशबंधंूची सेवा करिे यासारखे दुसरे समाधानाला व 
हवश्रातंीला कारि व स्थल नाही.’ सामाहजक प्रगतीचे चक्र सतत हफरत ठेवण्याचा जन्मभर प्रयत्न करिारा 
हा लोकहहतवादी हवचारवतं हदनाकं ९ ऑक्िंोबर १८९२ रोजी जग सोडून गेला. महाराष्ट्र आहि 
गुजरातमधून अनेक वृत्तपत्रानंी, हवद्ालयानंी, सामाहजक संस्थानंी त्यानंा भावपूिग श्रद्धाजंली वाहहली. 
महाराष्ट्रीय समाजात हवचारक्रातंीच्या जळजळीत हठिग्या िंाकून समाजमनात नवहवचाराचंी ज्वाला 
पेिंवण्याचा प्रयत्न लोकहहतवादींनी केला. अवाचीन महाराष्ट्रातला हा पहहला हवचारवतं आहे असे 
म्हिण्यात अहतशयोक्ती नाही. लो. हिंळकानंी ‘केसरी’च्या अग्रलेखात त्याचं्या कतृगत्वाचा आढावा घेऊन 
म्हिंले होते, 
 

‘पाहिमात्य हवदे्चे जे नानाप्रकारचे संस्कार होतात त्या सवग त्स्थतीतून गोपाळराव हे गेलेले होते. 
तेव्हा त्याचं्या इतका अनुभव व जुन्या इहतहासाचे व काळाचे ज्ञान आमच्यापकैी फारच थोडक्यासं होते. असे 
म्हिण्यास कोितीच हरकत नाही. पुण्यात ज्या काही चळवळी होत असत त्या सवांस रावबहादुर 
गोपाळरावजींचे साहाय्य व प्रोत्साहन असे.’ 
  

(केसरी ११ ऑक्टोबर १८९२) 
 
रात्रांणदन आमिाां युद्धाचा प्रसांग 
 

गोपाळराव देशमुख-लोकहहतवादी-याचं्या चहरत्राची आहि व्यहक्तत्वाची ही स्थूल रूपरेर्षा हदली 
आहे. हपढ्यान् हपढ्या झोपी गेलेल्या प्रहदू समाजाला जाग आिण्यासाठी या आद् सुधारकाने केलेले कायग 
महत्त्वाचे आहि मूलभतू स्वरूपाचे आहे. महाराष्ट्रातल्या सामाहजक चळवळी आहि प्रबोधन याचं्या 
इहतहासाला लोकहहतवादींपासून सुरुवात होते. सामाहजक पहरवतगनाचा आरंभप्रबदू म्हिजे लोकहहतवादींचे 
साहहत्य आहि कायग होय. कोित्याही पुरािमतवादी कमगठ समाजात नव्या हवचाराचंी पेरिी करिाऱ्याला 
फार कष्ट कराव ेलागतात. आपल्याच लोकाशंी त्याला झगडाव ेलागते. संत तुकारामानंी म्हिंल्याप्रमािे, 
‘रात्रीहदवस आम्हा ं युद्धाचा प्रसंग, अंतबाह्य जग आहि मन.’ ध्येयवाद्ाला या प्रकारचा संग्राम अिंळपिे 
करावा लागतो. समाजसुधारकाला तर फारच हचविंपिाने झुंजाव े लागते. समाजाच्या मनात आहि 
जीवनात हनमाि झालेल्या अनेक प्रकारच्या रोगावंर सुधारकाला शस्त्रहक्रया करावी लागते. रूढी, 
अंधःश्रद्धा, हवर्षमता आहि अज्ञान हे रोग मलमपट्ट्या लावनू कधीच बरे होत नाहीत. जे सडले आहे ते 
तोडाव े लागते. तोडण्याची हक्रया बाहेरून हवध्वसंक वािंते, पि आतून ती रचनात्मक असते. रोगिं 
भागावर शस्त्रहक्रया करिारा हात ममत्व आहि वात्सल्य याचंाच असतो. पि हे परंपरेच्या अंधारात शकेडो 
वर्ष ेबसून राहहलेल्याचं्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे संघर्षग सुरू होतो. त्या संघर्षाचे हचत्र लोकहहतवादींच्या 
चहरत्रात हदसते. ते काळ आहि पहरत्स्थती याचें भान ठेवनू समजून घेतले पाहहजे. 
 

गोपाळराव याचं्या हनधनानंतर ‘ज्ञानप्रकाश’ या वृत्तपत्राने त्याचं्या अखंड हवद्ाव्यासंगाचे आहि 
त्यानंी केलेल्या प्रचंड गं्रथसगं्रहाचे ११-१०-१८९२ च्या अंकातील अग्रलेखात विगन केले आहे. देशमुखाचं्या 
प्रचंड पुस्तकसंग्रहाचा हवद्ापे्रमी लोकानंा उपयोग व्हावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. या हवशाल 
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गं्रथसंग्रहाचे पुढे काय झाले हे मात्र कळत नाही. लोकमान्य हिंळक याचं्या सल्ल्याप्रमािे तो संग्रह 
गायकवाड वाड्यात नेण्यात आला. पि थोड्याच अवधीत हिंळकानंा मंडालेच्या तुरंुगात नेण्यात आले. 
गं्रथसंग्रहाची व्यवस्था लावता आली नाही आहि हा संग्रह हळूहळू नाहीसा झाला, अशी हकीकत श्री. अ. 
का. हप्रयोळकर यानंी हनबधंसंग्रहाच्या प्रस्तावनेत हदली आहे. गोपाळराव देशमुखाचें नातजावई श्री. 
अभ्यंकर वकील यानंी गोपाळरावाचंा सवग खासगी पत्रव्यवहार त्याचें चहरत्र हलहाव ेम्हिून सागंलीला नेला. 
पि तेही काम झाले नाही. १९२६ पयंत हा पत्रव्यवहार सुमारे एकतीस दप्तरातूंन हशल्लक होता. पि दुदैवाने 
तो नाहीसा झाला. त्याच्या आधाराने लोकहहतवादींच्या चहरत्रावर आहि व्यहक्तत्वावर अहधक प्रकाश पडला 
असता. पि अखेर लोकहहतवादींचे उपलबध असलेले वाङ् मय हेच त्याचें चहरत्रहचत्र आहे असे म्हिाव े
लागते. लोकहहतवादी आत्मचहरत्र हलहहिार होते. पि ते कामही झालेले हदसत नाही. पि आज तरी 
त्याचंी सुमारे पस्तीस ते चाळीस पुस्तके उपलबध आहेत. हवचारवतं समाजसुधारकाचंी आहि राष्ट्रीय 
नेत्याचंी पुस्तके हे राष्टाचे हवचारधन असते. या संपत्तीवरच देशातल्या हवचाराचंा व्यापार, व्यवहार अवलंबून 
असतो. म्हिूनच अशा गं्रथाचें वाचन व प्रचतन आवश्यक असते. गं्रथाचें जतन म्हिजे संस्कृतीचे संगोपन. 
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२. ‘शतपत्राां’तील समाजचचतन 
 

इंग्रजी सत्ता, संस्कृती आहि ज्ञान-हवज्ञान याचं्याशी सबंधं आल्यावर भारतीय समाजमनात अनेक 
हवचाराचें तरंग उठले. नवहशहक्षताचंी मने तळापासून ढवळून हनघाली. नवीन जाहिवाचंा त्यानंा साक्षात्कार 
होऊ लागला. कठोर आत्मपरीक्षि करण्याची प्रवृत्ती सुहशहक्षतातं मूळ धरू लागली. आपली समाजरचना, 
आपले आचारहवचार, धमगकल्पना, जीवनदृष्टी या साऱ्याचंा पुनर्थवचार करण्याची आवश्यकता आहे असे 
हकत्येकानंा वािूं लागले. हा पहरिाम इंग्रजी हवदे्च्या वाऱ्यामुळे झाला. शकेडो वर्ष े ठराहवक चाकोरीतून 
चालत राहहलेल्या समाजात वैचाहरक आंदोलन हनमाि झाले. बाळशास्त्री जाभेंकर, दादोबा पाडुंरंग याचं्या 
लेखनात नव्या हवचाराचंा भाग आहे. पि पहरवतगनवादी हवचाराचंी वगेवान अहभव्यक्ती लोकहहतवादींच्या 
वाङ् मयात आहि कायात हवशरे्षच जोमदारपिे झाली. अव्वल इंग्रजीच्या काळात आपल्या समाजव्यवस्थेची 
हचहकत्सा केली पाहहजे आहि हतच्यात मुळापासून सुधारिा घडवनू आिण्यासाठी झगडत राहहले पाहहजे 
हा लढाऊ हवचार लोकहहतवादींच्या लेखनातून व्यक्त होत राहहला. समाजसुधारकाचं्या पहहल्या हपढीचे 
नेतृत्व लोकहहतवादींकडेच जाते. त्याचं्या पूवी परमहंस सभा या नावाच्या संस्थेने सामाहजक सुधारिेच्या 
हदशनेे एक पाऊल िंाकण्याचा प्रयास केला होता. 
 
परमिांस सभा : यश आणि अपयश 
  

या सभेची स्थापना मंुबईला इ. स. १८४९ च्या सुमाराला झाली. दादोबा पाडुंरंग हे हतचे एक 
प्रवतगक होते. इतर प्रवतगकातं लक्ष्मिशास्त्री हळव,े आत्माराम पाडुंरंग, मोरोबा हवनोबा इत्यादी सुधारिावादी 
मंडळी होती. दादोबा हे या सभेचे सूत्रधार. जाहतभेदावर प्रहार करून धार्थमकबाबतीत सुधारिा करायची हे 
या सभेचे उहिष्ट होते. इ. स. १८६० पयंत परमहंस सभेचे कायग चालू होते. पुढे कायासंबंधी मतभेद हनमाि 
झाले. जाहतभेद अहनष्ट आहेत म्हिून हे भेद नष्ट केले पाहहजेत असे प्रहतपादन दादोबा पाडुंरंग करीत 
असत. या परमहंस सभेचे सभासद होताना प्रथम एक प्राथगना वाचायला सागंत असत. जाहतभेद मानीत 
नाही हे पिंवनू देण्यासाठी हकहरस्तावाने तयार केलेल्या पावाचा एक तुकडा सभासदाला सवांच्या समोर 
खावा लागे. कधी सहभोजन होत असे. पि सभासदाचंी नाव ेगुप्त ठेवलेली होती. या सभेच्या शाखा पुिे, 
अहमदनगर, बेळगाव या शहरातंही हनघाल्या. परमहंस सभेच्या तत्त्वदृष्टीचे स्पष्टीकरि दादोबा पाडुंरंगानी 
वीस अभगंातूंन केले आहे. त्यातंील काही असे : 
 

जाहतभेद सवग I सोडा अहभमान I द्ाव ेआप्रलगन एकमेका ंI 
असो कृष्ट्िगीता I प्रकवा हिस्तगीता I महंमदाची वाता I 
असेना का II असो बौद्धाचायग I प्रकवा जैनाचायग I 
शकंर आचायग I कबीरही II तत्त्वज्ञान एक I 
एक त्याचें जरी I न का ते पदरी I घ्याव ेआम्ही I 

 
यात सवगधमगसमभाव आहे. भेदाचें हवसजगन करण्याची हशकवि आहे. पि एके हदवशी सभासदाचं्या नावाचंी 
यादी कोितरी पळहवली. ती प्रहसद्ध झाली तर आपल्याला बहहष्ट्कृत व्हाव ेलागेल या भीतीने सभासदानंी 
सभेचा संबंध तोडून िंाकला. परमहंस सभेचा शवेिं अशा रीतीने झाला. तो काळ सनातन, सोवळ्या 
हवचाराचंा होता. ही १८६० मधली गोष्ट. पुढे १८९० मध्ये पंचहौद हमशनच्या समारंभात चहाच्या कपाला 
नुसत्या बोिंाचंा स्पशग केल्याबिल न्या. रानड्यासंारख्यानंा कशा नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या हे लक्षात 
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घेतले तर लोकमताचा बागुलबुवा त्याकाळी केवढा जबरदस्त होता हे समजून येईल. अशा आशयाचे मत 
‘दादोबा पाडुंरंग’ या पुस्तकात श्री. अ. का. हप्रयोळकर त्यानंी व्यक्त केले आहे. ते बरोबर आहे. समाजाच्या 
धार्थमक कल्पना खाण्याहपण्याशीचा प्रामुख्याने हनगहडत होत्या. पावहबत्स्किं खाल्ल े की धमग बुडाला. 
परजातीच्या मािसाकंडून पािी घेतले की धमग बुडाला. स्पशास्पशगभेद पराकोिंीला गेलेले. अस्पृश्यतेची 
रूढी खोलवर रुजलेली. यात्रा जत्रा, व्रते-वैकल्ये, उपास-तापास, होमहवन, जप-जाप्य याचें अवडंबर 
समाजात माजलेले. सोवळे-ओवळे तर हवलक्षि होते. न्या. रानडे याचं्याप्रमानेच लो. हिंळकानंाही त्रास 
सहन करावा लागला. अशा वातावरिात परहंस सभा हिंकू शकली नाही. यात काहीच आियग नाही. 
सामाहजक दडपिाखाली सुधारिावादी कायग करिे कठीि होते. ‘दपगि’, ‘ज्ञानोदय’, ‘प्रभाकर’, ‘मराठी 
ज्ञानप्रसारक’, हदग्दशगन वगैरे वृत्तपत्रातूंन नव े हवचार येत असत. त्यातूंन हळूहळू लोकमताला थोडाफार 
आकार येत होता. इंग्रजी हवद्ा आहि समाजातील परंपराहनष्ठ वातावरि याचंा सघंर्षग वाढत राहहला. 
लोकहहतवादींच्या बंडखोर मनाने त्या पहरत्स्थतीचे सारे हवशरे्ष हिंपून घेतले. त्याचं्या मनात हवचाराचें मंथन 
सतत चालू होते. समाजाच्या अवस्थेबिल आहि लोकाचं्या अज्ञानाहवर्षयी त्यानंा सदैव तीव्र खेद वािंत 
असे. नव्या ज्ञानहवज्ञानाच्या आधारावर आपला समाज समथगपिे उभा रहावा हे त्याचें स्वप्न होते. 
सामाहजक कुरूपतेवर आहि नाना प्रकारच्या हवसंगत कालबाह्य झालेल्या संकेतावंर जोरदार वैचाहरक 
हल्ला चढवला पाहहजे हा हवचार त्याचं्या मनात उसळून आला. इंग्रजी हवद्ा आहि संस्कृती आपल्या जुन्या 
हवदे्पेक्षा व संस्कृतीपेक्षा हकतीतरी समथग आहे हे ते पाहात होते. अनुभवीत होते. नुसते पाहात राहाण्यामुळे 
समाज बदलत नाही म्हिून नव्या हवचाराचंी तोफ डागलीच पाहहचे हे त्यानंी ठरवले. हवरोधाचा शबद 
उच्चारिे म्हिजे जुन्या समाजाचे वैर ओढवनू घेिे हे समीकरि त्यानंा माहीत होते. 
 
शतपते्र : बांडखोर णवचार 
 

भाऊ महाजन याचं्या ‘प्रभाकर’ पत्रात लोकहहतवादींनी ‘शतपत्रा’ंतला आपला पहहला लेख (प्रकवा 
पहहले पत्र) १९ माचग १८४८ मध्ये प्रकाहशत केला. पि यापूवीच म्हिजे इ. स. १८४२ मध्ये वयाच्या 
एकोहिसाव्या वर्षी ग्लीगच्या पुस्तकाचा अनुवाद ‘प्रहदुस्थानचा इहतहास-पूवाधग’ या नावाने त्यानंी केला 
होता. प्रत्यक्षात मात्र हे पुस्तक १८७८ मध्ये प्रकाहशत झाले. लोकहहतवादींचे अखेरचे पुस्तक ‘उदेपूरचा 
इहतहास’ १८९२ मध्ये प्रहसद्ध झाले. ‘शतपत्रा’ंच्या लेखनापासून अखेरच्या पुस्तकापयंत सुमारे 
चव्वचेाळीस-पंचेचाळीस वर्ष ेते नानाहवध हवर्षयावंर सतत लेखन करीत होते. अनेक सामाहजक चळवळींशी 
या काळात ते एकरूप झाले होते. सुमारे दोन वर्षे ‘प्रभाकर’मधून त्यानंी समाजाला उिेशून जी पते्र 
हलहहली. त्यानंा ‘शतपते्र’ असे त्यानंी म्हिंले. वस्तुतः ही पते्र प्रकवा लेख एकश े आठ आहेत. अनेक 
सामाहजक प्रश्नाचंी अत्यतं परखड भारे्षत त्यानंी हनःशकंपिे चचा केली आहे. प्रहदू समाजाच्या अधोगतीची 
इतकी कठोर, इतकी हवदारक हचहकत्सा करिारा दुसरा गं्रथ मराठीत नाही. ‘शतपते्र’ हे सामाहजक 
रोगावंर प्रहार करिारे धारदार शस्त्र आहे. ज्याला लोकहहत साधायचे आहे; त्याने गुळमुळीत हलहून वा 
बोलून उपयोग होत नाही. गुळगुळीत कागद आहि त्यावर हलहहलेले बुळबुळीत शबद समाजपहरवतगनाच्या 
दृष्टीने हनरुपयोगी असतात. लोकहहतवादींची ‘शतपते्र’ वाचकाचं्या मनावर खोल पहरिाम करतात. 
‘शतपत्रा’ंतली भार्षा प्रबोधन करण्यासाठी अगदी अचूक आहे. एकेक लेख म्हिजे आसुडाचा एकेक फिंका 
आहे. ‘शतपते्र’ आहि लोकहहतवादी हकती परस्परातं हमसळून गेले आहेत याचे दशगन या लेखनात होते. 
अशी ‘शतपते्र’ लोकहहतवादींहशवाय दुसरा एखादा लेखक हलहू शकला नसता. ‘शतपते्र’ ही लहलतकृती 
नव्हे. पि नव्या समाजरचनेचे गीत गािारी ती एक बलोद्धत हवचाराचंी ओजस्वी कहवता आहे असे 
म्हिायला हरकत नाही. एकेका लेखकाची एखादी कृती अजरामर ठरते. त्याप्रमािे ‘शतपते्र’ ही 
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लोकहहतवादींची सदैव ताजी राहािारी आहि वाचकाला हवचार करायला लाविारी साहहत्यकृती आहे. 
वयाच्या पंचहवशीत लेखकाने हे हनबंध हलहहले. त्यामुळेच ‘शतपत्रा’ंतले हवचार तरुि, आक्रमक आहि 
तेजस्वी आहेत. प्रज्ञा-प्रहतभेचा हा ओजस्वी उन्मेर्ष प्रत्येकाने अनुभवला पाहहजे. काही गं्रथ वाचलेच 
पाहहजेत. त्याचंी यादी करायची झाली तर हतच्यात ‘शतपते्र’ या गं्रथाचा उल्लेख अवश्य करावा लागेल. 
ज्याने म. फुले याचंा ‘सावगजहनक सत्यधमग’ हा गं्रथ वाचला नाही, ज्याने आगरकराचें ‘हनबधं’ वाचले 
नाहीत, ज्याने हवठ्ठल रामजी प्रशदे याचें ‘आत्मचहरत्र’ वाचले नाही, सावरकराचें ‘जात्युच्छेदक हनबधं’, डॉ. 
आंबेडकराचें ‘बहहष्ट्कृत भारत’मधील लेख आहि ‘जाहतहनमूगलन’ हे पुस्तक वाचले नाही त्याला समाजाची 
त्स्थती आहि गती नीिं कळिार नाही. ‘शतपत्रा’ंचेही हेच महत्त्व आहे. हे महत्त्व पिंले म्हिून इतर 
हनयतकाहलकातूंनही शतपते्र प्रकाहशत झाली. डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या ‘बहहष्ट्कृत भारत’ या 
हनयतकाहलकातून ही पते्र पुन्हा प्रहसद्ध केली. ‘सुबोधपहत्रका’ या आिखी एका हनयतकाहलकाने त्यानंा 
प्रहसद्धी हदली. याचा अथग समाजमनाला वैचाहरक धके्क देऊन त्याला जागृत करण्याचे कायग ‘शतपत्रा’ंनी 
केले आहे. बाबा पदमनजी या लेखकाने ‘अरुिोदय’ या आपल्या आत्मचहरत्रात ‘शतपत्रा’ंमुळे आपल्या 
मनातल्या अंधःश्रद्धा ओसरून बुद्धीला जाग आिण्यास मदत झाली असे म्हिंले आहे. ‘शतपत्रा’ंतल्या 
हवर्षयाचें स्वरूप आहि त्याचंा झालेला आहवष्ट्कार समजून घेतला पाहहजे. लोकहहतवादींच्या व्यहक्तत्वातली 
आहि हवचारातंली सवग सामर्थ्ये या गं्रथातून प्रकिं झाली आहेत. लोकहहतवादींनी याहशवाय दुसरे काहीही 
हलहहले नसते तरी महाराष्ट्राच्या सामाहजक सुधारिाबादाच्या इहतहासात या पत्रानंा स्थान हमळाले असते. 
कारि ‘शतपत्रा’ंच्या पूवीचे मराठीतले वाङ् मय प्रामुख्याने परमाथगवादी हवचाराला वाहहलेले आहे. हनवृत्ती 
आहि वैराग्य याचें स्तोम त्यात माजवलेले हदसते. समाज ज्ञानसंपन्न व्हावा, त्याने पराक्रम करावा, व्यापार-
उद्ोगधंदे वाढवावते, नवनवीन यंते्र हनमाि करावीत असले हवचार जुन्या साहहत्यात आलेले नाहीत. 
‘परमेश्वराने आपल्याला ठेवले त्या त्स्थतीतच समाधानाने राहाव’े हे तत्त्वज्ञान स्वीकारल्यावर प्रगती कसली 
होिार ? सारे काही दैवाधीन आहे म्हिून देव आहि दैव याचं्यावरच अवलंबून राहाव े या हवचारातून 
समाजाला नव ेचैतन्य कसे प्राप्त होिार ? जुने भाबडे धमगगं्रथ आहि पोर्थ्यापुरािे याचें भहक्तभावाने चर्थवत 
चवगि करीत बसलेल्या समाजाला नवा इहतहास कसा घडवता येिार ? जुन्या वाङ् मयातले थोडे कवी 
आहि गं्रथकार सोडल्यास बाकी साराच अंधार होता. सामाहजक जािीव फारशी नव्हती. रामायि-
महाभारतातल्या गोष्टी पुराहिक आहि कीतगनकार रंगवनू सागंत होते. नव ेरामायि घडवण्याची स्फूती ते 
देऊ शकत नव्हते. मोरोपतंासंारखा श्रेष्ठ पंहडत कवी सामाहजक जाहिवपेासून दुरावलेला होता. 
मोरोपंताचं्या काळात १७६१ मध्ये पाहनपतचे युद्ध झाले. मराठ्यांचा-महाराष्ट्राचा दारुि पराभव झाला. 
महाराष्ट्राची लाख बागंडी पाहनपतावर फुिंली. हाहाकार माजला. पि या दुघगिंनेचा ओझरताही उल्लेख 
लाख-सव्वा लाख कहवता हलहहिाऱ्या मोरोपंताचं्या काव्यात आढळत नाही. आपल्या काळातील समाजाची 
जािीवच नाही. हीच परंपरा चालू होती. पि ‘शतपते्र’ म्हिजे सामाहजक जाहिवचेा हजवतं आहि ज्वलंत 
आहवष्ट्कार आहे. इंग्रजी कालखंड सुरू झाल्यानंतर इंग्रजी हशक्षिातून आहि संस्कृतीतून ही जािीव 
वाढीला लागली. जे हवचार करीत होते त्याचं्या जाहिवाचंा हवकास झाला. इंग्रजी हवद्ा म्हिजे वाहघिीचे 
दूध आहे असे हवष्ट्िुशास्त्री हचपळूिकर म्हित, पि हे दूध लेच्यापेच्या मािसाला पचिे शक्य नव्हते. इंग्रजी 
हशकून कारकून मात्र अनेक तयार झाले. जे मुळातच वाघ होते त्यानंा मात्र या हवदे्ने पराक्रमाची चालना 
हदली. पािात्त्य ज्ञानातून लोकहहतवादींच्या हवचारशक्तीला, व्यहक्तत्वाला अहधक बळ आले. नवजीवनाची 
(Renaissance) चळवळ त्यानंी सुरू केली. 
  



 अनुक्रमणिका 

ग्रांथप्रामाण्याला णवरोध 
 

‘शतपत्रा’ंतील क्रमाकं सत्तर या पत्रात लोकहहतवादींनी एक बुहद्धवादी हवचार झडझडून साहंगतला 
आहे. ते म्हितात, 
  

“मनूचे वचन असो; याज्ञवल्क्याचे असो कोिाचेही असो, ब्रह्मदेवाचे का असेना, ‘बुहद्धरेव बलीयसी’ 
असे आहे... शास्त्रास एकीकडे ठेवा, आपली बुद्धी चालवा. हवचार करून पहा. घातक वचनावर हरताळ 
लावा.” पुढे ते आिखी तीव्रतेने म्हितात, “धमगशास्त्र केवळ कायदा आहे. व्यावहाहरक गोष्टी करता त्यातील 
एका वाक्यास हरताळ लावली म्हिून काय झाले?”  
 

बुहद्धवादाची ही घोर्षिा लेखकाने आत्महवश्वासाने केली आहे. आपले सगळे शास्त्रीपहंडत आहि 
त्याचं्यामुळे सवगसाधारि लोक पोर्थ्या-पुरािाचं्या व जुन्या गं्रथाचं्या आहारी गेलेले असतात. काय कराव े
आहि काय करू नये याचा हनिगय जुन्या झालेल्या पोर्थ्यापसु्तकातं पाहून करायचा हे अत्यतं अज्ञानाचे 
लक्षि आहे यात संशय नाही. ग्रहि कशामुळे लागते हे शास्त्रज्ञानाने आता कळले आहे. पि अजूनही 
ग्रहिकाळात उपासतापास करायचे; राहूकेतूच्या तावडीतून सूयगचंद्राची सुिंका व्हावी म्हिून एखादी 
भाकड पोथी वाचायची; दान करायचे असले हास्यास्पद प्रकार सुहशहक्षताचं्याही घरात पाहायला हमळतात. 
कारि हवचारले तर जुन्या गं्रथात हा हवधी साहंगतला आहे, ही आमची परंपरा आहे, हे अमुक आचायाने 
म्हिंले आहे अशी कारिे देण्यात येतात. जेव्हा शास्त्रीय ज्ञानाच्या उदय झाला नव्हता. तेव्हा कुिातरी, 
तथाकहथत पंहडताने हलहून ठेवले म्हिून त्याचे शबद प्रमाि मानून त्याला अनुसरून आज शकेडो वर्षांनंतर 
त्याच्या आजे्ञप्रमािे वागायचे. ही गोष्ट कोित्याही अथाने शहािपिाची ठरत नाही. जीिग झालेल्या गं्रथाचं्या 
पानावंर श्रद्धा ठेविारी मािसे बौहद्धकदृष्ट्या अपंग असतात. जुन्या गं्रथाचं्या कुबड्या काखेत 
घेतल्याहशवाय त्यानंा चालताच येत नाही. अशा लोकाचं्या बुद्धीत आहि पायात बळ आले पाहहजे या 
हवचाराने लोकहहतवादींनी गं्रथप्रामाण्याला हवरोध केला आहे. मनू, याज्ञवल्क्य आहि मागील काळात 
होऊन गेलेले स्मृहतकार, गं्रथकार, आचायग हे त्या हवहशष्ट काळाच्या चौकिंीत हवद्वान म्हिून गिले गेले 
असतील. पि काळ धावत असतो. पहरत्स्थती बदलत असते. नवनवीन वातावरि तयार होत असते. अशा 
वळेी आचारहवचारातंही अपहरहायगपिे बदल करावे लागतात. जुनािं झालेल्या गं्रथाचें आधार छातीशी 
कविंाळून ठेवण्यात कोिते औहचत्य आहे? सकाळी सूयग पूवेकडे होता म्हिून छत्री त्या हदशनेे मस्तकावर 
धरली हे योग्य आहे. पि तो पहिमेकडे गेल्यानंतर छत्रीचीही हदशा बदलिे आवश्यक असते. पि बहुसंख्य 
लोक प्राचीन गं्रथाचें दाखले देत बसतात. याचा अथग स्वतंत्रपिे हवचार करण्याची बुद्धी त्याचं्यापाशी नसते. 
ते नेहमी एखाद्ा व्यक्तीवर प्रकवा भतूकाळातल्या गं्रथावंर अवलंबून राहातात. मनुस्मृतीचा अंमल प्रहदू 
समाजावर हकत्येक शतके चालू आहे. तो एक आदरिीय आहि अनुकरिीय गं्रथ मानला जातो. पि 
गं्रथातील हकत्येक हवचार तकग दुष्ट आहि समाजातल्या काही स्तरावंर अन्याय करिारे आहेत. तरीही हे गं्रथ 
पूज्य मानिारी भोळसिं प्रवृत्ती हकत्येकाचं्या ठायी रुजलेली आहे. शूद्र आहि स्त्री या समाजघिंकावंर 
मनुस्मृतीने हवलक्षि अन्याय करून त्यानंा उपेहक्षत ठरवले. त्यामुळे अनेक हवचारवतंानंी या गं्रथावर िंीका 
करून तो गं्रथ प्रमाि मानू नये असे साहंगतले. डॉ. आंबेडकर यानंी तर या ‘स्मृतीची’ जाहीरपिे होळी 
करून आपला हनरे्षध व्यक्त केला. मनूच्या हवचारसरिीला अनेक बंधने पडलेली होती. हे उघड 
झाल्यावरही मनूचे वचन हशरोधायग मानिाऱ्या लोकाचं्या बुद्धीची कीव येते. लोकहहतवादींनी तर मनू, 
याज्ञवल्क्य फार काय ब्रह्मदेवालाही बाजूला साराव े आहि आपल्या बुद्धीचा कौल घ्यावा असे स्पष्टपिे 
प्रहतपादन केले आहे. जे बुद्धीला पिेंल तेच स्वीकाराव ेआहि जे बुहद्धहवरोधी असेल ते पूिगपिे नाकाराव ेहा 
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सदेंश ते देतात. बुद्धी हीच बलवती असते. धमगशास्त्रातले शबद शाश्वत नसतात. हे लक्षात घेऊन धमगशास्त्राचे 
बंधन हवचारपूवगक झुगारून देण्याची भहूमका यात स्पष्ट झाली आहे. बुहद्धवादाची पहहली प्रभावी साद 
महाराष्ट्राला घालण्याचे हे रचनात्मक कायग लोकहहतवादींनी केले. त्यानंतर आगरकर, म. फुले, सावरकर 
इत्यादी समाजसुधारकानंी बहुद्धवादाची हशकवि समाजाला हदली. 
 

कोितेही शास्त्रवचन अंहतम नसते. कारि ते मनुष्ट्यानेच तयार केलेले असते. आमचे धमगगं्रथ प्रत्यक्ष 
ईश्वराने तयार केलेले असल्यामुळे ते पहरपूिग आहेत अशी दृढ श्रद्धा ठेविारे आज असंख्य लोक आहेत. 
श्रदे्धला तकग हवचाराचंा आधार असला पाहहजे. प्रत्येक धमगगं्रथ परस्पराशंी सुसंवादी असत नाही. त्यात हभन्न 
हभन्न दृहष्टकोन असतात. ईश्वर असे परस्पराशंी हवसंवादी असलेले गं्रथ कसे हनमाि करील ? ईश्वराचे 
अत्स्तत्वदेखील हकत्येकानंी शकंास्पद मानले आहे. आधुहनक समाजसुधारकातं आगरकर, सावरकर आहि 
डॉ. आंबेडकर यानंी ईश्वर गृहीत धरलेला नाही. आपले धमगगं्रथ ईश्वरानेच हनमाि केले हे हवधान 
अंधश्रदे्धच्या पायावर उभे आहे. प्रत्येक गं्रथाचा कता मािूसच असतो. आपल्या गं्रथाला महत्त्व याव ेम्हिून 
ईशव्री आजे्ञचे वलय तो त्याभोवती हनमाि करतो. लोकहहतवादी म्हितात, 
 

‘शबदप्रमाि कोठे कोठे मानू ? जेथे हवचार व युक्ती बसत नाही तेथे मानिार नाही. याप्रमािेच 
शास्त्री-पंहडताचें वाद आहेत. भलतेच आकाशाचे िंोक पाताळास मेळहवतात आहि म्हितात की ‘आम्ही 
मोठी कोिंी केली’ परंतु हवचार केला तर केवळ मूखगपिा होय. शास्त्र म्हिजे लोकासं सुख होण्याकहरता 
रीती घातली आहे. त्यातून जर हवपरीत काही असेल तर एकीकडे ठेवल्यास प्रचता काय ? (शतपते्र, पत्र. 
क्र. १०४) 
 

शास्त्र हे कायदे आहेत. ते प्रगतीला प्रहतबंधक ठरू लागले तर ते सोडून दुसरे करण्यास काहीही 
प्रत्यवाय नाही हा हवचार माडूंन जुनी शासे्त्र आहि पुरािे याचं्याभोवती असलेले दैवी वलय बुहद्धवादी 
कठोरतेने लोकहहतवादींनी काढून घेतले. ही वैचाहरक बंडखोरी समाजमनाच्या नव्या उभारिीसाठी 
आवश्यकच होती. त्यानंी म्हिंले आहे, ‘युगपरत्वकेरून शास्त्रही हफरले असे समजले पाहहजे. चागंली 
व्यवस्था होईल तो हनयम करावा आहि जे पूवी शास्त्र हलहहले तेच सवगकाळ चालले पाहहजे असे म्हििे 
मूखगपिा आहे.’ 
 

सामाहजक सुधारिाचं्या बाबतीत प्रहदुस्थान मागासलेला राहहला याचे कारि स्वतंत्र बुद्धीने हवचार 
करण्याची लोकाचंी शक्ती खंुिूंन गेलेली होती. शतकानुशतके पोर्थ्या-पुरािाभंोवती प्रदहक्षिा घालण्यातच 
संतुष्िं राहहलेले लोक नव्या हक्षहतजाकंडे पाहू शकत नव्हते. पोर्थ्या-पुरािाबिल कोिी अहवश्वास दाखवला 
तर त्याची हेिंाळिी होत असे. त्याचा मानहसक छळही केला जात असे. ही प्रवृत्ती केवळ आपल्याच देशात 
होती असे नव्हे. ती युरोपातही होती ‘सूयाभोवती पृर्थ्वी हफरते’ हे शास्त्रीय सत्य सागंिाऱ्या गमहलहलयो, 
कोपर ्हनकस वगैरे संशोधकाचंा तत्कालीन जनतेने अमानुर्ष छळ केला. ‘बायबल’मध्ये जर ‘सूयग 
पृर्थ्वीभोवती हफरतो’ असे म्हिंले असेल तर तेच प्रमाि मानले पाहहले असा दंडक एकेकाळी पािात्त्य 
जगातही होता. पि पुढे हे शास्त्रप्रामाण्य युरोपाने झुगारून हदले आहि स्वतंत्र संशोधन सुरू केले. त्यामुळे 
युरोपीयाचंी सवांगीि प्रगती झाली हा इहतहास आहे. बुहद्धवाद आहि प्रयोगशीलता यावर लोकहहतवादींनी 
भर हदला. आगरकरानंीही गं्रथप्रामाण्यावर िंीका करताना म्हिंले आहे, ‘आज हकत्येक शतके तेल्याच्या 
बैलाप्रमािे आम्ही जुन्या शास्त्राचं्या आहि पुरािाचं्या घाण्याभोवती हघरया घालीत आहोत. हे आमचे 
पहरभ्रमि केव्हा संपेल ते संपो.’ 
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एक प्रश्न हवचारला जातो. ‘भाकरी कशाने करपली? घोडा का अडला ? आहि पाने का सडली ?’ 
या हतन्ही प्रश्नाचें उत्तर ‘न हफरवल्यामुळे’ हेच आहे. तव्यावरच्या भाकरीला मधून मधून हफरवले तर ती सवग 
बाजंूनी शकेली जाते. घोडा एकाच जागी ठािबंद करून ठेवला तर तो धाव ू शकत नाही. मधून मधून 
अडतो. त्याचप्रमािे खाण्याची पाने दररोज पुसुन ठेवली पाहहजेत. पहरवतगनाच्या मागे हीच हवचारसरिी 
आहे. कोिे एक काळी हलहहल्या गेलेल्या गं्रथावर हपढ्यान् हपढ्या अवलंबून राहािे यात हवचारशनू्यता आहे. 
लोकहहतवादींना नवसमाजहनर्थमतीसाठी नव ेप्रचतन, नवी हवचारधारा, नव ेगं्रथ हनमाि व्हावते असे वािंते. 
जुन्या गं्रथाचंी उपयोहगता केव्हाच संपलेली असते. नव्या पहरत्स्थतीत असे गं्रथ उपद्रवी ठरतात. प्रगतीची 
वािं त्याचं्यामुळे कंुहठत होते. म्हिूनच गं्रथप्रामाण्यावर त्यानंा हल्ला चढवावा लागला. एकोहिसाव्या 
शतकात आहि पुढेही शबदप्रामाण्याच्या हवरुद्ध मराठी साहहत्यात बंडाची एक प्रचडं आरोळी उमिंलेली 
हदसते. केशवसुताचं्या कहवतातं, हहरभाऊंच्या कादंबऱ्यातं आहि हकत्येक हनबंधकाराचं्या लेखनात ती 
आढळते. पि हतचे मूळ लोकहहतवादींच्या क्रातंदशी ‘शतपत्रा’ंत आढळते. बुहद्धवादी हवचाराचंा मराठी 
साहहत्यातला उद् गाता म्हिून लोकहहतवादींचा उल्लखे कराव लागतो. 
 
ज्ञानात नवी भर नािी 
 

इंग्रजी हवद्ा, इंग्रजी हवदे्तून प्रकिं होिारी ऐहहक जीवनाची आवड, स्वातंत्र्यपे्रम, राष्ट्रभक्ती 
इत्यादींहवर्षयी लोकहहतवादींनी गौरवाने हलहहले आहे. इंग्रजी ज्ञानहवज्ञानाचा सतत पुरस्कार 
लोकहहतवादींनी केला. आपली पारंपाहरक संस्कृत हवद्ा ही आता गताथग झाली असे सागंून इंग्रजी हवदे्ची 
त्यानंीं स्तुती केली आहे. आपल्या लेखात ते म्हितात, 
 

‘माझे म्हििे असे नाही की, केवळ इंग्रजी हलहहतात आहि बोलतात ते हवद्वान असे मी म्हित 
नाही. कारि की, जे कुलकिी असतात ते हलहहतात. त्यासं पंहडत कोिी म्हिाव े ? तसेच जे केवळ 
‘रायिंर’च आहेत त्यास हवद्वान म्हििे अयोग्य आहे. ज्यानंी हवदे्चे रहस्य जािले आहे व बहुश्रुत आहेत, 
त्याचंा मात्र पक्ष आम्ही घेतो आहि आम्हासं ठाऊक आहे की, एक इंग्रजीतील हवद्वान आहि शभंर 
संस्कृतातील पंहडत आहि एक लक्ष कारकून व दोन लक्ष भिं हे सारखे कदाहचत होिार नाहीत. ज्याने चार 
शासे्त्र अध्ययन केली आहेत त्याचीदेखील योग्यता इंग्रजीतील पंहडताशंी बरोबर नाही. कारि की, मुळी 
आधी संस्कृत भारे्षत गं्रथ आहेत हकती ? गं्रथाचे सखं्येवरून हवदे्ची तुलना होते हा नेम आहे. इंग्रजीमध्ये तर 
कोयवधी गं्रथ आहेत. त्यातं अनेक हवद्ा आहेत. हततक्या संस्कृतात नाही. इंग्रजी हवद्वान पूवी 
प्रहदुस्थानात एक असता तर राज्य न जाते. हे भिं, कारकून असे मूखग जमा झाले म्हिूनच हे राज्य बुडाले. 
इंग्रजी हवद्ा वृप्रद्धगत झाली म्हिजे प्रहदुलोक पूवग त्स्थतीवर येण्यास उशीर नाही.’ (शतपते्र पत्र क्र.३१) 
 

इंग्रजी हवदे्चा पुरस्कार करताना लोकहहतवादींच्या मनात हवचार होता की, आपल्या जुन्या हवद्ा 
हनरुपयोगी झाल्या आहेत आहि कोिीही ज्ञानाच्या के्षत्रात नवी भर िंाकली नाही, नव ेसंशोधन केले नाही. 
जीिग झालेल्या गं्रथाचें केवळ देव्हारे माजवले आहि त्यातच जगातले यच्ययावत्  ज्ञान ठेचून भरले आहे 
असा भ्रम बाळगला. त्यामुळे ज्ञानसाधना खंुिंली. एकदा ज्ञानाची आराधना थाबंली की मग सामाहजक 
अधःपाताला सुरुवात होते. प्रहदू समाजात सहजीवनाला मागगदशगक होतील असे गं्रथ फारसे नव्हते. 
थोडेफार संस्कृतात होते. ते मूठभर लोकानंादेखील कळत नव्हते. जीवनाला स्पष्ट हदशा दाखविारे आहि 
ऐहहक हवदे्चा प्रचार करिारे गं्रथ जवळ जवळ झालेच नाहीत. मध्ययुगात सबंध जीवनभर हनवृहत्तवाद 
आहि परमाथगवाद याचंी सावली पडलेली होती. यंत्रहवद्ा, तंत्रज्ञान, शतेी आहि व्यापार यासंबधंीचे लेखन, 
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संशोधन झालेच नाही. ‘चतुवगगग प्रचतामंिी’सारखा गं्रथ महत्त्वाचा मानला गेला. पि त्या गं्रथात काय 
आहे? एका वर्षांत दोन हजार व्रते आहि वैकल्ये करण्याचा ‘धार्थमक’ उपदेश केला आहे. कमगकाडंाचे स्तोम 
माजवले आहे. वर्षाचे हदवस तीनश ेपासष्ट आहि व्रते मात्र दोन हजार! या व्रताचें पालन करताना शतेी, 
उद्ोग आहि व्यापार, हशक्षि याकंडे लक्ष जािेसुद्धा कठीि. धार्थमक हवचाराचं्या साविंाखाली समाजजीवन 
करपून गेलेले होते. जो पुराि वाचतो आहि सागंतो तो हवद्वान. जो पोकळ प्रवचन करतो तो पंहडत. असे 
समीकरि बनलेले होते. पेशव्याचं्या दरबारात भिंहभक्षुकाचें स्तोम अतोनात वाढले होते. मराठी 
हरयासतीतूनच श्री. पाध्ये आहि हिंकेकर यानंी उद् धृत केलेले अवतरि या संदभात पुरेसे आहे. 
श्राविमासाच्या दहक्षिेसंबधंीचे हे विगन आहे. 
 

“प्रथम हदवशी तीस हजार ब्राह्मि आले. दुसरे हदवशी छत्तीस हजार हशधा पावले. यंदा साठ 
हजारपयंत ब्राह्मि येईल अशी बोलवा आहे. गावातून रस्त्यात ब्राह्मिच ब्राह्मि हदसतात. गेल्या वर्षी दीड 
लक्ष दक्षिा होती. ती यंदा दुप्पिं झाली. श्रीमंतानंी आपल्या हाते दोनश,े चारश,े बाराश,े चौदाश,े दोन 
हजारपयंत दक्षिा हदली. श्रीमंतानंी बसून मोहरा, होन, पुतळ्या, रुपये, मोती वगैरे हमळून हखचडी करून 
वािंली.’’ याचा अथग मुलुखहगरी करून मराठ्यानंी जी सपंत्ती हमळवली होती ती बहुताशं ब्राह्मिानंा दहक्षिा 
देण्यात दुसऱ्या बाजीरावाने खचग केली. नाचगाण्यावरही त्याने द्रव उधळले. भिंाहभक्षकुाचें लाड करिारे हे 
राज्य इंग्रजानंी प्रजकले याबिल सवगसामान्य मािसानंा आनंदच वािंला होता. पि महत्त्वाचा मुिा असा की 
कोितेही नवीन ज्ञान नसिाऱ्या कीतगनकार आहि पुराहिकानंा पंहडत गिले जात होते. लोकहहतवादींच्या 
या गोष्टीवर तीव्र आपेक्ष आहे. हवद्वत्तेसंबधंीचा त्याचंा हवचार हजतका व्यापक हततकाच तकग शुद्ध आहे. 
ब्राह्मिाचं्या ठराहवक कोत्या माहहतीवर आधारलेल्या आकलनाला ते ज्ञान म्हित नाहीत. दोन संस्कृत 
पुस्तके वाचली आहि चार शबदाचं्या हवभक्ती साहंगतल्या म्हिजे त्या काळात अशा ब्राह्मिाला महाहवद्वान 
म्हिंले जायचे. ‘हवद्वान कोिास म्हिाव?े’ या लेखात लोकहहतवादींनी फार मार्थमक हवचार व्यक्त केला 
आहे. ते म्हितात, 
 

‘आम्हास असे वािंते की, ज्याचंी मने फार हवस्तीिग झाली आहेत, ज्याचें मनात अनेक कल्पनाचंा 
संग्रह झाला आहे, ज्याचें मनास संस्कार होऊन सवग हवर्षयाचंी थोडीफार माहहती झाली आहे. त्यासच 
हवद्वान म्हिाव.े.. केवळ इंग्रजी शाळेत जाऊन नक्कल करण्यास हशकला तर तो हवद्वान नव्हे... या दृष्टीने 
पाहहले म्हिजे घोकिारे भिं व हलहहिारे कारकून यासं कोठे स्थळ राहात नाही. सामान्यतः फक्त हलहहिे-
वाचिे ही हवद्ा मुळीच नव्हे. हे केवळ कसब आहे. हवदे्त हे मुळीच येत नाही. हवद्ा म्हिजे जेिेकरून मन 
मोठे होते, वाईिं गुि जातात. शातंी, हनलोभ, साधुता इत्यादी गुि प्राप्त होतात. बारीकसाहरक दे्वर्ष, दुबुगद्धी, 
लोभ व क्रोध हे जातात. जगाचा हवस्तीिग व्यवहार व कारभार ज्यास समजतो तेच हवद्वानात गिले 
पाहहजेत.’ (हनबधंसंग्रह, पृ. ३९५) 
 

इंग्रजी हवदे्मुळे लोकहहतवादी हदपून गेले आहि त्यामुळे त्यानंी आपल्या संस्कृत हवदे्वर आहि 
पोर्थ्या-पुरािातंील माहहतीवर प्रहतकूल िंीका केली, असा एक आके्षप घेतला जातो. येथे हदपून जाण्याचा 
प्रश्नच उद् भवत नाही. इंग्रजी राज्यामुळे नव े हवचार आहि नवी जीवनदृष्टी याचंा लाभ देशाला झाला हे 
लोकहहतवादींचे म्हििे वस्तुत्स्थतीवर आधारलेले आहे. इंग्रजी आहि ससं्कृत हवद्ा यांची त्यानंी केलेली 
तुलना व त्यातून काढलेला हनष्ट्कर्षग बरोबर आहे. इंग्रजी हवद्ाच नव्हे तर इंग्रजी लोक कोठून आले? त्याचंा 
देश कोिता? याचीही माहहती बहुसंख्य लोकानंा नव्हती. जुन्या पुरािातून हलहहलेल्या भाकडकथा माहीत 
असिे हेच ज्ञान होय. या भ्रातंीत हे लोक होते, ‘ब्राह्मिानंा अजूनही वािंते की पृर्थ्वी शरे्षावर आहे. ग्रहिात 
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राहू चदं्रास ग्रासतो. प्रहदुस्थानाएवढीच पृर्थ्वी. पलीकडे गतीच नाही. वदेाचंा अथग करू नये. (पत्र क्रमाकं 
६२). अथात ही दीडश े वर्षांपूवीची गोष्ट आहे. बुहद्धमान समजल्या जािाऱ्या ब्राह्मिाचं्या अज्ञानावर 
लोकहहतवादी िंीका करीत आहेत. आजही सुहशहक्षत समजले जािारे हकत्येक लोक अंधश्रदे्धच्या 
वातावरिातच राहात असतात. त्यावळेची पहरत्स्थती अहधक अंधारलेली होती. ज्ञान म्हिजे काय हे 
लोकानंा माहीत नाही याची उदाहरिे देताना त्यानंी इंग्लंडातील थोरली सनद पालगमेंिं फराशीस याचंी 
राज्यक्रातंी, रूसचे राज्याचा नाश, अमेहरका खंडात युरोहपयन लोकाचंी वस्ती, लोकसत्तात्मक राज्य या 
शबदाचंा अथगही बहुत प्रहदू मनुष्ट्यास ठाऊक नसेल असे त्यानंी नमूद केले आहे. लोकहहतवादींच्या नायपूिग 
शबदातं सागंायचे तर ‘पुराहिक एक पोथी सोडून बसला म्हिजे सवग आनंदाने डोलतात व राविास दहा 
डोकी, सहस्त्राजुगनास हजार हात, दुधाचा समुद्र, दह्याचा समुद्र इत्यादी गोष्टी ऐकल्या की बायका फार खूर्ष 
होतात व पुरुर्ष म्हितात, आम्ही आज फार मोठे ज्ञान संपादन केले. हे पहहले जुने लोक आहेत ते शुद्ध बैल 
आहेत. त्यासं खाण्याहपण्याचे मात्र ज्ञान आहे व ते जनावरासंारखे कमग करतात.’ 
  

‘सापं्रतचे पंहडताचें ज्ञान’ या ‘शतपत्रा’ंतील लेखात तथाकहथत ज्ञानी पंहडतावंर लोकहहतवादींनी 
कठोर िंीकास्त्र सोडले आहे. त्याचं्या मते सध्याच्या पंहडताचें ज्ञान कोित्याही अथाने उपयुक्त नाही. केवळ 
वादहववाद करावा आहि लोकानंा तमाशा दाखवावा एवढाच त्याचंा उपयोग आहे. बारा-पंधरा वर्ष े
व्याकरिाचे प्रकवा न्यायाचे अध्ययन करिे यातच त्याचंा पंहडतपिा हदसतो. पि या हवदे्चा प्रपचंाला प्रकवा 
शरीराला अथवा जीवनाला काहीही उपयोग नाही. यावर शरेा मारताना आपल्या उपहासप्रचुर शलैीत ते 
म्हितात,  
 

‘मला हे पंहडत बहुरूपी, सोंगाडी व हचत्रकथी याहून बरे हदसत नाहीत... बाजीराव पेशव्याने 
पुण्यात ब्राह्मिाचें मनोरथाप्रमािे दाने केली व बहुत शास्त्रीपहंडत जवळ बाळगले. परंतु त्यानंी त्यासं 
सत्कमास प्रकवा आपले राज्य रहक्षण्यास प्रकवा नीतीने चालहवण्यास समजूत हदली नाही... यास्तव हे पंहडत 
जरी पुष्ट्कळ पढलेले असले तरी ते मूखग समजावते. कारि की लोकहहतकारक ज्ञान त्यासं नाही. त्याचें 
ज्ञान भािंाचें व तमासहगराचें बोलण्याप्रमािे आहे.’ 
 

ही िंीका अत्यंत परखड आहि फिंकळपिाची असली तरी ती वस्तुत्स्थतीला धरून आहे. जे ज्ञान 
समाजजीवनाला हदशा देऊ शकत नाही. त्या ज्ञानाला केवळ हनरथगक समजिेच योग्य आहे. ज्ञान असे 
असाव ेकी त्याने समाजाच्या समस्याचंी सोडविूक करावी. ते प्रगतीला कारि व्हाव.े व्याकरिासारखे शास्त्र 
वर्षानुवर्ष े हशकायचे प्रकवा वदेाचें पठनपाठन करण्यात आयुष्ट्य घालवायचे याने काय साधिार ? हा 
लोकहहतवादींचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ज्ञान आहि जीवन याचंा संबंध तुिंला तर त्या ज्ञानाला काहीही मोल 
उरत नाही. पाठातंरालाच हवद्ा समजण्याची घोडचूक आपल्याकडे हपढ्यान् हपढ्या झालेली आहे. 
मंत्रपठि करिाऱ्याला मंत्राचा अथग माहीत नसतो. वदेहवद्ापारंगत पंहडताला ऋचा पाठ असतात पि 
त्याचंा अथग हवचारला तर ‘वदेाचंा अथग हवचारू नये. वदे हजभेवर असिे हेच ज्ञानाचे लक्षि आहे’ असे तो 
म्हितो. या अथगशून्य पाठातंर करण्याच्या पद्धतीला लोकहहतवादींनी हवरोध केला आहे. ज्ञान 
हमळवण्याच्या हक्रयेमधला पाठातंर हा एक गौि भाग असतो. शास्त्राचा प्रकवा कोित्याही हवदे्चा अथग 
पूिगपिे जािल्याहशवाय ज्ञानाचे ग्रहि होऊच शकत नाही. जुन्या ससं्कृत हवदे्वर लोकहहतवादींनी िंीका 
केली याची ही सबळ कारिे आहेत. 
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शास्त्री-पंहडतावंर आहि भिं-ब्राह्मिावंर िंीका करण्यात लोकहहतवादींचा एक हेतू होता. स्वतःला 
ज्ञानमागी म्हिवनू घेिारा हा वगग पोर्थ्या-पुरािातंला नीरस चोथा अनेक शतके चघळत बसला. मात्र 
त्यातून कसलीही रसहनष्ट्पत्ती होऊ शकत नाही हे त्याचं्या ध्यानातच आले नाही. ज्ञानाचा स्पशग 
अग्नीसारखा दाहक असतो. अज्ञानाला भस्मसात करून बुद्धीला उज्ज्वलता देण्याचा धमग ज्ञानात असतो. 
अनेक प्रकारचे भ्रममूलक अपसमज पोर्थ्या-पुरािानंी लोकाचं्या डोक्यात भरवनू हदले. या पोर्थ्याचं्या 
पानापंलीकडे ज्ञान नाही ही समजूत दृढमूल झाली. त्यामुळेच आपल्या देशात शास्त्राचंी वाढ होऊ शकली 
नाही. या बाबतीत पािात्त्य देशानंी वगेाने प्रगती केली. अनेक प्रकारचे शास्त्रीय शोध पािात्त्यानंी लावले. 
याचे कारि ‘बुहद्धरेव बलीयसी’ हे तत्त्व त्यानंी आत्मसात केले. पंधराव्या शतकापासूनच युरोपमध्ये 
वैचाहरक क्रातंीला सुरूवात झाली होती. जुन्या धमगकल्पनाचंा प्रभाव ओसरून गेला आहि मग उद्ोग, 
व्यापार, यंत्रोत्पादन वगैरे के्षत्रात नवी भर पडू लागली. दुचाकीपासून हवमानापयंतचे सवग शोध पािात्त्यानंी 
लावले. आपल्याकडे मात्र प्राचीन काळापासून बैलगाडी होती ती कायम राहहली. नवनवीन संशोधन 
करण्याची प्रवृत्ती हीच ज्ञानाची जननी असते. पि हे युरोपात घडले. भारतातला स्वतःला ज्ञानाचा ठेकेदार 
समजिारा जो वगग होत तो ‘एर्ष धमगः सनातनः’ असे म्हिून हनवातंपिे घोरत होता. एखादा देश सुमारे 
पंधरा-वीस शतके अज्ञानाची झोप घेत पडावा हे दृश्य केवळ प्रहदुस्थानातच हदसले. युरोपातल्या प्रत्येक 
देशाने नवजीवनाच्या चळवळीत हहहररीने उडी घेतली होती. जपानसारखा हचमुकला देश हकतीतरी पुढे 
गेला. इंग्लंड तर भारताच्या तुलनेत फारच लहानसे राष्ट्र आहे पि याच इंग्लंडच्या लोकानंी आपला 
अवाढव्य देश ज्ञानाच्या बळावर प्रजकून घेतला. आहि त्यावर दीडश े वर्षे राज्य केले. हवज्ञानशास्त्राची 
उपासना आपल्याकडे झालीच नाही. याची कारिे शोधताना येथील लोकाचं्या मनावर दैववाद आहि 
हनवृहत्तवाद याचंा सखोल प्रभाव होता. आज एकहवसाव्या शतकातही तो जािवत राहावा इतका प्रबल 
आहे. १९ व्या शतकाच्या पूवाधात लोकहहतवादींना प्रहदी जनतेच्या जीवनाचे जे हचत्र हदसले ते त्यानंी 
स्पष्टपिे आहि हवदारकपिे ‘शतपत्रा’ंतून माडंले आहे. जसे हचत्र होते तसे त्यानंी रेखािंले. कुठेही आपल्या 
मनाचे काल्पहनक रंग त्यानंी वापरले नाहीत. एखाद्ा छायाहचत्रकाराने व्यक्तीचे प्रकवा दृश्याचे समीप-हचत्र 
(Close-up) घ्याव े त्याप्रमािे ‘शतपते्र’ हे ‘वास्तवदशगन’ आहे. अधोगतीला गेलेल्या, अज्ञानाच्या 
खाचखळग्यातं राहहलेल्या, जात आहि विग, श्रेष्ठ-कहनष्ठ भाव असल्या भ्रातंीत राहािाऱ्या एका देशाचे हे 
केहवलवािे हचत्र आहे. ते पाहाताना कोिाही वाचकाला दुःख होते. चीड येते. मनाची प्रक्षुबधता जािवते. 
हेच ‘शतपत्रा’ंचे बळ आहे. यश आहे. लोकहहतवादींच्या हवचाराचंा प्रमुख भर ज्ञानोपासनेवर आहे. 
‘शतपत्रा’ंत ‘ज्ञान हाच पराक्रम’ या शीर्षगकाचा एक लेख आहे आहि प्रत्येक लेखात ज्ञानाच्या महतीचे विगन 
आहे. ज्ञानातूनच क्रातंी होते. हे त्यानंी पाहहलेले आहे. फ्रान्समध्ये झालेल्या राज्यक्रातंीच्या मुळाशी नवीन 
हवचाराचें जबरदस्त सामर्थ्यग कसे उभे होते त्यानंी अभ्याहसले. रुसो, व्हॉल्िेंअर इत्यादी हवचारवतंानंी 
अन्यायाच्या हवरुद्ध लढण्याची जी ज्ञानात्मक पे्ररिा हदली त्यातून फ्रान्समध्ये क्राहंतपवग सुरू झाले. सवग 
क्रातंींच्या मुळाशी हवचारशक्ती असते. हवचाराचंी हनपज ज्ञानातून होते. लोकहहतवादींनी पािात्त्य हवद्ा 
आहि जीवनदृष्टी यातून घेतलेले हवचार समाजात पेरण्याचा फार मोठा प्रयत्न केला. पेरण्यासाठी प्रथम 
जमीन चागंली उपजाऊ असली पाहहजे. तीच नसल्यामुळे ही जमीन त्यानंा प्रथम मेहनतीने समपातळीवर 
आिावी लागली. अज्ञान, अहंकार, आळस, हवकृत धमगकल्पना याचें ति जहमनीत माजलेले होते. ते 
आपल्या बहलष्ठ लेखिीच्या नागंराने उपिूंन काढाव े लागले. नागंरिी झाल्यावर वैचाहरक पेरिी करावी 
लागते. महाराष्ट्रातल्या सवगच समाजसुधारकानंी हे काम केले. भारतातल्या इतर प्रातंाचं्या तुलनेत 
महाराष्ट्र वैचाहरकदृष्ट्या प्रगत झालेला हदसतो. याचे कारि हे सवग समाजमनाची शतेी करिारे प्रयत्नवादी 
शतेकरी आहेत. लोकहहतवादींनी परमाथगवादी हवचाराकंडून ऐहहकवादी हवचाराकंडे महाराष्ट्राचे लक्ष 



 अनुक्रमणिका 

प्रथमच वळवण्याचा जो प्रयास केला त्याची साक्ष या ‘शतपत्रा’ंतून पिंते. त्यानंी केलेली फिंकळ िंीका 
समथगनीय आहे. ते म्हितात, 
 

‘ब्राह्मि लोक व मराठे लोक यानंी शभंर-दीडश ेवर्ष ेराज्य केले. त्याकाळी इंग्रज व मुसलमान हे 
लोक प्रहदुस्थानात होते. परंतु त्याजंहवर्षयी कोिी शोध प्रकवा पुस्तक केले नाही. ब्राह्मि लोकानंी फक्त 
जेविाचे पदाथग नव ेकाय काय होतील व रेशमी व भरगच्ची पोर्षाख अंगावर कुत्री भोकावयाजोगे काय काय 
तयार होतील याचंा हवचार करण्यात मात्र वळे घालहवला. काही हवदे्पासून हहत, मनाची सुधारिा व 
राज्याचा बंदोबस्त केला नाही हे उघड आहे.’ त्या ब्राह्मिाचंा हा मूखगपिा आहे. (शतपते्र, पत्र क्र. १७.) 
 

प्रस्तुत उताऱ्यात लेखकाच्या अस्वस्थ मनाचे कढ प्रकिं झाले आहेत. हे लेखन ज्या कालखंडात 
झाले तो काळ पहरत्स्थती आहि लोकाचंी उदासीनता, ब्राह्मिाचें अज्ञान व बढाई या सवग गोष्टींशी 
लोकहहतवादींचा जवळून संबंध आला होता. ते स्वतः ब्राह्मि होते आहि त्याचें वडील पेशव्याचें सरदार 
होते. त्यामुळेच पेशवाइतील भोंगळ राज्यकारभार, ख्यालीखुशाली, बेजबाबदारपिा आहि जातीय अहंकार 
व सते्तचा मस्तवालपिा या सवग गोष्टींची त्यानंा जाि होती. म्हिूनच ब्राह्मिावंर केलेली त्याचंी िंीका 
कडविं आहे. हतचे मूळ ज्ञानहनष्ठ प्रवृत्तीतच आहे. जे घडायला हव े होते ते पेशवाईत ‘नालायक’ 
राज्यकत्यांमुळे घडले नाही याचा रोर्ष लोकहहतवादींच्या मनात होता. 
 

‘शतपते्र’ या वैहशष्यसंपन्न गं्रथाचे हकत्येक चागंले पैलू आहेत. पि दुदैवाने ‘शतपते्र’ आहि त्याचें 
लेखक लोकहहतवादी याचंी महाराष्ट्रात दीघगकाळ उपेक्षा झाली. प्रा. गं. बा. सरदार यानंी ‘महाराष्ट्राचे 
उपेहक्षत मानकरी’ हे पुस्तक हलहहले आहे. त्यात लोकहहतवादीसंबधंी त्याचंा लेख आहे. लोकहहतवादींची 
उपेक्षा का झाली याच्या कारिाचंी मीमासंा या पुस्तकात येिारच आहे. पि त्याचं्या कालखंडात वाचकवगग 
हा प्राधान्याने मध्यमवगीय, पाढंरपेशा समाजातला होता. त्यातं अहधकाशंाने ब्राह्मिच होते. आपल्या 
वगावर प्रखर िंीका करिारा हा गं्रथ त्यानंी बाजूला सारला. ज्या ‘प्रभाकर’ पत्रातून ‘शतपते्र’ प्रहसद्ध झाली 
ते पत्र मंुबईत प्रकाहशत व्हायचे. पुण्यात त्याचा प्रसार अल्प प्रमािात होता. त्यातून हवष्ट्िुशास्त्री 
हचपळूिकरानंी आहि पुण्यातील ब्राह्मिानंी लोकहहतवादींवर प्रनदा-नालस्ती, हनरे्षध याचें प्रहार केले. पि 
‘शतपत्रा’ंचे सामर्थ्यग लपून राहािे शक्य नव्हते. काही वर्ष े ही पते्र अंधारात राहहली. पि पुढे मात्र या 
लेखनाने महाराष्ट्रात अभतूपूवग खळबळ उडवनू हदली. आज दीड शतकानंंतरही लोकहहतवादींवर तुिूंन 
पडिारा एक वगग आहे. या गं्रथातून सडलेल्या आहि हकडलेल्या प्रहदू समाजाच्या मानहसकतेचे व त्याच्या 
अन्याय्य, अज्ञानी प्रवृत्तींचे झगझगीत दशगन घडते. ‘शतपते्र’ हा प्रहदू समाजासमोर धरलेला एक आरसा 
आहे. संस्कृतीचे हवदू्रप प्रहतप्रबब या आरशात पाहायला हमळते. आपल्या हवरूपतेचे सत्यदशगन आहि कथन 
कोिी केले तर ते आपल्याला अहप्रय आहि अवास्तव वािंाव ेहे स्वाभाहवकच आहे. 
 
स्त्रीवर िोिाऱ्या अहयायावर प्रिार 
 

सामाहजक सुधारिा व स्त्रीहवर्षयक प्रश्न याचंा संबधं अत्यंत जवळचा आहे. अनेक प्रकारच्या 
अहनष्ट, जाचक रूढींच्या साखळदंडात भारतीय स्त्री शतकानुशतके अडकून पडली होती. आजही हतची 
त्यातून पूिांशाने सुिंका झाली आहे, असे हवधान करता येत नाही. आपल्या धमगकल्पनानंी अस्पृश्यानंा 
ज्याप्रमािे हकत्येक शतके मानवी अहधकारापासून वहंचत करण्यात आले होते तशीच अवस्था स्त्रीच्या 
संदभात झाली होती. लोकहहतवादी यानंी स्त्रीवर होिाऱ्या अन्याय-अत्याचारानंा आपल्या लेखनातून प्रथम 
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तोंड फोडले. स्त्री प्रश्नाकडे त्यानंी केवळ सहानुभतूीने पाहहलेले नाही. दयाबदु्धीने या प्रश्नाचंा त्यानंी हवचार 
केलेला नाही. भतूदया आहि अनुकंपा यामुळे सामाहजक प्रश्न सुिंत नसतात. न्यायाच्या बुद्धीने 
लोकहहतवादींनी स्त्रीच्या जीवनातल्या अनेक गंुतागंुतीने समस्या स्पष्ट करून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न 
केला. कोित्याही अथाने स्त्रीला त्यानंी समाजाचा दुय्यम घिंक मानलेले नाही. स्त्री आहि पुरूर्ष दोघानंाही 
एकाच न्यायाच्या तराजूत तोलले पाहहजे कारि ते दोघेही समान भहूमकेवर उभे आहेत हे मत त्यानंी माडंले 
आहे. म. फुले, आगरकर यानंीही हीच न्याय्य भहूमका स्वीकारून स्त्रीजीवनाला स्वतंत्रतेच्या पातळीवर 
नेण्याचा प्रयत्न केला. ज्या समाजात स्त्रीला स्वातंत्र्य नसते; स्त्री अवमाहनली जाते ते समाज संस्कृतीच्या 
खालच्या पायरीवर उभा आहे असेच म्हिंले पाहहजे. एखाद्ा देशाच्या प्रगतीची मोजिी करताना त्या देशात 
स्त्रीची अवस्था काय आहे; ती स्वतंत्रपिाने जग ू शकते का; दैनंहदन व्यवहारात हतला सामाहजक प्रहतष्ठा 
आहे काय ? हेच हनकर्ष प्रामुख्याने डोळ्यासंमोर असतात. हजथे स्त्रीला घराच्या चार प्रभतीतच कुचंबून 
राहाव ेलागते हतथे हतच्या बौहद्धक वाढीला आहि स्वातंत्र्य भावनेला फारसा अवसर नसतो. काहलदासाच्या 
‘रघुवशंा’त स्त्रीला गृहहिी, सहचव, सखी, हप्रय हशष्ट्या इत्यादी हकत्येक हवशरे्षिे अज राजाने हदली आहेत. 
पि हे विगन काल्पहनक वािंाव ेअशीच पहरत्स्थती भारतात होती आहि आजही बऱ्याच प्रमािात आहे. स्त्री-
स्वातंत्र्याचा व स्त्री-गौरवाचा कालखंड एकेकाळी आपल्या देशात होता, असे साहंगतले जाते. पि गेल्या 
काही शतकाचंा इहतहास चाळून पाहहला तर त्यात हभन्न हभन्न के्षत्रातं हकती कतगबगार हस्त्रया हनमाि झाल्या 
याची मोजदाद करताना हाताची बोिेंदेखील संपिार नाहीत असे दुदैवाने म्हिाव ेलागेल. सवग प्रकारच्या 
अडविुकीतूनही काही मोजक्या हस्त्रयानंी आपले कतृगत्व हसद्ध केले ही अहभमानाची गोष्ट आहे. 
एकोहिसाव्या शतकात साहवत्रीबाई फुले याचंा उल्लखे करता येतो. त्याबरोबरच पंहडता रमाबाई, 
आनंदीबाई जोशी, लक्ष्मीबाई हिंळक इत्यादी काही नाव ेसमोर येतात. पि त्या शतकात आहि त्यापूवीच्या 
काळात स्त्री हा उपेके्षचा एक हवर्षय इतकेच हतला मूल्य होते, हे सत्य मान्य केलेच पाहहजे. 
 
स्त्री : देवता? नव्िे मािूस! 
 

लोकहहतवादींच्या पूवी न्यायदृष्टीने स्त्री-स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करून स्त्रीची दुःखे वशेीवर माडंिारा 
दुसरा लेखक आहि समाजसुधारक मराठी साहहत्यात झाला नाही. व्यहक्तस्वातंत्र्याच्या तत्त्वाची स्त्रीच्या 
बाबतीत सवाथाने गळचेपी झाली. मराठी कादंबरीतून बाबा पदमनजी यानंी स्त्रीच्या दुः खाचे आहि 
पारतंत्र्याचे ‘प्रथम’ हचत्र रेखािंले. त्यानंीच आपल्या आत्मचहरत्रात लोकहहतवादींच्या ‘शतपत्रा’चा 
आपल्यावर पहरिाम झाल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यानंतर हहरभाऊ आपिें याचं्या कादंबरीत स्त्रीच्या 
दुःखाचे यथाथग दशगन घडले. त्याचं्या ‘पि लक्ष्यात कोि घेतो?’ या कादंबरीची नाहयका म्हिते, 
 

‘आम्ही म्हिजे गोठ्यात बाधंलेली मुकी जनावरे.’ फुले आहि आगरकर याचं्याही साहहत्यात स्त्रीवर 
होिाऱ्या अमानुर्ष अन्यायाने विगन आहे. स्त्री आहि पुरुर्ष हमळून समाज घडतो. पि समाजातल्या पन्नास 
िंके्क व्यक्तींना मानवी अहधकार नसिे ही समाजाचीच शोकाहंतका आहे. ‘मनुस्मृती’ हा गं्रथ एकेकाळी 
वदंनीय आहि आदशग मानला जात होता. त्यात स्त्री आहि शूद्र यानंा गुलामहगरीत ठेवाव ेअसे समथगन केले 
आहे. हवर्षमतेची उघड उघड बाजू घेिारा आहि समता नाकारिारा मनू नावाचा गं्रथकार हवद्वान कसा 
मानायचा ? जी हवद्वत्ता एकाला स्वातंत्र्य देते आहि दुसऱ्याला गुलामहगरीत ढकलून देते ती हवद्वत्ता 
कलंकभतूच म्हिावी लागेल. ‘मनुस्मृती’चे पुरस्कते मनूने स्त्रीला देवतेच्या पातळीवर बसहवले आहे असे 
सागंून स्मृतीतल्या एका वचनाचा उल्लेख करतात. ‘यत्र नायगस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।’ पि हा श्लोक 
फसवा आहे. देवतेने मंहदरातून बाहेर पडायचे नसते. त्यामुळे हतचे पाहवत्र्य नष्ट होईल. मंहदरातच हतने 
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बंहदस्त राहाव ेअशी ही व्यवस्था आहे. ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमहगहत’ स्त्री ही स्वातंत्र्याला योग्य नाही, असे याच 
आचायाने म्हिंले आहे. रामायि-महाभारतातही स्त्रीच्या पारतंत्र्याचा हवचार आलेला आहे. एखादा धमगराज 
द्तू खेळताना आपली पत्नी पिाला लाव ू शकतो. याचा अथग स्त्री ही पतीची खाजगी मलामत्ता असते. 
रामायिातही आपल्या पाहवत्र्याची ग्वाही देण्यासाठी स्त्रीला अत्ग्नहदव्य कराव े लागते, हा प्रसंग आहे. 
भारतीय संस्कृतील स्त्रीचे स्थान उच्च प्रतीचे होते या हवधानाला फारसे पुराव ेदेता येत नाहीत. प्रश्न १९ व्या 
शतकातल्या स्त्रीचा आहे. हतच्या दुदगशचेे विगन आहि हवश्लेर्षि लोकहहतवादींनी सहृदयतेने पि तीव्र 
तळमळीने आहि जळजळीत शबदानंी केले आहे. 
 

सती जाण्याची अत्यतं दुष्ट आहि हीन प्रतीची रूढी एकेकाळी भारतात-प्रहदुधमात आहि हवशरे्षतः 
ब्राह्मिवगात-रुजली होती. ‘शतपते्र’ हलहहताना ही हनदगय रूढी पुष्ट्कळच ओसरून गेली होती. पि हतचे 
अत्स्तत्व कोठे कोठे जािवत होते. या चालीवर त्यानंी प्रखर हल्ला चढवला. बंगालमध्ये राजा राममोहन 
रॉय व ईश्वरचदं्र हवद्ासागर यानंी या अमानवी प्रथेचे उच्चािंन करण्यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात या 
प्रश्नावर आंतहरक तळमळीने लोकहहतवादी हलहीत आहि बोलत होते. पतीचा मृत्य ू झाल्यावर त्याच्या 
पत्नीने स्वतःला त्याच्या हचतेवर हजवतं जाळून घ्यायचे आहि मरि पत्करायचे ही घिंना मती गंुग करिारी 
आहे. तकग शनू्य, राक्षसी, मािुसकीची हविंंबना करिारी इतकी अधम प्रतीची ही रूढी धमाच्या नावाखाली 
चालू होती आहि हा धमाचा न्याय समाजाने मुकायाने स्वीकारला होता. कुठल्यातरी हनबुगद्धपिाने 
हलहहलेल्या एखादा ‘धार्थमक’ समजल्या जािाऱ्या चोपड्यात सती जाण्याचे समथगन केलेले असेलही. पि 
ते प्रहदू समाजाने ‘धमाज्ञा’ म्हिून प्रमाि मानाव ेहे बौहद्धक हदवाळखोरीचे लक्षि नव्हे काय? काही वर्षांपूवी 
राजस्थानात रूपकुुँ वर नावाच्या एका सोळा-सतरा वर्षांच्या कोवळ्या पोरीला सती जाव ेलागले प्रकवा सती 
जाण्यासाठी हतला भाग पाडले गेले. याहवरुद्ध गहजब झाला तेव्हा काही ‘सनातनी आत्म्यानंी सती जािे हे 
धमगकृत्य आहे’ असा मूखगपिाचा युहक्तवाद केला होता. लोकही मेंढरासारखेच असतात. सतीचे देऊळ 
त्यानंी भहक्तभावाने बाधंले आहि एका अथाने या दुष्ट, लाहजरवाण्या चालीचे उदात्तीकरि केले. 
 

सती जाण्याच्या प्रथेला प्रहतष्ठा प्राप्त झाल्यामुळे ही अज्ञानी रूढी हवशरे्ष बळावली. या रूढीची प्रत्यक्ष 
प्रकवा अप्रत्यक्ष सक्ती हस्त्रयावंर होत होती. घरातील लोकच हवधवा झालेल्या स्त्रीला-मग ती कन्या असो, 
बहीि असो-हतने सती गेले पाहहजे असे मानीत असत. या सक्तीमुळेही हस्त्रयानंा पेिंत्या हचतेत प्रवशे करावा 
लागे आहि जमलेले लोक हतच्या नावाचा जयजयकार करीत असत. हजवतं हनरपराध स्त्रीला या पद्धतीने 
जाळून िंाकण्याची ही अमानुर्ष चाल ‘धमग’ म्हिून प्रहतहष्ठत व्हावी आहि हे अज्ञान राज्यकत्यांनी, शास्त्री-
पंहडत इत्यादी ज्ञानी लोकानंी खपवनू घ्याव ेही अन्यायाची परमावधी आहे. पेशवाईत ही चाल सरास सुरू 
असावी असे हदसते. माधवराव पेशव्याचंी पत्नी माधवरावाचं्या मृत्यूनंतर सती गेली. आपल्या मागे आपल्या 
पत्नीने सती जाव े अशी इच्छा खुि पेशव्यानंीच व्यक्त केली होती. अहहल्याबाई होळकर यानंी 
पहतहनधनानंतर सती जाण्याची तयारी केली होती. पि सासरे मल्हारराव होळकर यानंी आजगव े करून 
प्रहतबधं केला. त्यामुळे अहहल्याबाई सती गेल्या नाहीत असा उल्लखे इहतहासात आहे. इ. स. १८४० मध्ये 
रिहजतप्रसगाचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या चार राण्यानंी व सात कलावहंतिींनी सती जाण्याचे ठरवले व 
त्याप्रमािे त्या सती गेल्या. असे लोकहहतवादींनीच ‘ऐहतहाहसक गोष्टी’ या आपल्या पुस्तकात म्हिंले आहे. 
वस्तुतः इ. स. १८३३ मध्ये लॉडग बेंप्रिंकने सताबंदीचा कायदा केला होता. हा कायदा इंग्रजानंी काहीशा 
उहशराने केला. कारि ‘सती जािे’ ही हक्रया आपल्या धमाचा भाग आहे असे ‘धार्थमक’ लोकाचें म्हििे होते. 
कोिाच्याही धमात हात घालायचा नाही ही इंग्रजाचंी नीती होती. प्रत्यक्षात या रूढीला सुरुवात कशी झाली 
हे सागंिे कठीि आहे. पेशवाईप्रमािेच हशवकालातही ही प्रथा होती. महाराष्ट्रापेक्षा बंगालमध्ये ही रूढी 
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अहधक रुजली होती, असे हदसते. इ. स. १८१७ ते १८२७ या दहा वर्षांच्या काळात दरवर्षी सरासरीने 
सहाश े बायका बंगालमध्ये सती गेल्या अशी माहहती ‘अवाचीन महाराष्ट्राची सामाहजक पुनघगिंना’ या 
पुस्तकात डॉ.वाप्रळब ेयानंी हदली आहे. या दुष्ट रूढीसंबधंी पािात्य लेखकानंीही अत्यंत प्रहतकूल मत व्यक्त 
केले आहे. ॲब ेडुबाइस या प्रहसद्ध फ्रें च अभ्यासकाने म्हिंले आहे, 
 

‘गाईसंबधंी सहानुभतूी आहि भक्ती ठेविाऱ्या धार्थमक ब्राह्मिानंा कोवळ्या कोवळ्या हनष्ट्पाप मुली 
आगीत जळत असताना मात्र शातंपिे पहावसेे वािंत होते. त्याचें रक्त हा देखावा पाहताना थंड राहायचे.’ 
सती जाण्याच्या हक्रयेतली कू्ररता आहि भयानकपिा पाहून हा पािात्त्य अभ्यासक हादरून गेला होता. 
 

लोकहहतवादींनी या भीर्षि प्रथेवर कळवळून आहि हचडून हलहहले आहे. त्यानंी प्रहदू लोकानंा 
खािंीक म्हिंले आहे. हे हवशरे्षिदेखील सौम्य वािंते. कारि खािंीक फक्त कोकराचा जीव घेतो. पि 
स्वतःला धार्थमक समजिारे हे लोक मात्र आपल्या लेकराचंा जीव घेत होते. हनरपराध स्त्रीला हजवतं जाळिे 
याहून दुसरे अधमपिाचे कृत्य असू शकिार नाही. आियग म्हिजे लोक याला धमग समजत होते. धमाचा 
इतका अधार्थमक अथग आहि हवपयास दुसरीकडे कोठे सापडेल असे वािंत नाही. न्याय आहि मािसुकी 
दोन्ही पातळ्यावंरून हा अत्याचार पूिगपिे लाहजरवािा होता असेच म्हिाव ेलागेल. आता सती जाण्याचा 
‘धमग’ इहतहासजमा झाला याचा आनंद वािंतो. क्वहचत केव्हातरी अजूनही सती जाण्याची घिंना वृत्तपत्रातं 
प्रहसद्ध होते तेव्हा प्रत्येकाचेच मन हवर्षण्ि होते. इंग्रजानंी कायदा करून ही राक्षसी रूढी जशी संपुष्टात 
आिली त्याप्रमािे लोकहहतवादी, आगरकर आहि इतर समाजसुधारक यानंी सतत समाजप्रबोधन करून 
या सुधारिेला चालना हदली. कारि केवळ कायदे करून समाज बदलत नाही. समाजाची मानहसकताच 
मुळापासून बदलावी लागते. 
 

‘शतपत्रा’ंत लोकहहतवादींनी आंतहरक तळमळीने म्हिंले आहे, ‘या प्रहदुस्थानात दोन दोन वर्षांची 
मुले िंाकून व लोकाचं्या स्वाधीन करून हस्त्रयानंी आपले जीव जाळून घेतले आहि याच कमास लोक धन्य 
मानीत गेले. या गोष्टीचे आियग हल्लीच इंग्रज वगैरे परकी लोकासं वािंले आहे असे नाही. हसकंदराबरोबर 
दोन हजार वर्षांपूवी जे यवन आले होते. त्यानंी जे लेख हलहून ठेहवले ते पाहता त्यासंही हे मोठे आियग 
वािंले असे हदसून येते. तेव्हा ब्राह्मिानंी जे हनदगय लेख व हवधाने हलहून ठेवली आहेत, त्यासं अनुसरून 
लोक वागू लागल्याने आपले लोकासं हकती नीचपिा आला आहे याचे गहित होिे मुहश्कल आहे. पहा 
हजवतं मनुष्ट्याने पे्रताच्या हचतेवर बसिे, आपले हाताने अत्ग्न लावनू घेिे आहि हाय न म्हिता जळून जािे 
हे सामान्य नव्हे. काय हे! येिे करून हकती जीव व्यथग गेले! व अजूनही जात आहेत.’ (हनबंधसंग्रह, 
शतपते्र, पत्र. क्र. १०४) 
 

स्त्रीच्या दुःखाहवर्षयी लोकहहतवादींनी हवलक्षि सहानुभतूीने हलहहले आहे. पि ही पोकळ 
सहानुभतूी नव्हती. हतच्यामागे हक्रयाशीलता होती. स्त्रीवर अन्याय होतो याचे कारि हतला ज्ञान 
हमळवण्याची संधीच समाजात उपलबध नाही. हतला जािनूबजूुन अज्ञानात डाबंनू ठेवले आहे आहि 
हतच्याभोवती वडेगळ रूढींचे कंुपि पके्क बाधंले आहे. आपि आपल्या कंुपिातच राहहले पाहहजे अशी स्त्रीची 
धारिा करून देिारी शासे्त्रही रचली गेली. ही लोकहहतवादींची भहूमका आहे. प्राचीन काळापासून स्त्री ही 
कहनष्ठ प्रतीची असे सागंिारी काही शासे्त्र हलहहली गेली. ही कुिी हलहहली ? ती पुरुर्षानंीच हलहहली. 
पुरुर्षरहचत शास्त्रातं स्त्रीला न्याय हमळू नये हे स्वाभाहवकच आहे. आजच्या समाजातदेखील मूल्यमापन 
करताना दुहेरी मानदंड वापरण्यात येतो. ‘दुिंप्पी’ हा शबदही चालू शकेल. स्त्री-संदभात हवचार करताना 
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‘धारवाडी कािंा’ वापरिारा समाज पुरुर्षाच्या बाबतीत मात्र ‘दीड दाडंीचा तराजू’ हातात घेतो. 
शतकानुशतके स्त्री हा अज्ञानाचा, अन्यायाचा, छळाचा आहि घिंकाभर मनोरंजनाचा हवर्षय समजला गेला. 
संताचं्या काव्यातदेखील स्त्रीला न्याय हमळू शकला नाही. हवठ्ठलाला माउली म्हििारे संत स्त्रीमधली 
माउली पाहू शकत नाहीत. हे दुःखकारक आहे. सुदैवाने लोकहहतवादी, फुले, आगरकर यासंारखे हनष्ट्िात 
वकील आहि न्यायाधीश एकोहिसाव्या शतकात स्त्रीला भेिंले. म्हिून आज हतच्या बुद्धीच्या आहि 
व्यहक्तत्वाचा हवकास होत असल्याचे दृश्य हदसत आहे. पि येथेच हेही लक्षात घेतले पाहहजे की 
समाजातल्या सवग स्तरातंल्या हस्त्रयानंा हशक्षिाची सधंी हमळाली पाहहजे. ग्रामीि भागातली स्त्री मागे राहाता 
कामा नये. शतेकरी, कामकरी, आहदवासी आहि अन्य मागासवगीय हस्त्रयानंाही हशक्षिाचा लाभ होईल अशा 
योजना प्रामाहिकपिे राबवल्या पाहहजेत. अजूनही स्त्रीवगग मोठ्या प्रमािात हशक्षिापासून वहंचत आहे. 
त्यामुळेच हस्त्रयामंध्ये रूढींचे दडपि मानण्याची प्रवृत्ती अहधक आहे. 
 

‘आमच्या बायका अंधारात. त्यासं जसे साहंगतले तसे वतगतात. त्याजमुळे सती जाण्याचा पाठ 
पडला. जर बायका शहाण्या असत्या व त्यासं हवद्ा वगैरे हशकहवण्याची चाल असती तर ज्यानंी त्यासं प्रथम 
सती जाण्यास साहंगतले त्याचं्या त्यानंी शेंड्या उपिूंन िंाकल्या असत्या. अजूनही जर हस्त्रयासं हवद्ा 
हशकहवल्या तर त्या आपल्या पुनर्थववाह करतील आहि शास्त्री वगैरे जे आडव े येतील त्यास पुसतील की, 
पुरुर्षानंी पाहहजे हततकी लग्ने करावी मग स्त्रीने दुसरा नवरा करू नये ? आहि आपिच शास्त्राथग देऊन चालू 
करतील.’ (शतपते्र, पत्र क्र. ५५) 
 

हे स्वप्न आज काही अंशी साकार झाले आहे असे म्हिता येईल. पि त्यासाठी घराच्या चार 
प्रभतीतच बाधूंन ठेवलेल्या स्त्रीला हशक्षिाच्या के्षत्रात आिण्यासाठी समाजसुधारकानंा फार प्रयास करावा 
लागला. १८४८ मध्ये लोकहहतवादींनी स्त्री-हशक्षिाची जोरदार हशफारस करून समाजाची मानहसक तयारी 
चालवली. त्यानंतर दोन-तीन वर्षांतच म. फुले यानंी पुण्यात मुलींची पहहली शाळा स्थापन केली. या 
शाळेत चारपाच मुली धीर करून कशाबशा जात असत. आियाची गोष्ट अशी की सुहशहक्षत ब्राह्मि 
समाजातल्या अनेकानंी स्त्री-हशक्षिाला हवरोध केला. शाळेत जािाऱ्या गरीब मुलींवर हचखलफेक, शिेमारा 
करण्याची ‘शूर कृत्ये’ त्यानंी केली. हशक्षि घेतले की हस्त्रया हबघडतील आहि संस्कृती लयाला जाईल अशी 
कोल्हेकुई या लोकानंी सतत चालू ठेवली. लोकहहतवादींनी हशक्षि घेतल्यावर पुरुर्षाचं्या शेंड्या उपिूंन 
िंाकण्याची क्षमता हस्त्रयातं येईल असा बंडखोर हवचार माडंलेला होता. लोकहहतवादी आहि फुले हे स्त्री-
हशक्षिाचे महाराष्ट्रातले ‘आद् पुरस्कते’ आहेत. त्यानंा अहभपे्रत असलेली सुहवद् बंडखोर स्त्री आज 
भारताच्या सवग के्षत्रातं हनमाि होत आहे. जी बोलू शकत नव्हती ती एकेकाळची दीनवािी अबला प्रबला 
बनून देशाच्या राजकारिात, समाजकारिात आहि हवहवध के्षत्रातं आपल्या कतृगत्वाचा ठसा उमिंवीत आहे. 
सामाहजक पहरवतगनाची चळवळ या बाबतीत यशस्वी झाली असे हवधान करता येईल. 
 

स्त्रीचे जीवन नाना प्रकारच्या समस्यानंी वढेलेले आहे. पूवीचे काही प्रश्न समाजसुधारकानंी 
सोडहवले असले तरी अजूनही स्त्रीकडे पाहाण्याचा सामाहजक दृहष्टकोन फारसा उदार झालेला नाही. आता 
या एकहवसाव्या शतकाच्या पहहल्या दशकातच हंुड्याचा प्रश्न पूवीइतकाच प्रकबहुना अहधक गंुतागंुतीचा 
बनलेला आहे. वधूहपत्याने भरपूर हंुडा द्ावा या इच्छेने वधूच्या आईबापाचें शोर्षि करिारे लोक 
पावलोपावली आढळतात. सुनेने घरून संपत्ती आिावी म्हिून हतचा छळ करिारी अनेक कुिंुंब े आहेत. 
सुनेकडून पैसा नाही म्हिून हतच्या अंगावर रॉकेल ओतून हतला पेिंवनू देिारे सासू-सासरे कमी नाहीत. हे 
भयानक प्रकार सुहशहक्षताचं्या घरात पुष्ट्कळ घडतात. लग्न हा स्त्रीच्या जीवनातला एक दुःसह शाप ठरावा 
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याचा अथग आपली समाजव्यवस्था हस्त्रयाचं्या संदभात हकती पक्षपाती बनलेली आहे हेच त्यातून हसद्ध होते. 
हंुडाबंदीचा कायदा असूनही हे अनथग घडतात. लोकहहतवादींनी हंुड्याच्या प्रथेचाही आपल्या लेखनातून 
उल्लेख केला आहे. हादेखील एक सनातन प्रश्न आहे. एकेकाळी जरठ- बालहववाहाची पद्धती होती. चौदा-
पंधरा वर्षांची मुलगी आहि पंचाहत्तरीच्या घरातला वृद्ध नवरदेव असे अत्यंत हवर्षम हववाहदेखील समाजात 
मान्य होत होते. यावर उपाय म्हिून लोकहहतवादींनी मुली वीस वर्षांच्या झाल्याहशवाय आहि त्यानंा अवश्य 
हततके हशक्षि हदल्याहशवाय त्याचंा हववाह करू नये; त्याचं्या संमतीनेच तो करावा असा हवचार स्पष्टपिे 
माडंला आहे. सुप्रहसद्ध ‘शारदा’ नािंक हे बाला-वृद्धहववाहावर आधारलेले आहे. मराठीतल्या एका हवशरे्ष 
लोकहप्रय नािंकातं त्याची गिना केली जाते. प्रबोधनवादी साहहत्यातून समाज हकतपत सुधारतो असा प्रश्न 
काही वळेा हवचारला जातो. पि सुधारिावादी हवचाराचंा प्रभावी आहवष्ट्कार साहहत्यातून झाला तर त्याचा 
पहरिाम समाजावर होऊ शकतो. लोकमनाची घडि करण्यासाठी कथा, कादंबरी, नािंक आहि हनबधं 
यातूंन लोकहशक्षिाच ंकायग होऊ शकते. ‘शतपत्रा’ंनी हे कायग पहरिामकारक पद्धतीने केले. ‘शतपते्र’ वाचून 
जुन्या आचारहवचाराचें लोक हचडून उठले. हादेखील एक इष्ट पहरिाम आहे. सनातनी लोक प्रथम 
रागावले. पि नंतर हळूहळू ‘शतपत्रा’ंतल्या हवचाराचंा मनाशी हवचार करू लागले. समाज असा हळूहळू 
बदलावा लागतो. तो बदलण्यासाठी लेखिी, वािी, वृत्तपते्र, हशक्षि आहि चळवळी याचंी जरूर असते. 
लोकहहतवादींनी ही सवग साधने यशस्वीपिे वापरली. प्रत्यक्ष चळवळ उभी करण्याला प्रथम लोकमत 
पाठीशी उभे कराव ेलागते. पि तो काळ सुधारिावादी हवचाराचं्या प्रारंभाचा होता. एकदम मोठी चळवळ 
हाती घेण्याइतकी लोकजागतृी झाली नव्हती. जागृतीचा हा सुरुवातीचा कालखंड आहे हे जािून त्यानंी 
लेखन, भार्षि आहि वाचनालये व वृत्तपते्र याचं्यावर अहधक भर हदला. लोकहहतवादींनी छ. 
शाहूमहाराजाचं्या प्रमािे आंदोलन का उभे केले नाही ? असा प्रश्न एकदा एका महाहवद्ालयीन युवकाने 
हवचारला होता. लोकहहतवादींचे कायग कृतीच्या दृष्टीने कमी प्रतीचे होते असे त्याला सुचवायचे होते. त्याचे 
उत्तर इतकेच की, लोकहहतवादी हे केवळ हवचारवतं होते. राजर्षी शाहूमहाराज हे सत्ताधीश असल्यामुळे 
त्यानंा आपल्या हवचारातून चळवळीला आकार देता आला. लोकहहतवादी, आगरकर वगरेै हवचारवतंाचं्या 
चळवळीचे स्वरूप प्रामुख्याने वैचाहरक पातळीवरचेच होते. प्रत्येक समाजसुधारकाला आपल्या काळाला 
आहि पहरत्स्थतीला अनुसरून प्रबोधनकायग कराव ेलागते. प्रत्येकाच्या सामर्थ्याला अथग असतो त्याप्रमािे 
मयादाही असतात. सुधारिावादी चळवळदेखील अनेक अंगानंी घडत असते, हे लक्षात घेतले तर 
लोकहहतवादींनी सुधारिावादी चळवळीचा पाया घालण्याचा व्यापक प्रयत्न केला, असे हनहित म्हिता 
येईल. ब्राह्मिवगाच्याच पुनरुत्थानाची स्वप्ने त्याचं्या साहहत्याने रंगवली अशी अलीकडे त्याचं्यावर होिारी 
िंीका हनराधार आहे, ब्राह्मिवगावरच त्यानंी हवशरे्षत्वाने िंीकेचे प्रहार केले, याचे कारि या वगाच्या 
हातातच बौहद्धक आहि धार्थमक सत्ता एकविंली होती. पेशवाईत तर राजकीय सत्ताही या वगाला हमळाली 
होती. बाकीचा समाज जवळ जवळ अहशहक्षत होता. ब्राह्मिाचें प्रबोधन व्हाव े म्हिजे इतर वगगही त्याचें 
अनुकरि करील, ही कल्पना लोकहहतवादींची होती. त्यानंा केवळ ब्राह्मिवगग सुधारावा असेच वािंले 
असते तर डॉ. आंबेडकरानंी ‘शतपते्र’ पुन्हा ‘बहहष्ट्कृत भारता’तून प्रहसद्ध केली नसती. ‘महाराष्ट्राचे उपेहक्षत 
मानकरी’ या पुस्तकात प्रा. गं. बा. सरदार यानंी म्हिंले आहे, 
 

‘लोकजागृतीचे दुष्ट्कर कायग हाती घेण्यापूवी लोकहहतवादींनी सभोवतालच्या पहरत्स्थतीची 
सूक्ष्मपिे छाननी केली व तदनुसार आपले धोरि हनहित केले. त्याचंी दृष्टी अत्यतं शुद्ध व व्यापक होती. 
आपल्या हवहशष्ट वगाच्याच हहताहहताशंी व सुखदुःखाशी समरस होण्याइतका त्याचंा देशाहभमान संकुहचत 
नव्हता. ज्यामध्ये ब्राह्मि, महार, रामोशी, कैकाडी, कोमिंी वगैरे सवग वगांतील लोक एकमेकाशंी सहोदर 
बंधूप्रमािे वागतील, अशा तऱ्हेचा आदशग समाज त्यानंा अत्स्तत्वात आिायचा होता.’ 
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केशवपनाची बीभत्स रूढी 
 

एकोहिसाव्या शतकाच्या पूवाधात हस्त्रयाचं्या जीवनात उद् भविाऱ्या अनेक समस्यावंर सहानुभतूीने 
पि अत्यंत स्पष्टपिे हवचार माडंिारा लोकहहतवादींसारखा बुहद्धवादी हवचारवतं महाराष्ट्राला लाभला ही 
सुदैवाची घिंना आहे. त्याचं्या काळात बालहववाह, सक्तीचे वैधव्य, केशवपन आहि स्त्रीला अज्ञानात व 
गुलामहगरीत ठेविे असे कठीि प्रश्न होते. स्त्रीला पुनर्थववाह करण्याचा अहधकार नव्हता. सतीची चाल बंद 
झाली असली तरी ब्राह्मि समाजात पतीच्या मरिानंतर स्त्रीला अनेक हाल-अपेष्टातूंन जाव े लागे. 
केशवपनाची बीभत्स रूढी या समाजात होती. वैधव्य आल्यावर कोवळ्या मुलीपासून ते वृद्ध स्त्रीपयंत सवांना 
केशवपन करून घेिे बंधनकारक होते. अशा स्त्रीचा हेिंाळिीदशगक उल्लेख ‘बोडकी’ असा केला जायचा. 
त्या काळात प्रत्येक घरात केशवपनाला बळी पडलेल्या हस्त्रया असायच्या. त्याचं्या आयुष्ट्यात अंधार आहि 
उपेक्षा याहशवाय दुसरे काहीही नसायचे. पती मृत झाल्यानंतर स्त्रीने अशा अपमाहनत अवस्थेत सारा जन्म 
एखाद्ा अंधेऱ्या खोलीत काढायचा आहि फािंकी-तुिंकी वसे्त्र नेसून व कदन्न खाऊन त्यावरच समाधान 
मानायचे. ही त्स्थती होती. अशा स्त्रीला दुसरे लग्न करण्याचा अहधकार नव्हता. त्यातून हतला कायमची 
हवदू्रप केल्यावर तो प्रश्न हनकालात हनघायचा. इहतहासात उल्लखे आहे की, नाना फडिीस मरि पावले 
तेव्हा त्याचंी धाकिंी पत्नी केवळ नऊ वर्षांची होती. याचा अथग या बाहलकेने आपले संपूिग आयुष्ट्य 
दुःखदैन्यातच हपचत काढायचे. या प्रकारच्या रूढी म्हिजे धमग ही अज्ञानी लोकाचंी समजूत होऊन बसली 
होती. वैधव्य आलेल्या स्त्रीच्या दुरवस्थेचे विगन लोकहहतवादी करतात, 
 

‘सासू-सासरे म्हितात ही करंिंी अवदसा नवऱ्यास मारून आम्हासं तोंड कशास दाखवते ? माहेरी 
भाऊ-बहहिी म्हितात, आमचे घरी तुझे काय काम आहे ? येथे कशास येतेस ? बरे, रस्त्यातं हफरले तर 
लोक म्हितात, ‘बोडकी पुढे आली. आता पुढे पाऊल कसे िंाकाव े? बरे, कोिाचा आश्रय करावा तर तेथे 
िंीका होते की रंडकी-मंुडकीस तूप दही कशास हव े ? गादी हनजावयास कशास हवी ? तेव्हा हतला 
वैराग्यासारखे संसारात राहून हदवस काढाव े लागतात. याप्रमािे खािंकाचे घरी मेंढराचीही दुदगशा होत 
नाही. तो त्यास एक वळे सुरी लावतो त्या वळेेस मात्र काय दुःख होत असेल तेवढेच!’ (शतपते्र, पत्र क्र. 
९०) 
 

पुनर्थववाहाचा अहधकार स्त्रीला नाकारिाऱ्या शास्त्रानंी पुरुर्षानंा मात्र तो पूिगपिे देऊन िंाकला आहे. 
पुरुर्ष हकतीही लग्ने करू शकतो. मृत पत्नीला स्मशानात अग्नी हदल्यानंतर दुसऱ्याच हदवसापासून पुरुर्ष 
हववाहाचा हवचार करू लागतो. याला धमग म्हििे ही धमाची कुचेष्टा आहे. पि ही शासे्त्र पुरुर्षानंी रचल्यामुळे 
समाजव्यवस्था पुरुर्षप्रधान बनली. शास्त्रलेखनाचा अहधकार स्त्रीकडे असता तर असे हचत्र हदसले नसते. 
लोकहहतवादींनी मुलामुलींना हववाहाचे स्वातंत्र्य द्ाव े असे सुचवले आहे. लग्ने उहशराने-प्रौढपिी-
करावीत, असे सागंनू मुलानंी आपली लग्ने आपिच करावीत, असाही हवचार त्यानंी माडंला. 
आगरकरानंीही पुढे पन्नास वर्षांनी याच प्रकारचा हवचार व्यक्त केला आहे. हस्त्रयानंा हशक्षि द्ाव,े स्वातंत्र्य 
द्ाव,े त्याचेंही अहधकार पुरुर्षाइंतकेच आहेत हे मान्य कराव.े असा स्त्री-पुरुर्ष समतेचा हसद्धान्त त्यानंी 
दीडश ेवर्षांपूवी आवशेाने माडंला आहे. आजच्या स्त्रीला स्वातंत्र्याचे वातावरि थोडेफार हमळते. पि याचे 
श्रेय समाजव्यवस्थेत सुधारिा घडवनू आििाऱ्या ज्या हवचारवतंाकंडे जाते त्यात लोकहहतवादींचा वािंा 
महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात ठेवले पाहहजे. हवचारवतं आहि कृहतवतं हे दोन्ही घिंक सामाहजक प्रगतीसाठी 
आवश्यक असतात. पि हवचारवतंाचंी भहूमका ही अहधक महत्त्वपूिग मानली पाहहजे. कारि ते नवीन रस्ता 
तयार करतात. जुन्या कालबाह्य झालेल्या वािंा बुजवनू िंाकतात. नवहनर्थमती हे द्रष्ट्या हवचारवतंाचे 
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लक्षि असते. कालाइलने हजहनयस म्हिजे द्रष्टा याची व्याख्या केली आहे. तो म्हितो, ‘Genius is he, 
who has immence capacity to take pains’ प्रचंड पहरश्रम करण्याची शक्ती द्रष्ट्या व्यक्तीजवळ असते. 
पि त्याबरोबरच त्याला नवहनमािशील प्रहतभेचेही वरदान लाभलेले असते. लोकहहतवादींनी जन्मभर 
ज्ञानाची आराधना केली. नवनवीन हवचार समाजाला हदले. आपल्या काळातील बहुतेक महत्त्वाचे गं्रथ 
पहरश्रमपूवगक अभ्याहसले. इंग्रजी राज्याचे हनरीक्षि केले. पूवीचे राज्य का आहि कसे बुडाले याच्या 
कारिाचंा शोध केला. समाजव्यवस्थेत स्त्रीच्या पदरात पडलेली अनेक दुःखे कशी नाहीशी करावीत, याचा 
हवचार केला. याच प्रकारची कामे ते आमरि करीत राहहले. म्हिूनच त्यानंा ‘द्रष्टा समाजसुधारक’ 
म्हिण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्रातले बहुतेक नामवतं समाजसुधारक याच हवशरे्षिाला पात्र ठरतील, 
अशी त्याचंी योग्यता आहे. आता ‘शतपत्रा’ंतून आलेल्या आिखी काही महत्त्वाच्या हवचाराचंा परामशग घेऊ. 
राजकारि, पारतंत्र्य, स्वदेशीचा पुरस्कार, नव्या उद्ोगधंद्ाचंा आहि व्यापारवृद्धीचा हवचार इत्यादी अनेक 
हवर्षायावंर लोकहहतवादींचे प्रचतन मूलगामी स्वरूपाचे आहे. ‘शतपते्र’ या गं्रथाला हवचारभाडंार असे 
हनःशकंपिे म्हिता येईल. दीडश ेवर्षांपूवी हलहहल्या गेलेल्या या गं्रथाला अद्ाहप ताजेपिाचा सुवास आहे. 
नवसमाजहनर्थमतीचा आराखडा लोकहहतवादींनी आपल्या ऐन तारुण्यात-पंचहवशीत-तयार केला आहे. 
 
इांग्रजी राज्याचे समथमन 
 

इंग्रजी राज्याचे लोकहहतवादी यानंी समथगन केले होते. इंग्रजी राज्यापासून आपल्याला पुष्ट्कळसा 
लाभ झालेला आहे आहि म्हिून इंग्रजाचं्या हातात सत्ता आहे, ही एका अथाने समाधानाची गोष्ट आहे. असे 
त्याचें मत होते. ते म्हितात, 
 

‘सापं्रत हकती एक लोक असे म्हितात की, इंग्रजाचें राज्य प्रहदुस्थानातून जाईल तर चागंले. परंतु 
आम्हासं वािंते की, इंग्रजाचें राज्यापासून बहुत लाभ आहेत. प्रहदु लोकामंध्ये मूखगपिा वाढला तो दूर 
होण्याकहरताच हे गुरु दूर देशातून इतके ईश्वराने पाठहवले आहेत.’ 
 

या मतामुळे लोकहहतवादींवर त्याचं्या हवरोधकानंी िंीकेचे प्रहार केले. कारि हे उघड उघड 
पारतंत्र्याचे समथगन आहे. कोिताही देशभक्त आपल्या देशावर परकीयाचें राज्य असाव ेअसे म्हििार नाही. 
पि ‘इंग्रजी राज्यापासून बहुत लाभ आहेत’ हे सागंून या राज्याची भलावि करावी हे अनेकानंा रुचले नाही. 
परकीयाचं्या राज्याला समंती आहि त्याची प्रशस्ती करिे हा अपराध राष्ट्रवादी लोकानंा सहन 
होण्यासारखा नव्हता. इंग्रजी राज्यापासून नेमके कोिते लाभ झाले? या प्रश्नाचे उत्तर लोकहहतवादींनी जे 
हदले ते हवचार करण्यासारखे आहे. त्याचं्यामते पूवीचे सरकार वाईिं आहि मूखग होते. राज्यात सवगत्र 
अन्याय होता. ज्ञानाची वाढ करून हवहवध के्षत्रातं सुधारिा व्हावी यासाठी पूवीच्या राज्यात कसलाही प्रयत्न 
झाला नाही. भिं-ब्राह्मिाचें व मूखग लोकाचें रक्षि आहि पोर्षि होत होते. पेंढारी, रामोशी, ठग इत्यादी 
लोक देशात लुिंालूिं करीत असत. सध्या आपल्याला स्वातंत्र्य हमळाले तर तीच त्स्थती पुन्हा उत्पन्न 
होईल. हकतीही काळ ब्राह्मिी राज्य चालले तरी सतीबंदी झाली नसती. बालहत्त्या िंळली नसती. 
हशक्षिाचा हवकास झाला नसता. प्रशदे-होळकरानंी पन्नास हजार पेंढारी लुिंालूिं करण्याच्या कामावर 
ठेवले होते. ते शहरे लुिंत होते. जे राजे चोराचें रक्षि करतात ते राज्य चागंले ठरिार नाही. 
लोकहहतवादींनी इंग्रजपूवग काळातील मराठी राज्याचे केलेले हे विगन पूिगपिे वास्तव्य आहे. इंग्रजी राज्य 
आल्यापासून लोकजीवनात सुधारिा होऊ लागली. लोकमनात सुरहक्षततेची भावना हनमाि झाली. 
काठीला सोने बाधंाव ेआहि खुशाल काशीयाते्रला जाव,े इतकी सुरहक्षतता इंग्रजानंी देशात हनमाि केली. 
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यात अहतशयोक्ती नाही. भोळ्याभाबड्या समजुती आहि अन्यायकारक, हनबुगद्ध रूढींच्या वढे्यात सापडलेला 
समाज इंग्रजी हवदे्मुळे बाहेर येऊ लागला. ही क्राहंतकारक घिंना पेशवाईत मुळीच घडली नसती. 
जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी इंग्रजी हवदे्मुळे समूळ बदलली, हा सवात मोठा लाभ इंग्रजी राज्यामुळेच 
झाला. त्यामुळे लोकहहतवादींनी या राज्याचे समथगन केले आहे. हे पारतंत्र्याचे समथगन नव्हे. 
जीवनपद्धतीचे, बुहद्धहनष्ठ वृत्तीचे समथगन आहे. इंग्रजानंी ताबडतोब हा देश सोडून हदला असता तर पुन्हा 
पेंढारशाही आली असती. भिं-हभक्षुकाचें प्रस्थ वाढून ऐहहक जीवनाचा हवचार पाठीमागे पडला असता. 
उद्ोग-व्यवसायाचंी वाढ झाली नसती. हे मुिे लोकहहतवादींनी लक्षात घेतले होते. ‘त्यानंी इंग्रजाचंी 
भािंहगरी केली’ हा आरोप मात्र मूखगपिाचा, खोडसाळपिाचा आहे. इंग्रजी राज्य कायम रहाव,े आचंद्रसूयग 
इंग्रजच येथे रहावते, अशा अथाचे एकही हवधान त्याचं्या कोित्याही गं्रथात आलेले नाही. 
लोकहहतवादींप्रमािेच न्या. रानडे, म. फुले यानंाही या राज्याचे समथगन केले आहे. पि हे हतघेही 
हवचारवतं, समाजसुधारक, राष्ट्रभक्त होते. पारतंत्र्याचे पोवाडे गाऊन स्वाथग साधिारे समाजद्रोही नव्हते. हे 
त्याचं्यावर िंीका करिाऱ्या अप्रबुद्ध हवकृत िंीकाकारानंा समजत नव्हते, हे त्या िंीकाखोराचें दुदैव आहे. 
इंग्रजी राज्यशासन हे पूवीच्या शासनापेक्षा हजारपिंीने अहधक न्यायी आहि हशस्तबद्ध होते हे इहतहासाच्या 
आधाराने हसद्ध झाले आहे. आज आपि लोकशाही पद्धतीने चाललेल्या स्वतंत्र देशाचे नागहरक म्हिून 
नादंत आहोत. पि नाना प्रकारच्या भ्रष्टाचारानंी आहि अव्यवस्थेने गाजंलेले लोक ‘इंग्रजाचेंच राज्य बरे 
होते’ असे वैतागाचे उद्गार काढतात. त्याचा अथग ते पारतंत्र्याचे समथगन नसून उत्तम स्वच्छ शासनाची 
त्याचंी अपेक्षा व्यक्त करीत असतात. 
 

‘शतपत्रा’ंतल्या एका लेखात नाना फडिीसासबंंधी काही हवचार माडंले आहेत. त्यात 
सुरुवातीलाच पुढील हवधान आहे, 
 

‘सापं्रत मराठे लोकातं अशी म्हि आहे की, ‘नाना फडिीसासंारखा कोिी शहािा नाही.’ परंतु 
मला वािंते की, आता इंग्रजामंध्ये सहस्त्रशः नानापेक्षा शहािे आहेत. नाना फडिीसाचे शहािपि विगन 
करण्याजोगे सवोत्कृष्ट नव्हते.’ नानाची योग्यता आहि बुहद्धमत्ता कमी होती हे स्पष्ट करताना त्याला हशखाचें 
आहि नेपाळचे राज्य कोठे होते याची माहहती नव्हती. िंपालाची व्यवस्था नव्हती. इंग्रज कोि? आहि 
कोठून येतात ? याची माहहतहगरी नानाला नव्हती. पि त्याचवळेी इंग्रजानंी मराठी राज्याची सवग माहहती 
हमळहवलेली होती. पेशवाईतल्या मूखगपिावर प्रकाश िंाकिारा हा लेख महत्त्वाचा आहे. नाना फडिीसावर 
केलेली िंीका अहतशयोक्त स्वरूपाची नाही. नानाचं्या ज्ञानाचा आहि चातुयाचा गवगवा अहधक झालेला 
होता. पि लोकहहतवादींच्या दृष्टीने ‘नीती, सुधारिा प्रकवा हवदे्ची वृद्धी त्याने केली नाही व 
कलाकौशल्येही वाढहवली नाहीत. सवांना एक कायदा लावनू देऊन सवांना एकत्र जमवण्याचा प्रयत्न 
त्याने कधीच केला नाही. आपले घरापयंत व आपले राज्यापयंत मात्र नजर ठेहवली. लोकाचं्या सुधारिेचा 
प्रयत्न केला नाही.’ पेशवाईतल्या सवात चतुर आहि मुत्सिी मािसाच्या या अनेक मयादा दाखवनू त्या 
पाश्वगभमूीवर इंग्रजाचंा मुत्सिीपिा, सवांना समान न्याय देिारी पद्धती, लोकहशक्षिासाठी त्यानंी केलेले 
प्रयत्न, व्यापार-उद्ोगानंा त्यानंी हदलेली चालना याचंा हवचार करून गेलेल्या राज्यापेक्षा आलेल्या 
पारतंत्र्यात सामाहजक प्रगतीला अहधक अनुकूलता आली आहे, असा हनष्ट्कर्षग त्यानंी काढला आहे. इंत्ग्लश 
राज्य कसे लाभदायक आहे हे स्पष्ट करताना त्यानंी कोिताही अहतरेक केलेला नाही. इंग्रजाचंी 
स्तुहतस्तोते्र गाण्यासाठी त्याचें लेखन नव्हते. इंग्रजी हवदे्च्या माध्यमातून प्रहदी समाजाने आपला चौफेर 
उत्कर्षग साधावा, पुरुर्षाथग करावा, ज्ञानमागी व्हाव,े नव्या जािीवा घेऊन वािंचाल कारावी याच हवधायक 
हेतूने इंग्रजी राज्य आहि हवद्ा याचंी त्यानंी प्रशसंा केली आहे. या प्रशसेंमुळे आहि समथगनामुळे आपल्या 
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समाजाचा तेजोभगं झाला अशी िंीका करण्यात आली. तेजोभगं करण्यापेक्षा पराक्रमाची पे्ररिा उत्पन्न 
व्हावी आहि त्याबरोबरच कठोर आत्मपरीक्षिही व्हाव ेहा लोकहहतवादींचा मुख्य हेतू आहे. इंग्रज सरकारने 
या देशात हवद्ा वाढवनू लोकानंा शहािे कराव े आहि जेव्हा स्वदेशाचे राज्य करण्याचे व्यावहाहरक ज्ञान 
यास येईल तेव्हा हे राज्य त्यानंी त्याचं्या हवाली कराव,े हीच इंग्रजी राज्याच्या समथगनामागील त्याचंी 
हवचारधारा आहे. हे आकलन ज्यानंा नीिंसे होत नाही त्यानंी लोकहहतवादींना इंग्रजाचें केवळ स्तुहतपाठक 
ठरवले आहे. अव्वल इंग्रजीतल्या पहहल्या हपढीतल्या सुधारिावादी हवचारवतंावंर अशीच हवपयगस्त िंीका 
झालेली आहे. लोकहहतवादी हे तर सरकारी नोकर होते. त्यामुळे त्यानंी इंग्रजाचंी तळी उचलावी हे 
साहहजकच आहे, असाही गैरसमज त्याचं्याहवर्षयी करून देण्यात आला होता. पि ज्याने ‘शतपते्र’ 
अभ्याहसली आहि लोकहहतवादींचे इतर साहहत्यही मनःपूवगक वाचले त्याला लोकहहतवादींची राष्ट्रवादी 
भहूमका स्पष्टपिे जािवले. इंग्रजी शासनावर आहि इंग्रजानंी चालवलेल्या अन्याय्य शोर्षिावर 
लोकहहतवादी हकत्येक हठकािी तुिूंन पडले आहेत. ते स्वातंत्र्याचेच समथगन होते, अशी साक्ष देिारे त्याचें 
अनेक लेख दाखवता येतील. इंग्रजी राज्यातले दोर्षही त्यानंी दाखवले आहेत. पि त्याबरोबरच गुिाचंीही 
मीमासंा त्यानंी यथातर्थ्य रीतीने केली आहे. इंग्रजी राज्याच्या मुळाशी जी हवहशष्ट उदारमतवादी धारा आहे 
हतचे स्वागत करिे आवश्यकच होते. लोकजागृतीला इंग्रजाचें उदारमतवादी हवचार कारिीभतू होत आहे, 
हे पाहूनच त्यानंी त्या शासनाची उज्ज्वल बाजू दाखहवली आहे. इंग्रजी राज्य आहि आधुहनक शास्त्रीय 
सुधारिा याचंा अिंळ संबंध लोकहहतवादींनी पाहहला. आधुहनक सुधारिेची तत्त्व ेया भमूीत रुजहवण्यासाठी 
मागासलेली पेशवाई मुळीच उपयोगी पडली नसती. मराठी राज्यात ‘राष्ट्रीयत्वाची जािीव’ लोकानंा कधी 
झालीच नव्हती. ‘नमशनमहलझम’ ही कल्पना आपल्याकडे इंग्रजी राज्य येईपयंत जवळ जवळ नव्हती. 
काश्मीरपासून कन्याकुमारीपयंत आपले एक राष्ट्र आहे हा शुद्ध राष्ट्रवादी हवचार इंग्रजी हवदे्तून आहि 
राज्यातून भारतीयाचं्या मनात हनमाि झाला. म्हिूनच हे राज्य आिखी शभंर वर्षे हिंकाव े असा हवचार 
त्यानंी माडंला. आहि त्यानंतर बरोबर शभंर वर्षांनी इंग्रजानंा हा देश सोडून जािे भाग पडले. पि या एक 
शतकाच्या अवधीत प्रशासन व्यवस्था, कायदा, हशक्षि आहि व्यापार-उद्ोग याचंी प्रगती, हवज्ञानहनष्ठा 
इत्यादी सवग गोष्टींना पोर्षक वातावरि इंग्रजानंी हनमाि केले. 
 
चिदुस्थानला पालममेंट िवे 
 

लोकहहतवादींनी ‘प्रहदी लोकानंा हशकवण्यासाठी परमेश्वराने हे इंग्रज गुरु म्हिून पाठवले आहेत’ 
असे हवधान केले आहे. हे हवधान केवळ आलंकाहरक अथाने केले असेल तर आमचा काही आके्षप नाही. पि 
हे हवधान गंभीरपिे केलेले हदसते. यात ईश्वरी योगायोग आहे असे मानिे बुहद्धवादी मािसाला शक्य होिार 
नाही. इंग्रजानंी हहदुस्थानात याव े हा ईश्वराने घडवनू आिलेला योग आहे, हे हनदान 
लोकहहतवादींसारख्या ‘बुहद्धरेव बलीयसी’ असे म्हििाऱ्या हवचारवतंाला साजेसे नाही. काहीशा 
आलंकाहरक भारे्षत हे वाक्य त्यानंी हलहहले असेल. काही घडले म्हिजे आपि ईश्वरी इच्छेचा हवाला देतो. 
त्यापैकीच हे वचन असाव.े पेशव्याचें राज्य मोडकळीलाच आले होते. सबंध भारतातच अराजकाचे 
वातावरि होते. लोकातं एकोपा नव्हता. अंधःश्रद्धाचं्या साविंाखाली देशातले व्यवहार चालत होते. 
हवर्षमता पराकोिंीला गेलेली. हे पाहहल्यावर धूतग इंग्रजानंी प्रहदुस्थान प्रजकून घेतला. आता त्यामागे ईश्वरी 
योजना होती असे म्हिता येिार नाही. पि न्या. रानडे यानंीही ‘ईश्वरी योगायोग’ असेच शबद योजलेले 
आहेत. आज त्याबिल हवचार करताना याप्रकारचे हवधान करून लोकहहतवादींनी िंीकाकारानंा एक संधी 
हदली असे वािंते. 
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‘शतपत्रा’ंतून नवी सामाहजक जािीव प्रकिं झालेली हदसते. त्याप्रमािेच राजकीय जागृतीचा 
प्रथमच आहवष्ट्कार या हनबधंातूंन झालेला आढळतो. आपल्या देशाची राज्यससं्था प्रगत व्हावी आहि हतने 
व्यापक लोककल्याि साधाव े या इच्छेतूनच ‘शतपत्रा’ंतले राजकीय लेख हलहहले गेले आहेत. हवशरे्ष 
म्हिजे प्रहदुस्थानाला एक ‘पालगमेंिं’ असाव ेआहि त्यात सवग जातीजमातींच्या बुहद्धमान मािासानंा स्थान 
असाव े असा प्रगल्भ हवचार १८४८ साली लोकहहतवादींनी माडंला. ते राजेशाहीचे कडव े हवरोधक होते. 
कारि राजेशाहीतले अनथग त्यानंी पाहहले होते. म्हिून ‘सासंदीय लोकशाही’ आपल्या देशात उदयाला 
यावी हे उदार आहि भव्य स्वप्न त्यानंी आपल्या लेखनातून रंगवले आहे. लोकहहतवादींच्या पूवी अशा 
लोकशाही राज्याचा पुरस्कार फारच थोड्या हवचारवतंानंी केला असेल. ते स्पष्टपिे म्हितात, 
 

“आजपासून सवग गहरबानंी व श्रीमंतानंी एकत्र येऊन हवलायतेतील रािीसाहेबासं तपशीलवार एक 
अजग करावा की हल्ली, राज्यपद्धती आहे तीपासून आमचा फायदा नाही व आमचे राज्यासबंंधी हक्क चालत 
नाहीत व प्रहदू लोक जसे, तसेच इंग्रज लोक मनुष्ट्ये आहेत, याजकहरता इन्साफ बरोबर होण्याकहरता सवग 
इंग्रज व नेिंीव लोक यामंध्ये सापं्रत मोठा भेद आहे. तो मोडून एकसारखे होण्याकहरता प्रहदुस्थानचे देशात 
पालगमेंिं ठेवाव ेव ही मोठी सभा मंुबईस भरवावी आहि तेथे दरएक शहरातून, दरएक हजल्ह्यातून दोन-दोन 
असामी घेऊन त्या सवांस, कौंसलात बसवनू गवरनराने त्यात मुख्य असाव े व जे लोक दर हजल्ह्यातून 
आिावयाचे ते सवग जातींतील सारखे असाव.े दर हजल्ह्याचे ममहजस्रेिं साहेबाकंडून दवडंी हपिंवावी की, 
राज्याचा हवचार चागंले रीतीने होण्याकहरता संपूिग लोकानंी हवचार करून दोन शहािे मुख्यत्यार नेमाव ेव 
त्याप्रमािे नेहमलेले सवग लोकानंी हजर व्हाव.े हे लोक बोलिारे चतुर व मुच्छदहगरी केलेले असाव.े कारि 
हे राज्याचे हहस्सेदार आहेत. केवळ हशरस्तेदार, मुनसफ व मामलेदार नव्हेत व या लोकातं भिं, गृहस्थ, 
शास्त्री, परभ,ू कुळंबी, मुसलमान, इंग्रज इत्यादी जे शहािे हदसतील, ते नेमाव ेव त्यानंी राज्य चालवाव.े 
म्हिजे लोकाचंा फार फायदा होईल.’ 
 

लोकशाहीत असलेल्या सवग कल्पनाचंा समावशे यात आढळतो. आज आपि जाहतधमगहनरपेक्ष, 
संप्रदायमुक्त आहि कोित्याही भेदापंलीकडे असिारी उदार लोकसत्ता अत्स्तत्वात असावी असे म्हितो 
तेच हवचार दीडश े वर्षांपूवी या हवचारवतंाने माडंलेले आहेत. पुढे आिखी त्यानंी म्हिंले आहे, ‘राज्य 
करण्यास गरीब व मातबर, नीच जातीचे व उच्च जातीचे लोक समान मानावते हे सवांस कळू लागले. अशा 
सभेत जातीहवर्षयक हनवड नको. हे वर साहंगतलेच आहे. जे फार हवद्वान व चागंले चालीचे लोक आहेत तेच 
नेमले पाहहजेत. मग त्याचंी जात कोितीही असो.’ (‘शतपते्र’, पत्र क्र. २५) 
 

आज आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकसभा आहे. हभन्नहभन्न जाहतधमाचे लोकप्रहतहनधी या 
सभेत आपले हवचार माडंतात. एका अथाने लोकहहतवादी याचें स्वप्न साकार झाले, असे म्हिता येईल. 
पि हे सवगस्वी खरे नाही. जातधमगहनरपेक्ष, संप्रदायमुक्त हे अत्यंत महत्त्वाचे शबद त्यानंी योजले आहेत. 
लोकशाही स्वातंत्र्याचा आत्माच जि ूया शबदातूंन प्रकिं होतो. स्वातंत्र्य हमळून आता पंचावन्न वर्ष ेउलिूंन 
गेली. पि जात, धमग, संप्रदाय यानंा कोित्याही अथाने ओहोिंी लागलेली नाही. भरती मात्र आली आहे. 
सत्ता हमळहवण्यासाठी संघर्षग करिाऱ्या पक्षाचं्या हातात ‘जात’ हा एक हुकमाचा एक्का असतो. जातीयतेला 
फंुकर घालून आग पेिंवायची आहि हतच्यावर आपल्या स्वाथाची पोळी भाजून घ्यायची. हा मागग प्रत्येक 
पक्षाने स्वीकारलेला हदसतो. धमगहनरपेक्षता हा शबद हनवडिुकीच्या जाहीरनाम्यात आहि प्रचारसभेच्या 
व्यासपीठावर फक्त प्रकिं होतो. जातीयतेच्या बळावरच सते्तची स्थाने हमळतात प्रकवा ते बळ नसेल तर 
हमळत नाहीत, ही आजची पहरत्स्थती आहे. प्रत्येक समाजसुधारकाने जातीय आहि सापं्रदाहयक वृत्तीला 
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कडवपेिाने हवरोध केला. पि जातीच्या हरळीचे मूळ समाजमनाच्या भमूीतून हकतीही बहलष्ठ हातानंी 
उपिंण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला हजार हत्तींचे बळ लाभले आहे. अशा पहरत्स्थतीत लोकहहतवादींचे 
स्वप्न खरे झाले असे म्हिता येईल काय ? पि ज्या वळेेला इंग्रजाहंवरुद्ध स्वातंत्र्याची चळवळदेखील 
नीिंपिे उभी राहत नव्हती त्या काळात म्हिजे दीड शतकापूंवी लोकसभेचे हचत्र इतक्या तपशीलाने 
लोकहहतवादी रंगव ू शकले हेच त्याचं्या व्यापक दृष्टीने उदाहरि आहे. द्रष्टा हवचारवतं वतगमानकाळाच्या 
पडद्ामागे उभ्या असलेल्या भहवष्ट्यकाळाचे कसे दशगन घेऊ शकतो याचा हा एक सुंदर नमुना आहे. 
लोकहहतवादींच्या दृष्टीने, ‘आजच्या काळी यथात्स्थत उत्तम राज्य अमेहरकेतील युनायिेंड स्िेंट् स येथे 
आहे. त्याचेखाली हवलायतेतील हमश्रराज्य व त्याचेखाली इतर राज्ये. आहशया खंडातील राज्ये तर फारचे 
दुष्ट. तेथे लोकासं पीडा फार.’ 
 
स्वदेशीचा पुरस्कार 
 

‘शतपते्र’ आहि ‘हनबधंसंग्रह’ हे गं्रथ वैचाहरकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. असे गं्रथ अव्वल इंग्रजी 
कालखंडात हनमाि झाले. याचे कारि लेखकाच्या मनःप्रपडावर इंग्रजी ज्ञानहवज्ञान आहि इंग्रजी 
शासनातली तत्त्व े याचंा संस्कार झाला. आपल्या समाजानेही इंग्रजापं्रमािे प्रत्येक के्षत्रात प्रगती केली 
पाहहजे हा ध्यास लेखकाला लागलेला होता. लोकहहतवादी हे राष्ट्राचा अहभमान बाळगिारे असे हवचारवतं 
होते. त्यामुळेच त्याचं्या लेखनात जुन्या हवचाराचें खंडन आहि नवहवचाराचें आवशेपूिग समथगन येते. जुन्या 
हवचाराचंी जुनािं झालेली वसे्त्र फेकून देण्याचा उपदेश यासाठीच त्यानंी केला. त्याचं्या राजकीय हवचाराचें 
समीक्षि करताना त्यानंी हनभळे लोकशाही आहि स्वातंत्र्य याचंा पुरस्कार केल्याचे आपि पाहहले. पि 
त्याबरोबरच या देशाच्या उन्नतीसाठी त्यानंी स्वदेशीचा उत्किं पुरस्कार केला. हे अहधक महत्त्वाचे आहे. 
स्वदेशी वस्तू वापरण्यात आहि परदेशी वस्तूवर बहहष्ट्कार िंाकावा हे हवचार लो. हिंळक आहि म. गाधंी 
यानंी पुढे माडंले. पि त्याचं्या पूवी हकतीतरी वर्ष े आधी म्हिजे इ.स. १८४८ मध्ये लोकहहतवादींनी 
स्वदेशीसंबधंीची आपली भहूमका सुसूत्रपिे स्पष्ट केली आहे. ते म्हितात,  
 

‘सापं्रत प्रहदू लोक हभकारी होत चालले आहेत. त्यासं रोजगार धंदा नाही. याचे कारि मला असे 
हदसते की या लोकाचंा व्यापार अगदी बुडाला. इंग्रज व दुसरे देशचे लोक फार शहािे होऊन या लोकासं 
सवग हजनसा पुरहवतात आहि हे मुकायाने स्वस्ताईमुळे खरीदी करतात. यास्तव या लोकानंी एकत्र होऊन 
जर असा किं केला की, आपले देशात दुसरे मुलखाचा हजन्नस आला तरी घ्यावयाचा नाही. आपले देशात 
हपकेल तेवढाच माल घ्यावा. आपले लोक कापडे जाडी, वाईिं कहरतात. परंतु तीच नेसावीत. इकडे छत्र्या 
कहरतात. त्याच घ्याव्यात... आमचे कपडे, आमची छत्री, आमची चाकू-कात्री, आमचे घड्याळ, आमची 
गाडी, आमची बुके सवग परदेशातील आहेत. यामुळे सवग व्यापार बुडाला. जे आपल्या देशात हपकेल तेच नेसू 
तेच वापरू. कसेही असो आहि हततक्यात चागंल्या हवद्ा व हजन्नस उत्कृष्ट करावयास हवद्ा हशकू ?’ 
(‘शतपते्र’, पत्र क्र. ५७) 
 

या हवचारातली मौहलकता हववरून सागंण्याचे वस्तुतः कारि नाही. लो. हिंळकाचं्या अगोदर 
पन्नास-साठ वर्षे हा महत्त्वाचा संदेश लोकहहतवादींनी हदला. आपल्या देशाच्या आर्थथक व राजकीय 
त्स्थतीची इतकी मूलगामी हचहकत्सा त्या काळात दुसऱ्या हवचारवतंाने क्वहचतच केली असेल. हा राष्ट्रीय 
अभ्युदयाचा मागग त्यानंी दाखवला आहे. आपल्या देशात होिारे उत्पादन आपिच दैनंहदन जीवनासाठी 
वापरले पाहहजे. लोकहहतवादींचा हा हनधार आर्थथक, राजकीय आहि सामाहजक अशा हतन्ही दृष्टींनी 
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उपयुक्त आहे. याच हवचाराचा प्रसार हिंळक आहि गाधंी यानंी केला. परदेशातून येिारे पदाथग आपल्या 
देशात होिाऱ्या उत्पादनापेक्षा अहधक चागंल्या प्रतीचे असले तरी आपि आपले जाडे-भरडे पदाथगच हवकत 
घ्यावते या हवचारात उत्किं देशभक्ती आहे. आपल्याच देशातील कामगाराचं्या पदरात त्यामुळे चार पैसे 
पडतात. स्वदेशातले उद्ोगधंदे भरभक्कम पायावर उभे करण्यासाठी स्वदेशीचा हा हनिगय सवगस्वी उपकारक 
आहे. आपल्या गरजा भागविारे वगेवगेळे पदाथग या देशातच आपि आपल्या श्रमातून व कल्पकतेतून 
उत्पन्न केले पाहहजेत. प्रखर राष्ट्रवादी भावनेने ओथंबलेला हा हवधायक हवचार लोकहहतवादींनी हदला. 
त्यामुळे त्याचें लोकहहतवाहदत्व हसद्ध होते. जपानसारखे लहानसे राष्ट्र स्वदेशी वस्तू वापरण्याच्या हक्रयेतून 
पुढे गेले. शाळेत हशकिाऱ्या दोन मुलींनी िंोहकओतल्या एका दुकानात पेत्न्सलींची मागिी केली. 
दुकानदाराने त्याचं्यापुढे अमेहरकन पेत्न्सली ठेवल्या. त्या सुबक व दजेदार होत्या पि आपल्याला 
आपल्याच देशात तयार झालेल्या पेत्न्सली पाहहजेत असे त्या मुलींनी आग्रहपूवगक साहंगतले. दुकानदार 
म्हिाला दोन हदवसानंी तो ‘स्वदेशी’ माल येईल. ‘आम्ही दोन हदवसानंी पेत्न्सली घेऊ! आपल्या देशातला 
पैसा परदेशात जायला नको.’ ही एक सत्यकथा आहे. ज्याचंी राष्ट्रीय जािीव उत्किं असते त्यानंाच या 
प्रसंगातले ममग समजू शकेल. आपल्या गरीब देशाला स्वदेशीचा हवचार देऊन लोकहहतवादी स्वावलंबी 
आहि श्रीमंत करू इत्च्छत होते. आजची पहरत्स्थती लोकहहतवादींनी पाहहली तर ते भारतीय लोकानंा 
आपल्या खास फिंकळ भारे्षत दोन शलेकी हवशरे्षिे देतील. परदेशी वस्तूसंबधंीचे हवलक्षि वडे आपल्या 
लोकानंा लागलेले आहे. पायातल्या बुिंापासून डोक्यावरच्या हमिंपयंत वापरल्या जािाऱ्या सवग वस्तू 
‘इम्पोिेंड’ असतात आहि त्याबिल गवग वािंत असतो. जे जे भारतीय ते ते िंाकाऊ दजाचे आहि जे 
परदेशातून आले ते मात्र दजेदार अशा भ्राहंतष्ट समजुतीत कोयवधी भारतीय आहेत. त्याची त्यानंा खंतही 
वािंत नाही. ही एक प्रकारची लाहजरवािी गुलामहगरी आहे. राजकीय स्वातंत्र्य हमळाले पि मानहसक 
गुलामहगरीतून आपला देश अजूनही बाहेर पडत नाही ही या देशाची शोकाहंतका आहे. 
 

स्वदेशी वस्तू वापरण्याची प्रहतज्ञा भारतीय जनतेने घेतली तर हतचे आर्थथक आहि औद्ोहगक प्रश्न 
सहज सुिूं शकतील. हा देश स्वावलंबी बनेल. आज मात्र पहरत्स्थती हवपरीत आहे. खाण्याहपण्याचे 
पदाथगदेखील परदेशातून येतात. तेच प्राधान्याने वापरले जातात. स्वदेशी उत्पादने मात्र बाजूला सारली 
जातात. लोकहहतवादींनी हदलेला ‘स्वदेशीचा मंत्र’ हजतका त्या काळात आवश्यक होता त्यापेक्षाही 
हकतीतरी पिंीने आज त्याची जरूर आहे. ‘शतपत्रा’ंत प्रहदू समाजाला आहि हवशरे्षतः ब्राह्मिवगाला हशव्या 
हदल्या आहेत, असा हवपयगस्त आरोप करिाऱ्यानंा या गं्रथाची वैचाहरक उंची कळली नाही. इतकेच उत्तर 
िंीकाकारानंा पुरेसे होईल असे वािंते. 
 
देश िी मातोश्री 
 

इंग्रजी राज्याचे समथगन करिारे लोकहहतवादी प्रखर देशभक्त होते. त्यानंी म्हिंले आहे, 
 

‘स्वदेशास जे हहतावह ते कराव.े जसे आपि मातोश्रीस वदं् मानतो व हतच्या पोिंी जे आले ते सवग 
बंधुप्रीतीने वागतात, तद् वत या जहमनीवर जे आपि आहोत व हा देश आपिा सवांची मातोश्री आहे 
याजकहरता कोिी सुखी व द्रव्यवान असतील त्यानंी बहुत लोक उपाशी मरतात व दहरद्री आहेत त्याचें 
रक्षि होण्याचा प्रयत्न करावा. आपि सवांनी आज दोन हजार वर्षपेयंत यथेच्छ सुखाने झोप घेतली व काही 
उद्ोग केला नाही म्हिून आतातरी जागतृ होऊन काय आहे ते पाहू व बुद्धीचा उपयोग करू.’ 
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देश ही माता आहे आहि आपि सवगजि हतची लेकरे आहोत हे भावनाशील वृत्तीने त्यानंी साहंगतले 
आहे. इंग्रजाचंा व्यापार आहि उद्ोग आपल्या देशात हजतका कमी होईल हततके चागंले, असेही त्यानंी 
म्हिंले आहे. इंग्रजी राज्यामुळे आपल्या देशाचे प्रचंड आर्थथक शोर्षि होत आहे म्हिून त्यानंी इंग्रजावंर 
आधार देऊन कठोर िंीका केली होती. इंग्रजाचं्या द्रव्यलोभावर, सत्तालोभावर आहि अहंगंडावर त्यानंी 
अनेक स्थळी स्पष्टपिे िंीका केली आहे. मयाहदत अथाने ते राजहनष्ठ होते. पि त्याचं्या ठायी न्यायबुद्धी, 
समाजपे्रम, आहि राष्ट्रभक्ती असल्यामुळे त्यानंी कधीही इंग्रज अहधकाऱ्याचंी अथवा राज्याची अवास्तव 
स्तुती केली नाही. त्याचं्या िंीकाप्रहारातून इंग्रज सरकारही सुिंले नाही. याचा अथग ते हनभगय हवचाराचें 
समाजसुधारक आहि देशभक्त होते. त्याचं्या हनःस्पृहतेची शासनाला जाि असल्यामुळेच ‘मंुबई कौत्न्सलचे 
सदस्य’ म्हिून त्याचंी हनयुक्ती करण्यात आली होती. पि समकालीन िंीकाकारानंा जवळच्या मािसाची 
योग्यता बहुतेक कळत नाही. आज लोकहहतवादींच्या कतृगत्वाची आहि हवचाराचंी श्रेष्ठता बहुताशंी 
सवगसामान्य झाली असली तरी त्या काळात त्याचं्यावर प्रहतकूल िंीकेचा वर्षाव झालेला आहे. पि हा एक 
संकेतच हदसतो. साधुसंतानंाही िंीकेचे आघात सतत सहन कराव ेलागले. तेथे समाजाच्या हनत्ष्ट्क्रयतेवर, 
अज्ञानावर कोरडे ओढिाऱ्या लोकहहतवादींना िंीकेचे भक्ष्य बनाव ेलागले यात आियग कसले? 
 

लोकहहतवादींच्या लेखनात काही हठकािी अहनहितपिाही आलेला आहे. ‘प्रहदुस्थानातील इंग्रजी 
राज्याचा हवचार’ या लेखात त्यानंी पुन्हा ईश्वरी योगायोगाचा हवचार माडंला आहे. ‘इंग्रजाचं्या अंमलाखाली 
प्रहदुस्थानला पाचश ेवर्ष ेराहाव ेलागेल’ असे हवधान केले आहे. दुसऱ्या एका लेखात दोनश ेवर्षांचा उल्लेख 
आहे. एका हठकािी शभंर वर्षांचा हनदेश केला आहे. हा अंदाजाचा भाग झाला. पि शभंर वर्षातच जनता 
स्वातंत्र्याची मागिी करील आहि त्यावळेी इगं्रजानंा देश सोडावा लागेल. नाहीतर रेव्होल्यूशन होईल. असे 
म्हिंले आहे. अखेर स्वातंत्र्यासाठी दीघगकाळ संघर्षग करावा लागला. त्यामुळेच स्वराज्याची प्राप्ती झाली. 
पि हे सवग घडण्यासाठी इंग्रजी हशक्षिातून म्हिजेच हवदे्तून जे ‘वाहघिीचे दूध’ जनतेला हमळाले त्यातून 
हनमाि झालेल्या शक्तीने स्वातंत्र्याची प्राप्ती होऊ शकली. याबाबतीत लोकहहतवादींनी म्हिंले आहे की, 
 

‘हे लोक (भारतीय) आपल्यास स्वतंत्र करून घेतील आहि इंग्रजास सागंतील की तुम्ही आपले 
देशास जाव.े आता देशाचा कारभार आम्हासं चागंला करता येतो. तुमचे गुरूत्व नको. तुम्ही पाहहजे तर 
व्यापारापरुते इकडे येत जा. आमचे प्रजेचे जसे आम्ही रक्षि कहरतो, तद्वत तुमचेही करू. परंतु तुमचे वचगस्व 
नको. याप्रमािे या देशाची गती होईल. आहि नवीन राज्यत्स्थती चागंले रीतीची होईल. पहहले अज्ञान 
अगदी नाहीसे होईल. यास दोनश ेवर्ष ेतरी पाहहजेत. परंतु असे होईल यात संशय नाही. (शतपते्र, पत्र क्र. 
५४) 
 

हा लेख १ एहप्रल १८४९ रोजी लोकहहतवादींनी हलहहला आहि शभंर वर्षांच्या अवधीतच इंग्रजाशंी 
अखंड झगडून प्रहदी लोकानंी स्वातंत्र्य हस्तगत केले. अथात स्वातंत्र्य हमळहवण्यासाठी फार मोठी राजकीय 
जागृती जनतेत हनमाि करण्याचे कायग राजकीय क्राहंतकारकानंा आहि नेत्यानंा कराव ेलागले. पि हे श्रये 
केवळ राजकीय पुढाऱ्याचें नाही. समाजाच्या मनात देशभक्ती, ज्ञानहनष्ठा, जीवनमूल्याहंवर्षयीचे पे्रम, 
अंधश्रद्धा झुगारून देण्याची हवचारशक्ती, व्यापारवृद्धी, इत्यादी अत्यंत महत्त्वाच्या प्रवृत्तींचे बीजारोपि 
करण्याची अवघड भहूमका सतत शभंर वर्ष े समाजसुधारकानंी वगेवगेळ्या माध्यमातूंन पार पाडली. 
समाजमन एखाद्ा कठीि पार्षािासारखे असते. त्यातून चागंली प्रहतमा तयार करण्यासाठी प्रहतभा आहि 
पहरश्रम याचंी जरूर असते. नवनवीन पुरोगामी हवचार घेऊन हा पार्षाि घडवावा लागतो. हे रचनात्मक 
कायग लोकहहतवादींपासून डॉ. आबंेडकर याचं्यापयंत थोर सुधारकानंी अहर्थनश केले. सामाहजक आहि 
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राजकीय कायग एकाच कालखंडात एकमेकानंा पोर्षक अशा पद्धतीने होत गेले. आधी सामाहजक की आधी 
राजकीय? असा वाद मधून मधून उद् भवत राहहला. पि दोन्ही बाजंूची प्रगती देशाला आवश्यक असते. 
आपला देश ही ‘मातोश्री’ आहे असे मानिाऱ्या लोकहहतवादींच्या ‘शतपत्रा’ंतून व्यक्त झालेल्या 
जीवनहवर्षयक हवचाराचें हे रसग्रहि आहे. ते पहरपूिग नाही. पि जे महत्त्वाचे प्रश्न त्यानंी आपल्या हवहशष्ट, 
सुबोध शलैीत माडंले त्याचंा थोडक्यात परामशग घेतला आहे. 
 
जातीणवषयी णवचार 
 

लोकहहतवादींनी विगव्यवस्था आहि जातीय हवर्षमता याबिल व्यक्त केलेले हवचार प्रगहतवादी 
आहेत. ते स्वतः उच्चविीय समजल्या जािाऱ्या ब्राह्मि वगाचे घिंक होते. पि हा वगग त्यानंी आपल्या 
िंीकेच्या जात्यात भरडून काढला. जात आहि विग यामुळे समाजात अनेक भेद पडले. सामाहजक शक्ती 
त्यामुळे व्यथग ठरली. पेशवाईत तर ही हवर्षमता पराकोिंीला गेली होती. याचाच पहरिाम पुढे 
स्वातंत्र्यनाशात झाला. हे मत त्यानंी माडंले आहे. त्यानंी स्पष्टपिे म्हिंले आहे, 
 

‘जात म्हिजे कमावरून योग्यता... जातीची काही वगेळी खाि नाही. जातीचा अहभमान मानिारे 
मूखग आहेत. आहि जाती व्यवहारावरून आहि कमावरून झाल्या आहेत यात संशय नाही.’ (शतपते्र, पत्र 
क्र. ३९) 
 

‘बापाच्या विाप्रमािे पुत्राचा विग धहरतात. मग त्याचे कमग कसेही असो. या योगाने काय काय 
अनवस्था झाली ही सवांस हवहदत आहेच. व्यवहाराच्या दृष्टीने जरी पाहहले तरी विगव्यवस्था, रीती अयोग्य 
आहे. बाप सुभेदार असला म्हिजे त्याचा मुलगाही सुभेदारच व्हा प्रकवा बाप शास्त्री असला म्हिजे त्याचा 
मुलगाही शास्त्रीच असतो असा हनयम नाही. प्रत्येकाने आपल्या बापाच्या नावावर हवकण्यापेक्षा 
स्वात्महवख्यात असिे ही उत्तम कोिंी धहरली आहे.’ (आश्वलायन गृह्यसूत्र या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत 
लोकहहतवादींनी हे हवचार माडंले आहेत). त्याचंी ही प्रस्तावना दीघग आहे. विगव्यवस्था ईश्वराने केली हे 
मत त्यानंी पूिगपिे नाकारले आहे. या प्राचीन व्यवस्थेत बदल केलाच पाहहजे अशी आग्रही भहूमका त्यानंी 
घेतली आहे. आपल्या मताला बळकिंी देण्यासाठी स्मृतीतील वचने आहि तुकारामाचं्या अभगंाचंा आधारही 
घेतला आहे. प्राचीन धमगगं्रथाचें अनेक दृष्टातं देऊन जाती कमावरूनच ठरत होत्या त्याचा जन्माशी संबंध 
नाही. जाहतभेदामुळेच प्रहदूसमाज दुदैवी ठरला आहि त्याचा अधःपात झाला, हा हनष्ट्कर्षग त्यानंी काढला 
आहे. प्रत्येक समाजसुधारकाने जातीय हवर्षमतेवर प्रहार केले. लोकहहतवादींनीही ते केले. जातीपातींच्या 
बुजबजुािंातून समाज आपली एकात्मता हरवनू बसला. तो अनेक हठकािी भेगाळला. त्याचे तुकडे तुकडे 
झाले. शकेडो तुकड्यातं हवभागला गेलेला हा समाज कोिताही पराक्रम करू शकला नाही. बाहेरून 
येिाऱ्या आक्रमकाशंी त्याला लढता आले नाही. प्रहदुस्थानचे लचके तोडिाऱ्या शत्रूंशी एक होऊन लढले 
पाहहजे इतकेही भान त्याला उरले नाही हा इहतहास आहे. लोकहहतवादींनी समाज जोडण्याचा हवचार 
माडंलेला आहे. ते म्हितात, 
 

‘या देशाचे उर्थजत होण्यास ज्या अडचिी आहेत त्यातील लोकाचं्या हातून हनघण्याजोग्या ज्या 
आहेत त्यातही मुख्य पाहहल्यानंतर तीन हदसतात. एक जात, दोन हस्त्रयाचंी त्स्थती आहि लहानपिी लग्न.’ 
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या तीन कारिाचंा उल्लेख करून त्यानंी जातीच्या कारिाला अग्रस्थान हदले आहे. प्रहदू समाजाच्या 
अधःपाताचा संबंध हवर्षमतेवर आधारलेल्या जाहतसंस्थेशी त्यानंी जोडला आहे. हे बरोबरच आहे. त्याचंी मते 
हवसाव्या शतकातील हवचारवतंाचं्या मताशी सुसंगत आहेत. जातीय हवर्षमतेचा हधक्कार करून जुने गं्रथ 
आहि हनरुपयोगी शासे्त्र याबाबतीत प्रमाि मानू नयेत असेही त्यानंी आवजूगन साहंगतले. पि या प्रश्नावर 
त्यानंी हलकल्लोळ उडवनू हदला नाही. स्त्रीवरील अन्यायाबाबत प्रकवा ब्राह्मिाचं्या अज्ञानाबिल अत्यतं 
तीव्रतेने त्यानंी हलहहले. पि जातीय हवर्षमतेवर हलहहताना हततकी आवगेपूिग तीव्रता आढळत नाही. त्याचें 
लक्ष हस्त्रयाचंी त्स्थती सुधारावी. त्या हशहक्षत व्हाव्यात आहि सवग समाजाने आधुहनक ज्ञान-हवज्ञानाची 
उपासना करावी यावर प्रामुख्याने कें हद्रत झाले होते. ‘जाहतभेद’ या नावाचे त्याचें एक पुस्तक आहे. पि 
त्यातही आपली भहूमका हवशरे्ष अहभहनवशेाने माडंलेली नाही. जाहतभेद, अस्पृश्यता, हवर्षमता या हवर्षयावर 
हवलक्षि आवशेाने तुिूंन पडिारा पहहला हवचारवतं नेता म्हिजे म. जोतीबा फुले हेच आहेत. सामाहजक 
समतेसाठी त्यानंी आकाशपाताळ एक केले. प्रचंड चळवळ उभारली. लोकहहतवादी हेही बंडखोर होते. पि 
म. फुले याचं्याप्रमािे कृतीच्या पातळीवर उतरून सामाहजक स्वरूपाचे लढे त्यानंी उभारले नाहीत. 
कदाहचत आपल्या न्याय खात्यातल्या सरकारी नोकरीमुळे त्यानंा अशा प्रकारच्या चळवळी बाधंिे शक्य 
झाले नसेल. पि जाहतव्यवस्था ईश्वराने हनमाि केली नाही. ती मािसानेच उत्पन्न केली आहि या 
व्यवस्थेमुळेच देशाचा अधःपात झाला असा हनष्ट्कर्षग त्यानंी काढला आहे. 
 

‘जाहतभेद’ हे पुस्तक ऑक्िंोबर १८७७ मध्ये प्रहसद्ध झाले. या हवर्षयावर लोकहहतवादींनी मंुबईच्या 
आयगसमाजात २६ ऑगस्िं १८७७ रोजी जे व्याख्यान हदले त्याचे हे हिंपि आहे. जाहतसंस्थेचा इहतहास हा 
पुस्तकात त्यानंी साहंगतला आहे. वदेात चार जातींचे विगन सापडते, असे ते म्हितात. ‘ब्राह्मि हे 
मुखस्थानी, क्षहत्रय हे बाहुस्थानी, वैश्य जानूचे हठकािी आहि शूद्र पायाचें हठकािी याप्रमािे लाक्षहिक 
विगन आहे.’ श्लोक देऊन त्याचा अथग लेखकाने हदला आहे. वदेात हा उल्लेख आहे याचा अथग वदेानंी 
जाहतव्यवस्था मानलेली होती असा करता येईल. पुरुर्षसूक्ताच्या दहाव्या मंडलात अशाच अथाचा एक 
श्लोक आलेला आहे. तो असा, 

 
ब्राह्मिोऽस्य मुखमासीत बाहू राजन्यः कृतः। 
उरू तदस्य यद् वैश्यः पद् भ्या ंशूद्रो अजायत॥ 

 
ब्राह्मि हा ईश्वराचे मुख प्रकवा ईश्वरमुखापासून तो उत्पन्न झाला. ईश्वराच्या बाहूपासून क्षहत्रय, 

माडं्यापंासून वैश्य आहि शूद्र हे पायापासून हनमाि झाले. हे विगन बाह्यतः आलंकाहरक वािंते. पि त्यात 
वहरष्ठ-कहनष्ठ असा क्रम लावलेला आहे. ब्राह्मिाला सवोच्च स्थान आहि शूद्राला सवांत कहनष्ठ स्थान हदले 
आहे. याचा अथग उच्च-नीच भावाची ही जाहतव्यवस्था प्राचीन काळापासून रूढ झालेली आहे. या चार 
जातींतून प्रकवा विातून शकेडो-हजारो जाती का हनमाि झाल्या? या प्रश्नाचे उत्तर लोकहहतवादी देतात, 
‘काही देशातंराने झाले. काही भक्ष्यभेदाने झाले, काही अहभमानाने व काही भार्षाभेदाने असे अनेक 
कारिानंी झाले असे हदसते.’ गावोगाव व हे ज्ञातींचे तंिें फार माजतात. लोक मुख्य गोष्ट व कतगव्य काय ते 
हेच, असे समजतात. यामुळे दुष्टपिा व दे्वर्ष इतका दृढ झाला आहे की तो वशंपरंपरा चालत जात असतो. हे 
दुरहभमान ऐक्यतेचे नाशक होत. ह्या दुरहभमानाने ब्राह्मि बुडाले... क्षहत्रय-रजपूत वगैरे लोकामंध्ये अफू 
खाण्याची चाल पडली. तेव्हापासून त्याचें क्षात्र जाऊन ते अहतप्रनद् त्स्थतीत आले व परस्वाधीन झाले. वैश्य 
हे असत्याने बुडाले. अशी हत्रविांच्या सद् गुिाचंी हानी झाली.’ 
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जाहतभेदामुळे मािसे हवभक्त झाली. प्रत्येकाचे बळ कमी झाले आहि परकीयानंा आक्रमिाची सधंी 
हमळाली. जातीय एकतेची देशाला आवशय्कता असताना शकेडो वर्षांपासून भेद वाढत गेले आहि त्यात 
सवगच जातींचे अधःपतन झाले. हा हवचार पुत्स्तकेत लोकहहतवादींनी माडंलेला आहे. ‘ते जाहतभेदाच्या 
हवरोध नव्हते’ अशा आशयाची िंीका चुकीची आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा हवचार माडंिारे लोकहहतवादी 
जाहतवादाचे समथगक होते असे म्हित येत नाही. म. फुले याचं्यासारखी अत्यंत कठोर भहूमका त्यानंी 
घेतली नसली तरी जातींचे व हवर्षमतेचे त्यानंी कुठेही समथगन केलेले नाही. ‘जाहतभेद’ या पुत्स्तकेत आहि 
‘शतपत्रा’ंतून माडंलेल्या हवचारातूंन हे जािवते की जाहतभेद हे राष्ट्रहवघातक ठरले असेच त्यानंी साहंगतले 
आहे. ‘लक्ष्मीज्ञान’ या पुस्तकात त्यानंी म्हिंले आहे, 
 

‘प्रहदू लोक प्राचीन काळी हवद्ा व ज्ञानाचे शौकी होते. परंतु तो काळ गेलेला. तीन हजार वर्ष े
सुमारी जाहली. या तीन हजार वर्षांत यानंी काही केले नाही. हवद्ावृद्धीचा भाग मूखगभिं खाऊ लागले व 
इतर लोक अडािी राहहले. याजमुळे इतके वर्षांत त्याचंी त्स्थती सारखी राहहली आहि आता चाली 
बदलल्याहशवाय ही त्स्थती बदलेल अशी आशा नाही. भिंानंी हवद्ावृद्धी व ज्ञानवदृ्धीचे काम केले पाहहजे 
नाहीतर काही दुसरा धंदा केला पाहहजे. प्रहदू लोकाचें शहर म्हिजे आळशी लोकाचंा समुदाय असतो. 
त्यानंी गरीब लोकासं हपळून अन्न घ्याव ेआहि हरकामे बसून खाव.े परंतु हीच शहरे जर उद्ोगी लोकाचंी 
होतील तर लक्ष्मी वाढेल.’ 
 

लोकत्स्थती सुधारण्यासाठी उद्ोग-व्यापार वाढवला पाहहजे हे सागंून ‘जाहतभेद’ पुस्तकात 
भेदामुंळे लोकाचंी हानी कशी झाली याचाही स्पष्ट उल्लखे केला आहे. लोकहहतवादी हे स्वामी दयानंद याचें 
भक्त होते. त्यामुळेही जात आहि विग याचं्या हवर्षमतेला त्यानंी कधीही मान्यता हदली नाही. एक संशोधक 
या नात्याने जुन्या गं्रथातं विगजातींहवर्षयी कोिते उल्लखे आले आहेत ते त्यानंी आपल्या लेखनात नमूद 
केले. जाहतभेदासारख्या समाजाच्या एकात्मतेला हवरोध करिाऱ्या प्रथेला त्यानंी कधीही मान्यता हदली 
नाही. 
 
भाषा शैलीची वैणशष्य े
 

लोकहहतवादींच्या लेखनशलैीचा आता येथे हवचार करायचा आहे. या लेखकाच्या लेखनपद्धतीवर 
अनेकानंी आके्षप घेतले आहेत. नापसंती व्यक्त केली आहे. ‘शतपत्रा’ंतली भार्षा काही हठकािी ग्राम्य व 
हशवराळ आहे. हतच्यात जी प्रौढता आहि सभ्यता पाहहजे ती नाही. त्यामुळे लोकहहतवादींचे लेखन 
सुसंस्कृतपिाचे नाही असा हनष्ट्कर्षग त्याचं्या िंीकाकारानंी काढला आहे. ज्यानंा त्याचं्या हवचारातील स्पष्टता 
आहि तकग पद्धती आवडली नाही त्यानंी घेतलेले हे पोकळ आके्षप आहेत. श्री. के. क्षीरसागर, गं. बा. 
सरदार, तकग तीथग लक्ष्मिशास्त्री जोशी इत्यादी समीक्षकानंी मात्र लोकहहतवादींच्या लेखनाचा व शलैीचा 
यथोहचत गौरव केला आहे. त्याचं्या मते लोकहहतवादींचे शबद ‘सहज’ म्हिजे ‘उत्स्फूतग’ आहि ‘अकृहत्रम’ 
आहेत. असे शबदच वाचकाच्या मनावर पहरिाम करतात. 
 

‘वाङ् मयामागे जो प्रशस्त व प्रौढ हेतू असायला हवा तो हेतू धरून हलहहलेले गद् 
लोकहहतवादींनीच अवाचीन काळात प्रथम हलहहले. म्हिून लोकहहतवादी हे अवाचीन मराठी गद्ाचे व 
मराठी हनबधंाचे जनक होत.’ हा हनष्ट्कर्षग श्री. के. क्षीरसागरानंी काढला आहे. मराठीतला पहहला हनबधंकार 
हा मान लोकहहतवादींनाच हदला पाहहजे. त्याचं्यापूवी इतके सुबद्ध आहि हवचारप्रवतगक गद्लेखन मराठीत 
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होत नव्हते, असे म्हिायला हरकत नाही. हशवकाळात आहि पेशवकेाळात काही बखरी आहि पत्रव्यवहार 
यातून गद् हलहहले गेले. त्यापूवी महानुभावी लेखकाचें गद्लेखन थोडे फार आहे. इ. स. १८३२ मध्ये 
बाळशास्त्री जाभेंकर याचें ‘दपगि’ पत्र हनघाले. इतरही हनयतकाहलके प्रहसद्ध होऊ लागली. त्यातून 
हनबधंासारखे लेखन होऊ लागले. दादोबा पाडुंरंग, हहर केशवजी व बाबा पदमनजी यानंी काही प्रमािात 
हनबधंासारखे लेखन केले असले तरी हनबधंाचे सवग घिंक त्याचं्या लेखनात आढळत नाहीत. ‘आद् 
हनबधंकार’ आहि ‘मराठी गद्शलैीचे प्रवतगक’ म्हिून लोकहहतवादींचाच यथाथगपिे उल्लेख करता येते. 
मराठी हनबधंाला त्याचं्यामुळे आकार आला; सामर्थ्यग आले आहि प्रहतपादनाची एक पद्धतीही स्पष्ट झाली. 
लोकहहतवादी हे केवळ हनबधंकार नव्हते. गं्रथकार म्हिूनही ते वाचकापंढेु उभे आहेत. मराठी गद्शलैीच्या 
हवकासाला लोकहहतवादींचा समथग हात लागला यात शकंा नाही. एखाद्ा हवर्षयाचे सुसूत्र, सुबद्ध हववचेन 
करिे आहि प्रहतपादनात एक हवहशष्ट हवचार ठाशीवपिे बाधंिे; त्याचा प्रमािबद्ध हवस्तार करिे हे हनबंधाचे 
स्वरूप असते. लोकहहतवादींच्या हनबधंात भरीव हवचारप्रहतपादन आहे. हवचारामागे लेखकाची तळमळ 
आहे. ध्येयवाद आहे. समाजाला कसदार हवचाराचें खाद् पुरहवण्याची ऊमी आहे. त्यामुळे त्याचंा हनबधं 
वाचकाला अस्वस्थ करतो आहि अंतमुगखही करतो. केवळ मनोरंजनासाठी प्रकवा वाचकाच्या सामान्य 
आनंदासाठी हे हनबधं आहि गं्रथ हलहहले गेले नाहीत. हवचार हा हनबंधाचा कें द्रप्रबदू असतो. या कसोिंीवर 
लोकहहतवादींचा प्रत्येक लेख घासून पाहता येतो. हवहवध आहि हवपलु व त्याबरोबर अथगपूिग हनबंधलेखन 
करिारे लोकहहतवादी हे ‘मराठी गद्ाचे जनक’ आहेत यात संदेह नाही. इ. स. १८४८ पासून ते हनबधं 
रचना करीत होते. इ. स. १८६६ मध्ये ‘हनबधंसंग्रह’ प्रकाहशत झाला. त्यानंतर त्यानंी गं्रथरूपाने व 
हनबधंरूपाने आपले लेखन चालूच ठेवले. 
 

एक मत असे आहे की, हवष्ट्िुशास्त्री हचपळूिकर हेच ‘मराठी हनबधंाचे जनक’ आहेत. वस्तुतः १८७४ 
मध्ये ‘हनबधंमाला’ उदयाला आली. लोकहहतवादींचे लेखन त्यापूवी पंचवीस-सव्वीस वर्षे सुरू होते. 
हचपळूिकर अहधक लोकहप्रय झाले हे मान्य करूनही मराठी हनबधंाला आकार, स्थयैग आहि प्रहतष्ठा देण्यात 
लोकहहतवादीच प्रामुख्याने कारिीभतू झाले. केवळ लोकहप्रयता हा हनकर्ष उपयोगी पडत नाही. 
हचपळूिकरी शलैी अहधक लाहलत्यपूिग आहे. हतच्यात उपरोध, उपहास, कोहिंक्रम अहधक आहे. पि पहहले 
हनबधंकार म्हिून लोकहहतवादींचीच गिना करावी लागते. ‘शतपते्र’ म्हिजे महाराष्ट्र जीवनातील नव्या 
प्रागहतक हवचाराचंी एक उच्च ललकारी आहे. पुरोगाहमत्वाचा तो बुलंद आवाज आहे. येथून एका वैचाहरक 
युगाला आरंभ होतो. ‘शतपत्रा’ंतले लेख म्हिजे समाजाला उिेशून हलहहलेली पते्र आहेत. पत्रातील भार्षा 
ज्याप्रमािे मनमोकळी असते प्रकवा असावी त्याप्रमािे समाजाशी केलेला हा एक आत्मपरीक्षिात्मक मोकळा 
‘संवाद’ आहे. तो कुठेही पाहंडत्याच्या भाराने दबलेला नाही. त्यात पाहंडत्य भरपूर आहे पि त्याचा 
अवजडपिा कुठेही जािवत नाही. म्हिूनच ‘शतपत्रा’ंतल्या स्पष्ट, फिंकळ पि प्रामाहिक भारे्षचा 
वाचकावंर पहरिाम होतो. एखाद्ा उनाड पोराची बापाने आपल्या पत्रातून तीव्रतेने कानउघाडिी करावी 
आहि त्याची कतगव्ये त्याला ठसठशीत शबदातं, एखाद्ा हठकािी रागाने हशवी देऊनही पिंवनू द्ावीत तसे 
या पत्रात्मक हनबंधाचे स्वरूप आहे. मनातले भाव जेव्हा उचंबळून येतात तेव्हा भारे्षला आलंकाहरकपिाची 
जरूर नसते. भावनाच स्पष्ट बोलत असते. उदाहरिाथग भारे्षचा हा एक नमुना पहावा. 
 

‘एकास लाथ मारली की दुसरा ‘का’ं म्हिावयाचा नाही. इतके तर हे हभते्र, राडें्य व हनबगल आहेत. 
याचेंमध्ये साहस, धैयग आहि खरेपिा ही प्रायशः नाहीत. जनावरासंारखे हे मूखग आहेत. जशा शतेात पुष्ट्कळ 
हचमण्या खावयास जमतात व त्यासं एक काठी उगारली म्हिजे त्या भरगकन्  उडून जातात. तसे हे ब्राह्मि 
लोक आहेत. याचंी पंगत करावयास मात्र चागंली. परंतु दुसरा उपयोग नाही.’ 



 अनुक्रमणिका 

या लहानशा पहरच्छेदात हभते्र, राडं्य,े हनबगल, जनावरे, मूखग असे शबद आले आहेत. ते कठोर 
आहेत. हशवीवाचक शबदाऐंवजी सौम्य आहि सभ्य शबद योजता आले असते. पि पहरिामकारकता मात्र 
कमी झाली असती. ‘हपता’ आहि ‘बाप’ हे दोन्ही शबद समान अथाचे असले तरी मनातला राग व्यक्त 
करण्यासाठी आपि ‘बाप’ हा शबद हनवडतो. ‘मी अमुक अमुक केले तर त्यात तुझ्या बापाचे काय गेले? असे 
म्हितो. शबदानंी इष्ट तो पहरिाम साधला पाहहजे. लोकहहतवादींचे शबद रंजवण्यासाठी नाहीत ते 
रागावण्यासाठी, हशकवण्यासाठी आहि अस्वस्थ करण्यासाठी आहेत. त्या दृष्टीने ‘शतपत्रा’ंतली भार्षा काही 
हठकािी हशष्टाचाराची मयादा ओलाडंिारी वािंली तरी हतच्यात आवशे आहि सामर्थ्यग आहे. हवचार 
पेिंवण्यासाठी असे जळजळीत शबद योजावचे लागतात. केशवसुतानंी ‘गोफि’ या कहवतेत, ‘कहठि शबद 
या धोंड्यानंी कहरतो हािाहाि’ असे म्हिंले आहे प्रकवा कहवतेत सहसा न येिारा शबदही ते हबनहदक्कत 
योजतात, उदाहरिाथग, 
 

‘रडोत रडहतल राडंापोरे’ पि अशा शबदानंा जो बोचक स्पशग आहि अथग असतो, तो मानहसक 
पहरिाम करण्यासाठी आवश्यक असतो. ‘शतपत्रा’तला हवचार अगदी मवाळ आहि बुळबुळीत 
शबदातूंनदेखील सागंता येिे शक्य आहे. पि त्याने काय पहरिाम साधिार? लेखन आहि भार्षि हे वाचक-
श्रोत्याचं्या मनावर ठसहवण्यासाठी असते. लोकहहतवादींच्या शबदात जी जळजळ आहे ती त्याचं्या मनातली 
तळमळ घेऊन प्रकिं झाली आहे. ‘शतपते्र’ हा गं्रथ हजतका त्यातल्या प्रगहतवादी हवचारानंी गाजला 
हततकाच तो त्यातल्या कमालीच्या स्वच्छ आहि फिंकळ भारे्षनेही गाजला. जेव्हा आशयात तीव्रता असते 
तेव्हा अहभव्यक्तीदेखील तीव्रच होते. हजार वर्षे झोप घेत पडलेल्या हनत्ष्ट्क्रय समाजाला जागे करण्यासाठी, 
त्याला गदगदा हालवनू आहि आरडाओरडा करून उठविे आवश्यक ठरते. अंगाईगीत गाऊन काहीच 
उपयोग नाही. वर हदलेल्या उताऱ्यात ‘हभते्र, राडं्ये व हनबगल’ ही तीन हवशरे्षिे चढत्याक्रमाने आहि वाढत्या 
आवशेाने आल्यामुळे लेखकाच्या मानहसक आवगेाचे दशगन घडते. ‘शतपत्रा’ंची भार्षा ही दैनंहदन 
व्यवहारातली आहे. ती उच्चप्रतीची असती तर समाजाला कळलीच नसती. अज्ञानी बनलेल्या लोकाचं्या 
हवचारात त्स्थत्यंतर घडवण्यासाठी त्यानंा कळेल त्या भारे्षतच हलहहले पाहहजे. लोकहहतवादी आपल्याशी 
अंतःकरिापासून बोलत आहेत हा अनुभव ‘शतपत्रा’ंतून येतो. साहहत्याचे हेच महत्त्वाचे यश असते. भाव 
प्रकिं करिे हे भारे्षचे कायग आहे. जी भार्षा भावनेचा स्पशग देत नाही हतला व्याकरि असले तरी अंतःकरि 
नसते. दुसरे असे की ‘शतपत्रा’ंत लेखकाच्या मनातली चीड, राग वगैरे भावना जशा हदसतात त्याप्रमािेच 
हा समाज सुखी व्हावा; उद्ोग-व्यापारातून संपन्न व्हावा; त्याने अहनष्ट रूढी बाजूला सारून प्रगती साधावी 
हा शुद्ध आपलुकीचा भावही त्यातून प्रकिं झाला आहे. ‘शतपते्र’ हे मराठी गद् वाङ् मयातले सुंदर स्थळ 
आहे, असे हवधान करतो. आिखी एकच अवतरि देतो. लोकहहतवादींचे व्याकुळ अंतःकरि त्यातून व्यक्त 
होते. 
 

‘अरे अरे! फुकिं हे ब्राह्मि लोक गवाने जळतात! मागील गोष्टी मनात कशास आितात? मी 
तुम्हासं पुसतो की, जेव्हा तुम्ही आपले जावयाचे मरिाची खबर ऐकता आहि तुमची तर कन्या लहान! हतचे 
आहि जावयाचे अजून दशगन झाले नाही, असे असता त्या लहान अभगक बालकाहवर्षयी तुम्ही आपले मनात 
हनष्ठरुपिा का आहिला? आहि आपले कन्यास तुमचे तुम्हीच खािंीक का होता बरे? अरे परकी लोक यानंी 
जर तुमच्या कन्या रस्त्यातूंन जाताना पाहहल्या तर त्याचंी अवस्था पाहून अंतःकरि चरचरा भाजते आहि 
दया उत्रन्न होते. परंतु तुम्ही आई-बाप, भाऊबंद, शहािे व हवचार करिारे व बरे-वाईिं जाििारे असे 
असून एवढा तुमच्या घरातील अनथग तुमच्याने दूर कसा होत नाही? तुम्ही आपल्या हस्त्रया व कन्या 
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मूखगपिाचे अवस्थेत जन्मापासून बाळहगल्या आहेत. म्हिूनच हा तुमचा जुलुम त्याजवर चालतो व त्या 
सोसतात.’ 
 

मनाचा ठाव घेिारा हा सहजसुंदर हजवतं उतारा मराठी हनबंधात खरोखर दुर्थमळ आहे. स्त्रीहवर्षयक 
सहानुभतूी आहि करुिा याबरोबरच राग आहि दे्वर्ष याचंाही प्रत्यय देिारा हा पहरच्छेद लेखकाच्या 
अंतरंगातील भावकल्लोळाचे दशगन घडवतो. लोकहहतवादी पुढे म्हितात, 
 

‘आता पुरे करा. आजपयंत हवधवा जाहळल्या हततक्या पुरे करा. तुम्ही म्हिाल की इंग्रज लोकानंी 
जशी सती बंद केली तसेच हेही कराव.े परंतु हवधवाचंी लग्ने करावयास इंग्रज इकडे आले नाहीत. तुमची 
तुम्हास खबर नाही मग त्यासं कशास असावी? ते दूरचे लोक. तुम्ही मेलेत तर त्यासं सुतक येिार नाही हे 
ध्यानात धरा.’ 
 

या शबदातंली पहरिामकारकता आहि वक्तृत्व यावर भाष्ट्य करण्याचे कारि नाही. ही जाहतवतं 
बोलभार्षा आहे. हतच्यातल्या अकृहत्रम हजव्हाळा हे ‘शतपत्रा’ंचे वैहशष्ट्य आहे. समाजाला उिेशून हलहायचे 
असल्यामुळे या लेखनात तत्त्वजडता प्रकवा पाहंडत्याचा वरचष्ट्मा जािवत नाही. ‘शतपत्रा’ंत बुहद्धवादी 
हवचार आहे पि तो रुक्षपिाने प्रकिं होत नाही. भावनेने हभजलेला हवचार हृदयाला केवळ स्पशग करीत 
नाही तर तो हृदयाला व्यापून िंाकतो. लोकहहतवादींनी रूढीवाद्ानंा, पोर्थ्या-पुरािातंच राहहलेल्या 
पंहडतानंा ‘िंोिपे’, ‘मूखग’, ‘बैल’ असल्या शबदानंी ‘गौरहवले’. त्याचं्या भारे्षत आक्रमक आवगे आहे. म्हिून 
ही भार्षा योग्य नव्हे. हा केवळ हशवराळपिा झाला. यातून समाजाचा तेजोभगं होतो. याप्रकारची भार्षा 
सुधारिेला अनुकूल ठरू शकत नाही. प्रबोधनाचे मूळ उहिष्टच अहशष्ट शबदानंी सफल होऊ शकत नाही. 
अशी िंीका हकत्येकानंी केली आहे. पि रूढींच्या घाण्याभोवती हपढ्यान् हपढ्या हफरत राहहलेल्या बैलबदु्धी 
समाजाचा मनोभगं करण्याची आवश्यकता होती. ओवीप्रमािेच कधी कधी हशवीदेखील उच्चारावी लागते. 
जो समाज केवळ परंपरा म्हिून अंधपिाने आपल्याच कन्याभहगनींना सती जायला भाग पाडतो. 
केशवपनाची सक्ती करतो; हनष्ट्पाप हस्त्रयाचंा छळ करतो त्याला िंोिपे म्हिण्यात प्रकवा हशव्या देण्यात काय 
गैर आहे? या बाबतीत लोकहहतवादींची भार्षा समथग शलैीने अथगपूिग बनली आहे. ते हचडून म्हिातात, 
 

स्पष्ट हवचार, हनभगय प्रहतपादन आहि काळजाला हभडिारी हजवतं बोलभार्षा यातून 
लोकहहतवादींच्या शलैीचे वैहशष्ट्य जािवते. या भारे्षत तेज आहे. ओज आहे. ठसठशीतपिा आहे. 
त्यामुळेच ‘शतपत्रा’ंनी महाराष्ट्राच्या समाजमनात खळबळ उडवनू हदली. इतकी की लोकहहतवादी म्हिजे 
‘शतपते्र’ आहि ‘शतपते्र’ म्हिजेच लोकहहतवादी अशी एकरूपता मराठी साहहत्यात तयार झाली. म. फुले 
याचं्या भार्षाशलैीवरही िंीककारानंी असेच आके्षप घेतले. फुल्याचं्या भारे्षतही आवगे आहि आक्रमकता 
आहे. ज्याचे अंतःकरि सामाहजक अन्यायाने जळत असते. त्याचं्या भारे्षत दाहकता येिारच! तो गुि आहे 
दोर्ष नव्हे. 
 

‘शतपत्रा’ंच्या लेखनानंतर लोकहहतवादींनी पुढे अनेक गं्रथ हलहहले. पि पुढील गं्रथातंील त्याचंी 
भार्षाशलैी बदलेली हदसते. शलैीत बदल होण्याचे कारि हवर्षयात आहि आशयातही असते. वय हेदेखील 
कारि असते. त्याचं्या पुढील गं्रथातल्या शबदकळेचे नमुने येथे देत नाही पि त्याचें हवहवधस्वरूपी साहहत्य हे 
हजतके वाचनीय त्यापेक्षा अहधक ते प्रचतनीय आहे. लोकहहतवादींच्या अन्य गं्रथाचंी शलैी ‘शतपत्रा’ंहून 
वगेळी आहे. लोकहहतवादी हे हवद्ापीठपूवग युगाचे प्रहतहनधी लेखक आहेत. १८७० पयंतच्या काळातली 
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लेखनशलैी साधी, सुबोध अशी होती. पि पुढे मात्र हवद्ापीठाची स्थापना झाल्यावर मराठी शलैीवर संस्कृत 
आहि इंग्रजी भारे्षची अहधक छाप पडू लागली. लोकहहतवादींच्या शलैीवर हा प्रभाव नाही. पि त्याचंी भार्षा 
पूवीइतकी सुबोध राहू शकली नाही. स्फुिं हनबधं आहि गं्रथ याचं्या भार्षापद्धतीत फरक पडिे स्वाभाहवक 
आहे. एक मात्र खरे की लोकहहतवादींचे लेखन आत्मप्रदशगनासाठी नव्हते. हवहशष्ट हवचाराचें समथगन 
रोखठोकपिे त्यानंा करायचे होते. ‘मराठी गद्लेखनशलैीचे आद्प्रवतगक’ म्हिून त्याचंा उल्लेख केला जातो 
तो यथोहचत आहे. त्याचं्या शलैीचे हकत्येक गुिहवशरे्ष त्याचं्या इतर पुस्तकाचं्या आधाराने दाखहवता येतील. 
पि केवळ शलैीचाच हवचार करिे येथे अहभपे्रत नाही. लोकहहतवादींच्या साहहत्याचा प्रधान गुिधमग 
लोकानंा प्रबोधन युगाकडे घेऊन जािे हाच होता. ज्ञानप्रसार आहि प्रगहतकारक हवचाराचें हवतरि ही 
महत्त्वाची उहिष्ट े त्यानंी दृष्टीसमोर ठेवली होती. मराठीच्या नगरीत नवयुगाची द्वाही हफरहवण्यासाठी 
त्यानंी हवपुल लेखन केले. ‘प्रबोधनयुगाचा अग्रदूत’ अशी पदवी त्यानंा देिे उहचत होईल. ‘शतपते्र’ 
हलहहल्यानंतर पुढे आिखी चाळीस वर्षे त्यानंी आपला व्यासंग वाढवला. सामाहजक चळवळी केल्या. सभा-
समेंलने घेतली. हनयतकाहलके चालवली. सारे आयुष्ट्यच पहरवतगनवादी हवचार देण्यात व्यतीत केले. 
अनुभवाला वगेवगेळे कंगोरे हमळाले यातून त्याचं्या भारे्षलाही नवी सामर्र्थ्ये प्राप्त झाली. 
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३. आर्थथक आणि राजकीय णवचार 
 
स्वातांत्र्य कसे गेले? 
 

आपला हा खंडतुल्य भारतदेश मूठभर इंग्रजाचं्या हातात कसा पडला? इंग्रजानंी हा देश सहजपिे 
प्रजकून घ्यावा इतका तो हखळहखळा कसा झाला? या प्रश्नाचंी उत्तरे अनेक हवचारवतंानंी अनेक प्रकारानंी 
हदली आहेत. लोकहहतवादींनी स्वातंत्र्यनाशाची कारिमीमासंा केलेली आहे. ‘प्रहदुस्थानच्या पराधीनतेची 
कारिे’ या ‘शतपत्रा’ंतील लेखातूंन त्यानंी या प्रश्नाचा हवस्तृत परामशग घेतला आहे. आळस, उदासीनता, 
अज्ञान, प्रारबधवादी हनवृत्तीपर वृत्ती, राष्ट्रीय जािीव नसिे आहि एकतेचा अभाव इत्यादी कारिे देऊन 
त्यानंी चरच्ा केली आहे. एखादा देश पारतंत्र्यात पडतो याची बहुधा हीच कारिे असतात. त्यातही ‘राष्ट्रीय 
जािीव’ नसिे हे हवशरे्ष सबळ कारि आहे. आपि सवगजि एका राष्ट्राचे अहवभाज्य घिंक आहोत याची 
जाि प्रहदी लोक हरवनू बसले होते. व्यापार-उद्ोगाच्या हनहमत्ताने आलेल्या धूतग इंग्रजानंी प्रहदुस्थानातले 
प्रत्येक राज्य दुबळे झाले आहे हे ओळखले. लोकहहतवादींनी केलेली ही कारिमीमासंा बरोबर वािंते. पि 
हवष्ट्िुशास्त्री हचपळूिकरानंी केलेली कारिमीमासंा बाहलशपिाची वािंते असे म्हिण्यास हरकत नाही. 
त्यानंी चक्रनेहमक्रमवादी हवचार माडंला आहे. आपला हवचार स्पष्ट करताना हचपळूिकर रहािंगाडग्याचा 
दृष्टान्त घेतात. हफरिारे रहािंगाडगे कधी वर तर कधी खाली येते. त्याची गती चालू राहाते. चक्र हफरताना 
वरची बाजू खाली व पुन्हा वर जाते. त्याप्रमािे प्रहदुस्थान पारतंत्र्यात गेला. सिी हफरली, नशीब हफरले की 
असे घडते. पि पुन्हा या देशाला स्वातंत्र्याची प्राप्ती होऊ शकते. असे हचपळूिकराचें हवचार आहेत. खरे तर 
एक हवचारवतं लेखक या प्रकारचा केवळ दैववादी हसद्धान्त माडंतो आहि सारी जबाबदारी नहशबावर 
िंाकतो याचे आियग वािंते. ‘आमच्या देशाची त्स्थती’ या नावाने एक दीघग हनबंध त्यानंी ‘हनबंधमाले’तून 
हलहहला आहे. त्यात त्यानंी काढलेला हनष्ट्कर्षग असा आहे : 
 

‘आमच्या देशास काही एक झालेले नाही. त्याची नाडी साफ चालत असून शरीरप्रकृतीस 
म्हिण्यासारखा काही एक हवकार नाही. यास्तव आमच्या अवाचीन पंहडत मंडळीने डाक्तरी पद्धतीस 
अनुसरून एकावर एक जाहलम दव ेसुरू करून व शस्त्रहक्रयेचे तीव्र प्रयोग करून त्याची जी हलाखी माडंली 
आहे व हवनाकारि हविंंबना आरंभली आहे ती सवग सोडून देऊन साधारि पौहष्टकाचे उपचार त्याजवर सुरु 
झाले असता तो लवकरच पुन्हा पहहल्यासारखा सशक्त व तेजस्वी होईल. याहवर्षयी आम्हासं हबल्कुल 
संशय नाही.’ ही हवचारसरिी हास्यास्पद आहे. ‘आमच्या देशास काही एक झाले नाही’ हे हवधान ऐन 
पारतंत्र्याच्या काळात हचपळूिकर करतात. याचा अथग त्यानंा सत्य हदसत नव्हते प्रकवा त्या सत्याला सामोरे 
जाण्याचे धैयग त्याचं्यामध्ये नव्हते. हचपळूिकराचं्या पूवी पंचवीस-तीस वर्ष े हलहहल्या गेलेल्या 
लोकहहतवादींच्या हनबधंात मात्र देशाच्या पराधीनतेची तकग शुद्ध चचा त्यानंी केली आहे. पि स्वतःला 
‘मराठी भारे्षचा हशवाजी’ म्हिवनू घेिारे इहतहासाचे अभ्यासक हचपळूिकर दैवगतीकडे बोिं दाखवतात. 
‘स्वातंत्र्य का लयाला गेले?’ दैवगती. सिी हफरली. खाली गेलेले रहािंगाडगे पुन्हा वर येईलच. या 
प्रकारची सोपी, बाळबोध मीमासंा तर एखादा सामान्य अहशहक्षत मनुष्ट्यदेखील करिार नाही. 
लोकहहतवादी, न्या. रानडे, स्वामी दयानंद, स्वातंत्र्यवीर सावरकर इत्यादी हवचारवतंानंी देशाच्या 
दुःत्स्थतीची हचहकत्सा अहधक व्यापक आहि संशोधक वृत्तीने केली आहे. हचपळूिकर केवळ पूवगजाचंा गौरव 
करतात. सासं्कृहतक परंपराचें गुिगान करतात. भावनेच्या पातळीवर जातात. वस्तुहनष्ठ छाननी मात्र करू 
शकत नाहीत. ‘मराठी व इंग्रज’ या न. प्रच. केळकराचं्या गं्रथाला हलहहलेल्या प्रस्तावनेत इहतहासाचे 
अभ्यासक वासुदेवशास्त्री खरे यानंी केलेली मीमासंा अहधक मार्थमक आहे. ते म्हितात. 
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‘देशाहभमानशनू्यता, समूहरूपाने कायग करण्याची नालायकी, स्वाथगसाधनाची बेसुमार हाव, 
आळस, हेळसाडं, दुसऱ्याच्या ओंजळीने पािी हपण्याची सवय इत्यादी दुगुगि आमच्या समाजाच्या अंगी जे 
हखळले आहेत तेच आमच्या राज्यनाशाला कारि झाले आहेत. असल्या दुगुगिानंी हखळहखळे झालेले 
कोितेही पौरस्त्य राष्ट्र सुधारलेल्या पािात्य राष्ट्राशी हवरोध प्राप्त झाला असता हिंकाव धरू शकत नाही. 
प्रहदुस्थान जर इंग्रजानंी घेतले नसते तर फ्रें चानंी घेतलेच असते. प्रवाहात पडलेली भाडंी एकमेकावंर 
आदळली असता त्यातले कोिते फुिंावयाचे, मातीचे की लोखंडाचे हे ठरलेलेच आहे.’ वासुदेवशास्त्री खरे 
यानंी ही कारि हचहकत्सा १९१८ साली केली आहे. अगदी याच आशयाची चचा लोकहहतवादानंी त्याचं्या 
आधी सत्तर वर्ष ेकेली आहे. इहतहासाचे प्रचतन आहि समीक्षि त्यानंी वस्तुहनष्ठ दृष्टीने केले हे यावरून स्पष्ट 
होते. इहतहास हा त्याचं्या हनत्य अध्ययनाचा हवर्षय होता. यातूनच त्यानंी इहतहास सागंिारी काही पुस्तके 
हलहहली. 
 
इांग्रजाांनी चालणवलेले आर्थथक शोषि 
 

प्रहदुस्थान देश दहरद्री होत चालला याच्या कारिाचंा शोध लोकहहतवादींनी घेतला. त्यानंी जो 
प्रबंध हलहहला त्याचे शीर्षगक ‘प्रहदुस्थानास दहरद्र येण्याची कारिे आहि त्याचा पहरहार व व्यापाराहवर्षयी 
हवचार’ असे आहे. सन १८७६ मधले हे पुस्तक. भारतातील इंग्रजी अंमलाचे लोकहहतवादींनी अनेक स्थळी 
समथगन केलेले आहे. त्यामुळे ते इंग्रजाचें एक पक्षपाती चाहते आहेत अशी त्याचं्यावर हकत्येकानंी िंीका 
केली होती. हब्रहिंश राजविंीमुळे प्रहदुस्थानचे फार मोठ्या प्रमािात सतत आर्थथक शोर्षि होत आहे त्यामुळे 
देश उत्तरोत्तर कंगाल होत चाललेला आहे असा ठाम हसद्धान्त या पुस्तकातून त्यानंी अनेक उदाहरिे 
घेऊन आहि आकडेवारी देऊन माडंला आहे. या पुस्तकाला दादाभाई नवरोजी याचं्या ‘Poverty and un 
British rule in India’ या पुस्तकाचा आधार आहे. पि ‘शतपत्रा’ंतूनही इंग्रजानंी चालवलेल्या आर्थथक 
शोर्षिाबिल त्यानंी हलहहले होते. ते इंग्रजी राज्याचे समथगक होते. पि अंधभक्त नव्हते. समथगनामागे डोळस 
हववके होता. आहि हवरोधामागेही तकग कठोर हचहकत्सा आहे. इंग्रजी राज्याच्या अथगनीतीवर कडक िंीका 
करून या अथगनीतीचे नागडे-उघडे दशगन घडवण्यासाठी त्यानंी ‘इन्दुप्रकाश’ पत्रातून आठ लेखाकं 
हलहहले. इंग्रजपूजक ही लोकहहतवादींची काही जिानंी हचतारलेली प्रहतमा कशी हनखालस चुकीची आहे 
हे या पुस्तकावरून हसद्ध होते. हनरीक्षिातून आहि प्रचतनातून जे हनष्ट्कर्षग हमळतात ते प्रामाहिकपिे सागंिे 
हेच अभ्यासकाचे काम असते. काही हनष्ट्कर्षग अनुकूल तर काही प्रहतकूलही असतात. इंग्रजाचंी अथगनीती 
समूळ उघडी करून हतचा फसवपेिा त्यानंी दाखवला आहे ‘ग्रामरचना’, ‘लक्ष्मीज्ञान’ या दोन्ही पुस्तकातं 
शतेी आहि व्यापार या के्षत्रातं देश कसा खालावत चालला हे त्यानंी सोदाहरि दाखवले आहे. इंग्रजी 
राज्यात रयत हभकारी होत चालली. रुपयाचे चार आिेसुद्धा येत नाहीत आहि रोजगार फक्त साहेब 
लोकानंा हमळतो. इथल्या लोकाकंडे सरकारचे लक्ष जात नाही. तो कतगबगार असला पदवीधर असला, 
तरी एखाद्ा गोऱ्या साहेबाची मात्र विी लागते. लष्ट्करी खात्यात, रेव्हेन्यूत, इंहजहनयप्ररगमध्ये नेहिंव लोक 
काम करीत असले तरी अहधकाराच्या जागा मात्र त्यानंा देण्यात येत नाहीत. राज्यात नेहिंवानंा न्याय हमळत 
नाही अशी हनःसहंदग्ध िंीका त्यानंी केली आहे. ‘इंग्रज सरकारचे कतगव्य एवढेच आहे की हा देश धनवान 
झाला पाहहजे. या देशात पालगमेंिं स्थापन झाले पाहहजे. देशातील लक्ष्मीचे शोधन झाले पाहहजे आहि 
मोठाले अहधकार प्रजेस हमळाले पाहहजेत.’ ही स्पष्ट मागिी त्यानंी केली आहे. जुन्या काळातली सरकारे 
आर्थथक शोर्षि करिारीच होती. पि प्रजेचा पैसा या देशातच राहात होता. राजेरजवाड्यानंी उधळलेला 
पैसा पुन्हा प्रजेकडे परत येत होता. पि इंग्रजाचें आर्थथक शोर्षि याहून भयंकर आहे. प्रत्येक वर्षी या 
देशाला दहा कोिंींची खंडिी भरावी लागते. जे द्रव्य गेले ते गेलेच. त्याची वािं काय? असा हनरुत्तर 
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करिारा प्रश्नही त्यानंी हवचारला आहे. आपल्या येथील देशी कागदाचें सवग कारखाने ओसाड पडले. 
लोखंडाचे कारखाने रि झाले. सवग उद्ोग बुडाला. जमीन नागंरण्याची मात्र राहहली. या प्रकारचे वास्तव 
हचत्र लोकहहतवादींनी काढले आहे. इंग्रजी राज्यामुळे काही लाभ झाले हे मान्य करूनही आर्थथक आहि 
औद्ोहगकदृष्ट्या देश अहधकाहधक दाहरद्र्याच्या खोल खड्ड्ड्यात ओढला जात आहे यावर त्यानंी बोिं ठेवले 
आहे. हभकाऱ्याचंी वाढती सखं्या, वस्त्रप्रावरिाचंा अभाव, उपासमार, कष्टानंा योग्य मोबदला हमळत नाही 
याचे कारि प्रहदुस्थानची सपंत्ती इंग्रजानंी चालवलेल्या शोर्षिामुळे परदेशात चालली आहे असा आरोप 
लोहकहतवादी करतात. त्यानंी एक उदाहरि हदले आहे. युरोहपअन लोक या देशात नोकरी करतात. 
त्यानंा आठ कोिंी रुपये वतेन द्ाव ेलागते. यापकैी एकचतुगथाशं रक्कम ते येथे खचग करतात. बाकीचा पैसा 
परदेशी जातो. हब्रहिंशाचं्या अथगनीतीची लक्तरे लोंबवताना लोकहहवादींनी हठकहठकािी आकडे आहि 
उदाहरिे याचंा आधार घेतला आहे. इंग्लीश राज्यकत्यांकडे पाहण्याची त्याचंी दृष्टी १८७६ मध्ये कशी 
बदलली होती याचे येथे प्रत्यतंर येते. 
 
इांग्रज देवाांना वीस कोटींचा नैवेद्य 
 

प्रहदुस्थानच्या दुरवस्थेबिल हलहहताना आर्थथक आहि हवशरे्षतः राजकीयदृष्ट्या एका महत्त्वाच्या 
कारिावर त्यानंी बोिं ठेवले आहे. प्रहदू लोकानंा कौंहसलात जाता येत नाही. अहधकाराच्या के्षत्रात त्यानंा 
प्रवशे हमळत नाही. कर बसवताना रयतेचा हवचार न करता हे इंग्रज अहधकारी खुर्षाल नव ेकर बसवतात. 
भाड्याच्या उंिंावर जबरदस्त ओझी लादावीत तशी जनतेची अवस्था झाली आहे. आर्थथक आहि राजकीय 
शोर्षिाबिल लोकहहतवादींनी उठवलेला हा हवरोधी आवाज लक्षात घेता लोकहहतवादी इंग्रजहनष्ठ होते ही 
िंीका केवळ वडेेपिाची वािंते. न्यायदानाचे काम त्यानंी अनेक हठकािी केले होते. त्यामुळेच जे इष्ट असेल 
त्याचे समथगन आहि जे अहनष्ट असेल त्याला हवरोध ते करीत असत. नेहिंव लोक आहि इंग्रज अहधकारी 
याचं्या परस्परसंबधंावरही त्यानंी खरपूस िंीका केली आहे. इंग्रज अहधकाऱ्यानंा आपल्या जेतेपिाची घमेंड 
असल्यामुळे ते येथील जनतेशी संपकग  ठेवीत नाहीत. त्यानंा या देशातील लोक तुच्छ वािंतात. या देशाचे 
कोयवधी रुपये दरवर्षी इंग्रजानंी बळकावयाचे आहि लोकानंा मात्र दूर ठेवायचे ही चीड त्याचं्या 
लेखनातून स्पष्ट हदसते. हा आरोप अनुभवावर आधारलेला आहे. कारि लोकहहतवादींइतके कायगक्षम, 
न्यायी आहि ज्ञानी अहधकारी इंग्रजामंध्ये क्वहचतच असतील. पि प्रहदी लोकानंा ज्या पद्धतीची वागिूक 
हमळत होती हतचे शल्य त्याचं्या मनात खूपत होते. त्यानंी आपली भावना तीव्र शबदातं व्यक्त केली आहे. ते 
म्हितात, 
 

‘साहेब लोकामंध्ये जात्यहभमान आहे. त्याचंा मत्सर इतका दीघग आहे की, ब्राह्मि जेवावयास मात्र 
हनरे्षध धहरतो; परंतु बाकी व्यवहारात तो सारखेपिा राखतो, परंतु इंग्रजाचंा हनयम असा आहे की, नोहिंव 
लोकाशंी कोिताही व्यवहार ठेहवला की, त्यास वाळीत पडेल इकते जज्ज, कलेक्िंर व अहसस्िंंिं वगैरे 
आहेत. परंतु कोित्याही नेहिंव लोकासं ते आपिाबरोबर मानीत नाहीत व कोिाचे घरी जात नाहीत. आता 
हजल्ह्यात त्याचें बरोबरीचे कोिीच नाहीत काय? परंतु नेहिंवाशी व्यवहार ठेविे हे अहत नीच काम आहे असा 
त्याचंा हनबधं आहे. तो ते तोडीत नाहीत. कोिी राजे असले तर त्यासं मात्र ते आपल्या बरोबरीचे 
समजतात, बाकी कोिास समजत नाहीत. प्रहदुस्थानचे सापं्रतकाळी हे देवच आहेत, परंतु पूवीचे देवाचंी 
तृप्ती तूप, तादूंळ फार झाले तर दोन-चार बकरी हदली तर होत होती. या देवासं वीस कोिं रुपयाचंा 
हहवभाग हदला तरी प्रसन्नता नाहीच असा हा धनमेध हल्ली चालहवला आहे. आता या मानाने नेहिंव लोकाचंी 
भक्ती उडत चालली.’ (प्रहदुस्थानला दहरद्रता येण्याची कारिे) 



 अनुक्रमणिका 

इंग्रजाचंी चालवलेल्या आर्थथक शोर्षिाबिल ते केवळ आपला संताप आहि हवरोध व्यक्त करीत नाहीत तर 
देशाचा आर्थथक हवकास होण्यासाठी मागगही सुचवतात. यंत्रज्ञान आहि तंत्रज्ञान यात आपली प्रगती झाली 
पाहहजे खािीतून कोळसे काढले पाहहजेत; धातूंच्या खािीचे शोध केले पाहहजेत; काच तयार करिे; कापड 
हवििे; लहान लहान उद्ोगधंदे काढण्यासाठी माहहती हमळविे; स्वावलंबी होण्याचा हनिय करिे; परदेशी 
उत्पादनावर बहहष्ट्कार िंाकिे; असे हकतीतरी उपाय त्यानंी सुचवले आहेत. स्वतंत्र देशाचे स्वन्प त्याचं्या 
दृष्टीसमोर अस्पष्टपिे का होईना पि तरळत होते. एका अथाने लोकहहतवादींच्या साहहत्यात नव्या 
प्रहदुस्थानची रुपरेर्षा पाहायला हमळते. त्याचं्या हवचारातील काही अंश पुढीलप्रमािे आहेत : 
 

१.  देशात जी काही संपत्ती राहहली आहे हतचा योग्य हवहनयोग करून संपत्तीत भर  
  िंाकण्याच्या योजना आखाव्यात.  
 

२. आपल्याला दहरद्री करिाऱ्या सवग चाली सोडून द्ाव्यात. दोन रुपयातं मंुज, पाच रुपयातं 
  लग्नेही करावीत, पि द्रव्य रक्षाव.े 
 

३. यंत्राचंी हसद्धी करावी. ती अशी की ज्यामुळे हजारो मािसाचं्या मेहनतीला आधार हमळेल. 
  पहरश्रमातूंन उद्ोग वाढेल. 
 

४. परदेशाचा माल वापरण्याची खोड अगदी सोडून द्ावी. म्हिजे अथात्  देशात द्रव्य राहील 
  व येथील लोकासं उते्तजन हमळेल. 
 

५. मुत्सिीपिा, वैद्हगरी, इंजनेरी काम या सरकारचे रीतीप्रमािे हशकून, सरकारी चाकरीत 
  हजतका अहधक प्रवशे होईल हततका करावा. 
 

इंग्रजाचें व्यापार आहि रोजगार इकडे कमी व्हावते आहि आपला व्यापार-रोजगार वाढावा असा 
हवचार त्यानंी स्पष्टपिे साहंगतला आहे. ‘शतपत्रा’ंत ही हेच हवचार आहेत. त्याचें अहधक हवस्तृत आहि 
साधार स्पष्टीकरि या गं्रथात केले आहे. ‘प्रहदुस्थानला दहरद्रता येण्याची कारिे’ हा प्रबधं 
लोकहहतवादींच्या आर्थथक हवचारातली मौहलकता व सूक्ष्मता जशी दाखवतो तशीच त्याचं्या राष्ट्रभक्तीचेही 
दशगन घडवतो. इंग्रजी राज्यकत्यांवर जशी त्यानंी कारिासंाठी पूवी स्तुतीची फुले उधळली होती तशीच 
त्याचं्यावर कठोर िंीकेचे ममगभेदक प्रहार करायलाही त्यानंी मागेपुढे पाहहले नाही. आपल्या देशाला 
दाहरद्र्याकडे घेऊन जािारी इंग्रजी राज्याची अथगनीती हे त्याचं्या िंीकेचे ‘लक्ष्य’ बनलेले आहे. 
लोकहहतवादी हे इंग्रजाचें वकील नव्हते, त्याचंा न्याय करिारे न्यायाधीश होते. हेच खरे आहे. 
 

हा हवचारवतं उच्च मध्यमवगीय असला आहि प्रामुख्याने तो शहरी भागात वावरला असला तरी 
न्यायखात्यातल्या नोकरीमुळे आपल्या देशातले हभन्नहभन्न सामाहजक स्तर त्यानंी पाहहले होते. 
खेड्यापाड्यातंल्या सामान्य मािसाचं्या प्रश्नाचंी त्यानंा जाि होती. सुहशहक्षत ब्राह्मिवगग त्या काळात 
ग्रामीि जीवनापासून अहलप्त असायचा. पि शतेकरी, कामकरी, हविकर, मजूर आहि ग्रामीि भागातील 
हलाखीचे जीवन या गोष्टी त्यानंा पहरहचत होत्या. न्यायाधीश या नात्याने अनेक प्रकारचे नागर आहि ग्रामीि 
जीवनातले प्रश्न त्याचं्यासमोर येत असत. ते केवळ ‘कुिंुंब सुधारक’ नव्हते. शहरी मध्यमवगीयाचं्या 
समस्यातंच त्यानंा रस होता असा गैरसमज कोिीही करून घेऊ नये. शतेी, वारंवार पडिारे दुष्ट्काळ आहि 
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मोलमजुरी करिारा वगग याचेंही अवलोकन त्यानंी केले होते. ‘महाराष्ट्र देशातील कामगार लोकाशंी 
संभार्षि’ हे त्याचं्या एका पुस्तकाचे शीर्षगक आहे. ‘ग्रामरचना’ हा त्याचंा ग्रामव्यवस्थेसंबाधंीचा गं्रथ त्याचं्या 
सूक्ष्म हनरीक्षिावर प्रकाश िंाकिारा आहे. इ.स. १८५० ते १८८० या काळात खेड्यातंला शतेकरी वगग 
गहरबीमुळे कसा गाजंलेला आहि खंगलेला होता याचे हचत्र त्यानंी तपहशलासह उभे केले आहे. हजवापाड 
मेहनत करूनही सरकार आहि सावकार याचं्या कात्रीत सापडलेला शतेकरी हकती हीन-दीन झाला आहे 
आहि शासनाने हतकडे कसे दुलगक्ष केले आहे हेही लेखक स्पष्ट करतो. 
 

‘हल्ली शतेकरी गरीब, अन्नाला महाग आहि संसार हाकण्यास असमथग झालेले असतात. सरकारचे 
कर, सारे व धारे अहतशय जबर असून ते भरण्याचे दीन कुळंबयानंा मोठे संकिं पडते. गहरबाचंी सवग प्रकारे 
अनास्था आहि दुदगशा आहे. काय करतील हबचारे! दूरगावी झोपड्यातं आपली पोरे िंाकून लाकडाचें, 
गवताचे व पानाचें भारे नेऊन हवकिाऱ्या लेकुरवाळ्या बायाकंडे पाहून कोिा पार्षािहृदयास द्रव येिार 
नाही? पि करावयाचे काय? हा प्रकार केवळ अयोग्य कारभाराचा आहि प्रजाहहताहवर्षयी असिाऱ्या 
औदासीन्याचा होय. जहमनीपासून उत्पन्न होिारा एक रुपया, सरकार घेिार आठ आिे, या सरकारी 
धाऱ्याहंशवाय शतेकऱ्यास लोकल फंड, स्िंुँप, रहजस्िंडग वगैरे संबंधाने पुष्ट्कळ खचग सोसावा लागतो. 
साराशं, शतेीच्या कामात त्यासं बरकत म्हिून राहहली नाही. (ग्रामरचना, पृष्ठ ५१) 
 

शतेकऱ्याचंी दुरवस्था अन्याय्य शतेसाऱ्यामुळे झालेली आहे, असे मत व्यक्त करून शतेकऱ्याचं्या 
उत्पन्नाचे मान लक्षात घेऊन सारे ठरविे आवश्यक होते. पि ही प्राथहमक दक्षताही शासनाने घेतली नाही. 
अशी िंीका त्यानंी केली आहे. एका बाजूला सरकार आहि दुसऱ्या बाजूला सावकार दोघेही शतेकऱ्याचे 
शोर्षि करीत होते. शतेकरी आहि कामकरी याचं्या प्रश्नात लोकहहतवादींनी केवळ सहानुभतूीने लक्ष 
घातले नाही तर आपल्या देशाचे हे महत्त्वाचे घिंक असून त्याचं्यावर आपला आर्थथक अभ्युदय अवलंबून 
आहे हे गृहीत धरून त्याचं्यावर होिाऱ्या अन्यायाला त्यानंी वाचा फोडली आहे. महाराष्ट्रातल्या 
समाजसुधारकानंी खेड्यापाड्यातंील लोकाचं्या व्यथावदेना ओळखल्या होत्या याचे हे उदाहरि आहे. 
लोकहहतवादींनी ‘ग्रामरचना’ हा गं्रथ हलहहला. म. फुले यानंी ‘शतेकऱ्याचा असूड’ हा गं्रथ हलहहला. 
कमगवीर प्रशदे, राजर्षी शाहूमहाराज, कमगवीर भाऊराव पािंील, डॉ. आंबेडकर या सवांनीच शतेकरी आहि 
कष्टकरी याचं्या दुःखाबिल आहि शोर्षिाबिल पोिंहतहडकेने हलहहले आहे. मूठभर सुहशहक्षताचें प्रश्न सुिंले 
म्हिजे देश सुधारत नाही. श्रमाला देव मानिारे, घाम गाळिारे वगेवगेळ्या स्तरातंले लोक याचं्याही 
जीवनक्रमात प्रगहतकारक बदल झाले पाहहजेत. हे भान लोकहहतवादींना होते आहि पुढील काळातील 
सुधारकानंी शतेकरीवगग हा आपल्या कायाचा एक महत्त्वाचा प्रबदू मानला. त्यामुळेच सामाहजक सुधारिेची 
चळवळ व्यापक बनली. 
 
एैणिक जीवन समृद्ध व्िावे 
 

‘लक्ष्मीज्ञान’, ‘प्रहदुस्थानला दहरद्र येण्याची कारिे’, ‘ग्रामरचना’ या तीन महत्त्वाच्या पुस्तकातूंन 
आपल्या देशाची आर्थथक व्यवस्था कशी हबघडत गेली आहे आहि ती सुधारण्यासाठी कोिकोिते उपाय 
योजले पाहहजेत याचे मागगदशगन लोकहहतवादींनी केले आहे. देशातला सामान्य मनुष्ट्य म्हिजे शतेकरी, 
कष्टकरी आहि लहानसहान नोकऱ्या करिारा नोकरवगग याचेही शोर्षि इंग्रजी राज्यात कसे चालते हे 
त्यानंी दाखवनू हदले. राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून त्यानंी आर्थथक हवचार माडंला आहे. ‘ग्रामरचना’ या पुस्तकात 
ग्रामीि प्रशासनाचा हवचार केलेला आहे. या पुस्तकात हलहहलेल्या प्रस्तावनेत पारमार्थथक हवद्ा आहि 
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जीवन याचं्यापेक्षा एैहहक जीवनाला उपयोगी पडिारी हवद्ा हमळवली पाहहजे असे ते आग्रहाने सागंतात. 
आपले लक्षावधी लोक तीथगयात्रा करतात. वाऱ्या करतात. व्रते-कैकल्ये यात गुरफिंलेले असतात. ते 
कापसाच्या वातींनी आहि कापराच्या आरत्यानंी देवाला ओवाळतात. पि कापूस कोठून येतो, त्याची शुद्धी 
कशी होते, कापसाचा आिखी काय उपयोग होऊ शकतो याची माहहती त्यानंा नसते. लोखंड कोठून येते, 
काच कशी आहि कोठे होते याचा कोिी शोध करीत नाही. कमगकाडंातच या लोकाचंा धमग सामावलेला 
होता. आता हे सवग बाजूला ठेवनू आर्थथक आहि औद्ोहगक उन्नतीकडे लक्ष हदले पाहहजे असे प्रहतपादन 
त्यानंी या गं्रथात केले आहे. शतेकऱ्यासंाठी स्वतंत्र पेढ्या काढाव्यात. त्यातून त्यानंा कजग हमळाव.े शासनाने 
उद्ोगधंद्ाचं्या वाढीसाठी प्रोत्साहन द्ाव ेआहि या देशातील लोकानंा मोठ्या पगाराचे रोजगार द्ावते. ही 
मते त्यानंी व्यक्त केली आहेत. 
 

लोकहहतवादींचा जीवनहवचार प्रामुख्याने लौहकक जीवनासंबधंीचा आहे. परमाथगवादी हवचार 
त्यानंी आपल्या साहहत्यातून केलेला नाही. परमाथगवादी दृष्टीने साविं दीघगकाळपयंत भारतीय जीवनावर 
पडलेले होते. त्यामुळेच एैहहक जीवनाचा हवचार खुरिूंन गेला. लोकाचंा प्रवास तीथगयाते्रच्या हनहमत्ताने 
कसा तरी होत असे. इहजीवनाला उपयुक्त असे ज्ञान हमळवण्याचा हेतू नसल्यामुळे देवदेवता, तीथगयात्रा 
याचें प्रस्थ वाढत गेले. लोकहहतवादींनी मात्र लोकानंा प्रवृत्ती मागाकडं वळवण्याचा प्रयत्न केला. दैववाद 
आहि हनवृत्तीवाद याचं्या कात्रीत सापडलेला आपला समाज सोडवण्याचा अनेकागंी हवचार हेच 
लोकहहतवादींच्या जीवनकायाचे उहिष्ट होते. त्यानंी अत्यतं खेदाने ‘ग्रामरचना’ पुस्तकात म्हिंले आहे,  
 

‘लोक अशक्त व हनरुत्साह होऊन देशत्स्थती हबघडत चालली आहे. याचे बीजही प्रस्तुतच्या 
राज्यव्यवस्थेत आहे असे म्हितात ते खोिें आहे असे म्हिवत नाही. या देशातील श्रषे्ठ लोकाचंा वगग नाही 
सारखा झाला असून व्यापार, उदीम, कारखाने वगैरे हठकािच्या हठकािी बसले आहेत. कोष्टी, साळी, 
कागद करिारे, तेली, धावड, लोहार वगैरे नाहीसे होऊन तत्संबधंीचे सवग व्यापार व उद्ोग परदेशीय 
लोकानंी आिंोहपले आहेत व त्यामुळे द्रव्याची वहाि सवग पहिमेकडे चालली आहे.’ (ग्रामरचना) 

 
लोकहहतवादींच्या राजकीय हवचाराचंाही संके्षपाने परामशग घेतला आहे. त्याचें हवचार 

लोकशाहीवादी आहि समतावादी आहेत. सामाहजक समता त्यानंा आवश्यक वािंते. आर्थथक हवर्षमतेला ते 
हवरोध करतात. व्यहक्तवाद आहि उदारमतवाद याचंा प्रवाह त्याचं्या राजकीय हवचारधारेवर पडला आहे. 
सरकारसंबधंी त्यानंी व्यक्त केलेले एक मत हवशरे्षच उल्लेखनीय वािंते. ते म्हितात, 
 

‘सरकार चालहवण्यामध्ये मुख्य ममग असे आहे की, सरकार हजतके घिंत जाईल हततके बरे आहे व 
लोकाचंी सत्ता हजतकी वाढत जाईल हततकी चागंली आहे. अगदी सरकारची गरज नाही अशी त्स्थती 
असावी असे मनात येते. पि अशी त्स्थती लोकासं प्रत्यक्ष कधी येईल असे तर हदसत नाही. पि हजतकी 
सरकारची गरज कमी होऊन लोकाचें हाती कारभार येईल हततके चागंले आहे.’ सरकार घिंत जािे आहि 
लोकशक्ती वाढत जािे हा एक प्रगत आहि प्रगल्भ हवचार आहे. लोकशाहीची सफलता सरकार घिंण्यातच 
असते. पि हुकुमशाही असली म्हिजे लोक हा घिंक दुबळा असतो. नगण्या असतो. सवग अहधकार तेथे 
मूठभर व्यक्तींच्या हातात एकविंलेले असतात. लोकाचंा हवचारच त्यात फारसा होत नाही. 
लोकहहतवादींनी पुढे आिखी सुबोध व पहरिामकारक भारे्षत सरकारबिल म्हिंले आहे, ‘एक चागंले 
सुभाहर्षत म्हिूनही त्याचं्या हवधानाचंा हवचार करता येईल.’ त्याचें शबद असे, 
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‘केवळ अडािी देशात सरकार मायबाप असते प्रकवा सरकार चोर असते. मध्यम सुधारलेल्या 
देशात सरकार हमत्र असते व फार सुधारलेल्या देशात सरकार, चाकर आहे असे मानून सरकारशी लोक 
वागतात.’ (हनबधंसंग्रह, प.ृ ४०१) 
 

लोक आहि सरकार याचं्यासंबधंाची नायपूिग शबदातं येथे चचा केली आहे. अज्ञानी देशात 
सरकारला लोकाशंी हवचारहवहनमय करण्याची आवश्यकताच वािंत नाही. तेथे सरकार हाच पहहला आहि 
अखेरचा शबद असतो. लोकही त्याचा उल्लेख ‘मायबाप’ असाच करतात. म्हिूनच ‘पावसाने झोडपले आहि 
आईबापानंी मारले व सरकारने अडवले तर काय करिार?’ अशा अथाची म्हि प्रचारात आली आहे. 
‘अस्मानी-सुलतानी’ असाही एक शबदप्रयोग आहे त्यातही हाच अथग आहे. मागासलेल्या अडािी देशातले 
सरकार जनतेला चोर, दरोडेखोराप्रमािे लुिंत असते. पि जेथे मध्यम सुधारिा झाली त्या देशात जनता 
आहि सरकार याचें संबंध हमत्रासंारखे असतात. देश अहधकच सुधारला तर लोक सरकारला आपला 
चाकर मानतात आहि सरकारही तेथे लोकाचंी सेवा करीत असते. अगदी थोडक्यातं पि अन्वथगक शबदातं 
लोकहहतवादींनी लोकशाही आहि हुकुमशाही राज्याचे स्वरूप येथे स्पष्ट केले आहे. इंग्रजी राज्यदेखील 
आरंभी प्रहदी जनतेशी आपुलकीने आहि काहीशा हमत्रभावाने वागत होते. पि पुढे हे सरकार चढत, वाढत 
गेले आहि प्रहदी जनतेचे अनेक प्रकारे शोर्षि करू लागले. सते्तचा दुरुपयोग करू लागले. त्यामुळेच 
इंग्रजाचं्या राजनीतीवर आहि अथगनीतीवर लोकहहतवादींना कठोर आघात कराव ेलागले. या लेखकाची 
राजकीय जाि हकती दृढ आहि लोकहहताशी जोडली गेलेली होती याची जािीव होते. दीडश ेवर्षांपूवीच्या 
काळात ‘सासंदीय लोकशाही’चे स्वप्न पाहािे केवळ दूरदृष्टीच्या हवचारवतंालाच शक्य होते. इंग्रजी 
राज्याबिल लोकहहतवादींनी नीर-क्षीर हववके केला. म्हिूनच त्यानंी गुिग्रहिही केले आहि दोर्षावंर तीव्र 
प्रहारही केले. मात्र ईश्वराच्या आजे्ञवरून ते परत जातील ही त्यानंी माडंलेली कल्पना मात्र हास्यास्पद 
आहे. ईश्वरी योगायोगाचे हे तत्त्वज्ञान नाकारताना लोकहहतवादींचेच शबद आठवतात. ‘मनूचे वचन असो, 
याज्ञवल्क्याचे असो, ब्रह्मदेवाचे का असेना, ‘बुहद्धरेव बलीयसी’ असे आहे. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

४. इणतिास कशासाठी ? 
 

इहतहास हा लोकहहतवादींच्या अत्यंत आवडीचा आहि हवशरे्ष अभ्यासाचा हवर्षय होता. भारतीय धमग 
आहि संस्कृती याचं्या इहतहासाचे त्यानंी प्रचतन केले होते. इहतहासाच्या अध्ययनामुळे बुद्धीचा हवकास 
होतो. दृहष्टकोन हवस्तारतो. लोकहहतवादींना इहतहासाचे यामुळेच आकर्षगि होते. इंग्रजीतले अनेक 
इहतहास गं्रथ त्यानंी वाचून काढले. काही गं्रथाचंा अनुवादही केला. मराठीत इहतहास हलहहला गेला नाही. 
याची त्यानंा खंत वािंत असे. भारतासारख्या एकेकाळी प्रगत झालेल्या देशात इहतहासाकडे दुलगक्ष झाले. 
त्यामुळेच लोक अज्ञानी राहहले हा त्याचंा हनष्ट्कर्षग आहे. काय असेल ते असो, प्रहदी जनतेने इहतहास-
लेखनाची आहि वाचनाची उपेक्षाच केली. ‘प्रहदुस्थानचा प्राचीन इहतहास का नाही?’ या लेखात त्यानंी या 
प्रश्नाची मीमासंा केली आहे. ‘मूळ वदेापंासून प्राकृत कहवतेपयंत हजारो गं्रथ आहेत. परंतु इहतहासाचा गं्रथ 
त्यात नाही. तसेच खरी काळगिना, खरा भगूोल, खरा इहतहास याचंी व प्रहदू लोकाचंी मुळीच ओळख 
नाही. आपल्याकडे पुरािानंाच इहतहास मानण्याची प्रथा होती. पि यातल्या घिंना हनराधार, अतार्थकक व 
हवसंगत आहेत. शभंर गोष्टी खोया असतील तर त्यात एखादी गोष्ट खोिंी असण्याची शक्यता असते असे’ 
म्हिून लोकहहतवादींनी पुरािे इहतहासापासून हकतीतरी दूर आहेत हे स्पष्ट केले. या देशात आहि यातील 
अनेक प्रातंातं पूवी राजे कोि होते. त्यानंी काय केले याची संगतवार माहहती कोिीही हलहून ठेवली नाही. 
राजाचें ताम्रपिं सापडतात. त्यानंी बाधंलेले हकल्ल े आहि देवळे याचें अवशरे्ष आहेत. त्याचं्या राजधान्या 
आहि शहरे पडक्या अवस्थेत हदसतात. पि इहतहास त्याचंी नोंद नाही. कारि इहतहास हलहहला गेला 
नाही. 
 
इणतिासाची उपेक्षा : कारिे 
 

लोकहहतवादींनी याची काही कारिे हदली आहेत. इहतहासाचा उपयोग आहे ही गोष्ट भारतीयानंा 
कळलीच नाही. हनवृहत्तवादी दृहष्टकोनामुळे देशात घडिाऱ्या हनरहनराळ्या घडामोडींकडे हे लोक उदासीन 
वृत्तीने पाहात होते. हलहहिे आहि वाचिे या गोष्टी ब्राह्मिवगाच्या हातात होत्या. हा वगग राजाश्रयावर जगत 
असल्यामुळे राजेरजवाड्याचंी स्तुहतस्तोते्र गािारे साहहत्य तेवढे त्यानंी हलहहले. त्यानंा इहतहासदृष्टी 
नव्हती. अद् भतुकथा आहि पुरािे याचंी वाढ समाजात झाली. आिखी एक कारि ते सागंतात. घडत 
असलेल्या घिंनाचें आकलन करून घेण्याची दृष्टी लोकातं नव्हती. नवीन गं्रथ हलहावते त्यातं 
लोकजीवनाचा हवचार करावा असा दृहष्टकोनच नव्हता. ही हदलेली सवग कारिे सारखीच महत्त्वाची नसली 
तरी प्रत्येक कारिात तर्थ्य आहे. इहतहास हलहहण्यासाठी हनरीक्षि, बुहद्धवादी हवचार आहि राज्यातील 
महत्त्वाच्या घिंनाचंा कायगकारिभाव समजून घेण्याची शक्ती असावी लागते. याऐवजी परमेश्वर ठेवील तसे 
राहाव.े जगवील तेवढे जगाव े यातच संतोर्ष मानिारी प्रवृत्ती इहतहासाकडे वळिे शक्य नसते. आपल्या 
देशात काय चालले आहे हेही प्रहदुस्थानच्या लोकासं माहीत नसते. त्यानंा बाहेरच्या देशात काय घडते हे 
कसे कळिार असा प्रश्न हवचारून लोकहहतवादींनी म्हिंले आहे, ‘हे हवदे्चे व ज्ञानाचे वैरी लोक आहेत 
म्हिून याचंी अशी दशा आहे.’ 
 

आपल्या देशाचा इहतहास काय आहे हे परदेशी लोकानंी हलहहलेल्या गं्रथावंरून कळते. िंॉड्  
फॉरबस् , ग्रुँिं डफ् , एत्ल्फन्स्िंन, मालकम्  यानंी पहरश्रमपूवगक इहतहास हलहहले आहेत. आपल्या धमासंबंधी 
संस्कृतातील माहहती संगतवार हमळवनू ममक्समुल्लर, हवल्सन, मॉहनयर या पंहडताचें गं्रथ पाहाव ेलागतात. 
आमच्या देशाचा इहतहास परदेशी हवद्वानानंी आम्हाला सागंावा याचा लोकहहतवादींनी खेद व्यक्त केला. 
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त्यानंी ज्ञान हेच ऐश्वयाचे मूळ आहे असे सागंून इहतहासाचा अभ्यास हा ज्ञानसंपादनासाठी करायचा हे स्पष्ट 
केले आहे. 
 

ज्याला स्वतःच्या देशाचा, संस्कृतीचा आहि समाजाचा इहतहास माहीत नाही; तो एका अथाने 
मनुष्ट्यरूपाने वावरिारा पशूच म्हिावा लागेल. इहतहासहवर्षयक औदासीन्याने आपल्या राष्ट्राचा घात झाला 
आहे. इहतहास याचा अथग केवळ घडून गेलेली गोष्ट नव्हे. ती घिंना पे्ररिा देते. मािसाला जागतृ करते. 
त्याच्या ज्ञानाला सामर्थ्यग देते. वतगमानकाळात कसे वागाव ेहे गतकाळचा इहतहास समजावनू सागंतो आहि 
भहवष्ट्याच्या घडिीला तो स्फुरि देतो. म्हिूनच लोकहहतवादींनी लोकानंा आपल्या देशाचा इहतहास 
समजावनू सागंण्यासाठी इहतहासाची अनेक पुस्तके हलहहली. 
 

‘भरतखंडपवग’, ‘पाहनपतची लढाई’, ‘प्रहदुस्थानचा इहतहास (पूवाधग)’, ‘ऐहतहाहसक गोष्टी व 
उपयुक्त माहहती’ (एकूि तीन भाग), ‘हदल्लीचे शवेिंचे क्षहत्रय राजे पृर्थ्वीराज चव्हाि’, ‘गुजराथचा 
इहतहास’, ‘लंकेचा इहतहास’, ‘राजस्थानचा इहतहास’, ‘सुराष्ट्र देशाचा ससाक्ष इहतहास.’ 
 

हे इहतहासगं्रथ पहरश्रमपूवगक हलहहताना (काही अनुवाहदत व आधाहरत आहेत.) मराठी वाचकानंा 
सबंध प्रहदुस्थानच्या इहतहासाची जािीव करून द्ावी हा त्याचंा आग्रह होता. अव्वल इंग्रजीतला हा पहहला 
इहतहासप्रचतक आहि लेखक आहे यात शकंा नाही. पृर्थ्वीराज चव्हाि याचा इहतहास अनुवाहदत आहे. मूळ 
गुजराथी गं्रथावरून त्याचा अनुवाद त्यानंी केला. गुजराथी लेखक श्री. हद्ववदेी यानंी हलहहलेल्या गं्रथाचे हे 
भार्षातंर एखाद्ा कादंबरीसारखे सुरस आहि चमत्कृहतपूिग आहे. ‘चंद वरदायी’ या कवीने ‘पृर्थ्वीराज रासा’ 
हा गं्रथ हलहहला. इहतहासाचे कािेंकोर हनकर्ष लावनू पृर्थ्वीराज चव्हािाच्या इहतहासाचे परीक्षि करता 
येिार नाही. पि राजपूताचं्या इहतहासाकडे सवगसाधारि वाचकाचें लक्ष वधेले जाव े हा हेतू मात्र यातून 
सफल होतो. गुजराथ देशाचा इहतहास सागंत असताना देशी संस्थाने आहि इंग्रजी राज्य याचंी माहहतीपूिग 
तुलना त्यानंी केली आहे. ही राज्य तुलना अत्यंत उद् बोधक असल्यामुळे हतचा येथे उल्लेख थोडक्यात केला 
पाहहजे. सुमारे पस्तीस मुिे माडूंन स्वदेशातील राज्ये म्हिजे संस्थाने आहि इंग्रजी राज्य याचंी केलेली ही 
तुलना मौहलक आहि मार्थमक आहे. गुजराथ देशाचा इहतहास सागंताना या प्रकारच्या तुलनेची येथे तादृश 
आवश्यकता नव्हती. पि काहीसा हवर्षयातंराचा धोका पत्करूनही लोकहहतवादींनी ही तुलना हवस्ताराने 
करून संस्थानी राज्ये कशी आहि हकती मागासलेली होती याची वस्तुहनष्ठ हचहकत्सा केली आहे. 
लोकहहतवादींच्या सूक्ष्म इहतहासदृष्टीची त्यातून कल्पना येते. 
 

लोकहहतवादींच्या इहतहासलेखनाचा या प्रकरिात परामशग घ्यायचा नाही पि इहतहासाच्या 
अध्ययनामध्ये हा ज्ञानोपासक रमलेला होता आहि इहतहासलेखनाला त्याने चालना देण्याचा प्रयत्न केला 
हेच प्रामुख्याने येथे नमूद करावयाचे आहे. लोकहहतवादींना इहतहासकार अशी संज्ञा मात्र देता येिार नाही. 
कारि त्यानंी स्वतंत्रपिे इहतहासगं्रथ हलहहलेले नाहीत. पि ते अव्वल इंग्रजी कालखंडाचे पहहले 
इहतहासदृष्टी असलेले अभ्यासक आहि लेखक आहेत हे महत्त्वाचे आहे. 
 

आजच्या महाराष्ट्रातही इहतहासहवर्षयक अनास्था पुष्ट्कळ प्रमािात आहे. या हवर्षयाचा चागंले 
सुहशहक्षत लोकही उपहासाने उल्लखे करून म्हितात, ‘भतूकाळातली मढी उकरून काढायची आहि 
त्याचं्यासंबधंीची माहहती हमळवायची याचा आज काय उपयोग आहे?’ हे उद् गार अज्ञानाचे द्ोतक आहेत. 
आपल्या देशाला प्रकबहुना जगातल्या साऱ्याच प्रदेशाला त्याचा स्वतःचा इहतहास असतो. हा इहतहास 
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आपोआप घडत नाही. तो मानवी प्रयत्नातूंनच घडतो. कल्पनाशक्ती, बुहद्धमत्ता, कतृगत्व आहि 
नवहनमािशक्ती यातून इहतहासाला आकार हमळतो. आजच्या आपल्या जीवनप्रहक्रयेत इहतहासाचे धागेदोरे 
काही अंशी हमसळलेले असतात. आपल्या परंपरा, आपले साहहत्य आहि कला, आपले उत्सव आहि यात्रा 
या सवांशी इहतहास हनगहडत असतो. तो समजून घेण्याने काळ आहि पहरत्स्थती यानंा आकार देण्याची 
पे्ररिा हमळू शकतो. ‘राजा कालस्य कारिम्  ’ असे महाभारतात म्हिंले आहे. राजा याचा अथग ‘समथग 
मािूस’ असाच केला पाहहजे. ज्याच्या बाहूत शक्ती, मस्तकात बुद्धी आहि दृष्टीत स्वप्ने असतात तो 
नवहनर्थमती करू शकतो. इहतहास दैवाने घडत नाही. तो प्रजे्ञने आहि पराक्रमाने घडत जातो. 
लोकहहतवादींनी इहतहासाच्या अभ्यासातून चेतना घेतली आहि सामाहजक जागतृीचा एक नवा ऐहतहाहसक 
अध्याय त्यानंी आपल्या लेखनातून हलहहला. भारतातील सवग प्रदेशाचा इहतहास त्यानंी प्रयत्नपूवगक 
अभ्यासला. समाजात नव्या जाहिवा पेरण्यासाठी इहतहासाची गती आहि त्स्थती समजून घ्यावी लागते. 
त्यानंी इहतहासगं्रथानंा हलहहलेल्या वगेवगेळ्या प्रस्तावना वाचल्या म्हिजे ज्ञानाची आहि नवहनर्थमतीची 
त्यानंा लागलेली तहान कशी बलवत्तर होती हे लक्षात येते. सामाहजक प्रगतीचे एक प्रभावी साधन म्हिून ते 
इहतहासाकडे पाहतात. ‘सुराष्ट्र देशाचा ससाक्ष इहतहास’ या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत ते म्हितात, 
 

‘हल्ली इंग्रज लोकाचें सहवासाने लोकाचें काहीसे डोळे उघडून उद्ोग कसा करावा, व्यापार कसा 
करावा, राज्यरीती कशी असावी. प्राचीन काळी हा देश कसा होता. एकंदर पृर्थ्वीवर कोिकोित्या धमाचे व 
जातीचे लोक राहतात इत्यादी गोष्टींचे अंशतः प्रत्यक्ष दशगन व तकाचा साक्षात्कार होऊन त्याचं्यात काहीशी 
हालचाल व चळवळ सुरू झाली आहे. आता ही चळवळ व हालचाल या भरतखंडास कोित्या योग्यतेला 
नेऊन पोचवील हे आताच हनियाने सागंवत नाही हे खरे; परंतु हल्ली सुरू असलेली चळवळ चढत्या 
प्रमािावर अशीच अखंड चालू राहील तर हनियाने ‘घिंीयंत्र’ या न्यायाने हरते मडके भरल्यावाचनू राहािार 
नाही.’ 
 

वरील उतारा पुरेसा बोलका आहे. त्यावर भाष्ट्य करण्याचे काही कारि नाही. 
 
ऐणतिाणसक गोष्टी 
 

या गोष्टींचे तीन भाग १८७७ ते १८८० पयंत लोकहहतवादींनी प्रकाहशत केले. ते पुष्ट्कळच लोकहप्रय 
झाले. इहतहासातल्या काही रंजक आहि उद् बोधक घिंना गोष्टींच्या रूपाने माडूंन व त्यासंबधंी काही 
ऐहतहाहसक माहहती देऊन इहतहासाकडे सवगसाधारि वाचकानंा आकृष्ट करण्याचा हा प्रयत्न होता. आपला 
हेतू लेखकाने साहंगतला आहे. 
 

‘मोगलाई व मराठे कारहकदीतील गोष्टी लोकासं प्रहसद्ध आहेत. त्याचें हिंपि करून ठेवले होते. 
त्याजवरून हा गं्रथ छापला आहे. प्राचीन कालच्या गोष्टीपासून त्याकालचे त्स्थतीचे स्मरि राहाते व हल्लीचे 
व त्याकालचे अनुमान करता येते. सत्पुरुर्षाचें उदाहरिावंरून दुराचाराचा हतरस्कार होते. याकहरता या 
गोष्टी साहंगतल्या आहेत.’ दुमीळ आहि वैहशष्ट्यपूिग माहहती त्यात आहे. अनेक हवर्षय त्यात आले आहेत. 
उदा. मराठ्याचंा भगवा झेंडा, हनरहनराळ्या लोकाचं्या नमस्कार करण्याच्या पद्धती, पुरािे, तीथगके्षते्र, 
वगेवगेळ्या धमाच्या उपासनापद्धती, नद्ा इत्यादी शकेडो हवर्षयावंर त्यानंी माहहती हलहून काढली आहे. 
ऐहतहाहसक गोष्टींचे हे तीन भाग वाचताना लोकहहतवादींनी हकती कष्टाने ही नानाप्रकारची माहहती गोळा 
केली असेल हे लक्षात येते. फुलाफुलातूंन मधमाशीने मधुप्रबदू हमळवावते आहि मधाचे पोळे तयार व्हाव े
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त्याप्रमािे हा संग्रह आहे. लेखकाचा बहुश्रुतपिा आहि ममगज्ञता याचेंही दशगन यात घडते. ऐहतहाहसक 
गोष्टीच्या पहहल्या भागात दुसऱ्या बाजीरावाच्या आगळ्या ‘कतृगत्वावर’ लोकहहतवादींनी इहतहासाच्या 
आधाराने प्रकाश िंाकला आहे. पेशवाईतल्या अनेक गोष्टींवर लोकहहतवादींनी कठोर िंीका का केली याचे 
ममग त्यानंी हदलेल्या या गोष्टीत सापडेल. म्हिून बाजीराव पेशव्याची हदनचया सागंिारी ही गोष्ट उद् धृत 
केली आहे. 
 

‘वाड्यात दोन-तीनश े बायका हनत्य न्हावयास येत असत. त्यानंी सकाळी न्हावयाचा समारंभ 
करावा तो प्रहरहदवस पयंत चाले. नंतर जेवावयाची तयारी झाल्यावर इच्छेस येईल त्या वाड्यात 
बाजीरावाची स्वारी जात असे. पंक्तीभोजनाचे समयी सवगकाळ बायका जवळ बसलेल्या असावयाच्या. 
आहश्रत लोकानंी चार-पाच, पाच-पाच लग्ने करून घरी एक बायको ठेवावी आहि याजकहरता अन्याबा 
राहतेकर यानंी जास्ती लग्ने केली होती. जो गृहस्थ वाड्यात बायको पाठविार नाही त्याजवर श्रीमंताचंी 
इतराजी व्हावयाची. यामुळे अबु्रदार गृहस्थानंी वाड्यात जाण्याचे सोहडले. इतकेच नाही तर पुिेदेखील 
सोहडले. सवग अबु्रदार हततके या कृत्यास नाराजी होते आहि गैरअबु्रदार हततके या कृत्यात सामील होते. 
बायकानंी सवग कारभार करावा व उलिंा नवऱ्यावरच त्याचंा हुकूम असे. त्यानंी आपल्या नवऱ्याकंहरता 
श्रीमंतासं सागंून त्यासं मामलती, कमाहवशी वगैरे द्ाव्या. त्याजंवर नवऱ्याचंा हुकूम इतकाच की वाड्यात 
राहा आहि सरकारची मजी खुर्ष करा. बयाबाई दातारीि, हशताशेंडी, काशी हदक्षीतीि, उमा फडकीि, 
ताई पेठीि या प्रकारच्या सुमारे दोन-चारश ेउनाड बायकाचंा थवा नेहमी वाड्यात भरलेला असे. हततक्याचें 
शृगंार, दाहगने आहि सोंगया वगैरे गोंधळ चालून श्रीमंतानंी काळ काढावा! हशध्ये-पािक्ये वगैरेंशी 
व्याहभचाराची त्यास सदर परवानगी असे. त्यात हकती एक हस्त्रया बहुत देखण्या, रूपवान, ज्वान, थटे्टखोर, 
बोलक्या असत. त्याप्रमािे रावबाजीच्या कारकीदीत बहुत गृहस्थाचंी घरे खराब झाली... जेवनू उठले 
म्हिजे पवगतीस वगैरे दशगनास आल्यावर शास्त्री, पंहडत व भिं याचंी कचेरी होत असे. त्यापंैकी कोिी म्हिाव े
‘बाजी हा कृष्ट्ि अवतार आहे! कोिी म्हिाव,े ‘हशवाचा अवतार प्रगिंला आहे’. वर्षांतून सहा महहने असे 
जावयाचे.’ 
 

राज्यकत्यांच्या हदनचयेचा हा एक अजब नमुना या गोष्टीत सादर झाला आहे. बाजीरावाचे राज्य 
इंग्रजानंी अगदी सहजगत्या कसे घेतले असेल यावर येथे प्रकाश पडतो. ही पेशवाई बुडाली म्हिून लोकानंी 
आनंदोत्सव केला असाही इहतहासात उल्लेख आहे. वस्तुत्स्थतीचे दशगन घडवनू प्रबोधन करिे हे कायग 
इहतहास करीत असतो. ऐहतहाहसक गोष्टींच्या तीन भागातं हनरहनराळ्या गोष्टींची आहि माहहतीची रेलचेल 
आहे. इहतहासाची आवड हनमाि व्हावी म्हिून लोकहहतवादींनी केलेले हे पहरश्रम हजतके उल्लखेनीय 
हततकेच अनुकरिीय आहेत. पुढे मराठीतही इहतहासाचे संशोधन-लेखन करिारे अभ्यासक उदयाला 
आले. इहतहासावर आधारलेली नािंके आहि कादंबऱ्या प्रकाहशत होऊ लागल्या. इहतहासाने समाजमनाला 
स्फुरि येऊ लागले. याचे श्रेय दीडश ेवर्षांपूवी लोकहहतवादींनी घेतलेल्या पहरश्रमाला आहे. 
 

इहतहासाला समाज आहि राष्ट्र याचं्या जीवनात महत्त्व असते. जो समाज आपला इहतहास 
हवरसतो प्रकवा त्याची उपेक्षा करतो त्याचे भहवतव्य अंधुक होते. सारा जुना इहतहास पुसून िंाकू. त्याचा 
कोिताही अवशरे्ष मनात ठेवायचा नाही, असा आततायी हवचार काही लोक बोलून दाखवतात. पि 
इहतहासात काही प्रकाशहकरिे असलेली उज्ज्वल स्थळे आहेत. त्याचें स्मरि हा आपल्या अहभमानाचा 
हवर्षय असतो. छत्रपती हशवाजीमहाराजानंा आपि हवसरू शकतो काय? आहि हवसरलो तर एक हचरंतन 
पे्ररिास्थान हरवनू बसलो असा त्याचा अथग होईल. जुनी मंहदरे, राजप्रासाद, जुनी शस्त्रासे्त्र, प्राचीन 
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काळच्या कलाकृती आहि साहहत्य, यात आपला अहभमानास्पद इहतहास दडलेला आहे. इहतहास बुहद्धचे 
पोर्षि करतो आहि मनाला आनंद व अहभमान देतो. लोकहहतवादींची हीच भहूमका आहे. स्वतः 
लोकहहतवादी आता इहतहासाचा एक भाग बनले आहेत. म. फुले, छ. शाहूमहाराज हेही आपल्या 
इहतहासात स्थान हमळवनू आपल्याला नवी शक्ती देत आहेत. ज्यानंी इहतहास घडवला त्यानंा हवसरिे हा 
कृतघ्नपिा ठरेल. 
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५. धमाचा िेतू आत्मणवकास 
 

सामाहजक सुधारिेच्या कके्षत धमग हा हवर्षय प्रामुख्याने येतो. धमाचा प्रभाव लोकजीवनावर अत्यतं 
दृढपिाने फार पूवीपासून पडलेला आहे. आता अलीकडे तो काही अंशानंी कमी होत चाललेला हदसतो. 
शास्त्रीय हवचाराचं्या वाढीबरोबर धमग, संप्रदाय आहि धमाच्या नावाखाली रूढ झालेली आचारकाडें याचं्यात 
घिं होत असते. धमाचा साधक-बाधक हवचार सामाहजक सुधारिेला आवश्यक असतो. एकोहिसाव्या 
शतकात दादोबा पाडुंरंगानंी परमहंस सभेच्या माध्यमातून धमाला एक हवहशष्ट वळि लावण्याचा प्रयत्न 
केला. न्या. रानडे, म. फुले, आगरकर यानंीही समाजधारिेच्या संदभात धमगहवर्षयक हवचार स्पष्ट केले 
आहेत. जीवनाला धमगहवचाराचंा बळकिं पाया असावा असे मत सवगच समाजसुधारकानंी माडंले आहे. 
धमगहीन जीवनाला त्यानंी मान्यता हदली नाही. मात्र धमाचा अथग अज्ञानामुळे मािसानंी अत्यंत आकंुहचत 
करून ठेवला आहि त्यातून नाना प्रकारचे अनथग उत्पन्न झाले. धमग जीवनाला उदात्ताची बैठक देतो; 
आत्त्मक क्षमतेचा हवकास साधतो. पि धमासंबधंीच्या चुकीच्या आहि हवकृत कल्पना प्रगतीला प्रहतबंध 
करतात. इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यावर आपल्या प्राचीन धमगकल्पनेला आव्हाने हमळू लागली. त्यापूवी जवळ 
जवळ दोन हजार वर्षांत प्राचीन धमगव्यवस्थेला आहि धमगगं्रथानंा अशी आव्हाने हमळाली नव्हती. 
लोकहहतवादींसारखा ज्ञानहनष्ठ सुधारक धमाची जागरूकपिे हचहकत्सा करू लागला. धमग हा परमाथासाठी 
नसून तो ऐहहक जीवनाच्या सुखशातंीसाठी आहे हा महत्त्वाचा हवचार त्यानंी साहंगतला. ‘शतपत्रा’ंत धमाचे 
स्वरूप सागंिारे काही लेख आहेत. पुढे ‘वृत्तवैभव’, ‘इन्दुप्रकाश’ इत्यादी हनयतकाहलकातूंनही त्यानंी 
धमावर बरेच हलहहले. ‘गीतातत्त्व’, ‘आश्वलायन गृह्यसूत्र’, ‘स्वाध्याय’ ‘आगमप्रकाश’ या गं्रथातूंनही त्यानंी 
धमगचचा केली. 
 

इ.स. १८६१ मध्ये मंुबई हायकोिंाच्या वतीने ‘प्रहदु धमगशास्त्राचे सार’ तयार करण्यासाठी त्याचंी 
हनयुक्ती झाली होती. प्राथगना समाजाच्या कायाशी त्याचंा घहनष्ठ संबंध होता. पुढे स्वामी दयानंदाचं्या 
हवचाराचंा त्याचं्यावर प्रभाव पडला. याचा अथग त्याचें धमगप्रचतन सतत चालू होते. 
 

नव्या काळाचे संदभग लक्षात घेऊन प्रहदू धमाला आलेली अवकळा नाहीशी केली पाहहजे ही भहूमका 
त्यानंी घेतली. धमग हा अपहरवतगनीय असतो ही सनातन कल्पना त्यानंी उखडून िंाकली. धमग हा 
समाजासाठी आहे. समाज बळकिं आहि एकसधं करताना जुनािं धमगकल्पना सोडून हदल्या पाहहजेत, असे 
ठाम मत ते व्यक्त करीत होते. त्यानंी म्हिंले आहे, 
 

‘सापं्रतकाळचे लोक इतके मूखग आहेत की त्यासं चाल म्हिजे काय? असे कोिी पुसले तर ते 
म्हितात, ‘अरे, चाल म्हिजे धमग.’ कमगकाडंाने आहि हनरथगक चालीरीतींनी वढेला गेलेला धमगहवचार 
हास्यास्पद बनला आहे. सोवळे-ओवळे, पुरुर्षाचें सोवळे, बायकाचें सोवळे, खरकिें, हशळे, उषे्ट याहवर्षयी 
हजारो नेम आहेत. पन्नास हठकािी पािी प्रशपतात, दोनश े हठकािी हात धुतात, तीनश े हठकािी पाय व 
जागोजाग देवपूजा आहि सोवळे मनस्वी करतात. सकाळपासून संध्याकाळपयंत असे ढोंग करतात.’ हे सवग 
ब्राह्मिाचं्याच घरात होत होते असे नव्हे. इतर समाजातही नानाप्रकारची हक्रयाकाडें होतीच आहि आजही 
आहेत. यामुळे धमाची मूळ पे्ररिा क्षीि होत गेली. हकत्येक हक्रयाकाडं बाष्ट्कळ आहि अनैहतक स्वरूपाचे 
असते. पि पुरािात हलहहले म्हिून ते रूढ झाले. सामाहजक जीवन आहि नीती याचं्या के्षत्रात धमाचा 
हस्तके्षप होऊ नये हा बुहद्धवादी हवचार लोकहहतवादींनी साहंगतला आहे. त्याचं्या एका बहुचर्थचत गं्रथासबंंधी 
येथे माहहती देिे आवश्यक वािंते. 
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‘आगमप्रकाश’ आहि ‘हनगमप्रकाश’ असे दोन गं्रथ त्यानंी गुजरातीतून हलहहले. त्याचंा अनुवाद 
मराठीत इ. स. १८८४ मध्ये प्रहसद्ध झाला. या गं्रथात तंत्रमागावर झगझगीत आहि हवदारक प्रकाशझोत 
िंाकला आहे. धमाला बीभत्स, घृिास्पद अनैहतक स्वरूप काही पुरािानंी आहि गं्रथानंी कसे हदले याचे 
दशगन ‘आगमप्रकाशात’ घडवले आहे. शाक्तपंथ प्रकवा तंत्रमागग म्हिजे मद्, मासं आहि मथुैन या गोष्टी 
सरासपिे करिे म्हिजेच धमग ही समजूत दृढ होत चालली होती. महाराष्ट्रातही हा शाक्तपंथ बराच जोर 
धरीत होता. त्यामुळेच लोकहहतवादींनी या पंथाचे घािेरडे स्वरूप उघडे करून त्यावर प्रचंड प्रहार केला 
आहे. घािरेड्या आचारहवचाराचें समथगन करण्यासाठी अनेक आचायग आहि पंहडत यानंी शकेडो गं्रथ 
हलहहले. त्यातली काही नाव े लोकहहतवादींनी हदली आहेत. ‘बालाहवलासतंत्र’, ‘प्रलगतंत्र’, ‘प्रलगागम’, 
‘कौलचंहदका’, ‘श्यामारहस्य’ इत्यादी नानाप्रकारचे गं्रथ हनमाि झाले. या सवग गं्रथात भरपूर मद् हपण्याचा 
आहि यथेच्छ मासंभक्षिाच्या स्वैर उपभोगाचा व अनेक अनैहतक गोष्टींचा हनलगज्जपिे व्यवहार केला म्हिजे 
ईश्वर प्रसन्न होतो असे अजब समथगन केले आहे. हकळसवाण्या अनैहतक हक्रयानंा धमग समजून त्याचंा आचार 
करिाऱ्या मूखग लोकाचं्या प्रवृत्तीवर लोकहहतवादींनी अत्यंत प्रखर हल्ला चढवनू या शाक्तपंथाचे 
महाराष्ट्रातून त्यानंी उच्चािंन केले. व्यहभचार करिे हा धमग आहि तो धमग ज्यात हलहहला ते पहवत्र गं्रथ असे 
मानिे ही हवकृतीची परमावधी आहे. हे अनेक गं्रथ लोकहहतवादींनी वाचून त्यावर साधार िंीका केली. ते 
म्हितात, ‘हकत्येक वचनाचंा अथग समजून घेिे हे अत्यतं हनलगज्जतेचे काम आहे.’ धमगहवचारावर उत्पन्न 
झालेली असली हवर्षारी बाडंगुळे कापून काढण्याचे काम ‘आगमप्रकाश’ या गं्रथाच्या द्वारे लोकहहतवादींनी 
केले. खरे तर शाक्तपंथ हा धमगपंथ नसून तो घािेरड्या व्याहभचाराकंडे घेऊन जािारा कािेंरी मागग आहे. या 
गं्रथाचें समथगन काही शास्त्री-पंहडतही करीत असत. लोकहहतवादींसारखा एक श्रेष्ठ हवचारवतं या हवकृत 
पंथाची मुळे उपिूंन िंाकतो हेच खरे ‘धमगकायग’ आहे. 
 

धमग म्हिजे हनबुगद्ध आचाराचंा, घािेरड्या हक्रयाकमांचा आहि हवकृत हवचाराचंा खेळ नव्हे. जे 
शास्त्रीयदृष्ट्या चुकीचे आहे व ज्याचा धमाशी हतळमात्रही संबधं नाही, जे भ्रष्ट हवचारातून उत्पन्न झाले ते 
पूिगपिे उद् ध्वस्त करिे आहि नैहतकतेची घडी बसविे हाच खरा धमगहवचार आहे. संत ज्ञानेश्वर, सतं 
तुकाराम यानंी हेच काम आपापल्या पद्धतीने केले. तुकोबा तर म्हितात, ‘झाडू संताचें मारग I आडरानी 
भरले जग I’ आडरानात फसलेल्या जगाला स्वच्छ आहि प्रशस्त मागावर आिायची भहूमका संतानंी घेतली 
होती. तीच भहूमका लोकहहतवादींनी, फुले आहि आंबेडकरानंी घेतली. धमग हा सोवळ्या-ओवळ्यात प्रकवा 
कमगकाडंात नसतो. तो मनातल्या सुहवचारात आहि सवांच्या सुखासाठी सेवाबुद्धीने काम करण्यात असतो. 
लोककल्यािासाठी भोळ्या-भाबड्या बायकानंा आहि अडािी लोकानंा हनष्ट्फळ कमगकाडंात अडकावनू 
त्याचं्याकडून दानदहक्षिा उपिंण्यासाठी काहीतरी मूखग हवहधहनयम तयार करिे हा कधीही ‘धमग’ असू 
शकत नाही. स्वाथी पुरोहहतानंी धमात अनेक गोष्टी घुसडून त्याचा प्रवाह दूहर्षत केला. आजही भ्राहंतष्ट 
धमगहवचारात लक्षावधी, कोयवधी मािसे आकंठ बुडाली आहेत. तीथाच्या हठकािी हजारो लोक 
घािेरड्या पाण्यात बुचकळ्या मारतात. रोगाची साथ घेऊन घरी येतात. यज्ञात धान्य जाळतात. 
देवदेवताचं्या समोर पशूचंा बळी देतात. एखाद्ा फहकराच्या प्रकवा बाबाच्या नादी लागनू गंडेदोरे-ताईत 
घेतात. असल्या वडे्या आचारहवचारावंर समाजसेवकानंी हल्ल ेचढवनू योग्य धमाची हशकवि हदली पाहहजे. 
समतेत आहि ममतेत खरा देव आहि खरा धमग असतो. 
 

लोकहहतवादींनी धार्थमक आचारहवचाराचें हवश्लेर्षि करिारे जे गं्रथ हलहहले ती त्याचंी धमगसेवा 
आहे. त्याचंा दृहष्टकोन लोककल्यािाचा आहे. आपल्या लेखनातून त्यानंी कमगकाडंाचंा आहि भिं-हभक्षुकाचंा 
जो कठोर उपहास केला तो सयुहक्तकच वािंतो. ते म्हितात, 
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‘आता जो धमग चालला आहे हा धमग नव्हे. हा बेबंद गोंधळ आहे. यात काही नाही. नीती नाहीशी 
झाली व धमग बुडाला. मला तर धमग कोठे हदसत नाही. म्हिून धमाची स्थापना करण्याचा माझा यत्न आहे. 
जे गैररीतीने चालतील तेच भ्रष्ट म्हिावते. आचार हे केवळ सोंग आहे. नीतीचे ज्ञान व्हाव े म्हिून आचार 
साहंगतला आहे.’ परमाथाभोवतीच प्रपगा घालत बसलेल्या धमगकल्पना हनरुपयोगी आहेत असे मत त्यानंी 
माडंले आहे. पोर्थ्या-पुरािाचंा धाक न बाळगता ‘युगपरत्व ेशास्त्रही हफरवले पाहहजे’ हा खिखिीत हवचार 
त्यानंी स्पष्ट केला. ‘आगमप्रकाश’ हलहहताना धमाचा तकग शुद्ध उपदेशही त्यानंी केला. धमगभावनेने मानवी 
जीवन सुंदर आहि हनकोप व्हाव.े हा हेतू हेच धमाचे सामर्थ्यग असते. 
 

आज एकहवसाव्या शतकात आपि येऊन पोहोचलो. पि अजूनही पोर्थ्या-पुरािे सुिंली नाहीत. 
आता तर धमाचे नाव घेऊन मािसे जाळपोळ करतात प्रहसा करतात. म्हिजेच धमग या शबदाचा उच्चार 
करीत अधमग आहि अनीती याचंा बेदरकार व्यवहार करतात. अजूनही या जगाला खऱ्या धमाची हदशा 
दाखविारे संत आहि सुधारक याचंी आवश्यकता आहे. इतकेच या बाबतीत म्हिता येईल. 
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६. आिखी कािी वैणशष्यपूिम पुस्तके 
 

सामाहजक जािीव असलेला लेखक आहि सुधारक आपले प्रबोधनाचे कायग सतत करीत असतो. 
लोकहहतवादी याचें लेखनाचे व प्रचतनाचे हवर्षय पाहहले की आियग वािंते. नानाहवध हवर्षयावंर ते माहहती 
हमळवायचे, हतचे हिंपि करून ठेवायचे आहि नंतर त्यावर लेखन करायचे. समाज, राज्य, इहतहास, धमग, 
अनेक जातीजमाती व त्यातले आचारहवचार, जुने पंथ, साधुसंत व लढवय्ये वगैरे असंख्य गोष्टीसबंंधी 
जागरूकपिाने त्यानंी हलहहले आहे. मंुबईमध्ये १८५७ मध्ये हवद्ापीठाची स्थापना झाली. पि 
लोकहहतवादी हे हवद्ापीठपूवग युगाचे प्रहतहनधी असलेले हवचारवतं आहि लेखक आहेत. न्यायखात्यातल्या 
या वहरष्ठ अहधकाऱ्याने ज्ञान आहि माहहती याचें किन् कि प्रयासाने गोळा केले. हा केवळ छंद नव्हता. 
स्वतःच्या आनंदासाठी हलहायचे ही त्याचंी भहूमका नव्हती. एखादा कलावतं आपल्या कलेच्या उपासनेत 
स्वतःला पूिगपिे बुडवनू िंाकतो आहि माझा कलाहवष्ट्कार हा ‘स्वान्तःसुखाय’ आहे असे म्हितो. 
लोकहहतवादी हे कलावतं नव्हते. ते ज्ञानोपासक होते आहि त्यापेक्षाही अहधक ते समाजपहरवतगनाच्या 
कायात गढलेले सुधारक होते. म्हिूनच हमळवलेली सवग माहहती ते आपल्या लेखनातून समाजाला देत 
राहहले. पुस्तक प्रहसद्ध करायची आहि हजज्ञासू लोकानंा ती फुकिं वािंायाची या मागे ज्ञानप्रसाराचा हेतु 
होता. ‘लोकहहतवादी’ या हनयतकाहलकात त्यानंी जाहीर केले होते की, ‘ज्यानंा आपली पुस्तके पाहहजे 
आहेत त्या परगावाच्या वाचकानंी केवळ िंपालखचग पाठवावा. पुस्तके मोफत हमळतील.’ एका अथाने 
लोकहहतवादींनी जीवनभर ‘ज्ञानयज्ञ’ केला. ही समाजसमर्थपत वृत्ती हेच त्याचें वैभव होते. त्याचं्या सवगच 
लेखनासंबधंी येथे हवचार व्यक्त करता येिार नाहीत पि काही महत्त्वाच्या हवर्षयावरील त्याचं्या हवचाराचंा 
परामशग घ्यायचा आहे. 
 
मिाराष्र देशातील कामदाराांनी सांभाषि  
 

हे पुस्तक इ. स. १८५३ मध्ये प्रकाहशत झाले. या लहानशा पुस्तकाचा हवर्षय ‘लाच खाण्याचे 
दुष्ट्पहरिाम’ असा आहे. कामदारासंमोर झालेले व्याख्यान त्यानंी पुस्तकरूपाने पुढे ठेवले आहे. 
‘शतपत्रा’ंतूनही ‘लाच’ आहि ‘लाचेचा गुन्हा’ या लेखातून हा हवर्षय त्यानंी माडंलेला होता. सरकारी 
नोकरीचा दीघग अनुभव आहि समाजाचे हनरीक्षि यावर आधारलेले त्याचें हवचार अहधकृत मानावते असेच 
आहेत. लाच घेण्याची प्रवृत्ती ही एखाद्ा असाध्य रोगासारखी आहे. हा रोगही सासंर्थगक आहे. लाच घेिे 
आहि देिे यामुळे सावगजहनक जीवन रोगिं बनत जाते. सामाहजक नीतीच्या चौकिंीत लाच देण्याघेण्याला 
स्थान नाही. म्हिून कामदारानंा अनूलक्षून ते म्हितात, 
 

‘तुम्हासं मी आिखी सागंतो की लाच खािे चोरीपेक्षाही नीच आहे.’ कामदारानंा हमळिारे वतेन 
म्हिजे रयतेचे काम केल्याचा मोबदला असतो. ‘कारि की, जे तुम्ही खाता हपता ते सवग रयतेचे उधार घेता. 
त्याचंी फेड काम बरोबर केल्याहशवाय व्हावयाची नाही.’ ही भहूमका अहधक तकग शुद्ध आहे. पाप, पुण्य व 
ईश्वराची भीती इत्यादी हवचारापेंक्षा आपि जनतेचे देिे लागत आहोत. ते देिे प्रामाहिकपिे देऊन िंाकले 
पाहहजे हीच खरी नीती आहे. पि पूवीपासून सामान्य कामगार असो प्रकवा मोठा अहधकारी असो यानंा लाच 
खाण्याची आहि श्रम न करता श्रीमंत होण्याची सवय लागलेली आहे. लाचलुचपतीच्या हवरुद्ध कडक 
कायदे असले कायद्ाने लोकमन वळवता येत नाही. त्यासाठी पुन्हा पुन्हा हवचारातून प्रबोधन केले पाहहजे. 
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‘प्रहदू लोक लाच खातात याचा संशय नाही. कंपनीसरकारचे चाकरात हजारात लाच न खािारा व 
ईश्वरास हभऊन चालिारा क्वहचत असतो. बाकी सवग हशपायापंासून हप्रत्न्सपॉल सदर अमीनपयंत शपथेचा 
व्यहभचार करतात. याचे कारि असे की या लोकासं ज्ञान आहि धमग नाही हे एक आहि दुसरे इंग्रज लोकासं 
प्रहदु लोकाचंी परीक्षा कहरता येत नाही... जरी इंग्रजानंी भगीरथ प्रयत्न केला तरी हे अडून अडून लाच 
खातात हे जगप्रहसद्ध आहे आहि वास्तहवक पाहहले तर तो मनुष्ट्य मुन्सफाचे काम कहरतो. तो वतेनाइतका 
प्रकबहुना जास्तीत खचग करून सालात पाच हजार रुपये जवळ करतात. तसाच नाझरही सालाचे पाच 
हजार रुपये हमळवतो. सामान्य कारकूनही दहा वर्ष ेकरतो तर तो दोन हजार रुपये जवळ करतो. तसेच 
चपराशी पगाराच्या दुप्पिं हमळवतात. फौजदार व मामलेदारही याचप्रमािे जर बारीक शोध केला तर ही 
सवग बातमी लागते.’ 
 

लाच खाण्याच्या दुष्ट सवयीमुळे जनता लुबाडली जाते. सरकारचीही फसविूक होते. 
लोकहहतवादींनी या प्रवृत्तीवर िंीका करताना सामाहजक हहताचा हवचार अहधकाशंाने करून कामदारानंी 
लाचलुचपतीपासून अहलप्त राहाव े असा पहरिामकारक उपदेश केला आहे. लेखकाने सरकारी नोकरीत 
अनेक वर्ष ेकाढली असल्यामुळे लाच खाण्याची रोगिं प्रवृत्ती कशी खालपासून वरपयंत गेली आहे याची 
त्यानंा माहहती होती. आज या पुस्तकाला दीड शतक उलिूंन गेले. लाच घेण्यादेण्याची सवय कोित्याही 
अथाने कमी झालेली हदसत नाही. लाच घेिे ही पूवी हवकृती होती. आता ती प्रकृती बनली आहे. ‘आपि 
एकदाही कोिाकडून लाच घेतली नाही.’ असे सागंिारा एकही प्रामाहमक अहधकारी प्रकवा कामदार 
सापडिे कठीि आहे. भ्रष्टाचाराने आहि स्वाथाने जीवनाची सवगच के्षते्र बरबिूंन हनघाली आहेत. याबिल 
खंत वािंावी अशीसुद्धा पहरत्स्थती उरली नाही. शाळेत हवद्ार्थ्याला प्रवशे देताना शाळेच्या संचालकालाही 
हजारो रुपयाचंी लाच आज हदली जाते. हशक्षिाचा के्षत्रातही भ्रष्टाचाराने हातपाय पसरले आहेत. 
हवद्ार्थ्याच्या मनावर शाळेत प्रवशे करतानाच होिारे हे ससं्कार पाहहले म्हिजे प्रचता वािंते. भ्रष्टाचाराच्या 
बाबतीत जगात भारताचा क्रम बराच वरचा आहे हे ऐकल्यावर हाच का तो रामाचा देश? हाच का 
हहरिदं्राचा देश? लोकहहतवादींनी या सामाहजक व्यंगावर नेमके बोिं ठेवनू कामदारानंा हवचारले आहे, 
 

‘वास्तहवक पाहहले तर गरीब लोकासं लंगोिंी आहि कोंड्याची भाकर पुरती हमळत नाही. आहि 
तुम्ही उंच उंच वसे्त्र नेसता, बरे, तुम्ही कधी मागावर वसे्त्र स्वहस्ते काहढली आहेत? तुम्ही सोन्याचे दाहगने 
घालता, बरे, तुम्ही मोळ्या डोक्यावर कधी आिल्या आहेत? तुम्ही सुंदर भाज्या खाता ं बरे, तुम्ही कधी 
मळ्याला पािी घालण्याकहरता मोिं हाहकली? गरीब लोकाचं्या मेहनतीपुढे तुमची मेहनत काही नाही. तरी 
तुमच्या घरी रुपयाचं्या थैल्या, दाण्याच्या हढक्या आहि कापडाचे गठे्ठ येऊन पडतात. तेव्हा तुमच्या मनात 
असा हववके यावा की ही संपत्ती आमच्या घरी कोठून आली? ही कोिी आहिली?’ 
 

या उताऱ्यात व्याख्याते लोकहहतवादी याचं्या मनातली तळमळ व्यक्त झाली आहे. वकृ्तत्वगुिाने 
निंलेली ही शलैी श्रोत्यानंा आहि वाचकानंा भारून िंाकिारी आहे. कामदारापंढेु हे भार्षि लेखकाने दीड 
शतकापूंवी केले. पि लाचलुचपत हा हवर्षय दीघगकाळापासून गंभीर बनलेला हवर्षय आहे. आपल्या देशात 
आजही हा एक ज्वलंत हवर्षय होऊन बसलेला आहे. लाच खाण्याचे मूळ अनावर धनलोभ हेच आहे. 
कोितेही पहरश्रम न करता केवळ हातातल्या लहानमोठ्या सते्तचा उपयोग करून श्रीमंत होण्याचा एक 
साधा सोपा मागग म्हिून बहुसंख्य कामदार या लोभाला बळी पडतात. लाचेच्या दोर्षाचंी तीन कारिे 
लोकहहतवादींनी साहंगतली आहेत. ‘प्रथम लोकाचंा मूखगपिा हेच कामदारासं चिंक लाहवतात. ते लाच 
देिे हा गुन्हा समजत नाहीत. दुसरे दुराचारी, दुजगन व मूखग कामदार लाच घेतात. हतसरे साहेब लोक वगैरे 
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अज्ञान असतात. त्यासं कोिाला अहधकारावर नेमाव ेकळत नाही.’ सुमारे बारा पानाचंी ही पुत्स्तका आजही 
वाचताना त्यातील हवचार जसेच्या तसे स्वीकारावते इतके महत्त्वाचे वािंतात. या पुस्तकाच्या तीन 
आवृत्त्या हनघाल्या. तत्कालीन वृत्तपत्रानंी यावर उत्तम अहभप्राय हदल्याची नोंद आहे. पुस्तकाचे नाव जरी 
‘महाराष्ट्र देशातील कामदाराशंी संभार्षि’ असे असले तरी हे संभार्षि भारतीय कामदाराशंी आहे. काळ 
उलिूंन गेला तरी जे प्रश्न अहधकाहधक उग्र बनत चालले आहेत त्यातला हा लाचलुचपतीचा एक प्रमुख 
प्रश्न आहे. ‘सत्यमेव जयते’ हे हबरुद अहभमानाने हमरविाऱ्या देशात लाचलुचपतीची पाळेमुळे खोलवर 
गेलेली आहेत. ती नष्ट करण्यासाठी कायद्ाबरोबरच लोकमनात सत्यवचन आहि सदाचार याचंी बीजे 
पुन्हा पुन्हा पेरली पाहहजेत. लाचलुचपतींवर श्रीमतं झालेले अहधकारी तीथगयात्रा करतात. सत्यनारायि 
करतात. मंहदरमहशदीत जातात. पि त्यामुळे त्याचं्या भ्रष्ट मनाचे शुद्धीकरि कसे होिार? 
 
बोधपत्र 
 

हे छोिेंखानी पुस्तक इ. स. १८७८ मध्ये लोकहहतवादींनी प्रकाहशत केले. ‘बोधपत्र’ या 
शीर्षगकावरून पसु्तकाचा हवर्षय आहि आशय लक्षात येतो. एखाद्ा व्याख्यानासारखेच याचे स्वरूप आहे. 
भारे्षतली सुबोधता आहि लेखकाच्या मनातली लोकाहंवर्षयीची आपलुकी याचा प्रत्यय या संपूिग लेखनातून 
येतो. सुरुवातीलाच ‘स्वदेश बाधंव-दादा, बाबा, भाऊ व ताई या सवांस पे्रमपूवगक हवनंती’ असे संबोधून 
तुम्हास चार गोष्टी सागंावयाच्या आहेत. असे म्हिंले आहे. जीवन कसे जगाव,े ते सुखकर आहि सुंदर कसे 
कराव ेयाचे मागगदशगन आपल्या अनुभवातून त्यानंी केले. एका ज्ञानवतंाने सुखी जीवनाचा केलेला बोध हेच 
या पुस्तकाचे स्वरूप आहे. या बोधाचे स्वरूप साकेंहतकच आहे. पि तरीही मनःपूवगक उच्चारलेले प्रकवा 
हलहहलेले उपदेशपर शबद मनाचा ठाव हनहित घेतात. या प्रकारचा उपदेश खरे तर त्याचं्या प्रत्येक गं्रथातून 
सापडतो. त्याचें स्वतःचे जीवन हेच मुळात एक ‘बोधपत्र’ होते आहि त्यामुळे इतरानंा उपदेश करण्याचा 
त्यानंा अहधकार होता. आपल्या आयुष्ट्यात नैहतक तत्त्वाचें हनष्ठनेे पालन केले पाहहजे. कदाहचत आज हा 
सारा उपदेश पंतोजीछाप वािूंन तो हनरुपयोगी प्रकवा हनरथगक आहे, अशी िंीका भोगवादी प्रवृत्तीचे लोक 
करू शकतील. जे व्यसनाचं्या व वासनाचं्या जाळ्यात अडकलेले असतात ते नैहतकता, धार्थमकता वगैरे 
मूल्याचंी िंर उडव ू शकतील. बेफामपिाने प्रत्येक गोष्टीची लंपिंवृत्तीने चव घेण्याची चिंक लागलेल्या 
मािसानेसुद्धा हे ‘बोधपत्र’ एकवळे वाचले पाहहजे. उदाहरिाथग, एका हठकािी लोकहहतवादी म्हितात, 
 

‘पुरुर्षाथग करण्याचे प्रयत्नी असाव.े पहहला पुरुर्षाथग हवद्ा. दुसरा पुरुर्षाथग धमग. हतसरा पुरुर्षाथग द्रव्य 
आहि चवथा पुरुर्षाथग परोपकार व सत्कीती.’ हे चार पुरुर्षाथग जीवन यशस्वी करण्यासाठी आवश्यकच 
आहेत. आजही हे पुरुर्षाथग कुिीतरी हवद्वान अहधकारी मािसाने झडझडून साहंगतले पाहहजेत. कारि 
हवकार आहि वासना याचं्या प्रवाहाबरोबर वाहात चाललेल्या असंख्य मािसाचं्या आयुष्ट्याची वािं चुकली 
आहे. आपली वािं चुकली हेही त्यानंा कळत नाही. प्रत्येक क्षि भोगला पाहहजे.’ इंहद्रयाची तृप्ती हेच 
परमसुख. या भ्रहमष्ट हवचारात भोवडंिाऱ्या लोकानंा हवद्ा, धमग, द्रव्य आहि परोपकार याचंी महती 
कुिीतरी हववरून साहंगतली पाहहजे. लोकहहतवादींनी ते कायग केले आहे. हे पुस्तक वाचताना कोिी संत 
जीवन जगण्याची वास्तहवक रीती समजावनू सागंत आहे असेच वािेंल. नाहीतरी ‘लोकहहतवादी’ हे नाव 
धारि करिारा मनुष्ट्य संत प्रकृतीचाच असू शकतो. 
 

‘सत्याचा शोध करावा. मंत्र-तंत्र, नवस, हकमया, भतू, मुहूतग, प्रश्न, शकुन ह्या सवग भ्रातंी आहेत. 
हवद्ाभ्यास पूिग झाल्याखेरीज मुलाचे लग्न करू नये. गं्रथ वाचवण्याची सवय होईल हततकी करावी.’ या 
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शबदातंील सत्यावर भाष्ट्य करण्याचे कारि नाही. मंत्र, नवस, हकमया, मुहूतग यावर सव्वाश ेवर्षांपूवी ‘भ्रातंी’ 
म्हिून हशक्का मारिारे लोकहहतवादी बुहद्धवादी आहेत. आजही म्हिजे एकहवसाव्या शतकात 
उच्चहवद्ाहवभहूर्षत लोक शकुन पाहतात. नवस करतात. मंत्र, तंत्र आहि होमहवन याला महत्त्व देतात. 
गंडेदोऱ्याचं्या आहारी जातात. पि इ.स. १८४८ साली ‘बुद्धी हीच बलवान मानली पाहहजे’ ही घोर्षिा 
लोकहहतवादींनी केली होती. आज बुहद्धमानाचंीच बुद्धीवरची श्रद्धा हवचहलत झाली आहे. पुस्तकाचा शवेिं 
करताना लोकहहतवादींनी म्हिंले आहे, 
 

‘संसार तीन प्रकारचे आहेत. अल्प, मध्यम आहि उत्तम. अल्पसंसारी स्वाथग मात्र कहरतात व आपले 
पोिं भरून पोरेबाळे पोहसतात. यापलीकडे त्यासं काही हदसत नाही. मध्यम संसारी हे कीतीवर लक्ष्य देतात 
आहि उत्तम संसारी हे परोपकारी हनमग्न असतात. यावस्त उत्तम संसाराकडे वळवेल हततके यथासामर्थ्यग 
वळाव.े’ 
 

तीन प्रकारची संसारी मािसे त्यानंी साहंगतली. अल्पसंसारी केवळ स्वतःच्या सामान्य वतुगळात 
हफरत असतो. त्याच्यासमोर उच्चतर ध्येय नसते. पोिं भराव ेआहि पोराबाळानंा जगवाव,े असला क्षुद्र संसार 
तर कावळे आहि हचमण्यादेखील करतात. मध्यम संसारी हा कीतीचा पाठलाग करतो. आपल्याभोवती 
प्रहसद्धीच्या झगमगािंाचे वलय कसे हनमाि होईल, याच प्रचतेत तो असतो. तो कीतीलाच सवगस्व मानतो. 
पि उत्तम संसारी मात्र सवांशी सहकंप पावतो. समाज सुखी व्हावा म्हिून आपल्या सुखाचाही त्याग करतो. 
येथे संत तुकारामाचं्या प्रहसद्ध अभगंाची आठवि होते. 
 

‘जे का रंजले गाजंले I त्याहंस म्हिे जो आपलेु I 
साधु तोहच ओळखावा I देव तेथेहच जािावा II’ 

 
साधुत्वाची आहि देवत्वाची उत्कृष्ट व्याख्या तुकोबानंी सुबोध शबदातूंन केली आहे. अशाच सुबोध 

शबदातंले हे ‘बोधपत्र’ लहान असले तरी ते मािसाला एका अथगपूिग जीवनाची वािं दाखव ू शकते. 
लोकहहतवादींनी मोठे गं्रथ हलहहले त्याप्रमािे लहान पुत्स्तकाही हलहहल्या. जमेल त्या माध्यमातून त्यानंी 
लोकाशंी ‘संवाद’ केला. ‘बोधपत्र’ हे त्याचेच एक उदाहरि. त्याचंी शलैी संभार्षिासारखी आहे. सोपी, 
सुिंसुिंीत वाक्ये, पि हजव्हाळ्याने भरलेली. सानेगुरुजींच्या शलैीची आठवि व्हावी अशी याची भार्षा आहे. 
गं्रथाची भार्षा आहि सभेला प्रकवा हनवडक लोकानंा संबोहधत करण्याची भार्षा यात फरक असतो. 
 

‘कहलयुग’ आहि ‘हभक्षुक’ अशी आिखी दोन उल्लखेनीय लहान पुस्तके आहेत. मंुबईच्या 
आयगसमाजात लोकहहतवादींनी ‘कहलयुग’ या हवर्षयावर एक व्याख्यान हदले होते. त्याचे सार या पुस्तकात 
आहे. ‘कहलयुगा’मध्ये परागती होत जाते. दुःखाचंी वाढ होते. अशा प्रकारच्या काही कल्पना आहेत. या 
भ्रममूलक कल्पना नाहीशा करून मािसाची प्रगती आहि अधोगती ही त्याच्यावरच अवलंबून असते. म्हिून 
हनराशावाद सोडून हदला पाहहजे हे यातल्या हववचेनाचे मध्यवती सूत्र आहे. अपकर्षग हा कहलयुगाचा धमगच 
आहे, ही समजूत प्रहदू समाजाच्या हाडीमाशी हखळून बसली आहे. हतचे खंडन करून नव्या हवचाराचंी कास 
मनुष्ट्याने धरली पाहहजे. पुरुर्षाथी हवचाराचंा पाठपरुावा केला पाहहजे, हा हवचार या व्याख्यानातून त्यानंी 
ठासून माडंला आहे. लोक समजतात की ‘कहलयुगा’त ज्ञान, धमग, संस्कृती या सवग गोष्टींचा ऱ्हास होत 
जािार, पि ही कल्पना पूिगपिे लोकहहतवादींनी खोडून िंाकली आहे. मागील युगापेक्षा या कहलयुगात 
मनुष्ट्य अनेक कारिानंी दुःखी होईल, कारि हे ‘कहलयुग’ आहे. असल्या चुकीच्या कल्पना शास्त्रपरुािानंी 
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आपल्या डोक्यात कोंबल्या आहेत. ज्ञानाचा आहि पुरुर्षाथाचा मागग सोडून केवळ परंपरेच्या ढोलीतच 
आंधळेपिाने बसून राहण्याची वृत्ती वाढल्यामुळे आपली परागती होत आहे. लेखक म्हितात, 
 

‘आपि सवांनी असे लक्षात धरले पाहहजे की, असत्य, अधमग, ढोंगीपिा, हवद्ाहीनता, 
बुद्हधहीनता, बलहीनता ही सवग हिंण्याजोगी आहेत. आपली भ्रातंी आपि िंाकून जागृत होऊ तर 
दुसऱ्यास जागतृ करू आहि सत्याची व हवदे्ची वृद्धी करता येईल आहि सत्ययुग म्हिजे आपली चागंली 
त्स्थती आपिास पुनरहप ईश्वरकृपेने प्राप्त करून घेता येईल, अशी उमेद धरावी. आहि प्रयत्नास मागे पडू 
नये.’  
 

हताश झालेल्या लोकानंा प्रयत्नवाद हशकवण्याची गरज होती. पुराहिक, कीरत्नकार वगैरे लोक 
भतूकाल तेवढा चागंला होता, वतगमानकाळात काही नाही. आपले ऋर्षीमुनी चागंले होते. आता या 
कहलयुगात काहीच चागंले होिार नाही, अशी हवफलतावादी हवचारसरिी माडंत होते. लोकाचं्या मानहसक 
आहि बौहद्धक शक्तीला चेतना देण्याचे कायग समाजातल्या हवचारवतंानंी केले पाहहजे. हीच भहूमका घेऊन 
लोकहहतवादींनी आपले हे व्याख्यान पुस्तकरूपाने प्रहसद्ध केले. समाजजीवनात हनराश हवचाराचं्या लािंा 
मधून मधून उचंबळत असतात. ती लािं पुन्हा येऊ नये आहि समाजाचे धैयग गळून जाऊ नये यासाठी 
रसरशीत कमगवाद हशकवावा लागतो. प्रत्येकाच्या मनात आहि बुद्धीत कतृगत्वाची हठिगी असते. हतच्यावर 
वळेीच फंुकर घातली नाही तर ती हवझनू जाते. समाज आहि राष्ट्र वर्षानुवर्ष,े शतकानुशतके हनराशचे्या 
अंधारात हखतपत पडतात. त्यानंा उत्साहाचा आहि धैयाचा प्रकाश देिारी हवचारधारा हमळाली पाहहजे. 
समाजहनष्ठ हवचारवतंाचें हे काम असते. 
 
णभक्षान्नावर जगिारा उपयोगशूहय वगम 
 

‘हभक्षुक’ या पुस्तकातून हभके्षवर जगिारा आहि स्वतःला त्यागी समजिारा जो हरकामिेंकडा वगग 
आहे त्याच्यावर लोकहहतवादींनी िंीका केली आहे. ते म्हितात, 
 

‘साधु काही हपकवीत नाहीत. दुसऱ्याने हपकवाव े तेव्हा त्यानंी खाव.े परंतु हपकविारे हे हलके 
पदवीचे आहि आपि त्यागी म्हिून श्रेष्ठ पदवीचे व मेहनत करिाऱ्या लोकानंी आपिास फुकिं पाळाव ेअशी 
त्यानंी लोकाचंी समजूत घालून हदली आहे.’ अनेक प्रकारचे हभक्षुक असतात. के्षत्र, उपाध्ये, तीथगवासी, 
पुजारी, कावडे, सोमयागी, चोब,े बडव,े दासरी संन्यासी, ब्रह्मचारी, मंत्रशास्त्री अशा हनरहनराळ्या नावानंी 
या पोिंभरू लोकानंी समाजाचे शोर्षि चालवले आहे. दाहंभक संन्यासी आहि हभक्षुक याचंा समाजात 
सुळसुळािं झाला आहे. आपल्याठायी काहीतरी दैवी आहि आध्यात्त्मक सामर्थ्यग आहे असे भासवनू जनतेचा 
बुहद्धभेद करिारा हा वगग लोकहहतवादींनी आपल्या िंीकेने थोपिूंन काढला आहे. हे बहुसंख्य हभक्षुक 
दुगुगिी, व्यसनी असतात. अघोरपंथी, शाक्त, गोसावी इत्यादींनी केलेल्या अनाचाराचंी माहहती त्यानंी 
साहंगतली आहे. पंचाक्षरे, भतुाळे, डाहकिी, गुरव, कौल लाविारे, देवस्की करिारे या सवांवर अचकू 
प्रहार केले आहेत. अज्ञान आहि धमगभोळेपिा याचंा प्रसार करून समाजाच्या बुद्धीला ग्रासिारा हा वगग 
आहे. तो देशाच्या संपत्तीत कोितीही भर घालीत नाही. प्रहदू धमातल्या हभक्षुकापं्रमािेच बौद्ध, जैन, शवै, 
मुसलमान इत्यादी हभन्न हभन्न धमग आहि सपं्रदाय यातंील साधुसंन्याशाचंी माहहती हदली आहे. समाजानेही 
आपल्या दानधमाच्या कल्पनेत काही मूलभतू बदल करावते असे साहंगतले आहे. ‘हभक्षुक’ या 
पुस्तकातल्यासारखाच अहधक हवस्तृत आहि व्यापक हवचार ‘आगमप्रकाश’ या गं्रथात केलेला आहे. 
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‘हभक्षुका’वर िंीका केल्यामुळे हभक्षुकवगग आहि समाजातला भोळाभाबडा वगग दुखावला गेला. 
लोकहहतवादींवर अवाच्य िंीका करिाऱ्यातं हा वगग सामील झाला असला तर त्यात आियग नाही. 
समाजसुधारक हा समाजाने हदलेल्या हशव्यावंरच जगतो, असे म्हिण्याइतपत सुधारकाचंी प्रनदा झाली 
आहे. 
 

सुप्रहसद्ध फारसी कवी सादी याचं्या ‘गुहलस्तान’ या गं्रथाच्या आठव्या अध्यायाचे भार्षातंर करून ते 
‘पुष्ट्पवन’ या नावाने इ.स. १८५१ मध्ये लोकहहतवादींनी प्रकाहशत केले. फारसी भार्षा त्यानंा उत्तम अवगत 
होती. खूप वाचाव े आहि चागंले आढळेल ते मराठीत आिाव,े ही त्याचंी धडपड साहहत्यवाढीला पोर्षक 
होती. हा अनुवाद अहतशय सहज आहि मराठीच्या प्रकृतीला अनुसरून त्यानंी केला आहे. हे भार्षातंर 
कोठेही कृहत्रम प्रकवा अवजड झालेले नाही. हवचार आहि भार्षा या दोन्ही दृष्टींनी रसपूिग अशी अनेक स्थळे 
‘पुष्ट्पवना’त आढळतात. सादीच्या प्रहतभेला न्याय देिारे हे भार्षातंर लोकहहतवादींनी केले. त्याचं्यात ही 
प्रहतभेची लक्षिीय चमक होती. पुढील हवचार पहावते. 
 

‘ज्याला कान नाही तो काय ऐकेल आहि ज्यावर फास िंाकला तो काय पळून जाईल?’, ‘जर सवग 
रात्री चादंण्याचं्या झाल्या तर चादंण्यासं पुसतो कोि?’, ‘कसबीि म्हातारी झाली म्हिजे मी पाप करिार 
नाही’, अशी शपथ वाहते व पिाताप करते. फौजदार कामावरून हाकून हदला म्हिजे ‘मी कोिास इजा 
देिार नाही’ म्हितो. पि सामर्थ्यग गेल्यावर या बोलण्याचा काय उपयोग?’ 
 

‘वैद् आहेत ते थोडे खातात. गृहस्थ बेताने. तपस्वी-संन्यासी प्रकहचत, तरिे सरेतो पावतेो व 
म्हातारे हजरेतो पावतेो व भट्ट दम लागेतो खातात. आहि पोिंात हरकामी जागा ठेहवत नाहीत. पोिंावर लक्ष 
देिारा आहे. त्यासं दोन हदवस झोप येत नाही. एक हदवस फार खाल्ल ेम्हिून दुसरे हदवशी काहीच नाही 
म्हिून.’ 
 

‘सापाची फडी शतू्रच्या हाताने ठेच म्हिजे दोहोतून एक तरी लाभ होईल. सपग तरी मरेल नाहीतर 
शतू्र तरी मरेल.’ 
 

‘चागंल्ये चालीचा हभकारी बरा पि वाईिं चालीचा राजा वाईिं.’ 
 

ही रसपूिग वाक्ये अनुवाहदत आहेत असे वािंत नाही. अनुवादाचे कौशल्य लोकहहतवादींत पुरेपूर 
होते. सुगंधी हवचाराचें हे ‘पुष्ट्पवन’ वाचताना मन प्रसन्न होते. लोकहहतवादींनी लहलत लेखन केले नाही पि 
‘पुष्ट्पवन’ ही अनुवाहदत लहलतकृती आहि ‘सुभाहर्षत’ अथवा ‘बोधवचने’ ही पुस्तके त्याचं्या 
लहलतलेखनाची ग्वाही देतात. 
 

‘एक मेंढक्याचा मुलगा आपले बापास पुसता झाला, म्हाताऱ्या, तू फार पाहहले आहेस तर मला एक 
चागंली बुद्धी सागं. हे ऐकून सागंता झाला. बाबा, भलेपिा इतका कामाचा नाही की लाडंगे धीिं होऊन 
उपद्रव करतील.’ 
 

‘पुष्ट्पवन’ या पुस्तकाचे वाचन जेवढे रंजक तेवढेच उद्बोधक आहे. 
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सुभाणषते अथवा सुबोध वचने 
 

हे आिखी एक पुस्तक इ.स. १८७८ मध्ये प्रकाहशत झाले. पुढे त्याचीही दुसरी आवृत्ती हनघाली. या 
पुस्तकाबिल लोकहहतवादी म्हितात, ‘सन १८४३ पासून अनेक गं्रथ वाचनक्रमात जेथे जेथे नीहतबोधक, 
चमत्काहरक, शहािपिाची, सभाचातुयाची, साहहत्योपयोगी आहि व्यवहारात व परमाथात सन्मानदशगक 
अशी वाक्ये आढळली ती वळेोवळेी व हठकहठकािी हिंपिे करून ठेवली होती.’ या हनवडलेल्या 
हिंपिातूनच हे पुस्तक हनमाि झाले. त्याचा हेतू सागंताना त्यानंी म्हिंले आहे, ‘लोकासं ज्ञान, बोध, चातुयग 
व साहहत्य याचं्या प्राप्तीकहरता.’ लेखकाच्या मते ज्ञान हमळहवण्याची जी अनेक साधने आहेत, त्यातं 
‘सुभाहर्षत’ हेही एक साधन आहे. या पुस्तकात एकूि शभंर प्रकरिे आहेत. सुवचनाचंा हा एक कोश आहे. 
बहुहवध हवर्षयावंरील ही सुभाहर्षते वाचकाला आनंद देतात आहि त्याच्या हवचाराला चालनाही देतात. 
केवळ सवगं करमिूक हा मात्र या लेखनाचा मुळीच हेतू नाही. तशा प्रकारच्या साहहत्यात 
लोकहहतवादींसारखा हवचारवतं कधीही रमिे शक्य नाही. प्रत्येक सुभाहर्षतात प्रकवा प्रकरिात जीवनाचा 
महत्त्वपूिग हवचार आलेला आहे. सुभाहर्षतात हवचारसौंदयग आहि अथगचमत्कृती आढळते. भावनेच्या स्पशाने 
त्यात काव्यत्वही हनमाि होते. एक संस्कृत सुभाहर्षत असे आहे, ‘सुभाहर्षतातल्या मधुरतेमुळे अमृत लहज्जत 
होऊन स्वगात हनघून गेले. द्राके्ष सुकून गेली, साखर पार्षािरूप बनली. इतकी रसवत्ता सुवचनातं असते.’ 
एका कवीने तर ‘सुंदर युवतींच्या लीलापेंक्षा सुभाहर्षतातंील सौंदयग अहधक आकर्षगक असते असे म्हिंले 
आहे.’ लोकहहतवादींच्या हनत्य वाचनात हवहवध रसात्मक गोष्टी येत असत. एखादे लक्षिीय वचन आढळले 
की ते तत्परतेने हलहून ठेवीत. त्याचंी अशी हिंपिे म्हिजे ‘हवहवधज्ञानहवस्तार’ असायचा. लोकहहतवादींच्या 
मृत्यूनंतर त्याचें बरेचसे हस्तहलहखत वाङ् मय नाहीसे झाले त्यात त्याचं्या आत्मचहरत्राचाही समावशे होता 
असे म्हितात. ही हनवडक सुभाहर्षते मात्र त्यानंी रहसक वाचकासंाठी सादर केली आहेत. हवर्षण्ि मनाला 
उत्साह देण्याची शक्ती या प्रकारच्या वाङ् मयात असते. ते कोठूनही वाचाव ेत्यात क्रम लावण्याचेही कारि 
नाही. मनाला आलेली जडता आहि किुंता सुभाहर्षत रसाने नाहीशी होते. या पुस्तकात शकेडो हवर्षय आले 
आहेत. सज्जन, दुजगन, स्तुती आहि प्रनदा, सुख व दुःख, प्रारबध, दाहरद्रय्, काळ, प्रीती, स्त्री, पुत्र, 
म्हातारपि नानाप्रकारच्या हवर्षयावंर सुंदर आहि प्रभावी हवचार व्यक्त करिारी ही सुभाहर्षते पुन्हा पुन्हा 
वाचावीत अशी आहेत. ‘प्रश्न’ या शीर्षगकाच्या सुवचनात म्हिंले आहे. 
 

‘हदवा गेल्यावर समयीत तेल घालून काय उपयोग? आहि चोर चोरी करून गेल्यावर ‘सावध रे 
सावध’ असे म्हिून काय होिार? मूखग लोकाचं्या सहवासापेक्षा दुःख ते कोिते? आपली इंहद्रये स्वाधीन 
ठेविाऱ्याहून दुसरा शूर कोि आहे? एखाद्ा बकाली शहरात गेले तर द्रव्यप्राप्ती कोठून होिार? वाईिं 
पुत्राकडून वृद्ध हपत्याची शुश्रूर्षा ती काय राहिार? आहि मूखग हशष्ट्यासं हशकवनू यश कसे हमळिार? 
 

‘भार्षि’ या हवर्षयावर म्हिंले आहे. ‘हप्रय भार्षिाने सवांसच संतोर्ष वािंतो. मग तसे बोलण्याहवर्षयी 
दहरद्र का असाव?े कोहकळ काय कोिास देतो? आहि गाढव काय कुिाचे नुकसान करतो? पि त्याचें 
सुस्वर आहि ककग श शबद अनुक्रमे कारि आहेत. मनुष्ट्यासं गुिावरून द्रव्य हमळत नाही. पि बहुधा 
भार्षिावरून हमळते. तसेच द्रव्य गमाविे हेही बहुधा दुगुगिाने होत नाही पि भार्षिानेच होते. पंहडताचें 
भार्षिाची शोभा चागंल्या श्रोत्यावंर आहे.’ 
 

म्हातारपिाहवर्षयी हलहहलेले हे बोधवचन लक्षिीय आहे. ‘वाघासारखे म्हातारपि पुढे उभे राहून 
थरथर कापहवते आहे. शत्रूसारखे रोग शरीरावर िंोले मारीत आहेत. फुिंलेल्या मडक्यातील पाण्यासारखा 
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आयुष्ट्याचा एकसारखा पाझर चाललाच आहे. तरी लोक ईश्वराकडे लक्ष न देता क्षहिक सुखास लुबध होऊन 
अनेक दुष्ट्कमे करतात, हे आियग नव्हे काय? कोित्याही कृत्यात वृद्धाचंी मसलत श्रेयस्कर असते कारि ते 
जे काही सागंतात ते त्याचं्या फार हदवसाचं्या अनुभवावंरून दुसऱ्यास हहतप्रद असेच नेहमी सागंतात. 
राज्यकारभारात हवद्वान, हवचारी आहि वृद्ध असेच मुत्सिी असाव.े’ प्रस्तुत पुस्तक अनेक चागंल्या हवचारानंी 
भरलेले आहे. उत्कृष्ट हवचाराचंा उत्तम संग्रह असे याचे रूप आहे, अशी पुस्तके काळाच्या ओघात जुनी होत 
नाहीत. काळ कोिताही असला तरी ज्या हवचारात शाश्वत सामर्थ्यग असते आहि जो हवचार जीवनाला व 
मनाला पे्ररक असतो तो हशळा होत नाही, लोकहहतवादींनी संग्रहहत केलेली ही सुवचने वाचकाला 
प्रचतनशील बनहवतात. हे या पुस्तकाचे श्रेय आहे. 
 
स्वामी दयानांद चणरत्र 
 

आयगसमाजाचे संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती याचें चहरत्र हलहून ते ‘लोकहहतवादी’ या 
हनयतकाहलकातून इ.स. १८८१ मध्ये प्रहसद्ध करण्यात आले. स्वामी दयानंदाचं्या हवचाराचंा 
लोकहहतवादींवर पुष्ट्कळ प्रभाव पडलेला होता. आयगसमाजाच्या कायाशी सुरुवातीपासून त्याचंा संबंध 
आलेला होता. मंुबईला समाजात त्याचंी अनेक व्याख्याने होत असत. आयगसमाजाचे ते एक हवश्वस्तही होते. 
स्वामी दयानंद चहरत्र म्हिजे लोकहहतवादी स्वामीजींकडे कसे सवाथाने, भहक्तभावाने आकृष्ट झाले होते 
याचे दशगन घडवते. हवभहूतपूजेचे हे एक उदाहरि मानाव े लागेल. वस्तुतः लोकहहतवादी बुहद्धवारी 
हवचारवतं होते, एखाद्ा भगव्या संन्याशाची त्यानंी भावपूिग वृत्तीने स्तुहतस्तोते्र गावीत, हे असंभवनीय 
वािंते. पि स्वामीजींच्या व्यहक्तमत्त्वावर, वकृ्तत्वावर आहि त्याचं्या वदेाभ्यासावर लोकहहतवादी पराकोिंीचे 
संतुष्ट झाले होते, असा पुरावा या चहरत्रातून हमळतो. स्वामी दयानंद हे थोर धमगप्रचतक होते, या शकंा नाही. 
भारतीय संस्कृती ते आपल्या प्रयत्नाने उज्ज्वल बनवीत आहेत, असा त्यानंा हवश्वास वािंत होता. दयानंद 
चहरत्र हलहहण्यात श्रेष्ठ व्यहक्तमत्त्वाचे लोकानंा सदैव स्मरि राहाव ेहाच लेखकाचा हेतू आहे. त्यानंी म्हिंले 
आहे, 
 

‘दयानंद स्वामींसारखी मनुष्ट्ये या देशाचे दुभाग्याने फारच थोडी होतात व त्याचं्यासारखी जी कोिी 
हवरल मनुष्ट्यरत्ने जन्मतात त्यास आयुमगयादा फारच थोडी होते, हे आपल्या देशाचे अत्यंत दुदैव होय... 
शूरवीर, वके्त, पंहडत, ज्ञाते, तत्त्वज्ञ, कुशल कारागीर, हशल्पज्ञ, देशकैहनष्ठ, उद्ोगी, कष्टाळू, श्रमसाईक, 
धार्थमक, उदार, सदाचारी, हनराहभलार्षी, हनगवी आहि प्रसंगानुरोधी अशी मनुष्ट्ये या देशात पाहहजेत हततकी 
असल्यावर मग देशाचा भाग्योदय दुसरा कोिता? स्वामी दयानंदजींमध्ये वरील हकत्येक गुिाचें 
एकसमयावच्छेदेकरून वास्तव्य असल्यामुळे तो पुरुर्ष अहद्वतीय होता असे म्हिाव ेलागते.’ 
 

या चहरत्रात आत्यहंतक गुिगौरव आहे. भावनेचा प्रभाव अहधक आहे. त्यामुळे व्यहक्तपूजनाचे स्वरूप 
आलेले हे चहरत्र स्वामींच्या कायाची यथाथग माहहती देऊ शकत नाही. ज्या काळात हे चहरत्र हलहहले गेले 
त्या काळात चहरत्राकडे पाहण्याची लेखकाचंी आहि वाचकाचंी दृष्टी आजच्याइतकी उत्क्रातं झालेली 
नव्हती. चहरत्रलेखन हे एक शास्त्र आहे. या लेखनाला एकागंीपिा येऊ नये प्रकवा त्यात अहतशयोक्त 
गुिगानही होऊ नये ही जाि १८८३ मध्ये हदसत नाही. लोकहहतवादींची इतर पुस्तके हजतकी वस्तुहनष्ठ 
आहेत हततकी वास्तवहनष्ठ दृष्टी या पुस्तकात त्यानंा ठेवता आली नाही. एका भारावलेल्या भक्ताने हलहाव े
त्याप्रमािे हे चहरत्रलेखन झाले आहे. या मयादेचा उल्लखे करिे आवश्यकच आहे. लोकहहतवादी आहि 
न्या. रानडे यानंी पुढाकार घेऊन स्वामी दयानंदाचंी व्याख्याने पुण्यात घडवनू आिली होती. दयानंदाचं्या 
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हमरविकुीवर हवरोधकानंी हचखलफेक करून ती उधळण्याचा प्रयत्न केला होता. स्वामीजींच्या असा 
अवमान व्हावा हे लोकहहतवादींना धक्कादायक कृत्य वािंले. स्वामीजींच्या कायाचे भरघोसपिे गुिगान 
कराव,े त्याचंी महती पिंवनू द्ावी, यासाठी हे चहरत्र त्यानंी हलहहले. दुसरे असे की, स्वामीजींच्या मृत्यूनंतर 
थोड्याच हदवसातं हे चहरत्र हलहहले गेले. स्वामीजींच्या व्यहक्तत्वावर आहि कायावर हवष्ट्िुशास्त्री 
हचपळूिकरानंी अहशष्ट िंीका केली होती. त्या िंीकेचा राग आहि दुःख लोकहहतवादींच्या मनात हनहितच 
होते. ज्या हवद्वानाने वदेवदेागं अभ्याहसले, धमग आहि संस्कृतीला आलेली ग्लानी आयगसमाजाच्या 
माध्यमातून हनरसून िंाकली, अशा हवभतूीवर हचपळूिकरानंी अहवचारी िंीका केली यामुळेही ते अस्वस्थ 
होते. प्रस्तुत चहरत्रात हचपळूिकराचं्या हिंकेवर लेखकाने प्रहतिंीका केली आहे. ते म्हितात, 
 

‘स्वामीजींच्या गुिावगुिाचे प्रकवा मतभेदाचे पृथक्करि करण्याचे ‘माला’कारासं सामर्थ्यग नव्हते. 
अथवा तसे करिे त्यास हशष्ट वािंले नसाव.े कारि तसे केले असते तर कदाहचत त्याचें अंगावरच मसलत 
आली असती. ज्या हवद्वान पुरुर्षाची येथे सव्वा डझनावर व्याख्याने झाली ती सवग ऐकून त्या व्याख्यानामंध्ये 
‘माला’कारासं दुधाची चरवी हरचवण्यापेक्षा काहीच गुि हदसला नाही. ही हकती सखेदाियाची गोष्ट आहे. 
अथवा त्यात आियग ते कसले? मत्सर आहि पोक्त हवचाराचंा अभाव या दोन दुष्ट गुिानंी तरुि 
‘माला’काराचें न्यायदृष्टीवर झडप घालून त्याचं्या गुिावगुि हववचेन बुद्धीस अत्यतं मादं् आहिले होते. 
त्यामुळे स्वामी दयानंदजींमध्ये गुिलेशसुद्धा आढळला नाही. ‘माला’कारासं स्वामीजींच्या मनावर आहि 
त्यानंी केलेल्या गं्रथावंर शातंपिे हवचार करण्यास अवकाश झाला नाही व त्यानंी स्वामीजींहवर्षयी आपला 
अहभप्राय देण्याची फार घाई केली. त्यामुळे त्याचं्या हातून दयानंदजींहवर्षयी प्रनदापर लेख हलहहला जाऊन 
तोच काय तो त्याचं्यामध्ये कायम राहहल, ह्याबिल वाईिं वािंते.’ 
 

हचपळूिकरानंी केलेली िंीका खोडसाळपिाची आहे यात शकंा नाही. पि त्या पाश्वगभमूीवर 
लोकहहतवादींनी स्वामी दयानंदाचं्या व्याहक्तत्वाचे केलेले विगन म्हिजे गुिाचें गायन आहे. खरे तर 
लोकहहतवादींची लेखिी हवभहूतपूजनाच्या वािेंने सहसा जात नाही. पि दयानंदाचं्या प्रभावाखाली मात्र ते 
आले होते. त्याचं्या संकीिग लेखनात हे ‘दयानंद चहरत्र’ उल्लेखनीय आहे. या पुस्तकाची शलैी संस्कृतप्रचुर 
आहे. पि तरीही ती प्रवाही व आवशेयुक्त अशी आहे. त्क्लष्टता प्रकवा जडता कुठेही आली नाही. 
‘शतपत्रा’ंतली शलैी आहि ‘दयानंद चहरत्रा’तली शबदकळा या दोहोत पुष्ट्कळच अंतर आहे. वय, व्यासंग 
आहि अहभरुची याचं्याबरोबर लेखकाच्या शलैीतही बदल होत जातो. लोकहहतवादीही त्याला अपवाद 
नाहीत, असेच म्हिंले पाहहजे. 
 

वगेवगेळ्या हवर्षयाबंिल लोकहहतवादींच्या लेखनाचा येथे स्थूल आढावा घेतला आहे. त्याचं्या 
काही पुस्तकाचं्या संदभातच संके्षपाने हववचेन केले आहे. आिखी अनेक पुस्तके त्याचं्या नावावर आहेत. 
पि त्याचं्या समग्र वाङ् मयाचे मूल्यमापन या पुस्तकात होिे शक्य नाही. या लेखकाच्या मनःप्रपडाची आहि 
वैचाहरकतेची, समाजदृष्टीची ओळख व्हावी, या हेतूनेच या पुस्तकाची रचना झाली आहे. एक 
समाजसुधारिावादी हवचारवतं सामाहजक प्रबोधनाचे कायग कसे हवहवधस्वरूपी लेखनातूंन १९ व्या शतकात 
करीत होता याचा पहरचय देिे इतकाच हेतू आहे. लोकहहतवादींनी ज्ञानहवज्ञानाचे जे जे कि हाती 
लागतील ते ते त्यानंी समाजाला अपगि केले आहेत. 
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७. लोकणितवादींचे टीकाकार 
 

जुनी वािं सोडून नव्या वािेंचा शोध घेत चाललेले प्रगहतवादी समाजसुधारक व लेखक समाजात 
वादग्रस्त ठरतात. सामान्य मािसाला आहि सनातनी हवचारसरिीच्या शास्त्री-पहंडतानंा कोिी नव्या वािेंने 
जात आहे प्रकवा परंपरेची वािं सोडून लोकानंा नवी हदशा दाखवीत आहे हे रुचत नाही. नव्या हवचारावर 
आहि त्याचं्या पुरस्कत्यांवर प्रहतकूल िंीकेचे मोहोळ उठते. पि ज्याला सामाहजक प्रगतीचे हचत्र रेखािंायचे 
असते तो सुधारक हकतीही िंीका झाली तरी आपल्या नव्या मागापासून ढळत नाही. 
 

‘नवा हशपाई’ ही केशवसुताचंी कहवता अशा सुधारिावाद्ाचं्या बंडखोर मनाचे दशगन घडवू शकते. 
लोकहहतवादींवर तत्कालीन, ब्राह्मिवगाने यथेच्छ िंीका करून त्यानंा ‘स्वजनद्रोही’, ‘कुऱ्हाडीचा दाडंा 
गोतास काळ’, ‘पारतंत्र्याचा उद् गायक’, ‘इंग्रजाचंा स्तुहतपाठक’ वगैरे हवशरे्षिानंी झोडपून काढले. कारि 
लोकहहतवादींनी या वगावर आपल्या कठोर िंीकेची धार धरली होती. जुन्या परंपरेवर त्यानंी आघात केले 
होते, ब्राह्मि हभक्षुकाचं्या वगग त्यामुळे दुखावला गेला होता. प्रस्थाहपत समाजव्यवस्थेत त्याचें हहतसंबधं 
गंुतले होते आहि तीच व्यवस्था उखडून िंाकण्याचा प्रचार आपल्या प्रभावी लेखिी-वािीने लोकहहतवादी 
करीत होते. त्याचं्यानंतर आलेल्या सवग समाजसुधारकानंा िंीकेचे प्रहार सहन कराव ेलागले आहेत. 
 

लोकहहतवादी याचं्यावर प्रखर आहि प्रदीघग िंीका हवष्ट्िुशास्त्री हचपळूिकर यानंी केली. 
हनबधंमालेचा प्रत्येक अंक िंीकेने भरलेला असायचा. सुमारे वर्षगभर हे िंीकासत्र चालू राहहले. त्या काळात 
हचपळूिकराचंी ‘हनबधंमाला’ सुहशहक्षत मध्यमवगीयातं हवशरे्ष हप्रय होती. हा मध्यमवगग ‘हनबधंमाले’च्या 
पलीकडे अहधक वाचन करीत नव्हता. त्यामुळे शास्त्रीबुवानंी ज्याच्यावर लेखिीचे शस्त्र उगारले तो 
लोकहहतवादी खरोखरच संस्कृतीचा आहि स्वकीयाचंा शत्र ू व इंग्रजाचंा स्तुहतपाठक असला पाहहजे, हे 
त्याने गृहीत धरले. मुळातून लोकहहतवादी वाचण्याचे श्रम बहुसंख्य लोकानंी घेतले नव्हते. हचपळूिकराचें 
शबद त्यानंा सवाथाने खरे वािंत होते. लोकहहतवादी रावबहादूर होते. न्यायखात्यात उच्च अहधकारपदावर 
होते. त्यामुळेच इंग्रजाचंी बाजू घेऊन ते प्रहदू समाजाला आहि हवशरे्षतः ब्राह्मिानंा हवरोध करीत होते, अशी 
लोकाचंी समजूत झाली. ही समजूत दृढ करण्याचे काम हचपळूिकराचं्या लेखिीने केले होते. हचपळूिकर 
हे राष्ट्रवादी वृत्तीचे पत्रकार असले तरी त्याचं्या राष्ट्रीय जाहिवा परंपरेच्या अहभमानाने पोसलेल्या होत्या. 
आपली प्राचीन संस्कृती हीच केवळ श्रेष्ठ, असा अंध अहंकार त्याचं्या ठायी असल्यामुळे कोित्याही 
सुधारिावादी हवचाराला ते कडकडून हवरोध करीत असत, धमगसुधारिा, समाजसुधारिा या हवचाराचें मूळ 
नेमके कशात आहे. या प्रश्नाचा त्यानंी कधीही हवचार केलेला आढळत नाही. म्हिूनच हचपळूिकरानंा गुरू 
मानिारे त्याचें एक लेखक हशष्ट्य ग. त्र्य.ं माडखोलकर यानंी ‘हचपळूिकर काही बाबतीत दुराग्रही आहि 
स्थूलबदु्धी होते. म्हिूनच भाडंारकर, रानडे, सावगजहनक काका, दयानंद सरस्वती, ज्योतीराव फुले वगैरे 
थोर कायगकत्यांच्या कायाचे ममग आहि महत्त्व त्याचं्या बुद्धीला कळले नाही.’ अशा आशयाचा अहभप्राय व्यक्त 
केला आहे. (हचपळूिकर : काल आहि कतृगत्व, पृष्ठ १२५). हचपळूिकराचंी वादपद्धती काहीशी उद्धिं 
आहि बेमुवगतखोर आहे. प्रहतपक्षाला सतत हचमिें घेत व त्याच्या कुचाळक्या करीत ते हलहीत असत. 
हवचार खोडून काढण्यापेक्षा व्यक्तीलाच मोडून काढण्यात त्यानंा रस होता. मराठीत खोडसाळ आहि 
व्यक्तीप्रनदापर अहशष्ट िंीका सुरू करण्याचे श्रेय त्यानंाच हदले पाहहजे. मराठी भारे्षचा हा हशवाजी अनेक 
चागंल्या व्यक्तींवर आहि हवचारावंर अहवचाराचे आपली समशरे चालवीत होता. चुरचरुीत आहि हतरकस 
अशी प्रनदानालस्ती िंीकेच्या नावाखाली केली की ती महाराष्ट्रात फार लवकर लोकहप्रय होते. म्हिूनच 
हचपळूिकर हे मराठीत प्रनदाव्यजंक िंीकेचे कुलगुरू ठरले. त्यानंी लोकहहतवादींवर सुमारे दीडश ेपृष्ठाचंी 
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दीघग िंीका केली आहे. ‘हनबंधमाले’च्या ६४व्या अंकापासून ७६व्या अंकापयंत प्रत्येक अंकात 
‘लोकहहतवादी’ हा एकच हवर्षय होता. त्याचें आके्षप काय होते ते थोडक्यात पाहहले पाहहजेत. 
  

१) लोकहहतवादींचे लेखन जुने व कालबाह्य ठरलेले आहे. त्यात नावीन्य नाही. पे्ररिा नाही. 
हवचार देण्याची लेखनात कुवत नाही. 

 
२) कोिताही नवा हवचार आढळत नाही. प्रकवा जुना हवचार नवीन पद्धतीने प्रकिं झालेला 

नाही. 
 
३) हे लेखन हनरुपयोगी आहे. त्याचा हवचार करण्याचीही आवश्यकता नाही. 

 
‘हवचार करण्याचीही आवशय्कता नाही’ असे हवचारपूवगक म्हििारे हचपळूिकर एक वर्षगभर 

‘हनबधंमाले’तून सतत िंीका करीत राहहले हे आियगच नव्हे काय? दुसरे असे की लोकहहतवादींचे हवचार व 
त्याचे वगेवगेळे पलूै मुळीच लक्षात न घेता ते मनःपूत हलहीत राहहले. त्या लेखनात उपहास, उपरोध, 
हवपयास ही हचपळूिकरी हत्यारे आहेत. फक्त कोिताही अथगपूिग मुिा त्यात आढळत नाही. 
‘लोकहहतवादींचे लेखन जुने आहि कालबाह्य झाले’ हा आके्षप तर अगदीच हास्यास्पद आहे. स्त्रीहशक्षि, 
स्त्री-पुरुर्ष समानता, पुनर्थववाह, आधुहनक ज्ञानहवज्ञानाची उपासना, धार्थमक समजल्या जािाऱ्या रूढी आहि 
कमगकाडं यानंा हवरोध, स्वदेशीचा पुरस्कार, लोकसत्तात्मक राज्याची मागिी, नव्या गं्रथाची हनर्थमती व्हावी 
ही इच्छा इत्यादी अनेक महत्त्वाचे हवर्षय ‘शतपत्रा’ंत, ‘हनबंधसंग्रहा’त आहि इतर पुस्तकातं आलेले 
आहेत. आज एकहवसाव्या शतकातही हे हवर्षय महत्त्वपूिग आहेत. 
 

लोकहहतवादींचे गं्रथलेखन केवळ हवस्तृत नाही तर सामाहजक आहि राजकीय हवचारधारेला 
नवीन वळि लाविारे आहे. या लेखनाचा वैचाहरक कस उच्च दजाचा आहे. बुहद्धवादाकडे लोकानंा ओढून 
नेिारा पहहला, हवपलु लेखन करिारा गं्रथकार म्हिनू लोकहहतवादींचाच उल्लेख अिंळ आहे. जे हवचार 
जुने होतात त्याचंा उल्लखेही कोिी पुढे करीत नाही. पि ‘शतपत्रा’ंचे पुनमगद्रि डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या 
पत्रात केले तेव्हा ‘शतपत्रा’ंची हनर्थमती होऊन ८० वर्ष ेउलिंली होती. आंबेडकरानंा जे हवचार आधुहनक 
युगाच्या उभारिीसाठी आवश्यक वािंतात ते हवचार हचपळूिकरानंा केवळ पंचवीस-तीस वर्षांतच जुने 
आहि कालबाह्य वािूं लागले हा काय चमत्कार आहे! ‘शतपते्र’ या गं्रथाने नवयुगाची पहािं महाराष्ट्रात 
उदयाला आली, त्याचं्या इतर गं्रथातही बंडखोर हवचाराचें ओज आहे. शतेकऱ्याचं्या दुःत्स्थतीवर उपाय; 
देशात झपायाने नवी यंत्रतंते्र हनमाि व्हावीत; कारखाने व उद्ोगधंदे वाढावते; देश आर्थथक अभ्युदयाकडे 
चालत राहावा; हभक्षुकशाही आहि पुरोहहतशाही संपुष्टात येऊन ब्राह्मिवगाने नव्या ज्ञानाची कास धरावी; 
समाजातले सवग वगग प्रगत व्हावते हेच हवचार लोकहहतवादींनी सुमारे ४० वर्षे आपल्या साहहत्यात पुन्हा 
पुन्हा माडंले आहेत. आता हे हवचार आिखी हकत्येक शतके जुने होण्याची शक्यता नाही. हवचारशक्तीला 
सतत खाद् पुरविारा एक गं्रथकार म्हिजे लोकहहतवादी! ‘प्रभाकर’ पत्रातून दोन वर्षांत हलहहल्या गेलेल्या 
‘शतपत्रा’ंचा जरी हवचार केला तरी सवांगीि समाजबाधंिीचा एक अहभनव पुरोगामी हवचार त्यातून पुढे 
आला, असाच हनष्ट्कर्षग बहुतेक अभ्यासकानंी काढला. हचपळूिकरानंी िंीका हनराधार आहि अथगशून्य आहे. 
त्यात थोडे जरी तर्थ्य असते तरी स्वतः लोकहहतवादींनी त्याचे स्वागत केले असते. खरे तर या हवचारहीन 
िंीकेला लोकहहतवादींनी उत्तर हदले असते. पि हचपळूिकराचंा अत्यंत तरुि वयात मृत्य ूझाला. त्यामुळे 
त्याचं्या िंीकेला आपि खोडून काढले पाहहजे असा आवशे त्याचं्या लेखिीत राहहला नाही. कारि 
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हचपळूिकराचं्या हनधनानंतर उत्तर देण्यात औहचत्य नव्हते. हवष्ट्िूशास्त्री हचपळूिकराचं्या ‘आमच्या देशाची 
त्स्थती’ हा हनबधं हवशरे्ष गाजला आहे. पि देशत्स्थतीची वस्तुहनष्ठ मीमासंा मात्र त्यानंी केली नाही. उलिं 
त्याचं्या हचहकत्सेत भाबडा आशावाद मात्र आहे. देशाला झालेल्या रोगाचे हनदानच त्यानंा होऊ शकले 
नाही. पुन्हा पुन्हा ते प्राचीन भारत हा हकती हवकास पावलेला देश होता आहि त्या काळात इंग्रज लोक 
आपल्या कातडीला रंग लावनू रानावनातं भिंकते होते हीच कहािी सागंत राहहले. एकेकाळी आमचे 
वाडवडील कोयधीश होते. त्याचं्यापाशी गडगंज संपत्ती होती असे एखाद्ा हभकाऱ्याने पूवगजाचं्या ऐश्वयाची 
आठवि करावी. पि ते ऐश्वयग नष्ट का झाले याचा मात्र हवचार करू नये, तशी अवस्था हचपळूिकराचंी 
झाली आहे. लोकहहतवादींवर हचपळूिकरानंी एक कुत्त्सत आके्षप घेतला आहे. ते म्हितात, 
  

‘ज्या माउलीच्या प्रसादाने त्यास आजपयंत भाकरी हमळत गेली व ते आज इतक्या योग्यतेला 
चढले, त्या राजहनष्ठलेा वरील मतपरंपरा अत्यतं अनुकूल पडला म्हिून हतची त्यासं दुस्त्यज्यता वािंते.’ 
(हनबंधमाला, पृष्ठ १११५). 
  

हा आके्षप लोकहहतवादींच्या चाहरत्र्यावरच घेतला आहे. इंग्रज माउलीच्या प्रसादाने भाकरी हमळते 
म्हिून लोकहहतवादी इंग्रजानंा अनुकूल हलहहतात अशा आशयाचीही प्रनदा त्याचं्या प्रामाहिकपिाबिल 
शकंा घेिारी आहे. ही व्यहक्तगत स्वरूपाची नालस्ती करिे हवष्ट्िुशास्त्र्यानंा शोभिारे नव्हते पि प्रहतवाद 
करायला जागाच नसल्यामुळे हचपळूिकराचंाही हनरुपाय झाला असावा. असले खालच्या पातळीवरचे 
आरोप आपि एका ज्येष्ठ हवचारवतंावर करीत आहोत याचे भान त्यानंा राहहले नाही. हनदान त्यानंी एवढे 
लक्षात ठेविे आवश्यक होते की इंग्रजानंी चालवलेल्या आर्थथक शोर्षिावर आहि त्याचं्या पक्षपाती, अन्यायी 
वृत्तीवर लोकहहतवादींनी कडक िंीकेचे फिंकारे आपल्या गं्रथातूंन मारलेले आहेत. ‘शतपत्रा’ंतदेखील-
म्हिजे अगदी सुरुवातीच्या लेखनातही-त्यानंी हनःपक्षपातीपिे इंग्रजावंर िंीका केली आहे. ज्याला 
भाकरीचा लोभ असतो तो चाकर आपल्या मालकावर कधीच िंीका-हिंप्पिी करीत नाही. लोकहहतवादींचा 
प्रामाहिकपिा हचपळूिकरानंा माहीत होता. पि आपल्या हातात लेखिीचे शस्त्र आहे; आपि कुिालाही 
घायाळ करू शकतो या उिाम समजुतीने ही अश्लाघ्य िंीका हचपळूिकरानंी केली. वैचाहरक मुिेच नव्हते. 
तेव्हा चाहरत्र्यावर हल्ला करिे हा हभत्रा उपाय त्यानंी अवलंहबला इतकेच या संबंधात म्हिता येईल.  
 

हचपळूिकरानंी केवळ लोकहहतवादींवरच अन्यायी िंीका केली असे नव्हे तर अशीच अहभरुचीहीन, 
प्रनदाव्यंजक शरेेबाजी स्वामी दयानंद आहि म. जोहतबा फुले याचं्याबाबतीतही केली आहे. दयानंदाचें 
हवचार का पसंत नाहीत हे सागंण्याऐवजी ते दररोज चरवी भरून दूध कसे हपतात आहि त्याचें शरीर कसे 
धष्टपुष्ट आहे यावरच हचपळूिकरानंी लक्ष कें हद्रत केले आहे. म. फुले याचं्या लेखनातले हकरकोळ व्याकरि 
दोर्ष काढून त्यानंा शुद्ध मराठी कसे हलहहता येत नाही हे त्यानंी साहंगतले आहे. स्त्री-हशक्षि, शतेकऱ्याचंी 
उन्नती, समताहवचारासंाठी त्यानंी केलेला संघर्षग, अस्पशृ्य जनतेसाठी त्यानंी केलेले महनीय कायग या 
हकरकोळ गोष्टी हचपळूिकरानंा हदसल्या नाहीत. त्यानंा फक्त अशुद्ध लेखन हदसले. 
 

‘ज्ञानभाडंाराच्या हकल्ल्या आम्हा ब्राह्मिाचं्याच कमरेला आहेत. त्या हमळवण्यासाठी आमच्यासमोर 
तुम्हाला वाकाव ेलागेल’ अशा अहंगंडाचे प्रदशगन मात्र त्यानंी केले. हकल्ल्या त्याचं्याच कमरेला राहहल्या. 
कुलुप फोडून ज्ञानभाडंारात बहुजन समाजाने प्रवशे केला. हे श्रेय फुल्याचेंच आहे. असो. यापेक्षा 
हचपळूिकरी िंीकेचा अहधक हवचार करण्याचे कारि नाही. स्वतः लोकहहतवादींनी आपल्यावरील िंीकें चा 
उल्लेख करून ‘आपि उत्तर हलहहण्यास समथग आहोत. पि हवचारी आहि हवद्वान लोकानंी आपल्या व 
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हचपळूिकराचं्या लेखनातील सत्यासत्य पारखून घ्याव’े असे म्हिंले आहे. (‘लोकहहतवादी हनयतकाहलक 
जाने-फे. १८८३). 
  

‘लोकहहतवादींच्या हवचाराचें स्वागत करिारे एक थोर समीक्षक डॉ. पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध यानंी 
‘शतपत्रा’ंच्या शबदशलैीवर आके्षप घेतले आहेत. ते म्हितात,  
  

‘शतपत्रातील भार्षा लोकानंा चीड येण्यास कारिीभतू झाली. मूखग, िंोिपे, बैल, जनावरे, पोळ 
अशा हशव्या त्यानंी ब्राह्मिानंा व एकंदर प्रहदू समाजाला प्रत्येक पत्रात हदल्या आहेत... प्रखर भारे्षने 
लोकानंा चेतना हमळण्याऐवजी त्याचंा तेजोभगं मात्र झाला आहि आधीच पराभतू झालेल्या समाजाचा 
तेजोभगं करिे हे फार मोठे पाप होय.’ डॉ. सहस्त्रबदेु्ध याचंा किंाक्ष त्याचं्या हशवराळ वािंिाऱ्या भारे्षवर 
आहे. या आपेक्षात काही अंशी सत्य आहे. ‘शतपत्रा’ंतली भार्षा हकत्येक स्थळी अहधकच कडविं झाली 
आहे. पि या भारे्षमागे हवधायक हेतू आहे. हशवराळपिाच्या मुळाशी समाजाला योग्य हदशा दाखवण्याचे 
उत्कृष्ट उहिष्ट आहे. शतकानुशतके प्रहदी समाज कमगकाडं उगाळीत बसलेला आहे. यात्रा-जत्रा, होम-हवन 
आहि जप-जाप्य या पलीकडे भौहतक उत्कर्षाकडे, ज्ञानसाधनेकडे त्याने कधी पाहहलेच नाही. ही चीड 
लोकहहतवादींच्या भारे्षतून व्यक्त झाली आहे. मृदुमृदुल, आजगवी शबदप्रयोगाने सामाहजक जागृती 
खरोखरच होऊ शकली असती काय हा प्रश्न आहे. कधी कधी अत्यंत स्पष्ट आहि कठोर शबद उच्चारण्याची 
जरूर असते. लोकहहतवादींनी हे काम ‘शतपत्रा’ंत केले. त्याचं्या अन्य साहहत्यात आक्रमक भार्षा आढळत 
नाही. म. फुले याचं्याही भारे्षवर िंीकाकारानंी असेच आके्षप घेतले आहेत. संत तुकारामाचंी भार्षादेखील 
आक्रमक व क्वहचत ग्राम्य आहे. पि समाजाची आकलनशक्ती आहि काळवळे लक्षात घेऊन त्यानंी आपली 
शार्षा योजली आहे. भारे्षतला फिंकळपिा काहीवळेा अपहरहायग असतो. इतके लक्षात घ्याव े लागते. 
समाजाचा तेजोभगं करण्याचा हेतू ठेवनू कोिी समाजसुधारक हलहीत नाही. लोकप्रबोधन हाच त्याच्या 
लेखनातला मध्यवती हेतू असतो. 
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८. आजच्या सांदभात लोकणितवादी 
 

लोकहहतवादींचे चहरत्र त्याचं्या साहहत्यातून हदसते. या चहरत्रात फार नायपूिग संघर्षग नाही. पि 
तरीही समाजतल्या प्रहतगामी वृत्तींशी आहि सनातन हवचाराशंी त्यानंी ज्या लढाया केल्या त्याचे हचत्र या 
साहहत्यात उमिंले आहे. ज्या काळाच्या आहि वातावरिाच्या पाश्वगभमूीवर त्यानंी कायग केले ते हवशरे्ष 
महत्त्वाचे आहे हे लक्षात येईल. आज त्या वळेच्या पहरत्स्थतीची उग्रता नीिंशी समजिार नाही. हशक्षिाचा 
सावगहत्रक प्रसार आज झाल्याने थोड्या फार अंशाने सहहष्ट्िुता, समजूतदारपिा वाढीला लागला आहे. पि 
एकोहिसाव्या शतकात अंधश्रद्धा आहि अज्ञान याचें कठीि खडक लोकहहतवादींना व इतर सुधारकानंा 
फोडाव े लागले. प्रबोधन आहि पहरवतगन याचंी नवी वािं सुधारकाचं्या घामाने व अश्रूंनी हभजली आहे. 
आजूबाजूच्या काळोखावर प्रकाशाची अक्षरे हलहहण्यासाठी त्यानंा बुहद्धवादाची लेखिी हातात घ्यावी 
लागली. समाजमनाला परंपरा सोडून नव े काही स्वीकाराव े असे वािंत नाही. त्यामुळे परंपरा आहि 
नवीनता याचं्यात संघर्षग सुरू होतो. परंपरेचे ढोल वाजत असताना पहरवतगनाचा सूर फार थोड्या लोकाचं्या 
कानावंर जातो. त्याहूनही थोड्या लोकाचं्या मनात तो प्रवशे करतो. त्यामुळेच सामाहजक पहरवतगनची 
चळवळ फार मंदगतीने चालली आहे. काही वळेा तर ती दोन पाऊले पुढे जाते आहि चार पाऊले मागे येते. 
ही चळवळ बहलष्ठ करण्यासाठी लोकहहतवादी आहि त्याचं्याबरोबर व नंतर अनेक हवचारवतं, क्राहंतकारक 
कायग करीत राहहले. एकोहिसाव्या शतकातले हचत्र आता दीड शतकानंंतर बदलत चालले आहे. हे 
यशसुद्धा थोडके नाही. समाज बदलता येतो, मािूस नव्या हवचाराकंडे वळवता येतो, हे यातून हसद्ध होते. 
लोकहहतवादी आहि आगरकर, फुले आहि आंबेडकर याचं्या हवचारातूंन व चळवळीतून नव्या जीवनाची 
हदशा सापडू शकते. पहरवतगनाची चळवळ फसली आहे असा हनराशावादी हनष्ट्कर्षग काढण्याचे काही कारि 
नाही. अंधाराला आव्हान देिारे तेजस्वी आहि ओजस्वी हवचार प्रकाशाची वािं दाखव ूशकतात यात संशय 
नाही.  
 

सामाहजक सुधारिाचंा इहतहास दीडश े वर्षांचा आहे. ज्या स्वातंत्र्याचे स्वप्न ‘शतपत्रा’ंत १८४८ 
मध्ये रेखािंले होते ते १९४७ साली साकार झाले. हब्रहिंश साम्राज्यशाहीच्या हवरुद्ध महात्म्यापासून सामान्य 
मािसापंयंत सवांनीच एक दीघग लढाई केली. स्त्री-हशक्षिाला वगे आला. समाजातल्या खालच्या स्तरातंही 
हशक्षिाचा प्रवाह पोहोचला. खेड्यापाड्यातं बदल झाले. मूठभर हवहशष्ट जातीच्या हाती असलेले राजकीय 
आहि सामाहजक नेतृत्व आता उरले नाही. सवग जाती-जमातींना समानता आहि समान अहधकार याचंा 
लाभ झाला. हे केवळ राजकीय सते्तमुळे घडले नाही, तर सामाहजक हवचारात सुधारकानंी जी संक्रमिे 
घडवनू आिली त्यामुळेच जीवनाच्या अनेक के्षत्रातं पहरवतगनाचे पडसाद उमिूं लागले. बालहववाह संपले. 
असंमत वैधव्याचा अन्याय नाहीसा झाला. धमगहवचारात प्रगती झाली. आता अस्पृश्यतेचे आहि 
जाहतव्यवस्थेचे कुिीही समथगन करीत नाही. पि समतेचा प्रश्न अजून ठामपिाने उभा आहे. तरीही 
पहरत्स्थतीच्या रेयाने प्रहदू, मुसलमान, हििन, जैन, बौद्ध आहि शीख इत्यादी समाज परस्पराचं्या जवळ 
सरकत चालले आहेत. 
 

आता एकहवसाव्या शतकात लोकहहतवादींची आठवि कशासाठी करायची? लोकहहतवादींचे 
साहहत्य या काळात कोिती प्रेरिा देिार आहे? लोकहहतवादी आता इहतहासजमा झालेले हवचारवतं 
आहेत. आता पाठीमागे वळून पाहाण्याचे कारि नाही, असेही कुिी म्हिेल. त्याला असे उत्तर देता येईल 
की, ज्या हवचारवतंाच्या हवचारात भहवष्ट्यकाळाकडे पाहण्याची दृष्टी असते त्या साहहत्त्यक, क्राहंतकारक 
आहि सुधारक यानंा हवसरिे हा आपला अपराध ठरेल. लोकहहतवादी, फुले प्रभतृी वैचाहरक नेते आहि 
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समाज घडविारे हवचारवतं जुने होत नाहीत. त्याचं्यापासून ज्ञान आहि नवहनर्थमतीची ऊजा हमळत असते. 
इतकेच की, त्याचें केवळ पूजन करू नये. कारि ते पूजेचे हवर्षय नाहीत. अशा नेत्याचं्या पाऊलखुिाचं्या 
मागोवा घेत चालायचे असते. काळ आहि पहरत्स्थती बदलली तरी त्याचं्या हवचारातला ताजेपिा ओसरत 
नाही. उदाहरिाथग, ‘गं्रथप्रामाण्य झुगारून द्ा आहि बुद्धीला पिेंल तेच स्वीकारा.’ हा त्याचंा संदेश आिखी 
हकतीही शतके चेतना देऊ शकतो. धमाच्या नावाखाली रूढ झालेल्या हकत्येक अंधश्रद्धा नष्ट करण्याचा 
हवचार लेकहहतवादींप्रमािेच सवग समाजप्रचतकानंी पुन्हा पुन्हा साहंगतला आहे. तोही अखंड उपयोगी 
पडेल. परंपरेला कविंाळण्यापेक्षा प्रगतीच्या हदशनेे चालाव,े स्त्री-पुरुर्ष समान समजावते वगैरे हवचार 
कोित्याही काळात मािसाला स्वीकारावचे लागतील. आपल्याकडे शास्त्र आले पि शास्त्रीय दृष्टी आली 
नाही. शास्त्राबरोबरच शास्त्रसपंन्न दृहष्टकोन येिे आवश्यक आहे, असे अनेकहवध हवचार हनत्य नवीन आहेत. 
लोकहहतवादींनी केवळ प्रहदू समाजाचीच हचहकत्सा केली हा गैरसमज होऊ नये. प्रहदू हा शबद त्यानंी जात 
प्रकवा धमग या अथाने योजलेला नाही. तो देशवाचक शबद आहे. प्रहदुस्थानातील समाज. असा त्याचा अथग 
घ्यावा लागतो. जात आहि धमग, पंथ आहि संप्रदाय यानंा महत्त्व न देता आपली लोकशाही आहि स्वातंत्र्य 
यानंा मजबुती द्ावी हा आशय स्वातंत्र्यपूवग कालखंडात लोकहहतवादींच्या हवचारातून व्यक्त होतो. पुरोगामी 
मूल्याचं्या स्वीकाराची प्रहक्रया सुरू करावी आहि नवजीवनाची चळवळ यशस्वी करावी, हाच अथग 
लोकहहतवादींच्या जीवनातून आहि साहहत्यातून हमळतो. 
 
णनरोप  
 

‘शतपत्रा’ंचा इत्यथग सागंताना ते आपल्या नेहमीच्या उत्किं, भावपूिग भारे्षत सागंतात, 
 

‘आज दोन वर्ष ेमी लोकासं त्याचंी त्स्थती, रीती कशी आहे ती अगदी भीड न धहरता उघड करून 
सुचहवली. त्यात एखादे अक्षर अहधक-उिे, शुद्ध-अशुद्ध, कोिास वािंले तर त्यानंी क्षमा करावी. माझे 
हजवाची पक्की खात्री आहे की जो कोिी या पत्राचे अवलोकन करील आहि हवचार करून पाहील, त्यास 
प्रत्येक शब्द खरा आहे असे वािंले. लोकहहतवादीने कोिाची मजुरी पत्करली नाही; कशाची अपेक्षा, आशा 
प्रकवा इच्छा धरली नाही. कोिाचे सागंण्यावरून प्रकवा हशकहवल्यावरून कृहत्रम विगन केले नाही. लाभावर 
प्रकवा द्रव्यावर नजर ठेवनू कीती व्हावी या हेतूने हलहहले नाही. इतके श्रम जे केले ते लोकासं त्याचंी 
वास्तहवक त्स्थती कशी आहे ती कळावी; त्यानंी सुधाराव;े त्यास इहलोकी सुखवृद्धी व्हावी; परलोकाचे 
साधन घडाव े व आपले बहुत काळापासून दृढ ग्रह झाले आहेत त्यापंैकी काही अहवचाराने व काही 
मूखगपिाने जडलेले आहेत ते कमी व्हाव;े प्रकवा नाहीसे व्हाव;े इतक्याच हेतूने मी यथामतीने व स्वइच्छेने 
वतेनावाचंून श्रम केले आहेत. व हजतके हलहहले आहे हततके अक्षरशः खरे खरे हनवडून, हवचार करून 
काळजीने हलहहले आहे. हे सवग लोकास नजर आहे... माझे मागिे सवग लोकासं आहे की मी जे हलहहले 
आहे त्याचा हवचार करून पहा. तुमच्या चागंल्यावाचून त्या हलहहण्याचा हेतू नाही. तुमचे कल्याि व्हाव े
म्हिून मी झिंतो व तुमच्या चुक्या वगैरे उघड करून दाखहवण्यात तुम्हास रागरोर्ष येईल हे मी मनात 
आिले नाही. कारि की, माझी उत्कंठा तुमच्या सुधारण्याकडे फार आहे. माझे अंतःकरि सवग हतकडे 
आहे... तुमची सेवा एकहनष्ठनेे व हनष्ट्कपिंपिाने केली त्याजवर तुमची इतराजी नसावी... सवांनी कृपालोभ 
असो द्ावा हे हवनंती.’ 
 

इ.स. १८५० मध्ये वाचकानंा उिेशून हलहहलेले हे पत्र. यातला प्राजंळपिा आहि अतंरीची तळमळ 
दोन्ही स्वच्छपिे प्रकिं झाली आहेत. पुढे ते आिखी चाळीस वर्ष े हलहीत राहहले. हलहहण्याचा हेतू एकच 
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होता लोकानंी हवचार करावा. लोकाचें कल्याि व्हाव.े मराठीतला हा आद् हनबधंकार आहि प्रबंधकार. 
‘उद् बोधन’ हेच त्याचं्या लेखनाचे एकमेव प्रयोजन. हलहाव,े छापाव े आहि पुस्तके लोकानंा फुकिं 
वािंावीत, हे व्रत त्यानंी हकत्येक वर्ष ेपाळले. सगळ्यात कठीि गोष्ट कोिती? या प्रश्नाला ‘हवचार करिे’ 
असे उत्तर आइन्स्िंाइनने हदले आहे. आपि हवचार करून समाजाला हवचार करायला लाविे हे कायग 
लोकहहतवादींनी सतत केले. परंपरेला डावलिारे बंडखोर हवचार माडंत राहहल्यामुळे लोकहहतवादींना 
अपमान आहि छळ सहन करावा लागला. पि अशा अपमानाच्या व उपेके्षच्या वाविंळी येत राहहल्या तरी 
आपल्या अंतरीचा हवचारदीप त्यानंी हवझ ूहदला नाही. सुखाची आहि मानाची सरकारी नोकरी व रावबहादूर 
ही उपाधी या प्रहतष्ठेच्या आहि सते्तच्या वलयात आरामशीरपिे जगण्याचे सोडून हा न्यायाधीश समाजाला 
त्याच्या हहताच्या काही गोष्टी जन्मभर सागंत राहहला. त्यातूनच सुधारिावादी हवचारानंा बळ येत गेले. 
यशापेक्षा अपयश कदाहचत या मािसाच्या पदरात अहधक पडले. पि अपयशाची वािं तुडवीत समजाला 
एका चागंल्या वािेंने नेत राहाण्याची प्रवृत्ती या मािसात होती. त्या प्रवृत्तीने नाव ‘लोकहहतवादी’ हे आहे. 
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प्रकाशन, पुिे, १९७३ 
५.  हनवडक लोकहहतवादी, संपादक/डॉ, हनमगलकुमार फडकुले/डॉ. ल. रा. 

नहसराबादकर/फडके बुक सेलसग, कोल्हापुर, १९८९ 
६.  सामाहजक पहरवतगनाची चळवळ : काल आहि आज, लेखक : डॉ. हनमगलकुमार फडकुले, 

प्रकाशक : मंुबई हवद्ापीठ, मंुबई, १९९६ 
  



 अनुक्रमणिका 

मिाराष्र राज्य साणित्य आणि सांस्कृती मांडळाची प्रकाशने 
 

१) महाराष्ट्राचा इहतहास शा.ं भा. देव रु. १२७/- 
 प्रागैहतहाहसक महाराष्ट्र   
 (खंड पहहला भाग-१)   
२) महाराष्ट्राचा इहतहास संपादक : गो. त्र्यं. कुलकिी रु. १४५/- 
 (मध्ययुगीन कालखंड भाग-१)   
३) मध्ययुगीन महाराष्ट्र प्रा. म. श्री. मािें रु. ७५/- 
 (सामाहजक आहि सासं्कृहतक जीवन).   
४) समाजशास्त्रीय हवचारातील अनुवादक : हेमकातं बळकंुदी रु. २९५/- 
 प्रमुख प्रवाह (भाग पहहला)   
५) प्रासाद मंडन डॉ. र. पु. कुलकिी रु. ११४/- 
६) हशल्पप्रकाश डॉ. र. पु. कुलकिी रु. १६७/- 
७) एक होता गंधवग डॉ. राम म्हैसाळकर रु. ९३/- 
८) गजाआडच्या कहवता श्री. उत्तम काबंळे रु. ३०/- 
९) पं. जवाहरलाल नेहरू व्यक्ती आहि कायग संपादक : बा. ह. कल्यािकर रु. १४०/- 
१०) भारताचा स्वातंत्र्यलढा डॉ. वा. ना. कुबेर रु. १०९/- 
११) मराठी वाङ् मयकोश खंड-४ समन्वय संपादक रु. ३२०/- 
  डॉ. हवजया राजाध्यक्ष  
१२) दादासाहेब गायकवाड काल आहि कतृगत्व संपादक मंडळ रु. ६०/- 
१३) भारतातील आहदवासी वशं प्रा. हव. श्री. कुलकिी रु. १२५/- 
१४) खानदेशातील कृर्षक जीवन डॉ. रमेश सूयगवशंी रु. ६०/- 
१५) चहरयाहपिंक डॉ. शरे्षराव मेश्राम रु. ३३/- 
१६) हचरकालीन हसरमहमक्स डॉ. प्रकाश दळवी रु. ४५/- 
१७) छत्रपती हशवाजी महाराज श्री. प्र. न. देशपाडें रु. ४८/- 
१८) सवगज्ञ चक्रधर प्रा.पुरुर्षोत्तम नागपुरे रु. ३७/- 
१९) संत जनाबाई डॉ. सुहाहसनी इलेकर रु. ५०/- 
२०) मराठ्याचंी प्रशासन व्यवस्था सौ. हवजया कुलकिी रु. १४५/- 
२१) लैं हगक नीती आहि समाज श्रीमती शकंुदला क्षीरसागर रु. १४५/- 
२२) मराठी वाङ् मयकोश खंड २, भाग १ डॉ. गो. म. कुलकिी रु. १३०/- 

 
मांडळाची प्रकाशने णमळण्याची णठकािे अणधक माणिती/चौकशीसाठी 

सवग शासकीय गं्रथ भाडंार सहचव, 
मंुबई/पुिे/नागपूर/औरंगाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रमुख गं्रथहवके्रते 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळ, 
मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, हतसरा 
मजला,दादर (पूवग),  
मंुबई - ४०० ०१४ 
दूरध्वनी - २४१४४०२१, २४१४६००५ 

 



 अनुक्रमणिका 

मिाराष्र राज्य साणित्य आणि सांस्कृती मांडळ, मुांबई 
मिाराष्राचे णशल्पकार योजनेअांतगमत चणरत्रग्रांथ 

मणलकेतील चणरत्रग्रांथ 
 

१) एस. एम. जोशी श्री. ग. प्र. प्रधान रु. ४०/- 
२) साने गुरुजी श्री. राजा मंगळवढेेकर रु. ४०/- 
३) दादा धमाहधकारी श्रीमती तारा 

धमाहधकारी 
रु. ४०/- 

४) क्राहंतप्रसह नाना पािंील श्री. भारत पािंिकर रु. ४०/- 
५) डॉ. हवठ्ठलराव हवखेपािंील श्री. हशवाजी सावतं रु. ३५/- 
६) शकंरराव हकलोस्कर श्रीमती शातंा हकलोस्कर रु. ४०/- 
७) मामासाहेब जगदाळे श्री. व. न. इंगळे रु. ४५/- 
८) तंया हभल्ल श्री. बाबा भाडं रु. ४५/- 
९) यशवतंराव चव्हाि श्री. हवठ्ठलराव पािंील रु. ४०/- 
१०) दादासाहेब फाळके श्री. बापू वािंव े रु. ३५/- 
११) ताराबाई प्रशदे श्री. इंद्रहजत भालेराव रु. २५/- 
१२) तेजत्स्वनी अहहल्याबाई होळकर सौ. हवजया 

जहागीरदार 
रु. ४५/- 

१३) तकग तीथग लक्ष्मिशास्त्री जोशी डॉ. अरंुधती खंडकर रु. ४०/- 
१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर श्री. सुधाकर देशपाडें रु. ४०/- 
१५) बम. राजाभाऊ खोब्रागडे व्ही. डी. मेश्राम रु. ३५/- 
१६) स्वामी रामानंद तीथग प्रकाश मेदकर रु. ४५/- 
१७) पठे्ठ बापूराव चंद्रकुमार नलगे रु. ४५/- 
१८) भाई उद्धवराव पािंील व. न. प्रअगळे रु. ५५/- 
१९) धोंडो केशव कवे डॉ. न. म. जोशी रु. ४०/- 
    
    

मांडळाची प्रकाशने णमळण्याची णठकािे अणधक माणिती/चौकशीसाठी 
 

सवग शासकीय गं्रथ भाडंार सहचव, 
मंुबई/पुिे/नागपूर/औरंगाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रमुख गं्रथहवके्रते 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळ, 
मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालय इमारत, 
हतसरा मजला, दादर (पूवग), 
मंुबई - ४०० ०१४ 
दूरध्वनी - २४१४४०२१, २४१४६००५ 

 
  



 अनुक्रमणिका 

डॉ. हनमगलकुमार फडकुले हे महाराष्ट्रातील एक लेखक, समीक्षक आहि वके्त म्हिून प्रहसद्ध. सोलापूरच्या 
संगमेश्वर महाहवद्ालयात मराठी हवभाग प्रमुख प्राध्यापक म्हिून तीस वर्षे अध्यापन. मराठवाडा, कनािंक, 
उस्माहनया आहि हवक्रम या हवद्ापीठाचं्या मराठी अभ्यासमंडळावंर सदस्य म्हिून सहकायग केले. हशवाजी 
हवद्ापीठाच्या मराठी मंडळाचे सहा वर्षे अध्यक्ष व सोळा वर्षे सदस्य. हवहधसभा, हवद्वत्  पहरर्षद, आहि 
कायगकारी मंडळ यावर अनेक वर्ष ेसदस्य  
 
लहलत, वैचहरक आहि समीक्षिात्मक सत्तावीस पुस्तके प्रकाहशत झाली. त्यातंील काही पुस्तकाचंी नाव े: 
साहहत्यवधे, संतकवी तुकाराम : एक प्रचतन, काही रंग काही रेर्षा, हहरव्या वािंा, जगायच ं कशासाठी? 
आनंदाची डहाळी, मन पाखरू पाखरू, साहहत्यातील प्रकाशधारा, प्रचतनाच्या वािंा, पहरवतगनाची चळवळ 
काल आहि आज याहशवाय संपाहदत पुस्तके, काही पुस्तकानंा शासकीय आहि अन्य पुरस्कार प्राप्त झाले. 
 
अत्स्मतादशग साहहत्य मेळावा, राष्ट्रीय बंधुता साहहत्य संमेलन, पहरवतगन साहहत्य संमेलन, प्रहतभासंगम, 
जैन मराठी साहहत्य संमेलन. सोलापूर हजल्हा साहहत्य समेंलन इत्यादी संमेलनाचें अध्यक्षपद भरू्षहवले. 
 
महाराष्ट्र राज्याच्या साहहत्य संस्कृती मंडळाचे गेली बारा वर्ष ेसदस्य. रंगभमूी प्रयोग पहरहनरीक्षि मंडळ. 
साहहत्यसमीक्षा पहरभार्षा कोश इत्यादी मंडळावंर काही वर्ष े कायग आकाशवािीच्या पुरुर्षोत्तम मंगेश लाड 
व्याख्यानमालेत ‘संतकवी चोखामेळा व समकालीन संताचं्या रचना’ यावर तीन व्याख्याने. 
 
शकै्षहिक आहि वाङ् मयीन के्षत्रात अनेक वर्षांपासून कायगरत. 
 
हदल्लीच्या हत्रलोक अुच्चस्तरीय अध्ययन संस्थेने नुकताच ‘चाहरत्र चक्रवती’ पुरस्कार देऊन गौरहवले. 


