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“कर्मवीर दादासािेब गायकवाड: काल आहि कर्तमत्व”िा गं्रथ वािकाचं्या िार्ी देर्ाना र्िाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आहि ससं्कत र्ी र्ंडळािा अध्यक्ष या नात्याने र्ला हवशषे आनंद िोर् आिे. 
 

दादासािेबािें िे जन्र्शर्ाब्दी वषम र्िाराष्ट्र शासनाने हवहवध प्रकारच्या उपक्रर्ाद्वारे सबंध वषमभर 
साजरे करण्यािे ठरहवले असून त्या उपक्रर्ािा एक भाग म्ििून त्याचं्या जीवनकायावर एक गौरवगं्रथ 
प्रकाहशर् करण्यािा हनिमय शासनाने घेर्ला.या गौरवगं्रथाच्या प्रकाशनािी जबाबदारी शासनाने र्िाराष्ट्र 
राज्य साहित्य आहि ससं्कत र्ी र्ंडळावर सोपहवली.इर्केि नव्िे र्र या गौरवगं्रथाच्या हनर्मर्र्ीसाठी 
लागिाऱ्या खिािी र्ररू्दिी केली. 
 

या गौरवगं्रथाच्या संपादनासाठी र्ंडळाने लगेिि एका संपादक र्ंडळािी हनय क्र्ी केली.या 
संपादक र्ंडळािे गेल्या कािी र्हिन्यार्ल्या अथक पहरश्रर्ािे फळ म्ििजेि कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाड याचं्या जीवनकायािी ओळख करून देिारा िा गं्रथ िोय. 

 
या गौरवगं्रथाला, गौरवगं्रथ असे नाव देिे आम्िी र् द्दार्ि टाळलेले आिे.कारि गौरवगं्रथ िे नाव 

आम्िाला हर्र्केसे अन्वथमक वाटर् नािी.िा गं्रथ संदभमगं्रथ व्िावा असा सपंादक र्ंडळािा प्रयत्न राहिलेला 
आिे व त्या भहूर्केरू्न या गं्रथािे संपादन झालेले आिे. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्यावर र्ी कािी हलिाव े एवढा र्ाझा त्याचं्या कायमकर्तमत्वािा 

अभ्यास नािी.एक र्ात्र खरे की दीपस्रं्भ िा त्या र्ागाने प्रवास करिाऱ्या सवमि प्रवाशासंाठी असर्ो.या 
प्रवाशारं्लाि र्ी एक प्रवासी आिे.या गं्रथाच्या हनर्मर्र्ीर्ागे अध्यक्ष या नात्याने र्ाझी िीि भावना आिे. 

 
या गं्रथािे संपादन हनयोहजर् वळेेर् करून हदल्याबद्दल संपादक र्ंडळािे र्सेि या गं्रथािी 

अल्पावधीर् स ंदर, स बक हनर्मर्र्ी करून हदल्याबद्दल न्यू एज प्रप्रप्रटग पे्रसिे श्री.प्रकाश हवश्वासराव व 
त्याचं्या सिकाऱ्यािें आम्िी आभारी आिोर्. 
 
 
र् ंबई रा. रं. बोराडे 

हदनाकं: ८ ऑक्टोबर २००२ अध्यक्ष 
 र्िाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कत र्ी र्ंडळ 



           

         
- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या व्यक्क्र्त्वािा आहि कर्तमत्वािा आलेख स्पष्ट करिारा िा गं्रथ त्याचं्या 
जन्र्शर्ाब्दीिी सागंर्ा िोर्ाना प्रकाहशर् िोर् आिे.सार्ाहजक सर्रे्साठी झालेल्या सघंषार्लं एक बलदंड 
व्यक्क्र्त्व म्ििजे कर्मवीर दादासािेब.शकै्षहिक के्षत्रार् त्यािंं योगदान लक्षिीय आिे.राजकीय के्षत्रार्िी 
त्यािंी कर्तमत्वसंपन्न पावलं उर्टलेली आिेर्.दहलर् आहि शोहषर् वगाच्या उन्नर्ीसाठी डॉ.बाबासािेब 
आंबेडकर याचं्या नेर्तत्वाखाली दादासािेबानंी अथक पहरश्रर् घेऊन िळवळी उभ्या केल्या.सर्रे्च्या 
लढ्यार् त्यानंी आपलं सर्ग्र जीवन व्यर्ीर् केलं.त्यािंं संपूिम जीवन म्ििजे र्ानव्यािा उदात्त आहवष्ट्कार 
िोर्ा.डॉ.आंबेडकरासंारख्या श्रेष्ठ क्राहंर्कारकाच्या छायेर् रािूनिी त्यानंी आपल्या व्यक्क्र्त्वािी आहि 
हविारािंी पूिम वाढ केली.आंबेडकरी िळवळीला बळ देिारा एक हनःस्पति, सेवाभावी, हविारशील आहि 
संघटनक शल कायमकर्ा म्ििून कोट्यवधी जनरे्च्या र्नार् त्यािंी प्रहर्र्ा क्स्थर झाली आिे.या गं्रथारू्न 
अनेक व्यासंगी लेखकािें लेख दादासािेबाचं्या कर्महनष्ठ जीवनावर शोधक प्रकाश टाकावा म्ििून प्रकाहशर् 
केले आिेर्.कर्मवीर दादासािेब िे र्िाराष्ट्राच्या आहि भारर्ाच्या सार्ाहजक इहर्िासािं एक 
अहभर्ानास्पद प्रकरि आिे. 
 

िा व्यक्र्ीगौरवात्र्क गं्रथ नव्िे.दादासािेबाचं्या हवहवधागंी कर्तमत्वािी वस्र् हनष्ठ हिहकत्सा करर्ाना 
र्िाराष्ट्रािा सार्ाहजक इहर्िासिी त्यारू्न व्यक्र् व्िावा िा िेरू् र्नार् ठेवनू र्िाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि 
संस्कत र्ी र्ंडळानं िा गं्रथ हसद्ध केला आिे.दादासािेबािंी र् लाखर्, त्यािंी भाषिं, त्यािंा पत्रव्यविार 
यारू्न सार्ाहजक आहि राजकीय िळवळींिं दशमन घडाव ं या अपेके्षनं गं्रथािी र्ाडंिी करण्यार् आली 
आिे.यारू्न लोकप्रबोधनािा हविार स्पष्ट व्िावा िी सपंादक र्ंडळािी अपेक्षा आिे.आजच्या र्िाराष्ट्रािी 
जडिघडि करिाऱ्या व्यक्क्र्त्वािंी, नेर्तत्वािंी आहि हविारािंी यथाथमरे्नं ओळख व्िावी याि 
दृहष्टकोिारू्न साहित्य संस्कत र्ी र्ंडळ अशा गं्रथािंी हनर्मर्र्ी कररं्.कर्मवीर दादासािेब गायकवाडाचं्या 
कालखंडावर आहि त्याचं्या कायावर प्रस्र् र् गं्रथ यथोहिर् प्रकाश टाकील अशी आशा वाटरे्. 

 
िा गं्रथ आकाराला येण्यासाठी ज्यानंी सािाय्य केले त्या सवांिे संपादक र्ंडळािा हनर्ंत्रक या 

नात्याने आभार र्ानिे र्ला उहिर् वाटरे्. 
 
संपादक र्ंडळार्ील सवम सिकारी, हवशषेर्ः या गं्रथािी प्रस्र्ावना हलहििारे डॉ.रावसािेब कसब,े 

अज मन डागंळे व ररे्श प्रशदे यानंी हवहवध पार्ळीवर र्ोलािे सिकायम कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या 
आत्र्ीयरे्र् ळे केले, र्सेि या गं्रथार्ील सवम लेखक, कवी र्सेि स्फ ट लेखन, र् लाखर्ी, आठविी आहि 
लेख ज्या हनयर्काहलकारूं्न प नर् महद्रर्केलेले आिेर् त्या सवम संबंहधर्ािें आभार र्ानर्ो. 

 
हदवगंर् लेखकािें लेख प नर् महद्रर् करण्याहवषयी त्याचं्या वारसदारानंी परवानगी हदली त्यािेंिी र्ी 

आभार र्ानर्ो. 
 
हपपल्स एज्य केशन सोसायटीच्या अहधपत्याखाली असलेल्या डॉ.बाबासािेब आबंडेकर हरसिम 

सेंटरिे संिालक श्री.आर.जी.रुके, हवजय स रवाडे, रूपार्ाई साळव,े दादासािेबािें प र्िे स रेश 
गायकवाड, आनंदराव हिरे, कर्मवीर दादासािेब गायकवाड सासं्कत हर्क कें द्रािे सरहिटिीस श्री. रत्नाकर 



           

हरपोटे यानंी या गौरवगं्रथासाठी द र्ीळ फोटो व कागदपते्र उपलब्ध करून हदली, र्सेि या गं्रथािी र् हद्ररे् 
र्पासून देिाऱ्या श्रीर्र्ी शक ं र्ला र् ळ्ये यािेंिी आभार र्ानर्ो. 

 
‘न्यू एज प्रप्रप्रटग पे्रस’िे प्रकाश हवश्वासराव, र्ाधवी हविारे, अहवनाश परब यानंा गं्रथछपाईच्या 

कार्ार् जे सिकायम केले त्यािें, कार्गारवगािे व र् खपतष्ठािे हित्रकार धनंजय गोवधमने यािेंदेखील आभार 
र्ानर्ो.र्िाराष्ट्र साहित्य आहि संस्कत र्ी र्ंडळािे अध्यक्ष प्रािायम रा.रं.बोराडे, उपाध्यक्ष प्रा.रर्नलाल 
सोनग्रा र्सेि प्रभारी सहिव उ.बा.सूयमवशंी यानंी िा गं्रथ प्रकाहशर् करण्यासाठी जी र्ोलािी भहूर्का पार 
पाडली त्याबद्दल त्यािें र्सेि र्िाराष्ट्र शासनाच्या सर्ाजकल्याि हवभागािे उपसहिव श्री. ना. ना. 
भडीकर, अवरसहिव श्री.ग.हक.वाघ, सिायक सिंालक (प िे),श्री.सदानंद पाटील यािेिी आभार 
र्ानर्ो. 

 
शासनाने कर्मवीर दादासािेब गायकवाड जन्र्शर्ाब्दी हनहर्त्ताने जी सहर्र्ी स्थापन केली त्या 

सहर्र्ीिे अध्यक्ष र्ा.हवलासराव देशर् ख र् ख्यर्ंत्री, र्िाराष्ट्र राज्य यानंी जी आस्था आहि आप लकी 
दाखहवली त्याबद्दल त्यािें व त्याचं्या र्ंत्रीर्ंडळार्ील सवम सिकाऱ्यािें आभार र्ानर्ो. 
 
 

—णिर्मलकुर्ार फडकुले 
हनर्ंत्रक, संपादक र्ंडळ 



           

        
- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 

                  
 
                               इ. .१४००    १६००                               .     
                         ‘        ’     ‘         ’ (Renaissance and Reformation) 
                                              (Modern Age)                     
    .                                                                        
    .                                                             ,             
                                ;             इ. .१४९२     , इ          १४८५          
       १५१९                       .               (Reformation)                  
                            .इ. . १५१७                                                
                                       (Ninty five theses)                              
                                              .                                    
इ             .                                                      .      
                                                                                
             .                                            ,                             
                                                            ,                     
                       . 
 
                     
 

                                                        .                      
     इ                                                              .              
                                                                                       
    .                                                     .                    
                                                                   ‘   ’              
                  .                      ,                                ,      
      ,     -                                                                  
    .                                                                                 
        ‘     ’              .                         ,                   (Dimension) 
          . 

 
                                                                             

                ,                                                   .     
               ,                                                               
                    .                                                इ        
                                      .                                          
                                                   .                                इ. 



           

 .१८५७                                                                               
          .                                                  ,                          
          .                                                                     
    ,                                                        .                        
                                                                                 
               (Reproductive)           . 

 
                                                                          

          .                                                      ,                
                                                           .                    , 
                   ,             ,                     ,               ,             
                              ;         ,                           ,            
                                            .                                     
                .                                                                         
    .                                                (Army)         .            
                                                                                    
    .                                                                        . 

 
                                                                         

     .                                                                                
         .                            , इ       ,            ,                         
                .                                                                     
    ,                                .    . इ                                    
                             ‘                              ’                    
    . इ.  .१८२९                                                                         
    .२५      १८५६                                                             
                             .                                                      
           . इ.  .१८५७                                                       .           
      इ.  .१८५०                    ‘                             ’ (Caste Disabilities 
Removal Act)                                                        .      
                                       इ                        ‘           ’ 
                                         . 
 
                    
 

इ. .१८५७                                                                     
        .                     इ                                   .इ. .१८५८     
                        १९४७                                                            
             ,                                                      .                  



           

                                                                                    , 
                                            .                                     
                                                                                      
                   .  .                                                            
                                                                                       
                                                ,                     .       
                        ,                                                       
                                        ,                                        
                .                    ,                                               
                   ;       .            ,                                             
                              . 
 

 .                                                                            
                                                         .                         
                                                                                     
         .                                        ;                           
                                                                              
                                           .                                         
                             .                                                     इ      
                                                                                
                   .                                                                  
    .                                                              .                   , 
                                                                                
                                    .                                                 
                 .                                                 .                 
                                                                    .             
                     ,                                                        
                   . 
 
         ‘         ’      
 

                                                        ,                            
              .                                                      .          
    ,                                         .                                             
             .                                ‘       ’        (Alienation)          
     .                                                 ‘     ’                      
                           ‘     ’                                                   
    .                                                                            
                                                       .                                   



           

                      .                                                                
    .                                                                               
             .                                                  ?                 ?    
                                      .                                              
                                              ,                       ‘        ’       
    .                                                                                   
                                                                             ;               
                            .                     -                         
       ,                                                                                 
                 .   ‘         ’              ?                                       
(Dimension)                               ,                 ,                     
                            . 
 
            -            
 

                              ,                     इ                         
                    .                           ,        इ                           
        .                                                      ,                 
                 ,                               ,                              
             .                                                       ,           
                               .                                                 ,     
                                        .                  इ                          
                                                                                 
                      .                                                   ,           
                            ;                                         .             
                                                               .                         
         ,                                               ,                           
                    ,                                                                   
                                             ,                 -            
                                                      . 
 
                                    
 

                                             .                              
                           .                                                       
                                   .                                 .                
                                                               .                      
                                                  .                               
     ,                                                                           



           

    .                                                             .                   
       ,                                                                             
                            .                                               
    .                                                                            
    .                                                                         
              .                                                                
                                                        ;                             
                                         ,                             
          .                                                                       
                               . 
 

                                                               .           
१९२७                                                  .                               
                                                .                                
                                                                       .          
                                                                     .                 
                                          ;                                    
                                                   .                                   
        ,                                                                  .        
                                     .                                               
                                            .                               ,             
                                           .                                           
                                         .                                         ,      
                                   .                                             
    .“                             ,         इ                                 .”   
                                                                          .३८८४ 
           -                                                                
    .                                                                         
    .                             .                     “                   ,     
                   इ           .                        ?                 
     ?     .                    .                       ,                 
    .”                                                                                    
           ;                                                                             
    . 
 

                                                    २      १९३०       
                                                                  .              
                   .                                                                 
                                                       .                                   



           

                                                                                         
                                                                                       
    ,                                                                                
                           .                                                                
    ,                                             १९३५                             
          .            १९५६                                                         
                                                      . 
 
                   
 

                                                      .                       
                                                                                    
                                                                                   
    .                                                                       ,     १९५७ 
                                                                                  
                                     .                                             
                         .                                                            
     -                                                                              
     .१९५८                            ,                                 .     
                                                  .                               
                 .                                                    .               , 
                                                       . 
 

                                                                               
                                                                   .       
                                                                                  
                                                                          .१९६२ 
                                                      ,                              
                                                     .                                 
‘        ’                                        .                             
    .१९५८    १९७१                                                                   . 
 
                          
 

                                   ,                                          
                                                          .                                 
                 .                                                                       
                                               .                                   
                      .                                                              



           

    .                                                   .                            
                                                                 ?                
    .                                                                 इ     
                                                                               
    .                                                                     . 
 

                                                                      
                        ,                                                       
                              .                                             
                                                                                   .      
                                                                           .        
१९५६    १९६६                     १९६७                                  .१९५६    १९६५ 
                                               .                               
                                                                                     .    
                                                       ,                                
    ;                                      .                                     
                                        .                                         
                                                                       ,     
                         .                   .                                              
                                                                                        
                                                                         .         
                                                               .          
                                       .                                       
                                                                                       
                                                       .                        
            .                                                           
    .                                                                     
                                          .                                               
        . 
 

इ. .१९६२                                                                
                                                 .                           ,          
     ,                                                                              
                            -                                           .            
                             .        .                                            
                       .                                              .             
                                                  ,                                      
            .                     ,                                                     
                                         ,                            .            



           

                              .                                                       
                                                                             
     .                                                                    .   
                   .                                                                   
                                                      .                          
                             ;                                                         
                                                                           ,         
              .                                                             
                              .                           .                   
                               . 
 

                                                ‘          ’ (National Problem) 
       ,                                  .                                          
                             इ              .     -                              
    .                                                                                  
                             .                                                      
                    .                                                            
                                   .                                                    
                                               ,                               
    .                                            ,                          
                               .                                                       
                                                             .                   
            .                                   ,    ,     इ                    
                                                       . 
 

                                                                          
                                               .                                   
                            .  .                      १९५६                            
                                     .                                              
                   .                        ,                                 
                                                 ,                  .                    
                                         .                                       
                                          .                                             
                                                  ,                            
                          .                                                            
         .                                               .                 
                                                        .                          
                                                         .                       
                  .                                                  .        



           

                                     .                                         
            .                                              .                   
                             इ       ,                                         
                                                                                   .   
                                                   .                                 
                                                                                
    .                 -                              ओ        ,                  
                           .                              ,                   .   
                   ,                                                        .    
                      ,                                              -             
                               .                                                   
                        ,                                       .               
                                                            .                       
                                                                                   
                                            .                                  
                                .                       -                 ‘        
                 ’                               .                                   
              ,                      .                                             
                                                                                 
                                                            .                 
                                                                              
               ,    इ                     .१९६७                                        
                                                          ,                      
                       ,                                                             
               . 
 
                   
 

                                                                         
      .                                                                                     
       ,                                  .                                 
       -                                                                           ; 
                                              .                                 .     
                                                .                          
                                .                                                  
                                     ,                                          
     .                                                                               
    ,       .                                                                , 
                                                              .                   



           

                  ,                                                                    
                                    .                                       
                                                                                   
                                                                                     
   .                                                                 .                
                                          .                           .  .     
                                                                                        
    ,                                         .                                  -     
                                                                             .    
                        इ                                                         
                  .      १९६४-६५                                                   
      .       ,   .  .   ,            ,             इ                                     
                                            .                                    
                                   .                                           
                           .                                                   
                                                                      .          
                              .                                                 
                                                       .                             
                                                         .                 
                                           .                                          
   .           ‘               ’                                                   
                                                                           .      
             .                 ,                                              
                                                            इ                 .      
    ‘                      ’         .   इ                                 . 
 

                                                    .                          
                      .                                                                 
                         .                                                    
                                                                                       
                       .  .                                                   
  .                                                    .                            
                ,                                                       .      
                                              .                                 
                                ,                                               , 
                      .                                                            . 
 

                                                         ,                 
                   .                                                             



           

                                                               ,                  
                                      .         , ‘                           ’      
                           ,                .                                    
                                             ;                  ,                   
                                                 . 
 
 

❦ 
  



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 
            
    

- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 
 



           

                               :           
- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 

  .                   
 
                                       .             -                            
                                                 .             ,    ,                  
                         .                                                       
    .                       .       ,    ,    ,                                   
           .                                                                       .   
                                                             .                       
                                              .               .                       
                                    ( )           .                               
         .                            ओ                         .            
                                     इ                                        
                                                    ,                        .            
                     , ‘Man is born free and yet he is in chains everywhere’ 
 

                     .                                             .         
                                          , इ                        .                  
       ,                                                                         .   , 
                                                                                 
   .                                              .                                  
                                              ,                           .         
                                                                    .                   
          ,                                   -                                   
   .                                                          .‘        ’     , 
      ,      इ                                                                . 
 

                                                                          
          .‘        ’, ‘             ’                                                    
                  .                                                            .    
                    ,                                     .                       
         .                                                              ,        
   , 
 

                   
          :    : 
            : 
                  (        ) 



           

 
                       ,              ,                 ,                         

    .                                         .                                 
               .                               .                      ,             
                                         .                                         
                                                           .                         
                                                                                   
    .                                                                  .            
                                                   इ                                   
                                 .                                                    
                                .                                               
                                                                 .                     
                                                                 इ        
      .                                                                   .        
                                            .                             .        
   ,    -    , इ    -     ,                                                        
    ,                                                   .                       
                                                               .        इ         
          इ         ,          .                                 ,                . 
 

                                                                        
                                  .इ                                            
                                                                                   
         . 
 

‘          ’ ‘          ’                                 .   ,                    
                                  .                                         .     
                                                                            
                             .                                                ,     
           -                       .                                  .                      
                    .                                                              
     .                                        .                                    
                    ,                                                  .              
                                ,                                                
                                  . 
 

                   .                                             .             
                          .                                 .               
     .                                                    .“   ,                



           

   .                     ?”                  .                 , “              
          .                       ?”        .          “   ,                     .    
    !                 .               .”                                              
                  .                                          .                    
    .                ,                               .                        
                                       ,                             .       
                                    .                                          
                    .                                      .                    
                                               .     इ                               
                                                     .                          
                            .                                                  . 
‘               ’                                               . 
 

                                                                            .    
                                     .                                             
                    .                                                                
                          .                                                
                                   .                                                   
                                .                                               
                      .                                                         
                                                         .                        
                                                                   ,       इ    
                                .                                               
                                                                 .                
                                                                    -                 
          .                                       .   ,    ,                         
                                                                           
    .                                                  .                             
                  .                                                               
                                                                                
    .                                                                  .             
                                               .                                        
                .                                                                  
                    .                                                             
                     .                                                      
    . 

                                                                    .          
                                                                               
   .                                                                                    



           

                  .                           ,         ,     इ                        
                              .                                                    
                                        .‘                        ’                        
    .                                              .                         
                                                                .               
                                .                                                   
       ,                       .                      .                      
                                           .                                     
                           ,                           .                           
                                                                               
                                            ‘       ’.‘                  ’           
                     .                                   .                         -
          !         ,                            .                                      
   . 
 

                     ।     न             ॥ 
       न            ।        ॥ 
           न      ।        न            ॥ 
    न             ।  न      ॥ 
                   ।                      ॥ 
                     ।     न           ॥ 

(  न           -९) 
 

                                                                    .       
                                                                  .                   
         .                  .                                                    
                     .                   ,              ,                 ,        
                                          .    ,       ,      ,      ,        ,      
                                                             .इ                  
                          ,                                                  
     .         ,     ,     , इ                                                    
             .               ,                                      ,                     
                 .                                                                  
         .‘   ,     ,                         ’                               
    .                                                 -                    .             
         इ                                       .‘                                       
                                                                                   
                            .                                 .                         



           

                    .                                     .                         
                .         – 
 

                        ।                      ॥ 
                            ।                    ॥ 
        न                   । न                     ॥ 
                          ।             न  न          ॥ 

 
                                                          -                    

   .                                                        .                 
            .  .  . .                               ‘             ’                
   .                           (SpiritualDemocracy)                                  
                .                                             
    .                                                .                                   
    .                                                                       ,            
    .                                                           .               
                                            .   ,     ,                      ,     
                                                                      .        
                   ‘              ’                                    .        
                                                                    .            
‘     ’                                               .                                  
                     .            -         -                                
             .                                                           -    
                                   .                                             
                                               .                                         
                      .                                                                
                ,                                                   .                  , 
 

                न           । 
                         ॥ 
               न            । 
                         ॥ 

 
                                                                            

              ?                                                                   
               .                                       .                          
       .                                       .                            
                                        .इ                                              
              .            ,                                .                       



           

                                                                  .              
                                         .                     .         .            
                           .                                                  
                          ,                                              .             
                                      .                                               
        .                       .                      ,                         
                                     .                           .                   
                                  .                  .                      
                      , ‘                                       ’                      
                                                   .      ,                           
                                                                    .              
                .                                                                      . 
 

१)                                                                      
                            . 

२)                                                                  .       
                                                                   
              . 

३)                                       .                                 
         .                                                     . 

 
                                                        .                 

                                          .                              
                      .                                                            
                                          ,                                           
            .                                                                             
                                                            .                     
    . 
 

                                        इ                               
     .                      ,                                                  
      .                                                            -                 
                         .                                                      
                    .                    इ                                           
                                                                            .     
                     .              ,                                             
                 .                                                                
    .                                                    .                      , 
 



           

            ।           न 
         न ।         ॥ 
             ।               
              ।    न     ॥ 
             ।        न      
           ।        ॥ 
     न    ।               
न             ।            ॥ 

 
               ‘          ’                   .                                

                                                       .                           
       इ                                                    .                   
           ‘     ’                                                 .                 , 
                                                        .                       
                                                                                        
                        .                                              .             
                                                                                     
                                                                   .‘         ’    
                                                                  .                   . 
 

                               ,                                          
          .                                                                ,    
                    इ                          .          इ                     
                                       .                                      
                                                                     
     .                                           .                               
                                                                      
    . .               ,      ,                                                  
                                                                ,              
                                          .                                           
                                         .                                          
    .                                                                                  
    .                                     .                                          
                           ,                              .                           
    .                                                  -                        
                              .                                                   
                        .                                                                
       .             .                        इ          . 
 



           

      न           ।      न  न         ॥ 
न     न           ।      न           ॥ 
      न           ।       न            न       ॥ 

 
               .                                                   .          

                        .                                                        .   
इ                    ,                           .                                
    .  -                                           .         ,                         
                             .                                                      
   .  .              ‘    ’ ‘          ’ ‘         ’               .              
               .                                                  इ         
    .                          ‘Knowledge is Power’                          
    .                                    ,      ,                इ               
                                . 
 

 .                                                             
        .                                                                 .           
                                                  .                           
                                                 .‘                                      
       ’                            .                                          
                                                                                           
                            .                                                        
                    .       ‘    इ           ’                   ‘         ’    
                                                                                 
                                                                                  
    .                                                       ,          
                                        .                                             
                               .‘                                       
    .                                          .’                                      
                                ,                             .                   
                                          .                                       
                                           .                                 
                                           .                                  
                                    .‘               ’                              
                                                      .                             
                                         ,                                       
                .           ,                                                   
                  .                                                             
                 . 



           

 
          ‘      ’                                          .                

                ‘    ’            . 
 

    ,      ,     ,         ।                      ॥ 
  न                  ।                        ॥ 
  न                  न     ।                       ॥ 
              न            ।     न                 ॥ 

 
                  .                                               .        

                                                        .                         
   . 
 

                                             .                                   
   .                                                                                 
    .                                                   .                
 .                                            .                                        
                                       .                                              
    .                                                                           
                                      .                          , 
 

‘                                             ,                         
                                         .                                       
                इ                                                                  .      
                                                ,      ,                              
              ,                         !                                               
           ...                                           .                         
                                                          ! (      १६      १९२०      
                ) 
 

 .                                                           .            
                       .                                                           
                                                                         .   
      ,“                                              .                                  
                                            ,                                         
                       .                                                             
                            .”                                              .         
                             .                               .                     
                  .                                                                   



           

         .                                           .                        
                                         ,                     .                        
                  .                                                                   
                                        ,                                            
               ,                                                             .   
                                        .                       -                    
    .                                                      .                              
                                               .                             
                 .                           .                                            
                                          .                                       
     .                                       .                            इ          
                 .                         ,                                     
                                                   .                              
        .         ,                         .                                        
                       .                                                           
                .                                                         
                                                                      इ           
          .                                                                      
                    .                 ! 
 

                                                   .                      
    .                                                                               
                .                                          .                    
                     .                                                      .     
       ,                                                                              
        ,                             .                                         
                  .                                                                  
                     ,                                     .            ‘                 
         .                                 ’                                             
   .१९२७            ‘            ’                                              . 
 

“                                       ,     ,              .                
                               .                    .                           
     ?                             .                                             
           .                            .                                                
‘        ’                           .”  .                                ,         
                                   .                                                .   
‘                                                              ’,                        
        .            इ                                   .                         



           

                               ,                              .                           
                                .                                                
         .                                                                  .    
                                                           ,                            
                                        .  .                                             
       .                                                                  ,         
                                                                 .                 
                        १९२७                                      .             
                                                           .                    
                          . 
 

                                                                    ,     
                                                                       ?         
                                     .                                           
         .                      .                     .‘                .         
         .’                                       .                                     
                                                                   .          
ओ                            ,                                          .  .            
                            .ओ                                                
                         .                                                           
                                                       .     .                    
          .                              .                                      
                      .                                            .          
            .                                                    
    .                                         -       ,                               
   .                          .                             .                      
                                                    ‘        ’     .             
                  .                                            ‘        ’     .         
                         .                                                       
                                            ‘                                       
                ’                                .                             
       इ                            .                                 ,       
                                                      .                          
                     ,                                                            
                         .                                                .       
                                   .                                                  
    .                                   .                                                   
              .                              .                     , ‘        
                                                             . ’इ          ; 



           

                                    .  .                                              
                                               . 
 

                                                                           
  .                                           .                                       , ‘   
                                   इ       .                           .’ १९५६      
                              ‘                ’                              
    .                    .                                               ,        , 
                                                                     .                   
                                                  .         , 
 

‘Positively my social philosophy may be said to be enshrined in three words - Liberty, 
Equality, Frqternity.’ 
 

‘        ’                 .                                                
                      .‘        ’          ‘        ’           .इ                  
                     ;                               .                         .   
                                                                        .          
                       .                                                       
            .                            .                                        
               .                                              .                     
                                    .इ            ‘   ’                       
    .                                                       .                      
                  .                                      .                 
                                                              .              
                                                                                  
            .    -                                                                       
                      .                                         ,                      
                   -                                                      .       
                                                                  .                     
                                                        . 
 

                                                         .                   
                 .                                                       ,         
                                               .                                  
     .                               .                                         इ     
                 .                     .                                      . 
 



           

                                                                         
                        .                                 .       ,          
              इ         .                                                      
             .                                           .                      
    .                            ,                        .                          
                                                ,     -         ,            , 
                                          .                                . 
 
 

❦ 



           

                        
- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 

             
 
  .                                                               .   ,      ,            
                             ;                                                          
    ,                                          .  .                                     
                                                 .                                          
                              .                                                       
                                                  .                                
                                                                   .          
                               ,                                                       
                                                   . 
 

“                                                                    
                              .”                                                 
                                    ,            २०         १९३७                   
   .               .                                      ,                          
                                                      .  .                          
                                    .                                            
   .                             .                                                       
                                                      ,                         
                                  .         . 
 

                                        .                            ,          
                            ;                   ,                           ,       
                                        ,                     ;           
                         ,                 .                                       
                         ,                 .                                             
    .               ‘            ८०                                             . 
 

                                           .                             
     .                                        ,                                         
                                .                                              
   .                ,                               ;                                
                                      . 
 



           

                                   .               .                            
          .     ,          ,                                         ,              
              . 
 

                                                                        ;         
                   .      ,                                                         
                                                       ,                          
   .                                                        ,           
                                     .                                               . 
 

                                                            .        
                                    .                 ,                               
   इ                     ,                                                         
                          .                                                 .       
                                                               ,                  
          .       १९५६             ‘      -     ’                                   , “      
                                                                            
    .” 
 

                        ,                                               
    .१९२७                                                                    
                         ,                                                          
                     .                                                               
                                        .                                           , 
                                           ;                ,                            
                                                                   ,        
                           ,                                           , 
                                    ,                                              ,         
                  ,                ,   .  .     ,                                      
              .          ,                                            ,            
                                          ,                                               
      .                                                 .                        
                                                 . 
 

                                       ‘        ’  .                          
    .                       .                                                     
                                       .१९६४                                            ; 
                                            .                              .             
                             .                                                  .   



           

  .                                                                   ‘          ’ 
                 .                                                                 
    .१९५३                       .  .                               .                 
                             .                        .              , “                 
                                                                                   
              .” 
 

                                                          ,                  
        .       ,       ,              ओ                                 ,         
                    .                               , ‘               ’               
           , ‘              ?’                                                       
                                          .                                
    .                                  ,                              .                
                                 ‘      ’     .                        ‘     ’     .   
                   ,                                                          . 
 

                                          ,                                     
    .              -                                        ,                      
                                                                                      
      ,                                                        !               ‘      ’ 
             ;                                           ‘             ’           
    .इ                                                                             
                             ,                                .                        
    , ‘   ,                       .                                                 
            !’ 
 

          .                                                                .१४    
१९५२                                            .              , “                       
                                                                            
                                                                          .”      
                     ,                    ,               .                     
    .                                        ,             ,                             
                      . 
 

१९६०                                                                             
                                                                  .                     
                                     १९६७      ‘     -        ’                . 
                                                                           ;    
                             .२९      १९४९                                         .     



           

                  .“                                                    .  .            
                                                          .”                            
      .               , ‘                 .                                 .          
                           ,                      .                          .      
              .  .                                                    .         
                                 इ                   ,                  .                  
                        .                                                .          
                 ,                                 .’ 
 

इ                                                                               
                        .१९७२        ‘     ’                                    
                                  .                                     ,          
                                                               .                      
                                .                                                    
                               .                                                  
                       . 
 

                                                   .                              
                     .                ‘             ’         .       .  .         
                                            .                                           
                     , “                                              .             
                                                            .                     
          .                                  .                                      
                                    .                                             
                                    .                                             
        .                                                .                          
                                             .’ 
 

                                                   (१५        २००१)     
   .                                                                              
                     ,                    .                                           
       ! 
 
 

❦ 



           

                               
- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 

          
 
                  ‘        ’                                    .                      
           ;                                   ,                              
                                                                  . 
 

                         .          ,       ,      ,    .     ,  .     ; 
                             .                                           ,              
                                                . .                               .   
                                                                   .       
                                                                                    
            .                                                                     
                                                .                            
       .[                            -   .                   ,   . १७७]             
                    .                                                  . 
 

१९६८       .                                         .                            
१          १८४८                          .३     १८५१                           
                                                    . 
 

१८४८    १८६४                                                    ‘     ’      
                              . 
 

                                     ,                                          
                          .                                                               
    . 
 

 .     १८९०                     १४      १८९१        .                        
        .                                                                    .         
                 ९    १९१६                           . . .                  
                    ‘                 -    ,              ’                     
     .          इ                                     ,                              
      २७          १९१९              .२१      १९२०                            -         
                .                                                  , २०      १९२४      
‘                     ’                                    . 
 



           

                                                                     
          .                             . 
 

१९२६                          .                                  .             
                                         .                                          
               .  .                                                                  
            .           ,    ,                          ,                   , 
इ                                               .                    .          
                                                                                  
       . 
 

                                        १९१९                               , 
     ,                           .         (   )   .                                    
                   .                    १९२४    १९२९                        . 
 

                                            १२                         -       
             १५        १९०२          .                        ,                 . 

 
                                                            ,        ,            

          .                                              .                        ७०-
८०                        . 

 
‘    ’                                                         .                  

        ‘    ’       ,                      . 
 
       ५                                     .                                 

    .                                                                     –   ७    –
             १९१२              .५    इ                                              
                     .                                         . 
 

१९१४                      .                                              
           .                         .                                                  
                .                                                         .      
                                              ‘                      ’         
    . 
 

                                             .                    ,         , 
         , औ      ,      ,       ,     ,        ,                                     
              . 



           

                              .         –         –१९१९               .   
                                                         .                           
      .                                  .                                         
                          .      .९०       .                        .      .५०० 
    ,                                      ,                   . 

 
                                                      .                         

                                                   .                                    
                                              .ओ       .   .                     .       
                   १९२४                                              .    २०  . 
    .                . 

 
३०-४०                       .                                            .      

११                     .                                                    
    ,       .            ,      ,      ,             इ                  इ               
    .                                         .                         . 

 
१९२६                                                            ,             

                                                     . 
 
                               .                                   ,       इ     

              इ              , (                      १५                     इ      
    )                                                             .                       
                  ,                                                 .              
                        . 

 
               १९२६        .                                                   

                                       .                                   . 
 
१         १८१८          -                                     .       ५०० 

     , (                                   ) ३००                           ३४ इ       
                                         .                    १६           .            
         ,                                         .                            .        
         ५               .      ,                        इ                 .          
                  इ                      .                                         २५’× २५’ 
               ६                                         .                               
          . 
 



           

  .                        १                                              .१ 
         १९२७                          ,                          . 

 
१९२३                    . .  .  .          ,                                     

                                   ,                .                          
                                                         १९-२०      १९२७                 
                                                    .                           
                       .         ,    ,     इ                   १२०                  
     .                                                                                 
    . 

 
                           .                      .                         ,    

            -                                                           ;               
                           .            २५        १९२७                       .    
                           .  .                                        .                    
                                                        .           .            ,     
           ,                                                    इ               .     
                                                                      ,             
                                       , “                               
                      .                                            .                  
                     .”               .                                 .        
          .  .                                  .                ,                           
                              .                                                   
                                 .                           .                   
     ,                        .                                            
     .                                         . 

 
                                           .                                    

   ,                                                           .                      
  , “              ,                        .”             , “                   .     
                          .”                                                      
     .                     .                                                   
                            .                                .           ‘        ’     
      ,                                               .                ‘        ’     
      . 

 
                                .                                      .        

                 ओ       .                         .                          



           

                        .                                       .                     
                                               . 

                                                                    .        
          ,                                          .                            , 
                   .      २४                                                           
             ?                                    . 

 
                                                             .             

                                           .                                         
      ,                 .                             (               )                    
     .        ;                             .                                         
          ,                    . 

 
                                                                       

                                              .                        .            
                         .१)          .       २)           .       ३)         .  .      
                                . 

 
       १७                                                                     , 

                   ,                                                                       
           २०    १९२८                              . 

 
                                                                          

    .      १९२८                                                        .            
            .                      .                    ‘                    ’     .     
          .  .                                              .                           
                                                                         , 
  .                                   . 

 
  .                    ,                   ,                                      

          .                                                            .           
       , “               १५०  .        ,         .                  .”                
      ,                                   .३०  .            ३००  .    .      १५०     
                    १५०  .    ,                                      .          इ   
              इ        .                        ९०  .              इ      ;         
                                        .      २०                .(                   
२०  .         )       २०      १९२९                            .                       
                                                      ,                               ३१ 
     १९२९                            . 



           

 
                .                                                          

                  .                    .                  , “                           
                .                            .                                     
        .                                                       .                   
                                      .”                          ,“                     
                    .                         .”  .                                 
    . 

 
                                            .                         

           ,                       ,                      ,              ,       
    ,              ,             ,                                      इ                 . 

 
                                                                                

                   ,                                                          .      
                           .                  . 

 
                            ‘       ’                         ,                   

    .                 ओ            ,                           ,                          
          .                                                                     
                             .                                          .       
                                                                                 
     ;                                  ,               . 

 
२      १९३०                                                      .  .           

                           .                                                      
          .                .                        ,                ,   .  .    , 
               ,             ,               इ         . 

 
                                    .  .                      १०       

            .                      ,            ,   .  .    ,          
    ,               ,               ,             ,                  ,                
    ,                                ,   .  .    ,              ,              ,       
     ,            ,   .   .    ,  .  .       ,        ,   .  .     इ          . 
 

                           ,          ,“                                   .       
                             ,                                    .              
                           .                                                 ,    
                               ,                          ,                           



           

         .                                                      ,                       
                                   .                                                    
        .                                   ,                          ,                   
                        .” 
 

“                                    ,                 .                 
                   ,                      .               ,       ,                
                   .                                                              , 
                        !                                ,                           
                   ;                  .                             .           
                                                                        
                ,       ,                                                          
   .                                                                                 
                                             .” 

 
                ,   .   .    ,   .     ,       ,   .  .                      

        .                                     .                      , “       
                               ,                                    ,           
                .               ,                             ,                    
                                    .                                            
   .                                                                              
              .” 

 
                    .                                (      )                

    .                                                         .                       
         .१५                           ३                 . 

 
                      .                 ,                  ,            , 

  .   .         .                   ,        ,        ,                ,           
       ,                ,            ,            ,              ,               , 
  .  .    ,               इ          . 

 
                                   .    ,              .         ,       

                                 ,                                  . 
 
                                                          ओ                  

    .                                                           .      ,   .  .  .,     
                                    .                        ,                          
                       . 



           

 
                                                     ,                    

                                             .  .       ,                        , 
  . .        ,                 ,               इ                  . 

 
१६                                                     . 
३                                                           . 
३      १९३०            ९         .                                     ३५      

    १०५                                               .                           
           .                                       . 
 

१)           :       ,               :      ४०    
२)            :       ,                  :      ३५    
३)            :       ,   .  .       :      ३६    
४)            :      ,               :      ३५    

 
                                                           .                            

         .                                                                        
     .                                                                          
                    .         १९      १९३०                   .                  
      .                                 २०                    .      ९      १९३०      
                                                         ११      १९३०            
      .               – 

 
‘९      १९३०                                         ओ          .     ५      

                    .          ५०                    .                    ओ    
    .                                                            .                   
                                                                                 .         
                                                                .            
    .                                                   . 

 
‘                                                       ;                  

                        .                                                            
           .                   .                                           .          
                         . 

 
‘                                  ,                                          

    .                           .                          .’               
  .                                   . 



           

 
१४४                                               . 
 
                                                                           

                                      .  -                    .             
       ,                       . 

 
                                                                              

                                              . 
 
            .  .                                             , “                

          .                                       ,                          
                        .” 

 
१५          १९३१        .                                            ,            

                  .                                १५           १४४            . 
 
                                                                                 

    .                                                         .                       
                              .                                         .            
                                                             . 

 
१२      १९३१                              .                             .      

                        .          , ‘                                         .         
     इ                                        ,                        ,           
                                        .                                           
                                                    ;                 ,            
                                                                                          
                                                  ,[     -२३      १९३१] (  .  .      .) 

 
  .                                                                            

                      .                      ,                                 
          .                                           . 
 

११      १९३० 
 
          , 
 



           

न                          न  न                                    ?    
                           न       . 

                                                                            
न   .                                                  .                        
                                         न   .[         न   .                 -    . 
  न         ,             १९८४,   . १२] 
 

     
  .  .        

 
  .                                                                            

                      .                                                           
    .                        .                                             .           
                                                                                       
                  ,                                                  . 

 
                      .                                                        

              .“  .                   .                                          
      ,                      .                                .                         
   .                                                                             .      
                 .        ;                                                       
     .”                                            , “  .                          
                                                     .                           
                   ,                                                             
                              .                                                   
                               .इ                                               ,    
                                 .                                     .           
          .                        .               ,                            
                          .                                    .                  
                      ;                                                     . 
                                                      ,                                  
                                    इ                ,                             ; 
                                          ;          ;                                    
                              .                                                
                                                                                
           .                                                   .” 

 
                                                                         

       .                                                       . 



           

 
  .                                                                   .   ?    

                ,                                       ,                           
            .[     -१४       १९३१] 

 
                                                     .                          

                            २१       १९२१                        ‘               ’    
                                    .         .                                   ४    
                               .                   .                 .       
                                                         ,                            
               .                                                                 
                 .                                                    
      .          ५-६                          .  . .                                   
                                   .                                             
                                                “                 ,          
    .”                                                   .                      
           . 

 
             .          .                , “                            .   

                                                              .           
                                                 ;                                  
                                                             ;                , 
इ                                                                   ;                      
                                                                                        
          .                                       .                             
                             ;                                             .”    
                                          . 

 
                                             .                                    

      , “                                        .                             .   
                                                           .                     ,       
                               ,                ,      .                      .         
          .                                       .              ,                
         .                                                                              
    .इ               ८०          .                                               .      
                .                                          .इ                  
                          .                                                      .        
                           ,                                               
     .                                               .                              



           

                                                 ?                                   
                                 ,         ?                                           
                                          ?” 
 

“                                                                   .   
                                       .”                       .[     -२८    . 
१९३१] 

 
                                २                    .                    .४-५ 

       , ६-७                  .                             .     २३       १९३१      
              ‘         ’                       .                              .         
           .        ,                                   .              ,         
       ,                ,            ,                                   .‘         ’ 
                                                                                .१५०० 
        ,                     ३          .                                 ,          
                             ,                                         ,            
ओ                     .                                         .                        
                       . 

 
                                                                            

    .                       इ                                        .                
            . 

 
                                            .                               

     .                        .                  ,                             
    .                                                     .                                
                                .         .इ                        .         ११       
                                . 

 
                               .                    .   ,              

                       ,                  .               .                           
    ;            १२       ‘              ’, ‘ .          ’   ‘           ’               
         .              ,            ,     ,                       १५-२०         
         .                                                                        
    .                ‘         ’                                  . 

 
                                 .                                               . 

                                                 ,                       .            
                                                  -               .                     



           

     .                                  ,                                      .         
                           . 
 

                                .                                          
         .                   . [     -२२     . १९३१] 

 
                             .                                       . 

 
 

  .१४. १०. १९३१ 
 
          , 
 

                                                                              
        .                                                      न      न       .      
  .५   .                               .                                   
     .                           न                       .न                    न   
        न                           . 

 
                     न              .   न                           .    

     न      .    ,             न  न     . [         न   .                 -    .   न         ,             
१९८४,   . ५०] 
 

     
  .  .        

 
         २६-११-१९३१          न  न   .          न  ‘ न  ’                

           . 
 
न                                                           , न              

        न       न                                           न              ,       
         न                       न            न                          न           न  
     न         . [ न   -१९     . १९३१] 
 

     
       

 
                                                 .                      

    .              , ‘                        .     ,   .     ,   .                   , 
२३       १९३१                                 ‘         ’                                



           

                                                                        .         
                                                                                   
                                             .’          २५                         
१९      १९३२                      .                                              
                .                      ,       ,                                      
                .                                    . [     -२      १९३२] 
 
               
 

                                                                                
    .इ         ,                                       .                          
                                       १३        १९३१                          
      . 

 
                                                                         

     .२९५                                                     .                   
         .                                                                               
        ,          , “                                  .                           
             ,                                                               , 
                                 .” 

 
                     ,         ,          ,         ,                              

                            .                                .           
                                           .                                   .        
                          ?                                         .                 
                           ,                                            ,      ,       
                                             . 

 
१३         ९                                                           .       

                                                 .                           ,         
       ,              ,                                           .             
    .         ५                    .                                      
    .                          .                                                 
              .       ,      ,     ,        ,                .          ५                  
                       . 

 
                                                                       .      

‘             ’              ओ    .                                              
     . 



           

१४         २०                       .                                    
    .                                           .       ‘    ’, ‘    ’            
       .                                                                      
    .                .                                  .                          . 

 
                                                                                

                         . 
 
                        १४४          .                                   

                .                                                               ,     
               . 

 
                              .     ४          १९३२                            

                                                         .          ,                     
                      ;                                                         .        
                                     .          -                 .              
        ,                    .              .                              
   .                                                  .           .                     
                                 ;                                     . 

 
             १४४             १४         १९३२                    ७            

              २१          १९३२     . [     -१६     . १९३२] 
 
१८      १९३२                                                  १      १९३२ 

            ,                                               .               .        
                 ,                                                          .              
      “                      इ                              इ             .     
                                                         ,                   .      
                                                         .                            
                                                                                   
                                     .”[     -९      १९३२] 
 

                                             ,                      -         
इ                . 
 
         -               
 

१५      १९३२                                                 ७२    ,         
                                 ,                          ,                           



           

                 .                                                   ;            
                          . 
 

                        :                    ,                       ,         
              ,                       ,                    ,                 , 
                   ,                    ,                   , इ                    , 
                   ,                       ,                   ,                       , 
                    ,                    ,                        ,                     , 
                                                              १५                   १       
         . 

 
                      :                       ,                       , 

                  ,                    ,                 ,                       , 
                   ,                ,                 ,                      ,              
      ,                      ,                             २                     
                        . [     -२३      १९३२] 

 
  .                               .                                          

                      .                                                           
       ;                            . 

 
“                                                                      

     .                                                                          
                                 .                               इ                    
                            .                               ,                              
                                                                                  
             ;                                  .                                  
    इ                                    ,                    .                 
                                                                   .                    
                   इ                                    ? 

 
“              ,        ,                                        

            .               .                                                          
                                                                          .      
                                                      .                           
                                ,                 -                                     
                                                                                 
    ;                                     .                         ,                  
    ,                                                              .              



           

          ,                                                                     -    
                                     इ                               
                  ,                                                        ,     
                                  . 

 
                  ,                                                          

   ?                                                                           
    .                                                             ,                    
                                   . [     -३०      १९३२] 
 

               
     -२६-४-१९३२ 

 
                                           ;                  .           

    .                                                  १६     १९३२          . [     -११ 
    १९३२] 
 

२४      १९३२                                                                  
                                                  .  .                      
                                         ,                                     . [     -
१९         १९३२] 
 

९      १९३२      १०                                             .१४४     
                                                                               . 

 
१९३४                                                                      

           .                                                                     . 
 

३      १९३४ 
 
           
 

      २३                                  .                न                     
   न                                   ,                न     .                
   न                                                                        .      
      न  न                ,                                न   ;    न           
           न   ;                                           न                 न   . 

 
                   न    ;                                      ,              

     न   .                                          न                           



           

            न                        ,              .                                 
   न                न       न                .                               ,                 
        न               न  न                                   न न             . 

 
                             ,                                        न  

                                     न                             . 
 
                                               .                     न             

         न                                                न                        न  
    .       न                         .                                         
     न   .               न                ,                                      
                                       न     न      .                              न  
                                                          न     . 
 

     
               

 
  . .:                                   न               न  .                

    ,                                                   न   . 
 

               ,                                 १९२७                        
    .                                                        ,           ,    
                                       !                                 .                  
               .                                                       
     .                                   ,                           .                  
                ;                              .                                        
                         .                                                             
   .                                               .                                   , 
                              .                                             ;     
               . 
 

                                 .                       .               
     .                                           .                        .     
                                                        ,                        
    .                     ,            इ     -    ,       -            इ             
                                 ?                      .                       
            .                       .                     .            ,“            
                            .                                                                
       .                    ,”                                                    



           

                                                             ?               , 
                                                 .                    ,                
                                               ,                                            
                .                                      .                  
     .                                                                  .     
  .                    . 
 

                      ,          ,                                 ,         
                                                                 .               इ      
                     .                                                      ,       
         इ                                                             .           
       ,   .                                 . 

 
                                                               

      .                            १)                 (                               ) 
२)                 ३)                ४)            ५)                      
                        .                         ,                        
               ,                                 .              , “      ,                     
                           .” 

 
                          इ                          .                    

                 ,                                    ,                         
        . 

 
   (            )                        , “        .  .                    

                                                                   .                     
     ओ       .                                                                
     .                                     .                                 .   
                                        .                                           .      
                    (     )             ,                       .”[                     १,२,३,४ -
  .             ,                .  .   .     ,   . ६३२,] 
 

                                .                       .२      १९३०       
                                   १३        १९३५             .                
           .                                                                      
                 .                .            .                              
                           .                            .                      .        
                   .         , “       ,     ,                                   
                          .                                                         
             ,                                                         .          



           

                                                                                     
                                         ,                                    
                      .                                                               
                                          ,                                          
                   .                                                    ,            
                     !                                                  ,         
                                                           !                           
                                     ,                          ,                
                                                                   ? 

 
                                                                   

   .                     ,                                                           
   .          ;                                                       ?          
                                                          ,                           
                                         ?                                            
                   —                                                          
                                               —                                 
  ? 

 
                                                        ,                    

           .                                                .                         
                      ,                             .                                
                                                                .                      
  ,                              .” 
 

                                                                     
           .                                      .                            
                             .                                                  
                                                    ,                      
        ,                                       ;                       .           
                                                                            .     
                                                                            इ    
   ,                                                          .[                  -   . 
          ,   . १८, १९] 

 
                                                          .                  

              .        ,            ,                                       
                .                                                 इ              . 
 



           

                                                                               
                      ,                                        .                     
                                         .                                                
         ,                        ‘  इ      इ     ’                          : 

 
  .  .  .  .                                                                   

 .          .                                                              : 
 
                                                                              

                                                                                    
                                                                                     
               . 

 
                                                                       

              . 
 
                                   इ        ,                               

                                                                                   
                                                                   १५      १९३१       
                                              . 

 
                                                                          

    . [         इ      -१७          १९३१] 
 

                      १९३४                               .              
          .१९३५                                    -                             . 

 
१९३७                   .                                                    

          .                                .                                .९        
                                                  .                                     
           .     .            ,“                                               
                  .”                                                    .               , 
इ               ,                ,           ,                                 .       , 
                                                              .  .            
                                                     .                   .            , 
                                                                    .                
                               . 
 



           

                                         ,              ,   .  .    ,              , 
  .  .    ,                    ,             ,         ,                                    
    .                  .                                                   ;         
                                           .                                         
                                             , “                                  
                     ,                                             .”                    
         .                                            .                                  
    ,                                 .                         ‘     ’     .          , 
                                                                        .               
          .                                                    .         ,       
    ,                ,                    ,                                                
ओ          .                                                                        
                                .                                                  
                           . 

 
                                                                            

                          १२-६-१९३८                                                   
          . 

 
                                         ३१   , १९३६, १         २             

  .                       .                                                     . 
 

  .१५.५.१९३६ 
 
          , 
 

                      ?                                ?                           
  न                                     .     ,                   न              .     
                        .                                           न       न 
    .                न            न   न           न.                                     . 
 

     
  .   .        

 
१९३४ र्ध्ये डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी एक र्तत्य पत्र र्यार केले िोरे्, कारि १९३२ च्या प िे 

कराराच्या वळेी त्यानंा ख नािी धर्की देिारी अनेक पते्र आली िोर्ी म्ििजे र्ाझा कधीिी खून िोऊ शकेल 
या कहरर्ा यदाकदाहित् र्ाझा खून झालाि र्र िळवळ क ठल्यािी पहरक्स्थर्ीर् बंद ठेव ू नका. पशैािी 
आवश्यकर्ा भासल्यास र्ाझा ‘राजगति’ हवकून पैसा उभा करा व िळवळीला खिम करा. यािी एक प्रर् 
नाहशकला भाऊराव गायकवाड यानंा पाठहवली िोर्ी. [डॉ. आंबेडकर िहरत्र - िा.ं भ. खैरर्ोडे, खं. २ रा. पत. ९ प्रस्र्ावना.] 



           

१९३७ च्या हनवडिूकीर्ध्ये उरे्दवार उभे करून राजकारिाच्या र्ाध्यर्ारू्न आपल्या सर्ाजािे 
भले कराव ेम्ििून डॉ. बाबासािेबानंी उरे्दवार उभे केले. त्यावळेी प्रिंड यश हर्ळून डॉ. आंबेडकर (र् ंबई) 
व्िी. ए. गडकरी (प िे पूवम) आर. आर. भोळे (प िे पहिर्) आर. जी. भार्कर (ठािे, दहक्षि) ए. व्िी. हिते्र 
(रत्नाहगरी, उत्तर) बी. के. गायकवाड (नाहशक पहिर्) जी. आर. घाडगे (रत्नाहगरी) डी. जी. जाधव 
(खानदेश पूवम) आर. एस. काळे (हवजापूर उत्तर) पी. जे. रोिर् (अिर्दनगर दहक्षि) के. एस. सावरं् 
सार्ारा (उत्तर) बी. एच्. वराळे (बेळगाव उत्तर) जे. एस्. ऐदाळे (सोलापूर उत्तर) एस. व्िी. परुळेकर 
(रत्नाहगरी, दहक्षि) 

 
असे १४ उरे्दवार हनवडून गेले आहि डॉ. पी. जी. सोलंकी व एस्. सी. जोशी यानंा 

हवधानपहरषदेवर घेर्ले. 
 
दत्तात्रय वार्न राऊर्, नार्देवराव ब धाजीराव र्राठे आहि रावसािेब बापूसािेब थोरार् यानंा स्व. 

र्. पक्षाने पाप्रठबा देऊन हनवडून आिले. 
 
डॉ. पी. जी. सोलंकी, स रबा हटपिीस, हव. गं. सवादकर, के. एम्. काळोखे आहि डी. एस्. पवार 

यानंा पराभव पत्करावा लागला. 
 
र्ध्य प्रदेश हवधानसभेर् एल्. एन्. इरदास, डी. बी. खोब्रागडे, आर. जी. घोडीिोर स. के. भगर्. 

हसर्ारार् एल्. र्िार आहि डी. एल्. पाटील िे उरे्दवार हवजयी झाले. 
 
भारर्ार्ील अस्पतश्यािंा र्ी एकरे्व प्रहर्हनधी आिे. डॉ. आंबेडकराचं्या र्ागे क िीिी नािी, या र्. 

गाधंीजीच्या दपोक्क्र्ला या हनवडि कीने िागंलीि िपराक हदली. 
 
१६ जाने १९३६ ला डॉ. बाबासािेब नाहशक येथे भाऊराव गायकवाड याचं्या प्रिार सभेर् बोलर् 

िोरे्, भाषिार् रे् म्ििाले, “आपल्याप ढे दोन उरे्दवार आिेर्. एक भाऊराव गायकवाड व द सरे रार्िदं्र 
संभजूी रोकडे, भाऊराव गेली हकत्येक वष ेसर्ाजसेवा करीर् आिेर्. लोकल बोडम, व म्य हनहसपाहलटी येथे 
अनेक जबाबदारीिी कारे् साभंाळली आिेर्, सत्याग्रिार् हकत्येक प्रसंगी र्ारिाि र्र हकत्येक प्रसंगी दंड 
प्रकवा सक्र् र्ज रीिी हशक्षािी भोगल्या आिेर्. 
 

कािी लोक सागंर्ार्, दोन र्रे् गायकवाडास द्या व दोन र्रे् रोकड्ानंा द्या. दोन्िीिी आपलीि 
लेकरे आिेर्. र्ी र् म्िाला स्पष्ट सागंर्ो, हजल्यार्फे एकि उरे्दवार हनवडून द्यावयािा आिे. र्र्ािी अशी 
हवभागिी करून भागिार नािी; एका जागेसाठी अशी हवभागिी केल्यास आपला आत्र्घार् िोईल. र्सेि 
र्र्ाकहरर्ा कािी लोक पैशािी लालूि दाखहवर्ील कार्ाप रर्ा र्ार्ा या न्यायाने गोड थापा र्ारर्ील. परंर्  
र् म्िी कोित्यािी र्ोिाला बळी पडू नका. र्र्ािा हर्ळालेला अहधकार िे र् र्च्या र् क्र्ीिे साधन आिे. 
र् क्र्ीिे हर्ळालेले साधन जर र् म्िी पैशावारी हवकाल, र्र र्ग र् र्च्यासारखे आत्र्घार्की सर्ाजद्रोिी व 
र्ूखम र् म्िीि. बधं  आहि भहगनीनो क ठल्यािी पहरक्स्थर्ीर् र् म्िास हर्ळालेला िा अहधकार पैशावारी हवकू 
नका अशी नम्र सूिना आिे. 
 



           

र्राठ्ािंा वाटोळ्या पगडीिा व अडािी इसर् कायदेर्ंडळार् गेला र्री िालेल परंर्  र् र्िा र्न ष्ट्य 
र्ात्र र्सा पाठवनू िालिार नािी; र्र र्ो त्यापेक्षा १५ पट ि शार व कर्मबगार असायला िवा. 

 
आपल्या या नाहशक हजल्यार् गायकवाड व रिखाबंे यापैकी गायकवाडानाि हर्कीट का? याबद्दल 

बराि संशय र्ाजल्यािे र्ाझ्या ऐहकवार् आिे, िार हदवस असर्ाना र्ी स्पष्टपिे साहंगर्ले की, नाहशक 
हजल्यार्फे कायदेर्ंडळाच्या हनवडिकूीस कोिी उभे रािाव े िे र् म्िी उभयर्ा आपसार् ठरवनू र्ला 
कळवा. जर एकर्र् झाले नािी र्र हनकाल देण्यािी पाळी र्ाझ्यावर आली र्र र्ी भाऊराव गायकवाड 
याचं्या बाजूने र्र् देईन. या उभयर्ार् अहधक लायक कोि, िे र् म्िापेक्षा र्ी िागंले जािर्ो. आर्ापयंर् 
रिखाबंे यानंी अध्यक्ष व स्वागर्ाध्यक्ष म्ििून अनेक सभेर् जी भाषिे केली; र्ी अर्तर्रावािंी नसून भाऊराव 
गायकवाडानंी हलिून हदली आिेर्, िे र्ी जािर्ो. रिखाबं्यािंा बोलहवर्ा धनी वगेळािी असल्यािी 
र्ूळकथा र्ला पूिमपिे र्ािीर् आिे. म्ििून अर्तर्राव रिखाबंे याच्यापेक्षा भाऊराव र्ला अहधक लायक 
वाटर्ो. 

 
द सरे असे की, रिखाबंे यानंी राजीख षीने अंर्लबजाविी न करर्ा स्वर्ःच्या सिीने पत्र पाठवनू 

र्ला स्पष्टपिे कळहवले आिे की, कायदेर्ंडळार् नाहशक हजल्याच्या राखीव जागेवर श्री भाऊराव 
गायकवाड यानंाि द्या. रे्व्िा गायकवाड याचं्या उरे्दवारीस र्दर् करायला िवी िोर्ी, परंर्  र्से न करर्ा 
अगर र्टस्थिी न रािर्ा रिखाबंे उघड उघड भाऊरावाच्या उरे्दवारीस हवरोध करीर् आिेर्, यास काय 
म्ििाव?े रोकडे घराण्यािा व रिखाबंे घराण्यािा सार्-आठ वष ेकािी कारिाने वाद िोर्ा. उभयर्ार् 
सलोखा अगर पे्रर्भाव र्र र् ळीि नव्िर्ा. असे रिखाबंे यािें नाव र्ी कायदेर्ंडळासाठी स िहवले नािी. 
म्ििून गेली कैक वष ेभावाभावाप्रर्ािे ग ण्यागोप्रवदाने राहिलेल्या गायकवाडाहवरुद्ध रिखाबं्यानंी जाऊन 
हवरोधी गटाच्या गळ्यार् हर्ठ्ा र्ाराव्यार् व ज्याला आजपयंर् हर्त्र म्ििवनू घेर्ले; त्याला हवरोध करावा 
िे रिखाबं्यािे वागिे न्यायािे नािी, अयोग्य आिे. नाहशक हजल्यार् असलेली संघटना द भगंून जो 
हनरथमक बेबनाव व बखेडा र्ाजहवला आिे त्यास रिखाबंे जबाबदार आिेर्. 

 
अर्तर्राव रिखाबंे आहि भाऊराव गायकवाड वाद नाहशक हजल्यार् फार गाजला. यावर अगोदर 

आपि हविार केलेलाि आिे. या हनवडिकू प्रिाराच्या काळार् प्रत्यक्ष डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें र्नोगर् 
आपल्याला हदसून आले. दृष्ट लागण्यासारखी नाहशक हजल्यािी संघटना क्षिार् हवघहटर् झाली. 

 
ब धवार हद. १७ जानेवारी रोजी दादासािेब, ‘घोडा’ या हनशािीवर प्रिंड बि र्र्ाने हनवडून आले. 

खेड्ापाड्ार्ील गोरगहरबानंा भाऊरावांिा र्ोठा आधार. क िाच्या जहर्नीर् र्राठ्ानंी नागंर घार्ला; 
हवहिरीवर पािी भरू हदले नािी; शाळेर् र् लानंा बािेर बसहवले; क िाला र्गाई पाहिजे. क िािी र्गाई 
अडहवली; अशी एक नव्िे, अनेक लिानर्ोठी कारे् सकाळपासून संध्याकाळपयंर् करण्यािा भाऊरावािंा 
दैनंहदन पायंडा असे आहि त्यार्िी कायदेर्ंडळाच्या हनवडि कीर्ध्ये हनवडून आल्यावर सगळीकडे 
आनंदीआनंद पसरला. अनेक हठकािी त्यािें सत्कार झाले. असाि एक सत्कार ॲन्टॉप क्व्िलेज, वडाळा 
येथील जनरे्ने २० नोव्िेबर १९३६ ला आयोहजर् केला िोर्ा. त्यावळेी र्ानपत्र देखील अपमि करण्यार् 
आले. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर अध्यक्ष िोरे्. अध्यक्षीय भाषिार् रे् म्ििाले, ब्राह्मि-क्षहत्रय याचं्या र्ाडंीला 
र्ाडंी लावनू कायदेर्ंडळार् बसण्यािी, त्याचं्याबरोबर हविारहवहनर्य करण्यािी संधी िी केवळ ईश्वरी 
कत पा नव्िे काय? िे सारे हर्ळवनू घेण्याला र्ी हनहर्त्तर्ात्र झालो आिे. द सरी गोष्ट, भाऊराव 
गायकवाडासारख्यािें सिाय्य हर्ळाले नसरे्, र्र एकटी पररे्श्वरी कत पािी कािी करू शकली नसर्ी. आज 



           

जनरे्कडून र्ाझ्या कार्हगरीबद्दल जे र्ला धन्यवाद हर्ळर् आिेर्, त्यापैकी शकेडा ८० टके्क भाग 
गायकवाडािंा आिे. श्री. भाऊराव गायकवाड यािंी आपल्या पक्षार्फे उरे्दवार म्ििनू हनवड केली आहि 
काँगे्रसबरोबर सार्ना हदला. काँगे्रस उरे्दवारास १६९०० र्रे् र्र भाऊरावानंा १६६५० र्रे् पडली. अवघ्या 
२५० र्र्ािे अरं्र िोरे् पि र्ाझ्या र्रे् िा हिशबे ि कीिा आिे. कारि आर्च्यार्ील एक इसर् आयत्यावळेी 
हवरुद्ध उठला. त्यािे नाव घेिेिी याप्रसंगी योग्य वाटर् नािी. त्याला ४ िजार र्रे् पडली. र्ी र्रे् 
हवभागली गेली नसर्ी र्र श्री गायकवाडानंी काँगे्रसच्या उरे्दवाराला ३७५० र्र्ानंी र्ारला असर्ा. र्ला 
सागंायला आनंद वाटर्ो की, कायदेर्ंडळार् हनवडून आलेली सवम र्ािसे लायक आिेर् आहि ज्या 
र्ािसाहवषयी कायदे कौक्न्सलर्ध्ये लोकानंा आदर वाटर्ो; त्यापैकी भाऊराव एक आिेर्. [जनर्ा - २७ नोव्िेंबर 
१९३७] 
 

त्यािप्रर्ािे येवले येथे १४ एहप्रल १९३७ िी डॉ. आंबेडकराचं्या ४५व्या जयंर्ीिा हदवस म्ििून एक 
कायमक्रर् आयोहजर् केला. भाऊराव गायकवाड व स्वर्ः बाबासािेब त्या प्रसंगी िजर िोरे्. रे् म्ििाले, 
“र् म्िी र्ाझा नेिर्ी जयजयकार करर्ा, र्ाझ्या कर्तमत्वािे गोडव ेगार्ा, र्ाझ्या कर्मबगारीिी र्ारीफ करर्ा, 
र्लाि र् र्िे नेरे् सर्जर्ा पि र्ी प्रत्यक्ष असे कािीि कायम करीर् नािी. र्ी र्ाझी नोकरी साभंाळून जेवढे 
जरे्ल रे्वढेि सावमजहनक कायम करर्ो, आहि सावमजहनक कायम करर्ो म्ििजे हविार देर्ो. हविार क िीिी 
देईल, शास्त्र सागंिे र्से फारसे अवघड कायम नसरे्. पि हविार आिारार् उर्रविे, शास्त्राला व्यविारािी 
जोड देिे; िेि प्रत्यक्ष कायम असरे् व रे् अत्यंर् हबकट असरे्, हकर्ीर्री संकटाना र्ोंड द्याव े लागरे्. 
काहयक, वाहिक, र्ानहसक अत्यािार सिन कराव ेलागर्ार्. र्ानिानी एवढी िोरे् की, त्यािी शब्दार् 
प्रकवा संख्येर् गिर्ीि करर्ा येर् नािी. काळारार् र्हंदर सत्याग्रिािा वळेी िा र्ाझा भाऊराव गायकवाड 
या प्रत्येक कसोटीवर शभंर नंबरी सोन्यासारखा उर्रला आिे. िे सोने अहर्शय श द्ध आिे. सवम प्रकारच्या 
आगीरू्न रे् र्ावनू स लाखून जसेच्या र्से श द्ध राहिले आिे रे्व्िा र् र्िा खरा नेर्ा िाि आिे. िाि र्ाझा 
उजवा िार् आिे. 
 

भाऊराव गायकवाड याचं्यावर बाबासािेबािंा हकर्ी जीव िोर्ा; िा र्ाझा उजवा िार् आिे असे 
बाबासािेब का म्ििाले, त्यािे कारि असे आिे की हविार बाबानंी द्यायिा आहि सवमसार्ान्यापयंर् 
पोिहवण्यािे कार् भाऊरावानंी करायिे. प्रािािी बाजी लावनू नाहशक सत्याग्रि सर्र् साडेपाि वष े
हटकहवण्यासाठी प्रसंगी र्ारिी खाल्ला. परंर्  प्रयत्न िालू ठेवल्यार् ळे गोलरे्ज पहरषदेर् बाबासािेबानंा यश 
हर्ळाले म्ििून रे् अरं्ःकरिापासून येवल्याच्या सभेर् बोलले. 

 
अशीि एक पहरषद र्िार, र्ागं आहि वहेठया यािंी अिर्दनगरर्धील िरेगाव येथे १६ सप्टेंबर 

१९३९ ला डॉ. आंबेडकराचं्या अध्यक्षरे्खाली आयोहजर् केली, स्वागर्ाध्यक्ष भाऊराव गायकवाड िोरे्. ३७ 
पाने असलेले त्यािें भाषि छापलेले िोरे्. भाषिार् रे् म्ििाले, “अस्पतश्य र्ानलेल्या वगार्ील बि संख्याक 
असा वगम स्वर्ःला वर्नदार सर्जर्ो, ज्या वर्नािा आपि कल्पनेबािेर अहभर्ान बाळगर्ो, त्यावर एकत्र 
जर्ून हविार करायला पाहिजे म्ििून िी पहरषद बोलवावी लागली.” 
 

आजच्या सभेिे अध्यक्ष डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी इ. स. १९२८ साली कायदेर्ंडळार् र्िार 
वर्न द रुस्र्ी हबल र्ाडंले. वर्नदार घराण्यार्ील दरेक र्ािसास आपल्या वर्नाबद्दल अहभर्ान वाटर्ो. 
र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे वर्नदाराखेरीज इर्रिी अनेक जार्ीर् वर्नदार आिेर्, परंर्  त्याचं्या वर्नाशी 
र्िार, र्ागं, वहेठया याचं्या वर्नािी र् लना केल्यास त्यानंा जर्ीनअस्र्ाना इर्के अंर्र हदसेल, इर्र 
वर्नदार आपल्या वर्नाच्या जोरावर र्ानसन्र्ानािे व खाऊन हपऊन स खी असे जीवन कंठर्ार्. र्र 



           

त्याच्या उलट अपर्ानाने गडगच्च भरलेले व सदा दाहरद्र्याच्या खोलखोल गरे्र् आम्िास लोळण्यार् 
लावीर् असलेले आर्िे िे वर्न द सरीकडे, आज दरेक गाविा वर्नदार र्िार अगर र्ागं अगर वहेठया 
म्ििाल र्र कोिरे् दृश्य आपल्या दृष्टीसर्ोर उभे रािरे्? डोक्याला र्ूठभर प्रिध्या, अंगभर फाटकी लक्र्रे 
पहरधान केलेला, िार्ार् काठी व अनवािी भटकिारा र्ािूस पाहिला की, िा वर्नदार बच्चा असावा अशी 
कोिासिी सिज कल्पना येरे्. सवमस्वी वर्नावर अवलंबून असलेला वर्नदार र्िार, र्ागं,वहेठया यािे 
विमन आिे. त्यािी वस्र्ी जर पिाल र्र गावाच्या पूवम बाजूस अगर गैरसोईच्या हठकािी, घरार्ला संसार 
म्िटला म्ििजे थोडी र्डकी गाडगी व सकाळी जेवला र्र संध्याकाळी हर्ळेल की नािी यािी पंिाईर्, 
अशा कहठिावस्थेर् हदवस कंहठर् असर्ािी िजारो रुपयािा सरकारी वसूल, हबनबोभाट सरकारी 
हर्जोरीर् नेऊन भरिार र्िार, र्ागं, वहेठया याचं्या प्रार्ाहिक पिास जगाच्या इहर्िासार् र्ोंड हर्ळिार 
नािी. 
 

जगाच्या पाठीवर वर्नदार र्िार, र्ागं अगर वहेठया याचं्या इर्का कंगाल, सवांनी लाथेखाली 
र् डहवलेला असा इर्र जार्ीर् एकर्री वर्नदार सापडेल काय? वर्न रहजस्टरी; गावच्या सवम प्रर् ख 
असलेल्या र्िार लोकािंी नोंद असे. िी संख्या कािी गावार् िारपासून  ३२ पयंर् असे. परंर्  वहरष्ठ 
अहधकारी आला म्ििजे नोंद असलेला असो अथवा नसो; सवम र्िार िजर रािून कार् करीर्. 
 

र्िाडिा िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि, नाहशकच्या काळारार् र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि रार्क ं ड 
सत्याग्रि, र् खेडिी सावमजहनक रस्त्यािी हर्रविूक व जागोजागी हवहिरीवर सर्ानरे्ने पािी भरण्यािे लढे 
िे डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी स रू केल्याबरोबर िळवळीनी स्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजािे हपत्त खवळले. 
ज्या ज्या भागार् या िळवळी झाल्या त्या त्या भागार्ील अस्पतश्य र्ानलेल्या जनरे्स, त्यानंी ‘दे र्ाय धरिी 
ठाय’ अशी पहरक्स्थर्ी केली. असर्ािी र्ो डगर्गर् नािी असे पािर्ाि स्पतश्यानंी सरकारी कायद्याच्या 
किाट्यार् पकडून छळण्यास स रूवार् केली. सकाळपासून संध्याकाळपयंर् गावच्या िावडीवर बसून 
रिाव.े सरकारी अहधकारी गावी आले म्ििजे घोड्ाला घास आिण्यास, जा खारे्दाराला बोलावनू आि 
अशी कारे् पाटील र्लाठ्ानंी सागंून, हशवाय र्िार फार र्गरूर झाले अशा ििाड्ा वहरष्ठानंा सागंून, 
र्िाराकडून दंड वसूल केला जाई, नाहशक हजल्यार् हवल्िोळी प्रत्रबक वगैरे गाविी र्िारवर्ने खालसा 
करून त्याचं्या जहर्नी कािी हदवस द सऱ्यानंा हदल्या. इर्केि नव्िे र्र सरकारी अहधकाऱ्यानंी र्िाराच्या 
इनार् जहर्नीवर जादा पट्टी उफम  ज डी वाढहवण्यािा उपक्रर् स रू केला. र्िार इनार् जहर्नीवर जादा पट्टी 
वाढहवर्ाना र्ी हनवडक र्ाल क्यार्ील, हनवडक अशा दिाबारा गावावर दरसाल बसहवण्यार् येऊ लागली. 
 

कार्गार र्िारािी संख्या कर्ी केल्यार् ळे, राहिलेल्या र्िारावंर कार्ािा जादा बोजा पडिार नािी 
का व त्याबद्दल त्यानंा जास्र् पगार हर्ळर्ो का, र्र नािी! र्ग ज डी का वाढहवली? असलेली ज डीपट्टी 
वळेेवर देऊ शकर् नािी, रे्व्िा वाढलेली ज डी रे् कसे देिार, ज डी भरली नािी र्र जप्र्ीिी वारंट काढून 
नाहशक हजल्यार्ील नादूंर र्ध्यरे्श्वर या गावी २६ र्िारावंर जप्र्ीिी वारंटे काढून त्यािंी गाडगी र्डकी 
हललावाने हवकून वसूल केली. 
 

सरकार जादा कारे् र्िाराकडून करून घेर्ार्. पाटील र्लाठ्ािंी कारे् करायिी आहि हशवाय 
जादा ज डी भरावयािी िा एक प्रकारिा अन्याय नािी काय? 
 



           

सरकारकडे हवनंर्ी केल्यानंर्र सरकारी ठराव ७४२०/३३ र्ा. १३/९/३८ अन्वये र्िाराचं्या १९ 
कार्ािी यादी र्जूंर झाली. या कार्ापैकी सरकारी टपाल र्ाल क्याच्या व इर्र हठकािी पोिरे् करिे; जे 
गाव र्ाल क्यािे हठकािापासून २० र्लै दूर असेल व रे्थे पोस्टािी सोय असेल र्र सरकारी खिाने रे् 
पाठवाव.े िा सरकारी ठराव ३० वषापूवीिा िोर्ा. नंर्र र्यादा १० र्लै करण्यार् आली. परंर्  प्रिद त्ववादी 
अहधकाऱ्याने िा ठराव दाबनू ठेवला. एवढेि नव्िे, र्र क ठलेिी टपाल सरकारी खिाने पाठहवले नािी. 
याकहरर्ा कायदेर्ंडळार् आम्िी प्रश्न हविारले, रे्व्िा र्ागील सरकारी अहधकाऱ्याबद्दल आम्िी जबाबदार 
नािी असे उत्तर र्ोरारजी देसाई यानंी हदले. 
 

ज्या गावी पोस्ट नािी, रे्थील टपाल र्िारानंी र्ाल क्याच्या गावी नेले; र्र काय र्ोबदला हदला. 
र्र सरकारिे उत्तर असे, र्ोबदला हदला नािी. आर्च्या नाहशक हजल्यार् १७०० खेडी आिेर्. पोस्ट फक्र् 
७५ गावी आिेर्. १६२५ गावानंा पोस्ट नािी. म्ििजे एवढ्या गावानंा र्िाराने टपाल का पोिवाव?े 
 

सरकार र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे लोकानंा सरकारी नोकर म्ििून म्ििरे्. िे जर सरकारी नोकर 
आिेर्, र्र पटे्टवाल्यापासून र्ो इलाखाहधपर्ी (गव्िनमर) िे हफरर्ीवर गेले असर्ा त्याचं्या ि द्याप्रर्ािे भत्ता 
हर्ळर् असर्ो; र्सा भत्ता र्िारानंा का नािी? 

 
र्िारादी कार्गार हफरर्ीवर गेले, र्र त्यानंा ८ आिे भत्ता द्यावा, असे ना. खेराना साहंगर्ले र्र 

त्या र्ागिीला केरािी टोपली दाखहवली. 
 
र्िार जर टपाल देण्याकहरर्ा गेला र्र पाटील र्लाठी यािंी कारे् करिार नािीर्. जन्र्र्तत्यूिी 

नोंद र्िाराने ठेवली नािी र्र त्याचं्यावर दंड आकारला जाई. कारि रार्रं्हदर प्रवशे सत्याग्रि, हवहिरी 
पािी भरण्यािा कायमक्रर् प्रकवा र् खेडला सत्याग्रि केला; यार् ज्या गावच्या र्िारानंी भाग घेर्ला 
त्याचं्यावर गावकऱ्यानंी बहिष्ट्कार प कारला. र्ग जन्र्र्तत्यूिी नोंद कशी िोईल, हफरर्ीवर असलेले वहरष्ठ, 
यािा हविार न करर्ा, पाटील र्लाठी जे सागंर्ील त्यावर हवश्वास ठेवनू र्िारावर दंड आकारर्ार् िा 
अन्याय नािी काय? िे कार् र्िाराकंडून काढावे असे हनवदेन आम्िी कलेक्टरला हदले. परंर्  बॅकवडम 
क्लास बोडािे अध्यक्ष ना. खेर यानंी ठराव क्र. ४४२०-३३ र्ा. १३ सप्टेंबर १९३८ रोजी प नः र्िाराच्या 
गळ्यार् अडकहवरे्. 

 
र् ंबई प्रारं्ार् िजारो गावी र्िारानंा वर्नी जहर्नी नसर्ाना सरकारी सवम कारे् हशवाय सरकारी 

अहधकाऱ्यािा व गावकऱ्यािंा ज लूर् सिन करावा लागर्ो. परंर्  एक पैसािी र्ोबदला हर्ळर् नािी. 
 
डॉ. बाबासािेबाचं्या िळवळीने लोक संघहटर् िोर् आिेर्. ज लूर् सिन करण्यािी वतत्ती नाहिशी 

िोर् िालली आिे. स्वर्ःिे पायावर उभे रािून स्वाहभर्ानाने हवरोध करिार की केहवलवाण्या र् दे्रने 
द सऱ्याच्या र्ोंडाकडे पाििार? ‘दे ग बाई, जोगवा’ म्ििून कािी न हर्ळर्ा लािारीने जीवन जगण्यािा 
प्रसंग आला. आजवर हजवरं् र् डद्यासंारखे वागून अवदंसेच्या फेऱ्यार् सर्र् हफरिार की र्ािसासारखे 
सन्र्ानाने जगिार! सर्ाजहिर्ािी कळकळ वाििारे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर आपल्याला लाभले आिेर्. 
आपि त्याचं्या नेर्तत्वाखाली एकत्र येऊन जोर ज लूर् हनवारण्यािे झगडे संघटनेने, स्वाहभर्ानाने, 
स्वावलंबनाने द सऱ्याच्या र्ाटाखालिे र्ाजंर न बनर्ा हनभमयरे्ने लढू. िी कळकळीिी हवनंर्ी करून भाषि 
संपहवले. [र्िार र्ागं वेहठया पहरषद - दादासािेबािें स्वागर्ाध्यक्षीय भाषि, १९३९] 



           

र्िार, र्ागं, वहेठया याचं्या दैन्यावस्थािंा अहर्शय बारकाईने अभ्यास करून प्रत्येक खेड्ार् 
हफरून, आकडेवारीसि िा सर्ाज भोगीर् असलेल्या ज लूर्ािा संपूिम आलेख या पहरषदेच्या र्ाध्यर्ारू्न 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या प ढे सादर करण्यािे कार् भाऊराव गायकवाड यानंा आत्र्ीयरे्ने केले. 

 
अध्यक्षीय भाषिार् डॉ. बाबासािेब म्ििाले, “ज हढवाढ िे वर्नदारािे पहिले गाऱ्िािे. सरकारी 

नोकरानंा वर्न देण्यािी िाल पेशवाईर् व र् सलर्ानी राज्यार् िोर्ी. १८२७ रे् १८७५ पयंर् न वाढवर्ा िे 
आश्वासन पाळले. १८७५ र्ध्ये र्िारािंा पगार वाढहवण्यासाठी ज डी वाढहवण्यार् येईल, असे एक कलर् 
आिे र्ग आर्ा ज डी का वाढहवली. िे बेकायदेशीर आिे. रार्ोशािा पगार वाढहवण्यासाठी िी ज डीवाढ 
केली असे सरकार म्ििरे्. र्िारािे वर्न द सऱ्या र्िाराला जाऊ शकर् नािी र्ग रार्ोशासाठी र्िारािी 
ज डी का वाढहवली? 

 
सरकारिे कवडीएवढेिी कार् न करर्ा वर्ने भोगिारे अनेक फ कटखाऊ वर्नदार आज 

प्रिद स्थानार् आिेर्. इंग्रजी राज्यार् त्याचं्या नोकऱ्या गेल्या, पि हदलेल्या जहर्नी र्ात्र त्याच्याकडे कायर् 
आिेर्. 

 
गावोगावच्या पाटलानंा सरकार पासोडीजर्ीन, शरे्साऱ्याच्या प्रर्ािार् पोटगी व हकरकोळ 

खिासाठी कागदबाद रक्कर् देर् असरे् हशवाय हठकहठकािी जर्ीनी हदल्या आिेर्. कोकिार् र्िारानंा 
जहर्नी नािीर् देशावरिी कािी भागार् जर्ीनी नािीर्. जर्ीनी अभावी या र्िाराना केवळ बल त्यावर 
अवलंबून रिाव ेलागरे्. सरकारी कार्ाबद्दल कार्गारानंा पगार देण्यािी जबाबदारी सरकारिी असूनिी रे् 
देर् नािीर्. म्ििनू धनी पगार देर् नािीर् र्र त्या धन्यास ठोकर र्ारण्यास नोकरानंी हशकले पाहिजे. 

 
सरकारने १९ कारे् जािीर केलेली आिेर् त्याकहरर्ा र्ंजूरी देिे आवश्यक आिे. सरकारिा वसूल 

हर्जोरीर् भरिे, सरकारी दप्र्र नेिे, आििे सरकारी टपाल नेिे, आििे, कोंडवाड्ा, ग रे हललावासाठी 
नेिे, अहधकाऱ्याच्या रं्बू राि ट्या बाधंिे िी कारे् रोजदारी हशवाय करू नये. बेपत्ता र्यर्ािी व्यवस्था 
लाविे िे क िीिी स्वाहभर्ानी र्िार करिार नािी. जन्र् र्तत्यूिी नोंद करिे र्िारावर अन्याय करिारे 
ठरेल, सरकारी देण्यासाठी ठाकरानंा बोलाविे िे दवडंी हपटून करावे. 

 
आपि वर्ने सोडल्याहशवाय र्रिोपाय नािी, १९२६ पासून र्ी िे सागंर् आिे. त्यावळेी वर्ने, 

र्िारकी, डल्ल्या सागं र्ी यािंा र्ोि आपिास स टर् नव्िर्ा. 
 
वर्न सोडा, पि िार्च्या जर्ीनी र्ात्र गर्ाऊ नका. शरे्सारा भरा व वर्नाच्या ग लार्हगरीरू्न 

र् क्र् व्िा, स्वाहभर्ानी शरे्करी व्िा.” [जनर्ा २३ हडसें. १९३९] 
 

रंु्बईच्या णवधािसभेर् भाऊराव 
 
खेड्यार्ील अस्पतशयािंा पािी पुरवठा करिे 
 

सप्टेंबर १९३७ पाण्याच्या बाबर्ीर् अस्पतश्यािंी कशी सोिनीय अवस्था आिे. व कशी क िंबिा िोरे् 
िे सवांना ठावकू आिे नाहशक हजल्यार्ील ११०० सावमजहनक हवहिरीवर अस्पतश्य बाधंवानंा पािी भरू देर् 



           

नािीर्. रा. ब. बोले याचं्या १९२८च्या ठरावाप्रर्ािे सावमजहनक हवहिरी सवम वगांना ख ल्या असल्याच्या 
पाट्या लावल्या असे ठरेल असूनिी र्ाल का लोकल बोडानी त्यािी अजून अंर्लबजाविी केलेली नािी. 
कािी हठकािी अशा पाट्या लावलेल्या िोत्या त्या काढून फेकून देण्यार् आल्या आिेर्. अशा प्रकारच्या 
खडर्र पहरक्स्थर्ीशी अस्पतश्य वगम टक्कर देर् असर्ा, स्पतश्यवगीय प ढारी अस्पतश्य वगाशी आप लकीिा भाव 
उत्पन्न िोर् असल्यािी भाषा बोलर् आिेर्. र्सेि बोडाच्या हवहिरीप्रर्ािे सरकारी कंपाऊंडार् असलेल्या 
हवहिरीवरस द्धा अस्पतश्यानंा पािी भरू देर् नािीर्. अशा पहरक्स्थर्ीर् प्रत्यक्ष कायदा केल्याहशवाय प्रिदूच्या 
र्नोवतत्तीवर पहरिार् िोिार नािी. सर्ीच्या कायद्याने प्रिीर्ी पािर्ा येरे्ि. आम्िा अस्पतश्यवगािे एकरे्व 
प ढारी डॉ. बाबासािेब आबंडेकर िे अस्पतश्यवगार्ील भेद नष्ट करण्यासाठी िळवळ करीर् आिेर्. र्ागं व 
र्िार यािंा रं्टा उत्पन्न झाल्यास आपि र्ागंािीि बाजू घेण्यास र्यार आिोर् असे त्यानंी याि प ण्यास 
दोन वषांपूवी जािीर केले िोरे्. आर्िेिी रे्ि धोरि आिे र्ी जर उद्या बाटून र् सलर्ान झालो की र्ला 
कोिी पािी भरू देण्यास हवरोध करिार नािी, िा प्रिद  संस्कत र्ीिा दोष आिे. नाहशक हजल्यार् ज्या ज्या 
सावमजहनक हवहिरीवर आम्िी सत्याग्रि करून पािी भरले, त्या त्या हवहिरीवर स्पतश्यानंी पािी भरण्यािे 
नाकारले, व कािी हवहिरीर् हवष्टा टाकण्यार् आल्या र्र कािी हवहिरी पाडण्यार् आल्या. (शरे् शरे्) 
प्रदडोरी येथील हवहिरीवर सत्याग्रि केल्यानंर्र द सऱ्याि हदवशी या हवहिरीर् हवषारी पदाथम टाकण्यार् 
आले. पािी हपण्यास हर्ळर् नािी म्ििून केवळ नाईलाजाने सत्याग्रि करावयास गेले की, अस्पतश्यानंा 
पोहलसाकंडून दर् देण्यार् येर्ो व त्याचं्यावर खोटेनाटे आरोप लादून खटले भरण्यार् येर्ार् असा आर्िा 
स्वान भव आिे. (अस्पतश्य बाधंवाचं्या पािी प रवठ्ाकडे लक्ष वधेण्यासाठी आर. आर. भोळे यानंी कपार्ीिी 
सूिना र्ाडंली) नार्दार हगल्डर यानंी शक्यर्ो प्रयत्न करून अस्पतश्यांच्या पाण्यािी सोय करू असे 
आश्वासन हदल्यानंर्र भोळे यानंी कंपनीिी सूिना परर् घेर्ली. 
 

४ सप्टेंबर ३९ - द य्यर् हशक्षिाबाबर् बोलर्ाना - श्री. पे्रटर याचं्या कपार् सूिनेस पाप्रठबा 
देण्याकहरर्ा र्ी उभा आिे. कारि अस्पतश्य सर्ाज व इर्र र्ागासलेले वगम यािंा र्ागासलेपिा नाहिसा 
करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावयास पाहिजे. प्रवशेािे प्रर्ाि अल्प आिे म्ििजे रे् प ढे येण्यास र्ागमि 
नािी. पाढंरपेशाचं्या र् लानंा अनेकपटीनी शाळेर् प्रवशे हर्ळर्ो. इष्ट रे् धोरि सरकारने आखिे आवश्यक 
आिे. सरकारी िायस्कूले खाजगी संस्थाकंडे देण्यािे धोरि सरकार आखरे्, असे कळले. सरकारी 
शाळेरू्न ज्या नादाऱ्या हर्ळर्ार् रे् खाजगी शाळारू्न हर्ळिार नािी. र्री सरकारी िायस्कूले र्शीि 
ठेवावी. 
 

२२ र्ािे. ३८ Local Board Act Amendment Bill - गव्िनमर्ेंट ऑफ इं. ॲक्ट १९३५ प्रर्ािे 
अस्पतश्यानंा शडे् ल्ड कास्ट स् असे संबोहधले आिे. आम्िी अनेक पहरषदा व सभेरू्न िहरजन या शब्दाला 
हवरोध केला आिे. आम्िाला िा शब्द आवडर् नािी. कदाहिर् सन्र्ाननीय सभासद असा दावा करर्ील 
की, िा शब्द फार िागंला आिे. यािा अथम िी देवािी लेकरे आिेर्. एवढ्या िागंल्या शब्दाला र् र्िा हवरोध 
का? त्यािे उत्तर असे की, अस्पतश्याचं्यासंबधंी िा शब्द आिे र्ग स्पतश्यानंा काय म्ििाव,े रे् काय राक्षस 
आिेर् काय. रे्व्िा या शब्दाने स्पतश्य आहि अस्पतश्य याचं्यार् भेदभाव करर्ा या सवांना िहरजन म्ििर् 
असाल, र्र आर्िा कसलािी हवरोध नािी. सरकारने या शब्दाला कायदेशीर र्ान्यर्ा देऊ नये. 
कायदेर्ंडळावर काँगे्रसिे बि र्र् असल्याने िहरजन शब्दािा आग्रि आिे. परंर्  उद्या र्िासभावाले म्ििजे 
सावरकर पक्षािी सत्ता आली र्र रे् द सरे नाव देर्ील जर १९३५ च्या कायद्याप्रर्ािे र्िार र्ागं िाभंार व 
भगंी या सवांना कें द्र सरकारने शडे् ल्ड कास्ट असे नार्ाहभधान केले असेल र्र रे्ि रािू द्या. 
 



           

अस्पतश्यािंी पहरक्स्थर्ी ‘नाव सोन बाई िार्ी कथलािा वाळा’ असे करू नका, बरे िहरजन नाव 
ठेवल्यार् ळे आर्िा काय उद्धार झाला? 
 

र्री र्ी अशी हवनंर्ी कहरर्ो िे नाव काढून टाका आहि र्ाझी द रुस्र्ी स्वीकारा. शवेटी बि र्र्ाच्या 
जोरावर काँगे्रसने िा शब्द बदलला नािी यािा हनषेध म्ििून डॉ. आंबेडकरासंि सवम स्व.र्. पक्षाच्या 
आर्दारानंी सभात्याग केला. [Bombay Legislative Assembly Debates vol. II 1938 page 509-511] 
 

२५ सप्टें. ३९ Tenancy Bill - श्री. करंदीकर यानंी र्ाडंलेल्या सूिनेला र्ी हवरोध करण्यासाठी 
उभा आिे. ज्याचं्याकडे लिान जर्ीनी असर्ील त्यानंा या कायद्याच्या किाट्यारू्न वगळले पाहिजे, लिान 
जर्ीन धारि करिाऱ्याना का वगळाव?े कारि त्यानंा जर्ीन कसण्यािी परवानगी देण्यार् आली आिे. 
१८८० सालीि िा कायदा लागू केलेला असर्ाना १९३९ र्ध्ये केला असे का म्ििर्ा; प न्िा रे् म्ििर्ार्, िी 
उपसूिना स िवनू र्ी हनष्ट्कार्सेवा करीर् आिे. र्थापी रे् ज्या पक्षार्फे हनवडून आलेले आिेर्, त्या पक्षािी 
हवशषेर्ः खोर्ािंी सेवा, िी हनष्ट्कार् की सकार् िे त्यानंी पािून घ्यावे. [Bombay Legislative Assembly Debates vol. 
7 1939 page 67-68] 
 

२६ सप्टेंबर ३९ - ए.व्िी. हिते्र यानंी र्ाडंलेल्या सूिनेला र्ी पाप्रठबा देण्याकहरर्ा उभा आिे. 
जहर्नीच्या बाधंवराळ्या शरे्कऱ्याचं्या अथवा क ळाचं्या कोित्यािी दोषार् ळे अगर हनष्ट्काळजीपिार् ळे 
नाद रुस्र् झाल्या र्री त्यािी द रुस्र्ी करण्याकहरर्ा लागिारा खिम गरीब शरे्कऱ्यावंर पडू नये. शरे्ािे बाधं 
कािी ठराहवक र् दर्ीनंर्र द रुस्र् करण्यािी प्रथा आिे आहि कार् सरकार स्वर्ःर्ाफम र् करर्ार्. झालेला 
खिम शरे्कऱ्यावर पडू नये. 
 

बाधंवराळ्या द रुस्र् करण्यािी जबाबदारी आपि क ळावर टाकर्ा. र्ी त्याचं्यावर न टाकर्ा जे 
जर्ीन र्ालक कोित्याहि प्रकारिे कष्ट न करर्ा जर्ीनीिे उत्पन्न खार्ार् त्याचं्यावर टाकावी. क ळाने 
कोित्यािी प्रकारे नाद रुस्र्ी केलेली नसर्ाना केवळ प्रथा म्ििून बाधंबहंदस्र्ी करण्यािी रीर् आिे. आहि 
र्ी करण्यािी जबाबदारी जर्ीनदारािी आिे. र्ात्पयम क ळाला जबाबदार धरू नये, म्ििून र्ी पाप्रठबा देर् 
आिे. [Bombay Legislative Assembly Debates vol. 7 1938 page 192-193] 
 

१४ सप्टेंबर १९३९ Agricultural Debtors Relief Bill - डेटकॅन्सीहलएशन बोडम स्थापण्यार् येर् 
आिे त्याच्या र्ी हवरोधार् आिे. यावरिे सभासद कोि असिार? त्यािंी लायकी काय असिार यािा 
ख लासा केलेला नािी. असा एक प्रयोग संय क्र् प्रारं्ार् झाला आिे. त्यािा अन भव असा आिे की, कजािी 
र्डजोड करण्याकहरर्ा नेर्लेल्या बोडाकडून लोकाचं्या हिर्ािे कायम िोण्याच्याऐवजी अत्यंर् अहिर्ािे 
कार् बोडािे सभासदाकडून झाल्यािे ऐकले आिे. या सभासदानंी वादीस भेटून र् झ्या दाव्यार् र् झ्याबाजूने 
हनकाल देण्यािी व्यवस्था करर्ो, असे सागंनू प्रहर्वादीस भेटून त्यासहि र्सलेि आश्वासन देऊन 
उभयर्ाकंडून लाि घेर् असल्याच्या र्क्रारी अनेक आिेर्. अशी पहरक्स्थर्ी आपल्या प्रारं्ार् व्िावयास नको 
असेल र्र कायद्यार् योग्य र्ी द रुस्र्ी वळेीि केली पाहिजे. Save me from my friends, save me from 
the congress Government असे म्ििण्यािी पाळी आपल्या प्रारं्ार्ील जनरे्वर न यावी म्ििून िी 
उपसूिना स िहवली आिे. 
 

पणहली सूचिा - आपि िेअरर्निी नेर्िकू केल्यानंर्र व्िाइस िेअरर्न असिे आवश्यक आिे, 
म्ििून र्ी नेर्िूक करावी. 



           

दुसरी सूचिा - शरे्कऱ्यािें कजम हनवारण्यासाठी िेअरर्न प्रकवा सभासद िा सावकारािा जवळिा 
नारे्वाईक नसावा. कारि कजािा हनवाडा करर्ाना पक्षपार् िोर्ा कार्ा नये. ७ नोव्िेंबरच्या र् ंबईच्या 
संपाच्यावळेी गोळीबारािी िौकशी करण्यासाठी जी कहर्टी नेर्ली र्ीर् जस्टीस कनय्या यानंा नेर्ल्यार् ळे 
लोकाचं्या र्नार् संशय हनर्ाि झाला, प ण्याच्या बठैकीर् याबाबर् टीकात्र्क ििा झाली असल्याने, 
त्याबाबर्ीर् अहधक सागंण्यािी गरज नािी. असे प न्िा घडू नये म्ििून िी उपसूिना स िहवली आिे. 
 

कोटािा न्यायाधीश, स्थाहनक स्वराज्य संस्थेिा सभासद, राजकीय पक्षािा सभासद असू नये. 
यापकैी कोिीिी स्कूल बोडािा सभासद िोऊ शकर् नािी. परंर्  श्री. बाब भाई पटेल याचं्या उपसूिनेप्रर्ािे 
जो राजकीय पक्ष र्ािीर् नािी, असा सभासद घेऊ नये असे स िहवले आिे. परंर्  असा एकिी पक्ष प्रकवा 
कायमकर्ा सापडिार नािी. प्रत्येक पक्षाला कोिीर्री अन यायी असर्ोि व र्ो सवांना र्ाहिर्ी असर्ो. 
काँगे्रसने गेल्या अडीि र्ीन वषांच्या राजवटीर् ज्या ज्या हठकािी शक्य असेल त्या त्या हठकािी आपल्या 
पक्षािे लोक घ सवनू आपले बि र्र् प्रस्थाहपर् केलेले आिे, िे आपिा सवांना र्ाहिर् आिे. बि र्र्ाच्या 
जोरावर संस्थारूं्न िाललेला अनागोंदी कारभार पाहिला म्ििजे त्याला संर्र्ी देऊ नये. ज्या काँगे्रसने 
आर्ापयंर् सरकारहनय क्र् पद्धर्ीला नावे ठेवली त्याि काँगे्रसने पूवीच्या सरकारवर कडी करण्यासाठी, 
सवाईने नको असर्ील अशा कहर्ट्यावंर नेर्िूकीिे सत्र स रू केले रे् हर्र्केि हनषेधाथम आिे. 
 

जार्ीहनष्ठ र्ानलेल्या र् स्लीर् लीगिे उदािरि घेऊ. िा पक्ष कोिािी र् सलर्ानास र्ािीर् नािी 
असा र्न ष्ट्य सापडिार नािी. श्री. बाब भाई पटेल यानंा काँगे्रसहशवाय द सरा पक्ष हदसर् नािी. द सरे 
उदािरि स्वरं्त्र र्जूर पक्षािे घेऊ. िा पक्ष कोित्यािी र्ज राला अगर शरे्कऱ्याला र्ाहिर् नािी असा 
र्न ष्ट्य हर्ळिे शक्य नािी. 
 

अशा पहरक्स्थर्ीर् कोित्यािी राजकीय पक्षािा सभासद या बोडािा सभासद िोऊ शकर् नािी. 
ज्या कोिास या बोडावर आपि नेर्ाल, त्याच्याकडून हनःपक्षपार्ीपिाने न्याय हदला जावा या िेरू्ने िी 
उपसूिना केली आिे सरकारने सिान भरू्ीपूवमक हविार करावा अशी र्ाझी हवनंर्ी आिे. [Bombay Legislative 
Assembly Debates vol. 7 1938 page 1325-31] 
 

१६ ऑक्टोबर ३९ - बोडािा सभासद क ठल्यािी राजकीय पक्षािा असू नये. त्यावर र्ाझा र्ोडगा 
असा आिे की, सरकारी नोकरीरू्न हनवतत्त झालेले सबॉर्मडनेट जज्ज प्रकवा ॲड. जज्ज िे कोित्यािी राजकीय 
पक्षार् नािीर्. त्यानंा र्ानधन देऊन त्यानंा सभासद करावे. 
 

काँगे्रस अहधकारारूढ झाल्यापासून ज्या ज्या हठकािी नॉहर्नेशनिी संधी हर्ळेल, त्या त्या हठकािी 
आपल्या पक्षािे बि र्र् करून; र्नर्ानेल र्सा गोंधळ घालायला िी राज्यकत्यापक्षाच्या वतत्तीला आळा 
घालण्याकहरर्ा र्ी उपसूिना र्ाडंली आिे. 
 

र्ंत्रयानंी बोडाच्या सभासदानंा पगार देऊ नये अशी सूिना केली आिे र्ी सवमथैव ि कीिी आिे. 
र्ानधनार् ळे र्ो प्रार्ाहिक रािून कार् करर्ो कजमदार शरे्कऱ्याला आपि न्याय देण्यासाठी इथे बसलो 
आिोर् म्ििून र्ाझ्या उपसूिना क्स्वकाराव्यार् अशी हवनंर्ी आिे. [Bombay Legislative Assembly Debates vol. 7 
1938 page 1394-1401] 
 



           

१८ ऑक्टोबर ३९ - शरे्सारा वाढव ूनये कारि या प्रारं्ार् ७५ रे् ८० टके्क लोक शरे्ी करर्ार्. 
सरकारने प्रथर्र्ः शरे्कऱ्यानंा संरक्षि द्यावे. काँगे्रसने आपल्या जािीरनाम्यार् सारा वाढहविार नािी असे 
आश्वासन हदले िोरे्. त्यावर हिडून एस.के. पाटील (काँगे्रस) िे म्ििाले, ज्याप्रर्ािे सैर्ान वळेप्रसंगी 
बायबलिा आधार घेर्ो. त्याप्रर्ािे हवरोधीपक्ष जािीरनाम्यािा आधार घेर्ो असे रे् म्ििर्ार्. त्यावर; र्ला 
वाटरे् र् म्िी आम्िाला सैर्ान म्ििर्ा म्ििनू आम्िी र् र्च्या जािीरनाम्याला बायबल म्िििार नािी. उलट 
जबाबदारी हशरावर नसर्ाना बेजबाबदारपिे हलहिलेले पत्रक आिे असे र्ानर्ो. जनरे्ला हदलेली 
आश्वासने र् म्िी पाळा एवढेि र्ला म्ििायिे आिे. 
 

खादी हवििे, घरग र्ी धंदे, लिान लिान धंदे, सूर् कार्िे या धंद्यावर सरकार लाखो रुपये खिम 
कररे्. परंर्  र्ी म्ििर्ो िे धंदे ब डाले र्र जगाच्या संसारािा गाडा हर्र्कासा अडून बसिार नािी. परंर्  
जर का शरे्ीिा धंदा ब डाला र्र जगाच्या नाड्ा आखडल्या जार्ील. म्ििनू र्िसूल खात्यािी आकारिी 
िोरे्वळेी शरे्सारा र् ळीि वाढव ूनये असी हवनंर्ी आिे. 
 

२१ ऑगस्ट ३० - कोिर्ािी कायदा द रुस्र्ीसाठी म्ििून ज्या-ज्या वळेी गतिाप ढे येर्ो त्या त्या वळेी 
त्यार् असलेले दोष काढून टाकून त्यार् द रुस्र्ी करिे िा र् ख्य िेरू् असर्ो. शरे्कऱ्यानंा द्याव्या लागिाऱ्या 
शरे्कऱ्यार् ळे कजमबाजारी झाले आिेर् त्याचं्याजवळिा असलेला सवम जर्ीनज र्ला या ना त्या नात्याने 
सावकारास देऊन टाकून आज प्रत्येक शरे्करी भ केकंगाल बनलेला आिे. कायद्यार् ज्या द रुस्त्या िोत्या 
र्शा स िहवण्यार् आल्या नािीर् म्ििून र्ी हवरोध करर्ो. या कायद्यार्ध्ये जहर्नीिे र्ीन प्रकार सागंण्यार् 
आलेले आिेर्. त्यावरील सारा जर्ीनीच्या खंडाच्या शकेडा २५ टक्क्यापेंक्षा अहधक नसावा. िे जहर्नीिे 
र्ीन प्रकार हजराईर् जर्ीन, भार्ािी जर्ीन आहि बागबगीच्यािी जर्ीन असे र्ीन प्रकार स िहवले आिेर्. 
जहर्नीच्या खंडाच्या शकेडा ३५ टके्क प्रर्ािे कर आकारला जाईल असे साहंगर्ले आिे. परंर्  इर्र 
जहर्नीवर हकर्ी कर आकारिार िे कायद्यार् ठरहवले नािी. र्री नार्दार र् रारजी देसाई यानंी द रुस्र्ी 
करावी. कारि अत्यंर् हपकाऊ अशी जर्ीन असरे् हर्ला गाडमन लँड असे म्ििर्ो, हर्च्यावर आहि ज्या 
भागानंा रस्रे् बाजार वगैरेच्या सोई आिेर्; अशा भागार्ील जहर्नीवर खंडाच्या शकेडा ३५ प्रर्ािे कर 
आकारल्यास क िी र्क्रार करिार नािी. परंर्  हजराईर् जर्ीन असेल आहि त्या भागाला या सोई 
असल्यार्र काय सारा असेल िे ठरहवले नािी. 
 

सवम जहर्नीवर खंडाच्या शकेडा ३५ प्रर्ािे सारा आकारिे िे घार्क आिे, ज्यार् पीक येर् आिे 
अशा गाडमन लँडवर िा सारा ठीक आिे. परंर्  ज्याला आपि ड्रायलँड अथवा हजराईर् जर्ीन म्ििर्ो; की 
ज्यार् र् ळीि पीक येर् नािी, त्यावर र्ोि सारा ठेविे अन्यायकारक आिे. जहर्नीिे जर र्ीन प्रकार असले 
र्र साऱ्यािे र्ीन प्रकार असायला पाहिजे. 
 

एखाद्याने एका जर्ीनदाराकडून जर्ीन वहिर्ीस घेर्ली आिे, उत्पन्न १०० रु. आिे. र्र 
शरे्कऱ्यास सदर जहर्नीबद्दल जहर्नदारास बटाई अगर हनम्र्ा हिस्सा म्ििनू ५० रु. जर्ीनर्ालकाला 
द्याव ेलागर्ील. कािी हठकािी शरे्सारा दोघे हर्ळून देर्ार्, अशावळेी त्या क ळाला ५० रु. जहर्नीिी बटाई 
म्ििून आहि शकेडा ३५ िा अधा हिस्सा म्ििजे १७॥ रु. शरे्सारा म्ििजे एकूि ६७॥ रु. द्याव ेलागर्ार्. 
म्ििजे १०० रु. उत्पन्न हनघिाऱ्या जर्ीनीर् िाडािी काडे करिाऱ्या शरे्कऱ्यास सालअखेर ३२॥ रु. 
पदरार् पडिार. 
 



           

ज्या जहर्नीवर सारा कर्ी असेल रे्थे वाढ करू नये. परंर्  ज्यावर जास्र् लादला आिे र्ो कर्ी 
करावा, एकंदरीर् िी जर्ीन र्िस लािी पद्धर् पूवी जशी दोषास्पद िोर्ी र्शीि आर्ा राहिली आिे म्ििनू 
र्ी हवरोध करीर् आिे. [Bombay Legislative Assembly Debates vol. 6 1939 page 551-554] 
 

१० फेबु्रवारी ३९ - ग्रार्पंचायर् दुरुस्र्ी णबल - पंिायर् भागार् अस्पतश्यािंा सर्ावशे करू नये. 
याकहरर्ा या द रुस्र्ीवर र्ी बोलर् आिे. अस्पतश्यानंा गावपंिायर्ीने हदलेल्या हवहिरीिा आहि हदव्यािंा 
उपयोग नािी. कायदेशीर सोईिा उपयोग, अस्पतश्यानंा त्रास देण्यास िोर्ो आहि याकहरर्ा 
गावपंिायर्ीर्ध्ये अस्पतस्यािंा सर्ावशे करू नये. 
 

राज्यार् आजदेखील कािी भागार् अस्पतश्यानंा डोक्यावर छत्री धरर्ा येर् नािी, िप्पल पायार् 
घालून िालर्ा येर् नािी, प्रकवा सावमजहनक रस्त्यावरून लग्नािी हर्रविूक नेर्ा येर् नािी. 
 

१३ फेबु्रवारी ३९ - झाबवाला याचं्या द रुस्र्ीवर र्ी हवरोध करण्यासाठी उभा आिे. खेड्ार्ील 
पहरक्स्थर्ी झाबवाला यानंा र्ाहिर्ी नािी. कािी जार्ीिे प्रहर्हनधी आपल्याि हवभागार् सवमस धारिा 
करर्ार्. िागंले रस्रे्, त्याचं्याि हवभागार् करर्ार् असा अस्पतश्यािंा अन भव आिे. झाबवाला यानंा िे 
कािीिी र्ािीर् नािी. 
 

अल्पसंख्याकंािें हिर् पािण्यासाठी त्याचं्या जार्ीिा प्रहर्हनधी गावपिंायर्ी र्ध्ये िवा. 
 

अस्पतश्याकंहरर्ा हनराळा प्रहर्हनधी केवळ त्याचं्या स धारिेकहरर्ा िवा. परंर्  अशी जार्ीय र्ागिी 
केली र्र सनार्नी म्ििर्ार् िे देशद्रोिी आिेर्. एक जार् द सऱ्या जार्ीकडे बघर्ाना िा द श्र्न आिे. अशा 
पद्धर्ीने पािरे्. 
 

नाहशक हजल्यार् स्पतश्य लोक हवहिरीवर पािी भरू देर् नािीर्, गावार् प्रवशे करू देर् नािीर्. 
त्याचं्यावर सार्ाहजक बहिष्ट्कार टाकर्ार्. त्याकहरर्ा स्वरं्त्र प्रहर्हनहधत्वािी आवश्यकर्ा त्यानंा िवी. 
त्याचं्या सोई कोिी पािाव्यार् अनेकजि म्ििर्ार्, ग्रार्पंिायर्ीने गावाला सवम सोई देऊनिी अस्पतश्यािंी 
िी ओरड का? पि अंर्गमर् ज लूर् बािेरच्या र्ािसानंा हदसर् नािी. ग्रार्पंिायर्ीर्ध्ये अस्पतश्यािंा स्वरं्त्र 
प्रहर्हनधी हनवडून गेल्याहशवाय त्या भागािा हवकास िोिार नािी. स्पतश्य लोक संपूिमर्ः दहलर् वस्र्ीकडे 
द लमक्ष करर्ो. र् सलर्ानाप्रर्ािे अस्पतश्यानंा स्वरं्त्र र्र्दार संघ असर्ा र्र िर्खास त्यािें प्रहर्हनधी 
हनवडून गेले अशरे्. पि आम्िी प िे करारार् अडकल्यार् ळे त्याबाबर्ीर् आम्िी वहंिर् झालो आिोर्. 
[Bombay Legislative Assembly Debates vol. 5, Part I, 1939 page 530-534] 
 

र् ंबईच्या कायदेर्ंडळार् डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी, Measures for Birth Control म्ििजे या 
देशार् संर्र्ी हनयर्न करिे हकर्ी आवश्यक आिे; याकहरर्ा हबल आिण्यािे ठरहवले. ज्या हदवशी हबल 
येिार त्या हदवशी डॉ. आंबडेकर र् ंबईर् नव्िरे्. म्ििून स्व.र्. पक्षािे आर्दार पी.जे. रोिर् यानंी रे् हबल 
११ नोव्िें. १९३९ सभागतिार् र्ाडंले. त्यावर भाऊराव गायकवाड यानंी या हबलाला पाप्रठबा दशमहविारे 
भाषि केले. रे् म्ििाले, या प्रारं्ार् अन्नधान्यािा र् टवडा असल्याने गोरगहरबानंा प रेसे अन्न हर्ळर् नािी. 
हशवाय, हदवसेंहदवस बेकारी वाढर् आिे, नोकरी हर्ळर् नािी म्ििनू सरकारने यावर उपाय म्ििजे संर्र्ी-
हनयर्न स्कीर् स्वीकारिे िा एकि पयाय आिे. अनेक लोकानंा दोन वळेिी भाकरी हर्ळर् नािी, अनेक 
लोक भीक र्ागर्ार्, अनेक र्रुि आहि र्रुिी सरकारने नोकरी द्यावी म्ििून खेपा घालर्ार्. हकत्येक 



           

आत्र्ित्या करर्ार्. कारि क ट ंबाला पोसिे त्याचं्या आवाक्याबािेरिे िोरे्. सरं्र्ी हनयर्न म्ििजे 
लोकसंख्या व बेकारी याला आळा घालिे असा िोर्ो. 
 

सरकारने फक्र् प्रिार करिे आहि जे र्यार िोर्ील त्यानंा सवलर् देिे िा साधा उदे्दश या 
हबलार्ागे आिे. बळजबरी न करर्ा िा प्रिार करायिा आिे. श्री. अहलबिादूर खान म्ििर्ार्, र् स्लीर् 
आहि हििन आहि इर्र जार्ी हवरोध करर्ील. पयायाने अल्पकाळार् सरकार असरं्ोषाला बळी पडेल. 
हशवाय र्ूल िोिे िी देवािी देिगी आिे असा लोकािंा सर्ज आिे. अशा पद्धर्ीने गहरबी आहि बेकारी 
िटहवण्यािा सरं्र्ी हनयर्न िा र्ागम नव्िे. 
 

श्री. जर्नादास रे्िर्ा व श्री. र् ळशीदास जाधव म्ििर्ार्, स्वर्ः हनयर्न करिे िा एक र्ागम आिे. 
र्. गाधंींनी स्वर्ः प्रयत्न करून स्वहनयंत्रि केले आिे. 

 
त्यावर भाऊराव गायकवाड म्ििाले, “र्. गाधंींच्या जीवनावर र्ी िार प स्र्के वािली आिेर्. 

हशवाय त्यािें आत्र्िहरत्रिी वािले आिे. वडील र्तत्यूच्या शवेटच्या घटकेला आले असर्ाना र्. गाधंी 
पत्नीसर्वरे् सेक्स उपभोहगर् िोरे्. कारि स्वर्ः गाधंीजींनी ब्रह्मियािे प्रयोग हकर्ी कठीि आिेर् िे 
काकासािेब कालेलकरानंी संपाहदर् केलेल्या प स्र्कार्ील उर्ारे वािून दाखहवले. रे्व्िा स्वहनयंत्रि िा 
संर्र्ी हनयर्ाला पयाय ठरू शकर् नािी. 

 
र्ी काँगे्रस पक्ष आहि सरकार यानंा हवनंर्ी करर्ो की, या ठरावाला पाप्रठबा देऊन या प्रारं्ार्ील 

गहरबी आहि बेकारी नष्ट करा. [Bombay Legislative Assembly Debates vol. 5, Part I, 1938 page 4083-4086] 
 
संर्र्ी हनयर्न या देशाला कराविे लागेल; त्याहशवाय लोकसंख्यावाढीला पयाय नािी; िे 

बाबासािेब आंबेडकरानंा अनेक वष े अगोदर सर्जले िोरे्. परंर्  बि र्र्ाच्या जोरावर काँगे्रसने िे हबल 
फेटाळले. 

 
र् ंबईच्या कायदेर्ंडळाने दादासािेबािंी भाषिे अभ्यासपूिम असन प्रत्येक प्रश्नावर रे् हकर्ी 

जागरूक असर् िे त्याचं्या भाषिावरून लक्षार् येईल. 
 
भाऊरावािी पत्नी गीर्ाबाई या हशकलेल्या िोत्या. ५ एहप्रल १९३८ ला स्वर्ः भाऊरावानंी नाहशक 

हजल्िा स्कूल बोडाच्या हनवडिूकीिा नॉहर्नेशन हदडोरीला जाऊन भरला त्या हबनहवरोध हनवडून आल्या. 
 
त्यानंर्र प न्िा २४ रे्ला, नाहशक हजल्िा लोकल बोडािी तै्रवार्मषक हनवडिूक आली. प न्िा 

गीर्ाबाईने हनवडिूकीला उभे रिावयािे ठरहवले. हर्थेिी त्या प्रिंड बि र्र्ाने हनवडून आल्या. 
 
त्यािवळेी द सरे र्िाय द्ध स रू झाले. हब्रहटश लोकानंी भारर्ीयाचं्या र्नाहवरुद्ध हब्रटन, जर्मनी 

याचं्या य द्धार्ध्ये सिभागी केले म्ििनू ज लै १९३९ च्या पहिल्या आठवड्ार् र्ंत्री र्ंडळािा राजीनार्ा 
हदला व हब्रहटशाशंी असिकार प कारला. 
 



           

ज लै १९४१ र्ध्ये व्िाईसरॉयने आपल्या कायमकारी र्ंडळार् ८ भारर्ीयािंा सर्ावशे केला. पि डॉ. 
आंबेडकरानंा वगळले. परंर्  संरक्षि सहर्र्ीर् त्यानंा सभासद म्ििनू घेर्ले. दहलर् सर्ाजावर सरकारने 
र्ोठा अन्याय केला म्ििनू डॉ. आंबेडकरानंी सरकारिा हनषेध केला. भाऊराव गायकवाड यानंी 
हजल्याहजल्यारूं्न व्िाइसरॉयना हनषेधाच्या र्ारा पाठहवल्या. डॉ. आबंेडकरानंा कायमकारी र्ंडळावर घ्याव े
म्ििून बॅ. सावरकरानंी देखील र्ार केली. त्याबरोबरि आर.डी. भडंारे, पी.जे. रोिर्, डी.जी. जाधव, 
डी.एम्. हशके, के.एस्. सावरं्, अनंर्राव हिते्र यानंािी हवनंर्ी केली. 

 
८ ऑगस्ट १९४२ ला र्. गाधंी यानंी ‘छोडो भारर्’ िी घोषिा हदली व त्यार् ळे कागें्रस नेत्यािंी 

भारर्भर धरपकड केली. 
 
त्यािहदवशी नाहशक रोडच्या सेंरल जेलर्ध्ये काँगे्रसिे गोप्रवदराव देशपाडें, वसंर्राव नाईक, 

भाऊसािेब हिरे, गदे्र इत्याहद कैद्यानंा भाऊराव गायकवाड जाऊन भेटले. काँगे्रसिे जरी िे नेरे् असले र्री 
व्यक्क्र्गर् भाऊरावािें आहि त्यािें हजव्िाळ्यािे, आप लकीिे संबधं िोरे्. 

 
भारर्ार्ील राजकीय पेिप्रसगं सोडहवण्याकहरर्ा सर स्टॅफडम हक्रप्स भारर्ार् आले. द सरे र्िाय द्ध 

संपर्ाि भारर्ार् घटना सहर्र्ी बोलवावी. हर्ने संस्थाहनकाचं्या सिकायाने घटना र्यार करावी, अशी 
भहूर्का त्यानंी र्ाडंली. 

 
डॉ. आंबेडकरानंी १७ र्ािम १९४३ ला दादासािेब गायकवाड यानंा भेटीला बोलाहवले. हक्रप्स 

बरोबर काय वाटाघाटी करायच्या यासंबंधी ििा झाली. त्यावळेी इर्रिी नेरे् िजर िोरे्. ३० र्ािम १९४२ 
ला डॉ. आंबेडकरानंी हक्रप्सिी भेट घेर्ली. परंर्  डॉ. आबंेडकर यानंी आपल्या सिकाऱ्याशंी ििा करून िी 
योजना फेटाळली. या योजनेर् ळे प न्िा अस्पतश्यानंा ग लार्हगरीर् रिाव ेलागेल. 

 
हक्रप्स आहि आंबेडकर या ििेच्यावळेी हक्रप्स म्ििाले, “र् म्िी कार्गारािें प्रहर्हनधी की 

अस्पतश्यािें? स्वरं्त्र र्जूर पक्ष, कार्गार आहि शरे्करी यािें प्रश्न सोडहवर् िोरे्. परंर्  राष्ट्रीय प्रवािार्ध्ये 
अस्पतश्यािें काय स्थान रािील, िा प्रश्न डॉ. आंबेडकराचं्या दृष्टीने र्ित्त्वािा िोर्ा. वास्र्हवक अस्पतश्यािंी 
स्वरं्त्र संघटना असावी असे डॉ. आबंेडकरानंा कधीिी वाटले नव्िरे्. सर्ाज सर्र्ा संघ िा पहिल्यादंा 
इर्र प रोगार्ी पाढंरपेशाच्या सिकायाने स्थापन करून सावमजहनक कायाला स रुवार् केली. नंर्र स्वरं्त्र 
र्जूर पक्ष स्थापन करून कार्गारािें प्रश्न िार्ी घेर्ले. परंर्  स्वारं्त्रय सर्ीप आल्यावर अस्पतश्य सर्ाजािा 
सिभाग त्यानंा र्ित्त्वािा वाटला. हब्रहटश सरकारने अशी ग्वािी हदली िोर्ी की, स्वारं्त्रय देर्ाना र् स्लीर्, 
काँगे्रस आहि आंबेडकर याचं्या संर्र्ीहशवाय देिार नािी. परंर्  प्रत्यक्ष ििेच्यावळेी डॉ. आबंेडकरानंा 
डावलले. आहि काँगे्रस आहि र् स्लीर् लीग याचं्याशीि बोलिी करू लागले. डॉ. आंबेडकरानंी ठिकावनू 
साहंगर्ले िोरे्, अस्पतश्याचं्या सल्ल्याहशवाय हर्ळिाऱ्या स्वारं्त्रयाला आम्िी र्ान्यर्ा देिार नािी. हक्रप्सने 
अशी अट घार्ल्याने डॉ. आबंेडकरानंा हविार करावा लागला आहि अस्पतश्यािंी स्वरं्त्र संघटना स्थापन 
करण्याकहरर्ा सिकाऱ्याशंी ििा केली. 

 
दरम्यान ४ ऑगस्ट १९४२ ला नाहशक हजल्िा स्कूल बोडाच्या िेअरर्नपदी हनवडिकू आली. त्या 

जागेवर भाऊराव गायकवाड व खान बिादूर काजी या दोघांच्या नावाच्या सूिना आल्या. र्र्दान झाले. 
परंर्  दोघानंा सर्ान र्रे् पडली. शवेटी हिट ठ्ा टाकल्या. त्यार् भाऊरावािें नाव आले. त्याचं्या स्वर्ःच्या 



           

हशक्षिहवषयक कल्पनानंा र्रू्म स्वरूप देण्यािी या हनहर्त्ताने वळे आली. प्रत्येक शाळानंा प्रत्यक्ष भेटी देऊन 
हवधायक सूिना हशक्षकानंा केल्या. 

 
५ ऑक्टोबरला राष्ट्रीय सेवक संघािा वार्मषक सर्ारंभ भाऊरावाचं्या अध्यक्षरे्खाली पार पडला. 

जार्ीभेद या हवषयावर त्यानंी परखड पि सनार्न्यानंा झोंबेल असे हविार र्ाडंले. 
 

खेड्ापाड्ार्ील सवम लोक भाऊरावानंा ‘दादा’ (र्ोठा भाऊ) म्ििून संबोधू लागले. क िी 
दादासािेब म्ििर्, परंर्  बाबासािेब त्यानंा भाऊराव म्ििूनि संबोहधर् असर्. प्रत्यक्ष प्रकवा पत्ररूपी My 
dear Bhaurao असाि रे् उल्लेख करीर्. 

 
भाऊराव त्या काळार् हसक्व्िल गाडम (िल्ली िोर्गाडम म्ििर्ार्.) म्ििून िी जनरे्िी सेवा केली. रे् 

कंपनी कर्ाडंर िोरे्. त्यासाठी परेडला देखील जाव ेलागे. २ हडसेंबरला र् ंबई प्रारं्ाच्या गव्िनमरनी भोसला 
हर्हलटरी स्कूलला भेट हदली त्यावळेी भाऊरावानंी त्यािंी र् लाखर् घेर्ली. र् लाखर्ीर् र्िारवर्न 
जहर्नीवर सरकारने वाढहवलेल्या जादा ज डी बाबर् ििा केली. र्ी त्वहरर् रद्द व्िावी. असे हनवदेन हदले, 
नाहशकार् र्िारानंा गावठािाकहरर्ा सरकारी फॉरेस्ट डेपोिी जर्ीन द्यावी, र्सेि सरकारी नोकरीर् वहरष्ठ 
जागी अस्पतश्यानंा द्यावे. 
 

२६ जानेवारी १९४२ ला आनंदािी बार्र्ी सर्जली. वर्नी जहर्नीवरील जादा ज डी सरकार 
आकारीर् िोरे् र्ी बंद केली. डॉ. आंबेडकर आहि भाऊराव गायकवाड याचं्या अथक प्रयत्नािे रे् फळ 
िोरे्. 

 
२३ रे् १९४२ ला नाहशकच्या वसंर् व्याख्यानर्ालेर् भाऊरावािें अस्पतश्यानंा स्वरं्त्र र्र्दार संघ का 

िवा’ या हवषयावर व्याख्यान झाले. र्ीन साडेर्ीन र्ास रे् बोलर् िोरे्. 
 
३ ज लै १९४२ ला व्िाइसरॉयच्या एक्क्झक्य हटव्ि कौक्न्सलवर बाबासािेबािंी नेर्िूक झाली. र्जूर 

व पी. डब्ल्यू. डी. खारे् त्याचं्याकडे सोपहवण्यार् आले. त्यावळेी बाबासािेब नाहशकलाि ५-६ हदवस िोरे्. 
 
१९, २० ज लै १९४२ ला अहखल भारर्ीय दहलर् वगम पहरषद नागपूर येथे र्ोिन पाकम  येथे झाली. 

अहखल भारर्ीय दहलर् फेडरेशन स्थापन करण्यािा ठराव दादासािेब गायकवाड यानंी र्ांडला. प्रर् ख 
पाि िे डॉ. बाबासािेब आबंेडकर िोरे्. रे् व्िॉईसरॉयच्या कौक्न्सलर्ध्ये असल्याने अध्यक्षपद त्यानंा 
स्वीकारर्ा आले नािी. म्ििून र्द्रासिे एन्. हशवराज यानंा अध्यक्ष केले. त्या हठकािी र्ीन पहरषदा 
झाल्या. १) राजकीय, २) र्हिला, ३) सर्र्ा सैहनक दल हर्न्िी पहरषदेर् डॉ. आबंेडकरािंी भाषिे झाली. 
भाऊराव गायकवाड यानंा श.ेका.फे.िे र्िाराष्ट्र प्रदेशिे अध्यक्ष केले. 

 
प ण्यािे हरकू्रप्रटग ऑहफसर हर्. ि लंड यानंी ८ ऑगस्ट १९४२ ला दादासािेबानंा पत्र पाठहवले. 

सैन्यार् र्िारािंी भरर्ी करिारे ऑगमनायझर म्ििून आपली नेर्िूक िोर् आिे संर्र्ी लवकर कळवावी. 
 

िी जागा स्वीकारू की नको अशा आशयािे पत्र भाऊरावानंी र्ा. ८·८·१९४२ बाबासािेबानंा 
पाठहवले. त्यानंर्र प्रत्यक्ष प ण्याला जाऊन हर्. ि लंडिी भेट घेर्ली व कार्ािा र्पशील सर्जावनू घेर्ला. 



           

परंर्  त्याि दरम्यान २४ ऑगस्ट १९४२ ला भारर् सरकारच्या र्जूर खात्याकडून एस्. एि. झाकीर यािें 
पत्र भाऊरावानंा आले. 
 

पहिर् हवभागार्ील वाय दल हवभागासाठी वले्फेअर ऑहफसरिी एक जागा हनर्ाि िोिार आिे. 
दरर्िा रु. ५०० पगार असूनिी नेिर्ीिे प्रवास भते्त हदले जार्ील, र्ध्यप्रारं्ार्ील हवर्ान र्ळावरिे र्जूर 
बाधंकार्ासाठी नेर्ण्यार् आले आिेर्. त्यािें स्वास््य बघिे, भरर्ी व ए. आर. पी. िी व्यवस्था बघिे संर्र्ी 
असली हदल्लीला येऊन भेटाव.े 

 
२५ र्ारखेला भाऊरावानंी डॉ. आंबेडकरानंा या पत्रासंबधंाने पत्र पाठहवले र्ाबडर्ोब डॉ. 

आंबेडकरानंी भाऊरावानंा पत्राने कळहवले की र् र्च्या सर्ाजसेवचे्या आड िी नोकरी येिार नािी र् म्िी 
त्वहरर् िोकार कळवा हदल्लीला आल्यावर र्ी स्टेशनवर र् र्च्या कहरर्ा र्ािूस पाठहवर्ो. 

 
र् म्िी येथे जेव्िा याल रे्व्िा र् र्िा पोषाख कसा असावा िे साहंगर्ले पाहिजे. र् म्िी धोर्र कोट िा 

र् र्िा नेिर्ीिा पोशाख सोडून हदला पाहिजे र् म्िी अिकन आहि ि स्र् पायजर्ा ि िीदार पायजर्ा घार्ला 
पाहिजे. आध हनक कर्मबगार आहि बािेदार र्ािसासारखे हदसिे. केव्िािी र्िात्र्ा हदसण्यापेक्षा िागंले 
नािी का? र्िात्र्ापदार् ळे कािी फायदा िोर् नसर्ो. 

 
द सऱ्या पत्रार् बाबासािेब हलहिर्ार् र् म्िाला र्हिन्याला ८०० रु. पगार वाढहवण्यार् यशस्वी झालो 

आिे. हशवाय पहिल्या वगािा प्रवास भत्ता हर्ळेल. 
 
८ सप्टेंबर १९४२ ला भाऊराव हदल्लीला गेले आहि २२ पत्वीराज रोड या बाबाच्या हनवास्थानी 

उर्रले. 
 
नेिर्ीच्या सवयीप्रर्ािे बाबासािेबानंी पोशाखाबद्दल सागंनूिी नेिर्ीच्या पोशाखार् रे् हदल्लीला गेले. 

या कपड्ार् बाबासािेब यानंा जाऊ देईनार्. शवेटी स्वर्ःिा भारी सूट व बूटिी हदले आपल्या 
देखरेखेखाली घालावयास लावले नंर्र पाठहवले. 

 
त्या हदवशी दादासािेबािंी र् लाखर् फार िागंली झाली. सफाईदार इंग्रजीर्ध्ये िागंली उत्तरे 

हदली. बाबासािेबानंी र्नापासून भाऊरावािें अहभनंदन केले, भाऊरावानंा नेर्ि कीिा ि कूर् हर्ळाला नंर्र 
रे् र् ंबईला आले सार्ान राजगतिावर ठेवले, स पहरन्टेशने्ट इंहजहनयरला बलॅाडम पीयर जाऊन रुजू झाल्यािा 
हरपोटम हदला. 

 
कनाटक, ग जरार्, र्ध्यप्रारं् प्रसध या प्रारं्ार् हवर्ानर्ळ बाधंले जार् िोरे् हर्थे हर्थे भाऊराव जार् 

येथे र्ज रािें आरोग्य, स्वास््य, रािण्यािी, खाण्यािी, पािी प रवठ्ािी सोय पिावी लागे, झोपडे 
व्यवक्स्थर् आिे का?ं डॉक्टर येर्ार् का? या सवम बाबी भाऊराव जार्ीने पिार् असर्. 

 
७ नोव्िें. ४२ ला र् बंईच्या कार्गार र्दैानावर  अस्पतश्यािी जािीर सभा िोर्ी. एन्. हशवराज नेिर्ी 

इंग्रजीर् बोलर् त्यावळेी रे् भाषि र्राठीर् सागंण्यािे कार् भाऊराव करीर्. 
 



           

भाऊराव गायकवाड याचं्या गैरिजेरीर् नाहशक येथील पाटीिे कार् शारं्ाबाई दािी आहि रोिन 
संभाळीर् असर् एवढी दगदग करूनिी २० जून १९४३ ला शारं्ाबाई र् ंबई हवद्यापीठािी इंटर आटमस् िी 
पहरक्षा पास झाल्या दादानी त्यािें अहभनंदन केले. 

 
एके हदवशी रे्ससम पाटकर आहि कंपनीिा एक र्ािसू ऑहफसर्ध्ये आला आहि भाऊरावाच्या 

िार्ार्ध्ये एक पाकीट हदले व र्ो जाऊ लागला, दादासािेब म्ििाले बसा, र् र्च्या सर्क्ष र्ी पाकीट 
उघडर्ो, पाहकटार् एक पत्र िोरे् व ५०० रु. िोरे्. पत्रार् हलहिले िोरे्. आर्च्या हवरुद्ध आपि वर कािीिी 
हलिीर् जाऊ नये, आपि र्डजोड करून िी प्रकरिे आपसार् हर्टवीर् जाऊ. रे् पैसे त्याला परर् केले व 
र् झ्या र्नेॅजरला सागं र्ला ८०० रु. पगार हर्ळर्ो. पैसे देर् असर्ा रे् न घेिारा अहधकारी र्ला अजून 
पिायला हर्ळाला नव्िर्ा, असे प टप टला आहि हनघनू गेला. 

 
ऑक्टोबर, नोव्िेंबर, हडसेंबर या र्ीन र्हिन्यार् दादासािेबानंी साऱ्या हवर्ानर्ळानंा भेटी हदल्या. 

र्ज रानंा प्रत्यक्ष देव भेटल्यािा भास झाला. 
 
कानपूरला अहखल भारर्ीय दहलर् पहरषद २९, ३०, ३१ जानेवारी १९४४ ला झाली. त्यावळेी डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकर, दादासािेब गायकवाड, पा. ना. राजभोग व शारं्ाबाई दािी यािंी भाषिे झाली 
त्यावळेी नाहशकच्या डॉ. हर्स लोंढे या देखील िजर िोत्या. 

 
८ जून १९४५ ला श्री. गायकवाड याचं्या िार्ार् एक ि कूर् पडला. त्यार् हलहिले िोरे्. 

य हनव्िर्मसटी वले्फेयर कोसमसाठी कलकत्त्याला जा. र् र्िी त्या कोसमसाठी हनवड केलेली आिे. त्याप्रर्ािे रे् 
कलकत्त्याला गेले. रे्थे लेहनन व हिटलरिे िहरत्र वािले. बाबासािेबािें पाहकस्र्ानवरील हविार िे प स्र्क 
वािले. परंर्  रे्थील िवा र्ानवनेा, पोटिी बरे राहिना. आजारी पडले. शवेटी कोसम अधमवट सोडून हनघून 
आले. त्यार् ळे वले्फेअर ऑहफसरिी नोकरी स टली. 

 
१९४६ ला सावमहत्रक हनवडि का झाल्या. श.ेका.फे.िा एकिी उरे्दवार हनवडून आला नािी. 
 
काँगे्रस पक्षाच्या ए.आय.सी.सी.िी बठैक कावसजी जिागंीर िॉलर्ध्ये भरली असर्ा फे. नेरे् 

दादासािेब गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखाली ७ ज लै ४६ प्रिंड हनदशमने केली. हशवाय र्. गाधंी यानंा कािी 
प्रश्न हविारायिे िोरे्. परंर्  र्. गाधंींिे र्ौन आिे असे साहंगर्ले. रे् ९ प्रश्न प ढीलप्रर्ािे िोरे्. 
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र्. गाधंी यािंी प्रत्यक्ष भेट झाली असर्ी र्र शडे् ल्ड कास्ट फेडरेशनिे प्राहंर्क अध्यक्ष दादासािेब 

गायकवाड यानंी िे ९ प्रश्न हविारले असरे् िे प्रश्न स्वर्ः डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी र्यार करून र्. 
गाधंींना हविारण्याकहरर्ा भाऊरावािंी हनय क्र्ी केली िोर्ी. प्रत्यक्ष भेट न झाल्याने स. का. पाटील 
याचं्यार्फे र्. गाधंींना पोििहवली. 

 
१९४६ च्या सावमहत्रक हनवडि कीर् श.ेका. फेडरेशनिा एकिी प्रहर्हनधी हनवडून आला नािी. त्यािे 

कारि संय क्र् र्र्दार संघ. प िे करारार् ळे हनव्वळ अस्पतश्याचं्या र्र्ावर अस्पतश्य उरे्दवार हनवडून येिे 
शक्यि नव्िरे्. गोलरे्ज पहरषदेर्ध्ये र् सलर्ान आहि शीख यानंा स्वरं्त्र र्र्दार संघ हर्ळाले. पि र्. 
गाधंींनी अस्पतश्याचं्या स्वरं्त्र र्र्दार संघाला हवरोध केल्यार् ळे, १९४६ च्या हनवडि कीर् आंबेडकर पक्षािा 
एकिी उरे्दवार हनवडून आला नािी. 

 



           

शवेटी ४ जून १९४६ च्या बठैकीर् राजकीय िक्कासाठी १५ ज लैपासून प ण्याच्या कौक्न्सल िॉलवर 
सत्याग्रि करण्यािे ठरले. कौक्न्सल िॉलवर प्रिंड बि संख्येने जािे, नंर्र सभा व शवेटी सत्याग्रि असा 
कायमक्रर् ठरला. बारा हदवस िाललेल्या या सत्याग्रिार् स र्ारे ११५० सत्याग्रिींनी भाग घेर्ला. त्यार् १२८ 
र्हिला िोत्या. १५ हदवसापासून ३ र्हिन्यापंयंर् हशक्षा झाल्या. 

 
सत्याग्रिािे नेर्तत्व दादासािेब गायकवाड यानंी केले िोरे्. सोबर् पा.ना. राजभोज, आर.आर. 

भोळे, आर.डी. भडंारे, शारं्ाबाई दािी, गीर्ाबाई गायकवाड िोरे्. शारं्ाबाई दािी व गीर्ाबाई गायकवाड 
यानंा र् रंुगवासिी पत्करावा लागला. कायदेर्ंडळािे अहधवशेन सर्ाप्र् झाल्यावर डॉ. आंबेडकराचं्या 
आदेशाने सत्याग्रि स्थहगर् करावा लागला. 

 
भाऊराव गायकवाड यािंी प्रकत र्ी फारि खालावलेली िोर्ी. बाबासािेबानंा प्रिर्ा लागून राहिली 

िोर्ी, हशवाय त्यािंी स्वर्ःिी प्रकत र्ी खालावर् िालली िोर्ी, who were the Shudras िे नवीन 
हलहिलेले प स्र्क भाऊरावानंा पाठहवले िोरे्. त्यावर अहभप्राय कळवा अशा आशयािे पत्र बाबासािेबानंी 
२५-१२. १९४६ हलहिलेले आिे. 

 
हप्रय भाऊराव, 
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भारर्ाला १५ ऑगस्ट १९४७ साली स्वारं्त्रय हर्ळाले. डॉ. आबंेडकर यानंा र्ंत्रीर्ंडळार् 
कायदार्ंत्री केले. हशवाय घटनेच्या र्स दा सहर्र्ीिे र्ित्त्वािे पद त्याचं्याकडे आले. फाळिी करण्यापूवी 
पाहकस्र्ानार्ील प्रिदंूना भारर्ार् येऊ द्या व भारर्ार्ील र् क्स्लर्ानंा पाहकस्र्ानार् पाठवा अशी सूिना 
काँगे्रस पक्षाला केली िोर्ी. पि डॉ. आंबेडकरािंी सूिना क िी ऐकली नािी. 

 
शवेटी व्िायिे रे्ि झाले. पाहकस्र्ानार्ील अस्पतश्यानंा प्रिद स्थानार् यायला र् क्स्लर्ानंी बंदी केली. 

कारि रे् सव ंभगंी सर्ाजािे िोरे्, येथील साफसफाईिे कार् कोि करील. आम्िी भारर्ार् जे अस्पतश्य 
हनवाहसर् आले िोरे् त्यानंा केवळ रे् अस्पतश्य म्ििनू र्दर् हर्ळर् नव्िर्ी. स्पतश्य हनवाहसर्ानंा र्ात्र र्दर् 
हर्ळे. 

 
अनेक अस्पतश्य हनवाहसर्ानंी डॉ. आंबेडकराकंडे र्क्रारी केल्या. त्यानंी पं. नेिरंूना एक पत्र 

पाठवनू हनवाहसर् अहधकारी पाठहवण्यािी हवनंर्ी केली. पं. नेिरंूनी र्ी र्ान्य केली. 
 
डॉ. आंबेडकरानंी सवमर्ोपरी हविार करून या कठीि प्रसगंी योग्य आहि अन भवी कायमकर्ा म्ििून 

भाऊरावािंी त्यानंा आठवि झाली. भाऊराव िी एकरे्व व्यक्र्ी िे हजहकरीिे आहि जबाबदारीिे कार् पार 
पाडू शकेल. म्ििून त्यानंा १९·११·१९४७ रोजी पत्र हलहिले. 

 
हप्रय भाऊराव, 

 
                        न   न                  न                   न         

              . 
 
                                     न   न                         न             

                    न               . 
 
    ,                                                     न   .                 

                          न                       न                        .   न-
  न         न                 .                                                  
            . 

 
     

  .  .         
 
त्याप्रर्ािे दादासािेबानंा २६ नोव्िेंबर १९४७ ला र्ार हर्ळाली की र्ाबडर्ोब प्रसधर्ध्ये जाण्यासाठी 

हदल्लीवरून र्यारीहनशी याव,े २९ नोव्िेंबरला हदल्लीला पोिले. ६ हडसेंबरला त्याचं्या िार्ार् नेर्िूकीिा 
ि कूर् पडला. पगार ५०० रु. अहधक सवम भते्त त्याप्रर्ािे दादासािेब ९ हडसेंबरला जालंदरला गेले. 

 



           

९ हडसेंबरला दादासािेब जालंदरला आले व हनवाहसर्ाचं्या कॅम्पना भेटी हदल्या. यार्ध्ये अस्पतश्य 
िोरे्, भगंी िोरे्. गाधंी कँपर्ध्ये १६ िजार हनवाहसर् िोरे्. त्याचं्या अंगप्रत्यंगार् वैफल्य आहि हनराशा प रेपूर 
दाटून आलेली िोर्ी. त्यार् अस्पतश्य हनवाहसर्ािंी किािी अत्यंर् करुि आहि शोकजनक िोर्ी. 

 
१८ हडसेंबर १९४७ ला डॉ. आंबेडकरानंी पंर्प्रधानानंा पत्र पाठवनू सहवस्र्र हनवदेन केले िोरे्. 
 
“शडे् ल्ड कास्टच्या लोकानंा पाहकस्र्ान सरकार भारर्ार् येऊ द्यायला र्यार नािी. िे लोक 

पाहकस्र्ानला िलकी कार् करण्यासाठी, शरे्ावर र्जूर म्ििून राबण्यासाठी िव े िोरे्. त्यार्ल्या त्यार् 
झाडूवाल्यािंी र्र त्यानंा अत्यंर् गरज िोर्ी म्ििून झाडूवाल्यािी नोकरी पाहकस्र्ानने आवश्यक नोकरी 
(Essential Service) म्ििून जािीर केली िोर्ी. त्यानंा र्र रे् सोडायला र्यार नव्िरे्. सरकारने 
पाहकस्र्ान सरकारला सागंनू लवकरार् लवकर अस्पतश्यािंी र् क्र्र्ा करावी. उत्तरप्रदेश व भावलपूर येथे 
अहधकारी नेर्ून रे् पाहकस्र्ान िद्दीर् जार्ील आहि क ठेक ठे अस्पतश्यानंा भारर्ार् येण्यास र्ज्जाव िोर्ो रे् 
पािर्ील. 

 
जे अस्पतश्य हनवाहसर् पूवम पजंाबर्धील कँपर्ध्ये आले आिेर्, रे्थे स्पतश्य प्रिदू आहि अस्पतश्य यार् 

भेदाभेद करर्ार्. 
 
जे हनवाहसर् कँपर्ध्ये आिेर्, त्यानंाि रेशन कपडा इ. प रवठा केला जाईल. अस्पतश्यानंा रे् 

कँपर्ध्ये रािू देर् नािीर्. म्ििून त्यानंा र्दर् हर्ळर् नािी म्ििून अस्पतश्यानंा र्दर् हर्ळाली पाहिजे. 
 
प्रत्यक्ष पाहिलेले अन भव दादासािेबानंी, बाबासािेबानंा साहंगर्ल्यावरून त्यानंी पंर्प्रधानानंा 

पाठहवलेल्या पत्रार् नर्ूद केलेल्या िोत्या. 
 
३ जानेवारी दादासािेबािंी बदली क रुश्रेत्र येथे झाली िोर्ी रे्थे अस्पतश्य हनवाहसर्ािंी व्यवस्था 

करण्यािे कार् त्याचं्याकडे िोरे्. 
 
क रुके्षत्र टाऊन नं. १ कँपार् ७० िजार हनवाहसर् िोरे्. रे्थे त्याचं्या र्क्रारी ऐकून हनवारि 

करण्यािे कार् दादासािेब करीर्. 
 
दूधवाटप कें द्रारू्न अस्पतश्याचं्या र् लानंा दूध हर्ळर् नव्िरे्. रे् हर्ळण्यािी त्यानंी सोय केली. 
 
गायकवाड भगं्यािी कड घेर्ार् म्ििनू सवम अहधकारी त्याचं्यावर रुष्ट झाले. िे इथे आल्याने भगंी 

शफेारले आिेर्. िेल्थ हडपाटमर्ेंटर्धील भगंी सर्र् दादासािेबाकंडे र्क्रारी घेऊन येर्, दादासािेब त्यानंा 
फूस लावर्ार्, म्ििून भगंी इर्र कार्गारानंा त्रास देर्ार्. या सवम बाबी पािून दादासािेबानंी बाबासािेबानंा 
कळहवल्या व र्ी राजीनार्ा देऊ का अशी हविारिा केली. 

 
बाबासािेबानंी परवानगी हदल्यावर दादासािेबानंी हनवाहसर् अहधकारी पदािा राजीनार्ा पाठहवला 

र्ो २३ एहप्रल रोजी र्ंजूर झाला. त्यावळेी सवम भगंी आहि िाभंार यानंा वाईट वाटले. 
 



           

२९ र्ािम १९४९ ला बाबासािेबािें भाऊरावानंा एक पत्र आले - 
 

हप्रय भाऊराव, 
 
       न                        .          न            .   .  .               

                      .                                       न   ,                न  
                              न          न      .     न           न        न        
  न                                                         .               
                    न        .                  न                न      न            
     . [  .                १९      १९४९ -          ,           ] 

 
     

  .   .         
 
भाऊराव र् ळार्ि काँग्रसेच्या हवरोधार् आहि त्यानंा र्रे् द्यायिे िी कल्पनाि सिन झाली नािी. 

म्ििून त्यानंी उत्तर हलहिले. 
 

डॉ. बाबासािेब आंबेडकर, 
 

                 ,                        न       .                       
                     न                   .                                          
        न     न   .        .                                            .  .  .    
                 ,              न                .                                        
                                    न     न. 

 
                                                                           

       - 
 
         न        ,                                                          

                    .                                            न             न  
      न          ,            न                            न      न         न  . 

 
               
  .   .         

 
 
दादासािेब र् बंईला आले, त्यावळेी आर. डी. भडंारे, व्िी. वाय्. र्ोहिरे् (धयहवलकरब वा) शकंर 

लक्ष्र्ि वडवलकर व आर.जी. खरार् या िार कापोरेटसमना स. का. पाटील यानंा र्रे् द्यायला सागंून रे् 
एहप्रल १९४९ ला रे्यर झाले. 



           

डॉ. आंबेडकरिा एक लर्ा एक र् लगा यशवरं् यािे लग्न करावे, कारि त्यािे वय वाढर् िालले 
आिे, त्याला र् लगी पािावी िी कौट ंहबक स खद ःखािी कारे् अहर् हजव्िाळ्यािा जो असेल त्यालाि 
सागंर्ार्, त्याप्रर्ािे बाबासािेबानी हद. ३·६·१९४९ भाऊरावानंा पत्र पाठहवले आिे. 

 
हप्रय भाऊराव, 

 
                                              ,                    न      . 

           न                 ,                              ,                    
              ? १)                         २)                                         
            ३)        न                  ४)             न       न    . 

 
          न                           .                          
 

     
  .   .         

 
त्यानंर्र डॉ. आंबेडकरानंी यशवरं्ाच्या लग्नासबंंधी भाऊरावानंा ५·६·४९ व २०·१२·४९ २२·३·५० 

अशी र्ीन पते्र पाठहवली, भाऊरावानंा नागपूर र् ंबई आहि प िे येथील र् ली दाखहवल्या परंर्  यशवरं् यास 
पसंर् न पडल्याने बाबासािेबानंी त्या हवषयावर कधी वक्र्व्य केले नािी. 

 
आपल्या जीवनार्ील अत्यंर् नाजूक प्रश्नासंबधंी बाबासािेब भाऊरावानंा एक पत्र हलहिर्ार्, आहि 

लग्नासबंंधी र्ाहिर्ी देर्ार्. िी बार्र्ी ऐकून सगळा सर्ाज िवालहदल िोर्ो, लग्न िोिार िे खरे आिे 
काय? सगळ्यानंा िा प्रश्न भेडसाव ूलागला, कोित्या डॉक्टरानी िा सल्ला हदला, त्याचं्या वयाच्या एवढा 
उशीरा का हदला, लग्न कोित्या बाईशी करिार, र्ी बाई कशी असिार, आर्च्या बाबानंा र्ी व्यवक्स्थर् 
साभंाळिार काय त्याचं्या पोटापाण्यािे नीट बघिार काय, त्यािें कािी द खले ख पले र्र औषधपािी 
करिार काय, गोरगरीब आहि दीनद बळ्या सर्ाजाला र्ायेरी पाखर घालिार का, बाबासािेबािें हृदय 
हर्ला असिार का, आर्ा आर्च्या बाबासािेबािें प ढे कसे िोिार, लग्नानंर्र गरीबाशंी र्ाटारू्ट करिार 
काय, सर्ाजावर आजपयंर् बाबासािेबानंी आईिी र्ाया दाखहवली िोर्ी, िी दाखवले का? आजपयंर् 
र्ळिार्ावरील फोडासारखे सर्ाजाने बाबासािेबानंा जपले िोरे् िी जपेल काय? बाबाचं्या प्रािाकहरर्ा 
अनेक जि जीवािी आि र्ी द्यायला र्यार िोरे् िी आि र्ी देईल काय? रात्रच्या रात्र बाबासािेबाचं्या 
जीवाकहरर्ा लोकानंी जागरि केले आिे िी करले काय? लक्र्रे धारि केलेले दीनद बळे बाबासािेबानंा 
आपली दीनवािी कथन झालेली अन्याय कथन करीर् िोर्ी िी र्ी दीनवािी ऐकेल का? 

 
२६ रे् १९३५ ला रर्ाबाईिे हनवाि झाले िोरे्, र्ब्बल १३ वष ेबाबासािेब हवध र िोरे्. स खद ःख 

सागंण्यािी फक्र् दोन नार्ी असर्ार्, एक आई व द सरी पत्नी, त्यानंा आई नव्िर्ी आहि पत्नीिी नव्िर्ी. 
१३ वष ेक िाकडे िे स खद ःख सागंर् असर्ील, अनेक द धमर प्रसंग हनर्ाि झाले, जीवघेिे प्रसगं हनर्ाि 
झाले, अपर्ानािे प्रसगं हनर्ाि झाले, कौर् कािे, र्ोठेपिा हर्ळण्यािे प्रसंग हनर्ाि झाले? क िाला 
बाबासािेबानंी िे प्रसंग साहंगर्ले असर्ील? द ःख कसे कर्ी केले असेल? अनेकदा त्यािें आजार बळावर् 
िोरे्. र्ायेने पाठीवरून क िािा िार् हफरला र्र रे् द ःख थोड्ाफार प्रर्ािारं् कर्ी िोरे्. हवधूरावस्थेच्या 



           

१३ वषांच्या कालखंडार् जीवनारं् हनर्ाि झालेले िढउर्ार बाबासािेबानंी हलिून ठेवायला पाहिजे िोरे्; 
पि हलहिल्यािे आढळर् नािी. त्यािें संपूिम जीवन द ःखाने भरलेले िोरे्. देशार् क िीिी त्याचं्यासंबधंी 
कौर् कािे उद गार काढले नािीर्. आले रे् अपर्ाहनर् जीवनि वाट्याला आले, फार अल्पक्षिि आनंदािे 
आले असर्ील. 

 
त्याचं्या जीवनार्ील कालखंडािे सवम प्रसंग सर्ाजाच्या प ढे आल्यार् ळे या शकंा लोक स्वर्ःलाि 

हविारीर् आहि त्यािे उत्तर शोधण्यािा प्रयत्न करीर्. आर्िे बाबा सर्ाजाला अंर्र देिार नािीर्, 
शवेटपयंर् कोंबडी जशी आपल्या हपलानंा साभंाळरे्, त्याचं्यावर पाखर घालरे् त्याप्रर्ािे लग्न झाल्यावरिी 
बाबासािेब आर्च्याकडे पाििार का?ं 

 
िे ऐकून धक्का बसला र्ो भाऊराव गायकवाड यानंा. १९२६ पासून बाबासािेबाशंी त्यािंा संबधं 

आलेला िोर्ा. अनेक प्रसंगी ढालीसारखे भाऊराव उभे राहिले िोरे्. नाहशक सत्याग्रिािे वळेी 
बाबासािेबावंर िल्ला िोिार िे ऐकल्याबरोबर दादासािेब जीवािे रान करीर्. कोित्यािी कठीि प्रसंगी 
बाबासािेबानंी फक्र् आदेश द्यायिा भाऊरावानंी कधी नकार हदल्यािे आढळर् नािी. आज र् ंबईला या, 
उद्या नगराला, परवा हदल्लीला या. भाऊराव र्यारि. र्. गाधंींना हनदशमने आहि प्रश्न हविारायिे. भाऊराव 
जा, हवर्ानर्ळावर लेबर ऑहफसर म्ििनू जा. भाऊराव र्यारि, फाळिीच्या प्रसंगी Refugee 
Commissioner म्ििून प्रसध आहि भावलपूर येथे जा. भाऊरावािा नकार नािी, यशवरं्ािे लग्न ठरवायिे, 
र् लगी पिा. भाऊराव धावले र् लगी शोधायला. असे शकेडो प्रसंग दाखहवर्ा येर्ील. ग रुच्या ि क र्ािी 
अवज्ञा झाली आिे असे उदािरि सापडिार नािी. िारिार सिासिा हदवस नाहशकला बाबासािेबाचं्या 
र् क्कार् असायिा. रात्रभर दोघानंीिी झोप न घेर्ा सार्ाहजक, राजकीय, शकै्षहिक कायािी रुपरेषा आखर्ा 
आखर्ा हदवस उजाडायिा. िे सवम प्रसंग भाऊरावाचं्या सर्ोर उभे राहिले. लग्नानंर्र बाबासािेब 
बदलर्ील काय? त्याच्या वागण्यार् बदल िोईल का, या गोष्टींना नवीन पत्नी परवानगी देईल का? ७ 
कोटी दहलर्ािंा एकरे्व र्ारििार सर्ाजापासून दूरावले का? या शकेंने भाऊरावानंा ग्रासले िोरे्. 
बाबासािेबािें १६-३-४८ ला भाऊरावानंा पत्र आले. 

 
हप्रय भाऊराव, 
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र् ंबई प्रदेश काँगे्रसिे नेरे् श्री. स. का. पाटील िे १९५२ र्ध्ये िोिाऱ्या लोकसभा, हवधानसभा व 

र् ंबई र्िानगर पाहलका या हनवडिूकीर्ध्ये काँगे्रस आहि श.ेका.फे.ला सवांनी एकत्र येऊन सर्झोत्यािा 
एक र्ागम काढू अशा आशयािे एकपत्र स. का. पाटील यानंी हद. १०·८·५१ रोजी डॉ. आंबेडकरानंा पाठहवले 
त्याला १४·८·५१ रोजी त्यानंी उत्तर हदले. 
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प ढे काँगे्रसबरोबर न जर्ल्याने प्रजासर्ाजवाद्याबरोबर य र्ी झाली. कारि काँगे्रसच्याबाबर्ीर् डॉ. 

आंबेडकरािंा फार नाराज िोरे्. येत्या हनवडि कीच्या प्रिारकायाला डॉ. आंबेडकर यानंी स रूवार् केली 
िोर्ी. परंर्  प्रकत र्ीअस्वास्थार् ळे सगळीकडे प्रिार करिे त्यानंा अशक्य झाले िोरे्. म्ििून रे् पत्रार् 
भाऊरावंािा सागंर्ार् की, िैद्राबाद आहि नागहवदभम येथील हनवडिूक दौरा र् म्िी केल्यास र्ला थोडी 
हवश्रारं्ी हर्ळेल, हनवडिूक दौऱ्याने र्ी अगदीि दर्लो आिे. 

 



           

एकूि या दगदगीिा हविार करर्ा आहि सार्त्याने आजारपि र्ागे लागल्याने र्ी फार काळ जग ू
शकेन जसा भरवसा राहिला नािी आर्ा संघटनेनी जबाबदारी हशरावर घेण्याकहरर्ा भाऊरावानंी र्यार 
झाले पाहिजे, असे हनराशाजनक पत्र हद. १४ रे् १९५२ ला भाऊराव गायकवाड यानंी पाठहवले. 
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अस्पतश्यानंी सरकारी पडीक जर्ीन शरे्ीसाठी र्ाब्यार् घ्याव्यार् िी डॉ. आंबेडकरािंी र्लूभरू् 

भहूर्का िोर्ी. हवशषेर्ः र्राठवाड्ार् अस्पतश्यावंर वगेवगेळ्या र्ागानी अत्यािार िालू िोरे्. म्ििून डॉ. 
आंबेडकरानी िैद्राबाद सरकारिे शरे्की र्ंत्री यानंा २९-७-५३ रोजी पत्र पाठहवले िोरे्. त्या पत्रािे त्यानंी 
उत्तर हदले नव्िरे्. म्ििनू सरकारी पहडक जहर्नी सत्याग्रि करून र्ाब्यार् घ्या व त्यानंा आपल्या 
पोटापाण्यासाठी शरे्की स रू करा. असा आदेश हदल्यावरून पाििी हजल्यार् सत्याग्रि स रू झाला. १० 
िजार सत्याग्रिीनी भाग घेर्ला. सत्याग्रिार् २००० पयंर् सत्याग्रिींना अटक झाली व १६०० सत्याग्रिींना 
हशक्षा झाली. सत्याग्रिािे नेरे् दादासािेब गायकवाड बी. एस. र्ोरे, आर. जी. खंडाळे, खरार् व स रवसे 
यानंा स्थानबद्ध केले िोरे्. 

 
र्िार वर्नािा प्रश्न अजूनिी स टला नव्िर्ा. ग लार्हगरीिे जीवन अजूनिी अस्पतश्य जगर् िोर्ा. 

कहनष्ठ वर्नदारािा प्रश्न सोडहवण्यासाठी र् ंबई राज्य कहनष्ठ गावकार्गार असोहशएशन िी संस्था डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकरानंी ३१·८·५५ रोजी स्थापन केली. स्वर्ः डॉ. आंबेडकर अध्यक्ष िोरे् भाऊराव 
गायकवाड उपाध्यक्ष, जी. टी. परर्ार, आर. डी. भडंारे, बी. सी. काबंळे व उपशर् ग रुजी िे त्या संस्थेिे 
िोरे्. 

 
र् ंबईच्या कौक्न्सलर्ध्ये डॉ. आंबेडकर यानंी १९ र्ािम २८ रोजी र्ाडंले. त्यावर पहिले वािन ३ 

ऑगस्ट १९२८ ला झाले. डॉ. आंबेडकर फार कर्ी वळेा कौक्न्सल प्रकवा कायदेर्ंडळार् िजर रािर्. परंर्  
र्ित्त्वािा हवषय असल्यास िर्खास रे् िजर रािर्. ज्या हदवशी त्यािें भाषि असे त्याहदवशी गलॅरी गच्च 
भरलेली असे, वर्न हबलावर रे् २॥ र्ास बोलर् िोरे्. हनःस्र्ब्ध शारं्र्ा िोर्ी. वर्नापोटी र्िारािें जीवन 
कसे लाहजरवािे, हकळसवािे, र्ाि सकीला काहळर्ा फासिारे िोरे्. यािे हृदयद्रावक पि वास्र्व असे 
हवविेन त्या भाषिारं् िोरे्. अनेकदा डॉ. आबंेडकर, र्िाराचं्या हृदय िेलाविाऱ्या प्रसंगािे विमन करर्ाना 



           

सद गदीर् िोर्. क्षिभर थाबंर् आहि भाषि प न्िा स रू करीर्. स ई पडली र्री र्ोठा आवाज िोई. एवढी 
धीरगंभीर शारं्र्ा सभागतिार् िोर्ी. 

 
वर्न द रूस्र्ी हबल बाबासािेबािंा् हजव्िाळ्यािा प्रश्न िोर्ा खेड्ार् असिारा र्िार सर्ाज 

वर्नसाठी ग लार्ीिे जीवन जगर् िोर्ा त्यारं् स धारिा व्िावी आहि र्ानाने खेड्ार् जगायला हर्ळावे, 
म्ििून त्यािंा अट्टािास िोर्ा. कौक्न्सलर्ध्ये हबल र्ाडंल्यावर प न्िा डॉ. आबंेडकरानंी कायदेर्ंडळार् १९३७ 
साली िे हबल र्ाडंले. प ढे आर्दार बी. सी. काबंळे यानंी हवधानसभेर् िेि हबल र्ाडंले. परंर्  काँगे्रसिे 
बि र्र् असल्याने रे् हबल हर्नदा र्ाडूंनिी पास िोऊ शकले नािी. प ढे १९५८ र्ध्ये प्रा. आर. डी. भडंारे 
यािंी िव्यादंा कायदेर्ंडळार् रे् हबल सादर केले. यशवरं्राव िव्िािाच्या कारहकदीर् रे् पास झाले 
आहि र्िारािंी ग लार्हगरीरू्न स टका झाली. 

 
खेड्ार्ील सर्ाजाकडे भाऊरांवािे सर्र् लक्ष असे म्ििून प्रत्येक वळेी सत्याग्रिाच्या र्ाध्यर्ारू्न 

लोकजागतर्ी म्ििनू सार्त्याने पाठप रावा केला. १९५३ साली र्राठवाडा, १९५८ साली र्िाराष्ट्र आहि 
१९६४ राष्ट्रव्यापी आंदोलन भाऊरावानंा कराव ेलागले. 

 
बौद्धधम्र् स्वीकार िा डॉ. आंबेडकराच्या जीवनार्ील र्ित्त्वािा टप्पा िोर्ा. त्यापूवी भाऊरावानंा 

३-५-१९५२ रोजी पाठहवलेल्या पत्रार् बाबासािेब म्ििर्ार्; 
 
ब द्ध जयंर्ीच्या हदवशी गरीब व गरजू अशा शकेडो र्हिलानंा पार्ळे वाटण्यािी र्ाझी र्नीषा आिे. 

घाऊक पद्धर्ीने एखाद्या र्ोठ्ा व्यापाऱ्याकडून इर्की पार्ळे हर्ळू शकर्ील का, यािी आपि िौकशी 
करावी व र्ला त्याप्रर्ािे कळवावे. 

 
संय क्र् र्िाराष्ट्रािे आंदोलन उभे राहिले डॉ. आंबेडकराचं्या श.ेका.प.ने सहर्र्ीर् सार्ील व्िाव े

म्ििून सहर्र्ीिे नेरे् एस.एस.जोशी, दत्ता देशर् ख, भाई डागें, खाहडलकर, र्िाजन व आिायम अते्र िे 
हदल्लीला ११ नोव्िेंबर १९५६ र्ध्ये गेले. अथार् र्िाराष्ट्रािे नेरे् म्ििून भाऊरावािंा र्ित्त्वािा सिभाग 
असल्याने रे् प्रार् ख्याने िजर िोरे् सहवस्र्र ििा झाल्यावर डॉ. आंबेडकरानंी कािी अटींवर सिकायास 
संर्र्ी हदली. 

 
डॉ. आबंेडकरानी भाऊराव गायकवाडानंा पहिले पत्र ११-४-१९२७ पाठहवले र्र शवेटिे पत्र २४-

९-१९५६ ला पाठहवले. अनेक र्ित्त्वाच्या हवषयावर शकेडो पते्र बाबासािेबानंी फक्र् भाऊरावंानाि 
पाठहवलेली आिेर्. 

 
शवेटच्या पत्रार् धर्ांर्रािा कायमक्रर् र् ंबईला घ्यायिे ठरले िोरे्. परंर्  त्यार् बदल करुन १४ 

ऑक्टोबर १९५६ ला नागपूर येथे धर्ांर्रािा कायमक्रर् हनहिर् झाला, अशा आशयािे िोरे्. हशवाय 
‘बौद्धधम्र् दीक्षा पाठ’ या नावाचं्या प स्र्कािे िस्र्हलहखर् भाऊराव गायकवाडाकडे हदले िोरे् रे् र् ंबईला 
जाऊन उपश्यार् ग रुजाना द्यावे व प स्र्क धर्ांर्रापूवी प्रहसद्ध करावे. परंर्  र् ंबईिून कािीिी कळले नािी 
म्ििून डॉ. आंबेडकर यानंी प्रिर्ा व्यक्र् केली िोर्ी. परंर्  र् ंबईला र् क ं दराव आंबेडकराना रे् िस्र्हलहखर् 
व पत्र भाऊरावानंी पाठहवले िोरे् व कािी सूिना केल्या िोत्या. शवेटी रे् प स्र्क रुपाने छापून कािी प्रर्ी 
डॉ. आबंेडकरानंी हदल्लीला र्पासून व कािी सूिना कराव्यार् म्ििनू पाठहवले िोरे्. परंर्  धर्ांर्राच्या 



           

कायमक्रर्ार् आबंेडकर एवढे व्यस्र् िोरे् की, रे् प स्र्क र्पासायला वळेि हर्ळाला नािी, त्या प स्र्कार् डॉ. 
आंबेडकर यानंी संघ सरिं गच्छाणर् िे िरि गाळले िोरे्. 

 
धर्ार्राचं्या कायमक्रर्ानंर्र ६ हडसेंबर १९५६ डॉ. बाबासािेब आबंेडकरािें र्िापहरहनवाि झाले. ७ 

हडसेंबरला र् ंबईर् प्रिंड पे्रर्यात्रा हनघाली. त्याचं्या शवासर्ोर अनेकानंी श्रद्धाजंली वाहिली. र् ंबईला 
येऊन डॉ. आबंेडकर दीक्षा देिार िोरे् परंर्  त्याआधीि त्यािें र्िापहरहनवाि झाले म्ििनू भाऊराव 
गायकवाड यानंी प्रसंगावधान राखून भन्रे् आनंद कौसल्यायन याचं्याकडून लाखो लोकानंा प्रत्यक्ष डॉ. 
आंबेडकर याचं्या शवाला साक्षी ठेवनू धम्र्दीक्षा हदली. शवेटी भाऊरावं म्ििाले, “र्ाझ्या जीवार् जीव 
असेपयंर् या सर्ाजाला क िाच्यािी लवावळििीला जाऊ देिार नािी. त्यािें सपूंिम संरक्षि करीन िे र्ी 
बाबाचं्या शवाला साक्षी ठेवनू बोलर् आिे. भाऊराव हजवरं् असेपयंर् बाबासािेबावंर असलेली हनष्ठा 
क्षिभरिी हविहलर् िोऊ हदली नािी आहि शवेटपयंर् सर्ाजकायम करीर् रािीले. 

 
डॉ. बाबासािेबािंी क वर् आपिा क िार्ध्ये नािी म्ििून सर्ाजािे नेर्तत्व सार् दाहयकरीत्या 

करायिे असे ठरले. अिर्दनगर येथे हद. १ जानेवारी १९५७ ला हप्रहसहडयर् (सवोच्च र्ध्यवर्ी र्ंडळ) 
स्थापन करण्यार् आले. ब.ॅ राजाभाऊ खोब्रागडे, दादासािेब गायकवाड, जी. टी. परर्ार, ए. रत्नर्, आर. 
डी. भडंारे, के. बी. र्ळवटकर व बी. सी. काबंळे अशी ७ लोकािंी कायमकाहरिी स्थापन करण्यार् आली. 

 
३ ऑक्टोबर ५७ ला नागपूरला हरपक्ब्लकन पक्षािी स्थापना िोऊन एन. हशवराज अध्यक्ष एि. डी. 

आवळे उपाध्यक्ष व बॅ. खोब्रागडे सरहिटिीस म्ििून घोहषर् केले. पक्षािी घटना र्यार करण्यासाठी एन. 
हशवराज, एि. डी. आवळे, बी. डी. खोबरागडे, बी. सी. काबंळे, आर. डी. भडंारे. ए. जी. पवार, दा. र्ा. 
रुपवरे् यािंी हनय क्र्ी केली. एकूि ३६ जिािंी कायमकाहरिी जािीर केली. 

 
पक्ष संघटना व ऐक्य अबाहधर् ठेवण्याकहरर्ा प्रोक्व्िजन जनरल कौक्न्सलिी र् दर् ३१ र्ािम १९५९ 

पयंर् वाढहवण्यार् आली. हप्रहसहडयर्िी िी बैठक २७, २८ ऑक्टोबर १९५८ रोजी ब द्धभषूि प्रप्रप्रटग पे्रसच्या 
गच्चीवर झाली व िा हनिमय घेर्ला. 

 
३ ऑक्टोबर ५८ पयंर् घटना र्यार नािी, सभासद र्ोहिर् नािी, यािा अथम पक्ष बरखास्र् िा र् द्दा 

खासदार बी. सी. काबंळे यानंी हनर्ाि करून १४·५·१९५९ ला नागपूर येथे स्वरं्त्र अहधवशेन भरवनू द रूस्र् 
गट स्थापन केला. त्याचं्यासर्वरे् िरदास आवळे, दा. र्ा. रूपवरे्, ए. जी. पवार, एस. एस. काबंळे आदी 
लोक गेले. एन. हशवराज, दादासािेब गायकवाड, ब.ॅ खोब्रागडे, भयैासािेब आबंेडकर, आर. डी. भडंारे, 
यानंा नाद रुस्र् ठरहवण्यार् आले. 

 
१९५८ ला बॅ. खोब्रागडे राज्य सते्तवर हनवडून गेले. त्यार्िी दादासािेब गायकवाड यािंा िार् 

िोर्ा, अशी र्क्रार िरदास आवळेंनी केली. 
 
दा. र्ा. रूपवरे् १९६६ र्ध्ये प न्िा दादासािेबानंा येऊन हर्ळाले. 
 
१९७० र्ध्ये प नः खोब्रागडे फ टले. 
 



           

१९६४ र्ध्ये आर. डी. भडंारे यानंी वगेळा गट स्थापन केला व १५-८-६६ काँगे्रसर्ध्ये गेले. १-१०-
६४ एन. हशवराज हनधन पावले. नंर्र दादासािेब अध्यक्ष झाले. 

 
१९६८ हवधान पहरषदेच्या उपसभापर्ी पदासाठी गवईंिी हनवड झाल्याने दा. र्ा. रूपवरे् नाराज 

िोऊन काँगे्रसर्ध्ये गेले. 
 
काँगे्रसय र्ीिा फायदा रा. स . गवई आहि बॅ. खोब्रागडे यानंी दादासािेबानंा िार्ाशी धरून 

हर्ळहवला. परंर्  त्यार् ळे फाटाफूटिी भरपूर झाली. अनेक गट र्यार झाले. 
 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी सवांना सर्जून सागंण्यािा प्रयत्न केला, एकीकरिािे प्रयोग 

केले. परंर्  वैयक्क्र्क िेवदेाव े हवकोपाला गेले. प्रहर्ष्ठा आड आली आहि सगळे वगेवगेळ्या छावण्यार् 
स्थानबद्ध झाले. आंबेडकर हनष्ठा व सर्ाजाच्या प्रश्नािंी कळकळ िी श्रेष्ठ की व्यक्क्र्गर् प्रहर्ष्ठा श्रेष्ठ िा प्रश्न 
हशल्लक रािर्ोि. 

 
िी वार्ािर् दादासािेबानंी प्रत्यक्ष डोळ्यानंी पाहिली. पि सर्ाजािंी कारे् झाली पाहिजेर् 

याकहरर्ा नाईलाज म्ििनू १९६७ साली हजल्िा पहरषद व ग्रार्पंिायर्ी हनवडि कीर् काँगे्रसबरोबर 
हरपक्ब्लकन पक्षाला य र्ी करावी लागली. यावळेी दादासािेब म्ििाले िोरे्, आजिी काँगे्रस िी शटेजी 
भटजीिी राहिली नािी. प रोगाम्याचं्या आहि बि जन सर्ाजाच्या िार्ी आली आिे. हवरोधी पक्षार् रािून 
र्ोिे आहि हनवदेन सादर करिे एवढेि कार् रािरे्. परंर्  राज्यकत्या पक्षाबरोबर राहिल्यास सर्ाजािे 
प्रश्न स टर्ार् अथार् स्वत्व न सोडर्ा पक्ष अबाहधर् ठेवनू िे घडले पाहिजे. प ढे रे् म्ििर्ार् काँगे्रसने 
एखाद-द सरा आर्च्या पक्षािा र्ंत्री केला र्र र्ो हनळी टोपी पहरधान करून हर्थे बसेन. प ढे रे् हवनोदाने 
म्ििर्ार् ‘गाजरािी प ंगी वाजली र्र वाजली नािीर्र िावनू खाल्ली’ यार्ि आबंेडकरी हनष्ठा स्पष्ट िोरे्. 

 
संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीशी य र्ी केल्याने लोकसभेर् बी. सी. काबंळे, दादासािेब गायकवाड, 

बाळासािेब साळ ंके, डी. ए. कट्टी, एस. के. हदघे, के. एस. परर्ार आहि र्द्रासर्धून हनवडून आलेले एन. 
हशवराज िेदेखील हरपक्ब्लकन गटार् सार्ील झाले. 

 
हवधानसभेर् आर. डी. भडंारे, डॉ. बंहदसोडे, पी. एि. बोरीिा, पी. टी. र्धाळे, जे. जी. भार्नकर, 

र्ानाजी गायकवाड, ए. जी. लोंढे, पंजाबराव शभंरकर, जे. एस. पाटिे, दादासािेब हशके, एस. एल. 
काबंळे. पी. एर्. िोरे, रार् पवार, जी. बी. काबंळे. टी. आर. कंकाळ असे १५ आर्दार र् ंबईच्या 
कायदेर्ंडळार् बसले. 

 
र् ंबईच्या र्िानगरपाहलकेर् एस. एस. गायकवाड, बी. बी. अशय्या, पी. टी. बोराळे. एस. डी. 

हिपळूिकर, एन. एर्. काबंळे, आर. जी. खरार्, सी. एि, खरे, व्िी. एस. पगारे, जी. टी. परर्ार व आर. 
बी. फाले असे १० जि हनवडून गेले. त्यापैकी एहप्रल १९५९ ला पहिले बौद्ध र्िापौर म्ििून डॉ. पी. टी. 
बोराळे यानंा बि र्ान हर्ळाला िोर्ा. 

 



           

र्िाराष्ट्रार् िे जे यश हर्ळाले, यारं् संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीिा हनहिर् वाटा आिे पि 
दादासािेबािंी सर्ाजावरील पकड आहि खेडोपाडी सर्र् सपंकम  िािी भाग नजरेआड करण्यासारखा 
नािी. 

 
वक्र्तत्वािी देिगी त्यानंा स रूवार्ीपासूनि लागली िोर्ी जसा श्रोर्तवगम र्शी भाषा. खेड्ार्ील 

लोकासंर्ोर त्याचं्याि भाषेर् बोलिारे एकरे्व दादासािेब िोरे्. जािीर सभा जशा त्यानंी गाजहवल्या र्से 
र् ंबईिे कायदेर्ंडळ, लोकसभा आहि राज्यसभा इथेिी त्याचं्या वक्र्तत्वािा ठसा हिरकाल स्र्रिार् रािील 
असा उर्टहवला िोर्ा. 

 
स.ंर्. सहर्र्ीिे द सरे अहधवशेन र् ंबईच्या हशवाजीपाकम वर भरले िोरे् र् ड ंब गदी िोर्ी दादासािेब 

अध्यक्ष, भाषि छापलेले परंर्  अगोदरि भाई एस. ए. डागें, आिायम अते्र, एर्. एस. जोशी इत्यादी 
हदग्गजानंी सभा प्रजकली िोर्ी. एकिी र् द्दा हशल्लक ठेवला नव्िर्ा परंर्  र्िाराष्ट्रािा र्ंगलकलश 
आिल्याबद्दल र्ोंड भरून यशवरं्राव िव्िािािंी स्र् र्ी करायला एकिी वक्र्ा हवसरला नव्िर्ा. 

 
शवेटी अध्यक्ष उभे राहिले, र् द्दा एकिी हशल्लक नािी, छापलेले भाषि प्रत्येकाच्या िार्ी िोरे्. 

पहिल्यादंा त्यानंी साहंगर्ले, छापलेले भाषि बाजूला ठेवा, आहि भाषिाला स रूवार् केली. र्ी नाहशकिा 
खेडवळ र्ािूस. र्ाझ्या शजेारी एक जोडपे रािर् िोरे्. ७-८ वष ेलग्नाला झाली. र्लूबाळ कािी नािी. 
नवस अंगारे, ध पारे, जत्रा. खत्रा सगळ्या गेल्या, एकदािी बाई गरोदर राहिली. ९ र्हिने ९ हदवस 
भरल्यावर पोटार् द खायला लागले. नवऱ्याने दवाखान्यार् नेले व र्ो बािेर बसला. एकदोन र्ासानंी 
र् लाच्या रडण्यािा आवाज आला. रे्व्िढ्यारं् दवाखान्यार्ील दाई त्या बाळाला घेऊन वहडलानंा 
दाखहवण्याकहरर्ा आली, िा र् लगा र् म्िाला झाला. कथा संपली. क्षिबर दादासािेब स्र्ब्ध झाले, श्रोर्तमवगम 
िलहबिल झाला. कशाकहरर्ा िा प्रसंग साहंगर्ला िे त्याचं्या लक्षार् येईना! त्यािंी उत्कंठा हशगेला 
पोंिली. र्ग िळूि दादासािेब म्ििर्ार्, ‘यशवरं्राव िव्िािाने फक्र् दाईिे कार् केले. यापलीकडे 
कािीिी केले नािी. सं.र्.सहर्र्ी िा त्या र् लािा बाप. १०५ बळी आर्िे गेले. र् म्िाआम्िा सवांच्या प्रयत्नाने 
िा र्ंगल कलश आला. यशवरं्रावानंी हदल्लीिून फक्र् आिण्यािे कार् केले. िे ऐकल्यावर सर्र् ५ हर्हनटे 
सभागतिार् टाळ्या वाजर् िोत्या - श्रोर्तमवगाने अशी दाद हदली. 

 
रे्ि यशवरं्राव िव्िाि १४ नोव्िेंबर १९६२ साली संरक्षिर्ंत्री झाले. सिा र्हिन्यार् हनवडून येिे 

आवश्यक िोरे् त्यािवळेी नाहशक काँगे्रसिे खासदार, गोप्रवद िरी देशपाडें याचं्या हनधनाने र्ी जागा 
हरकार्ी झाली. र्ाझी हनवड हबनहवरोध झाल्यास हदल्लीर् र्ाझी शान वाढेल असे यशवरं्राव िव्िाि यानंा 
वाटरे्. परंर्  हवरोधी उरे्दवार म्ििून हरपक्ब्लकन पक्षािे भाऊराव गायकवाड उभे रािर्ीलि म्ििनू 
यशवरं्रावानंी त्यािंी भेट घेर्ली व हवनंर्ी केली. र्ला नाहशकर्धून हबनहवरोध हनवडून द्या! भाऊरावानंी 
र्ात्काळ र्ान्यर्ा हदली. यशवरं्राव हबनहवरोध हनवडून गेले. यशवरं्रावानंी प न्िा त्यािंी भेट घेऊन 
हविारले, “भाऊराव, र् म्िाला काय पाहिजे बोला?” रे्व्िा भाऊराव म्ििाले, “क िाकरीर्ा र्ाग?ू जसे 
र् म्िी र्सा र्ी.” कारि भाऊराव आहि यशवरं्राव दोघानंािी र्ूलबाळ नव्िरे्. र्री पि सार्ाहजक 
कायाकरीर्ा पैशािी सर्र् गरज र् म्िाला भासरे्. िा कोरा िेक सिी करून देर् आिे. आकडा फक्र् र् म्िी 
टाका! दादासािेब म्ििाले, ‘र्ला र् म्िी ओळखले नािी. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्ालर्ीर् र्यार 
झालेला िा पठ्ठ्ठ्ा आिे. र्ी पैशाकंरीर्ा िा सौदा केला नािी र्र ‘हर्ग’ कारखाना बगंलोरला िोऊ घार्ला 
आिे, र्ो नाहशकला ओझर इथे येऊद्या. अनेक दहलर् क ट ंबािंा पोटापाण्यािा प्रश्न स टेल. िी अट 



           

यशवरं्रावानंी र्ान्य केली. आज िजारो क ट ंबे एच्. एल.् कारखान्यारं् नोकरी करर्ार्. वैभवार् रािर्ार्. 
रे् केवळ दादासािेब गायकवाड याचं्या प्रयत्नाने. 

 
                  

 
लोकसभेर् ४ र्ािम १९६० रोजी प्रकाशवीर शास्त्रींनी अस्पतश्यानंा धार्मर्क संरक्षि हर्ळाव ेम्ििून हबल 

आिले िोरे्. दादासािेब गायकवाड यानंी हवरोध केला. रे् म्ििाले इर्र धर्ीयानंा बंदी घालण्यािा 
र् म्िाला काय अहधकार? हििन लोक बि जन सर्ाजािी उन्नर्ी करण्यािा प्रयत्न करर्ार्. कारि त्या 
धर्ािी र्त्त्व ेउदात्त आिेर्. प्रिदूधर्मग्रथानें अस्पतश्यािी गळिेपी केली, उन्नर्ीिे सवम र्ागम रोखून धरले’, 
परंर्  इर्र सभासदानंी अडथळे आिले, यानंी बाजू र्ाडूंि नये असा जिू िंगि बाधंला िोर्ा. सत्य आहि 
न्याय्य बाजू र्ाडंण्यास हवरोध करर्ार्, म्ििून दादािंा स्वाहभर्ान जागतर् झाला. बाबासािेबाचं्या फडार् 
र्यार झालेला गडी लोकसभेला थोडीि दाद देर्ो! 

 
न्याय्य आहि रास्र् बाजू प राव्याहनशी र्ाडंण्याकहरर्ा प्रिदूधर्ािा श्रेष्ठगं्रथ र्न स्र्तर्ीच्या इंग्रजी, 

र्राठी व ससं्कत र् अशा प्रर्ीर् आिल्या िोत्या. अस्पतश्यानंी िीन दजािे हजिे जगाव े असा र्जकूर ज्या 
पानावर आिे, र्ो भाग सभागतिाला वािनू दाखहवला. र्नतस्र्तर्ी िी कािी र्िारानंी हलहिली नािी. प न्िा 
अडथळे आहि हवरोध स रू झाला. रे्व्िा या क्राहंर्प रुषाने हनर्मभडपिे साहंगर्ले. 

 
बी. के. गायकवाड - उर्ारे वािून दाखहवण्यास र्ला जर अडथळे आिले र्र र्ी र् म्िाला सागं ू

इक्च्छर्ो की, या प्रहर् केवळ टेबलावर ठेवण्याकरीर्ा आिलेल्या नािीर्. र्र अस्पतश्याचं्या सबधंाने ज्या 
पानावर वाईट र्जकूर आिे र्ी पाने असा रीर्ीने फाडण्याकहरर्ा आिलेल्या आिेर् (र्ी पाने टराटरा 
फाडली व र् कडे केले) 

 
उपसभापर्ी - अशा र्ऱ्िेिा हवरोध करण्यास र्ी र् म्िाला देिार नािी. 
 
बी. के. गायकवाड - अशा र्ऱ्िेने भावना द खहविारे गं्रथ आम्िी डोक्यावर घेऊन नािाव े असे 

आपिास वाटरे् काय? (गोंधळ) 
 
रघुिाथ शसग - र्ाननीय सभासदाने िा साधारि ग न्िा केलेला आिे, त्यानंा हवनंर्ी करण्यार् येरे् 

की, वापरलेले शब्द परर् घ्यावरे् (गोंधळ) 
 
बी. के. गायकवाड - एकिी शब्द र्ी र्ागे घेिार नािी. 
 
प्रकाशवीर शास्त्री - या र्ागील भावना लक्षार् न घेर्ा र्ाझ्या एका हर्त्राने धार्मर्क गं्रथािी पाने 

फाडून अपर्ानकारक असे वार्ावरि सभागतिार् हनर्ाि केलेले आिे. अशी र्ाझी हवनंर्ी आिे की, 
भहवष्ट्यार् असे प्रकार घडिार नािीर्, त्याकरीर्ा कािी हनयर् अथवा धोरि सभागतिाने हनहिर् करावे, की 
जेिेकरून अशी घटना प न्िा घडिार नािी. 

 



           

बी. के. गायकवाड - र्ाझी अशी हवनंर्ी आिे की, सरकारने असले प्रकार बंद करण्यापेक्षा अशा 
धार्मर्क गं्रथावरि बंदी घालावी. [Lok Sabha Debates - Vol. XXXIX, No. 20, Date 4·3·60] 

 
र्ागासलेल्या जार्ीजर्ार्ींच्या हवद्या्यांिी कशी ससेिोलपट िोरे्, यावर प्रकाश टाकिारे 

दादासािेबािें भाषि हनहिर्ि उद बोधक ठरेल. एवढेि नव्िे र्र, लोकसभा आहि प ढे राज्यसभा यार्ील 
सवम भाषिे अभ्यासपूिम असायिी. अभ्यासाहशवाय भाषि द्यायिे नािी िा त्यािंा पूवीपासूनिा हनयर् िोर्ा. 

 
“र्ागासलेल्या जार्ीजर्ार्ीकरीर्ा नेर्लेल्या कहर्शनच्या नवव्या अिवालाच्या ६९, पहरच्छेद क्र. 

द सरा यारं् सन १९५६-५८ र्ध्ये १,१४,०४,९०२ प्राथहर्क आहि र्ाध्यहर्क शाळेर् प्रवशे हर्ळाला. परंर्  
फक्र् ८२, ६८० हवद्या्यांनी कॉलेजर्ध्ये प्रवशे हर्ळहवला यािा अथम असा की, ११३२२,२२२ हवद्या्यांनी 
र्ध्येि शाळा सोडली, त्यानंी शाळा का सोडली र्र आर्मथक पहरक्स्थर्ी नाजूक िोर्ी.” 

 
प ढे हनवदेन १ र्ध्ये हकर्ी हवद्या्यांनी हशष्ट्यवतत्तीसाठी अजम केले, र्ंजूर हकर्ी आहि प्रत्यक्षार् हकर्ी 

जिानंा हर्ळाली, प्रत्येक राज्यािी आकडेवारी पािर्ा ३५२९ हवद्या्यांना र्जूंर झाली. परंर्  त्यापंैकी ३५२९ 
जिानंा देण्यार् आली नािी. का हदली नािी? हशष्ट्यवतत्ती र्ंजूर िोऊनिी र्ी का हदली जार् नािी, यािी 
िौकशी सरकारने केली पाहिजे. 

 
हवश्वहवद्यालयीन हशक्षि पात्ररे्न सार हर्ळिार म्ििजे काय? यािा अथम दहलर् वगम, वन्यजार्ी 

आहि र्ागासलेल्या हवद्याथी उच्चहशक्षिापासून वहंिर् राहिले आहि र्ग र्न स्र्तर्ीर्ध्ये म्िटल्याप्रर्ािे एकाि 
वगाला हशक्षिािा अहधकार राहिला. आर्ा नव्या र्न ने अवर्ार घेर्ला आिे आहि र्ो िे षड यंत्र हनर्ाि 
करीर् आिे, र्ागासवगीयानंा कर्ी ग ि का हर्ळर्ार् र्र त्यािंी रािाण्यािी सोय नसरे्. अभ्यासाला जागा 
नसरे्, घरार् हदवा बत्तीिी सोय नसरे् म्ििनू त्यांना कर्ी ग ि हर्ळर्ार्. 

 
याबाबर्ीर् नवीन कायदा झाला पाहिजे. प ढारलेल्या वगािे त्यानंा ग लार् व्िायिे नािी. त्यानंा 

उच्च हशक्षि हर्ळालेि पाहिजे. 
 
स्टेट रेप्रडग कॉपोरेशन र्ागासलेल्या जार्ीने र्यार केलेले जोडे बािेरच्या देशार् पाठहवर्ार्. श्री 

ग प्र्ा िे र्ध्यस्थािे काय करर्ार्. रे् बनीया आिेर्; िाभंार नािीर् र्ग त्याचं्याि वर्ीने र्ाल का पाठहवला 
जार्ो? 

 
शालीर्ार म्ििून एक गाव आिे. र्ीन वषापासून स्पतश्यानंी त्यानंा गावाबािेर िाकलले आिे. 

पोहलसानंा िी र्ाहिर्ी र्ी हदली. हदल्लीच्या पोहलस ऑहफसरला भेटलो. हशवाय कहर्शनर श्रीकारं् यानंा 
घेऊन गावारं् हफरलो. याबाबर् फरक पडला पाहिजे. [प्रब द्ध भारर् - ९·९·१९३१] 

 
अन्नधान्याच्या र्ागण्यावर लोकसभेर् बोलर्ाना दादासािेब म्ििाले- १९६०-६१ सालिी 

पहरक्स्थर्ी १९५९-६० पेक्षा फारि बरी आिे सदर हवधानावरून अन्नधान्याच्या बाबर्ीर् देश स्वावलंबी झाला 
आिे. वास्र्हवक आजिी भारर् स्वावलंबी झालेला नािी. 

 



           

अिवालािा ७ व्या पानावर सरकारने अन्नधान्याच्या आयार्ीिी वार्मषक आकडेवारी हदलेली आिे. 
३,१७३,००० टन अन्नधान्य १९५८-५९ साली, ३८०७००० टन व १९६० साली ५,०५६००० टन अन्न आयार् 
केले. यावरून दरवषी अहधकाहधक अन्नधान्य परदेशारू्न आयार् केलेले हदसरे्. अन्नधान्याच्या बाबर्ीर् देश 
स्वावलंबी झाला र्र आयार् का केली जारे्? कदाहिर् शरे्की र्ंत्री म्ििर्ील की, साठा करण्यासाठी 
धान्य आयार् कराव ेलागरे्. 

 
१९५५ रे् १९६० या पाि वषार् ६८·९ लक्ष टन अन्नधान्यािे आपल्या देशार् उत्पादन झाले. गेल्या 

वषी ना. एस्. के, पाटील यानंी हदलेल्या र्ाहिर्ीप्रर्ािे १० कोटी एकर जर्ीन पडीक आिे. र्ग िी जर्ीन 
लागवडीखाली का आिू नये? शरे्र्जूर अशा जहर्नीिी र्ागिी करूनिी त्यानंा हदली जार् नािी. 

 
देशार्ध्ये अन्नधान्य आहि बकेारी या दोन सर्स्या आिेर्. पडीक जहर्नी शरे्र्ज रानंा हदल्यास 

बेकारी नष्ट िोऊन अन्नधान्यािा प्रश्न स टेल. 
 
आज भारर्ार्ध्ये ५१००० फेअर शॉप्स आिेर्. दोन िजार लोकसंख्या असलेली ५,५५,७५४ खेडी 

आिेर्. िी शॉप्स शिरे, र्ाल के व र्ोठर्ोठी गाव े येथेि आिेर्. खेड्ार् नािीर्. वास्र्हवक पहिल्यादंा 
खेड्ार् िी शॉप्स असायला िवीर्. जर्ीनदार द प्पट भावाने र्ाल हवकर्ार्. खरे र्र वाजवी भावाने 
खेड्ार्ध्ये द काने स रू करायला िवीर्. 

 
जर्ीन नागंरण्याकरीर्ा सरकारी रॅक्टसम र्ोठ्ा शरे्कऱ्यानंा हर्ळर्ार्, त्याकहरर्ा लिान 

शरे्कऱ्यानंा सवलर्ीच्या दरार् रॅक्टर हर्ळाले पाहिजे. [प्रब द्ध भारर् - २०·५·१९३१] 
 
हद. २५·२·६५ रोजी रेल्व ेअंदाजपत्रकावर राज्यसभेर् बोलर्ाना दादासािेब गायकवाड म्ििाले, 

‘लाखो लोक रेल्वरे्ध्ये रोजंदारीिे कार् करर्ार्. त्यानंा र्हिन्याला ३५ रे् ४० रु. हर्ळर्ार्. िौ्या वगाच्या 
कार्गारानंा जो भत्ता हर्ळर्ो त्यापेक्षािी कर्ी आिे. इर्र कार्गारानंा हर्ळिाऱ्या सवलर्ी देखील त्यानंा 
हर्ळर् नािीर्. घटनेच्या ४६ व्या कलर्ार् म्िटले आिे की, कोित्यािी प्रकारच्या आर्मथक हपळवि कीला 
पायबंद घालिे िे सरकारिे कर्मव्य आिे. यानंा हदवसाला ३ रु. ५० पैशापेक्षा कर्ी वरे्न हर्ळू नये, अशी 
सूिना र्ी करर्ो. 

 
एकवषम नोकरी केल्यावर त्यानंा कायर् करून इर्रानंा हर्ळिाऱ्या सवम सवलर्ी त्यानंा द्याव्या. 

हशवाय रहववार व रजेच्या हदवशीिे वरे्न हर्ळावे. 
 
रेल्वनेे प्रवास करिाऱ्यािंी संख्या सर्र् वाढर् आिे त्याकहरर्ा एखादी डेली एक्स्पे्रस स रू करून 

प्रत्येक स्टेशनावर थाबंवावी. हदल्ली रे् र् ंबई जादा लोकल सोडावी. 
 
शडे् ल कास्ट व शडे् ल राइब्ज वगार्ील उरे्दवारानंा नोकऱ्या हर्ळर् नािीर्, योग्य उरे्दवार 

हर्ळर् नािीर्, अशी सबब सागंून र्ी जागा स्पतश्यानंा देर्ार् िे बंद झाले पाहिजे. रोस्टर पाईन्सप्रर्ािे ४० 
उरे्दवार एक रोस्टर काढले िोरे्. १, ९, १७, २५, २३ शडे् ल कास्ट करर्ा १, २, २१ या शडे् ल 
राइब्जकरर्ा राखीव आिेर् हसहनॲहरटी कन्फरे्शनसाठी या हविारार् घ्याव्यार्. [प्रब द्ध भारर् - २०·३·१९६५] 

 



           

डॉ. बाबासािेब आंबेडकर एखादा हविार र्ाडंला की, र्ो अर्लार् आिायिा िे दादासािेब 
गायकवाडाचं्या बाबार्ीर् ठरलेलेि असायिे. हशक्षि िा र्ित्त्वािा हविार बाबासािेबानंी र्ाडंल्याबरोबर 
नाहशकर्ध्ये डॉ. बाबासािेब आंबेडकर ज्ञान हवकास कें द्र स्थापन केले. र्नर्ाड येथे डॉ. आंबेडकर हवद्याथी 
आश्रर् िे वसर्ीगति १९३३ ला स्थापन केले. १७ नोव्िेंबर १९५१ भव्य आहि प्रशस्र् इर्ारर् बाधूंन डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर याचं्या िस्रे् उद घाटन केले. 

 
१९५८ र्ध्ये नाहशक िायस्कूल ग्राऊंडवर वसर्ीगतिला जागा हर्ळाली स्टेट + सेंरलकडून र्दर् 

हर्ळाली. २ लाखािी इर्ारर् आिे. शारं्ाबाई दािी, गीर्ाबाई गायकवाड सिभाग १६ रे् १९४७ ला नाहशक 
येथे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािें अध्यक्षरे्खाली िोर्ी. बाबासािेब म्ििाले, र्ागासलेल्या वगार् प्रथर् 
स्त्री हशक्षिािा प्रसार व्िायला पाहिजे, म्ििून दादासािेबािंी िी कल्पना र्रू्म स्वरूपार् आिून र्ार्ोश्री 
रर्ाबाई आंबेडकर वसर्ीगति िे स रू केले. 

 
१९४० र्ध्ये सरकारकडून दादासािेब गायकवाड यानंा १० एकर ९ ग ठें जागा हर्ळली िोर्ी. 

त्यापैकी ४ एकर ९ ग ंठे गाधंी नगर पे्रससाठी सरकारने घेर्ली. उरलेली ६ एकरार् दादासािेबानंा डॉ. 
आंबेडकर सरकारी िौप्रसग सोसायटी स्थापन केली. नाहशक प िा िर्रस्त्यावर िी जागा िोर्ी. हर्थे 
‘आंबेडकर नगर’ िी वसािर् स्थापन केली. रे्थे र्ोठे सभागति बाधंले आिे. 

 
डॉ. बाबासािेब आबंेडकर ज्ञान हवकास कें द्र िी शकै्षहिक संस्था भाऊरावानंी १९५९ र्ध्ये स्थापन 

करून 
 
१) र्क्षहशला र्ाध्यहर्क हवद्यालय देवळाली-नाहशक १४ जूनला स्थापन केले. 
२) गौर्र् छात्रालय - देवळाली - नाहशक - १४ जूनला स्थापन केले. 
३) रर्ाबाई आंबेडकर कन्या हवद्यालय. नाहशक १४ जून १९६५ ला स रू केले. 
४) क िाल बालर्हंदर आहि प्राथहर्क शाळा, जून १९८३ र्ध्ये स रू झाले. 
 
या शकै्षहिक ससं्था स्थापन करण्यार् व प ढे देखभाल करण्यार् श्रीर्र्ी शारं्ाबाई दािी यानंी फार 

र्ोठे सिकायम केलेले आिे. दादासािेब १९५७ पासून १९७१ पयंर्. खासदार म्ििून हदलेला असर्. इकडे 
शारं्ाबाई दािी आहि हगर्ाबाई गायकवाड यािें र्ोलािे सिकायम झाले. 

 
खासदार असर्ाना हर्ळिारा सवम पगार प्रत्येक र्हिन्याला दादासािेब र्नीऑडमरने रर्ाबाई 

वसर्ीगतिाला न हवसरर्ा पाठहवर् असर्. 
 
२ र्ािम १९३० रे् १३ ऑक्टोबर १९३५ असा साडेपाि वष े नाहशक काळारार् प्रवशे सत्याग्रि 

दादासािेब गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखाली अखंहडर् िालला - अनेक र्हिला व प रूष यानंा ३ रे् ४ 
र्हिनेपयंर् हशक्षा झाल्या. दगडफेकीर् अनेक जखर्ी झाले. अर्तर्राव रिखाबं े यािंी र्ोटार (car) 
र्ोडण्यार् आली. 

 
१९५३ र्ध्ये र्राठवाड्ार् पडीक जहर्नी र्ाब्यार् घेण्याकहरर्ा सत्याग्रि झाला. बी. एस्. र्ोरे 

सर्वरे् दादासािेब गायकवाड प्रर् ख िोरे्. त्यानंा ४ र्हिन्यािंी सक्र् र्ज रीिी हशक्षा झाली. पहिल्यादंा 



           

औरंगाबाद जेलर्ध्ये ठेवले व नंर्र पैठिच्या जेलर्ध्ये आिले. र्ीन िजार सत्याग्रिींना र् रंूगवास भोगावा 
लागला. 

 
१९५८ र्ध्ये र्िाराष्ट्रभर पडीक जर्ीनी र्ाब्यार् घेण्याकहरर्ा २ र्हिने सत्याग्रि केला. ३५ िजार 

लोक र् रंूगार् गेले. त्यािें नेर्तत्व देखील दादासािेबानंी केले. 
 
१९४६ साठी प ण्याला कायदेर्ंडळासर्ोर सत्याग्रि प्रिडं प्रर्ािार् झाला. जार्ीय हनवाड्ार्ध्ये 

२४·११·१९३२ साली प िे करार र्. गाधंी आहि डॉ. आंबेडकर याचं्यार्ध्ये झाला. डॉ. बाबासािेब आबंेडकर 
यानंा र्नाच्या हवरूद्ध या कराराला र्ान्यर्ा द्यावी लागली. त्यावळेिी पहरक्स्थर्ीि त्याला कारिीभरू् िोर्ी. 
स्वरं्त्र र्र्दार संघ सोडून संय क्र् र्र्दार संघ पत्करावा लागला. फक्र् अस्पतश्यािंी र्रे् ज्या उरे्दवाराला 
पडर्ील र्ोि खरा अस्पतश्यािंा प्रहर्हनधी ठरेल, अशी योजना स्वरं्त्र र्र्दार संघार् िोर्ी. परंर्  स्पतश्य 
आहि अस्पतश्य याचं्या र्र्ावर हनवडून आलेला उरे्दवार अस्पतश्यािंा प्रहर्हनधी कसा िोईल? १९४६ र्ध्ये 
ज्या हनवडिूका झाल्या त्यावळेी सबंध देशार् एकिी श.ेका.फे.िा उरे्दार हनवडून येऊ शकला नािी, रे् 
केवळ संय क्र् र्र्दार संघार् ळे. यािा हनषेध करण्याकहरर्ा १५ ज लै रे् २७ ज लै १९४६ या दरम्यान 
प ण्याच्या कौक्न्सल िॉलवर प्रिंड र्ोिा, सभा व शवेटी सत्याग्रि असा कायमक्रर् डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 
यानंी आखला. सत्याग्रिािा १२ हदवसार् ११५० सत्याग्रिींना अटक झाली. त्यार् १२८ र्हिला िोत्या. १५ 
हदवसापासून ३ र्हिन्यापयंर् सत्याग्रिींना हशक्षा झाल्या. या सत्याग्रिािे नेर्तत्व अथार् दादासािेब 
गायकवाड याचं्याकडे िोरे्. सोबर् पा. ना. राजभोज, आर. आर. भोळे, आर. डी. भडंारे, ब. ि. वराळे 
इत्याहद िोरे् असे सत्याग्रि नागपूर आहि उत्तर प्रदेशार्िी झाले. 

 
सावमजहनक हवहिरीवर अस्पतश्यानंी पािी हपण्यािा िक्क बजावावा, याकहरर्ा अनेक गावंी 

दादासािेब गायकवाड यानंी सत्याग्रि केलेले आिेर्. वैहशष्ट्ठ् असे की, प्रत्येक सत्याग्रि करण्यापूवी 
दादासािेबानंी डॉ. आंबेडकर यािंी परवानगी घेर्लेली अनेक पते्र उपलब्ध आिेर्. 

 
६ हडसेंबर १९५६ ला डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यािें र्िापहरहनवाि झाले. सर्ाज िवालहदल 

झाला. डॉ. आंबेडकरानंी आपली शवेटिी इच्छा अनेकाजवळ बोलून दाखहवली िोर्ी की, शिरार्ील 
लोकाकंहरर्ा र्ी बरेि कािी केलेले आिे परंर्  खेड्ार्ील बाधंवाकंहरर्ा वळेेअभावी कािी करर्ा आले 
नािी. त्याचं्या आर्मथक पहरक्स्थर्ीर्ध्ये कािी स धारिा िोिे आवश्यक आिे, िी खंर् सर्र् र्नाला सर्वीर् 
असे. त्याकहरर्ा अनेकदा त्याचं्या डोळ्यारू्न अश्रू आलेले अनेकानंी पाहिले िोरे्. 

 
३ ऑक्टोबरिा र् द्दा हनर्ाि करून ॲड. बी. सी. काबंळे पक्षारू्न बािेर पडले िोरे्. आर. डी. भडंारे 

र्ागावर िोरे्. राहिलेल्या नेत्यारं्ध्ये र्ोठेपिासाठी सर्र् र्िाव हनर्ाि िोर् िोरे्. र्ात्पयम, पक्ष हवकलंग 
अवस्थेकडे जाण्याच्या र्गावर िोर्ा. 

 
एवढी पक्षािी वार्ािर् िोर् असर्ानादेखील भारर्ीय हरपक्ब्लकन पक्षाच्या र्ध्यवर्ी कायमकाहरिीने 

राष्ट्रव्यापी सत्याग्रि डॉ. बाबासािेब आंबेडकराच्या ८ व्या स्र्तर्ीहदनाहनहर्त्त ६ हडसेंबर १९६४ ला सत्याग्रि 
स रू केला. 

 



           

र्ध्यंर्री पंर्प्रधान लालबिादूर शास्त्री र् बंईला आले असर्ाना दादासािेब गायकवाड यानंा रंक 
कॉल करून बोलाहवले िोरे्. त्यावळेी देखील या र्ागण्यािंा आम्िी सिान भरू्ीपूवमक हविार करर्ो, असे 
आश्वासन देऊनिी कािी केले नािी. 

 
१ ऑक्टोबर १९६४ च्या प्रिंड र्ोिािे नेर्तत्व करण्यासाठी पक्षािे अध्यक्ष रा. ब. एन्. हशवराज यािें 

२९ सप्टेंबर ६४ ला पिाटे हृदयहवकाराच्या झटक्याने हनधन झाले. त्यािंा र्तर्देि र्द्रासला नेण्यािे कार् 
दादासािेब गायकवाड यानंी केले आहि प न्िा र्ोिाकहरर्ा हदल्लीला आले. 

 
त्यावळेी सरकारला १० र्ागण्यािें हनवदेन सादर केले आहि या र्ागण्यािंा सिान भरू्ीपूवमक हविार 

झाला नािी र्र ६ हडसेंबरला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रि करावा लागेल र्ो अहर्शय शारं्रे्ने आहि सनदशीर 
र्ागािा असेल. यािी सरकारने नोंद घ्यावी. 

 
दरम्यान पक्षािे अध्यक्ष एन्. हशवराज यािें आकक्स्र्क हनधन झाल्याने ३० सप्टें. १९६४ हदल्लीर्ध्ये 

कायमकाहरिीिी बठैक झाली. स्वर्ः दादासािेब गायकवाड यानंी अध्यक्ष म्ििून बॅ. खोब्रागडे व 
सरहिटिीस प्रा. बी. पी. र्ौयम यािें नाव स िहवले िोरे्. परंर्  सवांनी एकर्र्ाने दादासािेब गायकवाड यानंा 
पक्षािे अध्यक्ष हनवडले. सत्याग्रि बरोबर ६ हडसेंबरला स रू झाला. एकूि दिा र्ागण्या िोत्या. 

 
१) डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािें रै्लहित्र पालमर्ेंटच्या सेंरल िॉलर्ध्ये लाविे 
२) कसेल त्यािी जर्ीन असावी 
३) भहूर्िीनानंा पडीक जहर्नी उपलब्ध करून द्याव्यार् 
४) जीवनावश्यक वस्रंू्िे भाव कर्ी करावरे् 
५) झोपड्ार् राििाऱ्यानंा पक्की घरे हदल्याहशवाय झोपडे पाडू नये 
६) हकर्ान वरे्न कायद्यार् आजिी र्िागाई लक्षार् घेऊन स धारिा करावी 
७) ज्यानी बौद्ध धर्म स्वीकारला, त्यानंा पूवीच्या सवलर्ी िालू ठेवाव्यार् 
८) दहलर् सर्ाजािी छळविूक त्वहरर् थाबंवावी 
९) अस्पतश्यर्ा हनवारि कायद्यािी काटेकोरपिे अंर्लबजाविी करावी व शवेटिी 
१०) शडे् ल्ड कास्ट व शडे् ल्ड राइब्ज साठी घटनेने हदलेले सरकारी नोकरीर्ील राखीव प्रर्ाि 

पूिम कराव.े 
 
िा सत्याग्रि नवबौद्धािंा नव्िर्ा र्र हरपक्ब्लकन पक्षािा िोर्ा. हरपक्ब्लकन पक्षार् हििन, प्रिदू, 

र् क्स्लर् व बौद्ध या सवम थरार्ील िोरे्. भहूर्िीनािंा सत्याग्रि म्ििनू र्ो प्रहसद्ध झाला. जो जो भरू्ीिीन आिे 
त्याला जर्ीन हर्ळाली पाहिजे िे र् ख्य र्त्त्व त्यार् िोरे्. म्ििून ब्राह्मिापासून साळी, कोळी, र्ाळी, गाबीर्, 
र्राठे सवम जार्ीिे भहूर्िीन साहर्ल झाले िोरे्. 

 
जगार्ध्ये आहि भारर् देशार्ध्ये एवढा प्रिंड सत्याग्रि झाल्यािी नोंद क ठेिी आढळर् नािी. पडीक 

जर्ीन भरू्ीिीनाना हर्ळावी असा प्रयत्न या देशार् कधीिी झाला नव्िर्ा. ‘कसेल त्यािी जर्ीन’ िा र् द्दा 
स्वाथी लोकानंी सर्र् जागतर् ठेवला. १९४८ साली कूळकायदा आिून ब्राह्मिाचं्या जर्ीनीिे कािी ठराहवक 
जार्ी र्ालक झाले. कारि या देशार्ील ब्राह्मिानंी कधीिी जर्ीन कसली नािी. रे् फक्र् र्ालक राहिले. 
साम्यवाद िा गोरगहरबाचं्या भल्याकहरर्ा र्यार झालेला. कार्गार आहि दहलर्, नाडलेला, हपडलेला िे 



           

त्याच्या िळवळीिे प्रवशेद्वार. पि कार्गार आहि संप या पहलकडे इथला साम्यवादी गेला नािी. इथे 
साम्यवाद का र्ूळ धरू शकला नािी र्र डॉ. आबंेडकर म्ििायिे, इथली साम्यवादी िळवळ ब्राह्मिाचं्या 
िार्ी गेल्याने र्ी इथे रूजू शकली नािी. म्ििून दादासािेब गायकवाड याचं्या ‘कसेल त्याची र्र्ीि पि 
िसेल त्याला काय’ या घोषिेला हवशषे अथम आिे. ि प्रश्न इथल्या प रोगार्ी हविारवरं्ानंी उिलून धरला 
नािी. 

 
या देशार्ील सवमिारा असा सर्ाज फक्र् दहलर्ािंा आिे. िा हविार करीर् असर्ाना डॉ. 

आंबेडकर याचं्या हविारािंा आहि िळवळीिा र्ोठेपिा हसद्ध िोर्ो. दहलर्ानंी र्ािूस म्ििून स्वाहभर्ानाने 
उभे रिाव ेआहि र्ानािे जीवन जगाव ेअसे क िालािी वाटले नािी. ज्याचं्यावर िजारो वष ेअन्याय झाला 
त्याचं्यावरील अन्यायािे पहरर्ाजमन कराव ेअशी स ब द्धी या देशार्ील प ढारलेल्या वगाजवळ नसल्याने िे 
असे घडले. म्ििनू या सत्याग्रिाला हवशषे र्ित्त्व आिे. 

 
संपूिम देशारू्न ३ लक्ष ४० िजार सत्याग्रिीना कारावास भोगावा लागला एकिी प्रारं् वा प्रदेश 

हशल्लक नव्िर्ा की जेथे सत्याग्रि झाला नािी. 
 
वर्मर्ानपत्र आहि सरकारी र्ंत्रयाकडून टीकािी झाली. परंर्  अहर्शय सनदशीर आहि शारं्रे्च्या 

र्ागाने िाललेला िा सत्याग्रि, ६ हडसेंबर १९६४ ला स रू झाला आहि ६ फेब्र वारीला र्ागे घेण्यार् आला. 
 
नाहशक ध ळे जळगाव आहि यवर्र्ाळ या िार हजल्यार् २ रे् ४ लाख एकर जर्ीन पडीक आिे. 

एवढेि नव्िे, र्र देशार्ील ९३ दशलक्ष जर्ीन शरे्ीच्या उपयोगी असून पडीक आिे. भहूर्िीनानंा िी जर्ीन 
हदली र्र शास्त्रीय पद्धर्ीने लागवडीखाली आिनू अन्नधान्यािा प्रश्न सोडहवर्ा येईना. 

 
शवेटिा हरपक्ब्लकन सत्याग्रिी र् रंुगार् जाईपयंर् सत्याग्रि िालू रािील. अन्यायाहवरुद्ध स रू 

झालेला लढा थाबंहविे अशक्य आिे, सत्याग्रिािा हदवसेंहदवस वाढिारा जोर आहि त्यािे हवशाल स्वरूप 
पाहिल्यावर सरकारलािी जािीव झाली की, हरपक्ब्लकन जनरे्ने प कारलेला सत्याग्रिािा लढा त्याचं्या 
न्याय्य र्ागण्यािा योग्य हविार करून र्ान्य केल्याहशवाय संपिार नािी. 

 
३०·१·१९६५ रोजी भारर्ािे पंर्प्रधान र्ा. लालबिादू्दर शास्त्री याचं्या हनर्ंत्रिावरून दादासािेब 

गायकवाड, बॅ. राजभाऊ खोबरागडे, बी. पी. र्ौयम, आर. एस. गवई, डी. ए. कट्टी. आरर् गर्, अशोक 
हनळे, भयै्यासािेब आंबेडकर, एन्. एम्. काबंळे व स र्ंर् गायकवाड िे उपक्स्थर् िोरे्. सरकारच्या बाजूने 
पंर्प्रधान लालबिादू्दर शास्त्री गतिर्ंत्री ग लझारीलाल नंदा व संरक्षिर्ंत्री यशवरं्राव िव्िाि उपक्स्थर् िोरे्. 

 
४ फेब्र वारी १९६५ रोजी अर्रावर्ी येथे हरपक्ब्लकन पाटी ऑफ इहंडयाच्या र्ध्यवर्ी कायमकाहरिीने 

सत्याग्रि र्ागे घेर्ल्यािा ठराव केला. सत्याग्रिार् रे्रा वीर हनरहनराळ्या र् रंुगार् र्तत्यू पावले. त्यानंा 
श्रद्धाजंली वाहिली. या आदंोलनार् कम्य हनस्ट पक्ष, जनसंघ, स.ं सो. पाटी, श.ेका.प. प्रिदूर्िासभा या 
पक्षानंी व कॉ. डागें, कॉ. गोपालन, रार्र्नोिर लोहिया, जॉजम फनांहडस यानंी नैहर्क व सक्रीय पाप्रठबा 
हदल्याबद्दल कायमकाहरिी आभार र्ानरे्. 

 



           

१ सप्टेंबर १९६७ रोजी खासदारािें एक हशष्टर्ंडळ भारर्-नेपाळ र्तै्री वतप्रद्धगर् करण्यासाठी 
नेपाळला गेले िोरे्. त्यारं् दादासािेबािंा सर्ावशे िोर्ा. हर्थे ब द्ध हविार व म्य हझयर्ला भेट हदली. हर्थे 
पोखरा या गावंी गेले हर्थे भारर् सरकारच्या सिकायाने िाललेल्या कार्ािी पाििी केली प न्िा 
खाटर्ाडूंला आले. एकूि वार्ावरि प्रगर्ीिे व उत्सािवधमक वाटले. 

 
भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिार्ध्ये सेंरल िॉलर्ध्ये डॉ. आंबेडकरािंा फोटो लावण्यार् यावा अशी र्ागिी 

िोर्ी, र्ी अद्याप प री झाली नव्िर्ी. दादासािेबानंी यशवरं्राव िव्िाि याचं्याकडे िा हवषय काढला आहि 
लोकसभेच्या प्रागिारं् डॉ. आंबेडकराच्या प र्ळ्याला जागा उपलब्ध झाली र्र प्रयत्न करावा. प र्ळ्यािा 
खिम करण्यास र्ी करण्यास र्यार आिे. त्याप्रर्ािे यशवरं्राव िव्िाि यानंी प्रयत्न करून जागा हर्ळहवली. 
डॉ. आंबेडकर रे्र्ोहरयल कहर्टी स्थापन करण्यार् आली. गोव्यािे त्यावळेिे र् ख्यर्ंत्री दयानंदजी 
बादंोडकर यानंी २५ िजारािी देिगी हदली बाकीिा पैसा उभा करून २ एहप्रल ६७ ला प र्ळ्याच्या 
उद घाटनिा कायमक्रर् राष्ट्रपर्ी राधाकत ष्ट्िन याचं्या िस्रे् झाला. अशा रीर्ीने डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 
यािें कायर् स्वरूपािे स्र्ारक उभारण्यािे श्रये दादासािेबानंी पटकाहवले. 

 
दादासािेब गायकवाड यािें सार्ाहजक शकै्षहिक आहि राजकीय कायम बघून भारर् सरकारने 

‘पद्र्श्री’ िा बि र्ानािा हकर्ाब राष्ट्रपर्ी डॉ. झाहकर ि सेन यािें िस्रे् १६ एहप्रल १९६८ रोजी हदला. 
 
भारर्ार्ील अस्पतश्यािंी शकै्षहिक, सार्ाहजक आहि आर्मथक पहरक्स्थर्ीिी पिािी करण्याकहरर्ा 

२७ एहप्रल १९६५ रोजी एल्. इलाया पेरूर्ल याचं्या अध्यक्षरे्खाली एक सहर्र्ी भारर् सरकारने स्थापन 
केली. उपाध्यक्ष म्ििनू दादासािेब गायकवाड यानंा घेर्ले. या सहर्र्ीने भारर्ार्ील प्रत्येक प्रारं्ार् दौरे 
काढून अस्पतश्याचं्या पहरक्स्थर्ीिा अभ्यास केला. आजिी हकर्ी भयानक आहि र्ाि सकीला काळीर्ा 
फासिारे अत्यािार दहलर्ावर िोर्ार्, यािे हवदारक हित्र त्यार् पिावयास हर्ळरे्, त्यािंी शकै्षहिक प्रगर्ी 
कशी रोखली जारे् िे िी दाखहवण्यार् आले आिे. हरपोटम र्यार करण्यास अपार कष्ट दादासािेबानंी केले. 
स्वर्ः पेरुर्ल बरेि हदवस आजारी असल्याने सवम जबाबदारी दादासािेबावंर येऊन पडली. र्ो हरपोटम ३० 
जानेवारी १९६९ ला पूिम झाला. Report of the committee on untouchability, economic and 
educational Development of the scheduled castes and connected Documents १९६९ या नावंाने 
कें द्र सरकारने र्ो प्रहसद्ध केला आिे. सर्ाजशास्त्राच्या हवद्या्यांना या हरपोटािी फार र्दर् िोरे्. 

 
आय ष्ट्यभर भाऊराव गायकवाड यानंी डॉ. बाबसािेब आंबेडकर यानंा प्रर्ाहिकपिे साथ हदली. 

क ठलेिी कार् साहंगर्ले र्र दादासािेबानंी करायिेि िे ठरलेले िोरे्. एवढे पदवीधर कायमकरे् िळवळीर् 
असून देखील र्ित्त्वाच्या प्रसंगी दादासािेबावर र्ी कार्हगरी सोपहवल्यािे आपिास जािवरे्. १९२७ रे् 
१९५६ या कालावधीर् अंदाजे ४५० पते्र डॉ. आंबेडकर यानंी भाऊरावानंा पाठहवल्यािे हदसरे्. क िाच्यािी 
वाटेला एवढा र्ोठेपिा आल्यािे हदसर् नािी. एकदा हदल्लीला बाबासािेबानंा भेटण्याकहरर्ा भाऊराव गेले. 
र्ाईसािेबानंी त्यानंा अटकाव केला. प्रकत र्ी बरी नसल्यािे कारि साहंगर्ले. दादासािेबानंा रे् सिन झाले 
नािी आम्िी भेटर्ो रे् बाबािंी प्रकत र्ी हबघडहवण्याकहरर्ा नािी, त्याचं्या प्रकत र्ीला आरार् पडावा म्ििनू 
आम्िी प्रयत्न करर्ो आहि िी र्ाईसािेबानंा आम्िाला अटकाव कररे्. दादासािेब गरर् झाले आहि 
र्ाईसािेबानंा म्ििाले, ‘आय ष्ट्यभर आम्िी र्ळिार्ाच्या फोडाप्रर्ािे बाबासािेबानंा जपले आिे. प्रसंगी जीव 
धोक्यार् घालून त्यानंा वािहवण्यािा प्रयत्न केलेला आिे र् म्िी कानार्ागून आल्या आहि हर्खट झालार्. 
स्वर्ःला सर्जर्ा काय? असे परखड उद गार दादासािेबानंी र्ोठ्ा आवाजार् काढले. रे्वढ्यार् 



           

बाबासािेबानंी आरू्न हविारले, ‘कोि आिे?’ रे्व्िा भाऊराव म्ििाले, ‘र्ी आलो बाबासािेब. परंर्  
र्ाईसािेब आपिास भेटू देर् नािी.’ रे्व्िा आर् गेले आहि बोलू लागले. 

 
अनेक पत्रावरून त्या दोघार्धील हजव्िाळा, पे्रर् आत्र्ीयर्ा आपल्या लक्षार् येरे्. भाऊरावानंा 

हवरोधिी भरपूर िोरे् कारि एकि. धोर्र, कोट, टोपी घालिारा बाबाचं्या जवळ कसा असर्ो? प्रत्येक 
वळेी हविार हवहनर्य करर्ाना दादासािेबानंा का बोलहवर्ार्, िी असूया त्याचं्या र्नार्ध्ये िोर्ीि. एकदा 
अशीि उच्च पदव्या धारि करिाऱ्यानंी भाऊरावाचं्या संबंधी र्क्रार बाबासािेबाकडे केली. त्यावळेी त्यानंी 
उत्तर हदले, “सूटबटू घालून सभेर् भाषिे केली म्ििजे नेर्ा िोर् नािी, भाऊरावािे कायम र्ी पाहिले आिे, 
त्यानंी खेड्ार्िी सर्ाजजागतर्ी केली, उपाशीपोटी उन्िार्ान्िार् हफरिारा भाऊराव र्ी पाहिला आिे, 
सत्याग्रिार् बेदर् र्ार खाल्ललेा भाऊराव र्ी पाहिला आिे, क्रारं्ीकारक भाऊराव र्ाझ्या नजरेसर्ोर आिे, 
खेड्ार्ील िजारो बाधंवाप ढे त्याचं्याि भाषेर् बोलिारा भाऊराव र्ला स्र्रर्ो आिे, हवधानसभेर् 
अभ्यासपूिम बोलिारा भाऊराव र्ला स्र्रर्ो आिे. जेवण्यािी पवा न करर्ा, गूळ आहि शेंगदािे खाऊन 
रातं्रहदवस कायम करिाऱ्या भाऊरावािंा हवसर र्ला कसा पडेल? भाऊरावानंी जीवािे रान करून प्रत्यक्ष 
प्राि धोक्यार् घालून, डॉ. आंबेडकर िेि अस्पतश्यािें एकरे्व नेरे् आिेर्; िे र्ला लंडनच्या गोलरे्ज 
पहरषदेर् हसद्ध करण्यास त्यािें अथक प्रयत्न कारिीभरू् ठरले आिेर्. इर्केि नव्िे, र्र र्ाझ्या या यशािा 
हशल्पकार भाऊराव आिे या ऐहर्िाहसक घटनेिे र्ला हवस्र्रि कसे िोईल? र्ी रत्नपारखी आिे. रत्नािी 
पारख र्ला िागंली करर्ा येरे्. र्ाझ्या िळवळीर्ील रे् रत्न आिे अशा र्ऱ्िेिी हवरोधकािंी कानउघडिी 
केल्यावर रे् हनर्ूटपिे बािेर पडले. 

 
भाऊरावानंी नाहशकिा काळरार् प्रवशे सत्याग्रि आहि भहूर्हिनािंा सत्याग्रि या दोनि गोष्टी 

केल्या असल्या र्री रे् र्ोठे झाले असरे्. 
 
भाऊरावाचं्या नाहशक हजल्याने र्ीन ऐहर्िाहसक िळवळी हदल्या १) नाहशक सत्याग्रि २) र् खेड 

सत्याग्रि आहि ३) धर्ांर्रािी येवला पहरषद. या र्ीन प्रसंगानंी जागहर्क हविारवरं्ािे लक्ष वधेले गेले, 
सार्ासर् द्रापहलकडे या िळवळी प्रहसद्ध झाल्या. भाऊरावि त्यािे सेनानी िोरे्. त्यािंी कल्पकर्ा फार 
र्ोठी झेप घेर् असे. असा सेनानी या सर्ाजाला लाभला िे या िळवलीिे यश ठररे्. 

 
१९८२ िा हडसेंबर र्हिना. श क्रवार र्ा. २४ या हदवशी बाबासािेबािें हनकटिे सिकारी हर्प्रलद 

र्िाहवद्यालयािे प्रािायम आहि एक अभ्यासू व्यक्क्र् म्ििून, प ण्यािे हवर्लकीर्ी यानंी त्यािंी र् लाखर् 
घेर्ली. त्यावळेी प्रा. र्. हभ. हिटिीस म्ििाले, ‘बाबासािेब ब द्धाि िहरत्र हलहिर् िोरे्. आर्िी ििा ४६-
४७ र्ध्ये र्रीन लाइन्सला जे हसद्धाथम कॉलेज िोरं्, हर्थं हरठ्ािं एक झाड िोरं्; हर्थे बाबासािेब बसर्. 
त्यावळेी बाबासािेब म्ििाले, “अश्वघोषाने जे ब द्ध िहरत्र हलहिले आिे, र्ो भाग आपि घेऊ. त्यार् २९ व्या 
वषी ब द्धाने जरा, र्रि, व्याधी पाहिल्या, म्ििून त्याने गतित्याग केला असा हविार िोर्ा. रे्व्िा भाऊरावानंी 
म्िटलं, िे कसं काय ब वा घ्यायिं की, २९ वषें ज्याने द ःखिी पाहिले नािी. िे शक्य र्री आिे काय?” िा 
आके्षप घेर्ला भाऊराव गायकवाड यानंी. िे ऐकल्यावर बाबासािेबािे हविार बदलर् गेले. [बाबािें स्र्रि - सपंा. 
धम्र्िारी हवर्लकीर्ी १९८३, पत. २०] 

 
भाऊराव धोर्र, कोट, टोपी घालिारे असले र्री डॉ. आंबेडकर याचं्या सर्र् संगर्ीर् ३० वष े

घालहवली िोर्ी, हशवाय हवहवध हवषयावर वािन िोरे् त्याचं्या खाजगी गं्रथ संग्रिार् अनेक हवद्वानािें गं्रथ 
िोरे्. बाबाचं्या १९३७ साली आलेल्या पहिल्या पत्रापासून सवम पत्र त्यानंी संग्रिीर् केलेली आिेर्. हशवाय 



           

बाबासािेबािें प्रहसद्ध झालेले प स्र्क, भाषि, कैहफयर् याचं्या प्रर्ी भाऊरावानंा भेट म्ििून पाठवायच्या. 
यावरून भाऊरावाचं्या बौहद्धक उंिीिी त्यानंा कल्पना िोर्ी. त्याचं्या संग्रिार् बाबासािेबानंी हलहिलेली 
अनेक प स्र्के आढळर्ार् ‘हडअर भाऊराव’ िा बाबािंा त्याच्यासंबधंीिा आवडर्ा शब्द त्या प स्र्कार् 
हदसर्ो. 

 
त्याचं्या हनवासस्थानी गेलेला अहर्थी उपासपोटी गेलेला कधी पाहिला नािी, आदराहर््य िा 

त्याचं्या पत्नी सीर्ाबाई आहि गीर्ाबाई यािंा स्थायीभाव िोर्ा. 
 
दहलर्ािंा फार र्ोठा आधार नािीसा झाला. िे शल्य दहलर् सर्ाज कधीिी हवसरिार नािी. 
 
आय ष्ट्यभर कष्ट करिाऱ्या दादासािेबािें शरीर हखळहखळे झालेले िोरे्. आय ष्ट्यभर हवश्रारं्ी कधी 

हर्ळालीि नािी. त्यार्ि १९६९ साली अधांगवायूिा झटका आला आहि रे् हवकलागं झाले. नाहशकराव 
हर्रप डे, प ण्यािे र्ाजी र्िापौर भाऊसािेब िव्िाि, डॉ. शारं्ाबाई दािी, रा. स . गवई, गीर्ाबाई 
गायकवाड, रूपार्ाई साळव ेयानंी त्याचं्यासाठी अपार कष्ट उपसले. फार सेवा केली. या पहरक्स्थर्ार्िी 
लोक त्यानंा शारं् बसू देर् नसर्. सर्र् र्क्रारी घेऊन येर्. नाहशक येथे श्रीर्र्ी इंहदरा गाधंी परं्प्रधान 
आल्या असर्ाना, त्यानंा भेटण्यासाठी आहि लोकािें प्रश्न सोडहवण्यासाठी दादासािेब सभास्थानी 
क्व्िलिेअरवरून गेले. श्रीर्र्ी इहंदरा गाधंी या खाली उर्रल्या आहि जवळ येऊन म्ििाल्या, 
“गायकवाडजी, आपने यिाँर्क आने का कष्ट क्यू ंउठाया? र्ैं आपके घर आर्ी थी ।” रे्व्िा दादासािेब 
अहर्शय लीननेने म्ििाले, “कार् आपका निी, रे्रा था । इसहलये र्नेै यिाँर्क आनेका कष्ट उठाया ।” 

 
कािी हदवसानंी हदल्लीच्या हवप्रलग्टन िॉक्स्पटलर्ध्ये दादासािेबानंा उपिार करण्याकहरर्ा ठेवले. 

शवेटी २९ हडसेंबर १९७१ ला त्यािंी जीवनज्योर् र्ालहवली. त्यािें शव नाहशकला आिले आहि ३१ 
हडसेंबर १९७१ रोजी गंगाघाटावर त्याचं्या शवाला अक्ग्न देण्यार् आला. 

 
सर्ाजाकहरर्ा अहवरर् पहरश्रर् आहि डॉ. बाबासािेब आंबेडकरावरील हनष्ठा हनःस्वाथमपिे 

कसलीिी प्रहर्ष्ठा वा अहभलाषा न बाळगर्ा त्यानंी जोपासली. 
 

                        
 
१. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािंी पते्र - शकंरराव खरार् १९६१ 
२. पद्र्श्री दादासािेब गायकवाड िहरत्र - सौ. भावना भागमव े१९६८ 
३. दादासािेब गायकवाड - जीवन व कायम - ॲड . िहरभाऊ पगारे १९८७ 
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डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे हविाराने खऱ्या अथाने पूिमपिे आध हनक िोरे्. त्याचं्या संस्कारक्षर् 

वयार् त्याचं्यावरील सवम संस्कार इंग्लंड-अरे्हरकेर् लोकशािी, र्ानवी सर्र्ा, स्वारं्त्रय आहि हवज्ञानहनष्ठा 
अशा र्ूल्यािें झालेले िोरे्. त्यािें सवम हशक्षि देखील अरे्हरकेर्ील कोलंहबया हवद्यापीठारू्न व इंग्लंडर्धील 
‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉहर्क्स’ पॉहलहटकल सायन्स अशा जागहर्क कीर्ीच्या हवद्यापीठारू्न झालेले 
िोरे्. त्यानंी कोलंहबया हवद्यापीठारू्न १९१७ साली पीएच् .डी. िी पदवी हर्ळहवली िोर्ी. याहशवाय, लंडन 
हवद्यापीठािी डी.हलट. िी सवोच्च पदवी हर्ळहवली िोर्ी. इंग्लंड-अरे्हरकेसारख्या अत्यंर् स धारलेल्या 
राष्ट्रार् त्यािें सवम संस्कारक्षर् वय गेल्याने त्याचं्यावर आध हनक हविारािे संकार खोलवर िोरे्. जन्र्भर 
आध हनक र्ूल्ये त्यानंी हनष्ठनेे जोपासली आहि भारर्ीय सहंवधानार्ध्ये िी र्ूल्ये लागू करण्यािा प्रयत्न 
केला. 

 
त्याचं्या या आध हनक दृष्टीकोनािा प्रत्यय त्याचं्या अनेक भाषिारूं्न व हविारारूं्न येर्ो. १९३७ 

साली र् ंबई प्रारं्ार् झालेल्या प्राहंर्क हनवडिूकीर् त्यानंी आपल्या स्वरं्त्र र्जूर पक्षारू्न हनवडि का 
लढहवल्या आहि या हनवडि कीर् त्यानंा १७ पैकी १४ जागा हर्ळाल्या िोत्या. त्या काळार्ील त्यािें िे यश 
घवघवीर् िोरे्, यार् शकंाि नािी. १९३२ साली झालेल्या प िे कराराच्या वळेी सयं क्र् र्र्दारसंघ हर्ळाले 
र्र, दहलर् सर्ाजावर अन्याय िोईल, अशी भीर्ी व्यक्र् करण्यार् येर् िोर्ी. पि, िी भीर्ी १९३० साली 
झालेल्या हनवडि कीर् हनराधार ठरली व डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या पक्षाला र्ोठे यश हर्ळाले. र् ंबई 
हवधानसभेर्ील त्याचं्या या स्वरं्त्र र्जूर पक्षािे, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िेि नेरे् िोरे् आहि श्री. आर. 
आर. भोळे िे उपनेरे् िोरे्. या र् ंबई असेंब्लीिा कालखंड १९३७ रे् १९३९ असा अल्पजीवी ठरला. या 
काळार्, डॉ. बाबासािेब आबंेडकर याचं्या स्वरं्त्र र्जूर पक्षाने र् ंबई हवधानसभेर् र्ित्त्वािी काये केली. 
याि काळार् त्यािंा उजवा िार् म्ििून ओळखले जािारे दादासािेब गायकवाड यािें र् ंबई हवधानसभेर्ील 
कायमदेखील अत्यंर् र्ित्त्वािे ठरलेले आिे. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी १० नोव्िेंबर १९३८ रोजी र् ंबई हवधानसभेरू्न सरं्र्ी 

हनयर्नाबद्दलिा हबनसरकारी ठराव र्ाडंला िोर्ा. त्यावळेी, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी या 
प्रश्नावरील आपले संपूिम भाषि हलिून काढले िोरे्, असे हदसरे्. परंर् , आयत्यावळेी त्यानंा द सरीकडे 
अत्यंर् र्ार्डीिे व र्ित्त्वािे कार् हनघाल्याने त्यानंा हर्कडे जाव ेलागले, आहि रे् िा ठराव सभागतिार् र्ाडूं 
शकले नािीर्. त्यावळेी, िा ठराव र्ाडंण्यािी जबाबदारी श्री. पी. जे. ऊफम  दादासािेब रोिर् याचं्याकडे 
सोपहवण्यार् आली िोर्ी. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािें संपूिम भाषि त्यानंी सभागतिार् जसेच्या र्से 
व्यवक्स्थर् म्ििनू दाखहवले. िे भाषि जरी डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािें असले र्री रे् सभागतिार् श्री. 
दादासािेब रोिर् यानंी र्ाडंल्याने सभागतिाच्या वतत्तान्र्ार् श्री. दादासािेब रोिर् याचं्या नावावरि गेलेले 
आिे. त्यार् ळे डॉ. बाबासािेब आबंेडकर याचं्या या भाषिाकडे कोिािेिी लक्ष गेले नािी. रे् अनेक वष े
उपेहक्षर् राहिले. र्ी आर्दार असर्ाना वळे हर्ळाला म्ििजे हवधानभवनाच्या गं्रथालयार् जाऊन बसर् 
असे. त्यावळेी, र्ला संर्र्ी हनयर्ावरील उत्कत ष्ट दजािे भाषि वािावयास हर्ळाले. िे संपूिम भाषि 
वैिाहरकदृष्ट्ट्या उच्च दजािे िोरे् व त्यार् अनेक र्लूगार्ी हविार प्रभावीपिे र्ाडंलेले िोरे्. त्यार् ळे र्ला 
श्री. रोिर् याचं्या नावासंबधंी क रू्िल हनर्ाि झाले व िे कोि आिेर् म्ििून र्ी त्यावळेच्या हवधान 



           

पहरषदेर्ील आर्च्या भहगनी शारं्ाबाई दािी याचं्याकडे िौकशी केली आहि र्ी म्ििालो की, “र्ला त्यानंा 
त्याचं्या गावी जाऊन भेटावयािे आिे व सहवस्र्र िौकशी करावयािी आिे.” त्यावळेी त्या म्ििाल्या की, 
“र् म्िी त्याचं्या गावाला कशाला जार्ा? र्ीि त्यानंा आर्दार हनवासार् बोलावरे्.” त्यािप्रर्ािे त्यानंी 
लवकरि त्यानंा बोलावनू घेर्ले. 

 
त्यावळेी श्री. दादासािेब रोिर् यानंा र्ी हविारले की, संर्र्ी हनयर्ावंरील आपले भाषि उत्कत ष्ट 

दजािे आिे. परंर् , आपली इर्र भाषिे उच्च दजािी नािीर्. आपले िे एकि भाषि उंि हशखराप्रर्ािे 
इर्के िागंले कसे झालेले आिे? त्यावळेी त्यानंी र्ला प्राजंलपिे साहंगर्ले की, िे संपूिम भाषि डॉ. 
बाबासािेब यानंी हलिून काढले िोरे्, रे् र्ी सभागतिासर्ोर वािून दाखहवले. श्री. दादासािेब रोिर् याचं्या 
शब्दार् सागंायिे झाले र्र रे् म्ििाले की, “डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी र्ाझ्या पक्षाच्या वर्ीने 
हबनसरकारी ठराव र्ाडंण्यास र्ला साहंगर्ले िा र्ी र्ाझ्या आय ष्ट्यार्ील र्ोठा भाग्यािा क्षि र्ानर्ो. र्ाझ्या 
र्ोंडून िे हविार वदहविारे र्ाझे ज्ञानेश्वर म्ििजे डॉ. बाबासािेब आबंेडकर िोर्.” 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी १९३६ साली आपल्या स्वरं्त्र र्जूर पक्षािा हनवडिकू जािीरनार्ा 

प्रहसद्ध केला िोर्ा. त्यार्देखील त्यानंी संर्र्ी हनयर्नािा उल्लखे केला िोर्ा. याहशवाय, १२ हडसेंबर 
१९३८ रोजी डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी याि प्रश्नावर हदलेल्या भाषिािा वतत्तान्र् ‘जनर्ा’ या त्याचं्या 
साप्र्ाहिकारू्न प्रहसद्ध झाला िोर्ा. याहशवाय, १७ हडसेंबर १९३८ रोजी त्यानंी र् ंबई येथे भरलेल्या 
‘अस्पतश्य हवद्याथी पहरषदेर्’ केलेल्या अध्यक्षीय भाषिार्ध्ये या प्रश्नािा उल्लेख केलेला आिे. त्यावरून 
त्यानंी संर्र्ी हनयर्नािा आग्रिाने प रस्कार केला आिे. या प्रश्नावरील त्यािें सवम हविार अत्यरं् र्ूलगार्ी 
स्वरूपािे िोरे्. १९३८ सालीि र् ंबई प्रारं्ाने व भारर्ाने जर संर्र्ी हनयर्नाच्या र्ागाने जाण्यािा हनिमय 
घेर्ला असर्ा, र्र आजच्या भारर्ासर्ोरील आजिे अनेक प्रश्न हनर्ाि झाले नसरे्. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािंा दृहष्टकोि त्याचं्या अशा हविारारू्न हदसून येर्ो. डॉ. बाबासािेब 

आंबेडकर यानंी सरं्र्ी हनयर्नािा वरील ठराव र्ाडंलेला िोर्ा. त्याला श्री. जर्नालाल रे्िर्ा यानंी एक 
द रुस्र्ी स िहवली िोर्ी. िी उपसूिना नंर्र दादासािेब गायकवाड यानंी स्वीकारली िोर्ी. र्ी द रुस्र्ी 
अशी की, ‘संर्र्ी हनयर्नािी कें दे्र र् ंबई, अिर्दाबाद, प िे, बेळगाव अशा शिरार् स रू करावीर्.’ 

 
या हठकािी एक गोष्ट स्पष्ट करू इक्च्छर्ो की, १९५२ पयंर् आपल्या देशार् ‘संर्र्ी हनयर्न’ असा 

शब्द सवमत्र प्रिहलर् िोर्ा. नंर्र, या शब्दाच्या ऐवजी ‘क ट ंब हनयोजन’ असा शब्द आपि वापरू लागलो. 
परंर् , १९७७ साली त्यावळेच्या जनर्ा पक्षाने इहंदरा गाधंी याचं्या सवमि गोष्टींना हवरोध करण्यासाठी त्यानंी 
‘क ट ंब हनयोजन’ िा शब्द बदलून ‘क ट ंब कल्याि हनयोजन’ िा शब्द वापरायला स रूवार् केली. परंर् , 
१९३८ साली ‘संर्र्ी हनयर्न’ िा शब्द देशभर वापरला जार् असल्यार् ळे र्ो शब्द र् ंबई हवधानसभेर् 
ििेच्या वळेी वापरण्यार् आला िोर्ा. 

 
या र्ूळ ठरावावर काँगे्रसच्या बाजूने त्यावळेिे र्िसूलर्ंत्री श्री. र्ोरारजी देसाई आहि आरोग्यर्ंत्री 

डॉ. हगल्डर यानंी काँगे्रसिी भहूर्का र्ाडंली, र्र डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या स्वरं्त्र र्जूर पक्षािी 
भहूर्का भाऊराव ऊफम  दादासािेब गायकवाड यानंी व नंर्रच्या काळार्ील र् ंबई उच्च न्यायालयािे 
न्यायर्ूर्ी श्री. आर. आर. भोळे यानंी र्ाडंली. याहशवाय, र् क्स्लर् लीगिी भहूर्का कािी सभासदानंीि 



           

र्ाडंली. िी सवम ििा आजच्या दृष्टीनेदेखील अहर्शय र्ित्त्वािी असल्यार् ळे या संबंधीिा आढावा 
उद बोधक ठरेल, असा र्ला हवश्वास वाटर्ो. 

 
दादासािेब गायकवाड यानंी संर्र्ी हनयर्नाच्या प्रश्नावर जे हविार व्यक्र् केले र्ो सवम कालखंड 

आपि डोळ्यासर्ोर ठेवला पाहिजे. १९३८ साली गाधंीवादािा प्रभाव देशार्ध्ये हशगेला पोिोिला िोर्ा. र्. 
गाधंी याचं्या हविाराने सवम वार्ावरि भारून टाकलेले िोरे्. त्यार् ळे, अशा या काळार् हवधानसभेर्ध्ये 
गाधंीवादी य क्र्ीवाद आग्रिाने प ढे येिे स्वाभाहवक िोरे्. त्यािप्रर्ािे, त्याकाळार् हवधानसभेर्ध्ये प्रिदू 
र्िासभा, र् क्स्लर् लीग, कम्य हनस्ट, सर्ाजवादी आहि राष्ट्रवादी अशा वगेवगेळ्या हविारािे आर्दार िे 
आपले हविार त्याचं्या दृष्टीकोनारू्न र्ाडंर् िोरे्. दादासािेब गायकवाड यानंी या सवांच्याि भहूर्केिा 
सर्ािार न घेर्ा र् ख्यर्ः गाधंीवादी भहूर्का व र् क्स्लर् लीग यािें हविार कसे ि कीिे आिेर्, िे दाखवनू 
देण्यावरि अहधक भर हदला. 

 
भाषिाला स रुवार् करर्ानाि दादासािेब गायकवाड यानंी साहंगर्ले की, र्ाझे हर्त्र श्री. रोिर् 

याचं्या ठरावाला पाप्रठबा देण्यासाठी र्ी उभा आिे. त्यािप्रर्ािे, श्री. जर्नालाल रे्िर्ा यानंी या र्ळू 
ठरावाला जी द रुस्र्ी स िहवली आिे, र्ी र्ला र्ान्य असल्याने त्या द रुस्र्ीला पाप्रठबा देण्यासाठी र्ी उभा 
आिे. सध्या काँगे्रसिे र्ंत्री व आर्दार संर्र्ी हनयर्नािे सर्थमन करर्ाना असे सागंर्ार् की, आर्िा सरं्र्ी 
हनयर्नाला हवरोध नािी. परंर् , िे संर्र्ी हनयर्न कोित्यािी कत हत्रर् साधनाने िोर्ा कार्ा नये. र्ािसाने 
संयर् बाळगूनि प्रकवा ब्रह्मियम साभंाळूनि संर्र्ी हनयर्न केले पाहिजे. गाधंीवादी हविारावर दादासािेब 
गायकवाड यानंी िौफेर िल्ला केला व रे् म्ििाले, असा सयंर् ख द्द र्िात्र्ा गांधी यानंादेखील आपल्या 
आय ष्ट्यार् प्रारंभीच्या काळार् साभंाळर्ा आला नािी. त्याचं्या आत्र्िहरत्रारू्न आपिास असे पािावयास 
हर्ळरे् की, र्िात्र्ा गाधंींिे वडील र्तत्य शय्येवर असर्ानादेखील र्ािात्र्ा गाधंी िे आपल्या पत्नीबरोबर 
संभोग स ख घेण्यार् रर्र्ाि झालेले िोरे्. त्यािप्रर्ािे, र्िात्र्ा गाधंी यानंी काका कालेलकर यानंा 
पाठहवलेल्या पत्रारू्नदेखील; र्िात्र्ा गाधंींनी अहववाहिर् र् लींना पाठहवलेल्या पत्रािे जे उल्लखे आपिास 
पािावयास हर्ळर्ार्, यारू्निी र्िात्र्ा गाधंींिा संयर् कसा स टला िोर्ा, िे आपिास हदसून येरे्. र्िात्र्ा 
गाधंी याचं्यावर टीका करावी प्रकवा त्यानंा बदनार् कराव े म्ििून र्ी या गोष्टींिा उल्लेख करीर् नािी. 
र्रीदेखील र्िात्र्ा गाधंी यानंी वयाच्या ७० व्या वषी अहववाहिर् र् लींना पाठहवलेल्या पत्रारू्न देखील 
त्यािंा संयर् स टू शकर्ो यावर प्रकाश टाकण्याच्यादृष्टीने त्यानंी कालेलकरानंा हलहिलेल्या पत्रारू्न हदसून 
येरे्. असे म्ििून र्िात्र्ा गाधंी यानंी हलहिलेल्या पत्रार्ील कािी भाग दादासािेब गायकवाड यानंी स र्ारे 
१५ हर्हनटे सभागतिासर्ोर वािून दाखहवला. यावळेी त्यानंी असे साहंगर्ले की, िी पते्र हलहिर्ाना र्िात्र्ा 
गाधंींनी दाखहवलेला प्राजंलपिा र्ला र्ित्त्वािा वाटर्ो. र्रीदेखील, एक गोष्ट आपि लक्षार् ठेवायला 
पाहिजे की, र्िात्र्ा गाधंींनी आपल्या वयाच्या ३० व्या वषानंर्र ब्रह्मियम पाळण्यास स रूवार् केली. 
र्रीदेखील वयाच्या ७० व्या वषी र्िात्र्ा गाधंी याचं्यासारख्या प रुषािा सयंर् स टू शकर्ो, र्र र्ग सार्ान्य 
र्ािसाला सयंर् ठेवनू ब्रह्मियम पाळिे हकर्पर् शक्य आिे, यािा हविार करावयास िवा. सार्ान्य 
र्ािसाला २० रे् ४० या काळार् संयर् प्रकवा ब्रह्मियम साभंाळून संर्र्ी हनयर्न करिे अवघडि नव्िे, र्र 
अशक्य आिे. 

 
त्या काळार्ील सभागतिािे द सरे सभासद श्री. अली बिादूर खान असे म्ििाले िोरे् की, काँगे्रस 

पक्षाने जर संर्र्ी हनयर्नािे धोरि स्वीकारले र्र, हििन, र् क्स्लर् व इर्र सर्ाज या धोरिाला सर्र् 
हवरोध करर्ील व िे सरकार जनरे्र्ध्ये अहप्रय िोईल. र्ला येथे एक गोष्ट स्पष्ट करावयािी आिे की, र्ाझे 



           

हर्त्र श्री. रोिर् यानंी आपल्या ठरावार् असे क ठेिी म्िटले नािी की, संर्र्ी हनयर्नािे धोरि सवांना 
सक्र्ीिे कराव.े ज्यानंा आपली र् ले वाढवायिी असर्ील, त्यानंी र्ी ख शाल वाढवावीर्. र्ी देवािी देिगी 
आिेर्, असे जर त्यानंा वाटर् असेल र्र त्यानंा कोिीि अडव ूशकिार नािी, परंर्  गरीब क ट ंबार् लाखो 
र्ािसे आज अशी आिेर् की, रे् आपल्या र् लार् लींना दोन वळेेस प रेसे अन्निी देऊ शकर् नािीर्, त्यानंा 
अंगावर प रेसे वस्त्रिी देऊ शकर् नािीर्; त्यानंा हशक्षि देण्यािा प्रश्न र्र दूरि राहिला. अशा पहरक्स्थर्ीर् 
सर्ाजार् गहरबी दूर करिे, िे शासनािे कार् आिे आहि गहरबी दूर करण्यािा एक प्रभावी र्ागम म्ििजे 
लोकसंख्या हनयतं्रि िा आिे. या ठरावाद्वारे आम्िाला एक स िवायिे आिे की, ज्यानंा सरं्र्ी हनयर्न 
करावयािे असेल त्याचं्यासाठी सर्ाजार् अन कूल वार्ावरि हनर्ाि व्िाव े म्ििनू वगेवगेळ्या संस्थानंी 
आर्मथक र्दर् करावी आहि अशा लोकानंा संर्र्ी हनयर्न करण्यास र्दर् करावी. संर्र्ी हनयर्नािे धोरि 
सक्र्ीिे कराव,े असे कोिीिी व कधीिी म्िटले नािी. 

 
र्ाझे हर्त्र श्री. अली बिादूर खान यानंी जर्मनी व इटलीिे उदािरि हदले व साहंगर्ले की, त्या 

देशार् र् ले वाढहवण्यासाठी सरकार र् ले वाढहविाऱ्याला हवशषे आर्मथक र्दर् कररे्, त्यानंा बोनस देरे्. 
लोकसंख्या वाढहवण्यािे त्यािें िे धोरि आपि हविारार् घ्यायला िवे. या य क्क्र्वादािा सर्ािार घेर्ाना 
दादासािेब गायकवाड म्ििाले की, जर्मनी व इटली येथील ि कूर्शािी राष्ट्रानंा, र्ािसािंा वापर िा 
बंद कीर् वापरर् असलेल्या दारूसारखा करावयािा असर्ो. र्ी राष्ट्रे य द्धखोर आिेर् व इर्र राष्ट्रावंर 
आक्रर्ि करून त्यानंा य द्ध पेटवायिे असरे्. अशा य द्धार् उपयोगी पडावी म्ििनू त्यानंा लोकसंख्या 
आवश्यक असरे्. आपल्या देशाला अशी य द्धखोर भहूर्का घ्यावयािी आिे, असे र्ला वाटर् नािी. इर्र 
देशावर आक्रर्ि करून र्ो प्रदेश प्रजकावा, असे आपले धोरि नािी. त्यार् ळे जर्मनी व इटली यािंी 
उदािरिे आपिास उपयोगी पडिार नािीर्. 

 
दादासािेब गायकवाड यानंी एक हविार प नःप न्िा आग्रिाने र्ाडंला. रे् म्ििाले, आपल्या देशार् 

अपार दाहरद्र्य आिे. या देशार्ील लाखो लोकानंा दोन वळेेला पोटभर जेवििी हर्ळर् नािी. िजारो र्ािसे 
बेकार आिेर्. अशा या पहरक्स्थर्ीला आर्िे र्ंत्री असे सागंर्ार् की, आपल्या देशार् अन्नधान्ये वाढण्यािा 
वगे जास्र् आिे व त्या र्ानाने लोकसंख्या वाढीिा वगे कर्ी आिे. आपल्या देशार् जर अन्नधान्ये भरपूर 
असेल, र्र रे् गरीबाचं्या वाट्याला जारे् का? िा खरा प्रश्न आिे. यादृष्टीने देशार्ील बेकारी कशी कर्ी 
करावी. गहरबीिी धार कशी कर्ी व्िावी यादृष्टीने या शासनाने प्रयत्न केले पाहिजे. यासाठी शासनाने क ट ंब 
हनयोजनािे धोरि स्वीकाराव ेआहि सर्ाजार्ील बेकारी व दाहरद्र्य याला आळा घालावा. 

 
दादासािेब गायकवाड यानंी सर्ाजार्ील गरीबािें केलेले विमन कोिालािी अस्वस्थ करिारे िोरे्. 

रे् म्ििाले, आपल्या प्रारं्ार् गरीब सर्ाजार् दाहरद्र्य इर्के प्रिंड प्रर्ािावर वाढलेले आिे की, अनेकावंर 
आत्र्ित्या करण्यािा प्रसंग येर्ो. इर्केि नव्िे र्र कािी लोक आपल्या र् लाबाळानंा दोन वळेेला पोटभर 
जेवििी घालू शकर् नािीर्. या कल्पनेने र्ािसे आपल्या र् लािंा बळी देण्यास र्यार िोर्ार्. या सवम 
पहरक्स्थर्ीवर दादासािेब गायकवाड यानंी स िहवलेला एक र्ागम म्ििजे ‘संर्र्ी हनयर्न’ िाि आिे. 

 
दादासािेब गायकवाड म्ििाले की, र्ी काँगे्रस पक्षाला असे आवािन करर्ो की त्यानंी िा ठराव 

र्ान्य करावा व र् ंबई प्रारं्ार् संर्र्ी हनयर्नािे धोरि स रू करावे. परंर् , द दैवाने शवेटी र्र्दानािा प्रश्न 
आला. त्यावळेेस डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या स्वरं्त्र र्जूर पक्षािे सवम सभासद एका बाजूला र्र संपूिम 
हवधानसभेर्ील सभासद द सऱ्या बाजूला असे हित्र हनर्ाि झाले. सरं्र्ी हनयर्नाला हवरोध करर्ाना 



           

प्रत्येक पक्षािी भहूर्का वगेळी िोर्ी. काँगे्रस पक्षािा संर्र्ी हनयर्नाला पाठींबा िोर्ा. परंर् , कत हत्रर् र्ागाने 
संर्र्ी हनयर्न करण्याच्या र्ागास गाधंीवादािा प्रभाव असलेल्या काँगे्रसिा हवरोध िोर्ा. त्यािप्रर्ािे, प्रिदू 
र्िासभेिा हवरोध वगेळ्या कारिासाठी िोर्ा. रे् असे म्ििर् असर् की, संख्या िेि सार््यम आिे. असे 
म्ििण्यार्ागे त्यािंी भहूर्का हिटलर व र् सोहलनी यािंीि िोर्ी. याहशवाय, कम्य हनस्ट पक्षाला या धोरिािा 
हवरोध िोर्ा. कारि, भाडंवलशािी िे दाहरद्र्यािे र् ख्य कारि आिे, र्सा त्यािंा हविार िोर्ा. र् क्स्लर् 
लीगने हवरोध केला र्ो र् ख्यर्ः इस्लार् धर्ाच्या भहूर्केवर. इस्लार्च्या धर्मगं्रथार् सर्र् संख्या वाढवावी, 
असे म्िटल्यािे एका र् क्स्लर् लीगच्या सभासदाने साहंगर्ले. हििन सभासदानंीदेखील हििन धर्ाच्या 
भहूर्केरू्न हवरोध केला. अशा प्रकारे वगेवगेळ्या पक्षानंी वगेवगेळी भहूर्का घेर्ली. त्यार् ळे जेव्िा र्र्दान 
झाले, रे्व्िा ११ हवरुद्ध ५२ अशा र्र्ानंी िा ठराव पडला. त्याकाळी सभागतिार् एकूि १७५ सभासद िोरे्. 
परंर् , इर्र अनेक सभासद गैरिजर असल्यार् ळे सभागतिार्ध्ये एकूि र्र्दानासाठी ६३ सभासद िजर 
िोरे्, असे हदसरे्. 

 
डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यानंी १९३८ साली केलेले िे भाषि आहि दादासािेब गायकवाड यानंी 

या ठरावाला पाप्रठबा देर्ाना केलेले भाषि आजिी अत्यरं् र्ित्त्वािे आिे. आज जगार् इंग्लंड, अरे्हरका, 
जर्मनी, जपान यासारख्या राष्ट्राकंडे पाहिले र्र त्याचं्या लोकसंख्येच्या वाढीिा वगे शून्य टके्क आिे, असे 
हदसून येईल. शून्य टके्क यािा अथम असा की, हजर्की र् ले जन्र्ाला येर्ार् हर्र्कीि र्तत्य र् खी पडर्ार्. 
त्यार् ळे लोकसंख्या कायर् रािरे्. इंग्लंड-अरे्हरका यािंी लोकसंख्या १९६० साली जेवढी िोर्ी, रे्वढीि 
आजिी कायर् आिे. त्यार् ळे हवकासािी सवम फळे त्याचं्या पदरार् पडर्ार्. परंर् , भारर्ासारख्या देशार् 
दरवषी स र्ारे २ कोटीपेक्षा अहधक लोकसंख्या वाढर् आिे. म्ििजेि दरवषी या देशार् एक ऑस्रेहलया 
प्रकवा एक कॅनडा राष्ट्र जन्र्ाला येर् आिेर्. १९४७ साली आपल्या देशािी लोकसंख्या ३५ कोटी िोर्ी. र्ी 
आर्ा १०० कोटीच्या प ढे गेली आिे. यािा अथम असा की, गेल्या ५० वषार् आपल्या देशार् दोन नव ेभारर् 
हनर्ाि झाले आिेर्. त्यार् ळे आपला जो हवकास झाला, र्ो या लोकसंख्येने खाऊन टाकला व राष्ट्राच्या 
हवकासाच्या पदरार् कािीि पडले नािी. 

 
लोकसंख्या वाढीने, एक िर्त्काहरक हित्र पािावयास हर्ळरे्. लोकसंख्या वाढीिा वगे गरीब 

सर्ाजार् सवार् जास्र् आिे. त्यार्ानाने स हशहक्षर् शिरी भागार्ील र्ध्यर् वगाने क ट ंब हनयोजनािा र्ागम 
अवलंबून आपले क ट ंब हनयोजन केलेले आिे. र्ोठे कारखानदार, उद्योगपर्ी, नार्वरं् लोक यािंा प्रश्न 
वगेळा आिे. यानंीदेखील क ट ंब हनयोजन केलेले आिे. आजदेखील क ट ंब हनयोजनािी गरज जेथे जास्र् 
आिे अशा गरीब सर्ाजार् िा कायमक्रर् गेलेलाि नािी. ऐहर्िाहसकदृष्ट्ट्या आपि पाहिल्यास र्िाराष्ट्रार् 
१९६६ काळार् क ट ंब हनयोजनाला वगे आला िोर्ा. पि, १९७७ साली जनर्ा पक्ष सते्तवर आला व या 
कायमक्रर्ािी हपछेिाट झाली. १९७७ नंर्र या कायमक्रर्ाकडे कोित्यािी पक्षािे लक्ष गेले नािी. कारि, 
१९७६ साली या कायमक्रर्ािी अंर्लबजाविी अहनष्ट र्ागाने झालेली िोर्ी. त्यार् ळे १९६६ रे् १९७७ या 
काळार् उत्तर भारर्ार् काँगे्रस पक्षािा पराभव िोण्यास कारिीभरू् ठरला. पि, १९७७ नंर्र या प्रश्नाकडे 
कोित्यािी पक्षािे लक्ष गेलेले नािी, िे खरोखरीि देशािे द दैव आिे. आज देशासर्ोर लोकसंख्या वाढ, िे 
एक र्ित्त्वािे आव्िान आिे. व िे आव्िान आपि सर्थमपिे पेलावयास िवे. आजिे भा.ज.पा.िे कें द्रसरकार 
या धोरिािा अवलंब करील, असे र्ला वाटर् नािी. त्यािंा अप्रत्यक्ष र्ागाने या कायमक्रर्ाला हवरोधि आिे. 
त्याप्रर्ािे, िे कें द्रसरकार सते्तवर असेपयंर् या कायमक्रर्ािी प्रभावीपिे अंर्लबजाविी िोईल, असे र्ला 
वाटर् नािी. पि, ज्या राज्यार् काँगे्रस पक्ष सते्तवर आिे अशा राज्यार् काँगे्रस पक्षाने सवम सार््यांहनशी या 
कायमक्रर्ािा पाठप रावा केला पाहिजे. त्याहशवाय गहरबी, बेकारी आपि दूर करू शकिार नािी. या 



           

संदभार् डॉ. बाबासािेब आंबडेकर यानंी १९३८ साली दाखहवलेले द्रष्टेपि र्ला र्ोलािे वाटरे्. दादासािेब 
गायकवाड यािें संपूिम भाषि वािर्ानादेखील; रे् र् बंई प्रारं्ार्ील एक उत्तर् संवादपटू िोरे्, यािी 
आपिास खात्री पटरे्. कारि, त्यािें सवम य क्क्र्वाद हबनर्ोड िोरे् व प्रहर्पक्षावर िल्ला करर्ाना प्रभावी 
शब्दाने िल्ला करीर् असर्. दादासािेब गायकवाड याचं्या शर्ाब्दीहनहर्त्त त्यानंा र्ाझे हवनम्र अहभवादन. 
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दीघाय ष्ट्य लाभिे िे एक प्रकारे वरदान असरे्, द सऱ्या प्रकारे शाप असर्ो. म्िार्ारपिी क्रर्ाक्रर्ाने नार्वडें 
जवळ येर्ार्. क िी रागंर् येरे्; क िी पडर् झडर् िालर् येरे्. सारे र्ाडंीवर बसर्ार्, केस ओढर्ार्, 
आिखी कािी कािी करर्ार्, काहलदासाला ध ळीने र्ळलेल्या र्ोंडािे ि ंबन घेर्ा आले आहि र्ो धन्य 
झाला. र्ला रे् भाग्य लाभले नािी. रस्रे् हसर्ेंटिे झाले आिेर्, बंगल्यािे आवार फरसबंदी झाले आिे. 
काहलदासािे वैभव र्ला लाभर् नािी; परंर्  अंग ध ळीने र्ाखले जार् नािी, र्री नार्वडें, कपडे (अथार् 
र्ाझे) ओले करर्ार्. िेिी स ख कािी थोडे नािी. 

 
वरदानाप्रर्ािे म्िार्ारपिाला शापिी हर्ळर्ो. हजर्के वय वाढर् जारे्, हर्र्की स हृदािंी, 

हजवलगािंी अहधकाहधक र्ाटारू्ट िोर् असरे्. हवयोग र्री हकर्ी सिन करावरे्? कािीजि अगदी र्ाझ्या 
डोळ्यादेंखर् जगािा हनरोप घेर्ार् आहि र्ला त्यािें डोळे झाकाव े लागर्ार्. बरेि र्ाझ्यापेक्षा लिान 
असर्ार् परंर्  र्ाझ्या आधी जार्ार् आहि र्ाझ्या जीवनार् पोकळी हनर्ाि करर्ार् आहि र्ी कालपरत्व े
वाढर् जारे्. 

 
हजर्के वय वाढरे् हर्र्की कॅज्य अल्टीिी यादी वाढर् जारे्. या यादीर् दोन ठळक नाव े

डोळ्यासंर्ोर येर्ार् आहि िटका लावर्ार्. भाऊराव पाटील आहि भाऊराव गायकवाड. 
 
भाऊराव गायकवाड, भाऊराव पाटलाशंी सर्ानधर्ी िोरे्. भाऊराव पाटलाचं्याप्रर्ािेि भाऊराव 

गायकवाडानंी स्वर्ःच्या स्वाथाकडे, स खाकडे, भाकरीकडे कधी पाहिले नािी. दहलर् सर्ाज िेि त्यािें 
भलेर्ोठे क ट ंब िोरे्. त्या क ट ंबाला द ःखाच्या, कष्टाचं्या, अज्ञानाच्या गरे्रू्न वर काढण्यार् पहिल्या 
भाऊरावाप्रर्ािेि या भाऊरावािी ियार् गेली. भाऊराव गायकवाडानंी ऊन पाहिले नािी, र्िान पाहिली 
नािी. सायकल घ्यायिे आिखी दूरदूर आडवळिी गावारं्, र्िारवाड्ार् जायिे, अडििी सर्जून 
घ्यायिे, िार गोष्टी सागंायिे, हदलासा द्यायिे, दहलर्सर्ाजाच्या अडििी आहि र्क्रारी हलिून द्यायिे. 
अहधकाऱ्याचं्याकडे र्सेि जायिे आहि कसल्यािी प्रकारे अहर्शयोक्र्ी न करर्ा प्रत्यक्ष जे पाहिले, ज्या 
अडििी हदसल्या त्या शारं्पिे अहधकाऱ्यानंा सागंायिे. पहिले भाऊराव संर्ापी र्र िे भाऊराव अत्यंर् 
संयर्ी, सर्र्ोल वतत्तीिे, र्तदू वािीिे. हकर्ीिी संर्ाप आला असला र्री र्ोंडारू्न कठोर शब्द कधी हनघाले 
नािीर्. या बाबर्ीर् रे् न्या. रानड्ािें िेले िोरे्. रानडे गोखल्यानंा म्ििाले िोरे्, “शब्दार् जोर नको, 
हविारारं् जोर पाहिजे, जोर्दार हविारािंाि पहरिार् िागंला िोर्ो”. 

 
भाऊराव गायकवाडािंा सयंर् असाि िोर्ा. त्यार् ळे र्ोठे अहधकारी, र्ंत्री त्याचं्या शब्दाला र्ान 

देर्. भाऊरावािंा ६८ साली नाहशक येथे टोलेजंग सत्कार झाला. ना. यशवरं्रावजी िव्िाि, ना. 
वसंर्रावजी नाईक आले िोरे्. ना. वसरं्राव नाईकानंी फारि र्ार्मर्क भाषि केले. रे् म्ििाले, “भाऊराव 
गायकवाड भेटायला आल्यानंर्र हपशवीरू्न कागद काढायिे, आहि जे सागंायिे, रे् वािनू दाखवायिे. 
अहर्शय र्तदू भाषेर्, सर्जेल असे परंर्  थोडक्यार् सागंायिे, सागंिे झाले की उठायिे व िालू लागायिे. 
र्ी म्ििर् असे दादासािेब, एवढी घाई कसली? थोडे बसा. दादा न सरे् िसायिे आहि म्ििायिे, ‘छे! छे! 
र् म्िी कार्ार्ली र्ािसे, र् र्िा वळे घेिे बरे नािी आहि खरे म्ििजे र्ाझ्यार्ागेिी बरीि कारे् आिेर्. लोक 



           

र्ाझी वाट पिार्ािेर्. र्ला गेले पाहिजे. र्ाझ्या र्नार् येरे्, जे उच्च, पदवीधर आिेर्, जे स्वर्ः संस्कत र्ीिा, 
र्ोठेपिािा आहि हवद्वते्तिा टेंर्ा हर्रवर्ार् अशानंी सार् जन्र् घेर्ले र्री रे् जर्िार नािी, रे् 
दादासािेबानंा जर्ले आिे. ‘र्नॅसम’ म्ििजे काय िे दादासािेबाचं्याकडून हशकावरे्.” भाऊरावािंा िा 
संयर्, िा हर्र्भाषीपिा, िा व्यवक्स्थर्पिा फार पहरिार्कारक िोई. सरकारी दरबारी त्यानंा र्ान हर्ळे. 
र्सा अस्पतश्याचं्या झोपडीर्िी हर्ळे. एकदा कािी वकील र्ंडळीनी बाबासािेबापंाशी र्क्रार केली “िे 
भाऊराव आम्िाला प ढे येऊ देर् नािीर्, स्वर्ःि प ढे िोर्ार्, र्ान हर्ळहवर्ार्, आम्िी पदवीधर असून काय 
उपयोग. एका सार्ान्य खेडवळ र्ािसाने आर्च्यावर ‘बॉसहगरी’ करावी िे बरे नािी,” बाबासािेबानंी त्याना 
उत्तर हदले. “भाऊरावासारखे खेड्ापाड्ार् उपाशीर्ापाशी भटकण्यािे सार््यम र् म्िापाशी आिे काय? 
जन्र्भर त्याने जीवािे रान केले आिे. र् म्िी शिरार् वहकली करर्ा, प्रहर्ष्ठा हर्ळहवर्ा आहि प ढारी म्ििनू 
हर्रहवर्ा. भाऊरावाशंी स्पधा करू नका, उन्िार्ान्िारू्न, डोंगरदऱ्यारूं्न कधी पायी, कधी सायकलवर, 
कधी टागं्यारू्न, कधी र्ोटारीरू्न सबंंध र्िाराष्ट्र त्यानंी पायाखाली घार्ला आिे. प्रत्येक हजल्यार्, प्रत्येक 
खेड्ार्, प्रत्येक झोपड्ार् भाऊराव र्ाहिर् नािी असा र्न ष्ट्य सापडिे कठीि! कािी हठकािी आंबेडकर 
कोि िे कदाहिर् र्ाहिर् नसेल, परंर्  भाऊरावानंा सगळे गोरगरीब ओळखर्ार्” भाऊराव धोर्र सदरा, 
कोट घालून प्रिडायिे त्यानंा गरज नव्िर्ी. एकदा सर्ाजवादी पक्षाच्या प ढाऱ्याशी बाबासािेबािंी बोलिी 
िालू िोर्ी. बाबासािेबानंी या प ढाऱ्यानंा एक प्रसंगी कळहवले “र्ी बठैकीला येर् नािी. र्ाझे प्रहर्हनधी 
आहि हवश्वासू सिकारी भाऊराव गायकवाड र् म्िाला भेटर्ील. र्ाझे त्यािें हविार एक आिेर्, र्ला जे 
सागंायिे रे्ि रे् सागंर्ील. र्ाझा त्याचं्यावर पूिम हवश्वास आिे.” भाऊराव बैठकीच्या जागी वळेेवर जाऊन 
पोिोिले. रे्ि रे् ध ळीर् र्ळलेले धोर्र, र्ोि कोट. र्ागील ख िीवर बसले. सर्ाजवादी प ढारी जर्ले. 
बाबासािेबाचं्या प्रहर्हनधीिी वाट पाहिली, सवािे डोळे दरवाजाकडे िोरे्, आपापसार् बोलू लागले, “अिो, 
रे् भाऊराव गायकवाड केव्िा येिार? उशीर झाला, भाऊराव र्ागच्या ख िीवरून उठले आहि शारं्पिे 
म्ििाले, र्ीि भाऊराव गायकवाड.” र्ंडळींना खरेि वाटेना! िा खेडवळ र्ािूस बाबासािेबािंा प्रहर्हनधी 
कसा? बाबासािेब नखहशखारं् इंग्रजी पोशाखार् असर्ार्. प्रकाडं पंहडर् बाबासािेबािंा िा ‘हवश्वासू 
सिकारी’? जागहर्क कीर्ी हर्ळहविारे डॉ. आंबेडकर, हनरहनराळ्या देशार्ील हवद्यापीठारूं्न पदव्या 
हर्ळहविाऱ्या डॉ. आंबेडकराशंी यािें हविार हर्ळरे्ज ळरे् कसे असू शकर्ील? िा क िी र्री खेडूर् 
हदसर्ोय. प ढाऱ्यािंा गैरसर्ज लवकरि दूर झाला. भाऊरावानंी आपल्या हपशवीरू्न कागदपते्र काढली, 
र् दे्द र्ाडंले, प्रश्नािंी उत्तरे हदली. आपली बाजू सर्पमकपिे र्ाडंली. भाऊरावािंी वािी श द्ध, ओघपूिम, 
अस्खहलर्! नाहशकच्या गंगेसारखी संथ वाििारी. भाऊरावानंी बाबासािेबािंी वहकली पार पाडली. 

 
भाऊराव गायकवाड िे एक हकत्ता घेण्यासारखे राजकारिार्ील प ढारी िोरे्. हनर्मल िाहरत्रय, र्ध र 

वािी अहवश्रारं् रे्िनर् आहि हनस्सीर्, अर्याद ग रुभक्र्ी. बाबासािेबािें आहि त्यािें संबधं फार हविार 
करण्यासारखे िोरे् बाबासािेबानंी आपल्या असार्ान्य ब हद्धबळाने हसद्धारं् र्ाडंावरे्, हविार सागंावरे्, 
योजना आखाव्या आहि भाऊरावानंी श्रदे्धने आहि हिरीरीने सारे कत र्ीर्ध्ये आिाव.े बाबासािेब प्रकत र्ीने 
ब हद्धवादी, आपल्या प्रिंड गं्रथालयार् ज्ञानोपासना करण्यार् त्यानंा खरे स ख हर्ळर् असे. भाऊराव 
गायकवाडासंारखा कर्मबगार हशष्ट्य हर्ळाला नसर्ा र्र बाबासािेबािें हविार, बाबासािेबािंी स्वप्ने 
कदाहिर् त्या राजगतिार्ील गं्रथालयार्ध्येि राहिली असर्ी. कधी कधी बाबासािेब हविार र्ाडंायिे, परंर्  
कत र्ीिा प्रसंग आला म्ििजे सावधहगरीिा संदेश द्यायिे, र्ागेप ढे पायला सागंायिे. भाऊरावानंा र्ागेप ढे 
पाििे जर्र् नव्िरे्. भाऊरावानंा वाझं हविार असय वाटे. हविार कत र्ीर् उर्रल्याखेरीज त्यानंा भाकर गोड 
लागर् नसे. भाऊरावाचं्या कत र्ीला र्यादा असे. कत र्ीला त्यानंी कधीि बंधन घार्ले नािी. र्िाडच्या 
िवदार र्ळ्यािी गोष्ट घ्या. र्िाडला स रबा हटपिीसाचं्या खटपटीने, भाऊरावाचं्या पहरश्रर्ाने खूप र्ोठा 



           

रे्ळावा जर्ला. भाषिे झाली, ठराव झाले. म्िोरके बाबासािेब िोरे्. रात्रीच्या बैठकार् भाऊराव म्ििाले. 
“बाबासािेब, उद्या हर्रविकू काढायिी, सत्याग्रि करावयािा, िवदार र्ळ्यािे पािी प्यायिे. जे पािी 
ग रे-ढोरे हपर्ार् रे् आम्िी प्यायिे नािी म्ििजे काय? र्ला रे् सिन िोर् नािी सत्याग्रि केलाि पाहिजे. 
बाबासािेबानंी कौर् काने त्या र्रुिाकडे पाहिले व म्ििाले “भाऊराव, घाई करू नकोस, र् झे अंर्ःकरि र्ी 
जािर्ो. र् ला र्ळर्ळ वाटरे्, अपर्ान वाटर्ो, र्ो र्लािी वाटर्ो, परंर्  कािी गोष्टी सब रीने घ्याव्या 
लागर्ार्. आपि स्पतश्याशंी लढा िालहवला. सध्यार्री आपल्याला सरकारशी लढावयािे नािी. एकावळेी 
एकि शत्रू गाठला पाहिजे. भाऊरावानी प ष्ट्कळ िरकर् घेर्ली. परंर्  शवेटी बाबासािेबाचं्या ि कूर्ास र्ान 
हदला आहि सत्याग्रि र्िकूब ठेवला. िा रे्ळावा र्ला वाटरे्, १९२७ साली झाला असावा. परंर्  प ढल्या 
र्ािम र्हिन्यार् र्ंडळी प नः रात्री जर्ली. परर् आवशेािी भाषिे झाली. रात्री र्ंडळी जेवायला बसली. 
स्पतश्य सर्ाज र्ोठ्ा संख्येने िालून आला, िारी बाजूनी नाकेबंदी झाली. र्ाटार् र्ार्ी कालवली गेली, 
अस्पतश्यानंा बेदर् र्ार बसला. िा अत्यािार करिारे ब्राह्मिि िोरे् असे नािी; इर्र जार्ींनीिी त्याचं्याशी 
सिकायम केलं, दहलर्ाशंी झगडर्ाना खेड्ापाड्ार् ब्राह्मि-ब्राह्मिेर्र वाद रािर् नािी, सारे एकत्र येऊन 
र्िारवाडे जाळर्ार्. बायाबापड्ािंी अविेलना करर्ार्. इरावर्ीबाई कवे र्ला एकदा सागंर् िोत्या, “र्ी 
पाििी करण्यास गावोगाव प्रिडर् िोरे्. र्ीनिार गाव ेपाहिली परंर्  र्िारवाडे र्ला हदसले नािीर्. एका 
गावी र्ाझा र् क्कार् िोर्ा; अपरात्री भीर्-भीर् कािी र्िार र्ंडळी र्जकडे आली, आपली िहककर् 
साहंगर्ली, र्ी पाहिलेल्या गावारं्ील र्िारवाडे जाळले िोरे्.” अजूनिी खेड्ारं् हवहिरीवर र्िारानंा पािी 
हर्ळर् नािी, आठ-आठ हदवस त्यािंी आंघोळ िोर् नािी, स्पतश्याचं्या घरार् प्रवशे हर्ळर् नािी, न्िावी, धोबी 
त्यािंी कारे् करीर् नािीर्. आर्िा सर्ाज इर्का ब्थड आिे की, कान पकडून जबरदस्र्ी केल्याखेरीज 
र्ो कधीि बदलायिा नािी! र्िाडला रात्री जी र्ारिाि झाली, हर्च्यार् ळे बाबासािेबानंी सत्याग्रिािी 
संर्र्ी हदली. हर्रविूक हनघाली, आघाडीला भाऊराव, स रबा हटपिीस िोरे्. लाठ्ा खायला भाऊराव 
नेिर्ीि आघाडीवर असर्. प ढारी व्िायिे असेल र्र त्यानेि पहिली लाठी खाल्ली पाहिजे, असा 
भाऊरावािंा सकंल्प असे, आहि र्सेि वागले. भाऊराव दहलर्ािें प ढारी िोरे्. परंर्  द सऱ्या सर्ाजाशी 
त्यानंी कधीि वैर केले नािी. स्पतश्य जार्ीच्या प ढाऱ्याबरोबर त्यािें र्तै्रीिे आहि पे्रर्ािे संबधं असर्. या 
संबंधार् ळेि स्थाहनक संस्थाकंडून भाऊरावानंा हकर्ीर्री कारे् करून घेर्ा आली. काळारार्-सत्याग्रि 
िालू करून बाबासािेब लंडनला राऊंड-टेबल कॉन्फरन्सला गेले. भाऊरावानंी ५॥ वष े सत्याग्रि िालू 
ठेवला. जे जे घडले रे् बाबासािेबानंा कळहवले. र्ारिाि झाली; हर्िे फोटो लंडनला पाठहवले. जे घडले 
त्यािे वर्मर्ान कळहवले. बाबासािेबानंी लंडनच्या वर्मर्ानपत्रार् सत्याग्रिािी िकीकर् आहि फोटो प्रहसद्ध 
केले. आहि कॉन्फरन्सर्ध्ये ठासून साहंगर्ले, “र्. गाधंी स्वर्ःला अस्पतश्य सर्ाजािे प ढारी सर्जर्ार्. पि 
त्यािंा दावा र्ला र्ंजूर नािी. भारर्ार् काय घडर् आिे? अस्पतश्यावंर कसे आहि हकर्ी अन्याय घडर् 
आिेर्, रे् र्ी िव्िाठ्ावर आिले आिेर् रे् सर्जून घ्या.” या सत्याग्रिाच्या अक्ग्नहदव्यारू्न िोरपळलेल्या 
र्नाने प ढे बाबानंी संकल्प केला. “प्रिदूधर्ार् जन्र्लो असलो र्री प्रिदू म्ििून र्रिार नािी” आहि 
बाबासािेबानंी लक्षावधी अन यायासंि र्ी प्रहर्ज्ञा प ढे नागपूरला प री केली. 

 
र्तत्यूच्या पूवी भाऊराव उपिारासाठी प ण्यास आले िोरे्. िालवर् नव्िरे्, काळीज हबघडलं िोरं्. 

व्िील िेअरर्धून प्रिडर्ाना परंर्  आहधव्याहधकडे न पािर्ा हर्ळालेल्या हर्त्राबंरोबर आहि अन यायाबंरोबर 
प ढिे बेर् करीर् िोरे्, संकल्प सोडीर् िोरे्. ज ना इहर्िास सागंून नवा इहर्िास घडहवर् िोरे्, आहि असे 
करर्ा करर्ा भाऊराव गायकवाड शारं्पिे हनवािाप्रर् गेले! 

 
❦ 
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डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी १९३५ साली येवले येथे जािीर घोषिा केली की ‘र्ी प्रिदू म्ििनू 

जन्र्ाला आलो असलो र्री प्रिदू म्ििून र्रिार नािी!’ त्याचं्या या घोषिेिे देशभर पडसाद उर्टले! त्या 
काळार् डॉ. बाबासािेब आंबडेकरािें दोन हनष्ठावान अन यायी नाहशक हजल्यार् िोरे्. एक िोरे् दादासािेब 
गायकवाड आहि द सरे िोरे् अर्तर्राव रिखाबंे. 

 
                         

 
डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी येवल्यार् धर्ांर्रािी घोषिा केली त्यािे इहंगर् येवल्यार्ील राष्ट्रीय 

शाळेिे र् ख्याध्यापक, हवनय र्ंहदरािे संस्थापक आहि येवल्यािे गाधंीवादी काँगे्रस कायमकरे् आपटे 
ग रुजींना सर्जले! दहलर् हििन वा र् सलर्ान झाला र्र येवल्याच्या सावमजहनक िौदावर पािी भरण्याला 
अडथळा आिण्यािी शार्र् कोिािी सविाला िोर् नव्िर्ी, पि स्वर्ःला प्रिदू सर्ाजािे अंग र्ानिाऱ्या 
अस्पतश्यानंा पािी भरू देण्यािी सविांिी र्यारी नव्िर्ी! 

 
                

 
येवल्याच्या नगरपाहलकेर् काँगे्रस पक्षाला बि र्र् हर्ळाल्यानंर्र आपटे ग रुजींच्या आग्रिार् ळे 

नगरपाहलकेने ठराव केला की िौदावरिा स्पतश्यास्पतश्य भेद नष्ट करायिा. त्या प्रर्ािे सवम िौदावंर पाट्या 
लागल्या की येथे स्पतश्यास्पतश्य भेद र्ानला जार् नािी! शाळेर् जार्ाना हदसायिे की, त्या पाट्याखंाली 
बसूनि दहलर्-िहरजन हस्त्रया सविांना हवनविी करर्ािेर्, “भाऊ वाढ रे पािी, र्ाय वाढ ग पािी!” 
कोिाच्या हृदयाला पाझर फ टला र्र त्यानंा पािी हर्ळायिे, नािीर्र र्ासन् र्ास त्यानंा हवनवण्या करीर् 
खोळंबाव ेलागायिे! 

 
             

 
नगरपाहलकेने ठराव केला, पाट्या लावल्या र्री पहरक्स्थर्ीर् फरक पडला नािी यािे आपटे 

ग रुजींना आियमिी वाटले आहि हवषादिी वाटला! गावार्ल्या दहलर्ानंा व िहरजनानंा सविांिा भरवसा 
वाटर् नव्िर्ा. आपि कायद्याप्रर्ािे पािी भरले र्र सविम र्ारिाि करर्ील, बहिष्ट्कार घालर्ील अशी 
त्यानंा भीर्ी वाटर् असावी. आपटे ग रुजी ब िकळ्यार् पडले. काय कराव े रे् त्यानंा स िेना. र्ग त्यानंी 
दादासािेब गायकवाड आहि अर्तर्राव रिखाबंे या नाहशक हजल्यार्ील डॉ. आंबेडकराचं्या दोघा हनष्ठावान 
अन यायानंा पािारि करून त्याचं्या िार्ानंी िौदारू्न पािी काढण्यािा कायमक्रर् ठरवला. रे् आले. त्यानंी 
िौदारू्न पोिऱ्याने पािी काढले. आपटे ग रुजी रे् पािी प्यायले. आम्िी सेवादलार्ील र् ले व राष्ट्रीय 
शाळेिे र्ाजी हवद्याथी, आपटे ग रुजींच्या र्ालर्ीर् र्यार झालेले. आम्िी दादासािेब गायकवाडानंी 
िौदारू्न काढलेले पािी जािीरपिे प्यायलो! दादासािेबाचं्या र्नाला भयािा क ठे स्पशमिी झालेला नव्िर्ा! 

 
 



           

               
 
त्यानंर्र िौद बाटवले अशी सर्जूर् सनार्नी र्ंडळींनी करून घेर्ली व िौदावर बहिष्ट्कार 

घार्ला! पि गोड्ा पाण्यावािून िालिार कसे? र्ग गोर्ूत्र आहि गोर्य प्रशपडून िौद श द्ध करण्यार् 
आले आहि प न्िा पहिली पहरक्स्थर्ी कायर् झाली! आपटे ग रुजी या सवम प्रकाराने कािीसे िर्ाश झाले. 
पि आम्िी सेवादलार्ल्या र् लानंी व राष्ट्रीय शाळेच्या र्ाजी हवद्या्यांनी दादासािेबाचं्या िार्िे पािी 
प्यायल्याने त्यानंा आशािी वाटू लागली की नवी हपढी अस्पतश्यरे्ला थारा देिार नािी. र्ािसाकडे र्ािसू 
म्ििून पािील. 

 
              

 
आपटे ग रुजी व हवनय र्ंहदरार्ले सिकारी गावार् दर आठवड्ाला हभक्षाफेरी काढर्. या 

कायमक्रर्ानंर्र त्यानंा हर्ळिारी हभक्षा कािींनी बंद केली! पि आपटे ग रुजी डगर्गले नािीर्. गावार् कािी 
हठकािी सभा झाल्या. सरं्ािंी विने लोकापं ढे सागंण्यार् आली. ‘ऐसे कैसे रे सोवळे, हशवजा िोर्से 
ओवळे!’ ‘ऊस डोंगा परी रस नोिे डोंगा, कारे भ ललासी वरहलया सोंगा?’ असे संर्ानंी सर्ाजाला हविारले 
िोरे्. 

 
           

 
दादासािेब गायकवाडानंा त्या वळेी र्ी पाहिले. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें नाहशक हजल्यार्ले 

हनष्ठावान व हनभमय सिकारी म्ििून. नाहशकच्या काळारार् र्ंहदर-प्रवशेाच्या सत्याग्रिािेिी त्यानंी नेर्तत्व 
केले. डॉ. बाबासािेबानंी आपल्या अन यायानंा र्ीन गोष्टी साहंगर्ल्या िोत्या. ‘हशका, संघहटर् व्िा आहि 
िळवळ करा.’ (एज्य केट, ऑगमनाइझ अण्ड ॲहजटेट). येवल्याच्या कायमक्रर्ार् ळे आपटे ग रुजींसारख्या 
हनष्ठावान गाधंी हविाराच्या कायमकत्यािी दादासािेबानंा ओळख पटली. डॉ. आबंेडकराचं्या र्ीन र् द्द्ानंा 
आिखी दोन र् द्द्ािंी जोड हर्ळाली. हशका, संघहटर् व्िा, िळवळ करा, बदल घडवनू आिा (हरफॉर्म) 
आहि एकात्र्र्ा साधा (इटेंहग्रटी) असे दहलर् र् क्र्ीिे एक नव ेपंिशील र्यार झाले. 

 
                     

 
धर्ांर्रािी १९३५ साली डॉ. आंबेडकरानंी येवल्यार् घोषिा केली. त्या धक्क्यािा अपेहक्षर् 

पहरिार् व्िावा म्ििून एकवीस वष े त्यानंी वाट पाहिली. सवम धर्ांिा अभ्यास केला आहि १९४६ साली 
त्यानंी ब द्ध धर्ािी दीक्षा घेर्ली! ज्या कर्महवपाकाच्या आधारे सार्ाहजक हवषर्रे्िा बिाव केला जार् िोर्ा. 
त्यारू्न स्वर्ःिी, आपल्या अन यायािंी त्यानंी स टका करून घेर्ली. 

 
           

 
दादासािेब गायकवाड ज्या गाडीने संसदेच्या अहधवशेनासाठी हदल्लीला जार् िोरे्. त्याि गाडीने 

र्ीिी एकदा प्रवास करीर् िोर्ो. गाडी थाबंे त्या प्रत्येक स्टेशनवर त्यानंा भेटण्यासाठी दहलर् कायमकरे् 
आलेले हदसर् िोरे्. दादासािेब त्याचं्याशी रे्वढ्या वळेार् बोलर् िोरे्. त्यािें प्रबोधन करीर् िोरे्. डॉ. 



           

आंबेडकरानंा असे हनष्ठावान सिकारी व अन यायी हर्ळाले. त्यानंी राजकारिार् भाग घेर्ला. डॉ. 
आंबेडकर म्ििर् असर् की, राजकारि म्ििजे संभाव्यर्ािंा खेळ. (गेर् ऑफ पॉहसबल्स). र्ो खेळ 
दादासािेब गायकवाड नेकीने खेळले. शारं्ाबाई दािींच्यासारखे सिकारी कायमकरे् त्यानंी हर्ळवले आहि 
नाहशकसारख्या एका सनार्नी वतत्तीच्या गावार् सार्ाहजक सर्रे्िी ज्योर् त्यानंी रे्वर् ठेवली. गाधंी 
हविाराच्या र्ंडळींिािी हवश्वास त्यानंी संपादन केला. 

 
             

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्यासारखे हवभहूर्र्त्व आहि हववकेी नेर्तत्व िे अपवादभरू्ि असरे्. 

पि दादासािेब गायकवाडासंारखे हनष्ठावान व हवधायक कर्तमत्व असलेले अन यायी िी त्यािंी खरीख री 
शक्र्ी असरे्. 

 
 

❦ 
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बाबासािेबानंा, स भेदार रार्जी जसे गं्रथवािनासाठी प्रोत्सािन देर्, र्सेि दादासािेबाचं्या 

बाबर्ीर् हकसनराव जागरूक असर्. “भाऊ! रू् फार फार शीक. र्ोठी कीर्ी हर्ळव आहि आपल्या क ळाि ं
नाव जगार् गाजव!” असे भावड्ाला, त्यािें वडील हकसन र्िार, सर्र्ि सागंर् असर्. नाहशकच्या 
उत्तरेला बारा हकलोर्ीटर अंर्रावरच्या ‘बािगंगा’ या छोट्या नदीच्या काठी, वसलेल्या ‘आंब’े या गावी, 
दादासािेब जन्र्ले आहि हशकले. हिर्ाजी अप्पासंोबर् वसईिा हकल्ला लढविारे राजेबिाद्दर नारो शकंर 
याि गाविे. प ढे दादासािेब नाहशकला िायस्कूलला आले. रे्थे त्यािें ‘भावड्ा’ िे नाव, र्ालीर्र्ास्र्र 
पाठक यानंी ऐकले व वगमहशक्षकाचं्या सल्लार्सलर्ीने बदलून; नव्याने, भाऊराव कत ष्ट्िराव गायकवाड, असे 
नोंदले. शाळा राजेबिाद्दराचं्या वाड्ार्ि भरायिी. येथे बाबासािेबािेंिी आडनाव बदलल्यािी आहि 
हशक्षकानंीि नवनार्करि केल्यािे स्वाभाहवकपिे स्र्रि िोरे्. 

 
दहलर् हवद्या्यांना हशक्षिाबाबर् शाळेर् काय काय सिन कराव ेलागे, िे सगळ्यानंाि ज्ञार् झाले 

आिे. घालून पाडून बोलिे, द स्वास, हर्रस्कार आहि हिडीसहफडीस या अन भवारू्न, दादासािेबिी गेले 
िोरे्. पि हशक्षि िीि प ढे सरकण्यािी आहि सवम बदलण्यािी हकल्ली आिे, िी जािीव त्यानंा 
बालवयापासूनि झाली िोर्ी. 

 
हशक्षि िे वािन, र्नन, प्रिर्न, सार्त्य आहि हजद्द या पाि पायऱ्यारूं्न प्रगर् िोर् जारे्. डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकरािंा ‘हशका, संघहटर् व्िा आहि सघंषम करा’ िा सवमहवख्यार् संदेश, र्. फ ले याचं्या 
सावमजहनक सत्यधर्म आहि सत्यशोधक सर्ाजािी कार्हगरी, छत्रपर्ी शािू र्िाराजािें हक्रयाशील 
प्रोत्सािक राजकारि आहि र्िषी हवठ्ठल रार्जी प्रशदे व र्. गाधंींिे भारून टाकिारे कायम यार् ळे 
कालखंडि गहर्शील बनला िोर्ा. 

 
इंग्रज सरकारच्या र्याहदर् पि र्रीिी हशक्षिहवषयक उदार व सर्ावशेक दृहष्टकोनार् ळे 

आरंभीच्या हपढीर्ील सवमि कायमकत्यांना, जािकारानंा आहि केवळ पोटाथी नसिाऱ्या सर्जंस पालकानंा 
हशक्षिािे र्ित्त्विी कळले िोरे् आहि त्या र्ूल्यारू्न घडिारे, र्ानवी उन्नयनिी ज्ञार् झाले िोरे्. 

 
दादासािेबाचं्या हशक्षिासबंधंी हविारािंा परार्षम घेण्याआधी हब्रटीशाचं्या सर्ावशेक धोरिारं् ळे 

र्ागासवगीयारं् झालेल्या जागतर्ीिा हविारिी सर्जून घेिे आवश्यक आिे. कारि भाऊरावाचं्या हपत्यापयंर् 
िे लोि पोिले िोरे्. यािाि अथम िा जाळ आधी िागंलाि फ रफ रर् असला पाहिजे िे स्पष्ट आिे. 

 
र्ािसाचं्या सवम जहटल प्रश्नािंी र् ळं त्याचं्या अज्ञानार् असर्ार्. भगवान गौर्र् ब द्धानंी र्र ज्ञान 

म्ििजेि प्रकाश, असे म्िटले आिे. शोषिर् क्र्ीिी शाश्वर् पायवाट म्ििजे हशक्षि. दीनदहलर्ािें दैन्य 



           

संपहवण्यािे एकरे्व साधन म्ििजे हशक्षि. हशक्षिाने र्ािूस घडर्ो. शीलहनर्मर्र्ीिी वाट स कर िोरे् आहि 
िाहरत्रयािीिी र्िर्ी ध्यानार् येरे्. पि हशक्षि उदासपिाने, नाईलाजाने घेिे करंटेपिािे ठररे्. रे् अत्यरं् 
डोळसपिे आत्र्सार् करिे आहि अटीर्टीच्या प्रसंगी जीवनार् िार् यमपूिम र्ारर्म्याने उपयोहजण्यािे 
रं्त्रिी आत्र्सार् कराव ेलागरे्. 

 
गोपाळबाबा वलंगकर िे सजग कायमकरे् पहिल्या हपढीिे प्रहर्हनधी ठरर्ार्. ४ र्ािम १८९५ ला 

दापोली र् क्कार्ी कोकि रत्नाहगरी पहरसरार्ल्या ‘नीि लोकािंी’ एक र्ोठी पहरषद त्यानंी भरहवली िोर्ी. 
त्या पहरसरार्ील र्िार, र्ागं, िाभंारािंी िी अभरू्पूवम सभा िोर्ी. 

 
प ण्यालािी त्यानंी अशीि सभा भरवनू त्यार् भावपूिम भाषि केले िोरे्. त्यावळेी त्यानंी केलेल्या 

ठरावार्, ‘सरकारने र्ागासवगीयासंाठी शाळा स रू कराव्यार्, धर्मशाळा काढाव्यार्, त्यानंा व्यापार 
करण्यास प्रोत्सािन व साय कराव ेआहि सरकारी नोकरीर् प्रवशे द्यावा.’ अशा वस्र् हनष्ठ व कालोहिर् 
र्ागण्या केल्या िोत्या. 

 
२४ नोव्िेंबर १९०३ ला हशवरार् जानबाजी काबंळे यानंी प िे हजल्यार्ील सासवड हवभागार्ील 

एकावन्न गावाचं्या र्िारािंी सभा बोलहवली िोर्ी. आपल्या ‘सोर्वशंीय हर्त्र’ या हनयर्काहलकारू्न 
हशक्षिहवषयक आहि सवांगीि जागतर्ीिा संदेश रे् र्ळर्ळीने आपल्या बाधंवानंा देर् िोरे्. 

 
र्ध्यप्रारं्-हवदभार् र्र कर्ालीिी हशक्षिहवषयक आस्था आढळरे्. हकसन फागजूी बनसोड, 

त्याकाळी हशक्षि घेऊन कंपोप्रझगिे कार् करिारी त्यािंी पत्नी र् ळसाबाई हकसन बनसोड यानंी स्वर्ःिा 
हशळाछापािा छापखाना टाकला िोर्ा. १९०७ साली िोखारे्ळा कला शाळा, वसर्ीगतिे स्थापन केली 
िोर्ी. 

 
गिेश अक्काजी गवई यानंीिी अशीि कारे् स रू करून रेटली िोर्ी. गोंहदया येथे १९०९ साली 

काहलिरि नंदागवळी यानंी स्वर्ःिे रुपये र्ीन िजार खिम करून अस्पतश्य र् लींसाठी त्यावळेी शाळा 
काढली िोर्ी. हवदभम अकोल्यािे जानूजी खंडारेिी बोहडंग िालवर् िोरे्, त्यावळेच्या दशरथ लक्ष्र्ि 
पाटील यानंीिी १९१३ र्ध्ये हशक्षिाच्या बाबर्ीर् भरीव कायम केले िोरे्. 

 
त्यावळेी भरवलेल्या र्िार स धारक िळवळीर् व त्याचं्या सभेर् सादर केलेल्या ठरावार्िी अग्रक्रर् 

अस्पतश्याचं्या हशक्षिाला हदला आिे. पोटजार्ींर्ध्ये हववाि िोण्यािी गरज प्रहर्पादन केली आिे. ख ळिट 
िालीरीर्ींिा त्याग करण्यािे आवािनिी केलेले आिे. या १९१३ च्या पहरषदेिी पहरिर्ीि प ढे भारर्र्ंत्री 
र्ाँट्येंग्यू यानंा हनवदेने सादर करण्यार् झाली. 

 
अन्य कािी व्यक्र्ी धार्मर्क के्षत्रार् कािी कार् करीर् िोत्या. रार्टेकिे सरं् हवठोबा र्नू पंडे यानंी 

नागपूरच्या रघूजीराजे भोसले याचं्याकडून १९०७ साली अंबाळा र्लावाकाठी अस्पतश्याचं्या पूजासोयीसाठी 
स्वरं्त्र हशवालय बाधंायला देिगी घेर्ली िोर्ी. 

 
हशक्षिािा हविार करर्ा दादासािेब गायकवाडािें हशक्षि दोनदा प्लेगच्या हिर्टीर् अडकले. 

दिाव्या वषी रे् िौथी पास झाले िोरे्. प ढे इंग्रजी िौथीर् म्ििजे आठवीर् आले. १९१४ ला प्लेग आहि 



           

र्िाय द्ध जोरार् िोरे्. हशक्षि थबकले. शरे्ीिी सवमि कारे् भाऊराव हशकून र्रबजे झाले. १९१८ ला प न्िा 
प्लेगने किर केला. 

 
झालेल्या हशक्षिावर भाऊरावानंी ‘एक्साईज’ खात्यार् कािी काळ नोकरी केली. प ढे ‘पोस्ट आहि 

टेहलग्राफ खात्यार् रे् रूजू झाले. पि बगदादला बदली झाल्याने कत ष्ट्िरावानंी नकार हदला. त्यार् वयाच्या 
नवव्या वषी लग्निी झालेले िोरे्ि. 

 
१९२० साली नाहशक येथे स रु झालेल्या शािू छत्रपर्ी बोहडंगवर अधीक्षक म्ििून रे्व्िािे सिंालक 

के. बी. जाधव यानंी त्यािंी नेर्िूक केली. पगार वीस रुपये र् क्रर केला गेला िोर्ा. 
 
हवद्या्यांच्या र्ानहसकरे्शी आहि त्याचं्या हवश्वासी भाऊरावािंा प्रत्यक्ष संबधं आला िोर्ा. 

सत्यशोधक िळवळीिे लोि आहि बाबासािेबाचं्या र्ूकनायक बहिष्ट्कत र् भारर्ािा आहि अन भवारू्न उभ्या 
राििाऱ्या िळवळीिा प्रभाव छोट्या र्ोठ्ा गोष्टीर् प्रर्ीर् िोर् िोर्ा. 

 
सक्र्ीिे र्ोफर् हशक्षि, हशक्षिासाठी हशष्ट्यवतत्ती, वसर्ीगतिे बाधंण्यािे ठराव, सरकारी नोकऱ्यारं् 

प्रवशे, राजकीय िक्कािी र्ागिी यािंा धोषाि लावला गेला िोर्ा. हवठ्ठल रार्जी प्रशदे, हशवरार् जानबा 
काबंळे, िंदावरकर, र् ंबई हवधीर्ंडळ सदस्य रावसािेब सीर्ारार् केशव बोले यािंा ४ ऑगस्ट १९२३ िा 
ठराव खूपि गाजला िोर्ा. बोहडंग बाधंिे, उभारिे िे कार् सावमजहनक कार् म्ििनू र्ान्य झाले िोरे्. 

 
हशक्षि िे सवम घटक प्राप्र्ीिे र्ाध्यर् असले र्री संध्याकाळच्या िलू पेटण्यािी ज्याचं्या घरार् 

वानवा आिे, अशा क ट ंबार्ील र् लानंा रे् साध्य िोिे द रापास्र् िोरे्. र् लगा एकदा बोहडंगार् गेला की, 
त्यािी रािण्याहशकण्यािी व्यवस्था िोिार. त्याचं्या प ढच्या जीवनािी पायाभरिी िोिार आहि घरार्ले 
एक खारे् र्ोंड व त्यािी जबाबदारी कर्ी िोिार असे सर्ीकरि अहशहक्षर् पि अन भवी आईबापाना सर्जर् 
िोरे्. त्यार् ळे त्या काळार् र्ागासवगीयासंाठी खूप छात्रालये हनघाली िोर्ी. इर्केि नव्िे, र्र प ढे 
औरंगाबादेस हर्प्रलद र्िाहवद्यालय आहि त्यािें छात्रालय असल्याकारिाने हवदभम र्राठवाड्ार्ील 
हकत्येक र्ान्यवरानंा हशक्षि घेिे शक्य झाले. 

 
र्. गाधंीजींच्या श्रर्प्रहर्ष्ठेच्या िळवळीिािी दादासािेबावंर प्रभाव पडलेला िोर्ा. अधीक्षक 

असर्ाना स्वर्ःिी सगळी कारे् स्वर्ः करिे, खोली नीट व स्वच्छ लाविे, शिेाने सारवनू हनगा राखिे िी 
कारे् र्र दादासािेब करीर्ि पि आिखीिी दोन अहलहखर् हनयर् रे् हनष्ठेने व हनग्रिाने पाळायिे. 
बोहडंगार्ील सवम र् लािंी जेविे झाल्याहशवाय रे् स्वर्ः कधीि जेवायला बसर् नसर्. सरकारवाड्ाच्या 
सावमजहनक वािनालयार् जाऊन र्ाक्सम, लेहनन, एंगल ्, गाधंी, रूसो, व्िाल्टेअर, एडर्ंड बकम , जेस्फरसन, 
थॉर्सन पेन आहि अन्य गं्रथािें वािन करण्यािी सवय त्यानंी लावनू घेर्ली िोर्ी. पोरािें जेवि झालेले 
असे. त्यािे र्ाट वाढून झाकून ठेवलेले असे. त्याचं्या हनवासी कायालयाला बािेरून क लूप त्यावळेी असे, 
पि आर्ल्या दाराने, रे्थे प्रवशेिी करर्ा येर् असे. सावमजहनक कायार् व िारिौघार् वावरिाने, ‘आर् 
एक, बािेर एक’ असे वर्मन ठेव ूनये अशी त्यािी धारिा िोर्ी. 

 



           

अस्पतश्यर्ा हनर्ूमलन आहि हशक्षिाकडे व हवद्या्यांकडे लक्ष िे ध्येय दादासािेबानंी त्या काळी ठेवले 
िोरे्. पि िीि त्यािंी दृष्टी त्याचं्या प ढल्या अधमशर्काच्या सर्ग्र सर्ाजकायार्िी त्यानंी कसोशीने 
हटकहवलेली पािावयास सापडरे्. 

 
राजषी शािू छात्रावासार्ि त्याचं्यार्ील सर्ाजसेवक, कायमकर्ा व राजकारिी घडर् गेला. 

सावरकरािंी सशर्म स टका हब्रहटशानंी केली िोर्ी. त्यानंी रत्नाहगरीला अस्पतश्यर्ा हनवारिािे व पहर्र् 
पावन र्ंहदरािे कायम स रू केले िोरे्. र्. गाधंीजीच्या हखलाफर् स्वराज्य िळवळीिे अपयश स्पष्ट झाल्याने 
त्यानंीिी ‘िहरजन’ आहि िहरजनोद्धारावर लक्ष कें हद्रर् केले िोरे्. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी र् ंबईर्ध्ये 
२० ज लै १९२४ ला बहिष्ट्कत र् हिर्काहरिी सभेिी स्थापना केली िोर्ी. परंपरा न सोडिारे भावनाप्रधान पि 
सोयीिे राजकारि करिारे गाधंीजी एकीकडे; र्र प्रखर ब हद्धवाद, सडेर्ोड र्कम पद्धर्ी आहि दंभस्फोट 
करिारे डॉ. बाबासािेब आबंेडकर एकीकडे, असा लढा त्यावळेी उभा राहिलेला स्पष्टपिे हदसर् िोर्ा. 
दहलर्ोद्धार करिारे आहि सवम प्रिदू सर्ाजािे प्रहर्हनधीत्व करिारे एकरे्व आपिि; अशी आपली प्रहर्र्ा 
हनर्ाि करिाऱ्या र्िात्र्ाजींना डॉ. आंबेडकरानंी शि हदला िोर्ा. गोलरे्ज पहरषद - प िे करारापयंर् या 
दोघारं्ील िे शब्दय द्ध आहि कत र्ीय द्ध िालूि िोरे्. सवम थरारं्ील दहलर् बाबासािेबाचं्या नेर्तत्वाभोवर्ी 
खेिले जार् िोरे्. र्त्कालीन लाभासंाठी, पदासंाठी आहि डॉ. आंबेडकरानंा हवरोध करण्याच्या ईष्ट्येने 
कािी नेरे् ‘काँगे्रसवासी’ िी िोर् िोरे्, र्. गाधंीजींच्या वधानंर्र आहि स्वारं्त्रयप्राप्र्ी व घटनाहनर्मर्र्ी आहि 
हनवडि कानंंर्र िी र्र्लबी प्रहक्रया फारि र्ीव्र झाली िोर्ी. दादासािेब गायकवाड आपल्या नेत्यापासून व 
राजकीय ग रूपासून कधीिी दूर गेले नािीर्. बापूसािेब राजभोज, आर. डी. भडंारे, बाळासािेब हर्रप डे, 
वगैरे र्ंडळी आहि जगजीवनरार्सारखे नेरे् दादासािेबानंी जवळून पाहिलेर्. पि ‘एकदा ज्याला देव 
र्ानले व श्रद्धा हदली र्ी कायर्िी’ िे त्यािें ब्रीद िोरे्. 

 
प ढेिी बाबासािेबाचं्या हिरे्ला साक्ष ठेवनू त्यानंी शपथ घेर्ली िोर्ी की, ‘र्ाझ्या हजवार् जीव 

असेपयंर् बाबासािेबािंें कायम प ढे नेण्यािा प्रयत्न करीन.’ 
 
बाबासािेब आहि दादासािेब यानंी फार र्ोठ्ा प्रर्ािार् अनेक के्षत्रार् कायम केले आिे. र्िाडिा 

िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि, काळारार् र्ंहदर िळवळ, स्वरं्त्र र्जूर पक्ष, श.ेका. फेडरेशन, सर्र्ा सैहनक 
दल, र्ज रािे, श्रहर्कािे, वठेहबगारािें, खोर्ीिे, भहूर्िीनािें वर्नदारािें हकर्ीर्री लढे आिेर्. पि 
दादासािेबानंी बाबासािेबािें हशक्षिहवषयक संदेश फारि कसोशीने व हनग्रिाने अर्लार् आिलेर्. 

 
हशकिे िी सार्त्यपूिम अशी अखंड, अहवरर् प्रहक्रया असरे्. कोिािीकडून र्यारी ठेवली र्र 

हशकर्ा येरे्. एखाद्या भजनी ब वापासून, र्र्ासगीर, जलसाकार, रे्ळेवाले, हवद्याथी, कायमकरे्, हवहवध, 
पक्षािें - हवरोधी र्र्ािें कािी नेरे् याचं्याकडूनिी आपल्याला जे आहि हजर्के िव ेआिे. रे् प्राप्र् करण्यार् 
त्याचं्याकडून नव ेकािी हशकण्यार् दादासािेब र्त्पर असर्. 

 
बाबासािेबानंी हशक्षिाबद्दल एक र्ूलभरू् सूत्र हवशद केले िोरे्. ‘बहिष्ट्कत र् लोकानंी प्राथहर्क 

हशक्षिाकडे द लमक्ष करू नये र्सेि उच्च हशक्षिाकडे लक्ष प रवाव.े’ एकदा हशक्षिािी अक्षयवल्ली िार्ाशी 
आली र्र हर्िी प्रभाहवर्ा िढर्ीवाढर्ीि असावी, असे त्यािें म्िििे िोरे्. 

 



           

र् लींच्या व हस्त्रयाचं्या हशक्षिाबद्दल बाबासािेब आहि दादासािेब गायकवाडिी अहर्शय दक्ष असर्. 
रे् आग्रिाने म्ििायिे. ‘अस्पतश्याचं्या क ट ंबानंी प्रगर्ीपथावर वाटिाल करायिी असेल र्र त्याचं्या घरच्या 
गतहििी, र्ार्ा पि स हशहक्षर् िव्यार्. हस्त्रया जर अडािी, अज्ञानी असर्ील र्र र्ो सर्ाज कधीिी उन्र्र् 
िोिार नािी.’ िी आशयसूते्र दादासािेबानंा पटली िोर्ी. आपल्या धकाधकीच्या, भारर्भरच्या भटकंर्ीच्या 
धबडग्यार्िी दादासािेब र् लींिे हशक्षि अग्रक्रर्ािे र्ानर्. 

 
नाहशक येथे जून १९४४ ला रर्ाबाई आंबेडकर हवद्यार्मथनी वसहर्गतिािी स्थापना करण्यार् 

दादासािेबानंी हिरीरीने भाग घेऊन प्रत्यक्षार् आिले. प ढे त्यािा पसारा आहि हवद्यार्मथनीसंख्या इर्की 
वाढली की, १९६२ र्ध्ये नाहशकच्या नेिरू उद्यानाजवळच्या नव्या इर्ारर्ीर् नेण्यािेिी कार् त्यानंी 
र्ित्वाने पूिम केले. 

 
हशक्षिावर घाला पडण्यािा प्रसंग आला र्र दादासािेब वाघासारखे धावनू जार्. र् ळार्ि दहलर् 

हवद्या्यांना अन्य शाळािालक, अनेकानेक कारिे दाखवनू प्रवशेि देर् नािीर्. आर्ा र्र खाजगी 
संस्थार्ध्ये, शाळार्िहवद्यालयार्ध्ये, शासनािे पहरपूिम अन दान घेऊनिी, अल्पसंख्याक स्वरं्त्र ससं्थाचं्या 
नावाखाली, िी दंडेली वाढरे्ि आिे. 

 
त्यार् ळे सरकारी ससं्था आहि त्यािंी बदलर्ी धोरिे यािंा दादासािेब सर्र्ि कानोसा घेर् असर्. 

१८ जानेवारी १९३९ र्ध्ये नाहशक येथील र् लािें सरकारी िायस्कूल बंद करण्यािा प्रस्र्ाव िोर्ा. 
दादासािेबानंी त्यावळेी र्ीव्र लढा उभारून त्यास अटकाव केला. 

 
र्नर्ाड येथे गरीब र् लासंाठी त्यानंी अनेक छात्रालये स रू केलीर्. र् लाचं्या रािण्यािी, 

खाण्याहपण्यािी आहि अभ्यासािी योग्य सोय व्िावी यािी रे् काळजी घेर्. र्नर्ाडिी ‘अनाथ हवद्याथी 
आश्रर्’ िी संस्था दादासािेबाचं्या प्रयत्नािें प्रर्ीक म्ििर्ा येईल. 

 
स्कूल बोडािे िेअरर्न म्ििनू कार् करर्ानािे हकर्ीर्री अजब व दािक अन भव दादासािेबाचं्या 

गाठीशी िोरे्. हशवाहशवीिा हवटाळ पाळिारे अनेक संस्थािालक त्यानंी अन भवले िोरे्. अशा शाळा त्यानंी 
बंद केल्या आहि सगळ्यािें एकत्रीकरि करून त्यानंा नव्या हनयर्ावलीने उहिर् कारे् करण्यास आहि 
स संस्कत र्पिािे वर्मन करण्यास भाग पाडले. 

 
दादासािेबािंा कार्ािा दाडंगा उरक आहि धडाका जबरदस्र् िोर्ा, पैशानोटािंी लाि देऊन 

त्यािें र्ोंड बंद करण्यािे, त्यानंा ग ंडाळून, हवकर् घेऊन प्रर्धे करण्यािेिी अनेकानेक प्रयत्न झाले. पि ऐन 
पंिहवशीर् ज्याने बाबासािेबािंी सभा उधळू पाििाऱ्या त्याचं्या छत्रपर्ी शािू बोहडंगिे संिालक सभंाजी 
रोकडे आहि जाधव र्ंडळींना अफरार्फरीिा, पैसे खाल्ल्यािा आरोप-आहि पोहलसार् सोपहवण्यािा धाक 
घार्ला िोर्ा, त्यािें दार् त्याचं्याि घशार् घालून नार्ोिरर् केले िोरे्. त्याचं्यावरील १५० रु. िे देिे 
काढिाराना रु. २०/- प्रर्ािे आपि वषमभरािा पगार घेर्लाि नािी. िालकानंी कधी हदलाि नािी. र्ो 
वळर्ा करून आपलेि ९० रु. येिे बाकी आिे असे सागंून, आरोप र्ागे घ्यायला भाग पाडून राजीनार्ा 
हदला िोर्ा. 

 



           

सावमजहनक कायमकत्यांवर अनेक खोटेनाटे आरोप िोर् असर्ार्ि. बाबासािेबािंा उजवा िार् 
असलेल्या दादासािेबावंरील त्यािंा हवश्वास अनेकािंा पोटशूळ उठवायिा. प नाजी लप्रळगकर, आर. आर. 
भोळे, जी. एर्. जाधव उफम  र्डकेब वा याचं्या उपयोगाने दादासािेबानंािी बरेवाईट ऐकाव ेलागले. 

 
हशक्षि िे जनर्ाजनादमनाशी संवाद संपकािे साधन आिे, असे दादासािेब सर्जर्. हवटेकरबाबा 

नावािे एक कथेकरी रार्कत ष्ट्ि अन्य देवदेवर्ा याचं्याबद्दल इर्क्या वगेळ्या र्ऱ्िेने बोलर् की पटले, 
आवडले नािी र्री ऐकर्ि रािावसेे वाटे. त्यािें ऐकण्यार् दादासािेबानंा आनंद वाटे. 

 
आंबेडकरी िळवळ आंबेडकरी जलसाकारानंी वािर्ी आहि धगधगर्ी ठेवली. जलसाकार 

जागल्यािें, जनजागरिािे कार् करर्ार्. जलसा कालावरं्ानंा; रंजनापलीकडच्या लोकभावना व 
लोकहशक्षिािी जािीव दादा करून देर्. नाहशकिे पाटील आहि प्रपपळगाविे गिपर् र्ोरे याचं्याशी त्यािंा 
संपमक असे. 

 
आपल्या ग्रार्ीि जनरे्वर, हर्च्या र्नाच्या र्ोठेपिावर दादासािेबािंा प्रिंड हवश्वास िोर्ा. 

सार्ान्याशी अगदी साध्या गावरान भाषेर् ख र्ासदार पद्धर्ीने संवाद साधिारे रे् असार्ान्य नेरे् िोरे्. 
सगळयाबंद्दल त्यानंा आत्र्ीयर्ा असे. 

 
कूळकायदा, खोर्ी, क ट ंब हनयोजन हबल, झोपडपट्ट्ट्या, नदीकाठच्या पूरग्रस्र् वसािर्ी, खोटी 

र्ापे घेिारे व्यापारी, र्लाठी, पटवारी, क ट ंब हनयोजन हबल, याचं्यापासून र्ो प नवमसन आहि अनेक 
कहर्शन्स व योजनावंर खासदार म्ििून दादासािेबानंी सर्रसून, सवमस्व ओरू्न कार् केले आिे. 
अपयशारू्निी िळवळ करण्यासाठी आत्र्हवश्वास गोळा करिारे अनोखे असे रे् कायमकरे् िोरे्. क ट ंब 
हनयोजनाबद्दल र्र रे् म्ििायिे - “ग्रार्ीि जनर्ा हनरक्षर असली र्री खरे हिर् कशार् आिे. िे हर्ला 
िागंले सर्जरे्.” नसबंदी शस्त्रहक्रयेबद्दल अशी धारिा व सार्ान्यजनािें र्न वाििारा िा हवरळा नेर्ा िोर्ा. 

 
हवद्या्यांिे उज्ज्वल भहवष्ट्य आहि सवकंष कल्यािािा वसा दादासािेब गायकवाड यानंी घेर्ला 

िोर्ा. जे फक्र् ग्राहंथक अभ्यासाकडेि लक्ष देर्ार्, प्रकत र्ीिी िेळसाडं करर्ार्, अशा हवद्या्यांिी त्यानंा 
अहधक काळजी वाटे. त्यानंी आपल्या भाषिार् प्रकटपिाने, हवद्या्यांनी असे कधीिी करू नये, असे 
बजावनू ठेवले आिे. त्याचं्याि शब्दार् “कािी हवद्या्यांना हशक्षिािी इर्की आस लागली आिे की, रे् 
शारीहरक प्रगर्ीकडे हबलकूल लक्ष देर् नािी. रे्व्िा अभ्यासाप्रर्ािेि स्वर्ःच्या प्रकत र्ीिे स द्धा त्यानंी 
अध्ययन केले पाहिजे.” (बहिष्ट्कत र् हवद्याथी संरे्लन अध्यक्षपदावरून १५ रे् १९३७ ला केलेले भाषि. 
वतत्तान्र् जनर्ा २५·५·१९३७.) 

 
दादासाहेब गायकवाड हे लोकिेरे् होरे्. िंर्रच्या स्वयरं्न्य संणधसाधंूिी त्याचंा ‘धोर्ऱ्या’ म्हिूि 

उपहासही केला. पि लोकाणभरु्खरे्ची सदैव र्ाग हे दादासाहेबाचं्या िेर्तत्वाचे रू्लगार्ी वैणशष्ट्य होय. 
रे्थे रे्थे व रे्व्हा रे्व्हा दीिदुबळयांचे प्रशि उपिस्थर् होर्ार्, र्ग रे् व्यिक्र्गर् असो की सावमर्णिक 
बाबर्ीर् असोर्, रे्थे दादासाहेब बंदुकीच्या गोळीसारखे रु्टूि पडर्ार्.” (लोकाचंा र्ािूस दा. र्ा. 
रूपवरे्. धर्मज्योर्ी - दा. गा. गौरव णवशेषाकं – पत. ४०, १५ ऑक्टो. १९६८) 

 



           

दादासािेब िे बौद्ध सर्ाजार्ले पहिले ‘पद्र्श्री’ िोर्. त्यािें आय ष्ट्य िी सर्पमिािी गाथाि 
असल्याने २६ जाने. १९६८ र्ध्ये त्यानंा ‘पद्र्श्री’ िा हकर्ाब बिाल केला िोर्ा. डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरानंी, दादासािेब वळेोवळेी खूप पते्र हलहिली आिेर्. त्यािंा हवश्वास, घरोबा आहि आस्था या 
गोष्टीला दादासािेब सवमस्वी पात्र िोरे्, िीि त्याचं्या कायमक शल व्यक्क्र्त्त्वािी सवार् र्ोठी गोष्ट आिे, यार् 
शकंाि नािी. 

 
त्याचं्यानंर्रच्या बि संख्य कायमकत्यांनी त्याचं्या कार्ाला र्नःपूवमक दाद हदली आिे. पेरूर्ल 

कहर्टीवरील त्यािें कायम, पायाला प्रभगरी लावनू अख्खा भारर् त्यानंी प्रपजून काढला िोर्ा; िे कायम त्यार् ळे 
अहवस्र्रिीय असेि आिे. त्यािें वक्र्तत्व हवलक्षि िोरे्. बोलीर्ला गोडवा, प्रापहंिक दृष्टारं्ािंी लज् जर्, 
वाक्प्रिार, म्ििी आहि गावरान उच्चारिार्ला ठसका, उपरोध आहि बोिरेपिाने हखळवनू ठेवी. म्ििूनि 
“कर्मवीरानंी आपल्या ओजस्वी वक्र्तत्वाने सारा भारर् अन्यायाच्या प्रहर्कारासाठी लढण्याकहरर्ा खडबडून 
जागा केला.” (भारर्ीय भहूर्िीनािें त्रारे् कर्मवीर दादासािेब गायकवाड वा. कों. गािार. दा. गायकवाड 
स्र्रहिका, डॉ. आबंेडकर र्िाहवद्यालय, दीक्षाभरू्ी नागपूर प्रकाहशर् १५ ऑक्टो. १९७२ पत. ५९) 

 
त्याचं्या अनेक पलंूैर्ध्ये हशक्षिहवषयक हविारािें आहि कायािे हनराळेपि जािवनू त्याचं्या 

द्रष्टेपिािे अप्रपू वाटरे्. “र् ली हशकल्या र्र त्याचं्या क ट ंबािे कल्याि िोईल िी दूरदृष्टी यार्ागे हदसून 
आली. शकै्षहिक के्षत्र, सार्ाहजक के्षत्र व त्यार्िी दहलर्ािंा सवाथाने उद्धार िे त्यानंी आपले जीवनध्येय 
र्ानले म्ििून संसदेर्धली त्यािंी व्याख्याने अत्यंर् व्यासंगी व अथमपूिम असर्.” (िौफेर अन् िर् रस्त्र 
दादासािेब गायकवाड - भावना भागमव.े हत्रकालय ग १५ ऑक्टोबर १९९३ वषम १२/अंक १० संपादक ररे्श 
जाधव - नाहशक) 

 
संस्कत र्ीच्या अंगोपागंापैकी हशक्षि िी अत्यंर् र्ौहलक अशी बाब आिे. र्से ‘आंब’े या खेडेगावी 

आहि शभंर वषापूवीच्या नाशकार्, दादासािेबानंी र्ूळाक्षरे उपेके्षच्या ओट्यावर बसूनि हगरवली िोर्ी. 
कािी र् ले कशी र्जेर् जगर्ार् िेिी कळरे्पिी रे् पािर् िोरे्. त्यार्लेि एक ज्येष्ठ हवद्याथी श्रीपाद अर्तर् 
डागें िोर्. 

 
त्यार् ळे, हवद्याथी कल्यािासाठी दादासािेब हवकलागं अवस्थेर्िी आर्रि िौकने्नि िोरे्. १५ 

नोव्िें. १९७१ ला पंर्प्रधान श्रीर्र्ी इहंदरा गाधंीना भेटण्यासाठी त्यानंा हदल्लीला नेले गेले िोरे्. रे्व्िा त्यानंी 
अन्य खासदाराकंडून हनवदेन वािले. उठून उभ्या रािार् त्यानंी दादासािेबािंी त्याचं्या प्रकत र्ीिी आस्थेने 
हविारपूस केली आहि म्ििाल्या, “शासन ने बौद्ध हवद्यार्मथओंको सिूहलयरे् देने का हनिमय हकया िै ।” 

 
“अशा प्रकारे र्तत्यिूी छाया त्याचं्यावर पडली असर्ानादेखील त्यािी पवा न करर्ा आपले 

जीवनध्येय गाठण्याकरीर्ा आपले संपूिम आय ष्ट्य विेले.” (कर्मवीर पद्र्श्री दादासािेब गायकवाड 
खासदार ना. ि. क ं भारे. दादासािेब गायकवाड स्र्रहिका १५ ऑक्टोबर १९७२ पतष्ठ ४७ संपादक : प्रा. 
र्ध कर काहशनाथ डोंगरे - नागपूर) 

 
दहलर्ाचं्या अक्स्र्रे्िा, सर्ानरे्िा आहि र्ूल्यशोधक र्ाि सकीिा िा लढा, एकहवसाव्या 

शर्कार्िी िालूि राििार आिे. इथली दोगली हविारप्रिाली आहि हवश्वासघार्की आिरिवतत्तीिी 
र्ानहसकर्ा बदलर् नािी र्ोपयंर् िे अटळ आिे. पि डॉ. बाबासािेब आंबेडकर आहि दादासािेब 



           

गायकवाड या राजकीय नेत्यािें आहि उपेहक्षर्ाचं्या त्रात्यािें शब्दहदव;े वाटा उजळर्ील िा हवश्वासिी 
राििार आिे. 

 
❦ 
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विमव्यवस्थेवर आहि जार्ींवर उभ्या राहिलेल्या भारर्ार् जाहर्हनर्ूमलनासाठी लढण्यािी एक र्ोठी परंपरा 
आिे. िावाक, ब द्ध, र्िात्र्ा फ ले, कबीर, र् कारार्, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर आदी अनेक र्िाप रुषानंी 
आहि संर्ानंीिी जार्ीहवरुद्ध बंड प कारले. राजषी शािूर्िाराजासंारख्या प रोगार्ी राजानंी या बंडाला 
आपापल्या परीने पे्ररिा हदली. र्िात्र्ा फ ले रे् आंबेडकर या कालखंडार् जाहर्हनर्ूमलनाच्या लढाईला 
हवलक्षि धार आलेली हदसरे्. र्िात्र्ा फ ले िे बाबासािेबानंा ग रुस्थानी िोरे्. फ ल्याचं्या क्राहंर्कारी 
हविारािंी परंपरा बाबासािेबानंी रे्जस्वीपिे िालवली. दरम्यानच्या काळार् राजषी शािूर्िाराजानंी 
दहलर्ासंाठी म्ििून ठोस हनिमय घेर्ले. र्िारािंी वर्ने रद्द करिे; त्याचं्याकडील जहर्नी त्याचं्याकडेि 
कायर् ठेविे, त्याचं्यासाठी र्ोफर् हशक्षि देण्यािा कायदा करिे, हशक्षि सक्र्ीिे करिे, आंर्रजार्ीय 
हववािाला प्रोत्सािन देण्यासाठी कायदा करिे, गंगारार् काबंळे या र्िार जार्ीर्ील व्यक्र्ीस िॉटेल स रू 
करून देिे, ग न्िेगारी जर्ार्ीिी िजेरी बंद करिे, त्याचं्यासाठी स्वरं्त्र वसािर्ी स्थापन करिे असे 
दहलर्ोद्धारासाठी अनेक कायदे केले. त्याचं्या कायद्यािे कायमके्षत्र करवीर संस्थानाप ररे् र्याहदर् िोरे्. पि 
या क्राहंर्कारी हनिमयािा इर्रत्र स रू असलेल्या जाहर्हनर्ूमलनाच्या लढायानंा बळ हर्ळर् िोरे्. फ ल्यािंी 
अनेक स्वप्ने शािूराजानंी वास्र्वार् आिली, र्र फ ले आहि शािूराजाचं्या अनेक स्वप्नानंा बाबासािेबानंी 
र्ूर्म स्वरूप हदले. भारर्ीय राज्यघटनेर् दहलर्ानंा नागहरक म्ििून प्रहर्ष्ठिेे स्थान हदले. ‘एक र्र् सर्ान 
पर्’ िे र्त्त्व अहंगकारून जाहर्व्यवस्थेवर र्ोठा आघार् केला. र्िाराष्ट्रार्ील जाहर्हनर्ूमलनाच्या लढायािंा 
हविार करर्ाना या हर्न्िी र्िाप रुषािें वैिाहरक आहि क्राहंर्कारक नारे्संबधंिी सर्जावनू घेर्ले पाहिजेर्. 
कोल्िापूर हजल्यार्ील र्ािगाव या हठकािी राजषी शािूर्िाराजाचं्या उपक्स्थर्ीर् जी एक ऐहर्िाहसक 
पहरषद झाली र्ीर् संर्र् केलेला एक ठराव असा आिे : ‘शािू छत्रपर्ींनी आपल्या राज्यार् बहिष्ट्कत र्ानंा 
सर्ान िक्क देऊन त्यािंा उद्धार करण्यािे सत्कत त्य आरंभल्याबद्दल त्यािें अहभनंदन करून त्यािंा प्रत्येक 
वाढहदवस प्रत्येक बहिष्ट्कत र् व्यक्र्ीने सिाप्रर्ािे साजरा करावा.’ [राजषी शािू : जीवन व कायम, सपंादक : डॉ. 

जयप्रसगराव पवार, पत. ९७.] या ठरावावरूनिी बाबासािेबानंी शािूराजाचं्या दहलर्ोद्धाराच्या कायाला हकर्ी र्ित्त्व 
हदले िोरे् िे लक्षार् येईल. पहरषदेर् र्ाडंण्यार् आलेल्या या ठरावाला एकूि ठरावारं्ध्ये दोन नंबरिे स्थान 
देण्यार् आले आिे. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या जीवनार्ील बि रे्क सगळा भाग जाहर्व्यवस्थेहवरुद्ध लढण्यार् 

खिम झाला आिे. जार् नावाच्या संस्थेिी ओळख झाल्यापासून रे् आपल्या शवेटच्या श्वासापयंर् 
जार्ीहवरुद्ध लढर् राहिले. अनेक वळेा जार्ीने त्यानंा जखर्ी केले, त्यािंा अवर्ान केला, पि रे् डगर्गले 
नािीर्. जार्ींबरोबरि जार्ीिे सर्थमन करिाऱ्या र्त्कालीन र्ोठ्ा प ढाऱ्याबंरोबरिी त्यानंी दोन िार् केले. 
जार्ीहवरुद्धच्या िळवळीर् बाबासािेबानंा अनेक हवश्वासू व सर्र्मपर् भावनेिे कायमकरे् लाभले. 
बाबासािेबािें रे् हशष्ट्य झाले. िळवळीर् त्याचं्या खादं्याला खादंा लावनू रे् लढले. पहरवर्मनाच्या लढाईिी 
बाबासािेबानंी आखिी करावी, हर्िी हदशा ठरवावी आहि कायमकत्यांनी र्ोठ्ा हिरीरीने िी लढाई सवमत्र 
पोिोिवावी असे घडर् आले आिे. कर्मवीर दादासािेब गायकवाड िे बाबासािेबाचं्या हवश्वासू सिकाऱ्यािे, 
हशष्ट्यािे आहि कायमकत्यािे नाव. नाहशकर्ध्ये शािू बोहडंगच्या स पहरटेंडेंट या पदावर असर्ाना दादासािेब 
गायकवाड आहि बाबासािेबािंी भेट झाली आहि प ढे या भेटीिे एका अरू्ट अशा ग रू-हशष्ट्याच्या नात्यार् 
रूपारं्र झाले. दादासािेब िे बाबासािेबासंाठी आपल्या र्ळिार्ावर प्राि घेऊन उभे असलेले हदसर्ार्. 



           

बाबासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली झालेल्या प्रत्येक आंदोलनार् रे् र्ित्त्वािी भहूर्का पार पाडर्ार् िेिी 
आपल्याला पािावयास हर्ळरे्. बाबासािेबानंी हनर्ाि केलेले हशष्ट्य ‘जी ि जूर’ म्िििारे प्रकवा र्ौनी नव्िरे्, 
र्र प्रज्ञावरं् िोरे्. ग रूने हशष्ट्यािा अंगठा घेण्याच्या परंपरेला छेद देिारे िे नारे् िोरे्. बाबासािेब अनेक 
र्ित्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दादासािेबावंर सोपवर् आहि दादासािेब आपले सवम बळ एकवटून त्या पार 
पाडीर्. राजकीय, सार्ाहजक जीवनार्ील अनेक र्ित्त्वाच्या हनिमयाहवषयी बाबासािेबानंी दादासािेबांशी 
ििा केल्यािे आढळरे्. दोघारं्धील नारे् अरू्ट हवश्वासावर, पे्रर्ावर उभे िोरे्. दादासािेबावंर 
बाबासािेबािंा हकर्ी हवश्वास िोर्ा िे नाहशक हजल्यार्ील येवले येथे बाबासािेबानंी केलेल्या भाषिावरून 
लक्षार् येरे्. दादासािेबािंा गौरव करर्ाना बाबासािेब म्ििाले, “र् म्िी र्ाझा नेिर्ी जयजयकार करर्ा; 
र्ाझे गोडव ेगार्ा; र्ाझ्या कर्मबगारीिी र्ारीफ करर्ा; र्लाि र् र्िा नेर्ा सर्जर्ा. पि र्ी प्रत्यक्ष असे 
कािीि कायम करर् नािी. र्ी र्ाझी नोकरी साभंाळून जरे्ल रे्वढेि सार्ाहजक आहि सावमजहनक कायम 
करर्ो. म्ििजे र् म्िाला फक्र् ‘हविार’ देर्ो. हविार कोिीिी देईल. शास्त्र सागंिे र्से फार अवघड कायम 
नसरे्. पि रे् आिरिार् उर्रविे, शास्त्राला व्यविारािी जोड देिे िेि कायम प्रत्यक्ष कायम असरे् व रे् करिे 
हबकट असरे्. रे् करर्ाना हकर्ीर्री संकटानंा र्ोंड द्याव ेलागरे्. काहयक, वाहिक, र्ानहसक अत्यािार 
सिन कराव ेलागर्ार्. र्ानिानी एवढी िोरे् की, त्यािी शब्दारं् प्रकवा संख्येर् गिर्ीि करर्ा येर् नािी. 
काळारार् सत्याग्रिाच्या वळेी िा र्ाझा भाऊराव गायकवाड या प्रत्येक कसोटीवर शभंर नंबरी सोन्यासारखा 
उर्रला आिे. िे सोने अहर्शय श द्ध आिे. सवम प्रगर्ी िेि स्वर्ःच्या जीवनािे ध्येय र्ानले आिे. त्याला अन्य 
जीवन नािी. त्यािा वहडलोपार्मजर् धंदा शरे्ी आिे. पि िा वषम, दोन वषांर् एकिी हदवस त्याच्या गावाला 
जाऊन र् क्कार् करर् नािी. असा एक खऱ्याख ऱ्या र्ळर्ळीिा कायमकर्ा स्वर्ःच्या कर्तमत्वाने र् ंबई कायदे 
र्ंडळावर हनवडून आला. यार् ळे र्ला र्र शब्दाचं्या पलीकडे आनंद व अहभर्ान वाटर्ो. [दादासािेब गायकवाड : 
जीवन व कायम, लेखक - ॲड. िहरभाऊ पगारे, पत. १७०.] बाबासािेबानंी ज्या हदवशी (१४ एहप्रल १९३७) िे भाषि केले त्या 
हदवशी त्यािंा ४५ वा वाढहदवस िोर्ा. स्वर्ःच्या वाढहदवशी आपल्या हशष्ट्याबद्दल भरभरून बोलिारा र्ो 
नेर्ा आहि त्यािा हशष्ट्य दोघेिी धन्य म्ििाव ेलागर्ील. थोडेसे हवषयारं्र करून िी र्ाहिर्ी देण्यािे कारि 
एवढेि की, या ग रू-हशष्ट्यािे नारे् नेर्के सर्जावनू घेिे र्ित्त्वािे आिे. रे् केल्यास दादासािेबाचं्या 
कर्तमत्वाकडे नीट पािर्ा येरे्. 

 
दादासािेबािंा जन्र् १५ ऑक्टोबर १९०२ िा. नाहशक हजल्यार्ील आबंे (र्ा. प्रदडोरी) िे त्यािें 

जन्र्स्थान. आंबे गावाला र्शी फार र्ोठी आहि वगेळी ओळख नािी. बािगंगेच्या क शीर् बसलेले आहि 
नारोशकंर राजेबिाद्दर यािंी ओळख सागंिारे गाव. इर्र गावापं्रर्ािे यािी गावार्ील र्ािसे गाववाड्ार् 
म्ििजे जार्ी-जार्ींच्या उर्रंडीर् कोंडली गेलेली. जार् िीि त्यािंी ओळख. दादासािेबाचं्या घराला 
देवधर्ािा व अध्यात्र्ािा र्ोठा वारसा, पि र्रीिी र्हंदरार् प्रवशे करण्यास त्यानंा परवानगी नव्िर्ी. िोखा 
र्िाराप्रर्ािे आपल्याला ठरवनू हदलेल्या पायरीवरूनि देवािे दशमन घ्यायिे. देवळार्ल्या देवािे जवळ 
जाऊन दशमन घेण्यास बंदी, सविांच्या हवहिरी हशवण्यािी बंदी, शाळेर् सविांच्या र् लाशजेारी बसण्यािी 
बंदी, द कानार् पेसे देऊनिी फेकलेल्या वस्रू्ि पदरार् झेलण्यािी प्रथा आदी सवमकािी दादासािेब 
अन भवर् िोरे्. र्ािसाच्या सवांगाला हिकटलेली आहि अष्टस ंडीप्रर्ािे दहलर्ािें रक्र् िजारो वषांपासून 
हपिारी जार् दादासािेबाचं्या आडनावार्िी हिकटली. प्रत्येकाच्या नावारू्नि त्यािी जार् हदसावी अशी 
येथील व्यवस्था िोर्ी. क िािे नाव काय असाव े िे जार्ीनेि म्ििजे येथील व्यवस्थेने ठरहवले आिे. 
ब्राह्मिािे नाव र्ंगलवािक, क्षहत्रयािे नाव बलवािक, वैश्यािे नाव धनसयं क्र् व शदू्रािें प्रनद्य असाव.े [श्री. 
र्न स्र्तहर् : वेदशास्त्रसपंन्न हवष्ट्ि शास्त्री बापट, पत. २०.] असे र्न स्र्तर्ीर् म्िटले आिे. शाळेर् दादासािेबािें भावड्ा हकसन 
र्िार असे नाव लावले िोरे्. त्याचं्या आडनावावरून त्यािंी जार् कोिर्ी िे वगेळ्या शब्दारं् सागंण्यािी 



           

आवश्यकर्ा नव्िर्ी. प ढे रे् नाहशकला आल्यानंर्र त्यािें नाव बदलून पाठक र्ास्र्रानंी रे् भाऊराव 
कत ष्ट्िराव गायकवाड असे केले. जन्र्ापासूनि त्याचं्या आडनावाला हिकटलेली जार् कािीशी दूर झाली, 
पि सर्ाजार्ील जार् थोडीि संपली िोर्ी? 

 
जार्ीिे अनेक छोटे-र्ोठे िटके दादासािेबानंा बसर् िोरे्. साऱ्या सर्ाजाला रे् बसर् िोरे्. 

बालवयार् त्यानंी याहवषयी फारसे प्रश्न हविारले नसर्ीलिी कदाहिर्; पि शािू बोहडंगिे स पहरटेंडेंट 
म्ििून त्यािंी हनय क्र्ी झाल्यानंर्र रे् प स्र्काचं्यािी जवळ गेले. सत्यशोधक िळवळीिे र्सेि हवठ्ठल 
रार्जी प्रशदे याचं्या िळवळीिे पडसाद त्यानंा ऐकू येऊ लागले. हशवरार् जानबा काबंळे यािें कायम त्यािें 
‘सोर्वशंीय हर्त्र’ िे र्ाहसकिी हनघरे्, िेिी त्याचं्या कानावर येऊ लागले. हवहधर्डंळार् (कौक्न्सलार्) 
अस्पतश्याबंद्दल स रू असलेली छोटी-र्ोठी ििािी त्याचं्या कानावर येर् िोर्ी. त्यारू्निी दादासािेबाचं्या 
जाहिवा जागतर् िोण्यास र्दर् िोर् िोर्ी. स्वर्ःच्या जीवनार् त्यानंा अस्पतश्यरे्िे दािक िटके बसर्ि 
िोरे्. त्यािें स्वर्ःिे ग ऱ्िाळ िोरे् आहि त्यार्ील ग ळावर सर्स्र् व्यापाऱ्यानंी टाकलेल्या बहिष्ट्कारार् ळे र्र 
दादासािेब अहधक बंडखोर बनले. त्याचं्या ग ऱ्िाळावर सविम र्जूर कार् करर् असर्. अस्पतश्य र्जूर 
ठेवल्यास गूळ बाटेल म्ििून िी व्यवस्था िोर्ी. हनदान आपि आपल्या स्वर्ःच्या र्ालकीच्या ग ऱ्िाळावर 
र्री बंड कराव ेम्ििून त्यानंी अस्पतश्य र्जूर लावनू गूळ र्यार केला. पि गूळ खरेदी करण्यासाठी कोिीि 
ग्रािक येईनार्. पंधरा हदवस गूळ पडून राहिला, पि ग्रािक कािी हफरकेना. दरवषी आंबे गावािी वाट 
र् डवर् येिारे ग्रािक कोठे गेले कळेना. शवेटी दादासािेबानंी नाहशकच्या बाजारार् गूळ आिला, पि 
रे्थेिी गूळ हवकला गेला नािी. नाहशकर्धून दादासािेबानंी घोटी या नाहशक-र् ंबई र्ागावरील 
इगर्प रीजवळील बाजारपेठेर् गूळ नेला. रे्थेिी नाहशकप्रर्ािेि अन भव आला. ग्रािक कािी आलेि 
नािीर्. गूळ र्र िागंला िोर्ा, पि ग्रािक र्ात्र हफरकर् नव्िरे्. गूळ; एका शूद्राने म्ििजे र्िाराने बनवला 
िोर्ा. गूळ हवटाळलेला िोर्ा, भ्रष्ट झालेला िोर्ा म्ििनू र्ो कोिी खरेदी करायिा नािी असेि व्यापाऱ्यानंी 
ठरवले िोरे्. दादासािेबािंी जार् जिू ग ळार्ील किाकिाला हिकटली असल्यासारखे वार्ावरि 
व्यापाऱ्यानंी र्यार केले. साऱ्या क ट ंबाने रातं्र-हदवस कष्ट करून र्यार केलेला गळू आर्ा कोठे घेऊन 
जायिा असा प्रश्न िोर्ा. जार्ीिा फटका हकर्ी जोरदार असर्ो आहि र्ो ग ळापयंर् कसा पोिोिर्ो िे 
दादासािेबानंा सर्जले िोरे्. शूद्राचं्या ऊसाला सविांनी िार् लावला र्र त्यारू्न र्यार िोिारा गूळ बाटर् 
नािी, पि शूद्रानंी स्वर्ःच्या ऊसाला िार् लावनू गूळ र्यार केला र्र र्ात्र र्ो बाटर्ो, असा िा 
जाहर्व्यवस्थेिा अजब हसद्धान्र् िोर्ा. दादासािेबानंी घोटी रे् नाहशक या परर्ीच्या प्रवासार् सारा गूळ 
शूद्रानंा वाटून टाकला, पि रे् करर्ाना स्वर्ःिे ग ऱ्िाळ स्वर्ःि िालवायिे िा त्यािंा हनधार र्ात्र कायर् 
िोर्ा. ग ऱ्िाळ प्रकरिाने दादासािेबानंा जाहर्व्यवस्थेिी काटेरी रूपे दाखहवली. जाहर्व्यवस्था हकर्ी गच्च 
असरे् िेिी हशकवले. जाहर्व्यवस्थेिी िी बंहदस्र् िौकट र्ोडण्यासाठी त्यानंा लढायिे िोरे्. जार्ीच्या 
िौकटीर् एक जार् द सऱ्या जार्ीला नीि र्ानर् असरे्. प्रत्येक जार्ीच्या डोक्यावर वरच्या क िािा र्री 
पाय असर्ो आहि हर्िा पाय खालच्या कोिाच्यार्री डोक्यावर असर्ो. शूद्राचं्या डोक्यावर सवांिेि पाय. 
आपला पाय ज्याच्या डोक्यावर र्ी जार् शूद्र आहि आपल्या डोक्यावर हजिा पाय असर्ो र्ी जार् र्ोठी, 
असाि हसद्धारं्. वरिी जार् जसा िा हसद्धारं् पाळरे् र्साि खालिी जार्िी र्ो पाळर् असरे्. नाहशकर्ध्ये 
असेि झाले. दादासािेब एकदा आपले भगंी सर्ाजार्ील एक हर्त्र रार्भाऊ पाला र्ारू याचं्याकडे 
भजनासाठी गेले. रे्थे त्यानंी ििा घेर्ला. र्साला दूधिी घेर्ले. र्िार सर्ाजार्ील लोकानंा िी गोष्ट सिन 
झाली नािी. दादासािेबानंी इर्के िलके कत त्य करायला नको िोरे् अशी या सर्ाजार्ील पंिािंी आहि 
म्िोरक्या र्ंडळींिी धारिा झाली. दादासािेबानंी कािीर्री धर्मबाय कत त्य केले आिे या भावनेने त्याचं्याकडे 
रे् पािू लागले. कािीजि त्यानंा धर्क्या देऊ लागले. कािीजि असे करिे बरे नव्िे, असे पे्रर्ाने सागं ू



           

लागले. दादासािेबावंर हिडलेले रे्िेर्र म्ििजे त्या काळार् जार्ीिे प ढारपि करिारी र्ोठी असार्ी 
िोर्ी. दादासािेबानंा धडा हशकवण्यासाठी र्ी सधंीिी वाट पािर् िोर्ी. दादासािेबानंी भगं्याच्या िार्िे दूध 
हपऊन जि ूघोर अपराध केला आिे, असा प्रिार त्याचं्या जार्ीर् स रू झाला. नाहशकपासून स र्ारे दिा 
हकलोर्ीटरवर नाहशक-प्रदडोरी र्ागावरील र्ळेगावार्, अज मन भडहदव े नावाच्या र्ािसाकडे दादासािेब 
श्राद्धािे (रे्राव्यािे) जेवि घेण्याकहरर्ा गेले िोरे्. पूवी श्राद्धािे जेवि स रू करण्यापूवी ज्ञाहर्बाधंवािंी 
सभा व्िायिी. सभा स रू झाली. सभेला रे्िेर्रिी िजर िोरे्. दादासािेबानंी एका भगंी बाधंवाकडून दूध 
घेर्ल्याबद्दल त्यानंा जार्ीबािेर काढण्यािा आहि त्याचं्याशी रोटी-बेटी व्यविार बंद करण्यािा हनिमय 
जवळपास एकर्फीि या सभेर् घेण्यार् आला. सभेर् दादासािेबिी बोलायला उभे राहिले आहि आपल्या 
बाधंवाच्या डोळ्यावंरील जार्ीिी झापडे दूर िोर्ील असे र्डाखेबाज भाषि त्यानंी केले. जाहर्व्यवस्थेिे 
सारे र्ोटे त्यानंी साहंगर्ले. ‘आपि बल रे्दारीच्या नावाखाली आपला स्वाहभर्ान कसा गर्ावनू बसलो 
आिोर्; र्तर् जनावरािें र्ासं आपि हगधाडाप्रर्ािे खार्ो; आपल्याला सर्ाजार् कर्ी लेखले जारे् आहि 
द सऱ्याला कर्ी लेखण्यार् शिािपिा आिे काय? जार्ी संपाव्यार् असेि र्ला वाटरे्. त्यासाठीिी र्ी 
प्रयत्न करिार आिे. कोिी क िाला अस्पतश्य र्ानू नये आहि र् म्िीिी कोिाला अस्पतश्य र्ानू नये. जार्ी 
संपवण्यािा र्ागम र्ी स्वीकारला आिे. साक्षार् र्तत्यचू्या रूपाने यर् जरी र्ाझ्यासर्ोर आला र्री र्ी र्ाझा 
र्ागम बदलिार नािी. जार्ी र्ोडल्याि पाहिजेर् म्ििून र्ी दूध प्यालो आिे. एकीकडे जग प ढे जार् आिे 
आहि र् म्िी र्ात्र स्वर्ःिी आहि र्ीिी उपेहक्षर् असलेली जार् गोंजारर् बसला आिार्. द सऱ्या जार्ीिी 
उपेक्षा आहि दे्वष करर् आिार्. र्ला वाळीर् टाकण्यािी भाषा र् म्िी करर् आिार्. ठीक आिे. र्ी र्ाझा 
हनिमय बदलिार नािी. र् म्िी जेवनू घ्या. र्ी हनघालो’ असे म्ििर् दादासािेब हनघालेिी. श्राद्धािे जेवि 
देिाऱ्या यजर्ानाला खूप वाईट वाटले. दादासािेबानंी साहंगर्लेले या यजर्ानाला म्ििजे भडहदवेंना 
पटले िोरे्. र्ावार्ावाने रे् रे्िेर्ऱ्यानंा म्ििाले, “जेवि र्ाझे आिे. दादासािेब जेविारि. र् म्िी िव ेर्र 
थाबंा. अन्यथा िालरे् व्िा. “रे्िेर्ऱ्यािंी बोबडी वळली आपली िूकिी त्यानंा कळली. त्यानंी प न्िा कधी 
बहिष्ट्कारािे अस्त्र उगारले नािी. 

 
जाहर्हनर्ूमलनािी भाषा सोपी असली र्री कत र्ी खूप अवघड असरे्. कत र्ीसाठी प्रकर्र् ि कवावी 

लागरे्. र्ान-अपर्ान सिन कराव ेलागर्ार्. हवशषे म्ििजे या कत र्ीिा प्रारंभ स्वर्ःपासूनि व्िावा लागर्ो. 
र्ो र्सा झाला नािी र्र आपल्या बोलण्याला पर्, हवश्वासािमर्ा आहि हजव्िाळा प्राप्र् िोर् नािी. 
बोलण्याला नैहर्क आहि कत र्ीिे बळ असाव ेलागरे्. स धारण्यासाठी पडेल र्ी प्रकर्र् र्ोजण्यािी र्यारी 
असावी लागरे्. दादासािेबाकंडे र्ी िोर्ी. भेदाभेद सपंला पाहिजे िी त्यािंी र्नापासूनिी इच्छा. जार् 
हटकवनू ठेवण्यािी नव्िे, र्र फेकून देण्यािीि असरे् िे दादासािेबानंा पटले िोरे्. प्रश्न कत र्ीिा िोर्ा 
आहि ज्ञाहर्बाधंवानंा न आवडिारी कत र्ी त्यानंी केली. त्याचं्या डोक्यावर बसलेले जार्ीिे भरू् 
उर्रवण्यािािी प्रार्ाहिकपिे प्रयत्न केला. दादासािेब ज्या काळार् िी गोष्ट करर् िोरे् रे्व्िा रे् कोिी फार 
र्ोठे नव्िरे्. भाऊसािेबािें रूपारं्र दादासािेबारं्ध्ये अद्याप व्िायिे िोरे्. केवळ इच्छाशक्र्ीच्या जोरावर 
त्यानंी िी छोटी लढाई केली. आपल्या प्रभावी आहि गावरान वािीने त्यानंी रे्िेर्रारं्ध्ये पहरवर्मन करण्यािा 
प्रयत्न केला. र्िार आहि भगंी याचं्यार्ील प्रभर् िलहवण्यािािी प्रयत्न केला. एका र्ोठ्ा य द्धािा िा छोटा 
प्रारंभ िोर्ा. जेव्िा त्यानंी िी छोटी लढाई केली रे्व्िा त्यािें ग रू डॉ. बाबासािेब आबंडेकर याचं्याशी त्यािंी 
भेट झाली नव्िर्ी. भोवर्ाली असलेल्या पहरक्स्थर्ीर् बदल झाला पाहिजे आहि बदलािा प्रारंभ स्वर्ःपासून 
केला पाहिजे िी एक प्रबळ इच्छा र्ात्र या कत र्ीर्ागे िोर्ी. प ढे बाबासािेब आहि त्यािंी भेट झाली. 
बाबासािेबानंी जार्ीिे हवश्लेषि केले. शूद्रािंा इहर्िास र्ाडंला. जार्ी र्यार करिाऱ्यािें क हटल िेरू् 



           

जगासर्ोर र्ाडंले. ग लार्ाला जागे िोण्यािी िाक हदली. एका र्ोठ्ा य द्धाला प्रारंभ केला आहि या य द्धार् 
दादासािेब झाले बाबासािेबािें सरदार. 

 
दादासािेबानंा जाहर्हनर्ूमलनाच्या लढाईिा र्ोठा प्रयोग पािायला आहि करायला हर्ळाला र्ो 

इहर्िासार् प्रहसद्ध झालेल्या र्िाड येथील िवदार र्ळ्याच्या सत्याग्रिार्. या सत्याग्रिार् दादासािेबािंा 
सहक्रय सिभाग िोर्ा. १९२३ साली रे्व्िाच्या हवहधर्ंडळार् रा. ब. बोले यानंी एक ठराव र्जूंर करून 
घेर्ला िोर्ा. या ठरावान सार र्िाड नगरपाहलकेच्या िवदार र्ळ्यार् पािी भरण्यािा िक्क अस्पतश्यानंा 
हर्ळिार िोर्ा. या िक्कािी अंर्लबजाविी करण्यािा आहि या देशार्ील स्वारं्त्रय, सर्र्ा व बंध रे्ला साद 
घालण्यािा िा प्रयत्न िोर्ा. स्पतश्य आहि अस्पतश्य याचं्यार्ध्ये असलेली हवषर्र्ा दूर करण्यािा प्रयत्न 
कायद्याने केला िोर्ा; पि प्रत्यक्षार् पाण्यास स्पशम करर्ा येईल की नािी िे आर्ा पािायिे िोरे्. या 
हनहर्त्ताने संपूिम अस्पतश्य सर्ाजार् स्वाहभर्ानािी ज्योर् पेटवण्यािा प्रयत्निी िोर्ा. आपि र्ािसे आिोर्, 
देशािे नागहरक आिोर्. र्ळ्यार्ील पाण्याला स्पशम करण्यािा आपल्यालािी अहधकार आिे िेिी या 
हनहर्त्ताने सागंायिे िोरे्. पाण्याच्या एका एका थेंबास स्पशम करण्यासाठी आस सलेले आहि आपि र्ािसे 
आिोर् िे हसद्ध करण्यास आरू्र झालेले िजारो लोक सत्याग्रिासाठी र्िाडर्ध्ये आले. बाबासािेबाचं्या 
नेर्तत्वाखाली लढला जािारा िा पहिलाि र्ोठा लढा िोर्ा. सत्याग्रिार् शकेडो लोकानंी भाग घ्यावा 
यासाठी बाबासािेबाचं्या अन्य अन यायाबंरोबरि दादासािेबानंीिी गावोगाव जाऊन वार्ावरि र्ापवले िोरे्. 
गावोगाविे अनेक र्िार सत्याग्रिासाठी आले िोरे्. र्िाडर्ध्ये सत्याग्रिींिी जी हर्रविूक हनघाली र्ी 
सार्-आठ र्लै लाबं िोर्ी अशी विमने केली गेली आिेर्. र्ळे झाकून जाईल इर्का प्रिंड जनसागर 
जर्ला िोर्ा. प्रत्येकाच्या र्नार् क्रारं्ीिे स्फ रि आले िोरे्. 

 
र्ळ्याला स्पशम करण्यासाठी अस्पतश्य आले िोरे् िे खरे, पि र्िाडर्धील कािी सनार्न्यानंी र्ात्र 

अस्पतश्यानंा पाण्याला स्पशम करर्ा येऊ नये यासाठी न्यायालयाकडून र्नाई ि कूर् आिला िोर्ा. पोलीस 
अहधकारी िवालहदल झाले िोरे्. एकीकडे र्ळ्यार्ील पाण्याला क्रारं्ीिा स्पशम देण्यासाठी िजर असलेला 
जनसागर, द सरीकडे कोटाच्या हनिमयाला ित्यारािे स्वरूप देऊ पाििारे सनार्नी असे हित्र िोरे्. अशा 
वळेी सत्याग्रि केल्यास प्रिदू सर्ाज आहि हब्रहटश सरकार दोघेिी अस्पतश्याचं्या हवरोधार् जार्ील आहि 
लढा अहधक ग ंर्ाग ंर्ीिा िोईल, हशवाय शारं्रे्ला गालबोट लागण्यािा धोकािी आिे असे बाबासािेबानंा 
पोलीसखारे् सागंर् िोरे्. 

 
पहरषदेनंर्र र्ळ्याला स्पशम करण्यािा कायमक्रर् िोिार िोर्ा. पहरषदेर् बोलर्ाना बाबासािेब 

म्ििाले, “र्ळ्यार् प्रवशे करण्यास कोटािी र्नाई असल्याने सत्याग्रिाच्या र्ागाने रे्थे जािे योग्य िोिार 
नािी. सत्याग्रिािा कायमक्रर् आपि एकर्र्ाने स्थहगर् करावा.” 

 
बाबासािेबानंी जनसागराला सत्याग्रि स्थहगर् करण्यािे आवािन र्र केलेि, हशवाय आपि स्वर्ः 

जो प्रस्र्ाव र्ाडंला त्या सबंंधी कोिाला कािी बोलावयािे असल्यास बोलाव,े असे आवािनिी केले. 
बाबासािेब स्वर्ः लोकशािीिे खंदे प रस्करे् िोरे्. त्याचं्या हविारार्, वर्मनार् आहि प्रत्यक्ष कत र्ीर्िी 
लोकशािी िोर्ी. खरे र्र सत्याग्रि स्थहगर् झाला, असा एकर्फी हनिमयिी रे् घेऊ शकले असरे्. लोकानंी 
िा हनिमयिी र्ान्य केला असर्ा, कारि बाबासािेब त्यािें सवेसवा िोरे्. त्यािंीि िाक ऐकून िा जनसागर 
जर्ला िोर्ा. पि बाबासािेबानंी ि क र्शािी पद्धर्ीने कािी केले नािी. त्यानंी उदात्त लोकशािीिा अवलंब 
केला. लोकानंा आपापली र्रे् व्यक्र् करण्यास त्यानंी आवजूमन साहंगर्ले. 



           

बाबासािेबाचं्या भाषिानंर्र दादासािेब बोलायला उठले. प्रिंड गदीसर्ोर कदाहिर् त्यािें िे 
पहिलेि भाषि असाव.े दादासािेब म्ििाले, “हर्त्रानंो, आपि राज्यभरारू्न र्ीन-िार हदवसाचं्या ज्या 
भाकऱ्या घेऊन जर्ा झालो आिोर् रे् सत्याग्रह करण्यासाठी, परर् जाण्यासाठी नव्िे. आम्िी परर् जाऊन 
रे्थे लोकािंा काय सागंिार? कोटािा र्नाई ि कूर् आला म्ििनू आम्िी र्ळ्यावर जाऊ शकलो नािी, र्र 
रे् नार् ष्ट्कीिे िोईल. न सरे् िार् िलवर् परर् जािे प रुषाथाला शोभनू हदसिार नािी. खूप हदवसानंी 
एखाद्या बाईला र्ूल िोर् आिे आहि द दैवाने र्ूल जर आडव ेआले र्र र्ग कापून काढण्याहशवाय द सरा 
इलाजि नसर्ो. स्पतश्य प्रिदंूना कायद्याच्या रूपाने र्दर् करिाऱ्या या इंग्रज सरकारला आर्ा कापून 
टाकायिी वळे आली आिे. रे्व्िा र्ाझ्या र्रे्, हर्त्रानंो सत्याग्रि कोित्यािी पहरक्स्थर्ीर् झालाि पाहिजे.” 
[दादासािेब गायकवाड : जीवन व कायम, पत. ७५.] (जाड ठसा लेखकािा) 

 
दादासािेबािें प्रभावी भाषि ऐकून पहरषदेिा नूर बदलला. बाबासािेबानंी शवेटी सत्याग्रि करावा 

की नको, िा प्रस्र्ाव र्र्ास टाकण्यािे ठरवले. बाबासािेबाचं्या बाजूने म्ििजे सत्याग्रि करू नये या 
बाजूने; नऊ रे् दिा जि आहि प्रस्र्ावाच्या हवरुद्ध बाजूला म्ििजे सत्याग्रि करावा या बाजूला भली र्ोठी 
र्ािसािंी रागं उभी राहिली. सत्याग्रि करू नये अशी बारा व करावा अशी आठ भाषिे पहरषदेर् झाली 
िोर्ी. प्रत्यक्षार् सत्याग्रि करावा असे लेखी देिाऱ्यािंी संख्या ३,८८४ इर्की िोर्ी. [दादासािेब गायकवाड : 
जीवन व कायम, प्रस्र्ावना, डॉ. रावसािेब कसब,े पत. १८.] 

 
बाबासािेबानंी लोकशािीद्वारे व्यक्र् झालेला कौल र्ोठ्ा हदलाने र्ान्य केला. ठरावािी 

अंर्लबजाविी द सऱ्या हदवशी करण्यािे ठरले. लोकानंी शारं्र्ा व संयर् पाळून सत्याग्रि करावा, असे 
आवािन बाबासािेबानंी केले. २० र्ािम १९२७ िा हदवस उजाडला. सत्याग्रिींनी िवदार र्ळ्याच्या हदशनेे 
शारं्र्ार्य र्ागाने हर्रविूक काढली. बाबासािेब आपल्या असखं्य लढाऊ अन यायासंि िवदार र्ळ्याच्या 
काठावर उभे राहिले. इहर्िासाने कूस बदलली. िवदार र्ळ्याच्या थेंबाथेंबावर एक नवा इहर्िास कोरला 
गेला. र्ानवर् क्र्ीिा इहर्िास कोरला गेला. सत्याग्रि म्ििजे जाहर्हनर्ूमलनाच्या लढाईिा एक र्ोठा 
एल्गार िोर्ा. त्यार् िजारो सत्याग्रिींिा ि ंकार िोर्ा. एका क्राहंर्कारी घटनेिा जन्र् झाला. बाबासािेबानंी 
आहि त्याचं्या कायमकत्यांनी िवदार र्ळ्यार् िार् ब डवनू ओंजळभर पािी घेर्ले. खरे र्र िवदार 
र्ळ्यार्ील पाण्यार् वगेळे असे कािी नव्िरे्, पि पाण्याला केलेला स्पशम आहि र्ो क्षि सर्रे्च्या र्ोठ्ा 
लढाईिी नादंी िोर्ी. एका दीघम य द्धािा प्रारंभप्रबदू िोर्ा र्ो. पाण्याच्या हनहर्त्ताने सर्रे्िे रे्ज उपक्स्थर् 
जनसागराच्या िेिऱ्यावर र्र जनसागराच्या िेिऱ्यावरील रे्ज पाण्याला लाभले. भारर्ाच्याि नव्िे, र्र 
जगाच्या इहर्िासार् अशी घटना यापूवी कधी घडलेली नव्िर्ी. पाण्यार् िार् ब डवण्यासाठी सत्याग्रि 
करण्यािी वळे क िावर आली नव्िर्ी. भारर्ार् र्ात्र भेदाभेदावंर उभ्या राहिलेल्या सर्ाजव्यवस्थेने आहि 
िी व्यवस्था ज्यावर उभी आिे, त्या धर्ाने िी वळे आिली िोर्ी. जाहर्व्यवस्थेने सखं्येने अहधक असलेल्या 
र्ािसािें, र्ािूसपिि नाकारले िोरे्. हिरावनू घेर्लेली आहि धर्ाच्या सनार्नी हविाराचं्या पोलादी 
पंजार् अडकलेली र्ाि सकी हर्ळवण्यािा िा संग्रार् िोर्ा. या संग्रार्ानंर्र सनार्न्यानंी अफवा उठवल्या. 
स्पतश्यानंी वीरेश्वरािे र्ंहदर भ्रष्ट केल्यािा प्रिार केला. सविांिी र्ाथी भडकली. त्यानंी प्रिसािार केला. 
अस्पतश्यानंा र्ारिाि केली. 

 
जार्ी आहि हर्ने बनलेल्या व्यवस्थेला स रंुग लावण्यािा प्रयत्न म्ििून िवदार र्ळ्यािी 

इहर्िासार् नोंद झाली. या नोंदीर्ध्ये दादासािेबािें नाविी ठळक आिे. 
 



           

िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि म्ििजे एक र्ोठी लढाईि िोर्ी. या लढाईने अस्पतश्यानंा बळ आल्यास 
आियम करण्यािे कारि नािी. या सत्याग्रिािे पडसाद र्िाराष्ट्रार् हठकहठकािी उर्टू लागले. 
सावमजहनक पािवठे, हवहिरी आदी हठकािी इर्रापं्रर्ािे पािी भरण्यािा अस्पतश्यानंा िक्क आिे िी भावना 
आहि त्यासाठी लढण्यािी हजद्दिी जागी िोऊ लागली. िवदार र्ळ्याने अस्पतश्यानंा लढण्यािी पे्ररिा हदली 
िोर्ी. बाबासािेबािें हनष्ठावरं् नेरे् म्ििून नावारूपास येर् असलेले दादासािेब हजल्िा लोकल बोडावर 
गेले. या बोडार् कार् करर्ाना जाहर्व्यवस्थेला धक्का देण्यािी सधंीिी त्यानंा हर्ळिार िोर्ी. कायद्यािा 
आधार घेऊन सर्रे्िा हविार आिखी दृढ करण्यासाठी बळ हर्ळिार िोरे्. लोकल बोडािे सदस्य म्ििून 
हर्ळिारे अहधकार जाहर्हनर्ूमलनासाठी वापरर्ा येिार िोरे्. दादासािेबानंी प्रत्यक्षार् र्से केलेिी. ज्या 
गावार् सावमजहनक हवहिरी आिेर् त्या र्िारानंा (अस्पतश्यानंा) ख ल्या कराव्यार् आहि त्या ख ल्या आिेर् 
असा बोडम रे्थे लावण्यार् यावा, असा ठरावि दादासािेबाचं्या प ढाकाराने नाहशक हजल्िा लोकल बोडार् 
र्ंजूर करण्यार् आला. नाहशकपासून वीस हकलोर्ीटरवर नाहशक-पेठ रोडवर असलेल्या उर्राळे या 
गावार्िी सरकारी म्ििजे सावमजहनक हविीर िोर्ी. या हवहिरीवरिी असाि बोडम लावण्यार् आला. उर्राळे 
गाव र्से प ढारलेले. गावार् सवम हवभागािंी कायालये िोर्ी. लोकिी बऱ्यापैकी हशकलेले िोरे्. हशवाय याि 
गाविे प ंजा पाटील िेिी हजल्िा लोकल बोडािे सदस्य िोरे्. या गावार् र्िारािंीिी एक हविीर िोर्ी पि 
उन्िाळ्यार् र्ी र्ळ गाठायिी. खडखडीर् व्िायिी. र्िारानंा पाण्यािा प्रश्न र्ोठ्ा प्रर्ािार् भेडसावयािा. 
पाण्यािा प्रश्न सोडहवण्यासाठी र्िारासंर्ोर दोनि र्ागम िोरे्. एक, उन्िाच्या रखरखाटार् पायपीट करर् 
वाघाड र्लाव व कोलवि नदीर् जाऊन पािी भरायिे. पि िी दोन्िी हठकािे िार-पाि हकलोर्ीटरवर 
िोर्ी. पािी वािून आिर्ाना बाया-बापड्ािंी िाडे र्ोडायिी. पािी िटकन आिर्ा येर् नसे. एवढ्या 
लाबंून डोक्याखादं्यावरून पािी वािून आििे आहि उन्िािे िटके सिन करिे खूपि कठीि िोरे्. द सरा 
र्ागम िोर्ा र्ो गावार्ील सावमजहनक हवहिरीवरून पािी भरून घेण्यािा. हवहिरीर् पािी भरपूर पि रे् थेट 
भरर्ा येर् नसे. हवहिरीशजेारी कािी अंर्रावर घागरी, पारे्ली, िंडे घेऊन थाबंायिे. पािी भरण्यासाठी 
येिाऱ्या सविांना ‘दादा पािी वाढा, र्ावशी पािी वाढा, र्ाई पािी वाढा’ अशा हवनंत्या घशाला कोरड 
पडेपयंर् कराव्या लागर्. हवनंत्या ऐकून सविांच्या काळजाला पाझर फ टला र्र रे् एखादी घागर 
र्िाराचं्या घागरीर् वरूनि ओर्ायिे. अन्यथा ‘पािी पािी’ करर् हकर्ीर्री वळे थाबंून रािाव ेलागर् असे. 
हवशषे म्ििजे सरकारी हविीर सवांना ख ली आिे असा बोडम कायद्यान सार हवहिरीजवळ िोर्ा. प्रत्यक्षार् 
हवहिरीला स्पशम करण्यािी परवानगी र्ात्र र्िारानंा नव्िर्ी. कायदा आहि प्रत्यक्ष त्यािा लाभ यार् हकर्ी 
र्री अरं्र िोरे्. कायद्याने हविीर ख ली िोर्ी, पि परंपरेन सार र्ी र्िारापंासून दूर िोर्ी. जाहर्व्यवस्थेने 
कायदा फक्र् बोडावरि ठेवला िोर्ा. त्याला बोडापासून बाजूला म्ििजे र्िारापंयंर् येऊ हदले नव्िरे्. 
कायदा; आंधळा, पागंळा, र् का, बहिरा िोऊन बोडार्ि बंहदस्र् झाला िोर्ा. त्याला िालरे्-बोलरे् 
करण्यािी गरज िोर्ी. उर्राळेच्या कािी र्िारानंी दादासािेबाचं्या कानावर िी गोष्ट घार्ली. हवहिरीवर 
पािी भरण्यासाठी केलेले स्थाहनक पार्ळीवरील प्रयत्न अयशस्वी झाल्यािेिी त्यानंी दादासािेबानंा 
साहंगर्ले. प ंजा पाटील यानंी लोकल बोडार् सदस्य म्ििूनिी हवहिरी ख ल्या करण्याच्या ठरावाला हवरोध 
केला िोर्ा. उर्राळे गावार्ील सविांिे प ढारी म्ििनूिी गावार्ील हविीर ख ली करण्यास त्यािंा हवरोध 
िोर्ा. आर्ा सत्याग्रि करण्याहशवाय पयायि नव्िर्ा. दादासािेब िे आपले सिकारी नानाजी िंद्रर्ोरे, टी. 
बी. काळे, शकंर लोखंडे आदींसि १८ रे् १९२९ रोजी उर्राळ्यार् सत्याग्रिासाठी आले. त्याचं्याबरोबर 
नाहशक हसक्य हरटी पे्रस व दहलर्ाचं्या स्काऊट पथकार्ील पािश ेकायमकरे्िी िोरे्. पोलीस बंदोबस्र् िोर्ा. 
उर्राळे येथील र्िारवाड्ासर्ोर िंद्रर्ोरे याचं्या अध्यक्षरे्खाली सत्याग्रिींिी सभा झाली. त्यानंर्र पािी 
भरण्यासाठी सवम सत्याग्रिी हवहिरीकडे हनघाले. रे् लाठ्ाकाठ्ािंा खेळ खेळर् िोरे्. र्ोठ्ा स्वाहभर्ानाने 
हवहिरीकडे जािारे सत्याग्रिी आर्ा हविीर बाटविार अशी सविांिी खात्री झाली. रे्िी ित्यारे घेऊन गोळा 



           

िोऊ लागले. आर्ा कािीर्री हवपरीर् घडिार असे वार्ावरि हनर्ाि झाले. िकर्क झाली र्र आग 
साऱ्या गावार् पसरेल यािी खात्री प जंा पाटील यानंा झाली. त्यानंी िे सारे प्रकरि धीराने घेण्यािे आहि 
सत्याग्रिींना हवरोध न करण्यािे ठरहवले. रात्री दिा वाजर्ा दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली सवम सत्याग्रिी 
हवहिरीभोवर्ी गोळा झाले. दादासािेबानंी स्वर्ः हवहिरीरू्न पािी काढले. त्याचं्यासि सवम सत्याग्रिी र्ोठ्ा 
आनंदाने पािी प्यायले. एक लढाई प्रजकल्यािा आनंद सवम सत्याग्रिींच्या िेिऱ्यावर िोर्ा. जयघोष देर् 
सवमजि पािी प्यायले. आर्ा आपल्याला या हवहिरीरू्न कायर् र् क्र्पिे पािी घेर्ा येईल अशी स्वप्ने 
बाळगून सवमजि आपापल्या घरी परर्ले. सकाळी उठून पािी भरण्यासाठी र्िार र्डंळी हवहिरीवर गेली 
रे्व्िा वगेळेि दृश्य िोरे्. हविीर घािीने भरली िोर्ी. हर्च्यार्ील पाण्याला द गधंी स टली िोर्ी. पािी 
हपण्यासाठी योग्य राहिले नव्िरे्. आदल्या हदवशी सत्याग्रिींना लाभलेला आनंद जाहर्व्यवस्थेने द सऱ्या 
हदवशी हटकू हदला नव्िर्ा. हवहिरीर् घाि टाकल्यार् ळे खरे र्र सविांिीिी गैरसोय िोिार िोर्ी, पि 
र्िारानंा पािी हर्ळिार नव्िरे्, याहवषयीिा आस री आनंदिी त्यानंा हर्ळाला असावा. 

 
उर्राळे येथील प्रकाराने दादासािेब खिले नव्िरे्, उलट नाहशक हजल्यार् जेथे जेथे सावमजहनक 

हवहिरी आिेर् रे्थे रे्थे त्या अस्पतश्यानंा ख ल्या व्िाव्यार् यासाठी त्यािें प्रयत्न स रूि राहिले. र् ळेगाव (र्ा. 
नाहशक), सोनगाव (र्ा. िादंवड) येथील सावमजहनक हवहिरी सत्याग्रि करून अस्पतश्यासंाठी ख ल्या 
करण्यार् आल्या. हवहिरीर्ील पाण्यासाठी सत्याग्रि िी गोष्ट र्शी इर्राचं्या दृष्टीने छोटी वाटर् िोर्ी, पि 
अस्पतश्यारं्ध्ये लढाईिे बीज पेरण्यासाठी खूप र्ोठी िोर्ी. गावागावारं् असे लढण्यािे बीज पेरले जाऊ 
लागले आहि लढण्यािा इहर्िास असलेली जर्ार् प न्िा एकदा इहर्िासाच्या वळिावर लढण्यास हसद्ध 
िोऊ लागली. िी लढाई थाबंवनू िालिार नव्िर्ी. अहधक व्यापक करायिी िोर्ी. र्ािूस म्ििनू आवश्यक 
असिारे िक्क येथील सर्ाज आहि धर्मव्यवस्था देिार की नािी िे पािायिे िोरे्. त्यासाठी वगेवगेळ्या 
के्षत्रानंा िािपायिे िोरे्. र्ळे, हवहिरी, पािवठे आहि शाळा या एक भाग िोत्या. आर्ा िळवळ अन्य के्षत्रार् 
न्यायिी िोर्ी आहि व्यवस्थेला प्रश्न हविारायिे िोरे्. असाि एक प्रश्न येथील धर्मव्यवस्थेला म्ििजे एका 
अथाने देवालाि हविारावा असे दादासािेबानंा वाटू लागले. नाहशकर्धील काळारार्ािे दशमन घेण्यािा 
म्ििजे र्हंदरार् प्रवशे करण्यािा िक्क अस्पतश्यानंा हर्ळावा यासाठी सत्याग्रि करण्यािा हविार दादासािेब, 
पहर्र्पावन दास, टी. बी. काळे, अर्तर्राव रिखाबं,े सावळारार् दािी, नानाजी िंद्रर्ोरे आदींच्या र्नार् 
घोळू लागला. र् ंबईर् जाऊन त्यानंी बाबासािेबािंी भेट घेर्ली आहि आर्ा र्ळ्याबरोबरि र्हंदरार् जाऊन 
धडक र्ारण्यािी आवश्यकर्ा व्यक्र् केली. १९२७ साली िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि आहि त्या हनहर्त्ताने 
झालेली र्ारार्ारी अद्याप न्यायालयार्ील खटल्याच्या हनहर्त्ताने कायर् िोर्ी. िवदार र्ळे श द्ध करून 
घेण्यािा प्रयत्निी र्िाडर्धील सविांनी केला िोर्ा. र्िाडिे प्रकरि न्यायालयार् आपल्या बाजूने लागाव े
व त्यानंर्र नव्या आंदोलनािा हनिमय घ्यावा असे बाबासािेबानंा वाटर् िोरे् आहि रे् रास्र्िी िोरे्. 
बाबासािेब िवदार र्ळ्यािी लढाई न्यायालयार्िी लढर् िोरे्. आपले ज्ञान पिास लावर् िोरे्. 
न्यायालयार् र्िाडहवषयी काय हनिमय लागर्ो रे् पािण्यार् वळे अहधक खिम िोईल आहि दरम्यान 
सत्याग्रिाच्या लढाईिी धार कर्ी िोईल म्ििनू सत्याग्रिासाठी नवा हवषय र्ार्डीने घ्यावा असे 
दादासािेबानंा वाटर् िोरे्. जाहर्हनर्ूमलनाच्या लढाईसाठी एक नवा हवषय म्ििून काळारार् र्ंहदर 
सत्याग्रिािा हवषय घ्यावा असा त्यािंा आग्रि िोर्ा. र् म्िी आर्िे नेर्तत्व करा, आम्िाला र्ागमदशमन करा 
असेिी दादासािेबानंी बाबासािेबानंा साहंगर्ले. शवेटी बाबासािेब र्यार झाले आहि या सर्ाजार्ील 
जार्ींिा अंर् िोिार का नािी, अस्पतश्यानंा र्ािसू म्ििून र्ान्यर्ा हर्ळिार की नािी यासाठी आिखी एक 
लढाई काळारार् र्हंदर प्रवशेाच्या हनहर्त्ताने स रू झाली. या लढाईर् अस्पतश्याबंरोबर कािी स्पतश्यिी 
सिभागी झाले. िवदार र्ळ्याच्या सत्याग्रिार्िी कािी स्पतश्य सिभागी झाले िोरे्. र्न स्र्तर्ीिे दिनिी 



           

त्याचं्या िस्रे् झाले िोरे्. र्हंदर प्रवशेाच्या सत्याग्रिार्िी त्यािंा सिभाग लाभला िोर्ा. २ र्ािम १९३० रोजी 
बाबासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली र्ंहदर प्रवशेासाठीिा सत्याग्रि स रू झाला. र्ो िवदार र्ळ्याच्या 
सत्याग्रिापेक्षा हवराट िोर्ा. पंधरा िजारािूंन अहधक लोक त्यार् सिभागी झाले िोरे्. या हवराट 
जनसर् दायाला रार् दशमन देईल असे वाटले िोरे्, पि जनसर् दायािा भ्रर्हनरास झाला. र्ंहदराच्या िारिी 
दरवाजानंा आहि र् ख्य र्हंदराला क लपे घालण्यार् आली िोर्ी. र्हंदरार् अस्पतश्य घ सू नयेर् यासाठी प्रिंड 
बंदोबस्र् ठेवण्यार् आला िोर्ा. पहिल्या हदवशी अस्पतश्यानंाि नव्िे, र्र स्पतश्यानंािी रार्ािे दशमन घडले 
नािी. र्ंहदराच्या िारिी दरवाजासंर्ोर सत्याग्रि स रू झाला. या सत्याग्रिार् प रुषाबंरोबर र्हिलािंािी 
र्ोठ्ा प्रर्ािार् सिभाग िोर्ा. प रुषाचं्या खादं्याला खादंा हभडवर् त्यािी सत्याग्रिार् उर्रल्या िोत्या. 
र्ाि सकीिे िक्क र्ागण्यासाठी रस्त्यावर उर्रल्या िोत्या. गंग बाई पगारे, यर् नाबाई जाधव, देऊबाई 
लोखंडे, फ ं दाबाई जाधव, ठक बाई साळव,े राधाबाई जाधव, सरुबाई भालेराव, द्रौपदीबाई उबाळे, 
कोंडाबाई र्ोरे, सोन बाई प्रशदे, हिर्ाबाई कत ष्ट्िाजी, साळ बाई भालेराव, पवळाबाई काळे, सावळाबाई काळे, 
सावळाबाई कदर्, हिर्ाबाई काळे, कत ष्ट्िाबाई डागंळे, कान्ि बाई र्ोरे, रंगाबाई जाधव, हवठाबाई 
गायकवाड, सरुबाई गायकवाड, अहिल्याबाई कडमक, सक बाई जाधव, लक्ष्र्ीबाई पगारे, बक बाई 
गायकवाड, साळ बाई रोकडे, सायजाबाई लोखंडे, रेऊबाई गोर्ारिे, सायजाबाई भालेराव, स ंदराबाई र्ोरे, 
देऊबाई र्िादू, हशऊबाई र्ोरे आदी हकर्ीर्री र्हिला न सत्याि सिभागी झाल्या नव्ित्या, र्र आघाडीवर 
िोत्या. सत्याग्रिासाठी िारिी दरवाजासंर्ोर ज्या िार र् कड्ा बसल्या िोत्या त्यार् या र्हिलािंा सर्ावशे 
िोर्ा. सत्याग्रिींसाठी अन्न हशजहवण्यािे कार्िी त्या रातं्रहदवस करर् िोत्या. सत्याग्रि एखाद-द सरा 
हदवस िालेल असे वाटर् िोरे्. प्रत्यक्षार् र्ो िालला जवळपास पाि वषे. पि या र्हिला डगर्गल्या 
नािीर्. हनधारापासून दूर गेल्या नािीर्. जाहर्हनर्ूमलनाच्या लढाईर् प रुषाबरोबर र्हिलेिी भहूर्कािी 
अहर्शय र्ित्त्वािी असरे्. हर्च्या सिभागाहशवाय या लढाया यशस्वी िोर् नािीर्. िवदार र्ळ्यानंर्र 
र्ोठ्ा संख्येने त्या र्ंहदर सत्याग्रिार् सिभागी झाल्या िोत्या. याबाबर्िे श्रेयिी बाबासािेबाचं्या हविाराला 
आहि या हविारान सार आिरि करिाऱ्या दादासािेबानंा द्याव ेलागेल. सत्याग्रि दीघमकाळ िालला पि 
त्याने येथील सर्ाज अक्षरशः ढवळून काढला. जगभर र्ो ििेिा हवषय बनला. सत्याग्रिािे यशार् रूपारं्र 
झाले नसले र्री त्याने येथील सनार्नी सर्ाजािे हवकत र् स्वरूप जगाला दाखवले. या सत्याग्रिाला गो. ि. 
देशपाडें याचं्यासारखे सविम नेरे्, क स र्ाग्रज याचं्यासारखा कवी, यानंी पाप्रठबा हदला. डॉ. र् ंजे, बॅ. 
सावरकर यानंािी बोलरे् केले. सत्याग्रि यशस्वी की अयशस्वी अशा गहिर्ी भाषेर् त्यािें र्ूल्यर्ापन करून 
िालिार नािी. व्यवस्थेला जोरदार धके्क देिारा िार् एक प्रयत्न िोर्ा आहि त्यार् यश आले एवढे र्ात्र 
हनहिर्. अस्पतश्यारं्ध्ये जागतर्ी आहि लढण्यािी हजद्द वाढण्यास या सत्याग्रिािी र्दर् झाली. जार्ी केवळ 
र्ािसावरि नव्िे र्र देवाधर्ावरिी सत्ता गाजवनू र्ािसाला हकर्ी क्ष द्र बनवर्ार् िेिी प न्िा एकदा 
पािायला हर्ळाले. र्हंदर प्रवशे सत्याग्रि यशस्वी झाला नािी, पि त्या हनहर्त्ताने सनार्न धर्म आहि 
सनार्न कल्पनािंी र्ात्र जोरदार हिहकत्सा स रू झाली. आपि ग लार्ाप्रर्ािे आिोर्, आपि जार्ीच्या 
िौकटीर् घ सर्टर् आिोर् यािी जािीविी अस्पतश्यानंा व्िायला लागली. र्ोठ्ा आहि दीघम पल्ल्याच्या 
लढाईसाठी िागंल्या जाहिवािंी र्ािसे आवश्यक असर्ार्. प्रबळ जाहिवा त्यानंा लढण्यासाठी अहधक 
पे्ररिा आहि अहधक बळ देर् असर्ार्. या दृष्टीने सत्याग्रिानंर्रिी रार्ािे दशमन झाले नसले र्री प्रत्यक्षार् 
अस्पतश्यारं्धील लढाऊ वतत्तीिे आहि हजद्दीिे दशमन र्ात्र प न्िा एकदा झाले; िेिी या सत्याग्रिािे यश म्ििाव े
लागेल. यािबरोबर प्रस्थाहपर् िौकटीर् आपल्याला न्याय हर्ळिार नािी िी भावनािी वाढीस लागली. 
यािा पहरिार् म्ििजे जार्ी संपवण्याच्या, सनार्न धर्ाला नकार देण्याच्या हविाराला धार येऊ लागली. 

 



           

काळारार् र्ंहदर प्रवशेासाठी सत्याग्रि िालू असर्ानाि येवला र्ाल क्यार्ील र् खेड येथे ‘पाडंव 
प्रर्ाप’ या गं्रथािी हर्रविूक काढण्यावरून २३ सप्टेंबर १९३१ च्या स र्ारास प्रिसक घटना घडली. र् खेड 
गावार्ील र्िारानंी ‘पाडंव प्रर्ाप’ या गं्रथािे पारायि झाल्यानंर्र गं्रथािी हर्रविूक र्ोठ्ा श्रदे्धने 
काढण्यािे ठरहवले. दादासािेब गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखाली हर्रविूक हनघाली; पि अस्पतश्यानंी 
‘पाडंव प्रर्ाप’ गं्रथािी हर्रविूक अशा प्रकारे भर गावारू्न काढिे स्पतश्याचं्या सनार्नी र्नाला कािी पटले 
नािी. त्यानंी अस्पतश्याचं्या हर्रवि कीिा र्ागम रोखला. हर्रविूक जागच्या जागी िार-पाि र्ास थाबंली. 
रात्री या हर्रवि कीवर िल्ला केला. दादासािेब गायकवाड व त्याचं्या सिकाऱ्यानंा र्ार बसला. अनेक जि 
जखर्ी झाले. हर्रविूक उधळली गेली. हवशषे म्ििजे, िल्लेखोर ‘र्िात्र्ा गाधंी की जय’ म्ििजे एका 
अप्रिसेच्या प जाऱ्यािे आहि भारर्र्ारे्िे नाव घेऊन प्रिसािार करर् िोरे्. दंगल करण्यासाठी कोि कशािी 
पे्ररिा घेईल िे सागंर्ा येर् नािी िेि खरे. अस्पतश्यानंा र्ारिाि करण्यासाठी देवाधर्ापासून रे् 
भारर्र्ारे्पयंर् आहि जार्ींपासून रे् हवटाळाच्या कल्पनेपयंर् कािीिी आहि केव्िािी उपयोगी पडरे्. 
स्पतश्यानंी या साऱ्या गोष्टींिा वापर नाहशकर्ध्ये आहि र् खेडर्ध्ये केला िे स्पष्ट िोरे्. र् खेडच्या घटनेिा 
वतत्तान्र् भारर्ाबरोबर परदेशी वतत्तपत्रारं्ध्येिी प्रहसद्ध झाला. त्या वळेी लंडनर्ध्ये गोलरे्ज पहरषद स रू 
िोर्ी. बाबासािेबानंी वतत्तपत्राच्या प्रर्ी पहरषदेच्या सवम सदस्यानंा वाटल्या आहि भारर्ार् जार्ीच्या, 
धर्ाच्या व देवाच्या नावाखाली र्ाि सकीिे कसे र् डदे पाडले जार् आिेर् िे सवांना साहंगर्ले. 

 
एखाद्या बहंदस्र् िौकटीर् र्ािूस फार काळ र्ग धरून रािू शकर् नािी. अस्पतश्याचं्या बाबर्ीर्िी 

र्सेि घडर् िोरे्. पाण्याला स्पशम केल्यानंर्र, देवाच्या दशमनािा आग्रि धरल्यानंर्र, गं्रथािी हर्रविकू 
काढल्यानंर्र, न्याय्य िक्क र्ाहगर्ल्यानंर्र जर येथील धर्ाच्या नावाने र्ािसू र्ािसावर िल्ला करर् असेल 
र्र र्ो धर्म सोडलेलाि बरा अशीिी भावना वाढीस लागली. १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवल्यार् (हज. 
नाहशक) जी पहरषद झाली र्ीर् “द दैवाने र्ी अस्पतश्य जार्ीर् जन्र्ाला आलो िा कािी र्ाझा अपराध नािी. 
परंर्  र्रर्ाना र्ात्र र्ी प्रिदू म्ििून र्रिार नािी” अशी गगनभेदी आहि क्राहंर्कारी घोषिा बाबासािेबानंी 
केली. [डॉ. बाबासािेब आंबेडकर, धनंजय कीर, पत. २६३.] येवले पहरषदेर् जे ठराव झाले त्यावर दादासािेबानंी भाषि 
केले आिे. “प्रिदू लोक खेड्ापाड्ारूं्न त्यािंा (अस्पतश्यािंा) अर्ान ष छळ करर्ार्, ज लूर् करर्ार्, 
र्ारिाि करर्ार्. इज्जर् ल टर्ार्. देवदशमनाकरर्ा सत्याग्रि करिे पाप सर्जर्ार्. अशा पहरक्स्थर्ीर् प्रिदू 
धर्म आपला कसा सर्जावा? प्रिदू धर्ासाठी अस्पतश्यानंी त्यािंी ग लार्हगरी काय म्ििनू करावी? म्ििून र्र 
आर्िी आर्ा अशी खात्री झाली आिे की, प्रिदू धर्म िा अस्पतश्यािंा नसून र्ो परकीयािंा — प्रिदंूिा आिे. 
अस्पतश्यािंा र्ूळ धर्म हनसगमहसद्ध व हनर्मळ असून त्या धर्ार् स्वाहभर्ान, स्वारं्त्रय, सर्र्ा, बंध के्षत्र व प रुषाथम 
वसर् असून र्ो र्दािा धर्म आिे. बाबासािेबानंी धर्ांर्रािा हनिमय घेर्लेलाि आिे. या त्याचं्या हनिमयाला 
पाप्रठबा देऊन र्ाझे भाषि सपंवर्ो. [दादासािेब गायकवाड : जीवन व कायम, ॲड. िहरभाऊ पगारे, पत. १६०.] 

 
दादासािेबानंी येवला पहरषदेर् केलेले िे भाषि र्डफदार र्र िोरे्ि, हशवाय जार्ीच्या र् ळावरि 

घाव घालिारे िोरे्. सारे स्त्री-प रुष िी हनसगािीि लेकरे आिेर् या र्िात्र्ा फ ल्याचं्या हविाराकडे जािारे, 
हनसगम धर्म (Nature Religion) या कल्पनेकडेिी वळिारे िोरे्. दादासािेबानंी बाबासािेबािंी क्राहंर्कारी 
घोषिा जनर्ानसार् नेण्यािा प्रयत्न स रू केला. त्याचं्या अनेक सभा-संरे्लनार् एकहत्रर्पिे वगेवगेळ्या 
देवाचं्या र्ूर्ी, ज ने धार्मर्क गं्रथ फेकण्यािा कायमक्रर् स रू झाला. या देशार्ील देव, धर्म, आहि गं्रथ 
अस्पतश्याचं्या उद्धारासाठी कधीि प ढे येर् नसर्ील, र्र रे् िवरे्ि कशाला िी भावनािी त्यार्ागे िोर्ी. 

 



           

केवळ सविांच्याि जार्ी सपंवनू िालिार नािीर्, र्र त्या अस्पतश्यारं्धीलिी संपवल्या पाहिजेर् 
असा दादासािेबािंा ठार् आग्रि िोर्ा. एकूि जार्ि वाईट असेल र्र र्ी हटकवण्यािे, गोंजारण्यािे कािी 
कारि नािी असे त्यािें र्र् िोरे्. १ जानेवारी १९३८ रोजी सोलाप रार् एक र्ारं्ग पहरषद झाली. या 
पहरषदेर् त्यानंी अस्पतश्यारं्धील वगेवगेळ्या जार्ींर्ध्येिी रोटी-बेटी व्यविार िोण्यािी गरज असल्यािे 
साहंगर्ले. अस्पतश्यारं्धील अस्पतश्यर्ा प्रथर् आपि नष्ट केली पाहिजे, असेिी रे् आवजूमन म्ििाले. पढंरपूर 
येथील अस्पतश्याचं्या पहरषदेर्िी त्यानंी अशीि भहूर्का ठार्पिे र्ाडंली िोर्ी. देवळाली कॅम्प येथे (९ ज लै 
१९३९) र्ारं्ग पहरषद घेऊन त्याचं्या हवकासाच्या आड येिारी र्रीआई दूर करण्यािा प्रयत्न केला. 
दादासािेबानंी स्वर्ः प ढाकार घेऊन भगंी सर्ाजार्ील र् लगा व र्िार सर्ाजार्ील र् लगी यािें लग्न 
लावले. प ढे त्यानंा सवम प्रकारिी र्दर् केली. 

 
जार्ी सपंवण्यासाठी केवळ देवाधर्ाच्या पार्ळीवरि आदंोलन करून िालिार नािी, र्र अस्पतश्य 

स्वावलंबी बनावरे् आहि सनार्नी िौकटीपासून दूर रािावरे् यासाठी बाबासािेबानंी फार पूवी हविार 
र्ाडंला िोर्ा. र्िारवर्न रद्द झाल्यानंर्र र्िारानंी पडीक जहर्नीवर शरे्ी करावी; वर्न म्ििून हर्ळिाऱ्या 
जहर्नी त्याचं्या नावावर करून घ्याव्यार्; प्रसंगी सार् दाहयक शरे्ी करावी असे हकर्ीर्री पयाय त्यानंी 
र्ाडंले िोरे्. त्या हदशनेे त्यानंी कायमिी स रू केले िोरे्. बाबासािेबाचं्या र्िाहनवािानंर्र दादासािेबानंी या 
हवषयाला प न्िा एकदा खंबीरपिे िार् घार्ला. सरकारजवळील पडीक जहर्नी भहूर्िीनानंा हर्ळाव्यार्, 
यासाठी र्राठवाड्ार् त्यानंी सत्याग्रि स रू केला. येथे भहूर्िीन म्ििजे कोि? एका हवहशष्ट जार्ीिे नव्िे, 
र्र सर्ाजानंी अस्पतश्य आहि र्ागास ठरहवलेल्या सवम जार्ींर्ील भहूर्िीन िोरे् िे लक्षार् ठेवायला िवे. 
कारि या लढ्यास फार र्ोठा अथम आिे. भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिार् ळे सारा र्राठवाडा खडबडून जागा 
झाला. सारे र् रंुग भरले. दादासािेबानंा अटक झाली. सत्याग्रिार् बाया-बापड्ाबंरोबर सवम जार्ींर्ील 
भहूर्िीन सार्ील झाले िोरे्. अस्पतश्यािें आहि भहूर्िीनािें प्रश्न सोडवायिे असर्ील र्र आर्ा राष्ट्रीय 
पार्ळीवरील र्ोठ्ा आंदोलनाहशवाय पयाय नािी िेिी कळून ि कले. र्िाराष्ट्रार्ील सत्याग्रि र्सा प्रभावी 
ठरल्याने र्ोठ्ा आंदोलनासाठी त्यानंा बळिी हर्ळाले िोरे्. ६ हडसेंबर १९६४ रोजी देशव्यापी सत्याग्रिाला 
स रुवार् झाली. देशार् पडून असलेली कोट्यवधी एकर जर्ीन कसण्यासाठी अस्पतश्यानंा हदल्यास रे् 
स्वावलंबी िोर्ील. जार्ीच्या नावाने िोिारी त्यािंी हपळिूकिी कर्ी िोईल असे दादासािेबािें म्िििे िोरे्. 
राज्याराज्यारं्ील लोक सत्याग्रिार् सिभागी झाले िोरे्. र्िाराष्ट्रार् अटक झालेल्या साडेर्ीन लाख 
आंदोलकानंा ठेवण्यासाठी र् रंुग हर्ळेनार्. शाळा, र्ंहदरे आदी हठकािी त्यानंा ठेवण्यार् आले. र्हिला, 
कधी नव्िे एवढ्या र्ोठ्ा प्रर्ािार् आंदोलनार् सिभागी झाल्या िोत्या. अर्रावर्ीर् पाि िजार र्हिलानंी 
हनदशमने केली. र् रंुगार्ील कैद्यासंाठी वषमभरासाठी असिारे धान्य र्हिनाभरार् संपून गेले. गतिर्ंत्री 
बाळासािेब देसाई यानंा प रविी र्ागिी सादर करून कैद्यांच्या व्यवस्थेसाठी एकवीस लाख रुपये जादा 
र्ंजूर करून घ्याव े लागले. शकेडो लोकानंा हशक्षा झाली, पि आंदोलन कािी शर्र् नव्िरे्. या 
आंदोलनाला सर्हविारी अशा अनेक पक्षािंा पाप्रठबा हर्ळाला िोर्ा. सर्ान प्रश्नावंर एकहत्रर् आंदोलन 
करण्यािी हकर्या दादासािेबानंी साधली िोर्ी. पहरवर्मनाच्या िळवळीर् एक उत्तर् उदािरि म्ििनूिी या 
आंदोलनाकडे पािाव ेलागेल. जाहर्हनर्ूमलनासाठी एक व्यापक, ठोस आहि प्रभावी प्रयत्न म्ििूनिी त्याकडे 
पािाव े लागेल. आंदोलनाच्या हनहर्त्ताने र्ाडंल्या गेलेल्या ज्या र्ागण्या िोत्या, त्यािी सर्ाजार्ील सवम 
सवमिारािंा व्यापक हविार करिाऱ्या िोत्या. त्याचं्या र्लूभरू् प्रश्नानंा िार् घालिाऱ्या िोत्या. जार्-वगम 
अशा दोन्िी अंगानंी र्ािसािंा हविार करिाऱ्या िोत्या. बाबासािेबानंंर्र साऱ्या देशािे लक्ष वधूेन घेिारे 
आहि डाव्या व प रोगार्ी संघटनाचं्या र्दर्ीने केलेले िे पहिलेि भव्य आंदोलन िोरे्. 

 



           

राज्यसभेर् आंदोलकाचं्या र्ागण्यावंर झालेल्या ििेर् (१८ ऑगष्ट १९६७) दादासािेबानंी आपली 
भहूर्का प्रभावीपिे र्ाडंली. त्यानंी र्ाडंलेल्या दिा र्ागण्या प ढीलप्रर्ािे िोत्या. 

 
१.                                   . 
२.                     . 
३.                           . 
४.                    .                            . 
५.                                         . 
६.                  १९४८                  . 
७.                         . 
८.                             . 
९.                                                        . 
१०.                                                          १९५०           

     . [                       ,             ,   . २३३.] 
 
या सवम र्ागण्यािंा बारीक हविार केल्यास सर्ाजार्ील सवमि उपेहक्षर्ाकंडे पािण्यािी 

दादासािेबािंी दृष्टी हकर्ी व्यापक िोर्ी िे लक्षार् येरे्. सर्ाजार्ील कोित्यािी उपेहक्षर्ािंा त्यानंी हवसर 
पडू हदला नव्िर्ा. सवमि गहरबािंा एक सर्ग्र हविार आंदोलनार्ागे िोर्ा, हशवाय जाहर्हनर्ूमलनाबरोबर 
वगमअंर्ािे स्वप्निी त्यार्ागे िोरे्. जार्ीच्या सापळ्यार् न अडकर्ा त्यानंी व्यापक असे आंदोलन केले. 
दादासािेबानंंर्र या दिा र्ागण्यारं्धील कािी र्ागण्या र्ान्य झाल्या, कािी अधमवट र्ान्य झाल्या आहि 
कािी अद्याप र्ान्य व्िायच्या आिेर्. जार्ीिा अंर् करण्यासाठी वगेवगेळी आय धे वापरावी लागर्ार्. 
दादासािेबानंी बाबासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली कार् करर्ाना अशी आय धे वापरली. प ढे बाबासािेबानंंर्र 
त्यािंाि हविार घेऊन आिखी कािी आय धे वापरली. आजन्र् रे् लढर् राहिले. जार्ी संपवण्यासाठी आहि 
र्ािसाला प्रहर्ष्ठा देण्यासाठी, बाबासािेबाबंरोबर त्यानंी घेर्लेली धम्र्दीक्षा म्ििजे जार्ीहनर्ूमलनाच्या 
िळवळीिा कळस िोर्ा. 

 
❦ 
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दादासािेब गायकवाड म्ििजे बाबासािेब आंबेडकरािंा उजवा िार्, खरा भीर्सैहनक, क ठल्यािी 
आहर्षानंा बळी न पडिारा, सच्चा प्रार्ाहिक हशष्ट्य असेि त्याचं्या कार्ािा पसारा, वगे पािून म्ििाव े
लागरे्. १९२६ साली शािू बोहडंगर्ध्ये अधीक्षक असर्ाना रे् बाबासािेबाचं्या संपकार् आले. र्िाडच्या 
िवदार र्ळ्याच्या संग्रार्ार् प्रथर् सिभागी झाले रे्व्िापासून र्तत्यूपयंर् बाबासािेबािें हविार प्रत्यक्ष कायमरर् 
करण्यािे कार् त्यानंी हनष्ठनेे केले. आंबेडकरी िळवळीर्ील पहिल्या टप्प्यावर र्ंहदर प्रवशे, हपण्याच्या 
पाण्यासाठी सावमजहनक हवहिरी ख ल्या करिे. द सऱ्या टप्प्यावर हशक्षि, आर्मथक लढे उभारिे. हर्सऱ्या 
टप्प्यावर राजकीय िक्कासंाठी संघषम आहि सार्ाहजक सर्रे्च्या लढाईिे अहंर्र् पवम. धर्ांर्राच्या 
घोषिेनंर्र प्रत्यक्ष १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी धम्र्दीक्षा, असे या र्ानवर् क्र्ीच्या संग्रार्ािे स्वरूप आिे. 
जीवनाच्या सवम अंगानंा स्पशम करून अस्पतश्यानंा र्ािसू म्ििून जगण्यािे नैसर्मगक िक्क देिे; त्यानंा 
स्वाहभर्ान बिाल करून र्ानहसक ग लार्हगरीरू्न बािेर काढिे आहि र्ािसूपि हटकहविे असे या लढाईिे 
विमन कराव ेलागेल. या सर्ग्र लढाईर्ध्ये बाबासािेबाबंरोबर सर्र् कायमरर् असिारे सेनानी/कायमकरे्; 
दादासािेब िोरे्. दादासािेबािें िहरत्र वािर्ाना त्याचं्या व्यापक कार्ाच्या झझंावार्ी वगेािे दडपि येरे्. 
एक सच्चा कायमकर्ा वार्ावरि हकर्ी र्ापव ूशकर्ो; लढाईला हकर्ी हदशानंी हवकहसर् करू शकर्ो िे पािून 
र्ािूस स्रं्हभर् िोर्ो. वार्नदादानंी हलहिलेले िे गािे दादासािेबाचं्या भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिािे सर्पमक 
विमन करिारे आिे. 
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दादासािेबािें जीवन आहि कायम कायमकत्यांना बळ देरे्. 

 
काळारार् र्ंहदर प्रवशे, र् खेडिा सत्याग्रि, येवल्यार्ील धर्ांर्रािी घोषिा, सावमजहनक हवहिरी 

ख ल्या करिे, स्वरं्त्र र्र्दारसंघ सत्याग्रि, भहूर्िीनािंा सत्याग्रि, धम्र्दीक्षा, हशक्षि, राजकीय र्ोिे 
बाधंिी इत्यादी िळवळींर्ध्ये दादासािेब कायमकर्ा, नेर्ा िोरे्. या जनआंदोलनार् स्त्री-प रुष, वतद्ध-र्रुि, 
र् ले, शरे्र्जूर आहदवासी या सवांिा सिभाग िोर्ा. र्हिलािंा सिभाग र्र र्ोठ्ा प्रर्ािावर िोर्ा. केवळ 
सिभागि नव्िर्ा र्र शारं्ाबाई दािी, सीर्ाबाई, गीर्ाबाई गायकवाड, सत्यभार्ाबाई स धाकर र्ोरे 
(भ सावळ), रूपार्ाई साळव,े किराबाई जगर्ाप (इगर्प री) असे छोटे-र्ोठे नेर्तत्विी उभे राहिले. खरे र्र 
या हस्त्रयानंा हशक्षिािी परंपरा नव्िर्ी. रूढी-परंपरार्ध्ये त्या अडकलेल्या िोत्या. टोळधाड येऊ नये प्रकवा 
पाऊस यावा म्ििून व्रर्, उपास करिाऱ्या िोत्या. पि िळवळीर् आल्यानंर्र 
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             न 
                न   

 
अशी हवद्रोिािी भाषा बोलू लागल्या. र्ािसाच्या प्रयत्नावर हवश्वास ठेवण्यािी; ईश्वर नाकारण्यािी भाषा 
करू लागल्या. िे सार््यम दादासािेबाचं्या िळवळीच्या सिभागारू्नि त्याचं्या हठकािी आले. 
बाबासािेबावंर असलेल्या हवश्वासारू्नि आले. िे कसे घडले? यािा शोध घेिे म्ििजे वरील आंदोलनार् 
हस्त्रयाचं्या सिभागािा इहर्िास हलहििे र्र आिेि; हशवाय त्यानंा लढाऊ बनहवण्यासाठी दादासािेबानंी 
केलेल्या प्रयत्नािें र्ूल्यर्ापन करिे िोय. येथे र्हिलाचं्या सिभागािा आढावा घेर्ला आिे. 

 
                          

 
िे आंदोलन १९३० रे् १९३५ या कालखंडार् दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली झाले. या आंदोलनाला 

र्िाडच्या िवदार र्ळ्याच्या सत्याग्रिािी पाश्वमभरू्ी आिे. र्िाडच्या पहरषदेर् र्हिलािंी स्वरं्त्र पहरषद 
घेण्यार् आली. हस्त्रयानंी जाहर्व्यवस्थेरू्न आलेली र्ानहसक ग लार्हगरी टाकून द्यावी. जार्ीने हदलेले 
पोशाख, दाहगने घालू नये. स्वच्छर्ा पाळावी आहि र् लार् लींच्या हशक्षिाला र्ित्त्व द्याव.े हशक्षिाहशवाय 
पहरवर्मन िोिार नािी. पहरषदेर्ील प रुषानंा, कायमकत्यांना उदे्दशून रे् म्ििाले की आपल्यावरील 
अत्यािारािी, र्ो िािून पाडण्यासाठी योहजलेल्या कायमक्रर्ािी र्ाहिर्ी र्हिलानंा करून द्यावी आहि 
िळवळीर् त्यानंा सिभागी करून घ्याव े िे बाबासािेबािें भाषि दादासािेबानंी हृदयार् कोरून ठेवले. 
त्याप्रर्ािे कायम केले. आपल्या दोन्िी पत्नींना या लढाईर् सार्ील केले. ‘िलो काळारार् र्ंहदर’ िी घोषिा 
२ र्ािम १९३० साली हदली. सनार्न्यानंी र्ंहदर प्रवशेास हनकरािा हवरोध केला. र्ंहदरािी दारे बंद ठेवली. 
सत्याग्रिी िारिी दरवाजावंर हठय्या देऊन बसले. कलेक्टरानंी १४४ कलर् लावल्यार् ळे र्ीन-र्ीनच्या 
संख्येने गस्र् स रू करण्यार् आली. सत्याग्रिींिी छाविी स रुवार्ीला येसकरवाड्ार् िोर्ी, पि िळूिळू 
नाहशक शिरार्ीलि नव्िे र्र द गाव, पाथडी येथील र्िाराचं्या वसािर्ींना छावण्यािें स्वरूप प्राप्र् झाले. 
या िळवळीर् हस्त्रया सत्याग्रिींना जेव ू घालर्. स्वर्ः सत्याग्रि करीर्. गस्र् घालीर्. हर्रवि कीर् गस्र् 
घालिाऱ्या सत्याग्रिींना र्ंहदरापयंर् घेऊन जार्. १५ एहप्रल १९३२ रोजी ४१ सत्याग्रिींना ध ळ्यार्ील 
र् रंुगार् नेण्यार् आले. १६ एहप्रलला सीर्ाबाई, गीर्ाबाई याचं्याबरोबर १० र्हिला िोत्या. सीर्ाबाईंच्या 
नेर्तत्वाखाली रंभाबाई, येसाबाई, सावळाबाई इत्यादींिी नाव ेसर्जली. ५ र्हिलािंी र् कडी दोन दारावंर 
पिारा देर् िोर्ी. या सत्याग्रिािे शाहिरानंी पोवाड्ारू्न विमन केले आिे. 
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र्हिलारं्ध्ये प्रहसद्ध असलेल्या ओव्यारं्धून र्त्कालीन सार्ाहजक भान आहि पहरक्स्थर्ीच्या 
संघषािी र्ीव्रर्ा, र्ािर्िाव, गाभंीयम आहि र्हिलारं्धील उत्साि, सनार्न्यावंर िल्ला करण्यािे त्यािें धैयम 
व्यक्र् िोरे्. 
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अशा रीर्ीने िे स्त्रीर्न अहभव्यक्र् िोर् िोरे्. प रुषाचं्या बरोबरीने अजािरे्पिी िा सिभाग नव्िर्ा, िेि 
यारू्न हदसरे्. उलट एकूि पहरक्स्थर्ी सर्जून उर्जून आंदोलनार्ील िी भागीदारी िोर्ी. 

 
सत्याग्रिींच्या हर्रवि कीिे विमन करर्ाना सत्याग्रिींना साधू, संर्, वारकरी म्िटले आिे. 

हनवडि कीर् हस्त्रयािें स्थान क ठे असायिे; र्र रे् वीराचं्या र्ागेि. 
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र्ोठ्ा संख्येने आंबेडकरी जनर्ा या लढ्यार् ओढली जार् िोर्ी. हस्त्रया हर्रवि कीर्स द्धा र्ागे 

नसायच्या; र्र वीराचं्या बरोबरीनेि त्या असायच्या. शािू नावाच्या र् लीने प जाऱ्याच्या र्ोंडार् भडकावली 
िोर्ी. भदेूव म्ििून ज्यािंा दरारा िोर्ा, त्याचं्या पाप-प ण्याच्या कल्पनानंा बळी न पडर्ा एवढी प्रिर्र् हर्ने 
बाबासािेबाचं्या लढाईर् दाखहवली िोर्ी. हजला अबला म्िटले जारे् त्या िार्ारं्ध्ये असे बळ आले िोरे्. िी 
सत्याग्रिी र्हिला आंबेडकरी र्त्त्वज्ञान सभापीठावर जाऊन बोलू शकर् नव्िर्ी; पि र्ी कत र्ीरू्न हनभमयपिे 
साथ देर् िोर्ी. 

 
या लढ्याच्या दरम्यान र्हंदरािे दार उघडले नािी. संघषािी र्ीव्रर्ा वाढर् िोर्ी. र्शार् 

येवल्याच्या पहरषदेर् बाबासािेबानंी धर्ांर्रािंी क्राहंर्कारी घोषिा केली. र्हिलानंा त्यािी अपहरिायमर्ा 
र्नोर्न पटली. आर्ा हर्िा देव र्ंहदरार् राहिला नव्िर्ा र्र हर्च्यासाठी र्ािसूपिाच्या िक्कासाठी र्ोिार् 
िोर्ा. 

 
न                        
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अशी र्यारी हस्त्रयानंी धर्ांर्रासाठी दशमहवली. शारं्ाबाई दािी या हशकलेल्या र् लीिा हवकास 

भाषिाचं्या हनहर्त्ताने या आंदोलनापासूनि िोर् िोर्ा. पि खरी योद्धा सीर्ाबाईि िोर्ी. सर्थमपिे, 
हनभमयपिे र्हिलानंा घेऊन साथ देर् िोत्या. पािी हपण्यासाठी हवहिरी ख ल्या करिे इत्यादी कारे् स रूि 
िोर्ी. 

 
                    

 
१२ फेब्र वारी १९३८ रोजी बाबासािेबानंी सटािा आहि र्नर्ाड येथे शरे्करी व कार्गारािंी आहि 

र्हिलािंी पहरषद घेर्ली. र्नर्ाड येथील िी पहरषद संपूिम आबंेडकरी िळवळीला वगेळं वळि देिारी 
र्सेि लढा अहधक र्ीव्र आहि व्यापक बनहविारी िोर्ी. र्ंहदर प्रवशेाच्या लढाईबरोबरि आर्ा आर्मथक 
सर्रे्िे र्सेि सते्तसाठी राजकीय लढे गरजेिे आिेर्, असे सूत्र या पहरषदारं्धून हदसून येरे्. हकर्ान वरे्न 
देण्यार् याव;े जर्ीनदारी नष्ट करावी; अल्पभधूारकानंा कालव्याच्या पाण्यािे दर हनम्रे् करावे. र्ज रानंी 
आपले कायमकरे् हवधीर्ंडळावर हनवडून द्यावरे्, इत्यादी ठराव या पहरषदारं्धून घेण्यार् आले. रेल्व े
कार्गारानंा उदे्दशून बाबासािेबानंी जे भाषि केले, त्यार् स्वरं्त्र कार्गार संघटना असाव्यार् असे सागंनू 
ब्राह्मिशािी व भाडंवलशािी िे आपले शत्रू आिेर्. आपल्या कार्गार संघटनेिे स्वरूप या दोन्िीिी शत्रूंना 
नष्ट करिारे असाव.े अनेक दृष्टींनी िी पहरषद र्ित्त्वािी ठरली. द पारी याि र्ंडपार् र्हिलािंी पहरषद 
घेण्यार् आली. 

 
आर. आर. भोळे याचं्या आईच्या अध्यक्षरे्खाली िी पहरषद घेण्यार् आली. र् लींच्या हशक्षिावर भर 

देण्यािे ठरहवले. त्यारू्नि रर्ाबाई वसहर्गतिािी हनर्मर्र्ी झाली आहि गीर्ाबाईंना (जीजींना) अधीक्षक 
नेर्ण्यार् आले. 

 
                     (     १९४२) 

 
दहलर् सर्ाजाने लोकशािीच्या बाजूने लोकशािी र्ूल्ये व संस्कत र्ी जर्न करण्यासाठी झगडले 

पाहिजे. लोकशािी नष्ट झाली र्र आपल्या भहवष्ट्यािे वाटोळे िोईल. हशक्षि घ्या, िळवळ करा, संघटन 
करा, हस्त्रयाचं्या स्वरं्त्र संघटना असाव्या. िी लढाई स्वारं्त्रयासाठी आिे. हस्त्रयानंा आपल्या कर्मव्यािी 
र्िर्ी सर्जली र्र त्या कायम करर्ील. हस्त्रयानंी नवऱ्याशी दासी म्ििून नव्िे र्र हर्त्रत्वाच्या बरोबरीच्या 
नात्याने वागाव.े प रुषानंीिी हस्त्रयानंा सन्र्ानािी, सर्रे्िी वागिूक द्यावी िा उपदेश बाबासािेबानंी या 
पहरषदेर् केला आहि दादासािेबानंी र्ो अंर्ःकरिार् साठहवला. त्याप्रर्ािे गीर्ाबाई व सीर्ाबाईंना 
सोबर्ि ठेवले. र् लींसाठी स रहक्षर् हठकाि उपलब्ध केल्यास हशक्षिािे प्रर्ाि वाढेल. अन्यथा लाबंच्या 
शाळेर् र् लींना त्यािें आईवडील पाठवर् नािीर् असे दादासािेबानंा वाटर् िोरे्. गीर्ाबाईंच्या र्दर्ीने 
आपल्या घरारू्नि नव्या हविारािंा प्रारंभ केला. गीर्ाबाईंना घेऊन रे् ‘गव्िमनर ॲट िोर्’ रे्जवानीसाठी 
गेले. रे्जवानीसाठी र्हिलानंा नेिे िे त्या काळच्या र्ानाने फारि प ढिे पाऊल िोरे्. 



           

गीर्ाबाई गायकवाड १९३८ साली स्कूल बोडाच्या हनवडि कीस उभ्या राहिल्या व हबनहवरोध 
हनवडून आल्या. २४ रे् १९३८ च्या तै्रवार्मषक हनवडि कीर् बि संख्य र्र्ानंी हनवडून आल्या. त्याचं्या 
प्रहर्स्पधी नाहशक रोडच्या सौ. इंहदराबाई देशर् ख िोत्या. अशा रीर्ीने हस्त्रयाचं्या राजकीय सिभागासाठी 
दादासािेबानंी वार्ावरि र्यार केले. १९४६ साली सावमहत्रक हनवडि का झाल्या. श.ेका.फे.ने आपले 
उरे्दवार उभे केले. त्यार् दादासािेबानंी शारं्ाबाई दािी यानंा हनफाडर्धून आहि डॉ. हर्स लोंढे यानंा 
नादंगावार्धून उभे केले. या दोघी व दादासािेब स्वर्ःिी पराभरू् झाले. पि संघषम केला. र्ािसूपिािा 
िक्क बजावला. प िे कराराच्या अटी काँगे्रसने पाळल्या नािीर्. गाधंीजींच्या ियार्ीर्ि राखीव जागावंर 
हनवडून गेलेले सवम प्रहर्हनधी श.ेका.फे.िे नव्िरे्. या हनवडि कानंी एक हित्र स्पष्ट केले की, अस्पतश्यािें 
खरे प्रहर्हनधी राखीव जागावंर हनवडून जाऊ शकर् नािीर्. आर्ापयंर्च्या उत्सािवधमक र्ानवी िक्काच्या 
लढाईला िा अन भव हनराशाजनक व कटू िोर्ा. हब्रहटशाशंी झालेल्या अस्पतश्याचं्या वाटाघाटीरू्न 
हवकासासाठी जे कािी िार्ार् लाभले िोरे्, रे्िी गर्ावण्यािी भीर्ी हनर्ाि झाली. म्ििून बाबासािेबानंी 
प न्िा श.ेका.फे.ला स्वरं्त्र र्र्दारसंघ िवा, यासाठी र्ोठ्ा प्रर्ािावर सत्याग्रि स रू केला. असेंब्लीवर 
हनवडून आलेले प्रहर्हनधी आर्िे नािीर् असा दावा श.ेका.फे.ने केला. या सत्याग्रिािे वैहशष्ट्ट्य म्ििजे 
दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली लाभलेला र्हिलािंा र्ोठा सिभाग. शारं्ाबाई दािी, सीर्ाबाई, गीर्ाबाई 
यानंी आपल्या नेर्तत्वाखाली १३ रे् १४ र्हिला र्ंडळे प िे येथे हनदशमनासाठी नेली िोर्ी. इंदूबाई हनकर्, 
कड मले इत्यादी नाव ेघेर्ली जार्ार्. प िे येथे असेंब्लीिे पावसाळी अहधवशेन भरर् असायिे. र् ंबई प्रारं्ािे 
र् ख्यर्ंत्री खेर या सत्याग्रिाबद्दल म्ििर्ार्, “िा सत्याग्रि कशाच्या हवरुद्ध आिे सर्जर् नािी. आंबेडकरी 
र्ंडळी हनवडि कीर् पराभरू् झाली म्ििनू वैफल्यग्रस्र् आिे.” प्राहंर्क नेरे् स. का. पाटील २७ ज लै रोजी 
बाबासािेबानंा भेटले. सत्याग्रि र्ागे घेण्यार् आला. या सत्याग्रिार् काँगे्रसला कािी प्रश्न हविारण्यार् 
आले. १. अस्पतश्यािें स्वराज्यार् स्थान कोिरे्? २. अल्पसंख्याकािें संरक्षि करण्यार् काँगे्रस अयशस्वी 
का? ३. हब्रहटश सरकारच्या राज्यार् जे राजकीय िक्क हर्ळाले रे् हिरावनू घेर्ले जार्ील का? ४. खरे 
प्रहर्हनधी (अस्पतश्यािें) का हनवडून आले नािीर्? ५. प िे करारािे विन व इर्र विने का र्ोडलीर्? ६. 
अस्पतश्यर्ा गेली नािी िे गाधंीजीिी र्ान्य करर्ार् र्ग स्वरं्त्र र्र्दारसंघािी र्ागिी का र्ान्य करीर् 
नािीर्? ७. य रोहपयन, अँग्लो इंहडयन, हििन आदींिा धर्म एकि असर्ाना त्यानंा स्वरं्त्र र्र्दारसंघ कसे 
हदले? ८. प्रिदू आहि शीख याचं्यार् रोटी-बेटी व्यविार िोर्ो; र्रीिी हशखानंा, र् क्स्लर्ानंा अल्पसंख्याक 
स्वरं्त्र र्र्दारसंघ हदले आिेर्. 

 
िे प्रश्न आजच्या राजकीय वास्र्वाबद्दलिी बरंि कािी बोलर्ार्. या प्रश्नािंी जािीव भाऊरावानंी 

हस्त्रयानंा करून हदली. त्यानंा फक्र् बरोबर घेर्ले नािी; र्र गाधंीजींिा हविार आहि बाबासािेबािंा हविार 
यार्ील र्फावर् त्याचं्या लक्षार् आिून हदली. म्ििूनि २० हदवस र्हिला र् रंुगार् राहिल्या. या र्हिला 
र्ंडळाच्या सवम अध्यक्षािंी, सभासदािंी नाव ेसर्जू शकली नािीर्. र्हिलाचं्या राजकीय जाहिवाचं्या या 
अभरू्पूवम सत्याग्रिार्ील या वीरागंनापंैकी फक्र् शारं्ाबाई, रूपार्ाई ियार् आिेर्. र्हिलािें राजकीय 
प्रहशक्षि करण्यािे कार् भाऊरावानंी व त्याचं्या सिकाऱ्यानंी प्रभावी रीर्ीने केले. 

 
भूणर्हीिाचंा सत्याग्रह : कसेल त्यािी जर्ीन, पडीक जहर्नी भरू्ीहिनानंा हर्ळाल्या पाहिजे, 

अन्नधान्यािे प रेसे वाटप, हकर्ान वरे्न र्िार वर्ने नष्ट व्िावी इत्यादी प्रर् ख र्ागण्यासंाठी बाबासािेबाचं्या 
र्िापहरहनवािानंर्र हरपक्ब्लकन पक्षाच्या बॅनरखाली, दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली झालेला िा सत्याग्रि. 
या सत्याग्रिाने दादासािेबानंा केवळ र्िारािें नव्िे र्र सर्ग्र शरे्र्जूर, भहूर्िीन दहलर्ािें, हस्त्रयािें नेरे् 
बनहवले. त्याचं्या वाढत्या लोकहप्रयरे्िा दबाव अनेक राजकीय नेत्यावंर आला िोर्ा. या सत्याग्रिार् 



           

र्हिलािंा सिभाग र्ोठ्ा प्रर्ािावर िोर्ा. सीर्ाबाई, गीर्ाबाई आहि शारं्ाबाई दािी इत्यादींनी र्हिलािें 
नेर्तत्व केले. सत्याग्रिींसाठी र् रंुग छोटे पडले. या सत्याग्रिार् सख बाई साळव,े रुक्क्र्िी धनाजी दािी, 
लक्ष्र्ीबाई केशवराव दािी, इंदूबाई स रेश दािी, रािी आई पगारे, सावळाबाई सिभागी िोत्या. या संघषार् 

 
 न                 न      न    
             न      
             न    
             न    
      न      

 
सरकारने या र्ागण्याकंडे प रेसे लक्ष न हदल्यार् ळे सत्याग्रि ६ हडसेंबरला प न्िा स रू करण्यािे ठरले. 
हदल्लीर्ील र्ोिार् सीर्ाबाईनंी वस्त्यार्ध्ये हफरून प्रिार केला आहि १२५ र्हिलािंा गट र्ोिार् सिभागी 
झाला. र्ोडक्यार्ोडक्या प्रिदीरू्न त्या भाषि करीर्. या र्ोिार् बी. पी. र्ोयम याचं्या पत्नी र्सेि ईश्वरीबाई 
या एन. हशवराजच्या पत्नीिी सिभागी झाल्या िोत्या. िा सत्याग्रि आगीच्या वगेाने पसरर् िोर्ा. हदल्ली, 
क रुके्षत्र, जालंदर येथेिी सीर्ाबाई र्हिलासंर्ोर भाषि करर्. हदल्लीवरून नाहशकला येर्ाना वाटेर् 
भ सावळ येथे र्ोिा आयोहजर् केला. हर्थे नगरसेहवका सत्यभार्ाबाई स धाकर र्ोरे व सीर्ाबाई याचं्या 
नेर्तत्वाखाली र्हिला सिभागी झाल्या. ५-६ हदवसािंा र् रंुगवास भोगावा लागला. १४ जून १९४८ रोजी 
शारं्ाबाई दािी र् ंबई प्रारं्ाच्या फेडरेशनच्या सेके्रटरी झाल्या. गावोगावी जागतर्ी सभा घेण्यािे कार् त्या 
करीर् िोत्या. प्रिारपत्रक र्यार करिे, पत्रव्यविार, र्क्रार अजम हलहििे िे कार् त्या करायच्या. शारं्ाबाई 
पक्षाच्या केवळ र्िाराष्ट्रार्ील र्हिला पहरषदासंाठीि नव्िे र्र पक्षाच्या राजकोट, कनाटक इथेिी 
दादासािेबाबंरोबर जार् असर्. राजकीय हवकासासाठी वार्ावरि, सवम प्रकारच्या संधी त्यानंी उपलब्ध 
करून हदल्या. १९६७ साली हवधानपहरषदेवर आर्दार म्ििून दािी यािंी हनय क्र्ी झाली. 

 
दादासािेबानंी स्त्री-स्वारं्त्रयाच्या संदभार् केवळ भाषिे हदली नािीर् र्र प्रत्यक्ष कत र्ी केली. डॉ. 

दािी आहि दादासािेब या ग रू-हशष्ट्याच्या जोडीने केलेल्या एकहत्रर् कार्ारू्न िे प्रयत्न व्यक्र् िोर्ार्. 
शारं्ाबाईंनी अहववाहिर् रािून सर्ाजसेवा केली िे त्यािें र्ोठेपि परंर्  त्यानंा हवकासाच्या सवम वाटावंर संधी 
प्राप्र् करून देिारे ग रू दादासािेब िोरे्. शारं्ाबाईंच्या राजकीय, शकै्षहिक वाढीसाठी त्यानंी र्शागर् 
केली. वार्ावरि र्यार केले. 

 
दादासािेबाचं्या आिखी एक हशष्ट्या म्ििजे रूपार्ाई साळवे. रर्ाबाई आबंेडकर वसहर्गतिार् 

१९५५ साली त्या हशकायला आल्या. नंर्र अधीक्षक म्ििून कार् केले आहि दादािंी व जीजींिी सेवा केली. 
आज त्या स्वरं्त्रपिे र् लींिे वसहर्गति िालहवर् आिेर्. अहववाहिर् असलेल्या रूपार्ाई शकै्षहिक के्षत्रार् 
कार् करीर् आिेर्. वसहर्गतिार् हशकलेल्या अनेक र् ली आज र्ंत्रालयार् अहधकारी र्सेि हशहक्षका म्ििनू 
कायमरर् आिेर्. या सवम र् लींच्या हशक्षिासाठी दादासािेबानंी संधी प्राप्र् करून हदली. दादासािेबाचं्या 
स्त्री-स्वारं्त्रयावर कािीजि भरपूर बोलर्ार् पि प्रत्यक्ष आपल्या पत्नीला र्ात्र स्वारं्त्रय सर्रे्िा वारािी 
लागायला नको अशी खबरदारी घेर्ार्. आंबेडकरी िळवळीर् िे प्रर्ाि कर्ी आिे. कारि िी स्त्री र् ळार् 
बाबासािेबानंी प्रब द्ध बनहवलेली आिे. र्ी सभा-र्ोिांना नेिर्ीि अग्रक्रर् देरे्, उपक्स्थर् असरे्. सीर्ाबाई व 
गीर्ाबाई या दादासािेबाचं्या दोन्िी पत्नींना त्यानंी िळवळीर् आहि एकूि लढ्यार् भाग घेण्यासाठी 



           

प्रोत्सािन हदले. म्ििनूि गीर्ाबाई (राजकारिार्) स्कूल कहर्टीवर हनवडून गेल्या आहि र् लींच्या 
वसहर्गतिािी संपूिम जबाबदारी सर्थमपिे पेलू शकल्या. 

 
दादासािेबाचं्या म्ििजेि बाबासािेबानंी स रू केलेल्या या लढ्यार् हस्त्रयािंा सिभाग र्ोठ्ा 

प्रर्ािावर िोर्ा. आबंेडकरी िळवळींना शक्र्ी आहि गर्ी; त्याचं्या सिभागार् ळे प्राप्र् झाली. या सवम 
हस्त्रयानंा रर्ाईिा, साहवत्रीिा आहि यशोधरेिा वारसा लाभला आिे. आजिी, रर्ाबाई नगर, घाटकोपर 
येथे - िाळीर् घडलेली दंगल असो की इर्र जार्ीयवादी दंगली असो, हस्त्रया हनषेधात्र्क कारवाई 
करण्यासाठी न घाबरर्ा प ढेि असर्ार्. कारि बाबानंा साथ करिाऱ्या रर्ाईिा, ज्योर्ीच्या साहवत्रीिा 
वारसा त्यानंा लाभलेला आिे आहि बाबासािेबासंारखा नेर्ािी लाभला. ज्याने प्रिदू कोड हबल हलिून 
र्र्ार् स्त्री-जार्ीला या देशािे नागहरक बनहवले आहि र्ालर्ते्तर् वारसािक्क देऊन हर्ला भौहर्क पाया 
प्राप्र् करून हदला. यार् ळे हर्ला स्वर्ःिी अक्स्र्र्ा, ओळख प्राप्र् झाली. दादासािेबानंी त्यािें हशष्ट्य म्ििनू 
हस्त्रयानंा भागीदारी करून देण्यािी, र्ािसू म्ििून वागहवण्यािी िीि परंपरा प ढे िालू ठेवली. 

 
❦ 
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पवळाबाईंनी सप्र्शतगंी देवीला प त्र िोण्यासाठी नवस केला. प त्रप्राप्र्ीसाठी कत ष्ट्िराविी 

‘हशवलीलार्तर्ा’िे पारायि करीर् िोरे्. बािगंगेच्या काठी असलेल्या हशवर्ंहदरार्ील शकंराच्या प्रपडीस 
रोज सकाळी स्नान घालीर् असर् व प्राथमना करीर्, “ॐ शभंो, अस्पतश्यरे्िा कलंक घालहवण्यासाठी धाव 
घे. र्ाझ्या अपंग, अज्ञानी, हवपन्नावस्थेर् हपिर् पडलेल्या बाधंवानंा र्ारण्यासाठी रू् धाव घे.” त्यालाि 
प्रहर्साद म्ििून की काय १५ ऑक्टोबर १९०२ रोजी प त्ररत्न भाऊराव जन्र्ास आले. आंबे येथील शाळेर् 
त्यािें नाव वहडलानंी नोंदहवले— ‘भावड्ा हकसन र्िार.’ िे नाव जन्र्भर र्सेि राहिले असरे्. पि रे् 
नाहशकला िायस्कूलर्ध्ये हशकण्यासाठी आले. र्ालीर् र्ास्र्र पाठक यानंी नाव हविारले आहि 
भाऊरावानंी वरीलप्रर्ािेि नाव साहंगर्ले. वगमहशक्षक पाठक यानंी नाव बदलून भाऊंच्या नावािी नोंद 
‘भाऊराव कत ष्ट्िराव गायकवाड’ अशी केली. भाऊराव ब द्धीने र्रर्रीर् व बाधं्याने हपळदार िोरे्. व्यायार्ािी 
पहिल्यापासूनि आवड असल्याने शरीर भरदार व भारदस्र् िोरे्. गोंडस बाधं्यार् ळे त्यािंी इर्रावंर पटकन 
छाप पडर् असे. र्ोठेपिी सावमजहनक कार् करर्ाना द टागंी धोर्र, डोक्यावर काळी टोपी व अंगार् शटम 
आहि कोट असा पेिेराव असे. कोटम-किेरीर् जनरे्च्या कार्ासाठी जार्ाना द िाकी सायकल रे् वापरीर् 
असर्. 

 
                          

 
अस्पतश्यरे्च्या अन्यायािी जािीव भाऊरावानंा त्याचं्या बालवयार्ि झाली. शाळेर् इर्र र् लापंासून 

दूर बसाव ेलागले. र्ास्र्रानंा जवळून स्पशम करर्ा येर् नव्िर्ा. र् लाशंी खेळ खेळर्ा येर् नव्िरे्. वाढत्या 
वयाबरोबर या द ष्ट रूढीिी जािीव वाढीस लागली. आपि इर्र र् लासंारखे असर्ाना असा भेदाभेद का? 
यारू्नि जबर िीड हनर्ाि िोर् गेली. या साऱ्या हवटंबनेिे र्ूळ म्ििजे आपिास लोक अस्पतश्य लेखर्ार् िे 



           

बाल भाऊरावानंा सर्जू लागले. देवाधर्ाबद्दल हर्रस्कार वाटू लागला. भाऊरावाचं्या र्नार् रुजलेली 
हर्रस्कारािी भावना हदवसेंहदवस वाढर् गेली. 

 
१९१४ साल म्ििजे पहिल्या र्िाय द्धािे वषम. त्या वषी प्लेगिे र्िाय द्ध नाहशकला स रू झाले. 

प्लेगने िािाकार र्ाजवला. भाऊराव त्या वषी इगं्रजी िौथीर् िोरे्. शाळा बंद पडली. लोक नाहशक सोडून 
रानावनार् रािावयास गेले. कािी परगावी रािावयास गेले. भाऊराविी आपल्या आबंे गावी गेले. प्लेग बरा 
झाला पि कत ष्ट्िरावानंी आपला एक लर्ा एक र् लगा भाऊराव यानंा लगेि शाळेर् न पाठहवर्ा परीके्षच्या 
वळेेस नाहशकला पाठहवले. पहरिार्ी भाऊराव िौथीच्या परीके्षर् नापास झाले. १९१८ साली प न्िा प्लेगिी 
साथ स रू झाली. भाऊराव प न्िा गावाकडे रवाना झाले. प न्िा शाळा. सिावी इयत्ता पास झाल्यावर 
र्हॅरकिे वषम उजाडले. प्लेग नाहशकिी पाठ सोडीना. त्यािी वषी प न्िा नाहशक शिरार् प्लेगने भयंकर 
थैर्ान र्ाडंले. सारे गाव बािेर पडले. त्यार् ळे भाऊराव आंब्याला आले रे् कायर्िेि. हशक्षिाला कायर्िा 
रार्रार् ठोकिे भाग पडले. नंर्र नोकरी हर्ळाली पि बदली झाल्यार् ळे राजीनार्ा हदला व दोन वष े
आंब्यालाि काढली. त्यानंर्र भाऊरावािंी शािू छत्रपर्ी वसहर्गतिार् अधीक्षक म्ििून वसहर्गतिािे 
संिालक के. बी. जाधव यानंी नेर्िूक केली. या सधंीिा अहधकाहधक उपयोग अस्पतश्यरे्च्या हनर्ूमलनासाठी 
करावयािा असे आपले ध्येय व धोरि ठरवनू टाकले. १९१७ नंर्र दोन-र्ीन वषांर् अस्पतश्याचं्या िळवळीिे 
के्षत्र वाढर् गेले. “आम्िाला सार्ाहजक िक्क द्या व र्ािसाप्रर्ािे वागवा” अशी पहिल्यादंा िळवळ स रू 
झाली. त्यानंर्र “आर्च्यावर धार्मर्क, सार्ाहजक व आर्मथक ग लार्हगरी लादलेली आिे र्ी नष्ट करा” अशी 
िळवळ स रू झाली. िळवळीने र्ागण्यािंा प ढिा टप्पा गाठला. “आम्िाला सक्र्ीिे व र्ोफर् हशक्षि द्या, 
राजकीय िक्क द्या व सरकारी नोकऱ्यारं् प्रवशे द्या” अशा र्ागिीने जोर धरला. िळवळीर् हवठ्ठल रार्जी 
प्रशदे व िंदावरकर यािें प्राबल्य कािी काळ िालू िोरे्. अस्पतश्याचं्या िळवळीर् हशवरार् जानबा काबंळे 
कार् करीर् िोरे्ि. ‘सोर्वशंीय हर्त्र’ या नावाने एक र्ाहसक रे् प ण्यािून प्रहसद्ध करीर् िोरे्. भारर्ार्ील 
पहिली अस्पतश्यािंी पहरषद बोलहवण्यािा र्ान या कर्तमत्ववान नेत्याकडे जार्ो. प ढे िळवळीिी व्याप्र्ी 
अहधकि वाढली. 

 
याि काळार् सत्यशोधक िळवळीने िागंलाि जोर धरला िोर्ा. या िळवळीने जलशादं्वारे 

खेड्ापाड्ारं्ील र्ािसािंी नाडी अिूक ओळखली िोर्ी. १९२७ रे् १९३५ या कालखंडार् अस्पतश्याचं्या 
ज्या अनेक िळवळी झाल्या, लढे उभारले गेले. त्यार् दहलर् जलसाकारानंी नविैर्न्य आिले. याि वळेेस 
र् ंबईच्या हवहधर्ंडळािी पावले अस्पतश्याचं्या स धारिेच्या र्ागाने धीम्या गर्ीने पडू लागली. हवहधर्ंडळार्ील 
अस्पतश्यािें पहिले प्रहर्हनधी ज्ञानदेव ध्र वनाथ घोलप. त्यानंी अस्पतश्यािंी गाऱ्िािी सरकारवर प्रश्नािंा 
भडीर्ार करून र्ाडंली. रावबिादूर सीर्ारार् केशव बोले यानंी ४ ऑगस्ट १९२३ रोजी हवहधर्ंडळार् ठराव 
र्ाडंला. “अस्पतश्यानंा सावमजहनक पािवठे, धर्मशाळा, हवद्यालये, न्यायालये या सावमजहनक हठकािी 
र् क्र्द्वार असाव.े” रे् म्ििाले, “अस्पतश्यर्ा िा आपल्या र्ायभरू्ीच्या पहवत्र नावाला लागलेला र्ोठा कलंक 
आिे. देशाच्या हवकासाच्या दृष्टीने आपि अस्पतश्यानंा सर्ानरे्िी वागिकू हदली र्रि देशािे कल्याि 
िोईल.” प ढे सर्ाजसेवकािंी एक फळीि त्या कालखंडार् उभी राहिली. 

 
भारर् िा र्िार्ानवानंा जन्र् देिारा देश आिे. असाि एक र्िार्ानव भारर्ार् जन्र्ाला आला. 

त्यािे नाव. डॉ. भीर्राव आबंेडकर. डॉ. बाबासािेब आबंेडकर याचं्या नेर्तत्वाखाली २० ज लै १९२४ रोजी 
र् ंबईर् बहिष्ट्कत र् हिर्काहरिी सभा स्थापन झाली. दहलर्ानंा आशिेा एक नवा हकरि हक्षहर्जावर हदसू 
लागला. त्याचं्या आशा-आकाकं्षा पल्लवीर् झाल्या. र्रगळलेल्या र्नार् नवी उभारी हदसू लागली. 



           

             
 
शािू छत्रपर्ी वसहर्गतिािे दादासािेब अधीक्षक झाल्यावर त्यािें हर्त्र व रे्घवाल सर्ाजािे 

कायमकरे् रार्भाऊ पाला र्ारू यानंी लक्ष्र्ीनारायि र्ंहदरार् भजनासाठी दादासािेब व र् लानंा बोलाहवले. 
त्या कायमक्रर्ार् रार्भाऊंनी दादासािेबानंा र्साल्याच्या द धािा ग्लास भरून हदला. दादासािेबानंी र्ोठ्ा 
आदराने त्यािे प्राशन केले. रार्भाऊंच्या िार्िे दूध भाऊरावानंी घेर्ले, िी बार्र्ी गावार् पसरली. 
सनार्नी र्िार रागावले. भाऊरावािें सासरे रखर्ाजी दािी भाऊरावानंा वसहर्गतिार् येऊन भेटले व 
म्ििाले, “र् म्िी केलेली गोष्ट धर्मबाय आिे, र् म्िी धर्ाहवरुद्ध वागलार्. र् म्िी िूकिी कबलू करावयास 
र्यार नािी व त्यािा र् म्िाला पिात्तापिी िोर् नािी. या ि कीिा पहरिार् र् म्िाला व आम्िाला सवांना 
भोगावा लागिार आिे.” भाऊरावानंा या बोलण्यािा ना खेद ना खंर्. या द ष्ट रूढी र्ोडल्या पाहिजेर् 
म्ििून रे् खेड्ापाड्ारं् जाऊन सभा घेऊ लागले. आपल्या जार्बाधंवानंा सागंू लागले, “आपि र्तर् 
जनावरािें र्ासं खािे सोडले पाहिजे. गावार् उषे्ट अन्न भीक म्ििून र्ागण्यािे सोडले पाहिजे. आपली 
र्िार वर्ने नष्ट झाली पाहिजेर्, त्याहशवाय र् म्िी या दास्यारू्न र् क्र् िोिार नािीर्.” यावर ख द्द 
भाऊरावािें ि लरे् म्ििाले, “िा कालिा पोरगा आला काय आहि आर्च्या वशंपरंपरा िक्कावंर गदा आिर्ो 
म्ििजे काय?” त्यािे िे म्िििे आम्िाला हबलकूल र्ान्य नािी.” स धारिानंा घरारू्नि हवरोध स रू झाला. 
ग लार्ीर् वाढलेल्या सर्ाजािी र्नं अशा स धारिा स्वीकारायला र्यार नव्िर्ी. परंर्  भाऊरावानंी 
क ठल्यािी गोष्टीिी पवा न करर्ा आपले कार् िालूि ठेवले. त्यानंा र्ाघार िी गोष्ट र्ािीर्ि नव्िर्ी. रे् 
बेडर िोरे्, हनियी िोरे्. हविारावंर ठार् िोरे्. सभेरू्न रे् सागंर्, “यर्राज जरी र्ाझ्यासर्ोर येऊन उभा 
राहिला र्री र्ी स्वीकारलेल्या र्ागापासून अगदी केसभरदेखील ढळिार नािी. र्ाझ्या बाधंवानंो, र् म्िाला 
कोिी अस्पतश्य र्ानू नये, र् र्िा हवटाळ कोिी पाळू नये, र् र्िी क्स्थर्ी स धारावी; र् म्िाला सर्ाजार् र्ानािे 
स्थान प्राप्र् व्िाव ेिीि र्ाझी अपेक्षा आिे.” 

 
वसहर्गतिार् भाऊरावानंी हवद्या्यांर्ध्ये वािनािी आवड हनर्ाि केली. हवद्या्यांच्या वक्र्तत्व 

स्पधेर् भाऊराव हिरीरीने भाग घेर्. त्यार् ळे हवद्याथी बि श्र र् झाले िोरे्. त्याचं्या व्यक्क्र्त्वािा हवकास िोर् 
िोर्ा. आपि ज्या उपेहक्षर् सर्ाजार् जन्र्लो, त्या सर्ाजािा आत्र्ोद्धार करण्यािे कायम आपल्यावर आिे. 
िी जािीव िळू िळू भाऊरावानंी हवद्यार्मथवगार् हनर्ाि केली. सर्ाजपहरवर्मनासाठी ध्येयवादी र्ािसे वडेी 
िोर्ार्. भाऊराव त्याचं्यार्ीलि एक िोरे्. हनफाड र्ाल क्यार्ील र्िारवावी गावार्ील इंहडयन पीनल 
कोडच्या ३०२ कलर्ाखाली ख नािी केस िोर्ी. डॉ. बाबासािेब आबंेडकर त्या केसर्ध्ये वकील म्ििनू 
र् ंबईिून भ सावळ पसॅेंजरने पिाटेि नाहशकरोड रेल्व ेस्टेशनवर उर्रले व थेट शािू वसहर्गतिार् पिाटेि 
भाऊरावाकंडे आले. भाऊरावािंी िी पहिलीि भेट. यापूवी त्यानंी आंबेडकरानंा प्रत्यक्ष पाहिले नव्िरे्. 
त्यािंा फोटो पाहिला िोर्ा. वर्मर्ानपत्रारू्न त्याचं्यासंबधंी वािले िोरे्. त्यानंी िटकन त्यािें पाय धरले. 
त्यानंा साष्टागं नर्स्कार घार्ला. डॉ. बाबासािेब आबंेडकर भाऊरावानंा ग रंूच्या स्वरूपार् भेटले. िी भेट 
त्याचं्या जीवनार् क्राहंर्कारक ठरली. त्याचं्या जीवनाला नवी हदशा हर्ळाली. िा हशष्ट्य आपल्या हनष्ठेने, 
कर्तमत्वाने र्ानर्ान्यर्ा पावला आहि दहलर् जनरे्िा एक आधारस्रं्भ झाला. ग रू-हशष्ट्याच्या या जोडीने 
शवेटपयंर् खादं्याला खादंा लावनू सार्ाहजक लढे हदले. 

 
दादासािेबािें लग्न त्याचं्या नवव्या वषी रखर्ाजी दािी यािंी र् लगी सीर्ाबाई हिच्याशी झाले. 

दादासािेब २६ वषांिे आहि सीर्ाबाई २४ वषांच्या झाल्या िोत्या, पि द देवाने त्यानंा र्ूलबाळ झाले नािी. 



           

सीर्ाबाईच्या अत्याग्रिार् ळे दादासािेबासं द सरे लग्न करिे भाग पडले. सीर्ाबाईिी धाकटी बिीि 
गीर्ाबाई हििा दादासािेबाचं्या जीवनार् द सऱ्या लग्नाने प्रवशे झाला. 

 
दादासािेब वसहर्गतिािे कार् करीर् असर्ाना त्याचं्या वािनार् दोन र्ित्त्वाच्या घटना आल्या. 

त्राविकोर संस्थानार्ील व्िायकोर् या गावी ज्या रस्त्यावर ब्राह्मिािंी घरे िोर्ी, र्ो रस्र्ा अस्पतश्य बाधंवासं 
ख ला व्िावा म्ििनू र्द्रासर्धील ब्राह्मिेर्र िळवळीिे प ढारी रार्स्वार्ी नायकन्  यानंी सत्याग्रि स रू केला 
िोर्ा. आिायम हवनोबा भाव े व कर्मवीर हवठ्ठल रार्जी प्रशदे यानंी त्यार् भाग घेर्ला. ब्राह्मो सर्ाजािे 
सेके्रटरी, पूवाश्रर्ीिे अस्पतश्य यानंीिी भाग घेर्ला िोर्ा. देशभर िळवळीस प्रहसद्धी हर्ळाली. दडपि 
वाढले. शवेटी स्पतश्य प्रिदंूनी र्ाघार घेर्ली, त्यार् ळे प्रश्न हर्टला. द सरी घटना हर्र्कीि बोलकी. 
र् रूकेसन नावाच्या एका अस्पतश्याने र्द्रासर्धील एका र्ंहदरार् बंदी र्ोडून प्रवशे केला. रं्हदर प्रवशेापायी 
र् रूकेसनला न्यायालयाने शासन केले. देवदशमनासाठी हर्ळालेली हशक्षा पािून दगडाच्या र्ूर्ीर् देव नसर्ो 
िे सर्जण्यास त्याला वळे लागला नसेल. (हव. रा. प्रशदे). या दोन्िी घटनािंा दादासािेबाचं्या र्नावर 
जबरदस्र् पहरिार् झाला. 

 
             

 
र्िाडच्या िवदार र्ळ्यािा लढा म्ििजे र्ाि सकीिा लढा, सर्रे्साठी संघषम, अन्यायाहवरुद्ध 

संगर. १९२७ सालच्या सार्ाहजक क्रारं्ीिी प्रसिगजमना. रा. ब. बोले यानंी १९२३ साली हवहधर्ंडळार् संर्रं् 
करून घेर्लेला ठराव. या ठारावान्वये र्िाडच्या नगरपाहलकेने आपल्या अहधकाराखाली असलेले िवदार 
र्ळे र्िाडर्धील अस्पतश्यानंा ख ले झाल्यािे जािीर केले. र्ळे ख ले झाले र्रीिी त्या र्ळ्यारू्न अस्पतश्यानंी 
पािी नेले नव्िरे्. आपि र्ळ्यार्ील पाण्याला हशवलो र्र स्पतश्य प्रिदू आपिास झोडपून काढर्ील, गावार् 
जीवन जगिे अशक्य िोईल, िी भीर्ी अस्पतश्यानंा वाटर् िोर्ी. त्यासाठी प्रत्यक्ष कत र्ी करिे आवश्यक आिे 
म्ििून डॉ. बाबासािेब आंबडेकर, दादासािेब गायकवाड व त्याचं्या सिकाऱ्यानंी हदनाकं १९ व २० र्ािम 
१९२७ रोजी र्िाड येथे ‘क लाबा हजल्िा बहिष्ट्कत र् पहरषद’ भरहवण्यािे ठरहवले. दादासािेबानंी िी पहरषद 
यशस्वी करण्यासाठी जीवािे रान केले. खेड्ापाड्ारं् प्रिडू लागले, प्रिार करू लागले. र्नर्नधनाने 
झटू लागले. स्वभाव हजद्दी व सािसािी, सर्ाजसेवचे्या कसोटीस उर्रण्यािी िीि वळे. त्यानंी र्िाड येथे 
सत्याग्रिार् पहिला सत्याग्रिी म्ििून आपले नाव नोंदहवले. पहरषदेर् र्ोठी दंगल िोिार, ित्यारािंा र्ोठा 
व्यापार िोिार असे अफवािें पीक दिशर् हनर्ाि करण्यासाठी पसरहवण्यार् आले. अस्पतश्यानंी र्ोठ्ा 
संख्येने येऊ नये िा त्यार्ागील स्पतश प्रिदंूिा उदे्दश. पि झाले उलटेि. अस्पतश सर्ाजाच्या बायका-र् लािें, 
र्रुिािें, म्िार्ाऱ्यािें लोंढेच्या लोंढे सवम बाजंूनी र्िाडकडे जािाऱ्या रस्त्यास लागले. येथे पोिोिल्यावर 
दादासािेब व त्याचं्याबरोबर आलेल्या प ढारी र्ंडळींस कळाले की, कार्कऱ्याकरवी बाबासािेबािंा खून 
रे्थील स्पतश प्रिदू करिार आिेर्. हब्रहटश अहधकाऱ्यास या बार्र्ीिा स गावा लागला म्ििनू पहरषदेच्या 
र्ंडपापयंर् पायी हर्रवि कीने न जाण्यािी हवनंर्ी अहधकाऱ्यानंी बाबासािेबानंा केली िोर्ी. त्यानंा 
र्ोटारीरू्न र्ंडपापयंर् नेण्यार् आले. हर्रवि कीिे हनयोजन दादासािेबाकंडे िोरे्. सार्-आठ र्लै लाबंीिी 
हर्रविूक. प्रत्येकाच्या िेिऱ्यावर द दमम्य आशावाद अन्  उत्साि िोर्ा. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें भाषि, 
दादासािेबानंी आपल्या अंर्ःकरिार् कायर्िे कोरून ठेवले. या भाषिार् ळे त्याचं्या जीवनास वगेळीि 
कलाटिी हर्ळाली. डॉ. बाबासािेबानंी आपल्या भाषिार् लष्ट्कर प्रवशेार्ील र्िाराचं्या बंदीवर कडाडून 
िल्ला िढहवला. रे् म्ििाले, “र्ाझे असे र्र् आिे की, आम्िी नेिर्ीि सरकारला अन कूल असर्ो. म्ििूनि 
सरकार नेिर्ी आर्िी उपेक्षा कररे्. लष्ट्कर भरर्ीवरील बंदी उठहवण्यािा आटोकाट प्रयत्न करा. 



           

अस्पतश्याचं्या र्नावर ज न्या, ख ळिट, अहनष्ट हविारािंा जो गजं िढला आिे, र्ो ध ऊन हनघाला पाहिजे. 
आिार, हविार आहि उच्चार यािंी श द्धी जोपयंर् िोर् नािी र्ोपयंर् अस्पतश्य सर्ाजार् जागतर्ी व प्रगर्ीिे 
बीज कधीिी रुजिार नािी. सरकारी नोकरीर् आपला प्रवशे आपि करून घेर्ला पाहिजे. बहिष्ट्कत र् 
लोकानंी प्राथहर्क हशक्षिाकडे द लमक्ष करू नये. र्तर् जनावरािें र्ासं वज्यम करण्यािी प्रहर्ज्ञा करा. 
स्वावलंबन हशकाव,े स्वाहभर्ान धरावा, स्वत्वािी जािीव ठेवावी र्रि आपला उद्धार िोईल. र्िारानंी 
वर्नािा लोभ सोडून द्यावा. शरे्ी करावी आहि जंगलार्ल्या जहर्नी हर्ळवाव्यार्.” बाबासािेबाचं्या 
भाषिाने अस्पतश्यािंा र्िासागर उिंबळून आला. 

 
र्िाडर्धील कािी सनार्न्यानंी कोटाकडून र्नाई ि कूर् हर्ळहवला िोर्ा. िा र्नाई ि कूर् कोटार् 

जाऊन उठवावा असा हविार बाबासािेबानंी र्ाडंला व र्ळ्यार् प्रवशे करण्यािा हविार स्थहगर् करण्यार् 
यावा अशी सूिना िोर्ी. दादासािेब र्ाडकन उठले व अध्यक्षाकंडे बोलण्यािी परवानगी र्ाहगर्ली. 

 
“र्ाझ्या बाधंवानंो, आर्ाि डॉ. बाबासािेबािें भाषि आपि ऐकले आिे. र्ी र्र कालपासून त्यािें 

हविार जीवािे कान करून ऐकर् आलो आिे. कालच्या त्याचं्या भाषिार्ील आवशे, आवगे आहि आजच्या 
त्याचं्या भाषिाला हर्ळालेली कलाटिी यार्ील फरक र्ाझ्या अल्पर्र्ीला सर्जर् नािी. रे् म्ििर्ार्, 
‘स्पतश्य प्रिदंूनी र्ळ्यावर प्रवशे करण्याबद्दल कोटाकडून र्नाई ि कूर् हर्ळवला आिे.’ ठीक आिे. रे्व्िा िा 
लढा आर्ा सरकार आहि आपल्यार् िोिार आिे, असा त्याचं्या भाषिािा रोख आिे. म्ििून िा सत्याग्रि 
आपि स्थहगर् करावा, अशी त्यािंी इच्छा आिे. र्ला िे पसंर् नािी. हर्त्रानंो, आपली िी िळवळ 
कशासाठी आिे? र्ानवी िक्क प्रस्थाहपर् करण्यासाठी आपि सारे स्वखिाने येथे आलो आिोर्. र्ीन-िार 
िार-िार हदवसाचं्या भाकरी बाधूंन, घरदार, शरे्ी, रोजिा उद्योग र्साि र्ागे ठेवनू येथे आपि जर्लो 
आिोर् रे् असे परर् जाण्यासाठी नव्िे. आम्िी परर् गेल्यावर रे्थे काय सागंिार? कोटािा र्नाई ि कूर् 
आला म्ििून आम्िी र्ळ्यावर जाऊ शकलो नािी! रे् र्र अत्यंर् नार् ष्ट्कीिे िोईल. पहिल्यादंाि एवढ्या 
र्ोठ्ा संख्येने र्िाराष्ट्रारू्न आपि सारे एकत्र जर्लो आिोर्. रे्व्िा न सरे् िार् िलवनू परर् जािे 
प रुषाथाला शोभनू हदसिार नािी. खूप हदवसानंी एखाद्या बाईला र्ूल िोर् आिे पि द दैवाने रे् र्ूल जर 
आडव ेआले र्र र्ग कापून काढण्याहशवाय द सरा इलाजि नसर्ो. र्सेि स्पतश्य प्रिदंूना कायद्याच्या दृष्टीने 
र्दर् करिाऱ्या या इंग्रज सरकारला आर्ा कापून टाकण्यािी वळे आली आिे. रे्व्िा बाधंवानंो, र्ाझ्या र्रे् 
िा सत्याग्रि कोित्यािी पहरक्स्थर्ीर् झालाि पाहिजे.” 

 
बाबासािेब हनःपक्षपार्ी ब द्धीने म्ििाले, “सत्याग्रि करावा वा सत्याग्रि करू नये अशी सूिना 

र्र्ास टाका.” दोन वगेळी टेबले ठेवण्यार् आली. सत्याग्रिींर्ध्ये अर्ाप उत्साि िोर्ा. ‘र्रू पि 
सरकारला आडव ेकापू’ िा हविार त्याचं्या र्नार् खोलवर रुजला िोर्ा. बाबासािेबाचं्या बाजूने १०-१२ 
र्ािसे. बाकी सारा सर् दाय सत्यग्रिाच्या हनधाराने द सऱ्या बाजूस उभा राहिला. बाबासािेबानंी 
दादासािेबाचं्या खादं्यावर थोपटले. रे् म्ििाले, “गायकवाड झाले रे् िागंले झाले. आपला िा सत्याग्रि 
अत्यंर् शारं्रे्ने पार पाडावयास पाहिजे. फक्र् र्ळ्यावर प्रवशे करावयािा, पािी प्यायिे आहि परर्ायिे.” 
द सऱ्या हदवशी िार-िारच्या र् कड्ा अगदी हशस्र्बद्ध रीर्ीने र्ळ्याच्या हदशनेे हनघाल्या. र्ळ्याच्या 
काठावर बाबासािेब उभे राहिले, त्यानंी ओंजळीर् पािी घेर्ले. सवांनी त्यािें अन करि केले. अस्पतश्यानंी 
आपला र्ानवी िक्क बजाहवला. र्ोिा शारं्पिे र्ंडपाकडे परर्ला. नंर्र पहरषद सर्ाप्र् झाली. जनसर् दाय 
सार्ानािी आवराआवर करीर् िोर्ा, इर्क्यार् र्ाथी भडकलेल्या स्पतश्य प्रिदंूच्या टोळक्याने िार्ार् 
लाठ्ाकाठ्ा घेऊन र्ंडपाच्या हदशनेे िाल केली. र्डंपार् अन्न हशजर् िोरे्. त्या अन्नार् ग ंडानंी र्ार्ी 



           

कालहवली. हस्त्रया व र् लावंर लाठीिे प्रिार केले. बऱ्याि सत्याग्रिींना रक्र्बंबाळ केले. बाबासािेब व 
दादासािेब त्वहरर् र्ंडपार् आले. स्त्री-प रुष घायाळ िोऊन कण्िर् िोरे्. पोहलसाचं्या र्दर्ीने नंर्र सवम 
शारं् झाले. लोक गेले पि बाबासािेब, दादासािेब आहि त्यािें अन्य सिकारी र्ागे रािून त्यानंी प रावा 
गोळा केला. कोटार् खटले भरले. ७-८ ग ंडानंा प्रत्येकी िार र्हिन्यािंी सश्रर् कारावासािी हशक्षा झाली. 
प न्िा २५, २६ व २७ हडसेंबर १९२७ रोजी र्िाडला सत्याग्रिी पहरषद संपन्न झाली. बाबासािेबाचं्या 
भाषिानंर्र िार ठराव सरं्र् करण्यार् आले. हर्सऱ्या हदवशी पहरषदेिे कार्काज संपल्यािे जािीर 
करण्यार् आले. 

 
                  

 
र्िाडिी द सरी सत्याग्रि पहरषद २५ हडसेंबर १९२७ रोजी सपंल्यावर दादासािेबािें कार्ािे के्षत्र 

हवस्र्ारले. शािू वसहर्गतिािे अधीक्षक म्ििून वळेेअभावी कार् करिे कठीि झाले. कायमकाहरिीर्ील 
सदस्य हिरे्गावच्या पहरषदेने हबथरले. दादासािेबािें भाषि त्याचं्या वर्ी लागले. त्या पदािे त्यागपत्र देिे 
भाग पडले. त्याि वषी त्यािंी नाहशक हजल्िा लोकल बोडावर हनय क्र्ी झाली. कार्ािा व्याप वाढला. 
बाबासािेबानंी र्िार वर्ने नष्ट करण्यासाठी जनर्र् र्यार करण्यािी कार्हगरी दादासािेबावंर सोपहवली. 
वर्नाच्या ग लार्हगरीरू्न अस्पतश्यर्ा र् क्र् केल्याहशवाय त्यािंा स्वाहभर्ान जागा िोिार नािी, रे् हनभमय 
िोिार नािीर्, िळवळीर् आत्र्हवश्वासाने उर्रिार नािीर् यािी त्यानंा जािीव िोर्ी. दादासािेबानंी 
प्रिारािा ध र्धडाका स रू केला. खेडोपाडी दहलर्ािंी, अस्पतश्यािंी, र्ानवी िक्कािंी जी पायर्ल्ली िोरे् र्ी 
कािी अंशी थाबंहविे लोकल बोडाच्या र्ाध्यार्ारू्न शक्य झाले. हजल्िा लोकल बोडार् गेल्यावर 
दादासािेबानंी पहिला र्ित्त्वािा ठराव करून घेर्ला की, ‘ज्या गावारं् सावमजहनक हवहिरी आिेर् त्या 
र्िारानंा ख ल्या केल्या गेल्या पाहिजेर्.’ ठराव संर्र् झाला. प्रदडोरी र्ाल क्यार्ील उर्राळे, नाहशक 
र्ाल क्यार्ील र् ळेगाव, िादंवड र्ाल क्यार्ील सोनगाव येथील हवहिरी दादासािेबानंी सत्याग्रि करून 
अस्पतश्यानंा पािी हपण्यासाठी ख ल्या करून हदल्या. द गाव व र्ोिाडी येथील शाळेर् अस्पतश्य र् लानंा कसे 
दूर बसहवले जारे् यािी र्ाहिर्ी हजल्िा लोकल बोडम अहधकाऱ्यानंा हदली. िोिारा अन्याय दूर करण्यासाठी 
रे् रातं्रहदवस झटर् िोरे्. 

 
                                 

 
डॉ. बाबासािेब आबंेडकराचं्या नेर्तत्वाखाली कर्मवीर दादासािेब यानंी काळारार् र्ंहदर प्रवशेािी 

घोषिा केली. िा धर्मसंग्रार्ि िोर्ा. िा सत्याग्रि अन्यायाहवरुद्धच्या न्यायासाठी, र्ानवरे्च्या िक्कासाठी 
िोर्ा. हवषर्रे्हवरुद्ध बंड िोरे्. र्ो ग लार्हगरीरू्न र् क्र् िोण्यािा संगर िोर्ा. २ र्ािम १९३० रोजी धर्मय द्ध 
भडकले. र्िाराष्ट्रार्ील अस्पतश्यारं्ध्ये आत्र्हवश्वासािे बळ एकवटले. िैर्न्यािी ज्वाला उफाळली. 
अहखल भारर्ार्ील दहलर् र्ाठ र्ानेने अन्यायािा बीर्ोड करण्यासाठी दंड थोपटून उभे राहिले. सत्याग्रि 
सहर्र्ीिी स्थापना करण्यार् आली. अध्यक्ष केशव नारायि देव र्था पहर्र्पावन दास, उपाध्यक्ष पाडं रंग 
हशवाजी सबनीस, सेके्रटरी भाऊराव कत ष्ट्िराव गायकवाड व इर्र २७ जि हर्ळून सहर्र्ी गठीर् करण्यार् 
आली. र्ंहदरािे प जारी गिेश रार्िंद्र यानंा दादासािेब यानंी र्ंहदर प्रवशेािी नोटीस हदली. हवरोध केल्यास 
सत्याग्रि करू म्ििनू कळहवले. प जाऱ्यानंी पाि र्हिन्यानंी ‘कोहिनूर’ वतत्तपत्रार् उत्तर हदले. र्हंदर प्रवशेास 
प्रहर्कार करण्यार् येईल असा आशय उत्तरार् िोर्ा. २ र्ािम १९३० रोजी सत्याग्रि करण्यािा हनिमय 
घेण्यार् आला. १ र्ािम रोजी बाबासािेब र् ंबईिून नाहशकला आले. सत्याग्रिासाठी १५ िजार सत्याग्रिी 



           

नाहशकला येऊन दाखल झाले. २ र्ािमला रार्नवर्ी िोर्ी. िजारो भाहवक रार्दशमनासाठी नाहशकला आले 
िोरे्. ठीक दिा वाजर्ा डॉ. बाबासािेब आबंेडकर, दादासािेब गायकवाड व सहर्र्ीिे पदाहधकारी 
सभार्ंडपार् आले. १५ िजार सत्याग्रिींनी घोषिािंा जल्लोष केला. सभेिी स रुवार् दादासािेबाचं्या 
भाषिाने झाली. रे् म्ििाले, “अस्पतश्याचं्या ग लार्हगरीिा एक काळ िोर्ा. अस्पतश्य लोक ग लार्हगरीिे 
जीवन जगर् िोरे्. आज खेडेगावार् आपल्याला दोन वगम हदसर्ार्. गावक साच्या आर् राििारा एक वगम 
आहि गावक साबािेर राििारा द सरा वगम. गावक सार् राििारा एक स्वरं्त्र वगम – जीवनािा सारा उपभोग 
घेिारा िा वगम र्र गावक साबािेर स र्की िेिरे असिारा, सवाथाने र्तर्वत्  जीवन जगिारा, र्ाि सकीला 
पारखा झालेला िा द सरा वगम. गावाच्या वशेीच्या आर् राििाऱ्यानंी र्ात्र हपढ्यान् हपढ्या शकेडो वषांपासून 
परंपरागर् अहधकार, िक्क भोगावरे् आहि अस्पतश्य वगाने र्ात्र ग लार्ाप्रर्ािे दैनंहदन जीवन जगावे. 
ग िावंरून र्ािसािे श्रेष्ठत्व र्ानले जार् नािी र्र जन्र्ावरून, जार्ीवरून िे श्रेष्ठत्व ठरहवले जारे्. वहरष्ठ 
जार्ीर् जन्र्ास आलेला र्ािूस िा कायर्स्वरूपी श्रेष्ठ आहि कहनष्ठ जार्ीर् जन्र्ाला आलेला 
कायर्स्वरूपी िीन सर्जला जार्ो. अशा जाहर्भेदािंी र्टबंदी वा प्रभर्ी या धर्ाशास्त्रानंी उभ्या केल्या 
आिेर्. त्यार् अस्पतश्य वगम एका अधंारकोठडीर् कोंडल्याप्रर्ािे डाबंला गेला आिे. एक जार् द सरीपासून 
कायर्िी दूर ठेवली जार् आिे. त्यार् ळे जार्ीजार्ींर् बंध भाव, पे्रर्, सिान भरू्ी कधीि हनर्ाि िोऊ शकली 
नािी. 

 
आपल्या लोकािें दैनंहदन जीवन पश वर् आिे, – क त्रयार्ाजंरासंारखे! आपली न सर्ी सावली 

सविांच्या अंगावर पडली र्री त्यानंा हवटाळ िोर्ो. सावमजहनक पािवठा, हवहिरी, र्लाव या हठकािी 
आपला स्पशम िालर् नािी. वाण्याच्या द कानाच्या फळीला हशवले र्री हवटाळ िोर्ो. न्िाव्याने केस कापिे, 
परटाने आपले कपडे ध िे दूरि! द रूनि िॉटेलार्ील ििा प्यावा लागर्ो. देवािे दशमन घ्यावयािे म्ििजे 
र्ंहदराच्या पायरीवर डोके ठेवनू रे्थील र्ार्ी फक्र् कपाळाला लावनू घेर्ा येरे्. सावमजहनक रस्त्यावरून 
आपल्याला लग्नािी हर्रविकू काढर्ा येर् नािी. असा िा रूढींिा पगडा. 

 
“यारू्न आपल्याला वाट काढावयािी आिे. अधंारारू्न प्रकाशाकडे आपल्याला जावयािे आिे. 

उच्च-नीि जार्ी पद्धर्ींवर आधारलेली िी सर्ाजरिना आपल्याला नष्ट करावयािी आिे आहि त्या 
हठकािी सर्रे्वर आधारलेली एकहजनसी; सर्ानर्ा, बंध र्ा, स्वरं्त्रर्ा या र्त्त्वानंा र्ानिारी सर्ाजरिना 
करावयािी आिे. रूढींच्या, परंपराचं्या अंधाऱ्या साम्राज्यार् घोर हनदे्रर् पडलेल्या आपल्या सर्ाजाला 
जागतर् करण्याच्या दृष्टीने िा र्ंहदर प्रवशेािा सत्याग्रि आयोहजर् केला आिे.” 

 
प्रिंड सर् दाय नंर्र हर्रवि कीने काळारार् र्ंहदराकडे वाटिाल करू लागला. सत्याग्रिींिे िेिरे 

ख लले िोरे्. त्याचं्या अंगार् रक्र् सळसळर् िोरे्. आज रार्दशमनािा लाभ िोिार या भावनेने त्यािें 
देिभान िरपले िोरे्. िार-िार र्ािसाचं्या रागंा, दोन र्लै लाबंीिी हर्रविूक. र्ाि सकीच्या दशमनासाठी 
हनघालेली अपूवम अशी हर्रविूक. हर्रवि कीच्या आघाडीवर िोरे् डॉ. बाबासािेब व दादासािेब आहि त्यािें 
सिकारी. र्ोिा अहर्शय हशस्र्बद्ध िोर्ा. र्ोिेकऱ्याचं्या र्नार् आनंदाबरोबरि हनिय िोर्ा. र्ोिाने 
रार्रं्हदराच्या िारिी दरवाजासं वढेा घार्ला. कलेक्टर, डीएसपी, हजल्िा न्यायाधीश आपल्या दलांसि 
रे्थे सज्ज िोरे्. दरवाजानंा क लपे ठोकली िोर्ी. दरवाजे बंद असल्यार् ळे हर्रविकू दहक्षि दरवाजाने 
गोदावरी घाटावर गेली. रे्थे शटे रे्रसी याचं्या अध्यक्षरे्खाली सभा झाली. सभेर् डॉ. बाबासािेब व 
दादासािेब आहि इर्र वक्त्यािंी भाषिे झाली. ३ र्ािमपासून र्ंहदराच्या दरवाज्यार् धरिे धरिाऱ्या 
सत्याग्रिींच्या नावािी नोंदिी करण्यार् आली व नंर्र र्ोठ्ा र्िारवाड्ार्ील सभा संपन्न झाली. 



           

३ र्ािम रोजी दादासािेब गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखाली र्ोठ्ा र्िारवाड्ापासून हनघनू 
रार्रं्हदरापयंर् गेली. ३५ हस्त्रया व १०० प रुषानंी र्हंदरासर्ोर धरिे धरले. संध्याकाळी आठ वाजेपयंर् 
धरिे धरण्यािा कायमक्रर् िालू िोर्ा. नंर्र सत्याग्रिी रार्क ं डावर गेले. र्ोठ्ा र्िारवाड्ार् १४ िजार 
सत्याग्रिींना जेवि हदले. ४ र्ािमपासून २०० सत्याग्रिींिा कँप पंिवटीर्ि िोर्ा. दरवाजे बंद असल्यार् ळे 
स्पतश्य प्रिदू; प जाऱ्याचं्या घराच्या र्ागाने देवळार् रार्दशमनासाठी जार्. सत्याग्रि ज्या उदे्दशासाठी िोर्ा र्ो 
या र्ागाने हवफल िोर्ा म्ििून दादासािेबानंी १९ र्ािम १९३० रोजी डॉ. बाबासािेब आंबेडकरासं पत्र 
हलहिले. बाबासािेबानंी गव्िनमरास पत्र हलहिले. ९ एहप्रल रोजी स्पतश्य व अस्पतश्य याचं्यार् दंगल उसळली. 
काळारार् र्ंहदराच्या भागार् १४४ कलर् कलेक्टरानंी जारी केले. रे् कलर् जारी असेपयंर् सत्याग्रि 
स्थहगर् करावा लागला. ९ एहप्रलला सत्याग्रिी हस्त्रयानंा र्ारिाि करण्यार् आली. सत्याग्रि स रू झालेल्या 
हदवसापासून स्पतश्यानंी अस्पतश्यावंर बहिष्ट्कार टाकला िोर्ा. अनेक गावार् र्िारानंा बेदर् र्ारिाि झाली. 
काळारार् र्ंहदरािा सत्याग्रि म्ििजे िार् वमण्याहवरुद्ध धार्मर्क बंड िोरे्. बाबासािेब गोलरे्ज पहरषदेला 
लंडनला गेले र्रीिी काळारार् रं्हदर प्रवशे सत्याग्रि िालूि ठेवला पाहिजे असे अनेक नेत्यािें र्र् पडले. 
बाबासािेबािें लंडनिून पत्र आले. त्यानंी सत्याग्रि िालू ठेवण्यास संर्र्ी हदली. ३१ र्ािमला सत्याग्रिाच्या 
द सऱ्या पवास स रुवार् झाली. प न्िा १४४ कलर् जारी करण्यार् आले. र् खेडिे दंगल प्रकरि उपक्स्थर् 
झाले. रे्थेिी अस्पतश्य सत्याग्रिींना फार र्ारझोड करण्यार् आली. दादासािेबािें डोके फोडण्यार् आले. 
२३ सप्टेंबर १९३१ रोजी र्राठ्ानंी अस्पतश्यािंी उधळलेली र्रविूक ३१ ऑक्टोबर १९३१ रोजी काढण्यार् 
आली. बाबासािेबानंी दादासािेबानंा हलहिलेल्या पत्रार्, नाहशकला ५ नोव्िेंबर रोजी सत्याग्रि स रू करावा 
असे कळहवले. दादासािेबानंी ५ नोव्िेंबरला सत्याग्रि स रू केला. सत्याग्रिी पायी, र्ोटारी, लॉऱ्या हर्ळेल 
त्या वािनाने आले. हर्रविकू काढण्यार् आली. र्ंहदरािे िारिी दरवाजे बंद करण्यार् आले, त्यार् ळे 
हर्रविूक र्िारवाड्ार् परर्ली. द सऱ्या हदवशी ५०० स्वयंसेवकानंी सत्याग्रिासाठी नाव ेनोंदहवली. आठ 
सत्याग्रिींना अटक केली. हर्सऱ्या हदवशी ४१ सत्याग्रिींना पकडले. र्ंहदरािे सवम दरवाजे बंद असल्यार् ळे 
हफरर्ा सत्याग्रि िालूि ठेवण्यार् आला िोर्ा. सत्याग्रिािी व्याप्र्ी काळारार् र्ंहदराप रर्ी र्याहदर् न 
ठेवर्ा त्यािी व्याप्र्ी रार्क ं ड, लक्ष्र्िक ं ड, धन ष्ट्यक ं डपयंर् वाढहवण्यार् आली. १३ हडसेंबर १९३१ रोजी 
रार्क ं डावर २००० सत्याग्रिींनी भाग घेर्ला. अशा प्रकारे अनेक हदवस सत्याग्रि िालूि राहिला. २ र्ािम 
१९३२ रोजी दादासािेबािें वडील कत ष्ट्िराव हनवर्मले. यार् ळे बंद पडलेला सत्याग्रि रार्नवर्ीला करण्यािे 
ठरले िोरे्. १५ एहप्रलला २० सत्याग्रिींना अटक करण्यार् आली. दादासािेब व त्याचं्या सिकाऱ्यानंा 
अटक झाली. त्यानंा ध ळ्याच्या जेलर्ध्ये ठेवण्यार् आले. दादासािेबानंा दोन र्हिन्यािंी हशक्षा ठोठावण्यार् 
आली. त्याचं्या दोन्िी पत्नींना व इर्र दिा हस्त्रयानंा एक-एक र्हिन्यािंी हशक्षा झाली. बाबासािेबानंी १३ 
नोव्िेंबर १९३५ रोजी येवल्याला धर्ांर्र करण्यािा हनिमय जािीर केला. काळारार् र्ंहदराच्या प्रवशेािी 
सिा वषं िाललेली िळवळ र्ागे घेर्ली. राजकीय व सार्ाहजक पहरक्स्थर्ीिा आढावा घेण्यासाठी 
बाबासािेबानंी दादासािेबाचं्या सल्ल्याने येवला पहरषद बोलाहवली. १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी पहरषद 
यशस्वी करण्यासाठी दादासािेबानंी सवमस्व पिाला लावले. पहरषद यशस्वी झाली. १० िजार लोक 
पहरषदेला िजर िोरे्. रे्थे दादासािेबानंी र्ाडंलेला ठराव प ढीलप्रर्ािे : 

 
“अस्पतश्य र्ानले गेलेले वगम व स्पतश्य र्ानले गेलेले वगम यारं्ध्ये सर्र्ा व सघंटन घडून 

आिण्याच्या िेरू्ने, हर्र्के सार््यम नसर्ानािी र्ािसािंी व द्रव्यािी अपहरहर्र् िानी सोसून र् ंबई 
इलाख्यार्ील अस्पतश्य वगांनी र्िाड येथे िवदार र्ळ्यावर व नाहशक येथे काळारार् र्ंहदरावर सत्याग्रि 
केला. काळारार् र्ंहदरािा सत्याग्रि र्र गेली सिा वषं सर्र् िालहवला गेला. परंर्  स्पतश्य र्ानलेल्या 
प्रिदंूिे प्रकहित् िी र्र्पहरवर्मन झाल्यािे हदसर् नािी. इर्केि नव्िे र्र स्पतश्य व अस्पतश्य या उभयर्ारं्ील 



           

िोऊ घार्लेल्या संघटनेला व र्द जन्य उत्पन्न िोिाऱ्या प्रिदू सर्ाजाच्या सार््याला रे् कवडीिीिी प्रकर्र् 
देर् नािीर्, असे त्यानंी आपल्या वर्मनाने हसद्ध केले आिे, म्ििून अस्पतश्य वगािी िी पहरषद असा ठराव 
करीर् आिे की, “प्रिदंूिी र्नधरिी करण्याच्या प्रयत्नािंा कािी उपयोग िोर् नसल्याने त्याबाबर्ीर् 
अस्पतश्य वगाने आपले सार््यम आर्ा हवनाकारि खिम करू नये व सत्याग्रिािी र्ोिीर् याप ढे बंद करावी 
आहि स्पतश्य र्ानलेल्या वगापासून आपला सर्ाज स्वरं्त्र करावा व प्रिद स्थानार्ील अन्य सर्ाजार्ध्ये 
आपल्या सर्ाजाला र्ानािे व सर्रे्िे स्थान हर्ळण्याकहरर्ा अस्पतश्य वगाने एकहनष्ठनेे प्रयत्न करावा, असे 
या पहरषदेिे र्र् आिे.” 

 
या ठरावावर भाषि करर्ाना दादासािेब गायकवाड म्ििाले, “दे्वषाला सत्ताबलािे साधन 

हर्ळाल्याने प्रिदंूनी अस्पतश्याचं्या गळ्याला प्रिदू धर्मसेविेे लोढिे बाधंले आहि ज ल र्ािंी परर्ावधी करून 
अस्पतश्यानंा सेवावतत्तीर् हवलीन केले. त्यार् ळे कालारं्राने प्रिदू धर्म िा आपलाि धर्म आिे, असे अस्पतश्यानंा 
वाटू लागले आहि रे् प्रिदू धर्ािे एकहनष्ठ सेवक बनले. प्रिदू धर्म, प्रिदू शास्त्र, प्रिदू सर्ाज, प्रिदू र्ंहदर, प्रिदू 
देव-देवर्ा आपलीि सर्जून त्याच्या रक्षिाकहरर्ा प्रिद स्थानारू्न प्रत्येक शिरार् अस्पतश्य लोक प्रिदंूच्या 
बाजूने र् सलर्ानाशंी लढले. प्रिदू धर्म आपला सर्जून आपले प्राििी खिी घार्ले; र्रीिी त्यानंा प्रिदंूच्या 
सार्ाहजक व धार्मर्क के्षत्रार् स्थान हदले गेले नािी. उलट प्रिदू लोक खेड्ापाड्ारूं्न त्यािंा अर्ान ष छळ 
करर्ार्, ज लूर् करर्ार्, र्ारिाि करर्ार्, घरादारािी राखरागंोळी करर्ार्, हस्त्रयािंी बेअब्र ूकरर्ार्, 
इज्जर् ल टर्ार्. रे् दशमहवण्याकरर्ा सत्याग्रि करिे घोर पाप सर्जर्ार्. अशा पहरक्स्थर्ीर् प्रिदू धर्म िा 
आपला कसा सर्जावा? प्रिदू धर्ासाठी अस्पतश्यानंी त्यािंी ग लार्हगरी काय म्ििून करावी? म्ििून आर्िी 
र्र आर्ा अशी खात्री झाली आिे की, प्रिदू धर्म िा अस्पतश्यािंा नसून र्ो परकीयािंा – प्रिदंूिा आिे व 
अस्पतश्यािंा र्ूळ धर्म हनसगमहसद्ध व हनर्मळ असून त्या धर्ार् स्वाहभर्ान, स्वारं्त्रय, सर्र्ा, बंध पे्रर् व प रुषाथम 
वसर् असून र्ो र्दांिा धर्म आिे. बाबासािेबानंी धर्ांर्रािा हनिमय घेर्लाि आिे त्या त्याचं्या हनिमयाला 
पापं्रठबा देऊन र्ी र्ाझे भाषि संपहवर्ो.” 

 
                                        

 
दादासािेबाचं्या र्ूलभरू् हविारािें व प्रत्यक्ष कत र्ींिे खरे प्रहर्प्रबब त्यानंी स रू केलेल्या १९५९ रे् 

१९६५ काळार्ील भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिी िळवळी, भहूर्िीनािें परावलंहबत्व नष्ट झाल्याहशवाय त्यानंा 
स्वाहभर्ानी जीवन जगर्ाि येिार नािी. दादासािेबानंी र्राठवाड्ार् भहूर्िीनानंा जहर्नी हर्ळाव्यार् 
म्ििून सत्याग्रिािे रिप्रशग फ ं कले. त्यासाठी िळवळ करून नेरे्र्ंडळी अनेक र्हिने र् रंुगार् गेली. 
दादासािेबानंी र्र र्राठवाड्ार्ील केलेल्या सत्याग्रिािी व्याप्र्ी जनजागरि र्ोहिरे्ने राष्ट्रीय 
पार्ळीपयंर् नेली. ध ळे, साक्री, नंद रबार, नाहशक सबधं र्राठवाडा पेटून उठला. दादासािेबानंा वॉरंट 
काढून औरंगाबाद येथे ठेवले. िार र्हिने सक्र्र्ज रीिी हशक्षा झाली. १९६४-६५ च्या भहूर्िीनाचं्या 
सत्याग्रिार् र्ीन लाख िाळीस िजार सत्याग्रिींनी भाग घेर्ला व र् रंुगवास भोगला. संघषम िाि 
दादासािेबाचं्या जीवनािा अहवभाज्य भाग बनला. थोर हशक्षिर्ज्ज्ञ हव. द. घाटे यानंी र्ार्मर्कपिे 
बाबासािेब-दादासािेब या जोडगोळीिे विमन र्ोजक्या शब्दारं् केले आिे. “बाबासािेब प्रकत र्ीने ब हद्धवादी. 
आपल्या प्रिंड गं्रथालयार् ज्ञानोपासना करण्यार् त्यानंा खरे स ख हर्ळर् असे. भाऊरावासंारखा कर्मबगार 
हशष्ट्य त्यानंा लाभला नसर्ा र्र डॉ. बाबासािेबािें हविार, त्यािंी स्वप्ने कदाहिर् त्या राजगतिार्ील, त्या 
गं्रथालयार्ि राहिली असर्ी. डॉ. बाबासािेबानंी, दादासािेबानंी संघटनेिा ग ि नेर्का िेरून त्यािंा 
फायदा जर्ार्ीसाठी करून घेर्ला. त्यारू्न त्यािंी दूरदृष्टी व र्नािा हदलदारपिा हदसून येर्ो. सार्ाहजक, 



           

धार्मर्क, आर्मथक, शकै्षहिक व राजकीय आघाडीवरील प्रत्येक ऐहर्िाहसक कायाच्या प्रसंगी बाबासािेबानंी 
दादासािेब गायकवाड यानंा पािारि केले. त्यािंा सल्ला हविारला, कािी प्रश्नावंर त्यािें र्र्िी घेर्ले. 
ग रूहशष्ट्यािे केवढे अरू्ट नारे्. त्याप्रर्ािे बाबासािेबानंी “र्ाझ्यापाठीर्ागे आपि या सवम सर्ाजकायािी 
जबाबदारी अंगावर घेण्यास र्यार असले पाहिजे” असे दादासािेबानंा स िहवले.” 

 
                                

 
दादासािेबानंी इर्र के्षत्रारं्िी खूप कारे् केली. र्नर्ाडला वसहर्गति स रू केले. त्यािे उद घाटन 

बाबासािेबाचं्या िस्रे् करण्यार् आले. नाहशकला १९४४ साली रर्ाबाई आबंेडकराचं्या नावाने र् लींिे 
वसहर्गति बाबासािेबाचं्या श भिस्रे् स रू करण्यार् आले. रे् नाहशक हजल्िा स्कूल बोडािे िेअरर्न िोरे्. 
अस्पतश्यर्ा हनवारण्यासाठी त्या पदािा त्यानंी िागंलाि उपयोग करून घेर्ला. दादासािेब आर्दार िोरे्, 
खासदार िोरे्. पक्षािे पदाहधकारी िोरे्. त्यानंी राजकीय के्षत्रार्ल्या कार्ासिी सार्ाहजक के्षत्राबरोबर 
वािून घेर्ले िोरे्. ४० वष े अखंड सर्ाजसेवा केल्याबद्दल दादासािेबानंा सरकारने अखेर ‘पद्र्श्री’ िा 
हकर्ाब हदला. आय ष्ट्यािा क्षिन् क्षि दहलर्ासंाठी खिम करिारे दादासािेब आर्ा थकले िोरे्. पददहलर्ानंा 
र्ानवी िक्क संपादन करून देण्यासाठी त्यानंी आत्र्यज्ञ केला िोर्ा. त्यािंी इच्छाशक्र्ी प्रिंड िोर्ी. पि 
रक्र्दाब व र्ध रे्िाने र्ार् केली. अधांगवायूच्या आजाराने त्यािें शरीर हवकलागं झाले. दादासािेबानंा 
हृदयहवकारािा द सरा झटका आल्यार् ळे त्यानंा हवप्रलग्डन िॉक्स्पटलर्ध्ये दाखल केले. रे्थे रे् र्तत्यूशी २७ 
हदवस झ जं देर् िोरे्. शवेटी २९ हडसेंबर १९७१ रोजी दादासािेबानंी या जगािा हनरोप घेर्ला. 
दादासािेबाचं्या र्तत्यूने पददहलर् व उपेहक्षर्ानंा न्याय हर्ळवनू देण्यासाठी झगडिारा योद्धा िरपला. कवी 
क स र्ाग्रजानंी वाहिलेली आदराजंली दादासािेबाचं्या जीवनािे सार सागंनू जारे् : 
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    न      न   
   न          ॥३॥ 

 
लोकसभेच्या व इर्र हनवडि कींर्, िळवळींर् व सार्ाहजक कायार् र्ी दादासािेब 

गायकवाडाबंरोबर कार् केलेले आिे. अत्यरं् हनर्मळ स्वभावािे, सिकाऱ्यानंा जीवाभावाने वागहविारे 
र्नहर्ळाव ूप ढारी त्यािंी ख्यार्ी िोर्ी. या सवम गोष्टींिा र्ला अनेकदा प्रत्यक्ष अन भव आलेला आिे. 

 
दौऱ्यावर असर्ाना घरून बाजरीच्या भाकरीिे पेंडके, एखादी कोरडी भाजी, हर्रच्यािंा ठेिा व 

कादंा बरोबर घेऊनि दादासािेब बािेर पडर्. रस्त्यावर जेथे कोठे पािी व सावली हदसेल रे्थे बसून 
सिकाऱ्याचं्या सर्वरे् जेवि करीर्. या रुिकर जेविाच्या वळेी िळवळीर्ील आपले अन भव सिकाऱ्यानंा 
कथन करिे, गप्पा र्ारिे िा त्यािंा स्थायीभाव िोर्ा. 

 
त्याचं्या जीवनकायाबद्दल हकर्ीिी हलहिले र्री रे् कर्ीि पडेल. 
 

❦ 
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र्थापी, डॉ. बाबासािेब आबंडेकराचं्या हनधनारं्रिा दहलर्ािंा सवार् र्ोठा नेर्ा कोि असा प्रश्न 

उपक्स्थर् करून, अहभहनवशे बाजूस ठेवनू वास्र्वािा हविार केला र्र एकि नाव प ढे येरे् आहि रे् म्ििजे 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािें. 

 
डॉ. आंबेडकर याचं्या ियार्ीर् स द्धा दादासािेब गायकवाडािंा सर्ावशे दहलर् नेर्तत्वार् रास्र्पिे 

िोर् िोर्ाि. ख द्द बाबासािेबािंा त्याचं्याशी झालेला पत्रव्यविार, त्याचं्यावर सोपहवलेली आहि त्यानंी 
सर्थमपिे पार पाडलेली िळवळीिी कारे्, यािें यथायोग्य र्ूल्यर्ापन केले र्र िे सत्य स्पष्ट हदसरे्. 

 
िे सत्य डॉ. आंबेडकराचं्या दादासािेब गायकवाड यानंा हलहिलेल्या १४ रे् १९५२ च्या पत्रार् 

ठळकपिे हदसरे्. र्तत्यपूूवी ४ वष ेअगोदर हलहिलेल्या या पत्रार् बाबासािेबानंी हलहिले आिे,... “र्ाझ्या 
प्रकत र्ीिी काळजी करण्यापेक्षा आर्ा र्ाझ्यावरील साऱ्या जबाबदाऱ्या र् म्िी स्वर्ः स्वीकारण्यािी र्नािी 
र्यारी लवकर केली पाहिजे. कारि र्ी कािी फार हदवस जगिार नािी, याबद्दल र्ाझी खात्री िोऊन 
ि कली आिे...” 

 
             

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड िे बाबासािेबािें अन यायी आहि हशष्ट्य िोरे्. पि रे् स्वर्ःिी हविार 

करीर्. स्वर्ःिी र्रे् बनवीर्. रे् ‘िोयबा’ नव्िरे्. बाबासािेब आहि दादासािेब या ग रु-हशष्ट्याचं्या 
वैहशष्ट्ट्यपूिम नात्यािे र्ूल्यर्ापन प्रा. रावसािेब कसबे यानंी यथायोग्य असेि केले आिे. रे् असे : 

 
...“पािात्याकंडे ग रू-हशष्ट्य परंपरा अहधक र्ोकळी आहि हविारहवकासाच्या दृष्टीने पोषक अशी 

िोर्ी. आपल्याकडे ग रू िा हशष्ट्याच्या श्रदे्धिा हवषय िोर्ा. त्याला प्रश्न हविारिे िी अधंश्रद्धा र्ानली जार् 
िोर्ी. यारू्नि ‘संशयात्र्ा हवनश्यर्ी’ सारखे हविार प्रहर्हष्ठर् झाले. ग रूिा अनादर न करर्ािी ग रूवर 
प्रश्नािंी सरबत्ती करिारे हशष्ट्य ग रूला लाभिे, िे दृश्यि या के्षत्रार्ील एक हवलोभनीय दृश्य आिे. 
सॉके्रहटस-प्लेटो, प्लेटो-अहरस्टॉटल प्रकवा िेगेल-र्ाक्सम या ग रू हशष्ट्याचं्या जोड्ा सर्कालीन भारर्ार् 
जन्र्ाला आल्या असत्या, र्र भारर्ीय हविारानंा क ं हठर्ावस्था प्राप्र् झाली नसर्ी. बाबासािेब आहि 
दादासािेब या ग रू-हशष्ट्यािें नारे् या पािात्त्य ग रू-हशष्ट्याचं्या नात्याइर्केि र्ला हवलोभनीय वाटरे्. 
बाबासािेब उच्च हवद्याहवभहूषर् र्र दादासािेबािें हशक्षि बेर्ािेि. बाबासािेब राष्ट्रीय आहि आंर्रराष्ट्रीय 



           

प्रश्नािंा हविार करून दहलर् िळवळीिे डावपेि ठरव ू पाििारे एक र्िान नेरे्, र्र दादासािेबानंा 
व्यविारार्ील र्ार्डीच्या प्रश्नाचं्या र्ीव्ररे्िे प्रहर्प्रबब दहलर् िळवळीर् अहवलंब उर्टाव ेअशी द दमम्य इच्छा. 
त्यार् ळेि ग रूच्या हठकािी श्रद्धा ठेवनूिी र्र्भेद नोंदहवण्यािे सार््यम दादासािेबानंा प्राप्र् झालेले िोरे्. 
भारर्ीय राजकारिार् रे्ि नेरे् आपल्या कर्तमत्वािा ठसा आपल्या कालखंडावर उर्टवनू गेले; जे हनत्य 
हिहकत्सक हशष्ट्याचं्या वर् मळार् वावरले आिेर्. हिर्सबंधंी ‘िोयबा’ अन यायी आपल्या नेत्याला नेिर्ीि 
फसवीर् असर्ार् आहि अिंकार स खावण्याच्या र्ोबदल्यार् अिंकारी नेरे् अशा ‘िोयबा’ंकडून आपला 
राजकीय र्तत्यू पत्करर्ाना हदसर्ार्. िा अिंकारािा हवजय असर्ो आहि अिंकारी र्ािसे सार्ान्याचं्या 
िळवळीला सम्यक्  नेर्तत्व देऊ शकर् नािीर्. बाबासािेब अशा हिहकत्सक हशष्ट्याचं्या गदीर् कायमरर् िोरे्. 
म्ििूनि रे् य गप रुष ठरले.” 

 
                                        

 
प्रत्येक नेत्याच्या आय ष्ट्यार् त्याला अनेक िळवळीर् भागीदारी करावी लागरे्. असे असले र्री 

अशा अनेक प्रश्नावंरच्या हवहवध िळवळींपैकी कोित्या र्री एका वैहशष्ट्ट्यपूिम आंदोलनाशी या नेत्यािे नाव 
अहभन्नपिे जोडले जारे्. रे् एक ऐहर्िाहसक र्ूल्यर्ापन असरे्. 

 
कर्मवीर दादासािेबािें नारे् याि रीर्ीने भहूर्िीनाचं्या जहर्नीसाठी केलेल्या देशव्यापी अशा 

सत्याग्रि आंदोलनाशी जोडले गेले आिे आहि िे रास्र्ि आिे. 
 
वास्र्हवक पािर्ा डॉ. आंबडेकराचं्या जीवनार् त्यानंी जी जी आंदोलने केली, त्यार् कर्मवीर 

दादासािेबािंा सर्र् प्रसिािा वाटा राहिला आिे. र्थापी त्या आंदोलनाच्या वळेी डॉ. आंबेडकरािें 
र्िावतक्षाच्या व्याप्र्ीिे उत्त गं असे नेर्तत्व िोरे्. त्यार् ळे इर्र क िाच्या नावाशी र्ी आंदोलने जोडली 
जाण्यािा प्रश्नि नव्िर्ा. 

 
आंबेडकराचं्या, १९५६ साली झालेल्या हनधनानंर्र दहलर् नेर्तत्वाखाली आजवर झालेल्या सवम 

आंदोलनार् सवार् व्यापक आहि सवार् र्ोठे असे आंदोलन भहूर्िीनािें आंदोलन झाले. आहि त्यािे नेर्तत्व 
हनर्मववादपिे कर्मवीरानंी केले िोरे्. या आंदोलनार् प्रार् ख्याने आहि र्ोठ्ा प्रर्ािार् दहलर् भहूर्िीन 
सिभागी झाला िोर्ा िे खरे आिे. र्थापी, या देशव्यापी आंदोलनार् दहलरे्र्र भहूर्िीनस द्धा सिभागी 
झाले िोरे्; िे या आंदोलनािे आिखी एक वैहशष्ट्ट्य िोरे्. 

 
                                 

 
डॉ. आबंेडकराचं्या ियार्ीर् त्याचं्या नेर्तत्वाखाली जी र्ित्त्वािी आंदोलने झाली, त्यार् र्िाडच्या 

िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि, र्िाडच्या दोन पहरषदा, काळरार् र्हंदरप्रवशेािा उिीप री ६ वष ेिाललेला 
सत्याग्रि आहि प्रिदू धर्म सोडून बौद्ध धर्म स्वीकारण्यािे र्िाप्रिंड आंदोलन यािंा सर्ावशे आिे. 

 
या आंदोलनार्ील; कर्मवीर दादासािेब याचं्या वैहशष्ट्ट्यपूिम सिभागािा हविार केला म्ििजे त्यािें 

र्ोठेपि अहधकि स्पष्ट िोरे्. १९२७ ला र्िाडला अस्पतश्यािंी पहरषद झाली. रे्व्िा िवदार र्ळ्यारू्न पािी 
हपण्याच्या िक्कािाि प्रश्न न्यायप्रहवष्ट िोर्ा. सविम प्रिदू आहि हब्रहटश राज्यकरे् या दोघाहंवरुद्ध एकािवळेी 



           

संघषम करू नये असा हविार प ढे आला. या आंदोलनािा हर्त्रपक्ष असलेल्या ब्राह्मिेर्र पक्षािे र्र्स द्धा 
न्यायालयािा हनिमय लागेपयंर् थाबंाव ेअसे िोरे्. म्ििनू ख द्द बाबासािेबानंीि सत्याग्रि र्िक बीिा ठराव 
र्ाडंला. या ठरावाला पहरषदेर्ील बि संख्य उपक्स्थर्ािंा हवरोध िोर्ा. वाटेल र्ो पहरिार् भोगण्यािी 
त्यािंी र्यारी िोर्ी. र्शा हनवदेनावर ३८८४ लोकानंी सया केल्या आहि सया करण्यासाठी आिखी प्रिडं 
रागं लागली. 

 
ठरावाच्या हवरोधी कर्मवीर दादासािेब गायकवाडानंी भाषि केले. आहि त्याला पहरषदेने र्ोठ्ा 

बि संख्येने पाप्रठबा हदला. सर्ाजाच्या भावना शब्दबद्ध करून सर्ाजाला कत र्ीप्रवि करण्यािे कायम 
सर्ाजार् सार्त्याने कायमरर् असिारा कायमकर्ाि करीर् असर्ो. दादासािेबानंी रे् केले. 

 
र्िाडच्या या अभरू्पूवम सगं्रार्ार् अनंर्राव हिते्र, नानासािेब हटपिीस, गंगाधर नीळकंठ, 

बापूसािेब सिस्त्रब दे्ध, कॉमे्रड रार्िंद्र बाबाजी र्ोरे, सी. ना. हशवर्रकर, बापूसािेब राजभोज यानंी आहि 
इर्र अनेकानंी सिभागी िोऊन संघटन केले िोरे्. र्थापी आपल्या भावना शब्दबद्ध करून सर्ाजािे 
संघटन करून त्यानंा संघषास प्रवतत्त करिारा नेर्ा, म्ििून कर्मवीरािंी ख्यार्ी या घटनेनंर्र अस्पतश्य 
सर्ाजार् पसरली. 

 
र्िाडच्या द सऱ्या पहरषदेर् र्न स्र्तर्ी दिनािा ठराव बापूसािेब सिस्त्रब दे्ध यानंी र्ाडंला िोर्ा. 

आहि प्रत्यक्ष दिन त्याचं्या आहि स्पतश्य साधंूच्या िस्रे् झाले िोरे्. 
 

                     
 
र्ािम १९३० पासून स रू झालेला नाहशकिा काळारार् र्ंहदर सत्याग्रि र्र दादासािेब 

गायकवाडाचं्या नेर्त्वाखालीि झाला. ३० जिाचं्या सत्याग्रि सहर्र्ीिे सेके्रटरी भाऊराव िोरे्. िा 
सत्याग्रि स र्ारे ६ वष ेिालला. 

 
भारर्ाच्या आंदोलनाच्या इहर्िासार्ील िा एक अपूवम सत्याग्रि िोर्ा. रावसािेब कसबे यानंी 

म्िटल्याप्रर्ािे, “िी, आपल्या कायमकत्यािी आहि अन यायािंी एका अथाने बाबासािेबानंी अक्ग्नपरीक्षाि 
घेर्लेली हदसरे्. कोित्यािी िळवळीर्ील नेत्याला आपल्या िळवळीच्या सार््यािे आहि हर्च्या र्यादािें 
सर्र् भान असाव े लागरे्, व िे भान आपल्या कायमकत्यांना आहि अन यायानंािी करून घ्याव े लागेल. 
प्रत्येक र्िान आंदोलनार्ील नेरे् या गोष्टी करीर्ि असर्ार्. दादासािेबानंी िा लढा उिीप री सिा वष े
लढहवला. या लढ्यानेि त्याचं्या कर्तमत्त्वािी शौयमगाथा इहर्िासार् नोंदवनू ठेवलेली आिे. या अभरू्पूवम 
लढ्यासंबंधी डॉ. आंबेडकरानंी ३ र्ािम १९३४ रोजी पत्र हलहिले, त्यार् रे् म्ििर्ार्, “र्ी र् द्दार्ि पाि 
वषांपूवी सत्याग्रिाला संर्र्ी हदली िोर्ी. त्यार् ळे अस्पतश्यानंा प्रिदू धर्ािी वास्र्व कल्पना येईल, असे 
वाटले िोरे्. आहि प्रिदू धर्ार् आपले स्थान काय दजािे आिे, िेिी त्यानंा कळेल, त्या दृष्टीने र्ाझा िेरू् 
साध्य झालेला आिे. आर्ा र्ला र्हंदर प्रवशे िळवळीिी र् ळीि आवश्यकर्ा वाटर् नािी...” 

 
 
 
 



           

                           
 
िवदार र्ळ्यािे आंदोलन, काळारार् र्हंदर प्रवशे सत्याग्रि या र्ित्त्वाच्या दहलर् आंदोलनारं् 

कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािंी भहूर्का र्ित्त्वािी राहिली आिे. याखेरीज डॉ. आंबेडकराचं्या 
ियार्ीर् आहि नंर्रिी झालेल्या सवम आंदोलनार् त्यानंी अहर्शय र्ित्त्वािी भागीदारी व नेर्तत्व केले आिे. 

 
र्थापी स रुवार्ीस म्िटल्याप्रर्ािे कोित्या एका आंदोलनार् ळे कर्मवीर दादासािेब गायकवाड 

यािें नाव अहद्वर्ीय ठरर् असेल र्र रे् भहूर्िीनािें आंदोलन आिे. 
 
या आंदोलनार्ील प्रश्न आजिी रे्वढाि प्रस्र् र् आहि र्ित्त्वािा प्रश्न आिे. यार् ळेिी या 

आंदोलनािे खास र्ित्त्व आिे. 
 
क त्रयार्ाजंरानंा आहि ढोर-ड करानंास द्धा जे पािी हपण्यािा िक्क िोर्ा, र्ो िवदार र्ळ्यािे पािी 

हपण्यािा िक्क याला प्रहर्कात्र्क र्ित्त्व िोरे्. त्या िक्काने दहलर्ाचं्या भौहर्क जीवनार् फरक पडर् नव्िर्ा. 
काळारार् र्ंहदरार् प्रवशेािा िक्क हर्ळहविे िास द्धा असाि प्रहर्कात्र्क िक्क िोर्ा. या असल्या िक्काचं्या 
उपय क्र्रे्बरोबरि त्याचं्या र्यादािी डॉ. आबंेडकर, भाऊराव गायकवाड इ. सवम नेत्यानंा र्ािीर् िोत्या. 
र्से त्यानंी त्यावळेी आहि नंर्रिी वळेोवळेी स्पष्टपिे म्िटलेिी आिे. 

 
भहूर्िीनानंा जर्ीन हर्ळण्यािा प्रश्न र्ात्र या प्रश्नापेंक्षा वगेळा िोर्ा. रे् एक प ढिे पाऊल िोरे्. 

त्यािे र्ित्व वगेळे िोरे् व आिे. या आंदोलनािे र् लनात्र्क र्ित्व रावसािेब कसबे यानंी अिूकपिे 
साहंगर्ले आिे. नाहशकिे ॲड. िहरभाऊ पगारे यानंी दादासािेब गायकवाड यािें हलहिलेले िहरत्र १९८७ 
साली प्रहसद्ध झाले आिे. त्याचं्या प्रस्र्ावनेर् रे् म्ििर्ार्, “आज उत्तर भारर्ार्ील आहि हवशषेर्ः 
हबिारर्धील ज्या घटनाचं्या वार्ांनी र्न अस्वस्थ िोरे्, त्यािे र्ूळ या जहर्नीच्या प्रश्नार् आिे यािे भान; 
दादासािेबानंा र्ीस वषापूवीि आलेले िोरे् आहि त्यानंी त्या दृष्टीने प्रत्यक्ष िळवळिी केलेली िोर्ी, यािे 
भान अद्याप आपल्याला येर् नािी. र्ाझ्या दृष्टीने दादासािेबानंी या काळार् हदलेला भहूर्िीन शरे्र्ज रािंा 
लढा िी र्िाड आहि नाहशक सत्याग्रिािी प ढिी पायरी िोर्ी. र्ाझ्या दृष्टीने दादासािेबानंी या काळार् 
हदलेला भहूर्िीन शरे्र्ज रािंा लढा िी र्िाड आहि नाहशक सत्याग्रिािी प ढिी पायरी िोर्ी. र्ो दहलर् 
िळवळीिा नैसर्मगक हवकासक्रर् िोर्ा. दहलर् िळवळीर्ील रे् एक क्राहंर्पवम िोरे्. ज्यारू्न स्वाहभर्ान 
शब्दार् नव्िे र्र प्रत्यक्षार् हर्ळण्यािी िर्ी िोर्ी आहि भहूर्िीनार्ील जार्ीच्या बंधनानंा प्रत्यक्ष िळवळीच्या 
क्राहंर्कारी र्शालीने अग्नी देण्यािे आश्वासन िोरे्. याकडे द लमक्ष िोर्ा कार्ा नये.” 

 
                                    

 
भारर्ार्ील भहूर्िीन शरे्र्ज रारं् दहलर्ािें प्रर्ाि खूप र्ोठे आिे. या वस्र् क्स्थर्ीच्या आधारासाठी 

आकडेवारीिी गरज नािी. िे सवम भहूर्िीन, भारर्ाच्या ग्राहर्ि भागार् रािर्ार् आहि त्याचं्यार् हनरक्षरािें 
प्रर्ाि सरासरीपेक्षा जास्र् आिे. 

 
या वास्र्वार् ळे जहर्नीच्या फेरवाटपािा प्रश्न िा दहलर् भहूर्िीनाचं्या दृष्टीने सवार् र्ित्त्वािा प्रश्न 

आिे. नोकऱ्या हर्ळून दहलर्ािंा उपजीहवकेिा प्रश्न स टू शकेल एवढ्या नोकऱ्यािंी उपलब्धर्ा पूवीिी 



           

नव्िर्ी आहि आजिी नािी. आर्ा र्र राज्यकत्यांनी जी अथमव्यवस्था स्वीकारली आिे, त्यार् ळे असलेल्याि 
नोकऱ्या कर्ी िोर् आिेर्; आिखी िोिार आिेर्. कारखाने बंद पडर् आिेर्. खाजगीकरि वाढर् आिे. 
आध हनकीकरि वाढर् आिे. १०० कार्गारािें कार् १० कार्गार करू शकर्ील असे आध हनकीकरि आले 
आिे, येर् आिे. “जॉबलेस ग्रोथ” हवना रोजगार हवकास िे घोषवाक्य बनर् आिे. ज्यानंा रोजगार हर्ळिार 
नािी, त्याचं्या हवकासािा प्रश्न क िी उपक्स्थर्स द्धा करीर् नािी. र्ग त्या प्रश्नाच्या सोडवि कीिी बाब 
फारि दूर राहिली. दहलर् - ग्रार्ीि – भहूर्िीन - अल्पहशक्षीर् यािंा व्यापार व्यवसायाशी फारसा सबंधं 
कधीि नव्िर्ा. आर्ा र्र परदेशी व्यापार-व्यावसायीक देशार् येर् आिेर्. त्यार् ळे र्ो र्ागमिी भहूर्िीनानंा 
उपलब्ध नािी. औद्योहगकीकरिार् ळे ग्रार्ीि व्यावसाहयक, कारू-नारू, बारा बल रे्दार कधीि त्यािें 
व्यवसाय गर्ावनू बसले आिेर्. 

 
या नव्या अथम व्यवस्थेच्या वार्ावरिार् भहूर्िीनानंा जहर्न हर्ळण्यािा प्रश्न अहधकि र्ित्त्वािा 

बनर् आिे. 
 
परंर्  दहलर् आंदोलने जहर्नीच्या फेर वाटपािा, नोकऱ्याचं्या उपलब्धरे्िा, घटत्या रोजगारािा 

प्रश्न न र्ाडंर्ा आहि त्यासाठी संघषम न करर्ा प्रहर्कारात्र्क, भावनात्र्क प्रश्नार् अडकून बसली आिेर्. 
दहलर्ारं्ील उच्चहशक्षीर्, नोकरदार, ब हद्धजीवी िे त्यािें स्वर्ःिेि प्रश्न र्ाहंडर् आिेर्. वरे्नािा आहि 
त्यार् वाढ हर्ळहवण्यािा प्रश्न, बढर्ीिा प्रश्न, बदलीिा प्रश्न िेि प्रश्न रे् र्ाडंीर् आिेर्. त्यािें प्रश्न आिेर्, 
रे् बरोबर आिेर्. त्यासाठी त्यािें संघषमिी योग्यि आिेर्. र्थापी र् द्दा र्ो नािी. 

 
प्रिंड बि संख्येच्या रोजगारिीन, भहूर्िीन दहलर्ाचं्या प्रश्नानंा वािा कोि फोडिार? असा प्रश्न 

आिे. 
 

                  -                 
 
भहूर्िीनानंा जहर्नी हर्ळाल्या पाहिजेर् या र्ागिीसाठी कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या 

नेर्तत्वाखाली झालेला अहखल भारर्ीय संग्रार् िा त्याचं्या दूरदृष्टीिा प रावा आिे. शिरी, स हशहक्षर्, उच्च 
हवद्याहवभषूीर् दहलर् नेर्तत्व आहि दादासािेब गायकवाड याचं्या दृष्टीकोनार्ील अंर्र जे क िी द लम हक्षर् 
करर्ील; त्यानंा दादासािेब र्र नीट सर्जिार नािीर्ि, परंर्  बदलत्या वास्र्वार्ील दहलर्ािें खरे 
प्रश्निी सर्जिार नािीर्. 

 
डॉ. आंबेडकरानंा आपला सर्ाज िा खेडोपाडी असलेला अक्षरिीन, भहूर्िीन सर्ाज आिे यािे 

भान िोरे्. उच्चहवद्याहवभषूीर् असूनिी दूर डोंगर कपारीर्ल्या दहलर्ाचं्या द ःखािी जािीव आहि बोििी 
त्यानंा िोर्ी. 

 
र्तत्य पूवी ४ वष,े १९५२ साली डॉ. आंबेडकरानंी कर्मवीर गायकवाडानंा एक पत्र हलहिले. या पत्रार् 

रे् म्ििर्ार्, “र्ाझ्याहशवाय क िालािी आपल्या लोकािंी क्स्थर्ी हकर्ी िलाखीिी आिे िे र्ाहिर् नािी...” 
या हवधानार्ील ‘क िालािी’ िी शब्दयोजना केवळ इर्र राजकीय पक्षाचं्या नेर्तत्वाबाबर् योजलेली आिे. 
असा र्याहदर् अथम लाविे िूक आिे. दहलर् नेर्तत्वार् हझरपर् येर् असलेले ‘ब्राह्मण्य’, डॉ. आबंेडकरानंा 
र्ाहिर् िोरे् व बोिर् िोरे्. त्यानंी वळेोवळेी आहि हठकहठकािी त्यािा उल्लेख केलेला आिे. 



           

दादासािेब गायकवाड, त्याचं्या इर्र सर्कालीन दहलर् नेत्याचं्या र् लनेर् कर्ी हशकलेले िोरे्. 
हवद्वान सर्जर् असलेल्या नेत्यापेंक्षा वगेळे िोरे्. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंा स्वर्ःच्या र्तत्यूिी िािूल 
१९५२ सालीि लागली असावी असे वाटरे्. त्यानंी र्से स्पष्टपिे १९५२ साली कर्मवीर गायकवाडानंा पत्र 
पाठवनू कळहवले िोरे् आहि आपल्या र्ागे कर्मवीरानंी “...साऱ्या जबाबदाऱ्या स्वर्ः स्वीकाराव्यार्” असे 
साहंगर्ले िोरे्. 

 
आपल्या र्ागे दहलर् सर्ाजािे नेर्तत्व कोि करू शकेल आहि क िी कराव े िे जे र्र् डॉ. 

आंबेडकरानंी स्पष्टपिे नोंदवले आिे, यार् त्याचं्या ‘र्ािसू पारखी’ िािाक्षपिािी खूि स्पष्ट हदसरे्. आहि 
दादासािेबािें श्रेष्ठत्व हदसरे्. 

 
डॉ. आबंेडकर आहि कर्मवीर गायकवाड याचं्या एकरे्कास पूरक कायमहवभागिीबाबर् आहि 

वगेळेपिाबाबर् श्री. हव. द. घाटे यानंी म्ििून ठेवले आिे की, “...बाबासािेब प्रखर ब हद्धवादी, आपल्या 
प्रिंड गं्रथालयार् ज्ञानेपासना करण्यार् त्यानंा खरे स ख हर्ळर् असे. भाऊरावासंारखा कर्मबगार हशष्ट्य 
त्यानंा हर्ळाला नसर्ा र्र डॉ. बाबासािेबािें हविार, त्यािंी स्वप्ने कदाहिर् त्या राजगतिार्ील गं्रथालयार्ि 
राहिली असर्ी...” 

 
लक्षावधींिा सर्ाज जेव्िा एखादा हविार स्वीकारर्ो रे्व्िा र्ो हविार िीि एक प्रिंड भौहर्क शक्र्ी 

बनरे् आहि िी शक्र्ी सर्ाजार् बदल घडवनू आिरे्. एरवी गं्रथार्ील प्रकवा क िाच्या र्री डोक्यार्ील 
हविार वाझंोटे असर्ार्. डॉ. आंबेडकरािंा हविार लक्षावधींनी स्वीकारला. लक्षावधींच्या; हवशषेर्ः 
अल्पहशक्षीर् ग्रार्ीि दहलर्ाचं्या या हविार-स्वीकाराला कारिीभरू् ठरलेल्या व्यक्र्ीर् ख द्द डॉ. 
आंबेडकराखंालोखाल कर्मवीर गायकवाड यािें योगदान हनहिर्ि अनन्यसाधारि आिे. 

 
               -        

 
भहूर्िीनािंा संघषम िा भारर्ार्ील दहलर् िळवळीिा सवार् र्ित्त्वािा प्रश्न आिे, िे त्या 

आंदोलनार्ील व्याप्र्ीने हसद्ध केले. हसद्धारं्ािंी, धोरिािंी आहि हविारािंी खरी कसोटी िी प्रत्यक्ष 
व्यविारार् हदसरे्. 

 
भहूर्िीनानंा जर्ीनी हर्ळाव्यार् या र्ागिीसाठी स रू झालेला सत्याग्रि र्राठवाड्ार् स रू झाला 

आहि रे् स्वाभाहवक िोरे्. कर्मवीर गायकवाडािें नेर्तत्व अहखल भारर्ीय िोरे् िे खरे असले, र्री त्यािें 
कायमके्षत्र र् ख्यर्ः र्िाराष्ट्र िोरे्, आहि या र्िाराष्ट्राच्या हवहवध प्रादेहशक हवभागापंैकी र्राठवाड्ार् 
जर्ीनदारी सवार् अहधक िोर्ी. भहूर्िीनािंी संख्या आहि प्रर्ािस द्धा र्राठवाड्ार् अहधक आिे. या 
वस्र् क्स्थर्ीर् ळे भहूर्िीनािंा सत्याग्रि र्राठवाड्ार् स रू िोिे स्वाभाहवक िोरे्. र्राठवाड्ारं्ील दहलर् 
नेर्तत्वास यािे भान िोरे्. िे भान र्िाराष्ट्रार्ील आहि देशार्ील दहलर् नेर्तत्वास आिून देण्यािे कायम, या 
नेर्तत्वाने केले िोरे्. अशा नेर्तत्वार् श्री. बी. एस. र्ोरे िे एक िोरे्. त्यानंी िा प्रश्न बाबासािेबाचं्या ियार्ीर्ि 
त्याचं्या व इर्रासंर्ोर र्ाडंला िोर्ा. बाबासािेबानंास द्धा या प्रश्नािे र्ित्त्व सर्जले िोरे्. त्यानंी या 
प्रश्नावर आंदोलन केले पाहिजे अशी र्रे् व्यक्र् केली िोर्ी. 

 



           

भहूर्िीनािें िे आंदोलन र्राठवाड्ार् स रू िोिे जसे स्वाभाहवक िोरे्. र्सेि या सघंषािे नेर्तत्व 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी करिेिी स्वाभाहवकि िोरे्. ग्रार्ीि भागार्ील दहलर्ाचं्या खऱ्या 
प्रश्नािंी जािीव त्यानंाि िोर्ी. दहलर् आंदोलनार्ील टाय, पँटधारी उच्चहवद्याहवभषूीर् नेत्यानंी आहि 
त्यार्िी र् ख्यर्ः बी. सी. काबंळे यानंी, त्यािंी ‘धोर्ऱ्या’ म्ििून प्रटगल टवाळी केली िोर्ी. परंर्  ग्रार्ीि 
दहलर्ानंा आहि स ज्ञ शिरी दहलर्ानंास द्धा िा ‘धोर्ऱ्या’ि डॉ. आंबेडकरानंर्र आपला नेर्ा आिे, यािे भान 
िोरे्. 

 
सरकारजवळील पडीक जर्ीन भहूर्िीनानंा कसण्यास हर्ळावी या र्ागिीसाठी १९५८-५९ साली 

िा सत्याग्रि र्राठवाड्ार् स रू झाला. र्िाराष्ट्राच्या इर्र भागार्िी िे आंदोलन स रू झाले. नाहशक व 
ध ळे हजल्यार् त्यािा जोर अहधक िोर्ा. आंदोलनाच्या र्यारीसाठी कर्मवीर गायकवाडासंोबर् क्रारं्ीप्रसि 
कॉमे्रड नाना पाटील यानंी र्िाराष्ट्रार् हठकहठकािी सभा घेर्ल्या िोत्या. कर्मवीर गायकवाड आहि 
र्राठवाड्ािे पक्षािे अध्यक्ष श्री. बी. एस. र्ोरे यानंा या आंदोलनार् ४/४ र्हिन्यािंी हशक्षा झाली आहि 
त्यानंा औरंगाबाद येथील र् रंुगार् ठेवण्यार् आले. औरंगाबाद येथील जेलर्ध्ये एकावळेी ३००० सत्याग्रिी 
िोरे्. र्ो जेल अप रा पडू लागला म्ििनू र्ग पैठि जेलर्ध्ये ठेवण्यार् येऊ लागले. 

 
या सत्याग्रिार् प रुषाबंरोबर र्हिलािी सिभागी िोत्या. र्ान्या र् लासंि अनेक हस्त्रया र् रंुगार् 

गेल्या. हरपक्ब्लकन पक्ष कायमकत्यांबरोबर कम्य हनस्टिी या सत्याग्रि आंदोलनारं् सिभागी िोरे्. 
र्नर्ाडच्या कम्य हनस्ट कायमकत्या कॉमे्रड क स र्र्ाई र्ाधवराव गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखाली र्नर्ाडच्या 
७०/८० र्हिलानंा २० हदवसािी र् रंुगवासािी हशक्षािी झाली िोर्ी. कम्य हनस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कौक्न्सलिे 
आजिे सदस्य कॉ. र्नोिर टाकसाळ, कॉ. एकनाथ नलावडे, हसल्लोडिे कॉ. कहरर्ोहद्दन, देवगाव रंगारीिे 
कॉ. र् ळशीरार् पाटील इ. अनेक कम्य हनस्टानंी या आदंोलनार् भाग घेर्ला िोर्ा. प्रहसद्ध कम्य हनस्ट नेरे् 
कॉमे्रड िदं्रग प्र् िौधरी या आंदोलनािे एक प्रर् ख संघटक नेरे् िोरे्. या सत्याग्रिार् सिभागी िोिाऱ्यारं् 
ज्याप्रर्ािे दहलर् िोरे् र्सेि भहूर्िीन सविमिी खादं्याला खादंा लावनू लढले व लढर्ील. आरक्षिाच्या 
प्रश्नावंरील आंदोलनार् दहलर् सविम जूट घडवनू आििे आवश्यक व योग्य असले र्री हजकीरीिे आिे. 
भहूर्िीनानंा जर्ीन हर्ळहवण्याच्या आंदोलनार् रे् स लभ आहि स्वाभाहवकिी आिे. 

 
                

 
र्िाराष्ट्रार् स रू झालेले भहूर्िीनािें आंदोलन नंर्र देशव्यापी करण्यार् आले. कर्मवीर 

गायकवाड, एन. हशवराज, बॅ. खोब्रागडे इ. नेत्यानंी देशभर दौरे करून प्रथर् जागतर्ी केली. र्िाराष्ट्र, 
ग जराथ, र्ध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हबिार, बंगाल, र्ार्ीळनाडू, आंध्र कनाटक या राज्यार् दौरे झाले. 

 
२१ ऑक्टोबर १९६४ रोजी पालमर्ेंटवर र्ोिा हनघाला. त्यार् देशभरारू्न १ लाख भहूर्िीन सिभागी 

झाले िोरे्. या प्रिंड र्ोिािे नेर्तत्व कर्मवीर गायकवाड यानंी केले. नेर्तत्व करिारारं् रे्व्िािे हरपक्ब्लकन 
पक्षािे अध्यक्ष एन. हशवराज िोरे्. बर. खोब्रागडे िोरे्, खासदार कट्टी िोरे्. या र्ोिाने आपल्या १० र्ागण्या 
पंर्प्रधान लालबिादू्दर शास्त्री यानंा सादर केल्या. भहूर्िीनानंा जहर्नी हर्ळाव्यार्, हकर्ान वरे्न कायदा 
लाग ूकरावा, पालमर्ेंटर्ध्ये डॉ. आबंेडकरािें रै्लहित्र लावाव,े नवबौद्धानंा शकै्षहिक सवलर्ी हर्ळाव्यार् 
इत्यादी र्ागण्या त्यार् िोत्या. पंर्प्रधान लालबिादू्दर शास्त्री यानंी सवम र्ागण्याबंाबर् हविार करण्यािे स्पष्ट 



           

आश्वासन हदले. र्रीस द्धा पंर्प्रधानािें आश्वासन प्रत्यक्षार् येण्यािी शक्यर्ा नािी, िे सर्जून ६ हडसें. 
१९६४ रोजी प्रत्यक्ष सत्याग्रि स रु करिार असे घोहषर् करण्यार् आले. 

 
१ ऑक्टो. १९६४ रोजी पक्षाध्यक्ष एन. हशवराज यािें हनधन झाले. र्रीिी ६ हडसेंबरिे देशव्यापी 

सत्याग्रि आंदोलन करण्यािे ठरले. आहि र्से रे् स रू झाले. 
 
भहूर्िीनाचं्या या आंदोलनािी व्याप्र्ी खूपि र्ोठी िोर्ी. दोन र्हिन्यार् देशभरार्ील ३ लाख ४० 

िजार भहूर्िीनानंी र् रंुगवास पत्करला. त्यार् प रुषाबंरोबर हस्त्रया िोत्या. र्रुिाबंरोबर म्िार्ारे िोरे्. 
दहलर्ाबंरोबर सविम िोरे्. िा सत्याग्रि हनधारपूवमक, र्रीिी शारं्रे्र् पार पडला. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाडािें घरी पत्रकार श्री. िहरभाऊ पगारे यानंी एक आठवि नोंदली 

आिे. 
 
“...या प्रिंड सत्याग्रिींिी संख्या ऐकून लालाबिादूर शास्त्री दादासािेबानंा म्ििाले िोरे्, “अरे 

यार, आप छ पे रुस्र्र् हनकले । िर् सर्झें, दस बीस िजार आदर्ी जेलरे् जायेंगे । आपने र्ो कर्ाल कर दी 
।” 

 
भहूर्िीनािंी जहर्नीिी भकू हकर्ी व्याप्र्ीिी आिे, यािे भान फार थोड्ानंा िोरे्. आजिी रे् फार 

थोड्ानंा आिे. 
 
भहूर्िीनािंी जहर्नीसाठी आदंोलने या आंदोलनाअगोदर आहि नंर्रिी झाली आिेर्. या प्रत्येक 

आंदोलनािे आपापले र्ित्त्व आिे. अजूनिी या र्ागिीर्ील आंदोलनािी क्षर्र्ा प्रिंड आिे. सरकारी 
पडीक जर्ीन. जंगलार्ील लागवडीलायक वतक्षिीन जर्ीन, गायरानाच्या जहर्नी आहि त्याि बरोबर 
जर्ीनदारानंी आहि ग्रार्ीि धहनकानंी कर्ाल र्यादासबधंी फायदे असूनिी अनेक गैरप्रकार करुन दाबनू 
ठेवलेल्या जहर्नी, याि कायद्यापं्रर्ािे जादा प्रकवा वरकड ठरलेली, परंर्  अजूनिी भहूर्िीनानंा न हदलेली 
जर्ीन अशा जहर्नींिी बेरीज खूप र्ोठी आिे. या जहर्नी कसून देशाच्या सपंत्तीर् भर घालू शकिारे आहि 
स्वर्ःिे जीवनर्ान उंिाव ूशकिारे लक्षावधी भरू्ीिीन आिेर्. या प्रश्नािंी व्याप्र्ी व उपय क्र्र्ा प्रिंड आिे. 

 
परंर्  दहलर् िळवळीि नव्िे र्र जवळ जवळ सवमि प रोगार्ी व डाव्या िळवळींनी या प्रश्नाकडे 

लक्ष हदलेले नािी. अपवाद आिेर्. नािी असे नािी, परंर्  अपवादि आिेर्. 
 
सवमि प रोगार्ी डाव्या िळवळींच्या व संघटनाचं्या नेर्तत्वार्ील शिरी नेत्यािें विमस्वािा र्ो पहरिार् 

असावा. 
 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड, क्रारं्ीप्रसि नाना पाटील, गोदूर्ाई परूळेकर याचं्यासारख्या 

ग्रार्ीि, गरीबासंाठी संघषम करु शकिाऱ्या नेर्तत्वािी आम्िी गरज आिे. 
 
 
 



           

                  -                        
 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािंी इर्र कािी दहलर् नेत्यानंी ‘धोर्ऱ्या’ म्ििून जशी प्रटगल 

टवाळी केली िोर्ी, र्शीि त्याचं्यावर आिखी एक टीका िोर्ी. ‘गायकवाड िे कम्य हनस्टाचं्या िार्ार्ले 
बाि ले आिे.’ ‘सत्याग्रिािें रं्त्र िे कम्य हनस्टािें रं्त्र आिे.’ इत्यादी िी टीका प न्िा त्यानंा ‘धोर्ऱ्या’ म्ििून 
हििविाऱ्या श्री. बी. सी. काबंळे यािंीि र् ख्यर्ः िोर्ी. िेटाळिीिी रीर् यािी टीकेबाबर् अवलंबहवली 
गेली िोर्ी. दादासािेबानंा उदे्दशून ‘नार म्िार्ारपिी फसली, लालजीच्या नादी लागली’ असे म्िटले गेले. 

 
वास्र्हवक पािर्ा, दहलर् िळवळ आहि कम्य हनस्ट िळवळ यािें संबंध बधं भावािे असायला िवरे्. 

दोन्िी िळवळी ज्या सर्ाज हवभागाचं्या हिर्संबधंासाठी आंदोलने करर्ार् रे् सर्ाजहवभाग एकि आिेर्. 
अग्रक्रर्ासंबधंीच्या व्यूिरिनेबाबर् र्र्हभन्नर्ा अथार्ि आिेर्. आर्मथक हवषर्रे्हवरुद्धिी आंदोलने आहि 
सार्ाहजकहवषर्रे् हवरुद्धिी आंदोलने यार् अग्रक्रर् काय असावा, दोन्िी आंदोलनािें परस्पर सबंध कसे 
असावरे्, िी आंदोलने कोित्या र्ागानी िालवावीर्, घटनात्र्क प्रकवा कायदेशीर र्ागािी आंदोलने आहि 
त्या बािेरील आंदोलने यािंा र्ाळरे्ळ कसा घालावा, प्रिसा आहि अप्रिसा यािंा प्रश्न ब द्धािा र्ागम आहि 
कालम  र्ाक्सम यािंा र्ागम असे र्र्हभन्नरे्िे र् दे्द आिेर्ि. परंर्  ज्याचं्या हिर्संबधासंाठी िी दोन्िी आंदोलने 
आिेर् रे् सर्ाजहवभाग एक आिेर्. या दोन्िी आंदोलनाच्या हिर्सबधंार् हवरोधार्र र् ळीि नािी. िी दोन्िी 
आंदोलने इहर्िासार् अनेकदा एकत्र आलीिी आिेर्. डॉ. आबंेडकराचं्या काळार् र्ी जशी आली आिेर् 
र्शी त्यानंर्रच्या काळार्िी एकत्र आली आिेर्. 

 
        -         ,            -     

 
आंबेडकर व कम्य हनस्ट, र्सेि कालम  र्ाक्सम आहि गौर्र् ब द्ध िा म्ििजे खूपि र्ोठा, स्वरं्त्र आहि 

बऱ्याि काळजीपूवमक िार्ाळण्यािा हवषय आिे. रे् करिे इथे शक्य नािी. 
 
र्थापी डॉ. आंबेडकर आहि कम्य हनस्ट याचं्या हविारसरिी या एकरे्काच्या पूिमपिे हवरुद्ध आिेर्. 

त्याचं्यार् सर्ान असे कािीि नािी. अशी र्ाडंिी कािी र्डंळी सर्र् करीर् असर्ार्. र्सेि डॉ. आंबेडकर, 
त्यािें पक्ष, त्यािें अन यायी आहि कम्य हनस्ट यानंी सर्र् एकरे्काचं्या हवरुद्ध असाि व्यविार केला आिे. 
र्साि र्ो करीर् राहिला पाहिजे असेिी कािी र्ंडळी र्ाडंर्ार्. 

 
अशी र्ाडंिी करिाऱ्यारं् सकं हिर् पंथवादी आहि हिर्संबंधी र्ंडळीिा भरिा र्ोठा आिे. र्सेि 

र्पशीलार् न जािाऱ्या आहि स्थळ-काळ सापेक्षरे्ने हविार व करिाऱ्या उथळ र्ंडळींिािी सर्ावशे आिे. 
 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्यावर कम्य हनस्ट धार्मजिेपिािा आरोप वारंवार करण्यार् 

आलेला आिे, म्ििून कािी नोंदी आवश्यक ठरर्ार्. 
 
‘ब द्ध की र्ाक्सम’ असा डॉ. आंबेडकरािंा एक हनबधं प्रहसद्ध आिे. अभ्यासकानंी र्ो र् ळारू्नि 

वािावा. इथे या दोन थोर र्िाप रुषाचं्या हविारसरिीर्ील डॉ. आंबेडकरानंी स्वर्ः नोंदहवलेली साम्य स्थळे 
फक्र् नोंदहवली आिेर्. 

 



           

१) ‘र्त्त्वज्ञानािे कायम, जगाच्या उत्पर्ीच्या कारिािें ख लासे देण्यार् व्यथम वळे खिम 
करण्यािे नािी’ र्र जगािी प नरमिना करण्यािे आिे; 

 
२) सर्ाजार् दोन वगम असर्ार्. या दोन वगािे हिर्संबधं एकरे्काचं्या हवरुद्ध असर्ार्. आहि 

त्यािंा एकरे्काशंी संघषम असर्ो. 
 
र्सेि ‘सवम द ःखािे कारि िी वगम हवभागिी आिे.’ 
 
या र् द्यासंबधंीिे एकर्र् स्पष्ट करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यानंी ब द्धाच्या “अष्टागं” र्ागािा उल्लखे 

केला आिे. ब द्धाने ‘द ःख’ असा शब्द वापरला. कालम  र्ाक्सम ने ‘शोषि’ असा शब्द वापरला. डॉ. आंबेडकर 
म्ििर्ार्’... द ःखािे हठकािी शोषि असा शब्द वापरला की ब द्ध र्ाक्सम पासून दूर नािी...” 

 
३) ‘खाजगी र्ालर्ते्तर् ळे सर्ाजार्ला एक वगम सार््यमवान - शक्र्ीर्ान बनर्ो आहि 

शोषिार् ळे द सरा वगम द ःखी बनर्ो.’ 
 
एकर्र्ाच्या र् द्यावर डॉ. आंबेडकरानंी र्थागर् गौर्र्ब द्ध आहि त्यािंा सत् हशष्ट्य आनंद 

याचं्यार्धील संवादि सदर हनबंधार् देऊन एकर्र् स्पष्ट केले आिे. 
 
४) ‘िागंल्या सर्ाज व्यवस्थेकहरर्ा खाजगी र्ालर्त्ता नष्ट करुन द ःख दूर केले पाहिजे.’ 
 
एकर्र्ाच्या या र् द्द्ाबाबर् कोित्याि प राव्यािी गरज नािी. हभवखू संघािे हनयर् या बाबर्ीर् 

जास्र् कडक आिेर्, अशी नोंद डॉ. आंबेडकरानंी केली आिे. 
 
अथार् गौर्र् ब द्धािे र्त्त्वज्ञान आहि कालमर्ाक्सम यािें र्त्त्वज्ञान या दोन्िी र्त्त्वज्ञानािा अभ्यास 

केलेल्या र्िापहंडर् राि ल सासं्कत त्यायन याचं्यासारख्या र्त्त्वप्रिर्काने यापेक्षा वगेळ्या शब्दार् आहि कािी 
वगेळी अशी आपली र्रे् नोंदवनू ठेवलेली आिेर्. परंर्  या हठकािी र्ो व्यापक प्रश्न नािी. एकर्र्ािे र् दे्द 
सागंर्ाना डॉ. आंबेडकरानंी खाजगी संपत्ती (प्रायव्िेट प्रॉपटी) अशी शब्द योजना केली आिे. कालम  
र्ाक्समिी शब्द योजना ‘उत्पादन साधनानंी खाजगी र्ालकी’ (प्रायव्िेट ओनरशीप ऑफ र्ीन्स ऑफ 
प्रॉडक्शन) अशी आिे. 

 
याि हनबधंार् ‘कालम  र्ाक्सम’ आहि ब द्ध याचं्या हविारार्ील फरकिी नोंदण्यार् आला आिे. र्ो 

र् ख्यर्ः र्ागासबधंी आिे. र्ाक्समने ‘प्रिसेिा’ र्ागम साहंगर्ला आिे र्र गौर्र् ब द्धाने ‘अप्रिसेिा’ र्ागम 
साहंगर्ला आिे अशी त्या नोंदीिी ढोबळ र्ाडंिी करर्ा येईल. अथार् प्रिसा-अप्रिसा यासबंधी याि हनबंधार् 
त्यानंी खालील नोंदीिी केल्या आिेर्. 

 
‘कदाहिर् गौर्र् ब द्धाने ‘साध्याच्या’ आधारे ‘साधनािे’ सर्थमन र्ान्य केले असरे्. 
 
द सरा र्ागमि उरला नसेल र्र संपत्तीच्या र्ालकाहंवरुद्ध बळािा वापर, िे योग्यि साधन आिे असे 

गौर्र् ब द्ध म्ििाले असरे्...’ 



           

डॉ. आबंेडकरानंी ‘बहिष्ट्कत र् भारर्’च्या २७ सप्टेंबर १९२९ च्या अकंार् ‘आधी कळस, र्ग पाया’ या 
शीषमकािा एक लेख हलहिला आिे. त्यार् त्यानंी कम्य हनस्ट हविारसरिी आहि भारर्ीय कम्य हनस्टािंा 
व्यविार असा फरक करूनिी कािी र्रे् व्यक्र् केली आिेर्. अभ्यासकानंी िा लेखिी र् ळारू्नि वािावा. 
त्यार्ील कािी वाक्ये अशी... 

 
“जार्ीभेद व अस्पतश्यर्ा िी कम्य हनझर्च्या र्ूळर्त्त्वांना अगदी सोडून आिे. लेहनन प्रिद स्थानार् 

जन्र्ला असर्ा र्र प्रथर् त्याने जार्ीभेद व अस्पतश्यर्ा यानंा साफ गाडून टाकले व र्से केल्याखेरीज 
क्रारं्ीिी कल्पना त्याने र्नार्िी आिली नसर्ी...” 

 
कम्य हनझर्िे र्त्वज्ञान िे जार्ीभेदाहवरुद्ध आिे यािी स्पष्ट नोंद डॉ. आंबेडकरानंी केली आिे. 

र्त्त्वज्ञानािी भहूर्का र्र त्यानंी स्पष्टपिे नोंदहवली आिे. 
 
भारर्ीय कम्य हनस्टाचं्या या बाबर्ीर्ल्या व्यविारासंबधंी त्यािंी टीकािी त्यानंी नोंदहवली आिे. 
 
‘...रहशयाप्रर्ािे प्रिदूस्थनार् सोहवएर् राज्य व्यवस्था िालू झाली म्ििजे आपोआप जाहर्भेद 

नािीसा िोईल, यहक्षिीिी काडंी हफरल्याप्रर्ािे पहरिार् िोऊन सार्ाहजक हवषर्र्ा आपोआप अदृष्ट्य 
िोईल असे प्रिदी कम्य हनस्टानंी वाटरे् काय?...’ 

 
डॉ. आंबेडकरािें िे हवधान प्रश्नाथमक आिे. र्थापी त्यािा सूर प्रिदी कम्य हनस्टानंा र्से वाटर् आिे, 

असा हदसर्ो. 
 
१९२५ साली स्थापना झालेल्या कम्य हनस्ट पक्षाच्या या बाबर्ीर्ील र्र्ासंबधंी उण्याप ऱ्या ४ 

वषांर्ील, डॉ. आंबेडकरािें िे हलखाि आिे. १९२९ पूवीच्या कम्य हनस्टाचं्या कोित्यािी हलखािार् प्रकवा 
ठरावार् असा सूर हनघावा असे असल्यािे र्ाझ्या र्री वािनार् नािी. र्थापी रे् गौि आिे. 

 
क्रारं्ीनंर्र ‘सार्ाहजक सर्र्ा’ आपोआप हनर्ाि िोईल असा र्ाझा सर्ज नािी. क िी कम्य हनस्ट 

हविारवरं्ानंी असा सर्ज हलिून ठेवण्यािे र्ाझ्या वािनार् नािी. क ठल्यािी ठरावार् अशी नोंद र्ला 
आढळर् नािी. असा ‘आपोआपवाद’ प्रकवा ‘आपसूकवाद’ जे क िी कम्य हनस्ट र्ाडंर् असर्ील, त्यानंी 
त्यािंा र्ाक्समवाद प न्िा वािावा. 

 
‘पाया आहि इर्ला’ या उपरे्ने व्यक्र् झालेली आर्मथक सर्र्ा आहि सार्ाहजक सर्र्ा प्रकवा 

‘आर्मथक पाया’ आहि ‘सार्ाहजक इर्ला’ या संबधंीिे कालम  र्ाक्सम व पे्रडरीक एंगल्स यािें हलखाि प न्िा 
वािाव.े र्ूळ हसद्धारं्ार् असा ‘आपसूकवाद’ हबलकूल नािी. 

 
याि लेखार् डॉ. आंबेडकरानंी एक सूिक हवधान केले आिे रे् असे’... ‘थोडक्यार् सागंावयािे 

म्ििजे या देशार्ील कार्गारानंा व शरे्कऱ्यांना कम्य हनस्टािंी र्त्त्व ेआज र्री (१९२९ साली) रुििे व 
पििे शक्य नािी. कम्य हनस्टािंा आदशम सर्ाज अक्स्र्त्वार् यायला बि जन सर्ाजािी जी र्नोभहूर्का 
र्यार झाली पाहिजे, र्ी र् ळीि र्यार झालेली नािी...” 

 



           

िी र्नोभहूर्का १९२९ साली र्यार झालेली नव्िर्ी िे बरोबरि आिे. आजिी वगेळ्या कारिासंाठी 
िे हवधान करर्ा येईल. 

 
र् ख्य र् द्दा आंबेडकरािें हविार आहि कम्य हनस्ट हविारसरिी यार्; याबार्ीर्िी हवरोध नािी िा 

आिे. 
 
१९२९ या नोंदीबरोबरि या बाबर्ीर् आिखी एक नोंद आवश्यक आिे. र्ी डॉ. आंबेडकराचं्या 

हनधनापूवी ४ वष ेअगोदरिी १९५२ सालिी आिे. िहरभाऊ पगारे यानंी र्ी नोंद कर्मवीर गायकवाडाचं्या 
िहरत्रार् केली आिे. १९५२ सालच्या हनवडि कानंर्र कािीशा हनराशचे्या वार्ावरिार् त्यानंी कर्मवीर 
गायकवाडानंा एक पत्र हलहिले आिे. त्या पत्रार् रे् हलहिर्ार्. ‘...र्ला फेडरेशन र्धून बािेर पडावसेे 
वाटरे्, एवढेि नव्िे र्र राजकारिारू्न आर्ा पूिमर्ः हनवतत्त व्िावसेे वाटरे्. रे् एवढे सोपे नािी, िे र्ला 
र्ाहिर् आिे. र्रीिी र्ाझे रार्कीय र्त्त्वज्ञाि आपल्या लोकािें अगदी त्वहरर् कल्याि साधू शकेल असे 
र्ला वाटर् नािी. र्ाझ्याहशवाय क िालािी आपल्या लोकानंा हकर्ी िलाखीिी क्स्थर्ी आिे िे र्ाहिर् नािी. 
रे्व्िा त्यािें कल्याि साधण्यासाठी त्यानंी र्री आिखी हकर्ी हदवस वाट पिावी? कम्युणिस्ट पाटीर् र्ाव,े 
असे र्ाझे र्र् होर् चालले आहे. (जाड ठसा र्ाझा.) 

 
त्यारू्न कर्ीर् कर्ी अथम काढायिा र्र िे नक्कीि म्ििर्ा येरे् की, डॉ. आबंेडकर रे्व्िा स्वर्ःच्या 

‘राजकीय र्त्वज्ञाना’ खालोखाल ‘कम्य हनस्ट’ र्त्त्वज्ञान र्ानर् िोरे्. हवरोधी र्र नक्कीि नव्िरे्. 
 
१९५२ सालच्या हनवडि कारं् र् ंबई शिरारू्न डॉ. आबंडेकर राखीव जागेवर लोकसभेसाठी उभे 

िोरे्. संय क्र् र्र्दार संघ िोर्ा. त्याच्या अगोदरच्या य द्ध हवरोधी र् बंईच्या सपंार् डॉ. आंबेडकर आहि 
कम्य हनस्ट यानंी एकत्र कार् केले िोरे्. डॉ. आंबेडकरानंी कम्य हनस्ट पक्षाशी य र्ी करून हनवडि का 
लढवाव्यार् असे कम्य हनस्ट पक्षाने आवािन केले िोरे्. प्रयत्न केले िोरे्. र्थापी हरपब्लीकन पक्षाने 
रे्व्िाचं्या प्रजा सर्ाजवादी पक्षाशंी य र्ी करून शीर्य द्ध लढहवले. डॉ. आंबेडकर आहि प्र.सो.पा. एकत्रपिे 
कॉ. डागें याचं्या हवरुद्ध लढर् िोरे्. अशा क्स्थर्ीर् कॉ. डागें यानंी आंबेडकरानंा पाडले असा जो आरोप 
घेर्ला जार्ो, र्ो रास्र् नािी. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर र्ाक्समवादी नव्िरे् प्रकवा कर्मवीर दादासािेब गायकवाड कम्य हनस्ट 

नव्िरे् रे् स्पष्टि आिे. ब द्ध आहि र्ाक्सम यािंी र्त्त्वज्ञाने प्रकवा हविारसरिी एक नव्िर्ी, िेिी स्पष्टि आिे. 
र्थापी र् द्दा र्ो नािी. डॉ. आंबेडकर र्ाक्समवादाच्या ‘हवरोधी’ िोरे् की कसे आहि आंबेडकरािंी 
हविारसरिी आहि र्ाक्समवाद यार् कािी साम्य िोरे् की नािी िा र् द्दा आिे. या साम्याच्या आधारे 
आंबेडकरािें अन यायी आहि र्ाक्समवादी हविारािें अन यायी यािें अनेक सार्ाहजक / राजहकय व्यविार 
एकत्र िोऊ शकर्ार् की नािी, िा र् द्दा आिे. सवमि राजकीय / सार्ाहजक व्यविार एकत्र िोऊ शकिार 
नािीर्, िेिी स्पष्ट आिे. 

 
संक हिर् पंथवादी हविार न करर्ा र्ाक्समच्या अन यायानंी आहि आंबेडकर व ब द्धाच्या अन यायानंी 

आपल्या देशार्ील राजकीय/सार्ाहजक व्यविार एकत्र करण्यािी गरज सर्र् िोर्ी. आज र्ी जास्र्ि 
आिे. अथार् असे प्रयत्न दोन्िी बाजंूनी व्िायला िवरे्. 

 



           

           
 
इहर्िास आहि िालू काळार्िी दहलर् िळवळ आहि कम्य हनस्ट पक्षािे एक नेरे् कॉमे्रड 

आर.बी.र्ोरे सिभागी िोरे्. १९३८ साली र् ंबईच्या हगरिी कार्गारािंा संप लढवण्यार् कम्य हनस्टाबंरोबर 
डॉ. आंबेडकरािंािी सिभाग िोर्ा. 

 
१९५७ रे् १९६० या काळार् र्िाराष्ट्रार् संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीिे जे अपूवम आंदोलन झाले, त्यार् 

हरपब्लीकन पक्ष आहि कम्य हनस्ट पक्ष सिभागी िोरे्. १९५७ च्या हनवडि का त्यानंी एकत्र लढवल्या आहि 
या हनवडि कीर् र्िाराष्ट्रार् हरपब्लीकन पक्षािे हजर्के खासदार व आर्दार हनवडून आले हर्र्के त्यापूवी 
आहि नंर्रस द्धा केव्िािी हनवडून आले नािीर्. १९५७ च्या हनवडि कारं् हरपब्लीकन पक्षािे ९ खासदार 
हनवडून आले. ससंदेर् हरपब्लीकन पक्षाच्या खासदारािें नेर्तत्व कर्मवीर दादासािेब गायकवाडाकंडे िोरे्. 
त्यािंी लोकसभेर्ील कारकीदमिी लक्षिीय िोर्ी. 

 
१९५८-५९ साली र्िाराष्ट्रार् स रु झालेल्या आहि नंर्र देशभर पसरलेल्या भहूर्िीनाचं्या 

आंदोलनार्ील आंबेडकर-अन यायी आहि र्ाक्समिे अन यायी यािें सिकायम व सिभाग यािा उल्लखे वर 
आला आिे. 

 
आजच्या काळार्ील प्रस्र् र्र्ा लक्षार् घेर्ा या सिकाऱ्यािे आहि सिभागािे र्ित्त्व अनन्यसाधारि 

आिे. हरपब्लीकन पक्षािे आहि र्ाक्समच्या अन यायािें अनेक र् कडे िोऊन िी दोन्िी आंदोलने आज 
पूवीइर्कीस ध्दा पहरिार्कारक राहिलेली नािीर् िे वास्र्व आिे. सर्ान प्रश्नावंर, सर्ान भहूर्कावंर 
राजकीय/सार्ाहजक व्यविार एकज टीने करुन एकेका हवभागाच्या आहि दोन्िी हवभागाचं्या ज टीला 
िालना हर्ळू शकरे्. यािा हविार व्िायला िवा. 

 
आज देशार् र्ाक्समच्या आहि आंबेडकराचं्या हविारास पूिमपिे हवरोधी असलेल्या आहि हवषर्रे्वर 

आधारलेल्या धर्ािा आश्रय घेऊन व वापर करून प्रहर्गाम्यानंी सत्ता बळकावली आिे. ग जराथ राज्यार् 
शासनसत्ता बळकावलेल्या फॅसीस्ट प्रवतत्तीच्या राष्ट्रीय स्वयसेंवक संघाने, सते्तच्या सिाय्याने 
अल्पसंख्याकािें ित्याकाडं घडहवले आहि एक दिशर् हनर्ाि केली. िी ि कूर्शािी प्रवतत्ती केवळ 
भारर्ाच्या धर्म हनरपेक्षरे्लाि नव्िे, र्र लोकशािीला स द्धा धोका हनर्ाि करीर् आिे. 

 
धर्ाहनरपेक्षरे्िे रक्षि, लोकशािी रक्षि, सार्ाहजक व आर्मथक हवषर्र्ा वाढहवण्याऱ्या धोरिानंा 

हवरोध, नव्या आर्मथक धोरिानंा हवरोध या र् द्द्ावंर आज व्यापक ज टीिी आंदोलने उभी रािू शकर्ार्. 
 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड आज ियार् असरे् र्र त्यानंी या र् द्द्ावर संघषम संघहटर् करण्यार् 

प ढाकार घेर्ला असर्ा. अशा संघषार् रे् सिभागी झाले असरे्. 
 
दहलर् िळवळीने आरक्षि आहि त्यारू्न उद भहवलेले प्रश्न यार्ि ग ंरू्न न रािर्ा ग्रार्ीि 

गरीबाचं्या प्रश्नावंर आंदोलने संघहटर् केली पाहिजेर्. र्ाक्समच्या अन यायानंी स द्धा शिरी कार्गार 
कर्मिाऱ्यािें संघषम यार्ि ग ंरू्न न रािर्ा ग्रार्ीि गरीबाचं्या प्रश्नावर आंदोलने संघटीर् केली पाहिजेर्. 

 



           

व्यापक एकजूट, एक व्यापक जािीव आहि एक व्यापक संघषम िी काळािी गरज आिे. 
 

❦ 



           

                                      ! 
                                          
                                        

- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 

              -         
 

अलबटम हपके नावािा हविारवरं् म्ििर्ो, “आपि जे कािंी स्वर्ःसाठी करर्ो रे् आपल्याबरोबरि नष्ट 
िोऊन जारे्. र्थाहप आपि जे इर्राचं्यासाठी आहि जगासाठी करर्ो रे् र्ात्र कायर् रािरे् व रे् अर्र 
असरे्.” कर्मवीर दादासािेब गायकवाडाचं्या जीवनािा आपि जेव्िा हनःपक्षपार्ीपिे र्ूल्यवधे घेर्ो रे्व्िा 
आपिास हनहिर्पिे असे जािवरे् की, कर्मवीर दादासािेब गायकवाड आय ष्ट्यभर आंबेडकरी िळवळि 
जगले. रे् स्वर्ःसाठी जगलेि नािीर्, जगले रे् केवळ इर्राचं्यासाठी. म्ििजेि आंबडेकरी िळवळीसाठी. 
सबब, वरील उक्र्ीप्रर्ािे कर्मवीराचं्या कायािा इहर्िास-आंबेडकरी िळवळीच्या इहर्िासासोबर् कायर् 
राििार आिे. या देशार्ील आंबेडकरी िळवळ स्वारं्त्रय, सर्र्ा व बंध त्व या र्त्त्वत्रयींसाठी सार्त्याने 
अधमशर्कभर संघषम करीर् िोर्ी. आंबेडकरी िळवळीला या देशारं् ज्याप्रर्ािे सार्ाहजक सर्र्ा अहभपे्रर् 
िोर्ी, त्यािप्रर्ािे आर्मथक सर्र्ास द्धा अहभपे्रर् िोर्ी. आंबेडकरी िळवळीने सार्ाहजक सर्रे्च्या 
कायमक्रर्ास अग्रक्रर् हदला िे वास्र्व आिे. कारि आबंेडकरी िळवळीिी अशी धारिा िोर्ी की, “सवम 
प्रकारच्या क्रातं्याचं्या अगोदर सार्ाहजक क्रारं्ी िोिे आवश्यक आिे.” [ॲहनहिलेशन ऑफ कास्ट, पान : 
९] र्थाहप, आर्मथक कायमक्रर्ाकडे र्ात्र आंबेडकरी िळवळीने केव्िाि द लमक्ष केलेले नािी. आंबेडकरी 
िळवळीने डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या ियार्ीर् भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या सर्स्येवर १९५४ र्ध्ये 
र्राठवाड्ार् आहि डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्िापहरहनवािानंर्र कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाडाच्या नेर्तत्वाखाली, ६ हडसेंबर १९६४ र्ध्ये देशस्र्रावर सत्याग्रि केले आिेर्. कारि या 
देशाच्या इहर्िासािे सम्यक् ज्ञान डोळ्यासंर्ोर ठेवनूि, आंबेडकरी िळवळीने या देशारं् सार्ाहजक 
सर्रे्िा आहि आर्मथक सर्रे्िा इहर्िास हनर्ाि केला आिे. ‘जर्ीन’-त्यार्ध्ये हवशषेर्ः शरे्जर्ीन - िा 
एक संवदेनाक्षर् हवषय केवळ जहर्नीसाठीि नािी, र्र जहर्नींच्या बाधंाचं्या र्ालकीसाठी स द्धा खून आहि 
र्ाऱ्यार्ाऱ्या िोर्ार्. रे्व्िा, जहर्नीच्या र्ालकीच्या र् द्यावर आबंेडकरी िळवळीिा, हवशषेर्ः कर्मवीर 
दादासािेब गायकवाडानंी केलेल्या भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिािा र्ागोवा घ्यावा लागेल. 

 
‘    ’           

 
‘जर्ीन’ पाण्याप्रर्ािेि हनसगािी एक र्ालर्त्ता. या दोन्िी र्ालर्त्ता खरं र्र सावमजहनक 

र्ालकीच्या. आहदर्ानवाला शरे्ीिा शोध केव्िा लागला यािा हनहिर् कालखण्ड सागंिे शक्य नािी. 
र्थाहप, इर्के र्ात्र हनहिर्पिे सागंर्ा येईल की, जर्ीन िे उत्पादनािे, अन्नधान्य उत्पन्न करिारे व त्यारू्न 
अहर्हरक्र् संपत्ती देिारे एक साधन आिे; िे जेव्िा आहदर्ानवाच्या लक्षार् आले, रे्व्िापासून ‘बळी र्ो कान 
हपळी’ या न्यायाने जहर्नींिी र्ालकी प्रस्थाहपर् िोऊ लागली. र्ानवजार्ीच्या उत्क्रारं्ीर् प्रथर्र्ः टोळी 
प्रर् ख व त्यानरं्र राजा, या क्रर्ाने जहर्नीिी र्ालकी प्रस्थाहपर् झाली. भारर् िा एक खण्डप्राय देश. या 
देशाच्या इहर्िासाने अनेक नागर्ोडी वळिे घेर्लेली. प्रत्येक प्रारं्ार्ील, प्रदेशार्ील भौगोहलक व राजकीय 
व्यवस्था र्ूलर्ः हभन्न स्वरूपािी. र्ात्पयम, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी त्याचं्या, ‘स्टेट्ट्स अडँ 
र्ायनॉहरटीज’ या गं्रथार् जहर्नीच्या राष्ट्रीयीकरिािी र्ागिी का केली व बाबासािेबाचं्या 



           

र्िापहरहनवािानंर्र कर्मवीर दादासािेब गायकवाडानंी सन १९६४ र्ध्ये भहूर्िीनािंा सत्याग्रि कशासाठी 
केला, या प्रश्नािंी उत्तरे जर शोधायिी असर्ील र्र या देशार्ील शदू्राहर्शदू्रानंा, ह्या देशाच्या अगदी 
प्राचीि इणर्हासापासूि रे् थेट एकोणिसाव्या शर्कापयंर्, र्णर्िींच्या र्ालकीपासूि वंणचर् केल्याचा, 
भूदास व गुलार् म्हिूि राबवूि घेर्ल्याचा वस्रु्णिष्ठ इणर्हास र्पासावा लागेल. 

 
             :                   

 
श्र हर्काळाच्या प्रारंभी अथमव्यवस्था प्राथहर्क स्वरुपािी असिे स्वाभाहवक िोरे्. रे् (आयम) 

शरे्ीव्यवसायाशी स पहरहिर् िोरे् आहि जेथे रे् कािंी काळपयंर् स्थायी िोऊन वस्र्ी करीर्. रे्थे धान्यािे 
उत्पादन करण्यार् येई, यार् शकंा नािी. ऋग्वदेार् आढळिाऱ्या कत षी, के्षत्र, कीनाश (शरे्ी करिारा), 
खहनत्र, फाल, शीर (नागंर), त्स रु (नागंरािा दाडंा), लङ ग ल, सीर्ा, दात्र (कोयर्ा), लवन (कापिी), 
हर्र्ऊ (धान्य साफ करण्यािी िाळिी) उवमरा (नागंरलेली जर्ीन) इत्यादी शब्दावंरून िे स्पष्ट आिे. 
त्याहशवाय, ऋग्वदेार् कालव्यािंािी हनदेश आिे. (ऋग्वदे, ३, ४, ५, ३, १०, ४३, ७) दासप्रभतर्ी येथील 
र्ूळच्या रहिवाशानंा प्रजकल्यानंर्र आयम लोक जहर्नींिे र्ालक झाले. त्यावळेेस हर्िे त्याचं्यारं् वाटप झाले 
असाव.े िे वाटप गिप्रर् खाच्या म्ििजे राजाच्या आदेशान सार िोई असे म्ििर्ा येईल. जहर्नीिी र्ालकी 
आयांिी असली र्री शरे्ीिी, अंगरे्िनर्ीिी कारे् येथील र्ूळिे रहिवासीि करीर्, असे हदसरे्. ब्राह्मि 
गं्रथार्ध्ये वैश्य आहि शूद्र यानंा ‘खाद्य’ असे म्िटले असून, इर्र दोन विाना ‘खािारे’ असे म्िटले आिे. 
यापकैी शूद्र िा प्राधान्येकरून श्रहर्कािाि वगम असल्यार् ळे उत्पन्न झालेली संपत्ती र् ख्यत्व ेवैश्याच्याि िार्ी 
असावी. स्र्तहर्काळी अथमव्यवस्थेर् प ष्ट्कळि बदल घडून आला िोर्ा, वसलेल्या गावार् राििारी शभंर रे् 
पािश,े र् ख्यर्ः शूद्र असलेली क ट ंबे शरे्ीव्यवसायासाठीि रे्थे नेण्यार् यावयािी असर्. त्यानंा बी, पश,ू 
द्रव्य आप्रदिे सिाय्य देऊन कािी काळ त्याचं्यापासून सपूंिम उत्पन्नािी अपेक्षा करू नये, असे म्िटले आिे. 
शरे्ीच्या व्यवसायाला असे प्रोत्सािन देण्यािे धोरि, शरे्ीच्या उत्पादनाला प्राप्र् झालेल्या असाधारि 
र्ित्त्वािे हनदशमन र्ानर्ा येईल. नवीन वसािर्ीिा प्रदेश राज्याच्या र्ालकीिा असे. रे्थील जर्ीन 
लागवडीखाली यावी या उदे्दशाने लोक रे्थे वसवले जार्. पि त्यानंा रे् कसर् असलेल्या जहर्नीिी 
र्ालकी प्राप्र् िोर् नसे. त्यानंा फक्र् क ळािा दजा प्राप्र् िोई. राज्यार्ील सवम जहर्नींिी र्ालकी राज्यािी 
म्ििजे सरकारिी असे आहि जहर्नीच्या बाबर्ीर् खाजगीर्ालकी अक्स्र्त्वार् नव्िर्ी. या र्र्ािा र् ख्य 
आभार र्न स्र्तर्ीर्ील एक विन. त्यारं् र्न ने असे म्िटले आिे की, जहर्नीर् प रलेले प्रािीन काळिे हनधी 
आहि जहर्नीरू्न काढलेले सवम प्रकारिे धारू् यािंा अधा भाग राजाने घ्यावा, कारि राजा िा भरू्ीिा 
अहधपर्ी आिे. र्ात्र र्न स्र्तर्ीर् द सरीकडे प ष्ट्कळ हठकािी जहर्नीिी खाजगी र्ालकी गतिीर् धरलेली 
आिे. शरे्ीसंबधंी प ष्ट्कळ र्ाहिर्ी कौहटलीय अथमशास्त्रार् हदली आिे. सरकारी शरे्ीवर कार् करिाऱ्यारं्ध्ये 
दासू कर्मकर आहि दंडप्रहर्कर्तम म्ििजे दंड भरण्यास असर्थम असल्यार् ळे अंगरे्िनर्ीच्या रूपाने र्ो वसूल 
करून देिारे यािंा हनदेश आिे. 

 
या गं्रथार् (अथमशास्त्र) असे म्िटले आिे की, ज्या जहर्नीर्ील शरे्ी सीर्ाध्यक्षाला स्वर्ःच्या 

देखरेखेखाली करून घेिे शक्य नसेल, र्ी जर्ीन खंडाने द्यावी. िे दोन प्रकारे करर्ा येण्यासारखे आिे. जे 
स्वर्ःिे बी, बैल, अवजारे वगैरे वापरर्ील अशा क ळानंा उत्पन्नािा अधा हिस्सा द्यावयािा आहि जे केवळ 
आपल्या अंगरे्िनर्ीने शरे्ी करर्ील त्यांना उत्पन्नािा िौथा हिस्सा प्रकवा पािवा हिस्सा द्यावयािा. याि 
पद्धर्ीिा अवलंब खाजगी जर्ीनर्ालकिी करीर् असावरे् असे सर्जण्यास िरकर् नसावी. जहर्नी खंडाने 
देण्यािी प्रथा प्रािीन काळापासून िालर् आलेली आिे, िे उघड आिे. [प्रािीन भारर्ीय राजनीर्ी : रं. प.ं कंगले पाने 



           

५३, ५४, ५५, ५६, ५७] सर्ाजार्ध्ये संख्येने अल्प असलेल्या श्रीर्ंर् आहि धनाढ्य लोकारं्ध्येि, त्याचं्याकडे 
असलेल्या र्ोठ्ा जहर्नींच्या पट्ट्ट्यावर कार्गारारं्ाफम र् र्शागर् िोर् असे प्रकवा शरे्ीच्या कार्ावर 
ग लार्ाना ठेवर् असर्. अथवमवदेार् आपिास असा संदभम हर्ळर्ो की, शरे्ीच्या र्शागर्ीच्या कार्ासाठी 
दासींना आहि ग लार् र् लींना लावले जार् असे. काळाच्या ओघार् भहूर्िीन शरे्र्ज रािा वगम हनर्ाि िोर् 
राहिला आहि संपूिम सर्ाज िार अरू्ट हवभागारं् (विम) भगं पावला. शरे्ीिा व्यवसाय वैश्य विाकडे 
सोपहवण्यार् आला िोर्ा. िी वस्र् क्स्थर्ी बऱ्याि सहंिर्ा आहि धर्मशास्त्रावरून स्पष्ट िोरे्. उदा. सखं 
संहिरे्र् असे म्िटल्यािे आढळरे् की, शरे्ी व पश पालनािा व्यवसाय िा वैश्यािंा खास व्यवसाय 
ठरहवल्यािी नोंद आिे. गौर्र्ाच्या धर्मसूत्राप्रर्ािे वैश्यानंा शरे्ी, व्यापार, पश पालन व कजम देिे 
अशाप्रकारिे व्यवसाय करण्यािे अहधकार हदले िोरे्. िहरर् संहिरे्र् असेि म्िटलेले आिे की, वैश्यानंी 
व्यापार, पशूपालन व शरे्ी अशाप्रकारिेि व्यवसाय करावरे्. यार् ळे वैश्य विार्ील लोक गभमश्रीर्ंर् िोर्ील 
आहि म्ििनूि त्यानंी भहूर्िीन शरे्र्जूरानंा कार्ावर ठेविे प्रथा म्ििून ओघानेि येरे्. आहि िे वैश्य 
विार्ील लोक शरे्ीच्या र्शागर्ीसाठी नेिर्ीि शदू्र (कारि त्यानंा कािीि धारि करण्यािा अहधकार 
नव्िर्ा आहि त्याचं्याकडे कािी असेलि र्र त्यािा उपयोग हद्वजासाठी (ब्राह्मिासाठी िोर्ा) व ग लार् 
यानंा कार्ास लावर् िोरे्. [लेबर इन एनहसयंट इंहडया : के. एर्. सरन पान : ३६] 
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प्रािीन भारर्ार् भहूर्िीन शरे्र्ज रािंी जी अवस्था िोर्ी त्यार्ध्ये र्ध्यय गार् कोिर्ीि स धारिा 

झाली नािी. प्रकबि ना, र्ध्यय गार् सार्रं्शािीिा उदय झाला आहि शूद्राहर्शूद्राचं्या म्ििजेि भहूर्िीन 
शरे्र्ज राचं्या जीवनार् एक प्रकारिी भीषिर्ाि हनर्ाि झाल्यािा इहर्िास आिे. हवस्र्ारभयास्र्व िा 
इहर्िास हनवदेन करिे शक्य िोिार नािी. र्थाहप, एकोहिसाव्या शर्कार्ील भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या-
प्रत्यक्षार् ग लार्ाचं्या-भीषिरे्िा ऊपापोि केल्यानंर्र र्ध्यय गार्ील त्यािंी अवस्था, वगेळी सागंण्यािी 
गरज राििार नािी. दहक्षि भारर्ार्ील एकोहिसाव्या शर्कार्ील भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या दयनीय 
अवस्थेिा इहर्िास खालीलप्रर्ािे र्ाडंर्ा येईल. “र्लबारर्ध्ये शरे्र्जूराला केवळ उत्पादनािे एक साधन 
म्ििूनि वागिूक हदली जार् िोर्ी. र्ार्ीळनाडूर् स द्धा शरे्र्जूरािें अहधकार फारि र्याहदर् करण्यार् 
आले िोरे्. एकोहिसाव्या शर्काच्या स रुवार्ीस र्द्रासर्ध्ये शरे्र्जूराचं्या प ष्ट्कळशा संस्थात्र्क पद्धर्ी 
अक्स्र्त्वार् िोत्या. त्यार्ध्ये अगदी ग लार्हगरीपासून रे् र्ोफर् कार्ावर ज ंपलेल्या र्ज राचं्या पद्धर्ी िोत्या. 
अशाप्रकारे सन १८०१ र्ध्ये ब िनन (र्त्कालीन प्रशासक : र्लबार) यानंी असे नर्ूद करून ठेवले आिे 
की, ‘दहक्षि र्लबार र्धील शरे्ीिी र् ख्यर्ः सवम कारे् ग लार्ाचं्या कडून प्रकवा ि रर्ार याचं्याकडून करून 
घेर्ली जार् िोर्ी. िे ग लार् त्याचं्या देवरूसािंी प्रकवा उर्रावािंी संपूिमपिे खाजगी र्ालर्त्ता 
असल्यासारखेि िोरे्. या शरे्र्जूर ग लार्ानंा येथील उर्राव, त्याचं्या पसंर्ीप्रर्ािे कोित्यािी कार्ास 
ज ंपर् असर्. या शरे्र्जूरािंा कोित्यािी हवहशष्ट जहर्नीशी संबधं नसे. परंर्  उर्रावाला ज्याप्रर्ािे उहिर् 
वाटेल, त्याप्रर्ािे जहर्नदाराचं्या शरे्ीवर कार् करिाऱ्या शरे्र्जूरािंी हवक्री प्रकवा अदलाबदल केली जार् 
असे. केवळ पर्ी-पत्नी, जोडप्यािंी हवक्री िोर् असे. र्थाहप, र् लानंा त्याचं्या आई-वहडलापंासून व भावानंा 
त्याचं्या बहििींपासून वगेळे केले जार् िोरे्. र्लबारर्ध्ये जेवढ्या कर्मठपिाने जार्ीव्यवस्थेिे पालन केले 
जार् िोरे्, रे्वढ्याि कर्मठपिे दहक्षि कॅनरार्ध्ये पालन िोर् िोरे्. एकंदरीर् हर्थे (दहक्षि कॅनरा) 
शरे्र्जूर फार कर्ी प्रर्ािार् स्वरं्त्र िोरे्. परंर्  खरे र्र रे् स्वरं्त्र असण्यापासून फारि दूर अंर्रावर िोरे्. 
‘ग लार्’ िी संज्ञा त्याचं्यासाठी अिूकपिे उपयोगार् आिली जार् िोर्ी आहि रे्थील प्रशासक सवमसाधारि 
प्रथेप्रर्ािे, त्याचं्यासाठी भदूास या शब्दाला अगदीि सर्ारं्र असलेले, धेड (या शब्दािा उच्चार रे्व्िा धेदम, 



           

धैदम अशा वगेवगेळ्या पद्धर्ीने केला जार् असे) िे जार्ीिे नाव वापरार् िोरे्. दहक्षि भारर्ार्ील 
शरे्र्जूराचं्या ग लार्हगरीिे वैहशष्ट्ट्य असे की, येथील शरे्र्जूरािंी ग लार्हगरी इथल्या जार्ीव्यवस्थेशी 
अरू्टपिे बाधंली गेली िोर्ी. प ष्ट्कळशा पद्धर्ीच्या दासावस्था अशा वंशपरंपरागर् िोत्या आहि िे भदूास व 
ग लार् सवमसाधारिपिे कहनष्ठ जार्ीिे िोरे्. एकोहिसाव्या शर्काच्या स रवार्ीस पन्नइयल या जार्ीिे 
शरे्र्जूर र्ार्ीळ प्रदेशार् ग लार्हगरीिेि जीवन व्यर्ीर् करीर् िोरे्, िे आर्ा स्पष्ट झाले आिे. आर्ा 
उपलब्ध झालेल्या प ष्ट्कळशा प राव्यावरून िे स्पष्ट झाले आिे की, पन्नइयलािंी र्त्कालीन र्ाहर्ळ 
प्रदेशार्ील नऊ हजल्यारं् हवक्री आहि गिािवट केली जार् िोर्ी. उदा. सन १८१९ र्ध्ये हर्न्नवलेी भागार् 
प रुष र्ज रािंी हवक्री प्रत्येकी रु. ३२ पयंर्, दहक्षि आरकोटर्ध्ये ग लार् क ट ंबािी रु. ३५ पासून रु. १७५ 
पयंर्, कोइर्रू्रर्ध्ये िागंल्या शरे्र्जूरािी जास्र्ीर्जास्र् प्रकर्र् रु. ५० पयंर् लावली जार् िोर्ी. 

 
र्थाहप, आंध्र प्रदेशार् जार्ींच्या बंधनािंी र्ीव्रर्ा, र्लबार आहि र्ार्ीळ प्रदेशाच्या र् लनेर्, 

थोडीफार कर्ी िोर्ी. आंध्र प्रदेशार्ील बहिष्ट्कत र् जार्ी’, आजच्या हवसाव्या शर्कार्, र्लबार आहि दहक्षि 
कॅनरा या प्रदेशार्ील बहिष्ट्कत र् जार्ींपेक्षा सार्ाहजकदृष्ट्ट्या िागंल्या पहरक्स्थर्ीर् आिेर्. आंध्रार्ील या 
बहिष्ट्कत र् जार्ीना जरी अस्पतश्य म्ििून र्ानले जार् िोरे्, र्री र्लबारर्ध्ये त्याचं्या सावलीिा जसा हवटाळ 
व्िायिा र्सा हवटाळ आंध्रारं् र्ानला जार् नव्िर्ा. र्थाहप, आंध्रर्ध्ये आहि रे्सूद्धा सन १९५२ र्ध्ये 
बहिष्ट्कत र् जार्ींवर बंधने िोर्ी. उदा. खेड्ार्ील प्रर् ख रस्त्यावरून, िागंले कपडेलते्त पहरधान करून, 
िालण्यास अस्पतश्यानंा प्रहर्बधं िोर्ा. र्सेि, जार् आहि व्यवसाय यािें हर्थे अरू्ट संबधं िोरे् आहि रे् अशा 
अथाने की, रे्थील शरे्र्ज रािंी भरर्ी खालच्या जार्ींच्या लोकारं्धूनि केली जार् िोर्ी. आहि र्ीस द्धा 
हवशषेर्ः र्ाला व र्हडगा या अस्पतश्य जार्ींरू्नि िोर् िोर्ी. आहि आज स द्धा येथील शरे्र्जूरार्ील 
बि रे्क शरे्र्जूर र्ाला व र्हडगा याि जार्ीर्ील आिेर्.” [लँड ऑड कास्ट इन साउथ इंहडया, धर्म क र्ार, पान : ३४, ३५, 
३६, ३८, ४२] 
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अठराव्या शर्काच्या शवेटी उत्तर हबिार व उत्तर बंगाल हवशषेर्ः आसार्च्या बाजूला, र्सेि 

उत्तरेकडील सवमि प्रदेशारं् प ष्ट्कळसे प रुष व स्त्री, घरग र्ी कार्ाबंरोबरि इर्र सवम कारे् करिारे ग लार् 
अक्स्र्त्वार् िोरे्. ज्या शरे्करी क ळानंा शरे्ीच्या र्िस लािा भरिा करर्ा येर् नसे, अशा शरे्कऱ्याचं्या 
बायकार् लानंा त्या प्रदेशािे शासक र्ाब्यार् घेऊन, त्यानंा ग लार् करून, हललावार् हवकर् असर्. या 
र्नॅहरक्य च्या हवधानािा आपि यापूवीि संदभम पाहिला आिे. (रॅव्िल्स ऑफ सेबस्टीयन र्नॅहरक्य , 
व्िॉल्य र्-१, पान ५३) िॅहर्ल् टन् ने स्वर्ःि नर्ूद केले आिे कीं, र्त्ता प्रारं्ार्ील थकबाकीदारानंा कोटार् 
खेिण्याऐवजी त्याचं्या क ट ंबािंी हवक्री करण्यािे अहधकार त्याला स्वर्ःलाि प्रदान करण्यार् आले िोरे्. 
(ईस्ट इंहडया व्िॉल्य र्-१, पान १२१) प रुष ग लार्ानंा गोलार् प्रकवा काफर असे संबोधले जार् िोरे् आहि 
र्हिला ग लार्ानंा लौंडी असे संबोधले जार् िोरे्. सपूंिम हबिार आहि बंगालर्ध्ये ग लार्ािंी नेर्िूक केवळ 
घरकार्ासाठीि नव्िे, र्र शरे्र्जूर म्ििून स द्धा केली जार् िोर्ी. ज्या र्ालकाचं्याकडे जर्ीनज र्ला प्रकवा 
खंडािी जर्ीन असे, त्याचं्या जहर्नीवर िे भदूास राबर् िोरे् व त्याचं्या (भदूासाचं्या) उदरहनवािासाठी 
त्यानंा थोडेफार धान्य व जाडेभरडे कपडे हदले जार् िोरे्. िे ग लार्-भदूास धन का-िाभंार व रावरी 
अशासंारख्या बहिष्ट्कत र् जार्ींिे िोरे्. रे् स्वर्ःच्या र् लानंा स द्धा हवकर् असर्. प रहवया, गया, शिाबाद, 
भागलपूर आहि अन्य कािी हजल्यारं् ग लार्ािंी हवक्री िोर् असे. ब िनन असे नर्दू करर्ो की, आसार्ी 
लोक प ष्ट्कळशा ग लार्ािंी हवक्री करर् िोरे् आहि कािी हबिारी लोक स द्धा िाि व्यवसाय करीर् असर्. 
(र्ाटीन, ईस्टनम इंहडया, व्िॉल्य र्-३- पान ४९६) एका पाििीर् असे आढळून आले की, सन १८१२ र्ध्ये 



           

हसलिेट येथील एकंदर लोकसंख्येर्ध्ये एकषष्ठाशं लोकसंख्या ग लार्ािंी िोर्ी. कार्रूप प्रदेश हब्रहटशाचं्या 
अर्लाखाली आल्यानंर्र रे्थील १२००० ग लार्ानंा र् क्र् करण्यारं् आले िोरे्. (र्ाटीन, ईस्टनम इंहडया, 
व्िॉल्य र् र्ीन, पान २८९) एकोहिसाव्या शर्काच्या र्ध्यापयंर् कत षी के्षत्रार्ील भूदास व्यवस्था भारर्ार्, 
हवशषेर्ः पजंाब, दख्खन, पूवेकडील उत्तरप्रदेश, उत्तर हबिार, उत्तर बंगाल, आसार्, ओहरसा, र्ध्यभारर्, 
र्ध्ये प्रदेश, भारर्ाच्या सर् द्रहकनारपट्टीवरील दहक्षि-पहिर् व दहक्षि-पूवम प्रदेशारं् अक्स्र्त्वार् िोर्ी. 
ब िनन ग लार्ाचं्या प्रकर्र्ी खालीलप्रर्ािे नर्ूद करर्ो : 

 
प्रौढ ग लार् : रु. १५ रे् रु. २० 
१६ वषांिा र् लगा : रु. १२ रे् रु. २० 
८ रे् १० वषांपयंर्िी र् लगी : रु. ५ रे् रु. १५ [दी इकॉनॉहर्क हिसरी ऑफ इंहडया, राधा कर्ल र् कजी : पान : ६९, ७०] 

 
             -             

 
या देशार्ील भदूास-शूद्राचं्या ग लार्हगरीिा इहर्िास केवळ कािी पहरच्छेदारं्, र्से करिे शक्य 

नसर्ाना स द्धा, हवषयाच्या पहरपूिम आहि सखोल आकलनासाठी वरील पहरच्छेदारं् र्ाडंण्यािा प्रयत्न 
केला आिे. या हवषयाच्या अन षंगाने या देशािे राष्ट्रहपर्ा र्िात्र्ा गाधंी यािंी कशा पद्धर्ीिी हविारसरिी 
िोर्ी यािा र्ागोवा घेिे देखील गरजेिे वाटरे्. 

 
ल ईस हफिर या अरे्हरकन पत्रकाराने ३ जून १९४२ रे् ९ जून १९४२, या एका आठवड्ाच्या 

कालावधीर्, सेवाग्रार् (वधा) येथे र् क्कार् करून, र्त्कालीन राष्ट्रीय व आंर्रराष्ट्रीय र्ित्त्वाच्या हवषयावर, 
र्िात्र्ा गाधंीच्या र् लाखर्ी घेर्लेल्या िोत्या. या र् लाखर्ी (अ वीक हवथ गाधंी) ‘गाधंीबरोबर एक 
आठवडा’ या शीषमकाच्या प स्र्कार्, अरे्हरकेर् १९४३ र्ध्ये व भारर्ार् १९४४ र्ध्ये, प्रहसद्ध झालेल्या 
आिेर्. या दोघारं्ध्ये शरे्करी व शरे्जर्ीन या हवषयावर झालेली प्रश्नोत्तरे खालीलप्रर्ािे आिेर् :- 

 
६     १९४२ 

 
खेड्ार्ील सावकार शरे्कऱ्यािंी हपळविूक करर्ार्. िी हपळविूक नष्ट करण्यासाठी आपल्या 

कािंी श्रीर्रं् हर्त्राचं्या र्दर्ीने, व्यापारी र्त्त्वावंर एकादी ‘जर्ीन बॅँक’ काढून अल्पशा व्याजदराने 
शरे्कऱ्यानंा कजम देर्ा येिार नािी काय? 

 
रे् अशक्य आहे. शासिािे ह्या णवषयावर कायदा केल्याणशवाय हे होिे शक्य िाही. 
 
का ंनािी? 
 
शरे्करी कजांिी परर्फेड करिार नािीर्. पि एक बाब हनहिर् आिे. स्वर्ःिे जीवन 

सावकाराकडे गिाि ठेवण्याऐवजी अशा बॅँकारू्न र्ीन टके्क दराने घेर्लेली कजे परर् करिे स लभ िोईल, 
यािी शरे्कऱ्यानंा जािीव िोिार नािी काय? 

 



           

कजे देिे िी एक प्रािीन ससं्था आिे आहि र्ी ग्रार्ीि भागारं् खोलवर रुजलेली आिे. म्ििनू 
ज्यािा आपि प रस्कार करीर् आिोर्, त्यािी अंर्लबजाविी आम्िास स्वारं्त्रय हर्ळण्यापूवी करिे शक्य 
नािी. 

 
स्वरं्त्र भारर्ार् यासंबंधी काय अपेहक्षर् आिे, शरे्कऱ्याचं्या दयनीय अवस्थेर्ध्ये स धारिा 

करण्यासंबधंी आपिाकडे कोिर्ा कायमक्रर् आिे? 
 
शरे्करी जहर्नीिा र्ाबा घेर्ील. त्यानंी जहर्नीिा र्ाबा घ्यावा असे आपि त्यानंा सागंिार नािी, 

र्री स द्धा रे् घेर्ील. 
 
जर्ीन र्ालकानंा न कसान भरपाई हदली जाईल काय? 
 
नािी. आर्मथक दृष्ट्ट्या रे् अशक्य आिे. (यावर गाधंी क्स्र्र्िास्य करर्ार्) आर्च्या लक्षाधीश 

हर्त्राबद्दल आम्िास जी कत र्ज्ञर्ा आिे र्ी अशा गोष्टी सागंण्यापासून आम्िास परावतत्त करिार नािी. 
 

८     १९४२ 
 
खरोखरि आपली सध्यािी जी कायदेभगंािी िळवळ आिे, त्याबाबर् आपले नेर्के काय म्िििे 

आिे? भहवष्ट्यार् र्ी नेर्का कोिर्ा आकार घेईल? 
 
खेड्ार् शरे्करी कर भरण्यास नकार देर्ील. शासनािी बंदी र्ोडून रे् र्ीठ र्यार करर्ील. िी 

केवढी हकरकोळ गोष्ट वाटरे्. र्ीठाच्या करारू्न हब्रहटश सरकारला हकर्ी अल्प उत्पन्न हर्ळरे्. परंर्  कर 
भरण्यास नकार देण्याच्या प्रवतत्तीरू्न शरे्कऱ्यानंा आपिार्ध्ये एखादी स्वरं्त्र कत र्ी करण्यािे धैयम असल्यािी 
प्रिीर्ी येईल. याप ढील त्यािंी कत र्ी जर्ीन बळकावण्यािी असेल. 

 
            न ? 
              ,       न             न                    . 
                           ? 
             न    न              [              :           :   न :४३, ७२, ७३] 
 
र्िात्र्ा गाधंीच्या उक्र् हविारािें र्ात्पयम : अ) स्वारं्त्रयानंर्र शरे्जहर्नीसंबधंी कायदे िोर्ील. ब) 

जर्ीनदारानंा न कसान भरपाई देिे शक्य िोिार नािी. क) जर्ीनदार क ळानंा सिकायम करर्ील व ड) 
जर्ीन कसिारा जहर्नीिा र्ालक िोईल. उक्र् प्रश्नोत्तरारं्ध्ये शरे्र्जूरांिा प्रकवा भहूर्िीन शरे्र्जूरािंा 
र् द्दा उपक्स्थर् झालेला नािी. परंर्  एक गोष्ट र्ात्र स्पष्ट िोरे् आहि र्ी म्ििजे ‘कसेल त्यािी जर्ीन या 
र्त्वाशी र्िात्र्ा गाधंी सिर्र् िोरे्. र्थाहप, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर प्रकवा कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाड केवळ कसिाऱ्यापंयंर् प्रकवा क ळापयंर् थाबंले नािीर्, र्र त्याप ढे जाऊन त्यानंी असा प्रश्न 
केला की, कसिाऱ्यािंी जर्ीन र्र नसिाऱ्यािे काय? आहि म्ििूनि आंबेडकरी िळवळ म्ििजेि 
गायकवाडासंारख्या त्याचं्या अनेक हनष्ठावान अन यायािंी िळवळ, जहर्नीच्या प्रश्नासबंंधी कशी सवकंष 
भहूर्का र्ाडंरे्, यािा हविार करावा लागेल. 



           

                              
 
र्िाडच्या िवदार र्ळ्यावरील दोन सत्याग्रि, िा क्रारं्ीकारक आबंेडकरी िळवळीिा आरंभप्रबदू 

आिे. या दोन्िी सत्याग्रिारं् कर्मवीर दादासािेब गायकवाड, नाहशकच्या कायमकत्यांसि सक्रीय िोरे्. 
पहिला सत्याग्रि १९-२० र्ािम १९२७ रोजी झाला. हदनाकं १९ र्ािमच्या अध्यक्षीय भाषिार् डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकर म्ििाले, “द सरा धंदा र्ी जो आपिास स िहवला आिे. र्ो शरे्ी िोय. िा धंदा स िहवण्यार् र्ाझा 
िेरू् असा आिे की, आपल्या अस्पतश्य वगांनी आर्मथक दृष्ट्ट्या स्वरं्त्ररीर्ीने जीहवर् घालहवण्यािी व्यवस्था 
करावी. शरे्ी हवकर् घेिे िे अस्पतश्य लोकानंा कदाहिर् कठीि जाईल. पि जंगल खात्याच्या हकर्ीर्री 
पडीक जहर्नी आिेर्. त्यानंा जर एखाद्या अस्पतश्य वगाच्या र्ािसाने र्ागिी केली र्र त्याला त्या 
हर्ळण्यासारख्या आिेर्. [र्िाड सर्र्ा सगंर : रत्नाकर गिवीर : पान : ७६] डॉ. बाबासािेब आबंेडकर सन १९३० र्ध्ये 
स्टाटम सहर्र्ीिे सदस्य िोरे्. या सहर्र्ीच्या प्रर्ीवतत्तार् अस्पतश्याचं्या व आहदवासींच्या सवांगीि उन्नर्ीसाठी 
ज्या हशफारशी करण्यार् आल्या िोत्या त्यार् एक हशफारस अशी िोर्ी की “राने र्ोडून हर्ळालेली जर्ीन व 
वैराि पडीक जहर्नी दहलर् वगीयानंा द्याव्यार्. सक्कर धरि योजनेिा उपयोग त्याचं्या स धारिेकहरर्ा 
केला जावा. [डॉ. बाबासािेब आंबडेकर : धनंजय कीर : पान १४३] ठािे हजल्यार्ील कसारा या हठकािी भरलेल्या एका 
पहरषदेर्ध्ये भाषि करर्ाना डॉ. आबंेडकरानंी इर्र अनेक र्ित्वाच्या हवषयाबंरोबरि अस्पतश्याचं्या जर्ीन 
र्ालकीसबंंधार्ील र् द्दा र्ाडंर्ाना साहंगर्ले, “र्िारानंा जहर्नी नािीर्, यािे कारि त्या इर्र लोकानंी 
घेर्ल्या म्ििून, अस्पतश्यानंा नोकऱ्या नािीर् यािे कारि इर्र लोकानंी त्या ल बाडल्या म्ििनू. दैवावर 
भरवसा ठेवनू वाग ूनका. जे कार् करावयािे असेल रे् आपल्या र्नगटाच्या जोरावर करा.” [उक्र् : पान : २४१] 
डॉ. आबंेडकर सन १९३५ र्ध्ये धर्ांर्राच्या प्रश्नावर गंभीरपिे ग ंर्ले िोरे्, र्री त्यािंी इर्र के्षत्रार्ील कारे् 
िालूि राहिली िोर्ी. क लाबा हजल्यार्ील ‘िरी’ या गावंी शरे्कऱ्यािंी एक पहरषद त्याचं्या अध्यक्षरे्खाली 
भरली िोर्ी. आपल्या अध्यक्षीय भाषिार् त्यानंी रे्थील गरीब शरे्कऱ्याचं्या र्नावर असे ठसहवले की, 
जर्ीनदाराचं्या स खार् त्याचं्या द ःखािंी र् ळे िोर्ी. म्ििून त्यानंी शरे्कऱ्यावंर लादलेल्या ग लार्हगरी 
हवरुद्ध िळवळ उभारली पाहिजे. [उक्र् : पान : २६९] डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या १९३५ र्धील येवल्याच्या 
धर्ांर्राच्या घोषिेने सारा देश िादरला. या धर्ांर्राच्या घोषिेर् इर्की प्रिंड ऊजा िोर्ी की, म्िैसूरच्या 
र्िाराजाने दसरा उत्सवार् अस्पतश्यानंा सिभागी करून घेण्यािे फर्ान काढले व त्यापाठोपाठ ज्या 
प्रदेशारं् अस्पतश्यर्ा अत्यंर् कठोरपिे पाळली जार् िोर्ी, त्या त्राविकोर संस्थानाने त्याचं्या र्ाब्यार् 
असलेली १६०० देवळे एका जािीरनाम्यान्वये अस्पतश्य वगास ख ली केली. या घटनेिा पहरिार् पंहडर् 
जवािरलाल याचं्या र्नावरिी झाला. 

 
या घटनेर् ळे (पंहडर् नेिरू) घटकाभर भारावनू गेले. त्राविकोरच्या जािीरनाम्याहवषयी 

बोलर्ाना त्यानंी असे हविार व्यक्र् केले की, “अस्पतश्यािंा प्रश्न िा र्ूळार्ि भहूर्िीन वगािा आर्मथक प्रश्न 
आिे. या जािीरनाम्यार् ळे जे नवीन वार्ावरि हनर्ाि झालेले आिे रे् लोकाचं्या र्नावर दूरवर पहरिार् 
घडवनू आिील. त्यार् ळे अस्पतश्यािंा आर्मथक प्रश्न सोडहवण्यास सािाय्य िोईल असे र्ला वाटरे्.” [उक्र् : 
पान : २९७] सप्टेंबर १९३७ च्या प्रारंभी र्सूर येथे भरलेल्या पहरषदेर् डॉ. आबंेडकरानंी र्त्कालीन काँगे्रसवर 
कडाडून िल्ला िढहवला िोर्ा. त्या पहरषदेर् डॉ. आबंेडकर म्ििाले, “जोपयंर् उत्पादनािी साधने थोड्ा 
व्यक्र्ी आपल्या स्वाथासाठी राबहवर् आिेर्, र्ोपयंर् सार्ान्य र्ािसाला उत्कषािी आशा नािी. 
कोकिार्ील खोर्ी नष्ट करण्यासाठी त्यानंी र् ंबई हवधान र्ंडळासर्ोर १७ सप्टें. १९३७ रोजी एक हवधेयक 
र्ाडंले. शरे्जर्ीन कसिाऱ्या क ळािंी ग लार्हगरी नष्ट करण्याच्या िेरू्ने प्राहंर्क र्ंडळाच्या या नवीन 
र्नूर्, आंबेडकर िे अशा र्ऱ्िेिे हवधेयक र्ाडंिारे हवधानर्ंडळािे पहिलेि सदस्य िोरे्. 



           

आंबेडकरानंी र्िार वर्नािे उच्चाटन करण्यासाठी यावळेी एक हवधेयक र्ाडंले त्याच्यासाठी रे् 
१९२७ सालापासून िळवळ करीर् राहिले िोरे्. [उक्र् : पान : ३०६] डॉ. बाबासािेब आबंडेकर ३ हडसें. १९३७ 
ला पंढरपूरला भरलेल्या पहरषदेप ढे भाषि करर्ाना म्ििाले, “आपल्याप ढे र्ीन प्रश्न आिेर्. पहिला असा 
की, आपिास प्रिदू सर्ाजार् कधी सर्ान दजा प्राप्र् िोईल काय? राष्ट्रीय उत्पन्नािा योग्य भाग हर्ळेल की 
कसे, िा द सरा प्रश्न. हर्सरा प्रश्न असा की, आपि िालहवलेल्या स्वाहभर्ान रक्षक आहि स्वावलंबन 
िळवळीिे प ढे काय िोिार? जे धहनक आपल्याला हपळर्ार् त्या धहनकाचं्या हवरुद्ध एक आघाडी 
स्थापण्यािी फारि आवश्यकर्ा आिे. दहलर् वगािे आर्मथक स्वारं्त्रय संपादन करण्यािी वळे येऊन 
ठेपलेली आिे. हर्सऱ्या प्रश्नािे उत्तर असे की, दहलर्ाचं्या स्वावलंबन हन स्वाहभर्ान रक्षक िळवळीर् ळे 
त्यािंा झाला र्र फायदाि िोिार आिे; र्ोटा र्र नािीि नािी, िी गोष्ट त्यानंी ध्यानार् ठेवावी. र्रिािी 
भीर्ी र्ात्र त्यानंी टाकून हदली म्ििजे झाले.” [उक्र् : पान : ३०८] आपल्या सिकाऱ्याशी हविारहवहनर्य करून 
त्यानंी (डॉ. बाबासािेब आंबडेकरानंी) १९३६ ऑगस्टर्ध्ये ‘स्वरं्त्र र्जूर पक्ष’ नावािा एक स्वरं्त्र नवीन 
राजकीय पक्ष स्थापन केला. त्या पक्षािा कायमक्रर् हवस्र्तर्पिे र्ाडंिारा एक जािीरनार्ा त्यानंी प्रहसद्ध 
केला. त्यारं् भहूर्िीन, गरीब क ळे, शरे्करी हन कार्गार याचं्या हनकडीच्या गरजा हन गाऱ्िािी र्ाडंली 
िोर्ी. या स्वरं्त्र र्जूर पक्षाच्या हवद्यर्ाने जाने. १९३८ र्ध्ये, डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी हवधीर्ंडळावर, 
शरे्कऱ्याचं्या, शरे्र्ज राचं्या व भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या द ःखाला वािा फोडण्यासाठी, एका हवशाल आहि 
सवमसर्ावशेक र्ोिािे आयोजन केले. या र्ोिाला प्रिडं प्रहर्साद िोर्ा. शार्राव परुळेकर, सी. प्रि. 
जोशी, दत्तोपरं् राऊर्, इदं लाल याहज्ञक आहि अ. हव. हिते्र यािे एक हशष्टरं्डळ आंबेडकराचं्या 
नेर्तत्वाखाली र् ख्यर्तं्रयानंा भेटले. हशष्टर्ंडळाने र् ख्यर्ंत्रयापं ढे जी पहिली र्ागिी ठेवली, र्ी शरे्ावर कार् 
करिाऱ्या र्ज रािें हकर्ान वरे्न ठरहवण्याहवषयीिी. र्िसूल करार् ज्याप्रर्ािे सूट देण्यार् आली िोर्ी, 
त्यािप्रर्ािे थकलेल्या भाड्ाच्या पैशारं् सूट द्यावी. द सरी र्ागिी अशी िोर्ी की, र्ालकानंा भरपाई 
हदल्याहशवाय प्रकवा देऊन इनार्दारी व खोर्ी या पद्धर्ी नष्ट करण्याबाबर् र्ाबडर्ोब कायदा करावा. 
सार्ाहजकदृष्ट्ट्या ज लर्ी व आर्मथक दृष्ट्ट्या क िकार्ी ठरलेली जर्ीनदारी संप ष्टार् आिलीि पाहिजे. 
लिान शरे्कऱ्यानंा कालव्याच्या पाण्यािे दर हनम्रे् करावरे्, िी िोर्ी हर्सरी र्ागिी. [उक्र् : पान : ३१०-३११] 

 
                                

 
वरील हवविेनार् ळे िे प रेशा प्रर्ािार् स स्पष्ट िोईल की, आंबेडकरी िळवळीने सार्त्याने ११ वष,े 

भहूर्िीन शरे्र्जूर, शरे्र्जूर व शरे्करी (क ळे) याचं्या आर्मथक उत्थापनासंबधंी अग्रक्रर्ाने हविारािंी 
र्ाडंिी, वळेप्रसंगी आंदोलने व र्ोिे इत्यादी र्ागांिा अवलंब केलेला आिे. ज्या कालखंडार् उक्र् डाव्या 
हविारसरिीिी डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी र्ाडंिी केली िोर्ी; र्ो कालखंड एकर्र पाररं्त्रयािा िोर्ा 
आहि द सरे म्ििजे र्त्कालीन र् ंबई प्रारं्ाच्या हवहधर्ंडळािे अहधकारस द्धा र्याहदर् िोरे्. त्यार् ळे 
आंबेडकरी िळवळीच्या प्रयत्नानंा र्त्कालीन शरे्ीहवषयक प्रश्नाचं्या सोडविकूीर् फारर्ोठे यश हर्ळाले 
असे म्ििर्ा येर् नािी. र्थाहप, सन १९२७ रे् १९३७ या एका दशकाच्या कालावधीर् शरे्ीहवषयक प्रश्नावर 
व या उद्योगार् ग ंर्लेल्या र्ानवसर् िाचं्या सर्स्यांवर सवांगपहरपूिम व क्राहंर्कारक हविारािंी आंबेडकरी 
िळवळीनेि सवमप्रथर् र्ाडंिी केली आिे. पहिल्या र्िाय द्धानंर्र भारर्ीय स्वारं्त्रयािे आंदोलन र्िात्र्ा 
गाधंींच्या नेर्तत्वाखाली गर्ीर्ान िोर् राहिले. र्याहदर् स्वारं्त्रय व र्याहदर् लोकशािी व्यवस्था भारर्ीय 
लोकानंा देण्यासंबंधी, गोलरे्ज पहरषदा िोर् राहिल्या. या गोलरे्ज पहरषदारं् डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरानंी, या देशार्ील अस्पतश्यवगांच्या सर्स्यािंी कैहफयर् अत्यंर् र्डफदारपिे, शास्रश द्ध पद्धर्ीने 
व हवद्वत्ताप्रि र पद्धर्ीने जगाच्या व्यासपीठावर र्ाडंली, त्याला खरोखरि र्ोड नव्िर्ी. त्यािबरोबर 



           

र्त्कालीन र् ंबई हवधानर्ंडळार्ील त्यािंी कार्हगरी खरोखरि गौरवपूिम आहि अहवस्र्रिीय िोर्ी. यार् ळे 
डॉ. बाबासािेब आबंेडकरािें नेर्तत्व केव्िाि राष्ट्रीय स्र्रावर हवराजर्ान झाले िोरे्. याि दरम्यान हवहवध 
प्रकारच्या िळवळी िालू िोत्या व त्या िळवळींिे वैिाहरक स्र्रावर सर्थमन करिारे, डॉ. आंबेडकरािें 
हवद्वर्ाप्रिूर गं्रथस द्धा सर्ारं्रपिे प्रहसद्ध िोर् िोरे्. अथार्ि द सऱ्या र्िाय द्धाच्या दरम्यानच्या काळार् 
हदल्ली िे आंबेडकरी िळवळीिे कें द्र झाले. कारि राष्ट्रीय स्र्रावर देशाच्या भावी स्वारं्त्रयासंबधंी अनेक 
ऐहर्िाहसक घडार्ोडी जन्र् घेर् िोत्या. स्वरं्त्र भारर्ाच्या सहंवधानार् कोिकोित्या र्रर् दी असाव्यार् 
यािादेखील र्त्कालीन ब हद्धवरं्ारं्ध्ये ऊिापोि िालू िोर्ा. अशावळेी, शरे्जहर्नीच्या हवषर्-हवभागिी 
संबंधािे वास्र्व, हकर्ान आबंेडकरी िळवळीला र्री दृष्टीआड करर्ा येिे शक्य नव्िरे्. म्ििूनि भहवष्ट्यािी 
योग्य प्रकारे िािूल घेऊन, घटना सहर्र्ीला सादर करण्यासाठी त्यानंी ज्ञापन र्यार केले. िे ज्ञापनि प ढे 
१४-१५ र्ािम १९४७ र्ध्ये, ‘राज्ये हन अल्पसंख्याक’ (स्टेट्ट्स्  ॲन्ड र्ायनॉहरटीज) या नावाने प्रहसद्ध 
करण्यार् आले. घटना सहर्र्ीला सादर करावयाच्या या ज्ञापनार्, डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी 
शरे्ीसबंंधाने असे प्रस्र्ाहवर् केले की, “शरे्कीिा उद्योग िा सरकारी व्िायला िवा. जर्ीन सरकारच्या 
र्ालकीिी िोईल आहि र्ी ग्रार्स्थांना जार्पार्हनरपेक्ष ब द्धीने भाडेपट्ट्ट्याने हदली जाईल. असे घडले 
म्ििजे कोिी जर्ीनदार नािी, कोिी कूळ नािी, कोिी भहूर्िीन नािी असे िोईल.” [उक्र् : पान : ४०४] िा 
हविार खरोखरि त्यावळेी केवढा क्रारं्ीकारक िोर्ा. या देशार्ील र्त्कालीन जर्ीनदारानंा आव्िान िोरे्. 
या र्ागिी पाठीर्ागिा र्हथर्ाथम इर्काि िोर्ा आहि आिे कीं, जार्ीधर्ािा भेदभाव न करर्ा सवम 
शरे्जहर्नींिी सर्ान पद्धर्ीने फेरवाटिी करण्यार् यावी. द सऱ्या शब्दारं् सागंावयािे झाल्यास असे म्ििर्ा 
येईल की, ज्याचं्याकडे अहर्हरक्र् शरे्जहर्नी आिेर्, त्या काढून घेऊन भहूर्िीन शरे्र्जूरानंा प्रकवा 
अल्पभधूारकानंा हदल्या जाव्यार्. िा हविार र्सा बोलून दाखहवण्यास सोपा वाटर्ो. परंर्  जर्ीनदार वगािे 
हिर्सबंंध द खवण्यािे धैयम रे्व्िा आहि आज र्री कोिी दाखव ू शकेल काय? अशाप्रकारिे धैयम 
दाखहवण्यािे कार् सत्ताधाऱ्यािे आिे. िी अत्यंर् संवदेनाक्षर् सर्स्या आिे. या अन षगंाने असे नर्ूद करर्ा 
येईल कीं, िीन क्रारं्ीर्ध्ये ज्यानंी र्ाओच्या खादं्याला-खादंा लावनू क्रारं्ीर् उडी घेर्ली; अशाचं्यापैकी 
कािंीच्या जहर्नी जेव्िा र्ाओने रे्थील कम्यनू्ससाठी संपाहदर् केल्या, रे्व्िा क्रारं्ीिे िे अग्रदूर् र्ाओच्या 
हवरोधार् जाऊ लागले. र्त्कालीन र्थाकहथर् डाव्यानंी स द्धा ‘जहर्नीच्या राष्ट्रीयीकरिािी’ र्ागिी 
त्यावळेी प्रकवा त्यानंर्रस द्धा केल्यािे हनदशमनास आलेले नािी. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर घटना 
सहर्र्ीच्या प्रारुप कहर्टीिे अध्यक्ष िोरे् आहि र्रीस द्धा जहर्नीच्या राष्ट्रीयीकरिािा प्रस्र्ाव भारर्ीय 
संहवधानार् सर्ाहवष्ट िोऊ शकला नािी. यािी कारिर्ीर्ासंा या लेखार् करर्ा येिार नािी. एक र्ात्र खरे 
कीं, जहर्नीच्या राष्ट्रीयीकरिाच्या र्ागिीला, कािी प्रर्ािार्, जर कोिी थोडाफार उजाळा देण्यािे कार् 
केले असेल; र्र रे् कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या हडसें. १९६४ र्धील भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिाने! 

 
                      

 
जर्ीन िा हवषय भारर्ीय सहंवधानार्ील राज्यसूिीर् आिे. भारर्ीय संहवधानार्ील राज्यसूिीर्ील 

कलर् १८ र्ध्ये अशी र्ररू्द आिे की, “भरू्ी, म्ििजे भरू्ीर्ील प्रकवा हर्च्यावरील अहधकार, जर्ीन र्ालक 
व कूळ यािे संबंध धरून भधूतर्ी आहि खंडािी वस ली, शरे्जहर्नीिे िस्र्ारं्रि व अन्याक्रर्ि जर्ीन 
स धारिा व कत षीहवषयक कजे, वसािर्ीकरि [भारर्ीय सहंवधान : र्िाराष्ट्र शासन : पान १७१] या र्ररू्दीर् ळे जर्ीन, 
शरे्जर्ीन,जर्ीनदारी,क ळ जर्ीनीिी वहिवाट व र् द न षंगीक सवम हवषय आर्ा राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीर् आिेर्. स्वारं्त्रयाच्या पंिावन वषार् कोिर्ी स धारिा झालीय या देशार्ील भहूर्िीन 
शरे्र्जूराचं्या भौहर्क जीवनार्? कर्मवीर दादासािेब गायकवाडानंी जेव्िा; म्ििजे ६हडसें. १९६४ पासून 



           

सत्याग्रिास प्रारंभ केला, रे्व्िा र्री त्यानंा सत्याग्रिािी हनकड का भासली? आज शासकीय आकडेवारीि 
िे सागंरे् की, या शभंर कोटीच्या लोकसंख्येच्या देशार् वीस कोटी लोक असे आिेर् कीं, त्यानंा दोन वळेेिे 
साधे जेविस द्धा हर्ळर् नािी. आहि र्ीस कोटी लोक दाहरद्र्य रेषेखालिे जीवन जगर्ािेर्. म्ििून र्र डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकराचं्या ियार्ीर्ि र्राठवाड्ार् १९५३ र्ध्ये भहूर्िीन शरे्र्ज रािंा र्ोठ्ा स्वरुपार् 
सत्याग्रि झालेला िोर्ा. या सत्याग्रिािा र्पशील देर्ाना कीर असे म्ििर्ार् की, “र्राठवाड्ार्ील 
भहूर्िीन दहलर् वगाने,दहलर् फेडरेशनच्या हवद्यर्ाने भरू्ीसाठी सत्याग्रि स रू केला िोर्ा. आंबेडकरानंी र्ो 
सत्याग्रि र्ागे घेर्ला. सरकारने अन कूलर्ा दशमहवली म्ििून िा हनिमय त्यानंी घेर्ला. स र्ारे सर्राश े
सत्याग्रिींना अटक झाली अकराशेंना हवनाअट सोडण्यार् आले.” [डॉ. बाबासािेब आबंेडकर : धनंजय कीर : पान : 
४०८] सन १९५३-५४ च्या दरम्यान डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्नार्ध्ये प्रिंड स्वरूपािी घालरे्ल िालू 
िोर्ी. कें द्रार् कायदेर्तं्री पदावर असर्ाना स द्धा र्त्कालीन नेिरंुच्या काँगे्रसवर डॉ. बाबासािेब आबंेडकर 
घिाघार्ी प्रिार करीर् िोरे्. सन १९५२ र्ध्ये कायदेर्तं्री पदािा राजीनार्ा हदल्यानंर्र र्र िी घिाघार्ी 
टीका अहधकि धारदार िोर् गेली. डॉ. बाबासािेब आंबडेकर भहूर्िीन शरे्र्ज रािंा प्रश्न सार्त्याने र्ाडंर् 
आले. परंर्  काँगे्रसने प्रहर्साद हदला नािी. ६ सप्टें. १९५४ रोजी वगीकत र् जार्ी आहि वगीकत र् अन्य जार्ी 
आय क्र् याचं्या प्रहर्वतत्तावर भाषि (राज्यसभेर्) करर्ाना आंबेडकरानंी अस्पतश्याचं्या बाबर्ीर्ल्या सरकारी 
धोरिावर आहि प्रिदूच्या वतत्तीवर खरर्रीर् टीका केली. सवम पडीक जहर्नी र्ध्यवर्ी सरकारच्या कके्षर् 
आिण्यासाठी घटनेर् द रुस्र्ी करावी अशी त्यानंी सूिना केली. हर्ठावर प न्िा कर बसवावा आहि गाधंी 
हनधी उभारून र्ो पसैा दहलर् वगाच्या उन्नर्ीसाठी उपयोगार् आिावा. पडीक जहर्नीवर दहलर् 
प नवमसािर् करण्यासाठी त्या हनधीिा व्यय करावा. र्ध्यवर्ी सरकारने जहर्नीिी हकर्ान र्यादा ठरवनू 
आहि जास्र् जर्ीन असेल र्र र्ी घेऊन प्रकवा दहलर् वगाला जर्ीन हवकर् घ्यायला पैसे प रवनू िी गोष्ट 
करावी. [उक्र् : पान : ४०८] शरे्जहर्नींच्या संदभार् बाबासािेबानंी जे जे प्रस्र्ाव र्ाडंले त्याला र्त्कालीन 
सत्ताधारी काँगे्रसने प्रहर्साद हदला नािी. या जािीवपूवमक केलेल्या उदासीनरे्िे एक उदािरि म्ििनू 
र्िार वर्न नष्ट करण्याच्या प्रश्नािा आपिास ऊिापोि करर्ा येइमल. र्िार जार्ीवर ग लार्हगरी लादिारी 
िी ज लर्ी पद्धर् नष्ट करण्यासाठी डॉ. बाबासािेब आंबेडकर सन १९२७ पासून झटर् िोरे्. र्थाहप, इनार् 
वगम - ६ अ िे िे र्िार वर्न नष्ट करण्यािा कायदा (र् ंबई कहनष्ठ गाव वर्ने नष्ट करिे-कायदा १९५८) सन 
१९५८ र्ध्ये केला. म्ििजेि बाबासािेबानंी हवधेयक र्ाडंल्यापासून जवळपास र्ीन र्पानंर्र व स्वारं्त्रय 
हर्ळाल्यापासून जवळपास एका र्पानंर्र र्िार वर्न नष्ट करण्यािा कायदा झाला. र्थाहप, छत्रपर्ी 
शािूनी र्ात्र ९ ऑगस्ट १९२१ र्ध्येि खास आदेशान्वये र्त्कालीन त्याचं्या संस्थानार्ील र्िार वर्न जर्ीनी 
रयर्ाव्यार् सर्ाहवष्ट केल्या िोत्या. उक्र् १९५८ च्या या कायद्यार् अनेक त्र टी आिेर्. गाव, र्ाल का आहि 
हजल्िा स्र्रावर या कायद्यािी अरं्लबजाविी नीट झाली नािी. गावार्ील धनदाडंग्यानंी या जहर्नी 
बळकावल्या आिेर्. या कायद्याच्या अंर्लबजाविीिा आढावा शासनाने र्र घेर्ला नािीि; परंर्  कोिी 
प ढाऱ्यानीस द्धा र्शी र्ागिी केली नािी. म्ििजे खोर्ी नष्ट करिे व क ळकायदा करिे या बाबी 
स्वारं्त्रयानंर्र सत्वर म्ििजे सन १९४९ र्ध्ये िोऊ शकल्या. र्िार वर्नाच्या कायद्याच्या अंर्लबजाविीिी 
सर्स्या र्ात्र सन २००२ पयंर् कायर् आिे. स्वारं्त्रयपूवम काळार् व स्वारं्त्रयोत्तर काळार् िे असेि घडिार 
यािी, भहवष्ट्याच्या खोल गभार् जाऊन हविार करिाऱ्या डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंा पूिम जािीव िोर्ी. 
म्ििून र्र सन १९५३ र्ध्ये हसद्धाथम र्िाहवद्यालयार्ील दहलर् फेडरेशनच्या बैठकीर् बाबासािेब 
कायमकत्यांना म्ििाले िोरे्, “र्ी र्ाझ्या शिरार्ील बाधंवासाठी कािी र्री केले आिे. पि खेड्ार्ील 
बाधंवासंाठी कािीि करू शकलो नािी. बाबासािेब या वळेी अक्षरशः रडले िोरे्. बाबासािेबाचं्या या अश्रनूा 
जागिारा, कर्मवीर दादासािेब गायकवाड, िा एकि लोकनेर्ा िोऊन गेला. 

 



           

                         
 
दादासािेब खरं र्र िाडािा शरे्करी र्ािसू! घरिी शरे्ी िोर्ी. त्यार् ळे वळेप्रसंगी शरे्ार् राबिे 

आलेि. शरे्ार् राबिाऱ्या भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या सर्स्यािंी र्र दादासािेबानंा सखोल जाि! 
दादासािेबािंा पोषाख, भाषा आहि राििी या सवम बाबी शरे्कऱ्यासंारख्याि साध्या िोत्या. क्रारं्ीप्रसि नाना 
पाटील, कर्मवीर भाऊराव पाटील व कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या भाषा, पोषाखार्ील साधेपिाि 
गोरगरीबानंा भावर् िोर्ा. त्याचं्यारं् हजव्िाळा, सद भावना व आदर हनर्ाि करीर् िोर्ा. दादासािेबािें 
वािन-लेखन कािी अफाट नव्िरे् पि दीनदहलर्ाचं्या िेिऱ्यावरिी वदेना हटपण्यािी बौहद्धक क वर् र्ात्र 
त्याचं्यार्ध्ये उपजर्ि िोर्ी आहि त्या वदेनेच्या पाझरारू्नि, दहलर्ाचं्या, भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या, हडसेंबर 
१९६४ र्धील सत्याग्रिाने जन्र् घेर्ला. स्वारं्त्रयाच्या पहिल्या दोन दशकारं् या देशारं् ‘िहरर् क्रारं्ीने’ 
बराि जोर धरला. पंहडर् नेिरंुनी शरे्ीके्षत्रार्ील ज्ञानहवज्ञानाला कें द्र सरकारच्या स्र्रावरून िालना 
हदली. सवम देशभरार् लिान, र्ध्यर् व र्ोठ्ा धरिानंी पािी अडहवण्यािा प्रयत्न झाला. त्याच्यावर 
बागायर्ी शरे्ी बिरार् आली. शरे्ीके्षत्रासाठी शासनाने व खाजगी भाडंवलदारानंी हवत्त प रवठ्ािी व्यवस्था 
केली. भारर्ाच्या ग्रार्ीि भागार् सवमि राज्यारं्ध्ये शरे्ीला रोजगार हनर्मर्र्ी करिाऱ्या उद्योगािा दजा प्राप्र् 
झाला. पि या सवम प्रगर्ीच्या पोटार्ध्ये भहूर्िीन शरे्र्जूरािंी संख्या ग्रार्ीि स्र्रावर वाढर् िालली िोर्ी. 
भारर्ार्ील ग्रार्ीि भागार् सगळीकडे या भहूर्िीन शरे्र्जूरािंी लोकसंख्या साधारिर्ः २० रे् २५ 
टक्क्यापयंर् रे्व्िा (१९६४) आहि आजस द्धा आिे. एकंदर लोकसंख्येच्या साधारिर्ः िौथा हिस्सा 
असलेला िा भहूर्िीन शरे्र्जूरािंा वगम, शरे्ी उद्योगार् द लम हक्षर् आहि भरडला जार् िोर्ा. भहूर्िीन 
शरे्र्जूराच्या हकर्ान वरे्नािा कायदा नव्िर्ा आहि र्द नंर्र जरी र्ो अक्स्र्त्वार् आला, र्री ग्रार्ीि 
भागाच्या स्र्रावर त्याच्या काटेकोर अंर्लबजाविीवर लक्ष ठेविारी यतं्रिा, स्वारं्त्रयाच्या द सऱ्या 
दशकार्ि काय, पि आजदेखील अक्स्र्त्वार् नािी. आहि म्ििूनि स्वारं्त्रयाच्या द सऱ्या दशकाच्या 
र्ध्यास दादासािेबानी भहूर्िीन शरे्र्जूराचं्या वदेनेस वािा फोडली. दादासािेबानंी देशस्र्रावर 
भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिास प्रारंभ केला रे्व्िा, म्ििजेि १९६४ च्या दरम्यान, र्िाराष्ट्रार् एकंदर 
शरे्कऱ्याचं्या संख्येर्, १९६१ र्ध्ये शरे्र्जूरािंी लोकसंख्या ३४·०४ टके्क िोर्ी र्र १९७१ र्ध्ये िी 
लोकसंख्या ४५·२० टके्क झाली िोर्ी. [पीझंट क्लास हडफरन् हशएशन : उत्सा पटनाईक : पान : १६०.] आहि म्ििनूि नोव्िें. 
१९३७ र्ध्ये, ज्या कर्मवीरािंी डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी र् क्र्कंठाने प्रशसंा केली, त्याि कर्मवीराने 
भदूास र् क्र्ीिे एक अभरू्पूवम असे आंदोलन उभे केले. कारि र्त्कालीन पहरक्स्थर्ीर् िे आंदोलन अहनवायम 
व अटळ िोरे्. 

 
                          

 
ग्रार्ीि स्र्रावर शरे्ीउद्योगाच्या के्षत्रार्, र्त्कालीन भहूर्िीन शरे्र्जूरािें जे शोषि िोर् िोरे्, त्या 

हवरोधार् स्वरं्त्र भारर्ार् पहिल्यादंाि ६ हडसें. १९६४ रोजी, भारर्ीय हरपक्ब्लकन पक्षाच्या वर्ीने रिप्रशग 
फ ं कले गेले िोरे्. िा खरं र्र वगमलढा िोर्ा प्रकवा कसे यािी कारिर्ीर्ासंा हनःपक्षपार्ीपिे व पूवमग्रिरहिर् 
दृष्टीने लोकाचं्या सर्ोर र्ाडंली पाहिजे. या सत्याग्रिाच्या ज्या कािी बार्म्या र्त्कालीन वतत्तपत्रारं् म्ििजे 
प्रब द्ध भारर्ार् व टाइम्स ऑफ इंहडयार् प्रहसद्ध झालेल्या आिेर्, त्यािी सत्यान्वषेी हिहकत्सा केली असर्ा 
असे हदसून येरे् की, या भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिारं् जार्ीधर्ाच्या प्रभर्ी र्ोडून पडलेल्या िोत्या. िा सत्याग्रि 
एका हवस्र्तर् पायावर उभा िोर्ा. या आंदोलनार् साडेर्ीन लाखाचं्या जवळपास सत्याग्रिी सिभागी झाले 
िोरे्. िी वास्र्हवकर्ा र्र आिेि, याहशवाय या सत्याग्रिार्ध्ये एकप्रकारिी दािकर्ा म्ििजे ‘करेंगे या 



           

र्रेंगे’ या र्ंत्राने लोकभावना भारलेली िोर्ी. या वास्र्व पहरक्स्थर्ीर् ळे कर्मवीर दादासािेब गायकवाडािें 
नेर्तत्वग ि आपोआपि प्रगट िोर्ार्. आहि त्यार् ळेि राज्यशासन व कें द्र शासन यानंा अस्वस्थ करिारा 
असा िा अभरू्पूवम सत्याग्रि िोर्ा. या सत्याग्रिाच्या वळेेस (१९६४) हदवगंर् वसंर्राव नाईक व बाळासािेब 
देसाई िे अन क्ररे् र् ख्यर्ंत्री व गतिर्ंत्री िोरे्. हडसेंबर र्हिना म्ििजे नागपूर अहधवशेनािा कालावधी. 
सत्याग्रिािी वळे हनवडण्यार् स द्धा दादासािेबानंी सर्यसूिकर्ा दाखहवली िोर्ी. हदवगंर् बाळासािेब 
देसाईनी नागपूर र् क्कार्ी वतत्तपत्रानंा र् लाखर् देर्ाना साहंगर्ले, “हरपक्ब्लकन पाटी ऑफ इहंडयािा 
सत्याग्रि अनावश्यक आिे व त्याबाबर् खेद प्रगट केला. र्सेि िा सत्याग्रि देशपार्ळीवर िालू असल्यािे 
त्यानंी साहंगर्ले. िा सत्याग्रि अनावश्यक का आिे, यािे स्पष्टीकरि देर् असर्ाना खालील र्ागण्या 
र्िाराष्ट्र शासनाने पूवीि र्ान्य केल्या असल्यािे साहंगर्ले. अन सूिीर् जार्ीच्या लोकानंा पडीक जहर्नीिे, 
जंगल जहर्नीिे वाटपार् अग्रक्रर् हदला आिे. नागपूरच्या पहवत्र दीक्षाभरू्ीिी जर्ीन, डॉ. आबंेडकर 
स्र्ारक सहर्र्ीला हदली आिे. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंा अहभपे्रर् िोरे्, त्याप्रर्ािे र्िारवर्न जहर्नी 
हरग्रँट करण्यार् आल्या आिेर्. डॉ. आंबेडकराचं्या जन्र्हदवसािी स ट्टी घोहषर् केली आिे. याहशवाय, 
अन सूिीर् जार्ींिी द बमलर्ा नष्ट करण्यासाठी द सऱ्या कािी उपाययोजना स द्धा र्िाराष्ट्र शासनाने 
केलेल्या आिेर्. देसाई प ढे सागंर्ार्, सत्याग्रिाच्या नावंाखाली हरपक्ब्लकन पक्षािे अन यायी दंगेधोपे करीर् 
आिेर्. अर्रावर्ी हजल्यार्ील असेगावं या हठकािी दीडश ेलोकानंी पोलीस िौकीर् घ सून फर्मनिरिी 
र्ोडर्ोड केली, दप्र्रािी खोली उघडण्यािा प्रयत्न केला व कार्ावर असलेल्या उपहनहरक्षकाला व 
पोलीसाला र्ारिाि केली. ब लढाण्यार्ध्ये एके हठकािी रु. ४,०००/- हकर्र्ीच्या गवर्ाला आग लावली व 
झाडे रस्त्यावर टाकून रस्र्ा रोको केल्यािे प्रकारस द्धा केले. या र्थाकहथर् सत्याग्रिींनी रेल्व ेस्टेशनारं् 
प्रवशे करून फर्मनिरिी र्ोडर्ोड केली. रेकॉडम बािेर फेकून हदले व हवनाहर्हकट प्रवास केला. अर्रावर्ी 
हजल्यार्ील एके हठकािी सत्याग्रिी उपहवभागीय दंडाहधकाऱ्याच्या कायालयार् घ सले व रे्थील दप्र्र 
िार्ाळण्यािा प्रयत्न केला. गेल्या िार हदवसार् १२,८०० सत्याग्रिीनी स्वर्ःला अटक करून घेर्ली आिे 
व यापैकी ११००० हवदभम हवभागार्ील आिेर्.” देसाईनी शवेटी असे साहंगर्ले की, “ज्या सत्याग्रिींनीं 
शारं्र्ापूिम र्ागाने सत्याग्रि केला आिे, अशानंा अटक करून साडून देण्यार् आले आिे व ज्यानंी दंगेधोपे 
केले आिेर् त्याचं्यावर खटले भरले जािार आिेर्. (टाइम्स ऑफ इहंडया - हदनाकं १० हडसें. १९६४) या 
बार्र्ीच्या बाजूलाि त्याि हदवशी उक्र् पत्रार् सत्याग्रिासंबधंीिी र् ंबईिी बार्र्ी खालीलप्रर्ािे आिे. 
“र् ंबईर् १५० लोकानंा अटक! हरपक्ब्लकन पाटी ऑफ इंहडयाच्या १५० सदस्यानंा, यार्ध्ये बि रे्क हस्रया व 
र् लािंा सर्ावशे, सहिवालयार् प्रवशे करण्यास पोलीस बंदीि कूर् असर्ाना, प्रवशे करण्यािा प्रयत्न 
केल्याबद्दल ग रुवारी अटक करण्यार् आली. र् कारार् ओव्िळ नावाच्या, एका वाडाच्या उपाध्यक्षानंी 
सत्याग्रिािे नेर्तत्व केले. त्या अगोदर आर. जी. खरार् व एन् . एम् . काबंळे अन क्ररे् नगरसेवक व कत र्ी 
सहर्र्ीिे अध्यक्ष यानंी कूपरेज जवळ हनदशमकानंा र्ागमदशमन केले. 

 
हदवगंर् बाळासािेब देसाईंच्या उपरोक्र् र् लाखर्ीला, हदवगंर् राजाभाऊ खोब्रागडे, (जनरल 

सेके्रटरी, ऑल इंहडया, आर. पी. आय. नागपूर) यानंी पत्रकारानंा हनवदेन केलेले उत्तर - इर्र कािंी 
र्ागण्याबंरोबरि भहूर्िीनानंा पडीक जहर्नी देण्याबाबर्च्या प्रर् ख र्ागिीसाठी, देशभरारू्न र्ीन लाख 
स्वयंसेवक सत्याग्रि करिार आिेर्.” याप ढे खोब्रागडे यानंी वार्ािराना असे साहंगर्ले की, “सवम 
देशभरारू्न आर्ापयंर् र्ीस िजार स्वयंसेवकानंी हवहवध राज्यारं्ध्ये सत्याग्रि केलेला असून त्यापैकी 
पंिवीस िजार सत्याग्रिी र्िाराष्ट्रार्ील आिेर् व या पंिवीस िजारार्ील पक्षािे शक्र्ीकें द्र असलेल्या, 
हवदभार्ील एकवीस िजार आिेर्.” गतिर्ंत्रयानी केलेल्या आरोपािे हनराकरि करर्ाना खोब्रागडे म्ििाले, 
“त्यािंी सत्याग्रिािी िळवळ शारं्र्ापूिम व अप्रिसक र्ागाने िालू आिे.” (टाइम्स ऑफ इहंडया- हदनाकं 



           

१३ हडसें. १९६४) उक्र् अहधवशेनाच्या कालावधीर् हदनाकं १४·१२·१९६४ रोजी हवधान सभेर् या 
सत्याग्रिासंबधंी र्त्कालीन सवमश्री के. एस. धोंडगे व एस. जी. पाटील (दोघेिी श.ेका.प.) यानंी ििा 
उपक्स्थर् केली. या ििेला उत्तर देर्ाना देसाईनी या सत्याग्रिासंबधंी साहंगर्ले की, र्िाराष्ट्र राज्यार् 
िालू असलेल्या या सत्याग्रिार् जरी कािी अन हिर् घटना घडल्या असर्ील र्रीस द्धा, र्िाराष्ट्र 
शासनािे, नवबौद्धासंहिर् दहलर् वगाच्या हिर्ािे जे धोरि आिे, त्याला बाधा येईल अशी कोिर्ीिी कत र्ी 
शासन करिार नािी. या सत्याग्रिार् हरपक्ब्लकन पक्षाच्या ३२००० स्वयसेंवकानी आर्ापयंर् भाग घेर्ला 
आिे, त्यार्ील २८००० हवदभार्ील आिेर्. यापैकी १५००० सत्याग्रिींना सोडून देण्यार् आले असून 
१४००० सत्याग्रिींिी न्यायिौकशी िालू आिे आहि २५०० सत्याग्रिींवर आरोप हसद्ध करून हशक्षा 
फर्ाहवण्यार् आली आिे. (टाइम्स ऑफ इहंडया हदनाकं १५·१२·६४) हदनाकं १७·१२·१९६४ रोजी 
हवजापूरच्या र्िसीलदार कायालयासर्ोर सत्याग्रि करिाऱ्या हरपक्ब्लकन पक्षाच्या ११ स्वयंसेवकानंा 
अटक झाली. सत्याग्रिींिी िी द सरी र् कडी िोर्ी. पहिल्या र् कडीर्ील ५२ सत्याग्रिीना अटक िोऊन 
त्यार्ील १७ लोकानंा प्रत्येकी पाि हदवसाच्या साध्या कैदेिी हशक्षा करण्यार् आली. १३ हस्रयानंा व ८ 
र् लानंा प्रत्येकी दोन हदवसािी साधी कैद करण्यार् आली आहि उवमहरर् लोकानंा सोडून देण्यार् आले. 
(टाइम्स ऑफ इहंडया. हदनाकं १८·१२·१९६४) र् ंबईर् या सत्याग्रिास र्ोठा प्रहर्साद िोर्ा. र्थाहप, 
नागपूर आहि संपूिम हवदभार् या सत्याग्रिास असार्ान्य असा प्रिंड प्रहर्साद िोर्ा. हदनाकं २८·१२·१९६४ 
रोजी रार्प्रकाश नावािा हरपक्ब्लकन पक्षािा सत्याग्रिी जालंदर हजल्िा जेलर्ध्ये र्रि पावला. याने १० 
हडसेंबर रोजी सत्याग्रिार् स्वर्ःला अटक करून घेर्ली िोर्ी. (टाइम्स ऑफ इंहडया-हदनाकं 
२९·१२·१९६४) या सत्याग्रिार् एकंदर १३ सत्याग्रिी ि र्ात्र्ा झाल्यािी नोंद आिे. हदनाकं २९·१२·६४ 
रोजी नागपूर येथे हरपक्ब्लकन पक्षाच्या १०० सत्याग्रिी स्वयंसेवकािंा रे्थील हजल्िाहधकाऱ्याच्या 
कायालयाजवळ पोलीसाबरोबर प्रत्यक्षार् संघषम झाला आहि त्यार्ध्ये र्ीन सत्याग्रिी जखर्ी झाले. र्ात्पयम 
िा सत्याग्रि ६० हदवस अखण्डपिे िालू िोर्ा. िा सत्याग्रि देशव्यापी िोर्ा. या सत्याग्रिार् र्ीन 
र्हिन्याच्या बालकापासून ११० वषांच्या वतद्ध स्रीप रुषानंी र् रंुगवास भोगला. ओल्या बाळंहर्िी, आपल्या 
र्ीन र्हिन्याचं्या छक ल्यासि, र्सेि गरोदर हस्रयानंीिी र् रंुगवास पत्करला. नागपूरच्या सत्याग्रिार्ील 
एक स्री र् रंुगार्ि बाळंर् झाली. र् बंईर् रात्री र्ीन वाजर्ा सहिवालयावर सर्र्ा सैहनक दलाच्या 
सत्याग्रिीनी सत्याग्रि केला. सवम राजकीय हवरोधी पक्षानंी या सत्याग्रिाला सक्रीय पाप्रठबा हदला िोर्ा. 
पंजाबर्ध्ये कम्य हनस्ट व जनसंघाने, र्र हवदभार् श.ेका.प.ने सक्रीय सिभाग घेर्ला. डॉ. रार् र्नोिर 
लोहिया व गोपालन यानंी सत्याग्रिार् भाग घेण्यािी इच्छा दशमहवली िोर्ी. (प्रब द्ध भारर् ६ फेब्र . १९६५) 

 
                                

 
भहूर्िीनािंा िा सत्याग्रि असाधारि िोर्ा. र्थाहप, या सत्याग्रिाने भारर्ार्ील भहूर्िीन 

शरे्र्जूरािंी सर्स्या संपली असे सर्जण्यािे कािीि कारि नािी. िी र्ात्र वास्र्हवकर्ा आिे की, या 
सत्याग्रिाने कािी हठकािी भहूर्िीनाना अहर्हरक्र् ठरलेल्या जहर्नींिे, पडीक जहर्नींिे व जंगल जहर्नींिे 
वाटप झाले आिे. हवशषेर्ः हवदभांर् भहूर्िीनानंा उक्र् प्रकारार्ील जहर्नी सत्याग्रिानंर्र प्राप्र् झाल्यािे 
प राव ेउपलब्ध आिेर्. प्रािीन भारर्ाच्या इहर्िासापासूनिी शरे्जहर्नीच्या वाटपार्ील हवषर्र्ा दादासािेब 
गायकवाडाचं्या या एका प्रयत्नारू्न सपेंल, असे सर्जण्यािे कािीि कारि नािी. एक र्ात्र खरे की, या 
सत्याग्रिाने या देशार्ील जर्ीनदाराचं्या हिर्संबधंाना, आध हनक भारर्ाच्या इहर्िासार्, पहिले हनिायक 
आव्िान हदले. स्वारं्त्रयोत्तर काळार् बंगाल व केरळ र्धील कम्य हनस्ट राजवटीनी कर्ाल जर्ीन धारिा 
कायद्याच्या र्ाध्यर्ारू्न भहूर्िीनाना न्याय देण्यािा हनहिर्ि प्रयत्न केला आिे. र्थाहप, भारर्ार्ील इर्र 



           

राज्यारं् शरे्जहर्नीच्या सर्ान वाटपािा र् द्दा, (डॉ. आंबडेकरानंी स्टेटस् अँड र्ायनॉहरटी’ र्ध्ये र्ाडंलेला) 
फारसा कोिी हविारार् घेर्ल्यािे हनदशमनास आलेले नािी. या देशार् कािी हवहशष्ट वगांच्या सर्ाहजक 
आहि आर्मथक हिर्सबंंधाना आव्िान करण्यािे धैयम, सवमप्रथर् डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी दाखवले. 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाडानंी शरे्जहर्नीच्या हवषर् वाटपाच्या र् द्द्ाला अहवस्र्रिीय अशी िालना 
हदली. त्यानंर्र बँकािे राष्ट्रीयीकरि करून हदवगंर् पंर्प्रधान इहंदरा गाधंीनी असार्ान्य धैयम दाखहवले. 
र्द नंर्र अशा प्रकारिे धैयम, र्ंडळ आयोगािी स्वीकत र्ी करून, र्ाजी पंर्प्रधान व्िी. पी. प्रसग यानंी 
दाखवले. 

 
आज र्ात्र घड्ाळािे काटे उलट हफरवले जार् आिेर्. दादासािेब गायकवाडाच्या उक्र् 

सत्याग्रिानंर्र गेल्या र्ीस-पस्र्ीस वषांर् या देशार्ील सार्ाहजक, राजकीय व आर्मथक पहरक्स्थर्ीर् 
आर्ूलाग्र पहरवर्मन झाले आिे. आजच्या जागहर्कीकरिाने, खाजगीकरिाने आहि हनग ंर्वि कीच्या 
धोरिाने या देशार्ील दहलर्ाच्या आरक्षिासारख्या संहवधानीक िक्कावर व दाहरद्र्य हनर्ूमलनाच्या 
कायमक्रर्ावर क ऱ्िाडि िालहवली जार् आिे. या आिीबािीच्या पहरक्स्थर्ीसंबधंी कोिी फारसा हविार 
करर्ाना हदसर् नािी प्रकवा या संकटाना थोपवनू धरण्यासाठी कोिाकडे कािी कायमक्रर् असल्यािे देखील 
दृष्टीस पडर् नािी. िा गाफीलपिा दहलर्ािें भहवर्व्य नष्ट करण्यास कारिीभरू् ठरेल नेर्क्या यािवळेी 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाडािें प्रकषाने स्र्रि िोरे्. या देशार्ील लिानर्ोठ्ा धरिाच्या बाधंकार्ावर 
शासनच्या हर्जोरीरू्न हकत्येक िजार कोटी रुपये खिम केले जार्ार्. या देशार्ील ग्रार्ीि भागार्ील 
नाडलेल्या भहूर्िीन शरे्र्जूराचं्या श्रर्ािंा कररूपाने वसूल केलेला हनधीस द्धा अशा धरिाचं्या बाधंकार्ार् 
जर उपयोगारं् आिला जार् असेल, र्र र्ग अशा धरिाचं्या पाण्यावर भहूर्िीन शरे्र्जूरािंा हनहिर्ि 
कायदेशीर अहधकार आिे. र्थाहप, या आहि अशा अन्य कािी भहूर्िीन शरे्र्जूराचं्या अहधकारासंबधंार् 
कािीि िोर्ाना हदसर् नािीं. र्थाहप, पहिर् र्िाराष्ट्रार् र्ा. नागनाथ अण्िा नायकवडी र्ात्र भहूर्िीन 
शरे्र्जूराचं्या धरिार्ील पाण्यावरील िक्कासाठी आदंोलन करर्ाना हदसर्ार्. र्ा. नागनाथअण्िा 
नायकवडी िे ‘दादासािेब गायकवाड जन्र्शर्ाब्दी सहर्र्ी’ या अशासकीय सहर्र्ीिे अध्यक्ष आिेर्. 

 
दादासािेबानंी त्याचं्या जीवनाच्या संध्याकाळी, काँगे्रसबरोबर र्डजोड केली. अशा र्डजोडी 

बेरजेच्या राजकारिासाठी हनदान र्िाराष्ट्रार् र्री, बि रे्कानंी केल्या आिेर्. र्थाहप र्ात्प रर्ी र्डजोड 
करिे आहि स्वरं्त्र हविारािंी अक्स्र्र्ा कायर्िी गिाि टाकिे या दोन्िी गोष्टी सवमस्वी हभन्न आिेर्. 
दादासािेब गायकवाडासंारख्या बाबासािेब आबंेडकराचं्या र्ालर्ीर् वाढलेल्या, नेत्याने योग्यवळेी प्रकवा 
योग्य वळे येर्ाि हविारािें आहि िळवळीिे रे्ज कायर् ठेवले असरे्. कारि दादासािेब गायकवाड िे 
सर्र् सते्तच्या सावलीर् रािून हनजीव संघटना साभंाळिाऱ्या नेत्यापंैकी नव्िरे्. कारि कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाड िे र्ळागाळार्ील गोरगरीबाचं्या वदेनेने सर्र् अस्वस्थ असिारे नेरे् िोरे्. आहि म्ििूनि डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकरािा, शरे्जर्ीनीच्या सर्ान वाटपािा कायमक्रर् जेव्िा केव्िा या देशार्ील संवदेनशील 
आंबेडंकरी र्रुिानंा अस्वस्थ करेल; रे्व्िा त्यानंा कर्मवीर दादासािेब गायकवाड सर् द्रार्ील 
दीपस्रं्भाप्रर्ािे र्ागमदशमक ठरर्ील. 

 
❦ 
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नाहशकने भारर्ाला जे कािी कर्तमत्त्ववान प रुष हदले, त्यार् कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािें स्थान 
अग्रिी आिे. नाहशक िे जरी प नरुज्जीवनािे शिर र्सेि रे् पहरवर्मनवाद्यािंी भरू्ी आिे. खरे र्र िे शिर 
म्ििजे एक य द्धभरू्ीि. म्ििून कर्मवीरानंा लोकयोदे्ध म्िििेि अहधक साथम ठरले. लोकयोद्धा िा 
अक्स्र्त्वार् असिाऱ्या जनशक्र्ीिाि प्रहर्हनधी असर्ो. र्ो प्रस्थाहपर् र्ूल्यानंा आव्िाने देऊन नवी शक्र्ी 
हनर्ाि करर्ो. र्ो आपल्या कर्तमत्वाने नवा इहर्िासि घडहवर्ो. त्यािें इहर्िासाला योगदान देण्यािे 
सार््यम हनर्मववाद असरे्. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें कर्मवीरानंा लाभलेले साहन्नध्य त्यारू्न घडलेले त्यािें व्यक्क्र्र्त्व, 

अस्पतश्याचं्या र् क्क्र्संग्रार्ार् त्यानंी झोकून हदलेले आय ष्ट्य वळेोवळेी त्यानंी व्यक्र् केलेले हविार काळाने 
र्ात्रि केले आिेर्. प्रज्ञासूयम बाबासािेबाचं्या प्रत्येक िळवळीशी त्यानंी इर्ान राखले, कधीिी हफर् री केली 
नािी आहि स्वयंप्रकाशाने बाबासािेबानंंर्र रे् दहलर् िळवळीिे सेनानी झाले. हटिभर स्वाथासाठी; त्यानंी 
कधी बाबासािेबानंी हनर्ाि केलेल्या िळवळींपासून दूर जाण्यािा, त्यािंा हविारापंासून ढळण्यािा त्यानंी 
कधी हविार केला नािी. म्ििूनि रे् दहलर्ािें ‘दादासािेब’ झाले. अथक पहरश्रर् आहि जाज्ज्वल्य हनष्ठा 
र्सेि संघषम आहि अर्ोघ ध्येयवाद यार् ळे रे् ‘कर्मवीर’ झाले. 

 
दादासािेबानंी आपल्या आय ष्ट्यार् प्राधान्याने िळवळी केल्या. त्या र्ीन 
 
१) पाण्यासाठी २) र्ंहदर प्रवशेासाठी आहि ३) भरू्ीिीनासंाठी. िे सारे लढे उपेहक्षर् वहंिर्, दहलर् 

सर्ाजासाठी िोरे्. परंर्  िे लढे र्ानवी िोरे्. त्यािंा पहरघ संक हिर् नव्िर्ा. दहलर् िळवळी या र्ानवी 
आहि राष्ट्रीय िळवळी िोत्या. त्यार् ळे या िळवळींकडे संक हिर् दृहष्टकोिारू्न पािार्ा येिार नािी. डॉ. 
बाबासािेब आबंेडकराचं्या र्ानव-लढ्यािंी पाश्वमभरू्ी दादासािेबाचं्या िळवळींना असल्यार् ळे त्यानंा एक 
व्यापक असे अहधष्ठान आिे. या िळवळीर् त्यािंा आत्र्हवश्वास, लोक जागरिािा ध्यास आहि सर्ाजािे 
नव ेहित्र हनर्ाि करण्यािा िव्यास प्रर्ीर् िोर्ो. 

 
हनसगाने हनर्ाि केलेले पािी, सर्ाजार्ल्या हनम्न र्ानले गेलेल्या घटकानंा हर्ळू नये िी 

सर्ाजव्यवस्थेिी र्ग्र री िोर्ी. एकीकडे स जलाम्  स फलाम्  अशी गजमना करायिी आहि या देशार्ील 
अस्पतश्यानंा, वहंिर्ानंा पािी द्यायिं नािी, िा िडेलिप्पीपिा आहि िट्टाग्रि िोर्ा. ‘हवहवधरे्र् एकरे्िा 
उद घोष करिाऱ्या र्ूलर्त्त्ववाद्यािंी र्ी हशरजोरी िोर्ी, र्ाज िोर्ा आहि द टप्पीपिा िोर्ा. म्ििूनि 
बाबासािेबाचं्या र्िाडच्या िवदार र्ळ्याच्या सत्याग्रिार् सिभागी िोिे िी कर्मव्यजािीव आिे, िे र्ानून 
दादासािेब र्िाडला गेले आहि त्याचं्या िळवळींना आरंभ झाला. प ढे र्र त्यानंी स्वर्ःिी नाहशक 
हजल्यार्ील कािी गावी अस्पतश्यानंा पािी हर्ळाव ेम्ििून आंदोलने केली. त्याचं्या या िळवळीर् सार्त्य 
िोरे्, त्यारू्न दहलर्ारं्ध्ये आत्र्जािीव र्र हनर्ाि झालीि परंर्  संघषािे एक अहधष्ठानिी हनर्ाि झाले. 
आपले सार्ाहजक व धार्मर्क िक्क संपादन करिे अपहरिायम आिे, असा एक आशावाद दादासािेब हनर्ाि 
करू शकले. 



           

दादासािेबाचं्या जीवनार् ‘काळारार् र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि’ आहि ‘भहूर्िीनािंा सत्याग्रि’ यानंा 
अनन्यसाधारि र्ित्त्व आिे. ‘काळारार्’ सत्याग्रिािा आधार बाबासािेब िोरे्, परंर्  त्यािी योजना र्ाडंिी 
आहि सेनापर्ीत्व दादासािेब िोरे्. त्याचं्या साथीला पहर्र् पावन दास, अर्तर् रिखाबं,े सावळारार् दािी 
इत्यादी र्ंडळी िोर्ीि. र्िाडनरं्रिा प्रिंड लढा कोिर्ा असेल र्र र्ो िा र्ंहदर प्रवशेािा सत्याग्रिि. 
र्िाराष्ट्र आहि र्िाराष्ट्राबािेरील अस्पतश्यािंा र्र यार् सिभाग िोर्ाि; परंर्  अनेक सविांनीिी त्यार् 
भाग घेर्ला िोर्ा. ब.ॅहव.दा. सावरकरानंी एक अनावतत्त पत्रक प्रकाहशर् केले िोरे् आहि प्रिदंूना 
सत्याग्रिाला सिकायम करण्यािे आवािन केले िोरे्. पि पत्रकाने िळवळी यशस्वी िोर्ार् िा भाबडेपिा 
आिे. प्रश्न असा उपक्स्थर् िोर्ो की, स्वर्ः सावरकर या सत्याग्रिार् का सिभागी झाले नािीर्? 
बाबासािेब आहि दादासािेब याचं्यासर्वरे् र्ोच्यार्ध्ये जाण्यािे त्यानंी का टाळले? ‘सकल प्रिदू बंधू-बंधू’ 
िे कहवरे्र् र्ाडंिे सोपे असरे्. प्रत्यक्ष त्यापासून कोसो दूर िोरे्. सावरकराचं्या र्ोंडदेखलेपिा उघड आिे. 
परंर्  िा सत्याग्रि कोिासाठी थाबंला नािी. 

 
‘काळारार्’िा सत्याग्रि िा भावनात्र्क नव्िर्ा आहि प्रर्ीकात्र्किी नव्िर्ा. र्ो र्ानवी िक्कािंा 

लढा िोर्ा. त्यासाठी अनेकािें रक्र् साडंले. अनेकािंी घरे उजाड झाली. खरे र्र अस्पतश्यानंा नव ेभान 
आहि नवा प्रत्यय देिारा िा लढा िोर्ा. सार्ाहजक आकाकं्षा हनर्ाि करिारा लढा िोर्ा. अनेकानंा 
र् रंुगार् जाव ेलागले. अस्पतश्यानंी िा कारावास स्वचे्छेने स्वीकारला िोर्ा. लढ्यारू्नि र्ािसािंी आहि 
सार्ाजािी नवी र्ानहसकर्ा हनर्ाि िोरे्. यश-अपयश अशा वळेी र्ित्त्वािे नसरे्. अस्पतश्यानंा सरकारने 
काळारार् र्ंहदरार् प्रवशे करुन देिे िा अस्पतश्यािंा पराभव नव्िर्ा. र्र र्ो प्रिदू धर्ीयािंा, प रोहिर्शािीिा 
आहि पोथीहनष्ठािंा पराभव िोर्ा. सहिष्ट्ि रे्िा आहि ईश्वराच्या दृष्टीर् सवम सर्ान आिेर् या पोकळ 
र्त्त्वज्ञानािा पराभव िोर्ा. दादासािेब गायकवाडािें र्नोधैयम, नीर्ीधैयम आहि सर्ग्र सर्ाजाला 
संघषमशीलर्ा देिारी नैहष्ठकर्ा उजळ िोर्ी. या आधारावरि प ढच्या अनेक िळवळी भक्कर् िोऊ शकल्या, 
यार् शकंा नािी. 

 
१९५९ आहि १९६४ या वषांर्ील भरू्ीिीनाचं्या सत्याग्रिािे नेर्तत्व कर्मवीर दादासािेब गायकवाड 

यानंी केले. १२ ऑगस्ट १९५९ रोजी त्यानंी लेकसभेर् भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिासंबधंी र्िक बीिी सूिना 
र्ाडूंन या सत्याग्रिासंबधंी जोरदार सर्थमन केले िोरे्. बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे यानंीिी राज्यसभेर् 
दहलर्ाचं्या आर्मथक उन्नर्ीसाठी भहूर्िीन दहलर्ानंा जहर्नी देण्यािी र्ागिी केली िोर्ी. परंर्  भरू्ीिीनाचं्या 
सत्याग्रिाला धार िढली र्ी १९५४ र्ध्येि. या सत्याग्रिािे कें द्र र् ख्यत्व े र्राठवाडा िोरे्. त्यावळेिे 
र्राठवाड्ािे नेरे् भाऊसािेब र्ोरे यानंी दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली सत्याग्रिाच्या यशस्वीरे्साठी 
परकाष्ठा केली िोर्ी. या अभरू्पूवम सत्याग्रिार् ३ लाख ४० िजार सत्याग्रिी सिभागी झाले िोरे्. 
र्राठवाड्ार्ील सवम र् रंुग भरून गेले िोरे्. सरकारला त्यािंी व्यवस्था राखिे अशक्य झाले िोरे्. म्ििनू 
शाळा, धर्मशाळा येथेिी सत्याग्रिींना ठेवण्यार् आले. एवढा र्ोठा सत्याग्रि भारर्ार् कधीिी झाला नव्िर्ा. 
र्िात्र्ाजींच्या कोित्यािी सत्याग्रिार् इर्के स्री-प रुष कधीिी सार्ील झाले नव्िरे्. म्ििूनि दहलर्ाचं्या 
िळवळींच्या इहर्िासार् दादासािेबानंी नेर्तत्व केलेल्या भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिाला क्रारं्ीकारी र्ित्त्व आिे. 

 
र्िाड, नाहशक आहि र्राठवाड्ार्ील सत्याग्रिाने दहलर् िळवळींच्या हवकासक्रर्ाला गर्ी हदली 

िे हजर्के सत्य आिे, हर्र्केि दादासािेब गायकवाडािंा सिभाग आहि नेर्तत्व वर्मधष्ट्ि  िोरे् िे र्ान्यि 
कराव ेलागरे्. याव्यहर्हरक्र् दादासािेबानंी, बाबासािेब आंबेडकराच्या आदेशान सार धर्ांर्र आहि र्िार 
वर्न हबलाच्या संदभार् जनजागतर्ी केली. संबधं देशभर सभा व संरे्लने आयोहजर् करून लोकर्ने हसद्ध 



           

केली. िा िळवळीिाि र्ित्त्वािा भाग िोर्ा. यारू्न सर्ाज आहि कायमकरे् यािंी जडिघडि िोर् िोर्ी. 
दादासािेबािंी सर्पमि कत र्ी, त्याग हनधार आहि झ ंज देण्यािी प्रवतत्ती त्याचं्या सवम िळवळीरू्न 
हनःसहंदग्धपिे प्रत्ययास येरे्. त्यािा हनहिर्पिे कािी कायमकत्यांवर प्रभाव पडिे स्वाभाहवक िोरे्. 
दादासािेबाचं्या अवर्ीभवर्ी अशी कािी सवमस्व झोकिारी र्ािसं िोर्ी. जी प्रार्ाहिक िोर्ी र्ी 
दादासािेबािंा हविार आहि आंदोलने प ढे देऊ शकली. ज्यानंा दादासािेबािें नेर्तत्व र्ान्य नव्िरे्, र्ी 
र्ािसं कालोदरार् गडप झाली. 

 
िळवळ आहि हविार यार् सगंर्ी असावी लागरे्. दहलर्ाचं्या आर्मथक, शकै्षहिक, सार्ाहजक आहि 

धार्मर्क िळवळी या कालबध्द नव्ित्या की प्रसाहंगक. त्यार् ळे िळवळींसाठी हविार आहि हविारारू्न 
िळवळी िे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािें सूत्र दादासािेबानंी आत्र्सार् केले िोरे्, यार् शकंा नािी. 
अस्पतश्यानंी र्तर्र्ासं खािे बदं केले पाहिजे. गावार् भीक र्ागून हशळे व उषे्ट अन्न घेऊ नये, रे्लेली ढोरे ओढू 
नयेर् यासंबधंी रे् गावागावारं् सभारू्न हविार र्ाडंर् असर्. स्वाहभर्ानािी हशकवि देर् असर्. १९३० च्या 
नाहशकच्या काळारार् र्हंदर सत्याग्रिासंबधंीच्या जािीर सभेर् त्यानंी हविार र्ाडंले. 

 
“आपल्या लोकािें दैनंहदन जीवन पश वर् आिे. क त्रयार्ाजंरासारखे. आपली न सर्ी सावली 

सविाच्या अंगावर पडली र्र त्यानंा हवटाळ िोर्ो. सावमजहनक पािवठा, हवहिरी, र्लाव या हठकािी 
आपला स्पशम िालर् नािी. वाण्याच्या द कानाच्या फळीला हशवले र्री आपला हवटाळ िोर्ो. न्िाव्याने केस 
कापिे, परटाने आपले कपडे ध िे र्र दूरि! द रुनि र्ंहदराच्या पायरीवर डोके ठेवनू रे्थील र्ार्ी 
कपाळाला लावनू फक्र् घेर्ा येरे्. सावमजहनक रस्त्यावरून आपल्याला लग्नािी हर्रविूक काढर्ा येर् 
नािी. असा िा रुढींिा पगडा! यारू्न आपल्याला वाट काढायिी आिे. अंधारारू्न प्रकाशाकडे आपल्याला 
जावयािे आिे. उच्च-नीि-जार्ी-जार्ी पद्धर्ीवर आधारलेली िी सर्ाजरिना करायिी आिे. रुढींच्या, 
परंपराच्या अंधाऱ्या साम्राज्यार् घोर हनदे्रर् पडलेल्या आपल्या सर्ाजाला जागतर् करण्याच्या दृष्टीने िा 
र्ंहदर प्रवशेािा सत्याग्रि आयोहजर् केला आिे. 

 
३) दादासािेब गायकवाड : जीवन व कायम : िहरभाऊ पगारे (पत. १०८-९) 
 
दहलर्ािें सवमि सत्याग्रि अप्रिसक आहि शस्रहविीन िोरे्. यािा अथम िा नव्िे की, र्ी शरिागर्र्ा 

िोर्ी. सनदशीरपिे आपल्या िक्कािंी र्ागिी करिे आहि त्यासाठी संघषम करिे िी त्यार्ागील सूते्र िोर्ी. 
दास्यर् क्र्ी िा त्यािा किा िोर्ा. जीिम सर्ाजव्यवस्थेने सार्ाहजक असर्र्ोल हनर्ाि केला, त्यार् ळे 
त्यािी जािीव करुन देिे आहि नव ेर्ानस घडहवण्यािे दादासािेबानंा अपहरिायम वाटले. अनेक सभारूं्न 
आपला िा हविार अप्रहिर्पिे र्ाडंला. “हदवसेंहदवस भारर्ीय अस्पतश्यािंा प्रश्न न स टर्ा र्ो अहधकि 
हिघळर् आिे. अस्पतश्यरे्िे उच्चाटन करुन या वगािी पहरक्स्थर्ी स धारावयािी असेल र्र अस्पतश्यानंा सवमि 
प्रिदंूच्या दास्यारू्न र् क्र् केले पाहिजे. त्याचं्यासाठी स्वरं्त्र वसािर्ी स्थापून स्वरं्त्र घरार् त्यानंा स खाने 
जगू द्या. जेथे जेथे रे् शरे्ीिा व्यवसाय स्वरं्त्रपिे करर्ील व जेथे रे् क िािेिी ग लार् िोिार नािीर् अशा 
हठकािी त्याचं्या स्वरं्त्र वसािर्ी स्थापन करा.” (संसदेर् र्ाडंलेले हविार - १९ र्ािम १९५९) डॉ. 
बाबासािेब आबंेडकर यानंी साऊथबरो कहर्शनपासून र्ो प ढेिी अस्पतश्याच्या स्वरं्त्र वसािर्ीिा हविार 
प नःप न्िा र्ाडंला िोर्ा. कर्मवीर दादासािेबानंी या हविारार्ील ऊजा घरोघर पोिहवण्यािे कायम केले. 
स्वरं्त्र वसािर्ीर् ळे अस्पतश्याचं्या सवांगीि हवकासाला गर्ी प्राप्र् िोईल, असा त्यानंा हवश्वास वाटर् िोर्ा. 
सरकारने अस्पतश्य, आहदवासी आहि इर्र र्ागासलेल्या वगािी स धारिी िोण्यासाठी उद्योग आहि 



           

व्यापारासाठी कािी सवलर्ी द्याव्यार्, त्यानंा रेल्व ेस्टेशनार् वगेळाल्या जागी नेर्ावे, शासकीय खात्यारं्ध्ये 
अस्पतश्यािें योग्य रे् प्रर्ाि भरायला िव ेअसािी आग्रि रे् धरीर्. 

 
हशक्षि िा जीवनािा पाया आिे त्यार् ळे अस्पतश्य हवद्या्यांना सर्कम  रािण्यािी आहि 

कर्मव्यर्त्परर्ा राखण्यािी हनकड त्यानंी अनेकदा व्यक्र् केली. १५ रे् १९३७ र्ध्ये अर्रावर्ी येथे 
“बहिष्ट्कत र् हवद्याथी पहरषद” आयोहजर् करण्यार् आली िोर्ी. त्यावळेी अध्यक्षपदावरून हविार व्यक्र् 
करर्ाना त्यानंी हशक्षि आहि सर्ाज यािंा परस्परसंबधं कसा आिे यावर प्रकाश टाकला िोर्ा. आजिी 
हशक्षि पद्धर्ी सर्ाजाहभर् ख नािी म्ििून हशक्षिाने सर्ाजािे आधारस्रं्भ झाले पाहिजे आहि यािी 
सवाहधक जबाबदारी दहलर्/बहिष्ट्कत र् हवद्या्यांवर आिे यािे भान त्यानंी दहलर् हवद्या्यांना हदले िोरे्. 
हशक्षि आहि आरोग्य यािा संबंध नाकारर्ा कार्ा नये, यािीिी िेर्ाविी त्यानंी हदली िोर्ी. दादासािेबानंी 
कोित्यािी र्िाहवद्यालयार् प्रकवा हवश्वहवद्यालयार् प्रवशे घेर्ला नव्िर्ा. परंर्  सर्ाजाच्या आहि राष्ट्राच्या 
उत्पादनाच्या हदशा त्यानंा ज्ञार् िोत्या. म्ििूनि की काय त्यानंी हशक्षि आहि इहर्िास याचं्या अन्योन्य 
संबंधािी अपहरिायमर्ा हवशद केली िोर्ी. हवद्या्यांने इहर्िास वािला पाहिजे, त्यािें प्रिर्न केले पाहिजे, 
त्याहशवाय त्याला दास्याहवरुद्ध बंड करर्ा येिार नािी. अशी त्यािंी धारिा िोर्ी. प रािहविारसरिीिा 
हबर्ोड हवद्याथी जीवनार्ि करर्ा येर्ो, त्यावर त्यािंा हवश्वास िोर्ो. हवद्याथीजीवन िे र्ूल्यहनर्ािािे 
अहधष्ठान असल्याने सर्ाजाहभर् ख दृहष्टकोि िीि त्यािी हनष्ट्पत्ती आिे, यावर त्यािा भर िोर्ा. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्यासर्वरे्, दादासािेबानंी दहलर्ाचं्या अनेक राजकीय सभार्, 

अहधवशेनार् हविार र्ाडंले िोरे्. कािी वळेा बाबासािेब अध्यक्ष र्र दादासािेब वक्रे् आहि कािी वळेा 
दादासािेब गायकवाड अध्यक्ष र्र बाबासािेब वक्रे् रािर् असर्. कोिर्ािी प्रसंग का असेना परंर्  
दादासािेब आपले हविार हनभमयपिे आहि सूत्रबद्धरे्ने र्ाडंर् असर्. आपल्याला १९४२ च्या अहखल 
भारर्ीय दहलर् वगम पहरषदेिा संदभम देर्ा येईल. स्वरं्त्र र्जूर पक्षानरं्र बाबासािेबानंी व्यापक अशी ‘ऑल 
इंहडया शडे् ल्ड कास्ट फेडरेशन’ या संघटनेिी स्थापना नागपूर येथे केली िोर्ी. त्यािवळेी भरलेल्या 
पहरषदेर् दादासािेबानंी र्ीन ठराव र्ाडंले िोरे्. वस्र् र्ः एकूि पाि ठराव िोरे्. त्यार्ील र्ीन ठराव 
दादासािेबािें म्ििजे पक्षाच्या ध्येयधोरिासंबधंाने त्यानंी केलेली वैिाहरक र्ाडंिी अहधक र्ौहलक िोर्ी. िे 
हर्न्िी ठराव म्ििजे दादासािेबाचं्या प्रगल्भ राजकीय प्रिर्नािे अहवष्ट्कार िोर्. 
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भारर्ाच्या घटनात्र्क बदलासाठी हब्रहटश सरकारने स्टॅफडम हक्रप्स याचं्या नेर्तत्वाखाली भारर्ार् 
एक सहर्र्ी पाठहवली िोर्ी. या सहर्र्ीने दहलर् वगाच्या हिर्ािा एक शरं्ाशानेिी हविार केला नव्िर्ा. िी 
योजना दहलर् वगािी हवश्वासघार् करिारी आिे, असा दादासािेबाचं्या एका ठरावाच्या आशय िोर्ा. रे्व्िा 
सरकारला दहलर्ािें हिर् असेल र्र कािी योजना व प्रकल्प राबहविे गरजेिे आिे. अशी रोखठोक भहूर्का 
त्यानंी द सऱ्या ठरावार् र्ाडंली िोर्ी. हक्रप्स्  सहर्र्ी जे कािी घटनात्र्क बदल करिार असेल त्यार् 
प्राहंर्क सरकारच्या अंदाजपत्रकार् दहलर्ाचं्या प्राथहर्क हशक्षिासाठी रक्कर् असावी, कें द्रीय र्था प्राहंर्क 
कायमकारी र्ंडळार् दहलर्ािें कायद्याने प्रहर्हनहधत्व असावे, न्याय व पोहलस खात्यार् र्सेि सरकारी 
नोकऱ्यार् प्रहर्हनधी असाव,े लोकसेवा आयोगावर दहलर्ािंी हनय क्र्ी व्िावी आहि दहलर्ानंा स्वरं्त्र 
र्र्दार संघ प्राप्र् व्िावा. या सवम बाबी दहलर्ाचं्या कल्यािाच्या व हिर्ाच्या असल्याने त्यािंा अंर्भाव 
घटनेर् असावा अशी ठरावािी र्ाडंिी िोर्ी. गावोगाव भ्रर्ंर्ी करुन दहलर्ािंी द ःखे, अवस्था आहि 
आर्मथक उपासर्ार दादासािेबानंी अन भहवली िोर्ी. त्यािें सवाथाने शोषि िोर् िोरे्. या सवांना वािा 
फोडिारा हविार त्यानंी हर्सऱ्या ठरावार् व्यक्र् केला. ग्रार्पद्धर्ीर् आर्ूलाग्र बदल झाला पाहिजे, अशी 
त्यािंी र्ागिी िोर्ी. दहलर् सरकारने आर्मथक व सार्ाहजक संरक्षि हदले पाहिजे. त्याहशवाय सरकारच्या 
घोषिा वाझं ठरर्ील. दहलर्ानंा पदोपदी अन्यायाला सार्ोरे जाव ेलागरे्. अस्पतश्यरे्र् ळे त्यािें सवमि िक्क 
हिरावले जार्ार् म्ििनू त्याना कायद्याने जहर्नी हर्ळाव्यार्, आहि त्यािें जीवन स सय व्िाव ेम्ििनू त्यानंा 
स्वरं्त्र वसािर् असाव्यार्, असािी आग्रि त्यानंी केला िोर्ा. वस्र् र्ः बाबासािेबानंींिी स्वरं्त्र वसािर्ीिा 
र् द्दा वारंवार र्ाडंला िोर्ा. अशा स्वरं्त्र वसािर्ीर् ळे अस्पतश्यानंा आर्मथक व सार्ाहजक संरक्षि हर्ळू 
शकेल, असा त्यािंा कयास िोर्ा. येथे एक बाब हवशषेत्वाने लक्षार् घ्यावी लागेल की, स्वरं्त्र वसािर् 
म्ििजे स्वरं्त्र दहलर्स्थानािी र्ागिी नव्िर्ी. उलट र् क्स्लर्ािंी र्ागिी िी स्वरं्त्र राष्ट्रािी र्ागिी िोर्ी. 
िा सासं्कत हर्क फरक आिे. 

 
िी १९४२ िी अ.भा.दहलर् वगम पहरषद जशी ऐहर्िाहसक ठरली, र्शीि बाबासािेब आहि 

दादासािेब याचं्या हविारानंी हदशादशमक ठरली. या पहरषदेर्ील एका बाबीिा हनदेश करिे र्ौहलक ठरेल 
असे वाटरे्. आजवर सवमत्र बाबासािेबाचं्या हशका, संघहटर् व्िा, आहि संघषम करा या हत्रसूत्रीिा उल्लखे 
आवजूमन केला जार्ो. आहि या हत्रसूत्रीना आर्ा स भाहषर्ािे सौष्ठव प्राप्र् झाले आिे, पि वस्र् क्स्थर्ी काय 
आिे, १९४२ च्या या नागपूरच्या अहधवशेनािी सर्ग्रवतत्तान्र् आहि र्पशील पािू जार्ा असे लक्षार् येरे् की, 
सर्ारोपीय भाषिार् डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी हत्रसूत्री नािी र्र पंिसूत्री साहंगर्ली िोर्ी. पंिसूत्री 
अशी– 

 
१. हशहक्षर् व्िा. 
२. िळवळ करा. 
३. संघहटर् व्िा. 
४. आत्र्हवश्वास बाळगा. 
५. कधीिी धीर सोडू नका. 
 
या पाििी सूत्रानंा अनन्यसाधारि र्ित्त्व आिे. र्ो दहलर्ाचं्या भहवर्व्यािा जािीरनार्ा िोय, असे 

म्िटले पाहिजे. परंर्  आज फक्र् र्ीनि सूत्रािंा हविार केला जार्ो आहि त्यानरं्रच्या दोन सूत्रािंा 
सर्ावशे केला जार् नािी. िी पंिसूते्र म्ििजे पंिशीलि िोर्. खरे र्र र्ीन ऐवजी पाि सूत्रािंा सवमत्र 
हनदेश करायला िवा व्िायला िवा. 



           

डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यािें हनवाि, त्यानरं्र हनर्ाि झालेला हरपक्ब्लकन पक्ष, त्यािी वसािर्, 
नरं्र आहिस्रे् आहिस्रे् पक्षि र्ोडकळीला येिे; या सवमि घटना शोकदायी म्ििाव्या लागर्ार्. हवशषेर्ः 
पक्षािे गटागटार् रुपारं्र झाल्यानंर्र व्यक्क्र्कें द्रीयर्ा हनर्ाि िोिे अपहरिायम िोरे्. परंर्  कल्यािकारी 
नव्िरे्. र्त्त्वापेक्षा भावनािंा खेळ वाढीला लागला आहि कधीिी भरुन न येिारी केवळ पक्षािी नव्िे र्र 
सर्ग्र दहलर् सर्ाजािी िानी झाली. ब रूज ढासळू लागले हवघटनािंा प्रकषम झाला. बाबासािेबानंी र्ोठ्ा 
पहरश्रर्ाने बाधंलेला पक्षािा आहि सर्ाजािा हकल्ला, िोर्ा की नव्िर्ा असे झाले. परस्पर उिीद िी, खोटा 
र्ाहंत्रक र् लार्ा यार् शक्र्ी पिाला लावण्यािी परकाष्ठा झाली. त्यार् ळे हवरोधी शक्क्रं्शी संघषम करिे, 
एकसधंपिे दहलर्ािें प्रश्न वशेीला टागंिे द रापास्र् झाले. िी एक शोकाहंर्काि. बाबासािेबानंंर्र एन. 
हशवराज, दादासािेब गायकवाड यािें नेर्तत्व आले पि शकले ब जू शकली नािीर्. एन. हशवराज याचं्या 
हनवािानंर्र दादासािेबानंी ध रा साभंाळली िे खरे असले र्री पक्षार्ील वकील र्ंडळींनी त्यानंा प रेसा वाव 
हदला नािी. वाद हनर्ाि केले. पि अशािी वळेी, दादासािेब राजकीय आघाड्ावंर ठार्पिे उभे राहिले. 
हवहवध पक्षाशंी य र्ी करून हरपक्ब्लकन पक्षािे अहधकाहधक उरे्दवार हनवडून आले पाहिजे, असे त्यंिे 
प्रयत्न िोरे्. परंर्  १९५७ िे वषम सोडले र्र नरं्र त्यार् फारश ेयश आले नािी. यािे कारि नेर्तत्वािी द सरी 
भक्कर् फळी हनर्ाि िोऊ शकली नािी. िेिी आिे, िी फळी र्ाहत्त्वक पायावर आहि संघटनेिे र्ूलभरू् सूत्र 
घेऊन उभी रिायला िवी िोर्ी. पक्ष बाधंिीस र्ो एक आधार असर्ो. दादासािेबानंा त्या काळार् पक्ष 
एकसंघ राखर्ा आला नािी, िे खरे असले र्री अन्य नेत्याचं्या राजकीय र्ित्त्वांकाक्षार् ळे त्यानंा अनेकदा 
िार् टेकाव े लागले िेिी खरे आिे. त्याचं्या उत्तराधार्ील त्याचं्या हवकलागंरे्िा नािक लाभ अनेक 
स्वनार्धन्य दहलर् राजकारण्यानंी घेर्ला िे नाकारर्ा येर् नािी. ज्यानंी त्यािंा उपिास केला त्यानंा त्याि 
शलैीर् दादासािेबानंी उत्तर हदले. हविार व्यक्र् करण्यािी आहि हवरोधकानंा सडेर्ोड जबाब देण्यािा 
त्यािंा ख र्ासदारपिा प्रयत्याला येर्ो. “र्ी अडािी आिे. र्जजवळ हडग्री नािी. र्ी धोर्ऱ्या असं 
‘द रुस्र्’वाले म्ििर्ार्. रे् सगळं अगदी खरं आिे. र्लािी कबूल आिे. पि र्ला जे ‘धोर्ऱ्या’ म्ििर्ार्. 
त्यानंा र्ी असा प्रश्न हविारू इक्च्छर्ो की, ठीक आिे. आिे र्ी धोर्ऱ्या. पि अिो, र्ला धोर्ऱ्या म्िििारे 
र् म्िी... र् र्िा जन्र् धोर्रारू्नि झाला आिो ना!” (भारर्ीय हरपक्ब्लकन पक्ष: संपादक : राजक र्ार 
प्रलबाळे (पत. ५७) 

 
हवधानसभेर्, संसदेर् आहि राज्यसभेर् कर्मवीर दादासािेबानंी क ट ंबहनयोजन ग्रार्पंिायर्ी, 

कार्गार परिक्र, बौद्धानंा राजकीय सवलर्ी, दहलर् व बौद्धानंा लघ उद्योगासाठी सिकायम, र्िार वर्न 
हबल, इ. प्रश्नावर अभ्यासपूिम हविार र्ाडंले. अहर्शय प्रभावी वक्र्तमत्व आहि वैिाहरक सर्र्ोल, त्यानंी 
र्ाडंलेल्या हविारारू्न प्रर्ीर् िोर्ो. लोकप्रबोधक आहि लोकशािी अशी त्यािंी भहूर्का सार्त्याने जािवरे्. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािंी संबधं ियार् िळवळी उभारण्यार् आहि िळवळींिे नेर्तत्व 

करण्यार् आहि आंबेडकरी हविार लोकापंयंर् पोििहवण्यार् गेली. आपल्या ध्येयावर अहविल हनष्ठा, 
आत्र्हवश्वास आहि लोकजागरिािा ध्यास बाळगिाऱ्या दादासािेबािें कर्तमत्व अजोड आिे. डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरािंा हवश्वास त्यानंी संपादन केला िोर्ा. अनेक पक्षीय प्रश्नाचं्या संदभार् बाबासािेब त्याच्याशंी 
हविारहवहनर्य करीर् असर् आहि त्याचं्यावर कािी जबाबदाऱ्यािी टाकर् असर्. अशा या हवश्वास 
सिकायाबद्दल बाबासािेबानंी १४ एहप्रल १९३७ साली येवला येथे झालेल्या जािीर सभेर् उद गारे व्यक्र् 
केले िोरे्. 

 



           

“काळारार् सत्याग्रिाच्या वळेी र्ाझा भाऊराव गायकवाड प्रत्येक कसोटीवर शभंरी नंबरी 
सोन्यासारखा उर्रला आिे. िे सोने अहर्शय श द्ध आिे. सवम प्रकारच्या आगीरू्न रे् र्ावनू स लाखून हनघून 
रे् जसेच्यार्से श ध्द राहिले आिे. रे्व्िा र् र्िा खरा नेर्ा िाि आिे. िाि र्ाझा उजवा िार् आिे. त्याने 
सावमजहनक कायम, र् र्िी उन्नर्ी, र् र्िी प्रगर्ी िेि स्वर्ःच्या जीवनािे ध्येय र्ानले आिे. त्याला अन्य 
जीवन नािी.” 

 
(दादासािेब गायकवाड : जीवन व कायम : िहरभाऊ पगारे पत. १७०) 

 
❦ 
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Central Advisory Board for Harijan Welfare च्या सूिनेवरुन भारर् सरकारच्या सार्ाहजक स रक्षा 
हवभागाने (Social Security Department) १९६५ ला ‘The committee on untouchability, Economic 
and Educational Development of the Scheduled caste’ िी कहर्टी नेर्ली िोर्ी. या कहर्टीिे अध्यक्ष 
इल्लाए पेरुर्ल िोरं् म्ििून या कहर्टीस ‘पेरुर्ल कहर्टी’ असे संबोधण्यार् आले. श्री. बी. के. गायकवाड 
(दादासािेब गायकवाड) श्री. सी. दास, श्री. आर अच्छ र्न, श्री. पी. एल. र् ज र्दार, श्री. नारायि दीन व 
श्री. व्िी. व्िी. वझे (हवशषे कायमकारी अहधकारी, हवधी र्ंत्रालय) िे सभासद िोरे्. श्री. एस. एर्. हसद्द्ा 
हडसेंबर १०, १९६५ सार्ाहजक सर्रे्साठी झालेल्या िळवळी : एक अवलोकनला सभासद म्ििून रूजू 
झाले. या कहर्टीच्या उप-अध्यक्ष पदी (Chairman) म्ििून दादासािेब गायकवाडािंी सवान र्रे् नेर्िूक 
झाली. नरं्र पी. एल. र् ज र्दार यािें हनधन झाल्याने श्री. जीवनलाल जयरार् दास सभासद झाले. 
अस्पतश्यर्ा व इर्र प्रश्नािें गाभंीयम बघून पेरुर्ल कहर्टीने हवहवध राज्यारू्न व कें द्रशाहसर् प्रदेशारू्न ३० 
नार्हंकर् लोकानंा ‘स्वीकत र् सभासद’ करून घेर्ले. र्िाराष्ट्रारू्न श्री. आर. आर. टोंगा ओकंार, श्री. एि. 
टी. सोनाविे (खासदार) व श्री. एन. एस. काजरोळकर यानंा सभासद म्ििून स्वीकत र् केले. या कहर्टीिी 
पहिली बठैक ५ रे् १९६५ रोजी पार पडली. ३० जानेवारी १९६९ ला पेरुर्ल कहर्टीने त्यावळेिे कायदा व 
सर्ाजकल्याि रं्त्री श्री. पी. गोप्रवद रे्नन यानंा अिवाल सादर केला आहि पालमर्ेंटर्ध्ये ििेला ठेवावा 
अशी हवनंर्ी केली. 

 
या कहर्टीने केलेले सवेक्षि, काढलेले हनष्ट्कषम व सरकारला केलेल्या सूिना आहि कर्मवीर 

दादासािेब गायकवाड यानंी हदलेले बि र्ूल्य योगदान काय िोरे् िे आपि बघू. 
 

१.                                                                        
                                 (१९५५)                .      
                     इ                               ?         . 

२.                                                                       
                . 

३.                                                                  
                  . 

 
िी िोर्ी पेरुर्ल कहर्टीिी Terms of reference! पहिल्याि बठैकीर् अन सूहिर् जार्ींिे सरकारी 

नोकऱ्यार्ले आरक्षि पहरिार्कारक भरले, र्रि र्ागासवगीयािंा हवकास िोईल अशा प्रकारिी आग्रिी 
भहूर्का र्ाडंली व Terms of reference र्ध्ये या बाबींिा उल्लेख केला. ६ र्हिन्यार् पेरुर्ल सहर्र्ीने 
अिवाल सादर करावा, असे स रुवार्ीला ठरले िोरे्. पि प्रश्नािें गाभंीयम बघनू व उपलब्ध कर्मिारी वगम 
आहि साधन सार् ग्री पािर्ा ठरलेल्या कालावधीर् अिवाल सादर िोऊ शकला नािी. हडसेंबर १०,१९६६ 
ला अरं्हरर् अिवाल सादर केला. 

 



           

अिवाल ५ भागारं्ध्ये आिे. १. अस्पतश्यर्ा, २. हशक्षि, ३. आर्मथक पहरक्स्थर्ी, ४. अन . जार्ींसाठी 
उपलब्ध असलेला नोकऱ्या ५ अन . जार्ी व अन . जर्ार्ी आयोगािी कार् करण्यािी शलैी. 

 
ज लै १९६५ ला या सहर्र्ीने हवस्र्तर् प्रश्नावली र्यार करून प्राथहर्क संस्था व व्यक्र्ींकडून भरून 

घेर्ल्या. प्रश्नावली सवम प्रादेहशक भाषेर् भाषारं्रीर् करून योग्य व अिूक र्ाहिर्ी हर्ळवली. संकलन 
केलेल्या र्ाहिर्ीच्या आधारे हनष्ट्कषम काढले. जागच्याजागी अस्पतश्यर्ा प्रश्नािे स्वरूप बघण्यासाठी, 
कहर्टीने कािंी ठराहवक राज्यािंा व कें द्रशाहसर् प्रदेशािंा दौरा केला. दौऱ्यार् सभासदानंा आलेले अन भव 
थक्क करिारे आिेर्. दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली पेरुर्ल कहर्टी प िे, जळगाव नाहसक, र् ंबई, 
औरंगाबाद उस्र्ानाबाद व नागपूर व अर्रावर्ी हजल्यारं् आली िोर्ी. वरील हजल्याचं्या दौऱ्यार् ग्रार्ीि व 
शिरी पार्ळीवर अस्पतश्यर्ा पाळली जारे् का? यािी हिहकत्सा करून वरील दोन्िी पार्ळ्यावंर अस्पतश्यर्ा 
वगेवगेळ्या प्रकारार् पाळली जारे्, असे कहर्टींला सर्जले. ग्रार्ीि व शिरी भागार् रहसकानंा प्रदेशािें 
गाभंीयम पािून या कहर्टीने प्रर् ख खासदार, आर्दार, अन . जार्ी व अन . जर्ार्ी आयोगािे अध्यक्ष, 
स्वयंसेवी संघटनािे कायमकरे्, सर्ाजकल्याि खात्यािे अहधकारी व अन्य कर्मिारी आहि दहलर् 
वस्र्ीर्ील रहिवासी याचं्या भेटी घेर्ल्या वस्र्ीर्ील यावरून या कहर्टीने अन . जार्ीच्या बि आयार्ी 
प्रश्नािंा सूक्ष्र् अभ्यास करून - हसद्धारं् व अन भवाच्या पार्ळीिून - सरकारला ठोस सूिना हदल्या आिेर्, 
िे ध्यानार् येरे्. सूिनािंी कडक अरं्लबजाविी केल्यास भारर्ीय सर्ाजारू्न अस्पतश्यर्ा पूिमपिे नष्ट 
िोईल व दहलर्ानंा र्ानवी र्ूल्यािें दशमन िोईल. अशी भहूर्का र्ाडंली. 

 
र्ाहिर्ी सकंलन कररे्वळेी कहर्टीला आलेल्या बऱ्या-वाईट गोष्टींिे अन भव शब्दबद्ध केले आिेर्. 

सर्ाज कल्याि हवभागाने फार अल्प प्रहर्साद हदला, या हवषयी कहर्टीने आियमि व्यक्र् केले आिे. 
सर्ाजकल्याि हवभागिे अहधकारी कहर्टीच्या कायार् नेिर्ी िस्र्के्षप करीर् असर्. र्ात्र खालच्या 
स्र्रार्ील कर्मिारी सिकायम करीर् असर्. म्ििनू त्यािें खास आभार या कहर्टीने र्ानले आिेर्. जो 
हवभाग दहलर्ाचं्या कल्यािासाठी हनर्ाि केला त्यािी उदासीनर्ा बघून कहर्टीने नाराजी व्यक्र् गेली 
आिे. 

 
कहर्टीिे अध्यक्ष इल्लाएपेरुर्ल अधून-र्धून आजारी असर् म्ििून सवम जबाबदारी उप-अध्यक्ष 

म्ििून दादासािेबावंर येऊन पडली. दादासािेबानंी रात्री दोन-दोन वाजेपयंर् जागनू अहधकाऱ्यानंा 
श्र हर्लेखन (dictation) देर् असर्, अशी र्ाहिर्ी लेख हलहिर् असर्ाना सर्जली. लोकसेवा आयोगािे 
र्ाजी अध्यक्ष एर्. एल. शिारे यानंी िी आठवि कायमकत्यांना साहंगर्ली आिे, असा संदभम आिे. 

 
यावरून िा अिवाल र्यार करण्यार् दादासािेबाचं्या हसिािंा वाटा आिे असे ठळक स्वरुपार् 

हदसरे्. 
 
या अिवालाच्या पहिल्या भागार् ‘अस्पतश्यर्ा’ या सर्स्येबाबर् ििा आिे. अस्पतश्यर्ा नष्ट 

करण्यासाठी केलेले कायदे, अस्पतश्यरे्िे हवहवध प्रकार, अस्पतश्यर्ा िद्दपार करण्यासाठी अशासकीय व 
शासकीय संघटनानंी केलेले प्रयत्न व १९५५ च्या कायद्यािी कायमशलैी या हवषयािी प्रदीघम र्ाहिर्ी आिे. 
अस्पतश्यरे्ला धार्मर्क व राजकीय आधार असून र्ी जार्ीव्यवस्थेशी आहि सार्ाहजक संरिनेशी हनगडीर् 
आिे. र्ी नष्ट करण्यासाठी सार्ाहजक सरंिना जर्ीनदोस्र् करुन नवीन र्ूल्ये हनर्ाि करावी लागर्ील 
असे प्रहर्पादन केले. त्यािबरोबर भारर्ीयािंी र्ानहसकर्ा बदलिे गरजेिे आिे असे हनदशमनास आिनू 



           

हदले. अस्पतश्यर्ा नष्ट करण्यासाठी सार्हजक संरिना जर्ीनदोस्र् करुन नवीन र्ूल्ये हनर्ाि कराव े
लागर्ील असे प्रहर्पादन केले. अस्पतश्यर्ा नष्ट करण्यासाठी भारर्ीयािें प नमसार्ाजीकरि करिे 
अत्यावशक आिे असी नोंद कहर्टीने केली आिे. 

 
१९५५ सालिा कायदा पारीर् करण्यापूवी अस्पतश्यरे्िे उच्चाटन करण्यासाठी १५ राज्यानंी कायदे 

केले िोरे्. र्िाराष्ट्रार् The Bombay Harijan (Removal of civil Disabilities) Act, 1947. कायदे 
अक्स्र्त्वार् िोरे्. या सवम कायद्यािंी धार बोथट असल्यार् ळे अस्पतश्यरे्िा प्रश्न हनकालार् हनघाला नािी. 
म्ििून भारर् सरकारने स्वारं्त्रयानरं्र १९५५ ला Untouchability Offence Act पास करुन कायद्याने 
अस्पतश्यर्ा नष्ट झाली असे प्रहर्पादन केले. त्यािबरोबर घटनेर्ील १७ व्या कलर्ानूसार अस्पतश्यर्ा 
संप ष्टार् आली व जो कोिी अस्पतश्यर्ा पाळील त्यास सक्र् दंडािी हशक्षा देण्यािी व्यवस्था केली गेली. 

 
र्थाहप, अस्पतश्यर्ा हनरहनराळ्या प्रकारार् कशी पाळली जारे् यािे हवविेन या अिवालार् हदले 

आिे. उदा : गावाने अस्पतश्यावंर टाकलेला बहिष्ट्कार, िॉटेलार्, सार् दाहयक पािवठ्ावर व र्ंहदरार् 
अस्पतश्यानंा केलेल्या र्ज्जाव, न्िावी व धोबी सेवा बंदी इ. 

 
अस्पतश्यर्ा नष्ट करण्यासाठी अशासकीय संघटनानंी केलेल्या कायािी नोंद घेर्ली आिे. त्याि 

बरोबर कें द्र शासनािी व राज्य सरकारािंी िी प्रथा नष्ट करण्यासाठी नैहर्क जबाबदारी आिे, असे स्पष्ट 
शब्दार् साहंगर्ले आिे. 

 
या कहर्टीने पंिायर्ी राज्य संस्थािंी अस्पतश्यर्ा प्रश्नासबंंधीिी भहूर्का र्ीन पार्ळ्यावरून 

बंघण्यािा प्रयत्न केला आिे. 
 

१.                                                                              
                 ? 

२.                               -                     ? 
३.                                                             ? 

 
वरील र्ीन स्र्रावरील अंर्लबजाविी गाभंीयमपूवमक िोर् नसल्याने पेरुर्ल कहर्टीने खंर् व्यक्र् 

केली आिे. 
 
अन . जार्ीच्या रोजगार हवषयीच्या आकत हर्कंधािी (Pattern) र्ाहिर्ी हदली आिे. अन . जार्ींिे 

हवहवध रोजगार के्षत्रार् शकेडा प्रर्ाि हकर्ी आिे यािी पाििी केली व यािी आघाडीवरील हित्र हकर्ी 
प्रिर्ाजनक आिे िे हनदशमनास आिून हदले. अन . जार्ीिे कार्गार िे शरे्र्जूर व इर्र गहलच्छ व्यवसायार् 
र्ोठ्ा प्रर्ािार् असून, त्याचं्या कल्यािासाठी त्यानंा या व्यवसायारू्न काढून हविकार्, क टीर उद्योग, 
बास्केट बनहविे, लोिार, स र्ार गवडंी व डाळर्ीलर्जूर इत्यादी व्यवसायार् आििे र्ित्त्वािे आिे, अशी 
व्यविायम सूिना अिवालार् हदली आिे. 

 
दादासािेबानंी १९६४ ला भहूर्िीनानंा जर्ीन हदली पाहिजे, त्यासाठी संघषम करिे िे वादार्ीर् 

आिे. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंर्र दहलर्ाचं्या र्ूळ प्रश्नाला िार् घालून त्यासाठी प्रिंड सत्याग्रि केला. 



           

दहलर् भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिार्ध्ये लाखो लोक र् रंुगार् गेल्यािी नोंद आिे. ‘कसेल त्यािी जर्ीन पि 
नसेल त्यािे काय? असा रोकडा सवाल दादासािेबानंी शासनास हविारला िोर्ा. त्यानंी अन . जार्ीच्या 
सक्षर्ीकरण्यासाठी जर्ीनीिे पटे्ट देण्यार् यावरे् अशी आग्रिी भहूर्का लावनू धरली. दादासािेबाचं्या या 
दूरदूष्टीिे प्रहर्प्रबब पेरुर्ल कहर्टीच्या अिवालार् हदसून येरे्. दहलर् भहूर्िीनानंा जहर्नीिे पटे्ट वाटप 
करण्यासाठी र्ीन र्ागम असू शकर्ार् असे ठिकावनू साहंगर्ले. 
 

१.                            . 
२.                                                   
३.      ,                             .                                  १८ 

      ,      १९६५      ३९, १६, ६७६                                    
         ,                    . (  .   . ११७)                          
                                            ,                           
५                                  ,                                    
                             ,                                        
   .                           .                                      
                             ,                        ‘          ’      
   इ                                  . 

 
शरे् र्जूरासाठी र्जूर सिकारी ससं्था, वतद्धासंाठी पेन्शन, पक्ब्लक सेक्टरर्ध्ये ५०% कार् 

भहूर्िीन शरे्र्ज ंराना राखून ठेवाव,े त्यानंा शासनाने घरक लं द्यावी, साफसफाई करिाऱ्या र्ज रानंा घरे 
बाधूंन द्यावीर्. जेिेकरून त्याचं्या गहर्शीलरे्स िार्भार लागेल. िेि उहद्दष्ट डोळ्यासर्ोर ठेवनू हर्सऱ्या 
पंिवार्मषक, योजनेर् ३२० लाख रुपयािें प्रयोजन केले गेले आहि त्यापैकी या योजनेवर २२८·७९ लाख रु. 
खिम केले गेले. 

 
हशक्षि िा र्ािसाच्या सवांगीि हवकासािा र्ित्त्वािा घटक आिे. म्ििून अन . जार्ींिा सवांगीि 

हवकास करण्यासाठी, त्यािंा शकै्षहिक र्ागासलेपिािा हविार हवहनर्य करुन ठोस सूिना कहर्टीने केल्या 
आिेर्. कर्ालीिे दारीद्र्य व शकै्षहिक स हवधािंी उपलब्धर्ा नसल्यार् ळे िी रं्डळी र्ागासलेली आिेर्. 
रे्व्िा त्याचं्या शकै्षहिक प्रगर्ीसाठी प्राथहर्क हशक्षिावर शासनाने लक्ष कें द्रीर् केले पाहिजे. प्राथहर्क 
स्र्रावरील र् लं व र् ली यािंी गळर्ी थाबंहवण्यासाठी कहर्टीने अनेक उपाय स िहवले आिेर्. उदा. : 
द पारिे जेवि र्ोफर् देिे, प स्र्कं व लेखन सार्ग्रीिे र्ोफर् वाटप, हवद्या्यांना हर्ळिारी हशष्ट्यवतत्ती 
वळेेवर द्यावी, वसहर्गति बाधंिे, प्रहशहक्षर् हशक्षकािंी हनय क्र्ी करिे, र्ाहंत्रक व वैद्यकीय हशक्षिार् सवलर् 
देण्यार् यावी. सर् द्रापार (Over Seas) हशष्ट्यवतत्ती देिे, सैहनकी शाळा व आश्रर्शाळेर् र् लानंा सवलर्ी 
देिे, र् लींच्या हशक्षिावर भर देऊन वसहर्गति बाधूंन त्यानंा व्यवसायाहभर् ख हशक्षि देण्यार् याव.े 

 
भारर्ीय सर्ाजार् सर्ानर्ा आिण्यासाठी व लोकशािी व्यवस्थेच्या यशासाठी स्रीयानंा हशक्षि देिे 

र्ोलािे आिे, असा उल्लखे झाला आिे. 
 
पेरुर्ल कहर्टीच्या अिवालाच्या ४ ्या भागार् अन .जार्ीच्या व्यक्र्ींिे कें द्रशासनाच्या 

नोकऱ्यार्ील प्रहर्हनधीत्व हकर्ी आिे, यािी र्पशीलवार र्ाहिर्ी आिे. र्ागासवगीयािंी नोकऱ्यारं् भरर्ी 



           

कधी करावी, बढर्ी, वयािी अट, आरहक्षर् जागािंा अन शषे प ढे कसा ओढावा, राखीव पद ख ले 
करण्याहवषयीिे हनयर् आहि वगम १ व वगम २ संवगार्ील अन शषे र्ात्काळ भरण्याहवषयी पाळावयािी 
र्त्परर्ा, रेल्वे, भारर्ीय परराष्ट्र सेभेर् (I.F.S), लोकसेवा आयोगाने राखीव जागा कशा भराव्या यािा 
आराखडा, स रक्षा-सेवारं्ध्ये वाटा, या संबधंी व्यविायम सूिना र्ाडंला आिेर्. 

 
कें द्रसरकार व राज्यसरकारंच्या नोकऱ्यार् राखीव जागा पहरिार्कारक भरण्यासाठी ‘Central 

Executive Authority’ िी स्थापना करावी. असी भहूर्का लावनू धरली. नोकऱ्यार्धील आरक्षि करण्या 
संदभार् राज्यानंी टाकलेले पाऊल असर्ाधनकारक आिे, असे कहर्टीिे र्र् आिे. न्यायालयार् (उच्च व 
हजल्िा सत्र न्यायालय) र्ागासवगीयािंी भरर्ी करावी, स्थाहनक संस्थारं्ध्ये नोकऱ्या व खादी व 
ग्रार्उद्योगार् राखीव जागा भरण्यासाठी Recrutment Board राज्यपार्ळीवर हनर्ाि कराव ेव त्यार्ाफम र् 
राखीव पदे भरण्यार् यावी. राज्याच्या हनरहनराळ्या हवभागानंी नोकर भरर्ी करण्याहवषयीिी र्ाहिर्ी, 
उरे्दवारािी पात्रर्ा व नोकरी हवषयी अन्य र्पशील बोडाकडे द्यावा. र्ागासवगीय उरे्दवार र्यार 
करण्यासाठी बोडाने वळेोवळेी परीक्षा घ्यावी व त्याचं्यासाठी हशकविी वगम काढावे. पात्र उरे्दवारािंी यादी 
र्यार ठेवनू र्ी जागा हनघर्ाि, राज्याच्या हवहवध हवभागास उरे्दवार उपलब्ध करून द्यावरे्. र्ाहिर्ी 
संकलीर् करुन राखीव जागािंी र्पशील हदला आिे. Central Executive Authority व Recrutment 
Board िी कायमकक्षा वाढवनू राखीव जागािें धोरिािंी स लभ पद्धर्ीने अंर्लबजाविी करावी; असा 
र्ोलािा सल्ला कहर्टीने हदला आिे. पेरुर्ल कहर्टीने अधोरेहखर् केलेल्या सूिना बहघर्ल्यास 
र्ागासवगीयाचं्यार् सार्ाहजक गहर्शीलर्ा आिण्यासाठी भारर्ीय नोकरशािीला व हवकासािे धोरि 
ठरहवण्यानंा ‘कत र्ी कायमक्रर्’ (Action Plan) हदला आिे, असेि लक्षार् येरे्. 

 
नोव्िेंबर १९५० साली घटनेर्ील ३३८ कलर्ान्वये भारर् सरकारने अन . जार्ी व अन .जर्ार्ी 

आयोग स्थापन केला आिे. या आयोगािी प नबांधिी करून त्यािी कायमकक्षा व यंत्रिा सक्षर् करून पूिम 
देशार् त्यािे जाळे पसरावे, जागच्या जागी िौकशी करण्यासाठी व लोकाचं्या र्क्रारीिी नोंद करण्यासाठी 
स्थाहनक पार्ळीवर आयोगािी यंत्रिा हनर्ाि करिे अत्यावश्यक आिे. िा आयोग शोभेिी वस्रू् न रािर्ा 
आयोगाला हवशषे अहधकार, जबाबदारी आहि कत र्ी करण्यासाठी कायदेशीर अहधकार हनहिर् ठरवनू हदले 
पाहिजेर् असे ठरवनू हदले पाहिजे असे ठासून साहंगर्ले आिे. 

 
थोडक्यार्, आपल्या सर्ाजारू्न अस्पतश्यर्ा नष्ट केल्याहशवाय सर्ानर्ा, न्यायावर व आधारलेला 

सर्ाज हनर्ाि करिे अशक्य आिे, त्यािबरोबर लोकशािीच्या वाढीसाठी न्यायावर आधारलेला सर्ाज 
हनर्ाि करिे, िे भारर्ीयािे कार् आिे असा अथम ध्वहनर् िोर्ो. 

 
र्ागासाचं्या कल्यािासाठी उपलब्ध असलेली धोरिे प्रार्ाहिकपिे राबहवली जावीर् असा आग्रि 

पेरुर्ल कहर्टीने धरला आिे. जर्ीन वाटपासबंंधी दादासािेब गायकवाडािी स िहवलेले उपाय र्र लाख 
र्ोलािे आिेर्. खेड्ापाड्ारं् जाऊन कहर्टीने ग्रार्ीि-नागरी दहलर्ाचं्या व्यथा जािून घेर्ल्या व त्यावर 
ठोस उपाय अिवालार् सूिहवले. एक नवीन दृष्टी (Vision) देिारा कत हर्कायमक्रर् पेरुर्ल कहर्टीने हदला 
आिे. कहर्टीने स िहवलेले उपाय आजघडीलािी हकर्ी लागू िोर्ार्, रे् ध्यानार् येरे्. कहर्टीच्या सवम 
सभासदािें व हवशषेर्ः कर्मवीर दादासािेब गायकवाडािें शासनाने व र्ागासवगीयाने ऋि व्यक्र् केले 
पाहिजे. दादासािेबाचं्या जन्र्शर्ाब्दी वषार्ध्ये त्याचं्या कायािी दखल घेऊन त्यान सार कायमक्रर् आखिे 
हिर्ावि आिे. कहर्टीच्या सवम सभासदानंा व हवशषेर्ः दादासािेबानंा र्ाझे कोटी कोटी प्रिार्. 
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कर्मवीर दादासािेब गायकवाड, १९५७ र्ध्ये झालेल्या लोकसभेच्या हनवडि कीर् संय क्र् र्िाराष्ट्र 
सहर्र्ीिे उरे्दवार म्ििून नाहशक र्र्दारसंघारू्न लोकसभेवर हनवडून गेले. १९५७ रे् १९६२ या 
कालावधीर् हरपक्ब्लकन पक्षािे प्रहर्हनधी म्ििून त्यानंी अनेक हवषयावंर संसदेर् आवाज उठहवला. 
सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याशंी अगदी सभापर्ींपासून र्र अनेकापंयंर्, त्यािें जनरे्च्या प्रश्नावरुन खटके 
उडर्. सवम उपेहक्षर् व र्ागासवगीय नागरीकावंरील अत्यािार, त्यािें हशक्षि व न्याय्य अहधकार आहि 
आरक्षिाच्या प्रश्नावंर त्यानंी सर्र् आवाज उठहवला. कादं्यािा प्रश्न, सिकारार्ील अडििी, कार्गार 
िळवळ, नाहशक रोडच्या इंहडया हसक्य हरटी पे्रसिा संप आदी अनेक हवषयावंर त्यानंी हवहवधागंी, 
अभ्यासपूिम ििा घडवनू आिली आिे. पहंडर् जवािरलाल नेिरू, पंहडर् गोप्रवद वल्लभ पंर् यासंारख्या 
संसदपटंूिा सिवास त्यानंा लाभला. हवहवध हवषयावंरील ििेर् त्यानंी भाग घेर्ला. अन सूहिर् जार्ी व 
अन सूहिर् जर्ार्ीच्या आय क्र्ानंी सादर केलेल्या हवहवध अिवालावंर त्यानंी अभ्यासपूिम भाषिे केली. 
आरक्षि आहि त्यासाठीच्या लढाईर् त्यािें योगदान र्ित्त्वपूिम आिे. र्ागासवगीयाचं्या सवलर्ी व आरक्षि 
िा हवषय सार्ाहजक पाप्रठब्याहशवाय कागदावरि कसा राहिला; त्याबाबर् शासन व प्रशासनार्िी कशी 
उदासीनर्ा आिे याहवषयी आय क्र्ाचं्या अिवालावरि ििेर् त्यानंी केलेले भाषि अभ्यासपूिम आिे. या 
अिवालाबाबर् झालेल्या ििेिा कािी भाग येथे देर् आिोर्. 

 
दादासाहेब गायकवाड : आदरिीय सभापर्ी र्िोदय, भारर्ाच्या र्ाननीय राष्ट्रपर्ींनी २६ नोव्िेंबर 

१९४९ ला राज्यघटनेिा स्वीकार केल्यावर यार्ील कलर् ३३८ न सार अन सूहिर् जार्ी व अन सूहिर् 
जर्ार्ींच्या हिर्ािें रक्षि करण्यासाठी १९५० र्ध्ये एका हवशषे अहधकाऱ्यािी नेर्िकू करण्यार् आली. 
अन सूहिर् जार्ी व जर्ार्ीच्या नागहरकाचं्या िक्कांशी हनगडीर् सवम घटनािंी िौकशी करून त्याबाबर् 
र्ाननीय राष्ट्रपर्ींना त्याबाबर् अिवाल सादर करिे िे या अहधकाऱ्यािें कार् आिे. राष्ट्रपर्ी या प्रकरिािंी 
शिाहनशा करून सबंंहधर्ानंा योग्य रे् हदशादशमन करू शकर्ील. त्याबाबर्िी कारिर्ीर्ासंा संसदेच्या 
दोन्िी सभागतिाप ढे ठेवर्ील. म्ििून अन सूहिर् जार्ी-जर्ार्ी आय क्र्ािंा १९५७-१९५८ िा अिवाल 
हविारार् घेर्ल्यावर याबाबर् संबंहधर् अहधकाऱ्यानंी या घटकाचं्या कोित्या हिर्ािें रक्षि केले आिे. 
सरकारने त्यावर काय कारवाई केली आिे? 

 
सवमप्रथर् र्ी राज्यघटनेच्या कलर् १७ बाबर् बोलू इक्च्छर्ो. या कलर्ार् म्िटले आिे, ‘अस्पतश्यर्ा 

हनर्ूमलन करण्यार् आले आिे. कोित्यािी स्वरूपार् अस्पतश्यर्ा पाळिे ग न्िा आिे. अस्पतश्यर्ा पाळण्यािी 
सक्र्ी करिे ग न्िा असून र्ो हशके्षस पात्र असलेला ग न्िा आिे.’ 

 
शासनाने अस्पतश्यर्ा हनवारि हवधेयक आिले आिे. िे अस्पतश्यर्ा हनर्ूमलन कायदा हवधेयक १९५५ 

र्ध्ये र्ंजूर झाले आिे. र्ग आर्ा आपल्याप ढे प्रश्न आिे की, अस्पतश्यर्ा नष्ट झाली आिे काय? आय क्र् 
त्याचं्या अिवालार् म्ििर्ार्, ‘उपलब्ध र्ाहिर्ीन सार र्ध्यप्रदेशार् असे हनदशमनास आले आिे की, १९५५, 
१९५६ आहि १९५७ र्ध्ये या कायद्यान्वये अन क्रर् २७, ४२ आहि ३३ र्क्रारी प रेसा प रावा नसल्याने दाखल 
करण्यार् आल्या नािीर्. िी पहरक्स्थर्ी असे सूहिर् कररे् की, अद्यापिी लोक अशा प्रकरिारं् प राव े
देण्यास प ढे येर् नािीर्. या कालावधीर्ील बि सखं्य प्रकरिारं् प्रथर्दशमनी असे हदसरे् की, 



           

र्ागासवगीयािंी अशी र्ानहसकर्ा वाढर् आिे की, अन्य सर्ाजाबरोबरि शारं्रे्ने रािाव.े आिे त्या 
पहरक्स्थर्ीशी जर्वनू घ्यावे.’ 

 
र्ाझ्या र्रे्, आय क्र्ानंी व्यक्र् केलेले र्र् बरोबर नािी. ग्रार्ीि भागार् र्ागासवगीय सर्ाजाला 

प्रिदंूच्या दयेवर सोडण्यार् आले आिे. त्यानंा पूिमर्ः आहि र्नापासून प्रिदंूच्या र्जीवरि अवलंबून रािाव े
लागरे्. रे् स्वयंपूिम नािीर्. अडििीच्या वळेी र्ागासवगीय सर्ाजाला बि संख्याक प्रिदंूच्या स्वाधीन िोऊन 
त्याचं्या र्र्ाप्रर्ािे वागाव ेलागरे्. त्यानंी बि संख्याक प्रिदंूच्या र्नाहवरुद्ध कािीिी केले र्र त्यािंा छळ 
केला जार्ो. त्याचं्यावर बहिष्ट्कार टाकला जार्ो. त्यानंा र्ारिी खावा लागर्ो. 

 
या बहिष्ट्काराबाबर् अहधक ख लासेवार सागंण्यासाठी र्ाझ्याकडे प रेसा वळे नािी. िा बहिष्ट्कार 

म्ििजे र्ागासवगीयानंा कािीिी हर्ळू नये अशी व्यवस्था आिे. त्यानंा जगिे अशक्य करिे, त्यानंा गावार् 
रािून त्यािंी भाकरी याि बि संख्याक सर्ाजाच्या िाकरीवर अवलंबून असरे्. अगदी त्यानंा नैसर्मगक 
हवधीला जायिे असले, र्र त्यासाठी गावार्ील याि लोकाचं्या जहर्नीवर जाव ेलागरे्. र्ाझी अशी र्ाहिर्ी 
आिे, की पंजाब राज्यार् जवळजवळ हदल्लीर् र्ागासवगीय सर्ाजाला ख ल्या र्दैानावंर नैसर्मगक हवधीसाठी 
जाण्यास र्ज्जाव करण्यार् आला आिे. त्यार् ळे त्यानंी आपल्या लिानशा झोपड्ारं् शौि खडे्ड खोदले 
आिेर्. र्ी स्वर्ः रे् पाहिले आिे. अन सूहिर् जार्ी-जर्ार्ीसाठीच्या आय क्र्ानंीिी रे् पाहिले आिेर्. िी 
पहरक्स्थर्ी आिे. 

 
एक सदस्य : िे ि कीिे आिे. 
 
दुसरा सदस्य : िे बरोबर आिे. 
 
सभापर्ी : शारं् व्िा, आर्ा आपि सदस्यािे ऐकून घेऊ. 
दादासािेब गायकवाड : र्ला याबाबर् सरकारला एक प्रश्न हविारायिा आिे. सरकारिे कधी 

अन सूहिर् जार्ी, अन सूहिर् सर्ार्ीच्या नागहरकानंा स्वयंपूिम करण्यासाठी प्रयत्न केले आिेर्? याबाबर् 
र्ाझे उत्तर ‘नािी’. त्यानंी कािी केले असेल र्र त्यानंी स्पष्टीकरि करावे. 

 
जेव्िा अन सूहिर् जार्ीच्या नागहरकानंी लागवडीसाठी अनेक हठकािी शासकीय जहर्नी 

र्ाहगर्ल्या रे्व्िा त्याला नकार देण्यार् आला. जर त्यानंा स्वर्ःिा व्यवसाय अथवा उद्योग स रु करायिा 
असला र्र जसे अनेक र्ान्यवर सदस्यानंी साहंगर्ले त्याप्रर्ािे, त्यािें पूवमज पूवी र्ो उद्योग, व्यवसाय 
करीर् नव्िरे्, असे सागंनू त्यानंा परवाना हदला जार् नािी. जसे कािी व्यवसाय करिे आहि परवाना 
हर्ळविे; कािी लोक आहि सर्ाजघटकािंी र्क्रे्दारी झाली आिे. िे लगेिि थाबंायला िवे. आम्िी र्शी 
र्ागिी केली आिे. र्सा प्रस्र्ाविी कें द्रीय सल्लागार र्डंळाकडे सादर करण्यार् आला आिे. िा प्रश्न 
स टण्यासाठी सगळ्यानंी लक्ष घालूनिी हकर्ी कालावधी जाईल, िे सागंर्ा येर् नािी. 

 
एक सदस्य : र्ो प्रस्र्ाव वाहिज्य रं्त्रालयाने फेटाळला आिे. 
 
श्री. गायकवाड : िे स रूि आिे. आय क्र् आपल्या अिवालार् पतष्ठ क्रर्ाकं १५ वर म्ििर्ार्. 

‘र्ध्यप्रदेश आहदवासी हवकास संिालनालयाने राज्यार्ील गावािंी एक यादी र्यार केली आिे. त्यार् ज्या 



           

गावारं् अद्यापिी अस्पतश्यर्ा पाळली जारे् त्या गावािंा सर्ावशे आिे. राज्याच्या आठ हजल्यारं्ील ३,२६० 
गावािंा त्यार् सर्ावशे आिे. ओहरसा राज्य सरकारने आठ हजल्यारं्ील ८,६०६ गावािंी यादी कळहवली 
आिे. त्यानंी कािी नावािंािी उल्लेख केला आिे. त्यािा उल्लखे करण्यािी, ओहरसा राज्यार्ील अन्य 
हजल्यार्ील र्ाहिर्ी अद्याप प्राप्र् झालेली नािी. 

 
र्िोदय, र्ध्यप्रदेशार्ील आठ हजल्यारं्ील ३,२६० गाव ेआिेर्, हजथे अस्पतश्यर्ा पाळली जारे्. 

ओहरसार्ील ८,६०६ गावारं् हजथे अस्पतश्यर्ा पाळली जारे् त्या हठकािी या अिवालावर सरकारने काय 
कायमवािी केली आिे. सरकारला घटना आहि त्यानंी र्जूंर केलेल्या या कायद्याबाबर् थोडीशीिी 
सिान भरू्ी असेल, र्र र्ग त्यानंी याबाबर् काय केले? जर कािी केले नसेल र्र का केले नािी? जे 
अस्पतश्यर्ा पाळर्ार् त्या ग्रार्स्थावंर सरकार खटले का दाखल करीर् नािी? 

 
र्ला र्ाहिर्ी आिे, की ‘अन सूहिर् जार्ी, अन सूहिर् जर्ार्ी आय क्र्ािें िे कर्मव्य आिे, की त्यानंी 

याबाबर् सरकारला र्ाहिर्ी द्यावयािी असरे्. र्ात्र सरकारलाि त्याबाबर्िी कारवाई करायिी असरे्. र्ग 
याबाबर् सरकारने काय कारवाई केली याबाबर् र्ला जािनू घ्यायिे आिे. (गोंधळ...) रे् कािीिी 
कारवाई करिार नािीर्.’ 

 
आर्ा र्ी हवहिरींकडे वळर्ो. सावमजहनक हवहिरीरू्न पािी भरण्यास परवानगी नसलेली एक घटना 

नािी; र्र िजारो आहि िजारो घटना घडलेल्या आिेर्. त्यानंा सावमजहनक हवहिरींरू्न पािी भरु हदले जार् 
नािी. जेव्िा आम्िी त्याबाबर् र्ाहिर्ी र्ागर्ो रे्व्िा र्ाहिर्ी उपलब्ध नािी असे साहंगर्ले जारे्. आय क्र्ानंी 
िे या अिवालार् नर्ूद केले आिे. हबिारे आय क्र् र्री काय करर्ील? रे् फार र्र कें द्र सरकारला र्ाहिर्ी 
िवी असल्याबाबर् राज्य सरकारला पत्र हलिू शकर्ार्. जेव्िा त्यानंा र्ाहिर्ीि उपलब्ध केली जार् नािी, 
रे्व्िा रे् र्री काय करिार? याला सरकार जबाबदार आिे. 

 
इथे एक गोष्ट र्ी नर्ूद केली पाहिजे, की कें द्रार् आहि केरळिा अपवाद वगळर्ा बि संख्य राज्यारं् 

काँगे्रस पक्ष सते्तवर आिे. म्ििूनि या संदभार् एखादी र्ाहिर्ी र्ागहवल्यावर र्ी देण्यास का नकार हदला 
जार्ो? 

 
श्री. एर्. आर. कत ष्ट्िा (करीर्नगर राखीव र्र्दार संघ) : त्याचं्याकडे र्ाहिर्ी नािी. 
 
अन्य सदस्य : त्यानंा त्यार् रस नसर्ो. 
 
श्री. गायकवाड : र्ाझ्या आदरिीय सिकाऱ्यानंी कािीिी र्रे् व्यक्र् केली असली र्रीिी, 

सरकारकडे र्ाहिर्ी असरे्, र्ात्र त्यानंा सादर करण्यािे धाडस िोर् नािी. जर िी र्ाहिर्ी सगळ्याचं्या प ढे 
आली, र्र त्यानंा िार् जोडून क्षर्ायािना करावी लागेल. कारि िजारो हठकािी अशा सावमजहनक हवहिरी 
आिेर्, की ज्या र्ागासवगीयानंा ख ल्या नािीर्. नवीन हविीरी खोदण्यासाठी सरकारिे नव ेधोरि असे 
आिे, की जर नवी सावमजनीक हविीर खोदायिी असेल र्र ग्रार्स्थानंी पन्नास टके्क वाटा उललला पाहिजे. 
जेव्िा असा प्रश्न उपक्स्थर् िोर्ो, रे्व्िा गावार्ील बि संख्य प्रिदू र्ंडळी म्ििार्ार्, ‘जर हविीर 
सगळ्यासंाठी ख ली असेल र्र आम्िी पन्नास टके्क वाटा का उिलावा. नैसर्मगकपिे गावार्ील िे लोक 
आपला पन्नास टके्क वाटा देर् नािी आहि दहलर् लोक खूपि गरीब असल्याने रे् पन्नास टके्क वाटा देण्यािी 



           

त्यािंी पहरक्स्थर्ीि नसरे्. त्यार् ळे असे हदसेल की, ग्रार्ीि भागार् एकिी हविीर बाधंण्यार् आलेली नािी. 
आपि येथे वार्ान कूहलर् सभागतिार् बसलो आिोर्, र्ात्र खेड्ार् गेलो र्र हदसेल की, दहलर्ानंा 
सावमजहनक हवहिरींवर पािी भरण्यासाठी र्ासन् र्ास वाट पिावी लागरे्. जर त्यानंा कोिी पािी हदले 
नािी र्र त्यानंा गटारािे पािी प्याव ेलागेल. आदरिीय र्ंत्री र्िोदय, श्री. दार्ारस द्धा िे सर्जून घेर्ील 
अशी अपेक्षा करुया. रे् आर्च्याबरोबर आले र्र आम्िी त्यानंा िे सवम दाखवू.’ 

 
ज्या गावार् सावमजहनक हवहिरी नािीर्, रे्थे खाजगी हवहिरी आिेर्. प्रिदू सर्ाज त्यािंी र्िान या 

खाजगी हवहिरींच्या पाण्यावर भागव ूशकर्ो. दहलर् वगळर्ा सगळे लोक या हवहिरींवर जाऊन पािी घेऊ 
शकर्ार्. जर आम्िी सरकारकडे जाऊन िी व्यथा र्ाडंली र्र रे् सागंर्ार् र्ी खाजगी हवहिर आिे. 
र् म्िाला खाजगी हवहिरींवर पािी भरण्यास परवानगी हर्ळिार नािी. 

 
याबाबर् र्ाझी अशी हवनंर्ी आिे, की सरकारने याबाबर् प ढे याव ेआहि यावर पहरिार् िोऊ शकेल 

अशी घोषिा करावी की, हपण्याच्या पाण्यासाठी असलेली कोिर्ीिी हविीर र्ग र्ी सावमजहनक असो वा 
खाजगी; र्ी सगळ्यासंाठी ख ली करण्यार् येईल. एवढेि नव्िे र्र र्ाझा असा प्रस्र्ाव आिे, की हदल्लीर् 
ज्याप्रर्ािे झोपडपट्टी हनर्ूमलनासाठी पोहलसािें खास पथक आिे, रे् अनहधकत र् झोपड्ा पाडून त्या फेकून 
देर्ार्. त्याप्रर्ािे शासनािे स्वरं्त्र पोहलस पथक असाव.े या पथकाने केवळ अशा सावमजहनक हवहिरींिा 
शोध घेऊन त्या अन सूहिर् जार्ीच्या नागहरकासंाठी ख ल्या झाल्या आिेर्, की नािी िे पिाव.े (गोंधळ...) 
आहि र्ाझा प्रस्र्ाव आिे, की त्या पथकािा प्रर् ख अन सूहिर् जार्ीर्ील असावा. र्ो याबाबर् अहधक 
गाभंीयाने कार् करील. इर्र सर्ाजािे पोहलसिी त्या पथकार् असावरे्, र्ात्र पथकािा प्रर् ख अन सूहिर् 
जार्ीर्ीलि असावा, र्ो त्या सर्ाजाच्या लोकासंाठी अहधक रस घेईल. 

 
श्री. सोिविे (सोलापूर) : त्या पथकािे हनयतं्रि गति र्ंत्रालयाकडे का नसाव?े 
 
श्री. गायकवाड : र्ी कलर् २३ आहि ४३ कडे येर्ो. कलर् २३ म्ििरे्, ‘वठेहबगारी आहि हभकारी 

आहि अशा प्रकारिी अन्य कारे् प्रहर्बहंधर् आिेर्, याबाबर् कािी उल्लंघन िोर् असेल र्र त्याबाबर् 
कायद्यान्वये रे् हशके्षस पात्र आिेर्.’ 

 
कलर् ४३ : 
 
‘राज्यानंी याबाबर् खबरदारी घ्यावी, की सवम कार्गार, शरे्करी, औद्योहगक अथवा अन्य कार्गार 

यानंा हर्ळिारे वरे्न त्यािंी कार्ािी पहरक्स्थर्ी व जीवनर्ानािा दजा उत्तर् असावा. त्यानंा सार्ाहजक, 
दैनंहदन सासं्कत हर्क सधंींिा आनंद घेर्ा येईल आहि त्यासाठी राज्यानंी ग्रार्ीि वैयक्क्र्क व सिकारी 
र्त्त्वावर क हटरोद्योगानंा प्रोत्सािन हर्ळेल असे वार्ावरि हनर्ाि करावे. त्याबाबर् योग्य र्ो कायदा अथवा 
आर्मथक संघटना हनर्ाि करावी.’ 

 
घटनेर् अशी र्ररू्द आिे. आर्ा र्ी असे हविारू इक्च्छर्ो, की हभक्षा र्ागिे आहि वठेहबगारी यािे 

हनर्ूमलन झाले आिे. रे् सबधं देशार् सगळीकडे, क ठेिी... 
 
एक सदस्य : पंजाबर्ध्ये झालेले नािी. 



           

श्री. गायकवाड : रे् उत्तर प्रदेशार्िी आिे. र् म्िी देशाच्या कोित्यािी भागार् जा आहि स्वर्ःि 
खात्री करा. खेड्ार्ील लोक, खेड्ार्ील बडी र्ंडळी आहि सरकारस द्धा वठेहबगारीसाठी र्जूर नेरे्. 
सरकार त्याबाबर् कािीिी कारवाई करीर् नािी. गेल्या वळेी हकर्ान वरे्न कायद्यावर बोलर्ाना, लोकानंा 
िार रे् पाि रुपये र्ज री देऊन र्हिनाभर कार् करण्यास साहंगर्ले जारे्. िे वगेळे कािी नसून वठेहबगारीि 
आिे. िे उत्तर प्रदेशार् आहि अन्य सवम राज्यार् स रु आिे... (गोंधळ...) 

 
आपल्या देशार्ील लोकानंा आहि हवशषेर्ः दहलर्ानंा कार् उपलब्ध केले जार् नािी. प रेसे वरे्न 

हदले जार् नािी. िागंले जीवनर्ान उपलब्ध केले जार् नािी. याबाबर् सरकार काय करिार आिे? 
घटनेने रोजगार उपलब्ध करण्यािी, हकर्ान वरे्न आहि िागंले जीवनर्ान उपलब्ध करण्यािी जबाबदारी 
हनहिर् केली आिे. सरकार रे् कधी करिार आिे? 

 
घटनेच्या ४६ व्या कलर्ार् स्पष्ट उल्लखे करण्यार् आला आिे, की राज्यानंी सार्ाहजक संरक्षि, 

शकै्षहिक आहि सर्ाजार्ल्या कर्क वर् घटकािें आर्मथक हिर्सबंंध आहि हवशषेर्ः अन सूहिर् जार्ी, 
अन सूहिर् जर्ार्ींना सवम प्रकारच्या अन्याय व अत्यािारापासून संरक्षि हदले पाहिजे. िे कलर् प्रार् ख्याने 
सर्ाजार्ील कर्क वर् घटकासंाठी आिे. लाखो अन सूहिर् जार्ीच्या लोकानंी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने रे् 
आर्ा अन सूहिर् जार्ीिे राहिले नािीर्. रे् स्वर्ःला र्से म्ििवनू घेर् नािीर्. पहरच्छेद दिार्धील द सऱ्या 
भागाच्या अिवालार् आय क्र्ानंी; बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अन सूहिर् जार्ीच्या लोकानंा राज्यानंी व कें द्रीय 
प्रशासनाने त्यानंा हदलेल्या सवलर्ींिा उल्लखे करण्यार् आला आिे. त्यार् र् म्िाला असे आढळेल की, 
पंजाब वगळर्ा अन्य राज्यानंी याबाबर् कािीिी केलेले नािी. र्ाझी अशी सूिना आिे, की अन सूहिर् 
जार्ीच्या लोकानंी बौद्ध धर्म स्वीकारला आिे, त्यानंा देशार्ील द बमल घटक अशी र्ान्यर्ा देऊन शासनाने 
त्यानंा शकै्षहिक, अथमसिाय्य, नोकऱ्यारं्ील आरक्षिाच्या; यापूवी अन सूहिर् जार्ीच्या लोकानंा हर्ळर् 
असलेल्या सवलर्ी घटनेर् द रुस्र्ी न करर्ा स रू ठेवाव्यार्. 

 
कलर् ३३५ र्ध्ये म्िटले आिे, की कायमक्षर् प्रशासनाबाबर् राज्यानंी नेर्ि का करर्ाना अन सूहिर् 

जार्ी आहि अन सूहिर् जर्ार्ीच्या नागहरकािें नोकऱ्यारं्ील आरक्षिािे प्रर्ाि अत्यंर् कर्ी आिे. याबाबर् 
आपली र्रे् र्ाडंलेल्या बि र्ाशंी र्ान्यवर सदस्यानंी यावर प्रकाशझोर् टाकला असून अन सूहिर् जार्ी, 
अन सूहिर् जर्ार्ीच्या उरे्दवारािंा वगम - १ आहि वगम - २ र्धील नोकऱ्यारं्ील प्रर्ाि भरुन काढण्यासाठी 
काय कायमवािी केली आिे िे र्ला हविारावयािे आिे. जेव्िा सभागतिार् याबाबर्िा प्रश्न उपक्स्थर् िोर्ो 
रे्व्िा शासन असा घोषा लावरे् की, स योग्य उरे्दवार, या आरहक्षर् जागा भरण्यासाठी प ढे येर् नािी. 
याबाबर् स योग्यर्ा िे जिू भारर्ार्ि नव्िे र्र जगािे आियम बनले आिे. शकै्षहिक पात्रर्ा पूिम करिाऱ्या 
उरे्दवाराबंाबर्िी त्यानंा अपात्र ठरहवण्यार् येरे्. र्ला र्ािीर् असलेल्या एक दोन घटना र्ी सागंू इक्च्छर्ो. 
र्ाझे काँगे्रसिे हर्त्र त्यार् सिान भरू्ीने लक्ष देर्ील, अशी आशा करर्ो. 

 
‘काँगे्रसिे र्ाजी अध्यक्ष श्री. ढेबर सौराष्ट्रािे र् ख्यर्ंत्री असर्ाना अन सूहिर् जार्ी, अन सूहिर् 

जर्ार्ीसाठी आरक्षि भरण्यार् आलेले नािी. त्यानंी जेव्िा सहिवानंा र्ी पदे भरण्याच्या सूिना हदल्या रे्व्िा 
सहिवानंी त्यानंा साहंगर्ले, की िी पदे भरण्यास अन सूहिर् जार्ी व जर्ार्ीिे योग्य उरे्दवार उपलब्ध िोर् 
नािीर्. रे्व्िा आम्िी अंदाजपत्रक सहर्र्ीर् ििा करीर् िोर्ो रे्व्िा आम्िाला िे सागंण्यार् आले. श्री. ढेबर 
यानंी सहिवानंा असे साहंगर्ले, की जोपयंर् अन सूहिर् जार्ी, अन सूहिर् जर्ार्ीिे उरे्दवार हर्ळर् 
नािीर्, र्ोपयंर् िी पदे भरण्यार् येऊ नयेर्. या आदेशाने काय िर्त्कार झाला र्ािीर् आिे? या 



           

आदेशानंर्र लगेिि सहिवानंा अन सूहिर् जार्ी व अन सूहिर् जर्ार्ीिे योग्य उरे्दवार पदे भरण्यास 
उपलब्ध झाले. त्याचं्या नेर्ि का झाल्या. श्री. ढेबर यानंी िे सौराष्ट्रार् करुन दाखहवले. र्ाझ्या काँगे्रसच्या 
हर्त्रानंी आहि रं्त्रयानंी यापासून धडा घ्यावा.’ 

 
श्री. एर्. आर. कत ष्ट्िि : राजाजींनी िे केले आिे. 
 
श्री. गायकवाड : आम्िी त्यािें कौर् क करर्ो. जर काँगे्रसिे लोक कािी िागंले करर् असर्ील र्र 

आम्िी त्यािेंिी कौर् क करु. आर्च्याकडे रे्िी धाडस आिे. 
 
पात्रर्ा स्पष्ट करिारे आिखी एक उदािरि आिे. र्ी आर्ा त्या अहधकाऱ्याच्या नावािा उल्लखे 

करिार आिे. कारि रे् अहधकारी, श्री. एर्. के. जाधव, आर्ा हनवतत्त झाले आिेर्. रे् र् ंबई राज्यािे 
र्िसूल हवभागािे हजल्िाहधकारी म्ििनू हनवतत्त झाले आिेर्. १९२६ र्ध्ये जेव्िा रे् कला शाखेिी प्रथर् 
श्रेिीर्ील पदवी घेऊन उत्तीिम झाले रे्व्िा त्यानंी हजल्िाहधकाऱ्याकंडे नोकरीसाठी अजम केला. प िे 
हजल्यार्ील एका र्ार्लेदार कायालयार् त्यािंी कारकून म्ििनू नेर्िकू झाली. कािी र्हिन्यारं्ि त्या 
र्ार्लेदारानंी हजल्िाहधकाऱ्याकंडे र्क्रार केली, की श्री. एर्. के. जाधव कारक नािे कार् करण्यास अपात्र 
आिेर्. रे् पदवीधर असूनिी कारक नािे कार् करीर् असून त्यानंा नोकरीरू्न कर्ी करण्यार् यावे. १९२७ 
र्ध्ये र् ंबई प्रारं्ाच्या गव्िनमरानंी असे जािीर केले की, ‘त्यानंा डीपे्रस् ड क्लासवगार्ील कािी उरे्दवारािंी 
थेट भरर्ी करायिी आिे. अन सूहिर् जार्ीला रे्व्िा ‘डीपे्रसड क्लास’ म्िटले जायिे. श्री. जाधव त्यासाठी 
एक उरे्दवार िोरे्. योगायोगाने त्यािंी र्िसूल हवभागार् उपहजल्िाहधकारी पदावर हनवड झाली. कािी 
र्हिन्याचं्या प्रहशक्षिानंर्र त्यािंी प िे हजल्यार् रे् र्ार्लेदार कार् करीर् असलेल्या हठकािी नेर्िकू 
झाली. रे् त्या र्ार्लेदाराकडे कारकून म्ििून कार् करीर् िोरे् व त्या र्ार्लेदारानंी त्यानंा त्या पदासाठी 
अपात्र असल्याने नोकरीरू्न कर्ी केले िोरे्, त्यािे वहरष्ठ अहधकारी म्ििून कायमरर् झाले. एवढेि 
नव्िेर्र... पूिम र्ाहिर्ी देण्यासाठी र्ाझ्याकडे वळेेिी कर्र्रर्ा आिे. 

 
सभापर्ी : र्ाननीय सदस्यािंा वळे संपला आिे. 
 
श्री. गायकवाड : धन्यवाद, र्ी आपला आभारी आिे. नेिर्ीि र्ला दया दाखवर्ा. 
 
सभापर्ी : यावळेी र्ी र् म्िी अपेक्षा करर्ा र्शी दया दाखव ूशकिार नािी. र् म्िी आपले म्िििे 

लवकर पूिम करण्यािा प्रयत्न करा. 
 
श्री. गायकवाड : दयाळू र्ािूस नेिर्ीि दयाळू असर्ो. र्िोदय, आर्ा र्ी संपवर्ो. श्री. जाधव रे्थे 

उपहजल्िाहधकारी म्ििनू राहिले. नंर्र रे् हजल्िाहधकारीिी झाले. त्याि पदावरून हनवतत्त झाले. 
हजल्िाहधकारी आहि हजल्िा दंडाहधकारी म्ििून त्यानंी हवहवध हनवाडे हदले. अनेक खटले त्यानंी 
िालहवले. र्ात्र एकािी खटल्यार् त्यािंा हनकाल अहपलार् बदलला गेला नािी. एव्िढेि नव्िे र्र रे् एक 
कर्मव्यदक्ष अहधकारी म्ििनू नावाजले गेले. म्ििून जी व्यक्र्ी कारक नाच्या पदासाठी अपात्र ठररे्, र्ी 
कायमक्षर् हजल्िाहधकारी म्ििून कार् करू शकरे्. कायमक्षर्र्ा अशी असरे्. अन सूहिर् जार्ी, अन सूहिर् 
जर्ार्ीिे लोक अपात्र आिेर्, िे लोकसेवा आयोग सागंरे्. त्यावर हवश्वास ठेव ूनका. रे् िालू देऊ नका. 

 



           

उपसभापर्ी : िे योग्य नािी. असे म्ििर्ा कार्ा नये. लोकसेवा आयोग त्याचं्या अिवालार् एखाद्या 
पदाबाबर्, र्ी अपात्र आिे असे सागंरे्. त्यािा आधार घेऊ नका. र्ी घटनेने हनर्ाि केलेली स्वरं्त्र, 
स्वायत्त संस्था आिे. र्ला त्याहवषयी श्रद्धा आिे आहि र्ी कोित्यािी र्ाननीय सदस्यानंा भारर्ीय 
लोकसेवा आयोगाहवषयी असे बोलण्यास परवानगी देिार नािी. र्ी अशी सूिना कररे् की र्सा उल्लखे 
वगळण्यार् यावा, त्यानंा र्से म्ििावयािे नसावे. 

 
श्री. के. य.ू परर्ार (अिर्दाबाद अन सूहिर् जार्ीसाठी राखीव) : आपि याबाबर् िौकशीसाठी 

उच्चस्र्रीय सहर्र्ी नेर्ण्याबाबर् प्रस्र्ाव आिला पाहिजे. 
 
सभापर्ी : लोकसेवा आयोगाऐवजी रे् कदाहिर् अन्य अहधकाऱ्याबंाबर् बोलले असर्ील. 
 
श्री. गायकवाड : लोकसेवा आयोग म्ििरे् की पात्र उरे्दवार हर्ळाले नािीर्. जर र्ी ि कर् नसेल 

र्र या अथवा गेल्या अहधवशेनार् र्ाननीय र्ंत्री श्री. दार्ार यानंी अशी घोषिा केली आिे की, लोकसेवा 
आयोगाने जे अहभप्राय सादर केले आिेर् रे् स्वीकारण्यािी आर्च्यावर बधंने नािीर्. आर्च्याकडे स्वर्ःिी 
र्रे् आिेर्. र्ग इथे काय झाले आिे र्ला सर्जर् नािी. रे् र्ान िलवनू नािी, नािी म्ििर् आिेर्. परंर्  
र्ी रे् हनदशमनास देईन. 

 
गतहराज्य रं्त्री श्री. दार्ार : रे् र्ाझ्या म्ििण्यािा हवपयास करीर् आिेर्. 
 
सभापर्ी : िोय. रे् इथे आर्ाि उघड झाले आिे. आर्ा र्ाननीय सदस्य असे सागंर् िोरे् की, र्ंत्री 

म्ििाले की लोकसेवा आयोगाच्या हशफारशी बधंनकारक नािीर्. र्ात्र प्रत्यक्षार् त्याचं्यावर रे् बंधनकारक 
असो वा नसो, र्ात्र रे् नेिर्ीि त्यानंा सूिना हर्ळेल त्याप्रर्ािे कायमवािी करर्ार्. 

 
श्री. गायकवाड : र्ी केवळ नेर्के क ठे बोिरे् आिे रे् दाखहवण्यािा प्रयत्न करीर् िोर्ो. र्ी नेर्के 

क ठे बोिले, िे स्पष्ट करर्ो. 
 
गतहराज्यरं्त्री श्री. दार्ार : लोकसेवा आयोगाबाबर् र्ाननीय सदस्यानंी केलेला उल्लखे वगळण्यार् 

यावा अन्यथा... 
 
सभापर्ी : रे् वगळण्यार् येर्ील. 
 
श्री. गायकवाड : काय? र्िोदय. 
 
सभापर्ी : लोकसेवा आयोगाबाबर् उरे्दवार पात्र नािीर्. र्ाननीय सदस्यानंी िे केलेले 

र्र्प्रदशमन आयोगाला कळहवण्यार् येऊ नये. 
 
श्री. गायकवाड : र्ी र्ो उल्लखे र्ागे घेर्ो. 
 
सभापर्ी : र्ला क्षर्ा करा, आर्ा आपि आपले वक्र्व्य पूिम कराव.े 



           

श्री. गायकवाड : र्िोदय, र्ी संपवर्ो. कें द्र शासनार् एक वाईट प्रथा स रु आिे. जेव्िा अन सूहिर् 
जार्ी व अन सूहिर् जर्ार्ीसाठीच्या राखीव जागा असर्ार्. हवशषेर्ः त्या वगम एक आहि वगम दोनर्धील 
असर्ार्. रे्व्िा कें द्रशासनाकडे या घटकारं्ील उरे्दवार असर्ार् रे्व्िा रे् अपात्र ठरर्ार्. त्यानंर्र र्ी पदे 
अराखीव िोर्ार् आहि अन सूहिर् जार्ी व अन सूहिर् जर्ार्ीबािेरच्या उरे्दवारािंी त्यावर नेर्िकू िोरे्. 
र्िोदय, या र्रर् दींर् ळे जािीवपूवमक आहि वाईट िेरू्ने हवहवध र्ोठे नेरे् आहि वहरष्ठ अहधकारी संगनर्र्ाने 
असे प्रयत्न करीर् असर्ार्. त्या सगळ्यानंा या पदारं् रस असर्ो. त्या सगळ्यानंा त्यािंी र् ले, जावई आहि 
अन्य नारे्वाईकानंा त्या वगम - १ व वगम - २ च्या वहरष्ठ पदावंर नेर्ावयािे असरे्. िे नेिर्ीि िोर् रािरे्. िा 
िेरू् साध्य करण्यासाठी त्यानंी िे प्रिहलर् कारि शोधले आिे. त्यार् यशस्वी िोण्यासाठी रे् या गरीब 
अन सूहिर् जार्ी व अन सूहिर् जर्ार्ीच्या उरे्दवारानंा अयोग्य, अपात्र अशी हवशषेिे जोडून आपल्या 
हिर्ाच्या व्यक्र्ींसाठी जागा हनर्ाि केली आिे. त्यािे बळी िे उरे्दवार ठरर्ार्. जर सरकार खरोखरि 
आपल्या कर्मव्याबंाबर् प्रार्ाहिक आहि गंभीर असेल र्र रे् सौराष्ट्रािे र् ख्यर्तं्री श्री. ढेबर यानंी जे केले 
रे्ि कें द्रशासनाच्या र्ंत्रयानंीिी करावे. त्यानंी अशी घोषिा करावी, की वगम - १ व वगम -२ िी पदे अन सूहिर् 
जार्ी व अन सूहिर् जर्ार्ीबािेरच्या उरे्दवारावं्यहर्हरक्र् भरली जािार नािीर्. िे उरे्दवार उपलब्ध 
िोईपयंर् िी पदे हरक्र् ठेवण्यार् येर्ील. र्िोदय, र् र्च्या लक्षार् येईल की, अन सूहिर् जार्ी व अन सूहिर् 
जर्ार्ीिे उरे्दवार जे आज अपात्र व अयोग्य ठरर् आिेर् रे् उद्या पात्र व योग्य ठरर्ील. र्िोदय, र्ला 
आिखी दोन हर्हनटे हर्ळर्ील काय? 

 
सभापर्ी : र्ी आर्ा र् म्िाला केवळ बसण्यासाठीि परवानगी देईन. श्री. बर्मन. र्ाननीय सदस्य 

बोलण्यास स रवार् करण्याआधी र्ी एक बाब र्ाडूं इक्च्छर्ो. येथे स र्ारे ८० अन सूहिर् जार्ी, अन सूहिर् 
जर्ार्ीिे सदस्य आिेर् आहि यार्ील प्रत्येकाने या ििेर् भाग घेऊन आपली र्रे् व्यक्र् करण्यािी 
परवानगी र्ाहगर्ली आिे. द सऱ्या बाजूला अन्य सदस्यिी आिेर्, की ज्यानंा या ििेर् भाग घेर्ा आलेला 
नािी. त्यार् ळे त्यानंा र्ाझ्या अडििी लक्षार् आल्या असर्ील. त्यानंा आपि कसे सिभागी करून घेऊ 
शकू. त्यार् ळे र्ाझी र्ाननीय सदस्यानंा अशी हवनंर्ी आिे, की जर शक्य असेल, र्र कर्ीर्कर्ी वळे 
घ्यावा. प्रत्येकाने घटनेच्या प्रत्येक कलर्ािा उल्लेख करू नये, त्यािा कािी भागि सभागतिाप ढे सादर 
करावा. 

 
❦ 
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र्ाझे वैयक्क्र्क जीवन ज्याचं्या आिारहविारानंी व्यापलेले आिे, ज्याचं्या स्र्तर्ी र्ाझ्या अंर्ःपटावर 
अढळपिे हवराजर्ान आिेर् व र्ाझी जीवननौका ज्याचं्या आशीवाद व र्ागमदशमनाने सघंषाच्या र्िासागरार् 
योग्य र्ागाने वाटिाल करू शकली; रे् र्ाझ्या जीवनार्ले परर् पूजनीय र्िाप रुष आिेर् डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकर आहि कर्मवीर दादासािेब गायकवाड. 

 
दादासािेबािंा जन्र् जेर्रे्र् पहरक्स्थर्ी असलेल्या शरे्करी क ट ंबार् ‘आंब’े या गावी झाला. हशक्षि 

पि बेर्ािेि िोरे्. त्याचं्या जीवनािी स रुवार् एका वसहर्गतिािे अधीक्षक या नात्याने झाली. आपल्या 
बाधंवाचं्या उत्कषािी र्ळर्ळ र्र र्नार् िोर्ीि पि र्ागम सापडर् नव्िर्ा. प्रत्येक र्ािसाच्या आय ष्ट्यार् 
एक क्षि असा येर्ो की, ज्यार् ळे त्याच्या जीवनाला कलाटिी हर्ळरे्. ज्याला आपि इंग्रजी ‘टहनंग पॉइटं’ 
म्ििर्ो. अथार्ि या, जीवनाला कलाटिी देिाऱ्या क्षिािा योग्य उपयोग करून घेण्यासाठीदेखील अंगी 
सार््यम असाव ेलागरे् आहि रे् नक्कीि दादासािेबािें जवळ िोरे्. म्ििूनि १९२६ साली बाबासािेबाचं्या 
झालेल्या भेटीच्या योगार् ळे त्याचं्या जीवनाला वळि र्र लागलेि पि त्यािबरोबर त्यानंा त्याचं्या 
जीवनध्येयािा र्ागम गवसला आहि बाबासािेबािंी र्ी भेट, त्यािें साहन्नध्य त्याचं्या भावी यशस्वी आय ष्ट्यािी 
र् िूर्मरे्ढ ठरली. बाबासािेब, िादंवडच्या एका बाईच्या ख नाच्या केसच्या संबधंार् नाहशकला आले िोरे्. 
रे्थील बाबासािेबाचं्या शािू बोहडंगर्धील वास्र्व्यार्ि त्यािंी प्रथर् भेट झाली. आपल्या सर्ाजार्ील 
हवलायरे्िून पदवी घेऊन आलेली हवद्वान व्यक्र्ी, आपल्या सर्ाजाला न्याय हर्ळवनू देण्यासाठी रे् करीर् 
असलेले अहवरर् प्रयत्न, त्यािें प्रगल्भ आिारहविार, त्यानंी जोपासलेली नैहर्क र्ूल्ये या सवम गोष्टींिा 
पगडा दादासािेबाचं्या र्नावर प्रथर्पासूनि िोर्ा. प्रत्यक्ष भेटीर् र्र रे् भारावनूि गेले. बाबासािेबाचं्या 
रे्थील वास्र्व्यार् दादासािेबानंी त्यािंी भरपूर सेवा केली. बाबासािेबािंी वैयक्क्र्क कारे्देखील र्नःपूवमक 
आहि आनंदाने केली. त्यािंी िी सेवा बाबासािेबाचं्या नजरेरू्न स टली नािी. बाबासािेबानंी त्यािंी सवम 
हविारपूस केली. दादासािेबाचं्या स्वभावार्ील िौकसपिा, त्यािें िार् यम, ि शारी, िरि न्नरीपिा, त्यािंी 
हजद्द, र्ित्त्वाकाकं्षा आहि लोकसेविेी हजवरं् र्ळर्ळ िे सवम त्याचं्या स्वभावार्ील ग िहवशषे बाबासािेबाचं्या 
जाित्या नजरेने िेरले. रत्नपारखीि हिऱ्यािी खरी परीक्षा करर्ो. बाबासािेबानंीि या हिऱ्यािी पारख 
केली. एवढेि नािी र्र आपल्या सर्ाजाच्या उत्थानाकहरर्ा स रू असलेल्या र्िासंग्रार्ार्ील एक 
आघाडीिा सैहनक म्ििून दादासािेबािंी हनवड केली. काळाच्या ओघार् आहि भहवष्ट्याच्या पहरसरूपी 
कसोटीवर त्यािंी िी हनवड पूिांशाने खरी ठरली. 

 
१९२६ रे् १९५६ पयंर्च्या र्ीस वषांच्या या कालखंडार् बाबासािेबानंी सार्ाहजक न्याय, सर्ानर्ा 

आहि सर्ाजकल्यािासाठी उघडलेल्या प्रत्येक र्ोहिरे्र् दादासािेब अग्रगण्य िोरे्. र्ग र्ी र्ोिीर् 
अस्पतशावंरील लष्ट्कर प्रवशेािी बंदी उठवण्यासाठी असो की र्ळ्यािे आहि हवहिरीिे पािी घेण्याच्या 
िक्कासाठी असो, नाहशकिे रार् र्ंहदरि नािीर्र सवम र्ंहदरे ख ली करून देण्यासाठी असो, की 
पाडंवप्रर्ापािे पारायि करून त्यािी पालखीरू्न हर्रविकू काढण्यासाठी असो, र्र्दानािा िक्क व स्वरं्त्र 
र्र्दारसंघाच्या र्ागिीसाठी असो वा सरकारी नोकरीर् आरक्षि हर्ळण्यासाठी असो, राजकीय, 
सार्ाहजक, आर्मथक आहि शकै्षहिक के्षत्रार् ज्या ज्या हठकािी असर्ानर्ा िोर्ी त्या त्या हठकािी 
सर्ानरे्साठी बाबासािेबानंी जो लढा उभारला; जो संघषम केला त्या प्रत्येक लढ्यार्, संघषार् 



           

बाबासािेबानंीि पारखलेला िा आघाडीिा सैहनक. दादासािेब अग्रगण्य र्र िोरे्ि पि त्यािबरोबर या 
संघषमलढ्याच्या यशक्स्वरे्र् त्यािंा फार र्ोठा वाटा िोर्ा. बाबासािेबािें दादासािेबावंर अकत हत्रर् पे्रर् िोरे्, 
आत्र्ीयर्ा व गाढ हवश्वास िोर्ा. पि र्रीिी बाबासािेबाचं्या शवेटच्या काळार् एकदा गालबोट लागलेि. 
कािी हवघ्नसंर् ष्ट हिर्शत्रूंनी दादासािेबाचं्या हवरोधार् बाबासािेबािें कान भरले आहि त्यािंा गैरसर्ज 
करून हदला. दोघाचं्या भेटीगाठीदेखील झाल्या नािीर्. दादासािेबािंी त्या वळेी र्ानहसक अवस्था काय 
झालेली असेल यािी आपि कल्पनाि करू शकर् नािी. पि अशा पहरक्स्थर्ीर्िी दादासािेबाचं्या 
बाबासािेबावंरील श्रदे्धला क ठलाि र्डा गेला नािी. कारि र्ी अढळ िोर्ी. एक प्रकारे दादासािेबाचं्या 
एकहनष्ठेच्या परीके्षिीि िी वळे िोर्ी. पि दादासािेब या कसोटीवरिी खरे ठरले. दादासािेबाहंवषयी 
असलेल्या हजव्िाळ्यार् ळे म्ििा प्रकवा सत्यरे्िी जािीव झाल्यार् ळे असेल बाबासािेबानंीि धीरोदत्तपिे 
प ढाकार घेर्ला आहि िा र्र्भेद हर्टहवला. शवेटपयंर् िी ग रूहशष्ट्यािंी जोडी अरू्ट राहिली. 
इहर्िासाकडे बघर्ा राजकीय जीवनार् ग रूहशष्ट्याचं्या कािी जोड्ा प्रहसद्ध आिेर्. उदािरिाथम, र्िात्र्ा 
गाधंी-जवािरलाल नेिरू, जवािरलाल नेिरू-लालबिादूर शास्त्री; र्सेि बाबासािेब आबंेडकर-
दादासािेब गायकवाड िी ग रूहशष्ट्यािंी जोडी अजरार्र िोिार यार् शकंा नािी. 

 
१९५६ साली बाबासािेबाचं्या द ःखद हनधनार् ळे दादासािेबािंा जीवनाधार गेला. पि 

दादासािेबानंी आपली प्रिर्र् खिू हदली नािी. ग रू हनधनािं द ःख त्यानंी आपल्या ग रूच्या हशकविीलाि 
आदशम र्ानून पिवलं. ग रुप ण्याईिी हशदोरी त्यानंा आय ष्ट्यभर प रली आहि त्या जोरावरि रे् जीवनाच्या 
अंहर्र् क्षिापयंर् आपल्या ग रुच्या कायाला हसद्धीस, पूिमत्वास नेण्यासाठी झटले. ग रुभक्र्ी म्ििजे काय 
या प्रश्नािं उत्तर म्ििजे दादासािेबानंी बाबासािेबाचं्या िरिी अपमि केलेले आपले जीवन आहि त्यानंा 
वाहिलेली हनष्ठा आिे. 

 
१९५६ रे् १९७१ पयंर्िा काळ म्ििजे दादासािेबानंी स्वरं्त्रपिे केलेल्या कायािे स विमय ग म्ििर्ा 

येईल. बाबासािेबािें प्रत्यक्षपिे र्ागमदशमन नसर्ानादेखील स्वबळावर हनिमय घेऊन त्यानंी िे य ग गाजवले. 
या काळार्ील कािी र्ित्त्वाच्या घटना म्ििजे १९५७ साली रे् श्री. गोप्रवदराव देशपाडें याचं्यासारख्या 
र्ार्ब्बर व्यक्र्ीिा पराभव करून रे् लोकसभेवर हनवडून आले. १९६२ साली व नंर्र १९६८ साली त्यानंी 
राज्यसभेर् प्रवशे केला. आपल्या बाधंवाचं्या अनेक संय क्क्र्क प्रश्नानंा त्यानंी भारर्ाच्या या सवमश्रेष्ठ 
सदनार्ध्ये वािा फोडली व त्याचं्या आर्मथक शोषिारू्न र् क्र्रे्कहरर्ा १९६४ साली भहूर्िीनािंा सत्याग्रि 
प कारला. त्यानंी केलेल्या आव्िानाला त्याचं्या बाधंवानंी हदलेली साथ िी त्याचं्या कर्तमत्वािी पावर्ी आिे. 
या सत्याग्रिाच्या यशक्स्वरे्ला अनन्यसाधारि र्ित्त्व आिे. रे् म्ििजे १९५७ साली झालेल्या हरपक्ब्लकन 
पाटी ऑफ इंहडयाच्या हनर्मर्र्ीनंर्र लगेिि एक वषानंर्र पाटीच्या कािी प्रर् ख नेत्यानंी फाटाफूट केलेली 
िोर्ी. पाटी हवभागली जार् िोर्ी. क शल नैर्तत्वाच्या अभावी हदशािीन झालेल्या कायमकत्यांना एकहत्रर् 
आिण्यािे फार र्ोठे कार् या सत्याग्रिार् ळे घडले आहि त्यािबरोबर बाबासािेबानंंर्र हवघहटर् िोर् 
िाललेल्या पक्षाला संघहटर् करण्यािे कायमिी घडले. त्यारू्नि दादासािेबािें संघटनकौशल्य हसद्ध झाले. 
भहूर्िीनािंा यशस्वी सत्याग्रि िा दादासािेबाचं्या हशरेटोपार् र्ानािा र् रा आिे आहि याि काळार् त्यांना 
भारर् सरकारने गौरव करून बिाल केलेली ‘पद्र्श्री’ िी उपाधी, त्यानंी आय ष्ट्यभर एकहनष्ठनेे केलेल्या 
कायािा स विम कळस आिे. 

 
दादासािेबािें व्यक्क्र्र्त्व भारदस्र् िोरे्. हनयहर्र् व्यायार्ाने घडहवलेले हपळदार शरीर व 

त्यारू्नि हनर्ाि झालेली िपलर्ा वाध्यमक्यार्िी र्रुिाला लाजवील अशीि िोर्ी व कोित्यािी सािसाला 



           

आव्िान देण्यािे सार््यम दशमहविारीि िोर्ी. अंगी िािाक्ष ब हद्धर्त्ता असूनिी िेिऱ्यावर र्ात्र हनरागसर्ाि 
नादंर् िोर्ी. धोर्र, शटम, कोट, टोपी आहि पायार् कोल्िाप री िप्पल िी त्यािी वशेभषूा. ‘साधी राििी 
आहि उच्च हविारसरिी’ या म्ििीिे रे् प्रर्ीक िोरे्. साध्या राििीर्ानाला शोभेसाि त्यािंा सरळर्ागी 
स्वभाव. वाकड्ार् हशरिे त्यानंा र्ािीर्ि नव्िरे्. र्ोंडप जेपिा, लागं लिालन, िाजंीिाजंी, भ्रष्टािार, 
स्वर्ःसाठीि संपत्ती जर्हविे इत्यादी कािी गोष्टी नेत्याचं्या हठकािी आज आपल्याला प्रार् ख्याने आढळून 
येर्ार्. परंर्  दादासािेब त्यापासून शकेडो योजने दूर िोरे्. स्वाहभर्ान िोर्ा पि त्यार् गवािा लवलेशिी 
नव्िर्ा. आपदग्रस्र्ानंा सढळ िार्ानंी र्दर् केली पि त्यार् उपकारकत्यािी भावना नव्िर्ी. क ठल्यािी 
बाबर्ीर् ‘र्कम श द्ध हनिमयािी क्षर्र्ा’ – ज्याला आपि ‘रोबटम कॉर्नसेन्स’ म्ििर्ो – रे् त्याचं्या स्वभावािे 
खास वैहशष्ट्ट्य िोरे्. म्ििनूि, भगवान ब द्धानंा, रे् हफरावयास हनघाले असर्ाना वाटेर् हभकारी, रोगी, वतद्ध 
व पे्रर् हदसले असर्ा त्याचं्या र्नावर पहरिार् िोऊन त्यानंी राजत्याग, गतित्याग केला; िी कथा त्याचं्या 
र्कम श द्ध हविारसरिीला पटली नािी. त्यािें र्न िी कारिर्ीर्ासंा र्ानायलाि र्यार नव्िरे्. त्यानंी 
बाबासािेबाशंी या हवषयावर खूप ििा केली. बाबासािेबानंािी त्यािें र्कम श द्ध हविार पटले आहि शवेटी 
शाक्य आहि हलच्छवी याचं्यार्ील रोहििी नदीच्या पाण्याच्या वाटिीवरून हनर्ाि झालेला वाद दूर 
करण्यासाठीि त्यानंी राज्य व गतित्याग केला िे र्नाला पटिारे कारिि त्यानंी र्ान्य केले. या त्याचं्या 
स्वभावाबरोबरि आिखी एक स्वभाववैहशष्ट्ट्य िोरे् आहि रे् म्ििजे त्याचं्या अंगी असलेला ‘ग्रार्ीि 
शिािपिा’. त्यािे ज्वलंर् उदािरि म्ििजे ‘पाडंवप्रर्ापा’िे पारायि करून गं्रथािी पालखीरू्न हर्रविकू 
काढण्याच्या वळेी घडलेल्या घटनेिे देर्ा येईल. अस्पतश्याचं्या या पालखी सोिळ्याला स्पतश्यािंा कडाडून 
हवरोध िोर्ा, आहि क ठल्यािी पहरक्स्थर्ीर् िी हर्रविूक काढायिीि िी दादासािेबािंी व सर्स्र् 
अस्पतश्यािंी हजद्द िोर्ी. आपल्या या हजद्दीर्िी दादासािेबांनी स्वर्ः व त्यािबरोबर आपल्या सर्ाजालािी 
शारं्रे्िे काटेकोरपिे पालन करावयास लावले. पि स्पतश्य सर्ाज र्ात्र प्रिसेवर आरूढ झाला. त्यानंी 
अस्पतश्यानंा जबर र्ारिाि केली व ‘पाडंवप्रर्ापा’िा गं्रथिी जाळला. िे लाहजरवािे कत त्य करीर् असर्ाना 
रे् ‘र्िात्र्ा गाधंी की जय’ म्ििर् िोरे्. या घटनेिी प्रसारर्ाध्यर्ानंी िागंलीि दखल घेर्ली. िी 
अन्यायपूिम घटना सवमि वर्मर्ानपत्रार् ठळकपिे छापून आली. त्यािवळेी लंडनर्ध्ये गोलरे्ज पहरषद िालू 
िोर्ी व डॉ. बाबासािेब व र्िात्र्ा गाधंीदेखील या पहरषदेच्या हनहर्त्ताने लंडनर्ध्येि िोरे्. श्री. 
दादासािेबानंी िार् याने लागलीि या सवम वर्मर्ानपत्रािंी कात्रिे लंडनला पाठवली. ‘लंडन 
टाइम्स’सारख्या बहलष्ट वर्मर्ानपत्रानेदेखील त्यािी दखल घेर्ली, व लंडनर्धील सवमि वर्मर्ानपत्रारं् 
स्पतशाकंडून अस्पतश्यावंर झालेल्या या अन्यायाच्या बार्म्या ठळकपिे प्रहसद्ध झाल्या. र्िात्र्ा गाधंी स्वर्ःला 
अस्पतश्यािें कैवारी म्ििून घेर्ार् आहि त्याचं्याि नावािा जयजयकार करून अस्पतश्यावंर अन्याय िोर्ो, िे 
हवरोधाभासात्र्क हित्र केवळ भारर्ीयाचं्याि नव्िे, र्र इंग्रजाचं्या व सवम जगाच्या डोळ्यासंर्ोर उभे 
करण्यार् दादासािेबानंी त्याचं्या अंगी ओर्प्रोर् भरलेल्या ग्रार्ीि शिािपिािाि दाखला हदला आिे. 

 
दादासािेबािें हशक्षि बेर्ािेि िोरे् पि त्यािंी ब हद्धर्त्ता िी एका प्रगाढ हवद्वानाला साजेशीि िोर्ी. 

त्यािें हविार प्रगल्भ िोरे्. कारि त्यानंी जीवनार्ील प्रत्येक स्र्रावरील अन भव उघड्ा डोळ्यानंी घेर्ले 
िोरे्. लोकसभेर् आहि राज्यसभेर् त्यानंी आपल्या भाषिाद्वारे र्ाडंलेले हविार त्याचं्या पहरपक्व ब हद्धर्ते्तिी 
साक्ष देर्ार् आहि एक यशस्वी ‘सासंद’ – ‘पालमर्ेंटरीयन’ या नात्याने आपले श्रेष्ठत्व हसद्ध करर्ार्. 

 
अर्रावर्ी येथे शासकीय ॲकॅडेहर्क िायस्कूल व हवदभम र्िाहवद्यालयार् १९४७ रे् १९५७ च्या दिा 

वषांच्या कालखंडार् र्ी हवद्यार्मथदशरे् असर्ाना जेव्िा जेव्िा दादासािेब अर्रावर्ीला आले रे्व्िा रे्व्िा 
त्याचं्या सभेला उपक्स्थर् रािर् िोर्ो. एकाग्र हित्ताने त्यािें हविार र्ी ऐकर् िोर्ो आहि भारावनू जार् 



           

िोर्ो. बाबासािेबािें पट्टहशष्ट्य, त्यािंा उजवा िार् आहि बाबासािेबानंंर्रिा नेर्ा, िा त्याचं्या व्यक्क्र्र्त्त्वािा 
प्रभाव र्ाझ्यावर पडर् गेला आहि र्ो वतप्रद्धगर् िोर् गेला. १९५२ रे् १९५६ च्या कालखंडार् र्ला 
बाबासािेबािंािी सिवास लाभला. १९५२ च्या त्याचं्या भडंाऱ्याच्या हनवडि कीर् र्ी स्वयंसेवक म्ििून कार् 
केले. त्याचं्या अनेक सभानंा र्ी उपक्स्थर् िोर्ो. त्या वळेी बाबासािेबाबंरोबर दादासािेबिी असायिे. १९५६ 
साली र्ाझ्या जीवनार्ील र्ो अहवस्र्रिीय प्रसंग घडला; जेव्िा हवद्यार्मथनेर्ा या नात्याने बाबासािेबाशंी १५ 
हर्हनटे नागपूरच्या शार् िॉटेलर्ध्ये ििा करण्यािे भाग्य र्ला लाभले. र्ाझ्या जीवनार्ील र्ो एक अर्ोल 
ठेवा आिे. याि काळार् र्ी अर्रावर्ी हजल्यािा हवद्यार्मथनेर्ा म्ििून कार् करीर् िोर्ो. त्यार् ळे 
दादासािेबािंा आहि र्ाझा वारंवार संबंध येर् गेला. भेटीगाठी, हविारहवहनर्य िोर् गेला आहि त्यारू्नि 
त्याचं्याहवषयी पे्रर्, आदर हनर्ाि िोऊन त्यािेि रूपारं्र त्याचं्यावरील हनःसीर् श्रदे्धर् झाले. आपल्या 
बाधंवावंर िोिारे अन्याय दूर करून त्यानंा न्याय हर्ळवनू देण्यासाठी, त्याचं्या आर्मथक व शकै्षहिक 
प्रगर्ीसाठी व सर्ाजार्ील इर्र घटकापं्रर्ािेि एक घटक या नात्याने सार्ाहजक र्ान हर्ळवनू देण्यासाठी 
दादासािेब करीर् असलेल्या कठोर पहरश्रर्ािें र्ी अवलोकन करीर् िोर्ो आहि त्यारू्नि र्ला र्ाझ्या 
जीवनािे ‘ध्येय’ प्राप्र् झाले व अभाहवर्पिेि बाबासािेबानंंर्र दादासािेबानंा र्नोर्न र्ी र्ाझा परर् 
आदरिीय ग रू र्ानले आहि त्यानंीदेखील र्ला केवळ हशष्ट्यि नव्िे, र्र आपल्या पोटच्या पोराप्रर्ािे 
हपत्याच्या नात्याने र्ाझ्यावर अपहरहर्र् पे्रर् केले. त्या हनर्ारं् पे्रर्ािे गाठोडे आजिी र्ी र्ाझ्या उराशी 
बाळगून आिे. 

 
दादासािेबाचं्या साहन्नध्यार्ले कािी प्रसंग र्ला आठवर्ार्. त्यापंकैी एक सागंर्ो. १९६४ साली 

दादासािेबाचं्या पे्ररिेने भहूर्िीनािंा सत्याग्रि झाला िोर्ा. एक प्रकारिे ‘जेलभरो’ आंदोलनार्ि िोरे्. 
योग्य र्ी पडीक जर्ीन दहलर् बाधंवानंा देऊन त्यािंी आर्मथक शोषिारू्न र् क्र्र्ा करण्यािा त्यार्ागे स्र् त्य 
उदे्दश िोर्ा. त्या वळेी र्िाराष्ट्रार्ील इर्र भागाचं्या र् लनेने र्ाझ्या हवभागारू्न म्ििजे हवदभारू्न सवार् 
जास्र् जवळ जवळ र्ीन लाख – सत्याग्रिींना र्ी एकहत्रर् केले िोरे् आहि त्यापंैकी एकिी र् रंुगार् 
जाण्यासाठी घाबरला नव्िर्ा. इर्के रे् ध्येयहनष्ठ िोरे्. र्ाझ्या या कर्मबगारीिी पावर्ी दादासािेबानंी 
लगेिि र्ला हदली. या यशस्वी लढ्यािी सागंर्ा अर्रावर्ीलाि व्िावी असा आदेश र्ला दादासािेबानंी 
हदला. त्यािंा िा आदेश म्ििजे र्ला एक प्रकारिे आव्िानि िोरे्. त्याहनहर्त्त केवळ सभेिे आयोजनि 
नािी र्र र्ोठ्ा प्रर्ािार् कायमकत्यांना एकहत्रर् आिण्यािी एक प्रकारे जबाबदारीि र्ाझ्यावर 
सोपहवण्यार् आलेली िोर्ी. त्यािंी आज्ञा र्ी हशरसावदं्य र्ानली. खरं म्ििजे त्याचं्या या आदेशार् ळे र्ला 
र्नःपूवमक आनंद झाला िोर्ा. कारि त्यार्धून त्यािंा र्ाझ्यावर असलेल्या हवश्वासािी जािीव र्ला िोर् 
िोर्ी. र्ाझ्यासाठी र्ो एक स खद अन भव िोर्ा. र्नाला ि रूप देिारा आहि शरीरार् िरै्न्य आििारा. त्या 
ि रूपानेि र्ी सभेिी आखिी केली. र्ाझ्या प्रयत्नानंा र्ाझ्या कल्पनेपेक्षािी जास्र् यश आले. र्ी सभा प्रिडं 
नािी र्र हवराट ठरली. सभेला जर्लेल्या िार लाख कायमकत्यांिा र्ो र्िासागर पािून दादासािेबानंी 
र्ाझी कौर् काने पाठ थोपटली. आपलं र्न र्ोठं हवहित्र असरे्. आपि जर का एखाद्या कायार् यशस्वी 
झालो र्र आपल्याला र्नस्वी आनंद िोर्ो पि त्यािबरोबर जर इर्रानंी आहि त्यार्ल्या त्यार् ज्या 
व्यक्र्ीला आपि र्ानर्ो; ज्याच्या ठायी आपली श्रद्धा आिे अशा व्यक्र्ीने जर का आपल्या यशािे कौर् क 
केले र्र आपला आनंद बि ग हिर् र्र िोर्ोि पि त्यािबरोबर एक प्रकारिी धन्यर्ा वाटरे्. त्याि धन्यरे्िी 
अन भरू्ी र्ी दादासािेबानंी र्ाझ्या केलेल्या कौर् कारू्न अन भवली. या सभेर् प्रथर् कािी वक्त्यािंी भाषिे 
झाली. त्या सवांनी र्ला ‘हवदभम केसरी’ म्ििून संबोहधर् केले; पि श्री. दादासािेबानंी एक पाऊल प ढे 
जाऊन उत्स्फूर्मपिे र्ला ‘र्िाराष्ट्र केसरी’ िी पदवी प्रदान केली. िी पदवी म्ििजे र्ाझ्या कर्मबगारीिी 
श्री. दादासािेबानंी र्ला हदलेली पावर्ी र्र आिेि पि त्यािबरोबर र्ाझ्या जीवनार्ील रे् पहिले र्ानपत्र 



           

आिे. त्यानंर्रच्या काळार् र्ला अनेक र्ानपत्रानंी गौरहवण्यार् आले पि श्री. दादासािेबानंी र्ला हदलेले 
अहलहखर् र्ानपत्र र्ाझ्यासाठी अर्ोल ठेवा आिे. 

 
१९६२ च्या लोकसभेच्या हनवडि कीर् दादासािेबािंा पराभव झाला. त्याचं्या पराभवािे द ःख र्ला 

सिन िोर् नव्िरे्. वास्र्हवक पािर्ा, त्या वळेी र्ाझी र्नःक्स्थर्ी स्वर्ःसाठी हबघडावयास िवी िोर्ी. कारि 
र्ीदेखील त्या वळेी लोकसभेिी हनवडिकू डॉ. पंजाबराव देशर् ख याचं्यासारख्या र्ार्ब्बर व्यक्र्ीच्या 
हवरोधार् अकोला हनवािन के्षत्रारू्न लढलो िोर्ो आहि अल्पर्र्ानंी पराभरू् झालो िोर्ो. र्ी हदलेल्या 
दर्दार लढर्ीबद्दल हनवडून आलेले असर्ानादेखील स्वर्ः डॉ. पंजाबराव देशर् खानंी र्ाझे कौर् क केले 
िोरे्. पि दादासािेबाचं्या अपयशाच्या वदेना र्ाझ्या वदेनेपेक्षा अहधक जीवघेण्या िोत्या. खर सागंायिे 
झाले र्र र्ाझ्या पराभवाच्या द ःखािे र्ला हवस्र्रिि झाले िोरे्. र्ीव्र वदेना िोत्या त्या फक्र् 
दादासािेबाचं्या अपयशाच्या. असे म्ििर्ार् की, अपयशारू्नि र्ािसाला यशप्राप्र्ीिी हजद्द हनर्ाि िोरे्. 
र्ाझ्यािी बाबर्ीर् र्सेि घडले. त्याि वषी िोऊ घार्लेल्या राज्यसभेच्या हनवडि कीर् दादासािेबानंा 
हनवडून आिायिेि िी र्ला वाटलेली हजद्द िा त्यािाि पहरपाक िोर्ा. क ठल्यािी पहरक्स्थर्ीर् त्याचं्या 
नावार्ागे लागलेली ‘खासदार’ िी उपाधी परर् जाऊ द्यायिी नािी असा र्ाझ्या र्नािा हनधारि र्ी केला 
िोर्ा. आपल्या परर् पूजनीय ग रूसाठी आपि कािीर्री कराव ेिी टोििीदेखील र्ाझ्या र्नाला िोर्ीि. 
‘हदशा’ र्र र्ला सापडली िोर्ी पि एकंदर पहरक्स्थर्ीिी ‘दशा’ र्ात्र ठीक नव्िर्ी. र्ाझ्यासर्ोर दोन यक्ष 
प्रश्न िोरे्. एक, दादासािेबािें राज्यसभेच्या उरे्दवारीकरीर्ा र्न वळहवण्यािा आहि द सरा म्ििजे 
हवपरीर् पहरक्स्थर्ीवर र्ार् करण्यािा. प्रथर् र्ी त्यािें र्न वळहवण्याच्या र्ागाला लागलो. अथार् रे् 
हर्र्कसे सोपे नव्िरे्. हवजयासाठी लागिाऱ्या र्र्ािें र्ी आखलेले गहिर् त्यानंा सर्जावनू साहंगर्ले. 
त्यािंा र्ाझ्यावर पूिम हवश्वास िोर्ा पि र्ाझ्या गहिर्ावर र्ात्र बसर् नव्िर्ा. त्यार्ि ‘या पोराच्या नादाला 
लाग ू नका’ असा अनािूर् सल्ला कािी व्यक्र्ींनी त्यानंा, न र्ागर्ा हदला िोर्ा. शवेटी र्ी प्रत्यक्ष कत र्ी 
करायिे ठरवले. त्या वळेी र्ी आर्दार नव्िर्ो पि एकवीस आर्दारािंा संि र्ात्र र्ाझ्या बाजूने िोर्ा. 
त्यार् िार आर्दार र्र अर्रावर्ीिेि िोरे्. सयं क्र् र्िाराष्ट्राच्या लढ्यार् दादासािेब प्रािपिाने लढले 
पि सहर्र्ीर्फे र्ात्र त्याचं्या नावाला प ढाकार नव्िर्ा. काँगे्रसशी त्या वळेी आर्िी य र्ी नव्िर्ी, र्रीिी 
र्त्कालीन र् ख्यर्तं्री श्री. यशवरं्राव िव्िाि यानंी श्री. बी. सी. काबंळे याचं्या उरे्दवारीकहरर्ा काँगे्रसिी 
हशल्लक र्रे् देण्यािा हनिमय घेर्लेला िोर्ा. अशा हवपयमस्र् पहरक्स्थर्ीर्िी र्ी र्ाझा धीर खिू हदला नािी. 
कारि त्यानंी उभे रािाविे िी प्रबळ इच्छा त्यार्ागे िोर्ी. र्ी प ढाकार घेऊन प्रजा सर्ाजवादी पक्षािे नेरे् 
श्री. रिागंडे याचं्याशी सर्झोर्ा केला. त्यार् श्री. रिागंडे याचं्या उरे्दवारीला हवधान पहरषदेकहरर्ा व 
दादासािेबानंा राज्यसभेकहरर्ा एकरे्कानंी र्दर् करायिी िे हनहिर् झाले. र्ाझ्या बाजूने असलेला 
एकवीस आर्दारािंा संि अहधक प्रजा सर्ाजवादी पक्षाशी झालेला सर्झोर्ा यार् ळे पहरक्स्थर्ीर् 
सकारात्र्क फरक पडला. केवळ र्ाझ्या आग्रिाखार्र, अहनच्छेनेि का िोईना; पि दादासािेब राजी 
झाले. इथे एक बाब र्ला उद धतर् करावीशी वाटरे्. दादासािेबानंा राजी करण्यार् स श्री. शारं्ाबाई दािी व 
श्री. सदानंदजी फ लझेले यािें र्ला र्ोलािे सिकायम लाभले. लढर् र्ात्र फारि अटीर्टीिी िोर्ी. एकेका 
र्र्ाला प्रकर्र् िोर्ी. र्ी त्या वळेी दादासािेबाचं्या वर्ीने हनवडिूक प्रहर्हनधी म्ििून कार् केले. प्रथर् 
आहि हद्वर्ीय प्राधान्याच्या र्र्ािंी गोळाबेरीज, र्र्र्ोजिीिी प्रहक्रया या सवम बाबर्ीर्ील बारकाव ेर्ी त्या 
वळेीि हशकलो. शवेटी या हनिायक लढर्ीिा हनकाल लागला. दादासािेब हवजयी झाले. या हवजयािी, 
र्ाझ्या आनंदाच्या पहरिर्ीिी वार्ा देण्यासाठी र्ी दादासािेबाकंडे धावर्ि गेलो. पि रे् िोरे् क ठे? बरीि 
शोधाशोध झाली रे्व्िा कळले की, आपल्या हवजयािी खात्री पटर् नसल्यार् ळे हनकाल न ऐकर्ाि रे् 
सार्ान परर् आिण्यासाठी पंजाब रे्लने हदल्लीला रवाना झाले. र्ी लागलीि त्याचं्या बोगीिा उल्लखे करून 



           

स्टेशन र्ास्र्र, भ सावळ यानंा दादासािेबानंा हवजयािी बार्र्ी कळहवण्यासाठी र्ार्डीिी र्ार केली. र्ी 
र्ार भ सावळच्या स्टेशन र्ास्र्रने गाडी भ सावळला पोिोिल्यावर दादासािेबानंा हदली. रे् हर्थूनि 
र् ंबईला परर्ले. दादासािेबाचं्या हवजयार् ळे श्रर्साफल्याच्या सर्ाधानाबरोबरि र्ाझ्या क वर्ीप्रर्ािे र्ी 
थोडी का िोईना, पि ग रुदहक्षिा त्याचं्या िरिी वािू शकलो, िी धन्यर्ा र्ला आय ष्ट्यभर स खाविारी आिे. 
अथार्च् र्ाझ्या प्रार्ाहिक प्रयत्नानंा दादासािेबाचं्या आशीवादािी जोड िोर्ी िे नम्रपिे नर्ूद करर्ो. 

 
दादासािेबाचं्या बाबर्ीर् र्ी खऱ्या अथाने रे्व्िा कत र्ाथम झालो, जेव्िा र्ाझी सेवा त्याचं्या िरिी 

त्याचं्या अंहर्र् काळार् रुजू झाली. १९७१ साल. र्ाझ्या जीवनार्ील रे् काळं वषम आिे. त्या वळेी र्ी हवधान 
पहरषदेर् उपसभापर्ी िोर्ो. न कर्ाि र्ीन वषांपूवी र्ी या पदावर पोिोिलो िोर्ो. कािी नवीन 
हशकण्याच्या उरे्दीर् िोर्ो आहि त्यार्ि दादासािेबािंी र्ब्येर् हबघडली. उपसभापर्ी पदाच्या कार्ािा 
व्याप आहि श्री. दादासािेबािंी ढासळर् िाललेली र्ब्येर् यार् ळे र्ी अगदी हवर्नस्क र्नःक्स्थर्ीर् िोर्ो. 
ढासळर्ि िाललेल्या त्याचं्या र्ब्येर्ीकडे बघर्ा अत्याध हनक उपिाराकहरर्ा त्यानंा हदल्लीला आिले. र्ी 
त्याचं्याबरोबरि िोर्ो. हदवसरात्र र्ी त्याचं्या सेवरे् असे. डॉक्टसमदेखील प्रयत्नािंी हशकस्र् करीर् िोरे्. 
पि दादासािेबािें आपल्या बाधंवाचं्या कल्यािासाठी हझजलेले शरीर त्याला साथ देर् नव्िरे्. शवेटी र्ो 
काळा हदवस उगवला. दादासािेब इिलोकािी यात्रा सपंवनू बौद्धवासी झाले. त्याचं्या हनधनािं द ःख र्ी 
शब्दार् विमन करू शकर् नािी. अश्रूंनी डबडबलेल्या डोळ्यानंा प ढिे कािीि हदसर् नव्िरे्. वाटर् िोरं्, 
‘र्ी पोरका झालो.’ र्ला स्वर्ःला साभंाळिे कठीि जार् िोरं्. कसबंसं स्वर्ःला साभंाळले आहि 
दादासािेबाचं्या पार्मथव देिाला रक्षा र्ंत्रालयार्ील हवर्ान र्ाझ्या नावाने भाड्ाने घेऊन त्याचं्या अहंर्र् 
इच्छेप्रर्ािे अहंर्र् संस्काराकहरर्ा नाहशकला घेऊन गेलो. र्िाराष्ट्र शासनार्फे स्वर्ः र् ख्यर्ंत्री श्री. 
वसंर्राव नाईक शासकीय हवर्ानाने त्यानंा अहंर्र् हनरोप देण्यासाठी नाहशकाला आले. र्ाझे आहि 
दादासािेबािें नारे् लक्षार् घेर्ा रे् र्ाझी पत्नी सौ. कर्ल हिला पि बरोबर घेऊन आले. दादासािेब र्र 
गेलेि पि त्यािें आिार, हविार आहि आपल्या बाधंवाचं्या उद्धाराकहरर्ा त्यानंा वाटर् असलेली र्ळर्ळ 
र्ाझ्या प ढील आय ष्ट्याच्या र्ागमदशमनासाठी ठेवनू गेले. 

 
दादासािेबानंी आपल्या बाधंवासंाठी उभ ंआय ष्ट्य विेलं आिे. बाबासािेबाचं्या हिरे्सर्ोर ओल्या 

डोळ्यानंी केलेली प्रहर्ज्ञा त्यानंी आय ष्ट्यभर पाळलेली आिे. आपल्या बाधंवानंा कधीि क िाच्या 
लवावळििीला जाऊ न देर्ा आम्िाला र्ाि सकीिे िक्क प्राप्र् करून हदलेले आिे. पूवीच्या काळी 
उच्चविीयाचं्या डोळ्यानंा डोळा हभडला र्र त्यािंा अवर्ान िोईल म्ििून खाली र्ान करून िालिारे 
दहलर् बाधंव, शजेारी राहिल्यास हवटाळ िोईल म्ििनू गावाबािेर राििारे दहलर् बाधंव, हशक्षिापासून 
वहंिर् राहिल्याने हपढ्यान् हपढ्या उच्चविीयाचं्या ग लार्हगरीर्ि सर्ाधान र्ानिारे दहलर् बाधंव, 
उच्चविीयाकंडून लादण्यार् आलेल्या अहनष्ट रूढी, परंपरा यानंा आव्िान देऊन त्यार् बदलाव 
आिण्यासाठी, आपल्या िक्कासंाठी संघषम करण्यािी र्ानहसकर्ा नसलेले दहलर् बाधंव, राजदरबारीि नव्िे 
र्र सर्ाजार्ील प्रत्येक के्षत्रार् उपेहक्षर्ािें अपर्ाहनर् जीवन जगिारे दहलर् बाधंव आज स हशहक्षर् िोऊन 
आपल्या िक्कासंाठी संघषम करीर् आिे. खाली र्ान घालून न िालर्ा र्ाठ र्ानेने, स्वाहभर्ानाने सन्र्ानािे 
जीवन जगर्ो आिे आहि उच्चविीयाचं्या र्ाडंीला र्ाडंी लावनू हविारािंी देवािघेवाि करर्ो आिे. या 
बदललेल्या हित्रािे श्रेय, बाबासािेबानंंर्र दादासािेबानंाि आिे. उच्चविीयािें हृदयपहरवर्मन िोऊन िे 
हित्र बदललेले नािी; र्र त्यार्ागे या दोन्िी र्िाप रुषािें अथक पहरश्रर् आिेर्. ‘स हशहक्षर् व्िा, संघहटर् 
व्िा आहि संघषम करा’ िी बाबासािेबानंी बोधवाक्याद्वारे हदलेली हशकवि दादासािेबानंी कहटबद्ध िोऊन 
प ढे िालवली आहि आपले िक्क सन्र्ानाने हर्ळहवले. िालू आहि भावी हपढ्यानंा र्ी र्ागमदशमक ठरिारीि 



           

आिे. र्ी र्ाझ्या सर्स्र् बाधंवानंा नम्रपिे सागंू इक्च्छर्ो की, दादासािेबानंी आपल्यासाठी केलेल्या 
पहरश्रर्ािंी नोंद घ्या, त्याचं्या स्र्तर्ी आपल्या हृदयार् गोंदून ठेवा आहि भावी हपढीला र्ागमदशमन करा. र्ीि 
दादासािेबानंा खरी आदराजंली ठरेल. 

 
दादासािेबािें ऋि र्ी कधीि फेडू शकिार नािी. एकाि वाक्यार् सागंायिे झाले र्र ‘आज र्ी जो 

क िी आिे त्यािे हशल्पकार बाबासािेबानंंर्र, दादासािेब आिेर्.’ 
 
र्ाझे परर् पूजनीय ग रू, र्ाझे श्रदे्धिे, हनष्ठेिे स्थान असलेल्या कर्मवीर दादासािेब गायकवाड 

याचं्या पहवत्र स्र्तर्ीस र्ाझे हवनम्र अहभवादन. 
 

❦ 
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कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या जन्र्शर्ाब्दीहनहर्त्त प्रकाहशर् करण्यार् येिाऱ्या गं्रथासाठी र्िाराष्ट्र 
राज्य साहित्य आहि ससं्कत हर् र्ंडळाने र्ला पत्र पाठवनू “िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि आहि दादासािेब” या 
हवषयावर र्ी हलिाव े असे कळहवले, त्याबद्दल र्ला सर्ाधान वाटले. कर्मवीर दादासािेब गायकवाड 
याचं्याबरोबर कािी काळ कायम करण्यािी र्ला सधंी हर्ळाली आहि त्यािें जीवनकायम जवळून न्यािाळर्ा 
आले. त्याचं्या कायािा व्याप प्रिंड िोर्ा. रे् कायमकत्यांशी अहर्शय आप लकीने आहि पे्रर्भावनेने वागर्. 
र्ग रे् हरपक्ब्लकन पक्षाच्या िळवळीर्ील असोर्, संय क्र् र्िाराष्ट्राच्या आंदोलनार्ील असोर् प्रकवा 
सार्ाहजक धार्मर्क, सासं्कत हर्क प्रकवा साहिक्त्यक के्षत्रार्ील असोर्; त्या सवांनाि रे् र्र्रे्ने व हजव्िाळ्याने 
वागहवर्. 

 
भारर्रत्न डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यािें रे् एक हवश्वासू सिकारी िोरे् व त्याचं्या सवमि िळवळीर् 

त्यािें ‘उजवा िार्’ म्ििून ओळखले जार्. त्याचं्या नेर्तत्वाखाली िजारो लोकािंा सिभाग असलेले अनेक 
र्ोठर्ोठे लढे यशस्वीहरत्या लढले गेले आिेर्. सन १९५८ च्या र्िाराष्ट्रार्ील भहूर्िीनाचं्या लढ्यार् 
िाळीस िजार सत्याग्रिी र् रंुगारं् गेले िोरे्. र्र सन १९६४ साली व्यापक अशा दिा र्ागण्यावंर झालेल्या 
देशव्यापी सत्याग्रिार् देशभरारू्न र्ीन लाख िाळीस िजार सत्याग्रिी र् रंुगार् गेले िोरे्. संय क्र् 
र्िाराष्ट्राच्या आंदोलनार् डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या आदेशान सार त्यावळेिा शडे् ल्ड कास्ट्ट्स् 
फेडरेशन िा पक्ष सक्रीय सिभागी झाल्यानंर्र कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखाली त्या 
लढ्याला प्रिंड धार प्राप्र् झाली. डॉ. बाबासािेब आंबडेकराचं्या धम्र्प्रिारार्स द्धा रे् अगे्रसर िोरे्. डॉ. 
बाबासािेबानंी उद्घोहषर् केलेला “हरपक्ब्लकन पाटी ऑफ इंडीया” िा पक्ष बाबासािेबाचं्या 
र्िापहरहनवािानंर्र कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्याि नेर्तत्वाखाली प्रस्थाहपर् झाला. अशा या 
कर्तमत्त्ववान नेत्याच्या जीवनावर हवस्र्तर् स्वरूपार् हलहििे आवश्यक िोरे्. परंर्  र्ला हवषय देऊन 
हलिावयास साहंगर्ल्यार् ळे त्या र्यादेर्ि र्ी याहठकािी हलहिर् आिे. 

 
                            

 
भारर्रत्न डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या अध्यक्षरे्खाली र्िाड, हजल्िा रायगड येथे दोन 

ऐहर्िाहसक पहरषदा झाल्या. पहिली पहरषद १९ व २० र्ािम १९२७ रोजी झाली. “क लाबा हजल्िा : बहिष्ट्कत र् 
पहरषद अहधवशेन पहिले” या नावाने भरलेल्या पहरषदेर् िवदार र्ळ्यावर जाऊन त्या र्ळ्यािे पािी प्राशन 
करण्यािा जो अभरू्पूवम कायमक्रर् झाला, व त्या कत र्ीकायमक्रर्ार् ळे र्ाथी भडकलेल्या सविम लोकानंी 
अस्पतश्य सर्ाजावर अत्यािार केले. त्यानंी आपल्या भाषिार् अस्पतश्यवगाच्या पूवमक्स्थर्ीिी जािीव करून 
देर्ाना साहंगर्ले की, “...एकेकाळी जो अस्पतश्यवगम सेवक म्ििून नादंर् िोर्ा र्ोि वगम पलटिीर्ील 
नोकरीर् ळे अहधकारसपंन्न िोऊन द सऱ्या वगावर सत्ता गाजहविारा झाला िोर्ा. या पलटिीर्ील 
नोकरीर् ळे प्रिदूसर्ाजाच्या रिनेर् एक क्रारं्ी झाली िोर्ी, असे म्ििण्यास कािीि िरकर् नािी. ज्या 



           

र्िार, िाभंार लोकानंा गावंार् र्राठे वगैरे लोक हशव ूदेर् नसर् व ज्यानंी जोिार प्रकवा रार् रार् केला नािी 
र्र र्राठे लोक आपला अपर्ान झाला असे सर्जर्, रे्ि र्राठे हशपाई र्िार िाभंार स भेदारास लवनू 
सलार्ी देर् असर्...एवढा अहधकार अस्पतश्य जार्ीच्या लोकासं या देशार् कोित्यािी प्रांर्ारं् व यापूवी 
केव्िािी प्राप्र् झाला नव्िर्ा; असे म्ििर्ा येईल. या प्रारं्ारं्ील अस्पतश्यवगाने आपला दजा वाढहवला िोर्ा. 
इर्केि नव्िे, र्र त्यािंी हशक्षिार्िी हवलक्षि प्रगर्ी झाली िोर्ी. असे असर्ाना आजिी आपली अवनर् 
अवस्था का झाली, यािे कारि पलटिीर्ील नोकरी बदं झाली असे साहंगर्ले जारे्. रे् कािी अंशी खरे 
आिे, पि र्ी नोकरी म्ििजे सवमस्व नव्िे. आपिाला द सऱ्याचं्या उष्ट्ट्या खरकट्यावर जगण्यािी सवय 
झाली आिे, र्ी सोडून द्या. र्सेि सवम गहलच्छ कारे् सोडून द्या असा आदेश देऊन रे् म्ििाले, र् म्िी 
इर्रासंारखे शरे्ी करा, र्सेि पाढंरपेशा पत्करा. रे् प ढे म्ििाले, आिार, हविार आहि उच्चार यािंी श द्धी 
जोपयंर् झाली नािी र्ोपयंर् अस्पतश्य सर्ाजार् जागतर्ीिे अथवा प्रगर्ीिे बी कधीिी रुजिार नािी.” त्यानंी 
शवेटी अस्पतश्य सर्ाजाला असेिी बजावले की “जागतर्ीिा हवस्र्व र् म्िी कधीिी हवझ ूदेर्ा कार्ा नये.” 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या या भाषिािा अस्पतश्यवगावर जबरदस्र् पहरिार् झाला. त्या 

हदवसापंासून रे्लेली ढोरे ओढिे, ग रािें कार्डे काढिे, घरोघर जाऊन पाईन र्ागिे इत्यादी कारे् 
अस्पतश्यवगाने बंद केली. यार् ळे खरे म्ििजे अस्पतश्यािेंि न कसान झाले. असे असर्ाना गावार्ील र्राठे 
लोक िी कारे् करण्यासाठी त्याचं्यावर सक्र्ी करू लागले व त्यार् ळे रायगड व रत्नाहगरी हजल्यार्ील 
जवळपास प्रत्येक गावंार्ध्ये स्पतश्य व अस्पतश्य याचं्यार्ध्ये र्ारार्ारी व झगडे िोऊ लागले. अस्पतश्यावर 
सार् दाहयक बहिष्ट्कार टाकिे, नेिर्ीच्या जाण्यायेण्याच्या वाटा बंद करिे, खोटे खटले दाखल करिे वगैरे 
अत्यािार िोऊ लागेल. 

 
परंर्  या सवम अत्यािाराला अस्पतश्यवगम प रून उरला व बाबासािेबाचं्या आदेशािेि त्यानंी पालन 

केले. िी अस्पतश्यवगास गौरवास्पद अशीि घटना िोर्ी. 
 
अस्पतश्यवगाच्या पाि िजार वषांच्या ग लार्हगरीच्या इहर्िासार्ध्ये आपले र्ानवी िक्क प्रस्थाहपर् 

करण्यासाठी िवदार र्ळ्यािे पािी प्राशन करण्यािा अभरू्पूवम कायमक्रर् केला गेला. त्यािे विमन रक्र्ाच्या 
शाईनेि कराव ेलागेल. या पहरषदेिे पडसाद नंर्र नाहशक, प िे या हठकािी उर्टून अस्पतश्यवगार् फार 
र्ोठी जागतर्ी आहि िरै्न्य हनर्ाि झाले. या जागतर्ीिे विमन करर्ाना डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािें 
िहरत्रकार श्री. िा.ं भ. खैरर्ोडे म्ििर्ार् की, “या सवम क्रारं्ीकारक स्फोटािें पहरिार् असे झाले की 
सार्ाहजक, शकै्षहिक, आर्मथक, राजकीय, धार्मर्क सासं्कत हर्क इत्यादी सवम के्षत्रार् आम्िी र् र्च्या र्ाडंीला 
र्ाडंी लावनू बसिार व त्यासाठी सवमस्व पिाला लावनू लढा देिार अशी भाषा पददहलर् अस्पतश्य सर्ाज 
प्रिदू सर्ाजासर्ोर छार्ीठोकपिे उभा रािून बोलू लागला!” 

 
अशा पहिल्या ऐहर्िाहसक पहरषदेिे स्वागर्ाध्यक्ष िोरे् सभंाजी र् कारार् गायकवाड. या पहरषदेला 

र्ीन िजार लोक उपक्स्थर् िोरे्. गं. नी. सिस्रब दे्ध, अनंर् हवनायक हिते्र, सीर्ारार् नार्देव हशवर्रकर, 
बाळारार् रार्जी आंबेडकर, धोंडीरार् श्रीरार् कोंडहवलकर, हनवतत्ती र् ळशीरार् जाधव, पाडं रंग नथ रार् 
राजभोज, शारं्ारार् अनाजी उपश्यार्, रार्िंद्र बाबाजी र्ोरे, रार्िंद्र प्रशदे, र्ोरे, धोंडीरार् नारायि 
गायकवाड, हशवरार् गोपाळ जाधव इत्यादी सर्ाजसेवक उपक्स्थर् िोरे्. 

 
 



           

               
 
िवदार र्ळ्याच्या पाण्याला स्पशम करून अस्पतश्यानंी िवदार र्ळे बाटहवले, या सबबीखाली 

र्िाडार्ील सविांनी िवदार र्ळ्यािे श द्धीकरि केले. िी सविांिी कत र्ी डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या 
हजव्िारी लागली. त्याबद्दल २१/११/१९२७ रोजीच्या बहिष्ट्कत र् भारर्ार् रे् हलहिर्ार्” ...खरे म्िटले असर्ा 
अस्पतश्यर्ा इर्की अपर्ानकारक गोष्ट आिे की हर्च्या हनवारिाथम कािींिे प्राि खिी पडले र्री िरकर् 
नािी. आपल्या स्पशाने अपहवत्र झालेली वस्रू् गोर्ूत्र प्रशपडून श द्ध िोरे् असे स्पतश्य लोक र्ानीर्ार्. 
स्वधर्ाच्या र्न ष्ट्याच्या स्पशाने जे हवटाळरे्, रे् पशूिे र्तू्र प्रशपडल्याने श द्ध िोरे् या अत्यरं् हर्रस्कारिीय 
हविारार्, र्ी र्ानवी स्पशाच्या भ्रष्टरे्िी कल्पना अहधक हधक्कारिीय आिे प्रकवा र्ी पशूच्या र्ूत्राने श द्ध 
करण्यािी भावना अहधक हर्रस्कारिीय आिे; िे सागंिे जरी कठीि असले र्री एक गोष्ट उघड आिे की, 
पशूचं्या र्लर्ूत्रार् जेवढे पाहवत्रय आिे, रे्वढे देखील पाहवत्रय स्पतश्याचं्या दृष्टीने अस्पतश्यार्ील र्ािसारं् 
नािी; िी क्स्थर्ी जगण्यासारखी आिे, असे कोिािी स्वाहभर्ानी र्ािसाला वाटिार नािी.” 

 
सविमवगाच्या या अर्ानवी कत र्ीहवरुद्ध आवाज उठहवण्यासाठी डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यानंी 

बहिष्ट्कत र् हिर्काहरिी सभेच्या वर्ीने द सरी सत्याग्रि पहरषद र्िाड येथे हदनाकं २५, २६ व २७ हडसेंबर 
१९२७ रोजी घेण्यािे घोहषर् केले. स्पतश्यवगांसर्ोर एक प्रकारिे आव्िान उभे केले. या पहरषदेला जागेसि 
कोिर्ीिी इर्र वस्रू् हर्ळू नये असा बंदोबस्र् सविांनी केला िोर्ा. परंर्  डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी 
नेर्लेले प्रिारक आहि श्री. अनंर् हवनायक र्था भाई हिते्र व र्िाडार्ील कायस्थ र्रूिानंी या सवम 
गोष्टीवर र्ार् करून िी पहरषद यशस्वी करून दाखहवली. या सत्याग्रिािे जे पहिले पत्रक प्रहसद्ध करण्यार् 
आले. त्यावर डॉ. भीर्राव रार्जी आंबेडकर अध्यक्ष व सभासद म्ििून सवमश्री हशवरार् गोपाळ जाधव, 
संभाजी र् कारार् गायकवाड, बाळारार् रार्जी आंबडेकर, हनर्मल प्रलबाजी गगंाविे, राघो नारायि 
वनर्ाळी, गिपर् र्िादेव जाधव, गोप्रवद रार्जी आडे्रकर, पाडं रंग र्िादेव वव रकर, लक्ष्र्ि गि ू
पूसयीनकर, सखारार् रत्ना नागावकर, अज मन रार्जी नडगावकर, िागंदेव नारायि र्ोहिरे्, पाडं रंग 
बाबाजी र्ाडंलेकर, भागूरार् रार्जी हशरगावकर, सोनू सजन संहदरकर, हवठ्ठल लक्ष्र्ि र्ीडकर, भाऊ 
बाळू जाधव, भाहवकनाथ रत्नू साळव,े पंढरीनाथ रार्िंद्र आसूडकर, व सीर्ारार् नार्देव हशवर्रकर, 
सेके्रटरी, सत्याग्रि सहर्र्ी यािंी नावं ेआिेर्. 

 
या सत्याग्रिाकहरर्ा डॉ. बाबासािेब आबंेडकर व दोन-अडीिश ेकायमकरे् हदनाकं : २४ हडसेंबर 

१९२७ रोजी सकाळी पद्र्ावर्ी बोटीने हनघाले या र्ंडळीर् र् ंबईिे हशवर्रकर, धोंडो नारायि गायकवाड, 
काबंळे, गंगाविे, वनर्ाळी, प ण्यािे राजभोज नाहशकिे भाऊराव गायकवाड वगैरे अस्पतश्य प ढारी िोरे्. 
स्पतश्य सर्ाजसेवकापंैकी श्री. गं. नी. सिस्रब दे्ध, प्रधानबधं  इत्यादी िोरे्. 

 
               

 
हदनाकं २५ हडसेंबर १९२७ रोजी पहरषदेच्या कार्काजाला प्रारंभ झाला. सवमप्रथर् डॉ. बाबासािेब 

आंबेडकर यािें अत्यंर् प्रभावी असे भाषि झाले. त्यानंी आपल्या भाषिार् या सत्याग्रि पहरषदेिी र् लना 
फ्रान्सच्या क्रारं्ीशी केली व असे घोहषर् केले की, “िी पहरषद सर्रे्िी र् ि र्मरे्ढ रोवण्यासाठी बोलाहवण्यार् 
आली आिे.” या भाषिाबद्दल कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी असे म्िटले आिे की, डॉ. 
बाबासािेबािंी इर्र अनेक भाषिे र्ी हवसरून गेलो आिे. पि त्यािें र्िाड येथील भाषि आजिी र्ाझ्या 



           

कानार् ग िग िर् आिे. फ्रान्सच्या क्रारं्ीर् रे्थील तै्रवर्मिकािंा एक विम करण्यार् आला व जगाला शाश्वर् 
र्ूल्ये देिारी सर्र्ा, स्वारं्त्रय व बंध त्व या र्त्त्वािा उद्घोष करण्यार् आला. त्यान सार भारर्ार्ील िार 
वर्मिकािंा सर्ाज र्ोडून त्यािंा एक विम करण्यार् यावा व त्यासं “प्रिदू” या संजे्ञने सबंोधण्यार् याव ेअशी 
बाबासािेबािंी इच्छा िोर्ी. याद्वारे त्यानंा प्रिदंूिी संघटना र्जबूर् करून त्याद्वारे त्यानंा उभारिीिे कायम 
करावयािे िोरे्. त्याकहरर्ा त्यानंी प्रिदूर्ात्रािा जन्र्हसद्ध िक्कािंा जाहिरनार्ा घोहषर् केला. र्ो असा– 
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िा जाहिरनार्ा ठराव क्रर्ाकं एक म्ििनू र्ाडंण्यार् आला. र्ो ठराव सत्त्याग्रि सहर्र्ीिे सेके्रटरी 

सीर्ारार् नार्देव हशवलकर यानंी र्ाडंला व त्यास कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानी पांहठबा हदला. 
एन. टी. जाधव व गंगाबाई सावरं् यािंी या ठरावावर भाषिे झाली. िव्या ठरावाने “धर्ाहधकारी” िी 
संस्था हवहशष्ट सर्ाजाप रर्ी र्याहदर् न ठेवर्ा र्ी लोकान वर्ी व लोकहनय क्र् करण्यार् यावी अशी र्ागिी 
करण्यार् आली. अशा प्रकारिे हदवसभरािे कार्काज पार पाडल्यानंर्र श्री. गं. नी. सिस्रब दे्ध व अस्पतश्य 
सर्ाजार्ील िार-पाि साधू यािें िस्रे् र्न स्र्तर्ीिे जािीर दिन करण्यार् आले. या घटनेिे पडसाद केवळ 
भारर्ाप ररे्ि नव्िे र्र संपूिम जगभर उर्टले. र्न स्र्तर्ी जाळल्यार् ळे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्यावर 
िौफेर अशी टीका करण्यार् आली. या टीकेला डॉ. बाबासािेबानी अत्यंर् र्कम श द्ध पद्धर्ीने उत्तर हदले. 
र्न स्र्तहर् का जाळली यािे हवविेन करर्ाना डॉ. बाबासािेब म्ििर्ार्, “आम्िी जे र्न स्र्तर्ीिे वािन केले 
आिे, त्यावरून आर्िी खात्री झाली आिे की, त्या गं्रथार् शदू्रजार्ीिी प्रनदा करिारी, त्यािंा उपर्दम 
करिारी, क टाळ उत्पत्तीिा कलंक त्याचं्या र्ाथी र्ारिारी व त्याचं्याहवषयी सर्ाजार् अनादर वाढहविारी 
विने ओर्प्रोर् भरलेली आिेर्. त्यार् धर्ािी धारिा नसून असर्रे्िी र्ात्र ध ळवड घार्ली आिे. 
स्वयंहनिमयािे र्त्त्व प्रस्थाहपर् करावयास हनघालेल्या स धारिावाद्यास, असला गं्रथ कधीि र्ान्य िोिे शक्य 
नािी व र्ो अस्पतश्य वगासिी र्ान्य नािी. एवढेि दशमहवण्याकहरर्ा र्िाड येथे त्यािी िोळी करण्यार् 
आली.” 

 
हदनाकं २६ हडसेंबर १९२७ रोजी सकाळी ९·३० वाजर्ा द सऱ्या हदवसाच्या कार्काजाल स रवार् 

झाली. त्या हदवशी प्रार् ख्याने सत्याग्रिावर ििा िोिार िोर्ी त्यार् ळे पहरषदेला हवषयहनयार्क कहर्टीिे 
स्वरूप देण्यार् आले. ‘सत्याग्रि करावा’ असा ठराव स्वर्ः डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानीि ििेसाठी 
र्ाडंला. या ठरावावर १२ अन कूल व ८ प्रहर्कूल लोकािंी भाषिे झाली. त्यानंर्र डॉ. बाबासािेब यानंी 
सत्याग्रिार् भाग घेिाऱ्या लोकािंी नाव-गावासि यादी र्यार करण्याकहरर्ा १०-१२ लोकानंा र् क्रर केले. 
एका र्ासार्ि र्ीन िजार आठश ेिौऱ्याऐशी लोकानंी आपली नाव ेनोंदहवल्यार् ळे शवेटी िे नोंदिीिे कार् 
सोडून देण्यार् आले. एकूि दिा िजार लोक र् रंुगार् जाण्यास र्यार झाले. त्यान सार डॉ. बाबासािेबानंी 
कलेक्टरानंा लोक सत्याग्रि करण्यास आग्रिी आिेर् असे कळहवले. 

 
                  

 
सायकंाळी ५ वाजर्ा कलेक्टर पोलीस स पहरटेंडेन्टसि पहरषदेच्या स्थळी दाखल झाले. त्यानंी 

पहरषदेर् भाषि करर्ाना साहंगर्ले की, र्िाडच्या सविांनी हदवािी न्यायालयार् केस दाखल केली असून 
त्या केसिा हनकाल लागेपयंर् िवदार र्ळ्यावर जाण्यास र्ात्प रर्ा र्नाईि कूर् हर्ळहवला आिे. सबब 
आपि कायद्यािे उल्लंघन न करर्ा आपला सत्याग्रि कािी काळ स्थहगर् करावा. कलेक्टरािें िे भाषि 
झाल्यानंर्र सभार्ंडपारू्न रे् हनघून गेले. र्दनंर्र या प्रस्र्ावावर कोिाला बोलावयािे आिे का असे डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर यानंी हविारर्ाि, कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी र्ला बोलावयािे आिे असे 
साहंगर्ले. रे् भाषिासाठी उभे राहिले. रे् आपल्या भाषिार् म्ििाले “र्ाझ्या बाधंवानो, आर्ाि डॉ. 
बाबासािेबािें भाषि आपि ऐकले आिे. र्ी र्र कालपासून त्यािें हविार जीवािे कान करून ऐकर् आलो 
आिे. कालच्या त्याचं्या भाषिार्ील आवशे, आवगे, आजच्या त्याचं्या भाषिाला हर्ळालेली कलाटिी, 



           

यार्ील फरक र्ाझ्या अल्पर्र्ीला सर्जर् नािी. रे् म्ििर्ार्, स्पतश्य प्रिदंूनी र्ळ्यावर प्रवशे करण्याबद्दल 
कोटाकडून र्नाईि कूर् हर्ळहवला आिे. ठीक आिे. रे्व्िा िा लढा आर्ा सरकार आहि आपल्यार्ध्ये 
िोिार आिे, असा त्याचं्या भाषिािा रोख आिे, म्ििून िा सत्याग्रि आपि स्थहगर् करावा अशी त्यािंी 
इच्छा आिे. र्ला िे पसंर् नािी. हर्त्रानंो, आपली िी िळवळ कशासाठी आिे? र्ानवी िक्क प्रस्थाहपर् 
करण्यासाठी आपि सारे स्वखिाने इथे आलो आिोर्. र्ीन-र्ीन, िार-िार, हदवसाचं्या भाकरी बाधूंन, 
घरदार, शरे्ी, रोजिा उद्योग र्साि र्ागे ठेवनू येथे आपि जर्लो आिोर् रे् असे परर् जाण्यासाठी नव्िे. 
आम्िी परर् गेल्यावर रे्थे काय सागंिार? कोटािा र्नाईि कूर् आला म्ििून आम्िी र्ळ्यावर जाऊ शकलो 
नािी! रे् र्र अत्यंर् नार् ष्ट्कीिे आिे. पहिल्यादंाि एवढ्या र्ोठ्ा सखं्येने र्िाराष्ट्रारू्न आपि सारे जर्लो 
आिोर् रे्व्िा न सरे् िार् िालहवर् परर् जािे प रुषाथाला शोभनू हदसिार नािी. खूप हदवसानंी एखाद्या 
बाईला र्लू िोर् आिे पि द देवाने रे् र्ूल जर आडव ेआले र्र र्ग कापून काढण्याहशवाय द सरा इलाज 
नसर्ो. र्सेि स्पतश्य प्रिदंूना कायद्याच्या दृष्टीने र्दर् करिाऱ्या या इंग्रज सरकारला आर्ा कापून 
काढण्यािी वळे आली आिे. रे्व्िा बाधंवानो! र्ाझ्या र्रे् र्र िा सत्याग्रि कोित्यािी पहरक्स्थर्ीर् झालाि 
पाहिजे.” 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या भाषिाला लोकानंी उत्स्फूर्म प्रहर्साद हदला. परंर्  

त्यावळेिी एकंदर पहरक्स्थर्ी हविारार् घेर्ा, सरकार व स्पतश्यवगम या दोघाहंवरुद्ध एकािवळेी लढिे 
अस्पतश्य वगाला र् ळीि परवडिारे नव्िरे्. त्यार् ळे शवेटी डॉ. बाबासािेब आबंेडकर याचं्या शब्दाला र्ान 
देऊन त्यानंी सत्याग्रि र्िक बीिा जो ठराव र्ाडंला िोर्ा, त्यास सवम जनरे्ने कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाड यािेंसि पाप्रठबा हदला व सत्याग्रि र्िकूब करण्यार् आला. अशा प्रकारे द सऱ्या हदवसािे 
कार्काज सपंले. 

 
हर्सऱ्या हदवशी, हदनाकं २७ हडसेंबर १९२७ रोजी जर्लेल्या सवम प्रहर्हनधींिी र्िाड शिरारू्न 

प्रिंड हर्रविूक काढण्यार् आली. त्या हर्रवि कीने र्ळ्याच्या िारी बाजूला वढेा देण्यार् आला. र्द्नंर्र 
हर्रविूक शारं्रे्ने परर् सभार्ंडपार् आली. पहरषदेला प न्िा स रूवार् झाल्यानंर्र श्री. हशवर्रकर यानी 
खालील ठराव सभेप ढे र्ाडंला– 

 
“िी पहरषद यशस्वी करण्यािे कार्ी ज्या अस्पतश्येर्र सद गतिस्थानंी र्दर् केली त्यािें व हवशषेर्ः 

खालील सद गतिस्थािें िी सभा कत र्ज्ञर्ापूवमक आभार र्ानीर् आिे. 
 
सवमश्री अ. हव. हिते्र, स रेद्रनाथ टीपिीस, फते्तखान सािेब, र् ठोलीकर, शारं्ारार् रघ नाथ, 

पोर्नीस, केशवराव देशपाडें, ग. नी. सिस्त्रब दे्ध नंर्र श्री. वार्नराव पत्की व श्री. कर्लाकर हटपिीस यानंी 
केलेल्या कार्ागारीबद्दल त्यािें आभार र्ानून त्यानंा दोन सोन्याच्या आंगठ्ा अपमि करण्यार् आल्या. 
र्द्नंर्र डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यानंी स्वर्ः ठराव र्ाडंला. सत्याग्रि पहरषदेकहरर्ा नेर्लेले प्रिारक 
सवमश्री हशवरार् गोपाळ जाधव, संभाजी र् कारार् गायकवाड, भाऊ बाळू वारंगकर, पंढरीनाथ रार्िदं्र 
आसूडकर, भाहवनाथब वा फलािकर व पाडं रंग र्िादेव वोडरकर यानंी आपली कार्हगरी बजाहवल्याबद्दल 
िी पहरषद त्यािें आभार र्ानरे्. व श्री. वोडरकर, सखारार् गोपाळ आिलोलकर, र्िादेव आिलोलकर 
यानंी आपिास पहरषदेच्या कायाकहरर्ा स्वख षीने अर्मपले िे ध्यानार् घेऊन त्यानंा एक एक िादंीिा हबल्ला 
पाहरर्ोहषक म्ििून देर् आिे.” 

 



           

यानंर्र अस्पतश्योन्नर्ी व हस्त्रयािंी जबाबदारी या हवषयावर रे्थे जर्लेल्या अस्पतश्यवगार्ील 
हस्त्रयासंर्ोर डॉ. बाबासािेबानंी भाषि करून हस्त्रयानंीस द्धा अस्पतश्योद्धाराच्या िळवळीर् भाग घेऊन 
प रुषाचं्या बरोबरीने कायम केले पाहिजे. असा उपदेश केला. र्द्नंर्र पहरषदेिे कार्काज संपले. 

 
या पहरषदेप ढे कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी जे क्रारं्ीकारक भाषि केले रे् हविारार् घेर्ा, 

त्याचं्या भावी नेर्तत्त्वािे बीजारोपि या पहरषदेर्ध्ये झाले, असे म्िििेि रास्र् ठरेल. त्याचं्या स्र्तर्ीस हवनम्र 
अहभवादन! 

 
❦ 
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दहलर् आहि शोहषर्ाचं्या प्रश्नािें उठाव; िािी र्िाराष्ट्राच्या सवांगाच्या इहर्िासािा भाग र्ानला, र्र या 
उठावािे नायक कर्मवीर दादासािेब गायकवाड िे र्िाराष्ट्रािे एक प्रर् ख नेरे् ठरर्ार्. पि आपल्याकडे 
इहर्िासािे र्ापदंड फार वगेळे आिेर्. त्यार् ळे दादासािेबाचं्या कायमकर्तमत्वािं राज्याच्या पार्ळीवर नीट 
र्ोजर्ाप झालेलं नािी. 

 
‘कसेल त्यािी जर्ीन, पि नसेल त्याला काय?’ िा ब लंद सवाल कर्मवीर दादासािेब गायकवाड 

यानंी शासनकत्यांसर्ोर उभा केला. िा सवाल म्ििजे केवळ वाक्यरिनेिी र्ोिक करार्र् नव्िर्ी. र्र, 
इथल्या जार्ीपार्ीच्यािी पहलकडं असलेल्या सवार् भ केकंगाल सर्ूिािा अिम् प्रश्न या शब्दारू्न उभा 
केला िोर्ा. या प्रश्नावर दादासािेबानंी उभ्या देशभर आंदोलन केलं, नी भहूर्िीन सर्िूािे अक्स्र्त्व त्याचं्या 
प्रश्नासकट ििेला आिलं. िे दादासािेबाचं्या कर्तमत्वािं र्ोठेपिि िोरं्. ज्या वगािं अक्स्र्त्वि इथं र्ान्य 
नव्िरं्, त्यावगािं अक्स्र्त्व आहि त्यािंा प्रश्न र्ध्यवर्ी प्रवािार् ििेला आिायिं कार् दादासािेबांनी केलं. 
आहि म्ििूनि कर्मवीर दादासािेब गायकवाड िे सर्ग्र भ केल्या सर्ूिािी भकू जाििारे नी त्यावर र्ूळारू्न 
उपाय शोधिारे नेरे् ठरर्ार्. 

 
दादासािेब गायकवाड िे आबंेडकरी िळवळीर्ले कसलेले नी रागंड्ा व्यक्क्र्र्त्वािे हरपक्ब्लकन 

कर्मवीर िोरे्. त्यािंी पहिली आहि अंर्ीर् ओळख म्ििजे रे् डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें जवळिे सिकारी, 
हवश्वासू अन यायी, त्याचं्या हविारावंर हनष्ठा बाळगून रान उठविारे िाडािे संघटक, आहि डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकराचं्या पिार् या सर्ाजावर र्ायेिा पदर धरिारे नेरे्, िी िोय. डॉ. आबंडेकर म्ििजे हवस्र्ीिम 
आभाळ. त्या आभाळाच्या सावलीिी आस असलेल्यानंा धीरािा शब्द देिं िे उदात्त कार् दादासािेबावंर 
येऊन पडलं. िे कार् अंगावर घेिं म्ििजे स्वर्ःिी आगळी वगेळी ओळख हवसरून झोकून देऊन कार् 
करिं िोय. रे् दादासािेबानंी सर्र्मपर् भावनेनं पार पाडलं. 

 
र्ी दादासािेबानंा शवेटिं पाहिलं रे्; रे् भीर्ज्योर् घेऊन प ण्याला आले िोरे् रे्व्िा दादासािेब 

हरपक्ब्लकन पक्षािे लोकनेरे् िोरे्, नी आम्िी शाळकरी र् लं िोर्ो. भीर्ज्योर्ीिं प ण्यार् प्रिंड र्ोठं स्वागर् 
झालं. त्यावळेी न कर्ीि खरेदी केलेली हन आर्ापयंर् वादग्रस्र् ठरलेली ब द्धीस्ट सोसायटीिी, ज न्या 
र्ोदीखान्याजवळ भवानी पेठेर् र्ोठी र्ोकळी जागा िोर्ी. हर्थे रं्डप आहि र्ोठा स्टेज उभारलं िोरं्. 
हदवसभर प ण्यािे कायमकरे् धावपळ करीर् िोरे्. भीर्ज्योर्ीिी वाट पिार् िोरे्. या ज्योर्ीसोबर् असलेले 
दादासािेब रात्री उशीरा सभेच्या हठकािी आले. आले म्ििजे त्यानंा आिलं गेलं. दादासािेब त्या भव्य 
स्टेजवर िढू शकर् नव्िरे्. स्टेजच्या बाजूला एका घाईघाईर् आिलेल्या ख िीवर दादासािेबानंा कसबंस ं
बसवलं िोरं्. प्रिंड गदीिा कल्लोळ भीर्ज्योर्ीिं दशमन घेर् िोर्ा, नी त्याि भावनेने दादासािेबािंं दशमन 
घेर् िोर्ा. अहभवादनासाठी त्यािंा िार् कसाबसा िालर् िोर्ा. दादासािेबाचं्या अंगावरून वारं गेलं िोरं्. 
त्यानंा पॅरेहलसीसच्या द खण्याने हखळवनू ठेवलं िोरं्. अधम शरीर गहलर्गात्र झालेलं िोरं्. र्दर्ीहशवाय 
त्याचं्या िालिाली िोर् नव्ित्या. र्ोंडारू्न शब्द कसेबसे घरंगळायिे आहि र्रीिी डोक्यावर हनळ्या टोपीिी 
ऐट िोर्ी. एक सळसळत्या रक्र्ािा देि सरर् िालला िोर्ा. जे पहिल्यापासून एका लढवय्या सैहनकािी 
भहूर्का जगले िोरे्, रे् दादासािेब हवकलागं िोर् िालले िोरे्. जनर्ा डोळ्यार् आसव ं आिनू 



           

दादासािेबािंं दशमन घेर् िोर्ी. आम्िा लिान र् लानंा यावळेी कािी कळर् नव्िरं्. पि शरपंजरी पडलेला 
िा भीष्ट्र् आर्च्या काळजाला हभडर् िोर्ा. सवांग, सवमपरीिे वार झेलून घायाळ झालेले, पि झ जंार र्ािस ं
रिर्दैान सोडर् नािीर्. दादासािेबानंी रिागंि सोडलेलं नव्िरं्. 

 
याउप्पर र्ाझ्यासारख्यानंी दादासािेबानंा हकर्ी पाहिलंय र्ािीर् नािी. पि जेव्िा िळवळ कळू 

लागली रे्व्िा दादासािेबानंा ओलाडूंन प ढे जार्ा येर् नािी, असंिी कळलं. 
 
एखाद्या र्ोठ्ा र्ाकदीच्या व्यक्र्ीनंर्र त्या िळवळीिं नेर्तत्व करण्यािी जबाबदारी ज्याचं्यावर 

येरे्, त्यािंा खरंि कस लागर्ो. फार क िबंिा िोरे्. त्या भारलेल्या व्यक्र्ीर्त्त्वािा प्रिंड प्रभाव जनरे्वर 
असर्ो. र् लना िोर् रािरे्. त्या र्िान व्यक्र्ीहवषयी सर्ाजाला वाटर् असलेल्या श्रदे्धला अहजबार् र्डा 
जाऊ न देर्ा आहि त्या व्यक्क्र्र्त्त्वािी सिी सिी नक्कल करर्ोय असंिी सर्ाजाला भासू न देर्ा सर्ाजाि ं
नेर्तत्व करिं िी हजकीरीिीि गोष्ट. र्ी दादासािेबासंर्ोर वाढून ठेवली िोर्ी. डॉ. आंबेडकर म्ििजे क ठून 
स रूवार् करावी नी क ठं नेऊन हभडवाव ंअसं अपरंपार व्यक्क्र्र्त्त्व. िंद्राला म्ििरं्य उगव ूनको नी सूयाला 
म्ििरं्य र्ावळू नको, अशा रे्जोर्य र्ाकदीिं. त्याचं्यानंर्र लोकानंा लख्खकन् बघायला लावील अस ं
नेर्तत्व िोिंि र् श्कील. लोकाचं्या र्ानहसकरे्िीि एक पोकळी र्यार िोरे्. या पोकळीर् रािून हकर्ीिी 
कार् केलं र्री कर्ीि पडरं्. कायमकर्तमत्वािा िा असा कालखंड दादासािेबाचं्या वाट्याला आला, नी त्यानंी 
र्ो सिज झेलला. 

 
आंबेडकरी िळवळीर्ल्या अनेक र्ार्ब्बर नेत्याचं्या कर्तमत्वािं योग्य रे् रू्ल्यर्ापन झालं नािी, 

प्रकवा कौर् कािे िार शब्द त्याचं्या वाट्याला आले नािीर्. असं र्ला वाटर् रािरं्. एकर्र एवढ्या उंिीच्या 
र्ािसानंर्र, रे्वढ्या उंिीि ंनेर्तत्व देिं क िीि शक्य नािी. त्यार् ळं नंर्रच्या नेर्तत्वानं हकर्ीिी कार् केलं 
र्री रे् कर्ीि वाटाव ं अशी अवस्था. त्यार् भरीसभर म्ििून डॉ. आंबेडकर आपल्या उर्ारवयार् 
िळवळीसंबधंी असं म्िटल्यािं जगजािीर झालंय की, ‘िा रथ र्ी इथवर आिलेला आिे. र्ो प ढे नेर्ा 
आला नािी र्र नेऊ नका. पि र्ागे जाऊ देऊ नका!’ डॉ. आंबेडकरािंी अनेक साधीस धी वाक्यं िी एखाद्या 
हसद्धारं्ािं कार् करर्ार्. िा रथ र्ागे नेऊ नका. िा त्यािंा संदेशिी अगदी रास्र् आिे. रथ प ढे नेला नािी 
र्र िालेल, या र्ागिी; र्ाझ्यानंर्र िी िळवळ िालवण्यािा वकूब कायमकत्यांर्ध्ये आिे की नािी, अशी 
शकंा जर डॉ. आबंेडकरानंा असेल, र्र त्यार्िी कािी िकू नािी. डॉ. आंबेडकरािंी दृष्टी कळायला त्याचं्या 
र्िाहनवािानंर्रिी एवढी वषं जावी लागली. डॉ. आंबडेकराचं्या या एका वाक्यार् ळं िळवळीिं र्ोजर्ाप 
करायला सर्ाजाला एक र्ापदंड हर्ळाला. रथ प ढे गेला नािी िी लोकािंी आर्भावना आिे. र्ो जागेवरि 
उभा आिे की घरंगळर् र्ागे आलाय यावर र्र्हभन्नर्ा आिे. पि र् द्दा असा आिे की, या रथाला ज्यानंी 
शक्र्ी लावनू पेलून धरलं त्यािंं िळवळीच्या ओघार् योग्य रे् रू्ल्यर्ापन झाले नािी. दादासािेबावंर र्र 
र्ोठाि अन्याय झाल्यािं हदसून येईल. डॉ. आंबेडकराचं्या र्ागमदशमनाखाली क शल संघटक म्ििनू ख्यार्ी 
हर्ळवलेल्या दादासािेबानंा, स्वर्ः र्ागमदशमकािी भहूर्का बजावर्ाना खूप वार अंगावर घ्याव े लागले. 
त्यार् ळं नंर्रच्या काळार्ली त्यािंी संसदीय राजकारिार्ली भहूर्का, धर्ांर्रािा प्रसार, बौद्धाचं्या 
सवलर्ीिा प्रश्न, भहूर्िीनािें आंदोलन, संय क्र् र्िाराष्ट्राच्या हनर्मर्र्ीर्ला सिभाग इत्यादी वळेी हदसून 
आलेला किखरपिा, संपूिम राज्याच्या नेर्तत्वाशी र् लना करर्ा कािीसा द लम हक्षर्ि राहिला. 

 
नंर्रच्या काळार्ल्या हरपक्ब्लकन पक्षाच्या नेर्तत्वाच्या पोकळीर्ि पँथरच्या खािाख िा उर्टल्या 

असं र्ानलं जारं्. हरपक्ब्लकन नेर्तत्वािे सडेर्ोड हवच्छेदन करिाऱ्या पँथरनेिी दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाला 



           

अपवाद केला िोर्ा. डॉ. आंबेडकर कळलेला एकरे्व रागंडा र्ािूस म्ििून दादासािेबािंा गौरव केला 
िोर्ा. ‘कागदाला कोि ि ंगर्य’ असं म्ििर् दादासािेब धारदारपिे रस्त्यार् उर्रर् िोरे्. त्याबद्दल आम्िी 
त्यानंा र्ानर् िोर्ो. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाडाचं्या नेर्तत्वाखाली जे सार्ाहजक प्रश्न धसास लागर् िोरे् त्यार्ला 

त्यािंा सिभाग, नी डॉ. आंबडेकरानंी सर्ाजासाठी राजकीय सत्ता हर्ळवण्यािा जो प्रयत्न केला त्यार्ला 
त्यािंा वाटा; आहि द सरा; डॉ. आबंेडकरोत्तर िळवळीला र्ोलून धरण्यािं त्यानंी दाखवलेलं नेर्तत्वाि ं
कसब आहि त्या पहरिार्ी आजच्या हपढीवर त्यािंी राहिलेली छाप! 

 
डॉ. आंबेडकरानंी एकेक करून उभ्या केलेल्या सार्ाहजक संघषाच्या र् द्द्ावंर दादासािेबािंा 

सिभाग िा आग्रिी आहि आक्रर्क िोर्ा. र्िाडच्या पाण्यािी पहरषद असो प्रकवा र्हंदर-प्रवशेािी िळवळ 
असो, दादासािेबारं्धल्या आक्रर्क सेनानीिं आहि लोकलढा लढवण्याच्या बाहंधलकीिं त्यार् दशमन 
घडरं्. डॉ. आंबेडकरानंी वैिाहरक पार्ळीवर सार्ाहजक हपळविूक करिारा प्रिदू धर्म धारेवर धरला िोर्ा. 
त्यासाठी त्यानंी वगेवगेळी व्यासपीठं हनर्ाि केली िोर्ी. या वैिाहरक लढ्याला लोकसंघषािा आधार 
देण्याि ंकार् करण्यार् दादासािेब आघाडीवर िोरे्. नाहशक िे र्िाराष्ट्रार्लं एक र्ीथमके्षत्रि. त्यावळेी 
र् ंबईसारख्या हठकािी संघषम करिं िी वगेळी गोष्ट िोर्ी हन गावभागार् धार्मर्क र् द द्यावर संघषम करिं, िी 
वगेळी बाब िोर्ी. दादासािेबानंी रिर्दैान म्ििून नाहशकिी हनवड केली. काळरार् र्ंहदर प्रवशे, पाडंव 
प्रर्ापािी अस्पतश्यानंी काढलेली हर्रविूक, येवला पहरषद या प्रत्यक्ष धार्मर्क बंडाच्या गोष्टी त्यानंी 
नाहशकार् घडवल्या. दादासािेबािंी या प्रत्येक आंदोलनाच्या पाठीर्ागे र्कम श द्ध व डॉ. आंबेडकराचं्या 
हविाराशंी स संगर् अशी भहूर्का िोर्ी. त्यार् ळे एवढा र्ोठा संघषम उभा करून नाहशकार्ील र्र्ार् लोकानंा 
दादासािेबाहंवषयी आदर वाटर् राहिला. त्याि दरम्यान रे् दहलर्ाचं्या आर्मथक प्रश्नावरिी लढर् िोरे्. 
ध ळे, जळगाव, अर्ळनेर इथले अहर्क्रर्ीर् जहर्नीिे लढे त्यानंी लढवले. र्नर्ाडपयंर् रेल्वनेे कब्जा 
केलेली पि पडून असलेली जर्ीन भहूर्िीन शरे्कऱ्यानंा द्यावी म्ििनू रे् लढर् िोरे्. डॉ. आंबेडकराचं्या 
नेर्तत्वाखाली दादासािेबािंं नेर्तत्व घडर् गेलं, आकार घेर् गेलं. 

 
इसवी सन १९५६ नंर्रिी दादासािेबाचं्या नेर्तत्वािी कळाि वगेळी आिे. डॉ. आंबेडकराचं्या 

र्िाहनवािानंर्र त्याचं्या शोकाक ल झालेल्या द बळ्या जनरे्वर र्ायेिं पाघंरूि दादासािेबानंी धरलं यार् 
शकंा नािी. पक्षार्ला अंर्गमर् संघषम अंगावर घेऊनिी दादासािेबानंी कािी र्ित्त्वाच्या गोष्टी केल्या. ज्या 
उत्त ंग र्ािसाने देशाला लोकशािी आहि सहंवधान हदलं, त्याचं्या डोक्यार् एका अपहरिायम राजकीय पक्षािी 
संकल्पना घोळर् िोर्ी. भारर्ीय जनरे्ला ख ले पत्र हलिून र्ी राजकीय संकल्पना त्यानंी कागदावर 
उर्रवली िोर्ी. डॉ. आंबडेकराचं्या पिार् त्याचं्या अन यायानंी हरपक्ब्लकन पक्षािी स्थापना केली. या 
संस्थापनकायार् दादासािेबािंा वाटा र्ोठा िोर्ा. िी स्थापना हनहिर्ि सोपी नव्िर्ी. दबून असलेले वाद 
उफाळून आले िोरे्. हशकलेले अन् न हशकलेले, पँटवाले हन धोर्रवाले अशा स्वरूपावर िे वाद पोिर् 
िोरे्. डॉ. आंबेडकर क िाला कळले असा त्यार्ला ज्ञानािा गंड िोर्ा. प्रत्येकाच्याि कायमशलैीवर 
प्रत्येकािेि आके्षप िोरे्. सगळ्या गोष्टी िोत्या. अशा अहवश्वासाच्या पहरक्स्थर्ीर् हरपक्ब्लकन पक्षािा जन्र् 
झाला. पक्षािे पदाहधकारी आहि नेरे् कोि िोरे्, िा र् द्दा नािीये. पि त्यािी पहरक्स्थर्ीर् बाबासािेबानंंर्र 
दादासािेब अशी भावना र्यार िोर् गेली. र्ीन ऑक्टोबर एकोहिसश ेसत्तावन्न रोजी हरपक्ब्लकन पक्षािी 
स्थापना झाली. दादासािेब म्िटलं र्र सवेसवा िोरे्. पि सिकाऱ्यािंी हवरोधािी भावना लक्षार् घेऊन 
दादासािेब अध्यक्षपदापासून लाबं राहिले. र्द्रासिे एन. हशवराज िे पक्षािे अध्यक्ष झाले. दादासािेब 



           

पक्षाच्या स्थापनेनंर्र र्ब्बल आठ वषांनी, म्ििजे िौसष्ट साली हदल्ली अहधवशेनार्ध्ये पक्षािे अध्यक्ष झाले. 
पि िा सारा काळ हरपक्ब्लकन पक्ष म्ििजेि दादासािेब असाि िोर्ा. 

 
एका र्ित्त्वाच्या घटनेसाठी दादासािेब आख्ख्या र्िाराष्ट्राच्या लक्षार् राहिले पाहिजेर्. अवघ्या 

र्िाराष्ट्राने त्यािंी कत र्ज्ञर्ा व्यक्र् केली पाहिजे. पि र्से िोर् नािी. का िोर् नािी िा छळिारा प्रश्न आिे. 
संय क्र् र्िाराष्ट्राच्या हनर्मर्र्ीर्ध्ये कर्मवीर दादासािेब गायकवाडाचं्या नेर्तत्वाखालील हरपक्ब्लकन पक्षािा 
स पाएवढा वाटा आिे. संय क्र् र्िाराष्ट्राच्या आंदोलनार् दादासािेब आहि हरपक्ब्लकन पक्ष पूिम र्ाकदीने 
उर्रला िोर्ा. त्यावळेी र्ो शकेाफे रे् हरपक्ब्लकन अशा नार्संक्रर्िाच्या अवस्थेर् िोर्ा. संय क्र् 
र्िाराष्ट्राच्या आंदोलनार् उर्रण्यािा हनिमय डॉ. आंबेडकराचं्या ियार्ीर्ि आहि त्याचं्याशी 
हविारहवहनर्य करूनि झाला िोर्ा. त्यावळेी डागें, जोशी, गोरे, अते्र, ठाकरे इत्यादी नार्वरं् र्ंडळी 
सहर्र्ीिं नेर्तत्व करीर् िोरे्. सर्ाजवादी व कम्य हनस्टािंी कार्गार संघटनावंर र्जबूर् पकड िोर्ी. 
त्यार् ळे सबधं कार्गार या लढ्यार् उर्रला िोर्ा. शरे्करी िोर्ा. पि आबंेडकरी सर्ाज या लढ्यार् 
उर्रल्यानंर्रि त्याला खरी र्ाकद प्राप्र् झाली िे देखील एक वास्र्व आिे. दादासािेबािंा झझंावार्ी 
दौरा, सहर्र्ीच्या सभारूं्न केलेली र्डफदार भाषिं, य क्क्र्वाद, र्ोिा-आंदोलनारू्न त्यानंी उर्रवलेली 
दहलर्ािंी र्ाकद या सगळ्या सयं क्र् र्िाराष्ट्राच्या हनर्मर्र्ीला आकार देिाऱ्या गोष्टी आिेर्. र्ोपयंर् 
काँगे्रसला हनवडिकूीर्ला पराभव र्ािीर् नव्िर्ा भरघोस हवजयािी त्यांना सवय झाली िोर्ी. पि 
दादासािेबाचं्या प्रभावी भाषिाने काँगे्रसला धडकी भरली िोर्ी. सत्तावन्नच्या हनवडि कीर् सहर्र्ीला र्ोठं 
यश हर्ळालं, त्यािं कारि हरपक्ब्लकन पक्षािा ‘ित्ती’ त्याचं्या सोबर् िोर्ा. म्ििून र्र हशवाजीपाकम च्या 
कलशसभेर् जेव्िा सारेि वक्रे् यशवरं्राव िव्िािािंी स्र् र्ी करीर् िोरे्, रे्व्िा दादासािेब गरजले की ‘या 
र्िाराष्ट्रािे जन्र्दारे् बाप आम्िी आिोर्.’ र्ी केवळ र्ोंडवले्िाळ र्ािसािी दपोक्र्ी नव्िर्ी, र्र संय क्र् 
र्िाराष्ट्र हर्ळवण्यार् आर्िािी प्रसिािा वाटा आिे, िे सागंिारी अहभर्ानािी ललकारी िोर्ी. 

 
संय क्र् र्िाराष्ट्रािा प्राजंळ इहर्िास सर्ोर आला र्र त्यार्ला दादासािेबािंा हन हरपक्ब्लकन 

अन यायािंा वाटा स्पष्ट िोईल. डॉ. आंबेडकरानंी स द्धा त्यािंी राज्यप नरमिने हवषयािी र्रं् बाजूला ठेवनू 
संय क्र् र्िाराष्ट्राला पाप्रठबा हदला, आंदोलनार् उर्रण्याच्या सूिना त्याचं्या अन यायानंा हदल्या िी देखील 
लढ्यािे बळ वाढविारी गोष्ट आिे. 

 
संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीच्या लढ्यार्ील सिभागाने एक गोष्ट झाली िोर्ी. र्ोपयंर् अस्पतष्ट्यािें प्रश्न 

रे् राखीव जागा या लढ्याच्या पहरिार्ी आबंेडकरी सर्ूि गावोगावी एकटा पडला िोर्ा. पि जेव्िा 
संहवधानावर आधाहरर् साऱ्या देशािे राजकारि िी प्रहक्रया स रूवार् झाली रे्व्िा इर्र सर्ूिारू्न राजकीय 
हर्त्र जोडले जािे आवश्यक िोरे्. हरपक्ब्लकन पक्षािी संहिर्ा िी व्यापक राजकारिािी स रुवार् िोर्ी. पि 
िी संहिर्ा सर्जून घ्यायला वळे लागिार िोर्ा. त्यार् ळे स्वर्ः भोवर्ी अपहरिायमपिे पडलेले कोंडलेपि 
सहर्र्ीच्या र्ाध्यर्ारू्न र्ोडर्ा आलं. गावोगावी दोन सर् िार्ध्ये असलेला द रावा संप ष्टार् आिायच्या 
प्रक्रीयेला स रूवार् झाली. त्यािा पहरिार् सत्तावन्नच्या हनवडि कीर् हदसून आला. र्ी हनवडिूक सहर्र्ीिा 
घटक म्ििून शकेाफेच्या नावानं लढली गेली असली र्री हरपक्ब्लकन पक्षािी र्ी पिाट िोर्ी. या पिाटेच्या 
पारीि हरपक्ब्लकन पक्षाला भरघोस यश हर्ळालं. हवधानसभेर् रे्रा आर्दार नी लोकसभेर् नऊ खासदार, 
पैकी सिा खासदार र्िाराष्ट्रार्ले, िा पक्षािा ऐवज िोर्ा. राज्यार्ल्या सवम भागारू्न पक्षािे आघाडीिे 
कायमकरे् आर्दार, खासदार झाले िोरे्. िे यश र्र र्ोठं िोर्ि,ं पि सते्तर्ल्या साथम प्रहर्हनधीत्वािी, आहि 



           

रे्िी स्वर्ःच्या र्ाकदीवर हर्ळवण्यािी स रूवार् िोर्ी. दहलर्ािें बरेिसे प्रश्न सर्थमपिे र्ाडंले गेले रे् याि 
काळार्. दादासािेब खासदार िोरे् हन संसदेर् दहलर्ाचं्या प्रश्नावर नेर्तत्व करीर् िोरे्. 

 
डॉ. आंबेडकराचं्या र्िापहरहनवािोत्तर आबंेडकरी सर्ूिािे स्वर्ःिे म्ििून जे प्रश्न उभे राहिले रे् 

भकू आहि प्रहर्ष्ठा या दोनिी पार्ळ्यावंर र्ित्त्वािे िोरे्. १९५६ साली डॉ. आबंडेकरानंी धर्ांर्रािी 
ऐहर्िाहसक र्ित्त्वािी घटना घडवनू आिली िोर्ी. ‘र्ी प्रिदू म्ििून जन्र्लो असेन, पि प्रिदू म्ििून 
र्रिार नािी’, िी प्रहर्ज्ञा त्यानंी प री केली िोर्ी. िी न सर्ीि प्रहर्ज्ञा नव्िर्ी र्र क्रारं्ीिं िक्र गर्ीर्ान 
करण्यािी स रूवार् िोर्ी. ‘भीर्राज करे प कार... बौद्ध धम्र्का करो स्वीकार’ असा नारा देर् गावोगावी 
धर्ांर्रािे कायमक्रर् घडर् िोरे्. सहंवधानाने अन सूहिर् जार्ींना नोकरी, हशक्षि आहि राजकीय सवलर्ी 
हदलेल्या िोत्या. या सवलर्ी धर्ांर्राने जार्ील अस ं धोरि कें द्रसरकारने अंगीकारलं िोरं्. अस्पतश्य 
जार्ींिा प्रिदू धर्मत्यागािा वगे रोखून धरण्यासाठी रे्वढी एकि कळ सरकारच्या िार्ार् िोर्ी. यारू्न 
धर्ांर्रीर् बौद्धािंा सवमस्र्रावरील सवलर्ींिा र् द्दा र्यार झाला िोर्ा. दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली 
त्यासाठीिी आंदोलनं िोर् िोर्ी. एका बाजूला धर्ांर्राच्या प्रिारािं कार् कराव ंलागर् िोरं्, र्र द सऱ्या 
बाजूला धर्ांर्रीर् बोद्धाचं्या सवलर्ीसाठी आंदोलनं उभी करावी लागर् िोर्ी. असं पेिार् अडकून नेर्तत्व 
करायिी वळे क िावर आली िोर्ी का? 

 
दादासािेबािंं नेर्तत्व आिखी एका गोष्टीसाठी उजळून उभ ं रिारं् ‘भहूर्िीनािंं आंदोलन’. 

दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली हरपक्ब्लकन पक्षानं दोन वळेा भहूर्िीनािंं आंदोलन लढवलं. १९६४ ि ं
आंदोलन र् लनेने प्रभावी िोरं्. या हनहर्त्ताने देशभरार्ील भहूर्िीनािंा प्रश्न जोरदारपिे ििेला आला. 
भहूर्िीनाचं्या र्ागण्यासंाठी हरपक्ब्लकन पक्षाने देशभर जेलभरो आंदोलन स रू केलं. ६ हडसेंबरला डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकरानंा भावपूिम अहभवादन करून ७ हडसेंबर १९६४ पासून या सत्याग्रिािी स रूवार् 
झाली. ३० जानेवारी १९६५ ला सत्याग्रि थाबंवण्यार् आला. र्ब्बल दोन र्हिने जेलभरो आंदोलन िोर् 
राहिलं. देशभरारू्न र्ीन लाखाच्या वर लोक र् रंुगार् गेले. क िीिी र्ाफीनार्ा हलिून देऊन र् रंुगवास 
ि कवायच्या र्नःक्स्थर्ीर् नव्िरं्. या आंदोलनकाळार्ल्या सत्याग्रिींच्या खूप थरारक आठविी लोक 
सागंर्ार्. हर्िार प्रकवा पंजाबर्धल्या र् रंुगार् एका भरर्ी झालेल्या कायमकत्यांिी सखं्यािी लक्षिीय िोर्ी. 
न सर्ीि लक्षिीय िोर्ी असं नव्िे, र्र शरे्ीिी जर्ीन नसलेले भहूर्िीन सर्िू लेकराबाळासंकट 
आंदोलनार् सार्ील झाले िोरे्. या प्रश्नानं घेर्लेलं आंदोलनािं रूप बघून सरकार नर्लं. संरक्षिर्ंत्री 
यशवरं्राव िव्िाि याचं्या र्ध्यस्थीने परं्प्रधान लालबिादू्दर शास्त्री, गतिर्ंत्री ग लझारीलाल नंदा आहि 
हरपक्ब्लकन पक्षािे दादासािेब गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखालिं हशष्टर्ंडळ याचं्यार् ििा झाली. 
भहूर्िीनािंा प्रश्न सरकारने स्वीकारला, व र्ो सोडवण्यािा कल दाखवला. ३० जानेवारी १९६५ रोजी 
पक्षाने आंदोलन र्ागे घेर्लं. 

 
या एकाि आंदोलनाने दादासािेबािंी ‘लोकनेर्ा’ िी प्रहर्र्ा अहधक स्पष्ट िोर् जारे्. त्या वळेी, 

अंर्गमर् गटबाजीर् ळं दादासािेबाचं्या धोरिावर आरोप झाले. पि र्रीिी जनसार्ान्यािंं नेर्तत्व करण्यािी 
क्षर्र्ा दादासािेबानंी दाखवनू हदली. त्यािीपेक्षा र्ित्त्वािी बाब म्ििजे नव्यानं स्वरं्त्र झालेल्या आपल्या 
देशाच्या राजकारिार् ‘भहूर्िीन’ सर्ूिािंा र् द्दा उपक्स्थर् करून त्यानंी सवांिं लक्ष वधूेन घेर्लं. 

 
पन्नास वषांपूवीच्या राजकीय-सार्ाहजक पहरक्स्थर्ीर्ध्ये जहर्नीिी र्ालकी िा र्ित्त्वािा र् द्दा 

िोर्ा. भारर्ीय अथमव्यवस्था बि र्ाशंी शरे्ीप्रधान िोर्ी. सर्ाजव्यवस्था हवषर् िोर्ी. या हवषर् 



           

सर्ाजव्यवस्थेर् दहलर्ाचं्या िार्ार् उत्पन्नािं कािीि साधन नव्िरं्. गावगाड्ार्ली जर्ीनदारी व्यवस्था, 
सवम सत्ता आपल्या िार्ार् ठेवनू िोर्ी. फार र्ोठ्ा संख्येिा सर्ूि शरे्ीर् राबर् िोर्ा, पि जर्ीन त्यािंी 
नव्िर्ी. वठेहबगारीने भाकरीिािी प्रश्न स टर् नव्िर्ा. १९३०-३२ सालापासून देशार्ल्या हवहवध भागार् या 
हवषयािे संघषम स रू झाले िोरे्. त्यारू्न अनेक भागार् ‘जबरनजोर्’ िे आंदोलन स रू झालं िोरं्. 

 
शरे् जहर्नीच्या या प्रश्नावर डॉ. आंबेडकर स्वर्ः स रुवार्ीपासून कार् करीर् िोरे्. डॉ. 

आंबेडकरानंी गावकी हवरुद्ध जागतर्ी स रू केली. त्याचं्या प्रयत्नाने र् ंबई असेंब्लीर् गावकार्गार कायदा 
झाला. वर्नी जहर्नी रयर्ाव्यार् आल्या. कोकिार्ल्या खोर्ाचं्या जहर्नी कसिाऱ्यानंा हर्ळाव्यार् म्ििनू 
डॉ. आंबेडकर १९३०-३२ सालापासूनि लढर् िोरे्. र्ोि धागा पकडून दादासािेब गावोगावच्या वर्नाच्या 
जहर्नीसाठी कार् करू लागले िोरे्. उत्तर र्िाराष्ट्र, र्राठवाडा आहि हवदभाच्या कािी भागार् या 
हवषयावर त्यानंी संघहटर् सत्याग्रि देखील केले िोरे्. ध ळे, अर्ळनेर जळगाव, ब लढािा या भागा पडीक 
जहर्नीिा र्ोठा प्रश्न िोर्ा. वळेोवळेी या हवषयावर दादासािेब सर्र् संघषम - संबहंधर् अहधकाऱ्याशंी ििा 
वगैरे र्ाध्यर्ारू्न कार् करीर् िोरे्. त्यािं सर्र् संघषम करीर् राििं िे देखील कािी लोकानंा अडििीि ं
वाटर् िोरं्. 

 
या सवार्ला साथम र् द्दा असा की कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी ऐरिीर आिलेला 

भहूर्िीनािंा प्रश्न खूप र्ित्त्वािा िोर्ा. आपला हवज्ञानहनष्ठ हवकास साधू पिािाऱ्या आपल्या देशाला, एका 
र्ित्त्वाच्या प्रश्नािी जािीव भहूर्िीन शरे्कऱ्याचं्या आंदोलनारू्न झाली. िा प्रश्न र्ात्काहलक स्वरूपािा 
अहजबार् नव्िर्ा. आज हर्सऱ्या हपढीर्ल्या लोकासंर्ोरिी िा प्रश्न जसाच्या र्सा आिे. कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाडानंी भहूर्िीनािंं आंदोलन हरपक्ब्लकन पक्षाच्या र्ाध्यर्ारू्न उभ ं केलं. र्ो केवळ एक र्ोिा 
नव्िर्ा, पोस्टरवरिा हवषय नव्िर्ा, केवळ एक घोषिािी नव्िर्ी, केवळ प्रहसद्धीिा स्टंट नव्िर्ा; र्र 
देशाच्या ग्रार्ीि अथमव्यवस्थेिं हवच्छेदन करून उपेहक्षर् सर्ूिाचं्या िार्ार् उत्पन्नािं साधन देिारा कायमक्रर् 
िोर्ा. या एकाि कायमक्रर्ार् ळे दादासािेब गायकवाड िे उपेहक्षर् सर्ूिािें राजकीय नेरे् ठरर्ार्. 

 
संघषािी र्ाडंिी करर्ाना दादासािेबािंी भहूर्का दगडावर डोकं आपटून घेिाऱ्यािी हदसून येर् 

नािी. िटवादी हन जनर्ा र्ार्ीर् हर्ळवनू टाकण्यािी त्यांिी भहूर्का आढळर् नािी. साडेर्ीन - िार लाख 
सत्याग्रिींना र् रंुगार् धाडल्यानंर्र अहधकत र्रीत्या त्यानंी ३० जानेवारी ६५ रोजी भहूर्िीनािंं आंदोलन 
थाबंवलं. त्याआधी त्यानंी सरकारशी ििा केली. िौदा र्ागण्या त्यानंी सरकारकडे ठेवल्या. त्यारू्न र्ोडगा 
हनघाला आहि त्यानंी आंदोलन र्ागे घेर्लं. कधी कधी आंदोलनािी एक नशा िढरे्. त्या प्रश्नािा 
कायमकारिभाव उर्रला र्री आपि िव जाईपयंर् आंदोलन करीर् रािार्ो. सरकारने िौदा र्ागण्या र्ान्य 
केल्या, पि त्यािा लेखी करार नव्िर्ा. दादासािेब म्ििायिे ‘िा सज्जनािंा करार आिे.’ त्यानंा 
हलखापढीिी गरज वाटर् नव्िर्ी. ज्या हदवशी सरकार िा करार र्ोडीर् काढेल त्या हदवशी आंदालनािा 
झेंडा िार्ार् घ्यायिी त्यािंी र्यारी िोर्ी. दादासािेब गायकवाड याचं्या या नीर्ीरू्नि त्यानंी ससंदेच्या 
पहरसरार् डॉ. आबंेडकरािंा प र्ळा बसवनू घेर्ला. संसद सभागतिार् डॉ. आबंेडकरािं ंरै्लहित्र लावण्यास 
र्त्त्वर्ः र्ान्यर्ा हर्ळवली. 

 
दादासािेबािंं एक सूत्र िोरं्. रे् म्ििायिे ‘हर्ळेल रे् पदरार् पाडून घ्या आहि उरलेल्यासाठी संघषम 

करा!’ हकर्ी र्री सोप्या शब्दार् त्यानंी िळवळीिं सूत्र सर्जावनू साहंगर्लं िोरं्. कािीि न हर्ळवर्ा 
जनरे्ला संघषासाठी हिथावर् रािि,ं िे स द्धा नेर्तत्वािं अपयश आिे; आहि थोडंफार हर्ळाल्यानंर्र 



           

त्यार्ि सर्ाधान र्ानून ‘उरलेलं’ सोडून देिं िेदेखील नेर्तत्वािं अपयशि आिे. दादासािेबािंी र्ाडंिी िी 
फक्र् देण्याघेण्याप रर्ीि र्याहदर् नािीये. र्र देिाऱ्याच्या भहूर्केर् असिाऱ्याशी आपले संबंध काय 
असावरे् यािंदेखील हदग्दशमन दादासािेब करर्ार्. पदरार् पडलंय रे् कोिी उपकार म्ििून हदलेलं 
नािीये; र्ो आपल्या िळवळीिा रेटा आिे, िी जशी एक भावना आिे; र्द्वर्ि थोडंसं हर्ळालयं र्ग आर्ा 
उरलेल्यासाठी संघषम कशाला करा, या हठसूळ र्ानहसकरे्लािी नकार देिारी भावना आिे. राजकीय 
पहरभाषेर् ‘हिर्संबधं र्यार िोऊ न देण्यािी दक्षर्ा घेिं’ असं याला म्ििर्ार् वळेोवळेी िी भावना डॉ. 
आंबेडकरानंी दाखहवली आहि दादासािेबानंीिी दाखहवली. 

 
हरपक्ब्लकन पक्षािे नेरे् म्ििून दादासािेब गायकवाडाचं्या राजकीय र्तै्रीिी ििािी खूप र्ोठी 

आिे. एक वगेळेि पवम हरपक्ब्लकन राजकारिार् स रू झाले. डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्िाहनवािोत्तर 
काळार्ील दादासािेब गायकवाडाचं्या नेर्तत्वािा पोर् बघर्ाना, िा र् द्दा र्ित्त्वािा आहि अपहरिायम ठरर्ो. 
सगळ्या राजकीय भहूर्केिाि िा भाग आिे. र्त्त्व म्ििून आहि व्यविार म्ििनू हरपक्ब्लकन पक्षािी 
राजकीय भहूर्का हकर्पर् उहिर् ठरली याि र् द्द्ावर आपि येर्ो. खरं र्र र्ो एक स्वरं्त्र आहि प्रदीघम 
प्रिर्नािा र् द्दा आिे. या हठकािी आपि, अशी र्तै्री करर्ाना दादासािेबानंी दाखवलेल्या धोरिािाि 
हविार करू. कारि, एकर्र जन्र्ानंर्र अवघ्या एक वषार् दृष्ट लागावी र्सा हरपक्ब्लकन पक्ष फ टर् गेला. 
र्ीन हपढ्या या फ टीच्या खेळार् िोरपळून हनघाल्या. द सरं असं, की जन्र्ाबरोबर हरपक्ब्लकन पक्षाला जे 
भरघोस यश सते्तच्या सवम पायऱ्यावंर हर्ळाले, रे्वढे यश र्द्नंर्र कधीिी हदसले नािी. त्यार् ळे या य र्ीिे 
नीट हवविेन करिे जर्िार नािी. पि या सबधं कालखंडार् नेर्तत्वािी वतत्ती कशी कार् करीर् िोर्ी, िे 
पिािेिी र्ित्त्वािे ठरेल. 

 
दादासािेब आहि त्यािंा पक्ष १९५६ साली सहर्र्ीबरोबर िोर्ा. १९५७िं भरघोस यशिी 

सहर्र्ीबरोबर रािून हर्ळालं िोरं्. पि जेव्िा सहर्र्ीरू्न बािेर पडायिा हनिमय घ्यायिी वळे आली, रे्व्िा 
त्यानंी र्ो हनिमय हबनहदक्कर् घेर्लािी. अडखळले नािीर्. प्रकवा कावरेबावरे झाले नािीर्. सहर्र्ी आहि 
र्त्सर् कालखंडार्ला इहर्िासिी खूप उद बोधक आिे. आहि जनरे्ला र्ािीर् नसलेल्या अनेक गोष्टींवर 
प्रकाश टाकिारा आिे. र्ो भाग वगेळा. पि खासदारक्या, आर्दारक्या हर्ळाल्यानंर्रिी सहर्र्ीरू्न बािेर 
पडायिा हनिमय दादासािेब घेऊ शकले. आहि त्याचं्या सिकायांनीिी र्ो स्वीकारला. यािं सवार् र्ित्त्वाि ं
कारि, सहर्र्ीबरोबर जार्ाना त्यािंी आहि त्यानंी सिकायािी घडवलेली र्ानहसकर्ा िेि िोय. ‘त्यानंी’ 
आपल्याला काय हदलंय िी सद्गहदर् भावना त्यािंी झाली नािी. र्र आपल्यार् ळे ‘त्यानंा’ हर्ळालंय िी 
बािेदार भावना िोर्ी. सहर्र्ीरू्न योग्य वळेी दादासािेब बािेर पडले असेि म्ििाव े लागेल. कारि 
त्यानंर्र सहर्र्ीलास द्धा भरघोस यश हर्ळाल्यािा दाखला नािीये! 

 
काँगे्रसबरोबर य र्ी करर्ानािी दादासािेबािंा किा र्ाठ राहिला. यशवरं्राव िव्िािासंोबर् 

दादासािेबािंी र्तै्री िोर्ी हन त्या र्तै्रीिे दादासािेबाचं्या हनिमयावर पहरिार् झाले िोरे्. िे खरंिी असलं 
र्री र्तै्रीिा भाग बाजूला सारून दादासािेबानंी काँगे्रसबरोबर र्ि केला िोर्ा. काँगे्रसय र्ीिं सर्थमन 
करर्ाना त्यानंा सारी र्ाकद पिाला लावावी लागली िोर्ी. कारि त्याचं्या हवरोधकानंा दादासािेबावंर 
टीका करायला खूप िागंली संधी िालून आली िोर्ी. डॉ. आंबेडकर िे काँगे्रसिे कठोर टीकाकार िोरे्. 
त्याच्या भाषिािे उर्ारेच्या उर्ारे देर् दादासािेबावंर टीकेिी राळ उठली िोर्ी. त्यार्ली र्ित्त्वािी टीका 
िोर्ी की ‘बाबासािेब म्ििायिे की काँगे्रस िे जळरं् घर आिे’ म्ििून, खरंिी िोरं् रे्. काँगे्रसिं हवश्लेषि 
करिारं डॉ. आबंेडकरािं ंअहर्शय र्र्मग्रािी भाषि िोरं् रे्. दादासािेब र्र डॉ. आंबेडकरािें सिकारी, 



           

अन यायी, हनष्ठावान पाईक वगैरे वगैरे. र्ग त्यानंी िे भाषि ऐकलं नव्िरं् का? काय सर्थमन केलं असेल 
दादासािेबानंी काँगे्रस य र्ीिं? रे् सार्ाहजक अहभसरि वगैरे ब द्धीवादी र् दे्द थोडा वळे बाजूला ठेवा. सभेला 
उपक्स्थर् असलेल्या िजारो अन यायासंर्ोर दादासािेब आत्र्हवश्वासाने गरजायिे ‘काँगे्रसिं रे् घर कधीि 
जळून राख झालंय!’ असे दादासािेब आहि असा त्यािंा काळ! एक आव्िानात्र्क जगण्यािी भहूर्का त्यानंा 
पार पाडावी लागली! 

 
दादासािेबानंी काँगे्रसबरोबर जी य र्ी केली िोर्ी हर्च्या दोन लक्षिीय गोष्टी िोत्या. एक र्र या 

य र्ीिी स रूवार् लोकसभा प्रकवा हवधानसभा हनवडि काचं्या वळेी त्यानंी केली नािी. बि रे्क वळेा य त्या या 
लोकसभा हनवडिकूीच्या वळेी िोर्ार्. त्या नेत्यानंा लाभदायक असर्ार्. पि दादासािेबानंी काँगे्रसबरोबर 
य र्ी िी हजल्िा पहरषदा-पंिायर् सहर्त्याचं्या हनवडि काचं्या वळेी केली. र्ी र्ळाच्य्जा कायमकत्यांना 
फायदेशीर िोर्ी. द सरी गोष्ट, य र्ीिं सर्थमन करर्ानािी दादासािेब म्ििायिे ‘िी गाजरािी प ंगी आिे. 
वाजली र्र वाजली नािी र्र र्ोडून खाल्ली.’ कोित्यािी पक्षाबरोबर य र्ी करर्ाना दादासािेबािंी अशी 
बािेदार वतत्ती िोर्ी. 

 
बघर्ा बघर्ा कर्मवीर दादासािेब गायकवाडािंी जन्र्शर्ाब्दी आली. आहि आपि र्ी साजरी 

करर्ोय. उपेहक्षर् सर्ूिार्ल्या नेत्यानंा कर्तमत्वािी प्रभा दाखवण्यार् अनंर् अडििी असर्ार्. हकर्ीर्री 
र्ार्ब्बररीत्या कार् करूनिी नेर्तत्त्वाच्या बाबर्ीर् रे् झाकोळूनि रािर्ार्. जार्वास्र्व िी नािी म्िटलं र्री 
र्ोठी अडिि ठररे्. त्यार् दहलर् िळवळीर्लं बारा जोत्यािंं भाडंि. िी सगळी पहरक्स्थर्ी घेऊन 
दादासािेब जगले आहि नेर्तत्वकरे् झाले. त्यािंा वकूब िा र्िाराष्ट्रािं सर्ग्र नेर्तत्व करिाऱ्यािा िोर्ा. 
पहरक्स्थर्ीनं र्ी संधी त्यानंा हदली नािी. पि र्िाराष्ट्रार्ील नेत्याचं्या ग िगौरवािा आलेख जर प्राजंळपिे 
र्ाडंला गेला र्र दादासािेबािंं कसदार नेर्तत्व ओलाडूंन प ढे जार्ाि येिार नािी. दादासािेब त्यािंं उत्तर 
आय ष्ट्य हरपक्ब्लकन पक्षाशी हनगहडर्रीत्या जगले. आहि म्ििनू, त्याचं्या कायमकर्तमत्वाच्या सर्ग्र 
आलेखासकट रे् एक ध रंधर हरपक्ब्लकन ठरर्ार्! 
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कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी र्िाराष्ट्राच्या सार्ाहजक आहि राजकीय िळवळीर् केलेले कायम 
अहवस्र्रिीय आहि अर्ोल आिे. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यािंी हशकवि त्यानंी प रेपूर आत्र्सार् केली 
िोर्ी. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या इर्र अनेक हशष्ट्यापेंक्षा दादासािेब कर्ी बोलर्; परंर्  त्यानंी त्याचं्या 
कत र्ीरू्न आहि दैनंहदन आिरिारू्न डॉक्टर आंबेडकराचं्या र्त्त्वहनष्ठेिा वारसा खऱ्या अथाने िालहवला. 
दादासािेबाचं्या बरोबर कार् करण्यािे भाग्य र्ला लाभले नािी; कारि त्याचं्या ऐन कर्तमत्वाच्या काळार् र्ी 
नोकरी करीर् िोर्ो. संय क्र् र्िाराष्ट्र िळवळीर् र्ी त्यानंा जवळून पाहिले. त्या वळेच्या दोन आठविी 
प ढीलप्रर्ािे : एका कायमकत्यांच्या बैठकीर् र्ाझे हर्त्र व कम्य हनस्ट पक्षािे एक नेरे् कॉ. प्रभाकर वैद्य 
म्ििाले, “संय क्र् र्िाराष्ट्र िोिे म्ििजे केवळ र्राठी भाहषकािंी राजकीय आकाकं्षा पूिम िोिे असे र्ानर्ा 
कार्ा नये. सयं क्र् र्िाराष्ट्र िा सर्र्ावादी असेल. येथे कार्गार िा क्रारं्ीिा अग्रदूर् रािील आहि ‘कसेल 
त्यािी जर्ीन’ या र्त्त्वािी काटेकोर अंर्लबजाविी िोईल.” वैद्यािें भाषि प्रभावी झाले आहि त्यानंा 
िागंला प्रहर्साद हर्ळाला. दादासािेब गायकवाड धीरगंभीर आवाजार् शारं्पिे म्ििाले, “वैद्यािंी 
सर्र्ावादी भहूर्का िीि र्ाझीिी भहूर्का आिे. र्ला फक्र् एकि प्रश्न हविारायिा आिे की, कसेल त्यािी 
जर्ीन िे बरोबर आिे, पि नसेल त्याला काय देिार?” दादासािेबानंी एका वाक्यार् आपल्या 
प रोगाहर्त्वािी र्यादा दाखवनू हदली आहि भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या प्रश्नाकडे बैठकीिे लक्ष वधेले. 
दादासािेबाचं्या प्रश्नार् ळे र्ळागाळार्ल्या र्ािसानंा न्याय हर्ळाला र्रि ‘सर्र्ा’ या शब्दाला अथम आिे, 
यािी जािीव आम्िा सवांना झाली. 

 
द सऱ्या एका बैठकीर् सर्ाजवादी आहि कम्य हनस्ट कायमकत्यांर्धील र्ीव्र र्र्भेद उघड झाले 

आहि कािीजि िर्रीर् र्रीवर आले. त्या वळेी दादासािेब शारं् स्वरार् म्ििाले, “प्रत्येकािा स्वर्ःच्या 
र्र्ाबद्दल आग्रि आिे आहि र्ो असिारि. परंर्  िा आग्रि हकर्ी र्ािायिा िे सवांनीि ठरवले पाहिजे. 
संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ी िे आपले ित्यार आिे. र् म्िी आपापसार् भाडूंन रे् ित्यार र्ोडून टाकाल. असे 
करर्ा येिार नािी. जनर्ा र् म्िाला रे् करू देिार नािी. सगळे राजकीय पक्ष िे सहर्र्ीिे घटक आिेर्. 
कोिर्ािी घटक सहर्र्ीपेक्षा र्ोठा नािी.” दादासािेबाचं्या या शब्दारं् ळे भाडंिाऱ्या कायमकत्यांिे आवाज 
एकदर् खाली आले. 

 
१९७१ च्या हनवडि कीर्ध्ये कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या नेर्तत्वाखालील हरपक्ब्लकन 

पक्षाने इहंदरा गाधंींना पाप्रठबा द्यावयािे ठरहवले. र्ला िा हनिमय पटला नव्िर्ा. त्या वळेी एकदा 
दादासािेबािंी गाठ पडली असर्ाना र्ी त्यानंा “आपि िा हनिमय का घेर्लार्?” असे हविारले. त्यावर रे् 
म्ििाले, “१९६९ साली काँगे्रसर्ध्ये फूट पडली आहि ज ना प्रहर्गार्ी गट काँगे्रसच्या बािेर पडला. अशा 
वळेी इंहदरा गाधंींना पाप्रठबा हदल्यानेि डाव्या हविाराला बळ येईल असे र्ला वाटरे्. सवम सर्र्ावाद्यािंी 
एकजूट करर्ाना काँगे्रसर्धील नव्या प्रवािािे स्वागर् करिे र्ला योग्य वाटरे्.” र्ला दादासािेबािें 
म्िििे पटले नािी. परंर्  कोित्यािी पहरक्स्थर्ीर् प रोगार्ी हविाराच्या लोकानंी एकज टीने कार् केले 
पाहिजे िी त्याचं्या र्नार्ील र्ळर्ळ र्ात्र हनहिर्ि जािवली. 



           

कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंा कसलीिी वैयक्क्र्क र्ित्त्वाकाकं्षा नव्िर्ी. डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकराचं्या हशकवि कीप्रर्ािे त्यानंी दहलर्ािंी संघटना हटकहवली आहि नेर्तत्व करर्ाना कायमकत्यांना 
सर्र् वाव हदला. दादासािेबाचं्या त्यागर्य जीवनास र्ाझे हवनम्र प्रिार्! 
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दीनदहलर्ाचं्या लढ्याला ज्या नेत्यार् ळे सवमव्यापी स्वरूप प्राप्र् झाले अशा र्ोजक्या नेत्यारं्ध्ये कर्मवीर 
दादासािेब गायकवाड यािंा सर्ावशे करावा लागेल. दहलर्ानंािी र्ािसू म्ििून जगण्यािा िक्क आिे; 
दहलर् िादेखील सर्ाजािा जबाबदार घटक आिे, यासाठी डॉ. बाबासािेब आबंेडकराचं्या हविारानंा खऱ्या 
अथाने व्यापक िळवळीिी जोड दादासािेबारं् ळे हर्ळाली. कम्य हनस्ट पक्षाच्या झेंड्ाखाली र्ी कार् करीर् 
असल्याने दादासािेबािें सघंषमर्य नेर्तत्व, सार्ाहजक न्यायासाठी त्यानंी हदलेला प्रदीघम लढा व त्यासाठी 
केलेला त्याग िे सारे र्ला जवळून बघर्ा आले िे र्ी र्ाझे भाग्य सर्जर्ो. दादासािेबािंा जन्र् नाहशक 
हजल्यार्ील असल्याने त्यािें कर्तमत्विी याि पहरसरार् फ लले, बिरले पि दहलर् िळवळीला व्यापक 
अहधष्ठान हनर्ाि करून देिे; दहलर् िळवळीिा पाया अहधकाहधक व्यापक करर् जािे िे दादासािेबािें 
जीवनध्येय बनल्याने त्याचं्या नेर्तत्वाने हजल्याच्याि नािी, र्र राज्याच्यािी सीर्ा ओलाडंल्या. 

 
त्या काळार् दहलर् बाधंवाकंडे बघण्यािा अन्य सर्ाजािा दृहष्टकोि अहर्शय र् च्छ असा िोर्ा. 

खेड्ार् व शिरार् दहलर् बाधंव अत्यरं् िालअपेष्टािें हजिे जगर् िोरे्. अनेक हठकािी र्र दहलर्ानंा 
पशूवर् वागिूक हर्ळर् िोर्ी. सवमि दृष्टीने प्रहर्कूल असलेल्या पहरक्स्थर्ीर् दादासािेबानंी डॉ. 
आंबेडकराचं्या नेर्तत्वाखाली आपल्या सार्ाहजक व आर्मथक लढाईस प्रारंभ केला. “ग लार्ाला त्याच्या 
ग लार्हगरीिी जािीव करून द्या म्ििजे र्ो बंड करून उठेल” िा डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािंा रे्जस्वी 
हविार दादासािेबाचं्या संघषमर्य जीवनािा बीजर्ंत्र ठरला. दीनदहलर्ानंा सर्जेल, रुिेल अशा भाषेर् 
एकीकडे त्याचं्यावर िोर् असलेल्या अन्यायािी जािीव करून देिे र्र द सरीकडे िा अन्याय व अत्यािार 
दूर करुन संघहटर् लढ्यासाढी त्यानंा उद्य क्र् करिे, असे द िेरी कायम दादासािेबानंी हनष्ठेने केले. संघहटर् 
दहलर् सर्ाज िे त्या काळी वाटिारे स्वप्न दादासािेबानंी रक्र्ािे पािी करून प्रत्यक्षार् उर्रवले. 
दादासािेबािंी साधी राििी आर्च्यासारख्या कायमकत्यांना िटकन आकषूमन घेर् असे. जािीर सभारं्ील 
त्यािंी भाषिे सडेर्ोड वक्र्तत्व आहि हविारािंा स्पष्टपिा र्ाझ्या अजूनिी स्र्रिार् आिे. 

 
संय क्र् र्िाराष्ट्रार् लढा अंहर्र् टप्प्यार् असर्ाना आिायम अते्र व दादासािेब गायकवाड 

याचं्याबरोबर र्ी अनेक सभा बैठकारं्ध्ये वावरलो. दहलर्ाचं्या सिभागार् ळे संय क्र् र्िाराष्ट्र िळवळ खऱ्या 
अथाने लोकिळवळ झाली. दहलर्ानंा या िळवळीर् सिभागी करून घेण्यािे सारे श्रेय दादासािेबािेंि 
आिे. शडे् ल्ड कास्ट फेडरेशन हरपक्ब्लकन पक्षार्ाफम र् दादासािेबानंी सवम दहलर् र्ाकद आिायम अते्र 
याचं्यार्ागे उभी केली. 

 
र्िाडिा िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि, नाहशकिा काळारार् र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि आहि भहूर्िीनािंा 

सत्याग्रि िे दहलर् िळवळीर्ील प्रर् ख टप्पे असून र्ीनिी लढ्यारं्ध्ये दादासािेबािें नेर्तत्व, र्ागमदशमन 
र्ित्त्वपूिम ठरले. दादासािेबानंा सर्ाजवादाहवषयी आस्था असल्याने अनेकदा सार्ाहजक व आर्मथक न्याय, 
कष्टकरी व गोरगहरबािें प्रश्न, दहलर् हस्त्रयािें प्रश्न याबाबर् त्याचं्याशी सर्क्ष ििेिा योग आला. प स्र्की 
सर्ाजवादापेक्षा प्रत्यक्ष र्ळागाळार्ील जनरे्पयंर् जाऊन सर्ानरे्च्या उहद्दष्टांसाठी लढा कसा उभा करावा 
यािे दादासािेब म्ििजे एक आदशम ‘र्ॉडेल’ि र्ानाव ेलागेल. 

 



           

दहलर् व गोरगरीब र्हिलाचं्या िक्कासाठी जी िळवळ स रू केली, त्यार् र्ाझी पत्नी क स र् 
गायकवाड हििा र्ित्त्वपूिम सिभाग िोर्ा. दहलर् व गोरगरीब क ट ंबानंा सरकारी जर्ीन कसायला 
हर्ळाली यासाठी िा लढा प कारण्यार् आला िोर्ा. र्नर्ाड-नादंगावर्धील ५० र्हिला आंदोलकाचं्या 
र् कडीिे नेर्तत्व क स र्ने केले िोरे्. भ केल्यानंा कारे् द्या, दहलर्ानंा जहर्न द्या, अशा घोषिा देर् शासनािा 
ि कूर् र्ोडून िे र्िाराष्ट्रव्यापी आंदोलन स रू झाले. क स र्सि सवम आंदोलकानंा अटक करण्यार् येऊन 
नाहशकच्या कारागतिार् ठेवण्यार् आले. दादासािेबिी याि र् रंुगार् िोरे्. सवांनी २५ हदवस र् रंुगवास 
भोगला. र्ाझ्या क ट ंबाशी हनगहडर् दादासािेबािंी, िी ससं्र्रिीय आठवि ठरावी. सर्ाजवादी उहद्दष्टाला 
एक नवी शक्र्ी दादासािेबारं् ळे प्राप्र् िोिार असल्याने आम्िी या आंदोलनार् हिरीरीने उर्रलो. 

 
१९५७ साली दादासािेब काँगे्रसिे गो. ि. देशपाडें यािंा पराभव करून संय क्र् सहर्र्ीर्फे हवजयी 

झाले. जनरे्च्या प्रश्नासाठी सदैव लोकसभागतिार् व बािेर लढा देिारा आदशम प्रहर्हनधी कसा असावा 
यािा आदशम वास्र् पाठ दादासािेबानंी आर्च्याप ढे घालून हदला िोर्ा. गोरगरीब व दीनदहलर्ाचं्या 
प्रश्नासंाठी राजसते्तबरोबर संघषापासून रे् जनसार्ान्याचं्या हिर्ासाठी, सरकारला कािी गोष्टी करिे भाग 
पाडेपयंर् दादासािेब हिकाटीने पाठप रावा करीर्. आर.पी.आय. र्फे हवडी कारखान्यार् र्ज रािें प्रश्न 
सोडहवण्यासाठी एक अहधवशेन १९५८ साली नागपूर येथे झाले. दादासािेब या अहधवशेनाच्या 
अध्यक्षस्थानी िोरे्. शारं्ाबाई दािी याचं्या अध्यक्षरे्खाली १९५७ साली हरपक्ब्लकन पक्षािी अहखल भारर्ीय 
र्हिला पहरषद झाली. त्या वळेिे दादासािेबािें भाषि र्ित्त्वपूिम ठरले िोरे्. 

 
लढे, िळवळी, आंदोलने यािें नेर्तत्व करीर् असर्ाना दहलर् व गोरगहरबाचं्या उन्नर्ीसाठी संस्था 

स्थापिे; त्या उत्तर्रीत्या िालाव्या यासाठी आर्मथक र्जवीज करिे, िे ५० वषांपूवी केलेले त्यािें कायम 
दादासािेबाचं्या द्रष्टेपिािी साक्ष देरे्. आज; आिेर् त्या ससं्था संपहविारे नेरे् सवमत्र हदसर्ार् परंर्  
दादासािेबानंी र्िाराष्ट्रार् व र्िाराष्ट्राबािेर खडर्र प्रवास करून संस्था काढल्या व त्या नीट िालर्ील 
अशी व्यवस्था केली. यापंकैी नाहशकिे रर्ाबाई आंबडेकर हवद्यार्मथनी वसहर्गति, डॉ. आंबेडकरनगर 
वसािर् व रर्ाबाई आंबेडकर सभागति आदी अनेक त्यािीि फळे आिेर्. 

 
भारर्ीय राजकारिाला, संघहटर् दहलर् शक्र्ींना दिका देर् कलाटिी द्यावी, या संघहटर् दहलर् 

शक्र्ींच्या आधारे सार्ाहजक व आर्मथक न्याय अंहर्र् घटकापंयंर् जावा िी दादासािेबािंी आंर्हरक र्ळर्ळ 
िोर्ी. आज दहलर् िळवळ पयायाने दहलर् शक्र्ीसते्तसाठी हवहवध गट उपगटारं्ध्ये हवभाहजर् झाल्यािे 
हदसरे्. दादासािेबािंी जन्र्शर्ाब्दी साजरी करीर् असर्ाना स संघहटर् दहलर् शक्र्ींिा सर्थम पयाय उभा 
करण्याच्या दृष्टीने हविारर्थंन व्िायला िवे. अशा हविारर्ंथनारू्न दादासािेबासंारखेि सवमर्ान्य नेर्तत्व 
जेव्िा प ढे येईल; रे्व्िा र्ीि खरी दादासािेबानंा आदराजंली ठरेल. 

 
❦ 
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भारर् देश जगार्ील प्रािीन व र्िान संस्कत र्ीिे प्रर्ीक र्ानला जार्ो. ‘वस धैव क ट ंबकम्’िे स्वप्न उराशी 
बाळगून सवम प्राहिर्ात्राचं्या कल्यािािी करुिा भाकली जारे् र्ी हिर्ालयाच्या क शीर् हवसाविाऱ्या या 
र्िान देशार्ि. असे असले र्री भारर्ार् धार्मर्क के्षत्रार् ‘भेदाभेद अरं्गल’ र्ानले गेले नािीर्. साऱ्या 
प्राहिर्ात्रािंा र्थाकहथर् जन्र्दार्ा ईश्वर प्रकवा ब्रह्मा र्ानला गेला असला र्री त्याच्या दशमनािी सर्ान 
संधी सवम जार्ीच्या जनरे्ला नव्िर्ी. देवदेऊळ, र्ळे, शाळा, हवहिरी सविांच्या वगेळ्या आहि अविम 
अस्पतश्याचं्या वगेळ्याि िोत्या. जगाच्या इहर्िासार् आपल्याि धर्ाच्या देवदेवर्ाचं्या देवळार् दशमनासाठी 
सत्याग्रि व उपोषिादी संघषाच्या र्ागािा अवलंब करायला लाविारा र् ठभर सर्ाज फक्र् ‘स्वगादहप 
गरीयसी’ सर्जल्या जािाऱ्या आपल्या भारर्देशार्ि स खाने नादंर्ाना हदसर्ो. गाधंीजींना 
स्वारं्त्रयप्राप्र्ीसाठी हर्ठािा सत्याग्रि केल्यािे ऐकून आपली र्ान जशी गवोन्नर् िोरे् र्शीि र्ी काळारार् 
र्ंहदरार्ील प्रवशेासाठी प्रकवा र्िाड र्ळ्यार्ील पाण्याला स्पशम करण्यासाठी बाबासािेब आंबेडकरानंा 
कराव्या लागलेल्या सत्याग्रिाच्या पाश्वमभरू्ीर् ळे खालीिी जारे्. गाधंींिा सत्याग्रि राजकीय स्वारं्त्रयासाठी 
िोर्ा. र्साि डॉ. आंबेडकरप्रिीर् काळारार् र्ंहदरप्रवशे व र्िाड सत्याग्रि सार्ाहजक सर्र्ा, धार्मर्क 
बंध र्ा व र्ानवी स्वारं्त्रयासाठी िोर्ा. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्ागमदशमनाखाली काळारार् र्ंहदर 
सत्याग्रिािे सूत्रसंिालन ज्या र्िान हशष्ट्योत्तर् सरसेनापर्ीने केले त्यानंा भाऊराव कत ष्ट्िराव ऊफम  
दादासािेब गायकवाड या नावाने सार्ाहजक न्यायाच्या इहर्िासार् र्ानािे स्थान प्राप्र् झाले आिे. 
बािगंगेच्या र्ीरावरून गोदावरीच्या र्ीरावर आपल्या कर्तमत्वाने गाजिारे िे नाव र्ाक्सम, लेहनन, ब द्धआनंद 
अशा नार्ावलीर् सर्ाहवष्ट झाले आिे. बाबासािेब त्यानंा र्ावनूस लाखून हनघालेले अस्सल सोने असलेला 
आपला उजवा िार् र्ानर्ार्. आपल्या र्ब्येर्ीिी काळजी करण्यापेक्षा आपल्या कायािी ध रा दादासािेबानंी 
आपल्या सर्थम खादं्यावर घ्यावी अशी, अहभलाषा व्यक्र् करर्ार्. नदीर् ब डिाऱ्या बाबानंा वािहविारे 
दादासािेब बाबासािेबानंा ‘जीवनदारे्’ वाटर्ार्. शािू बोहडंगला भेट देऊन रे्थील स्वच्छर्ा, हवद्याथांर्ील 
जागतर्ी, त्यािें वादहववाद प्रभ त्व इत्यादी बि श्र र्वादी ग िािंी दादासािेबानंी त्या हवद्या्यांर् केलेली पेरिी 
यािून बॅ. सावरकर नोंदविीर् दादासािेबािें कौर् क करर्ार्. ख द्द र्िात्र्ा गाधंी या बोहडंगार् आढळिारी 
साफसफाई, स्वावलंबन व हशस्र् पािून आनंद व्यक्र् करर्ार्. सर्ाजस धारिेिे व्रर् दादासािेबाचं्या 
रक्र्ार्ि हभनले िोरे्. त्यार् ळे संधी हर्ळर्ाि दादासािेब प्रत्यक्ष कत र्ी करीर् असर्. अस्पतश्यसर्ाजार्ील 
लग्नसर्ारंभार्ील अवडंबर व स्र्ोर् कर्ी करण्यािी सर्र् धडपड करीर् असर्. त्या काळी लग्नासाठी 
नार्लगाबंरोबरि सवम अस्पतश्य र्ंडळींना आर्ंत्रि द्याव ेलागे. सावमजहनक कायमकत्याकडील लग्नार् र्र 
पािसिा िजार लोकािें जेवि कराव ेलागे. लग्नाआधी आठ हदवस आहि नंर्र िारपाि हदवस सवमजि 
ठाि र्ाडूंन बसर्. त्यार् ळे लग्नािा बराि खिम सोसावा लागे. दादासािेबानंी यारू्न सर्ाजािी स टका 
करण्यासाठी १९३५ पासून लक्ष द्यायला स रुवार् केली. अगदी साध्या पद्धर्ीने केल्या जािाऱ्या लग्नालाि 
रे् िजेरी लावीर्. द पारी बाराला लग्न लावनू िार वाजेपयंर् जेवि आटोपून पाि िे परर्ीच्या प्रवासाला 
लागर्. म्ििजे एकाि पंगर्ीर् संपूिम लग्न आटोपर् असे. लग्नपद्धर्ी दादासािेबानंी नव्याने आरंहभली 
िोर्ी. 

 
दादासािेब आपल्या जेविासाठी लोकावंर भ दंड पडू देर् नसर्. ‘र्ी र्ागच्याि गावािून जेवि 

करून आलो’ असं म्ििर् गावाच्या बािेर क ठल्याशा ओढ्यावर भाकरी खाऊन घेर्. दोनिार हदवस 



           

प रर्ील एवढ्या भाकरी, िटिी व कादें सोबर् ठेवर् असर्. कधी कधी त्याचं्या भाकरी संपर् पि सभा 
संपर् नसर्. दादासािेबानंी जािीवपूवमक धार्मर्क व जार्ीय हवटाळिाडंाळ संपवण्यािा प्रयत्न केला. 
अगदी जािीवपूवमक त्यानंी भगंी जार्ीच्या र्ािसाच्या िार्िे दूध प्राशन केले. त्यानंा जाहर्बहिष्ट्कत र् 
करिाऱ्या सर्ाजार्ील भोपजंी रे्िेर्ऱ्यािंी लोकानंीि िागंली हजरवली. दादासािेबाकंडे वषारू्न दोनदा 
ग ऱ्िाळ िाळे. परंर्  स्वर्ःिे ग ऱ्िाळ असूनिी घरिी र्ंडळी ग ऱ्िाळाला हशव ूशकर् नसे. दादासािेबानंा िे 
पटर् नसे. कोळी, र्राठे, क िबी, ब्राह्मि सारे आपल्या ग ऱ्िाळार् कढईजवळ बसून गरर् गरर् काकवी, 
साय आहि र्ाजा र्ाजा गूळ खार्ार् आहि आपलाि गूळ त्याचं्याकडून आपल्याला र्ागून घ्यावा लागर्ो. िे 
दादासािेबानंा अपर्ानास्पद वाटे. म्ििनू त्यानंी स्वर्ःि गूळ र्यार करायिे ठरवले. त्यानंी ग ऱ्िाळ लावनू 
गूळ र्यार केला पि अस्पतश्याकडील गूळ घ्यायला बाजारार् क िी र्यार िोईना. र्ग दादासािेबानंी 
र्िारासंि सवम र्ागं, िाभंार, र्ागंगारुडी यानंा गूळ र्ोफर् वाटायला स रुवार् केली. एवढेि नव्िे र्र त्यानंा 
सोबर् पंगर्ीला घेऊन बसू लागले. न कसान सोसूनिी दादासािेबानंी सर्ाजस धारिेिे आपले व्रर् कायर् 
ठेवले. स्वर्ःला वाळीर् टाकल्याबद्दल आपली बाजू र्ाडंर्ाना दादासािेब सडेर्ोडपिे म्ििाले. “सर्ाजार् 
र्िारानंा अहजबार् स्थान नािी. एक र्र धार्मर्कदृष्ट्ट्या त्यानंा िीन आहि क्ष द्र लेखले जार्ि आिे, पि 
त्यानंा स्वर्ःिाि स्वर्ःला अहभर्ान राहिलेला नािी. स्वर्ःिी इज्जर् त्यानंी स्वर्ःि घालहवली आिे. घरार् 
धान्य आहि िार्ार् काबाडकष्ट करण्यािी र्ाकद असूनिी र्िार गावार् दारोदार हभक्षा र्ागण्यािा िक्क 
बजावर्ार्. पूवापार वहडलाचं्या हरर्ीभार्ी आर्ा र्री बदलत्या काळार् सोडल्या पाहिजेर्. रे्लेल्या 
जनावरािें र्ासं खाण्यािे जे हगधाडािे कायम आिे रे् आपि करू नये. आपि सर्ाजार् कर्ी लेखले जार्ो 
प्रकवा उपेहक्षर् आिोर् याबद्दल र्क्रार करण्यािा काय अहधकार आिे? आपल्यार् डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरासंारखा एक हवद्वान जन्र्ास आला आिे. सार्ासर् द्रापलीकडे जाऊन, जगार्ले ज्ञान संपादन 
करून र्ो आला आिे. आपल्या सर्ाजाच्या उद्धारािी त्याला र्ळर्ळ लागली आिे. त्यानंी हदलेली 
हशकविि र्ी र् म्िाला आजवर सागंर् आलो आिे. त्यार् र्ाझा कोिर्ा स्वाथम व फायदा िोर्ा? 

 
“र्ला र्ाझ्या अन हिर्, अनैहर्क अशा गैरवर्मनावरून या रे्िेर्रानंी वाळीर् टाकले असरे् र्र 

वाईट वाटले नसरे्. र्ाझ्या िारू्न िा सर्ाजािा एकि ग न्िा घडला आिे. र्ो म्ििजे र् र्च्यार् जागतर्ी 
करण्यािा प्रयत्न केला. र् म्िी सर्ाजार् िीन, दीन रािू नये म्ििून र्ी र्ाझी शक्र्ी आजवर खिम केली 
आिे. त्याबद्दल वाळीर् टाकर् असाल र्र र्ाझी र्क्रार नािी. कारि िा जागतर्ीिा प्रयत्न र्ी र् द्दार् 
जािनूब जून करर्ो आिे. र्ी कोिर्ाि ब रखा धारि केलेला नािी, की र् खवटा र्ोंडावर िढवला नािी. 
र्ाझे खायिे दार् हनराळे व दाखवायिे हनराळे अशी क्स्थर्ी नािी. रे्व्िा अगदी कळीकाळ जरी आला, 
यर्राज जरी र्ाझ्यासर्ोर येऊन उभा राहिला र्री र्ी स्वीकारलेल्या र्ागापासून अगदी केसभरदेखील 
ढळिार नािी. सर्ाजाने र्ला आय ष्ट्यभर दूर ठेवले, जन्र्भर र्ाझ्यावर बहिष्ट्कार टाकला र्री र्ी सागंर्ो 
र्ाझ्या बाधंवानंो, र्ाझ्या हजवलग हर्त्रानंो र्ी डरिार नािी! र्ी जे करर्ो आिे रे् आपल्या सर्ाजाला 
पूवीपेक्षा िागंले हदवस हदसावरे् म्ििून. आपल्या पोराबाळानंा ‘म्िारडे’ म्ििून क िी हििव ू नये म्ििून. 
त्यािें जीवन वाऱ्यावरि आहि उष्ट्ट्या हशळ्या अन्नावर सपूं नये म्ििून! 

 
“आपले बाबासािेब आंबेडकर नेिर्ी म्ििर्ार्, ‘र् म्िाला क िी अस्पतश्य र्ानू नये, र् र्िा हवटाळ 

क िी पाळू नये, र् म्िाला क िी दूर बसव ूनये म्ििून र् म्िीिी भगंी, र्ागं गारुडी इत्यादी सर्ाजाला अस्पतश्य 
र्ानू नका. त्यािंा हवटाळ लाव ूनका. त्यानंा दूर बसव ूनका. आहि िेि र्ी र्ाझ्या बाधंवानंो, र् म्िालादेखील 
सागंर् आलो आिे. न सरे् सागंून थाबंिे र्ला योग्य वाटले नािी म्ििनू गोक ळाष्टर्ीच्या हदवशी र्ी आर्च्या 
र्ारूकडे त्याच्या िार्िे दूध प्यालो. आर्च्या घरच्या लग्नार् भगं्यानंा वाढपी ठेवले. त्याचं्याबरोबर जेव ू



           

लागलो. िे सारे र् र्िी क्स्थर्ी स धारावी म्ििून.” असे म्ििून पंिायर्ीरू्न हनघनू गेलेल्या दादासािेबानंा 
यजर्ानानंी र्ानसन्र्ानाने परर् बोलावनू आिले आहि त्यानंा सन्र्ानपूवमक जेवि करहवले. 

 
१९३० साली दादासािेब गायकवाडानंी बाबाचं्या काळारार् र्ंहदर प्रवशेािा सत्याग्रि स रू 

करण्यासाठी रिप्रशग फ ं कले. आम्िी प्रिदू आिोर् र्र आर्च्याि देवाच्या दशमनासाठी र्ंहदरप्रवशे का ं
नसावा? त्यासाठी ‘िलो काळारार् र्ंहदर’ अशा घोषिा गगनार् द र्द र्ू लागल्या. बाळासािेबानंी या 
धर्मसंगरािे सर्थमन करीर् श भाशीवाद देर् म्िटले, “आपि सत्याग्रि केलाि पाहिजे. कारि कोिरे्िी िक्क 
आपिासं स्वस्थ बसून स्पतश्य प्रिदंूकडून हर्ळर्ील असा गैरसर्ज करून घेिे ि कीिे िोईल. र् म्िी िे जे 
पाऊल उिलर् आिार् त्यास र्ाझा व्यक्क्र्शः पूिम पाप्रठबा आिे. र्ात्र शारं् व सनदशीर र्ागानेि आपिास 
सत्याग्रिािा र्ागम िोखाळला पाहिजे.” या सत्याग्रिाच्या पूर्मरे्साठी कायालय भाड्ाने घेण्यार् आले. 
त्यािे नाव ‘आयमसर्ाजर्ंहदर’. द पारी हर्रवि कीसाठी जर्लेल्या सत्यागतिींना उदे्दशून दादासािेब म्ििाले, 
“येथे आपि एखादा उत्सव प्रकवा उरूस साजरा करण्यासाठी, शोभेच्या बाि ल्या म्ििनू केवळ 
हर्रवण्यासाठी जर्लो नािी. आपि र्हंदर प्रवशेािे ध्येय डोळ्यासंर्ोर ठेवनू येथे जर्लो आिोर्. आपला 
र्ागम सोपा नािी. आजपयंर् अनेक सत्याग्रि आपि पाहिले असर्ील त्यानंा र्िात्र्ा गाधंींिा, काँगे्रसिा 
आशीवाद िोर्ा. म्ििनू त्यासं पैशािी क र्किी र्ोठर्ोठ्ा धहनकाकंडून हर्ळर् िोर्ी. आपिाला र्र रे्वढी 
र्दर् क िाकडूनदेखील हर्ळिार नािी. कारि िा अस्पतश्यानंीि स्वर्ःच्या उद्धारासाठी स्वयंस्फूर्ीने 
केलेला सत्याग्रि आिे रे्व्िा सरकार, सनार्नी लोक असे हकर्ीर्री काटेक टे, दगडधोंडे आपल्या वाटेर् 
आडव ेटाकिारि आिेर्. पि त्यानंा आपि दूर केले पाहिजे. एकाि धर्ार् जन्र्लेले रे् आहि त्याि धर्ार् 
जन्र्लेलो आम्िी, पि आर्च्याि धर्ािे दैवर् जे क्षहत्रय जार्ीर् जन्र्ाला आले आिेर् असे रार्कत ष्ट्िादी देव 
यािें दशमन घेण्यासाठी आम्िास सत्याग्रि करावा लागर् आिे. िे हकर्ी हवहित्र आिे. पि आर्च्या स्पशाने 
एवढेि नािीर्र द रून र्रू्ीिे दशमन घेण्याने आर्च्याि धर्ािे दैवर् हवटाळरे्, र्ोठे अजब र्कम शास्त्र आिे. 
पि िी वस्र् क्स्थर्ी आिे. या वस्र् क्स्थर्ीर्ि र् म्िा-आम्िाला बदल घडवावयािा आिे. त्यासाठी बद्धपहरकर 
िोऊ या! न सरे् १४४ कलर् जारी झाले म्ििून आपले र्नोधैयम, आपले र्नोबल खिर्ा कार्ा नये.” आहि 
बाबासािेबाचं्या आदेशान रूप सनदशीर र्ागाने दादासािेबानंी सत्याग्रि स रू केला. सबइन्स्पेक्टर 
कर्मिकानंा हर्रवि कीबाबर् दोन बाबी सागंण्यार् आल्या. एक म्ििजे अस्पतश्य स्पतश्याबंरोबर रथ ओढण्यार् 
सिभागी िोर्ील आहि दोन म्ििजे अस्पतश्य स्पतश्याबंरोबर रथार्ील रार्ाच्या र्रू्ीिी पूजा करर्ील. 
हजल्याहधकारी कर्मिकाबंरोबर परर् येऊन म्ििाले, “र् र्च्या अटी स्पतश्य प्रिदंूना र्ान्य आिेर्. स्पतश्य प्रिदू 
र्ंहदराच्या र् ख्य दरवाजापाशी रथ आिर्ील. रे्थून दिा फ टापयंर् स्पतश्य प्रिदंूनी िा रथ ओढल्यानंर्र 
अस्पतश्य त्याचं्यार् सार्ील िोऊ शकर्ील आहि रे्िी स्पतश्याप्रर्ािेि रथािा दोर आपल्या िार्ाने ओढू 
शकर्ील.” बाबासािेबानंी पाि िजाराच्या जर्ावारू्न फक्र् पन्नास जवान हनवडून काढले आहि त्याना 
बजावले, “फक्र् र् म्िा पन्नास जिानंाि या हर्रवि कीर् रथ ओढण्यार् सार्ील व्िायिे आिे.” परंर्  येथेिी 
सनार्नी र्नोवतत्तीने घार् केला. ठरल्याप्रर्ािे स्पतश्यानंीि रथ देवळाबािेर आिला. परंर्  त्यानंी सरकार व 
अस्पतश्य दोघािंीिी फसविकू केली. म्ििजे रथािा दोर इर्का दाटीवाटीने धरला की अस्पतश्यानंा िार् 
धरायला जागाि ठेवली नािी. द सरे म्ििजे रथ र्ंहदराच्या दाराजवळ थाबंला र्र अस्पतश्य रथार्ील 
र्ूर्ीिी पूजा करर्ील. र्ी पूजा टाळण्यासाठी त्यानंी रथ वगेाने पळहवला. त्यार् ळे पूजािी करर्ा आली 
नािी आहि दोर धरून रथिी अस्पतश्यानंा ओढर्ा आला नािी. या कपट कारस्थानािे विमन करीर् 
बाबासािेब म्ििर्ार्, “अगदी थोड्ावळेापूवी हदलेले अहभविन र् ळीस द्धा न पाळिाऱ्या स्पतश्याचं्या या 
कत र्ीिा अस्पतश्यानंा सरं्ाप येिे स्वाभाहवकि िोरे्. पि यािीपेक्षा दंग्याला र्ोंड फ टले रे् स्पतश्य प्रिदू 
जर्ार्ीच्या पोहलसाचं्या वर्मि कीर्ळे. त्यानंी रथािा दोर पकडण्यािी धडपड करिाऱ्या अस्पतश्यावंर 



           

लाठीिल्ला करण्यास स रुवार् केली. या प्रिदू पोलीस हशपायानंी अगदी उघड उघड स्पतश्य प्रिदंूिीि बाजू 
घेर्ली िोर्ी. अशा रीर्ीने एका बाजूने पोहलसािंा अत्यािार व द सऱ्या बाजूने स्पतश्य प्रिदंूिी रथाच्या 
दोरासाठी िाललेली गळिेपी, या कायार् रे् पन्नास अस्पतश्य सापडले. स्पतश्य प्रिदू र्र अस्पतश्यानंा आपल्या 
जवळस द्धा येऊ देईनार्. र्ग दोराला स्पशम करण्यािे र्र दूरि राहिले. आहि जेव्िा अस्पतश्य दोर 
पकडण्यािी केहवलवािी धडपड करीर् रे्व्िा िे पोलीस त्याचं्या िार्ावरि लाठीिा र्डाखा ठेवनू देर् 
प्रकवा बंद कीच्या नळीिा त्यानंा र्डाखा बसे. जेव्िा अस्पतश्यािंा जथा आपल्याजवळ येर्ो आिे िे स्पतश्यानंी 
पाहिले रे्व्िा त्यानंी रस्त्यावरि रथ सोडून हदला आहि जवळच्याि शरे्ारू्न अस्पतश्यावंर दगडािंा जोराने 
वषाव करण्यास स रुवार् केली. हकर्ीर्री अस्पतश्य जखर्ी झाले. त्याचं्या डोक्याला, िार्ापायाला जखर्ा 
झाल्या. कािी दगड वर्ी लागनू रस्त्यावर बेश द्ध झाले. र्रीिी अस्पतश्यानंी संयर् सोडला नािी. यािा 
प रावा म्ििजे स्पतश्यापंैकी एकिी र्ािसू जखर्ी झाल्यािी नोंद नािी.” िा सत्याग्रि प ढच्या वषी प न्िा स रू 
करण्यािा हनधार दादासािेबानंी व्यक्र् केला. त्यावर आपली संर्र्ी व्यक्र् करीर् बाबासािेबानंी सत्याग्रि 
करण्यास र्ाझी संर्र्ी आिे. र्ात्र सत्याग्रिासंबधंी आपल्या योजना, सत्याग्रिािी आखिी इत्यादी गोष्टी 
नाहशकच्या कलेक्टराचं्या धोरिावर अवलंबनू ठेवण्यािे कारि नािी. र् म्िी प्रकवा र्ी आपल्या िळवळी जर 
सरकारी अहधकाऱ्याचं्या र्जीवर अवलंबून ठेवल्या र्र र्ग यशािी आशा कधीि करावयास नको. र् म्िी 
जेव्िा सत्याग्रि स रू कराल रे्व्िा र्ी नक्की भारर्ार् असेन.” 

 
र्ीन वषं िाललेला िा सत्याग्रि दादासािेबाचं्या नेर्तत्वािी आहि सिनशीलरे्िी कसोटी पाििारा 

ठरला. दादासािेबानंी आपला संयर् सोडला नािी प्रकवा वैफल्यग्रस्र्िी झाले नािीर्. हनव्वळ कायदेभगं 
करिे प्रकवा अराजक र्ाजहवण्यार् दादासािेबानंा भषूि वाटर् नव्िरे्. रे् म्ििर्, “आर्िी िळवळ जािक 
धार्मर्क रूढीहवरुद्ध आिे; र् द्दार् कायदेभगं करिे िे आर्च्या सत्याग्रिािे ध्येय नािी.” २२ हडसेंबर १९३१ 
रोजी र् बंईिे पारशी गतिस्थ नाहशकला सत्याग्रिी हशहबरास भेट देऊन त्वषेाने म्ििाले, “र् म्िी असल्या 
अनत्यािारी सत्याग्रिावर र् ळीि हवश्वास ठेव ू नका. य गान य गे जरी र् म्िी असा अनत्यािारी सत्याग्रि 
करीर् बसलार् र्री त्यािा उपयोग िोिार नािी. म्ििून र् म्िी लाठीबाज बना! र् म्िाला पशूपेक्षा नीि 
रीर्ीने वागहविाऱ्यािंी टाळकी िागंली शकूेन काढा... म्ििजे त्यानंा फार हविार करावा लागेल.” 
दादासािेबानंी त्यािंी र्ळर्ळ जािून संयर् स टू न देर्ा उत्तर हदले. “अत्यािार िे आर्च्या सत्याग्रिािे 
धोरि नािी.” रार्क ं डावर सनार्नी व सत्याग्रिींर्ध्ये एक प्रकारे आट्यापाट्यािंा खेळ स रू झाला. रे् 
पािून एक सनार्नी क क्त्सर्पिे म्ििाला, “िा सत्याग्रिािा प्रकार नव्िे, शारं्पिे प्रहर्स्पध्यासर्ोर उभे 
रािून सत्याग्रि केला पाहिजे.” आपल्यावरील त्यािा रोख ओळखून िजरजबाबी दादासािेब र्त्काळ 
उत्तरले, “हर्ठािा सत्याग्रि काँगे्रसने जेव्िा वडाळ्याच्या हर्ठागारावर केला रे्व्िा काँगे्रस सत्याग्रिीिी 
पोहलसाबंरोबर अशाि आट्यापाट्या खेळर् िोरे्. त्या वळेेस आपल्यासारख्यानंी त्यािे कोडकौर् क केले 
त्यािंाि हकत्ता आर्िे िे वीर र्रुि सत्याग्रिी हगरवीर् आिेर्.” अशी र्टस्थपिािी नव्िे र्र 
सिान भरू्ीशून्य भहूर्का घेिारी बि संख्य सविम र्ंडळी असली र्री कािी शिािीस रर्ी आहि र्ाि सकीिा 
पाझर असलेली सविम र्ंडळीदेखील त्या काळी ियार् िोर्ी. नाहशक काँगे्रस कहर्टीिे सहिव श्री. 
गोप्रवदराव देशपाडें याचं्या हवधानावरून यािी प्रहिर्ी येरे्. ३० नोव्िेंबर १९३१ रोजी नाहशक र्ंहदर प्रवशे 
सत्याग्रि या हवषयावर व्याख्यान देर्ाना सत्याग्रिािे र्ूल्यर्ापन करर्ाना म्ििाले, “सध्या नाहशकला 
र्ंहदरप्रवशे सत्याग्रि जोरार् स रू आिे. िा सत्याग्रि अहर्शय पद्धर्शीर रीर्ीने िालू आिे. त्यािें कायम 
इर्क्या व्यवक्स्थर् रीर्ीने िोरे् आिे की, जो रे् प्रत्यक्ष पािील र्ो त्यािी वािवाि करील. त्याचं्या श द्ध व 
स्वाहभर्ानपूिम िेरू्कडे लक्ष देऊन आपििी त्यानंा र्दर् केली पाहिजे, त्याचं्यार् आपिाला कल्पना नािी 
अशी अहर्शय र्ोठी जागतर्ी झाली आिे. त्याचं्यार्ील र्रुि हपढी या बाबर्ीर् वाटेल रे् िाल सोसण्यास 



           

र्यार आिे. ‘जगू र्र र्ाि सकी हर्ळवनू जगू नािी र्र िालअपेष्टा भोगनू र्रू’ अशी त्याचं्यार्ील 
हकत्येकािंी प्रहर्ज्ञा आिे. याबाबर्ीर् त्यानंी काँगे्रसिे अन करि केले आिे. रे्व्िा त्यास नाव ेठेवर्ा येिार 
नािीर्. ज्याप्रर्ािे काँगे्रसने ‘स्वराज्यासाठी प्रथर् अजम-हवनंत्या करून पाहिल्या व शवेटी कायदेभगं स रू 
केला; काँगे्रसच्या िळवळीर् ळे जसे नविैर्न्य इर्र सर्ाजार् हनर्ाि झाले र्सेि र्ंहदरप्रवशे सत्याग्रिार् ळे 
अस्पतश्यारं् नविैर्न्य हनर्ाि झाले आिे. कािी झाले र्री आर्ा सत्याग्रि बंद िोिे शक्य नािी. आपि िा 
सत्याग्रि यशस्वी िोईल अशीि र्दर् अस्पतश्यानंा केली पाहिजे. आपल्या शाक्ब्दक सिान भरू्ीिी त्यानंा 
कािी जरुरी नािी. त्यािंा डॉ. आंबेडकर या एकाि प ढाऱ्यावर अत्यंर् हवश्वास आिे. इर्र कोिीिी प्रकवा 
स्पतश्य वगापैकी हकर्ीिी थोर व्यक्र्ीने अस्पतश्य वगार् जाऊन ल डबूड करण्यािा प्रयत्न केला र्री र्ो याप ढे 
व्यथम िोिार आिे. म्ििून अस्पतश्य वगाला उपदेश करण्यापेक्षा आपि सनार्न्याचं्या र्र्पहरवर्मनाच्या 
कायास लागले पाहिजे. राजकारिार् गाधंी-आंबेडकरािें वाटेल रे् खटके उडाले असले र्री आपि 
अस्पतश्यानंा देवळे र्ोकळी िोर्ील असाि प्रयत्न केला पाहिजे. नाहशकला अस्पतश्य सर्ाजाला जे हवरोध 
करर्ार् रे् प्रर् खर्ः सवम ब्राह्मिि आिेर्. या हवरोधकारं् र्ीनिार वकीलिी आिेर्. परंर्  त्यानंा हभऊन 
जाण्यािे कारि नािी. थोड्ा हदवसापूवी बऱ्याि अस्पतश्यानंा व पाि सनार्न्यानंा सत्याग्रिाबाबर् हशक्षा 
झाल्या रे्व्िा अस्पतश्य वीरानंी त्या हशके्षिा आनंदाने स्वीकार केला, परंर्  पाििी सनार्न्यानंी र्ाफी 
र्ागण्यािा प्रयत्न केला. पि त्यार् दोघानंाि यश आले व हर्घानंा शवेटी र् रंुगार् जाव ेलागले. रे्व्िापासून 
सनार्नी लोक देवळाकडे फारसे हफरकर् नािीर्. वर्मर्ानपत्रानंीिी अस्पतश्यािंी खरी बाजू जगाप ढे र्ाडंली 
पाहिजे. कारि त्यािंी बाजू न्यायािी व सत्यािी आिे. त्याचं्या सत्याग्रि िळवळीला नाव े ठेविे हनदान 
काँगे्रसला र्री उहिर् िोिार नािी. अस्पतश्यानंा देवळे ख ली झाल्याहशवाय स्पतश्यापंकैी कोिीिी देवदशमन 
घेऊ नये अशी पहरक्स्थर्ी काँगे्रसच्या प ढाऱ्यानंी हनर्ाि केली पाहिजे.” गोहवदंराव देशपाडें िे दादासािेबािें 
राजकारिार्ले प्रहर्स्पधी िोरे् िे लक्षार् घेिे अगत्यािे आिे. त्याचं्या हविारािंी सनार्न्यानंी बूज राखली 
नािी िे वगेळे सागंायला नकोि. डॉ. र् ंजे िे प्रिदू र्िासभेिे अध्यक्ष िोरे्. त्यानंीिी नाहशक 
र्ंहदरसत्याग्रिाला सर्थमन देर्ाना म्िटले, “अस्पतश्य सर्जले जािारे लोकिी प्रिदूि आिेर्. नाहशकच्या 
सनार्नी प्रिदू बाधंवानंी अस्पतश्याचं्या र्ंहदर प्रवशेाबद्दलिी हवरोधी वतत्ती सोडून द्यावी, कारि सबधं प्रिदू 
जार्ीवर त्यार् ळे र्ोठे संकट येिार आिे. अस्पतश्याचं्या र्ंहदरप्रवशेाला हवरोध करून सनार्नी बाधंवांनी 
धार्मर्क व राजकीयदृष्ट्ट्या आत्र्घार् करून घेऊ नये.” एके्किाळीस अस्पतश्यानंा कायदेभगंाबद्दल एक 
र्हिन्यािी सक्र्र्ज रीिी हशक्षा झाली. त्यानंी बाबासािेबािंा जयजयकार करीर् हशके्षिा आनंदाने स्वीकार 
केला. त्यार् बारा वषांिा एक र् लगािी िोर्ा. त्याला जार्ीन र्ाहगर्ला असर्ा र्ो, कोटाला म्ििाला, 
“र्ाझा जार्ीन डॉ. बाबासािेब आंबेडकर आिेर् पि रे् हवलायरे्र् आिेर्. र्ला हशक्षा द्या!” त्याला दिा 
हदवसािंी साधी कैद झाली. उलट सनार्न्यापंैकी दोघानंी र्ाफीपत्र हलिून देऊन स्वर्ःिी स टका करून 
घेर्ली. नाशकार्ील प्रिद हृदयसम्राट बॅ. सावरकर यानंी सविम बधंूंना सर्जावनू साहंगर्ले की, “अस्पतश्य िे 
र् र्िेि बंधू आिेर्. आपि सारे एकाि धर्ार् जन्र् घेर्लेले लोक आिोर्. हििन धर्म क ठल्या का 
जार्ीर्धील र्ािसाने स्वीकारलेला असो, त्याला ििम सदैव उघडे असरे्, ििम त्याला कधीि क िाकडूनिी 
अगदी य रोहपयन, इंग्रज र्ािसाकडूनिी र्ो ‘काळा’ आिे म्ििून बंद केले जार् नािी; र्सेि कोित्यािी 
जर्ार्ीर्ील व्यक्र्ीने इस्लार्ी धर्म स्वीकारलेला असो, त्याला र्शीद बंद झाल्यािे उदािरि कधी र् म्िी 
पाहिले वा ऐकले आिे का? र्ग जे अस्पतश्य गेले एक दीड वषम काळ्या रार्रं्हदरारू्न प्रवशे करण्यासंबधंी 
आपला धार्मर्क िक्क बजाव ूपिार् आिेर्; जी गोष्ट प्रिदू धर्ाला अत्यरं् अहभर्ानािी आिे अशा वळेी त्यानंा 
देऊळ ख ले करून दारार्ि स्पतश्य सनार्नी प्रिदंूनी त्यानंा कडकडून हर्ठी र्ारून हपढ्यान् हपढ्या 
त्याचं्यावर केलेल्या अन्यायािे िागंल्या व स्र् त्य र्ागाने पहरर्ाजमन करण्यािी वळे आली आिे. असा प्रसंगी 
आर्ा सनार्न्यानंी वतथाहभर्ान टाकून द्यावा व एवढ्या र्ोठ्ा संख्येने आहि अहर्शय हशस्र्बद्ध रीर्ीने व 



           

सूत्रबद्ध पद्धर्ीने िालवलेल्या या सत्याग्रिािे र्ोकळेपिाने स्वागर् करून त्याचं्यासाठी देवळािंी दारे 
उघडा. त्याहशवाय र् म्िाला आर्ा र्रिोपाय नािी.” ब.ॅ सावरकर िे प्रिद हृदयसम्राट म्ििहवले जार् परंर्  
सनार्नी हृदयावर त्यािंा आदेश प्रकवा हवनंर्ी क ठलािी पहरिार् करू शकली नािी. उलट दादासािेब 
गायकवाड आहि अर्तर्राव रिखाबंे याचं्यावर र् खेड येथे लाकडी प्रिार करून दोघानंािी रक्र्बंबाळ 
करण्यार् आले. आहि पालखी व ‘पाडंवप्रर्ाप’ या गं्रथावर घासलेट ओरू्न ‘र्िात्र्ा गाधंी की जय!’, 
‘भारर्र्ार्ा की जय!’ या घोषिाचं्या गजरार् जाळून टाकला. बाळासािेब र्राठे यानंी ‘स्वराज्य’ या 
वतत्तपत्रार् हलहिले, “र्िात्र्ा गाधंी र्र अस्पतश्यािें नेरे् म्ििवर्ार्, र्ग त्याचं्या नावािा जयजयकार करून 
प्रिदंूिाि ‘पाडंवप्रर्ाप’ गं्रथ प्रिदंूनी कसा जाळला? ‘पाडंवप्रर्ाप’ पोथीच्या हर्रवि कीवर केलेल्या 
अत्यािाराबद्दल र् खेडच्या लोकानंी दादासािेबािंी लेखी र्ाफी र्ाहगर्ली. या लेखी र्ाफीर् ळे कोटारू्न 
खटला काढून टाकण्यार् आला िोर्ा. र्ीन वष ेसत्याग्रि करून शवेटी दादासािेबानंा र् रंुगवास पत्करावा 
लागला. रे्थेिी दादासािेबानंी अस्पतश्यरे्हवरुद्ध लढा उभारला. रे्थे अस्पतश्यािंी पंगर् वगेळी आहि व 
अन्निी द रून वाढीर्. प्रिदू-र् सलर्ान र्ात्र जवळ बसून जेवर्. जेल र्नॅ्य अलच्या ४६२ रे् ४७० पयंर्च्या 
हनयर्ािंी पायर्ल्ली िोर्ाना पािून दादासािेबानंी ध ळ्याला कलेक्टरसर्ोर आपली हफयाद र्ाडंली, 
“आम्िी र्ाि सकीच्या िक्कप्राप्र्ीसाठी झगडलो व अटक झाली म्ििनू र् रंुगार् आलो. देवळे खाजगी असू 
शकर्ार्. पि र् रंुग र्र पूिम सरकारी आिे ना? परंर्  सरकारी र् रंुगार्िी िौदाला हशव ूदेर् नािीर्. िे र्ात्र 
आम्िी कदाहपिी सिन करिार नािी.” एवढा हनकरिा लढा देऊनिी शवेटी रार्क ं डािा हनकाल 
अस्पतश्याहंवरुद्ध देण्यार् आला. बाबासािेबािंा प रर्ा भ्रर्हनरास झाला िोर्ा. त्यानंा आर्ा िा सत्याग्रि 
हनरथमक वाटायला लागला िोर्ा. बाबासािेब दादासािेबानंा म्ििर्ार्, “र्ी र्र अगदी हनक्ष न सागंू इक्च्छर्ो 
की िी िळवळ करण्यािी आर्ा र् ळीि जरुरी नािी. र्ी आर्ा न सर्ी स्थहगर्ि करावयािी असे नव्िे र्र 
प न्िा काळ्या रार्रं्हदरावर सत्याग्रि करण्यािे नाविी कधी काढायिे नािी. या सत्याग्रि िळवळीिा 
जनक र्ी आहि र्ी िे सागंर्ो की इर्के हदवस र्ी या सत्याग्रि िळवळीला हवरोध करीर् नव्िर्ो. कारि 
र्ूर्मर्पूजेिा साधा र्ार् ली िक्किी वषान वष ेत्याचं्यापासून हिरावनू घेर्ला िोर्ा. र्ंहदरप्रवशेार् ळे अस्पतश्यानंा 
प्रिदू धर्ार् सर्ानरे्िे िक्क हर्ळर्ील आहि प्रिदू धर्ार् त्यािंा र्ानाने सर्ावशे िोईल. प्रिदू धर्ार् 
अस्पतश्यानंी हशरण्यापूवी प्रिदू धर्ार्ील अस्पतश्यरे्च्या कल्पनेिा पूिम कायापालट झाला पाहिजे. र्ी र् द्दार्ि 
सत्याग्रिाला पाि वषांपूवी संर्र्ी हदली िोर्ी; कारि त्यार् ळे अस्पतश्यानंा प्रिदंू धर्ािी वास्र्व कल्पना 
येईल आहि प्रिदंू धर्ार् आपले स्थान काय दजािे आिे िेिी त्यानंा कळेल. त्या दृष्टीने र्ाझा िेरू् साध्य 
झाला आिे. आर्ा र्ला र्ंहदरप्रवशे िळवळीिी र् ळीि आवश्यकर्ा वाटर् नािी. याप ढे अस्पतश्यानंी आपली 
सारी शक्र्ी, आपले सारे बळ, आपले सार््यम राजकारि आहि हशक्षि या बाबींवरि खिम करावे. र्ला 
खात्री वाटरे् की, अस्पतश्य बाधंवानंा याप ढे राजकारि आहि हशक्षि या दोन्िींिेिी र्ित्त्व हकर्ी आिे िे 
सर्जून येईल. १४ जूनला दादासािेबानंा बाबासािेबािंी र्ार हर्ळाली. दादासािेब र् ंबईला गेले आहि 
१९३५ साली येवले र् क्कार्ी र्ोठी पहरषद आयोहजर् करण्यािे हनहिर् झाले. या पहरषदेच्या यशासाठी व 
प्रिारासाठी दादासािेब पायदळ, सायकल, र्ोटार हर्ळेल त्या साधनाने बाबासािेब यािंा संदेश पोिोिवीर् 
िोरे्. अध्यक्षीय भाषि करर्ाना बाबासािेब म्ििाले, “आपल्या वगािी केवळ धार्मर्क के्षत्रार्ि नव्िे र्र 
आर्मथक, राजकीय, सार्ाहजक साऱ्या के्षत्रारं् अहर्शय ससेिोलपट झालेली आिे. आपिास पद्धर्शीरपिे 
ठेिण्यािा प्रयत्नि िि बाजंूनी िोर् आिे. खरे र्र आपि अस्पतश्य र्ंडळी प्रिदंूिे न सरे् बाधंव नािीर्. 
रक्र्ािे बाधंव आिोर्. पि र्रीिी साध्या देवदशमनाला आपिास परवानगी नािी. र्ो साधा िक्क आपिास 
हर्ळावा यासाठी आपि सवमस्व पिाला लावनू अगदी प्रािपिाने गेली पाि वष े नाहशकच्या काळारार् 
र्ंहदरासर्ोर सत्याग्रि केला, त्यार् आपिास हकर्ी िालअपेष्टा, शारीहरक त्रास आहि दारुि द ःख सिन 
कराव ेलागले िे सवांना प न्िा सागंण्यािी गरज नािी. आपले र्ाि सकीिे साधे अहधकार हर्ळहवण्यासाठी 



           

व्यर्ीर् केलेला वळे, काळ आहि पसैािी वाया गेला आिे. िी र्ोठी द ःखदायक वस्र् क्स्थर्ी आिे. म्ििनू 
आपि या गोष्टीसबंंधी अखेरिा हनिमय घ्यायिी वेळ येऊन ठेपली आिे. आपली िी द बमलरे्िी आहि 
अवनर्ीिी क्स्थर्ी आपि प्रिदू सर्ाजािे घटक आिोर् म्ििून आपल्यावर ओढावली आिे. म्ििून जो धर्म 
आपिास सर्ान दजा देईल, सर्ान िक्क देईल आहि योग्य र्ऱ्िेने वागवील अशा एखाद्या द सऱ्या धर्ार् 
जाव ेअसे र् म्िास वाटर् नािी काय?” नंर्र आवाजिी धार र्ीव्र करीर् बाबासािेब म्ििाले, “प्रिदू धर्ाशी 
असलेला संबधं र्ोडा, स्वाहभर्ान आहि शारं्र्ा हर्ळेल अशा द सऱ्या धर्ार् जा. परंर्  लक्षार् ठेवा जो धर्म 
र् म्िी हनवडाल त्यार् सर्ान दजा, सर्ान संधी आहि सर्ान वागिूक हर्ळाली पाहिजे. द दैवाने र्ी अस्पतश्य 
जार्ीर् जन्र्ाला आलो िा र्ाझा कािी ग न्िा नािी. परंर्  र्रर्ानंा र्ात्र र्ी प्रिदू म्ििनू र्रिार नािी.” प्रिदू 
धर्ाच्या सार््यमशाली िोण्याबद्दल बाबासािेब प ढे म्ििर्ार्, “प्रिदू सर्ाजार् इर्र सर्ाजाच्या बरोबरीने 
सवम प्रकारिे िक्क हर्ळहवण्यासाठी दिा वष े अस्पतश्य सर्ाजाने एकसधंपिे अहवरर् लढा हदला िोर्ा. 
अस्पतश्यानंा प्रिदू धर्ाने सर्ानरे्िी वागिकू हदली असर्ी र्र इहर्िासार् पूवी कधीिी नव्िर्ा एवढा प्रिदू 
धर्म बलशालीपिे संघहटर् झाला असर्ा. पि स्पतश्यानंी अस्पतश्याचं्या प्रत्येक लढ्याला र् च्छर्ापूवमक आहि 
हर्रस्कारय क्र् जी प्रहर्कूलर्ा दाखहवली त्यार् ळे अस्पतश्यािंा काळ, वळे आहि पसैा फ कट गेला आिे. 
रे्व्िा याप ढे कोित्यािी धार्मर्क झगड्ार् आपली अर्ोल शक्र्ी वाया न घालहवर्ा भारर्ार्ील इर्र 
सर्ाजाच्या बरोबरीिे स्थान अस्पतश्यानंी हशक्षिाने व स्वर्ःच्या कर्तमत्वाने हनर्ाि करावे. धर्म िा व्यक्क्र्गर् 
प्रश्न असला र्री आपल्या धर्ांर्राला आर्ा फार र्ोठे सार्ाहजक स्वरूप प्राप्र् झाले आिे. रे्व्िा आपि जो 
हविार करिार र्ो व्यक्क्र्गर् नव्िे र्र साऱ्या अस्पतश्यािंा असेल. एक धर्म सोडर्ाना अन भवाला आलेल्या 
अडििी प न्िा द सऱ्या धर्ार् वाट्याला येऊन आपली हत्रशकूंसारखी अवस्था िोऊ नये.” 

 
अखेरीस बाबासािेबानंी बौद्ध धर्ािी दीक्षा नागपूरला १९५६ साली हवजयादशर्ीच्या हदवशी (१४ 

ऑक्टोबरला) घेर्ली. बॅ. सावरकर म्ििाले, “अस्पतश्यानंी प्रिदू धर्ार् रिाव े असे प्रिदंूनी त्याचं्यासाठी 
कािीिी केले नािी.” ‘र्रुिभारर्’कार भाऊसािेब र्ाडखोलकर म्ििाले, “बौद्ध धम्र्ािी दीक्षा घेऊन 
बाबासािेबानंी प्रिदू धर्ावर अनंर् उपकार केले.” दादासािेबानंी बाबासािेबाचं्या पार्मथव शरीराच्या साक्षीने 
र् ंबईच्या िैत्यभरू्ीवर दिा लाख भीर्भक्र्ानंा भदन्र् आनन्द कौसल्यायनजींकडून धम्र्दीक्षा देऊन बाबािें 
धम्र्िक्र अखंड हफररे् ठेवले. 

 
नवदीहक्षर् बौद्धाचं्या िक्कासाठी दादासािेब सर्र् लढा देर् राहिले. राज्यसभेर् दादासािेब 

म्ििाले, “नवबौद्धानंा सवलर्ी देऊ असे जािीर िोऊनिी अडीि वष ेझाली आिेर्. पि याबाबर्ीर् कािीि 
िालिाल झालेली नािी. असे साहंगर्ले जारे् की, ‘यासाठी घटनेर् द रुस्र्ी करावी लागेल.’ 
अध्यक्षर्िाराज, र्ी वकील प्रकवा बॅहरस्टर नािी. पि र्ी सभागतिास सागंू इक्च्छर्ो की र्ागासलेल्या व 
आर्मथकदृष्ट्ट्या र्ागासलेल्यानंा सवलर्ी देण्यासाठी घटनेर् द रुस्र्ी करण्यािी आवश्यकर्ा नािी. भारर्ार् 
हनवाहसर्ािंा लोंढाच्या लोंढा आला आहि सरकारला िारश ेकोटी रुपये त्याचं्यासाठी खिम कराव ेलागले, 
रे्व्िा घटनेर् द रुस्र्ी करावी लागली नािी. र्सेि स विमहनयंत्रि कायदा पास झाला रे्व्िा अनेक 
स विमकारानंा आर्मथक व शकै्षहिक सवलर्ी देण्यार् आल्या त्या वळेी घटनेर् द रुस्र्ी करिे आवश्यक वाटले 
नािी. अशा पहरक्स्थर्ीर् र्ाझी हवनंर्ी आिे की, जे अस्पतश्य बौद्ध झालेर् त्यानंा सवलर्ीिे िक्क द्यावरे्. 
सरकारने घटनाद रुस्र्ीिी लंगडी सबब प ढे करू नये व िे कायम लवकरार् लवकर कराव.े” 

 
अशा प्रकारे दादासािेब गायकवाड यानंी बाबासािेबािें सरसेनापर्ी बनून र्िाड, नाहशक, 

र् खेडच्या लढ्यार् प्रािािी पवा न करर्ा आपल्या पराक्रर्ाने सवांिे डोळे हदपवनू टाकले. धम्र्दीक्षा 



           

सर्ारोिार् बाबाचं्या पाठीशी उभे रािून पाप्रठबा हदला आहि बाबाचं्या र्िापहरहनवािसर्यी दादर 
िौपाटीच्या ितै्यभरू्ीवर दिा लक्ष आंबेडकरी अन यायानंा हत्रशरि पिंशील देऊन बौद्धधम्र्ार् दीहक्षर् केले. 
दादासािेबानंी िे धार्मर्क आदंोलन यशस्वी करण्यासाठी आपल्या िाडािंी काडे आहि रक्र्ािे पािी केले. 
रे्व्िाि र्र बाबासािेब म्ििाले, र्ोठ्ा गवाने, “काळारार् र्ंहदर सत्याग्रिाच्या वळेी िा र्ाझा भाऊराव 
गायकवाड प्रत्येक कसोटीवर शभंर नंबरी सोन्यासारखा उर्रला आिे. िे सोने अहर्शय श द्ध आिे. सवम 
प्रकारच्या आगीरू्न रे् र्ावनूस लाखून र्सेच्या र्सेि श द्ध राहिले आिे. रे्व्िा र् र्िा खरा नेर्ा िाि आिे. 
िाि र्ाझा उजवा िार् आिे.” यार्ि दादासािेबािंी र्िानर्ा दडली आिे. 

 
❦ 
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र्ी शाळेर् असर्ाना दादासािेबािंी भाषिे कधीि ि कवीर् नसे. रे् नागपूरला वारंवार येर् असर्. त्याचं्या 
सभानंा खूप गदी असायिी. गोरगरीब आहि दहलर् सर्ाजािे प्रश्न रे् आपल्या खास शलैीर् र्ाडंीर् असर्. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी र्ला सप्टेंबर १९५२ र्ध्ये प्राध्यापकाचं्या जागेवर हर्प्रलद 

र्िाहवद्यालयार् नेर्ले. त्या वळेेस कॉलेजिे बाधंकार् िालू िोरे्. बाबासािेब स्वर्ः बाधंकार्ािी पाििी 
करण्याकहरर्ा अधूनर्धून येर् असर्. त्या वळेेस बाबानंी दादासािेब गायकवाड, रायसािेब रे्श्रार् आहि 
प्रािायम हिटिीसािंी सहर्र्ी, बाधंकार्ािी पाििी करण्यासाठी नेर्ली िोर्ी. त्यार् ळे दादासािेब 
औरंगाबादला नेिर्ीि येर् असर्. र्ी र्ाझे भाग्य सर्जर्ो कीं, त्या वळेेस र्ला दादासािेबानंा फार जवळून 
पािण्यािे आहि त्याचं्याशी अनेक हवषयावर ििा करण्यािी सधंी हर्ळाली. रायसािेब रे्श्रार्च्या र्तत्यूनंर्र 
र्र बाबानंी दादासािेबानंा इन् िाजम केले आहि त्यांनी जवळ जवळ सिा र्हिने कार् पाहिले. बाबानंी 
दादानंा ‘र् म्िीि औरंगाबादच्या संस्थांिे कार् संभाळा’ म्ििून आग्रि केला. पि दादानंी रे् नम्रपिे 
नाकारले. दादा म्ििाले, “र्ाझे के्षत्रि वगेळे आहि एकदर् हनराळे. राजकारि आहि सर्ाजकारिार् र्ाझी 
रुिी. लोकािें प्रश्न घेऊन लढे उभारावरे्. सत्याग्रि करावरे्. रे्व्िा र्ला कत पा करून र्ोकळे करा.” 
बाबानंी लगेि त्यानंा र्ोकळे केले. 

 
र्ी १९५८-६१ र्ध्ये पीएि. डी. च्या अभ्यासासाठी हदल्लीर् िोर्ो. त्या वळेेस (१९५७-६२) 

आरपीआयिे नऊ खासदार हनवडून आले िोरे्. त्या वळेेस ‘हदल्ली राजधानी’ आंबडेकरर्य झाली िोर्ी. 
आंबेडकर भवनर्ध्ये दर रहववारी जंगी सभा असे. पजंाब, िहरयािा आहि उत्तर प्रदेशार् आरपीआयिे बरेि 
आर्दार हनवडून आले िोरे्. कािी र्ंत्री आहि उपसभापर्ीिी झाले. यारं् दादासािेब, बॅ. खोब्रागडे, रा. ब. 
हशवराज इत्यादींिा प्रसिािा वाटा िोर्ा. दादासािेबानंी उत्तर भारर्ार् खूप दौरे केले. लवकरि प्रिदी 
भाषेवर प्रभ त्व हर्ळहवले. त्यािंी भाषिेिी या भागार् खूप गाजली. 

 
त्यानंर्र फेब्र वारी १९६८ र्ध्ये र्ी हदल्लीला संघ लोकसेवा आयोगािा सदस्य म्ििून कायमभार 

साभंाळला. त्या वळेेस र्ी दादाकंडे नेिर्ीि जार् असे. रे् र्ाझ्याकडे सिक ट ंब जेवायला अधूनर्धून र्ोठ्ा 
ख षीने येर् असर्. र्ी नेिर्ीि फोनवर त्याचं्या प्रकत र्ीिी िौकशी करीर् असे. त्यािें उत्तर असे, 
“भाऊसािेब, दरबार भरलेला आिे.” दोन-िारदा र्ी स्वर्ः त्यािंा दरबार पाहिला आिे. क िाला 
सटीहफकेट दे, क िािी बढर्ी अडली म्ििून र्ंत्रयाला पत्र हलिी, नानार्ऱ्िेिी गाऱ्िािी. र्धेि फोन येर्. 
रे्िी घ्यायिे. दरबार खाली िोईपयंर् रे् जेवायला बसर् नसर्. कधी कधी र्र रात्रीिे १०-११ वाजायिे. 
नंर्र पालमर्ेंटिे कागद पाििार भाषि करायिे असेल त्यािी र्यारी. द सऱ्या हदवशी सकाळी पालमर्ेंट 
िाऊसला हनघेपयंर् प न्िा दरबार. त्यािंी र्तं्रयानंा आहि अहधकाऱ्यानंा हलहिलेली पते्र र्ी स्वर्ः पाहिली 
आिेर्. त्यािंी हलहिण्यािी शलैी एकदर् पहिल्या प्रर्ीिी आहि खूप पहरिार्कारक. 



           

दादासािेबािें र्ाझ्यावर फार पे्रर्. रे् नेिर्ी पालमर्ेंटच्या अहधवशेनाला दोन-र्ीन हदवस अगोदरि 
येर् असर्. रे् संध्याकाळी पजंाब रे्लने आले की र्ला फोन करायिे, “भाऊसािेब, र् र्च्याकहरर्ा बाजरीिे 
पीठ आहि बोंहबल आिले आिेर्.” द्राक्षाचं्या िंगार्ार् द्राके्षिी आिर् असर्. 

 
त्यािंी पालमर्ेंटर्धील भाषिेिी खूप गाजली. खूप अभ्यासपूिम भाषिे. जसे र्िात्र्ा कबीरानंी 

शास्त्रानंा आहि शब्दप्रार्ाण्यानंा नाकारले. 
 

       ,              
           ,          

 
त्याचं्या भाषिारू्न आहि कर्तमत्वारू्न त्यािंी ब हद्धवाहदर्ा र्सेि यथाथमवादािे दशमनिी घडरे्. 
 
रे् केवढे पहरश्रर् घ्यायिे, यािे दशमन र्ला पेरुर्ल कहर्टीच्या वळेेस घडले. संपूिम भारर्ार् त्यानंी 

दौरा केला. सवम थरारं्ील लोकाशंी (हवद्याथी, प्राध्यापक, हविारवरं्, सर्ाजस धारक, राजकारिारं्ील नेरे् 
र्ंडळी इत्यादी) त्यानंी ििा केली. संपूिम अिवाल दादासािेबाचं्या बंगल्यावर हलहिला गेला. आम्िी १०-
१२ र्ंडळी सर्र् ३-४ र्हिने त्याचं्या बंगल्यावर कार् करीर् िोर्ो. दादासािेब आर्च्याजवळ बसून 
र्ागमदशमन करीर् व हडक्टेशन देर्. िा अिवाल प्रत्येकाने वािून त्यावर सखोल अभ्यास करावयािी फार 
जरुरी आिे. र्ाझी र्र खात्री आिे की, अिवालार्ील हशफारशी जर अर्लार् आिल्या गेल्या; र्र 
दीनद बळ्यािें व सर्ाजार्ील सवम कर्जोर वगांिे प्रश्न स टू शकर्ील. आज र्र िा अिवाल हर्ळेनासा 
झाला आिे. र्ी हदल्लीच्या र्ीस वषांच्या वास्र्व्यार् बरेि खासदार पाहिले, पि दादासािेबासंारखी कार्ािी 
शलैी, त्यािें पालमर्ेंटर्धील कायम, त्यािें पहरश्रर् आहि इर्र ग ि याला र्ोड नािी. 

 
दादासािेबानंी र्ला जीवनार् एक हदशा हदली आिे. एक हदवस र्ला जवळ घेऊन दादासािेब 

म्ििाले, “भाऊसािेब, र् म्िी आर्ा संघ लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी आिार्. बाबासािेब म्ििायिे 
की, आर्च्या लोकानंी र्ानाच्या जागा पटकावयाला पाहिजेर्. र् म्िी भाग्यवान आिार्. र् म्िाला र्ी जागा 
हर्ळाली. सेविेे आिे िे पद. आपले जीवन स्वच्छ आहि पारदशमक ठेवा. र्ीि र् र्िी संपत्ती. र् र्िे 
सर्ाजार् नाव रािील.” नंर्र र्ी संघ लोकसेवा आयोगािा अध्यक्षिी झालो. र्ी दादािंा उपदेश रं्र्ोरं्र् 
पाळला, यािा र्ला अहभर्ान आिे. 

 
बाबािंा जन्र् जेथे झाला त्या ‘र्िू’ गावी र्ी िार वष े िोर्ो. रे्थे र्ी डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 

राष्ट्रीय सार्ाहजक हवज्ञान ससं्थानिा पहिला र्िाहनदेशक िोर्ो व र्ी ससं्था िागंली नावारूपाला आिली. 
र्ी, बाबासािेबानंी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्य केशन सोसायटीच्या गव्िहनंग बॉडीिा सदस्य आिे. 
त्यार् ळे र्ला सेविेी सधंी हर्ळाली आिे र्सेि भारर् सरकारच्या बऱ्याि सहर्त्यावंरिी आिे. िे सवम 
दादासािेबािंा आदशम र्ाझ्यासर्ोर आिे, म्ििून घडर् आिे. 

 
र्ाझे हर्त्र प्रा. गरूड याचं्याबरोबर दादासािेबाचं्या कायाबद्दल बरीि ििा केली. आर्िा 

दोघािंािी दादाशंी घहनष्ठ सबंंध. आम्िी पूवीस द्धा अनेकदा त्याचं्या जीवनाबद्दल आहि कर्तमत्वाबद्दल ििा 
केली आिे. या ििेरू्न हनघालेली कािी वैहशष्ट्टे्य : 

 



           

           
 

बाबासािेब आंबेडकर आहि दादासािेब गायकवाड िी दहलर् सर्ाजाला हनयर्ीनं हदलेली दोन 
र्िान वरदानं आिेर्. या देशारं्ील अर्ान ष सनार्नी शक्र्ींिे ब रूज जर्ीनदोस्र् करिारा य गंधर 
र्िार्ानव; डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे हनयर्ीनं दहलर् सर्ाजाला हदलेलं ‘न भरू्ो न भहवष्ट्यहर्’ अस ं
र्िान वरदान आिे. परंर्  बाबासािेबाचं्या नंर्र त्या र्ोलार्ोलािं नसलं, र्री त्याच्याशी ज्यािी र् लनाि 
करर्ा येिार नािी, प्रकबि ना ‘या सर् िाि’ असंिी ज्याचं्या बाबर्ीर् साथम अहभर्ानाने म्ििर्ा येईल, असा 
दहलर् सर्ाजार्ील एक - नव्िे; एकरे्व थोरप रुष म्ििून कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािंं थोरपि 
र्ान्य कराविं लागरं्. कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या सर्ग्र थोरपिािा सम्यक अन भव घ्यायिा 
असेल, र्र त्याचं्या वैयक्क्र्क खडर्र जीवनप्रवासार्ील सवम टप्पे सर्जावनू घ्याव े लागर्ील, त्याचं्या 
जीवन आहि ध्येयहनष्ठा बारकाईने र्पासाव्या लागर्ील. त्याचं्या व्यक्क्र्र्त्त्वार्ील ग िवैहशष्ट्ट्यािंा शोधक 
ब द्धीने वधे घ्यावा लागेल. र्रि कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या व्यक्क्र्र्त्त्वािे सवांग पहरपूिम अस ं
दशमन आपिास घडू शकेल. बाबासािेबाचं्या य गंधर अशा प्रिंड सार््यमशाली व्यक्क्र्र्त्त्वािं सम्यक् 
आकलन आहि दशमन अद्याप कोिालाि िोऊ शकलं नािी, अशी एक रास्र् र्क्रार आिे. त्यािप्रर्ािे 
दादासािेबाचं्या व्यक्क्र्र्त्त्वािेदेखील सम्यक् आहि सवांग पहरपूिम दशमन अद्याप कोिीिी घडव ू शकले 
नािी, िी र्क्रारस द्धा हर्र्कीि रास्र् आिे. 

 
दादासािेबािें िहरत्रलेखन करण्यािे दोन-र्ीन प्रयत्न झाले. सौ. भावना भागमव े आहि श्री. 

िहरभाऊ पगारे यानंी दादासािेबािें िहरत्र हलहिले आिे. र्री पि दादासािेब गायकवाड एक व्यक्र्ी 
(प्रकवा र्ािूस) म्ििून, एका थोर नेत्यािा हनकटिा हनष्ठावरं् अन यायी म्ििून, एक त्यागी आहि सर्र्मपर् 
सार्ाहजक कायमकर्ा म्ििून, एक हनभीड आहि धडाडीिा नेर्ा म्ििून, हनस्पतश्य राजकारिी आहि फडा 
वक्र्ा म्ििून अशा अनेक अगंानंी कर्मवीर दादासािेबाचं्या व्यक्क्र्र्त्त्वाि ंआपिास सम्यक् आकलन िोऊ 
शकरं्. असं सम्यक आकलन झालं, र्र दहलर् सर्ाजार् बाबासािेबाचं्या नंर्र दादासािेब गायकवाडाचं्या 
र्ोलार्ोलािा अन्य कोिी नेर्ा झाला नािी, अशीि सिजपिे कोिािीिी धारिा िोण्यासारखी आिे. 

 
                    

 
र्शी संख्येनं र्ािसं खूप आिेर्, पि र्ाि सकी असलेली र्ािसं हकर्ी? असा प्रश्न हविारला, र्र 

उत्तर देिं अवघड जारं्. कारि अशी र्ािसं नगण्य आिेर्. र्ाि सकीिा ओलावा असलेली र्ािसं आर्ा 
शोधूनिी सापडिं कठीि झालेलं आिे. या पाश्वमभरू्ीवर ज्याच्या हठकािी र्ाि सकी स खेनैव नादंर् असेल, 
अशा र्ािसािं थोरपि हनहिर्ि डोळ्यारं् भरण्यासारखं असिार! परंर्  एखाद्या थोर प रुषाच्या हठकाििी 
र्ाि सकी पािून र्ाि सकी जिू आपल्या र्ािेरी आलेली आिे, असा प्रत्यय जेथे येर्ो, रे्व्िा त्या हठकािाला 
र्ीथमस्थानािं स्वरूप प्राप्र् िोर् असरं्. कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या सिवासार् आलेल्यानंा प्रकवा 
त्यानंा प्रसंगोपात् भेटण्यािा योग लाभलेल्यानंा सवांनाि त्यािा प्रत्यय आलेला आिे. दादासािेब यािंी 
नाहशक आहि हदल्ली येथील हनवासस्धाने म्ििजे जिू सर्ाजर्ंहदरेि! या र्ंहदरार् येिाऱ्या-जािाऱ्यािंी 
सर्र् रीघ लागलेली असायिी. दादासािेबाचं्या दोन्िी धर्मपत्नी या ‘लोकर्ार्ा’ िोत्या. या येिाऱ्या-
जािाऱ्याचं्या सेवरे्ि त्यािंा सगळा वळे जार् असे. बऱ्यािदा स्वर्ःिे जेवि सोडून दादासािेब त्याचं्याकडे 
येिाऱ्या लोकािंी कारे् करीर्. बािेरगावच्या गरजंूवर प्रकवा कायमकत्यांवर नाहशक आहि हदल्ली शिरारं् 
रािाण्यािी वळे आली, र्र दादासािेब त्याचं्या रािण्यािी, खाण्या-हपण्यािी स्वर्ः काळजी घेर्. 



           

दादासािेब आपल्या कायमकत्यांना खूप जीव लावर्. त्यानंा आपल्या पोटच्या पोरासारखे रे् जीव लावायिे. 
कायमकर्ा ि कला र्र त्याला न द खावर्ा रे् सर्जावनू सागंर्. कोठे अन्याय झाला, कोिावर अत्यािार 
झाला, र्र दादा कर्ालीिे अस्वस्थ िोर्. अन्याय प्रकवा अत्यािार हनवारण्यासाठी स्वास््य, र्िानभकू 
हवसरून रे् कार्ाला लागायिे. अन्याय, अत्यािारािे हठकाि हकर्ीिी गैरसोयीिे असो, दादासािेब 
कोिरे्िी साधन उपलब्ध नसेल, र्र पायी जार् असर्. िे सवम प ष्ट्कळदा रे् स्वर्ःच्या खिाने करर्. 
दौऱ्यावर असर्ानािी रे् अगोदरि इर्रािंी सवम सोय करर्. आपल्या कायमकत्यांना स्वर्ःिे कपडे देऊन 
दादासािेबानंी वर्मर्ानपते्र पसरून त्यावर अनेक रात्री व्यर्ीर् केल्या. दादासािेबाचं्या र्ाि सकीिे असे 
शकेडो आदशम हकस्से आिेर्. दादासािेबानंी दहलर् सर्ाजर्न प्रजकले िोरे्. यािे कारि, त्यािंी द सऱ्यानंा 
लाजविारी र्ाि सकी आहि अखंड खडर्र सेवाव्रर् िे िोय. 

 
       :                   ! 

 
र्ोठा नेर्ा िोिं हजर्कं कठीि; हर्र्कंि र्ोठ्ा प ढाऱ्यािा हनष्ठावान अन यायी िोिं कठीि! 

हकत्येकजि स्वर्ःला बाबासािेबािें अन यायी म्ििवर्ार्. हनष्ठेच्या हनकषावर अशा अन यायािें अन यायीत्व 
र्पासले, र्र सचे्च प्रकवा हनष्ठावरं् अन यायी म्ििनू हकर्ी हसद्ध िोर्ील? अथार्, िे हित्र हनहिर्ि अत्यंर् 
दयनीय आहि खेदजनक असं असेल. जगार्ील सवमि थोर प रुषाचं्या अन यायाचं्या बाबर्ीर् कर्ी-अहधक 
प्रर्ािार् िेि हित्र पिायला हर्ळेल. परंर्  बाबानंा जे थोडे-थोडके हनष्ठावान अन यायी हर्ळाले, त्यारं् 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड अग्रगण्य आिेर्. त्यानंी आय ष्ट्यभर अव्यहभिारी हनष्ठा जर्न केल्या. त्यानंी 
आय ष्ट्यभर डोक्यावर हनळी टोपी ठेवली. हनळ्या टोपीसाठी आहि हनळ्या झेंड्ासाठीि राजकारि केलं. 
बाबासािेबानंी ज्या अव्यहभिारी हनष्ठानंी सर्ाजकारि, राजकारि आहि धर्मकारि केलं, हर्र्क्याि 
अव्यहभिारी हनषे्ठने दादासािेबानंीिी सर्ाजकारि आहि राजकारि केलं. दादासािेबानंी राजकारिार् 
श हिभूमर्र्ा पाळून आपल्या य गंधर नेत्यावरील र्िान हनष्ठा हसद्ध केली. िी बाबाचं्या सच्चा अन यायीत्वािी 
स्पष्ट ग्वािी आिे. 

 
       :                

 
िागंला अन यायीि िागंला नेर्ा बनू शकर्ो. म्ििनूि रे् बाबानंर्र दहलर्ािें सवमश्रषे्ठ नेरे् म्ििनू 

र्ान्यर्ा पाव ू शकले. कर्मवीर जरी दहलर्ािें नेरे् असले, र्री सवम जाहर्धर्ांर्ील लोकाचं्या र्नारं् 
त्याचं्याबद्दल अत्यंर् आदर िोर्ा. दादासािेब नाहशक येथील त्याचं्या हनवासस्थानी असोर् प्रकवा हदल्ली 
येथील खासदारकीच्या हनवासस्थानी असोर्, सवम थरारं्ील र्ंडळी (हविारवरं्, सर्ाजसेवक, प्राध्यापक, 
ऑहफससम, खासदार, नार्दार इत्यादी) त्यानंा आवजूमन भेटायला येर्. त्याचं्या प्रकत र्ीिी हविारपूस करर्. 
त्याचं्याशी अनेक हवषयावंर ििा करीर्. बऱ्याि वळेा र्ी स्वर्ः अशा ििेर् भाग घेर्ला आिे. 

 
       :              

 
दादासािेब याचं्या अनेक अंगभरू् ग िापंैकी एक र्ित्त्वािा आहि ज्याचं्या थोरपिाला भषूि 

ठरलेला ग ि म्ििजे त्यािें वक्र्तत्व. दादासािेबाचं्या वक्र्तत्वाला त्याचं्या सर्कालीनारं् जोड आहि र्ोडिी 
नव्िर्ी. आजिी दादासंारखा, अहर्सार्ान्यािंी र्ने अगदी सिजपिे प्रजकिारा, स्पष्ट आहि हनभीडपिे 
बोलिारा वक्र्ा र्िाराष्ट्रार् आहि र्िाराष्ट्राबािेरिी सापडिे कठीि आिे. दादासािेब र्ास-न्-र्ास 



           

बोलर्. पि त्यािें भाषि कोिालािी कंटाळवािे वाटर् नसे. साध्या, सोप्या, सरळ भाषेरू्न दादासािेब िवी 
र्ी हकर्या करर्. दादासािेब आपले टीकास्त्रदेखील इर्क्या सिजपिे पि पहरिार्करे्ने सोडर् की 
ज्याच्यावर रे् सोडलेले आिे, र्ो िर्खास ‘गारद’ व्िायिा. दादासािेब र्ात्र हनर्मवकारपिे प ढिी िढाई 
स रू करायिे, त्यािें प्रश्न, उत्तरे, स्पष्टीकरिे सवम कािी हबनर्ोड असायिं. याला (हकत्येक सभानंा) र्ी 
स्वर्ः साक्षी आिे. 

 
कर्मवीरानंा र्ाझा प्रिार्! 
 

❦ 
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दादासािेब गायकवाड िे दहलर् र् क्र्ीिे अनहभहषक्र् नेरे् िोरे्. र्िार्ानव डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या 
नेर्तत्वाखाली दादासािेब गायकवाडानंी दहलर् र् क्र्ी िळवळीिे धडे घेर्ले. या दहलर् र् क्क्र्च्या 
संघषासाठी लागिारी वैिाहरक आहि क्राहंर्कारी बैठक दादासािेबानंी डॉ. बाबासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली 
करून घेर्ली. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी या देशाच्या इहर्िासािी, संस्कत र्ीिी नव्याने र्ाडंिी केली. 
एर्दे्दहशय रू्ळ जीवनशलैीिी ओळख करुन देिारी र्ाडंिी डॉ. बाबासािेबानंी केली. या र्ाडंिीच्या 
जोरावर दहलर् र् क्र्ी आंदोलनाला वैिाहरक हशदोरी प रवली. या वैिाहरक हशदोरीच्या जोरावर देशार् 
आजपयंर् दहलर् र् क्र्ीिी वाटिाल िालू आिे. 

 
डॉ. बाबासािेबाचं्या काळार् त्याचं्या वैिाहरक भहूर्केिी ध रा वाििारे आहि व्यविार करिारे अनेक 

नेरे् र्यार झाले िोरे्. भाऊराव उफम  दादासािेब गायकवाड िे त्या काळार्ील हबनीिे नेरे् िोरे्. डॉ. 
बाबासािेब आबंेडकरानंी दहलर् र् क्र्ीिा जो हविार र्ाडंला, र्ोि र्ूळार् या देशाच्या हवकासािा हविार 
िोर्ा. या देशार्ील दहलर्ािंा हवकास झाल्याहशवाय खऱ्या अथाने देशािा हवकास िोिार नािी. िी डॉ. 
बाबासािेबािंी भहूर्का अहर्शय रास्र् आहि योग्य िोर्ी. या देशाच्या हवकासार्ील सवांर् र्ोठा अडथळा िा 
जार्ीससं्थेिा िोर्ा. जार्ीससं्था र्ोडल्याहशवाय या देशाच्या हवकासाला गर्ी येिार नािी. िे आज सवांनी 
र्ान्य केलेले आिे. त्यार् ळे डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी इथल्या जार्ीव्यवस्थेवर आहि जार्ीव्यवस्था 
हनर्ाि करिाऱ्या वैहदकधर्ीय ब्राह्मिी व्यवस्थेवर कडाडून िल्ले केले. डॉ. बाळासािेबाचं्या या भहूर्केिा 
धागा पकडून दादासािेब गायकवाडानंी या कायािी ध रा खादं्यावर घेर्ली. 

 
१५ ऑक्टोबर १९०२ साली नाहशक हजल्यार्ील प्रदडोरी र्ाल क्यार्, आंबेगावार् पवळाबाई आहि 

हकसनराव या दहलर् क ट ंबार् भाऊरावािंा जन्र् झाला. घरिी पाश्वमभरू्ी र्ूळार् दोन्िी अथाने भाऊरावाचं्या 
कायाला पूरक सर्ज देिारी िोर्ी. भाऊराव र्िार जार्ीर् जन्र्ाला आले िोरे्. द सरी, भाऊरावािें वडील 
हकसनराव गायकवाड िे आबंेगावार्ील सधन शरे्करी िोरे्. एका बाजूला र्िार असिे आहि प न्िा शरे्करी 
असिे, या दोन्िी बाबींिे अन भव भाऊरावाचं्या हवकासाच्या कायाला र्दर् करिारे िोरे्. 

 
जार्ीवदेनेिा अन भव हकर्ी दािक असर्ो, यािा अन भव भाऊरावानंा लिानपिीि आला िोर्ा. 

वयाच्या पािव्या वषी भाऊरावानंा शाळेर् घार्ले, त्यािवळेी त्याचं्या कोवळ्या र्नावर आपि ‘िीन, दहलर्, 
इर्राचं्यापेक्षा खालच्या जार्ीर्ील आिोर्.’ या डागण्या कोरल्या िोत्या दादासािेबानंा आलेला िा अन भव 
सौ. भावना भागमव े यानंी ‘पद्र्श्री दादासािेब गायकवाड’ या गं्रथार् अहर्शय िागंल्या रीर्ीने र्ाडंलेला 
आिे. भागमव े हलहिर्ार् - ‘शाळेर् र्ात्र भाऊरावानंा दूर बसाव ेलागे. सवम र् लाचं्या रागंा संपल्या की, र्ग 
र्ध्ये अंर्र राखून भाऊराव बसर्. र्ास्र्रानंा जवळून स्पशम करर्ा येर् नसे. बाकीिी पोरे र्ास्र्रािंा सरळ 
िार् धरीर्, ‘र्ास्र्र, आर्िी पाटी बघा ना!’ म्ििून कोिी त्यािंा सदरा पाठीर्ागून ओढी, र्र कोिी 
खोडकर हवद्याथी धोर्र ओढी. आपििी र्ास्र्राचं्या असे अंगलट याव;े त्यानंा जवळून स्पशम करावा, असे 
भाऊला र्नोर्न वाटे. पि इलाज नसे. स्पशमि कशाला - त्याचं्या िार्ार् उदािरिे सोडवलेली पाटी द्यावी 
लागे, र्ीिी द रून भाऊ र्ी पाटी जहर्नीवर ठेवी, र्ग र्ास्र्र र्ी पाटी उिलून पािर् असर्. र् लानंािी 
कधी ब के्क र्ारर्ा येर् नसर्. सारा कारभारा द रूनि असे. जन्र्ापासूनि रे् अंगवळिी पडले िोरे्. शालेय 



           

जीवनार् भाऊरावाचं्या कोवळ्या र्नावर हदलेल्या या डागण्या भाऊरावाचं्या हवकासाच्या कार्ाला प रिारा 
अन भव िोर्ा. 

 
या देशाच्या हवकासािे पहिले साधन िे ‘हशक्षि’ आिे. आहि या हशक्षिािा प्रसार दहलर् सर्ाजार् 

िोिे गरजेिे आिे. िी भहूर्का भाऊरावानंी पक्की केली. भाऊरावानंी शािू बोहडंगर्ध्ये स पहरटेंडंट पद 
स्वीकारले आहि आपल्या कायाला स रुवार् केली. हशक्षिाहवषयीिी भाऊरावािंी भहूर्का िी त्यािें ग रु डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकराचं्या भहूर्केरू्नि आली िोर्ी. दहलर्ानंी प्रथर् हशक्षि घेर्ले पाहिजे, हशक्षिाने 
आपल्या हवकास साधर्ा येर्ो. िे डॉ. बाबासािेबानंी हसद्ध केले िोरे्. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें ग रु र्. 
जोहर्राव फ ले यानंी हशक्षिािे र्ित्त्व सागंर्ाना म्िटले आिे, 

 
‘हवदे्यहवना र्र्ी गेली, र्र्ी हवना गर्ी गेली, गर्ीहवना हवत्त गेले, हवत्तहवना शदू्र खिले एवढे अनथम 

एका अहवदे्यने केले. हशक्षि आहि ज्ञान िा दहलर्ाचं्या हवकासार्ील स्टेप्रपग स्टोन आिे. िे ओळखूनि 
भाऊरावानंी शािू बोहडंगिे स पहरटेंडंट पद स्वीकारले िोरे्. त्या बोहडंगर्ध्ये भाऊरावानंी र् लाशंी हनर्ाि 
केलेले भावहनक नारे्, त्याचं्या प्रगर्ीसाठी केलेले कायम िे भाऊरावाचं्या जीवनार्ील र्ित्त्वािे कायम र्ानले 
जारे्. भाऊरावानंी आपल्या िळवळीिी स रुवार्ि शकै्षहिक कायापासून केली. बोहडंगिे स पहरटेंडंट 
असर्ानाि डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी स रु केलेल्या दहलर् र् क्र्ीच्या संघषार् दादासािेब गायकवाड 
कायमरर् िोरे्. त्यानंा ज्या ज्यावळेी संधी हर्ळाली, त्या त्या वळेी त्यानंी दहलर्ाचं्या हशक्षिासाठी आहि 
एकंदरीर्ि हशक्षि व्यवस्थेहवषयी आपली र्रे् परखडपिे र्ाडंलेली आिेर्. त्यानंीिी स्वर्ः शकै्षहिक ससं्था 
िालवनू र् लाचं्या हशक्षिासाठी प्रयत्न केले. र्नर्ाड येथे र् लासंाठी छात्रालय काढले. नाहशक येथे हकस्र्र् 
बागेर् रर्ाबाई आबंेडकर हवद्यार्मथनी वसर्ीगति काढले. शासनाकडून शकै्षहिक संस्थािंी िेळसाडं िोर् 
आिे. त्याचं्याकडे द लमक्ष िोर् आिे. असे लक्षार् आल्याबरोबर दादासािेबानंी त्याचं्याहवरुद्ध आवाज 
उठवला. 

 
दहलर्ािंी अक्स्र्र्ा जागतर् करिाऱ्या र्िाडच्या िवदार र्ळ्याच्या सत्याग्रिार् दादासािेबानंी 

र्ित्त्वािी भहूर्का हनभावली या सत्याग्रिाहवषयी आजपयमर् अनेकानंी आपापल्या भहूर्का आहि हविार 
र्ाडंलेले आिेर्. वगेवगेळ्या अथाने त्यािे हवश्लेषििी केलेले आिे. िवदार र्ळ्यािे पािी पेटवनू डॉ. 
बाबासािेबानंी दहलर्ांच्या र् दाड र्नार्ील भावना िेर्वल्या. िवदार र्ळ्यािा संदेश प्रत्येकाने आपापल्या 
गावी पोिवला. आजअखेर सावमजहनक हठकाििे पािवठे दहलर्ासंाठी ख ले करण्यािी िळवळी केल्या 
जार् आिेर्. भाऊराव उफम  दादासािेब गायकवाड यानंी या िळवळीर् सार्त्याने भाग घेर्ला. ज्या 
सावमजहनक पािवठ्ावर दहलर्ानंा पािी भरू हदले जार् नव्िरे्. अशा हठकािी दादासािेब धावनू जार् 
आहि र्ो पािवठा सावमहत्रक करर्. डॉ. बाबासािेबानंी केलेल्या र्िाडच्या िंवदार र्ळ्याच्या 
सत्याग्रिानंर्र या पेटलेल्या पाण्यािा विवा दादासािेबानंी सवमदूर नेला. पािवठे ख ले करण्यासाठी 
दादासािेबानंी ‘पािवठा िळवळ’ केली. िी िळवळ हवकासािी िळवळ िोर्ी. पािवठ्ावर जाऊन पािी 
काढिे, एवढा र्ाफक अथम या िळवळीच्या नव्िर्ा र्र र्ाि सकीिा िक्क हसद्ध करण्यािा र्ो प्रयत्न िोर्ा. 
‘र्ाि सकीच्या िक्कािी िाक’ िा दहलर्ाचं्या हवकासार्ील पहिला टप्पा िोर्ा. या संघषाच्या टप्प्यार् 
दादासािेबानंी हवकासािी अधीअहधक लढाई प्रजकली, कारि दहलर्ानंी आपल्या ‘अक्स्र्रे्’िा शोध स रू 
केला िोर्ा. 

 



           

र्िाडच्या िवदार र्ळ्याच्या सत्याग्रिानंर्र नाहशकच्या काळारार् र्ंहदराच्या प्रवशेािा संघषम; िी 
अहर्शय र्ित्त्वािी लढाई दादासािेब लढले. या घटना दहलर् र् क्क्र्च्या घटना नािीर्, र्र त्या दहलर् 
अक्स्र्र्ा जागतर् करिाऱ्या आिेर्. पदोपदी र् म्िी, र्िार, र्ागं आिार्, दहलर् आिार्, धर्ाने र् म्िास असेि 
जीवन जगण्यािा आदेश हदलेला आिे. वैहदकधर्ीय ब्राह्मिािंा धार्मर्क हविार िा या देशार्ील एका र्ोठ्ा 
सर्ूिाला हक्रयािीन बनविारा िोर्ा. धर्ाने हनष्ट्क्रीय केलेल्या या सर् िािे अनेक उपजर् हवकासािे ग ि 
र्ारून टाकले. िवदार र्ळ्याच्या संघषाने, नाहशकच्या काळारार् र्ंहदर प्रवशेाच्या संघषाने र्र्ार् 
दहलर्ाचं्या भावना िेर्वल्या गेल्या. िा अक्स्र्त्विीन झालेला सर्ूि हक्रयाशील झाला. दहलर् सर्ूिाला 
हक्रयाशील बनवण्यािे कार् डॉ. बाबासािेब याचं्या नेर्तत्वाखाली दादासािेबानंी केले. दहलर् सर्ूिार् 
हनर्ाि झालेली िी हक्रयाशीलर्ा दहलर्ाचं्या हवकासािा एक भाग बनली. सार्त्याने दहलर् सर्ूिाला 
संघषमप्रवि ठेवण्यार् दादासािेब यशस्वी झाले. क्स्थर्ीशील झालेला कोिर्ािी सर्ूि संघषाहशवाय 
हवकासहभर् ख, गहर्शील बनू शकर् नािी; िे दादासािेबानंी ओळखले िोरे् दहलर् सर्ूिानंा गहर्शील 
बनावायिे असेल, र्र र्ो सार्त्याने संघषमप्रवि असला पाहिजे. यािे पूिम भान दादासािेबानंा िोरे्. 

 
दादासािेबानंी आपल्या जीवनार् दहलर्ािें नेरे् म्ििून केलेल्या िळवळींिा आढावा घेर्ला. र्र 

दादासािेबाचं्या कायािी नेर्की हदशा कळून येरे्. ज्या धर्मबंधनानें दहलर्ाचं्या हवकासाला अडथळे घार्ले 
िोरे्, त्या धर्ाला आहि धर्ाच्या व्यविारालाि आव्िान देऊन दादासािेबानंी दहलर्ाचं्या हवकासािा र्ागम 
र्ोकळा केला. ‘आम्िी र् र्च्या धर्ािे आिोर्, र् र्िा हन आर्िा धर्म एकि आिे, र्ग त्या धर्ािा र् म्िी जो 
व्यविार करर्ा, र्ो व्यविार करण्यास आम्िाला बंदी का? असे प्रश्न दहलर् सर् िाला उपक्स्थर् करायला 
लावले आहि दहलर् सर्ूिाने रे् उपक्स्थर् केले. असे प्रश्न उपक्स्थर् करिाऱ्या सर् िाला ‘र् र्िे येथे या 
देशार् काय स्थान आिे? यािी जािीव करुन हदली. र्ानवी िक्कापंासून वहंिर् असिारानंा, र् म्िी आपल्या 
िक्कासंाठी संघषास सदैव र्यार रिा. असे आवािन दहलर् जनरे्ला केले. दादासािेबानंी या लोकानंा 
घेऊन सवांिे श्रद्धास्थान असिाऱ्या नाहशकच्या काळारार्ाला आव्िान हदले. र्र र् खेड येथे िार् र्ासार् 
सवांिा धर्मगं्रथ असिाऱ्या ‘पाडंवप्रर्ापा’िे र्िारानंा पारायि करायला लावनू धर्मसंगर उभा केला. 
काळारार् र्ंहदर प्रवशेासाठी पाि वष ेसत्याग्रि केला. र् खेड येथे िार् र्ासार् र्िारानंी पाडंवप्रर्ाप पोथीिे 
पारायि केले. पारायिानंर्र पाडंवप्रर्ाप या गं्रथािी गावारू्न हर्रविूक काढायिी असा हनिमय र् खेडच्या 
र्िारानंी घेर्ला. हर्रवि कीला स रुवार् झाली. हर्रविूक गावार् गेल्यानंर्र गावार्ील सविांनी िी 
हर्रविूक अडवली. र्िारानंी, सविम गावकऱ्याकंडे िी हर्रविूक िालू ठेवण्यासाठी हवनंर्ी केली. परंर्  
सविांनी रे् एकले नािी. रे्व्िा र्िार आहि सविांच्यार् पाडंवप्रर्ापाच्या हर्रवि कीसंदभार् बािाबािी 
झाली. शवेटी सविांनी र्िारानंा हशव्या देऊन पाडंवप्रर्ाप गं्रथासि पालखी जाळून टाकली. 

 
िळवळकत्या दादासािेबाचं्या दृष्टीने िी घटना अत्यंर् र्ित्त्वािी िोर्ी. ‘र् र्िा आर्िा धर्म एक, 

र् र्िी आर्िी श्रद्धास्थाने एक, र् र्िे आर्िे धर्मगं्रथ एक, र्रीिी आम्िी र् र्च्यापेक्षा िीन कसे? र् र्च्या 
पासून आम्िी वगेळे कसे? िे प्रश्न उपक्स्थर् करुन या गोष्टी हर्ळहवण्यासाठी र् म्िी लढले पाहिजे.’ अशा 
उदािरिानंी दादासािेब प नःप न्िा दहलर् सर् िाच्या भावना िेर्वर् िोरे्. त्यार् ळे िा सर्ाज संघषारू्न 
हवकासाकडे आपला र्ागम आक्रहर्र् िोर्ा. र्ी या िक्कापासून वहंिर् आिे, िे र्ाझ्या िक्कािे आिे, रे् र्ला 
हर्ळालेि पाहिजे. त्यासाठी र्ी कोिर्ीिी प्रकर्र् र्ोजावयास र्यार आिे. िी भावना दादासािेब दहलर् 
सर् िार् रुजवर् िोरे्. 

 



           

िक्कािा लढा म्ििजेि दहलर्ाचं्या हवकासािंा लढा. असे सर्ीकरि त्याकाळार् र्यार झाले िोरे्. 
दादासािेबानंी त्यानंा हर्ळालेल्या प्रत्येक सधंीिा वापर दहलर्ाचं्या हवकासासाठीि केला. नाहशक 
नगरपाहलकेर् शासनहनय क्र् सदस्य म्ििनू, हनय क्र् केल्यानंर्र त्यानंी दहलर्ाचं्या हवकासासाठी 
नगरपाहलका प्रशासनाला कायमरर् िोण्यास भाग पाडले. आपल्या र्ार्मकक र्ाडंिीने दादासािेब 
सर्ोरच्यानंा पराभरू् करीर् असर्. २८ र्ािम १९३२ रोजी नाहशक नगरपाहलकेच्या सभागतिार् दादासािेबानंी 
एक र्ित्त्वािा पेि टाकिारे वक्र्व्य केले. दादासािेब एकाि वळेी दहलर्ाचं्या हवकासाच्या ज्या दोन 
र्ित्त्वाच्या गोष्टी आिेर् – एक सार्ाहजक हवकास आहि दोन आर्मथक हवकास – या दोन्िी बाबींसाठी 
दादासािेब आपली व्यूिरिना करीर्. नगरपाहलकेर्ील प ढील प्रसंगाने त्यािी प्रिीर्ी येरे्. 

 
दादासािेबानंी नाहशक नगरपाहलकेर् या अन षंगाने जो ठराव र्ाडंला र्ो, खालीलप्रर्ािे– 
 
‘१ एहप्रल १९३२ पासून अस्पतश्य, र् सलर्ान व र्ागासलेल्या याि वगार्ील लोकानंा नोकरीस 

लावण्यार् याव’े िा ठराव र्ाडंल्याने सनार्नी एकदर् प्रक्ष ब्ध झाले. त्यानंी दादासािेबावंर टीकेिी झोड 
उठवली. नाहशक नगरपाहलकेर् र्ळाहजया नावािे एक सदस्य िोरे्. त्यानंी दादासािेबानंा प्रत्य त्तर देर्ाना 
र् द्दा र्ाडंला की, ‘आज म्य हनहसपाहलटीर्ील नोकर वगावर जो पगार खिम पडर्ो आिे, त्यार् हनम्म्यापेक्षा 
अहधक पैसा र्िार, भगंी वगरेै लोकानंा देण्यार् येर् आिे. रे्व्िा या जार्ीिे लोक म्य क्न्सपालटीर् नोकरीस 
नािीर्, म्ििून त्यानंाि नोकरीस लावण्यार् यावे. या म्ििण्यार् कािीि र््य नािी. र्ळाहजयाचं्या या 
म्ििण्याला दादासािेबानंी रे्वढ्याि प्रखरपिे उत्तर हदले की, “र् क्न्सपाहलटीर् हनर्ाि िोिाऱ्या कारकून 
आहि अहधकाऱ्याचं्या जागा अस्पतश्य, र् सलर्ान आहि ब्राह्मिेर्रादी र्ागासलेल्या वगार्ील लोकानंा 
देण्यार् याव्यार्. असे र्ाझे म्िििे आिे. नगरपाहलकेसारख्या सावमजहनक संस्थािंा कारभार कसा 
िालवावा, िे जर इर्र जार्ींना हशकवायिे असेल र्र झाडूवाले अगर भगंी याचं्या नोकऱ्या करून िे कािी 
हशकर्ा येिार नािी. त्यानंा ऑहफस ॲडहर्हनस्रेशन कसे िालरे्, िे हशकवायिे आिे. त्यािकरर्ा र्ी िा 
ठराव र्ाडंला आिे. परंर्  र्ाझे हर्त्र श्री. र्ळाहजया म्ििर्ार् त्याप्रर्ािे झाडूवाले, भगंी या लोकािंाि 
साफसफाई, भगंी या खात्यार् भरिा असला, र्री र्ो म्य क्न्सपाहलटीने र् ळीि िालू देऊ नये. 
दादासािेबािंी इथपयंर्िी र्ाडंिी र्शा अथाने साधी आहि सरळ आिे. परंर्  दादासािेबािें त्याच्या प ढिे 
वक्र्व्य गंभीर स्वरूपािी र्ागिी करिारे आिे. 

 
२८ र्ािम १९३२ रोजी दादासािेबानंी केलेली र्ागिी आजिी सविम सर्ाजाने दहलर्, ओबीसी व 

इर्राचं्या राखीव जागासंाठी ओरडिाऱ्या ब्राह्मि र्ंडळींनी १९३२ सालिे दादासािेबािें वक्र्व्य क्स्वकारले 
नािी. दादासािेबािें म्िििे असे िोरे् की, भगंी आहि झाडूवाले कार् करीर् असलेल्या आरोग्य श्रेत्रार् 
दहलर्, र् सलर्ान यािें प्रर्ाि जास्र् आिे. कारि अजूनिी िी घािीिी कारे् दहलर्ानाि करायला आपि 
लावर्ो. रे्िी जार्ीच्या र्ानहसकरे्रू्न िी कारे् स्वीकारर्ार्. याि हवषयािी द सरी बाजू म्ििजे 
ब्राह्मिवादी इर्र सविम सर्ाज, घाि कारे् आपि करायिी नसर्ार्, भगंी, झाडूवाले करर्ार् त्या घाि 
कार्ासंाठी आपला जन्र्ि नािी. या जार्ीच्या र्ानहसकरे्र् िी र्ंडळी आिेर्. िी जार्ीिी र्ानहसकर्ा व 
जार्ीहनिाय वाटलेल्या व्यवसायािे स्वरूप बदलले पाहिजे. अशी भहूर्का दादासािेबानंी घेर्ली िोर्ी. 
दादासािेबानंी र्ाडंलेला िा ठराव या अथाने िोर्ा, म्ििून िेल्थ खात्यार् भगंी व झाडूवाले याचं्या जागेवर 
त्याि जार्ीर्ील लोकािंी प्रर्ािाबािेर झालेली भरर्ी कर्ी करावी व या जागािंी वाटिी सवम जार्ीर् 
सर्प्रर्ािार् करून झालेला अन्याय दूर करावा. दादासािेबाचं्या म्ििण्यािा अथम ब्राह्मिानंािी भगं्याच्या 
आहि झाडूवाल्याचं्या नोकऱ्या द्याव्यार्. दादासािेबािंा िा र्ोडगा आजअखेर कोिीिी स्वीकारलेला नािी. 



           

दहलर् र्ंडळी आर्ा क ठे प्रशासनार् येऊ लागली आिेर्. हवशषे संधीच्या आधारावर रे् ऑहफसर िोऊ 
लागलेर्. कोटम-किेऱ्या, राखीव जागा िटाव दहलर्ानंा सधंी नाकारिारी आंदोलने 
ब्राह्मिजार्ीवाद्याकंडून िोर् आिेर्. प्रशासनार्ील ऑहफसरच्या जागा दहलर्, र् सलर्ान, भगं्यासंाठी 
र्ागण्यािी दादासािेबािंी भहूर्का या सर्ाजाला हवकासाकडे घेऊन जािारी िोर्ी. 

 
दादासािेब लोकहनय क्र् प्रहर्हनधी असल्यार् ळे लोकल-बोडम, नगरपाहलका व कायदे र्ंडळार् 

हर्ळेल त्या सधंीिा फायदा वहंिर्ाचं्या हवकासासाठी व्िावा यासाठी आग्रि धरीर्. हवशषेर्ः देशाला 
स्वारं्त्रय हर्ळाल्यानंर्र आहि स्वारं्त्रयपूवम काळार् कायदेर्ंडळार् दादासािेबानंी केलेली भाषिे प्रकवा 
हनरहनराळ्या हबलावंर र्ाडंलेले हविार िे या लोकाचं्या हवकासािा आग्रि धरिारे िोरे्. या देशार्ील ९७% 
लोक शरे्ी व्यवसायाशी आहि त्या अन षगानें येिाऱ्या अनेक छोट्या-र्ोठ्ा व्यवसायाशी हनगडीर् आिेर्. 
िा देश र्ूळार्ि शरे्ीप्रधान आिे. दादासािेबािंा शरे्ी िा आवडर्ा हवषय आिे. शरे्करी क ट ंबार् 
जन्र्ल्यार् ळे शरे्कऱ्याचं्या जीवनार्ील स खःद खािी जािीव दादासािेबानंा िोर्ी. शरे्ीच्या व्यवसायाशी 
हनगडीर् असिाऱ्या कोित्यािी हवषयावर दादासािेब गाभंीयाने हविार करीर् असर्. लँड रेव्िेन्यूहवषयी 
र्ाडंलेले हविार, कूळकायद्याहवषयी घेर्लेली भहूर्का प्रकवा र्िारवर्नाहवषयी डॉ. बाबासािेबानंी 
घेर्लेल्या भहूर्केला लोकािंा पाप्रठबा हर्ळहवण्यासाठी दादासािेबानंी जीवािे रान केले. शरे्करी, 
बि जनसर्ाज, र्ागासवगीयाचं्या हवकासाच्या बाजूने जे-जे करर्ा येईल रे्-रे् करण्यास दादासािेब 
कोठेिी कर्ी पडर् नसर्. 

 
दादासािेब एकािवळेी या दहलर् र्ागासवगीय बि जन सर्ाजाला आत्र्भान देण्यािे कार् करीर् 

िोरे्. त्यािबरोबर त्यािंा आर्मथक हवकास व्िावा यासाठीिी रे् प्रयत्न करीर् िोरे्. वर साहंगर्ल्याप्रर्ािे 
नाहशक नगरपाहलकेच्या अथमसंकल्पीय हर्टींगर्ध्ये र्ागासवगीयाचं्या नोकऱ्यासंदभार् केलेली र्ागिी, 
त्यािबरोबर र्िार वर्नाच्या संदभार् डॉ. बाबासािेबानंी घेर्लेल्या भहूर्केला पाप्रठबा देण्यासाठी 
कायदेर्ंडळार् दादासािेबानंी केलेले प्रयत्न िेिी र्ित्त्वािे आिेर्. त्या काळार् र्िार जार्ीर्ील लोक 
गावकीिी कारे् करीर् िोरे्. त्या कार्ाच्या र्ोबदल्यार् या र्िारानंा वर्न म्ििनू जहर्नी हदल्या िोत्या. 
र्िारानंा जहर्नी हदलेल्या आिेर्. म्ििनू गावाशी संबहधर् असिारा प्रत्येक अहधकारी या र्िारानंा 
जनावरापं्रर्ािे वागवनू घेर् िोर्ा. रात्री-अपरात्री कार्ाला लाविे, हवशषेर्ः ग्रार्सेवक, र्लाठी, 
र्ार्लेदार, पोहलस, देवीडॉक्टसम आहि इर्र अहधकारी या र्िारानंा छळर् असर्. त्यानंा त्याचं्या क ट ंबार्, 
लेकराबाळार्, प्रापंहिक गोष्टीर् लक्ष घालण्यासाठी वळे हर्ळू देर् नसर्. त्यानंा आपल्या क ट ंबाच्या स ख-
द ःखार् सिभागी िोर्ा येर् नसे. हशवाय िे अहधकारी या वर्नी र्िारानंा अवाच्चपिे ‘म्िारड्ा’ म्ििनू 
जार्ीवािक घािेरड्ा हशव्या देर् असर्. गावािी िी कारे् केली नािीर्; र्र आपल्याला हर्ळालेले वर्न 
सरकार काढून घेईल. म्ििनू िे र्िार कोठेिी र्क्रार करीर् नसर्. डॉ. बाबासािेबानंा, या वर्नी र्िारानंा 
िोिाऱ्या त्रासाहवषयी अत्यरं् वाईट वाटर् िोरे्. त्यार् ळे या लोकािंी िी कारे् बंद व्िावीर्, परंर्  िी कारे् 
बंद िोर् असर्ानाि त्यानंा हर्ळालेल्या वर्नी जहर्नी व वर्नािे इर्र फायदे कायर् रिावरे्. अशी भहूर्का 
डॉ. बाबासािेबानंी घेर्ली. र्िार वर्नाहवषयी डॉ. बाबासािेब जसे दक्ष िोरे्, र्सेि दादासािेबिी याहवषयी 
सजग िोरे्. दादासािेबानंी या र्िारवर्नी हबलासंदभार् गावोगावी जनजागतर्ीिे कार् केले. या हबलाबाबर् 
दादासािेब अहर्शय पोटहर्डकीने डॉ. बाबासािेबािें म्िििे लोकापंयंर् पोिोिवर् िोरे्. दहलर्ाचं्या 
हवकासार्ील िा एक र्ित्त्वािा टप्पा िोर्ा. र्िार वर्नी हबलार् ळे दहलर् सर्ूिाला दोन अथाने फायदा 
िोिार िोर्ा पैकी एक, या सर्ाजाला, दहलर् असल्यार् ळे जी घाि कारे् करावी लागर्, त्यापासून स टका 
िोिार िोर्ी. त्यािबरोबर शरे्ीसारखे स्वर्ःिे उत्पादनािे साधन हर्ळिार िोरे्. स्वर्ःिी जर्ीन आहि 



           

त्यार् स्वर्ःिे कष्ट यािी वगेळीि जािीव या र्िार सर्ाजाला िोिार िोर्ी. गावगाड्ार्ील सविम 
सर्ाजाप्रर्ािेि या र्िार वर्नदारानंा कसायला जर्ीन हर्ळिार िोर्ी. या देशार्ील शरे्ी िे र्ित्त्वािे 
उत्पादनािे साधन आिे. त्याच्याशी कायर्स्वरुपािी बाहंधलकी हनर्ाि व्िावी. अशी या दोन र्िान 
र् क्क्र्दात्यािंी भहूर्का िोर्ी. दहलर्ारं्धील एका र्ोठ्ा जार्ीला आर्मथक उत्थानािी संधी हर्ळिार िोर्ी. 
प ढे िी सधंी ‘र्िार वर्न हबल’ क्स्वकारून शासनाने या सर्ाजाला हदली. 

 
दादासािेब िे जन्र्र्ःि शरे्करी असल्याने आहि शरे्ीशी त्यािंा कायर्िा संबधं असल्याने शरे्ीच्या 

उत्पन्नारू्न सर्ाजािा हवकास िोऊ शकर्ो. िे दादासािेबानंी स्वर्ः अन भवले िोरे्. त्याकाळार्ील शरे्ी िे 
एकरे्व उत्पन्नािे साधन आिे. िे दादासािेबानंी जािले िोरे्. १९३२ च्या काळार् एका र्िार क ट ंबाकडे 
उसािी शरे्ी असिे, िी आियमकारक बाब िोर्ी. दादासािेब स्वर्ःच्याि वर्मनाने आहि व्यविाराने 
सर्ाजाप ढे हवकासािा आदशम ठेवर्. स्वर्ःच्या शरे्ार् हपकिारा ऊस गाळून र्यार िोिार गूळ आहि त्या 
ग ळािे येिारे पैसे दादासािेबाचं्या क ट ंबाला हर्ळर् िोरे्. िे जरी खरे असले र्री स्वर्ःच्या शरे्ीच्या 
उत्पन्नार् आपल्याला जार्ीव्यवस्थेर् ळे सवमस्वी सिभागी िोर्ा येर् नािी, यािी खंर् दादासािेबानंा िोर्ी. 
याहवषयी दादासािेबानंा आलेला अन भव आहि त्यािे स्वरूप अहर्शय गंभीर आिे. 

 
आपल्या शरे्ार् ऊस आिे; परंर्  उसापासून र्यार िोिाऱ्या ग ळािी हवक्री करेपयंर् आपि प्रकवा 

आपल्या जार्ीर्ील कोिीिी त्याला स्पशम करायिा नािी. िे जार्ीबधंन जेवढे गर्र्ीशीर आिे, रे्वढेि 
सार्ाहजक हवकासाच्या दृष्टीने गंभीरिी आिे. वषम-सव्वावषम घरच्या हवहिरीर्ील पाण्याने उसािी शरे्ी 
घरिेि लोक हभजवर् िोरे्. ऊस र्ोडिे, ग ऱ्िाळार् गाळिे, गूळ र्यार करिे या सवम प्रहक्रया 
दादासािेबाचं्या घरार्ील लोक व त्याचं्या जार्ीर्ील लोकानंी करायच्या नािीर्. िी सवम कारे् सविम 
सर्ाजाने करायिी, अशी पद्धर्! जार्ीव्यवस्थेर् ळे त्या काळार् िोर्ी. हशकल्या-सवरलेल्या िळवळ्या 
दादासािेबानंा िे स्वीकारिे शक्य नव्िरे्. त्यानंी स्वर्ःि हनिमय घेऊ ऊस र्ोडिे, ग ऱ्िाळ गाळिे, गूळ 
र्यार करिे िी सवमि कारे् आपल्याि लोकानंी करायिी. असा हनिमय घेर्ला आहि अर्लार्िी आिला. 
यािा पहरिार्, दादासािेबािंा गूळ नाहशकच्या व्यापारानंी हवकर् घेर्ला नािी; म्ििून र्ो नाहशकरोडला 
नेला. दादासािेबानंी र्यार केलेल्या ग ळािी पूवमपीठीका सर्जली; रे्व्िा दहलर् र्िारािंा ग ळ कोिीिी 
घ्यायिा नािी. असा हनिमय नाहशकरोडच्या व्यापारानंी अगोदरि घेर्ला िोर्ा. त्यार् ळे रे्थेिी िा गूळ कोिी 
हवकर् घेर्ला नािी. जार्ीव्यवस्थेर् ळे दहलर्ाचं्या आर्मथक हवकासाला कशा प्रकारे अडथळे हनर्ाि केले 
जार् िोरे्? यािा अन भव स्वर्ः दादासािेबानंी घेर्ला िोर्ा. र्रीिी शरे्ीच्या बाबर्ीर् कोित्यािी प्रकारिी 
र्डजोड करावयािी नािी, अशा प्रकारिी भहूर्का दादासािेबानंी घेर्ली िोर्ी. दादासािेबाचं्या वरील 
अन भवार् ळे दहलर् लोकारं्ध्ये दोन संदेश गेले. एक दादासािेब स्वर्ःिी शरे्ी स्वर्ः करर्ार्, आपििी 
आपली शरे्ी स्वर्ः करावी. आपलीिी दादासािेबापं्रर्ािे शरे्ी असावी िी भावना हनहिर्पिे दहलर्ारं्ध्ये 
हनर्ाि झाली असिार. शरे्ीशी हनगडीर् असिारी दादासािेबािंी जवळीक कायर्स्वरुपािी राहिली आिे. 

 
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी या हदशाला स्वारं्त्रय हर्ळाले. २६ जानेवारी १९५० रोजी िा देश 

प्रजासत्ताक झाला. कायदेकानून र्यार करण्यािे सवम अहधकार एर्दे्दशीयाचं्या िार्ार्ा आले. या देशािा 
हवकास करण्याच्या सवम उपलब्धर्ा एर्दे्दशीयाचं्या िार्ार् आल्या. पं. जवािरलाल नेिरंूच्या र्हंत्ररं्डळार् 
डॉ. बाबासािेब कायदार्ंत्री झाले. त्यार् ळे खालच्या सर्ाजाच्या आशा पल्लवीर् झाल्या. घटना हलहिर्ानाि 
बाबासािेबानंी घटनेर् दहलर्ाचं्या आरक्षिािी र्ररू्द आहि कायद्यान सार जार् पाळण्यािे बंधन 
घार्ल्यार् ळे दहलर्ाचं्या हवकासाला िळूिळू गर्ी प्राप्र् िोऊ लागली. शासनकरे्िी बि जन सर्ाजार्ीलि 



           

असल्यार् ळे आहि ब्राह्मिी अहधकाऱ्याचं्या किाट्यारू्न लोकाहभर् ख दहलर्, शरे्करी इ. बि जन 
सर्ाजार्ील हवहवध घटकानंा न्याय देण्यािा प्रयत्न केला गेला. दादासािेबानंी डॉ. बाबासािेबाचं्या 
र्िाहनवािानंर्र स्वर्ःच्या कायमकर्तमत्वािा व्याप आहि त्याचं्या र्यादा ओळखल्या; त्यािप्रर्ािे दहलर् 
नेत्यारं्ध्ये नेर्तत्वासाठी िोिारे झगडे टाळून या सर्ूिाच्या हवकासासाठी कािीर्री केले पाहिजे, िी भहूर्का 
घेर्ली. आहि काँगे्रसबरोबर आपल्या हरपक्ब्लकन पक्षािी य र्ी केली. प वान भवान सार काँगे्रसशासनाने 
नवबौद्धाचं्या राखीव जागानंा र्ंजूरी हदली. र्िारवर्नी हबल र्ंजूर केले िोरे्. या आधारावर दादासािेबानंी 
काँगे्रसबरोबर य र्ी केली. गावगाड्ार्धील हशकल्यासवरलेल्या, प ढारलेल्या ब्राह्मिाकंडे र्ोठ्ा प्रर्ािार् 
जहर्नी िोत्या. परंर्  या जहर्नी ब्राह्मिर्ंडळी स्वर्ः कधीिी कसर् नसर्. गावार्ील कािी लोक या जहर्नी 
करीर्. परंर्  या कसिाराकंडे त्या जहर्नींिी र्ालकी नव्िर्ी. ‘कूळ’ म्ििून या जहर्नी कसण्यार् या 
लोकािंा सिभाग िोर्ा. बि र्ाशंी लोक या जहर्नीर् राबर् असल्याने ‘कसेल त्यािी जर्ीन’ या आशयािा 
क ळकायदा शासनाने केला. आहि र्िाराष्ट्रभर कसेल त्याच्या जहर्नीिा, पयायाने क ळकायद्यािा गवगवा 
झाला. दहलर्ािें र् क्क्र्दारे् आहि शरे्ीिी जाि असिाऱ्या दादासािेबानंी प्रश्न उपक्स्थर् केला. ‘कसेल 
त्यािी जर्ीन; नसेल त्यािे काय?’ िा दादासािेबानंी हदलेला नारा, कसेल त्याच्या जहर्नीपेक्षा आव्िान 
म्ििून लोकापंयंर् गेला. शरे्ी िे हवकासािे साधन आिे. यािी जाि असिारे; परंर्  स्वर्ःिी शरे्ी नसिारे 
कोट्यवधी लोक या देशार् िोरे् आहि आिेर्. कसले त्यािी जर्ीन, नसेल त्यािे काय? िा दादासािेबािंा 
आवाज जर्ीन नसिाऱ्या कोट्यावधी भहूर्िीनासंाठी िोर्ा. दादासािेबानंी या लोकानंा जर्ीन हर्ळवनू 
देण्यासाठी ३-४ वष े जागतर्ी केली. आहि डॉ. बाबासािेबाचं्या स्र्तहर्हदनाहदवशी, डॉ. बाबासािेबानंा 
आदराजंली अपमि करून ६ हडसेंबर १९६४ रोजी भहूर्िीनािंा देशव्यापी सत्याग्रि घडवनू आिला. त्या 
हदवसापासून ३० जानेवारी १९६५ पयंर् त्यानंी िे आंदोलन िालवले. देशारू्न ४ लाख लोक र् रंुगार् गेले. 
सत्याग्रिींना ठेवण्यासाठी र् रंुग अप रे पडर् िोरे्. र्द्रास इलाका, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हबिार या 
राज्यार्ील भहूर्िीनानंी जर्ीन हर्ळावी म्ििून आंदोलने केली. र्िाराष्ट्रार्, खानदेश, र्राठवाडा हवदभम या 
भागार् भहूर्िीनानंी जर्ीन र्ागण्यासाठी र्ोठ्ा प्रर्ािार् सत्याग्रि केला. शासनाने शासकीय र्ालकीच्या 
जहर्नी या भहूर्िीनानंा वाटण्यािा हनिमय घेर्ला. दादासािेबाचं्या या भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिािे दडपि 
आजिी कोित्यािी पक्षािे शासन असले; र्री त्याच्यावर कायर्िे आिे. 

 
एकंदरीर्ि दादासािेबानंी आपले संपूिम आय ष्ट्य सर्ाजाच्या हवकासासाठी घालवले. दहलर् 

सर्ाजार्ील र्िार जार्ीर् दादासािेबािंा जन्र् झाला असल्याने या सर्ूिाच्या हवकासासाठीि त्यानंा 
लढाव े लागले असले र्री या सर्ाजािी संख्यािी कर्ी नािी. या सर्ाजाच्या हवकासािे लढे लढवर् 
असर्ानाि इर्र सर्ाजाच्या प्रश्नासंाठीिी दादासािेब लढले. दादासािेबाचं्या हवकासाच्या या लढ्यािे 
स्वरूप द िेरी िोरे्. एकीकडे धार्मर्क जार्ीबंधनारू्न या सर्ूिाला र् क्र् करिे आहि त्यानंा हवकासहभर् ख 
बनविे आहि िी हवकासाहभर् खर्ा यशस्वी िोण्यासाठी, त्यािंा आर्मथक हवकास िोण्यासाठी त्याचं्या 
िार्ार्ध्ये नोकऱ्या, जर्ीनी िी उत्पादनािी साधने देिे िे कार्िी दादासािेबानंी त्या काळार् केले; िे 
कोिालाि नाकारर्ा येर् नािी. 

 
❦ 
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िौर्ीस वषांपूवीिी गोष्ट. स्थळ : नाहशक येथील कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािें हनवासस्थान. त्यावळेी 
रे् नेिरू गाडमन सर्ोरील रर्ाबाई आंबेडकर हवद्यार्मथनी वसहर्गतिार् रािर् िोरे्. सौ. गीर्ाबाई गायकवाड 
या वसहर्गतिाच्या अधीक्षक िोत्या. त्यार् ळे हवनोदहप्रय दादासािेब गप्पाचं्या ओघार्, खळाळत्या 
िास्यप्रवािार् भोवर्ालच्यानंा ओलेप्रिब करीर् उद्गारायिे... “अिो, र्ी या आर्च्या बाईसािेबािंा 
आहश्रर्, त्यानंी वळेीअवळेी येिाऱ्या या पाि ण्याला दार उघडलं र्रि र्ी घरार् येिार ना! बापरे, त्या 
आिेर् वसहर्गतिाच्या अधीहक्षका. कठोर हशस्र्ीच्या. र्ाझे अवग ि त्यानंी र्ला िाकलायाला प रेसे 
आिेर्...!” 

 
सीर्ाबाईपि र्ोकळेपिानं िासून या वक्र्व्याला दाद येर्... लगेि क िार्री हवद्यार्मथनीला िाक 

र्ारून म्ििर् “स विा, जा बरं आरू्न ििा घेऊन ये.” येिारा क िीिी फाटका, गरीब र्ािसू असो नािीर्र 
र्ोठा अहधकारी वा दादासािेबािंा स्नेिी असो... ििा घेर्ल्याहशवाय रे् या लोकानंा पायरी उर्रूि देर् 
नसर्. 

 
१९३० पासूनि भाऊरावाचं्या नावािा बोलबाला नाहशक शिरार् िोऊ लागला िोर्ा. िे र्र १९६८ 

साल िोरे्. यावळेी रे् राज्यसभेवर राष्ट्रपर्ी हनय क्र्ी म्ििून खासदार िोरे्. खासदार म्ििजे बि धा 
हदल्लीर्ि वास्र्व्य करिारा. िे त्यास अपवाद. ससंदेिे अहधवशेन नसलं की, दादासािेब नाहशकला लगेि 
परर्ायिे आहि द सऱ्याि हदवसापासून र्र्दार संघार्ल्या अगदी खेड्ापाड्ारू्न प्रिडर् रािायिे. 
लोकाचं्या अडििी, र्क्रारी आहि व्याधींिं हनवारि िे त्यािंं जीवनव्रर्ि िोरं्. रे् नाशकार् नसले र्रीिी 
लोक त्याचं्या हनवासस्थानी सकाळपासून जर्ायिे. क िी गरजू, क िी र्क्रारी घेऊन आलेला, अगदी 
आपली बैलगाडी जप्र् केलीय, हजल्िाहधकाऱ्यानंी, कारि र्गाई भरली नािी आहि आर्ा उदरहनवाि करू 
कसा? दोनश ेरुपये र्गाई भरण्यासाठी पैसे नािीर्. बैलगाडीि उत्पन्नािं साधन... अशा नानाहवध र्क्रारी 
यासाठी आपि खासदाराला भेटण्यापेक्षा कायमकत्यांना भेटाव ं असं त्या गरीब हबिाऱ्या शरे्कऱ्याच्या 
र्नार्िी येर् नसे. कार् करिारा र्ािूस, हिडीस-हफडीस न करिारा र्ािसू, आपली र्क्रार सिान भरू्ीने 
ऐकिारा देवर्ािसू, या हवश्वासाने या व्यक्र्ी दादासािेबाचं्या खोलीबािेर असलेल्या दगडी बाकावंर 
बसून रािर्. कधी त्याचं्या भेटीसाठी हर्थे र् क्कार्िी करीर्. र्ळक्या कपड्ार् बाधूंन आिलेल्या 
भाकरीबरोबर गीर्ाबाई आपल्या घरारू्न कालवि आहि कादंा वगैरेिी या लोकानंा देर्. आर्िे 
दादासािेब भेटले र्ात्र पाहिजेर्. 

 
िल्ली दादासािेबािंी प्रकत र्ी हवशषे बरी रािर् नसे. र्ाप, खोकला, सदी अशा आजाराला रे् कधी 

शरीरार् थाराि द्यायिे नािीर्. परंर्  सरकारच्या अनेक सहर्त्यािें रे् सदस्य असल्याने त्यानंा हवहवध 
प्रकारिी कारे् करावी लागर्. हनष्ठा, प्रार्ाहिकपिा, कार्ािा हनपटारा प्रत्यक्ष करण्यािी वतत्ती, लोकारं्ध्ये 
हर्सळून त्यािंी पहरक्स्थर्ी जािनू घेऊन त्याचं्या अडििी रे्थल्या रे्थे हनवारि करण्यािी हवशषे र्ळर्ळ 
यार् ळे त्याचं्या पायाला सदैव प्रभगरी लागलेली असे. १९६८ र्ध्ये रे् ‘पेरुर्ल कहर्टी’ वर कार् करीर् िोरे्. 
स्वर्ः श्री पेरुर्ल आजारी असल्याने अध्यक्षपदािी प्रभारी ध रा दादासािेबि प्रत्यक्ष साभंाळर् िोरे्. त्यार् ळे 
देशार्ील सवम राज्यारं् त्यािंा दौरा असे. देशार्ील दहलर्ािंी आर्मथक, सार्ाहजक, शकै्षहिक दृष्टीने पाििी 



           

करण्यािं कार् या सहर्र्ीकडे िोरं्. म्ििनू दादासािेब नाशकार् बि धा नसर्ि. क्वहिर् आजारी पडले की 
िा पक्षी घरट्याकडे धाव घेई. 

 
‘पद्र्श्री’ िा राष्ट्रीय बि र्ान १६ एहप्रल १९६८ला भारर्ािे राष्ट्रपर्ी डॉ. झाकीर ि सेन याचं्या 

िस्रे् हदल्लीला स्वीकारल्यानंर्र दादासािेबािें अनेक सत्कार र्िाराष्ट्रार् व इर्रत्र िोर् िोरे्. िी दगदग 
त्याचं्या शरीराला पेलवर् नव्िर्ी. र्न र्र सदाबिार, प्रफ हल्लर्, प्रसन्न पि शरीर साथ देर् नव्िरे्... अशा 
वळेी त्याचं्या पक्षाच्या सवार् ज्येष्ठ कायमकत्या आहि अनेक पदाचं्या अहधकारी नाहशकक्स्थर् शारं्ाबाई दािी 
यानंा सर्र् वाटर् िोरं्... या एवढ्या र्ोठ्ा कर्मवीरािं अवघं जीवन िे केवळ आपल्या लोकाचं्या 
सवांगीि प्रगर्ीसाठी सर्र्मपर् असं आिे. िढउर्ार, त्यानंा हर्ळालेला लौहकक, त्यािें र्ानापर्ान िे सारं 
लोकासंर्ोर यायला िव ं आिे. ‘आंब’े गावच्या एका शरे्कऱ्यािा व र्ोिी दहलर् सर्ाजार्ील र् लगा 
आय ष्ट्याच्या सायकंाळी हदल्लीला एकदा नव्िे, दोनदा खासदार िोर्ो... डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािंा सवार् 
जवळिा कायमकर्ा म्ििून अत्यंर् हनरलसपिे कसे अहवरर् कायम करर्ो, िे सवम लोकासंर्ोर यायला िव.ं 

 
दािीबाईंच्या र्नार् हकर्ीर्री हदवस िे घोळर् असलेले हविार. र्ात्र प्रत्यक्षार् आिायिे कसे...? 

अशा वळेी नाशकार् जायिं एकाि र्िनीय व्यक्र्ीकडे. रे् म्ििजे क स र्ाग्रज र्था र्ात्यासािेब. दादासािेब 
गायकवाड अन् र्ात्यासािेब दोघािंी घट्ट र्तै्री. शारं्ाबाई र्र र्ात्यासािेबाचं्या कॉलेजर्धील वगमभहगनी. 
त्यार् ळे िी सूिना त्यानंा हनराहर्शय आवडली. फारि छान. लगेि र्ग ििा स रू. िहरत्र हलिायिं क िी? 
क िाला रे् हलिायला द्यायिं...? दोघाचं्यािी र्नार् हनहिर्ि कािी हनकष असिार. त्यावर िर्मवर्िवमि 
खूप झालं. नाव ठरलं. शारं्ाबाई र्ाझ्याकडे आल्या, त्या र्ात्यासािेबािंा हनरोप घेऊनि. 

 
िे कार् अवघड नसलं र्री खूप आव्िानात्र्क िोरं्. सवांच्या हृदयावर हवराजर्ान झालेल्या, 

नाहशकार्ि नव्िे र्र र्िाराष्ट्रार् अन् आर्ा खासदार झाल्यापासून सवमदूर दहलर्ाचं्या र्नावंर अहधराज्य 
गाजविाऱ्या अशा दादासािेबािंं िहरत्र हलिायिं. रे्िी छोटं शालेय नव्िे र्र त्याचं्या साऱ्या कायािा 
र्ागोवा घेिारं. डॉ. बाबासािेबािें रे् जिू उजव े िार्. बाबासािेबानंा ध्र वर्ारा र्ानलं र्र िे दीपस्रं्भ. 
त्याचं्या बि आयार्ी व्यक्क्र्र्त्त्वािा स योग्य अहवष्ट्कार त्यारू्न व्िायला िवा. त्याचं्या राजकीय जीवनािी 
एवढी र्ाहिर्ी नव्िर्ी. सार्ाहजक जीवनािे सवमि पैलू ज्ञार् नव्िरे्. त्यािें शकै्षहिक हविार अन् कायम वरवर 
ऐकलं िोरं्. श.ेकास्ट फेडरेशन, हरपक्ब्लकन पक्ष, त्यािें सत्याग्रि, र्ोिे, लोकसभेर्ील अभ्यासपूिम भाषि ं
हकर्ीर्री बाबी र्शा अपहरहिर्ि िोत्या. या कायमसागरार् उडी घ्यायिी कशी आहि पैलर्ीरी पोिोिायि ं
कस?ं िे र्ंथन करर्ाना सवाच्याि िार्ी अर्तर्थेंब गवसायला पाहिजे. िलािल नको. त्यार् ळे शारं्ाबाईंिा 
िा आग्रि कसा प्रत्यक्षार् आिायिा याबद्दल र्नाशी खूप हविार केला. परंर्  र्ीि िे कार् केलं पाहिजे अस ं
प नःप न्िा शारं्ाबाई अन् र्ात्यासािेब हशरवाडकर याचं्याकडून ठिकावनू साहंगर्लं गेलं, रे्व्िा आर्ा िे 
हगरीहशखर िढण्याच्या प्रयत्नाला दृढहनिय करण्याहशवाय गत्यंर्रि राहिलं नािी. 

 
प्रथर् दादासािेबानंी िहरत्रािी कल्पनाि उडवनू लावली! 
 
“श्री. धनंजय कीर यानंी डॉ. बाबासािेबािंं र्ोठ्ठ िहरतं्र अभ्यासपूिम रीर्ीने हलहिलं आिे त्यार् 

र्ाझा त्या त्या प्रसंगी उल्लेख आलेला आिेि त्यार् ळे प न्िा र्ाझं िहरत्र हलहििं र्ला पटर् नािी; आहि र्ी 
कोि एवढा र्ोठा ढ ढ्ढािायम लागनू गेलो आिे, र्ी केलयं र्री काय... आदेश देिाऱ्या बाबासािेबािंा र्ी एक 
आज्ञाधारक, हनष्ठावरं् असा छोटा कायमकर्ा. त्यानंी र्ला र्ोठं म्िटलं िा त्यािंा र्ोठेपिा. र्िान नेत्यािंी 



           

कायम करवनू घेण्यािी अशीि पद्धर् असरे्. गोंजारण्यािी!” असं सारखं दादासािेब म्ििायिे. र्ग र्धला 
द वा शारं्ाबाई. प नि दादासािेब नाहशकला असर्ाना त्यानंा भेटिं. शारं्ाबाईंनी सार्त्यानं दादानंा 
सर्जावाव.ं सध्या त्यानंा बरं नसल्याने रे् प ष्ट्कळदा नाहशकला असर्. एके हदवशी शारं्ाबाईंिा र्ला 
हनरोपि आला, ‘भेटायला या.’ 

 
दादासािेब त्या हदवशी छान र्ाजेर्वाने, स स्नार् असे हदसर् िोरे्. र्ो हदवसि र्ोठा आनंदािा 

म्िटला पाहिजे. स्वर्ःिून दादासािेबानंी िहरत्रलेखनािा हवषय काढला. रे् म्ििाले िोरे्– 
 
“र् म्िी क ठून कशी स रूवार् करिार? र् म्िाला हकर्ीर्री साधनसार् ग्री गोळा करावी लागेल. 

कािी गावानंा प्रत्यक्ष जाव ंलागेल... कािी ज नी वतत्तपते्र ध ंडाळावी लागर्ील. र्ाझ्याजवळ डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरानंी वळेोवळेी पाठवलेली पते्र आिेर्. आर्च्या कािी वयस्कर व्यक्र्ी आिेर्. ज्यानंी र्ाझे व 
बाबासािेबािें कायम जवळून पाहिले आिे. त्याचं्या भेटीगाठी घ्याव्या लागर्ील. त्याचं्या गावानंा जाव ं
लागेल; र्ाझ्याबद्दलिी एकूि र्रं् ऐकण्यासाठी दादासािेब पोर्नीस आदी आर्च्या वळेच्या या र्ोठ्ा 
सर्ाजर्ान्य असलेल्या व्यक्र्ींशी सवकंष ििा करावी लागेल” ...इत्यादी इत्यादी. 

 
जसजंसं िे कानावर पडू लागलं र्सर्सा िा पवमर् द गमर् वाटू लागला. हिर्ालयािं िे एव्िरेस्ट 

हशखरि वाटू लागलं. र्नािी हद्वधा क्स्थर्ी बनर् िालली. एका बाजूला हफरर्ीिी नोकरी, संसार आहि िे 
हशवधन ष्ट्य. कसं पेलविार... 

 
शारं्ाबाईंना द सऱ्यािंी र्नं िटकन् वािर्ा येर्. त्या र्ध्येि उद्गारल्या. “दादा र् म्िी र् र्च्याि 

िहरत्रलेखकाला असं घाबरवनू टाकर्ा कार्ा नये. त्यानंा र् र्िंि सवमर्ोपरी सिकायम हर्ळायला नको का? 
एवढं सगळं सागंर्ाय. पि र् म्िी रोज हलहिर् असलेल्या गेल्या र्ीस-िाळीस वषांच्या डायऱ्या? त्यािंा 
त्यानंा उपयोग िोईल ना! आधी त्या त्यानंा वािू देर्...!” 

 
र्ग काय, एकि धादंल! सगळ्या वषमवार लावलेल्या डायऱ्या सर्ोर अध्या र्ासार् टेबलावर 

रिण्यार् आल्या. अक्षरशः १९२० सालापासून म्ििजे दादा १८ वषांिे िोरे् रे्व्िापासूनच्या हलहिलेल्या या 
डायऱ्या िोत्या. त्या अगदी त्या हदवसापयंर् र्ध्ये एकिी पान कोरं नव्िरं्. 

 
‘ख ल जा हसर्हसर्’ म्ििाव ंआहि हिरे, र्ािकं अशा रत्नािंी ग िाि सर्ोर प्रकट व्िावी असं झालं. 

िला, दादासािेबािंं अंर्रंग कळण्यासाठी त्याचं्या या डायऱ्या प्रथर् वािून काढूया. स रूवार् र्र 
करायलाि िवी. त्यािबरोबर दादासािेब नाहशकार् असर्ाना हकर्ान २ रे् ३ र्ास र्री रोज त्याचं्याशी 
बोलिं व्िायला िव ंिोरं्. साऱ्या प्रसंगावंर त्यािं भाष्ट्य िवं, ििा व्िायला िवी. रे्िी र्ित्प्रयासानं त्यानंी 
कबूल केलं. “ठीक आिे. प्रथर् डायऱ्या र्र वािा. खरं र्र डायरी म्ििजे अगदी ग य आहि खासगी गोष्ट 
असरे्. रे्व्िा जरा जपून र् म्िी शस्त्र िालवा. लेखिी म्ििजे र्लवार असं क िीसं म्िटलं आिे ना... बघा... 
हवश्वासानं आर्ा र् र्च्या िार्ार् िी साधनसार्ग्री हदली आिे...!” प ष्ट्कळ िास्यहवनोद झाले. “आर्िी शेंडी 
र् र्च्या िार्ार्... कत ष्ट्िानं गोपींिे पळहवलेले कपडे’ - आदी दृष्टान्र् दादासािेब देर् िोरे्. 

 
क िीिी आपल्या खाजगी डायऱ्या; त्यािी जवळजवळ ४८ वषांच्या; अशा द सऱ्याचं्या िार्ार् स पूदम 

केल्या नसत्या. परंर्  एका बाजूला आदर व द सऱ्या बाजूला हवश्वास यािंा िा पहरपाक िोर्ा. 



           

श्री. धनंजय कीर यानंी डॉ. बाबासािेबािंं िहरत्र हलहिलं िोरं्. सवमदूर रे् लोकर्ान्य पावलं िोरं्. 
त्यािंा केवढा व्यासंग अन् अभ्यास? साधन साहित्यािंी छाननी अन् त्यारू्न एकेका प्रसंगािंी र्ाडंिी. रे् 
िहरत्र, र्संि र्ात्यासािेबानंी दोन-र्ीन इंग्रजीर्ली िहरतं्र इंग्रजीर् वािायला साहंगर्ली िोर्ी. “रूपरेषा 
कशी आखून घ्याल? अन् त्या त्या िौकटीर् र्ौल्यवान रे्वढं भरर्ाना त्यािंी हवभहूर्पूजा िोईल असं करू 
नका. दादासािेबानंा पाहिल्यापासून लोकनेरे् करून टाकून त्याचं्या दबावाखाली र् र्िी लेखिी िालायला 
नको. एका सवमसार्ान्य र्ािसािी घडि पहरक्स्थर्ी, त्यािे स्वर्ःिे प्रयत्न अन् पहरक्स्थर्ीशी िोिारी त्यािी 
प्रहर्हक्रया-आरं्रहक्रया, त्यािी र्डजोड, आव्िानं स्वीकारण्यािी वतत्ती, रे् रे् हनवडक प्रसंग, सगळा सगळा 
हविार करा...” पटर् िाललं. हवभहूर्पूजा नको पि र्ािूस म्ििनू दादासािेबाचं्या अवघ्या 
व्यक्क्र्र्त्त्वाकडे पिायला िवं. आर्ा याप ढे जास्र् वळे ििेर् नािी घालवायिा... डायरी, दादासािेबािं ं
भाष्ट्य िे प्रथर् र्नार् साठवनू त्यािी हटपिं काढायला िवीर्. रोज त्याचं्याशी र् लाखर्ी व्िायला िव्यार्. 
त्यासाठी आपि आपले प्रश्न, शकंा त्यानंा हविारायला िव्यार्. 

 
“काय वािल्यार् का आर्च्या डायऱ्या? आर्िं अक्षर म्ििजे हदव्य. पोटार् कोंबडी आहि कोंबडीिे 

पाय कागदावर. कळरं् ना अक्षर...? क ठपयंर् आलंय...?” 
 
त्यानंा र् लाखर्ींबद्दल हविारलं. म्ििाले- “वळे काढला पाहिजे. आर्च्याकडे कसा दरबार 

भरलेला असर्ो पाहिलंय ना? र् म्िी र्ाझं िहरत्र हलहिर्ा आिार् एवढा न सर्ा स गावा जरी या लोकानंा 
लागला ना; र्र संगर्नेर, ध ळे, नगर, हनफाड, प्रविरू क ठून क ठून लोक येथे धावर् येर्ील आहि 
र्ाझ्यासर्ोर (र्ी हजवरं् असर्ाना!) र्ाझ्या आठविी सागंर् बसर्ील... रे्व्िा इथून उठून क ठेर्री शारं् 
हठकािी बसायला िव.ं 

 
शारं्ाबाई दािींनी लगेि र्स ंस्थळ शोधून काढलं आहि दादासािेब, दािीबाई याचं्या उपक्स्थर्ीर् 

हकर्ी र्री गोष्टींिा उलगडा िोर् िालला. िास्यहवनोद, गप्पागोष्टी, ििा यारू्न विीर् हटपिे साकार िोऊ 
लागली. 

 
एके हदवशी दादासािेब गेल्या गेल्या म्ििाले... “आज र् र्च्यासाठी फार र्ौल्यवान गोष्ट काढून 

ठेवली आिे. खरं र्र र्ी अर्ोलि. त्यािी प्रकर्र् जगार् क िी नािी करू शकिार... येर्ो का कािी 
अंदाज... नािीि करर्ा येिार... आर्ापयंर् र्ीस द्धा फारसं क िाला दाखवर् बसलो नव्िर्ो. कािी 
अहभर्ानाच्या गोष्टी असर्ार्. िी र्र र्ाझ्या अिंकारािी आहि गवािी स द्धा वस्रू् आिे.” 

 
दादासािेब खूप खूप आप लकीनं, हजव्िाळ्यानं सागंर् िोरे्. प ढं प ढं त्यानंा गहिवरून आलं... 

कळेिना, असं िे कशाबद्दल बोलर् आिेर्. कोिर्ी अरू्ल्य गोष्ट. 
 
त्यानंी खरिं अगदी िलक्या िार्ाने जपून रे् र्ोठं पाकीट बािेर काढलं - उघडलं आहि म्ििाले, 

“बघा, र्ला बाबासािेबानंी पाठवलेली िी पतं्र... सगळीि पतं्र बि रे्क इंग्रजीर् आिेर्... फार फार पे्रर् 
केलं िो र्ाझ्यावर या र्ोठ्ा र्ािसानं... कोिरे् िे लागेबाधें...? र्ी िोर्ो कोि आहि झालो कोि... 
एखाद्या हशल्पकारानं हछन्नीनं दगडारू्न स ंदर रू्र्ी िळूिळू घडवीर् जावी र्सं त्यािंं र्ाझ्या आय ष्ट्यार्लं 
स्थानं...” खूपि दाटून आला िोर्ा त्यािंा गळा... 

 



           

िळ वारपिानं त्या खहजन्याला स्पशम केला. अंगावर रोर्ािं उभे राहिले. िे र्र कोित्यािी रत्नापेंक्षा 
अरू्ल्य असं िोरं्. दादासािेबानंी जपलेला अंर्रीिा हदवा. डायऱ्या म्ििजे ‘हर्ळा हर्ळा दार उघड’ अस ं
वाटलं िोरं्; आर्ा र्र िा तै्रलोक्यािा ठेवाि िार्ी आला िोर्ा. 

 
“बघा, वािा... कोठे उपयोग िोर्ो का िे र् म्िीि ठरविार...” दादासािेब सावरले िोरे्. 
 
एकेक पत्र. एकेक प्रसंग. ‘भाऊराव’ िे संबोधन पत्रार् वापरलेलं. ‘र्ाय हडअर भाऊराव’ र्ग 

अगदी र्ोकळ्या अक्षरार्, द सऱ्या हलपीर् र्शाि र्नर्ोकळेपिानं हलहिलेली िी पतं्र. त्यारू्न काय काय 
कळर् गेलं. डॉ. बाबासािेबाचं्या जीवावर बेर्लेला र्ो भयंकर प्रसंग. १९२५-२६ या वषार्ला. र्ाघ र्हिना, 
त्रयंबकेश्वरला र्ोठी यात्रा भरिार िोर्ी. याते्रनंर्र डॉ. बाबासािेबािंी सभा िोिार िोर्ी. सगळं 
पूवमहनयोजन भाऊरावानंी करून ठेवलेलं िोरं्. सकाळीि डॉ. बाबासािेब नाशकार् आले िोरे्. रे्व्िा 
भाऊराव शािू बोहडंगिे अधीक्षक िोरे्. त्याचं्याकडेि रे् उर्रले. भाऊराव रोजि गोदावरी नदीवर घारप रे 
घाटावर पोिायला जार्. त्या हदवशी त्याचं्या बरोबरि येण्यािा ‘िट्ट’ बाबासािेबानंी केला. त्यानंा सर् द्रार् 
पोिण्यािी सवय. “रे्थे पोििारा लाटेवर र्रंगर्ो, पािी र् डवीर् जार् नािी” असं त्यानंा भाऊरावानंी 
सागूंन बहघर्लं. पि डॉक्टर कसले ऐकर्ार्... पोिर्ाना पािी कापर् कापर् भाऊराव खूप प ढे गेले. र्ागनू 
डॉक्टरसािेब येर्ि असिार या खात्रीने. र्ागे वळून पाहिलं र्र बाबासािेब र्रंगून र्रंगून थकले... 
गटागंळ्या खाऊ लागले. शवेटी झपाट्याने पािी र् डवीर् भाऊराव त्याचं्याजवळ आले, त्यानंा खेिर्ि 
त्यानंी नदीकाठावर आिले... 

 
र्र याबद्दल र् ंबईिून नंर्र पाठहवलेल्या पत्रार् भाऊरावानंा त्यानंी ‘र्ारििार’ म्िटले िोरे्! 

त्यानंर्र हकत्येकदा रे् भाऊरावानंा म्ििर्... ‘िे आलेर् आर्िे जीवनदारे्... त्या हदवशी िे नसरे् र्र...!’ 
एकदा र्र भाऊरावानंी हवनयपूवमक पि त्राग्यानं त्यानंा म्िटलं िोरं्... “आर्ा िा इहर्िास झाला. र्ो र् म्िी 
हवसरून जा. प न्िा असं बोलून र्ला लाजवीर् नका जाऊ... र् र्िं नसिं आम्िाला परवडिारं नािी...!” 

 
हकर्ी र्री पत्रावंरर्ी र्ग दादासािेबािंं भाष्ट्य व्िायिं. त्यानंा रे् रे् प्रसंग आपि प न्िा अन भवीर् 

आिोर् असं वाटायि.ं बाबासािेबािंा सिवास, त्यािे साहन्नध्य व त्यािें र्ागमदशमन याबद्दल हकर्ी बोलू अन् 
हकर्ी सागंू असं दादासािेबानंा िोऊन जायिं. त्या दोघारं्धील पत्रव्यविारारू्न िी जवळीकीिी वीि कशी 
हदसार्ाजी घट्ट हविली जार् िोर्ी, रे् हदसायिं. असिं एक पत्र िोरं्. १५ हडसेंबर १९४६िं. इकडे 
दादासािेब आजारी िोरे् म्ििून त्यािंी पते्र बाबासािेबानंा जाऊ शकर् नव्िर्ी. काय िाललंय्... म्ििून 
डॉ. बाबासािेबानंी हलहिलेल्या पत्रार् प नःप न्िा म्िटलं िोर् की, “र् म्िी लवकरार् लवकर बरे व्िा...!” 
असं हलहिर्ाना स्वर्ःच्या प्रकत र्ीबद्दल त्यानंा साहंगर्ल्याहशवाय बाबासािेबानंा रिावलं नािी... रे् 
हलहिर्ार्... “र्ाझी प्रकत र्ी झपाट्याने खालावरे् आिे. पि र् म्िी र्ात्र र्ाझी काळजी स्वर्ः आजारी 
असर्ानंा करू नये. कािी झाले र्री र्ग धरून रिािार. आपल्या. लोकानंा जोपयंर् र्ाझी जरुरी आिे, 
र्ोपयमर् र्ी हनहिर् हजवरं् रिािार आिे. या र्ाझ्या द दमम्य इच्छेर् ळेि र्ी र्ाझ्या क्षीि प्रकत र्ीवर र्ार् करू 
शकर्ो... हनदान रे्वढे र्री आय ष्ट्य द्याव ेअशी र्ाझी पररे्श्वरजवळ प्राथमना आिे.” ... िे पत्र र्ूळार् वािनू 
दाखवर्ाना दादासािेब खूप सद्गहदर् झाले िोरे्... प ढिं त्यानंा बोलवनेा. परंर्  स्वर्ःवर लगेि सयंर् 
ठेवण्यािी, हववकेानं भावनेवर र्ार् करण्यािी त्यािंी प्रवतत्ती असल्याने रे् म्ििाले... ‘बघा, याि पत्रार् 
त्यानंी ‘शूद्रा’ंवर हलहिलेले नव ेप स्र्क र्ला पाठवले आिे. प न्िा र्ाझ्या प्रकत र्ीिी काळजी आिेि. र्िनीय 
नेत्यानंी, कायमकत्यांना असं साभंाळायिं असरं्. र्ीि हशकवि र्ाझ्यार् उर्रली...” 



           

र्ग हर्थं उपक्स्थर् असलेल्या दािीबाई, इर्र व्यक्र्ी दादासािेबाबंद्दल सागंायला लागायिे. 
िहरत्रलेखकाला अशा छोट्या छोट्या गोष्टी िव्याि असर्ार्. क िीर्री सागंर् िोरं्... “अिो आम्िी एका 
गावाजवळ रेल्वनेे असेि पिाटे उर्रलो. रे्थल्या नळावर िार्पाय ध र्ले. जवळ झोपड्ा हदसल्या. एका 
झोपडीसर्ोर शळेीिं दूध एक म्िार्ारी बाई काढर् िोर्ी. हर्नं दादासािेबानंा प ष्ट्कळदा पेपरर्धल्या फोटोर् 
पाहिलेलं असाव.ं पि हर्नं त्याचं्याबद्दल ऐकलेलंिी िोरं्. त्याचं्याकडे पािून हर्नं त्यानंा ओळखलं. 
बसायला लावलं, खाटलं टाकलं अन् शळेीिं रे् र्ाजं धारोष्ट्ि दूध हपर्ळेच्या पेल्यार् ओरू्न त्याचं्या िार्ी 
हदलं. म्ििाली, “ऊन ऊन भाकरी टाकरे्. हर्रिीबरोबरि खावा...!” 

 
असं िे दोन्िी बाजंूनी पे्रर्. पे्रर् द्याव ंर्र द प्पट हर्ळरं्. दादासािेबाजंवळ िेकेखोरपिा, गर्मवष्ठपिा, 

आत्र्संर् ष्टर्ा असर्ी र्र त्यानंी एवढा हवराट लोकसगं्रि जर्वनू बाबासािेब गेल्यानंर्रिी र्ोठर्ोठे 
सत्याग्रि पार पाडले नसरे्. 

 
एकदा दादासािेब म्ििाले, “अिो, र् म्िी ‘राजगतिा’वर एकदा प्रत्यक्ष जाऊन या ना. रे्थे 

बाबासािेबािंी र्ोठी लायब्ररी आिे. हशवाय र् म्िाला त्यािें ‘र्ूकनायक’, ‘बहिष्ट्कत र् भारर्’, ‘जनर्ा’ या 
वतत्तपत्राचं्या फाईल्सिी िाळायला हर्ळर्ील. र्ी हिठ्ठी देर्ो. र् र्च्याबरोबर आर्िा एक र्ोठा र्ािूस देर्ो... 
जाऊन याि...!” 

 
िहरत्रलेखकाने, अशा सव्यसािी अन् सवकंष िौफेर सर्तद्ध व्यक्क्र्त्व असलेल्या र्ािसाच्या 

जीवनािे िरएक पलूै सर्जावनू घेर्ले पाहिजेर्. नाहशकच्या काळारार् र्ंहदर सत्याग्रिापासून र्र 
दादासािेबािें संघटनकौशल्य, यंत्रिेिे व्यवस्थापन, कायमकत्यांना आपल्या िळवळीिं उहद्दष्ट सर्ाजवनू 
देऊन हशस्र्ीने कार् करण्यास त्यानंाि प्रवतत्त करिं िे सगळं त्या त्यावळेी बाबासािेबानंी रे् संपाहदर् करीर् 
असलेल्या हनयर्काहलकारं्ध्ये र्ोकळेपिानं र्ाडंलं िोरं्. म्ििूनि जेव्िा िे अंक, त्यार्ील एकेक िळवळ, 
हनदशमन, र्ोिा, सत्याग्रि याबद्दल वािायला हर्ळालं, त्यानंर्र वाटलं की याबाबर् त्यावळेी प्रिहलर् 
असलेल्या ‘केसरी’ आदी हनयर्काहलकानंी कोिर्ी र्रं् र्ाडंली आिेर् रे्िी वािावं, िाळाव,ं त्यािंी हटपि ं
काढावी. म्ििनू ‘राजगतिा’र्ील कार् पाि-सिा हदवसार् आटोपून आवश्यक त्या गोष्टींिी टािंिं करून 
र्ग प ण्याला गायकवाड वाड्ार् ‘केसरी’ ऑफीसर्ध्ये जायिं ठरवलं. 

 
स्वारं्त्रय हर्ळण्यापूवी झालेल्या गोलरे्ज पहरषदा, नाहशकिा काळारार् सत्याग्रि, र्िाडच्या 

िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि आदी हकर्ीर्री घटनाबंद्दल आहि त्यावरील डॉ. बाबासािेबाचं्या भाष्ट्याबद्दल 
‘केसरी’ र्ध्ये भरपूर हलिून यायिं. त्या दोन्िी बाबींिा पडर्ाळा घेिं, िे र्सं अवघड कार् िोरं्. कारि 
हवरोधी बाजंूर्ध्ये र्र्र्र्ारं्रे असिारि. र्ग याबद्दल ििा करायिी नाहशकला आल्यावर दादासािेब 
गायकवाडाशंी, ‘गावकरी’ िे संपादक दादासािेब पोर्नीसाशंी. त्यार् ळे सम्यक् हविारसरिी हनर्ाि िोर् 
िोर्ी. 

 
दादासािेबानंी आपल्या सावमजहनक जीवनाला स रूवार् केली र्ी शािू बोहडंग नाहशकच्या 

अधीक्षकपदापासून. रे्थे रािून स्वर्ःिे वािन, वक्र्तत्व, शरीरप्रकत र्ी, हवद्या्यांिे संघटन इत्यादी अनेक 
गोष्टी रे् स्वर्ः हशकले. आपले छंद त्यानंी वाढवले. सावमजहनक वािनालय, नाहशक िी त्यािंी पंढरी 
बनली. प ढे स्थाहनक स्वराज्य; त्यार् नाहशक नगरपाहलका, नाहशक हजल्िा लोकलबोडम या र्ाध्यर्ारू्न 
दहलर्ानंा हवहिरी ख ल्या करिे, त्याचं्यावर जहर्नीच्या र्ालकीबाबर् िोिारे अन्याय दूर करिे इकडेि 



           

सवमथैव त्यािें लक्ष असे. हवहिरी ख ल्या करण्याच्या कार्ाबद्दल जेव्िा रे् बोलर् आहि त्यानंा आलेल्या 
हवदारक अन भावािें कथन करीर्; रे्व्िा ‘नरेहि केला िीन् हकर्ी नर!’ िे पदोपदी आठवर् रािी. 
दादासािेब लोकल बोडाच्या अहधकाऱ्यानंा घेऊन खेडोपाडी हवहिरी ख ल्या करीर् पि त्यािंी पाठ हफरली 
की त्या हवहिरीिं पािी किरा, हवष्ठा इत्यादी टाकून रे् हपण्यासाठी अयोग्य केलं जाई. त्या प न्िा दहलर्ानंा 
बंद िोर्. 

 
िे प नि सागंर्ाना प्रकवा त्या त्या प्रसंगी डायरीर् हलिून ठेवर्ाना दादासािेब खूप व्यहथर् झालेले 

असर्. कशा िोिार स धारिा, हकर्ीवळेा ठराव घ्यायिे… कलेक्टरानंा देखील नेिर्ी नेिर्ी जाऊन भेटून 
देखील इकडे र्ळागाळार्ील सविांच्या र्नोवतत्तीबदल िोिार कसा? न सरे् कागदी आदेश उपयोगी पडर् 
नव्िरे्. 

 
प ढे प ढे दादासािेबानंी बाबासािेबाचं्या सवम कायार् स्वर्ःला झोकून हदले. र्ो इहर्िास ज्ञार् आिे. 

त्या इहर्िासाच्या पानापानावंर या दोघािंी कायमर् द्रा उर्टली आिे व त्याचं्याबरोबर अनेक कायमकत्यांिी, 
त्या-त्या भागार्ील नेत्यािंी देखील. 

 
स्वारं्त्रय हर्ळालं. नंर्र १९४७ च्या २९ ऑगस्टला भारर्ािी घटना र्यार करण्यासाठी सरकारने 

लेखनसहर्र्ीिी हनय क्र्ी केली. हर्िे अध्यक्ष म्ििनू डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािंी हनय क्र्ी झाली. 
दादासािेबाचं्या जीवनार्ील िा सोन्यािा क्षि. त्यानंी त्या हदवशी डायरीर् हलहिलं िोरं्... “आर्िा िा नेर्ा 
आर्ा खऱ्या अथाने भारर्ािा ‘अत्याध हनक र्नू’ झाला! र्ला स्वर्ःला त्यािंा शर्शः अहभर्ान वाटर्ो.” 

 
स्वारं्त्रय, फाळिी... त्यारू्न प्रसध, बंगाल, पंजाब प्रारं्ार् स रू झालेले ित्याकाडं... प्रत्यक्ष त्या 

घटनाबंद्दल - आगगाडीला पे्ररं् कशी बाधंलेली असर्... रक्र्ािे पाटच्या पाट कसे वािर् असर् िे सगळं 
दादासािेब सागंर् असर्ा ऐकवलं जायिं नािी. पक्ष सर्थम करण्यासाठी रे् झटर् िोरे्. त्याचं्या डायरीर् 
१९४७ च्या ऑक्टोबरच्या दौऱ्यािा हनदेश िोर्ा. यवर्र्ाळ, पाढंरकवडा, विी, िादंा, बल्लारपूर, आवी, 
बालाघाट, नागपूर, बऱ्िािपूर, अर्रावर्ी इत्यादी हठकािी िी संघटना बलशाली करण्यासाठी त्यानंी सभा 
घेर्ल्या िोत्या. 

 
प नःप न्िा रे् सागंर् की त्या काळी दहलर्ािें िरर्ऱ्िेने उत्थापन, त्यािंी उन्नर्ी िेि त्यािें उदात्त 

सावमजहनक कायम िोरे्. इकडे १८ ऑक्टोबरला त्याचं्या सासऱ्यािंं-रखर्ाजी दािी - यािंं देिावसान झालं 
पि त्यावळेी रे् येऊिी शकले नािीर्. 

 
दादासािेब हठकहठकािी सभा, पहरषदा घेर् - प ष्ट्कळदा त्यािंं आयोजन, हनयोजन, संिलन सवम 

त्यानंाि कराव ं लागे. हजर्की र्ळर्ळ जास्र्, हर्र्के हवहवधागंी अन भव. कोिर्ीिी फलाशा वा स्वाथम 
नसर्ाना केलेल्या या सावमजहनक कार्ाबाबर्िी त्याचं्यावर िेत्वारोप िोर्. अहर्शय संयर्ी आहि 
सिनशील असिाऱ्या दादासािेबािंा एक हदवस सोहशकपिाि संपला अन् त्यानंी १९४७च्या ऑक्टोबरर्ध्ये 
डॉ. बाबासािेबानंा पत्र पाठहवले- “र्ला या सावमजहनक कायारू्न हनवतत्त करा; र् क्र् करा,” 

 
यािं उत्तर डॉ. बाबासािेबानंी दादासािेबानंा जे हदलं रे् एवढं हिरंर्न, शाश्वर् आिे की प्रत्यक्ष 

दादासािेबानंी रे् वािून दाखवलं आहि म्ििाले- “एवढं र्ळर्ळीनं, कळकळीनं नेटकेपिानं या र्िात्म्यानं 



           

र्ला हलिाव.ं.. रे्व्िा र्र र्ी ढसढसा रडलो िोर्ो...!” डॉ. बाबासािेब हलहिर्ार्... “भाऊराव, र् र्िी 
कायमकत्यांहवरुद्ध असलेली र्क्रार खरी आिे. हनर्मळ कायमकरे् फार कर्ी असर्ार्. स्वाथी कायमकरे् र्ात्र 
भरपूर असर्ार्. पि यािा अथम असा नव्िे की, प्रत्येक िळवळीिे र् म्िी जे अध्वयूम आिार्... त्यानंी या 
कार्ारू्न र् क्र् व्िाव!े वाईटारू्न जास्र्ीर् जास्र् िागंले करर्ा येिे, िीि नेत्याच्या सार््यािी कसोटी 
असरे्...!” 

 
सावमजहनक व आपल्या सर्ाजासाठी पडेल रे् कार् करिारे दादासािेब आर्मथकदृष्ट्ट्या र्से फारसे 

सधन नव्िरे्. िे र्ािीर् असल्याने डॉ. बाबासािेबानंी त्यानंा हडसेंबर १९४७ र्ध्ये एक नोकरी देऊ केली. 
क रुके्षत्रावर जायिं िोरं्. हनवाहसर् र्ोठ्ा संख्येने पजंाबर्ध्ये येर् िोरे्. दहलर् हनवाहसर्ािंी पहरक्स्थर्ी 
अत्यंर् िलाखीिी िोर्ी. रे्थेिी त्यानंा अस्पतश्य सर्जलं जार् िोरं्. अन्याय हनवारिाथम, त्याचं्या 
प नवमसनासाठी िी नेर्िूक िोर्ी. 

 
दादासािेब जेव्िा हर्थल्या हनराहश्रर् कँपिे विमन करीर्, रे्व्िा वाटे स्वारं्त्रयाच्या पोटार्ध्ये केवढ 

जिर दडलं िोरं्. दादासािेबािंी रिाण्यािी व्यवस्था दयनीय िोर्ी. फक्र् एक रं्ब,ू ना ख िी, ना टेबल. 
र्रीिी त्यानंी रे्थल्या दहलर्ाचं्या र्क्रारींिी बाजू राखली, वहरष्ठानंी दखल घ्यावी म्ििून खूप प्रयत्न केले 
आहि त्यानंा र्ाि सकीिे िक्क कािी प्रर्ािार् जरी हर्ळवनू देण्यार् रे् यशस्वी झाले... र्रीिी प्रत्यक्ष 
दादासािेबानंा वहरष्ठ अहधकाऱ्याकंडून िलकी व अपर्ाहनर् वागिूक हर्ळे. आपली अक्स्र्र्ा जपिाऱ्या या 
र्ािसाने वरे्न, भते्त इत्यादी फायद्यािंा र् ळीि हविार न करर्ा राजीनार्ा हदला. त्यावळेी कँपर्ध्ये दहलर् 
हनवाहसर् अक्षरशः ओक्साबोक्शी रडले. 

 
दादासािेबानंा क रुके्षत्रावरील नोकरीपेक्षा र्िाराष्ट्रार्ील आपल्या कार्ािं के्षत्र र्ोलािं वाटर् िोरं्. 

रे्थे एकटे असर्ाना त्यानंा येथल्या आपल्या स्नेयाचं्या, सिकाऱ्याचं्या आठविी येर्. रे्थे असर्ाना र्ात्र 
बाबासािेबािंं एक अहर्शय व्यक्क्र्गर् पत्र त्यानंा हर्ळालं िोरं्. त्यार् त्यानंी आपल्या प्रकत र्ी अस्वास््यावर 
उपाय म्ििनू आपि लग्न करायिं कसं ठरवलं, पत्नीबद्दल अपेक्षा इत्यादी सहवस्र्रपिे दादानंा कळवलं. 
दादासािेब म्ििाले िोरे्- “बाबासािेब र्से एकाकीि. त्यार् ळे त्यानंी एवढं हवश्वासानं र्ला हलहिलं. र्ला 
रे् पटलं... र्ी त्यानंा अहभनंदनािे पत्र पाठवले. पि अनेकानंी र्ात्र त्यानंा हशष्टािारास सोडून पते्र हलहिली 
िोर्ी. कारि र्ो आंर्रजार्ीय हववाि िोर्ा! 

 
दादासािेबानंा, बाबासािेबानंी अनेक पदावंर कार् करण्यािा सल्ला आहि सधंीिी हदली िोर्ी. 

म्ििूनि त्यािंं हफरिं सदैव िालू असे. अन भवाचं्या सर्तद्धीर् भर पडे. हसद्धाथम कॉलेजच्या सल्लागार 
सहर्र्ीवर आहि कायमकाहरिीवर दादासािेबानंा घेर्लं िोरं्. 

 
अशा वळेी र्धूनि शारं्ाबाई सागंर् - “दादासािेबानंा हकर्ी हदवसापासून आम्िी सागंर् िोर्ो की, 

आपल्या र् लींसाठी स्वरं्त्र शाळा काढा. आर्ा िे वसहर्गति िागंलं िालरं्ि आिे ना? या र् ली र्र आर्च्या 
शाळेर् येर्ीलि. गावारू्निी येर्ील. पि रे् िट्टी फार...!” 

 
दादासािेबानंा १९६४ पयंर् र्री वाटर् िोरं् आर्ा प न्िा नवी जबाबदारी व र्ीिी र् लींच्या शाळेिी 

र्ाध्यहर्क व प्राथहर्क दोन्िी - घेऊ नये. इर्र शाळारं् या र् लींना बरोबरीनं वागवलं जार् नव्िरं् पि त्या 
अन भवारू्न दादासािेब जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषािी गेलेि िोरे्. हवरोधारू्नि हवकास िोर्ो िे त्यािं ं



           

आवडरं् र्त्त्व िोरं्. पि बरोबरीच्या लोकाशंी ििा करायिी, त्यािें र् दे्द पटले र्र आपल्या आग्रिी र् द्द्ािंं 
प नपमहरक्षि स्वर्ःि करायिं, या त्याचं्या आत्र्शोधारू्नि र् लींसाठी स्वरं्त्र र्ाध्यहर्क शाळा १९६५ र्ध्ये 
स्थापन झाली. त्याचं्यासर्ोरि शाळेने केवढी प्रगर्ी करून दाखहवली. 

 
र्से र्र बाबासािेबानंी औरंगाबाद हर्प्रलद र्िाहवद्यालयाच्या इर्ारर्ीिे कार् दादासािेबावंर 

सोपवले िोरे्ि. अथार् बाबासािेबानंी पत्राद्वारे कसे कॉन्रॅक्टस् करावरे्, हवटा हकर्ी लागर्ील, हसर्ेंट 
हकर्ी लागेल इत्यादी गोष्टींबद्दल र्ाहिर्ी हदलीि िोर्ी. 

 
पूवीिं आठवर्ानंा दादासािेबानंी श.ेका.फे.िी थोडी पूवमपीहठका साहंगर्ली. १९५२ च्या हनवडि का 

जवळ आल्या त्यावळेी श.ेका.फे.िी र् ंबई प्रारं्ािी सवम जबाबदारी दादासािेबावंर सोपवली गेली िोर्ी. 
नंर्र र्र त्यानंा र्ध्यप्रदेश, िैद्राबाद इकडेिी प्रिारासाठी जाव ं लागे. परंर्  हनवडि कीर् श.ेका.फे.िा 
पराभव झाला... याबाबर् दादासािेबानंी सवमत्र प न्िा हफरून सवेक्षि केले. बाबासािेबाशी ििा केली. 
त्याबाबर् डॉ. बाबासािेबानंी एक र्कम श द्ध पत्र दादासािेबानंा पाठवलं िोरं्. य र्ी का? कशी? कोिाशी 
करावी? याबद्दलिी त्यािें हविार आजिी अभ्यासावरे् असं दादासािेबािंं म्िििं िोरं्. 

 
डॉ. बाबासािेबानंी त्या पत्रार् हनराश िोऊन शवेटी म्िटलं िोरं्... “आर्ा प्रकत र्ीिी काळजी 

करण्यािे र्ी सोडून हदले आिे. गौर्र् ब द्धाने म्िटलेि आिे की, या जगार् जी, जी गोष्ट अक्स्र्त्वार् आिे 
हर्िा कधी ना कधी शवेट िोर्ोि... र्ाझ्या प्रकत र्ीिी काळजी करण्यापेक्षा आर्ा र्ाझ्यावरील साऱ्या 
जबाबदाऱ्या र् म्िी स्वर्ः स्वीकारण्यािी र्नािी र्यारी लवकरि केली पाहिजे. कारि र्ी कािी फार हदवस 
जगिार नािी, याबद्दल र्ाझी खात्री िोऊन ि कली आिे!” 

 
िे पत्र हदल्लीिून १४ रे् १९५२ ला पाठवलं िोरं्. १६ वषांनी त्याि ंवािन करर्ाना दादासािेबानंा 

प ढिे शब्द हदसेनार्. घशार् ि ंदके दाटून आले. १९५६ र्ध्ये डॉ. बाबासािेबािंं र्िाहनवाि झालं िोरं्. रे् 
सारं दृश्य दादासािेबाचं्या र्नःिक्षूंसर्ोर िोरं्... र्से र्नाने किखर, हनष्ठावंर्, दृढहनियी असे असूनिी 
दादासािेब बाबासािेबाचं्या बाबर्ीर्... जसजसे त्यािें आजारपि वाढर् िालले र्सर्से... िळव,े खूपि 
िळव ेिोर् गेले. र्ध्ये बौध्द धर्ािा हवराट दीक्षान्र् सर्ारंभ नागपूरला झाला िोर्ा. त्याबद्दलिी बाबासािेब-
दादासािेब याचं्या रंगलेल्या ििा; सगळं सागूंन झालं िोरं्. 

 
६ हडसेंबर १९५६... दादासािेब सागंर् िोरे्, “अिो, र्धेि िा अपशक नी, घोर आघार् करिारा 

हदवस येईल िे आर्च्या ध्यानी ना र्नी... आम्िी र्र १६ हडसेंबर १९५६ ला र् ंबईला नागपूरसारखीि र्ोठी 
धर्ांर्रािी सभा घ्यायिी या पूवमर्यारीर् िोरे्. डॉ. बाबासािेब रे्थे येिार िोरे्. धर्ांर्रार्ागील भहूर्का, 
धर्ांर्रानंर्र काय? अशा हकर्ीर्री गोष्टींिा त्याचं्या शलैीर् ऊिापोि करिार िोरे्... आहि र्ी भयकंर 
बार्र्ी येऊन थडकली– ६ हडसेंबर १९५६ रोजी पिाटे झोपेर्ि हृदयहक्रया बंद पडून दादासािेबाचं्या या 
हर्त्र, र्ागमदशमक, र्त्त्वज्ञ अशा ग रूिे र्िाहनवाि झाले िोरे्.” 

 
“र्ी आर्ा काय करू, कोठे जाऊ... र्ला कोि सल्ला देईल... कोि आदेश देईल. सगळीकडेि 

प्रलय झाला असे वाटले. पि प ढिं सगळं सोसलं पाहिजे. प ढाकार घेर्ला पाहिजे. र्न र्यार नािी, पाय 
वळर् नािीर्. दादर िौपाटी... िंदनािी हिर्ा... हिरे्च्या ज्वाला गगनाला हभडू लागल्या... लाखोंिा 
जनसर् दाय रे्थे लोटलेला.” त्या वळेी र्ावळत्या सूयाला साक्षी ठेवनू दादासािेबािंी प्रहर्ज्ञा केली िोर्ी... 



           

“र्ाझ्या जीवार् जीव असेपयंर् आपल्या सर्ाजाला र्ी क िाच्याि लवा-वळििीला (क िाच्याि 
आसऱ्याला) कधी जाऊ देिार नािी.”... अश्रूंिा प्रवाि ओक्साबोक्शी वािू लागला िोर्ा. 

 
दादासािेबािंं िहरत्र हलहिर्ाना हकर्ी र्ौहलक गोष्टी िार्ाशी येर् िोत्या. अनेक राजकीय 

घडार्ोडींर्ध्ये खोलवर हशरायि ंिोरं्. र्सर्से प्रश्न र्नार् येर् िोरे्. र्ागमदशमक िरपला... प ढे काय... 
हिर्ालयाच्या सावलीर् वाढलेला िािी सयाद्रीि िोर्ा... संय क्र् र्िारष्ट्रािी िळवळ, त्या हनवडि का... 
त्यार् नाहशकिून लोकसभेवर हनवडून जािे, त्यासाठी सवम कायमकत्यांिा रे्ळ घालून अिोरात्र प्रिार करिे. 
श.ेका.फे.िे त्या हनवडि कीर् एकूि १७ आर्दार/खासदार हनवडून आले. िी दादासािेबानंी बाबासािेबानंा 
वाहिलेली सहक्रय, कत हर्शील अशी श्रद्धाजंली िोर्ी. प ढे भहूर्हिनींिा देशव्यापी र्ोठा सत्याग्रि. त्यार् 
र्ावनूस लाखून हनघाले दादासािेब... सत्याग्रिींनी र् रंुग ओसंडून वािू लागले. २ र्हिन्यार् ३ लाखावंर 
सत्याग्रिींना अटक करण्यार् आली. 

 
संसदेर् पंर्प्रधान ना. लालबिादूर शास्त्रींना ऑक्टोबर १९६४ र्ध्ये दादासािेबानंी नवबौद्धाचं्या 

सवलर्ींपासून रे् नोकऱ्यारं्ध्ये त्यािे प्रर्ाि येथपयंर् १० र्ागण्या सादर केल्या िोत्या. दादासािेबािं ं
एकूिि कायम अफाट... आपल्या लोकाचं्या जीवनार् ज्ञानािा प्रकाश यावा, त्यानंा नोकऱ्या हर्ळाव्यार्, 
राजकारिार् व इर्र के्षत्रार् त्यानंी प ढे यावं म्ििून शवेटपयंर् दादासािेबानंी कायम केलं. 

 
िहरत्रलेखन करर्ाना त्या कायािी दखल र्र र्पशीलवार घ्यावी लागली. र्पशील हर्ळवायला 

त्रास पडर् िोर्ा र्पशीलारू्न काय घ्यायिं, काय सोडायिं याबद्दल र्रर्र्भाव बाळगावा लागर् िोर्ा. 
त्यानंा, त्याचं्या सिकाऱ्यानंा सवमश्री रा. स . गवई, रािर्, भाऊसािेब जगर्ाप, दादासािेब आिेर अशा 
हकर्ीर्री व्यक्र्ीबरोबर त्यावळेी बोललं जाई. 

 
िहरत्रलेखकावर एक र्ित्त्वािी जबाबदारी असरे् आहि ज्या व्यक्र्ीिं िहरत्र हलिायि,ं र्ी जर 

प्रत्यक्षार् हजवरं् असली र्र िी नीरक्षीर हववकेािी जबाबदारी फारि अवघड िोऊन जारे्. िहरत्रनायकाला 
देव र्र र्ानर्ा येर् नािी. भोवर्ालच्यानंा वाटरं् िा गं्रथ र्यार िोर्ो आिे, रे्व्िा हवभरू्ीपूजाि र्ित्त्वािी. रे् 
असले-नसलेले ग ि हिकटवीर् असर्ार्. अशा वळेी-हवशषे म्ििजे दादासािेबि प्रकत र्ी अस्वास््य असलं-
र्री-र्ध्येि सागंर्... “नािी... िे असं घडलेलं नािी. िे र् म्िी टाळा, रे् हलिू नका, रे् बाजूस सारा... 
सगळ्यािंी नाव ं प्रत्येक हठकािी कशी येिार... र्ला र्ध्यभागी ठेवनू र्ाझ्या जवळपास उभ ं रािून असे 
हकर्ी लोक छायाहित्रार् त्या फोटोग्राफरनं घ्यायिे...” अशा र्ोलाच्या त्याचं्या सूिना असर्. 

 
आपल्या जन्र्गावालादेखील त्यानंी र्ला जायला साहंगर्लं. रे्थलं त्यािंं घर, रे्थील हनसगम... 

सगळं पािून यायला सागंनू छायाहितं्र घ्यायला लावली. एकेका छायाहित्रािं जिू रसग्रििि करून त्याि ं
‘आंब’े िे प्रदडोरी र्ाल क्यार्ील गाव त्यानंी डोळ्यासर्ोर उभ ंकेलं. 

 
दादासािेबाजंवळ हकर्ीर्री घटना, प्रसंग यािी छायाहितं्र िोर्ी. सगळी र्ारीखवार लावलेली. 

संसदेर् हविारलेले प्रश्न, रे्थील त्यािंी ओघवर्ी भाषिं- र्जकूर कधी कर्ी पडला नािी. हवनोद िा 
स्वभावािा स्थायीभाव असल्यानं त्यानंी क स र्ाग्रजाबंरोबर औरंगाबादपयंर् केलेल्या प्रवासार् ‘साहित्या’ 
वर र्ारलेल्या गप्पा देखील र्नर् रादपिे िसून अन् इर्रानंा िसवनू साहंगर्ल्या िोत्या. 

 



           

अशा िौफेर व्यक्क्र्र्त्त्वािा िहरत्रगं्रथ हलिून झाला. कोठे छापावा यासाठी क स र्ाग्रजानंी 
र्ागमदशमन केले. र्ो गं्रथ प्रत्यक्षार् पािून दादासािेबाचं्या डोळ्यार् अक्षरशः आनंदाश्रू आले... त्या गं्रथािी 
प्रकर्र् हकर्ी ठेवायिी याबद्दल आधी ििा िालली िोर्ी. सगळा खिम प्रर्ीर्ागे ५ रुपये आला िोर्ा 
(१९६८). दादासािेब उद्गारले... “साडेपाि रुपये प्रकर्र् ठेवायिी... र्ाझे लोक गरीब आिेर्... रे् कजम 
काढूनिी िा हवकर् घेर्ील. आपल्याला कािीिी हर्ळवायिं नािी. परंर्  सर्ारंभािा प ढे येिारा खिम 
इत्यादी सगळं त्यानंा पटवनू हदल्यावर त्यानंी फक्र् आठ आण्यािंीि त्यार् वाढ करून ६ रुपये प्रकर्र् 
ठेवायला साहंगर्ली... या हिऱ्याला एकेक पलूै पडर्ि िोरे्. अशा रे्जोर्य रत्नाच्या िहरत्रगं्रथािा भव्य 
प्रकाशन सोिळा नाहशकच्या िायस्कूल ग्राऊंडवर १३ ऑक्टोबर १९६८ रोजी भारर्ािे र्त्कालीन गतिर्ंत्री 
ना. यशवरं्राव िव्िाि याचं्या श भिस्रे् अन् र्िाराष्ट्रािे र् ख्यर्ंत्री ना. वसंर्राव नाईक याचं्या 
अध्यक्षरे्खाली संपन्न झाला. क स र्ग्राज स्वागर्ाध्यक्ष िोरे्... 

 
या िहरत्रलेखनाला १९६९ िा र्िाराष्ट्र शासनािा प रस्कार हर्ळाला. कारि अस्सल सोनं िोरं् 

िे... फक्र् दाहगना घडवण्यािी काराहगरी िहरत्रकारािी िोर्ी. 
 

❦ 
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हप्रय भाऊराव गायकवाड यानंा र्ी प्रथर् पाहिले रे् कपाळावर रक्र्ािा हटळा लावलेला! रे् रक्र् त्यािें 
स्वर्ःिे िोरे्. पू. बाबासािेब आंबेडकरप्रिीर् र्हंदर प्रवशे सत्याग्रिािा र्ो हदवस िोर्ा; रार्ािा जन्र्हदवस. 
र्ी १९३० सालािी रार्नवर्ी िोर्ी. त्या सत्यागतिािे सूत्रधार श्री. भाऊराव गायकवाड िे िोरे्. 
स्पतश्यास्पतश्यािंा र्ो लढा िोर्ा. देव िा सवांिा आिे र्ािसाला र्ािसासारखे र्ानवी िक्काने जगू द्या, असा 
र्ो साधा देवहनर्मर्र् सवाल िोर्ा. परंर्  त्या सवालाला उत्तर म्ििून देवाच्या प जाऱ्यानंा दगडधोंड्ािें 
सािाय्य घ्याव े लागले. देवािे दरवाजे बंद असले र्री खऱ्या अथाने दहलर् म्ििून र्ानल्या गेलेल्या 
सर्ाजािे डोळे उघडले. दगड-धोंड्ाचं्या खोिीने लागलेला िा रक्र्हर्लक म्ििजे भाहवकाल उज्ज्वल 
करिारे भाऊरावाचं्या भालावरिे रे् भाग्य िोरे्. जोपयंर् जगार् असत्य आिे र्ोपयंर् सत्याग्रि िालूि 
असिार. र्ो कधी संपर् नसर्ो. 

 
सत्याग्रि िा कधी न संपे, संपर् असर्ो अत्यािार! असे असले र्री र्ो आग्रि सोडून 

सत्यसंकल्पािी वाटिाल भाऊराव करू लागले. आपल्या पराक्रर्ानेि आपिास िव े रे् हर्ळवायला िवे, 
क िािी भीक नको. तुका म्हणे बळी जाता, कामा हे निधाि, निकेसाठी कोण प्राण देतो? प. पू. 
बाबासािेबािे आशीवाद आहि स्वर्ःि रे् कर्तमत्व िोऊन आपल्या सर्ाजाला जागतर् करण्यािे कायमकत्यांनी 
स रू केले. िीि त्याचं्या सत्यसंकल्पािी आहि र् क्क्र्सगं्रार्ािी वाटिाल! दगडहवटाचं्या र्ंहदरािे दरवाजे 
बंद असले र्री जनर्ा जनादमनािे दरवाजे ख ले िोरे्. भाळी रक्र्ािा हटळा लावनू आपल्या र्पस्वी 
जीवनाला स रूवार् करिारे असे एकरे्व कर्मवीर भाऊराव गायकवाड िे िोर्. त्यावळेी पंिवटी येथील 
गाधंवम र्िाहवद्यालयािा र्ी एक हवद्याथी िोर्ो. आर्च्या हवद्यालयाच्या आश्रर्ासर्ोरि काळारार् र्हंदरािे 
र्िाद्वार! र्ो प्रसंग आठवला म्ििजे अजूनिी अंगावर शिारे येर्ार्, दृष्टीसर्ोर भाऊराव उभे ठाकर्ार्. 
भाऊरावानंा प्रत्यक्ष पाहिले रे् असे; परंर्  त्यािंा व र्ाझा पहरिय नव्िर्ा. 

 
र्ाझे हवद्यालयीन हशक्षि सपंहवल्यावर र्ी पंिवटी सोडून नाहशक शिरार् आलो. त्या वषमभरार् 

अधूनर्धून भाऊरावािंी व र्ाझी भेट िोर् असे र्ीिी रस्त्यावर! कधी कधी त्यािें सिकारी प्रा. पाडं रंग 
हजवाजी सबनीस यािेंकडे रे् भेटर् असर्. कष्ट, हजव्िाळा, शालीनर्ा या हत्रग िािंीि जिू भेट! त्यानंा 
पाहिले की क िालािी प्रसन्नर्ा वाटावी, त्याबरोबर सिान भरू्ीिी वाटावी असेि रे् व्यक्क्र्र्त्त्व! र्ी ज्यावळेी 
आग्रा रोडवर वैशपंायनाचं्या बंगल्यार् रिायला आलो (१९३२ साली) त्यावळेी आर्च्या सर्ोरि आग्रा 
रोडच्या द सऱ्या बाजूला भाऊसािेब, (दे. ना.) हटळक त्याचं्या न कत्याि बाधंलेल्या नवीन बंगल्यार् 
रिायला आले िोरे्. रे् एक साहिक्त्यक घरािे. अथार्ि त्यािें व आर्िे घरोव्यािे नारे् जडले. याि वषी 
र्ाझ्या वैवाहिक जीवनाला स रुवार् झाली िोर्ी. हटळक घराण्याशी जोडिाऱ्या र्ाउली म्ििजे 
‘साहित्यलक्ष्र्ी’ लक्ष्र्ीआई हटळक. त्या अधूनर्धून आर्च्याकडेिी र् क्कार्ाला असर्. त्यािें अखेरी अखेरिे 
बरेिसे लेखन र्ाझ्या घरी झालेले आिे. भाऊसािेब हटळकाचं्याकडेिी र्ाझी जवळ जवळ दररोज फेरी 
असे. 

 



           

एकदा असाि त्याचं्याकडे गेलो असर्ाना रे्थे श्री. भाऊराव गायकवाडािंी भेट झाली. भाऊसािेब 
हटळकाशंी रे् हदलख लासपिे बोलर् िोरे्. दोघाचं्या बोलण्यार्ील हजव्िाळा हदसून येर् िोर्ा. दे. ना. 
हटळकािंी व भाऊराव गायकवाडािंी इर्की दाट र्तै्री असेल यािी र्ला कल्पना नव्िर्ी. र्ध्येि 
भाऊरावानंी हटळकानंा प्रश्न केला. “आई क ठे आिे?” रे्व्िा र्ीि म्ििालो, “र्ाझ्याकडेि आिेर्,” 
भाऊराव र्सेि उठले व र्ाझ्याबरोबर घरी आले. त्यानंी हटळक आईंना वदंन केले. आई र्ला म्ििाल्या, 
“अरे सोपानदेव! र् झ्यासारखाि िा र्ाझा र्ानसप त्र, भाऊराया!” र्ो पयंर् भाऊराव गायकवाड िे र्ाझे 
वडील र्ानसबंधू असर्ील यािी र्ला कल्पना नव्िर्ी. र्ला फार सर्ाधान वाटले. कािीर्री िरवलेले 
गवसाव े इर्का र्ला आनंद झाला. रे्व्िापासून भाऊराव गायकवाडानंा र्ी ‘दादा’ या नावंाने संबोधू 
लागलो. 

 
पू. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे कोटाच्या कार्ासाठी नाहशक येथे अधूनर्धून येर् असर्ार्. र्ी 

बार्र्ी दादासािेबाचं्याकडून र्ला कळली म्ििजे त्यािंी भेट घ्यावी असे वाटे, परंर्  रे् नाहशक रोड र् क्कार्ी 
उर्रर् असल्यार् ळे भेट घेिे आवश्यकि िोरे्. र्रीपि आर्च्या दादासािेबानंी र्ीनिार वळेा त्याचं्या 
भेटीला र्ला नेले. प ढे पूज्य बाबासािेबानंी र्ला र् ंबईस आपल्या राजगतिार्ध्ये र् क्कार्ासाठी बोलाहवले 
िोरे्. हप्रय दादासािेबाचं्यार् ळेि एका य गप रुषािे दशमन घडले. एवढेि नव्िे, र्र त्यािंा सिवासिी 
लाभला. र्ागे, एका गौरव अकंार् त्याचं्यासंबधंीच्या हृद्य आठविी र्ला हलहिर्ा आल्या. 

 
पू. बाबासािेबािंा दादासािेबावंर फार लोभ िोर्ा; आशीवाद िोरे्, िे स्पष्टपिे हदसून येर् असे. 

आहि दादासािेबािंी या परर्दैवर्ावर केवढी हनष्ठा िोर्ी रे् शब्दारं् सागंिे कठीि! र्रीपि एक प्रसगं 
सागंावासा वाटर्ो. दादासािेब िे सर्ाजकारिी र्र िोरे्ि परंर्  एखादे वळेी रे् आपले हृदगर् असे बोलून 
जायिे की त्यािी गिना श्रेष्ठ साहित्यार्ि करावी लागेल. एकदा र्ाझ्याशी बोलर्ाना देवासंबंधी-
धर्ासंबधंी ििा स रु झाली र्ी शाळकरी हवद्याथी असर्ाना श्री. प्रबोधनकार ठाकरे यािंी ‘दसरा’ िी कहवर्ा 
र्ी वािली िोर्ी. त्यावळेी र्ी र्ाझ्या र्ोंडपाठ िोर्ी. आर्च्या बोलण्याच्या संदभार् त्या कहवरे्िे एक कडव े
र्ी म्िटले. 

 
        न     न     
        न       । 
             ,        
     न           । 

 
त्यावर बेिद्द खूष िोऊन दादासािेब उद्गारले, “सोपानदेव, अगदी बरोबर! देव िा र्ूळार् 

हनराकार, त्याला क िी पाहिले नािी. एवढे र्ात्र खरे की जो जन्र् देर्ो, जीवन देर्ो. असा स्वगार्ला र्ो 
देव! परंर्  जन्र् घेर्ल्यावर जो जीवनािा र्ागम दाखहवर्ो, जीवन घडहवर्ो, र्ो या इिलोकीिा भदेूव!” 
आहि र्ग दादासािेब गहिवरले, त्यािें डोळे पािावले. त्यानंा हदसला इिलोकीिा देव ‘परर्पूज्य डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर!’ 

 
                    
                
 न          न             



           

              ? 
 
दादासािेबानंी कहववयम क ं जहविारी यािी िी कहवर्ा कधीि वािलेली नव्िर्ी. र्रीपि त्या 

कहवरे्र्ील संपूिमर्या हृद्गर् गद्यरूपाने त्याच्या र् खारू्न बािेर पडले. अशी िी ग रुहशष्ट्यािी जोडी! एकदा 
र्ी सिज हवनोदाने म्ििालो, “दादा, र् र्िे जन्र्गाव आंब ेआहि बाबासािेबािें गावं आबंवडे” - र्ाझे वाक्य 
प रे िोण्याच्या आर्ि दादासािेब नम्रपिे बोलले, “रायवळने िापूसिी बरोबरी करू नये,” र्ी म्ििालो, 
“एखाद्या रायवळिी गोडीिी कािी कर्ी नसरे्. र् र्च्या गोड स्वभावाने र् म्िी सवांना प्रजकून टाकले आिे.” 
दादा न सरे् िसले. अंगी आलेले थोरपि झटकून टाकिे िा त्यािंा स्थायीभाव! त्यार् ळे “कारे भ ललासी 
वरहलया सोंगा,” त्या सोंगािी बर्ाविी उभ्या जन्र्ार् त्यानंा कधी करावी लागली नािी. सर्ाजकायािी 
शक्र्ी आहि व्याप्र्ी याकडे त्यािें लक्ष वधेलेले असे. र्ार्ोश्री लक्ष्र्ीआई हटळक या र्िाराष्ट्रशािीर 
कहववयम गोप्रवद याचं्या र् रलीर्धील ओळी ग िग िर् असर्. 

 
           ,             
                     
           ,             
  न       न        

 
त्यावळेी दादासािेबानंी वरिेवर ऐकलेल्या िोत्या. त्यार्ील र्र्म त्यानंा पूिमपिे उर्गलेले असावे. 
 
संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीर्फे दादासािेब गायकवाड पहिल्या प्रथर्ि लोकसभेच्या जागेसाठी उभे 

राहिले िोरे्, र्ो सार्ना फारि ि रशीिा िोर्ा. हनवडून आले त्यावळेी त्यािंी जी हर्रविूक हनघालीं र्ी 
दृष्टीसर्ोरून िलर् नािीं. त्या हर्रवि कीर् सवम धर्ांिी, सवम पंथािंी जनर्ा सार्ील झालेली िोर्ी. 
हर्रवि कीच्या स रवार्ीलाि र्र्दान कें द्रावर र्ाझ्या पत्नी (सौ. लीलादेवीने) दादासािेबानंा ओवाळले. 
हर्रविूक रहववार कारंजाजवळ येर्ाि ब्राह्मि र्ार्ाभहगनी त्यानंा ओवाळण्यासाठी आल्या. पू. 
दादासािेबाचं्या भालावर क ं क र्हर्लकािें थरावर थर लागले. त्यावळेी त्यानंा आपल्या त्या पंिवटीर्ल्या 
रक्र्हर्लकािी आठवि झाली. ओवाळिाऱ्या र्ार्ाभहगनींना वदंन करर्ा करर्ा दादासािेबानंा ि ंदका 
आवरेना. 

 
रक्र्ािे र्नोगर् आसवानंा कळले िोरे्. रे् आसू पूज्य दादासािेबािें थोरपि सागंायला आले िोरे्. 
 
एकोिीसश ेरे्वीस साली पू. बाबासािेबानंी आपल्या र् क्क्र्संग्रार्ाला प्रारंभ केला. रे्व्िापासून र्र 

बिात्तर सालापयंर् अधे शर्क दादासािेबानंी अहवरर् सर्ाजसेवा केली. अनंर् कष्ट सोसले. ऊन, वारा, 
पाऊस यािी हक्षर्ी न बाळगर्ा खेडोपाडी जाऊन दहलर्ासंाठी त्यानंी आपले प्राि विेले. जनर्ने खेिनू 
घेिारी त्यािंी वािी प्रभावी आहि लोभस िोर्ी. एवढ्या अफाट कायाबद्दल त्यानंी कधी स्वर्ःिा गाजावाजा 
केला नािी. हसद्धी िी प्रहसद्धीच्या पाठीर्ागे कधीि लागले नसरे्. पू. दादासािेबािंा व र्ाझा इर्का हनकट 
पहरिय पि क िाबद्दलिी प्रनदेिे शब्द त्याच्या र्ोंडून र्ी ऐकले नािीर्. त्याचं्या आजारार् र्ी त्यानंा 
भेटायला गेलो, आपल्या स्वर्ःच्या द खण्याबद्दल रे् कािीि बोलले नािीर्. उलट र्लाि म्ििाले 
“र्ब्येर्ीला साभंाळीर् जा.” उभ्या जन्र्ार् दादानंी स्वर्ःच्या र्ब्येर्ीिी कधी दखलि घेर्ली नािी. र्ी 
श्रीर्र्ी गीर्ावहिनींनाि घ्यावीं लागली. प्रकत र्ीबरोबरि त्याचं्या कत र्ीला, कायाला साथ हदली. त्यािप्रर्ािे 



           

सिकाऱ्यानंीिी त्यािंी काळजी घेर्ली. दादासािेबानंी आपले जीवन सवमस्व आपल्या सर्ाजाला अपमि केले 
िोरे्. र्हिन्याभराने त्याचं्या हनवािािे द ःखद वतत्त र्ी बािेरगावी असर्ाना वर्मर्ानपत्रार् वािले, आहि र्ी 
सिजपिे उद्गारलो, ‘खरोखरि पू. दादासािेब म्ििजे एक सर्र्मपर् जीवन!’ त्या सर्र्मपर् जीवनािी आज 
पहरसर्ाप्र्ी झाली. 
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डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्िापहरहनवािानंर्र हरपक्ब्लकन पक्षािी ध रा दादासािेब गायकवाड 
याचं्यावर आपोआप येऊन पडली. दादासािेबानंीदेखील र्ी हर्र्क्याि र्ाकदीने पेलली. 

 
दादासािेब गायकवाडानंी नाहशक काळारार् र्ंहदरािा सत्याग्रि अत्यंर् धैयाने १९३०-३५ पयंर् 

लढहवला. या कालावधीर् डॉ. बाबासािेब आंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फरन्सच्या कार्ार् र्ग्न िोरे्. 
र्त्कालीन सविांिा; काळारार् र्ंहदर प्रवशेास प्रखर हवरोध िोर्ा. र्त्कालीन हब्रहटश शासनस द्धा बि सखं्य 
असलेल्या सविांना द खावण्यािा प्रयत्न करर् नव्िरे्. या आहि अशा अनंर् अडििी असर्ानास द्धा 
दादासािेब गायकवाडानंी काळारार् र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि यशस्वीपिे िालवनू आंबेडकरी िळवळीर् 
ऐहर्िाहसक कार् केले. 

 
दादासािेब गायकवाडानंी १९५३ साली र्राठवाड्ार् भहूर्िीनािंा सत्याग्रि यशस्वी करून 

दाखहवला िोर्ा. र्द्नंर्रच्या १९५६ च्या संय क्र् र्िाराष्ट्राच्या िळवळीर् दादासािेब गायकवाडािंा 
प्रसिािा वाटा आिे. इहर्िास त्याला साक्षी आिे. र्त्कालीन संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीर् सवमश्री एस. एर्. 
जोशी, कॉ. डागें, कॉ. नाना पाटील व आिायम अते्र अशासंारखे रथी-र्िारथी संय क्र् र्िाराष्ट्राच्या 
हनर्मर्र्ीसाठी एकहत्रर् कायमरर् िोरे्. आंबेडकरी िळवळीिा प्रहर्हनधी म्ििून दादासािेब गायकवाडानंी 
उक्र् रथी-र्िारथींच्या र्ोलार्ोलािे प्रकबि ना, त्याचं्यापेक्षा थोडेसे अहधकि कायम केले आिे. 

 
उक्र् रथी-र्िारथींर्ध्ये दादासािेब गायकवाडािें व्यक्क्र्र्त्त्व आगळेवगेळे िोरे्. त्यािंा अस्सल 

र्राठी ग्रार्ीि भाषेिा बाज, त्यािंी दिकट शरीरयष्टी व ग्रार्ीि जनरे्ला आकर्मषर् करील असा धोर्र-
कोट व हनळी टोपी िा पोशाख. यार् ळे दादासािेब गायकवाड साथी एस. एर्. जोशी, कॉ. डागें, डॉ. नाना 
पाटील, आिायम अते्र यािेंसर्वरे् व्यासपीठावर सवांिे लक्ष वधूेन घेर् असर्. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाडािें याप ढील र्ित्त्वािे कायम म्ििजे ६ हडसेंबर १९६४ रोजी त्यानंी 

उभारलेले भहूर्िीन शरे्र्जूरािें आंदोलन. िे आंदोलन ‘न भरू्ो न भहवष्ट्यहर्’ अशा स्वरूपािे िोरे्. 
भहूर्िीनािंा िा सत्याग्रि सार्त्याने र्ीन र्हिने िालू िोर्ा. स्वारं्त्रयानंर्र साधारिर्ः १५-१६ वषांनी 
दादासािेब गायकवाडानंी भहूर्िीन शरे्र्ज राचं्या र् क्क्र्संग्रार्ास प्रारंभ केला िोर्ा. कारि स्वारं्त्रयाच्या 
१५-१६ वषांर् भहूर्िीन शरे्र्ज रानंा स्वारं्त्रयाने कािीि हदले नव्िरे्. ग्रार्ीि भागार्ील, र्ळागाळार्ील 
भहूर्िीन शरे्र्जूर जर्ीनदाराचं्या जहर्नीवर जनावरासारखे राबर् िोरे्. सबब या र्ळागाळार्ील भहूर्िीन 
शरे्र्ज रािें आर्मथक व सार्ाहजक शोषि जगाच्या वशेीवर टागंण्यािे र्िनीय कायम दादासािेब 
गायकवाडानंी केलेले आिे. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाडाचं्या या ऐहर्िाहसक कायार्ध्ये र्त्कालीन र्रुि र्तं्रर् ग्ध िोऊन 

कार् करीर् िोरे्. या सत्याग्रिार् ग्रार्ीि भागार्ील र्हिलास ध्दा र्ोठ्ा प्रर्ािार् सिभागी झालेल्या 



           

िोत्या. या सत्याग्रिािी व्याप्र्ी सवम भारर्भर िोर्ी. या सत्याग्रिार् पजंाबपासून कन्याक र्ारीपयंर् 
आंबेडकरी जनर्ा सिभागी झाली िोर्ी. या सत्याग्रिाने आबंेडकरी जनरे्िी अक्स्र्र्ा आहि संघषािी 
प्रवतत्ती भारर्ीयाचं्या सर्ोर र्ाडंली गेली िोर्ी. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड सार्ाहजक कायासाठी प्रसंग पडल्यास पायी जार्. 

जेविाखाण्यािी प्रकवा आरार्ािी पवा न करर्ा, अहवश्रारं्पिे गोरगरीब आंबेडकरी जनरे्च्या सर्स्या 
सोडहवण्यासाठी कायमर्ग्न रिार्. दादासािेब गायकवाड वैयक्क्र्क जीवनार् स्वावलंबी िोरे्. स्वर्ःिी कारे् 
रे् स्वर्ःि करीर्. पत्रव्यविारदेखील स्वर्ःि करीर्. द सऱ्या कोिावर अबलंबून रािण्यािी त्यािंी प्रवतत्ती 
नव्िर्ी. 

 
दादासािेब गायकवाडानंी भहूर्िीन शरे्कऱ्याचं्या सत्याग्रिाच्या र्ाध्यर्ारू्न त्यािें सघंटनकौशल्य 

भारर्ार्ील र्त्कालीन राजकीय प ढाऱ्यासंर्ोर प्रकषाने र्ाडंलेले िोरे्. आबंेडकरी िळवळीर् राजकीय 
एकी आहि बेकी िा हनत्यािाि प्रकार आिे. केव्िार्री द रुस्र्-नाद रुस्र् असे गट पडर्ार्. र्दनंर्र अशा 
स्वरूपािे वगेवगेळे हविार घेऊन हरपक्ब्लकन पक्षार्ील र्ंडळी वगेवगेळी िोर्ार्. दादासािेब 
गायकवाडाचं्या हनधनानंर्र दहलर् पॅन्थरसारखी एखादी जिाल व बलवत्तर संस्था जन्र्ास येरे्. पि त्या 
संघटनेर्स द्धा कालारं्राने गट-र्ट हनर्ाि िोर्ार्. आबंेडकरी िळवळीर्ील िी आवर्मने व प्रवर्मने, िा 
आर्ा हनत्यािाि कायमक्रर् झालेला हदसर्ो. 

 
र्थापी अशा सवम गटार्टाचं्या राजकारिाला हवटलेला, आंबेडकरी िळवळीर् सजग व सत्शील 

असलेला स हशहक्षर्ािंा एक वगम र्ात्र हनहिर्पिे अक्स्र्त्वार् िोर्ा आहि आिे. िा आंबेडकरी िळवळीर्ील 
द सऱ्या हपढीर्ील स हशहक्षर् वगम, हवधायक कार्ार्ध्ये ग ंर्लेला िोर्ा आहि आिे. दादासािेब 
गायकवाडापंासून स्फूर्ी घेऊन व बाबासािेब आंबेडकरापंासून पे्ररिा घेऊन काल आहि आज अनेक 
स हशहक्षर् र्रुिानंी आंबेडकरी हवधायक कायार्ध्ये स्वर्ःला बाधूंन घेर्लेले आिे. अशार् कािी स जाि, 
स हशहक्षर् व सजग आबंेडकरी र्रुिानंी एकत्र येऊन अधेंरी (प.) या र् ंबई उपनगरार् आर. टी. ओ. कॉनमर 
जवळ ‘कर्मवीर दादासािेब गायकवाड सासं्कत हर्क कें द्र’ या संस्थेिी उभारिी केली आिे. या हठकािी 
संस्थेिी र्ीन र्जली इर्ारर् आज हदर्ाखार् उभी आिे. कोित्यािी राजकीय व्यक्र्ीिी प्रकवा पक्षािी 
कसलीि लािारी न पत्करर्ा, आंबेडकरी हविारानंी भारलेल्या स हशहक्षर् अहधकारी र्रुि वगाने हनर्ाि 
केलेल्या हवधायक कायािा िा एक िालर्ा-बोलर्ा इहर्िास आिे. डॉ. बाबासािेबािें व कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाडािें इर्के भव्य स्र्ारक र् ंबईर् अन्यत्र कोठे असेल असे वाटर् नािी. या कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाड सासं्कत हर्क केद्रारं्ाफम र् खालील सर्ाजोपयोगी हवधायक कायमक्रर् राबहवले जार्ार्. 
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या कें द्राच्या उक्र् इर्ारर्ीर् एकंदर र्ीन सभागतिे आिेर्. त्यार्ील एक वार्ान कूहलर् आिे. या 

हर्न्िी सभागतिार् सर्ाजजागतर्ीसाठी व्याख्याने, ििासते्र व पहरसंवादासारख्या कायमक्रर्ािें आयोजन केले 
जारे्. कर्मवीर दादासािेब गायकवाडाचं्या हविारपे्ररिेरू्न व डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्िान कायारू्न 
स्फूर्ी घेऊन उक्र् कें द्रािी वाटिाल प्रगहर्पथावर आिे. 
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ख द्द डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यािंी दादासािेबाहंवषयी हकर्ी हनर्ारं् आदरािी आहि हवश्वासािी भावना 
िोर्ी, यािी एक आठवि येथे देण्यासारखी आिे. १९४६ च्या ज लैर्ध्ये र् बंई येथे संय क्र् र्िाराष्ट्र 
पहरषदेिी स्थापना िोऊन, र्िाराष्ट्र एकीकरिाच्या िळवळीला स रुवार् झाल्यानंर्र, हर्िे सरहिटिीस 
श्री. र्ाडखोलकर आहि र् ंबईर्ील र् ख्य कायमकरे् श्री. श्रीपादराव नवरे असे दोघे, १९४६ च्या ऑगस्टर्ध्ये, 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंा भेटण्यासाठी र् द्दार् हसद्धाथम कॉलेजर्ध्ये गेलेले िोरे्. त्या वळेी 
काँगे्रसश्रेष्ठींकडून संय क्र् र्िाराष्ट्र हनर्ाि करण्याच्या प्रश्नाला र्ान्यर्ा हर्ळिे अशक्यप्राय असल्यािा 
आपला अहभप्राय त्यानंी अत्यंर् सडेर्ोडपिाने साहंगर्ला; व स्वर्ःिे कािी र्र्भेदिी बोलून दाखहवले. 
पि, नंर्र रे् श्री. र्ाडखोलकर यानंा म्ििाले, “आज र् म्िी जसे र्ला येथे येऊन र् द्दार् भेटलार्, र्सेि 
नाहशकला जाऊन आर्च्या दादासािेबानंािी भेटा. र्ाझी सगळ्या बाबर्ीर् नेिर्ी त्याचं्यावरि हभस्र् असरे्. 
म्ििून र्ाझ्याप्रर्ािे त्यािेंिी या बाबर्ीर् र्र् र् म्िी सर्जावनू घ्या. नािीर्री श्री. भाऊसािेब हिरे यानंा 
भेटण्यासाठी र् म्िी वारंवार नाहशकला जार्ाि. त्याि वळेी दादासािेबानािंी भेटून त्यािें सिकायम 
हर्ळहवण्यािा प्रयत्न करा.” िा जो सल्ला डॉ. आंबेडकर यानंी त्या वळेी हदला. त्यार् रे् स्वर्ः आहि 
दादासािेब या दोघािें जे हवलक्षि सािियम आहि सिकायम सावमजहनक बाबर्ीर् िोरे्, त्यािे र्र्म साठवलेले 
आिे. 

 
डॉक्टरसािेबानंी १९२५ पासून १९५६ पयंर् ज्या ज्या िळवळी िार्ी घेर्ल्या, जे जे सत्याग्रि केले, 

शकै्षहिक संस्थािंी जी उभारिी अहखल र्िाराष्ट्रभर केली आहि शवेटी भारर्ीय सर्ाजजीवनाला िलवनू 
सोडिारे जे धर्मिक्र-प्रवर्मनिी केले, त्या त्याचं्या सवम कायार्ील श्री. दादासािेब गायकवाड िी अर् ल 
आहि अर्ोघ अशी श भशक्र्ी िोर्ी. प्रकबि ना, बाबासािेबानंी स्फूर्ी द्यावी आहि दादासािेबानंी त्या 
स्फूर्ीरू्न िळवळीिा गदारोळ उठवावा; बाबासािेबानंी हशक्षिसंस्था हनर्ाि करण्यािा संकल्प करावा 
आहि दादासािेबानंी हजवािे रान करून र्ो संकल्प हसद्धीला नेऊन दाखवावा, अशी जिू त्या दोघारं् एक 
प्रकारिी श्रर्हवभागिीि िोऊन गेलेली िोर्ी. त्यार् ळे, त्या दोघािें व्यक्क्र्त्व आहि नेर्तत्व िे सवम बाबर्ीर् 
परस्परानंा पोषक आहि पूरक िोऊन त्याचं्या संय क्र् कर्तमत्वार् ळे दहलर् सर्ाजािा र्र कायापालट 
िोऊनि गेला, पि हशवाय र्िाराष्ट्राच्या जीवनालािी पूवी कधी नव्िे अशा प्रकारिी कलाटिी हर्ळून 
गेली. गेल्या १५० वषांर् भारर्ार् दहलर् सर्ाजािे अनेक हिर्प्रिर्क, उद्धारकरे् आहि आहि नेरे् िोऊन 
गेले. पि र्िाराष्ट्रार् जसे दहलर् सर्ाजाच्या जागतर्ीिे, संघटनेिे आहि कायमश्रर्रे्िे उज्ज्वल यश आज 
आपल्या दृष्टीस पडरे्, र्से रे् अन्यत्र कोित्यािी प्रदेशारं् दृष्टीस पडर् नािी. डॉ. बाबासािेबाचं्या अलौहकक 
नेर्तत्वाला कर्मवीर दादासािेबाचं्या नैहष्ठक कर्तमत्वािी जी साथ सदैव हर्ळाली, र्ी या यशाला बऱ्याि 
प्रर्ािार् कारि झाली, यार् शकंा नािी. 
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१९४८ साली सोलापूर श.ेका.फे. िे. अहधवशेन पंढरपूर र्ाल क्यार्ील काशगेावी भरहवण्यार् आले िोरे्. 
दादासािेब गायकवाड प्रर् ख पाि िे िोरे्. पक्षकायाकहरर्ा ५०० रुपयािंी देिगी दादासािेबानंा अपमि 
करण्यार् आली िोर्ी. पहरषद िालू असर्ानंाि प ण्यािून प्रकाहशर् िोिारे ‘काळ’ वर्मर्ानपत्र दादाचं्या 
वािण्यार् आले. हवजापूर हजल्यार्ील सासनूर या गावी १३ र्िारापंैकी ११ र्िार कापले गेले िोरे्. सबधं 
झोपडीलाि आग लावण्यार् आली. जीव वािहवण्याकहरर्ा रे् बािेर पडण्यािा प्रयत्न करीर् िोरे्, परंर्  
दरवाज्यावर यर्लोक उभे िोरे्. ११ र्िारािें र् कडे र् कडे केले. हबिारे दोघेजि जखर्ी अवस्थेर् पळाले 
म्ििून वािले. र्जकूर वािर्ाि दादाचं्या डोळ्यारूं्न िटकन अश्रू आले. लोकानंा आियम वाटले. र्ला 
जवळ बोलावनू साहंगर्ले. र्ाबडर्ोब हवजापूर हजल्यार् गेले पाहिजे. दादाच्या आजे्ञप्रर्ािे आम्िी गाडीने 
हवजापूरला गेलो. आर्िी भाषा र्राठी आहि रे्थे कनाटकी. आर्िे त्यानंा सर्जिार नािी व त्यािें 
आम्िाला सर्जिार नािी म्ििून आम्िी काका कारखानीस याचं्या वसर्ीगतिार्ील एल. एस. र् कीिार, या 
र्रॅीकच्या वगार् हशकर् असलेल्या हवद्या्याला बरोबर घेर्ले. त्याला र्राठी व कनाटकी या दोन्िी भाषा 
अवगर् िोत्या. सासनूर या गावी जाण्यासाठी डोि नदी लागरे्. पावसाळी हदवस असल्याने नदी द थडी 
भरून वािर् िोर्ी. पहलकडे जाण्यासाठी िोडी नव्िर्ी परंर्  त्या धीरोदात्त कर्मवीरानंी कसलािी हविार न 
करर्ा कपडे काढले, लंगोट आवळला आहि नदीच्या धारेर् स्वर्ःला झोकून हदले, त्याचं्यार्ागे आम्िीिी 
उड्ा टाकल्या. सासनूर गावी फक्र् वतद्ध हस्त्रया व र् ले िोर्ी. आम्िाला पाहिल्यावर घाबरून रे् पळू 
लागले. परंर्  आम्िी बाबासािेबाचं्या नावािा जयजयकार करर्ाि थाबंले, दादानंी त्याचं्याकडून सहवस्र्र 
िकीकर् ऐकून घेर्ली आहि थैलीच्या रूपाने हर्ळालेले ५०० रुपये त्या हनराधार र्हिलाचं्या स्वाधीन केले. 
प न्िा नदीरू्न पोिून येऊन बागलकोट र् क्कार्ी देशर् ख नावािे डी.एस.पी. िोरे्; त्यानंा संपूिम िकीकर् 
साहंगर्ली. रे्थून प न्िा हवजापूरला त्या जखर्ींिी भेट घेर्ली. घडलेल्या अत्यािारािा हरपोटम 
वर्मर्ानपत्राला हदला. िा सगळा हवधी करण्याकहरर्ा ४ हदवस गेले. िे िार हदवस आम्िी केवळ 
शेंगदाण्यावंर काढले. पािव्या हदवशी दादा नाहशकला गेले. हकडनी आहि न्यूर्ोहनया यानंी दादासािेब 
सर्र् ३ र्हिने अंथरुिाला हखळून िोरे्. 

 
स्वर्ःिा जीव धोक्यार् घालून सर्ाजसेवा करिारा नेर्ा प न्िा लाभेल का? 
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१९६१ िा एहप्रल र्हिना िोर्ा. र्ला पहिल्या आठवड्ार् ‘य पीएससी’िे पत्र आले. र् लाखर्ीसाठी 
हदल्लीला बोलहवले िोरे्. हर्थे क िी ओळखीिे नव्िरे्. क ठे रािायिे िा प्रश्न िोर्ा. र्ी र्नािा हिय्या करून 
दादासािेब गायकवाडानंा हदल्लीला पत्र पाठहवले व त्यानंा र्ाझा कायमक्रर् कळहवला. र्ी त्या हदवशी 
ब धवारी फं्रहटयर रे्लने हनघालो व द सऱ्या हदवशी सकाळी नवी हदल्लीर् पोििलो. स्टेशनार् गाडी 
पोििर्ाि र्ी सार्ान दारार् घेऊन उभा राहिलो. पािर्ो र्ो प्लॅटफॉर्मवर स्वर्ः दादासािेब फेऱ्या र्ारर्ाना 
हदसले. र्ला आियािा धक्का बसला. र्ी उर्रल्यावर त्यानंा वाकून नर्स्कार केला. त्यािें पहिले वाक्य 
िोरे्, पोरा, पायाला िार् कशाला लावर्ोस. सार्ान काढण्यास त्यानंी र्ला र्दर् केली, रे् हरक्षार् टाकले 
व हरक्षा १५, जनपथ या त्याचं्या घरासर्ोर उभी राहिली. र्ाझी ख्याली ख शाली हविारली. प्रवास कसा 
झाला यािी िौकशी केली. इंटरव्य ूकधी आिे रे् हविारले. आंघोळीला गरर् पािी हदले. न्यािरी हदली. 
गव्िािी िपार्ी, अंड्ािी िटिी व दूध असा रे्नू िोर्ा. र्ी येथेच्छ नास्र्ा केल्यावर दादासािेबाबंरोबर 
गप्पा र्ारण्यासाठी गलेॅरीर् आलो. हर्थे त्याचं्या भोवर्ी दिा-बारा र्ािसािंा गराडा िोर्ा. त्यांिी ििा 
र्ागासवगीय हवद्या्यांच्या स्कॉलरहशप्ससबंधी िोर्ी. त्यानंी र्ाझी एक-दोन लोकाशंी ओळख करून हदली 
व लगेि र्ला ि कूर् केला, ‘र् झा उद्या इटंरव्य ूआिे, जाऊन अभ्यास कर’ र्ी सरळ आर् गेलो व र्ाझ्या 
कार्ाला लागलो. 

 
हदवसभर आर्िी भेट झाली नािी. रे् बि धा संसदेर् गेले असावरे्. संध्याकाळी बऱ्याि उशीरा 

म्ििजे साडेसार्-आठच्या दरम्यान परर्ले. त्यानी कोट-टोपी काढून ठेवली व हदवािखान्यारं् बठैक 
र्ारली. त्यानंी त्याचं्या नोकराला िाक र्ारली. पहिला प्रश्न हविारला, वो बम्बईका जाधव लडका हकधर 
िै? र्ी लगेि िजर झालो व आर्च्या गप्पा रंगल्या. त्यानंी र्ला ओझरिे आर्िे काका एर्. पी. जाधव 
याचं्याबद्दल हविारले. अथार् र्ला त्याचं्याबद्दल हवशषे र्ाहिर्ी नव्िर्ी. नंर्र त्यानंी श्री शािू छत्रपर्ी 
बोडीगला बाबासािेब आल्यािा प्रसंग ख लवनू साहंगर्ला. त्याचं्या सागंण्याप्रर्ािे बाबासािेब जेव्िा 
िोस्टेलच्या प्रागंिार् आले रे्व्िा रे् उर्द्या राजक र्ारासारखे हदसर् िोरे्. त्यािं कसं स्वागर् कराव,ं िे 
र्ला स िेना. त्याचं्या पाया पडाव ेकी हर्ठी र्ारावी, िा प्रश्न पडला. शवेटी त्यानंी त्यािंा िार् धरला. 

 
साडेआठनंर्र अनेक लोक त्यानंा भेटायला आले. त्यािंी प्रत्येकािी हविारपूस केली. कोिाला 

पते्र, कोिािे हनरोप हदले. नऊ सव्वानऊनंर्र त्यानंी र्ला िाक र्ारली. र्ी त्याचं्या जेविासाठी थाबंलो 
म्ििून रे् रागावले. नंर्र टेबलावर जेवि आले. बाजरीिी खरपूस भाकरी व र्टि असे जेवि िोरे्. 
दादासािेब फार कर्ी जेवले व र्ला म्ििाले, ‘र्ी जरा कागदपत्र पािर्ो’ असे सागंनू द सऱ्या रूर्र्ध्ये गेले 
व झोपायला साहंगर्ले. रे् कधी झोपले िे र्ला कळले नािी. सकाळी र्ात्र र्ाझ्या अगोदर दादासािेब 
र्यार िोरे्. रे् स्वर्ः शिाजन भवन (‘य पीएससी’िे कायालय) येथे र्ला घेऊन गेले व रे् त्याचं्या 
कार्ासाठी गेले. र्ाझा इटंरव्य ू द पारी सपंला. र्ी जरा हदल्लीर् भटकून घरी गेलो. र्ाझ्या अगोदर 
दादासािेब घरी पोििले िोरे्. त्यानंी पहिला प्रश्न हविारला, ‘पोरा, इंटरव्य ू कसा झाला’ र्ी त्यानंा 
साहंगर्ले. पि त्यािें सर्ाधान झाले नािी. र्ी कसा बोललो, काय प्रश्न हविारले, र्ी कशी उत्तरे हदली. र्ी 
कसा बसलो िोर्ो. िे सवम सागंून झाल्यावर त्यानंी र्ला साहंगर्ले की, ‘रू् नक्कीि पास िोिार’ आहि 
त्याचं्या आशीवादाने र्ी खरोखरि पास झालो. 
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परर्पूज्य डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या र्ानवर् क्र्रे्च्या लढ्यार् स्वर्ःला झोकून हदलेले जे कािी 
कायमकरे् आंबेडकरी िळवळीने पाहिले, त्यार्ध्ये कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यािंा अगदी वरिा क्रर्ाकं 
लावावा लागेल. 

 
दादासािेब गायकवाडानंी डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी र्त्त्वज्ञान व हविार सवम थरारं् 

पोिोिहवण्यािे अर्ोनार् रे्िनर्ीिे र्ित्त्वािे कायम केले आिे. त्यार् ळे डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी त्यानंा 
‘कर्मवीर’ उपाधीने संबोहधले आिे. 

 
दादासािेब गायकवाड यािंी कायािी कसोटी १९६४ सालच्या भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिाच्या रूपाने 

सवम देशानी जािली. लाखो सत्याग्रिी र् रंुगार् गेले. अगदी उत्स्फूर्मपिे गेले. र्िाराष्ट्रार्ील व देशार्ील 
र् रंुगार् कैद्यानंा रािण्यासाठी व ठेवण्यासाठी जागा हशल्लक राहिली नािी. त्यावळेिे भारर्ीय पंर्प्रधान कै. 
लालबिादूर शास्त्री यानंादेखील दादासािेबाचं्या जनशक्र्ीच्या रेट्यािी दखल घ्यावी लागली. र्ोिाच्या 
सर्ोर कै. लालबिादूर शास्त्री यानंा स्वर्ः याव ेलागले व भहूर्िीनाचं्या बऱ्यािशा र्ागण्या र्ान्य कराव्या 
लागल्या. 

 
या हनहर्त्ताने लाल हकल्ल्यावर लाखोंच्या उपक्स्थर्ीर् भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिािी सागंर्ा झाली. र्ी 

र्ोठा नशीबवान की, त्या रे्ळाव्याप ढे दोन हर्हनटे र्लािी बोलण्यािी संधी हर्ळाली. र्ी धन्य झालो. केवळ 
दादासािेबाचं्या पे्रर्ार् ळेि र्ला िी संधी हर्ळाली िोर्ी. लाखोंच्या भहूर्िीनाचं्या यशस्वी सत्याग्रिार् ळे 
देशार्ील राजकीय जनजीवन पार ढवळून हनघाले व दादासािेब गायकवाड यािंी जनशक्र्ी या हनहर्त्ताने 
देशार्ील सवम नेत्याचं्या ध्यानार् राहिली. 

 
कै. लालबिादूर शास्त्रींनंर्र इंहदरा गाधंी परं्प्रधान झाल्या. त्यावळेी दादासािेब राज्यसभेिे सदस्य 

िोरे्. कालारं्राने दादासािेबानंा अधांगवायूिा आजार झाला. त्यानंर्र रे् शरपंजरी पडल्यासारखेि िोरे्. 
राज्यसभा सदस्यत्व हटकहवण्यासाठी राज्यसभेर् िजर राििे आवश्यक असरे्. रे्व्िा एकदा दादासािेब 
गायकवाड व्िीलिेअर वरून राज्यसभेर् उपस् हथर् रािण्यासाठी गेले असर्ाना राज्यसभेर् उपक्स्थर् 
असलेल्या पंर्प्रदान इहंदरा गाधंी या स्वर्ः दादासािेबानंा सार्ोऱ्या गेल्या व त्यानंा घेऊन त्याचं्या जागेपयंर् 
िालर् राहिल्या. इर्की र्िर्ी दादासािेब गायकवाड यानंी सवमशक्र्ीर्ान इहंदराजींच्या र्नार् हनर्ाि 
केली िोर्ी. एका अथाने दादासािेब गायकवाड म्ििजे पहरवर्मनाच्या िळवळीर्ील झ ंजार सेनानीि िोरे्. 
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िजारो वष े पददहलर् पीहडर् व र्ागासलेल्या, अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजाला नवजीवन देऊन त्याचं्या 
र्ानवी िक्कािंी त्यानंा प्रकषाने जािीव करून देिारे व र्िियार् त्याचं्या भल्यासाठी झटिारे बोहधसत्व डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर िेि आपले एकरे्व नेरे् आिेर्; असे सर्ाजावर, त्यािंा कायमरूपाने व त्यानंी 
उभारलेल्या िळवळीरू्न सवम सर्ाज संघहटर् करून बाबासािेबािें एकहनष्ठ अन यायी प्रबबवण्यािे कार्, 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंी केले. त्या काळी सर्ाजारू्न जी कायमकत्यांिी फळी हनर्ाि झाली, 
त्यार् आघाडीिे व सरसेनापर्ी कर्मवीर दादासािेब ठरले. पददहलर् सर्ाजार्ील दैन्य, दाहरद्र्य, अज्ञान, 
गोरगरीबािंी िोिारी हपळविूक, त्याचं्या िालअपेष्टा यािें सत्य दशमन त्याकाळी दादासािेबानंा खेड्ारू्न 
पिावयास हर्ळाले. त्यार्िी पददहलर् व अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजािंी र्र अत्यंर् दैन्यावस्था िोर्ी. त्यानंा 
अन्न, वस्त्र, हनवारा याचं्यासाठी स्पतश्य र्ानलेल्या र्नूच्या वशंावळीवर अवलंबून रािाव ेलागर् िोरे्. डॉ. 
बाबासािेब आबंेडकर यानंी अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजाच्या िक्काच्या प्राप्र्ीसाठी जेव्िा रिप्रशग फ ं कले, 
रे्व्िा त्या रिक ं डार् दादासािेबानंी स्वर्ःला झोकून हदले. (सर्ानशीलेष  व्यसनेष  सख्यम् या उक्र्ीप्रर्ािे) 
डॉ. बाबासािेबाचं्या सिवासार् रािून प्रत्येक िळवळीर्, प्रत्येक लढ्यार् रे् एकरूप झाले. त्यानंी आपले 
पहरश्रर् आपल्या दहलर् सर्ाजाच्या कारिी लावले. 

 
सर्र् प्रहसद्धी पराङ र् ख रािून, दहलर् जनरे्िी लिान-र्ोठी कारे् स्वर्ः लक्ष घालून अिर्मनश 

करीर् असिारे सर्ाजसेवक दादासािेबि! १९५५ पासून रे् १९७१ पयंर् त्याचं्या जीवनािे आहि कायािे 
र्ला बोहडंगिी हवद्यार्मथनी व अहधहक्षका म्ििनू अत्यंर् जवळून पािण्यािा व शक्य र्ो सवम सिकायम 
खारीच्या वाट्याने करण्यािा योग आला. 

 
सार्ाहजक कायम करीर् असर्ाना अस्पतश्य सर्ाजािे खेड्ार्ील लोकािें व आर्मथकदृष्ट्ट्या द बमल 

घटकार्ील इर्र सर्ाजार्ील लोकािंीिी कारे् रे् र्ळर्ळीने व पोटहर्डकीने, पाठीिा किा र्ोडेपयंर् 
करीर्. त्यािें एकि ब्रीद वाक्य आठवरे्, रे् िे की, र्ी ज्या सर्ाजािे नेर्तत्व करर्ो, त्या सर्ाजाला कायला 
अन्न नािी. अंगावर कपडे नािी, रिायला घर नािी. अशािें नेर्तत्व र्ला करायिे आिे. त्यार् ळे िागंले 
रािण्यािा िागंले कपडे घालण्यािा र्ला नैहर्क अहधकार काय? म्ििून रे् अत्यंर् साधे जीवन जगले. 

 
१७ वषम खासदार असर्ानािी स्वर्ः काटकसरीिे जीवन जगनू खासदारकीिा सवम पैसा 

सार्ाहजक, हवधायक, शकै्षहिक व धार्मर्क कायम यानंाि बिाल हदला. 
 
दादासािेबाचं्या साधेपिाबद्दल बऱ्याि लेखकानंी हलहिले आिे. परंर्  त्यािें साधेपि ढोंगी, 

(बगळ्यासारखे) र्िागडे अहजबार् नव्िरे्. कपडे साधे, सदरा पापलीनिा. रे्िी त्रयबंकराव ठाकूर 
याचं्याकडे. टोपी व सदरा यानंीि हशवलेला असायिा. र्सेि विािा धाकराव ग रुजी, त्रयंबक दरवाजा, 
याच्याि द कानार्ील असायच्या. लंगोट आहि कोपरी र्ात्र र्ी घरच्या र्शीनवर हशवनू द्यायिी. त्याच्या 
बरोबर क्राहंर्प्रसि नाना पाटील यािेंिी लंगोट व कोपऱ्या हशवण्यािे कार् र्ाझ्याकडे येर् असे. Simple 
Living and high thinking या इंग्रजी म्ििीपिे ‘साधी राििी व उच्च हविारसरिी’ अशी त्यािंी जीवन 
पद्धर्ी िोर्ी. डार्डौल, शौक, ऐश यापासून रे् अगदी अहलप्र् िोरे्. त्यानंा कोिरे्िी व्यसन नव्िरे्. त्यार् ळे 



           

रे् कधी थकलेले हदसर् नसर्. रात्री दोनला जरी झोपले र्री पिाटे ५ ला उठलेि पाहिजे. अशा 
हनयर्ीर्पिार् ळे रे् सर्र् र्रुिानंा लाजवीर् असर्. असा त्यािंा र्रुिानंा लाजहविारा उत्साि िोर्ा. 
त्यार् ळे पक्षाच्या कायमकत्यांनािी कार् करण्यास ि रुप वाटे. जेविाच्या बाबर्ीर् त्यािंी जीभ िटावलेली 
नव्िर्ी. जगण्यासाठी खावयािे आिे, खाण्यासाठी जगावयािे नािी. असे त्यािें ब्रीद वाक्य िोरे्. म्ििनूि 
सार्ाहजक कायाच्या रगाड्ार् असेल रे् खाऊन र्ोकळे िोर्. त्यानंी कधी खाण्याच्या बाबर्ीर् िव पाहिली 
नािी व स्वयंपाक्यानंािी कधी बोलून नाराज केले नािी. जेविार् बाजरीिी भाकरी, डाळ, र्ोंडी लावण्यास 
भाजी, िटिी (बोंबलािी प्रकवा इर्र) अशी रे्जवानी असायिी. दार् घासायला स द्धा त्याकाळी कोलगेट 
ब्रश नसायिा. त्याकाळी ट थपावडर प्रहसद्ध िोर्ी. र्ी स द्धा हवकर् न घेर्ा आम्िी घरीि बनवर् िोर्ो. 
सभेला गेल्यावर; रानशिेी, गोवऱ्या विेून आिनू त्यार् इर्र साहित्य घालून त्यािें र्ंजन र्यार केलेले. 
रे्ि रं्जन रे् हदल्लीला घेऊन जार्. 

 
एकदा र्र गंर्र् झाली. हदल्लीिून त्यानंा नाहशकला येण्यासाठी पिाटेिी पंजाब रे्ल पकडायिी 

िोर्ी. र्र घाईघाईने बाथरुर्र्ध्ये गेले असर्ा, त्यानंी र्ंजन सर्जून नीळीच्या पावडरनेि दार् घासले. 
अंघोळ करून बािेर आले व घाईघाईने र्यारी केली. हनघर्ाना सिजि त्यािें आरशाकडे लक्ष गेले. 
पािर्ार् र्ो सवम र्ोंड हनळीने भरलेले हदसून आले. रे् पािून त्यािें त्यानंाि िसू आले. परर् बाथरुर्र्ध्ये 
जाऊन रं्जनने दार् घासून घाईघाईने पजंाब रे्ल पकडली आहि नाहशकला रवाना झाले. 

 
अहधवशेन काळार् हदल्लीला जार्ाना जेविािे सवम साहित्य, बाजरीिे पीठ, भाज्या, गोडरे्ल घेऊन 

जार्. बऱ्याि वळेा क्राहंर्प्रसि नाना पाटील र् ंबईवरून हदल्लीला जार् असर्ा अगोदर पत्राने अण्िाकंडे, 
‘साहित्य पाठव’ असे कळहवर्. प्रवासार् कोठेिी हवकर् घेर् नसल्याने जेवायिा डबा हदल्लीला जाईपयंर् 
येथूनि नेला जाई व गाडीर् ओळखीिे कोिी भेटले र्र त्यानंािी देर् असर्. उरलेला डबा बंगल्यार्ील 
लोकानंािी वाटून त्यािंी िव िाखण्यास देर्. कॉफीस द्धा थर्ासर्ध्ये भरून हदली जाई. जास्र् सार्ान 
असेल र्रि िर्ालािी गरज भासे. नािीर्र दादासािेब स्वर्ः सार्ान टॅक्सीर् ठेवर्. हदल्लीिा बंगला इर्र 
प्रकर्र्ी सार्ानापेक्षा सजहवण्यापेक्षा, र्ािसानंी सजवला िोर्ा. पंधरा जनपथ िा बगंला यापूवी स. का. 
पाटील, भारर् सरकारिे अन्नर्ंत्री असर्ाना त्याचं्या र्ाब्यार् िोर्ा. सार् आठ खोल्यािंा िा बंगला 
असर्ानािी र्ीन खोल्या र्ाब्यार् िोत्या. एक खोली क्राहंर्प्रसि नाना पाटील यानंा रािण्यास हदली िोर्ी. 
एका खोलीर् पक्षािे ऑफीस िोरे्. बाकी खोल्या सवम हवदभार्ील कािी क ट ंबीयानंा व यूपी र्धील 
सार्ाहजक कायमकत्यांना रािण्यास हदल्या िोत्या. त्यार्ील र्ोर्ीलाल िा दादासािेबािंा पी. ए. म्ििनू 
पक्षािे कार् पिार् असे. 

 
टॅक्सीिा खिम वािावा म्ििनू क्राहंर्प्रसि नाना पाटील व रे् र्ागच्या दाराने पायी-पायी पालमर्ेंटला 

जार् व येर्. केवढी िी काटकसर! अशा र्ऱ्िेने १७ वष े खासदारकीिा पैसािी स्वर्ःच्या िैनीसाठी, 
स्वर्ःच्या क ट ंबासाठी न वापरर्ा सार्ाहजक, हवधायक, शकै्षहिक, धार्मर्क व राजकीय यासाठीि त्यानंी 
वापर केला. 

 
अशा र्ऱ्िेने आपले संपूिम जीवन त्यानंी सर्ार्मपर् केले. 
 



           

असे िे थोर हविारवरं्! दूरदृष्टीिे व सार्ाहजक बाहंधलकी असिारे कर्मवीर दादासािेब गायकवाड 
प न्िा िोिे नािी त्याचं्या अष्टपैलू व्यक्र्ीर्त्वापैकी त्यािंा साधेपिा कसा िोर्ा, िे लेखाद्वारे आपल्या प ढे 
र्ाडंण्यािी र्ला सधंी हर्ळाली. 

 
त्यार् ळे र्ी धन्य झाले. 
 

❦ 
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कर्मवीर दादासािेब गायकवाड नाहशक येथे र् लींच्या वसर्ीगतिार् नेिर्ी बसर् असर्. व लोकािंी गाऱ्िािी 
ऐकर् असर्. त्याचं्यासारखा व्यविारी िर् रपिा, त्याचं्या पिार् असलेल्या कोित्यािी र्थाकहथर् 
प ढाऱ्यारं्ध्ये नािी, िे र्ी र्ाझ्या ८१ वषाच्या अन भवावरुन सागंर्ो आिे. 

 
कायमकत्यांिी िूक झाली व िोर् असेल र्र त्याला सर्जावण्याच्या पद्धर्ी दादासािेबाकंडे फार 

वगेळ्या िोत्या. र्ी, दादासािेब गायकवाडाचं्या हरपक्ब्लकन पाटीर्ध्ये र्िाराष्ट्रािा अध्यक्ष िोर्ो. त्यावळेेस 
नाहशक येथे र्ोठी सभा र् लींच्या वसर्ीगतिाच्या पटागंिार् र्ंडप टाकून घेर्ली िोर्ी. सन १९७२-७४ िा र्ो 
काळ िोर्ा. 

 
त्यावळेी नार्दार यशवरं्राव िव्िाि, नार्दार बाळासािेब देसाई, नार्दार हिरे, शारं्ाबाई दािी, 

एन. एि. क ं भारे, बॅहरस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे इत्यादी र्डंळी स्टेजवर िोर्ी. 
 
र्ला, हपवळा ित्ती हसगारेट ओढण्यािी सवय िोर्ी. दररोज दोन पाहकटे लागर् असर्. 

दादासािेबाचं्यादेखर् स द्धा र्ी हसगारेट्ट्स ओढर् असे. परंर्  त्यानंी र्ला कधी फटकारले नािी. उलट 
पे्रर्ाने, कायमकत्यांना न द खावर्ा र्ाझी हसगारेट ओढण्यािी सवय कशी र्ोडली िा हकस्सा सागंर्ो. र्ला 
त्यािंा अहभर्ान वाटर्ो. 

 
सभा स रू झाली. सवयीप्रर्ािे यशवरं्राव िव्िाि याचं्या भाषिाच्या वळेी र्ी स्टेजवरि हसगारेट 

पेटहवली. दादासािेबाचं्या लक्षार् आले, त्यानंी र्ला भाऊसािेब म्ििून िाक र्ारली. वर आपि उठून 
स्टेजखाली आले. र्ाझ्याबरोबर वसहर्गतिाच्या ऑहफसर्ध्ये नेले व िळूि साहंगर्ले, “भाऊसािेब, र्ी 
हसगारेट ओढर् नािी, स्टेजवर क िीि ओढर् नािी. रे्व्िा सभेिी सभ्यर्ा पाळण्याकहरर्ा र्री हनदान र् म्िी 
हसगारेट ओढू नका” असे र्ला म्ििाले. दादासािेब प ढे म्ििाले, ‘भाऊसािेब कधी हसगारेट नािी ओढली 
र्र िालिार नािी का? र्ाझे ऐका आहि हसगारेट ओढिे सोडून द्या. ज्या गोष्टीपासून स्वर्ःला, 
सर्ाजाला, देशाला फायदा िोर् नािी त्या गोष्टीपासून आपि नेिर्ी दूर रािावे.” असा न रागावर्ा र्ला 
उपदेश केला. भर सभेर् उठून र्ाझ्या एका हसगारेटने दादासािेबानंा स्टेजखाली याव ेलागले. िी गोष्ट 
र्ाझ्या र्नाला लागून गेली व त्यािवळेी त्याचं्यादेखर् र्ी हखशार्ील हसगारेट, डबी व काडेपेटी काढून डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकराचं्या फोटोसर्ार खाली ठेवली व दादानंा र्ी म्ििालो, “दादा, र् र्िी जशी इच्छा 
आिे त्याप्रर्ािे करीन. र्ी आजि हसगारेट सोडर्ो आिे. आहि रे्व्िापासून गेली ४० वष ेहसगारेटला िार् 
लावला नािी. हसगारेटवरच्या ित्तीच्या हित्राला व आपल्या प्रश्नाच्या हित्राला आपिि जाळर् राहिलो, 
र्र इर्र कोिीिी जाळर् रािर्ील. आपि र्से करू नका. आपला ित्ती जाळू नका आहि रे्व्िापासून 
आजर्ागायर् ित्तीछाप हसगारेट नव्िे र्र इर्र कोिरे्िी हसगारेट, हवडी, हिरुट र्ोंडार् धरली नािी आहि 
र्ला ‘ित्तीने’, दादासािेबाचं्या कत पेनेि आर्दार म्ििून हवधानसभेर् प्रवशे हर्ळवनू हदला. र्ाझे हनवडिकू 
हिन्ि ‘ित्ती’ िोरे्. आहि या ‘ित्ती’र् ळेि र्ी कजमर्, जार्खेड र्र्दारसंघारू्न र्ंत्रयाला पाडून केवळ २४ 
र्र्ानंी हनवडून आलो आहि रे्व्िापासून र्ी आजर्ागायर् दादासािेबािंा एक सच्चा अन यायी ठरलो आिे. 

 



           

दादासािेब नसरे्, र्र र्ाझी ित्तीछाप हसगारेट स टली नसर्ी. केवळ त्याच्या पे्रर्ार् ळेि र्ी 
आजपयंर् घडर् गेलो आिे व घडलो आिे. असे अनेक हकस्से र्ाझ्या जीवनाच्या पटावर दादासािेबानंी 
कोरून ठेवलेले आिेर्. सत्ता हर्ळाली र्रीिी त्यानंा सते्तिी र्स्र्ी आली नािी. र्ला आठवरे्, दादासािेब 
गायकवाड खासदार िोरे्. त्यािंी सभा क्राहंर्प्रसि नाना पाटील याचं्या सर्वरे् सार्ारा हजल्यार् 
कोरेगावला िोर्ी. दादासािेब व र्ी रेल्वनेे कोरेगाव स्टेशनवर उर्रलो. दादासािेब खासदार िोरे्. 
त्याचं्याकडे फस्टमक्लास रेल्वपेास िोर्ा. िार्ार् एक हपशवी त्यार्ध्ये एक धोर्र, लंगोट, शेंगदािे, ग ळािी 
वडी, व दाढी करण्यािे खोरे एवढेि सार्ान या हपशवीर् िोरे्. लिानसा पंिा पि िोर्ा. आम्िी स्टेशनवर 
उर्रलो र्ी बरोबर िोर्ो. फस्टमक्लासच्या वटेींग रुर्ला क लूप िोरे्. पोटमर िावी घेऊन गावार् गेला िोर्ा. 
स्टेशनर्ास्र्र म्ििाले, “िावी आिायला पाठहवर्ो. आपि स्टेशनवर थाबंा.” दादासािेब म्ििाले 
थडमक्लासिे वपे्रटग रुर् दाखवा. हर्थे नानापाटील व दादासािेबानंी थडमक्लास वटेींग रुर्र्ध्ये गदी 
पाहिली. म्ििनू आम्िी स्टेशनवर आलो. जि ूआम्िी एक सार्ान्य कायमकर्ा िोर्ो. ‘हरपक्ब्लकन पाटीिा’ 
अशा वळेी आम्िी बािेर प्रलबाच्या झाडाखाली बसलो. दादासािेब गायकवाड खासदार िोरे् िे हवसरले, 
बाकावर आपल्या हपशवीर्ील धोर्र काढून बाकावर अंथरले आहि म्ििाले भाऊसािेब, र् म्िी हवश्रारं्ी घ्या, 
र्ी र्ोपयंर् दाढी करून नळाखाली आंघोळ करर्ो.” 

 
एवढे र्ोठे हवशाल हृदयािे खासदार आपल्या कायमकत्याला आपल्या हपशवीर्ील स्वर्ःिे धोर्र 

काढून त्याचं्यावर हवश्रारं्ी घेण्यास सागंर्ार्. हखशार् फस्टम क्लासिा पास असून आबंेडकरािें नाव घेऊन 
प ढारीपि हर्रहविाऱ्या, प ढाऱ्यानंा पािून र्न हवषण्ि िोरे्. असे रे् दादासािेब गायकवाड आहि क ठे अन्य 
हरपक्ब्लकन प ढारी. 

 
इर्केि नव्िे, र्र आपल्याला राजकीय सत्ता हर्ळाली त्यािा उपभोग र्ळागाळार्ील कायमकत्यांना 

स द्धा देण्याच्या प्रवतत्तीिा प ढारी अद्यापिी र्ाझ्या पिाण्यार् आलेला नािी. 
 
दादासािेब गायकवाड यानंी प िे हजल्यार्ील सवम संरक्षि खात्यार्ील कार्गार भरर्ीसाठी ॲड. 

बाजीराव काबंळे यानंा अहधकार हदलेले आिेर्. रे् ज्यािंी हशफारस करर्ील त्या सवांना संरक्षि 
खात्यार्ील हनरहनराळ्या डेपोर्ध्ये कायर्िी नोकरी हर्ळवनू द्यावी असे आदेश हदल्लीिून व हर्हलटरीर्ील 
सवम अहधकाऱ्यानंा पाठवनू देऊन र्ाझ्या नावािी हशफारस केली’. त्याचं्या त्या हदलेल्या अहधकारपत्रावर 
सेंरल ऑर्मडनन्स एक्सप्लोहझव्ि डेपो (सी.ओ.डी.) ॲम्य नेशन फॅक्टरी, हिखलवाडी, व्िेइकल डेपो या 
सवम संरक्षि खात्यार्ील र्ाझ्या अहधकारपत्रावरून नोकरीला लावले आिे. अनेक खेड्ापाड्ार्ील लोक 
आर्ा नोकरी करून सेवाहनवतत्तिी झाले आिेर्. असा नेर्ा, असा प ढारी र्ाझ्या ८१ वषार् कोिीिी आढळून 
आलेला नािी. 

 
दादासािेबाचं्या अशा अनेक आठविी र्ाझ्या जीवनार् सागंण्यासारख्या आिेर्. परंर्  वािकािंी र्ी 

जास्र् परीक्षा घेऊ इक्च्छर् नािी. म्ििून एवढ्याि आठविींवर, सवांना पद्र्श्री कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाड याचं्याबद्दलिी आदरपूवमक आदराजंलीिे दोन शब्द सागंर्ो आिे. दादासािेब खादं्याखाली एक 
व डोक्याकडील एक िे कधीि कोिाला कळले नािी. त्याचं्या हृदयार् एक, डोक्यार् एक यार् ळे 
दादासािेबानंा ओळखिे सवांना कठीि झाले. परंर्  छत्रपर्ी शािू र्िाराज, र्िात्र्ा जोहर्बा फ ले व डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर याचं्या हविाराने सर्ाजपहरवर्मनासाठी गाव व र्िारवाडा एक करण्याकहरर्ा, 
जार्ीिी दारे र्ोडून टाकण्याकहरर्ा, यशवरं्रावानंी दादासािेबाशंी सिकायािा िार् र्ाहगर्ला व ७ 



           

हडसेंबर १९५६ रोजी बाबासािेबािें शव िैत्य भरू्ीवर िदंनाच्या लाकडार्ध्ये जळर् असर्ाना यशवरं्राव 
िव्िाि, दादासािेब गायकवाडानंा उदे्दशून बोलले, “दादासािेब, र्ी पायार्ील काँगे्रसिे जोडे खाली 
सोडून वर आलो आिे. आपि र्ला साथ द्या. आहि त्यानंर्र काँगे्रस व हरपक्ब्लकन पक्षािी य र्ी िोऊन 
र्िाराष्ट्रार्ील राजकारि, सर्ाहजक पहरवर्मनाला नवीन वळि देण्यािे कायम या दोन्िी प ढाऱ्यानंी 
प्रार्ाहिकपिे केले. त्या दोघानंािी र्ाझे शर्शः प्रिार् आिेर्. 

 
असाि एक प्रसंग, र्द्रासिे हरपक्ब्लकन पाटीिे अध्यक्ष एन. हशवराज िे हदल्लीला वारले 

असर्ानािा! त्यावळेेस त्यािें पे्रर् घेऊन र्ी व दादासािेब गायकवाड हवर्ानाने र्द्रासला गेलो. त्यावळेी 
दादासािेब र्ला म्ििाले, ‘भाऊसािेब, ब द्धवदंना घ्या. र्ी ब द्धवदंनेला र्ध्येि स रूवार् केली. पि र्ी 
बरोबर वाटली नसल्याने दादासािेब िळूि म्ििाले, भाऊसािेब, आठवर् नसेल र्र ब द्धवदंनेिे प स्र्क 
नेिर्ी आपल्या हखशार् ठेवा.” 

 
त्यािंी आठवि आजिी र्ला येरे्. ज्या ज्या वळेेस र्ी ब द्धवदंना करर्ो, त्या त्या वळेेस र्ला त्यािें 

रे् शब्द आठवर्ार्. र्ी त्यािें रे् शब्दविन िी र्ाझ्या आय ष्ट्यभर लक्षार् राििारी गोष्ट आिे. त्यार् ळे र्ी 
दादासािेब गायकवाडािंा आय ष्ट्यभर ऋिीि राहिलो. 

 
❦ 
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डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्यानंर्र दहलर् सर्ाजािी नौका कोिी धाडसाने िाकारली असेल, र्र र्ी 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड यानंीि! डॉ. बाबासािेबासंारख्या ज्ञानसूयानंर्र या कार्ािी जबाबदारी 
पत्करिे िे सोपे नव्िरे्. परंर्  दादासािेबानंी अत्यंर् कौशल्याने िे कार् पार पाडले. इर्केि नव्िे, र्र 
आपल्या नेर्तत्वाखाली दहलर् सर्ाजािा अभरू्पूवम असा लढा स्वारं्त्रयकाळार् र्री अन्य कोित्यािी पक्षाने 
एवढ्या प्रिंड प्रर्ािावर सघंहटर् केलेला नव्िर्ा. स र्ारे साडेर्ीन लाख दहलर् कायमकरे् या लढ्यार्ध्ये 
सत्याग्रि करुन र् रंुगार् गेले िोरे्. िा लढा र्सा देशव्यापी असला र्री त्यािा भर प्रार् ख्याने र्िाराष्ट्रार् 
अहधक िोर्ा. या लढ्यार्ध्ये दादासािेबािें नेर्तत्व प न्िा एकदा उजळून आले. 

 
खरं र्र दादासािेबािंी जीवनभर असेि अनेक लढे आयोहजर् केले िोरे्. १९२७ च्या र्िाडिा 

‘िवदार र्ळे’ सत्याग्रिार् दादासािेब डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्याबरोबर िोरे्ि, परंर्  त्यावळेी रे् 
अत्यंर् र्रुि िोरे्. या लढ्यार् त्यानंी बाबासािेबािें संघटनकौशल्य जवळून न्यािाळले. बाबासािेब सवम 
सार्ान्य कायमकत्यांच्या र्र्ाबाबर् हकर्ी आस्था बाळगर् असर्, िेिी त्यानंी पाहिले. र्न स्र्तर्ी दिनािा 
कायमक्रर् असाि सवमसार्ान्य र्ािसाचं्या सूिनेवरुन आलेला िोर्ा. बाबासािेबानंी लगेि त्यास र्ान्यर्ा 
हदली व १९२८ साली प्रत्यक्ष र्न स्र्तर्ीिे दिन करहवले. यार् ळे दहलर् सर्ाजाच्या अंर्ःकरिार्ध्ये जी 
िेर्ना हनर्ाि झाली, र्ी हवलक्षि सार््यमशाली िोर्ी. जार्ीव्यवस्था िाि आपला शत्रू आिे यािे भान 
भारर्ीय सर्ाजाला करुन देण्यािे कायम या कत र्ीने घडले. दादासािेबानंी बाबासािेबापंासून कत हर्शील 
राजकारिािे धडे घेर्ले. त्यारू्नि प ढे त्यानंीिी आय ष्ट्यभर अनेक लढ्यािें नेर्तत्व केले. 

 
‘काळारार् र्ंहदरािा’ सत्याग्रि िा डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या पूवमसंर्र्ीनेि आखण्यार् आला 

िोर्ा. बाबासािेब प्रत्यक्ष स्वर्ःिी त्या काळार् अनेक वळेा नाहशकला आले िोरे्. परंर्  बाबासािेबानंीिी िी 
गोष्ट र्नोर्नी ठरहवली िोर्ी की, िा सत्याग्रि दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखालीि लढहवला जावा. अनेक वष े
र्ंहदर प्रवशेािा िाललेला लढा दहलर् सर्ाजाच्या हनधारािा आहि दादासािेबाचं्या कायमकर्तमत्वािा 
हनदशमक ठरला. अस्पतश्य सर्ाजाने हवशषेर्ः त्यार्ील सनार्नी र्ंडळींनी जे अश् लाघ्य व र्ाि सकीला 
काहळर्ा फासिारे वर्मन केले, त्यार् आज जर कािी बदल हदसर् असला र्री र्ो स्पतश्य सर्ाजाच्या 
आंर्हरक भावनेरू्न आलेला नसून दहलर् सर्ाजार्ील प्रिंड जागरि, त्याचं्या हनधार, उहद्दष्टासंाठी सवम 
िालअपेष्टा सिन करण्यािी र्यारी व कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्यासारख्यािें नेर्तत्व, यार् ळेि िा 
बदल घडून आलेला आिे. गाधंीजींनी १९३२ व ३३ या काळार् स र्ारे १० र्हिने आसेर् हिर्ािल असा 
अस्पतश्यर्ा हवरोधी दौरा काढला िोर्ा. त्या काळार्ध्ये सवम प्रिदू सनार्न्यानंी गाधंीजींवर िल्ला केला नािी. 
अगर काळी हनशािे दाखहवली नािी, असा एकिी हदवस गेला नािी. गाधंीजींच्या प्रयत्न स्पतश्यािंं हृदय 
पहरवर्मन करण्यािा िोर्ा; र्र बाबासािेब व दादासािेब िे दहलर्ारं्ध्येि शक्र्ी सघंटन करु पािर् िोरे्. 
अखेर त्यािाि अहधक पहरिार् झाला िे आज कबलू करावयाला लागेल. 

 



           

बाबासािेबानंी, आपल्यानंर्र हरपक्ब्लकन पक्षािे नेर्तत्व दादासािेबानंी स्वीकारावे असे 
स्वाभाहवकपिे स िहवले िोरे्. दादासािेब भले उच्च हवभहूषर् नसोर्, परंर्  त्याचं्याजवळ सवमसार्ान्य 
लोकानंा पे्ररिा देण्यािे जे अफाट सार््यम िोरे् रे् बाबासािेब स्वर्ः ओळखून िोरे्. त्यािा प्रत्यय 
बाबासािेबाचं्यानंर्र दादासािेबाचं्या नेर्तत्वाखाली जे लढे लढवले गेले त्यावरून आलाि आिे. १९६४ 
साली स र्ारे लाखभर लोकािंा एक हवराट र्ोिा त्यांनी आयोहजर् केला िोर्ा. त्यावळेेला परं्प्रधान 
लालबिादूर शास्त्रींनीिी िे सार््यम हदसून आले. त्यानंी दहलर्ाचं्या र्ागण्याबंद्दल सिान भरू्ीपूवमक हविार 
करण्यािे कबूल केले. शास्त्रींच्या नंर्र िे आश्वासन अधमवट रािर्ाि दादासािेबानंी प्रिंड सत्याग्रिािा 
दिका हदलाि िोर्ा. 

 
श्री. यशवरं्राव िव्िािाचं्या भहूर्केर् ळे, दादासािेबानंी काँगे्रसबरोबर सिकायम करून दहलर् 

सर्ाजाच्या र्ागण्या प ढे रेटण्यािा हनिमय केला. बाबासािेबानंी आय ष्ट्यभर काँगे्रसला हवरोध केलेला 
असर्ाना दहलर् सर्ाजाला या य र्ीिे र्ित्त्व पटवनू देिे, िे कार् साधे सोपे नव्िरे्. दादासािेबासंारखा 
जबरदस्र् नेर्ा असल्यार् ळेि व त्यार् त्यािंा स्वर्ःिा कािीिी स्वाथम नािी िी अन यायानंा खात्री 
असल्यार् ळेि त्यानंी त्यास संर्र्ी हदली. र्ला आठवरे्, रे् त्या काळार् प िे र्िानगरपाहलकेच्यावर्ीने 
र्ानपत्र हदल्यानंर्रच्या आपल्या भाषिार् दादासािेबानंी या य र्ीिा उल्लेख केला. दादासािेब म्ििाले की, 
“काँगे्रसबरोबरच्या य र्ीर् ळे र्ऊ िोण्याइर्का र्ी कािी कच्च्या ग रुिा िेला नािी.” दादासािेबाचं्या र्नार् 
बाबासािेबाचं्याबद्दलिा जो अपार भक्र्ीभाव िोर्ा र्ो जसा पािण्यास हर्ळाला, त्याप्रर्ािे बाबासािेबािंा 
हशष्ट्य त्याचं्या इर्काि किखर असल्यािे त्यावळेी हदसून आले. संय क्र् र्िाराष्ट्र आंदोलनार्ध्ये 
दादासािेबानंी जी कार्हगरी केली र्ी स विम अक्षरानंी कोरण्यासारखी आिे. त्या काळार् दादासािेब िे 
र्िाराष्ट्रार्ील यच्चयावर् जनरे्िे अग्रिी नेरे् बनलेले िोरे्. 

 
कर्मवीर दादासािेब गायकवाड याचं्या जीवनािे सार र्ाझ्या दृष्टीने र्ानवी अहधकारिा लढा आहि 

भरू्ी िक्कािा संघषम या दोन गोष्टींर्ध्ये हदसरे्. दोन्िी गोष्टी आजिी अपूिम आिेर्. त्या पूिम करण्यासाठी 
प्रयत्नशील रिािे, िीि त्यानंा स योग्य अशी श्रद्धाजंली ठरेल! 
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सयाद्रीच्या एका डोंगराळ भागार्, र्िाहवद्यालयासारख्या शकै्षहिक संस्थेस जन्र् देर्ाना िा रानार्ाळािा 
डोंगराळ व आर्मथक दृष्ट्ट्या र्ागासलेला प्रदेश या संस्थेच्या िालकानंी का हनवडला; िा प्रश्न िे कॉलेज 
पाहिल्यानंर्र प्रत्येकाच्या र्नाप ढे उभा रािर्ो. हशक्षिासारखे र्ौहलक कायम करिाऱ्या संस्थेस िी जागा 
अयोग्य आिे असे वाटिे स्वाभाहवक आिे. उच्च ज्ञानािे दान करण्याकहरर्ा िी जागा उहिर् नािी िे वर वर 
पाििाऱ्याला खास वाटेल. असे असर्ानािी िालकानंी िीि जागा का हनवडावी िे कदाहिर् हकत्येकानंा 
रिस्य वाटले. 

 
परंर्  पददहलर् सर्ाजाच्या दृष्टीने या जागेसारखी पहवत्र जागा कोिर्ीि िोिार नािी. िीि र्ी 

पहवत्र जागा की, ज्या हठकािी अस्पतश्यरे्च्या शतखंलेवर घाव घालण्यार् आला! िीि र्ी जागा की, ज्या 
हठकािी वशंपरंपरेने िालर् आलेल्या प्रिदूधर्ांर्ील िार् वमण्यास स रंुग लावण्यार् आला! िीि र्ी जागा 
की, ज्या हठकािी अस्पतश्यासं या देशार् सार्ाहजक, राजकीय व शकै्षहिक सर्ानर्ा हर्ळावी म्ििनू 
हवषर्रे्च्या हवरुद्ध सर्रे्िा जयघोष करण्यार् आला. िीि र्ी जागा की, ज्या हठकािी डॉ. बाबासािेबाचं्या 
व्यक्क्र्र्त्वािा प्रथर् हकरि स्पतश्य प्रिदंूना पािावयाला हर्ळाला. अशी िी पहवत्र जागा! अशा या जागेिे 
र्ािात्म्य! िेि या कॉलेजिे औहित्य! 

 
िवदार र्ळे नावाच्या र्ळ्यावर अस्पतश्य लोक सार् दाहयक सत्याग्रि करिार आिेर्, व या 

सत्याग्रिािे नेर्तत्व डॉ. बाबासािेब आंबेडकर करिार आिेर् िे र्ला र्ािीर् असल्यार् ळे क त्रया-
र्ाजंरासारखे हजिे जगण्यापेक्षा स्वबाधंवाचं्या उन्नर्ीसाठी; पेटलेल्या या रिक ं डारं् आपििी भाग घ्यावा 
म्ििून र्ी र्ाझ्या कािी सवगंड्ासंि या सत्याग्रिार् भाग घेण्याकहरर्ा आलो िोर्ो; आहि याि वळेी डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर याचं्या अध्यक्षरे्खाली त्या हवराट व भव्य सभेर् प्रथर्ि र्ला र्ाझे र्र् र्ाडंण्यािी 
संधी हर्ळाली िोर्ी. त्या सभेर् ळे र्ाझ्या र्नावर जर कोिर्ा पहरिार् झाला असेल र्र र्ो िा की, 
अन्यायाप ढे – र्ग र्ो सार्ाहजक असो, अथवा शकै्षहिक असो अथवा राजकीय असो – र्ान र् कवायिी 
नािी. या सत्याग्रिािे लोि बरोबर घेऊन आम्िी आर्च्या हजल्यार्ील ज्या ज्या गावी अस्पतश्यानंा लोकल 
बोडांनी बाधंलेल्या हवहिरी असूनिी हपण्याकहरर्ा पािी हर्ळर् नव्िरे्; त्या हवहिरीवर सत्याग्रि करून त्या 
ख ल्या केल्या. र्िाड येथील िवदार र्ळ्याच्या सत्याग्रिाने आम्िाला हदलेली िी स्फूर्ी िोय. आर्च्या 
सार्ाहजक िळवळीिा इहर्िास हलहििाऱ्याला ‘र्हाड’ या गावापासूनि स रूवार् करावी लागेल. म्ििून 
र्िाड गावािे र्ािात्म्य इर्के थोर आहि स्फूर्मर्दायक आिे. 

 
आज या सत्याग्रिाला ३५ वष ेझाली आिेर्. पि र्ी स्फूर्ी र्ाझ्या र्नःिक्षूंप ढे र्ी ज्या ज्या वळेी 

र्िाडला येर् असर्ो, त्या त्या वळेी येर् असरे्. त्यावळेी जर्लेला र्ो अफाट जनसर् दाय! र्ी हवराट सभा! 
आहि त्यानंर्र डॉ. बाबासािेब, कर्लकारं् हिते्र, स रबा हटपिीस इत्यादी सत्याग्रिींसि, त्या िवदार 
र्ळ्यािे िाखलेले रे् िवदार पािी! िे सारे प्रसंग आजिी र्ला िागंले आठवर्ार्. ३५ वषांपूवी र्ला जी 
स्फूर्ी या गावार् त्या सत्याग्रिारू्न हर्ळाली, हर्च्या सािाय्याने र्ी आज वाटिाल करीर् आिे आहि र्ला 
वाटरे् की, आर्ापयंर् डॉ. बाबासािेब आबंेडकराचं्या नेर्तत्वाखाली आम्िी सार्ाहजक, धार्मर्क, शकै्षहिक व 
राजकीय बाबींर् या कालार् जी प्रगर्ी केली आिे, र्ी िोण्याला जर कािी कारि असेल र्र रे् िे की, 



           

आर्च्या ग रुने अन्यायाहवरुद्ध झगडा करण्यािा र्िार्ंत्र याि गावार् आम्िाला हदला आिे. झगडा! झगडा! 
अन्यायाहवरुद्ध झगडा! िा र्ंत्र आजिी आम्िी जपर् आिोर्! 

 
(                न,      १९६३) 

 
❦ 



           

                      
- ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ ⬬ - 

                       
 

पेशवाईिा अरं् झाल्यानंर्र अवघ्या ९ वषांनंर्र म्ििजेि इ. स. १८२७ साली र्. जोहर्बा फ ले यािंा प िे 
शिरार् र्ाळी जार्ीर् जन्र् झाला. त्याकाळी द य्यर् हशक्षिासाठी सरकारी शाळा नव्ित्या. इ. स. १८२४ 
र्ध्ये हर्शनऱ्यानंी पहिली द य्यर् शाळा स रू केली िोर्ी. र्. ज्योहर्बा फ ले त्या शाळेर् जाऊ लागले. त्यानंी 
र्ी शाळा १८४८ साली सोडली. त्याकाळी हशकल्यासवरलेल्या लोकािंी फारि उिीव असे त्यार् ळे 
सरकारने नोकरीसाठी र्. जोहर्बास बोलहवले िोरे्. परंर्  स रुवार्ीपासूनि र्. फ ले यािें हविार इंग्रज 
सरकारहवरुद्ध व राष्ट्रीय वतत्तीिे असल्याने आपि सरकारी नोकरीर् अडकलो गेलो, र्र असंख्य लोकाचं्या 
जीवनार् क्रारं्ी घडहवण्यािे कायम आपिास करर्ा येिार नािी, या भावनेने त्यानंी सरकारी नोकरी 
नाकारली. 

 
र्. जोहर्बाचं्या जीवनार् एक घटना अशी घडली की, त्यार् ळे र्. जोहर्बा फ ले र्ोठे क्राहंर्कारी 

सर्ाजस धारक झाले. एका ब्राह्मि हर्त्राच्या खास आर्ंत्रिावरून रे् त्या ब्राह्मि हर्त्राच्या लग्नास गेले. 
लग्नािे हर्रवि कीर् इर्र ब्राह्मि लोकांबरोबर िालले असर्ा प ण्याच्या ब्राह्मिानंी, कत ष्ट्िविांना 
ब्राह्मिाबरोबर िालर्ा येिार नािी व त्यानंी आपल्या पायरीने व धर्ांने वागाव ेअसे बजावनू त्यानंा र्ागे 
िालण्यािी आज्ञा करून, त्यािंा उपर्दम व उपिास केला. त्याचं्या र्ानी स्वभावाला र्ो अपर्ान असय 
झाला. रे् र्डक त्या लग्नाच्या हर्रवि कीरू्न परर् घरी आले. आपल्या वहडलानंा त्यानंी सवम वतत्तान्र् कथन 
करून ब्राह्मिानंी र्ाझा फार अपर्ान केला केला आिे, म्ििून कळवळून सागंू लागले. र्. जोहर्बा यािें 
वडील ज न्या वळिािे असल्याने त्यानंी र् लास हिन्दू धर्ाच्या िालीरीर्ी व रुढी सर्जावनू साहंगर्ल्या. 
आपल्या धर्ाप्रर्ािे वागावे. त्यार्ि आपले कल्याि आिे, असा उपदेश केला व आपि धर्मबाय कत त्ये करू 
नये म्ििून बजावलेिी! धर्मबाय कत त्ये केल्यार् ळेि रे्थे असलेल्या गोलटेकडीजवळ र्िार-र्ागंाना फाशी 
हदले. वहडलानंी केलेले हववरि र्. जोहर्बा फ ले यानंा पटले नािी. र्. जोहर्बानंा फ ले यानंी कै. लि जी 
र्ागं यािेंकडे दाडंपट्टा, बंद कीिा नेर् र्ारिे इत्यादी शारीहरक हशक्षि घेर्ले. 

 
आर्ापयंर् र्. जोहर्बा फ ले याचं्या डोक्यार् राजकीय वडे िोरे्. देश इगं्रजाच्या र्गरहर्ठीरू्न 

सोडहविे असल्यास, प्रथर् राजकारिि केले पाहिजे अशी ठार् भहूर्का िोर्ी. ब्राह्मिाबंरोबर िालण्यािािी 
धर्ाने आपिास अहधकार ठेवला नािी, िी बोििी त्याचं्या हजव्िारी शल्यासारखी सलू लागली. 
राजकारिाअगोदर बि जन वगािी सार्ाहजक व धार्मर्क ग लार्हगरीरू्न स टका करावयािी असल्यास 
प्रथर् धार्मर्क व सार्ाहजक अन्यायाहवरुद्ध बंड केले पाहिजे, धर्ाच्या नावाखाली िाललेली ग लार्हगरी 
उखडून काढली पाहिजे, सार्ाहजक व धार्मर्क हवषर्रे्च्या शतखंला र्डार्ड र्ोडून सर्ाजाला सत्यज्ञान 
हदले पाहिजे, िा हनधार त्यानंी केला. 

 
लोकहशक्षिासाठी प्रथर् आपल्या स्वर्ःच्या घरी शाळा स रू केली. परंर्  र्ागासजार्ीच्या र् लानंा 

हशक्षि देिे व घेिे र्न ने व इर्र धर्मर्ारं्डानंी हनहषद्ध र्ानले असल्याने, काढलेली शाळा लोकाचं्या 
हवरोधार् ळे िालेना. र् लींना हशकहवण्यासाठी हशक्षकािंी फार अडिि भासू लागली. त्यानंी आपल्या 
पत्नीस, सौ. साहवत्रीबाईस हशकवनू त्यानंा हशहक्षका म्ििनू सदर शाळेवर नेर्ले. त्यावळेी त्या शाळेर् जार् 



           

असर्ाना सर्ाजकंटकानंी व ग ंडानी त्यािंा फार छळ केला. अिकट हविकट बोलिे र्र सोडाि पि 
त्याचं्या छार्ीवर खडे र्ारण्यापयंर् त्यािंी र्जल गेली िोर्ी. 

 
र्. जोहर्बानंी काढलेल्या या शाळेस प ण्यार्ील धर्मर्ारं्ड; ग ंडाचं्या सािाय्याने पराकोटीिा हवरोध 

करीर् िोरे्. सदर बोडाने र्ित्र्ा जोहर्बा फ ल्याचं्या कायास गव्िनमरने प्रोत्सािन द्याव ेम्ििून कळहवण्यार् 
आले िोरे्. त्यावरूनि हवश्रार्बागेर् त्या वळेेच्या र् ंबईच्या गव्िनमरने दरबार भरवनू २०० रुपयािंी शाल र्. 
जोहर्बास भेट देऊन त्यािंा गौरव केला िोर्ा. 

 
प ण्यार्ील भोकरवाडी या र्ागासलेल्या लोकाचं्या भागारं् र्िार-र्ागाचं्या र् लासंाठी र्. जोहर्बानंी 

इ. स. १८५१ साली शाळा काढली. आजिी त्या जागी र्ागासलेल्या जार्ींच्या हवद्या्यांनी उच् ि हशक्षि 
घ्याव ेम्ििून वसहर्गति आिे. र्. जोहर्बा िायस्कूल हवद्यर्ान आिे. 

 
र्. जोहर्बा फ ले याचं्या कायास प्रखररे्ने हवरोध करण्यासाठी प ण्याच्या हवष्ट्ि शास्त्री नावाच्या 

ब्राह्मिाने प ढाकार घेऊन कािी ब्रम्िवतदािे व ग ंडािें घोळके हनर्ाि करून नाना र्ऱ्िेने र्. जोहर्बािंा छळ 
केला. एवढेि नव्िे, र्र ख द्द र्. जोहर्बा फ ले याचं्या वहडलाचं्या डोक्यार् ‘ब्राह्मिी धर्ािा सैर्ान’ घ सवला 
व ख द्द र्. ज्योहर्बा फ ल्याचं्या वहडलानंा त्याचं्याहवरुद्ध उठवनू त्याचं्याकडून र्. ज्योहर्बा व त्याचं्या स शील 
पत्नीस घराबािेर िाकलले. प िे शिरार् हर्शनरी र्डंळींनी र्ागासलेल्या लोकारं् हशक्षि प्रसारािे 
अहभनंदनीय कायम स रू केले िोरे्. रेव्िरंड हर्िल िे प िे येथे र् लींिे एक बोहडंग िालवीर् असर्. त्या 
बोहडंगवर स पप्ररटेडेंट म्ििनू साहवत्रीबाईिी त्यानंी नेर्िूक केली. र्. जोहर्बा फ ले िे भोकरवाडीर्ील 
र्िार-र्ागंाचं्या र् लासंाठी काढलेली शाळा िालवीर्. याि दरम्यान आिखी दोन र्ीन शाळा वगेवगेळ्या 
हठकािी त्यानंी र्िार-र्ागं जार्ींच्या र् लासंाठी प ण्याच्या वगेवगेळ्या भागार् काढल्या. 

 
इ. स. १८६० र्ध्ये र्. ज्योहर्बा फ ले यािें वडील हनवर्मले. ब्राह्मिाचं्या हिथाविीने वहडलानंी 

अनेक वष ेघराबािेर िाकललेले र्. ज्योहर्बा फ ले, परर् आपल्या घरी आले. घरी आल्याबरोबर त्यानंी 
आपल्या घरार्ील िौद र्िार-र्ागं जार्ींच्या लोकानंा पािी भरण्यासाठी र्ोकळा केला. 

 
उच् िवगीय म्ििहविाऱ्या व हवशषेर्ः ब्राह्मिवगार्, अकाली द दैवािी क ऱ्िाड ज्या ज्या र्हिलाचं्या 

र्ाथी पडून वैधव्य प्राप्र् िोई, त्यािें िाल व छळ अर्याद िोर्. बाल-हववािािी पद्धर्ी प्रिदू लोकार् त्या 
काळी रूढ असल्याने आठ, दिा वषाच्या र् ला-र् लींिी लग्ने िोर्. जर बालवयार्ि या उच् ि म्ििहविाऱ्या 
धर्ंर्ारं्डाच्या लेकी-बाळी, आया-बहििी, हवधवा झाल्या र्र त्यानंा सवम आय ष्ट्य इच्छा नसर्ािी वैराहगनी 
म्ििून काळ कंठावा लागे. या उलट साठ-सत्तर वषांच्या थेरड्ानंा बारा वषांच्या र् लींबरोबर हववािासाठी 
बोिल्यावर िढण्यास लाज वाटर् नसे. हवषर्रे्च्या र्त्वावर रूढ झालेल्या या असल्या अनेक रुढ्याहंवरुद्ध 
अनेक हवधवा भहगनी जळफळर्. पि करिार काय? 

 
प रुषापं्रर्ािे प नर्मववािािा िक् क भहगनीवगाला स द्धा असावा, असा नवा हविार अनेक 

हविारवरं्ाचं्या र्नार् येई. पि र्ाजराचं्या गळ्यार् घंटा बाधंण्यास कोिीि धजर् नसे. त्या गोष्टींसारख्यािी 
सार्ाहजक स धारिा करण्यास कोिासि धीर िोर् नसे. र्. जोहर्बा फ ल्यानंी त्याबाबर् बंड उभारले. 
लोकजागतर्ी केली आहि याि दरम्यान यर् नाबाई व रघ नाथ यािंा प नर्मववाि लावला. यर् नाबाई या ब्राह्मि 
हवधवा िोत्या. 



           

आज जागोजाग अनाथ बालकाश्रर् आपि पािर्ो. पि पूवी अकाली वैधव्य प्राप्र् झाले असर्ा व 
प नर्मववािािी बंदी असर्ा ज्या र् लींना राक्षसी वतत्तीला बळी पडाव े लागले व त्यार् ळे अनेक हठकािी 
गभमपार्, र्र बऱ्याि हठकािी जन्र्लेली र् ले आर्च्या नाहशकच्या गोदारीवरीच्या रार्क ं डार् टाकलेली 
नािीर्, र्र गटारारं् फेकलेली आढळर् असर्. असले प्रकार सवमत्र िालू िोरे्. 

 
त्याहवरुद्ध र्. जोहर्बा फ ल्यानंी आवाज उठहवला. इ. स. १८३४ र्ध्ये पोरक्या र् लासंाठी 

अनाथाश्रर् काढला. त्यानंी आपल्या घराच्या आवारार् एक पाळिा टागंला िोर्ा. ज्यानंा उघडपिे पैदा 
झालेली र् ले आिून देर्ा येिार नािीर्, त्यानंी ग प् र्पिे असल्या पोरक्या अभमकािंा गळा न दाबर्ा, अगर 
गटारार् न फेकर्ा त्या पाळण्यार् आिनू ठेवावीर्, असे जािीर केले. 

 
ज्या हवष्ट्िूशास्त्री भटानंी र्. जोहर्बािंा सवम आय ष्ट्यभर छळ केला, त्याि हवष्ट्िूशास्त्रींिी प र्िी 

काशीबाई द दैवाच्या फेऱ्यार् सापडून वैधव्यार् र् लास जन्र् देर्ी झाली. त्यावळेी र्. ज्योहर्बा फ ल्यानंी 
काशीबाईस आसरा हदला. सवम र्ऱ्िेने र्दर् केली. काशीबाईस झालेले र्लू साभंाळले. एवढेि नव्िे र्र 
त्यास उच् ि हशक्षि देऊन डॉक्टर बनहवले आहि त्याि र् लास र्. जोहर्बानंी आपला दत्तक र् लगा म्ििनू 
र्ानले. 

 
बि जनसर्ाज अज्ञानार् ळे अधंारार् हखर्पर् पडला िोर्ा. त्यास जागतर् करून त्याचं्या कर्मव्यािी 

जािीव करून द्यावयािी िोर्ी. त्यासाठी त्यानंी प िे येथे र्ा. २३ सप्टेंबर १८७३ रोजी सत्यशोधक सर्ाजािी 
स्थापना केली. त्याकाळी सत्यशोधक सर्ाजाने केलेली कार्हगरी बि जनसर्ाजार्ील हविारवरं् हवसरिे 
शक्य नािी. जोहर्बा फ ल्यानंी बि जन सर्ाजार्ध्ये त्यावळेी जागतर्ीिी जी फळे आिली, र्ी उपभोगिारे 
बरेि जि र्. जोहर्बा फ ल्यास हवसरलेले हदसर्ार्. र्. जोहर्बािें उपकार र्िाराष्ट्रार्ील बि जनसर्ाजाने 
र्री हवसरर्ा कार्ा नये. 

 
देशार् उन्नर्ीसाठी औद्योहगक हशक्षिाहशवाय र्रिोपाय नािी यािी जािीव, र्. जोहर्बानंा िोर्ी, 

औद्योहगक हशक्षिासाठी प ण्यार् एक कें द्र उघडिे जरुरीिें भासल्याने त्यासाठी एक जागा सरकारकडे 
र्ाहगर्ली व सरकारनेिी र्ी हदली. परंर्  त्या हठकािी र् दर्ीर् र्ी शाळा बाधूं न शकल्याने सरकारने र्ी 
जागा हड. लो. बोडास इ. स. १८८० साली हदली. 

 
अनेक शरे्कऱ्याचं्या जहर्नी सावकाराकडे या ना त्या कारिाने गेल्या. िोत्या त्यासाठी इ. स. 

१८७६ साली त्यानंी बरीि लोक जागतहर् केली; व शरे्कऱ्याचं्या जहर्नी ऐर्खाऊ सावकाराकडे जाऊ नये 
म्ििून र्िाराष्ट्रभर िळवळ केली. 

 
सावमजहनक कायम जरी म्िटले र्री कायमकत्यांकडे पैसे असल्याहशवाय अत्यंर् प्रभावी असे कायम 

करर्ा येर् नािी आहि म्ििून र्. जोहर्बा फ ल्यानंी प िे कर्र्मशयल कॉन्रक्क्टंग कंपनी काढली. सदर 
कंपनीने खडकी व घोरपडी हर्हलटरी बॅरॅक बाधंल्या. येरवडा पूल, कात्रजला बोगदा इत्यादी कारे् करून 
दोन पैसे हर्ळहवले. सदर कंपनीिे नाव िोरे्, ‘रार्शटे उखिे व हशर्ाप्पा कंपनी.’ 

 
इ. स. १८७७ र्ध्ये र्िाराष्ट्रार् भयकंर द ष्ट्काळ पडला िोर्ा. कािी गरीब लोकानंी पोटिी र् ले 

र्ारून खाल्ल्याच्या कथा आिेर्. वर उल् लेख केलेली कॉन्रॅक्टिी कारे् करून र्. जोहर्बा यानंी पैसा 



           

जर्हवला िोर्ा. स्वर्ःच्या त्या पैशारूं्न धनकवडी कँप, प िे येथे काढून, द ष्ट्काळ असेपयंर् दर र् लाला एक 
भाकरी अशा एक िजार भाकरी गरीबाचं्या र् लास वाटून, त्यानंा द ष्ट्काळार् त्यानंी जगहवले िोरे्. 

 
वतत्तपत्राहशवाय लोक जागतर्ी शक्य नािी, यािी जािीव त्यानंा झाली. आपल्या हविारािंा व र्र्ािंा 

प्रसार व प्रिार करण्यासाठी प िे येथे त्यानंी ‘दीनबधं ’ नावािे साप् र्ाहिक स रू करून िागंलीि लोकजागतर्ी 
त्या पत्राद्वारे केली. 

 
इ. स. १८७९ र्ध्ये हगरिी कार्गारािंा पहिला भारर्ीय संघ काढून हगरिीर् कार् करिाऱ्या 

कार्गाराचं्या अनेक र्ागण्या हर्ळवनू देऊन, कष्ट करिाऱ्या कार्गारािें जीवन स खी करण्यासाठी र्. 
जोहर्बानंी आपल्या आय ष्ट्यार्ील कािी वष ेहझजवली. 

 
पूवमकाली स्थाहनक स्वराज्य संस्थेर् जसे लोक प्रहर्हनधी म्ििनू हनवडून येर्, र्सेि सरकारिे 

हिर्सबंंध राखण्यासाठी सरकार कािी लोकानंा नॉहर्नेट करीर् असर्. र्िात्र्ा जोहर्बा फ ले यािंी प िे 
म्य हनहसपाहलटीर् सरकारहनय क्र् सभासद म्ििून नेर्िूक झालेली िोर्ी. र्िात्र्ा जोहर्बा फ ले कसे 
राष्ट्रीय बाण्यािे िोरे्, लोकहिर् दक्ष िोरे्, स्पष्टवक्रे् िोरे्, िे खालील गोष्टीवरून स्पष्ट िोरे्- प िे 
म्य हनहसपाहलटीने इ. स. १८८० साली व्िाईसरॉय स्वागर्ाप्रीत्यथम एक िजार रुपये र्ंजूर कराव े म्ििनू 
ठराव आला असर्ा, र्. जोहर्बा फ ले यानंी त्या ठरावास जोरािा हवरोध केला. लोककल्यािाच्या 
कारिासाठी लोकाकंडून कराच्या रूपाने घेर्लेला पैसा, असा हवनाकारि खिम करू नये असे सागंून हवरोध 
केला. 

 
इ. स. १८८२ साली आगरकर व हटळक यािेंवर राजद्रोिाच्या आरोपाखाली खटला भरण्यार् 

आला िोर्ा. सदर खटल्यार् हटळक, आगरकरानंा जार्ीन हर्ळण्यास अडिि भासली असर्ा जोहर्बा 
फ ले यानंी आपले परर् स्नेिी व कॉन्रॅक्टर्धील एके काळिे भागीदार श्री. रार्जी शठे उखिे यानंा भेटून 
त्यानंा जार्ीन हदले िोरे्. 

 
इ. स. १८८७ र्ध्ये भालोजीराव गोसावी यािें जावई श्रीिरी रावजी हिपळूिकर, सोर्वारपेठ, प िे 

यानंी, ड् क ऑफ कॅनॉट भारर्ार् आले असर्ा, प ण्याच्या त्याचं्या भेटीर् ‘ॲट िोर् पाटी’ हदली िोर्ी. 
सदर सर्ारंभास असलेली र्ंडळी र्ोठ्ा थाटार्ाटाने अवर्रली िोर्ी. परंर्  र्. जोहर्बा फ ले िे पायारं् 
फाटक्या िपला, ग डघ्यापयंर्िे धोर्र, फाटका अंगरखा व खादं्यावर घोंगडी या पेिेरावार् सदर पाटीला 
जार् असर्ा दरवाजावर असलेल्या पोलीसानंी त्यानंा आर् जाण्यास बंदी केली. एवढेि नव्िे र्र रे्थून 
त्यानंा रे् िाकलून लाव ूलागले. र्. जोहर्बानंी आपिास आलेले सदर सर्ारंभािे हनर्ंत्रि दाखहवले. परंर्  
दरवाज्यावरील पोलीस यानंा सोडीर् नव्िरे्. अशा वळेी श्री. हिपळूिकर; सर्ारंभािे हनर्ंत्रि पालकि रे्थे 
आले व र्. ज्योहर्बास घेऊन आर् गेले. ड्ूक ऑफ कॅनॉटला; या देशार् बि संख्य लोक अज्ञानी, 
दाहरद्र्यार् शर्कान शर्के हपिर् पडलेले आिेर्, त्यािंा िा पोशाख, िी राििी आपि सर्जावनू घ्यावी व 
जर कािी आपिास करर्ा येर् असले र्र आर्च्या सरकारने या वगाच्या उद्धाराच्या खऱ्या योजना 
आखाव्या िे आपि त्यानंा कळवा, असे साहंगर्ले. 

 
र्ा. ११ रे् १८८८ र्ध्ये कोळीवाडा िॉलर्ध्ये अहखल भारर्ीय नागहरकाचं्या सभेने र्. जोहर्बा फ ले 

याचं्या लोकसेविेा हविार करून त्यानंा ‘र्िात्र्ा’ िा हकर्ाब देऊन गौरव केला. 



           

र्. जोहर्बािंा, एके काळी ब्राह्मिाचं्या हिथाविीने र्ारेकरी बनलेला धोंडीरार् क ं भार, प ढे 
सत्यक्स्थर्ी कळर्ाि ज्योहर्बािा कट्टर अन यायी बनला व प ढे आय ष्ट्यभर त्याचं्या अन यायापैकी एक 
ठरला. र्. जोहर्बानी त्यासं संस्कत र् व प्रिदूधर्म गं्रथाच्या अभ्यासासाठी काशीस पाठहवले. हवद्याजमन करून 
धोंडीरार् क ं भार र्ोठा पंहडर् िोऊन आला. इ. स. १८९५ र्ध्ये श्रतंगेरी र्ठाच्या शकंरािायांसर्ोर ब्राह्मि 
पंहडर्ानंी प्रिदू धर्ार्ील जार्ीभेद िा ईश् वर हनर्मर्र् आिे र्ानवहनर्मर्र् नािी; म्ििनू श्री. धोंहडरार् क ं भार 
यासं ििेिे आव्िान हदले. रे् त्यानंी स्वीकारून ििा स रू केली. ििा कािी हदवस िालून शवेटी श्री. 
धोंडीरार् क र्ार यानंी प्रिदू धर्ार्ील जार्ीभेद र्ानव हनर्मर्र् आिे; ईश् वर हनर्मर्र् नािी, िे अनेक गं्रथािे 
आधार दाखवनू हसद्ध केले व शकंरािायाकडून ‘अंहजक्य’ म्ििून र्ाम्रपट हर्ळहवला. त्यानंी र्ोठर्ोठ्ा 
धर्मपहंडर्ािंा धर्मििेर् पराभव केला. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंा, जगार्ील सार् हवद्वानापैकी एक, असे परदेशी पंहडर् र्ानीर् असर्. 

डॉ. बाबासािेबानंी भगवान गौर्र् ब द्ध, र्िात्र्ा कबीर व र्िात्र्ा फ ले अशा हर्घानंा ग रू र्ानले िोरे्. 
अनेक प्रसंगी र्. जोहर्बा फ लें  बाबर् बोलर्ाना र्ी ऐकले आिे हक, बाबासािेब अहभर्ानाने उद गारायिे, 
“र्. जोहर्बा फ ले िे अलौहकक व असार्ान्य असे क्राहंर्कारक िोऊन गेले.” 

 
ज्या प ण्यार् पेशवाईने थैर्ान घार्ले, त्या पेशवाईिा जरी अंर् झाला असला र्री त्यािे भरू् सर्ूळ 

गाडले गेले नव्िरे्. त्या काळार् विमभेद, जार्ीभेद, श्रेष्ठ कहनष्ठर्ा, उच् िनीिर्ा यानंा ऊर् आला िोर्ा. 
त्याकाळी र्. जोहर्बा प ण्यार् जन्र्ास येऊन या सवम गोष्टीहवरुद्ध यशस्वी बंड कररे् झाले. आजच्या ‘र्ी र्ी’ 
म्िििाऱ्या सर्ाज स धारकानंा ज्या ज्या गोष्टी बोलण्यािे व करण्यािे धाडस िोर् नािी त्या त्या गोष्टीहवरुद्ध 
शभंर वषापूवी बोलिे नव्िे र्र प्रत्यक्ष कत र्ी केली, रे् र्. जोहर्बा फ ले अलौहकक व असाधारि नव्िरे् असे 
कोि म्ििेल? 

 
द सरा र्ोठा आरोप र्. जोहर्बावंर केला जार्ो, र्ो िा की, रे् ब्राह्मि दे्वष्टे िोरे्. खरे पािर्ा र्. 

जोहर्बा फ ले ब्राह्मिदे्वष्टे नव्िरे्. हवधवाहववाि व्िावरे्, हवधवािे केश वपन करू नये, वाकडे पाऊल पडले 
असर्ा क र्ाहरकानंी अगर हवधवानंी जन्र् हदलेल्या बालकािंी ित्या न करर्ा त्याचं्यासाठी अनाथालये 
काढिे, या सवम गोष्टी सर्ाजार्ील प ढारलेल्या व हवशषेर्ः ब्राह्मिासंाठीि िोत्या. ज्या हवष्ट्िूशास्त्रींनी र्. 
जोहर्बािंा आय ष्ट्यभर नाना र्ऱ्िेने छळ केला, त्या हवष्ट्िूशास्त्रींच्या प र्िीवर-काशीबाईवर-द धमर प्रसगं 
आला असर्ा हर्ला आसरा देऊन हर्च्या र् लास दत्तक घेऊन डॉक्टर बनवायिा, या गोष्टी काय ब्राह्मि 
दे्वष्ट्ट्या आिेर्? 

 
हवशषेर्ः या र्िाराष्ट्रार् बि जनसर्ाजार् जी जागतर्ी हदसरे् हर्िे सवम श्रेय र्. जोहर्बा फ ले यानंाि 

आिे. 
 
र्. जोहर्बा फ ले इ. स. १८९० साली वयाच्या ते्रसष्टाव्या वषी हनवर्मले. सवम आय ष्ट्यभर खडर्र असे 

व्रर् अंहगकारून अनेकहवध काये आपल्या आय ष्ट्यार् त्यानंी केली आहि र्िात्र्ापद प्राप् र् केले. 
 
जर रे् जन्र्ालाि आले नसरे्, र्र इर्र राज्यासारखीि क्स्थर्ी, यािी र्िाराष्ट्रार् 

बि जनसर्ाजािी झाली असर्ी. र्. जोहर्बा फ ल्यानंी आय ष्ट्यार् खडर्र िाल सोसून सवम के्षत्रारं् जी 



           

सर्ानर्ा प्रस्थापनेिी अलौहकक क्रारं्ी केली, त्यास र्ोड नािी. या प्रसंगी त्याचं्या प ण्यस्र्तर्ीस आदरपूवमक 
श्रद्धाजंली नम्रभाव ेवािर्ो. 

 
                       ‘        ’ 

           न,        -न      १९६९. 
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१९२७ साली झालेल्या र्िाड सत्याग्रिापूवी डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािंी व र्ाझी फारशी ओळख नव्िर्ी. 
र्िाड सारख्या कोकिी भागार्, िवदार र्ळ्यावर सर्ानरे्नें पािी भरण्यािा आपला िक् क बजावण्यासाठी 
जर्लेल्या त्या १५ िजार सत्याग्रिींिी, िारिारच्या रागंानंी हशस्र्ीने र्िाडच्या गावारू्न िाललेली र्ी 
हर्रविूक अजून र्ाझ्या स्र्तर्ीपटावरून ब जली नािी. सार् दाहयकरीत्या सर्ानरे्िे िक् क हर्ळवण्यािी अशी 
िी पहिलीि िळवळ आर्िे सर्ाजार् झाली असावी, असे वाटरे्. १९२७ पयंर् फार झाले र्र आर्च्यार्ील 
प ढारी वगांनी सभेर् भाषिे करण्यापलीकडे कािी केले नव्िरे्. परंर्  र्िाडच्या सत्याग्रिापासून सक्रीय 
कायास स रवार् झाली असे म्ििण्यास र्ला र् ळींि सकंोि वाटर् नािी. र्िाड येथे जर्लेला अफाट 
जनसर्ूि, िा डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या नेर्तत्वाखाली िोिाऱ्या िळवळींर् ळेि जर्ला िोर्ा. 
स्पतश्यवगीय लोकाचं्या ज लर्ाला वैर्ागलेल्या लोकानंा या िळवळीर् ळे स रूवार्ीस थोडाफार अहधक 
ज लूर् सोसावा लागला. परंर्  या ज लर्ार् ळे हवस्कळीर् असलेला अस्पतश्य सर्ाज स संघहटर् िोऊन 
येिाऱ्या क्स्थर्ीस र्ोंड देण्यास हसद्ध झाला. वाईटारू्न िागंले हनघरे् म्ििर्ार्. त्यार्लाि िा प्रकार झाला 
आिे. 

 
त्यानंर्र १९३० च्या र्ािम र्हिन्याच्या २ र्ारखेस नाहशक येथे श्रीकाळारार् र्ंहदरार् डॉ. बाबासािेब 

आंबेडकराचं्या नेर्तत्वाखाली र्ंहदरप्रवशे सत्याग्रिािी र्ोिीर् स रू झाली. यािी प्रसंगी १ र्लै लाबंीिी, 
स र्ारे १५००० िजार सत्याग्रिींिी हर्रविूक रार्रं्हदरावर अत्यरं् शारं्रे्ने व हशस्र्ीने डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकराचं्या आजे्ञप्रर्ािे जाऊन, हर्ने रार्रं्हदर प्रवशे सत्याग्रि िळवळीिे हनशाि फडकहवले. 
रे्व्िापासून र्ो आर्ापयंर् िी िळवळ सारखी फोफावर् आिे. या िळवळीर् १९३० साली िैत्र श . ११ िे 
हदवशी रथािे हर्रवि कीिे बाबर्ींर् वाद उत्पन्न िोऊन शवेटीं स्पतश्यास्पतश्यारं्ध्ये असे ठरले की, रथािे 
हर्रवि कीर् रथ स्पतश्यास्पतश्यानंी हर्ळून ओढावा. परंर्  यार् स्पतश्य सनार्न्यािंा द ष्ट डाव िोर्ा. व र्ो असा 
की, अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकानंा रथ ओढण्यास परवानगी द्यावी व रथ र्ंहदरापासून दूर िोर्ाि अस्पतश्य 
सत्याग्रिींस व डॉ. आंबेडकरास िागंले बडवावे. याचं्या या द ष्ट डावािा स्फोट थोडा अगोदरि झाला िोर्ा. 
त्यावरून आम्िी कािी र्ंडळींनी डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंा र्िारवाड्ार् स रहक्षर् हठकािी जािेहवषयी 
हवनंर्ी केली. परंर्  आर्च्या या हवनंर्ीला अर्ान्यर्ा दाखवनू त्यानंी स्पष्ट साहंगर्ले की “काय, या हठकािी 
दंगा िोिार आिे. म्ििून र्ी र् म्िा सवांना येथे सोडून र्िारवाड्ासारख्या स रहक्षर् हठकािी हनघनू जाऊ?’ 
येथे रािून या दंग्यार् जर र्ला र्रि आले, र्र रे् र्रि र्ला येथून पळून जाऊन नार्दमपिाने जीव जगवनू 
जगार् प ष्ट्कळ वष े हजवरं् रािण्यापेक्षा जास्र् अहभनंदनीय नािी का ठरिार? आहि आज या हठकािी 
अत्यंर् लिानार्ल्या लिान सत्याग्रिीच्या हजवािे जे र्ोल आिे, त्यापेक्षा र्ाझ्या हजवािे र्ोल काडीभरिी 
अहधक नािी. असे असर्ा येथून कायर्िे कलंहकर् करण्यािा बदसल् ला र् म्िी र्ला का व कसे देर्ा? 
आजच्या या प्रसंगारूं्न र्ी येथून र् ळीि िलिार नािी.” असे उत्तर डॉ. बाबासािेबाकंडून हर्ळाल्यानंर्र 
प ढे कोि बोलू धजिार? सवम र्ंडळी हविारार् पडली. थोड्ाि वळेार् सनार्न्यानंी रथ रार्रं्हदराच्या पूवम 
दरवाजावर आिला. डॉ. बाबासािेबानंी आपले हनवडक सत्याग्रिी रथ ओढण्यास हनवडून, त्यानंा रथ 
ओढण्यास फर्ाहवले. रथ थोडे प ढे जार्ार् न जार्ार् र्ोि सनार्न्यानंी रथ ओढिाऱ्या सत्याग्रिींवर िल् ला 
िढवनू र्ारण्यािा सपाटा िालहवला. रथािी हर्रविूक ज्या रस्त्यानंी िालली िोर्ी र्ो रस्र्ा अत्यंर् अरंुद 
असून रस्त्यािे दोन्िीं बाजूस र्ारेिी क ं पिे िोर्ी. व रथािे र्ागें डॉ. बाबासािेब आंबेडकर आपल्या 



           

साथीदारासंि िालले िोरे्. रस्त्यािे बाजूस असलेल्या र्ोकळ्या जागेर्ील स्पतश्यवगीय सनार्न्यानंी डॉ. 
बाबासािेबावंर दगडािंा न सर्ा पाऊस शजेारच्या शरे्ारू्न ओर्ला. परंर्  त्याचं्या बऱ्याि हर्त्राजंवळ छत्रया 
असल्याने त्यानंी आपल्या हजवािी पवा न करर्ा एका - एकाने डॉ. बाबासािेबानंा वािहवण्यासाठी छत्री 
उघडून त्याचं्यावर धरावी व र्ी छत्री र्ोडली म्ििजे द सरी छत्री द सऱ्या हर्त्राने धरावी. या दंगलीर् ख द्द 
डॉ. बाबासािेबानंा बऱ्याि द खापर्ी झाल्या िोत्या. पि त्याचं्या प ष्ट्कळ हर्त्रानंा र्र बऱ्याि गंभीर 
स्वरूपाच्या जखर्ा झाल्या िोत्या. जनर्ा पत्रािे िल् लीिे संपादक श्रीय र् भास्करराव कदे्रकर याचं्या 
डोक्यार् र्र एका दगडाने िागंलीि खोि पडून त्यानंा रक्र्बंबाळ व र्ूर्मछर् केले िोरे्. हकत्येक हर्त्रानंी र्र 
डॉ. बाबासािेबावंर येिारे दगड स्वर्ः अंगावर घेऊन त्यानंा वािहवण्यािी सीर्ाि केली िोर्ी. 
इहर्िासार्ील, आपि वािीर् असलेल्या हशवकालीन गोष्टींिी सत्यर्ाि या हठकािी अन भवास आली 
िोर्ी. पोहलसानंी दंगा शांर् केल्यानंर्र डॉ. बाबासािेबानंी आपल्या जखर्ाबंद्दल बेहफकीर रािून जखर्ी व 
घायाळ झालेल्या सत्याग्रिींना आधी िॉक्स्पटलर्ध्ये पाठहवण्यािी त्वरा केली. रथािी हर्रविूक सरकारने 
बंद करून रथ आपल्या र्ाब्यार् घेर्ला व नंर्र सवम सत्याग्रिींना व्यवक्स्थर्पिे आपल्या कँपारं् पाठहवले. 
घायाळ व जखर्ी लोकाचं्या िौकशीसाठी ख द्द डॉ. बाबासािेब िॉक्स्पटलर्ध्ये गेले. वरील प्रसंगाने डॉ. 
बाबासािेब िे हनभमय वतत्तीिे, करारी बाण्यािे व आपल्या अन यायानंा आक्त्र्क भावनेने पाििारे व वागहविारे 
खरेख रे प ढारी आिेर्, िे वािकाचं्या िटकन लक्षार् येईल. 

 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे खरेख रे अस्पतश्यर्ा हनवारक आिेर्. ‘खरेख रे’ म्ििण्यािा अथम 

इर्काि की, बरेि अस्पतश्यर्ा हनवारिािा भाव आििारे सदगतिस्थ; स्पतश्यास्पतश्य भेद कायर् र्ानून 
व्याख्यानबाजीच्या वळेी र्ात्र अस्पतश्यर्ा हनवारिावर स ंदर भाषि करू शकर्ार्. असल्या र्ािसािंा भरिा 
स्पतश्यास्पतश्य र्ानलेल्या दोन्िी वगांर् आिे. परंर्  डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें र्से नािी. रे् येथे नाहशकास 
आले असर्ा येथील रे्घवाळ (भगंी) र्ंडळीने त्यानंा दोन र्ीन वळेा रे्जवानी हदली आिे. एकदा डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर प्रत्रबकेश्वरी सभेसाठी आले असर्ा त्यानंी नाहशकच्या भगंी र्ंडळीिे जेविािे हनर्ंत्रि 
स्वीकारले. परंर्  प्रत्रबकिून येण्यास त्यानंा बराि वळे लागला व त्यार् ळे जेवि करून गेल्यास स्टेशनवर 
वळेेवर न पोिोिर्ा गाडी ि केल िे हनहिर् हदसू लागरे्. आर्ा काय कराव,े िा प्रश् न त्याचं्या डोळ्याप ढे हदसू 
लागला. जेवि करू गेल्यास गाडी ि कल्यानें उद्यािी सवम कारे् अडून पडर्ील. र्सेि जेवि न घेर्ा जाव े
र्र भगंी र्ंडळीनी आदराने केलेले जेवि न घेर्ल्याने त्याचं्या र्नादरास व अहवश्वासास पात्र िोऊ. या 
द िेरी पेिारूं्न स टण्यासाठी डॉ. बाबासािेबानंी एक स ंदरशी र्ोड काढली व र्ी अशी की, भगंी र्ंडळींनी 
र्यार केलेले सवम जेवि र्ोटार गाडीर् घ्याव े व र्ोटार गाडीर्ि सवांनी एकत्र जेवि करावे. डॉ. 
बाबासािेबाचं्या आजे्ञप्रर्ािे स्वयंपाकािी सवम र्ाटे र्ोटारर्ध्ये ठेवली व सवांनी (र्ागं, र्िार, भगंी वगैरे 
र्ंडळीनी) सिभोजन केले. 

 
             

 
भगं्याचं्या पंक्र्ीला जेवण्यास भीर् असलेल्या कािी र्ंडळींस यार् ळे िागंला धडा हर्ळाला. कारि 

या जेविार् दरेकाच्या र्ाटार् वगेवगेळे वाढले नसून एकाि र्ाटारू्न सवांनी खावयािे िोरे्. या प्रकारार् ळें 
डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी भगंी र्ंडळींिी र्ने प्रजकली व आपल्यापेक्षा िलके र्ानलेल्या जार्ीबरोबर 
जेवण्यार् कर्ीपिा नािी िा धडा, इर्र लोकानंािी त्यानंी घालून हदला. 

 



           

सर्ाज िा अन करिहप्रय असर्ो. आपले प ढारी अगर सर्ाजनेरे् जसे वागर् असर्ील र्से र्ो वागर् 
असर्ो. पौराहिक काळच्या वर्मिलेल्या श्रीकत ष्ट्िाच्या गोपाळकाल्यािी आठवि िे र्ोटार भोजन करून देर् 
िोरे्. 

 
कािी अिंर्न्य लोक, डॉ. बाबासािेब आंबेडकराबद्दल बोलर्ानंा सागंर्ार् की, डॉ. बाबासािेब 

आंबेडकर िे हवद्वान आिेर् खरे. परंर्  त्यािंा स्वभाव र्ग्रूर असून इर्रानंा रे् आपल्यापेक्षा िीन सर्ाजार् व 
र् च्छरे्ने वागहवर्ार्, िे बरे नािी. असल्या प्रनदकानंा र्ी इर्केि सागंू शकेन की, डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकराबंद्दल र् म्िासं जे कािी वाटरे्, रे् डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें दोष नसून र् र्च्यार्ील दोषािें रे् 
प्रहर्प्रबब आिे. डॉ. बाबासािेब आंबेडकराबंद्दल र्र र्ाझा अन भव अत्यंर् सरळ आिे. रे् अत्यंर् साधेस धे, 
हवनोदी व र्नहर्ळाऊ असे गतिस्थ आिेर्. सत्याग्रि र्ोहिरे्च्या दरम्यान व इर्रिी प्रसंगी रे् जेव्िा जेव्िा 
नाहशक हजल्यार् आले िोरे् व र्ीनिी हठकािी त्याचं्याबद्दल र्ल जो अन भव आला आिे र्ो असा की, रे् 
जेव्िा इर्र जनरे्र् हर्सळर्ार् रे्व्िा र्ी अरू्क असून, इर्का गाढा हवद्वान आिे िी गोष्ट त्याचं्या 
ध्यानीर्नीिी रिार् नािीं. इर्र सोयी असर्ािी रे् साध्या घोंगडीवर झोपर्ार्. त्याचं्याकहरर्ा जेविािी 
स ंदरशी सोय असर्ािी हर्िा त्याग करून इर्र सवम र्ंडळींबरोबर जे कािी जाडे-भरडे हर्ळेल रे्ि रे् 
खार्ार् व आपली हर्त्र र्ंडळी बसून कधी गप्पागोष्टी िालल्या असर्ा त्याचं्यारं् प ष्ट्कळ वळेा हवनोदिी 
करर्ार्. 

 
“      ”   

 
त्यािंा हवनोद र्र कोिासिी पोट द खेपयंर् िसावयास लावीर् असर्ो. अशा शकेडोश ेगोष्टी आिेर् 

की, ज्यािें विमन स्थलाभावी येथे करर्ा येिे शक्य नािीं. या सवम गोष्टी हविारार् घेर्ा लोकाचं्या हठकािी 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकराबंद्दल आदर, पे्रर्, अहभर्ान व आप लकीिी भावना उत्पन्न िोिे स्वाभाहवक आिे. 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे हवद्वान आिेर् म्ििनू लोक त्याचं्याबद्दल आदर, पे्रर्, अहभर्ान व आप लकीिी 
भावना बाळगीर् आिेर् असे नािी, र्र डॉ. बाबासािेबािें हठकािी ज्या इर्र ग िानंी स्थान पटकाहवले आिे; 
त्या ग िारं् ळेि लोकादरास रे् पात्र झाले आिेर्. आज हदसर् असलेले ग ि जर त्याचं्या हठकािी नसरे्, र्र 
रे् ज्या लोकादरास पात्र झाले आिेर्, त्यास रे् पात्र न िोर्ा; जनर्ा न सत्या हवद्वते्तर् ळे त्याचं्या सावलीसिी 
उभी राहिली नसर्ी. 

 
सवमसाधारिर्ः साधारि हशकलेले लोक, र्सेि सधन असलेले लोक इर्रापेंक्षा आपल्याि 

गोरगरीब व अहशहक्षर् जनरे्स आपल्यापेक्षा िीन लेखून त्याचं्यापासून फटकून वागण्यार्ि आपली श्रीर्रं्ी 
व खरे हशक्षि र्ानीर् असर्ार्. याि द ग मिारं् ळे नार्धारी कायमकत्यांिी व जनर्ा जनादमनरूपी जनरे्िी 
बि धा फारकर् झालेली असरे्. असल्या अिंर्न्य कायमकत्यांपासून जनर्ािी फटकूनि वागर् असरे्. यार् ळे 
यापूवी जी जागतर्ी अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजार् व्िावयास पाहिजे िोर्ी, र्ी िोऊ शकली नािीं. परंर्  डॉ. 
बाबासािेब आबंेडकराचं्या कारकीदीस स रूवार् िोर्ाि िा र्नू पार पालटला व जनरे्िा त्याचं्या ठायीं 
अढळ हवश्वास बसला. इर्की पूवम भहूर्का र्यार झाल्यानंर्र डॉ. बाबासािेबािें िाकेस ‘ओ’ देिारी जनर्ा 
आपले बहलदान देण्यास र्यार झाली, िे आर्ापयंर्च्या िळवळीवरून वािकाचं्या ध्यानी येईल. अस्पतश्य 
र्ानलेल्या सर्ाजार् आपल्या उन्नर्ीहवषयी र्ाि सकीच्या व स्वाहभर्ानाच्या ज्या भावना आज हदसर् आिेर्, 
त्या सवांिे जनकत्व डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंाि हदले पाहिजे. आज जर डॉ. बाबासािेबासंारखा 
कर्मबगार प रुष अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजार् हनर्ाि झाला असर्ा, र्र आज आपल्या डोळ्यानंा अस्पतश्य 



           

र्ानलेल्या वगार् जी जागतर्ी झालेली हदसर् आिे, र्ी खास झालेली हदसली नसर्ी असे र्ाझे प्रार्ाहिक 
र्र् आिे, व म्ििून अस्पतश्य र्ानलेल्या जनरे्र् आपल्या र्ाि सकीबद्दलच्या जागतर्ीिे सवम श्रये डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकरानंाि देिे योग्य आिे. 

 
( न           १९३३) 

 
❦ 
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अनेक वषांपासून स्पतश्य प्रिदंूच्या छळाने पीडलेल्या व दडपलेल्या अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजार्, नवीन 
हविारािें वारे सळसळावयास लावनू आपल्या नागहरकत्वाच्या िक् कांसाठी स्पतश्य प्रिदूहवरुद्ध झगडण्यास 
अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजाला डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंीि प्रथर् गदगदा िालवनू आगें केले. जो 
सर्ाज स्पतश्य र्ानलेल्या प्रिदंूच्या नजरेस नजर हभडहवण्यास िळिळा कापर् असे त्या स्पतश्य र्ानलेल्या 
प्रिदंूहवरुद्ध अस्पतश्य सर्ाजाने अनेक हठकािी आपल्या िक् क प्रस्थापनेच्या झगड्ास र्ोंड पाडून अनेक 
आघाड्ा हनर्ाि केल्या. त्यापैकी पहिली व र् ख्य म्ििजे, 

 
     :                     

 
िी िोय. िा सत्याग्रि इ. स. १९२७ साली डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी आपल्या जबाबदारीवर 

स रू केला. या िवदार र्ळ्यािी थोडक्यार् र्ाहिर्ी अशी की, र्िाड या गावी म्य हनहसपाहलटीच्या खिाने 
सावमजहनक उपयोगासाठी िवदार नावािे र्ळे बाधंलेले आिे. या र्ळ्यावर अस्पतश्य र्ानलेल्या जार्ी सोडून 
प्रिदू, र् सलर्ान, गाढव,े क त्री, ड करे, इत्यादी सवांना र्ळ्याच्या पाण्यािा उपभोग घेर्ा येर् असे. िी 
हवषर्र्ा, िा भेदभाव एकट्या र्िाड येथेि र्ानला जार् नसून भारर्भचू्या पाठीवर असलेल्या सवम 
सावमजहनक हठकािीं िीि परंपरा िालू िोर्ी. या असल्या परंपरेस लाथेच्या ठोकरीने उडवनू आपल्या 
नागहरकत्वाच्या िक् कावंर गदा आििाऱ्याहंवरुद्ध झगडण्यािी पहिली र्ोिीर्, या र्िाड येथील िवदार 
र्ळ्याच्या सत्याग्रिाने स रू केली. या वळेी एकि गोष्ट डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी या अस्पतश्य र्ानलेल्या 
सर्ाजाच्या झोपलेल्या प्रसिाच्या छाव्याच्या र्नावर प्रबबहवली की, सावमजहनक असलेल्या सवम हठकािािंा, 
सवम र्ानवासंारखाि अस्पतश्य र्ानलेल्या जार्ीलािी उपभोग घेण्यािा कायद्याने िक् क आिे. या िक् कावर 
कोिी गदा आिू पािील र्र त्या हवरुद्ध झगडून आपला िक् क प्रस्थाहपर् करा! 

 
इ. स. १९२७ साली र्िाडच्या िवदार र्ळ्यावर, ज्यावळेी पािी भरण्याच्या सत्याग्रिासाठी, सवम 

प्रारं्ारूं्न पधंरावीस िजार हनवडक सत्याग्रिी वीरािंा रे्ळावा सनार्नी वतत्तीच्या प्रिदंूनी पाहिला; रे्व्िा 
नेिर्ीसारखा उठल्यास टल्या अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकावंर िार् टाकण्यास सोकावलेल्या सनार्नी प्रिदंूिा 
र्ो िार् लटलट कापू लागून; कासोटा हफटण्यािा प्रसंग आला असर्ा र्ो सावरण्यास व सरकारी 
अहधकाऱ्यािें पाय धरण्यास त्या िार्ािंा उपयोग िोऊ लागला! िवदार र्ळे िे सावमजहनक नसून खाजगी 
आिे आहि म्ििनू अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजाला यावळेी पािी भरू देऊन अनेक हपढ्यापंासून जर्न करून 
ठेवलेल्या व आर्च्या बापजाद्यापंासून वशंपरंपरेने िालर् आलेल्या आर्च्या 

 
             

 
भ्रष्ट िोऊ देऊ नका. जर का यावळेी या आंबेडकरी लोकानंी या िवदार र्ळ्यावर पािी भरले, र्र 

अनेक वषांपासून स्वगार् आसन ठोकून बसलेल्या आर्च्या बापजाद्यािंी इंद्राच्या स्वगारू्न नरकार् बदली 
िोण्यािे ि कूर् स टर्ील! त्याचं्या या कोलािलार् ळे रे्थील हजल्िाहधकारीिी कािी काळ गागंरले. त्यावळेी 
शारं्रे्िा भगं िोऊ नये व िवदार र्ळे सावमजहनक की खासगी िा वाद हनर्ाि झाल्याने त्या वळेेप रर्ी र्ी 



           

िळवळ जरी स्थहगर् करावी लागली असली, र्री प ढे लवकरि या िवदार र्ळ्यािा वाद हदवािी कोटार् 
िालून रे् शवेटी सावमजहनक ठरले, व डॉ. बाबासािेब आबंेडकर या झगड्ार् यशस्वी झाले. ज्या अस्पतश्य 
र्ानलेल्या सर्ाजाला या सावमजहनक हठकािी र्ानीव स्पतश्यानंी बंदी केली िोर्ी, र्ी उठली व आर्ा रे्थे 
सवम र्ानीव स्पतश्यास्पतश्य सरहर्सळ पािी भरर्ार्. 

 
“र्ला कसे सागंर्ा? र् म्िा सत्याग्रिींच्या जीवापेक्षा याक्षिी र्ाझा जीव र् ळीि अहधक र्ोलािा 

नािी. जे कािी र् र्िे िोईल रे्ि र्ाझे. र् र्िा प ढारी नार्दासारखा सत्याग्रि संग्रार्ारू्न पळाला म्ििनू 
कोिी र् म्िास हििहवले र्र र् म्िाला काय वाटेल? पळप टा म्ििनू िोिाऱ्या बदनार्ीपेक्षा या धारार्ीथी िा 
देि पडला, र्र र्ी स्वर्ःला भाग्यवान सर्जेन. र् म्िी सारे संघहटर् रिा. भाग बाईसारखे घाबरू नका. 
येिाऱ्या प्रसंगास धैयानें र्ोंड द्या. वळे पडल्यास आपि कोि आिोर् यािीिी ि िूक र्ानीव स्पतश्यानंा 
दाखवा. डॉ. बाबासािेब आबंेडकराचं्या या भाषिानें सत्याग्रिी वीरारं् जोर् संिारला व सर्ानरे्नें रथ 
ओढण्याच्या र्डजोडीस अन सरून र्ोजके सत्याग्रिी रथ ओढण्यास लागले. स्पतश्य र्ानलेल्याचं्या पूवम 
योजनेन सार ठराहवक जागेर् रथ येण्याच्या अगोदरि, स्पतश्य ग ंडानंी अस्पतश्य र्ानलेल्या सत्याग्रिींना रथ 
ओढीर् असर्ा पायार् िाट र्ारून खाली पाडिे, धक् के व ग दे्द देिे वगैरे प्रकारास स रवार् केली. रस्त्याच्या 
बाजूस असलेल्या शरे्ारं् दगडािें अगोदरि ढीग जर्वनू, रे्थे दंग्यास स रूवार् िोण्यािी वाट पिार् र्ानीव 
स्पतश्य ग ंड र्यार िोरे्. एकदािी दंग्यास स रूवार् झाली. आज बाजंूनी ज्या स्थळी डॉ. बाबासािेब उभे िोरे्, 
त्या हठकािी दगडािंा वषाव िोऊ लागला. अनेक सत्याग्रिी रक्र्बंबाळ िोऊन घायाळ झाले. 
सत्याग्रिींजवळ असलेल्या छत्रया उघडून डॉ. बाबासािेबावंर धरण्यार् आल्या. त्या सवम र्ोडल्या. 
सत्याग्रिींनी डॉ. बाबासािेबाभंोवर्ी आपल्या शरीरािंा कोट केला. असे असर्ािी डॉ. बाबासािेबानंा त्या 
िल्ल्यारं् जखर्ा झाल्या. रे् पािून खवळलेल्या सत्याग्रिींनी आपल्यावर झालेल्या िल्ल्यार्ील दगडािंा 
उपयोग शत्रू पक्षािा िल्ला परर्हवण्याकडे केला. सवम सत्याग्रिी डॉ. बाबासािेबाभंोवर्ी जर्ून त्यािें संरक्षि 
करीर् असल्याने, डॉ. बाबासािेबािंा त्या दंगलींर् खून करण्यािी र्ानीव स्पतश्यािंी र्नीषा जागच्या जागी 
राहिली. प ढे पोहलसानंी येऊन शारं्र्ा केली. स्वर्ः जखर्ी झाले असर्ािी डॉ. बाबासािेब सरकारी 
िॉक्स्पटलर्ध्ये न जार्ा इर्र जखर्ी सत्याग्रिींना त्यानंी िॉक्स्पटलर्ध्ये अगोदर पोिहवले. 

 
कोित्या अन यायारं्; डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें प ढारी म्ििून िे धीरोदात्त वर्मन, आदर, पे्रर्, 

भक्क्र् व हवश्वास उत्पन्न करिार नािी? डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी आपल्या वर्मनाने व कर्तमत्वाने 
र्ाि सकीस, स्वाहभर्ानास व स्वावलंबनास पारखा असलेला सर्ाज जागतर् करून, एका हदलाने आपल्या 
या सार् दाहयक िळवळीच्या आखाड्ार् उर्रहवला व अत्यंर् अल्पकाळार् िे लढे लढहवण्यास सर्थम 
केला. 

 
या र्हंदरप्रवशे सत्याग्रिाच्या िळवळीिा शवेट १९३५ च्या ऑक्टोबर र्हिन्यार् येवल्यास भरलेल्या 

पहरषदेर् धर्ांर्रािी घोषिा करण्यार् झाला. 
 
येवले येथे केलेल्या धर्ांर्रािी घोषिा िी जागोजाग व नाहशक येथे सर्र् साडेपाि वष ेिाललेल्या 

र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि िळवळीिा पहरपाक आिे. या घोषिेस प्रिदूधर्मर्यानंा हदलेली धर्की असे कोिी 
म्ििर्ो, र्र कोिी िा राजकीय स्टंट आिे असें म्ििर्ो. िी घोषिा िोऊन आज स र्ारे साडेसिा वष ेझाली 
आिेर् आहि ज्या अथी अजून म्ििाव ेर्से लोक धर्ांर्र करून द सऱ्या धर्ांर् गेलेले हदसर् नािीर्, त्या 
अथी िी न सर्ी ि लकाविी िोर्ी, असा आरोप अनेकाकंडून केला जार् आिे. र्ला याबाबर् असे 



           

सागंावयािे आिे की, धर्ांर्रािी घोषिा िी ि लकाविी अगर धर्की नसून र्ी आिरिार् आिलेली सत्य 
अशी गोष्ट आिे. र्ी स्वर्ः धर्ांर्रवादी आिे. र्ाझ्या घरार् असलेल्या प्रिदू धर्ाच्या पो्या, प रािे वगैरे सवम 
जाळून टाकून देवाधर्ाच्या र्ूर्ींिा हनःपार् केला आिे. प्रिदंूिा कोिर्ािी सि अगर उपासर्ापास अगर व्ररे् 
वैकल्ये कािी आिरीर् नसून, धर्म िी भोळ्याभाबड्ा जीवानंा ग ंगी आििारी अफू आिे अशी र्ाझी ठार् 
सर्जूर् आिे. उलट प्रिदू धर्ािा र्ी दे्वष्टा आिे. असे असर्ािी र्ी प्रिदू आिे असे म्िििे, या सारखा 
नादानपिा द सरा कोिर्ा असेल! र्ला जरी प्रिदूधर्म र्ान्य नसला र्रीपि र्ी द सरा धर्म जोपयंर् पत्करला 
नािी; र्ोपयंर् र्ी प्रिदू नािी असे कसे म्ििर्ा येईल? प्रिदूधर्म र्ानण्यािे सोडून जर एखादा द सऱ्या 
कोित्यािी धर्ार् न जार्ा हनधर्ी बनला र्र रे् धर्ांर्र म्ििून का र्ानू नये? हनधर्ी बनिे िे जर धर्ांर्र 
र्ानले; र्र आज अस्पतश्य सर्ाजारं्ील लाखो लोकानंी धर्ांर्र केल्यािे हविारी लोकासं आढळून येईल. 

 
                  

 
अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकारं् बि संख्य लोक सरकारी वर्नदार कार्गार आिोर्. गेल्या दिा बारा 

वषांपासून या वर्नदार र्िार, र्ागं, वहेठया लोकाचं्या इनार् जहर्नीवर जादा ज डी (पट्टी) वाढहवण्यािा 
क्रर् सरकारने स रू केला. त्याबाबर् व आिखीिी वर्नदाराचं्या कार्ाबाबर् काढलेल्या सरकारी ठरावािा 
व इर्र िोिाऱ्या अन्यायािा हविार करण्यासाठी इ. स. १९३९ र्ध्ये िरेगावं हज. नगर येथे स र्ारे ३० िजार 
लोकािंी जंगी इलाखा पहरषद डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें अध्यक्षरे्खाली भरली असर्ा सदर पहरषदेर् 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी सरकारास स्पष्टपिे कळहवले की, र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे वर्नदाराचं्या 
इनार् जहर्नीवर वाढलेली जादा ज डी व सरकारी ठरावाने वाजवीपेक्षा अहधक लादलेली कारे्, या बाबर् 
जर सरकार र्ाबडर्ोब हविार करिार नसले र्र सरकारच्या या अन्यायाहवरुद्ध सवम र्िाराकंरवीं सपं 
प कारून कोिरे्िी सरकारी कार् र्िाराकंडून केले न जाईल असा सत्याग्रि करू. प्रथर् डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरािंी वरील घोषिा सरकारने हविारार् घेर्ली नािी. योग्य काळपयंर् वाट पािून आपल्या 
र्ागिीिा हविार न करर्ा दरसाल अनेक गावारं्ील र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे लोकाचं्या इनार् जहर्नीवर 
सरकार सारखी पट्टी वाढवीर् आिे, िे पिार्ाि १९४१ च्या जून र्हिन्यार् - हनवािीिा खहलर्ा र् ंबईच्या 
ना. गव्िनमराकंडे पाठवनू, वाढवीर् असलेल्या जादा ज डीिा अन्याय र्ाबडर्ोब थाबंहवण्यािी बाबासािेबानंी 
र्ागिी केली. सरकारच्या नेिर्ींच्या हदरंगाईच्या कारभारार् ळें  या अखेरच्या खहलत्यािा व्िावा र्सा 
पहरिार् सरकारवर न झाल्याने; हसन्नर येथें १९४१ च्या आँगस्ट र्हिन्यारं् भरलेल्या सभेर् डॉ. 
बाबासािेबानंी जादा ज डी न भरण्यािा सत्याग्रि प कारला. यावळेी शरे्सारा वस लीिे वषम संपले असून 
फक्र् हसन्नर या एकाि गाविी वाढलेली जादा ज डी भरण्यािे राहिले िोरे्. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी 
जािीर केलेल्या हसन्नरच्या सत्याग्रिास र्ोंड लागल्यास आपि द्रव्यबळ व र्ािूसबळ प रव ू म्ििून इर्र 
प ढाऱ्याकंडून पत्र व्यविार स रू झाला. या झगड्ाच्या हनकालाकडे सवांिे डोळे लागनू राहिले. हसन्नरच्या 
र्िार इनार् जहर्नी, वाढलेली जादा ज डी न हदल्यार् ळे सरकारने खालसा केल्या. परंर्  र्िारानंी इनार् 
जहर्नींिा कब्जा सोडला नािी. उलट त्यारं् हपके केली, सोंगली व सारे उत्पन्न खाल् ले. 

 
शवेटी हडसेंबर १९४१ र्ध्ये सरकारने सरकारी पत्रकाद्वारे वाढलेल्या जादा ज डीिा अन्याय डॉ. 

बाबासािेब आबंेडकराचं्या र्ागिीन सार र्िकूब केला असल्यािे जािीर केले. डॉ. बाबासािेबाचं्या घोषिेिा 
हवजय झाला. 

 



           

डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या या सत्याग्रिार् ळे गोरगरीब अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकािें, िजारो 
रुपये वािले व रे् डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंा द वा देऊ लागले. वर उल् लेहखलेल्या द सऱ्या अनेक 
लिानसिान सत्याग्रिी िळवळी डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी केल्या आिेर्. स्थलाभावी त्या साऱ्यािंा 
उल् लेख येथे करिे शक्य असल्यार् ळे अत्यंर् थोडक्यार् थोड्ाशा सत्याग्रिी िळवळीिे थोडक्यार् 
वरीलप्रर्ािे विमन केले आिे. 

 
या सत्याग्रिी िळवळीर् ळेि डॉ. बाबासािेब आंबेडकर सवम साधारि जनरे्र् कल्पनार्ीर् जागतर्ी 

करू शकले. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी केलेल्या जागतर्ीर् ळेि साऱ्याचं्या पायाखाली दडपलेला अस्पतश्य 
र्ानलेला सर्ाज, अत्यरं् अल्पकाळार् खडबडून जागा झाला व आपल्या िक् कासाठी झगडू शकला. या 
साऱ्या िळवळीिे व त्यार् हर्ळालेल्या यशािे सवम श्रये डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंाि आिे. त्याचं्या ५० व्या 
वाढहदवसाच्या हनहर्त्ताने हनघर् असलेल्या या अंकािे प्रसंगी, त्यानंा आय रारोग्य लाभनू आर्च्या पददहलर् 
सर्ाजािा संपूिम उद्धार त्याचं्याि िारू्न िोवो, अशी श भेच्छा प्रगट करर्ो. 

 
( न           १९४२) 
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इ. स. १९३२ साली र् खेड, र्ा. येवला येथे सावमजहनक रस्त्यावरून पाडंवप्रर्ाप गं्रथाच्या पोथीिी हर्रविकू 
सावमजहनक रस्त्यानंी वाजर् गाजर् गावारूं्न नेर् असर्ा गावच्या स्पतश्य र्ानेल्या लोकानंी हर्रविकू 
अडहवली असर्ा, त्यावळेी रे्थे जर्लेल्या लोकानंी जो सत्याग्रि केला, त्यास प ढे ऐहर्िाहसक र्ित्त्व प्राप् र् 
झाल्याने त्यािा थोडक्यार् वतर्ान्र् देर् आिे. 

 
र्ा. २ र्ािम १९३० रोजी प्रहसद्ध असलेला नाहशकिा श्रीकाळारार् र्ंहदरप्रवशे सत्याग्रि स रू झाला 

िोर्ा. सदर सत्याग्रिािे प ढारीपि डॉ. बाबासािेब आंबेडकराकंडेि िोरे्. दर शहनवारी व रहववारी व जरूर 
भासल्यास र्ध्यंर्रीस द्धा डॉ. बाबासािेब आबंेडकर नाहशकास धावनू येर् असर्. 

 
त्याि दरम्यान प्रिद स्थानला द्यावयाच्या स्वराज्यािा हविार हवहनर्य करण्यासाठी इगं्रजानंी लंडन 

शिरी प्रिद स्थानारं्ील प्रर् ख प ढाऱ्यािंी एक गोलरे्ज पहरषद बोलाहवली िोर्ी. अस्पतश्य र्ानलेल्या वगाच्या 
वर्ीने प ढारी म्ििनू डॉ. बाबासािेब आंबेडकर व र्द्रासिे रावबिादूर श्रीहनवास यानंा बोलहवले िोरे्. 
पहिल्या गोलरे्ज पहरषदेर्ध्ये र्. गाधंींनी भाग घेर्ला नव्िर्ा. पहिल्या गोलरे्ज पहरषदेर्ध्ये स्वराज्याबद्दल 
प्राथहर्क स्वरुपािी ििा िोऊन पहरषदेिे कार् कािी हदवसासाठी र्िकूब ठेवण्यार् आले िोरे्. 

 
इ. स. १९३२ साली द सऱ्या गोलरे्ज पहरषदेर्ध्ये र्. गाधंींनी स्वर्ः भाग घेर्ला. त्यानंा काँगे्रसच्या 

वर्ीने बोलावण्यार् आले िोरे्. 
 
द सऱ्या गोलरे्ज पहरषदेर्ध्ये अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रर्ािार् 

प्रहर्हनहधत्व द्याव,े अशी र्ागिी डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी केली असर्ा त्यास गाधंीजींनी जोरािा हवरोध 
केला. अस्पतश्य र्ानलेले लोक िे प्रिदूधर्ीय असून त्यािें प ढारीपि प्रिद स्थानार्ील काँगे्रस व हर्िा नेर्ा 
म्ििून र्ी (गाधंी) करीर् असर्ो. रे्व्िा त्यानंा वगेळे अहधकार देण्यािी र् ळीि गरज नािी. 

 
या हवषयावर बरीि भवर्ी न भवर्ी िोऊन ििा झाली. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी, 

अल्पसंख्याक जर्ार्ीच्या संरक्षिासाठी काय र्जवीज करावी याबाबर् हविारहवहनर्य करण्यासाठी 
नेर्लेल्या कहर्टीप ढे आपले म्िििे हनभीडपिे र्ाडंले. अनेक इंग्रज र् त्सद्यािंी त्या हवषयावर खात्री 
पटहवली. 

 
शवेटी गाधंी व प्रिद स्थानार्ील प ढारी अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकानंा राजकारिार् खास िक् क 

देण्यास र्ोठ्ा कष्टाने कबलू झाले परंर्  अस्पतश्य र्ानलेल्या वगाच्या प्रहर्हनधींिी हनवड कशी करायिी 
म्ििून प्रश्न हनर्ाि झाला असर्ा, डॉ. बाबासािेब आंबडेकरानंी अस्पतश्य र्ानलेल्या वगांच्या प्रहर्हनधींिी 
हनवड िी ज्याप्रर्ािे अल्पसखं्याक र् सलर्ान अगर अगँ्लो इंहडयन्स अगर हििन याचं्या प्रहर्हनधीिी हनवड 
जशी स्वरं्त्र र्र्दार संघार्फे िोिार; र्शीि व्िावी म्ििून आग्रि धरला. यावळेी गींधीजींिे असे म्िििे 
पडले की, अस्पतश्य वगम िा प्रिदंूिाि एक भाग असल्याने त्याचं्या प्रहर्हनधीिी हनवड स्पतश्यास्पतश्य प्रिदंूच्या 
संय क्र् र्र्दार संघाद्वारेि व्िावी असा िट्ट धरला. यावळेी र्र गाधंीजींच्या सद सदहववके ब द्धीिा र्ोल 



           

स टून प्रिद स्थानारं्ील अस्पतश्य वगािा र्ीि एकटा प ढारी आिे; डॉक्टर आंबेडकर िा र्िारािा पोर, 
इंग्रजानंी आम्िाला हवरोध करण्यासाठी र् द्दार् आिला आिे असले िीन उद गार काढण्यापयंर् गाधंीजींिी 
र्जल गेली. त्यावळेी उभयपक्षी आर्िा प ढारी कोि म्ििून शकेडो र्ारािंा वषाव, इंग्रज र् त्सद्यावंर व 
र्ंत्रयावंर देशारं्ील लोकानंी केला. त्याि स र्ारास र् खेड, र्ा. येवला, हज. नाहशक येथे जो सत्याग्रि 
झाला, त्यािा थोडक्यार् वतत्तान्र् देऊन त्यािे पहरिार् गोलरे्ज पहरषदेवर काय झाले यािे विमन डॉ. 
बाबासािेबाचं्याि शब्दारं् आजच्या प्रसंगी करण्यािे योहजले आिे. 

 
वीस-पंिवीस वषांपूवी शिरारूं्न व खेड्ापाड्ारूं्न रिार् असलेला अस्पतश्य र्ानलेला वगम 

प्रिदूधर्ाच्या र्गरहर्ठीर् करकिून आवळला गेला िोर्ा. दरसाल श्रावि र्हिन्यारं् गावोगाव अस्पतश्य 
र्ानलेले लोक प्रिदूधर्ांच्या गं्रथािंी पारायिे करीर् असर्. कोिी पाडंव प्रर्ाप गं्रथािे पारायि लावी, र्र 
कोिी रार्हवजय लावी, र्र कोिी हशवलीलार्तर्ािे पारायि करी. गं्रथािे वािन सपंले म्ििजे सर्ाप् र्ी 
म्ििून एक हदवस अगोदर साजरा करीर्. आसपासिे लोक जर्वनू प्रदडी, भजन गार्. गं्रथािी सर्ाप्र्ी 
करीर्. सर्ाप् र्ीस आलेल्या सवम लोकानंा स ग्रास जेवि हदले जाई. त्या वहिवाटीप्रर्ािे र् खेड गावंी १९३२ 
साली पाडंवप्रर्ाप गं्रथाच्या पोथीिे रे्थील र्िार र्ंडळीने पारायि लावले िोरे्. सर्ाप् र्ीसाठी बरीि र्ंडळी 
बोलावली िोर्ी. त्याि दरम्यान नाहशकास श्रीकाळारार् र्हंदर प्रवशे सत्याग्रि िालला िोर्ा, 
सत्याग्रिार्ील प ढारी म्ििनू श्री. अर्तर्राव रिखाबं,े टी. बी. काळे, सावळेरार्जी दािी, रार्भाऊ पालजी 
र्ारू व प्रस्र् र् लेखक वगैरे र्ंडळी, र् द्दार् र् खेडला नाहशक सत्याग्रिािे लोि पोिहवण्यासाठी गेली िोर्ी. 

 
सायकंाळी स र्ारे ४ वाजर्ा सजहवलेल्या पालखीर् ‘पाडंव प्रर्ाप’ गं्रथािी पोथी, सनई वादे्य लावनू 

जयघोष करीर् आलेल्या पाि ण्यानंी, गावंच्या र्िार लोकाचं्या आग्रिावरून र् खेड गावच्या राजरस्त्यानंी 
हर्रविूक काढली. हर्रविकू वशेीर् जार्ाि गावच्या स्पतश्य र्ानलेल्या लोकानंी हर्रविूक अडहवली. 
र्िाराचं्या पाडंवप्रर्ाप गं्रथािी हर्रविूक आहि आर्च्या गावारू्न िर्रस्त्यानंी र् ळीि जाऊ देिार नािी. 
सावमजहनक रस्त्यािंी हर्रविूक अडहविे िा ग न्िा आिे म्ििून परोपरीने त्यानंा सर्जावनू सागंण्यािा 
प्रयत्न केला. पि उपयोग झाला नािी. स्पतश्य गावकरी आपली पाडंवप्रर्ाप गं्रथािी हर्रविूक गोडी 
ग लाबीने, राजरस्त्यानी जाऊ देर् नािीर् असे हदसर्ाि हर्रविूकवाल्यानंी रस्त्यावरि बैठा सत्याग्रि स रू 
केला. श्री. अर्तर्राव रिखाबंे यानंा येवल्यास त्याचं्या र्ोटारने पोलीस सबइन्स्पेक्टर व र्ार्लेदार यानंा िे 
वतत्त कळहवण्यास पाठहवले. सायकंाळच्या ४ वाजेपासून र्ो रात्रौ ८ वाजेपयंर् हर्रविूकवाले पाडंवप्रर्ाप 
गं्रथािी पोथी पालखीर् ठेवनू जागेि जागी बसून राहिले िोरे्. अग्रभागी प ढे श्री. हवठ्ठलराव रिखाबं,े 
सावळेरार्जी दािी, रुपाजी वस्र्ाद पहिलवान व प्रस्र् र् लेखक िी र्ंडळी बसली िोर्ी. स्पतश्य गावकरी 
लोकानंा वाटले िोरे् की, र्िार र्ंडळी घटका दोन घटका बसून कंटाळून उठून परर् जार्ील. परंर्  िार 
र्ास झालें  र्री सत्याग्रिी ढळर् नािीर्, िे पािून सत्याग्रिी र्ंडळींना सर्ावण्यािा गावच्या ग ंडानंी प्रारंभ 
केला. रस्त्यावरिी र्ार्ी भरभरून सत्याग्रिीच्या र्ोंडावर व अंगावर उडहवण्यािा क्रर् स रू केला. र्री 
सत्याग्रिी बसल्या जागेवरून िलर् नािीर् िे पाहिल्यानंर्र र्ग बराि केरकिरा जर्वनू बसलेल्या 
सत्याग्रिींच्या र्ोंडाप ढे, अग्रभागी र्ोठी िोळी पेटहवली. आगीच्या ज्वालािें िटके बसर् असर्ािी 
सत्याग्रिींनी जागा सोडली नािी. शवेटी रागावनू ‘र्िात्र्ा गाधंीकी जय, भारर्र्ार्ा की जय, हशवाजी 
र्िाराज की जय’ अशा घोषिा करीर् पेटर् असलेल्या त्या िोळीिी आग सत्याग्रिींच्या अंगावर उधळण्यास 
स रूवार् केली. र्री सत्याग्रिींनी आपली शांर्ी ढळू हदली नािी. एवढे करीर् असर्ािी ज्या अथी सत्याग्रिी 
आपला िेका सोडीर् नािीर् व हर्रविूक परर् नेर् नािीर्, िे पािून गावंच्या स्पतश्यवगीय आडदाडं 
लोकानंी सरपिाच्या हढगारू्न लाबंलाबं लाकडे उपसली व बसलेल्या सत्याग्रिी लोकावंर जोरािा िल् ला 



           

िढहवला. हर्रवि कीच्या र्ागच्या बाजूस बसलेले सत्याग्रिी कंटाळून पेंगले िोरे्. परंर्  गावच्या स्पतश्य 
लोकानंी र्ारार्ारीस स रवार् केल्यािा कल् लोळ ऐकून व र्ार खार् खार् त्यानंी पळ काढला. श्री. 
हवठ्ठलराव रिखाबंे यािें डोक्यारं् दोन इिं खोल व २ इंि रंुद अशी खोि पडून रे् रक्र्बंबाळ झाले िोरे्. 
प्रस्र् र् लेखकाच्या गालावर बाभळीच्या खनप टाने र्ोठी खोि पडून सबंध र्ोंड स जले िोरे्. प्रस्र् र् 
लेखकास घेरी आली असर्ा द सऱ्या हर्त्रानंीि त्यास उिलून र्राठवाड्ार् नेले िोरे्. सत्याग्रिी लोकानंा 
र्ारीर् र्ारीर् थेट र्राठवाड्ार् गावच्या स्पतश्य र्ानलेल्यानंी नेले. अनेकानंा अनेक जखर्ा झाल्या. आपि 
फार र्ोठा पराक्रर् केला असे गावकरी लोकानंा वाटून रे् पाडंवप्रर्ाप गं्रथाच्या पालखी जवळ आले. त्या 
पाडंवप्रर्ाप - गं्रथावर व पालखीवर घासलेट टाकून त्यास आग लावण्यार् आली. िे सवम प्रकार िालू 
असर्ा स्पतश्य गावकरी ‘र्िात्र्ा गाधंी की जय, भारर्र्ार्ा की जय’ इत्यादी घोषिा करीर् िोरे्. 

 
श्री. अर्तर्राव रिखाबंे येवल्यावरून येिार यािी वार्ा, गावच्या स्पतश्यवगीय लोकानंा कळली 

िोर्ी. रे्व्िा येवल्याच्या वाटेवर एक ग ंडािी टोळी घासलेट रे्लािा डबा भरून र्ो अर्तर्रावाचं्या र्ोटारावर 
ओरू्न त्यानंा र्ोटारीसि जाळण्यािा घाट घार्ला िोर्ा. परंर्  श्री. अर्तर्रावाबंरोबर पोलीस सबइन्स्पेक्टर 
व पोलीस पाटी र्सेि येवल्यािे र्ार्लेदार इ. लोक असल्याने ग ंडािंा र्ो बेर् फसला. झालेल्या 
प्रकाराबद्दल िौकशी झाली. 

 
आर्च्या नाहशकच्या ‘स्वराज्य’ पत्राच्या संपादकानंी या ज लर्ािा हधक् कार केला िोर्ा. इर्रिी 

पत्रारूं्न या अन्यायास वािा फ टली िोर्ी. परंर्  हवशषे आनंदािी बार्र्ी िी की, इंग्लंडर्धील लंडन 
टाइम्सने आपल्या र् खपतष्ठावर र् खेड सत्याग्रिावंरील र्ारिािीिी, पाडंव प्रर्ाप गं्रथाच्या िोळीिी व 
सावमजहनक रस्त्यावरून अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकानंा प्रिद स्थानार् कसे जाऊ हदले जार् नािी, यािे सत्य 
कथन केले िोरे्. र्सेि ज्या वळेी गरीब अस्पतश्य र्ानलेल्या सत्याग्रिींवर स्पतश्य र्ानलेल्या लोकानंी िल् ला 
केला, लोकानंा रक्र्बंबाळ केले, पाडंव प्रर्ाप गं्रथािी घासलेट टाकून िोळी केली; त्यावळेी लोक र्. गाधंी 
की जय, भारर् र्ार्ा की जय या घोषिा करीर् िोरे्, यािे विमन केले िोरे्. 

 
त्या हदवशी सकाळी डॉ. बाबासािेबानंी िे वतत्त वािले. त्यानंा आपल्या लोकावंर िोर् असलेल्या 

ज लर्ाबद्दल द ःखिी झाले. पि ‘द ःखार् स ख’ या म्ििीप्रर्ािे आजच्या गोलरे्ज पहरषदेच्या बठैकीर् 
आपल्या र्ागिीस िे हकर्ी व कसे पाप्रठबा देईल, याबद्दल एक प्रकारिे सर्ाधान झाले. त्याि दरम्यान 
गोलरे्ज पहरषदेर् अस्पतश्यािें प ढारी र्िात्र्ा गाधंी, की डॉ. बाबासािेब आबंेडकर? अस्पतश्य र्ानलेल्या 
लोकानंा आपले प्रहर्हनधी स्वरं्त्र र्र्दार संघाद्वारे हनवडण्यािा अहधकार द्यावयािा की, संय क्र् र्र्दार 
संघाद्वारे द्यावयािा! अस्पतश्य र्ानलेले लोक िे प्रिदू धर्ािाि एक घटक असून, आम्िी एक आिोर् म्ििनू 
गाधंी रे् खरे की, हििन र् सलर्ानापेक्षा प्रिदंूना अस्पतश्य र्ानलेले प्रिदू व दूरिे शत्रूसर्ान वाटर्ार् म्ििनू 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर म्ििर् रे् खरे! या िाललेल्या ििेला र् खेडच्या सत्याग्रिाने सर्पमक उत्तर हदलें . 
सदर लंडन टाइम्सच्या प्रर्ी डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी त्या हदवशी हवकर् घेर्ल्या व गोलरे्ज पहरषदेिे 
कार्ास स रूवार् िोर्ाि सवम सभासदानंा त्या प्रर्ी वाटल्या. 

 
लंडन टाइम्सिी जवळ असलेली शवेटिी प्रर् गाधंींच्या अंगावर हभरकावनू देऊन डॉ. बाबासािेब 

म्ििाले की, ज्या गाधंींच्या अन यायानंी ‘गाधंी की जय’, ‘भारर्र्ार्ा की जय’ म्ििून घोषिा करीर् र्ाझ्या 
लोकानंा रस्त्याने जाण्यास बंदी करावी; पाडंव प्रर्ाप गं्रथ िा प्रिदूधर्ािा जरी गं्रथ असला, र्री र्ो र्ाझ्या 
लोकाजंवळ आिे म्ििून प्रिदूनीि त्यावर घासलेट टाकून त्यािी िोळी करावी व र्ाझे लोक प्रिदूधर्ाच्या 



           

पाडंवप्रर्ाप गं्रथािंी हर्रविकू काढर्ार् म्ििनू त्यानंा रक्र्बंबाळ िोईपयंर् र्ारायिे! िे आिे भारर्ािे 
गाधंीप्रिीर् स्वराज्य! या र्ागाने आर्िा िे लोक उद्धार करिार आिेर्! त्या हदवशी जेवढी घेर्ा येईल 
रे्वढी िजेरी, डॉ. बाबासािेबानंी, गाधंींिी घेर्ली. 

 
             

 
लंडनवरून प्रस्र् र् लेखकास डॉ. बाबासािेबानंी पाठहवलेल्या पत्रार् म्िटले िोरे् की, ‘अस्पतश्य 

र्ानलेल्या वगाच्या र्ागण्यािंा प्रश्न र् खेड सत्यागतिाने सोडहवला त्याबद्दल र्ला आनंद वाटर्ो. लोकानंी 
खाल् लेल्या र्ारािे िीज झाले म्ििून र् म्िा सवांिे र्ी र्नःपूवमक अहभनंदन करर्ो, इत्यादी इत्यादी.’ 

 
अस्पतश्य र्ानलेल्या लोकाचं्या िळवळीच्या इहर्िासार् सत्याग्रिास फार र्ोलािे स्थान आिे. आहि 

म्ििून त्यािी जनरे्ला कल्पना यावी, यासाठी त्यािी धावर्ी कल्पना या लेखार् देण्यािा र्ी प्रयत्न केला. 
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“आजच्या प्रसंगी, या सर्ारंभाला र्ला िजर रािर्ा आले याबद्दल र्ी स्वर्ःला धन्य सर्जर्ो 

आहि म्ििून िा सर्ारंभ घडवनू आिल्याबद्दल र्ी येथील िालक र्ंडळीिा फार आभारी आिे. आपि 
नेिर्ी िळवळीिी ज्योर् पाजळण्यासाठी ज्या कार्िलाऊ सभा करर्ो, र्शा प्रकारिी िी सभा नािी. एका 
सन्र्ाननीय अशा व्यक्र्ीच्या अहभनंदनािी िी सभा असून हर्िे र्ित्त्व हर्र्केि र्ोठे आिे. श्री. भाऊराव 
यािंा दजा हकर्ी र्ोठा आिे, िे नव्याने सागंावयास नको. आजच्या र्ानपत्रार्ील भाषा, त्यानंा अहर्शयोक्र्ी 
वाटरे्. पि र्ाझ्यार्रे्, उलट र्ी पाण्यासारखी पार्ळ आिे. त्या र्ानाने भाऊरावािंी कार्हगरी अहधक 
अर्ोल अशी आिे. र्ला यावळेी वाईट वाटरे् रे् िे की, िा र्ानपत्र अपमि सर्ारंभ वडाळा येथील सवम 
रहिवाशारं्फे न िोर्ा, कािी लोकारं्फेि र्ो िोर्ो आिे; आहि द सरे, िा सर्ारंभ सवम र् ंबई इलाख्यार्फे, 
हनदान र् ंबई शिरार्फे र्री व्िावयास पाहिजे िोर्ा. असो! र्रीपि या गोडप्रसंगी अध्यक्षपद 
स्वीकारण्याहवषयीच्या हवनंर्ीला र्ला नािी म्ििर्ा येईना. 

 
गेल्या १० वषांच्या आपल्या सर्ाजाच्या प्रगर्ीिा जेव्िा र्ी शारं्पिे हविार करर्ो, त्यावळेी र्ाझ्या 

र्नार् वारंवार दोन हविार घोळर् असर्ार्. एकः पररे्श्वराच्या कत पेहशवाय गेल्या १९ वषार् आपल्या 
सर्ाजािी इर्की कल्पनार्ीर् प्रगर्ी झालेली नािी. गाधंींजीसारख्या प रुषाबरोबर झगडण्यार् यश हर्ळून 
आम्िास राजकीय िक् क हर्ळाले आहि आपिाला राजकारिार् सर्ानरे्िा दजा हर्ळाला. ब्राह्मि, क्षहत्रय 
याचं्या र्ाडंीला र्ाडंी लावनू कायदेर्ंडळार् बसण्यािी, त्याचं्याबरोबर हविारहवहनर्य करण्यािी सधंी िी 
केवळ ईश्वरी कत पा नव्िे काय? िे सारे हर्ळवनू घेण्याला र्ी फक्र् हनहर्त्तर्ात्र झालो आिे, असे र्ला 
वाटरे्. द सरी गोष्ट, श्री. भाऊराव गायकवाडासारख्यािें सािाय्य हर्ळाले नसरे्, र्र एकटी पररे्श्वरी 
कत पािी कािी करू शकली नसर्ी. आज जनरे्कडून र्ाझ्या कार्हगरीबद्दल जे र्ला धन्यवाद हर्ळर् आिेर्, 
त्यापैकी शकेडा ८० टक् के भाग श्री. गायवाड यािंा आिे, िे येथे नर्ूद करावयाला र्ला र् ळीि हदक् कर् 
वाटर् नािी. असा या सवमर्ोपरी लायक प ढाऱ्यािा आज जो येथे र्ानपत्र देऊन सन्र्ान करण्यार् येर् आिे, 
र्ो र्ाझ्यादृष्टीने योग्य व अपूवम असा आिे. 

 
आर्ा याप्रसंगी आपल्या िळवलीसबंंधी दोन गोष्टी सागंण्यास कािी िरकर् नािी. या प्रिद स्थान 

देशार् राष्ट्रीय काँगे्रस िी र्ोठी प्रबळ संस्था र्ानण्यार् येरे्. असे असूनिी र्ी स्वरं्त्र र्जूर पक्षािा 
सवर्ास भा का हनर्ाि केला? यािे कारि एकि की, काँगे्रसर्ध्ये ज्या भाडंवलदार वगािा अहधक भरिा 
आिे, आपले रे् हिर् करावयािे सोडून गोरगरीब, कार्गार व शरे्करी वगािे खरे हिर् कधीिी करिार 
नािीर्. र्सेि द सरा एक पक्ष कार्गार वगार् हनर्ाि झालेला आिे. या लाल बावट्याच्या िळवळीने 
श्रर्जीवी वगािे आजच्या पहरक्स्थर्ीर् हिर् िोईल प्रकवा नािी, यािी र्ला शकंा वाटरे् आहि म्ििनू या 



           

नवीन स्वरं्त्र र्जूर पक्षािी स्थापना आपिाला करावी लागली आिे. आपल्या पक्षाच्या वर्ीने गेल्या र् ंबई 
प्राहंर्क असेंब्लीच्या हनवडि कीर्, नाहशक हजल्यार्फे श्री. भाऊराव गायकवाड यािंी आपल्या पक्षार्फे 
उरे्दवार म्ििून हनवड केली िोर्ी; आहि काँगे्रसबरोबर सार्ना हदला. या हनवडि कीिा जेव्िा हनकाल 
लागला रे्व्िा काँगे्रस पक्षािा उरे्दवार पहिला येऊन त्याला १६९०० र्रे् र्र श्री. भाऊरावानंा १६६५० र्रे् 
पडली. अवघ्या २५० र्र्ािे अंर्र या उभय उरे्दवारारं् पडले खरे! पि र्ाझ्यार्रे् िा हिशबे ि कीिा आिे. 
कारि आर्च्यार्ील एक इसर् आयत्यावळेी हवरुद्ध उठला. त्यािे नाव घेिेिी याप्रसंगी योग्य वाटर् नािी. 
त्याला ४ िजार र्रे् पडली िी र्रे् हवभागली गेली नसर्ी, र्र श्री. भाऊराव गायकवाडानंी काँगे्रसच्या 
उरे्दवाराला ३७५० र्र्ानंी र्ारला असर्ा. यावरून श्री. भाऊरावािंी लायकी हकर्ी आिे यािी सिज 
खात्री पटेल. र्ला सागंावयास आनंद वाटर्ो, की, कायदेर्ंडळार् हनवडून आलेली सवम र्ािसे लायक 
आिेर्; आहि ज्या र्ािसाहवषयी कायदे कौक्न्सलर्ध्ये लोकानंा आदर वाटर्ो; त्यापैकी श्री. भाऊराव िे 
एक आिेर्. 

 
आपि स्थापन केलेल्या स्वरं्त्र र्जूर पक्षािे िरेक स्त्री-प रुषाने सभासद झाले पाहिजे. र्ी आपिास 

आव्िान देऊन सागंर्ो की, र्ी या सवम राजकारिाच्या बाबर्ीर् िागंला अभ्यास केला आिे आहि या 
अभ्यासान सार स्वरं्त्र र्जूर पक्षािा कायमक्रर् आखला आिे. ज्यानंा या कायमक्रर्ाहवषयी शकंा वाटर् असेल 
त्याने र्ाझ्याकडे याव ेत्यािंी संशयहनवतत्ती र्ी करीन; परंर्  असे न करर्ा लोकािंी हदशाभलू करिारा र्न ष्ट्य 
खास ल च् िाि असला पाहिजे. असो! काँगे्रस िी हवश्वहर्त्रािी र्ाया आिे. र्ायेहवषयी र् क्रे्श्वराने जे विमन 
केले आिे, त्यार् र् ंगूस-सापािी र्तै्री िोर्ी; उंदीर-र्ाजंरीिे दूध पीर् आिे! प्रसि व ित्ती बधूंपे्रर्ाने रािार् 
िोरे् वगैरे गोष्टी आिेर्. या गोष्टी सत्यसतष्टीर् प्रकवा व्यविारार् हकर्पर् पटर्ील? र्ीि काँगे्रसिी गोष्ट आिे. 
सर्ाजािी अशी घटना झाली पाहिजे की हर्िे प्रर् ख प ढारी हनघून गेले-हदवगंर् झाले र्री सर्ाजकायम 
अव्यािर् िालून रे् हिरकाल हटकले पाहिजे; आहि अशाि प्रकारच्या कायािी योजना झाली र्रि र्ो पक्ष 
प्रकवा सर्ाज जगार् वैभवशाली ठरेल. 
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आजच्या वर्नदार पहरषदेसाठी आर्च्या हनर्ंत्रिास र्ान देऊन आपि दूरदूरच्या हजल्यारूं्न व 

गावािून येऊन आपला अरू्ल्य वळे व पैसा खिूमन व आपल्या ससंाहरक अडििी दूर सारून येथे आला; 
याबद्दल येथील स्वागर्र्ंडळार्फे व स्थाहनक र्ंडळीर्फे आपले ज्या र्ऱ्िेने स्वागर् व्िावयास िव े र्से 
आम्िास करर्ा न आल्याने वाईट वाटून आपल्या स्वागर्ारं् पडिाऱ्या उिीवबेद्दल आपि आम्िास आपल्या 
स्वागर्ार् पडिाऱ्या उिीवबेद्दल आपि आम्िास र्ाफ कराल, असा दृढ भरंवसा आिे. 

 
आजिी िी पहरषद का बोलवावी लागली, यािें थोडक्यार् हवविेन आपिास पाठहवलेल्या 

हनर्ंत्रिारं् केले असल्याने आपिासं हि त्यािी कल्पना आली असेलि. 
 

       
 
अस्पतश्य र्ानलेल्या वगार्ील बि संख्याखं असा वगम स्वर्ःला वर्नदार म्ििून म्ििवीर् आिे. त्या 

वर्नािी िालर् काय आिे. िे फारि थोडे लोक जािर्ार्. या वर्नाच्या फंदारं् ग रफटलेल्यािंी सवम र्ऱ्िेने 
कशी अवनर्ी झाली आिे, िे उदािरिे न देर्ािी सिज सर्जण्यासारखे आिे. ज्या वर्नािा आपि 
कल्पनेबािेर अहभर्ान बाळगर्ा रे् वर्न काय आिे, त्यारं् अडििी काय आिेर्, काय केले असर्ा त्या 
अडििी दूर िोर्ील व आपली उन्नर्ी करण्यास त्यायोगे र्दर् िोईल, यािा आजवर व्िावा र्सा हविारि 
अजून झाला नािीं. याि बाबीिा हविार करण्यासाठी र् ंबईस पाि-सिा वषापूवी एक वर्नदार र्िार 
पहरषद िोऊ शकली नािी. र्थाहप अस्पतश्य र्ानलेल्या वगार्ील बि संख्याकं लोकाचं्या जीवनाशीं हनगडीर् 
असलेल्या या वर्नािा आपि सवांनी एकत्र जर्ून हविार करावयास िवा आिे, आहि म्ििूनि आजिी िी 
पहरषद बोलवावी लागली आिे. 

 
        

 
आपलें  एकरे्व परर्पूज्य प ढारी व आजच्या सभेिे अध्यक्ष डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी इ. स. 

१९२८ साली र् ंबई कायदेर्डंळारं् र्िार वर्न द रुस्र्ी हबल र्ाडंले असर्ा त्या वळेी त्यानंी जागोजाग सभा 
भरवनू व वर्मर्ानपत्राद्वारे या वर्नािा पोकळपिा आपल्या हनदशमनास आिला असल्याने त्या गोष्टींिा 
प नरुच् िार करून आपला अर्ोल वळे घेऊ इक्च्छर् नािी. र्थापी या वर्नार् अलीकडे उद भवलेल्या 
अडििी व खािखळगे आपल्याप ढे र्ाडूंन त्याबाबर् हविार करा, असे र्ला आपिासं नम्रभाव ेस िवावयािे 
आिे. 

 
 



           

            
 
वर्नदार घराण्यारं्ील दरेक र्ािसास आपल्या वर्नाबद्दल अहभर्ान वाटर् असर्ो. र्िार, र्ागं, 

वहेठया वगैरे वर्नदाराखेरीज इर्रिी अनेक जार्ींर् वर्नदार आिेर्. परंर्  त्याचं्या वर्नाशी र्िार, र्ागं, 
वहेठया याचं्या वर्नािी र् लना केल्यास, त्यारं् जर्ीन अस्र्ानाइर्के अंर्र हदसेल. एकीकडे इर्र वर्नदार 
आपल्या वर्नाच्या हजवावर र्ानसन्र्ानािे व खाऊन हपऊन स खी असे जीवन कंठर्ार्; र्र त्याच्या उलट 
अपर्ानाने गडगंज भरलेले व सदा दाहरद्र्याच्या खोलखोल गरे्र् आम्िास लोळण्यास लावीर् असलेले 
आर्िे िे वर्न द सरीकडे; आपल्या त्या वर्नािी यापेक्षा द सरी काय थोरवी विावी? 

 
                    

 
या वर्नाकहरर्ा आपि भोगीर् असलेले कष्ट, सोशीर् असलेल्या आपदा व जगाच्या इहर्िासारं् 

र्ोड न हर्ळिारा असा आपि दाखवीर् असलेला प्रार्ाहिकपिा िी अविमनीय आिेर्. आज दरेक गावंिा 
वर्नदार र्िार अगर र्ागं अगर वहेठया म्ििाल, र्र कोिरे् दृश्य आपल्या दृष्टीसर्ोर उभें रािर्ें? िार्ारं् 
काठी व अनवािी भटकिारा र्ािूस पाहिला की, िा वर्नदार बच् िा असावा अशी कोिासिी सिज कल्पना 
येरे्. सवमस्वीं वर्नावर अवलंबून असलेल्या वर्नदार र्िार र्ागं व वहेठया यािें िे विमन आिे. त्यािंी वस्र्ी 
जर पािाल र्र गावंाच्या पूवम बाजूस अगर गैरसोईच्या हठकािी अशी सवमसाधारिपिे असायिी. घरार्ला 
संसार म्िटला म्ििजे थोडी गाडगी-र्डकी व सकाळी जेवला र्र संध्याकाळी हर्ळेल कीं नािी. यािी 
पंिाईर्. अशा कठीिावस्थेर् हदवस कंठीर् असर्ािी िजारो रुपयािंा सरकारी वसूल हबनबोभाट सरकारी 
हर्जोरीर् नेऊन भरिारा र्िार, र्ागं, वहेठया याचं्या प्रर्ाहिकपिास जगाच्या इहर्िासारं् र्ोड हर्ळिार 
नािी. िे सवम कार् करर्ाना - 

 
                   

 
असा अहभर्ान िा गरीब बापडा बाळगीर् असर्ो. स्वर्ःला कधी वर्नदार र्र कधी सरकारी नौकर 

म्ििून घेऊन िा स्वर्ःिे सर्ाधान र्ानीर् असर्ो. परंर्  र्ला त्याबाबर् असा प्रश्न करावयािा आिे की, 
जगाच्या पाठीवर वर्नदार र्िार, र्ागं अगर वहेठया याचं्याइर्का कंगाल, सवांनी लाथेखालीं र् डहवलेला 
असा इर्र जार्ीर्ील एकर्री वर्नदार सापंडेल काय? सापंडिार नसल्यास का नािी यािा कधी आपि 
हविार केला आिे काय? द सरे असे की, आपि स्वर्ःला सरकारी नौकर म्ििनू म्ििहवर्ो व सरकारिी 
आपिास खालच्या दजािे नोकर म्ििाहवरे्, या बाबर्िी र्ला असा प्रश्न हविारावयािा आिे की, सरकारी 
झाडून सारे नोकर घेर्ले र्र गावकार्गार र्िार, र्ागं वहेठया याचं्यापेक्षा ंहनकत ष्टावस्थेर् असलेला व सवम 
र्ऱ्िेने गाजंलेला असा एकर्री सरकारी नोकर सापडेल काय? जर र्सा सापंडिार नसेल र्र या 
नोकरीिी इर्की र्ार्ब्बरी का?ं ज्या सरकारिी आपि आजवर इर्ानेइर्बारे नोकरी केली त्यानंी 
आपिास, 

 
“                 
              ” 

 



           

या म्ििीपेक्षा वगेळ्या र्ऱ्िेने र् ळीि वागहवले नािी. या सवम गोष्टींिा आपि हविार करावयास िवा 
आिे. 

 
वर विमन केलेल्या पहरक्स्थर्ीर् जीवन कंठीर् असलेल्या वर्नदार र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे 

लोकािें नष्टियम सपंले नसल्यार् ळेि की काय, सरकारनी अशा असाय क्स्थर्ीर् त्यानंा अहधक हपळण्यािा 
क्रर् स रू केला. 

 
                               

 
आजवर दरेक गावच्या वर्न रहजस्टरी गावंच्या सवम प्रर् ख असलेल्या र्िार लोकािंी नोंद असे. िी 

संख्या कािी गावारं् िार र्र कािी गावार् आठ र्र कािी गावार् बारा र्र कािी सोळा र्र कांिी गावारं् 
बत्तीस अगर त्यािूनिी अहधक नोंदलेली हदसेल. वर्न रहजस्टरी गावकार्गार र्िार म्ििून जरी िी र्ोठी 
संख्या नोंदलेली असली, र्री नेिर्ी कार्ाच्या गरजेप्रर्ािे हकत्येक गावी एक, र्र हकत्येक गावंी दोन र्र 
हकत्येक गावंी जास्र्ीर् जास्र् िार र्िारि नेिर्ी सवम सरकारी कारे् करीर्. र्ात्र वहरष्ठ अहधकारी 
हफरर्ीवर आले म्ििजे वर्न रहजस्टरी नोंद असलेले व नसलेले असे सवम र्िार िजर रािून कार् करीर्. 

 
             

 
परंर्  डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी हनद्राधीन असलेल्या अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजार् नविैर्न्य 

व अविमनीय अशी जागतर्ी, अत्यंर् अल्प काळार् हनर्ाि करून, जागोजाग र्ाि सकीसाठीं लढे हनर्ाि 
केले. र्िाडिा िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि, नाहशकिा काळारार् र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि, रार्क ं ड सत्याग्रि, 
र् खेडिी सावमजहनक रस्त्यािी हर्रविूक व जागोजाग सावमजहनक हवहिरींवर सर्ानरे्ने पािी भरण्यािे 
लढे, वगैरे िळवळींनी स्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजािे हपत्त खवळले. ज्या ज्या भागारं् या िळवळी झाल्या त्या 
त्या भागार्ील अस्पतश्य र्ानलेल्या जनेर्र् त्यानंी दे र्ाय धरिी ठाय अशी क्स्थर्ी या सर्ाजािी केली 
असर्ािंी र्ो डगर्गर् नािी; असे पिार्ािं सरकारी नोकरीर् असलेल्या कारस्थानी स्पतश्यवगीय लोकानंी 
या गरीब लोकानंा सरकारी कायद्याच्या किाट्यार् पकडून छळण्यास स रुवार् केली. ज्या गावंच्या वर्न 
रहजस्टरी हजर्के र्िार नोंदले असर्ील, त्या सवांनी सकाळपासून संध्याकाळपयंर् गावच्या िावडीवर 
बसाव े म्ििनू बजावले जाऊन, जर का त्यार् एखाद्याकडून िजर रिाण्यारं् कसूर झाली की वहरष्ठाकडे 
हरपोटम. सरकारी अहधकारी गावंी आले असर्ा ंगावंकार्गार र्िारानंा पाठव घोड्ाला घास आिण्यास, 
अगर जा आि खारे्दाराला बोलावनू, अशी कारे् पाटील र्लाठ्ानंी सागंून, शवेटी र्िारावर िरफडर् 
असलेल्या पाटील र्लाठ्ानंी अहधकाऱ्यािें कान, र्िाराहंवरुद्ध ििाड्ा सागंनू भरवावरे् “रावसािेब 
येथील र्िार फारि र्गरूर आिेर्. गावार्ील सरकारी कार् कधीि करीर् नािीर्. आजस द्धा र् म्िी येिार 
िे त्यानंा कळहवले असर्ािी रे् आज येथे आले नािीर्.” वगैरे वगैरे. रावसािेब बनलेल्यास एवढे प रे. त्यानंी 
लगेि र्ाल क्यािे हठकािी जार्ाि र्िारानंा दंड केला असल्यािा ि कूर् गावी पाठवावा. दाहरद्र्याच्या 
पंकारं् पडलेल्या र्िाराकंडून त्यािंी र्डकी-गाडगी अगर र्ोट्या कष्टाने कच् िाबच् िानंा खाऊ 
घालण्यासाठी जर्ा करून ठेवलेला िंदा हललावानें हवकून दंड वसूल करण्यािी वळे वाट पािर् बसलेले 
पाटील र्लाठी, ि कवीर् नािीर्. 

 



           

अशा शकेडो र्िारानंी सरकारी कारे् केली नािीर् म्ििून िजारो रुपये दंड गेल्या १० वषांच्या 
अर्दानीर् सरकारने केला. नाहशक हजल्यार् र्र हवल्िोळी, प्रत्रबक वगैरे गावंिी र्िारवर्ने खालसा 
करून त्याचं्या इनार् जहर्नी कािी वषें द सऱ्यास हदल्या. याबाबर् प्रत्यक्ष िौकशी करर्ा ं प्रत्रबकच्या 
कार्गार र्िाराकंडून असे कळले कीं, ज्यावळेी नाहशक प्रारं्सािेब गावंी आले त्यावळेीं र्िारानंी सवम र्ऱ्िेने 
त्यािंी सरबराई केली. त्यार् ळे प्रारं्सािेबानंी सरं् ष्ट िोऊन त्या र्िारासं िागंले कार् केल्याबद्दल रु. २ 
बक्षीस हदले. असे असर्ािी प्रारं्सािेब र्िारािें वर्न खालसा करर्ानंा म्ििर्ार् की, ज्यावळेी प्रत्रबकगावंी 
भेट हदली त्यावळेीं एकिी र्िार रे्थे िजर नव्िर्ा. रे्थील र्िार सरकारी कारे् करीर् नािीर्. म्ििून 
त्यािंी इनार् जर्ीन खालसा केली आिे. परंर्  प्रारं्ािा र् क् कार् प्रत्रबकास असर्ा र्िारानंी त्याचं्याकहरर्ा 
केलेल्या कार्ाबद्दल त्यानंी रु. २ बक्षीस हदले असूनिी र्िार रे्थें िजरि नव्िर्ा असे का म्ििर्ा, म्ििून 
प्रारं्सािेबास हविारर्ा त्यानंी साहंगर्ले की, ज्याला रु. २ र्ी बक्षीस हदले र्ो र्िार नव्िर्ा, असें पाटील 
र्लाठी वगैरे लोक म्ििर् िोरे्. र्ला र्िार कोि िे कसे सर्जिार? परंर्  ज्या र्िारास रु. २ बक्षीस हदले 
िोरे् त्यासंि सर्क्ष प्रारं्सािेबापं ढे उभे करर्ािं त्यािंा भ्रर्हनरास झाला व खेद प्रदर्मशर् करून द सऱ्या 
वषापासून खालसा केलेलं वर्न र्िारास परर् हदले. असल्या र्ऱ्िेच्या ि का गावंकार्गार र्िाराचं्या 
बाबर्ीर् सरकारी अहधकाऱ्याकंडून वारंवार िोर् असर्ार्. 

 
                  

 
वर विमन केलेला छळ अप रा वाटूनि कीं काय, सरकारी अहधकाऱ्यानंी दहरद्री असलेल्या वर्नदार 

र्िाराचं्या इनार् जहर्नींवर जादा पट्टी ऊफम  ज डी वाढहवण्यािा उपक्रर् स रू केला. ज्या सरकारी म्ििनू 
गिल्या गेलेल्या गावंकार्गार र्िारािंा िहरर्ाथम सरकारी वर्न म्ििनू असलेल्या इनार् जहर्नीच्या व इर्र 
उत्पन्नावर धड िोईना, म्ििून दररोज गावार् क टके र्ागून जीवन कंठिारा व सवम शरे्साऱ्याच्या रकरे्िी 
र्ाल क्याच्या हठकािीं ने-आि करिारा िा इनार्ी र्न ष्ट्य आपल्या जहर्नीस असलेली ज डी पट्टी देण्यासिी 
जेथे नेिर्ी असर्थम असर्ो. अशा या सरकारी पि दहरद्री असलेल्या नोकराच्या इनार् जहर्नीवर जादा 
ज डी वाढहवण्यािा सरकारने सपाटा स रू करावा िे आियम आिे. 

 
              

 
र्िार इनार् जहर्नीवर जादा पट्टी वाढहवर्ाना र्ी हनवडक र्ाल क्यारं्ील हनवडक अशा दिाबारा 

गावावंर दरसाल बसहवण्यार् येऊ लागली. जर सवम गावावंर जादा पट्टी एकदर् वाढहवली जाईल र्र 
त्यार् ळें  लोकक्षोभािा डोंब उसळेल या भावनेने सरकारनी वरील धोरि आखले असल्याने गेल्या दोन िार 
वषांर् नाहशक हजल्यार्ील खालील गावावंर खालीलप्रर्ािे जादा पट्टी वाढहवली असून त्या गावंच्या 
वर्नदार र्िारानंा अहधक दाहरद्र्याच्या खाईर् गाडले आिे. 

 
 . 
  . 

                     
          

                
     

                  
                  

        ? 
१ कािंनगावं इगर्प री २०·८-६ कार्गार र्िारािंी संख्या 

कर्ी केल्यार् ळें. 
नािी. 

२. कसबे र् केिे हनफाड ४८·०-० ” नािी. 



           

३. ओझर हनफाड १५४·८-० ” नािी. 
४. सोनेवाडी हनफाड १२·१५-० ” नािी. 
५. वसनगावं हनफाड १७·०-० ” नािी. 
६. प्रपपळस हनफाड ११२·०-० ” नािी. 
७. करंजगावं हनफाड ८·०-० ” नािी. 
८. खेडलेझ ंगे हनफाड २५·०-० ” नािी. 
९. नादूंरर्ध्यरे्श्वर हनफाड २१·८-० ” नािी. 
१०. वाकेद हनफाड १६·१२-० ” नािी. 
११. हशरवाडेवाकेद हनफाड ३२·१०-० ” नािी. 
१२. क रंदगावं हनफाड २३·८-० ” नािी. 
१३. सोकोरा हनफाड ६३·४-० ” नािी. 
१४. रवळस हनफाड १०·०-० ” नािी. 
१५. म्िाळसाकोरे हनफाड ९८·२-४ ” नािी. 
१६. देवळाली नाहशक ९४·७-११ ” नािी. 
१७. आडगावं नाहशक ७७·०-० ” नािी. 
१८. काबंटवाडे नाहशक ७·१४-० ” नािी. 
१९. िाडेगावं नाहशक १५·३-० ” नािी. 
२०. िेिडी ब द क नाहशक ३१·१५-० ” नािी. 
२१. र्खर्लाबाद नाहशक ६६·३-० ” नािी. 
२२. म्िसरुळ नाहशक ६७·४-० ” नािी. 
२३. सार्नगावं नाहशक १६·१०-६ ” नािी. 
२४. कोटर्गाव नाहशक २३·०-० ” नािी. 
२५. िादं शी नाहशक ४६·१४-० ” नािी. 
२६. पळंसे नाहशक १२·७-६ ” नािी. 
२७. लाखलगावं नाहशक २९·१-० ” नािी. 
२८. प्रशदे नाहशक २३·१-० ” नािी. 
२९. आंबाड ब ॥ नाहशक ७·७-० ” नािी. 
३०. द गावं नाहशक ७१·७-० ” नािी. 
३१. ब्राह्मिवाडे नाहशक १८·०-६ ” नािी. 
३२. नाहशक नाहशक १७९·११-० ” नािी. 
३३. लखर्ापूर प्रदडोरी ११·९-० ” नािी. 
३४. उंब्राळे ब ॥ प्रदडोरी ६·०-० ” नािी. 
३५. बडिेर िादंवड १५६·१-० ” नािी. 
३६. कोल्िापूर कळवि ७·४-० ” नािी. 
३७. र् खेड येवला २८·१२-० ” नािी. 
३८. उंदीरवाडी येवला ११·४-० ” नािी. 
३९. र्नर्ाड नादंगावं १५·७-० ” पूवी जे टपाल 

र्िाराकरवी पाठहवले 
जार् िोरे् रे् आर्ा 

दरसाल वरील गावंच्या 
र्िारानंा द्यावी लागर् 

रक्कर् रु. १८११·८-३ ” 



           

असलेली वाढलेली ज डी 
पट्टी. 

पोस्टानें पाठहवले जार् 
आिे. 

 
त्यािप्रर्ािें इनार् जहर्नीिे हर्ळिारे उत्पन्न अल्प असल्यानें दरसाल ठराहवक र् शाहिरा (पगार) 

सरकारारू्न हर्ळर् िोर्ा, र्ो नाहशक हजल्यार्ील खालील गावािंा बंद केला आिे. 
 

 .   .                                          
            . 

१. करंजगावं हनफाड १० 
२. प्रपपळस हनफाड ५ 
३. म्िाळसाकोरे हनफाड ६ 
४. रवळस हनफाड ५ 
५. वसनगावं हनफाड ७ 
६. नादूंरर्ध्यरे्श्वर हनफाड ६ 
७. टाकळी प्रविूर हनफाड ७ 
८. देवळाली नाहशक १० 
९. भगूर नाहशक १० 
१०. िेिडी नाहशक ६ 
११. र्खर्लाबाद नाहशक ८ 
१२. म्िसरूळ नाहशक ७ 
१३. गंगापूर नाहशक ७ 
१४. पळसे नाहशक ८ 
१५. लाखलगावं नाहशक ५ 
१६. प्रशदे नाहशक ७ 
१७. अंजनेरी नाहशक ७ 
१८. प्रत्रबक नाहशक ११-४-८ 
१९. उंब्राळेब ॥ प्रदडोरी १०-०-० 
२०. बालखेड प्रदडोरी १५-०-० 
२१. वडिेर िादंवड १४-०-० 
२२. दहिवड िादंवड ६-०-० 
२३. उंदीरवाडी येवला १-८-० 
  गावंकार्गार र्िारािंा एकूि 

दरसालिा बंद केलेला पगार १७८-१२-८ 

 
र्सेि सावमजहनक कायासाठी र्िाराचं्या इनार् जहर्नी सरकारनें कायद्यानें घेर्ल्या असर्ा ं त्या 

जहर्नीबद्दल न कसान भरपाई सरकारच्या ज्या त्या खात्याकडून आली र्ी सवम सरकारनें सरकारी 
हर्जोरींर् ठेवली आिे. त्या रकरे्वरील फक्र् व्याज र्िारानंा हदलें  जार्ें. त्या व्याजापैकीं नाहशक 
हजल्यारं्ील खालील गावांना हर्ळर् असलेले व्याज सरकारनें देण्यािे बंद करून र्ी रक् कर् सरकारजर्ा 
करण्यािा अन्याय िालहवला आिे. 



           

  गावं  सरकार, र्िारािंी जप् र् करीर् असलेली रक् कर् 
 १ देवळाली  २२-०-० 
 २ भगूर  १७५-०-० 
   एकूि रुपये १९७-०-० 

 
रे्व्िा ंएकट्या नाहशक हजल्यारं्ील वर्नदार र्िारािंी हपळिूक करून दरसाल खालील रक् कर् 

सरकार आपल्या हर्जोरींर् आज कोंबीर् आिे. 
 

रक् कर् रुपये १८९१-८-३ वाढलेल्या ज डी पट्टी द्वारे. 
” ” १७८-२-८ हर्ळिारा वार्मषक पगार बंद करून. 
” ” १९७-०-० इनार् जहर्नीच्या रकरे्वरील 
 एकूि रु. २२६७-४·११ व्याज सरकारजर्ा करून. 
 

एकूि एकट्या नाहशक हजल्यारं्ील ४० गावाचं्या वर्नदार र्िारानंा हपळून सरकार दरसाल एकंदर 
रक् कर् रुपये २. ६७-४-११ जादा भ दंड र्िारानंा भरण्यास भाग पाडीर् आिे. गावंकार्गार र्िार िे र्ूळिेि 
कंगाल असून अंगास अंगभर वस्त्र नािीं र्र पोटास दोनवळेा जेर्रे्र् हर्ळण्यािी र्ारार्ार. गावारं् र् कडे 
र्ागून आपल्या आय ष्ट्यािे कष्टर्र हदवस कंठिाऱ्या गोरगरीब व प्रार्ाहिक असलेल्या र्िारािंी हपळिूक व 
गाजंिूक करून सरकारनीं आपली र् ंबडी भरण्यािा आखलेला िा नवा उपक्रर्. 

 
               

 
नािी असे कोि म्ििेल? नाहशक हजल्याखेरीज इर्रिी हजल्यार् िा ज लूर् िालू आिे. र्िाराचं्या 

क ट ंबारं्ील प्रिडू हफरू लागलेल्या पोरापंासून र्ो म्िार्ाऱ्यापंयंर् सवांनी कष्ट करकर करावे, र्री पोटास 
धड हर्ळण्यािी र्ारार्ार असलेल्या लोकािें रक्र्शोषि करून त्यानंा िालिाल करून र्ारण्यािा 
सरकारिा िा प्रयत्न नािी का? 

 
                   

 
या ज लूर्ािा प्रहर्कार आम्िी शक्य त्या र्ऱ्िेने केलाि पाहिजे. कारि एक म्िि आिे की, The last 

straw breaks the camels back ओझे वािािाऱ्या उंटासारख्या प्राण्यावरस द्धा हजर्के ओझे ठेवावयास 
िव े त्यापेक्षा एक गवर्ािी काडीस द्धा त्यािे कंबरडें र्ोडू शकरे्. त्यािप्रर्ािे आम्िा वर्नदारंािें 
आर्मथकदृष्ट्ट्या उत्पन्न वाढवनू अंगभर वस्त्र व पोटभर अन्न हर्ळेल यासाठीं आम्िी र्ागिी करीर् असर्ा ं
सरकारने आर्च्या वर्नावर जादा पट्टी वाढहवण्यािा उपक्रर् स रु करून आर्िे कंबरडे र्ोडण्यािा घाट 
घार्लेला हदसर्ो. यासाठीं यािा आम्िी वळेीि प्रहर्कार केला पाहिजे. 

 
                        

 
ज डी वाढहवण्यािी खालील कारिे सरकारकडून हदली जार्ार्. 
(१) कार्गार र्िारािंी संख्या कर्ी केल्यार् ळें  ज डी वाढहवली जार् आिे. 



           

(२) ज्या हठकािी र्िार इनार् जर्ीन वाजवीपेक्षा अधीक आिे त्या हठकािी ज डी वाढहवली जार् 
आिे. 

 
आर्ा आपि सरकार देर् असलेले पहिले कारि पिा. ‘कार्गार र्िारािंी संख्या कर्ी केल्यार् ळें 

ज डी वाढहवली जार् आिे!’ आपिास र्ािीर् आिे की दरेक गाविे र्िार, र्ागं वहेठया वगैरे लोक आपली 
नाव ेवर्न रहजस्टरी नर्ूद करण्यारं् भषूि र्ानीर्. त्यार् ळें  कोठे आठ र्र कोठे बारा, र्र कोठे सोळा र्र 
कोठें बत्तीस अशी संख्या वर्न रहजस्टरी नर्ूद असें. परंर्  िे सवमि लोक सरकारीकारे् करीर् असे नसून 
त्याचं्यापैकी फक्र् कार्ाच्या गरजेप्रर्ािे कोठे एक र्र कोठे दोन र्र कोठे िार असे पाळीपाळीने 
कार्ासाठी र्िार हदले जार्. िी गोष्ट सवांना र्ािीर् आिे. परंर् , डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें नेर्तत्वाखाली 
खडबडून जागा झालेला िा सर्ाज सर्ानरे्िे लढे लढर्ो; त्यािी कंबरर्ोड करण्याच्या इराद्यानें काढलेली 
िी क्लत प् र्ी आिे. हजर्के र्िार सरकारी कार् नेिर्ी करीर्, हर्र्केि र्िार नेर्ण्याच्या नावाखाली व जे 
कार्ास नव्िरे्ि त्यानंा कर्ारूं्न र्ोकळे केल्याच्या सबबीखाली िा बनाव सरकार घडवनू आिीर् आिे. 
रे्व्िा िी गोष्ट सूयमप्रकाशाइर्की स्पष्ट झाली आिे की, सरकारनी ज डी वाढहवलेल्या गावंी कार्गार 
र्िारािंी संख्या र् ळीि कर्ी केली नसून, हजर्के र्िार पूवी सरकारी कार् करीर् हर्र्केि आज करीर् 
आिेर्. द सरे असें कीं, 

 
                 ? 

 
सरकारकडून असें सागंण्यार् येरे् की, सरकारने दयाळू िोऊन कार्गार र्िारािंी संख्या कर्ी 

करून, कर्ी केलेल्या र्िारानंा स्वरं्त्र धंदा करण्यास र्ोकळे केलें  आिे; व त्याबद्दल त्याचं्या इनार् 
जहर्नीवर र्ार् ली ज डी वाढहवली आिे. यावर आर्िे असे म्िििे आिे कीं, सरकार म्ििर्ें त्याप्रर्ािे 
घटकाभर आपि र्ानंू की ज्या गावंी कार्गार र्िारािंी र्ोठी संख्या वर्न रहजस्टरी असून रे् सवम कार् 
करीर् िोरे्. त्याचं्यापकैी प ष्ट्कळानंा आर्ा नोकरीरू्न र् क्र् केले आिे. म्ििजेि जेथें ८ अगर १२ अगर १६ 
अगर ३२ असें गावंकार्गार र्िार असर्ील रे्थे १ अगर २ अगर ४ असे र्िार, सरकार सध्या नेर्रे् व 
त्यार् ळें  र्िार इनार् जहर्नीवर ज डी वाढहवरे्. र्र आर्ा असा प्रश्न उद भवर्ो की, ज्या वळेी गावंकार्गार 
र्िारािंी र्ोठी संख्या, सरकार म्ििरे् त्याप्रर्ािें कार्ास िोर्ी त्या वळेी जे सरकारी कार् रे् करीर् त्या 
कार्ापैकी र्िारािंी संख्या कर्ी करण्यानें त्यािंी हकर्ी कारे् कर्ी केली आिेर्? त्यावर सागंण्यारं् येरे् की 
एकिी कार् कर्ी केलेलें  नािी. र्र र्ग जी कारे् कार्गार र्िाराचं्या र्ोठ्ा संख्येकडून पूवी करवनू घेर्ली 
जार्, र्ीि जर लिान सखं्येकडून म्ििजेि थोड्ा लोकाकंडून करवनू घ्यावयािी असर्ील र्र त्या 
नेर्लेल्या थोड्ा कार्गारर्िारावंर कार्ािा जादा बोजा पडिार नािीं काय? थोड्ा र्िारावंर कार्ािा 
जादा बोजा पडिार असल्यास त्यानंा सरकार जादा पगार अगर वरे्न देरे् काय? या प्रश्नािंी सरकारी 
उत्तरे अशी की, ‘नेर्लेल्या थोड्ा र्िारावंर कार्ािा जादा बोजा पडेल व त्यािा र्ोबदला सरकार त्यानंा 
कािंी जादा वरे्न देर् नािीं.” िे जर खरे र्र सरकारिा, िा गरीब कार्गारर्िारावर धडधडीर् ज लूर्ि 
नािीं काय? जे सरकार र्ोठ्ा उजळ र्ा्याने सागंरे् की, कार्गार र्िारािंी संख्या कर्ी केल्यार् ळें  जादा 
ज डी वाढहवली आिे, त्या सरकारास असे हविारावयास िव ेकी ज्या नेर्लेल्या थोड्ा कार्गार र्िारावंर 
कार्ािा जादा बोजा पडर् आिे, त्यानंा जादा वरे्न का देण्यार् येर् नािी? या प्रश्नास सरकार जवळ उत्तर 
नािी. म्ििजेि आर्िे म्िििे असे की, सरकारला गावंकार्गार र्िाराचं्या इनार् जहर्नीवर 
कार्गारर्िारािंी संख्या कर्ी करण्याच्या ढोंगाखाली जादा ज डी र् ळी वाढहवर्ाि येर् नािी. 

 



           

द सरे कारि सरकारकडून साहंगर्ले जारे् की, ज्या गावंी र्िारानंा वाजवीपेक्षा अहधक इनार् 
जर्ीन आिे, त्या गावंीि इनार् जहर्नीवर जादा ज डी वाढहवली जार् आिे. त्या दृष्टीनें हविार करर्ा 
र्िाराचं्या इनार् जहर्नी या ज्या त्या गावंच्या सवम र्िारारं् त्याचं्या आिेवारी प्रर्ािे स रवार्ीपासून 
हवभागल्या गेल्या आिेर्. या हवभागलेल्या जहर्नींवर आज एकिी र्िार क ट ंब स खाने कालक्रर्ि कहरर्ाना 
हदसावयािे नािी. उलट जो या वर्नावर अवलंबून बसर्ो, र्ोि सवार् कंगाल असर्ो अशी क्स्थर्ी आज 
आिे. अशा क्स्थर्ीर् इनार् जर्ीन अहधक उत् पन्नािी असल्याने त्यावंर जादा पट्टी वाढहवण्यािे जे कारि 
सरकार सागंरे्, रे् गैरसर्ज पसरहविारे व खोटे आिे. 

 
                               

 
ज्या ज्या गावंच्या र्िार इनार् जहर्नीवर जादा ज डी वाढली आिे र्ी देर्ा देर्ा र्िारािें कसे व 

हकर्ी िाल िोर्ार् यािी कल्पना केलेलीि बरी. ज्या लोकानंा असलेली ज डी पट्टी देर्ा देर्ा नाकी नऊ 
येर्ार्, त्यानंी वाढलेली ज डी पट्टी कशी द्यावी? नादूंरर्ध्यरे्श्वर र्ा. हनफाड हज. नाहशक या गावंच्या २६ 
र्िारावंर जप् र्ीिी वारंटे काढून त्या इनार् जहर्नीवर वाढलेली जादापट्टी रक् कर् रुपये २१६-८-० त्यािंी 
र्डकी-गाडकी व भाडंीक ं डी जप् र् करून र्ी जािीर हललावानें हवकून त्यानंा अन्नाला र्ोर्ाद करून वसूल 
केली आिे. अशाि र्ऱ्िेने वाढलेली ज डी दरेक गावारूं्न वसूल केली जार् आिे. सरकारच्या या कत त्यािंा 
संर्ाप न येिारा र्न ष्ट्य हवरळा! 

 
       .               

 
या हवषयीं र्ाजी ना. खेराकडे पत्राने र्क्रार केली असर्ा त्याचं्या डे. सेके्रटरी ट  दी गव्िनमरर्ेंट 

रेव्िन्यू हडपाटमर्ेंट, र् ंबई यािेंकडून नं. L.A. २६ इ र्ा. ११-११-१९३८ अन्वये उत्तर आले आिे की, 
‘सरकार र्िाराचं्या हिर्ाकहरर्ािं िें सवम करीर् आिे. इर्केि नव्िे, र्र एका गावंकार्गार र्िारासं रु. १० 
रे् २० पयंर् शरे्सारा पडेल एवढीि जर्ीन सरकारी कार्ासाठी त्याजंकडे ठेवनू बाकी जहर्नीवर पूिम 
आकार बसहवला जाईल.’ म्ििजेि सरकार आपली सवम कारे् र्िाराकंडून पूवमवर् करवनू घेऊन हशवाय िी 
जादा ज डीिी र्िाराकंडून वसूल करीर् आिे. 

 
यावरून एक गोष्ट हसद्ध िोरे् कीं, आज सरकारने ज्या कािी थोड्ा गावंच्या इनार् जहर्नीवर 

जादा ज डी वाढहवली आिे. रे्वढ्याने झाले असें नािी. त्यािी झळ दरेक गावास आज ना उद्या कर्ी अहधक 
प्रर्ािारं् लागिार आिे. यावरून ज्या गावावंर या भस्र्ास रािा िार् पडला नसेल, र्ी गावें जर म्ििर्ील 
कीं, ‘र्ला काय त्यािे?’ ज्या गावावर ज डी वाढावयािी र्ी वाढली, आपले गाव त्यारूं्न हशरसलार्र् 
स टले अशी जर कोिी भोळी भाबडी सर्ज करील र्र र्ो गैरसर्ज ठरेल. कारि सरकार िी ज डीपट्टी 
एकदर् एकाि वषांर् सवम गावारं्ील र्िार इनार् जहर्नीवर वाढहविार नसून, दरवषी दिाबारा गावं ेपसरं् 
करून त्याचं्यावर िी जादा ज डी वाढवीर् आिे. त्यार् ळे एकदर् लोकक्षोभािा डोंब उसळू नये व आस्रे् 
आस्रे् आज एकास र्र उद्या द सऱ्यासं अशा र्ऱ्िेने शवेटी आपल्या प्रारं्ार्ील सवमि गावानंा या वाढिाऱ्या 
ज डीद्वारें हपळले जािार आिे. यासाठी वळेीि आपि सवांनी आपसारं्ील हकरकोळ र्र्भेद हवसरून या 
भस्र्ान रास गाडण्यािा प्रयत्न वळेींि करावयास िवा आिे. िी िळिळ, स्वर्ःिी िोर् असलेली नागविकू 
थाबंवा म्ििनू सागंिारी असून आर्िे जीवन अहधक कष्टर्य व कंगाल करू नका म्ििनू सरकारास 
स िवीर् आिे. हर्ळिारी र्ीठ भाकरी खाऊन जगर् असर्ा र्ी आर्िी हिसकावनू अन्नान्न करीर् आम्िास 



           

र्ारू नका िे सागंिे, िा दरेक जगू पिािाऱ्यािा जन्र्हसद्ध िक् क आिे. र्ो आपि आजवर जरी बजावला 
नसला र्री आर्ा बजावण्यािा दाडंगा प्रयत्न केलाि पाहिजे. या प्रकरिीं सनदशीर म्ििनू ज्याला 
म्ििर्ार्, अशा सनदशीर र्ागानें खूप प्रयत्न झाला आिे. सरकारकडे अजम हवनंत्या झाल्या. आपल्या 
लोकािंें प्रिर्ाहिर् पिािेंसाठीं ‘सरकारनें’ नेर्लेल्या बकॅवडम क्लास बोडार् ठराव पास करून सरकारास 
हवनहवलें . परंर्  या बाबर्ीर् स्वकीय म्ििनू हर्रहविाऱ्या सरकारनेिी परकीय सरकारिीि ‘री’ 
ओढण्यापलीकडे कािी केले नािी. शवेटी िी बाब सवांनी एकहत्रर् जर्ून हविार करण्यासारखी र्ित्त्वािी 
असल्याने या प्रसंगी आपि हविार करावा अशी नम्र हवनंर्ी आिे. 

 
                       

 
र्िारानंीं करावयािी सरकारी कारे् आजवर कोठेि नर्ूद केली नसल्याने र्िारानंीं जरी सवम 

सरकारी कारे् केली र्री स्पतश्य गावंकरी व र्िार याचं्यार् वाकडे आल्यास उठल्या स टल्या पाटील 
र्लाठ्ानंी र्िाराहवरूद्ध हरपोटम करून व वहरष्ठाचं्या कानाशीं लागनू, त्यािें कान भरवनू त्याचं्याकडून 
र्िारानंा दंड करहवण्यािा दंडक गेल्या कािंीं वषांपासून सवमत्र आिरला जार् आिे. यासाठीं आम्िी इ. स. 
१९३४ साली सरकारकडे र्क्रार करून असें कळहवलें  की, गावं कार्गार र्िार सरकारी सवम कार्ें करीर् 
असर्ािी पाटील र्लाठी वाकड्ाच्या पोटीं कार्गार र्िाराहंवरूद्ध खोटेनाटे आरोप करर्ार् व त्यार् ळें 
र्िारासं वहरष्ठाकंडून अनेक वळेा ं दंड िोर् आिे. यासाठीं जसें दरेक सरकारी ऑहफसार् र् द्दार् ब क 
(Local Dispatch Book) असरे्, र्से र् द्दार् ब क दरेक खेडेगावार्ील कार्गार पाटील-र्लाठ्ाजंवळ 
देण्यारं् यावें व त्यारं् कोिरे् सरकारी कार् कोिी केले त्यािंा उल् लेख असूं द्यावा. म्ििजे कोिरे् सरकारी 
कार् र्िारानंीं केले नािी, िे सिज कळेल. परंरू् त्यावंर सरकारने कळहवले कीं, अनेक गाविे पाटील िे 
आंगठेबिाद्दर असल्या र् द्दार् ब कार् त्यानंा कािी हलहिर्ा यावयािे नािी, म्ििून सरकारी पत्रक नं. R. D. 
८०९२/२८ र्ा. ९/१/१९३२ अन्वयें हवनंर्ी र्ान्य करर्ा येर् नािी. सरकारिे िे उत्तर अत्यंर् हवस्र्यकारक 
आिे. कारि ज्या पाटलास हलहिर्ा वािर्ा येर् नसेल र्र र्ो कोिर्ािी हरपोटम अगर सरकारी कार् द सऱ्या 
गावी नेण्यास र्िारासं कसा सागंू शकेल? आहि द सरे असे की, पाटलाच्या अडािीपिाबद्दल जर कोिास 
हशक्षा भोगावी लागर् असेल र्र र्ी आम्िा वर्नदार र्िारानंा. रे्व्िा याबाबर् सरकारी धोरि अत्यरं् 
अन्यायािे आिे. गावकार्गार र्िार सरकारी कारे् करीर् नािीर् म्ििनू कर त्यानंा दंड, र्िारािंी संख्या 
कर्ी करण्याच्या ढोंगाखाली, लादलेल्या र्िाराचं्या इनार् जहर्नीवर जादा ज डी. र्िाराचं्या वर्नी जहर्नी 
सावमजहनक कायासाठी घेर्ल्या असल्यास त्याबद्दल हर्ळिाऱ्या न कसान भरपाईच्या रकरे्वरील व्याजावर 
र्ार डल् ला! सरकारी कारे् करीर् असर्ािी त्यानंा हर्ळिारे वार्मषक वरे्न कर बंद. अशा कत त्यानंी वर्नदार 
र्िारावंर िोर् असलेल्या ज लूर्ासं र्ोंड फ टाव े म्ििनू आम्िी र् बंई कायदे र्ंडळाच्या बठैकीर् प्रश्न 
हविारून र् ंबई इलाख्यार् हकर्ी गावार्ील इनार् जहर्नीवर जादा ज डी सरकारने वाढहवली आिे? र्िार 
सरकारी कार् करीर् नसल्याबद्दल कोिास हकर्ी दंड झाला आिे? ज डी वाढहवण्यास कारिे काय वगैरे 
बाबर् प्रश्न हविारले असर्ा त्या प्रश्नानंा र्ाजी ना. र् रारजीनी हदलेल्या उत्तरावर प ढील प्रश्नोत्तरे झाली. 
र्ी सवम र्ा. १२-१-३८ च्या असेंब्ली हडबेटच्या हरपोटार् छापली आिेर्. 

 
प्र. : गावकार्गार र्िारानंा नाहशक हजल्यारं् झालेला दंड िा नाहशक र्हंदर प्रवशे सत्त्याग्रिाच्या 

दरम्यान खेड्ापाड्ारूं्न त्याचं्यावर स्पतश्य र्ानलेल्या गावकऱ्याकंडून बहिष्ट्कार प कारला असर्ा 
गावकार्गार र्िारानंी जन्र्र्तत्यूिी बार्र्ी न हदल्यार् ळेि झाला असल्यािी बाब सरकारास र्ािीर् आिे 
काय? 



           

उ. : िीि बाब असल्यािे र्ला र्ािीर् नािी. 
 
प्र. : िी बाब जर नसेल, र्र र्ग नाहशक हजल्यारं्ील गावकार्गार र्िारानंा इर्का दंड का 

करण्यार् आला आिे? 
 
उ. : अनेक सरकारी कारे् न केल्याबद्दल दंड करण्यार् आला आिे? 
 
प्र. : अशी कोिर्ी सरकारी कारे् र्िारानंी केली नािीर्? त्या कार्ािे स्वरूप अगर कल्पना द्याल 

काय? 
 
उ. : नक् की कोित्या कार्ासाठी दंड करण्यार् आला. आिे त्यािी र्ी िौकशी केली नािी. 
 
प्र. : ना. र्ंत्री त्यािी िौकशी करर्ील काय? 
 
उ. : र्ी या प्रकरिी िौकशी करून र्िारािंी कारे् काय िेिी ठरवनू र्ी र्शी जािीर करू इक्च्छर्ो. 
 
प्र. र्िारािंी संख्या कर्ी केल्यार् ळे त्याचं्या इनार् जहर्नीवरील जादा ज डी वाढवली असल्यािे 

सरकार म्ििरे्. परंर्  र्िारानंी करावयाच्या कार्ापंैकी कािी कारे् कर्ी केली आिेर् काय? 
 
उ. सन्र्ाननीय सभासदासं साहंगर्ले आिे की, र्ी लवकरि र्िारानंी कर्ीर् कर्ी करावयािी 

कारे् जािीर करिार आिे. 
 
वरील प्रश्नोत्तरे र् ंबई कायदेर्ंडळाच्या कार्काजाच्या हरपोटार्ील पाने नं. १५३, १५४ व १५५ वर 

आपिासं आढळर्ील. वरील प्रश्न हविारण्यािा र् ख्य िेरू् एवढाि की, गावकार्गार र्िारानंी जरी सवम 
सरकारी कारे् इर्ानेइर्बारे केली; परंर्  जर का त्यािें व गावच्या स्पतश्य जनरे्िे कोित्यािी कारिाने 
वाकडे आले; र्र स्पतश्य गावंकरी, पाटील र्लाठ्ाकरवी खोटेनाटे हरपोटम करून र्िारानंा दंड करहवर्ार्, 
िी बाब सरकारच्या व जनरे्च्या हनदशमनासं आिावयािी िोर्ी. 

 
“          १९            ” 

 
ना. र् रारजीनी वर हदलेल्या उत्तरान सार सरकारी ठराव नं. ने ७४२०/३३ र्ा. १३ सप्टेंबर १९३८ िा 

अन्वयें गावकार्गार लोकािंी कर्मव्ये नर्ूद करिारा, जन्र्ास घार्ला. सदर ठराव प्रहसद्ध झाल्याबरोबर 
बॅकवडम क्लास बोडाच्या र्ा. २९/१०/३८च्या सभेर् आम्िी खालील ठराव र्ाडंला. 

 
सरकारी ठराव नं. ७४२०/३३ र्ा. १३/९/३८ अन्वये गाव कार्गार र्िारािंी जी कारे् सरकारने 

हनहिर् केली आिेर्, त्यार् अनेक अव्यविायम कारे् असल्याने र्ी कर्ी करावीर्, असे िे बोडम, सरकारास 
हशफारस कररे्. 

 



           

वरील ठराव बकॅवडम क्लास बोडावर ििेस आला असर्ा ना. खेर, अध्यक्ष बॅकवडम क्लास बोडम 
यानंी सदर सभेर् असा ख लासा केला की, ‘सरकारने प्रहसद्ध केलेला ठराव अजून गावकार्गार लोकानंा 
कळहवलास द्धा नािी. र्ो लवकरि कळहवला जाईल. र्ो र्सा कळहवल्यानंर्र र्ग गावकार्गार 
र्िाराकंडून र्शा र्क्रारी आल्यास आपि या हवषयािा हविार करू.’ वरील ख लाशार् ळे आर्िा ठराव 
र्िकूब राहिला. सरकारी ठराव छापून प्रहसद्ध िोण्यास कािी अवधी लागिार आिे. त्यार् ळे ज्याचं्या 
हजव्िाळ्याच्या वर्नाच्या कार्ािा सरकारनी केलेला ठराव त्यानंा कळहविे िे आर्दार या दृष्टीने आर्िे 
कर्मव्य िोरे्. त्याप्रर्ािे आम्िी सदर कार्ािंी यादी प्रहसद्ध करून लोकारं् त्यािा प्रसार केला. रे् करर्ाना 
स्पष्ट म्िटले िोरे् की, सरकारने सरकारी ठरावाद्वारे प्रहसद्ध केलेल्या कार्ार् अनेक फालरू् कार्ािंा 
सर्ावशे झाला आिे. असे असर्ानािी स्वरं्त्र र्जूरपक्षािे वावडे असलेल्या कािी र्ूठभर वावद कानंी त्या 
प्रकिी कोल्िेक ई करण्यास स रवार् केली. िे सवम करण्यापूवी त्यािंी अशी सर्ज झाली असावी की, आपि 
आर्ा काँगे्रसच्या जाघेंर् हशरलो असल्याने आपि म्ििू र्ी पूवम हदशा काँगे्रस र्ंत्रीर्ंडळ करील; व र्ग 
स्वरं्त्र र्जूर पक्षावर प्रिंड हवजय हर्ळहवल्यािी शखेी सबंध प्रारं्भर र्ारू; व सवगं वाटर् असलेली 
लोकप्रीर्ी सपंादू; परंर्  प्रत्यक्ष अन भव वगेळाि आल्याने अलीकडे र्र या प्रकिी र्ोंडास क लपें 
ठोकण्यापलीकडे त्यानंा र्ागमि राहिलेला हदसर् नािी. 

 
टीकाकारािंा पहिला र् द्दा असा की, “आपि आजवर जी कािी कारे् करीर् असू र्ी हनहिर् 

नसल्याने केली न केली र्री सरकारी अहधकारी कािी करीर् नसर्. परंर्  गायकवाडने प्रश्न हविारून 
खाजवनू खरूज हनर्ाि केली आिे. आर्ा िी सवम १९ कारे् पाटील-र्लाठी गावकार्गार र्िाराकंडून 
िक् काने करून घेईल.” 

 
या र् द्याबाबर् र्ला एकि बाब आपिा सवांच्या नजरेस आिावयािी आिे की, आजवर सरकारी 

कारे् हनहिर् नसल्याने र्ी केली केली न केली र्र कोिी कािी करीर् नव्िरे्, िे जर खरें असले र्र र्ग 
शकेडो गावच्या गावकार्गार र्िारानंा नाहशक हजल्यारं् व इर्रत्रिी शकेडो रुपये दंड गेल्या १० वषार् का 
झाला? २) र्िार लोकाचं्या इनार् जहर्नीवर िजारो रुपयािंी जादा पट्टी सरकारने अलीकडेि का 
लादली? ३) र्िारानंा हर्ळिारे वार्मषक वरे्न सरकारने अनेक गावी का बंद केले? ४) आपल्या इनार् 
जहर्नी सावमजहनक कायासाठी घेर्ल्या असर्ा त्याचं्या रकरे्वरील हर्ळिारे कायदेशीर व्याज सरकारने 
अनेक गावी देण्यािे का बंद केले? ५) हवल्िोळी, प्रत्रबक र्ा. नाहशक सारख्या अनेक गाविी वर्ने कािी वष े
र्री सरकारने खालसा का केली िोर्ी? अशी एक नािी, शकेडो उदािरिे सागंर्ा येर्ील की, सरकारी 
अहधकाऱ्यानंी िा जोर ज लूर् र्िार सरकारी कारे् करीर् नािीर् म्ििून आलेल्या र्क्रारीवरूनि केला आिे 
ना? र्ग पूवी सरकारी कारे् केली केली न केली र्री सरकारी कािी करीर् नव्िरे्, या म्ििण्यार् कािी 
अथम आिे काय? 

 
टीकाकारािंा द सरा र् द्दा असा की, “सरकारी ठराव नं. ७४२०/३३ र्ा. १३ सप्टेंबर १९३८ िा र् ंबई 

कायदेर्ंडळाच्या बैठकीर् ििा िोऊन पास झाला आिे. या ठरावास स्वरं्त्र र्जूर पक्षाच्या लोकानंी 
र्ान्यर्ा हदली आिे. म्ििजेि १९ कार्ािंी घोरपड या स्वरं्त्र र्जूरपक्षाच्या लोकानंी आपल्या गळ्यार् 
अडकहवली आिे” याबाबर् आर्च्या टीकाकारािंी आम्िी कींव कींव करर्ो. कारि, खात्याच्या सोईसाठी 
ज्या त्या खात्याच्या र्ंत्रयाला आपल्या सेके्रटरीर्ाफम र् जरूर र्ो सरकारी ठराव प्रहसद्ध करून जनरे्वर 
लादर्ा येर्ो; यािे ज्ञान त्यानंा नािी. त्या हबिाऱ्यािंी अशी अजागळ सर्ज झालेली हदसरे् की, जे जे 
सरकारी म्ििून ठराव सरकार प्रहसद्ध कहररे् रे् रे् सवम कायदेर्ंडळाच्या सल्ल्यानेि कहररे्, र्ाझे टीकाकार 



           

याबाबर् इर्के अजाि अगर अभोळ असल्यास र्ला त्यानंा कािी म्ििावयािे नािी. परंर्  र्ाझ्या 
अपेके्षप्रर्ािे रे् अजाि अगर अभोळ नसल्यास रे् करीर् असलेला या बाबर्िा प्रिार िा खोडसाळपिािा, 
अस्पतश्य र्ानलेल्या सर्ाजािी डॉ. बाबासािेब आबंेडकरािें झेंड्ाखाली झालेली संघटना हवस्कळीर् 
करण्यािा, नादानपिािा, आपर्र्लबी, स्वाथी व अनेक अस्पतश्य र्ानलेल्या स्वाहभर्ानी बधूंभहगनीस, 
काँगे्रसच्या दाविीर् बाधंिेिा प्रयत्न िोर्ा. स दैवाने र्ाजी ना. र् रारजीनी त्यािंा र्ो डाव लाथाडला िे एका 
अथी बरे झाले. आपिासं या बाबर् र्ला एवढेि कळवावयािे आिे की, ज्या एखाद्या गोष्टीस स्वरं्त्र र्जूर 
पक्षाच्या सभासदानंी र्ान्यर्ा हदली असेल त्या गोष्टी हवरुद्ध त्यानंा बोलर्ा येईल का?ं जर र्िारानंी 
करावयाच्या १९ कार्ाचं्या ठरावास आम्िी र्ान्यर्ा हदली असर्ी र्र बॅकवडम क्लास बोडाच्या सभेर् त्या 
हवरुद्ध ठराव र्ाडंर्ा आला असर्ा काय? प्रकवा सरकारी ठरावान्वये प्रहसद्ध झालेल्या कार्ारं् फालरू् 
कार्ािंा सर्ावशे झाला आिे म्ििून म्ििर्ा आले असरे् काय? आर्िे टीकाकार स्वर्ःसारखेि इर्र 
सवांना बजेबाबदार व हनब मद्ध सर्जर्ार् काय? या १९ कार्ाबंाबर् आर्िे टीकाकारानंी उठवलेली वावटळ 
उठहवण्याअगोदर आम्िी र्ालेगाव, िादंवड, नादंगावं, सटािा, कळवि, नाहशक, प्रदडोशी वगरेै 
र्ाल क्याचं्या भागारं् सभा भरवनू, या कार्ारं् जी कारे् आपिासं अव्यिायम व त्रासािी वाटर्ील त्याहवरुद्ध 
कार्ािंा सरकारी ठराव र् र्च्या िार्ारं् सरकारर्ाफम र् पडर्ाि सरकारकडे र्क्रारी करा असा प्रिार आम्िी 
केला आिे. परंर्  आम्िी प्रहसद्ध केलेल्या िँडहबलारं् र्िारानंी या कार्ाचं्या हवरुद्ध कािूर र्ाजवाव ेअसे 
स्पष्ट का म्िटले नािी, म्ििून शवेटिा आरोप आर्िे टीकाकार आम्िावंर करर्ार्. त्याबाबर् र्ला 
सागंावयािे आिे की, जर आम्िी प्रहसद्ध केलेल्या िँडहबलारं् र्से स्पष्ट म्िटले असरे् र्र हनहर्त्त शोधून 
आर्च्या सनदशीर र्ागण्या फेटाळिाऱ्या काँगे्रसच्या हनर्र्ाळ्या सरकारासं याबाबर्िी आर्िी र्ागिी 
फेटाळण्यास एक सधंी हर्ळाली असर्ी. इर्केि नव्िे, र्र आर्च्याि िँडहबलािा आधार घेऊन आम्िी 
लोकाचं्या बनावट र्क्रारी हनर्ाि केल्या म्ििून आर्च्यावरि त्यानंी क रघोडी करण्यास कर्ी केले नसरे्. 
रे्व्िा थोड्ा दूरदृष्टीने आम्िी प्रहसद्ध केलेल्या िँडहबलार्ध्ये वापरलेल्या भाषेिा, राईिा पवमर् करून जो 
प्रधगािा आर्च्या हटकाकारानंी कािी काळ घार्ला; त्यािी धूळ कािी लोकाचं्या डोळ्यारं् गेल्याहशवाय 
राहिली नािी. 

 
शवेटी, नाहशकच्या काँगे्रस कायमकत्यांर्ाफम र् कािी आशाळभ र्ािें एक हशष्टर्ंडळ र्ा. २०-४-३९ 

रोजी र्ाजी ना. र् रारजींकडे या १९कार्ारू्न कािीर्री कारे् कर्ी करा व आर्िी सर्ाजार्ील गेली पर् 
प न्िा वाढीस लावा. आम्िी त्यायोगे अनेकजि देशभक्र् ऊफम  संधीसाधू काँगे्रसवाले बनू म्ििून देवाि-
घेवाि या पद्धर्ीन सार सौदा पटहवण्यास गेले. परंर्  याि कार्ाबाबर् आर्िे हर्त्र रे्. दौलर्राव जाधव एर्. 
एल. ए. यानंी प्रश्न हविारले असर्ा त्यािंी उत्तरे र्ाजी ना. र् रारजींनी हशष्टर्ंडळ र् ंबईस येण्याअगोदर 
म्ििजेि र्ा. १९-४-३९ रोजी हदली असून या कार्ापकैी एकिी कार् कर्ी करर्ा येर् नािी म्ििून ठासून 
साहंगर्ले. र्थापी, आर्च्या एका प रविी प्रश्नास उत्तर देर्ाना र्ाजी ना. र्ंत्रयानंी साहंगर्ले की, या १९ 
कार्ापंैकी जी कारे् गावकार्गार र्िार पूवी करीर् नसर्ील; र्ी कारे् त्यानंी याप ढेिी करू नयेर्. (असेंब्ली 
हडबेट पान नं. ३११७ पिा) र्ा. २०-४-३९ रोजी ना. र्िसूल खात्याच्या र्तं्रयाचं्या भेटीिी वारी करण्यास 
आलेल्या हशष्टर्ंडळासं नेिर्ीच्या स्वभावान सार ना. र् रारजींनी िागंलेि ठिकावले म्ििर्ार्; आहि शवेटी 
जे उत्तर आदल्या हदवशी आर्िे प्रश्नास हदले, रे्ि उत्तर देऊन आलेल्या हशष्टर्ंडळािी बोळवि करण्यार् 
आली. झालेल्या बोळविीने हशष्टर्ंडळिी संर् ष्ट झाले नव्िरे्. परंर्  आर्ा करिार काय? काँगे्रस र्ंत्रयाला 
हशष्टर्ंडळार्ाफम र् भेटून यंव्  करर्ो हन त्यंव्  कहरर्ो म्ििून जागोजाग सभा भरल्या असर्ा रे्थे केलेल्या 
वल्गना, िरघडी रंगपालट करीर् असूनिी फलदू्रप िोर् नािीर् असे पािून आबंट र्ोंड करीर् जरी 
हशष्टर्ंडळ परर् हफरले र्री आर्ा ग प् र्स्थळी झालेला घाव ‘दाखवर्ा न हर्रहवर्ा’ या म्ििीप्रर्ािे रे्री भी 



           

िूप रे्री भी िूप म्ििनू हशष्टर्ंडळ स्वस्थ बसले; परंर्  र्से स्वस्थ बसण्याने आपली अहधक पर् जाईल या 
भीर्ीने पि जरा भीर्भीर् “पडलो र्री नाक वर” या न्यायाने हशष्टर्ंडळ काँगे्रस सरकारास भेटले असर्ा 
त्यानंी र्िाराचं्या प्रहसद्ध झालेल्या १९ कार्ापंैकी जी कारे् र्िार पूवी करीर् नसर्ील, र्ी त्याप ढे करू नयेर् 
म्ििून उत्तर हदले आिे, अशा अथािे काढ िँडहबल नी प्रिड वाटीर् या नेिर्ीच्या पद्धर्ीप्रर्ािे यािी वळेी 
अनेक िँडहबलवाटे, िँडहबलािा प्रिार करून या हवषयी अखेर आपल्या िळवळीिे र्ाबूर् थंडे केले. कोल्िा 
काकडीला राजी या न्यायाने कोिी कसािी राजी झाला असला र्री आपि या कार्ाच्या प्रकरिी अहधक 
हविार केलाि पाहिजे व आपिासं जे िव ेरे् िक् काने र्ाहगर्ले पाहिजे, व नको असलेले ठोकरीने उडहवले 
पाहिजे. 

 
आर्ा ििेसाठी उदािरिादाखल या १९ कार्ापंकैी कािी कारे् घेऊ. वळेेअभावी सवावर ििा 

करिे शक्य नािी. आजवर वहिवाटीने “सरकारी टपाल र्ाल क्याच्या व इर्र हठकािी पोिरे् करिे,’ िे 
कार् गावकार्गार र्िार करीर् आले आिेर्. परंर्  याबाबर् एक गोष्ट आपल्या नजरेर् आिू इक्च्छर्ो. र् ंबई 
सरकारने ३४ वषापूवी एक सरकारी ठराव G.R.R.D. नं. ४८४९ र्ा. १४ जून १९०५ िा काढून सवम 
सरकारी अहधकाऱ्यानंा कळहवले आिे की, जे गाव र्ाल क्यािे हठकािापासून २० र्लै अगर दूर असेल व 
रे्थे पोस्टािी सोय असेल र्र रे्थील सरकारी टपाल, सरकारी खिाने र्ाल क्याच्या हठकािी पाठवावे, या 
सरकारी ठरावार् गेल्या ३० वषापूवी सरकारने द रुस्र्ी स िहविारा द सरा ठराव G.R.R.D. नं. ६७९ र्ा. 
२२ जानेवारी १९०९ ने २० र्लैािी र्यादा १० र्लैािी केली; व ज्या गावानंा पोस्टािी सोय असेल अगर 
पोस्टािी सोय असलेलं गाव जवळपास असेल; रे्थील सरकारी टपाल १० र्लै अगर दूर असलेल्या 
र्ाल क्याच्या हठकािी अगर अन्य गावी सर्क्ष न नेर्ा रे् पोस्टार्ाफम र् सरकारी खिाने पाठवावे’ असे वरील 
ठरावाने सवम सरकारी अहधकाऱ्यानंा कळहवले आिे; परंर्  आपले हिर्शत्रू असलेल्या प्रिदू जार्ीच्या व 
प्रिदूच्या संगर्ीने प्रिद ळलेल्या सरकारी अहधकाऱ्यानंी सदर ठराव जन्र्ास आले र्सेि दडवनू ठेवनू 
आजपयंर् कोठच्यािी गाविे टपाल सरकारी खिाने पाठहवले नािी. या अन्यायास आम्िी प्रश्नाद्वारे र् ंबई 
कायदे र्ंडळार् र्ोंड पाडले असर्ा र्ागील सरकारी अहधकाऱ्यानंी केलेल्या ि काबद्दल आम्िी जबाबदार 
नािी, असे म्ििून पदर झटकून र्ाजी ना. र् रारजी देसाई यानंी आपली सोडविूक करून घेर्ली. 

 
                        ? 

 
परंर्  सत्य, अप्रिसा वगैरे उदात्त र्त्वाचं्या नावािंा उदोउदो करिारे र्ाजी काँगे्रस सरकार यानंा; 

र् म्िी र्री या बाबर् का हदव े लावले आिेर् म्ििून आपि त्यानंा प्रश्न हविारावयासं िवा आिे. 
गावकार्गारानंी करावयाच्या कार्ािंा जो सरकारी ठराव काँगे्रस सरकारच्या आर्दानीर् जन्र्ास आला 
आिे; त्यािं परकीय म्ििनू गिल्या गेलेल्या सरकारपेक्षा स्वकीय म्ििून हर्रहविाऱ्या काँगे्रस सरकारनें 
कािी वगेळे केले आिे काय? पूवीच्या सरकारिेि धोरि डोळ्यापं ढे ठेवनू ज्या गावंी पोस्ट असेल, रे्थील 
सरकारी टपाल पोस्टाने पाठहवले जावे. म्ििजेि जेथे पोस्टािी सोय नसेल रे्थे र्िाराकरवी रे् टपाल 
पाठहवले जाव े असे ठरवनू रे् कार् प न्िा र्िाराचं्या गळ्यारं् हवनावरे्न अडकहवले आिे. ज्याचं्या गावी 
पोस्टािी सोय असेल रे्थील टपाल जर सरकारी खिाने पाठहवण्यास सरकार र्ान्यर्ा देरे् र्र र्ग ज्याचं्या 
गावी पोस्ट नािी; त्या गावच्या र्िारानंी सरकारी टपाल र्ाल क्याच्या हठकािी अगर इर्रत्र नेले र्र 
त्याबद्दल सरकार कािी र्ोबदला देरे् काय? या प्रश्नािे उत्तर; सरकार कािी र्ोबदला देर् नािी असे 
आिे. सरकार कािी र्ोबदला देर् नािी र्र र्ग आपल्या गावार् पोस्टािी सोय नािी म्ििून सरकारी 
टपाल ने आि करण्यािी घोरपड सरकारने त्याचं्यागळ्यार्, सरकारी ठराव करून बाधंिे िा अन्याय नािी 



           

काय? पोस्टािी सोय त्याचं्या गावी नसिे िा त्यािंा दोष नािी. आहि द सरे असे की, पोस्टािी सोय अशी 
हकर्ी गावानंा असरे्? आर्च्या नाहशक हजल्यारं् स र्ारे १७०० खेडी आिेर्. त्यापकैी फक्र् ७५ गावानंा 
पोस्टािी सोय आिे. म्ििजेि १६२५ गावंानंा पोस्टािी सोय नािी. या सवम गावच्या र्िारानंा सरकारी 
टपालािी ने-आि हवनावरे्न नािी का करावी लागिार? िीि क्स्थर्ी इर्रिी हजल्यारं् आिे. 

 
सरकार र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे लोकानंा सरकारी नौकर म्ििून म्ििरे्. आर्ा गावकार्गार 

र्िार वगैरे लोक िे जर सरकारी नौकर आिेर्; र्र र्ग इर्र सवम सरकारी नौकरानंा (पटे्टवाल्यापासून र्ो 
इलाखाहधपर्ी असलेल्या ना. गव्िनमरादी अहधकाऱ्यानंा) हफरर्ीवर गेले असर्ानािा त्याचं्या दजाप्रर्ािे 
दररोज भत्ता हर्ळर् असर्ो, र्सा भत्ता र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे लोकानंा का देण्यारं् येर् नािी? झाडून 
साऱ्या सरकारी व हनर्सरकारी नौकरानंी हफरर्ीवर गेले असर्ा भत्ता घ्यावा व गरीब र्िाराकडून र्ात्र 
नेिर्ीिे हफरर्ीिे कार् हवनावरे्न करवनू घ्याव ेिा अन्याय नािी काय? इर्र सवम सरकारी अहधकारी वषािे 
कािी र्हिने हफरर्ीवर जार्ार् र्र या गरीब र्िारानंा बारािी र्हिने वाटेल रे्व्िा सरकारी कार् असो अगर 
हबनसरकारी असो, गाविे पाटील-र्लाठी व इर्र अहधकारी यानंा हफरर्ीवर दार्टीर् असर्ार्. या 
अन्यायाहवरुद्ध आम्िी झगडले पाहिजे. गावकार्गार र्िारानंा सरकारी कार्ासाठी कोठेिी बािेरगावी 
पाठहविे झाल्यास त्यास दररोज ८ आठ आण्याप्रर्ािे भत्ता देण्यार् यावा म्ििनू आपि र्ागिी केली 
पाहिजे. बॅकवडम क्लास बोडमनेिी याबाबर् एक ठराव र्ाजी ना. खेर र् ंबईच्या काँगे्रस सरकारिे र् ख्य प्रधान 
याचं्या अध्यक्षरे्खाली पास केला आिे. सदर ठरावान्वये र् ंबई सरकारास हवनंर्ी केली की “गावकार्गार 
र्िार, र्ागं, वहेठया वगैरे लोकानंा आपले गाव सोडून बािेर गावी सरकारी कार्ाहनहर्त्त जाव ेलागल्यास 
त्यास भत्याप्रीत्यथम द्याव्या लागिाऱ्या रकरे्िी र्ररू्द करून र्शी र्जवीज करावी.” 

 
र्थापी ना. खेराचं्या सरकारने त्या ठरावास केरािी टोपली दाखहवली. आर्ा आपिि र्ो ठराव 

सरकारकडून अंर्लार् आिहविेसाठी झगडले पाहिजे. 
 
द सरे असे की, गावकार्गार र्िारानंा सरकारी कार्ासाठी बािेरगावी पाठहवण्याबद्दल भत्ता 

देण्यार् येऊ लागल्यास फक्र् सरकारी टपाल ने-आि करण्याच्या कार्ाप रर्ाि त्यािंा उपयोग केला 
जाईल. पाटील र्लाठी यानंा िरघडी र्िार वापरावयास हर्ळिार नािी. कारि र्िारास बािेरगावी 
पाठहवल्याबद्दल सरकारी हर्जोरीरू्न त्याचं्या भत्त्याप्रीत्यथम रक् कर् खिी पडिार असल्याने पाटील 
र्लाठ्ासं अगर इर्र सरकारी नोकरानंा र्िाराकंडून खाजगी कारे् करवनू घेर्ा येिार नािीर्. 

 
वहिवाटीने करीर् असलेल्या कार्ारं् जन्र् र्तत्यूिी बार्र्ी प रहविे, िे कार् आजपयंर् र्िारा-, 

करवी करवनू घेर्ले जार् आिे. ज्या गावी र्िार लोक िे कार् करून शकर् नसर्ील, त्यानंा दंड करण्यार् 
येर् आिे. िे कार् र्िाराकडून का झाले नािी, यािी हविारपूस करण्यास सरकारी अहधकाऱ्यास फ रसर्ि 
नसरे्. 

 
नाहशक हजल्यार् झालेल्या काळारार् र्हंदर प्रवशे सत्याग्रि, रार्क ं ड सत्याग्रि, र् खेडच्या 

सावमजहनक रस्त्यानंी हर्रविूक नेण्याच्या सत्याग्रि, सावमजहनक हवहिरीवर पािी भरण्यािे सत्याग्रि वगैरे 
िळवळी गेल्या १० वषापासून स रु आिेर्. या िळवळी स्पतश्य र्ानलेल्या प्रिदंूच्या इच्छेहवरुद्ध असल्यार् ळे 
स्वाभाहवकपिेि ज्या गाविे र्िार लोक या िळवळीर् भाग घेर् त्याचं्यावर त्याचं्या गावच्या स्पतश्य 
र्ानलेल्या प्रिदूकडून कडकडीर् बहिष्ट्कार प कारला जाई. र्िार लोकावंरील बहिष्ट्कार म्ििजे त्यानंा 



           

गावारं् प्रिडण्याहफरण्यास र्नाई करिे, रे्ल, र्ीठ बंद करिे, गावारं्ील कोिािी स्पतश्य जार्ीच्या र्ािसाने 
त्यािेशी कोिर्ािी संबंध न ठेविे, इर्केि नव्िे, र्र हकत्येक हठकािी र्िाराबरोबर बोलल्यार् ळे त्या 
गावच्या स्पतश्य जार्ीच्या इसर्ास दंड करहविे; असल्यास कडकडीर् बहिष्ट्कारारं् गावारं् झालेल्या 
जन्र्ािी बार्र्ी र्िारास देण्यास सागंिे; या सारखा ज लूर् द सरा कोिर्ा असेल? हफरर्ीवर आलेले 
सरकारी अहधकारी वरील पहरक्स्थर्ीिा र् ळीि हविार न करर्ा पाटील र्लाठ्ाच्या व स्पतश्य र्ानलेल्या 
धेंडाचं्या ि गलखोरीस बळी पडून गावारं्ील जन्र्ािी बार्र्ी गावकार्गार र्िार देऊ न शकल्याने शकेडो 
र्िारानंा दंड केले आिेर्. हफरर्ीवर गेलेल्या अहधकाऱ्यािंी, गावारं् हकर्ी र् ले जन्र्ास आली या बाबर्िी 
र्ाहिर्ी र्िारास हविारण्यािी र्ऱ्िा र्र फारि र्ऱ्िेवाईक आिे. ज्या गावी र्िार िे कार् करीर् असल्यास 
अहधकारी त्यानंा, गेल्या र्हिन्यार् हकर्ी जन्र् झाले सागं म्ििून हविारर्ो. त्यानंी र्ी र्ाहिर्ी साहंगर्ल्यास 
त्याच्या र्ागच्या र्हिन्यारं् हकर्ी र् ले जन्र्ास आली म्ििून हविारले जारे्. हकत्येक हठकािी र्र संबधं 
वषािी र्ाहिर्ी हविारली जारे्. र्ी सवम र्ाहिर्ी र्हिनावर सागंण्यास र्िार ि कला की, र्िार कारे् करीर् 
नािीर् या सबबीवर दे र्िारानंा हशव्या व कर र्िारानंा दंड असले प्रकार नेिर्ी िाललेले असर्ार्. र्िार 
करीर् असलेले कार् व त्यािंा दजा लक्षारं् घेर्ा कोित्यािी र्ऱ्िेिे लेखी आपल्या जवळ नसर्ाना कैक 
र्हिन्यारं्ील जन्र्ािी बार्र्ी र्िारानंी र्हिनावार कशी सागंावी? 

 
या बाबर् इ. सन १९३४ साली आम्िी नाहशकच्या कलेक्टरकडे एक हशष्टर्ंडळ नेऊन आपली 

अनेक गाऱ्िािी, या गाऱ्िाण्यासि र्ाडंली असर्ा त्यानंी आपल्या जा. नं. W.T.N.D २९ र्ा. ३१·७·३९ 
अन्वये कळहवले की, या जन्र्र्तत्यूच्या बाबर् र्र कायदा करूनि िे कार् र्िाराकंडून काढाव ेलागेल. 
त्यास अन सरून आम्िी बॅकवडम क्लास बोडाच्या र्ा. २८-१ ३८च्या सभेर् खालील ठराव पास करून िे 
कार् र्िाराकंडून काढाव ेम्ििून हशफारस केली. 

 
“िे बोडम या ठरावान्वये सरकारला अशी हशफारस कररे् की जन्र्र्तत्यूिी र्ाहिर्ी न हदल्याबद्दल 

खेड्ारं्ील िलक्या नोकरवगास दंड करू नये. र्सेि खेड्ार्ील िलक्या दजाच्या नोकराचं्या कर्मव्यािी 
फेर-र्पासिी कररे् वळेी सदरिू कार् वगळण्यारं् यावे.” 

 
यािीवळेी र्ाजी. ना. बाळासािेब खेर, बॅकवडम  क्लास बोडािे अध्यक्ष िोरे्. त्याचं्या अध्यक्षरे्खाली 

पास झालेल्या वरील ठरावानंर्र ८ र्हिन्यानंी काँगे्रस र्ंत्रयानंी प्रहसद्ध केलेल्या गावकार्गार लोकाचं्या 
कार्ािंा सरकारी ठराव नं. ७४२०-३३ र्ा. १३ सप्टेंबर १९३८ यारं् प न्िा जन्र्र्तत्यूिी बार्र्ी देण्याच्या 
कार्ािे लफडे र्िाराचं्या गळ्यारं् पूवमवर् अडकहवले आिे. या कार्ाहवरुद्ध र्क्रार करर्ा अहधकाऱ्याकडून 
नेिर्ी हविारले जारे् की, जन्र्र्तत्यूिी बार्र्ी देण्यािे कार् र् म्िी आजवर कसे केले? आजवर दरेक 
गावारं् येसकर भाकरी र्ागे व त्यार् ळे दरेक घराशी त्यािा संबधं येई. त्यार् ळे त्यास िी बार्र्ी कळे व र्ी 
र्ो पाटलास सागें. परंर्  आज अनेक कारिार् ळे जेथे येसकर गावारं् भाकरी र्ागर् नािीर्, अगर 
बहिष्ट्कारार् ळे जेथे र्िार गावार् हफरू शकर् नािीर् अशा पहरक्स्थर्ीर् कोित्या घरार् कोि, केव्िा, कोठे 
व कशी गरोदर राहिली व कोठे, केव्िा व कशी बाळंर् झाली िी; बार्र्ी गावार् हफरण्यािी बंदी असलेल्या 
र्िारास कशी कळावी? हफरर्ीवर आलेल्या अहधकाऱ्यानंा आर्िा गाव बंद आिे, म्ििून र्ला जन्र्ािी 
बार्र्ी देर्ा येर् नािी असे र्िार परोपरीने सागंर् असर्ािी र् म्िी सरकारी कार् करीर् नािी. र्िार लोक 
फार िढले आिेर्; वगैरे ग रग रर् अहधकारी र्िारानंा दंड करर्ार् िे आियम नािी काय? गेल्या 
खानेस र्ारीच्या वळेेस काँगे्रस खानेस र्ारीच्या कार्ावर बहिष्ट्कार प कारला असर्ा, त्यावळेी त्या कार्ासाठी 



           

नेर्लेल्या नोकरानंा कार् नीट न करर्ा आल्याने सरकारने त्यानंा कािी दंड का नािी ठोठावला? र्ग 
र्िारावर बहिष्ट्कार पडला असर्ा, त्याला जन्र्ािी बार्र्ी हर्ळर् नसल्यास त्याला दंड का करावा? 

 
याबाबर् ज्याप्रर्ािे म्य हनहसपाहलट्या असलेल्या शिरी जन्र्र्तत्यूिी बार्र्ी देण्यािी जबाबदारी 

ज्या घरी जन्र् अगर र्तत्यू झाला असेल, त्या घरारं्ील कत्यासवरत्या र्ािसावर पडरे् र्र र्ग त्यािप्रर्ािे 
खेड्ारं्ील जन्र्र्तत्यिूी बार्र्ी पाटलास प रहवण्यािी जबाबदारी ज्या त्या घरारं्ील कत्यासवरत्या 
र्ािसावंर का लादण्यार् येऊ नये? जी गोष्ट सरकार शिरारं् करू शकरे्; र्ी गोष्ट खेड्ार् करण्यास 
सरकारास काय अडिि असरे्? 

 
                               

 
सरकारला गावकार्गार र्िार, र्ागं वहेठया वगैरे लोक फारि नरर् भासर् असल्याने त्यांनी त्यािा 

प रेपूर फायदा घेऊन आपल्या लोकाचं्या बाबर् सापडले रे्थे कोपराने उकरण्यािा सपाटा लावला आिे. 
 
आर्ापयमर् ज्या लोकानंा वर्नी जहर्नी आिेर्, त्यानंा आपल्या वर्नी जहर्नीसाठी कसे िाल 

सोसाव ेलागर्ार् व रे् सवम िाल त्या जहर्नीकडे पािून आपले लोक कसे सोसर्ार्. यािे हवविेन झाले. 
परंर्  आपल्या या र् ंबई प्रारं्ार् अशी िजारो गाव ेआिेर् की, या गावच्या गावकार्गार र्िारानंा वर्नी जर्ीन 
एक टीिभरिी नसर्ाना सरकारी सवम कारे् व सरकारी अहधकाऱ्यािंा व गावकऱ्यािंा जाि ज लूर् वर्नी 
जहर्नी असलेल्या र्िाराइंर्काि सोसावा लागर् आिे. अशा लोकानंी सरकारी कारे् हवनावरे्न का 
करावीर्, िा हविार करण्यासारखा प्रश्न आिे. कनाटकर्धील खालील हजल्यार्, प ढीलप्रर्ािे गाव े
आिेर् की जेथे गावकार्गार र्िारानंा सरकारी कार्ासाठी कोित्यािी र्ऱ्िेिा र्ोबदला हदला जार् नािी. 

 
सरकारी कारे् करिाऱ्या र्िारानंा वर्नी जार्ीनी नसर्ािी सरकार, त्यािेंकडून सरकारी कारे् 

हबनावरे्न करून घेरे् अशा गावािंी संख्या 
 

      १        ३१७      
      २         ५४३      
      ३        ५७२      

 
वरील गावानंा जर कोिरे् उत्पन्न असेल र्र फक्र् रयरे्कडून हर्ळिारा बल र्ा िोय. आहि रयरे्ने 

हदलेल्या बल त्याबद्दल र्िारानंा रयरे्िी सवम कारे् करावी लागर् असून हशवाय सरकारिी सवम कारे् 
हवनावरे्न र्िाराकडून करवनू घेर् आिे. हवजापूर हजल्यारं् हशवाय ५१३ गाव ेआिेर् की, जेथे र्िारानंा 
वषाकाठी रक् कर् रुपये १६७५ पोटगी म्ििून देण्यार् येरे्. िी पोटगी दरगावार्ध्ये हवभागली असर्ा 
दरसाल दरगावच्या सवम कार्गार र्िारानंा रु. १५ पेक्षा अहधक वरे्न खास हर्ळर् नािी. त्यािप्रर्ािे दरेक 
हजल्यार् अशी शकेडो गाव ेआिेर् की, ज्या गावानंा वर्नी जहर्नी अगर नक्र् नेर्िूक कािी नसर्ा या 
गरीब लोकाकंडून न्यायी म्ििून म्ििहविाऱ्या इंग्रजाने व सत्य, अप्रिसेिे ढोंग करिाऱ्या काँगे्रस सरकारने 
सरकारी सवम कारे् हवनावरे्न करून घेर्ली आिेर्. िी संर्ापजनक ग लार्हगरी आपि कशािीिी वाट न 
पािर्ा र्ाबडर्ोब सोडून देण्यास िवी आिे. आर्च्याकडे अशा अनेक र्क्रारी आल्या आिेर् की ज्या गावी 
र्िारानंा इनार् जहर्नी नािीर् अगर द सरािी नक्र् पगार नािी. अशा गावच्या र्िारानंी सरकारी कारे् 



           

करण्यािे नाकारर्ाि त्यानंा इर्र सरकारी अहधकाऱ्याकडून व कार्गाराकंडून अनेक र्ऱ्िेच्या रं्ब्या 
हर्ळर्ार् व त्यानंा बळजबरीने कार्ास नेले जारे्. परंर्  त्याबाबर् हजल्याहधकाऱ्याकडे र्क्रार केल्यास िा 
ज लूर् सिज दूर केला जार्ो. कारि र्िारानंी सरकारी कार् करण्यािे नाकारर्ाि र्िारानंा असे कोिरे्ि 
वरे्न सरकार देर् नसल्याने, कायद्याच्या दृष्टीने र्िरािें सरकार कािी करू शकर् नािी. परंर्  दर्दाट्या 
देऊन आपल्या अज्ञानािा सवांनीि प रेप र फायदा ल टला असल्याने आर्ा आपि सवांनी खडबडून जागे 
झाले पाहिजे. ज्या ज्या गावी सरकारी कार्ासाठी वर्नी जहर्नी नािीर् अगर अन्य र्ागाने सरकार कािी 
वरे्निी देर् नािी अशा गावच्या सवम कार्गार र्िारानंी सवम सरकारी कारे् करण्यािे र्ाबडर्ोब बंद कराव े
असे आर्िे र्र् आिे. आपिास काय िव ेआिे रे् आपि र्ाहगर्ल्याहशवाय जोपयंर् आपले सरकार नािी, 
र्ोपयंर् आपिास हर्ळिार नािी. आपल्या सर्ाजािे वरपागंी दाइत्व पत्करलेल्या काँगे्रसच्या सरकारने 
आपल्या लोकाचं्या वर्नाबाबर्च्या न्याय्य र्ागण्या वळेोवेळी लाथाडून आपले हनष्ठरू दाइत्व हसद्ध केले 
आिे. गरीबािा कोिीि वाली नािी. न्यायी म्ििून हर्रहविाऱ्या इंग्रजानंीिी वर्नदार र्िाराबाबर् कसा 
अन्याय केल आिे, िे वरील हवविेना वरून हसद्ध झाले आिेि. या जगार् गरीबािा कोिीि वाली नािी. 
गरीब म्ििून जगण्यािे हदवस आर्ा राहिले नािीर्. बापडे म्ििून कोिी िोपडीर् नािी. यासाठी बंधूनो 
उठा, जागे व्िा; संघटना करा, व आपल्या न्याय्य िक् कासाठी वळे पडल्यास कशािीिी पवा न कहरर्ा 
अन्यायािा प्रहर्कार करण्यास हसद्ध व्िा. डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या झेंड्ाखाली जर्ा. डॉ. 
बाबासािेबानंी आपल्या सर्ाजािे प ढारीपि पत्करून सर्ाजार् घडवनू आिलेली अविमनीय जागतर्ी अनेक 
हदवाभीर्ानंा सिन न िोऊन आपल्या संघटनेिी हवसंघटना करण्यािा त्यानंी िंग बाधंला. त्याला 
आपल्यारं्ील सधंीसाधंूनी व लाळघोट्यानंी, काँगे्रस अहधकारावर येर्ाि लाळघोटीर् त्याचं्या विािा 
िाटण्यािा व त्यािें स्र् र्ीपाठक भाट बनण्यािा धंदा पत्करला. परंर्  आपि जर बारकाईने आजच्या या 
भाडोत्री भाटािें पूवाय ष्ट्य पिाल र्र िे; काँगे्रस अहधकारावर येण्यापूवी हर्िी टवाळी करिारे टवाळखोर 
िोरे्. असले िे संधीसाधू लोक नानार्ऱ्िेच्या वशेारं् नानार्ऱ्िेने र् र्च्यार् फंदहफर् री करू पािर् आिेर्. 
त्यािंी िी फंदहफर् री बोकाळू देण्यास आपि कोित्यािी र्ऱ्िेने र्दर् न कहरर्ा ं त्यानंी िालहवलेली िी 
फंदहफर् री व सर्ाजघार् थाबंहवण्यािा वळेीि प्रयत्न करावयास िवा आिे. आपल्या बऱ्यािी कोिर्ीिी 
िळवळ आपि स रू केली की, सर्ाजार् ब द्धीभेद करण्यािा धंदा पत्करलेला व हवरोधी गटार् हशरून 
हजकडे घ गऱ्या हर्कडे उदोउदो करिाऱ्या; या घ गऱ्यासाठी लाळ घोटिाऱ्यापंासून आपि सावध 
असावयास िव ेआिे. 

 
आपल्यावर अन्याय करिारा कोिीिी असो. त्याजकडून िोिाऱ्या अन्यायािा प्रहर्कार करण्यािी 

वतत्ती दरेक जीवर्ात्राच्या नसानसारं् खेळर् असर्ा र् म्िीि त्याला अपवाद कसे बनर्ा? र् ंगीसारख्या 
लिानश्या हजवाला कोिी हिरडू पािील र्र र्रर्ा र्रर्ा त्याला सडकून िावा घेर्ल्याहशवाय र्ी रिार् 
नािी. र्ग र् म्िी काय आपल्यावर िोिारा जाि, ज लूर् व अन्याय हनर्टूपिे सोसर्ोर की त्यािा प्रहर्कार 
करून या जगारं् र्ानासन्र्ाने जगण्यासाठी लढर् रिािार? बोला, आपि काय करिार रे्! या जगारं् 
कोित्यािी सर्ाजािे कल्याि आपोआप झालेले नािी. रे् त्या सर्ाजास करून घेण्याआधी जीवापाड श्रर् 
पडले आिेर्, कल्पनेबािेर िाल अपेष्टा भोगाव्या लागल्या आिेर्, अहभनंदनीय असा त्याग करावा लागला 
आिे. िे जर खरे, र्र र्ग आम्िीि आर्च्या हिर्ाच्या गोष्टी आपोआप िोर्ील, अशी नादानपिािी आशा का ं
बाळगावी? 

 
आपल्या झालेल्या सवांगीि ऱ्िासािे खापर आर्ा या प ढे, द सऱ्याच्या र्ा्यावर फोडण्यापेक्षा रे् 

आर्ा आपि आपल्याि र्ाथी फोडून घेऊन आर्च्या आजवरच्या अवनर्ीस आम्िीि कारि आिोर्; 



           

आजवरिी आर्िी हनक्ष्ट्क्रय वतत्तीि या सवांस कारि आिे, अशा पिार्ापाने िोरपळून, झाले रे् गेले त्यािा 
अहधक हविार न करर्ा याप ढे आर्िा ऱ्िास व अनवर्ी आम्िीि थाबंहवली पाहिजे. द सरा कोिी येईल व र्ो 
आर्िे बरे करील िी परधार्मजिी वतत्ती साफ सोडून हदली पाहिजे. या वतत्तीनेि आपली िी अवकळा केली 
आिे. र्ग याप ढे आपल्या हिर्ािे लढे आपि स्वर्ः आपल्या पायावर उभे रािून स्वाहभर्ानाने व 
स्वावलंबनाने लढहविार की द सऱ्याच्या र्ोंडाकडे केहवलवाण्या र् दे्रने त्यािी दया भाकून लढहविार? 

 
‘देग बाई, जोगवा’ म्ििून आजवर कोिास कािीि हर्ळालेले नािी. आपिास जे िव ेरे्, आपिि 

स्वकष्टाने, स्वर्ःच्या प्रिर्र्ीने हर्ळहवले पाहिजे. आपि अल्पसंख्याकं आिोर्. आपि कािी करू शकर् 
नािी. िी सबब पोकळ आहि हनराधार आिे. आपल्या या देशार् आपल्या सर्ाजाइर्काि लोक संख्येने 
अल्पसंख्याक असलेला र् सलर्ान सर्ाज घ्या. त्यानंी आपल्या संघटनेच्या बळावर आपला दजा वाढवनू 
इर्रिी बाबर्ीर् आपिास जे िव े रे् सिज हर्ळहवले आिे. िे सवम हर्ळहवर्ाना त्यानंा प्रसगंी रक्र्ािे सडे 
प्रशपडाव ेलागले आिेर्. र्सलेि प्रसंग आपला दजा वाढहवण्यासाठी व आपिास जे िव ेरे् हर्ळहवण्यासाठी 
येऊ लागल्यास आपि काय करिार! आजवर हजवरं् र् डद्यासारखे जे रिार् आलो र्सेि वागनू 
अवदसेच्या फेऱ्यारं् सर्र् हफरिार की, र्ािसासारखी र्ािसे म्ििून जगण्याच्या झगड्ारं् र् डदे िोऊन 
आनंदािे र्ानिार? जीवन कशासाठी आिे यािा हविार करा. र्ाझे भाषि बरेि लाबंर् असल्याने त्या 
बाबर् अहधक हवविेन करण्यास सवड नािी, याबद्दल वाईट वाटरे्. र्थापी आपले परर्पूज्य प ढारी डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकर यानंी र् ंबईच्या गेल्या अहधवशेनार् काढलेले उग्दार दरेकानंी ध्यानार् ठेवण्यासारखे 
आिेर्. 

 
“ज्या वळेी र्ाझ्याप ढे राष्ट्रहिर् की र्ाझे स्वहिर् असा प्रश्न उद्भवले, त्यावळेी र्ी र्ाझ्या 

स्वहिर्ापेक्षा राष्ट्रहिर्ाला अधीक र्ित्त्व देऊन राष्ट्रहिर्ासाठी र्ाझे कािीिी अहिर् झाले र्री र्ी रे् 
आनंदाने सािीन. परंर्  ज्यावळेी ज्या पददहलर् जार्ीर् र्ी जन्र्ास आलो आिे अशा जार्ीच्या हिर्ाशी, 
राष्ट्रहिर्ािी र् लना करण्यािी वळे आिी; र्र र्ी राष्ट्रहिर्ापेक्षा सवानी लाथेखाली र् डहवलेल्या या 
सर्ाजाच्या हिर्ाला अहधक र्ित्त्व देऊन. आहि र्ाझ्या शरीरारं् रक्र्ािा शवेटिा थेंब असेपयंर् या 
सर्ाजाच्या हिर्ासाठी र्ी झगडेन.” 

 
सर्ाजहिर्ािी इर्की कळकळ असिारे प ढारी आपल्याला स दैवाने लाभले असर्ा आपला 

भाग्योदय आर्ा दूर नािी अशी आशा, कोिर्ा आशावादी करिार नािी? परर्पूज्य डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकराचं्या वरील उग्दारावरून कोिी त्यानंा जाहर्हनष्ठ म्ििर्ार्, र्र कोिी काय म्ििर्ार्! परंर्  त्या 
अकलेच्या कादं्यानंा कळर् नािी की, राष्ट्रहिर् म्ििजे काय राष्ट्रारं्ील दगडर्ार्ीिे हिर् की झाडाझ डपािें 
हिर्? राष्ट्रहिर् म्ििजे त्या राष्ट्रारं् रिािाऱ्या र्न ष्ट्य र्ात्रािे हिर्ः िी गोष्ट जर त्यानंा पटर् असेल, र्र 
प्रथर् सवम राष्ट्रानें आपल्या टािेखाली िेंगरलेल्या सर्ाजाच्या हिर्ार् खरे-ख रे राष्ट्रहिर् नािी काय? 
असो. 

 
बकवा करिारे वाटेल र्ो बकवा ख शाल करीर्. आपि सवम डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या 

प ढारीपिाखाली एकत्र जर्नू आपल्यावरील जोर-ज ल र्ाचं्या हनवारण्यािे झगडे सघंटनेने, स्वाहभर्ानाने, 
स्वावलंबाने द सऱ्याचं्या र्ाटाखालीि र्ाजंरे व बनर्ा ं हनभमयरे्ने झगडूया येवढीि आपिास शवेटी 
कळकळीिी हवनंर्ी करावयािी आिे. 
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आखील भारर्ीय हरपक्ब्लकन पक्षािे प्रहर्हनधी, सभ्य स्त्री-प रुष िो– 
 
आरंभी आर्िे नेरे् रावबिादूर एन. हशवराज याचं्या द ःखदायक हनधनाबद्दल आम्िी आर्च्या 

अंर्ःकरिाला वाटिारे र्ीव्र द ःख व्यक्र् करर्ो. अहखल भारर्ीय हरपक्ब्लकन पक्षाच्या र्ा. १-१०-६४ रोजी 
लोकसभेसर्ोर िोिाऱ्या हनदशमनािा र्यारी करून त्यार् भाग घेण्यासाठी रे् हदल् लीस आले िोरे्. त्याचं्या 
र्तत्यूर् ळे अ. भा. हरपक्ब्लकन पक्षािी फार र्ोठी िानी झाली आिे. रावबिादूर डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें 
कटे्ट हशष्ट्य व अन यायी िोरे्. या र्िापहरहनवािगर् नेत्याला र्ी सादर प्रिार् करर्ो. 

 
अ. भा. हर. पक्ष; पददहलर् व हपळले गेलेल्या हनधमनािा पक्ष आिे. िी जनर्ा देशािा एक अत्यंर् 

द बमल असा भाग आिे. या पददहलर् जर्रे्च्या िक् कासंाठी लढिे आहि त्यािंा आर्मथक, सार्ाहजक, 
शकै्षहिक आहि राजकीय दजा वाढवर् त्यानंा इर्राबंरोबर सर्ानरे्िा दजा हर्ळवनू देिे, िी काये 
करण्यास अ. भा. हर. प. बद्धपहरपक् व असून, र्सा पक्षाने हनश्यि केलेला आिे. 

 
बेघरानंा घरे देिे, भ केलेल्यानंा अन्न देिे आहि वस्त्रिीनानंा वसे्त्र देिे िी काये सरकार अवश्य 

करील असे विन भारर्ीय घटनेने हदले आिे. परंर् , स्वारं्त्रयाप्राप् र्ीनंर्र या जनरे्िी, या बाबर्ीर् र् ळीि 
स धारिा झालेली नािी असे र्ला र्ोठ्ा द ःखाने म्ििाव ेलागरे्. 

 
राष्ट्राला एक अद भ र् घटना र्यार करून हदल्याबद्दल घटना सहर्र्ीच्या सभासदानंी डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकरािें अहभनंदन केले. त्यावळेी त्यानंा उत्तर देर्ाना बाबासािेब म्ििाले, “िागंली घटना 
असिे, एवढ्यानेि भागर् नािी. घटना राबविे िे अहधक र्ित्त्वािे आिे, आहि र्ी जबाबदारी राज्यकत्या 
पक्षािी आिे. जर घटना योग्य व न्याय्य रीर्ीने राबवली गेली र्रि जनरे्ला हर्िे फायदे हर्ळर्ील. जर र्ी 
र्शी राबवली गेली नािी र्र हर्िा कािीिी उपयोग िोिार नािी. गोरगहरबािंी पहरक्स्थर्ी स धारली नािी 
िी वस्र् क्स्थर्ी लक्षार् घेर्ल्यास राज्यकत्या पक्षाने घटना योग्यरीर्ीने राबवली नािी असेि म्ििाव े
लागले.” 

 
देशार्ल्या द बमल जनरे्च्या दयनीय पहरक्स्थर्ीर् स धारिा करण्याकहरर्ा, अहखल भारर्ीय 

हरपक्ब्लकन पक्षाने सनदशीर र्ागांनी शक्य रे् सवम प्रयत्न केले. परंर् , द दैवाने सरकारने या जनरे्च्या 
गाऱ्िाण्याकंडे र् ळीि लक्ष हदले नािी. 

 
देशाला अन्नधान्याच्या बाबर्ीर् द ष्ट्काळी पहरक्स्थर्ीला र्ोंड द्याव ेलागर् आिे. सरकार परदेशारू्न 

अन्नधान्यािी आयार् करीर् आिे व त्यासाठी परकीय िलनाच्या अर्ोल गंगाजळीरू्न करोडो रुपयािें 
िलन खिम करीर् आिे. भारर्ार् उपलब्ध असलेली सवम पहडर् जर्ीन जर लागवडीखाली आिली र्र 
अन्नधान्यािे उत्पादन वाढून परकीय िलनाला लागलेली िी गळर्ी थाबंवर्ा येईल. देशार् सरकारी पहडर् 



           

जर्ीन र् बलक प्रर्ािार् उपलब्ध आिे आहि लक्षावधी बकेार भहूर्िीन र्ी जर्ीन कसून अन्नधान्यािे अहधक 
उत्पादन करण्यास र्यार आिेर्. जर िी पहडर् जर्ीन भहूर्हिन र्ज रानंा हदली र्र अन्नधान्याच्या टंिाईिा 
व बेकारीिा िे दोन्िी प्रश्न कािी प्रर्ािार् स टर्ील. पि िी पहडर् जहर्नीिी र्ागिी सरकार नेिर्ी 
फेटाळून लावर् आलेले आिे. पहडर् जहर्नीच्या र्ागिीला नकार देण्यािे कारि; त्यार् हिर्संबधं 
असलेल्या जर्ीनदारािंा हवरोध याहशवाय द सरे कािीिी नािी. जर भहूर्िीन र्ज रानंा या पहडर् जहर्नी 
हदल्या र्र आपल्याला अल्पर्ज रीर् र्जूर हर्ळिार नािीर् एवढ्याि एका कारिाकहरर्ा जर्ीनदार या 
र्ागिीला हवरोध करर्ार्. येत्या सावमहत्रक हनवडि कीर् सत्ताधारी पक्षाला जर्ीनदारािंी र्दर् हर्ळावी 
म्ििून जर्ीनदाराचं्या या हवरोधाला सत्ताहधहष्ठर् पक्षाकडून पाप्रठबाि हर्ळर् आलेला आिे. 

 
               

 
जेव्िा र्िाराष्ट्राच्या कायदेर्डंळार् भहूर्िीनानंा सरकारी पहडर् जहर्नी लागवडीस देण्यािा प्रश्न 

र्ाडंला गेला, रे्व्िा भहूर्िीनानंा लागवडीस देण्यासारखी एक र्सूभरिी जर्ीन उपलब्ध नािी असे संबहंधर् 
र्ंत्रयाकंडून या प्रश्नाला उत्तर देण्यार् आले. म्ििनू अहखल भारर्ीय हरपक्ब्लकन पक्षाला १९५९ साली 
र्िाराष्ट्रार् जर्ीन-सत्याग्रिािे आंदोलन करिे भाग पडले. दोन र्हिन्याच्या अवधीर्ि ३५००० पेक्षा 
अहधक सत्याग्रिींना सरकारने कैद करून र् रंुगार् डाबंले. अखेरीस र्िाराष्ट्र राज्य हरपक्ब्लकन पक्षाच्या 
नेत्यानंा बोलावनू त्याचं्या िौदािी र्ागण्या सरकारने र्ान्य केल्या. द सऱ्याि वषी र्िाराष्ट्र सरकारने 
हकत्येक लाख एकर जर्ीन भहूर्िीनानंा वाटून हदली. 

 
सवम देशार् करोडो एकर जर्ीन पहडक पडलेली आिे. अ. भा. हरपक्ब्लकन पक्षाने िी वस्र् क्स्थर्ी 

सवम राज्य सरकारासंर्ोर र्ाडंली. िी जर्ीन भहूर्िीनानंा देण्यार् यावी अशी त्यानंा हवनंर्ी करण्यार् आली. 
परंर्  या हवनंर्ीकडे पूिम द लमक्ष करण्यार् आले. हरपक्ब्लकन पक्षाने या व इर्र प्रश्नाकंडे भारर् सरकारिे 
लक्ष वधेण्यािे ठरवले. र्ो िेरू् र्नार् ठेवनूि, ऑक्टोबर १९६४ च्या पहिल्या र्ारखेला हदल् लीर् हरपक्ब्लकन 
पक्षाने एक हनदशमन संघहटर् केले. लोकसभेसर्ोर केलेल्या या हनदशमनार् एक लाखापेंक्षा अहधक लोकानंी 
भाग घेऊन त्यावळेिे परं्प्रधान श्री. लालबिादूर शास्त्री यानंा दिा र्ागण्यािंा एक खहलर्ा सादर केला. 
एक र्हिन्यानंर्र, बॅहरस्टर खोबरागडे, पक्षािे सरहिटिीस श्री. भय्यासािेब आबंेडकर आहि र्ी अशा 
हर्घाचं्या हशष्टर्ंडळाने र् ंबईर् पंर्प्रधान श्री. लालबिादूर शास्त्री यािंी भेट घेर्ली, आहि र्ागण्याचं्या 
खहलत्यार्ील पक्षाच्या र्ागण्या र्ान्य करण्यास त्यानंी हवनंर्ी केली. आर्च्या त्या र्ागण्या म्ििजे एक 
क्ष ल् लक बाब आिे असे सर्जून र्ो प्रश्न कालावधीवर टाकण्याच्या हविारार् शास्त्रीजी आिेर् असे र्ला 
आढळून आले रे्व्िा, सवम पहरक्स्थर्ी सर्जून सागंनू, आर्च्या र्ागण्या र्ान्य करून पूिम केल्या गेल्या 
नािीर् र्र डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या र्िापहरहनवािहदनी, म्ििजे सिा हडसेंबरला, हरपक्ब्लकन 
पक्षाला सत्याग्रि स रू करावा लागेल या गोष्टीकडे त्यािें लक्ष वधेिे आम्िाला भाग पडले. 

 
या सवम प्रकरिािा हविार करण्याकहरर्ा हरपक्ब्लकन पक्षाच्या कायमकाहरिीिी सभा घेण्यार् आली. 

कायमकाहरिीने ६ हडसेंबर १९६४ रोजी देशव्यापी सत्याग्रिािी िळवळ स रू करावी असा ठराव र्जूंर केला. 
त्याप्रर्ािे हरपक्ब्लकन पक्षाच्या सवम शाखानंी देशभर जर्ीन सत्याग्रिािी िळवळ स रू केली. िी िळवळ 
दोन र्हिने िालू िोर्ी. या दोन र्हिन्यारं् स र्ारे र्ीन लाख लोकानंी या सत्याग्रिार् भाग घेर्ला आहि 
र् रंुगवास पत्करला. रे्व्िा त्यावळेिे पंर्प्रधान श्री. लालबिाद र शास्त्री यानंी या सवम प्रकरिािी 
सिान भहूर्पूवमक ििा करून हनकाल करण्याकहरर्ा, पक्षाच्या नेत्यानंा पािारि केले. त्याप्रर्ािे बॅ. बी. डी. 



           

खोब्रागडे, श्री. अरुर् घर्, ॲड. श्री. ए. बी. हनळे आहि र्ी ३० जानेवारी १९६५ रोजी श्री. शास्त्री यानंा 
भेटलो. त्यावळेी संरक्षिर्ंत्री श्री. यशवरं्राव िव्िाि व गतिर्ंत्री श्री. ग लझारीलाल नंदा िेिी उपक्स्थर् 
िोरे्. आम्िी सवांनी र्ासभर ििा केली आहि आर्च्या र्ागण्या र्त्त्वर्ः र्ान्य करण्यार् आल्या. 
सरकारकडून कािी र्ागण्या र्त्काल अंर्लार् आिल्या जार्ील व कािी र्ागण्या प ढे सोयीस्कर वळेी 
अंर्लार् आिल्या जार्ील, असे पंर्प्रधान श्री. शास्त्री यानंी आम्िाला आश्वासन हदले. 

 
द दैवाने भारर्-पाक-य द्ध स रू झाले, आहि पाहकस्र्ानी आक्रर्िापासून देशािे संरक्षि करण्यािे 

कायम सरकारला प्रथर् िार्ी घ्याव े लागले. पाहकस्र्ानी आक्रर्िापासून देशािे पहरिार्कारक संरक्षि 
करण्याच्या कायार् सरकारला र्दर् करण्याच्या दृष्टीने त्या प्रकरिािा अहधक पाठप रावा करण्यािे 
हरपक्ब्लकन पक्षािे स्थहगर् केले, आहि संरक्षिाच्या सरकारी प्रयत्नाशी पूिम सिकायम केले. य द्ध संपर्ाि रे् 
प्रकरि भारर् सरकारसर्ोर हरपक्ब्लकन पक्षाने प न्िा ठेवले. सवम राज्य सरकारानंा र्शागर्ीस योग्य 
असलेली सवम पहडर् जर्ीन भहूर्िीन श्रहर्कानंा द्यावी असे आदेश भारर् सरकारने हदले, िे येथे नर्ूद 
करण्यास र्ला र्ोठा आनंद वाटर्ो. राज्य सरकारेिी भारर् सरकारच्या आदेशािे पालन करून पहडर् 
जहर्नी भहूर्िीन श्रहर्कानंा वाटून देर् आिोर् िे पािून आम्िाला र्ोठे सर्ाधान वाटर् आिे. कािी राज्य 
सरकारानंी बलै व शरे्ीिी अवजारे हवकर् घेण्यास भहूर्िीनानंा आर्मथक र्दर्िी केलेली आिे. 

 
जर्ीनधारिेवर र्यादा घालिारे कायदे कािी राज्यानंी र्जूंर केले आिेर्. राज्यकत्या पक्षािे, 

म्ििजेि काँगे्रसिे िे जािीर धोरि असर्ािी कािी राज्यानंी या धोरिािा अवलंब केला नािी िी 
वस्र् क्स्थर्ी खेदजनक आिे. ज्या राज्यानंी असे कायदे केले आिेर् त्यानंीस द्धा या कायद्यािे काळजीपूवमक 
पहरपालन केलेले आढळर् नािी. र्यादा घालण्यािा कायदा अंर्लार् येण्यापूवीि सवम र्ोठ्ा 
जर्ीनदारानंी आपली जर्ीन आपल्या नार्लगार् वाटून हदली िोर्ी. त्यार् ळे जर्ीनधारिेवर र्यादा 
घालूनिी भहूर्िीन श्रहर्कानंा वाटण्यासाठी अहधक जर्ीन सरकारला उपलब्ध करून घेर्ा आली नािी. 
राज्य सरकारिी असली धोरिे आहि कालिरिािे डावपेि लक्षार् घेऊन हरपक्ब्लकन पक्षाने १९५९ र्ध्ये 
औरंगाबाद येथील अहधवशेनार् जहर्नीिे राष्ट्रीयीकरि करण्याच्या र्ागिीिा ठराव र्ंजूर केला आिे. 

 
देशार्ल्या जहर्नीिे राष्ट्रीयीकरि केल्याखेरीज भहूर्िीन श्रहर्कािें व अन्नधान्याच्या र् टवड्ािे 

प्रश्न स टिे अशक्य आिे, असे र्ाझे र्र् आिे. 
 

              
 
गेली हकत्येक वष े देशाला अन्नधान्याच्या टंिाईला र्ोंड द्याव ेलागर् आिे आहि म्ििून जनरे्ला 

अत्यंर् कष्ट भोगाव े लागर् आिेर्. र्तं्रयानंी खूप आश्वासने हदली र्री दरवषी अन्नधान्यािी पहरक्स्थर्ी 
अहधकाहधक हबघडर् िालली आिे. िालू वषी र्र अन्नधान्यािी र्ीव्र टंिाई भासू लागली आिे आहि 
जनरे्वर प्रत्यक्ष उपाशी र्रण्यािी पाळी आलेली आिे. वतत्तपत्रारं्ील बार्म्यावंरून कािी र्ािसे 
उपासर्ारीने रे्ल्यािेिी कळरे्. र्ोठ्ा शिरार्ील पहरक्स्थर्ीच्या र्ानाने खेड्ापाड्ार्ील पहरक्स्थर्ी 
अहधकि हबकट झाली आिे. स्थूलर्ानाने बोलावयािे झाल्यास शिरार्ील लोकािंी पहरक्स्थर्ी अहधक 
िागंली आिे. त्याचं्या संघहटर्पिार् ळे, त्यानंा र्ज री िागंली हर्ळरे् व अन्नधान्यिी खेडेहवभागापेक्षा बरे 
हर्ळरे्. शिरार्ल्या लोकानंा सरकार अन्नधान्य अहधक प्रर्ािार् प रवीर् आिे. कािी र्ोठ्ा शिरार् 
सरकारने रेशप्रनग स रू केले आिे. यािाि अथम असा की, शिरार्ल्या लोकानंा प रेशा प्रर्ािार् अन्नधान्य 



           

प रहवण्यािी जबाबदारी सरकारने पत्करली आिे. पि खेड र् जनरे्िे काय व्िायिे? खेड्ापाड्ार् 
राििाऱ्या लोकाकंडे सरकारने संपूिमर्या द लमक्ष केलेले आिे. वस्र् क्स्थर्ी अशी आिे की, शरे्ावर राबनू 
अन्नधान्य उत्पादन करिाऱ्या लोकानंाि उपाशी र्राव ेलागर् आिे. अशा पहरक्स्थर्ीर् खेड र्ानंा भरपूर 
प्रर्ािार् अन्नधान्य प रवनू त्यानंा उपासर्ारीपासून वािविे िी सरकारिी जबाबदारी आिे. त्यासाठी 
खेड्ापाड्ारं्िी रेशप्रनग स रू करिे िे सरकारिे कर्मव्य आिे. 

 
र्ाझ्या र्रे्, अन्नधान्यािा प्रश्न र्ीव्रर्र करण्यािी जबाबदारी साठेबाज, व्यापारी आहि र्ोठे 

जर्ीनदार याचं्यावरिी पडरे्. उपलब्ध अन्नधान्यािे साठे दडपून ठेवनू, त्यानंी अन्नधान्यािी कत हत्रर् टंिाई 
हनर्ाि केली आिे आहि प्रकर्र्ींिे प्रर्ाि भरर्साट वाढवले आिे. जनरे्िी िी हपळविूक थाबंवण्याकहरर्ा 
सरकारने कडक उपाययोजना केली पाहिजे. केवळ अन्नधान्यािे उत्पादन करून भागिार नािी. उपलब्ध 
अन्नधान्यािे न्याय्य प्रर्ािार् वाटप िेिी हर्र्केि र्ित्त्वािे आिे. जोपयंर् अन्नधान्यािा घाऊक व्यापार 
खाजगी र्ािसाचं्या िार्ार् आिे, र्ोपयंर् व्यापाऱ्याचं्या भरर्साट फायदा हर्ळहवण्याच्या प्रवतत्तीला आळा 
घालर्ा येिार नािी आहि अन्नधान्यािे न्याय्य प्रर्ािार् वाटपिी करर्ा येिार नािी. म्ििून अन्नधान्यािा 
व्यापार सरकारने आपल्या िार्ार् घ्यावा, असे र्ी स िवर्ो. 

 
                      

 
कािी राजकीय पक्षािें लक्ष वधूेन घेिारा एक र्ित्त्वािा ज्वलन्र् प्रश्न देशासर्ोर उभा आिे. 

झोपडपट्टीर् राििाऱ्या जनरे्िा प्रश्न, िाि र्ो प्रश्न िोय. १८ वष ेदेशावर राज्य करूनिी सवम नागहरकानंा 
आश्रयस्थाने उपलब्ध करून देण्यािे कायम काँगे्रसला करर्ा आलेले नािी. 

 
देशार्ल्या आहि हवशषेर्ः खेड र् प्रदेशार्ल्या बेकारींर् ळे खेड्ापाड्ार्ले िजारो लोक शिराकंडे 

धाव घेर् आिेर्. रे् शिरार् जार्ार् आहि अनेक कष्ट करून व अडििी सोसून आपल्या पोटािी खळगी 
कशीबशी भरर्ार्. त्यानंा रािण्यासाठी प्रकवा घरे बाधंण्यासाठी योग्य जागा हर्ळर् नसल्याने, सािहजकपिे 
जेथे नाक दाबून धरल्याहशवाय लोकानंा क्षिभरस द्धा उभे रािविार नािी, अशा संडासाजवळच्या प्रकवा 
घािीने व द गंधीने भरलेल्या गटाराजंवळच्या र्ोकळ्या जागेर् रे् लिान लिान झोपड्ा बाधंर्ार्. र् ंबई, 
कलकत्ता, र्द्रास, हदल् ली, कानपूर इत्यादी उद्योगप्रधान शिरार् लक्षावधी क ट ंबे असले दैन्यपूिम जीवन 
घालवर् आिेर्. अनेकदा सरकार पोहलसाचं्या र्दर्ीनें त्याचं्या झोपडपट्ट्ट्यावंर िल् ला िढवरे्, त्याचं्या 
झोपड्ािंा नाश कररे् आहि त्यानंा रस्त्यावंर फेकून देरे्. िे दृश्य अत्यंर् कारुण्यपूिम असरे्. वतद्ध, 
द खिेकरी, कोवळी, द बमल अभमके, प रुष आहि हस्त्रया असिाय्य क्स्थर्ीर् आपल्या कष्टी जीवनाबद्दल 
कपाळावर िार् र्ारून रस्त्याच्या कडेने रडर् बसलेली आढळर्ार्. या झोपड्ा, त्या जागेर् अनहधकत र्पिे 
बाधंलेल्या असल्यार् ळे त्यािंा नाश करण्यार् आला असे सरकारिे ठरलेले उत्तर असरे्. त्या लोकानंा त्या 
जागेर् झोपड्ा बाधंण्यािा र् ळीि िक् क नािी असा सरकारिा नेिर्ीि दावा असर्ो. 

 
र् ंबईर्, हरपक्ब्लकन झोपडी संघ पहिल्याने हरपक्ब्लकन पक्षाने स्थापन केला व त्या संघार्ाफम र् 

झोपडपट्टीर् राििाऱ्यािंी गाऱ्िािी वशेीवर टागंण्यार् आली. आर्ा इर्र पक्षानंीिी आपापले झोपडी संघ 
स्थापन केले आिेर्. 

 



           

झोपडपट्टीर् राििाऱ्या लोकानंा द सरी एखादी जागा हदल्याहशवाय, असलेल्या झोपड्ािंा नाश 
करू नये िी आर्च्या र्ागण्याचं्या खहलत्यार्ील १० र्ागण्यापंकैी, एक र्ागिी िोर्ी. झोपडपट्टीर् राििारे 
लोकिी भारर्ािेि नागहरक असल्यार् ळे त्यानंा शिरार् कार् व घरे देिे िी एक सरकारिी हजम्रे्दारी 
आिे. रे् गरीब व द दैवी लोक आपापली घरेदारे सोडून शिरार् कार् शोधण्यासाठी येर्ार् िा कािी त्यानंा 
दोष नािी. त्यानंा घरे व कारे् हदली पाहिजेर्. जेव्िा पूवम व पहिर् पाहकस्र्ानारू्न हनवाहसर् भारर्ार् येर्ार्, 
रे्व्िा आर्िे सरकार त्यािें प नवमसन करण्याकहरर्ा प्रिडं रकर्ा खिम कररे्. जेव्िा ब्रह्मदेश व हर्बेटर्धून 
लोक भारर्ा आश्रयाथम येर्ार्, रे्व्िा त्यािंी सवमप्रकारिी व्यवस्था करण्यास आर्िे सरकार नेिर्ी एका 
पायावर र्यार असरे्. सरकार इर्रानंा फार दयाळूपिे वागवरे्. परंर्  या देशािे जे खरेख रे र्ालक आिेर्, 
त्याचं्या बाबर्ीर् कू्ररपिा कररे्. या हवहित्र वर्मनािी कारिे त्यािंी त्यानंाि र्ािीर्! सार्ान्यर्ः झोपडपट्टीर् 
राििारे लोक अन सूहिर् जर्ार्ींपैकी व र्ागासलेल्या वगांपैकी असर्ार्. िेि लोक भारर्ािे र्ूळ रहिवासी 
आिेर्; आहि म्ििूनि र्ी त्यानंा देशािे धनी म्ििर्ो. घरे बाधंण्यासाठी त्यानंा द सरी जागा हदली जाईपयंर् 
१९६२ सालापूवी बाधंलेल्या झोपड्ा उद ध्वस्र् करण्यार् येिार नािीर्, असे अहभविन र्ध्यवर्ी 
सरकारर्फे त्या काळिे पंर्प्रधान लालबिाद्द र शास्त्री यानंी हदले आिे. 

 
घरे बाधंण्यासाठी द सऱ्या जागा द्यायच्याआधीि आपल्या झोपड्ा उद ध्वस्र् केल्या जार् आिेर्, 

अशा त्याचं्या अनेक र्क्रारी अहखल भारर्ीय हरपक्ब्लकन पक्षाकडे आल्या आिेर्. रे् जर खरे असेल र्र 
र्ाझ्या र्रे् सरकारने हदलेल्या विनािा िा भगं आिे. सरकारने या गोष्टीिी कत पया दखल घ्यावी आहि 
झोपड्ार् राििाऱ्या गरीब लोकावंर अन्याय केला जािार नािी, अशी कत पेने खबरदारी घ्यावी. त्याचं्या 
झोपड्ा उद ध्वस्र् केल्या जाण्यापूवी त्यानंा द सऱ्या सोयीच्या व योग्य जागा हदल्या पाहिजेर्. झोपड्ार् 
राििाऱ्या लोकानंा अनेकदा त्याचं्या कार्ाच्या जागेपासून फार दूर असलेल्या जागा हदल्या जार्ार् आहि 
म्ििून अशा जागा र्ाब्यार् घेर्ाना त्यानंा हविार पडर्ो. म्ििून सरकारने या प्रश्नाकडे सिान भरू्ीने पािून, 
त्यानंा जागा देण्यापूवी त्याचं्या सोयींिािी हविार करावा. 

 
        

 
सर्ाजवादाहवषयी बोलिे िी आजकाल एक फॅशन िोऊन बसली आिे. भारर्ार् सर्ाजवाद 

प्रस्थाहपर् करावयािा आिे, असे बि रे्क जो उठर्ो र्ो बोलर् स टर्ो. सर्ाजवादी पद्धर्ीिा सर्ाज स्थापन 
करण्याबाबर् ख द्द काँगे्रसनेिी एक ठराव र्ंजूर केला आिे. लोकशािी सर्ाजवादािी व्याख्या करण्यासि 
काँगे्रसने जवळजवळ दिा वष े घेर्ली, म्ििून सर्ाजवादी धोरि अर्लार् आिण्यास आिखी हकत्येक 
दशके लागर्ील. सर्ाजवादािी व्याख्या जो र्ो आपापल्या सोयीप्रर्ािे करीर् असल्यार्ळे, सर्ाजवादािी 
व्याख्या वगेवगेळ्या लोकािंी वगेवगेळी असरे्. र्ाझ्या र्रे् र्ािसाने र्ािसािी, एका जार्ीने द सऱ्या 
जार्ीिी, एका वगाने द सऱ्या वगािी हपळविूक करण्यािे बंद करिे, िा सर्ाजवादािा अथम आिे. जार्ी, 
पंथ व धर्म इत्यादी भेद लक्षार् न घेर्ा सवांना सर्ान संधी देिे िा सर्ाजवादािा अथम आिे. सर्ाजवादािा 
अथम केवळ आर्मथक सर्र्ा िाि नसून सार्ाहजक सर्र्ा असािी त्यािा अथम आिे. केवळ आर्मथक सर्ानर्ा 
म्ििजेि सर्ाजवाद असे बि रे्क लोक सर्जर्ार्. परंर्  सार्ाहजक सर्ानर्ा असल्याहशवाय सर्ाजवाद 
प्रकवा आर्मथक सर्ानर्ा प्रस्थाहपर् व्िावयािी नािी, असे पूिम हविाराअंर्ी र्ाझे ठार् र्र् बनलेले आिे. 
भारर्ार् सार्ाहजक सर्ानर्ा नािी. सर्ाजार्ली पददहलर् जनर्ा ग लार्ािे हजिे जगर् आिे. दहक्षि 
आहफ्रका प्रकवा अरे्हरका देशार्ील हनग्रो लोकाचं्या ग लार्हगरीहवषयी भारर्ार्ील लोकानंा नेिर्ी प्रिर्ा 
वाटर् असरे्. परंर्  आपल्या स्वर्ःच्या पायाखाली काय जळर् आिे यािी त्यानंा दखल नसरे्. भारर्ार्ील 



           

पददहलर् जार्ींपेक्षा हनग्रोंिी पहरक्स्थर्ी अहधक िागंली आिे, असे र्ी हनधाराने म्ििू शकर्ो. घटनेने 
अस्पतश्यर्ा रद्द केली असली र्री देशभर वगेळ्या प्रकारानंी हर्िे आिरि िालूि आिे. आजिी कािी 
हठकािी पददहलर् जनरे्ला सावमजहनक रस्त्यानंी जाण्यािी र्नाई आिे. आजिी सावमजहनक हवहिरींरू्न 
प्रकवा र्ळ्यारूं्न पददहलर्ानंा पािी घेऊ हदले जार् नािी. आजिी लग्नाच्या हर्रवि का पददहलर्ानंा 
सावमजहनक रस्त्यानंी नेऊ हदल्या जार् नािीर्. खेड्ार्ल्या ठाकूर व जर्ीनदार लोकासंर्ोर पददहलर्ानंा 
िारपायीवर बसण्यािी र्नाई आिे. र्थाकहथर् उच् िविीयाचं्या वसर्ीच्या पहिरे्ला घरे बाधंण्यासाठी 
जागा घेण्यािी पददहलर्ानंा र्नाई आिे. र्थाकहथर् उच् िविीयािंी घािेरडी कारे् नेिर्ी पददहलर्ानंा 
करिे भाग पडरे्. सभ्य पोषाख घालण्यािी पददहलर्ानंा र्नाई आिे. आपल्या सार्ाहजक व आर्मथक 
पहरक्स्थर्ीर् स धारिा करण्यास पददहलर्ानंा प्रहर्बधं आिे. सरकारने त्यानंा शरे्जहर्नी हदल्यास सविम 
प्रिदू त्याचं्या हपकािंा नाश करर्ार्. 

 
जेथे र्ािसानंा इर्क्या अर्ान षपिे वागहवले जारे् असा पत्वीच्या पाठीवर एकर्री द सरा देश आिे 

काय? असा रोख ठोक सवाल र्ला भारर्ाच्या राज्यकत्यांना हविारावयािा आिे. 
 

        
 
प्रिद  सर्ाज अनेक जार्ींनी व उपजार्ींनी पोखरला गेला आिे. िा जार्ीयवाद सवम देशािा हवध्वसं 

करीर् आिे. प्रत्येकजि राष्ट्रीय व सार्ाहजक भावनैक्याहवषयी बोलर् असला, र्री जार्ीभेदािी प्रथा नष्ट 
करून एकसंघ व भावनैक्यपूिम सर्ाज स्थापन करण्याकहरर्ा कोिीिी कािीिी करर् निी िे अत्यरं् हवहित्र 
हदसरे्. जाहर्भेदाच्या प्रथेवर टीकेिी झोड उठहविाऱ्या, परंर्  त्यािवळेी स्वर्ःच्या जार्ीबद्दल हनरहर्शय 
अहभर्ान बाळिाऱ्या अनेक व्यक्र्ींच्या प्रवतत्तीर् प्रखर स्वहवरोध आढळून येर्ो. जाहर्भेदािी द ष्ट्प्रथा सर्ळू 
उखडून टाकण्यािा िा र्ागम नािी. त्यासाठी लोकानंी आपल्या जार्ी हवसरण्यास आहि टाकून देण्यास 
र्यार झाले पाहिजे. जार्ींिा त्याग करूनि सार्ाहजक सर्र्ा प्रस्थाहपर् करर्ा येईल. 

 
               

 
अन सूहिर् जार्ी व जर्ार्ी यांच्या पहरक्स्थर्ीर् कोिर्ीिी स धारिा झाली नािी िे येथे नर्ूद 

करण्यास र्ला फार खेद िोर्ो. सरकार त्याचं्या पहरक्स्थर्ीिी स धारिा करण्याकहरर्ा कािीिी करर् 
नािी, परंर्  फक्र् बोलण्यार् सिान भरू्ी र्ात्र व्यक्र् कररे्. या पददहलर् सर्ाजार्ध्ये घोर हनराशा पसरली 
आिे. अहलकडेि घडलेले बस्र्र प्रकरि; या वगािी आर्मथक व सार्ाहजक पहरक्स्थर्ी स धारण्यार् 
सरकारला पूिम अपयश आले आिे यािाि भक् कर् प रावा असून, या वगाकडे पािण्यािी सरकारिी अर्ान ष 
व अन्याय्य प्रवतत्ती िी त्यावरून स्पष्टपिे हदसून येरे्. बस्र्र प्रदेशार्ील जर्ार्ीवर र्ध्यप्रदेश सरकारने 
केलेल्या या अत्यािारािा र्ी र्ीव्र हनषेध करर्ो. 

 
              

 
अन सूहिर् जार्ी व जर्ार्ी याचं्यासाठी भारर्ीय घटनेने सरकारी नोकऱ्यार् राखीव जागा ठेवल्या 

आिेर्. परंर्  घटना अंर्लार् येऊन सोळा वष ेझाली असली र्रीं या जर्ार्ींना योग्य प्रर्ािार् सरकारी 
नोकऱ्या हर्ळाल्या नािीर्. जेव्िा जेव्िा लोकसभेर् यासंबंधी प्रश्न हविारला जार्ो, रे्व्िा र्ला योग्य 



           

उरे्दवार उपलब्ध झाले नािीर् िे ठराहवक उत्तर हदले जारे्, पि िे हवधान पूिमर्या असत्य आिे. 
अन सूहिर् जार्ीर्ील व जर्ार्ीर्ील अनेक कायमक्षर् व लायक उरे्दवार उपलब्ध आिेर्. रे् घालून 
हदलेल्या कर्ीर् कर्ी अटी पूिम करू शकर्ार्. परंर् , र्रीिी सरकारी नोकऱ्यासंाठी त्यािंी हनवड केली 
जार् नािी. अन सूहिर् जार्ी व जर्ार्ी त्याचं्याकहरर्ा राखून ठेवलेल्या जागा लायक उरे्दवार उपलब्ध 
नािीर् या सबबीवर, राखीव जागा हबनराखीव म्ििून सर्जल्या जार्ार् आहि इर्र जार्ींच्या उरे्दवारािंी 
हनवड करून त्या भरल्या जार्ार्. अशा र्रर् दी असल्यार् ळे, अन सूहिर् जार्ी व जर्ार्ीर्ले उरे्दवारािंी 
सरकारी नोकऱ्यारं्, योग्य शकेडेवारी असलेली आढळून येर् नािी त्यािे र् ख्य कारि िेि आिे. 

 
योग्य हनवड करून बढर्ीने भरावयाच्या वरच्या श्रेिीच्या नोकऱ्यार्िी राखीव जागा असाव्यार्, 

असे धोरि १९५५ र्ध्ये सरकारने स्वीकारले. वहरष्ठ न्यायालयानेिी िे धोरि न्याय्य ठरवले. परंर्  या 
धोरिािा अवलंब सरकारनें केला नािी िे अत्यरं् हवलक्षि आिे. सरकारिा उपदेश व आिरि यारं्धील 
असलेल्या अफाट फरकाच्या अनेक उदािरिापंकैी िे एक उदािरि आिे. प्रथर् व हद्वर्ीय श्रेिींच्या जागा 
बढर्ीने भरण्याच्या वळेी सरकारने आपले उपरोक्र् धोरि अर्लार् आिाव ेआहि अन सूहिर् जार्ी व 
जर्ार्ींकहरर्ा राखीव जागा ठेवाव्यार्. सविम प्रिदू अहधकारी एकत्र जर्ून, पददहलर् जर्ार्ीर्ील 
अहधकाऱ्यािंा छळ करण्यािा कट करर्ार्, अशी अनेक उदािरिे दृष्टोत्पत्तीस आली आिेर्. पददहलर् 
जार्ीर्ील अहधकाऱ्याहंवषयींच्या ग प् र् ठेवावयाच्या नोंदी सविम प्रिदू वहरष्ठ अहधकाऱ्याकंडून जािनू ब जून 
दूहषर् केल्या जार्ार्. त्यार् ळे पददहलर् वगार्ील अहधकाऱ्याचं्या बढर्ींच्या वळेी त्याचं्यापेक्षािी कर्ी 
दजाच्या सविम प्रिदू अहधकाऱ्यानंा र्ी बढर्ीिी जागा हदली जारे्, अशी अनेक प्रकरिे र्ाझ्या नजरेस आली 
आिेर्. अशा रीर्ीने पददहलर् वगार्ील अहधकाऱ्यावंर र्ोठा अन्याय केला जार्ो. आहि त्यािंी र्ने 
हनराशनेे भरली जार्ार्. पददहलर् वगार्ील लोकानंा िे जे सापत्न भावनेने वागवले जारे्, रे् सरकारने 
एकदर् बंद करण्यािी हनकडिी वळे आर्ा आली आिे. पददहलर् वगांना खास सवलर्ी देऊन आहि र्ी 
धोरिे हवश्वासाने अर्लार् आिनू त्या द बमल वगांना इर्र वगांच्या पार्ळीर् आिण्यासाठी सरकारनें 
र्ात्काळ पहरिार्कारक उपाययोजना करिे अगत्यािे आिे. 

 
  .   .   . 

 
भारर् संरक्षि कायद्याखाली अटकेर् असलेले लोक अद्यापी र् रंुगार् हखर्पर् पडले आिेर्, 

र् ख्यर्ंत्रयाचं्या पहरषदेर् आिीबािीिा ठराव र्ागे घेण्यास व भारर् संरक्षि कायदा रद्द करण्यास बि रे्क 
र् ख्यर्ंत्रयानंा हवरोध िोर्ा. र् ख्यर्ंत्रयाचं्या हवरोधाप ढे गतिरं्त्री नंदाजींनी नरे्र् घेर्ले िे अत्यंक खेदजनक 
आिे. भारर् संरक्षि कायद्यािा उपयोग फारि जपून करण्यािा आदेश नंदाजींनी हदला आिे िे खरे. परंर्  
आिीबािीिी पहरक्स्थर्ी िालू ठेविे िे लोकशािीहवरुद्ध आिे. दीघमकाळपयंर् जनरे्िे र्ूलभरू् व पायाभरू् 
िक् क ग ंडाळून ठेविे. आिीबािीिी पहरक्स्थर्ी िालू ठेविे सद्यः पहरक्स्थर्ीकडे लक्ष देर्ा सयं क्र् वाटर् 
नािी. याहशवाय सत्ताहधहष्ठर् पक्षािे हिर्संबधं वतप्रद्धगर् करण्याकहरर्ािी भारर् संरक्षि कायद्यािा उपयोग 
केला जार्ो रे् वगेळेि! हनवडिूक सहर्र्ीने जािीर केल्याप्रर्ािे १९६७ च्या फेब्र वारी र्हिन्यार् सावमहत्रक 
हनवडि का व्िावयाच्या आिेर्. या हनवडि का र् क्र् व न्याय्य वार्ावरिार् िोिे अगत्यािे आिे. “स्वरं्त्र व 
न्याय्य वार्ावरिार् होिारी णिवडिूक प्रणर्णिणधक लोकशाहीला आधारभूर् असलेला दुसरा खाबं आहे” 
असे डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी म्िटले आिे. जोपयंर् आिीबािीिी पहरक्स्थर्ी िालू असेल व भारर् 
संरक्षि कायदा जारी असेल, र्ोपयंर् स्वरं्त्र व न्याय्य वार्ावरिार् हनवडि का िोिे शक्य नािी; म्ििून 



           

आिीबािीिा ि कूर् परर् घेिें, भारर् संरक्षि कायदा रद्दबार्ल करिें आहि सवम राजकीय बहंदस्र्ानंा 
र्ात्काळ र् क्र् करिे, या गोष्टींिा र्ी आग्रि धरर्ो. 

 
            

 
जेव्िा र्ाश्कंद करारावर सया करण्यार् आल्या रे्व्िा भारर् व पाहकस्र्ान याचं्यार्ध्ये र्तै्री, 

सद भाव सिकायम यािें एक नव े य ग स रू िोईल अशी आशा वाटर् िोर्ी. केवळ या आशनेेि िाजीपीर 
प्रदेशारू्न आलेले सैन्य र्ागे िाटहवण्यास भारर् सरकार र्यार झाले. भारर्ाने हवश्वासपूवमक र्ाश्कंद करार 
पाळला आहि आपले सैन्य र्ागे घेर्ले. परंर्  अलीकडे पाहकस्र्ानच्या प्रवतत्तीर् बदल झालेला आढळून येर् 
आिे. र्ाश्कंद कारारािा आत्र्ा दूहषर् करिारी भारर्हवदे्वषािी र्ोिीर् पाहकस्र्ानने प न्िा स रू केली आिे. 
िीन व पाहकस्र्ान िे दोन देश जवळ आले आिेर्. आहि त्या दोन देशाकंडून भारर्ावर आक्रर्ि िोण्यािी 
भीर्ी हनर्ाि झाली आिे. म्ििून भारर्ाला आत्र्संर् ष्ट राििे शक्य नािी. आम्िी आर्िी संरक्षिशक्र्ी 
वतप्रद्धगर् करण्यािे कायम िालू ठेवले पाहिजे. आहि कोित्यािी हदशनेे आक्रर्ि झाल्यास त्याला र्ोंड 
देण्यास पूिम र्यार असले पाहिजे. िीन देशाबरोबर प न्िा बोलिी स रु करावी असे केव्िा केव्िा स िहवले 
जारे्. परंर्  िीनशी बोलिी स रू करून सध्याच्या पहरक्स्थर्ीर् कािी उपयोग िोईल असे र्ला वाटर् नािी. 
आहि म्ििून िीनशी बोलिी स रू करू नयेर् असे र्ला वाटरे्. 

 
                

 
सावमहत्रक हनवडि की १९६७ च्या फेब्र वारीर् घेण्यार् येिार आिेर्. हरपक्ब्लकन पक्षाला सावमहत्रक 

हनवडि कीच्या र्यारीस आर्ापासून लागले पाहिजे. लोकसभेसाठी १०० उरे्दवार आहि हवधानसभासंाठी 
५०० उरे्दवार उभे करण्यािी हरपक्ब्लकन पक्षाला उरे्द आिे. येत्या सावमहत्रक हनवडि काचं्या दृष्टीने इर्र 
राजकीय पक्षाशंी सख्य करण्याच्या बाबर्ीर् हरपक्ब्लकन पक्षािे धोरि काय असेल असा प्रश्न हविारला 
जार् आिे. आर्िे सन्र्ाननीय नेरे् डॉ. बाबासािेब आंबडेकर यानंी त्या बाबर्ीर् कोिरे् र्ागमदशमन केले 
िोरे्, त्याकडे र्ी आपले लक्ष वधूे इक्च्छर्ो. एक पक्ष व एक नेर्ा याचं्या र्ागमदशमनाखाली सयं क्र् व बलवान 
िोण्यािा व इर्र पक्षाशंी सिकायम करण्यािा डॉ. बाबासािेबानंी आपल्या अन यायानंा उपदेश केला आिे. 
कानपूर येथे हद. २९ जानेवारी १९४४ रोजी भाषि करर्ाना डॉ. आंबेडकर म्ििाले- 

 
“देशाच्या भावी राज्यकारभारार्ले र् र्िे न्याय्य िक् क प्राप् र् करून घेण्यासाठी, र् म्िाला यशस्वी 

रीर्ीने लढा हदला पाहिजे. पि त्यासाठी र् म्िी एक भरीव व अभेद्य संघटना स्थापन केली पाहिजे. र्रि 
र् म्िाला राजकीय सते्तिे वाटेकरी िोर्ा येईल. कागदी संघटना आहि कागदी पक्ष याचं्यावर हवश्वास 
ठेविारे अनेक नेरे् असिे र् ळीि उपयोगी नािी, िी सूिना र्ी र् म्िास करर्ो.” 

 
र् ंबईला केलेल्या द सऱ्या एका भाषिार् डॉ. बाबासािेब आंबेडकर म्ििाले. 
 
“पददहलर् जार्ींनी राजकीय अलगपिा सोडून देऊन, न करे्ि हर्ळहवलेले स्वारं्त्रय दृढर्लू 

करण्यासाठी इर्र सर्ाजाशंी सिकायम केले पाहिजे, पि असे सिकायम करर्ानंा शडे्ूल्ड कास्टस्  
फेडरेशनिे स्वरं्त्र अक्स्र्त्व अबाहधर् राखले पाहिजे. आर्ापयंर् काँगे्रसिे व आर्िे संबंध हवरोधािे िोरे्. 
राजकीय के्षत्रार् आम्िी एकरे्कािें शत्रू िोर्ो. आर्ा आम्िी आर्िे स्वारं्त्रय हर्ळहवले असल्यार् ळे आर्च्या 



           

सर्ाजािे हिर्सबंंध दृष्टीसर्ोर ठेवनू आम्िी आर्िा दृष्टीकोन पूिमपिे बदलला पाहिजे. इर्राशंी सिकायम 
केले पाहिजे आहि आर्िे न करे्ि हर्ळालेले स्वारं्त्रय सघंहटर् करण्यास र्दर् केली पाहिजे. 

 
“फेडरेशनने आपला अलगपिा सोडून हदला पाहिजे. आर्िा सर्ाज लिान आिे. म्ििून आर्िे 

स्थान आम्िालंा कायर् हटकवनू धरावयािे झाल्यास येत्या हनवडि कीर् आम्िी इर्र पक्षाशंी सिकायम केले 
पाहिजे.” 

 
र्ा. २५ एहप्रल १९४८ रोजी लखनौ येथे भरलेल्या अहखल भारर्ीय श.ेका. फेडरेशनच्या पहरषदेर् 

भाषि करर्ाना डॉ. बाबासािेब आंबेडकर म्ििाले– 
 
“राजकीय सत्ता िी सवम प्रगर्ीिी ग रुहकल् ली आिे आहि आपला एक हर्सरा पक्ष संघहटर् करून व 

प्रहर्स्पधी राजकीय पक्षारं्धल्या सर्र्ोलपिाच्या र्राजूिी दाडंी आपल्या िार्ार् ठेवनू श.ेका. फेडरेशनने 
सत्ता काबीज केली, र्रि आपि आपली र् क्र्ी हर्ळव ूशकू. र्ी काँगे्रस र्ंत्रीर्ंडळास सिकायम केल्याने 
पददहलर् सर्ाजािा प ष्ट्कळ गोंधळ उडालेला आिे आहि त्याचं्या शकंािें व संशयािें हनरसन र्ला 
करावयािे आिे. सर्र् २५ वष े काँगे्रसहवरुद्ध लढा हदल्यानंर्र अशा आिीबािीच्यावळेी र्ी र्ौन का 
पत्करले असे र्ला हविारण्यार् येरे्, खरे पािर्ा सर्र् लढा देर् राििे िी कािी सवोत्तर् य द्धीनीर्ी नािी. 
आम्िाला इर्र नीर्ीिािी अवलंब करिे अगत्यािे आिे. आम्िी र्तै्रीिा िार् प ढे करून पाहिला व त्यार्ा 
आम्िाला बरेिश े यशिी आले. काँगे्रसशी हवरोधािी भहूर्का घेण्यािी िी वळे नािी. काँगे्रसशी सख्य व 
सिकायम करून जेवढे पदरार् पाडून घेर्ा येईल, रे्वढे पाडून घेर्ले पाहिजे. र्ी कें द्र सरकारार् सार्ील 
झालो आिे. परंर्  र्ी काँगे्रसिा सभासद झालेलो नािी. कें द्र सरकारार् सार्ील िोण्यािे काँगे्रसने र्ला 
आर्ंत्रि हदले आहि र्ी कोिर्ीिी अट न घालर्ा सार्ील झालो. रे्थे राििे हनथमक आिे असे र्ला 
ज्यावळेी वाटेल, त्यावळेी र्ी रे्थून बािेर पडेन. आर्िी पहरक्स्थर्ी अशी आिे की कारभारी हनयंत्रिेर् 
आर्िी र्ािसे असिे आवश्यक आिे. र्ाझे िेरू् जािीर केल्यानंर्रि र्ी काँगे्रसला हर्ळेन. जर र्से 
करण्याने पददहलर् जर्ार्ींिे कल्याि िोिार असेल, र्रि र्से करण्यािा सल् ला र्ी र् म्िासं देईन. एक 
पक्ष एक नेर्ा व एक कायमक्रर् ठरवनू र् म्िाला संघहटर् झाले पाहिजे.” 

 
१९४८ च्या लखनौ पहरषदेनंर्र वतत्तपत्रीय हनवदेनार् डॉ. बाबासािेब आबंेडकरानंी आपल्या 

पहरक्स्थर्ीिे प ढीलप्रर्ािे स्पष्टीकरि केले. “र्ी काँगे्रसिा हवरोधक आहि टीकाकार िोर्ो िे खरे आिे, 
परंर्  हवरोधाकहरर्ा हवरोध या र्त्त्वावर र्ाझा हवश्वास नािी िेिी हर्र्केि खरे आिे. सिकायाने जर आर्िा 
लाभ िोर् असेल र्र आम्िी सिकायम केले पाहिजे. काँगे्रसशी एकसारखे लढर् राििे कािी उपयोगािे 
नािी असे र्ला वाटले म्ििनू र्ी काँगे्रसशी सिकायम करण्यािे ठरवले, आहि सिकायानेि घटनेर् कािी 
संरक्षक र्रर् दीिी कलरे् र्ला प्रहवष्ट करून घेर्ा आली नसर्ी.” 

 
या सवम हवधानावंरून असे हदसून येईल की, प्रगर्ीपथावर असलेल्या कोित्यािी इर्र पक्षाशी - 

त्यार् काँगे्रसिािी अंर्भाव िोर्ो - सिकायम करण्यास डॉ. बाबासािेबािंी कािी िरकर् नव्िर्ी. संरक्षि 
र्ंत्री श्री. यशवरं्राव िव्िाि व र्िाराष्ट्रािे र् ख्यर्ंत्री श्री. वसरं्राव नाईक यानंी पददहलर् जनरे्च्या 
प्रश्नार् बरेि लक्ष घार्ले आिे आहि या प्रश्नापंकैी कािींिी सोडविूक करण्यास र्दर् केली आिे. प्रथर्र्ः 
एक प्रकारिी सक्र्ीिी ग लार्हगरीि असलेली व हपढ्यान्  हपढ्या िालर् आलेली र्िार वर्ने र्िाराष्ट्र 
राज्यािे र् ख्यर्ंत्री असर्ाना श्री. यशवरं्राव िव्िािानंी रद्द केली. िी वर्ने रद्द करून घेण्यासाठी डॉ. 



           

बाबासािेब आबंेडकरानंी प ष्ट्कळ प्रयत्न केले िोरे्. द सरे असे की, र्िाराष्ट्र राज्यािे र् ख्यर्ंत्री असर्ाना 
श्री. यशवरं्राव िव्िािानंी धर्ांर्राने बौद्ध झालेल्या जनरे्ला प्रिहलर् असलेल्या सवम शकै्षहिक व आर्मथक 
सवलर्ी उपलब्ध करून हदल्या. हर्सरे असे की, नागप रार्ल्या ज्या १४ एकर जागेर् डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरानंी बौद्ध धर्ािा स्वीकार केला, आहि आपल्या ६ लाख अन यायानंा धर्मदीक्षा हदली, र्ी जागा डॉ. 
बाबासािेब आबंेडकरािें योग्य स्र्ारक उभारण्याकहरर्ा, डॉ. बाबासािेबाचं्या अन यायानंी सरकारकडे 
र्ाहगर्ली िोर्ी. द सऱ्या कािी सरकारी कार्ाकहरर्ा र्ी जागा सरकारला िवी िोर्ी िे र्ला र्ािीर् आिे. 
र्थापी र्ी जागा श्री. यशवरं्राव िव्िािानंी डॉ. बाबासािेब आबंेडकराचं्या स्र्ारकासाठी हदली दीक्षा र्दैान 
िे आर्ा जगार्ील सवम बौद्धािें पहवत्र के्षत्र झाले आिे. िौथे असे की, हरपक्ब्लकन पक्षाच्या र्ागिीवरून डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकरािंा जन्र्हदवस, र्ा. १४ एहप्रल, िा र्िाराष्ट्र राज्यार् सरकारर्ान्य स टीिा हदवस 
म्ििून श्री. यशवरं्राव िव्िािानंी जािीर केला. पािव े असे की इर्र राष्ट्रीय प ढाऱ्याचं्या 
छायाहित्राबंरोबरि डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें छायाहित्रिी राष्ट्रीय प रुष म्ििनू र्िाराष्ट्र राज्यार् सवम 
सरकारी किेऱ्यारं्ध्ये लावण्यािे र्िाराष्ट्र राज्यािे र् ख्यर्ंत्री श्री. वसंर्राव नाईक यानंी र्ान्य केले. सिाव े
असे की, हरपक्ब्लकन पक्षाच्या र्ागिीवरून, र्िाराष्ट्र राज्यार् सवम पहडर् जहर्न भहूर्िीन श्रहर्कारं्ध्ये 
वाटून हदली जार् आिे. सार्व ेअसे की, डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या ७५व्या जयरं्ीच्या हदवशी त्याचं्या 
स्र्रिाथम पोस्टािी हर्कीटे काढण्यास श्री. यशवरं्राव िव्िािानंी प ढाकार घेऊन कें द्र सरकारास प्रवतत्त 
केले. र्ी पोस्टािंी हर्हकटे १४ एहप्रल १९६६ रोजी यथाक्रर् काढण्यार् आली. हद. १४ एहप्रल १९६६ च्या 
सावमजहनक सभेर् श्री. यशवरं्राव िव्िािानंी अहभविन हदल्याप्रर्ािे, भारर्ार्ल्या सवम धर्ांर्र केलेल्या 
बौद्धानंा शकै्षहिक व आर्मथक सवलर्ी हर्ळवनू देण्याच्या कार्ी श्री. िव्िाि स्वर्ः लक्ष घालीर् आिेर् आहि 
लवकरि बौद्धानंा त्या सवलर्ी हर्ळर्ील. सररे्शवेटी सागंावयािे असे की, डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें 
र्ोठे रै्लहित्र लोकसभेच्या र्ध्यवर्ी हदवािखान्यार् लावण्याबद्दल श्री. यशवरं्राव िव्िाि यानंी पंर्प्रधान 
श्रीर्र्ी इहंदरा गाधंी व लोकसभेिे स्पीकर याचं्याशी बोलिी स रू केली आिेर्. या कार्ीिी श्री. यशवरं्राव 
यथाकाल हनहिर् यशस्वी िोर्ील असा र्ला भरवसा वाटर्ो. या सवम गोष्टींवरून असे स्पष्ट हदसून येरे् की, 
काँगे्रसर्ध्ये थोडे प्रागहर्क लोक असून, रे् दीनद बळ्या जनरे्च्या प्रश्नांकडे सिान भरू्ीपूवमक लक्ष देर् 
असर्ार्. काँगे्रसर्धल्या असल्या प्रागहर्क लोकाशंी हनवडि कीप ररे् सख्य जोडायला र्ी किरिार नािी. 
पददहलर् जनरे्च्या कल्यािािी िे लोक खात्रीने िर्ी घेर्ील. 

 
भारर्ार् अनेक राजकीय पक्ष आिेर्. कािी राजकीय पक्षािंी धोरिे प्रागहर्क आिेर्. र्र कािी पक्ष 

प्रगहर्हवरोधी धोरिािंा अवलंब करीर् आिेर्. र्थापी, पददहलर् जनरे्िा आहि देशार्ील द बमल सर्ाजािा 
आर्मथक व सार्ाहजक उद्धार करण्याहवषयी हरपक्ब्लकन पक्षािा एक हनहिर् कायमक्रर् आिे. पददहलर् व 
हपळविूक केली जािाऱ्या जनरे्च्या कल्यािाला हरपक्ब्लकन पक्ष अहधक र्ित्त्व देर्ो. कायमक्रर् अंर्लार् 
आिण्यास व ज्याहवषयी हरपक्ब्लकन पक्षाला अहभर्ान वाटर्ो; अशा जनरे्िे दीनद बळ्या कल्याि 
करण्यािी जबाबदारी आपल्या हशरावर घेण्यास र्यार िोऊन जो पक्ष आम्िास र्शी िर्ी देईल, त्याच्याशी 
सख्य करण्यास र्ी किरिार नािी. र्थापी जनसंघ व स्वरं्त्र पक्ष यासंारख्या पक्षाशंी सख्य करण्यास 
हरपक्ब्लकन पक्ष कधीिी र्यार िोिार नािी. र्रीिी हरपक्ब्लकन पक्षाच्या पालमर्ेंटरी (हनवडिूक रं्डळ) 
बोडािा सल् ला घेऊन जनसघं व स्वरं्त्र पक्षासारख्या पक्षाशंी स्थाहनक ज ळवाज ळवीिी व्यवस्था पक्ष करू 
शकेल. 

 
 
 



           

         
 
भारर्ाला स्वारं्त्रय हर्ळाल्यापासून उद्योगधंद्यािंी फार झपाट्याने वाढ झालेली आिे. देशासर्ोर 

असलेल्या बेकारीच्या र्ीव्र प्रश्नाच्या दृष्टीने, सरकारने अथवा खासगी र्ालकानंी िालवलेल्या उद्योगधंद्यार् 
कार् हर्ळण्यािे प्रयत्न अहखल भारर्ार्ल्या पददहलर् जनरे्ने केले आिेर्. देशार्ल्या हवहवध राजकीय 
पक्षानंी आपापले र्जूर सघं (रेड य हनयन्स) स्थापन केले आिेर्. उद्योगपर्ी, पददहलर् जनरे्र्ील 
र्ज रािें हिर्संबधं स रहक्षर् ठेवर् नािीर्, िी कािी नवीन गोष्ट नािी. वगेवगेळ्या राजकीय पक्षाचं्या र्जूर 
संघाकंडून र्ज रािंी गाऱ्िािी दूर करण्यािे प्रयत्न करण्यार् येर्ार्, यार् कािी शकंा नािी. पददहलर् 
सर्ाजाचं्या र्ज रानंा जाहर्प्रथेच्या, दैनंहदन अत्यािाराचं्या, अन्यायाचं्या व कलंकादी प्रश्नाला र्ोंड द्याव े
लागरे्. र्ी वर साहंगर्ल्याप्रर्ािे वगेवगेळ्या राजकीय पक्षािें र्जूर संघ र्ज राचं्या र्क्रारी कार्ी करण्यािे 
हशकस्र्ीिे प्रयत्न करीर् असर्ार्, परंर्  जाहर्प्रथेवर आधारलेले र्ज रारं्ज रारं्धले भेद नािीसे करण्यार् 
त्यानंा अपयश आले आिे. र्जूर संघाच्या दैनंहदन कार्ार्, अस्पतश्यर्ा व भेदाभेद पाळले जार्ार्, आहि 
त्यार् ळे र्ालकानंा प्रकवा सघंानंा पददहलर् जार्ीर्ील र्ज रानंा फायदा करून देर्ा येर् नािी, असल्या 
प्रकारच्या कािी र्क्रारी र्ाझ्याकडे आल्या आिेर्. हरपक्ब्लकन पक्षाने पददहलर् जार्ीर्ील र्ज रािें प्रश्न 
सोडहवण्यािे कायम िार्ी घ्याव ेअशा हकत्येक सूिना हरपक्ब्लकन पक्षाच्या कािी प्रर् ख कायमकत्यांनी र्ला 
केल्या आिरे्. जागोजागी कायमकत्यांनी असे प्रयत्न करण्यास स रुवार् केली आिे, िे येथे नर्ूद करण्यास 
र्ला आनंद वाटर्ो. सवम भारर्भर स्वरं्त्रयरीत्या पददहलर् जनरे्र्ील र्ज राचं्या हिर्संबंधाच्या दृष्टीने 
एकसंघ धोरि आखून हरपक्ब्लकन पक्षाने र्जूर संघ स्थापन करिे, अत्यरं् अगत्यािे आिे असे र्ला वाटरे्. 

 
सररे्, शवेटी हरपक्ब्लकन पक्षाच्या हनशािाखाली संघहटर् व बलवान िोण्यािी आहि पददहलर् 

जनर्ा व द बमल जनहवभाग यािंी पहरक्स्थर्ी स धारण्याकहरर्ा अहवश्रारं् श्रर् करण्यािी र्ी आपिाला हवनंर्ी 
करर्ो. जयभीर्! 

 
(                                                                       १    
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दादासािेबानंी स रुवार्ीला दौऱ्यािा उदे्दश स्पष्ट केला. गेल्या दीड वषार् ‘द रुस्र्’, हर्त्रानंी जो प्रधगािा 
घार्ला आिे, त्याला उत्तर देिे िाि या दौऱ्यािा र् ख्य उदे्दश आिे. असे त्यानंी साहंगर्ले. रे् प ढे म्ििाले, 
“आर्िे िे उत्तर संरक्षिात्र्क प्रकवा प्रहर्कात्र्क स्वरुपािे आिे. प्रहर्पक्षावर िल् ला िढहविे आम्िालािी 
साधरे्, पि र्ो िल् ला आम्िी रू्र्म करिार नािी. प ढे त्यािी वळे आलीि र्र आम्िी जरूर प्रहर्पक्षावर िल् ला 
िढव.ू जर प्रहर्पक्षाकडे बाँब असले, र्र आर्च्याजवळ नक् कीि िैड्रोजन बाँब आिेर्. पि रू्र्म त्यािा वापर 
न करर्ा, फक्र् त्यानंी केलेल्या प्रिाराला उत्तर देण्यावरि आम्िी सर्ाधान र्ानिार आिो, आहि 
यािसाठी आम्िी र्िाराष्ट्रार् दौरा काढिार आिो. “आम्िी डॉ. बाबासािेबाचं्या र्त्वज्ञानाला िरर्ाळ 
फासला, असा आर्च्यावर ‘द रुस्र्’, हर्त्रािंा एक आरोप आिे. र्ी म्िार्ारा म्ििून र्ाझ्यावर या आरोपािा 
अहधक बोजा टाकलेला आिे. या आरोपािा बोजा र्ी त्याच्या ओझ्यासि सिन करायला र्यार आिे.” 

 
“१९२७ साली नाहशक हजल्यार्ील नादंगाव गावी वर्नदारािंी पहरषद भरली िोर्ी. त्या पहरषदेिे 

अध्यक्ष डॉ. बाबासािेब िोरे्. त्यावळेी डॉ. बाबासािेबानंी वर्नदाराचं्या प्रश्नावंर िार अग्रलेख हलहिले िोरे्. 
त्यािे प स्र्किी प्रहसद्ध झालेले आिे. या प स्र्कार् वरील पहरषदेर्ील ठराव नं. २ हदलेला आिे. त्यार् 
वर्नदार र्िारानंा पगार द्या, अशा र्ागिी केलेली आिे. त्यानंर्र र्धला काळ जरी सोडला र्री १९५५ 
साली कहनष्ट गावकार्गार असोहशएशन स्थापन झाल्यानंर्र डॉ. बाबासािेबानंी एक हनवदेन काढले िोरे्. 
त्या हनवदेनावर सेके्रटरी म्ििून श्री. बी. सी. काबंळे यािंीिी सिी आिे. या हनवदेनार् वर्नदारानंा म्ििजे 
कहनष्ठ गावकार्गारानंी जहर्नीिी र्ालकी हर्ळावी, कायर् पगार हर्ळावा, कार्ािे र्ास हनयहर्र् असावरे् 
अशा र्ागण्या केलेल्या आिेर्. वर्नदार र्िारािंी र्ागिी व या कहनष्ठ गावकार्गाराचं्या र्ागण्या यािंा 
हविार केल्यास, कोर्वालीच्या रूपाने हनराळे काय झाले? र्ला सर्जर् नािी. िल्लीिा कोर्वाल िा पूवीिा 
वर्नदार र्िार नािी काय? १९५५ साली वर्नदारानंा पगार हर्ळावा अशी र्ागिी करिाऱ्या श्री. काबंळे 
यानंा आर्ा कोर्वालीस म्ििजे पूवीच्या कहनष्ठ गावकार्गारासं २८ रुपये पगार हर्ळर्ो, िी बाब आके्षपािम 
कशी काय वाटरे्? की, श्री. काबंळेना ४ वषांपूवीिी आठवि नािी? या र्रुि र्ािसाला ४ वषापूवीिी 
आठवि रिार् नािी याला काय म्ििाव?े आहि आर्ा रे् कोर्वालीला कोित्या र्ोंडाने हवरोध करर्ार्? 
त्यानंा जर हवरोधि करावयािा िोर्ा, र्र १९५५ साली, ज्यावळेी डॉ. बाबासािेबानंी रे् हनवदेन हलहिले. 
त्यावळेी हवरोध का केला नािी? त्यानंी र् काट्याने त्या हनवदेनावर सिी का केली? र्रीिी जे जे घरिे 
संपन्न आिेर् प्रकवा ज्यािंी इच्छा नािी, त्यानंा कोर्वाली स्वीकारावी असे आर्िे सागंिे नािी. 
आर्मथकदृष्ट्ट्या जे र्ागासलेले आिेर्, ज्यानंा उपजीहवकेिे द सरे साधन नािी, त्यानंी स्वीकारल्यास आम्िी 
िरकर् का करावी?” 

 
अडािीपिाचा आरोप : “र्ाझ्यावर अडािीपिािािी एक आरोप केला जार्ो. पि र्ी हवद्वान आिे 

असा दावा कधीि केलेला नािी. र्ी हनब मद्ध असल्यािेि आर्ापंयंर् सवांना सागंर् आलो आिे. र्ग 
र्ाझ्यावर िा आरोप का? हवद्वरे्िा टेंभा हर्रहविाऱ्या र्ंबाजीने शवेटपयंर्, र् कारार्ािी अडािी म्ििून थट्टा 
केली. पि शवेटी काय झाले? द सरे उदािरि र्िात्र्ा जोर्ीबा फ ले यािें. हटळक, आगरकरानंी 
जोर्ीबािंी अशीि गावंढळ म्ििून टवाळी केली. पि त्यार् ळे जोर्ीबािें कायम थाबंले नािी. हीच णवदे्यची 
घर्ेंड ‘दुरुस्र्’ णर्त्रािंा असावी असे वाटरे्. पि लोकसेवेणशवाय त्याचं्या णवदे्यची काहीच शकर्र् िाही. 



           

लोकसेवा करून लोकािंा हवश्वास सपंादन करिे, िी र्ित्वािी बाब आिे. िे त्यानंी लक्षार् घ्याव ेव हवदे्यिा 
पोकळ अहभर्ान सोडून द्यावा.” 

 
फंडाचे णहशेब : “डॉ. बाबासािेबािें वारसदार आम्िी, िे पैशािे वारसदार! असे ‘द रुस्र्, हर्त्रािें 

म्िििे आिे. या सबंंधी सहवस्र्र अिवाल िालू प्रब द्ध भारर्ार् प्रहसद्ध झाला आिे. इर्ारर् फंड व कहनष्ट 
गावकार्गार असोहशएशन हनधी या दोन्िी फंडािंा हनधी बकेँर् स रहक्षर् आिे. डॉ. बाबासािेबाचं्या 
ियार्ीर्ि नंर्र फार र्र ४००/- ५००/- रु. खिम झाला असेल, रे्व्िा इर्ारर् फंड व कहनष्ठ गावकार्कार 
असोहशएशन याचं्या हिशोबाबद्दल कोिीिी हनष्ट्कारि गैरसर्ज करून घेऊ नये. ज्यानंा शकंा असेल त्यानंी 
या दोन्िी फंडािें खहजनदार श्री. उपशार् ग रुजी यािेंकडे येऊन शकंा हनरसन करून घ्यावी. 

 
भूणर्हीि सत्याग्रह : भहूर्िीन सत्याग्रिाला आर्च्या नागप रच्या हर्त्राने हवरोध केला िोर्ा. त्याच्या 

पावलावर पाऊल ठेवनू आर्च्या इर्र द रुस्र् हर्त्रानंीिी हवरोध केला िोर्ा. पि या स ज्ञ र्ंडळींना र्िाडिा 
सत्याग्रि, नाहशक काळारार् सत्याग्रि, प ण्यािा कौक्न्सल िॉलवरील सत्याग्रि, औरंगाबादिा जहर्नीिा 
सत्याग्रि, िे डॉ. बाबासािेबानंी केलेले सत्याग्रि हदसर् नव्िरे् काय? नेिरंूसारखा र्न ष्ट्य डॉ. 
बाबासािेबानंा सवमश्रेष्ठ बंडखोर नेर्ा, असे म्ििर्ो. र्ग डॉ. बाबासािेब घरी बसून का बंडखोर नेरे् झाले? 
सत्याग्रिािे िढाईिे राजकारि त्यानंी केले नसरे्, र्र त्यानंा िी पदवी हर्ळाली असर्ी का? घरी बसून 
जर त्यानंी कागदपत्रािें नरर्ाईिे राजकारि केले असरे्, र्र त्यानंा इर्की प्रिंड संघटना उभारर्ा आली 
असर्ी का?ं रे्व्िा ं डॉ. बाबासािेबाचं्या राजकारिािा वारसा सागंिारी र्ंडळी, डॉ. सािेबािें िे लढाऊ 
राजकारि का हवसरर्ार् रे् कळर् नािी.” 

 
ॲडवायझरी कणर्टीवर णिवड म्हिूि णवरोध : “लोकसभेर् र्ाझी ॲडवायझरी कहर्टीवर हनवड 

झाली म्ििून कािी लोकाचं्या पोटार् द खले की, काय सर्जर् नािी. त्या कहर्टीवर असर्ाना ‘पंर्, बरोबर 
र्ाझा फोटो घेर्ला गेला. म्ििून र्ी काँगे्रसर्ध्ये गेल्यािा र्ाझ्यावर आरोप केलेला आिे. आर्ा या 
आरोपाला काय म्ििाव,े आहि याला उत्तर र्री काय द्याव?े र्ात्र या कहर्टीवर असर्ाना र्ी बौद्धाचं्या 
सवलर्ी, हवद्या्यांच्या हशष्ट्यवतत्ती, याच्यासबंंधी ठराव पास करून घेर्ले, िे र्ला आपिाला अहभर्ानाने 
सागंावसेे वाटरे्. बाकीिी र्ाझ्यावर केलेल्या आरोपार् कािीि अथम नािी. र्ी काँगे्रसर्ध्ये र्ाईि ही गोष्ट या 
र्न्र्ी र्री शक्य िाही. यािी आपिालािी खात्री पटेल.” 

 
“कम्युणिष्टधार्जर्ण्याचा आरोप : “आम्िी ब द्धाकडे, दादा, नाना पाटलाकडे, असे एक ‘द रुस्र्’, 

हर्त्रािे पाल पद आिे. याबद्दल र्ला िे स्पष्टपिे सागंावयािे आिे की, कोिाच्या आिारी जाऊन पक्षािा 
घार् करण्यािे या गायकवाडािें ब्रीद नािी. र्ी एकवळे कम्य हनस्टानंा पिवीन, पि कम्य हनस्ट र्ला पिव ू
शकिार नािीर्. नाना पाटील प्रत्येक सभेर् बौद्धाचं्या संरक्षिािी िर्ी देर् असर्ार्. रे् नेिर्ी म्ििर्ार्, 
र्ला जरी कम्य हनस्टािें क ं कू लागलेले असले र्री, र्ला खरा हजव्िाळा बौद्ध जनरे्बद्दल वाटर्ो. र्ग रे् 
एकत्र आल्याने काय हबघडले? डॉ. बाबासािेबानंी स्वर्ः सहर्र्ीशी करार केलेला िोर्ा. िा करार कािी 
र्ी, भडंारे प्रकवा खोब्रागडे यानंी केलेला नािी. या करारार् ळे खासदार, आर्दार हनवडून गेले. ‘द रुस्र्’ 
र्ंडळी स्वर्ः कम्य हनस्टाचं्या र्र्ावर हनवडून गेली आिेर्. र् ंबईिा डॉ. बाबासािेब आंबेडकर रोड, 
प ण्याच्या प र्ळा, बौद्धाचं्या सवलर्ी, भहूर्िीनािंा सत्याग्रि, र् ंबई हवधान सभेिे हवरोधी पक्षािे नेरे्पद, 
र् ंबईिे रे्यरपद, या सवम गोष्टी सहर्र्ीशी संबधं आल्यार् ळेि घडल्या आिेर्. जो स्वर्ःला हवद्वान म्ििहवर्ो, 
त्याने जी घटना बनहवली हर्च्यार् हरपक्ब्लकन पक्षािे सभासदत्व फक्र् बौद्धानािं, असे िोरे्. म्ििजे यार् ७ 



           

कोटीिे कंत्राट सोडून िा हवद्वान गतिस्थ आम्िाला फक्र् १॥ कोटीिे कंत्राट घ्यायला सागंर्ो, याला काय 
म्ििाव?े आहि िी हवद्वत्ता र्री कोिर्ी? र्ग पूवीिा शडे् ल्ड कास्ट पक्ष सोडून हरपक्ब्लकन पक्ष स्थापन 
करण्यािा उपद व्याप र्री का केला?” 

 
झेंड्याचा प्रशि : िादंर्ाऱ्याचं्या झेंड्ाबद्दल र्ाझी सिी आिे, असे िे ‘द रुस्र्’वाले सागंर्ार्. 

कोित्यािी सभेर् अगोदर सिी केली जारे् व र्ागािून सभेिे कार्काज िालरे् असा हरवाज आिे. अशी 
सिी जर र्ी केली असेन र्र त्यािा काय उपयोग? र्ी या झेंड्ाला कधीि र्ान्यर्ा हदलेली नािी. अशोक 
िक्रासारखा स ंदर झेंडा सोडून िादंर्ाऱ्यािंा पोकळ झेंडा र्ी कशाला स्वीकारीन? द सरा र् द्दा असा र्ाडंला 
जार्ो की, िे राष्ट्रािे हनशाि आपि घेिे बेकायदेशीर आिे. सरकार त्याला िरकर् घेईल. र्ग सरकारने 
आम्िाला आर्ापयंर् या बाबर्ीर् का अडहवले नािी? की सरकारला कायदा कळर्ि नािी?” 

 
“र्ी र्र्ाशा करर्ो, अशीिी टीका र्ाझ्यावर िोरे्. बरोबर आिे. र्ाझा र्र्ाशा िोर्ा. र्ी त्यार् 

सरदारािे कार् करीर् िोर्ो. पि र्ो र्र्ाशा गेले १॥ वष ेबंद आिे. कारि या र्र्ाशार्ील नाच्या पोऱ्या व 
एक दोन धारकरी पळून गेले आिेर्. (टाळ्या)”. 

 
शवेटी एकीच्या प्रश्नाकडे वळून दादासािेब गायकवाड म्ििाले, “र्ला एकीिी इर्रापेंक्षािी 

अहधक जरुरी आिे. पि प्रत्येक वळेी आवळेिा प्रश्न आडवा येर्ो. त्याला काय करावे? आवळेंनी ब.ॅ 
राजाभाऊ खोब्रागडे याचं्याहवरुद्ध हनवडिूक लढहवली. यािी कब ली स्वर्ः आवळेंनी हदली आिे. िी 
आपल्या पक्षार् घडलेली अत्यंर् शररे्िी गोष्ट आिे. हकरकोळ ि का हवसरर्ा येर्ील पि िी िूक हवसरर्ा 
येिे शक्य नािी. म्ििून जोपयंर् आवळे, झाल्या प्रकाराबंद्दल जािीरपिे र्ाफी र्ागर् नािीर् र्ोपयंर् त्यानंा 
पक्षार् घेर्ा येिार नािी. कारि िा पक्षाच्या इभ्रर्ीिा व प्रहर्ष्ठेिा प्रश्न आिे. र्ग त्यानंा पक्षार् कसे घेर्ा 
येईल व एकी कशी व्िावी?” 

 
शवेटी दादासािेबानंी ‘सैर्ानाने जसा बायबलािा िवाला द्यावा, र्से द रुस्र् हर्त्रानंी भगवान ब द्ध 

व डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें नाव घ्याव,े असे र्ला वाटरे्” असे सागंून आपले भाषि टाळ्याचं्या प्रिंड 
कडकडाटार् संपहवले. 

 
(                                                        १५    १९६०             
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         .                                                   .  . 
 
आजि सकाळी ९ वाजर्ा आपल्यास अहपलासाठी कोिर्ी र्ारीख सोईिी पडेल रे् कत पेने उलट 

र्ारेने कळहविे, म्ििून हरप्लाय र्ार केली. व उत्तरासाठी लागिारे पैसे िी भरले. परंर्  आज सायंकाळी ५ 
वाजेपयमर् कािीि उत्तर नसल्याने र् द्दार् पत्र पाठवीर् आिे. त्यािप्रर्ािे िेवळे र्ा. कळवि येथील भरिार 
असलेली वर्निार र्िार पहरषद हज. नाहशक र्ा. ९-१२-१९२८ रोजी भरहविे हवषयी सवमकािी ठरले 
असून िँडहबले छापण्यास टाकली आिेर्. फक्र् आपि कळहविार असलेली र्ारीख, कंपोज केलेल्या 
िँडहबलार् टाकण्यािाि अवकाश िोर्ा. परंर्  आपलेकडून कािीि उत्तर न आल्याने िँडहबले काढण्यार् 
रू्र्म र्िकूब करावें प्रकवा कसे िे आपले उत्तरावर अवलंबून आिे. िेवळेकर र्ंडळी आपि सागंाल त्या 
र्ारखेस सभा बोलावण्यास र्यार आिेर्. र्री उलट टपाली पत्रािे उत्तर पाठहवण्यास कत पा करावी, व 
आपिास आहपलासंाठी सोईिी र्ारीख व सभेसाठी कोिर्ी र्ारीख ठरवायािी आिे, रे् कत पेने कळहविे. 
कळाव ेसेवसेी श्र र् िोय. 

 
             
  .   .         
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काल सकाळिे गाडीवर आपली वाट पाहिल्यानंर्र आपि येर् नािी - असे वाटल्या वरून व 

आपि हसन्नर येथे झालेल्या सभेस जर आला नसर्ार् र्र त्या योगे सत्याग्रिावर लोकद राग्रिािे िोिारे 
अहनष्ट पहरिार् डोळ्याप ढें हदसू लागनू र्न भयभीर् िोऊन कसेिी करून आपिास हसन्नरच्या सभेसि 
संध्याकाळपयंर् घेऊन येर्ो, असा हनिय करुन हनघालो. आपली कल्याििून केलेली. र्ार वळेेवर हर्ळू 
शकली नािी. त्यार् ळे र् ंबईस जािें भाग पडले. आपि पासमल गाडीने याल अशी स्वप्नार् कल्पनास ध्दा 
नव्िर्ी. कारि पासमल गाडीस फक्र् इगर्प रीपासून पॅसेंजर लोकासंाठी डबे लावले जार्ार्. व म्ििून 
पासमल गाडीनें आपले येिे आम्िाला असंभवनीय वाटले. असो. 

 
आम्िी रात्री १२ वाजर्ा स खरूप येऊन पोंििलो. काळजी नसावी. 
 
हसन्नरच्या सभेस आपल्या येण्याने र्ा. २-३-३० च्या िोिाऱ्या सत्याग्रिास अपूवम र्दर् झाली आिे. 

या बद्दल र्ी आपला अत्यंर् आभारी आिे. आपि र्ा. १-३-३० शहनवार रोजी सकाळी नाहशकास येण्यािी 
कत पा केल्यास इर्र कायमक्रर् पार पाडण्यासाठी व ठरहवण्यास फारि िागंले िोईल. र्से कत पेने कळहविे 
िीि िरिी प्राथमना. 

 
 .  .      
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सत्याग्रि पूिम शारं्रे्ने व स रळीर् िालला आिे. परंर्  सनार्न्याचं्या खाजगी सभा भरर् असून 

न कत्याि भरलेल्या एक सभेर्, रार्रं्हदरािे दरवाजे वषम प्रहर्पदेपासून (र्ा. ३१·३·१९३० सोर्वार) अगर 
त्यापूवी एका हदवसाच्या दरम्यान उघडे करावयािे असून त्यावर पिारा करिेसाठी भय्ये ठेवण्यािे घाटर् 
असल्यािे सर्जरे्. असे झाल्यास पािव्या दरवाजावर आपिास सत्याग्रि करावा लागेल. साठी, शक्य 
झाल्यास येत्या शहनवारी अगर रहववारी येऊन जाण्यािी कत पा केल्यास सत्याग्रि करे्टी आपली फार 
आभारी िोईल. 

 
गव्िनमर सािेबाकडून आपल्या पन्नास कािी उत्तर आले प्रकवा नािी, आले असल्यास रे्िी कत पेने 

कळहविे. र्सेि गव्िनमर सािेबास आपि केलेल्या र्ारेिे उत्तर म्ििून आलेले पत्र, आपि र्ा. २३-३-३० 
रोजी नाहशकास आले असर्ा नेले आिे. आपले कार् झाले असल्यास रे् पत्र फाईल करिेसाठी 
पाठहवण्यािी कत पा करावी. िरिी श्र र् िोय. 

 
             
  .   .         
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परर्पूज्य डॉ. बाबासािेब आबंेडकर यािें िरि सेवशेी कत .सा.न.हव.हव. 
 
नम्र हवनंर्ी की ठरल्याप्रर्ािे काल र्ा. १२-६-३० रोजी डॉ. र् ंजे यानंी प्रर् ख शिरहनवासीयािंी 

सभा बोलावनू, त्यारं् ठरल्याप्रर्ािे ठराव पास झाला आिे. र्सेि गावारू्न हकरािार्ालािी द काने हर्ळवनू 
देण्यासाठी व र्ंहदर प्रवशेार् लोकर्र् अन कूल करिेसाठी बहिष्ट्कत र् सिाय्यक र्ंडळ स्थापन करण्यारं् 
आले असून त्यािे अध्यक्ष श्री.हन.पा.ं पाटिकर व उपाध्यक्ष श्री.ज.पा. अभ्यंकर व कायमवािक इर्र र्ंडळी 
हनवडली असून कायास लवकरि स रुवार् िोईल. 

 
काल द पारी १२ वाजर्ा श्री गोप्रवदराव देशपाडें यास अटक करण्यार् आली आिे. र्सेंि काल 

खाजगीसभेर् ठरलेली हवनंर्ी आजच्या सायंकाळच्या वसंर् व्याख्यान र्ालेच्यार्फे िोिाऱ्या व्याख्यानार् 
जािीर करण्यार् येिार आिे. आर्ा आपि काय करावयास िव े रे् कत पेने कळहवण्यािी कत पा करावी. 
सत्याग्रि रू्र्म बंद ठेविे असल्यास जनरल र्ीप्रटग बोलावनू ठरवाव ेप्रकवा कसे, रे्िी कत पेने कळहविे. 

 
आपि िॉक्स्पटलर्ध्ये गेलार् प्रकवा कसे, रे्िी कळहवण्यािी कत पा करावी. 
 
िरिी श्र र् िोय, 
 

            , 
  .   .         
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          , 

 
आपले पत्र पोिोिले. जाधवासाठी र्ी जे केले रे् र्ाझे कर्मव्य म्ििून र्ी केले. त्याबद्दल र्ाझे 

आभार र्ानण्यािे कािी प्रयोजन नािी. हवशषे र्जकूर िा की त्रयबंकला ठरल्याप्रर्ािे गावोगाविी पे्रस 
फंडािी वगमिी गोळा करण्याकहरर्ा हवनंर्ीपते्र व पावर्ी ब के छापून र्यार झाली आिेर्. िे कार् आपि व 
रिखाबंे यानंी अंगावर घ्याव े अशी र्ाझी इच्छा आिे. र्री याबाबर्ीर् आपिास काय करर्ा येईल रे् 
कळहविे. आपल्याला एक हदवसाकहरर्ा र् ंबईस येर्ा आले र्र अवश्य येऊन जािे. द सऱ्या कािी गोष्टी 
आपल्याजवळ बोलावयाच्या आिेर्. अवश्य येिे. 

 
       . 
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र्ा. १० रोजी कर्ीशन येिार िोरे्. परंर्  कािी अपहरिायम कारिार् ळे येिे झाले नािी. 
 
प ढिी र्ारीख १६ प्रकवा १७ अशी ठरली आिे. र्री पत्र पािर्ाि डॉ. क र्मकोटी याना त्या हदवशी 

त्यािंा र् क् कार् कोठे असिार यािा ख लासा करून र्ला उलट टपाली झाल्यास र्ारेने कळवा. र्ी 
नाशकास १९ ला आिे. शक्य झाल्यास आधी येईन. 

 
      . 
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आपल्या रे्जस्वी आय ष्ट्यािा रहववार हद. १३ ऑक्टोबर १९६८ िा हदवस भारर्ीय लोकजीवनाच्या 

इहर्िासार् स विाक्षरानंी हलिून ठेवण्यासारखा आिे. आर्ापयंर् अनेक सत्कार झाले आिेर् व आपिास 
अनेक र्ानपते्र हर्ळाली आिेर्. परंर्  या सत्कारािे आहि या र्ानपत्रािे र्ित्त्व कािी आगळेि आिे. 
अस्पतश्याचं्या, दहलर्ाचं्या व गरीबाचं्या उद्धारासाठी आपि जन्र्भर काबाडकष्ट केले, संकटे सोसली, 
प्रत्येक संकटािा धैयाने प्रहर्कार केला. स्वर्ःच्या स खािा र्नाला स्पशमदेखील िोऊ हदला नािी. प. पू. 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर याचं्या खादं्याला खादंा लावनू र्िाडिा िवदार र्ळ्यािा सत्याग्रि, वा 
नाहशकच्या काळारार् र्हंदर प्रवशेािा सत्याग्रि, या ऐहर्िाहसक लढ्यािें आपि सेनापहर्त्व केले. त्यानंर्र 
प ढे स्वर्ःच्या प्रिर्र्ीवर आपि आर्च्या येवले र्ाल क्यार् र् खेडिा लढा गाजहवला आहि सावमजहनक 
रस्त्यावर हर्रविूक काढण्यािा अस्पतश्यािंा िक् क प्रस्थाहपर् केला. १९५९ र्ध्ये भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिािी 
आपि र् र्ारी फ ं कली आहि सरकारकडून भहूर्हिनािंा जहर्नीिा िक् क र्ान्य करून घेर्ला. िा िक् क 
हर्ळवनू देर्ाना केवळ अस्पतश्य भहूर्िीनापं रर्ीि आपि आपली दृष्टी संक हिर् ठेवली नािी. त्यार् ळे 
जाहर्धर्महनरपेक्ष अशा अहखल भहूर्िीनािंा आपि या लढ्यार् पाप्रठबा हर्ळहवला. भहूर्िीनाचं्या 
सत्याग्रिार् ळे आपि सर्ाजाला श्रेष्ठ कोटीच्या र्ानवरे्िी ओळख करून हदली. 

 
कािी हनवडक घटनािंाि फक्र् या हठकािी उल् लेख करीर् आिे. आपल्या जीवनगं्रथार्ील सवम 

घटना आहि सवांच्या आठविी सागंायिे र्नार् आिले, र्र सर्ाजसेवा या हवषयािा एक अग्रगण्य 
ज्ञानकोश हनर्ाि िोईल. प. पू. डॉ. बाबासािेब आंबेडकराचं्या हनवािानंर्र हनर्ाि झालेली पोकळी भरून 
काढण्यासाठी डॉ. बाबासािेबाचं्या हिरे्ला साक्ष ठेवनू प्रहर्ज्ञा घेण्यासाठी आपि प ढे सरसावला नसर्ा, र्र 
खरोखरि अस्पतश्याचं्या व दहलर्ाचं्या द ःखाला कोिी वाली राहिला नसर्ा. आपल्या या सत्कारािा िा 
सोिळा पािण्यासाठी वन्दनीय डॉ. बाबासािेब आज ियार् असरे् र्र त्याचं्या हृदयसागराला आनंदािी 
अपार भरर्ी आली असर्ी. सर्ाज िे आपले कूळ आहि सर्ाजसेवा िा आपला क ळािार, िे व्रर् अंगी 
बािवनू अत्यंर् प्रखरपिाने जनसेवा आहि सर्ाजस धारिा करण्यार् र्िाराष्ट्र, भारर्ाच्या इहर्िासार् 
अग्रस्थानी िोर्ा. सर्ाजसेवकािंा िा दैदीप्यर्ान इहर्िास द दैवाने आज लोपर् िालला आिे. अशावळेी 
र्िात्र्ा फ ले, लोकहिर्वादी, न्यायर्ूर्ी रानडे, देशभक्र् आगरकर, र्िषी कवे, प. पू. डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकर, दीनबंधू हवठ्ठल रार्जी प्रशदे आहि कर्मवीर भाऊराव पाटील यानंी जर्न करून ठेवलेली 
सर्ाजस धारिेिी र्शाल नव्या हपढीच्या स्वाधीन करण्यासाठी, शवेटिा आदशम आज आपल्या रूपाने 
र्िाराष्ट्रासर्ोर उभा आिे. राजकारिापेक्षा सर्ाजस धारिेिे व्रर् फार कठीि असरे्. राजकीय क्रारं्ी 
घडवनू आििाऱ्या लोकसेवकापेंक्षा सार्ाहजक क्रारं्ी घडवनू आििाऱ्या लोकसेवकािंा सर्ाजाने फार 
हनदमयपिाने छळ केला. याला प्रत्येक देशािा इहर्िास साक्ष आिे. र्रीस द्धा अस्पतश्यािंी ग लार्हगरीरू्न 
र् क्र्र्ा करण्यािे कायम, आपि धैयाने प ढे नेले आिे. अस्पतश्यािंी ग लार्हगरी नष्ट झाली आिे, असे नव्िे. 
परंर्  या हदशनेे देशािी प्रगर्ी वगेाने प ढे नेण्यािा इहर्िास आज आपि हनर्ाि केला आिे. िे श्रेय आपल्या 
कर्तमत्वाला देर्ाना कोिािेिी द र्र् िोईल, असे वाटर् नािी. प. पू. डॉ. बाबासािेबानंा, भारर्ािे अब्रािर् 



           

प्रलकन म्ििर्ार्, त्याि र् लनेने हवसाव्या शर्कािा, भहवष्ट्यकाळार् जेव्िा इहर्िास हलहिला जाईल, रे्व्िा 
भारर्ाच्या इहर्िासार्ील ‘र्ार्मटन ल्य थर प्रकग’ अशीि आपली नोंद इहर्िासाला करावी लागेल. 

 
काळाच्या प्रवािाला अन सरून स्वारं्त्रयानंर्र आपि पालमर्ेंटच्या के्षत्रार् पदापमि केले आहि रे्थे 

डॉ. बाबासािेब आंबेडकरानंी भारर्ीय घटनेर्ध्ये अस्पतश्याचं्या कपाळावरिा ग लार्हगरीिा डाग प सून 
टाकण्यासाठी जी र्त्व ेघालून हदली िोर्ी; र्ी आपि सरकारला साकार करायला लावली. भारर्ाच्या 
िजारो वषांच्या इहर्िासार् अस्पतश्यानंा व दहलर्ानंा जो हदवस सनार्नी आयांनी हदसू हदला नािी, त्या 
हदवसािा प्रकाश या हवसाव्या शर्कार् प्रत्येक दहलर्ाचं्या दाराशी आिनू देण्यािी, या वयार्िी िालू 
असलेली आपली धडपड पािून धन्यर्ा वाटरे्. भारर्ीय सर्ाज अनेक हपढ्याचं्या पापारू्न र् क्र् िोण्याच्या 
र्ागाला आिे. याबद्दल देशाने र्नापासून आनंद र्ानिे आहि प्रसन्न र्नाने या संक्रर्िािे स्वागर् करिे, िा 
या र्ानपत्रािा अथम आिे. या कायार्ील आपले नव ेपाऊल म्ििजे काँगे्रस व हरपक्ब्लकन पक्षािी य र्ी िे 
िोय. आपल्या या ध्येयधोरिािा सूक्ष्र् व योग्य अथम अस्पतश्यानंी व इर्रानंी शक्य हर्र्क्या लवकर 
देशहिर्ाच्या दृष्टीने आपल्या र्नाशी सर्जून घ्यावा. अशा आहिबािीच्या क्षिी आम्िी आपला िा सत्कार 
करीर् आिोर्. भारर्ाच्या एकात्र्रे्च्या ध्येयहसद्धीसाठी स्पतश्य व अस्पतश्य, प्रिदू व र् सलर्ान अशा अनेक 
जार्ीजर्ार्ींनी ऐक्य भावनेने ज्या झेंड्ाखाली उभे रिावे, असा झेंडा िार्ार् घेऊन आज आपि देशाच्या 
इहर्िासासर्ोर उभे आिार्. या कार्ी प्रार्ाहिकपिाने र्ाननीय यशवरं्रावजी िव्िाि आहि आर्िे 
र् ख्यर्ंत्री श्री. वसंर्रावजी नाईक यानंी आपले सिकायािे िार् आपल्या िार्ार् देऊन देशार् खराख रा 
सर्ाजवाद आिण्याच्या कार्ी प्रयत्नािंी पराकाष्ठा केली आिे. त्यानंी देशहिर्ािी हदशा योग्य दृष्टीने 
ओळखली, िा देखील या र्ानपत्रािा व सत्कारािा आम्िी अथम सर्जर्ो. र्िात्र्ा गाधंींिी सत्यहप्रयर्ा 
आहि प. पू. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािंी न्यायहप्रयर्ा या एकाि नाण्याच्या दोन बाजू आिेर्. काळाने 
थोपवनू धरलेली िी य र्ी आज आपल्या कर्तमत्वाने साकार िोर् आिे, िे देशाच्या भहवर्व्यािे श भहिन्ि िोय. 
राष्ट्रीय एकात्र्रे्िा िा नवा इहर्िास या र्ागाने घडण्यार् स्वर्ःिे व देशािे कल्याि आिे. िे ओळखण्यािी 
सद ब द्धी स्पतश्यास्पतश्य जनरे्ला व अन्य नागहरकानंा प्राप् र् िोवो आहि आपि उिललेले नव ेपाऊल प ढे प ढे 
टाकण्यार् आपिासं र्नासारखे यश लाभो व या कायार् लागिारे दीघाय ष्ट्य व आरोग्य आपिास व र्ार् श्री 
सौ. हजजाईस लाभो, िीि प्राथमना. 
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 उपाध्यक्ष  
द. शं. पोर्िीस शारं्ारार्बापू वावरे रु्ळचंद गोठी 

अशोक बापूराव णिळे आर. एस. गवई बाबुराव काळे 

 बॅ. बी. डी. खोब्रागडे  



           

 कायाध्यक्ष  
 सौ. भाविा भागमवे  
 कोषाध्यक्ष  
 कु. शारं्ाबाई दािी❦  
 कायमवाि  
णर्र्लर् छारे्ड लालर्ी दौलर् पाटील कत . द. बेदरकर 

वसरं् िारायि िाईक शंकरराव ग. चवरे भा. रा. कवडे 

आर. र्ी. गंुर्ाळ णसर्ारार् सयार्ी भोये झा.ं र्. कहाडंोळ 

दत्तार्ी णभकार्ी पाटील सौ. रूिक्र्िीबाई णव. वारे् णव. णच. पवार 
बाळासाहेब देशरु्ख ल. रा. आवड दुलार्ी णस. पाटील 

र्ाधवराव शत्र. पाटील र्ाधवराव णलर्ये फरीदोद्दीि का. कोकिी 

  १५ ऑक्टोबर १९५८ 
नाहशक 
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  नाव - भाऊराव कत ष्ट्िराव गायकवाड 
  जन्र् - १५ ऑक्टोबर १९०२ रोजी आंबे (जानोरी) र्ा. प्रदडोरी, हज. नाहशक. 

नाहशकपासून आंबे १२ र्लै अंर्रावर आिे. 
 एहप्रल १९१२ - हववाि सीर्ाबाई, श्री. रखर्ाजी बापू दािी, नाहशक यािंी कन्या. 
  १९१८ - टपाल खात्यार् नोकरी 
  १९१९ - हब्रहटश सरकारच्या अबकारी खात्यार् नोकरी 
  १९१९ - आईिे हनधन 
  १९२० - नोकरीिा राजीनार्ा 
  १९२१ - हद्वर्ीय हववाि– गीर्ाबाई, श्री. रखर्ाजी बापू दािी यािंी हद्वर्ीय 

कन्या. 
  १९२४ - स पहरण्टेण्डेट श्रीशािू छत्रपर्ी बोहडंग, नाहशक. 
  १९२६ - कायमकारी र्ंडळावर, नाहशक सावमजहनक वािनालय. 
  १९२६ - रार्भाऊ पाला र्ारू या रे्घवाल सर्ाजाच्या गतिस्थाच्या घरी दूध 

प्यायल्याने सार्ाहजक बहिष्ट्कार 
  १९२६ - सरकार हनय क्र् सभासद, नाहशक शिर नगरपाहलका. 
  १९२६ - श्रीशािू छत्रपर्ी बोहडंग नाहशक येथे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 

कोटाच्या कार्ाकहरर्ा आले असर्ा प्रथर् भेट 
१ जानेवारी १९२७ - कोरेगाव रिस्रं्भ (भीर्ा कोरेगाव प िे-नगर रस्र्ा) प ण्यापासून १६ 

र्लै अंर्र असलेल्या गावी डॉ. बाबसािेब आबंेडकर सर्वरे् 
र्ानवदंना व भाषि 

२० र्ािम १९२७ - र्िाड िवदार र्ळे सत्याग्रि, एका र् कडीिे नेर्तत्व. 
  १९२८ - सरकारर्फे नाहशक हजल्िा लोकलबोडावर हनय क्र्ी. 
  १९२८ - रे्िेत्रयानंी (र्िार सर्ाजार्ील न्यायहनवाडा करिारे प्रर् ख) 

जेविाच्या पक्र्ींरू्न उठहवले. र्ळेगाव र्ा. प्रदडोरी, हज. नाहशक. 
  १९२८ - हिरे्गाव र्ा. हनफाड हज. नाहशक येथे स्वाहभर्ान संरक्षि पहरषद 

आयोहजर् केली. र्िारवर्नासंबंधी लोकर्र् जागतर्ी. 
  १९२९ - उर्राळे र्ा. प्रदडोरी, हज. नाहशक येथे हवहिरीवर पािी भरण्यािा 

सत्याग्रि. 
  १९२९ - सोनजाबं र्ा. िादंवड हज. नाहशक येथे हवहिरीवर पािी भरण्यािा 

सत्याग्रि 
  १९२९ - सायर्न कहर्शन प्रसंगी र्ोिािे नेर्तत्व 
१ ऑगस्ट १९२९ - श्रीशािू छत्रपर्ी बोहडंगच्या स पहरण्टेण्डेट पदािा राजीनार्ा 



           

२ र्ािम १९३० - नाहशक येथे काळारार् र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि स रू व सत्याग्रि 
कहर्टीिे सेके्रटरी. िा सत्याग्रि सर्र् ५ वषम िालू राहिला. 
येवल्याला धर्ांर्रिी घोषिा १३ ऑक्टोबर १९३५ डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकरानंी केली त्या वळेी त्याचं्याि आदेशावरून बंद करण्यार् 
आला. दीघमकाळ सत्याग्रि करूनिी सनार्न्यानंी अस्पतश्यानंा 
र्ंहदरार् प्रवशे हदला नािी. 

२५ जून १९३० - र् ळेगावं र्ा. नाहशक, हज. नाहशक येथे हवहिरीवर पािी भरण्यािा 
सत्याग्रि 

१७ फेब्र वारी १९३१ - टाइम्स ऑफ इहंडयार् र्ं. गाधंींना सत्याग्रिाला पाप्रठबा देण्याकहरर्ा 
पत्र 

 फेब्र वारी १९३१ - पहर्र्पावन रं्हदरािे उद घाटन. रत्नाहगरी इथे भेट. 
२३ र्ािम १९३१ - बॅ. सावरकरािें भाऊरावानंा पत्र. 
२३ सप्टेंबर १९३१ - र् खेड र्ा. येवला, हज. नाहशक येथे गावारू्न पाडंवप्रर्ाप गं्रथािी 

पालखी नेण्यास स्पतश्यानंी हवरोध केला, म्ििून कर्मवीर दादासािेब 
गायकवाड, अर्तर्राव रिखाबंे आदींनी बैठा सत्याग्रि स रू केला. 
त्या वळेी गावकऱ्यानंी त्याचं्यावर िल् ला करून त्यानंा रक्र्बंबाळ 
केले, एवढेि नव्िे र्र पालखीर्ध्ये ठेवलेला धार्मर्क गं्रथ जाळला. 
‘र्ं. गाधंी की जय’, ‘भारर्र्ार्ा की जय’ अशा स्पतश्यानंी घोषिा 
हदल्या. या प्रसंगािी छायाहिते्र अध्यक्ष व पंर्प्रधान रॅम्से र्कॅ्डोनॉल्ड 
यानंा दादासािेबानंी पाठहवली. यािा पहरिार् म्ििून अस्पतश्यानंा 
स्वरं्त्र र्र्दारसंघ (कम्य नल ॲवॉडम) देण्यार् आला. डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकर यानंी दादासािेबानंा पत्र पाठवनू या घटनेिा उल् लेख 
केला व अहभनंदन केले. 

१९ नोव्िेंबर १९३१ - काळारार् र्ंहदर प्रवशे सत्याग्रि र् ंबई प्राहंर्क काँगे्रस कहर्टीिा 
पाप्रठबा देण्यासंबधंी ठराव व श्री.स.का. पाटील यािें पत्र. 

२ र्ािम १९३२ - वडील हकसनभाऊ - कत ष्ट्िराव यािें आंबे येथे हनधन. 
१ एहप्रल १९३२ - झाडूवाल्याचं्या जागेवर ब्राह्मिािी भरर्ी करावी असा ठराव. 
  १९३२ - नाहशक हजल्िा हशक्षि प्रसारक र्ंडळाच्या वर्ीने डॉ. आंबेडकर 

हवद्याथी आश्रर् र्नर्ाड, हजल्िा नाहशक येथे दहलर् हवद्या्यांकहरर्ा 
वसहर्गतिािी स्थापना 

१५ एहप्रल १९३२ - काळारार् र्ंहदर प्रवशेाच्या प्रसंगी ३ र्हिने ध ळ्याचं्या र् रंुगार् हशक्षा, 
दादासािेब गायकवाड याचं्यासर्वरे् त्यािंी पत्नी व आई यानंादेखील 
हशक्षा झाली. 

१ जानेवारी १९३७ - नाहशक नगरपाहलकेर् पक्ब्लक वक्समिे िेअरर्न म्ििून हनवड. 
१६ जानेवारी १९३७ - इगर्प री हज. नाहशक येथे हवधानसभा हनवडि कीर् दादासािेब 

गायकवाड याचं्या प्रिारार् सभेर् डॉ. बाबासािेब आंबेडकरािें 



           

भाषि. 
१७ फेब्र वारी १९३७ - स्वरं्त्र र्जूर पक्षाच्या वर्ीने नाहशक हवधानसभा र्र्दारसंघारू्न 

हवधानसभेवर प्रिंड बि र्र्ाने राखीव जागेवर हवजयी. 
१२ एहप्रल १९३७ - र्ार्ोश्री पवळाआईिे (सावत्र) हनधन 
१४ एहप्रल १९३७ - येवले हज. नाहशक येथील सभेर् डॉ. बाबासािेबािें दादासािेबाचं्या 

गौरवपर भाषिार् र्ाझ्या िळवळीर्ील ‘शभंर नंबरी सोने’ म्ििून 
गौरव. 

१५ रे् १९३७ - अर्रावर्ी (हवदभम) येथील हवद्याथी संरे्लनािे अध्यक्षपद. 
२० नोव्िेंबर १९३७ - हवधानसभेवर हनवड झाल्याने वडाळा येथे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 

याचं्या अध्यक्षरे्खाली सत्कार व र्ानपत्र अपमि. ‘र्ला एवढे र्ोठेपि 
प्राप् र् झाले आिे, यार् ८० टक् के सिभाग गायकवाड यािंा आिे’ असा 
उल् लेख. 

१९ हडसेंबर १९३७ - अंर् ली-जवखेड, र्ा. हशरपूर हज. ध ळे याचं्याकडून र्ानपत्र. 
२२ जानेवारी १९३७ - हवधानसभेर् गावपिंायर् हबलावर ििा करर्ाना काँगे्रस पक्षाने 

अस्पतश्यािंा िहरजन असा उल् लेख केला त्यावर आके्षप घेर्ाना 
अस्पतश्य जर देवािी लेकरे र्र स्पतश्य कोि राक्षसािे लोक काय? 
असा प्रश्न हविारला. हशवाय िा शब्द काँगे्रस पक्षाने र्ागे न घेर्ल्याने 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकरासंि सवम पक्षार्ील सभासदािंा सभात्याग. 

२६ ऑगस्ट १९३७ - हवधानसभेर् ‘उत्कत ष्ट वक्र्ा’ म्ििून सभापर्ी र्ावळिकर याचं्याकडून 
गौरव. 

१६ हडसेंबर १९३९ - वर्नदार र्िार, र्ागं, वहेठया पहरषद, िरेगाव हज. अिर्दनगर 
स्वागर्ाध्यक्षीय भाषि. त्या पहरषदेिे अध्यक्ष डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकर िोरे्. 

  १९४० - नाहशक येथे अस्पतश्यािंी कॉलनी र्यार करून डॉ. बाबासािेबािें 
हिरंर्न स्र्ारक व्िाव े म्ििनू १० एकर ९ ग ंठे जागा हर्ळवनू ‘डॉ. 
आंबेडकर नगर’ िौप्रसग सोसायटीिी स्थापना केली. हशवाय भव्य 
सभागति बाधंले. 

१३ रे् १९४१ - नळवाडी र्ा. प्रदडोरी. हज. नाहशक या पहरसरार् जनरे्कडून 
र्ानपत्र. 

  १९४१ - अध्यक्ष नाहशक हजल्िा स्कूल बोडम. 
२६ जानेवारी १९४२ - वर्नी जहर्नीवर जादा करािी (जादाज डी) थाबंहवण्याच्या 

आंदोलनािा हवजय. 
  १९४२ - डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी स्थापन केलेल्या शडे् ल्ड कास्ट स 

फेडरेशनिे र् ंबई प्रारं्ािे अध्यक्ष. 
२३ रे् १९४२ - ‘अस्पतश्यानंा स्वरं्त्र र्र्दारसंघ का पाहिजे’ या हवषयावर वसंर् 

व्याख्यानर्ाला नाहशक येथे व्याख्यान. 



           

  १९४४ - र्ार्ोश्री रर्ाबाई आबंेडकर वसहर्गति नाहशकला स रू केले. 
  १९४५ - हवर्ानर्ळ अहधकारी पदािा राजीनार्ा. 
७ ज लै १९४६ - १९४६ च्या हनवडि कीर्ध्ये अस्पतश्यानंी र्र्दान करून एकिी अस्पतश्य 

उरे्दवार हनवडून आला नािी यावरून अस्पतश्याचं्या राजकीय 
िक् कावंर गदा आली आिे. संय क्र् र्र्दार संघाऐवजी स्वरं्त्र 
र्र्दारसंघ आम्िाला िवा आहि १९३२ साली र्. गाधंी यानंी आर्रि 
उपोषि करून प िे करार केला र्ो रद्द व्िावा म्ििून र् ंबईच्या 
कावसजी जिागंीर िॉलर्ध्ये भरलेल्या अहखल भारर्ीय काँगे्रस 
कहर्टीच्या बठैकीर् र्. गाधंी यानंा ९ प्रश्न हविारले. 

१५ ज लै १९४६ - प िे करार रद्द िोऊन अस्पतश्याचं्या र्र्ावर हनवडून आलेला अस्पतश्य 
उरे्दवार िवा. र्ो खरा अस्पतश्यािंा प्रहर्हनधी िोऊ शकर्ो. 
त्याकहरर्ा २७ ज लै १९४६ पयंर् म्ििजे बारा हदवस हवधानसभेवर 
(प िे) सत्याग्रि केला. एकूि ११५० सत्याग्रिींनी भाग घेर्ला. त्यार् 
१६८ र्हिला िोत्या. १५ हदवसापंासून ३ र्हिन्यापयंर् हशक्षा झाल्या. 
आर. आर. भोळे, आर. डी. भडंारे, वराळे, शारं्बाई दािी. इत्यादींनी 
भाग घेर्ला. नेर्तत्व अथार् दादासािेबाकंडे िोरे्. 

८ ऑगस्ट १९४६ - वधा येथे भरलेल्या अहखल भारर्ीय काँगे्रस र्िासहर्र्ीच्या बैठकीप ढे 
काळी हनशािे दाखवनू हनदशमने केली. 

१८ ऑक्टोबर १९४७ - रखर्ाजी बापू दािी (सासरे) यािें नाहशक येथे हनधन. 
२६ नोव्िेंबर १९४७ - क रूके्षत्र व जालंदर या हठकािी हनवाहसर् अहधकारी. फाळिी 

झाल्यावर पाहकस्र्ानर्ध्ये अस्पतश्यावंर अनक्न्वर् अत्यािार िोऊ 
लागले. त्यानंा स खरूप भारर्ार् आििे जरुरीिे िोरे्. डॉ. 
बाबासािेबानंी अन भवी व कायािी जाि असलेले दादासािेब यािंी 
हनवाहसर् अहधकारी म्ििनू भारर् सरकारकडे हशफारस केली. 
त्यािप्रर्ािे त्यािंी नेर्िूक झाली. 

२३ एहप्रल १९४८ - हनवाहसर् अहधकारी म्ििनू राजीनार्ा. 
 एहप्रल १९४८ - उत्तरप्रदेशच्या गव्िमरनर श्रीर्र्ी सरोहजनी नायडू यािें भोजनािे 

आर्ंत्रि. 
  १९४८ - डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्य केशन 

सोसायटीच्या कायमकारी र्ंडळावर सल् लागार व सहर्र्ी सदस्य 
र् ंबई. 

  १९४८ - ऑल इंहडया शडे् ल कास्ट स फेडरेशनिे पदाहधकारी. 
२५ रे् १९४८ - अस्पतश्यानंा काय िव?े या हवषयावर वसंर् व्याख्यानर्ाला नाहशक 

येथे व्याख्यान. 
७ र्ािम १९५० - दादाचं्या अध्यक्षरे्खाली नाहशक येथे प्रबोधनकार ठाकरे यािें 

व्याख्यान. 



           

  १९५० - पीपल्स एज्य केशन सोसायटीच्या वर्ीने पंढरपूर, नाहशक, र्नर्ाड व 
अिर्दनगर येथील वसहर्गतिावर स परवायझर म्ििून डॉ. 
बाबासािेब आंबेडकरानंी नेर्िूक केली. िे कार् पूिमर्ः ऑनररी िोरे्. 

१७ नोव्िेबर १९५१ - डॉ. आंबेडकर हवद्याथी आश्रर् या इर्ारर्ीिे डॉ. बाबासािेब 
आंबेडकर याचं्या िस्रे् उद घाटन. अध्यक्ष : दादासािेब गायकवाड. 

  १९५३ - पीपल्स एज्य केशन सोसायटीच्या औरंगाबाद र्िाहवद्यालयािे 
कायमवाि. 

  १९५४ - र्राठवाड्ार्ील भरू्ीवाटप आंदोलनािे नेर्तत्व. या सत्याग्रिार् १० 
िजार सत्याग्रिींनी भाग घेर्ला. २ िजारानंा अटक व १६०० 
सत्याग्रिींना कारावास. 

३१ ऑगस्ट १९५५ - उपाध्यक्ष : र् ंबई राज्य कहनष्ठ गावकार्गार असोहसएशन, र् ंबई 
अध्यक्ष : डॉ. बाबासािेब आंबडेकर. 

१९ र्ािम १९५६ - हवश्वस्र्, शडे् ल्ड कास्ट स इंप्र व्िर्ेंट रस्ट, र् ंबई. अस्पतश्य 
सर्ाजाच्या वर्ीने र् ंबईर्ध्ये आपल्या स्वर्ःच्या र्ालकीिी एक 
इर्ारर् बाधंण्यािा सकंल्प डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यानंी १९३८ 
साली केला. रे्थे ऑहफस, पे्रस, लग्नकायाकहरर्ा िॉल, सभागति 
इत्यादी हशवाय परप्रारं्ारू्न आलेल्या प्रहर्हनधींिी र्ोफर् रािण्यािी 
व्यवस्था इत्यादी. व्यवस्था असलेली एक अद्ययावर् इर्ारर् बाधंिे 
या ‘इर्ारर् फंड’ या नावानेिी िी ससं्था प्रहसद्ध आिे. 

१४ ऑक्टोबर १९५६ - नागपूर येथे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांच्या िस्रे् ब द्धधम्र्ािा 
स्वीकार. 

७ हडसेंबर १९५६ - डॉ. बाबासािेब आबंेडकर याचं्या शवास (िैत्यभरू्ी र् ंबई) साक्ष ठेवनू 
लक्षावधींना धम्र्दीक्षा. 

९ हडसेंबर १९५६ - हशवाजी पाकम , दादर, र् ंबई येथे नागहरक संघाने आयोहजर् केलेल्या 
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर श्रद्धाजंली सभेर् प्रभावी भाषि. 

१४ एहप्रल १९५७ - हदल् लीच्या आंबेडकर भवनाच्या सर्ोर डॉ. बाबासािेबाचं्या प र्ळ्यािे 
अनावरि. 

  १९५७ - संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीच्या स्थापनेर् सिभाग. 
  १९५७ - र्क्षहशला हवद्यालय व गौर्र् छात्रालय नाहशक येथे स रू केले. 
  १९५७ - नाहशक लोकसभा र्र्दारसघंारू्न सं.र्.स.च्या पाप्रठब्यावर काँगे्रसिे 

गोप्रवद िरी देशपाडें यािंा पराभव करून प्रिंड र्र्ाहधक्याने हवजयी. 
३० रे् १९५८ - सय्यद प्रपपरी. हज. नाहशक स्रू्पािे अनावरि. 
  १९५८ - र्िाराष्ट्रव्यापी भहूर्िीनाचं्या सत्याग्रिािे नेर्तत्व. ३५ िजार 

सत्याग्रिींना कारावास. १९३० िा सत्याग्रि धार्मर्क िक् कासाठी िोर्ा 
आहि िा सत्याग्रि आर्मथक र्ागासलेपि दूर करण्यासाठी आिे. 

 जून १९५८ - प्रदडोरी र्ाल का हशक्षि प्रसारक र्ंडळाच्या वसहर्गतिािे उद घाटन. 



           

या वसहर्गतिािे नाव आर्ा कर्मवीर दादासािेब गायकवाड हवद्याथी 
वसहर्गति असे ठेवण्यार् आले आिे. 

१२ जून १९५९ - र्ानपत्र-नादंगाव नगरपाहलका - नाहशक 
  १९५९ - कायाध्यक्ष; संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ीिे अहधवशेन हशवाजी पाकम , 

दादर. 
३ र्ािम १९६० - र्ानपत्र, कँप रू्र्मर्जापूर हज. अकोला-हवदभम. 
४ र्ािम १९६० - लोकसभेर् र्न स्र्तर्ी फाडली. 
१६ ऑक्टोबर १९६० - अध्यक्षीय भाषि, संय क्र् र्िाराष्ट्र सहर्र्ी, द सरे अहधवशेन : 

हशवाजी पाकम , र् ंबई वक्रे्ः आ. प्र. के. अते्र, कॉ. डागें, एस् . एम् . 
जोशी, आर. डी. भडंारे, र्ाधवराव बागल इत्यादी 

७ र्ािम १९६२ - िैत्यभरू्ी दादर, कोनहशला सर्ारंभ दादासािेबाचं्या िस्रे्. 
२९ र्ािम १९६२ - राज्यसभेवर हनवड. 
१ जून १९६२ - अध्यक्ष : र् ंबई हवद्यापीठ हवरोधी पहरषद, नरे पाकम  र्दैान, र् ंबई. 
२ एहप्रल १९६३ - र्ानपत्र, िीरक र्िोत्सव सहर्र्ी, नाहसक रोड, नाहसक 
१२ जून १९६३ - र्ानपत्र. प्रिगिघाट नगरपाहलका. 
२० नोव्िेंबर १९६३ - र्ानपत्र. आंबेडकर य वक सेवा सहर्र्ी, नवी हदल् ली. 
१५ जून १९६४ - र्ानपत्र. प िे र्िानगरपाहलका. 
१ ऑक्टोबर १९६४ - हरपक्ब्लकन पक्षािे अध्यक्ष एन् . हशवराज याचं्या हनधनानंर्र हदल् ली 

येथे पक्षािे अध्यक्ष. 
२१ ऑक्टोबर १९६४ - लोकसभेवर भहूर्िीनािंा हवराट र्ोिा. पंर्प्रधान लालबिादू्दर शास्त्री 

यानंा १० र्ागण्यािे हनवदेन सादर. १ लाखावर सर् दाय िोर्ा. 
र्ागण्या र्ान्य झाल्या नािीर् र्र ६ हडसेंबरपासून देशव्यापी सत्याग्रि 
करू, असे बजावले. 

६ हडसेंबर १९६४ - भहूर्िीन देशव्यापी सत्याग्रि. ३ लक्ष ४० िजार सत्याग्रिींना अटक. 
देशार्ील सवम र् रंुग भरले. या सत्याग्रिार् सवम जाहर्धर्ांच्या 
भहूर्िीनानंी भाग घेर्ला. 

  १९६५ - हशरसगाव (दहलर् हस्त्रयािंी नग्न हर्रवि का काढण्याच्या संदभार्) 
संघशक्र्ी र्ंडळ औरंगाबाद येथे प्रक्षोभक भाषि. 

१ रे् १९६६ - अध्यक्षीय भाषि, हरपक्ब्लकन पाटी ऑफ इंहडया ५व े अहधवशेन, 
हदल् ली. 

  १९६७ - अस्पतश्याचं्या आर्मथक, सार्ाहजक व शकै्षहिक सर्स्यािें आकलन 
करण्यासाठी भारर् सरकारने हनय क्र् केलेल्या पेरूर्ल सहर्र्ीिे 
उपाध्यक्ष. या सहर्र्ीने भारर्भर दौरा केला. 

२ एहप्रल १९६७ - राष्ट्रपर्ी डॉ. राधाकत ष्ट्िन याचं्या िस्रे् डॉ. बाबासािेब आबंेडकर 
याचं्या १६ फ टी पूिाकत र्ी प र्ळ्यािे अनावरि. र्ा. यशवरं्राव 



           

िव्िाि याचं्या सिकायाने दादासािेबानंी या कायमक्रर्ािे आयोजन 
केले. पालंर्ेंट िाऊसच्या हिरवळीवर जागा हनहिर् केली. प र्ळा 
उभारला. 

१३ जानेवारी १९६८ - प्रथर् पत्नी सीर्ाबाईिे हनधन. र् ंबई 
३ फेब्र वारी १९६८ - र्ानपत्र. बाशी नगरपाहलका, सोलापूर 
१६ एहप्रल १९६८ - राष्ट्रपर्ी झाकीर ि सेन याचं्या िस्रे् भारर् सरकारने हदलेला पद्र्श्री 

िा बि र्ान 
९ जून १९६८ - र्ानपत्र. नादंगाव नागरपाहलका पहरषद, नाहशक. 
१ सप्टेंबर १९६८ - खासदाराचं्या हशष्टर्ंडळासर्वरे् नेपाळला प्रयाि. 
१५ ऑक्टोबर १९६८ - ६७व्या वाढहदवसाहनहर्त्त नाहशक येथे जािीर सत्कार अध्यक्ष : 

यशवरं्राव िव्िाि व र्ानपत्र प्रदान. 
  १९६९ - डॉ. आंबेडकर वाहिज्य र्िाहवद्यालय औरंगाबाद वार्मषक 

स्नेिसंरे्लनािे प्रर् ख अहर्थी. 
१ र्ािम १९६९ - पक्षघार्ाने आजारी. 
१३ फेब्र वारी १९७१ - अध्यक्ष-सवमधर्मपहरषद औरंगाबाद. 
२९ हडसेंबर १९७१ - हवप्रलग्डन रुग्िालय, नवी हदल् ली, येथे हनधन. 
३१ हडसेंबर १९७१ - नाहशक येथे गोदार्ीरी गंगाघाटावर अंत्यहवधी. 

❦ 



           

             
 

१. डॉ. णिर्मलकुर्ार फडकुले 

हववके, १० हवद्यानगर, 
उत्तर सदरबाजार, 
सोलापूर - ४१३ ००३ 

१९. प्रा. ग. प्र. प्रधाि 

९२६, सदाहशव पेठ 
प िे - ४११ ०३० 

२. अरु्मि डागंळे 

४/७०३, िेर्ा पाकम  
भाडूंप (पूवम), र् ंबई - ४०० ०४२ 
E-mail-arjundangle@roltanet.com 

२०. कॉ. र्ाधवराव गायकवाड 

र् . पो. र्नर्ाड 
र्ा. नादंगाव, हज. नाहशक 

३. ररे्श शशदे 

४०/३२१, र्ोर्ीलाल नगर नं. १, 
गोरेगाव (प.), र् ंबई - ४०० १०४ 

२१. डॉ. भाऊ लोखंडे 

वैशाली बन, र्ॉडेल टाऊन 
कार्ठी रोड, नागपूर - १४ 

४. डॉ. र्ा. प. रं्गुडकर 

१९९०, सदाहशव पेठ, 
र्ाडीवाले कॉलनी, 
प्रसन्न रं्ग डकर पथ, 
प िे - ४११ ०३० 

२२. डॉ. र्. ल. शहारे 

१८१, झाकीरबाग, 
सूया िॉटेलसर्ोर, 
नवी हदल् ली ११० ०२५ 

५. णव. द. घाटे 
— 

२३. पाथम पोळके 

पहवत्रा, यशवरं् नगर, 
गेंडार्ाळ, सार्ारा - ४१५ ००२ 

६. यदुिाथ थत्त े
— 

२४. भाविा भागमवे 
१२३, देवप्रभा 
हडस झा कॉलनी, कॉलेज रोड, 
नाहशक - ४२२ ००५ 

७. केशव रे्श्रार् 

अ/२/३०/, ग रुवयम अज मनराव 
गति. सिकारी संस्था, 
गीर्ाजंली नगर, र्ािीर् (पूवम), 
र् ंबई - ४०० ०८० 

२५. सोपािदेव चौधरी 
— 

८. उत्तर् काबंळे 

िावाकाशय, पटनी इस्टेट, 
टी. बी. सनॅॅटोहरयगर् जवळ, 
प्रदडोरी रोड, म्िसरूळ, नाहशक 

२६. णवर्य र्ाधव 

प्लॉट नं. ११६, रू. नं. २०७ 
दौलर् सिकारी गतिहनर्ाि संस्था, 
र्ॉडनम टाऊन अधेंरी (प.), 



           

र् ंबई - ४०० ०५३ 
९. प्रा. इणंदरा आठवले 

हवशाखा अपाटमर्ेंट, 
ब्लॉक क्र. १०, 
कॅनडा कॉनमर, नाहशक 

२७. अरुि काळे 

एन/३४, एस/२/६/१, 
स्वार्ी हववकेानंद नगर, 
हसडको, नाहशक - ९ 

१०. णवठ्ठलराव हाडें 

३ अ, र् रक टे कॉलनी, 
गंगापूर रोड, 
नाहशक - ४२२ ००२ 

२८. फ. रु्. शशदे 

यर् ना, ८३, र्िात्र्ा गाधंी नगर, 
पद्र्प रा, औरंगाबाद ४३१ ००५ 

११. कॉ. गोशवद पािसरे 

रेड फ्लॅग, प्रबदू िौक, 
कोल्िापूर 

२९. ग. त्र्य.ं र्ाडखोलकर 
— 

१२. डॉ. गंगाधर पािर्ाविे 

श्रावस्र्ी, 
हर्प्रलद र्िाहवद्यालयासर्ोर, 
छाविी, 
औरंगाबाद - ४३१ ००२ 

३०. एि. एस. काबंळे 
— 

१३. डॉ. प्रल्हाद र्ोगदंड 

सर्ाजशास्त्र हवभाग, 
र् ंबई हवद्यापीठ, 
हवद्यानगरी, काहलना, 
र् ंबई - ४०० ०९८ 

३१. रे्. डी. र्ाधव 

— 

१४. यादवराव काबंळे-र्ासगावंकर 

सेवाहनवतत्त उपसहिव 
डी-४५, खोली क्रर्ाकं ४१४, 
एर्.आय.जी. कॉलनी, 
हननाद गसॅ सेंटर जवळ, 
वादें्र (पूवम), र् ंबई - ४०० ०५१ 
yadavraot@hotmail.com 

३२. एर्. डी. शेवाळे 

अहिल्याश्रर्, नाना पेठ, प िे 

१५. वसरं्राव पवार 

स क रा िॉक्स्पटल, 
गंगापूर रोड,नाहशक 

३३. रूपा साळव े
गीर्ाई, कन्या छात्रालय, 
५, र्ोरीजवळ, प्रदडोरी रोड, 
नाहशक - ४२२ ००२ 

१६. रा. सु. गवई ३४. ॲड. बार्ीराव काबंळे 



           

९०२, पूिा, पोिखानवाला रोड, 
वरळी, र् ंबई - ४०० ०२५ 

अंजली िॉक्स्पटल, 
१२ वा र्ाडीवाला रोड, 
प िे – ४११ ००१. 

१७. आर. र्ी. रुके 

६६९, आदशमनगर, 
प्रलक रोड, जोगेश्वरी (प.) 
र् ंबई - ४०० १०२ 

३५. भाई वैद्य 

साने ग रुजी स्र्ारक 
प्रसिगड रस्र्ा 
प िे - ४११ ०३० 

१८. अणविाश र्हारे्कर 

१५२/५१११, भीर्लाईट, 
नेिरू नगर, क ला (पूवम), 
र् ंबई - ४०० ०२४ 
avinashmahatekar@rediffmail.com 
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