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—: णनवेदन :— 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने आजवर अनेक गं्रथ प्रकाचशत केले आहेत. 
त्यात िचरते्र, आत्मिचरते्र यािंाही समावशे आहे. तसेि अनेक ज्येष्ठ व श्रेष्ठ व्यक्तींच्या वाङ्मयािाही 
समावशे आहे. भारतीय घटनेिे चशल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यािें कै. िा.ं भ. खैरमोडे यानंी 
१५ खंडात चलचहलेले िचरत्र मंडळाने प्रकाचशत करण्यािा चनिसय घेतला आहे. मंडळाने या १५ 
खंडापंकैी पचहल्या पाि खंडानंा अन दान चदले असून खंड ६/७, ८ मंडळाने प्रचसद्ध केले आहेत. याि 
योजनेत खंड ९ ही मंडळातरे्फ आज प्रकाचशत होत आहे. 

 
इतर सवस खंडापं्रमािे वािक या खंडािेही स्वागत करतील अशी आशा आहे. 

 
 
 
 
४२, यशोधन सुरेंद्र बारकलगे, 
म ंबई–४०० ०२०. अध्यक्ष, 
चदनाकं २५ रे्फब्र वारी, १९८८ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 
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िॉ. भीमराव रामजी आंबेिकर 
 

चणरत्र खंि ९ 
 

प्रस्तावना 
 
या ९ व्या खंडािंी प्रस्तावना िचरत्रकार श्री. चा. भ. खैरमोिे यािंी नसून, संपादक या नात्याने ते काम 

मला कराव ेलागत आहे. पचहल्या खंडापासून ७ व्या खंडापयंतच्या िचरत्रकाराच्या प्रस्तावनेिा एक खंड होिार 
आहे. या ९ व्या खंडािा काल १९३९ पासून १९४५ म्हिजेि घटना सचमती चनमाि होईपयंतिा आहे. 

 
१९३७ च्या चनवडि कीनंतर आठ राज्यातं काँगे्रस सरकारे अस्ट्स्तत्वातं आली. १९३९ च्या 

ऑक्टोबरमध्ये, काँगे्रस मंत्रीमंडळानंी चब्रचटशाशंी असहकार म्हिून, द सऱ्या महाय द्धाला मदत करायिी नाही, 
असे ठरवनू राजीनामे चदले. काँगे्रस राजवटीतून स टलो म्हिून कायदे अझाम जीनानंी १२–२–३९ ला 
म स्ट्क्तचदन साजरा केला. प्रहद महासभेसह इतर पक्षानंी ही या गोष्टीला पाप्रठबा चदला. चडपे्रस्डक्लास 
असोचशएशनतरे्फ रा. ब. एन्. राजा व स्वतंत्र मजूर पक्षातरे्फ िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर यानंीही जीनानंा पाप्रठबा 
चदला. 

 
म. गाधंीनी या चवरोधी पक्षाचं्या, काँगे्रस राजवटी चवरोधी ‘म क्ती चदन’ साजरा करण्यावर एक लेख 

चलहून, काँगे्रस व त्याला चवरोधी असे दोनि पक्ष देशातं राहतील तर जातीयवादाला ‘मूठमाती’ चमळेल अशी 
त्या लेखात आशा व्यक्त केली. 

 
िॉ. बाबासाहेबानी ‘स्वतंत्र मजूर’ पक्षतरे्फ स्वातंत्र्य–चदन १९ मािस १९३९ ला साजरा केला. (काँगे्रसने 

२६ जानेवारी हा स्वातंत्र्य–चदन ठरचवलेला होता.) या स्वातंत्र्य चदनाच्या भाषिातं बाबासाहेबानंी राजकीय 
स्वातंत्र्यापेक्षा सामाचजक–धार्ममक व आर्मथक स्वातंत्र्यािे प्रश्न महत्वािे मानले पाचहजेत; यावर जास्त भर 
देऊन प्रहदू–समाजािी आजिी चवपन्नावस्था व चतिे मूळ, आयस संस्कृतीत आहे; ही संस्कृती प्रथम स धारली 
पाचहजे असे प्रचतपादन केले. त्यानंी स्वातत्र्यासाठी लढिाऱ्या प ढाऱ्यापेंक्षा समाजस धारकानंा अचधक धन्यवाद 
चदले. या भाषिात त्यानंी राष्ट्रीयत्वािे चवविेन करून, ‘प्रहदू व म सलमान यािें एक राष्ट्र होईल’ असे म्हििारे 
लोक र्फार मोठी िूक करताहेत असे साचंगतले. 

 
१८५७ सालाच्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर चब्रचटशानंी प्रहदी जनतेला एकत्र येऊ न देण्यािे धोरि 

स्वीकारले. एका तोंडाने त मिी एकी करा व आमच्याकडून स्वातंत्र्य घ्या म्हिायिे व द सऱ्या बाजूने ‘र्फोडा व 
झोडा’ या नीतीने जातीयवाद भडकवीत रहावयािे! खरे तर चब्रचटशानंा कायद्ाचं्या बळाने जातीयवाद 
सोडचवता आला असता. परंत  तसे न करता ‘एकी करा मग स्वातंत्र्य मागा हे त ित िे िालू ठेवले. हे चब्रचटशािें 
धोरि दाचंभकपिािे व र्फसवचेगरीिे आहे हे सवस पक्ष जािनू होते. 
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१८८५ च्या सय्यद अहमदच्या देशभरच्या दौऱ्याच्या पचरिामाम ळे, म सलमानामंध्ये चशक्षिािा प्रसार 
होऊन सरकारी नोकऱ्या त्यानंा चमळू लागल्या. संघटना करून ते सवलती मागू लागले. उलट प्रहद समाज 
जातीयवादाम ळे, (ब्राह्मि–ब्राह्मिेत्तर, उच्चविीय–अस्पृश्य) द बळा बनत िालला होता. १९३३ साली 
कें चब्रजिा पदवीधर, चौधरी रणहमतअल्ली याने म सलमान िळवळीिा व १८८५ मधील सय्यद अहमद याचं्या 
भाषिािंा सखोल अभ्यास करून असा चनष्ट्कषस काढला की म सलमान व प्रहद  एकत्र रहािे अशक्य आहे. त्यािें 
दोन अलग भाग झाले तर म सलमान बह संख्य प्रदेशाला पाणकस्तान हे नाव द्ाव.े हे ‘पाचकस्तान’ नाव त्याने, 
बह संख्य म सलमान वस्तीच्या प्रदेशाच्या नावािंी अद्ाक्षरे एकत्र करून तयार केले. परंत  पाचकस्तान म्हिजे 
नक्की कसे व काय चनमाि करायिे यािा सखोल अभ्यास क िीि केलेला नव्हता. प्रहदू–म सलमानाचं्या 
राजकीय हक्कािंी रस्सीखेि १९४१ पयंत अटी तटीला पोहोिली. ही िमत्काचरक रीतीने वाढलेली पचरस्ट्स्थती 
प्रहद स्थानिे चवभाजन करण्यास सज्ज झाली. 

 
डॉ. बाबासाहेबानंी लीगच्या पाचकस्तानच्या मागिीिा योग्य व सखोल अभ्यास करून ‘Thoughts On 

Pakistan’ हा तकस श द्ध चविारसरिीिा गं्रथ चलचहला. जेव्हा ंपाचकस्तान व प्रहद स्थान अलग अलग होण्यावािून 
पयायि उरला नाही, तेव्हा ंहा गं्रथ सवांना मागसदशसक ठरला. 

 
म. गाधंी व कायदेअझाम जीना याचं्या वाटाघाटीच्या वळेी गाधंीजींनी, जीनानंा चविारले की त म्हाला 

पाचकस्तान म्हिजे नक्की काय पाचहजे? तेव्हा ंजीनानंी उत्तर चदले कीं त म्ही िॉ. आंबेिकराचे Thoughts On 
Pakistan हे प स्तक वािा म्हिजे कळेल. असा हा Thoughts On Pakistan गं्रथ बाबाहेबानी आपली पचहली 
पत्नी ‘रामू’ तथा सौ. रमाबाई भीमराव आंबेिकर यानंा अपसि केला आहे. 

 
१९३५ च्या येवले येथील धमांतराच्या घोषिेपासून १९४३ पयंत बाबासाहेबाचंा जागातील प्रम ख व 

उत््ातं धमािा सखोल अभ्यास पूिसत्वास पोहोिला होता. या अभ्यासाम ळे भारतभमूीत चनमाि होऊन 
अचतपूवेकडे सवसत्र पसरलेल्या मानवतावादी प्रगत अशा बौद्धधमाकिेच त्यािंा ओढा होऊ लागला होता. याि 
स मारास बौद्ध जयंती चनचमत्त त्यानंी एक लेख चलहून, सवस देवाचं्या, संताचं्या व लहानमोठ्या व्यक्तींच्या 
जयन्त्या साजऱ्या करिाऱ्या भारतीयानंी जगाला ‘भारतीय सूयप’ वाटिाऱ्या बुद्धाला चवस्मरिाच्या खाईत 
ढकलले आहे, याबद्दल खेद प्रदर्मशत करून ती जयन्ती मोठ्या प्रमािातं साजरी करण्यािे लोकानंा आवाहन 
केले. याि लेखात भगवान बुद्धाचे बाबासाहेबानंी स्वतः अभ्यासलेले िचरत्रही थोडक्यात साचंगतले आहे. 

 
िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर हे श्रद्धावान व दूरगामी नैचतक मूल्यावंर भर देिारे होते. ते म्हितात, 

“कोित्यातरी धमािे–तत्वज्ञानािे, मािसावर दडपि पाचहजे. धमािा भावनात्मकतेशी संबधं पोहोितो आचि 
कायद्ािा ब द्धीशी, जीवनातं भावनात्मकतेला र्फार मोठे स्थान आहे. म्हिूनि मी म्हितो की मानवी जीवनावर 
चनयतं्रि ठेवण्यासाठी कोिता तरी धमस हवा! कोिते तरी तत्त्वज्ञान हव!े” ब द्धधमाच्या श्रेष्ठत्वाबद्दल सागंताना ते 
म्हितात, “ब द्धधमािा आिखी एक चवशषे ग ि सागंण्यासारखा आहे. सवसि धमस आपल्या ग िाचं्या आश्रयाने 
प्रसार पावलेले नाहीत. म सलमानी धमस, तलवारीच्या जोरावर वाढला. चिस्तीधमस, कायद्ाच्या जोरावर 
वाढला. र्फक्त एकट्या बुद्धधमाचा प्रसार ग िामं ळे झाला. त्याला तलवारीच्या धारेिी अगर कायद्ाच्या 
दंडिािी जरूरी लागली नाही.” 
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कालपमाकप सच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल लेणननचे म्हििे असे आहे की ‘ His is the satisfying pholosophy of 

the lower order. It is a direction not a dogma’. िॉ. आंबेिकरानाही हाि चविार बरोबर वाटतो. 
समाजाला ठराचवक ठशािे वळि लावण्यापेक्षा समाज नेहमी प्रयोगावस्थेत राचहला पाचहजे म्हिजे नव्या 
कल्पनानंा आचि प्रयोगानंा त्यातं वाव असला पाचहजे. असे त्यािें स्पष्ट मत आहे. म्हिून त्यानंा धमस ही अरू्फिी 
गोळी न वाटता, धमाला ते श्रदे्धिे चठकाि मानतात! 

 
१९३९ साली काँगे्रस सरकारने राचजनामे चदल्यातनंर व्हाईसरॉयने भारतातील सते्तिी सूते्र आपल्या 

हाती घेतली. एस्ट्क्झक्य चटव्ह कौंचसलच्या सभासदातं वाढ करून त्यातं िॉ. बाबासाहेब आबेंिकराचंा त्यानंी 
समावशे केला. या बातीत व्हाईसरायंने आपिाशी (काँगे्रसिी) ििा करावी. अशी गाधंींनी त्यानंा गळ घातली. 
यािा, बाबासाहेबानंी असा अथस लावला की चब्रचटशानंी अल्पसंख्याकंाचं्या हाती सत्ता देऊ नये, असे गाधंीजींना 
वाटले असाव.े ताचंत्रकदृष्ट्ट्या तसे बाबासाहेबानंा वाटिे सहाचजक असले तरी, ॲटलींनी गाधंीजी चवषयी 
म्हटल्याप्रमािे Gandhi is a combination of saint and state politician. त्यािंा अंतचरक हेतू वाईट नसला 
तरी काँगे्रसच्याि हाती सत्ता यावी असे त्यानंा वाटत होते. उलट बाबासाहेबानंा वाटत होते की 
अल्पसंख्यकाच्या हाती सत्ता राचहली तर या संधीिा उपयोग समाजातील चवषमता दूर करण्याकरता करून 
घेता येईल. 

 
िॉ. आंबेिकरानी महाय द्धाच्या स रुवातीच्या घडामोडीबद्दल चब्रटनच्या व रचशयाच्या धोरिावर 

परखड, पि तकस श द्ध टीका केलेली आहे. या य द्धाला अस्पृश्याकंडून मदतीिी अपेक्षा करतानंा, चब्रचटशाचं्या 
‘कामाप रता मामा’ या नीतीिा समािार घेऊन कायम स्वरूपाचं्या योजनािंा पाठप रावा केलेला आहे. या 
योजनेिे एक दृश्यर्फळ म्हिजे एम. जी. महार रेणजमेंट होय. 

 
िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर, चमळालेल्या संधीिा उपयोग करून पददचलतानंा दाचरद्र्याच्या खाईतून वर 

खेिण्यािा पद्धतशीर प्रयत्न करीत होते. तर त्यािवळेी काँगे्रसने हचरजन सेवक संघाच्या सहाय्याने 
बाबासाहेबाचं्या नेतृत्वाला शह देण्यािे व्रत स्वीकारले होते. त्याचं्या अन यायातंही मतभेदाला स रवात झाली 
होती. परंत  त्यानंा या गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वळेि नव्हता. तरीही त्यानंी याबाबतीत श्री. भाऊराव 
गायकवािानंा चजल्हावार व ताल कावार मोठेपिा चमरचवण्याऐवजी सवस अस्पृश्यािंी एकी व संघटना बळकट 
केली पाचहजे. ती असल्याखेरीज ही िळवळ प ढे जाऊ शकिार नाही असा पत्राने इशारा देऊन ठेवला आहे. या 
वळेी त्यािे सारे लक्ष राजकीय सते्तत अस्पृश्यानंा योग्य वाटा चमळचवण्याकडे कें चद्रत झाले होते. 

 
णक्रप्स योजनेत अस्पृश्यानंा क ठेि स्थान नाही हे पाहून, भारत मंत्री ॲमरींना तार पाठवनू “सहा कोटी 

अस्पृश्यानंा राजकीय सते्तत प्रचतचनधीत्व न देऊन उपहास करिे म्हिजे चब्रचटश सरकारने चवचशष्ट जातींजवळ 
स्वतःस गहाि ठेऊन घेिे होय” असे कळचवले. 

 
या वळे पावतेो य द्धािी सरशी जमसनीच्या बाजूने होत होती. जमसनीिा चमत्र जपान, नेताजी सुभाष बोस 

याचं्या सहाय्याने भारताच्या सीमेवर आला होता. आता दोस्त राष्ट्रािें रुझवेल्ट व चर्चचल यानंा भारताने 
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य द्धाला सहाय्य करण्यािी चनकड जास्ति भासू लागली. प्रसगापूर पडल्यावर चब्रटनने णक्रप्सला चशष्टाईसाठी 
तातडीने भारतात पाठचवले. णक्रप्सला, रचशयाला, चब्रटन, अमेचरका इत्यादी दोस्त राष्ट्राकडे वळचवण्यास यश 
आल्याम ळे त्यािे महत्व वाढले होते. ते चर्चचलला सहन होत नव्हते. म्हिून णक्रप्सच्या चशष्टाईला यश चमळू नये 
यासाठी चणचिंलची, अंतस्थ कारस्थाने िालली होती त्यापैकी एक म्हिजे लीगच्या स्ट्व्दराष्ट्रवादाला खतपािी 
घालािे हे होय! कॉंग्रेंसने तर जाहीर केले की संपूिस स्वातंत्र्य व अखंड भारत हेि चतिे ध्येय आहे. या परस्पर 
चवरोधी धोरिामं ळे लीग व काँगे्रस एकत्र येऊ शकत नव्हती व अशा रीतीने भारताला स्वातंत्र्य न देण्यािे 
चर्चचलचे धोरि िालूि होते. णक्रप्सची ही चशष्टाई िालू असतानंा अमेचरकेच्या रूझवले्टने पाठचवलेले कनपल 
जॉन्सन, चहन्दी प ढाऱ्यािंी मने य द्धाला अन कूल करण्यािे प्रयत्न करीत होते. त्यानंी जेव्हा ंबाबासाहेबािंी ििा 
केली तेव्हा ं बाबासाहेब म्हिाले की या योजनेत अस्पशृ्याचं्या हीतसंबधंािा काहीही संदभस नसतानंा मी या 
योजनेला का पाप्रठबा द्ावा. जॉन्सनने त्यानंा व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारंण्यास साचंगतले. पि बाबासाहेबानंी ते 
मान्य केले नाही, 

 
णक्रप्सने बाबासाहेबािंी जेव्हा ंििा केली तेव्हा ंते, “त म्ही स्वतंत्र मजूर पक्षातरे्फ अस्पृश्यािंी कैचर्फयत 

कशी काय माडूं शकता?” म्हिाले. जातीय राजकारि स्वतंत्र मजूरपक्षातरे्फ माडंता येत नाही, हे पाहून 
बाबासाहेबानंी ‘ऑल इंचडया शडे्यूल्ड कास्टस रे्फडरेशन’ हा पक्ष काढला. या पक्षािे नाव, घटना व रूपरेखा 
बाबासाहेबानंी चदल्लीत अधीि ठरवनू, आपला मनोदय पत्रानंी आपल्या अन यायी प ढाऱ्यानंा कळचवला होता. 
बाबासाहेबाचं्या आदेशान सार ‘शडेय ल्ड कास्टस रे्फडरेशन’िे अचधवशेन १८ व १९ ज लै १९४२ ला नागपूर येथे 
भरले. त्यात म ख्य पाि ठराव पास करून घेतले. त्यापकैी १) अस्पृश्यानंा भरपूर प्रचतचनचधत्व चमळाव े२) स्वतंत्र 
मतदार संघातून घटना सचमतीत प्रचतचनधी चनवडावते. या दोन म द्ावंर णक्रप्सची योजना बाबासाहेबानी 
नाकारली. अशा रीतीने च्प्सिी योजना कोित्याही पक्षाला स्वीकाराहस वाटली नाही. 

 
द सऱ्या महाय द्धाच्या स रवातीला भारतीय कम्य चनस्ट पक्ष रचशयाच्या बाजूने म्हिजे चब्रटनच्या दोस्त 

राष्ट्राचं्या ंचवरूद्ध होता, म्हिून येथील कम्य चनस्ट प ढाऱ्यानंा चब्रचटश राज्यकत्यांनी त रंुगात डाबंले होते. परंत  
१९४२ साली जमसनीने ख द्द रचशयावर जेव्हा ंस्वारी केली तेव्हा ंहे य द्ध रॅ्फचसझम चवरुद्ध लोकशाहीिे आहे म्हिून, 
चब्रटनला म्हिजेि लोकशाहीला मदत केली पाचहजे असे प्रहदी कम्य चनस्टानंी जाहीर केले; आचि ‘लोकय द्ध’ हे 
साप्ताचहक काढून चब्रटनच्या बाजूने प्रिारास स रवात केली. कॉ. मानवेंद्र रॉय यानंीही ‘रॅचडकल डेमो्ॅचटक’ 
पक्ष, पक्ष चब्रचटशाचं्या आर्मथक सहाय्याने काढून य द्धास सहाय्यक करिाऱ्या प्रिारास स रवात केली. 

 
ह जूर पक्षाच्या चणचिंल साहेबानंा, जपानने भारत चगळंकृत केला तरी िालेल, प्रहद स्थानातं रक्तािे पाट 

वचहले तरी िातील., परंत  भारताला स्वातंत्र्य देऊ नये, असे ठामपिे वाटत होते. णक्रप्सची चशष्टाई असर्फल 
झाली होती. यािा सारा वृत्तातं जॉन्सनने रुझवेल्टना साचंगतला. तेव्हा ं रुज्ञवेल्टने चणचिंलचे मन 
वळचवण्यासाठी णिणलप्सला पाठचवले, पि चणचिंल साहेब बधले नाहीत. 

 
पाचकस्तानिा जोर लीगने खूपि वाढचवला, हे पाहून काँगे्रसच्या प ढाऱ्यातंही मतभेद झाले. काहंीनी, 

ही लीगिी मागिी मान्य करून भारतातला लवकर स्वतंत्र कराव े असे म्हटले. या बाबतींत श्री. 
राजगोपालचारी यानंी प ढाकार घेऊन नेहरू, पटेल व गाधंीजी यािें मतपचरवतसन करण्यािा ग प्त प्रयत्न केला; 
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पि त्याला यश न येऊन राजाजी काँगे्रसमधून बाहेर पडले. पाचकस्तानच्या मागिीला िोहोबाजूनी खूप प्रचसद्धी 
चमळू लागली. 

 
व्हाईसरॉयने, ९२ कलमी राज्यात बह संख्य–काँगे्रसला डावलून, अल्पसखं्यंकािें प्रचतचनधी घेऊन, 

राज्यकारभारािी महत्वािी खाती आपल्या हाती ठेवली. आचि सटरर्फटर खाती चहन्दी मंत्र्याचं्या हाती 
सोपचवली. या ९−७−१९४२ च्या ह क मान्वये गव्हनसर जनरलच्या एस्ट्क्झक्य चटव्ह कौंचसलवर बाबासाहेबाचंी 
नेमिूक करून मजूर खाते त्याचं्या हाती सोपचवले. 

 
या द सऱ्या महाय द्धाच्या वळेी आंतराष्ट्रीय ऐक्य साधण्यासाठी कॅनडातील चिबेक शहरात, 

‘इस्ट्न्स्टट्य ट ऑर्फ पॅचसचर्फक चरलेशन्स’ ही संस्था स्थापन झाली होती. त्यािे अचधवशेन ४२ च्या चडसेंबरमध्ये 
भरिार होते. त्या करता अस्पृश्याचं्या प्रश्नावंर एक प्रबधं पाठचवण्यािी बाबासाहेबानंा चवनंती करण्यात आली 
होती. विंदे्वशाच्या आगीत ज्याप्रमािे चनग्रो, ज्य ूवगैरे होरपळून चनघतात, त्याप्रमािेि प्रहदू धमातील ब्राह्मण्य 
संरक्षक सतातन्याचं्या जातीदे्वशाने अस्पृश्य लोक होरपळून चनघत आहेत. असे बाबासाहेबानंी या संस्थेला 
पाठचवलेल्या चनबंधात स्पष्ट केले. तोि प्रबंध त्यानंी ‘Mr. Gandhi and The Emancipation of The 
Untouchables’ या प स्ट्स्तकेद्वारा १९४३ मध्ये प्रचसद्ध केला. 

 
व्हाईसरॉयच्या मंचत्रमंडळात असतानंा त्यानंी चपडीत व मजूर याचं्या चवकासासाठी अनेक योजनाबंाबत 

अभ्यास करुन, योग्य त्या योजना कायांस्ट्न्वत करण्यासाठी चमळेल त्या संधीिा, व्यक्तींिा व अचधकाऱ्यािंा 
सद पयोग करून घेतला. उच्च चशक्षिाकरता र्फॉरेन स्कॉलरचशप्सिी तरतूद केली. अस्पृश्यािंी क ं ठीत झालेली 
लष्ट्कर भरती करवनू कायम स्वरूपािी रेचजमेंट चनमाि करण्यािा पाया घातला. दचक्षि भारतात दौरा करून 
पददचलतािें व ब्रह्मिेत्तर बह जन समाजािे गाऱ्हािे ऐकून व प्रत्यक्ष पचरस्ट्स्थती पाहून योग्य ज्ञान करून घेतले, 
व त्यावर उपायही स िचवले. पद दचलतानंा एकाि झेंड्याखाली येण्यािे पटवनू चदले. तेथील बऱ्याि संस्थानंी, 
काँगे्रसचा णवरोध असतानंाही बाबासाहेबानंा मानपते्र चदली. मानपत्रानंा उत्तर देतानंा भारताला लौकर स्वातंत्र्य 
चमळाले पाचहजे पि ते बह जन समाजाच्या चहताला जपिारे लोकशाही राज्य व्हायला पाचहजे, मूठभर 
ब्राह्मण्यगं्रस्ताचं्या हाती ते जाऊ न देण्यािी लोकानंी खबरदारी घेतली पाचहजे; असा त्यानंी लोकानंा इशाराही 
चदला. या दौऱ्यािे वळेी श.े का. रे्फडरेशनच्या कायसकारी मंडळािी बैठक २३ सप्टेंबर १९४४ ला भारली. त्या 
सभेला बाबासाहेब, आमंचत्रत पाह िे म्हिून उपस्ट्स्थत होते. रे्फडरेशनिी प ढील बैठक कलकत्त्याला भरचवण्यािे 
ठरचवले. या बैठकामंधून अस्पृश्याचं्या हीताच्या दृष्टीने अत्यंत उपय क्त ठराव पास झाले. 

 
मजूर मंत्री असतानंा, मजूरासंाठी मालकानंी कोित्या गोष्टी करिे आवश्यक आहे हे ठरवनू, त्या राज्य 

सरकारने अंमलात आिल्या पाचहजेत; असे बाबासाहेबानंी ठरवनू चदले. देशाच्या चवकासािे दृष्टीने व 
पदवीपयंतिे चशक्षि घेता न येिाऱ्या गरीबासंाठी देशभर शकेडो ताचंत्रक शाळा चनमाि केल्या. य द्ध समयाला 
अन सरून अशा शाळा हव्याि होत्या, त्यािा बाबासाहेबानंी दूरदृष्टीने चविार केला. 
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प्रहदी राजकारिातंील कोंडी र्फोडण्यािा प्रयत्न सर सर तेजबहादूर सपू्र व बॅ. मुकंुदराव जयकर यानंी 
स रु केला. त्याला बॅ. जीनाचंा प्रचतसाद चमळाला नाही. त्यािप्रमािे िॉ. आबेिकरानंीही आपले प्रचतचनधी 
पाठचवले नाहीत. त्याम ळे राजकीय पेि वाढति राचहले.  

 
या काळात बाबासाहेबाचें वास्तव्य चदल्लीला होते. तेथे ते अस्पृश्यानंा राजकीय व आर्मथक सते्तत योग्य 

वाटा चमळचवण्याच्या प्रयत्नात असतानंा, त्याचं्या सामाचजक िळवळीिा बालेचकल्ला–महाराष्ट्र, यातील 
प ढाऱ्यातं आपसातंील हेवदेाव ेचनमाि होऊ लागले होते. आपापसातंील भाडंिाम ळे िळवळीिे न कसान होईल, 
सवस भारतीय अस्पृश्यािंी एकी होिे, हीि अस्पृश्यता चनवारिािी शक्ती आहे हे बाबासाहेबािें म्हििे, त्याचं्या व 
श्री. भाऊराव गायकवाड याचं्या पत्र व्यवहारावरून स्पष्ट होते. 

 
या व अशा अनेक, बाबासाहेबाचं्या कतृसत्वाने भरलेला हा, िॉ. भीमराव रामजी आंबेिकर, िचरत्र खंड 

९ वा यािे हस्तचलचखत माझे पती श्री. चागदेव भवानराव खैरमोिे यानंी आपल्या मृत्यूपूवीि (१९७१) पूिस 
करून ठेवलेले होते. ते प्रचसद्ध करण्यािा योग आता ं (१९८७) येत आहे. महाराष्ट्र राज्य साचहस्ट्त्य संस्कृती 
मंडळाने हे पंधरा िचरत्र खंड प्रकाचशत करण्यािे ठरचवले आहे. त्यानंी आतापयंत ६, ७ व ८ हे आधीि प्रचसद्ध 
केले आहेत. आता हा ९ वा खंड प्रचसद्ध होत आहे. खंड १० व्या िी (हस्तचलचखत) म द्रिप्रत मंडळास स पूदस 
केलेली आहे. प ढील खंडाचं्या म द्रिप्रती तयार करण्यािे माझे काम िालूि आहे. 

 
मंडळाने हे प्रकाशनािे काम हाती घेऊन पूिसत्त्वास नेण्यािे ठरचवले आहे माझे हे हजारो पानािें लेखन 

कसे प्रचसद्ध होईल, ही चवविंना कमी झाली आहे. या बद्दल व्यस्ट्क्तशः मी व सामाचजक व राजकीय िळवळींिा 
अभ्यास करिारे सवसि लोक मंडळािे ऋिी रहातील. 

 
शवेटी या लेखान प्रपंिािा िचरत्रकारािा एक उतारा मी खाली देत आहे. :– 
 
‘घरादारावर, संसारावर आणि सुखदुुःखावर (स्वतुःच्या) तुळिीपत्र ठेऊन सतत णवद्याभ्यास, 

संिोधन, मनन व लेखन करिारी, केवळ णविाल बुद्धीची, प्रबुद्ध व्यक्ती म्हिून; अगर केवळ सामाणजक 
क्रातंीचा तत्त्ववेता व उद्गाता म्हिून, अथवा पददणलताचं्या अतंुःकरिातं मािूसकीच्या जीवनाचा रटरटिारा 
लाव्हारस उत्पन्न करिारा णकमयागार पुढारी म्हिून; ककवा समाणजक क्रातंीतून राष्ट्रव्यापी िातंी उत्पन्न 
करिारा धार्चमक दृष्टा म्हिून; जयानंा या (महामानव) बाबासाहेबाचं्या चणरत्राचा अभ्यास करण्याची अगर 
त्यावर गं्रथ णलणहण्याची इच्छा होईल, त्यानंा या सवप चणरत्र खंिातूंन भरपूर माणहती णमळेल व इतर माणहती 
णमळणवण्याचे मागप सापितील. माझ्यानंतर जे लेखक या के्षत्रात उतरतील त्यानंा हे खंि उपयुक्त ठरतील, 
याचे मला समाधान, बाकीचे उवपरीत खंि प्रणसद्ध होतील तेव्हा ंहोईल. गेल्या णकत्त्येक वषाच्या पणरश्रमाचें िळ 
काय ते एवढेच माझ्या हाती लागेल!  

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष िॉ. सुरेंद्र बारकलगे माजी सचिव श्री. सु. द्वा. 

देिमुख व सापं्रतिे सचिव श्री. पं. रा. पाटील आचि या खंडािे काम प्रत्यक्ष हाताळिारे श्री. सावे व मंडळािा 
इतर कमसिारीवगस याचं्या सहाय्याचशवाय हे काम पूिसत्वाकडे वाटिाल करूि शकले नसते म्हिून मी त्यािंी 
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आभारी आहे. त्यािप्रमािे ‘आरेम’ प्रप्रटींग पे्रसिे मालक श्री. बाळ देसाई यानंी स यक छपाई करून चदल्याबद्दल 
त्यािेंही आभार मानते. 

 
या खंडािी म द्रिप्रत तयार करण्यात िॉ. णवणनता बोराळे, िॉ. प्रज्ञा सावंत, श्री. भंिारे, कु. हेमा भंिारे 

यािें मला अतोतात सहाय्य झाले. त्याबद्दल मी त्यािेंही आभार मानते. 
 
या गं्रथाच्या व इतर (श्री. चा.ं भ. खैरमोिे याचं्या लेखनाचे) प्रकािनातं वेळोवेळी मला पुष्ट्कळाचें 

मागपदिपन घ्याव ेलागले. त्यापैकी प्रा. नणलनी पंिीत, प्रा. य. णद. ििके, प्रा. िॉ. णलला साळगाकंर, िॉ. णव. 
द. खोबरेकर, णप्र. पी. टी. बोराळे, श्री. तु. णह. म्हाते्र, श्री. सुहास सोनावने व श्री. णनवृत्ती भंिारे याचंा आवजूसन 
उल्लेख करायला हवा. या व इतर अनेक सहाय्यकत्यांिी मी आभारी आहे. 

 
माचहतीच्या दृष्टीने ‘घटना सचमती’ वरील खंड चनघाल्यानंतर अभ्यासू वािकािंी, १९३९ ते १९४४ च्या 

कालखंडातील बाबासाहेबाचं्या कामचगरीबद्दल उत्स कता वाढून ती माचहती चविारिारी प ष्ट्कळ पते्र मला आली. 
त्या अत रतेने वाट पहािाऱ्या चजज्ञासूनंा हे प स्तक लवकर देता आले नाही म्हिून त्यािंी मी क्षमा मागते. 

 
िेवटी, चणरत्रकार चा.ं भ. खैरमोिे यानंी प्रदर्चित केलेल्या इच्छेनुसार हे पुस्तक सामाणजक व 

राजकीय कायपकत्यांना मागपदिपक ठरो! एवढीच इच्छा करिे माझ्या हाती आहे. चणरत्रकाराच्या स्मृतीणदनी १८ 
नोव्हेंबर ला हा गं्रथ प्रकािातं येवो! 

 
१४७–अ, प्रहद  कॉलनी 
दादर, म ंबई– १४. 
 
१–९–८७  

— द्वारका खैरमोिे 
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(प्रा. न. र. र्फाटक यािें िचरत्रकारािंा गौरव करिारे पत्र) 
 

नवी भटवाडी ्ॉस लेन, म ंबई ४. 
 
ता. ८–५–६५ शचनवार 

 
श्री. चागंदेव भवानराव खैरमोिे याचं्या एकसष्टीच्या समारंभाि अध्यक्ष म्हिून आपल्या सत्कार 

सचमतीने केलेल्या पािारिाबद्दल मी माझे आभार मनःपूवसक व्यक्त करतो. 
 
हल्लीच्या जीवनकलहातं एखाद्ाला साठाव ेवषस संपून एकसष्टाव ेवषांत दाखल होण्यािा योग लाभावा 

ही खरोखरीि अचभनंदन करण्यासारखी घटना असून त्यािंा जाहीर सत्कार करिे हे एक समाजािे कतसव्य 
आहे. त्यातल्या त्यात श्री. खैरमोडे हे ज्या महाराष्ट्रीय समाजचवभागात जन्मले, त्या समाजािी आजतागायतिी 
द ःस्ट्स्थती चविारात घेतल्यास ते तर एकसष्टीचनचमत्त जास्ति अचभनंदनीय ठरतात. श्री. खैरमोडे यानंी (उच्च) 
चशक्षि घेतले, चनवाहािा व्यवसाय केला, समाजािा प्रत्येक घटक हेि करतो. परंत  त्यानंी िॉ. भीमराव रामजी 
आंबेिकर चवस्तीिस िचरत्र चलचहण्यािे काम हाती घेतले हा त्याचं्या आय ष्ट्यातील महत्वािा भाग आहे व त्याच्या 
योगाने श्री. खैरमोडे यािें नावं महाराष्ट्रातं चिरस्मरिीय होऊन राहील. त्यानंी णलणहलेले चणरत्र हे केवळ 
आंबेिकर या एका व्यक्तीचे नसून अणखल महाराष्ट्राच्या अवाचीन इणतहासाचे एक नवे अगं स्पष्टपिे जनतेच्या 
णनदिपनास आििारे ते एक महत्कायप आहे. या िचरत्र गं्रथािे प्रचसद्ध झालेले खंड जो कोिी अस्थेने दृष्टीखाली 
घालील त्याला श्री. खैरमोिे याचं्या क्लेशकारक पचरश्रमािंी सहज कल्पना करता येईल. त्यातं आलेला 
पत्रव्यवहार हा कालातंराने महाराष्ट्रातील सामाचजक समतेच्या इचतहासािे बह मोल साधन समजला जाईल. 
िचरत्रासाठी जवळिा पत्र व्यवहार जतन करिे आचि इतरािंा चमळचविे. हे काम सोपे नाही, र्फार चजचकरीिे, 
सहनशीलतेिे, सत्व पाहिारे असते. ते काम शक्य तेवढे जास्तीत जास्त श्री. खैरमोिे यानंी पार पाडलेले 
आहे. त्याचं्या िचरत्रलेखनाने मराठी िचरत्रसाचहत्यात उत्तम प्रकारिी भर पडेल यातं संशय नाही. 

 
श्री. खैरमोिे याचं्या लेखनकायाकडे पाचहले म्हिजे संधी चमळाल्यास जो समाज अस्पृश्यतेच्या चशके्षने 

हजारो वष ेइतर समाजापासून दूर पडला होता, ज्याला चवदे्पासून सक्तीने दूर ठेवले होते त्या समाजातील 
व्यक्ती काय करू शकतात, यािे हे एक डोळ्यात भरण्याजोगे उदाहरि श्री. खैरमोड्यानी चनमाि केल्याबद्दल 
शकंा राहत नाही. राजकीय ग लामचगरीहून शकेडो पटीने द घसर असलेल्या सामाचजक ग लामचगरीने सडत 
चपडत असलेल्या देशबाधंवािंा समूह आता क ठे थोडासा त्या भयंकर ग लामचगरीच्या काटेरी बंधनातूंन 
स टण्याच्या पंथास लागला आहे. ही स टका चनरथसक नाही. अशी स टका देशाच्या एकंदर उत्कषाला हातभार 
लावील. या भचवतव्यािे एक प्रसादचिन्ह म्हिजे श्री. खैरमोडे यािें लेखन. त्यािंी एकसष्टी गौरवपूवसक साजरी 
करिारातं जे तरुि होतकरू असतील त्यानंी श्री. खैरमोडे यािंा चकत्ता चगरचवण्यािा संकल्प या प्रसंगी करावा. 
येथे चकत्ता म्हटले तो र्फक्त लेखनािाि नव्हे. सवस प्रकारच्या लोकोपयोगी उद्ोगािा चकत्ता या शब्दात अंतभाव 
आहे. ज्यािा जो चवषय असेल त्याने त्या चवषयािी चसद्धी चमळवनू चतिा लाभ सामान्य जनतेस देण्यािे ध्येय 
बाळगाव ेहा येथे चकत्ता चगरचविे या शब्दािंा अथस आहे श्री. खैरमोडे यानंी लेखिीच्याद्वारे लोकसेवा िालचवली 
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आहे. चवद्ाथी प्रकवा चवद्ासंपन्नानी चनराळे साधन हाती घ्याव.े पि आपल्यावर समाजािे ऋि आहे व ते 
सामाचजक चहताच्या उद्ोगाने रे्फडले पाचहजे हे श्री. खैरमोडे याचं्या कामचगरीिे तात्पयस आहे. 

 
मी श्री. खैरमोडे यानंा आशीवाद देतो की, त्यानंा उदंड आय ष्ट्य लाभाव,े ते आय ष्ट्य स खािे, चनरोगी 

आचि कायसक्षम असाव.े त्याचं्या हातून सदैव लोकसेवा होत राहावी; आशीवाद चदला. त्याबरोबरि एक 
लहानशी सूिना करावीशी वाटते की आशीवाद उते्तजत देतो, पि कायािे सार्फल्य हे ज्याच्या त्याच्या श्रमावर 
अवलंबून असते हे चवसरू नये. 

 
मला उपस्ट्स्थत राहिे शक्य नाही म्हिून हा लेखन प्रपंि केला आहे. ‘जेथे धमस तेथे जय’ न्यायाने जेथे 

ग िगौरव तेथे मी शरीराने नसलो तरी मनाने उपस्ट्स्थत आहे असे समजाव.े सत्कार सचमतीने म ंबई मराठी 
साचहत्य संघाच्या सहकायािी अपेक्षा धरली ती या आशीवादाने पूिस करावी अशीही एक या आशीवादामागे 
भावना आहे. कळाव े

 
 आपला चहताकाकं्षी 

न. र. िाटक 
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िॉ. भीमराव रामजी आंबेिकर चणरत्र 
 

खंि नववा 
 

प्रकरि १ 
 

९२ कलमी राजय 
 
काँगे्रसच्या मंचत्रमंडळानंी सात प्रातंातील कायदेमंडळातं बह संख्य काँगे्रस सभासदाचं्या पाप्रठब्याने 

य द्धचवषयक ठराव मंजूर करून घेतले आचि व्हाइसरॉयतरे्फ अगर गव्हनसरतरे्फ काही ख लासा सदर ठरावाला 
उदे्दशून प्रचसद्ध झाला नाही म्हिून पूवी काँगे्रसने आदेश चदल्याप्रमािे काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी गव्हनसरकडे 
राजीनामे चदले. मद्रास प्रातंाने पचहल्यादंा राचजनामा (२७ ऑक्टोबर) चदला. नंतर सहा प्रातानंी राचजनामे चदले. 
व्हाइसरॉय साहेबानंी १९३५ च्या कायद्ातंील ९२ कलमान्वये प्रत्येक प्रातंात गव्हनसर व सनदी नोकरािें 
सल्लागार मंडळ असे चमळून राज्यकारभार िालू केला. 

 
सात प्रातंातील काँगे्रस मंचत्रमंडळानंी राचजनामे चदल्यानंतर ब.ॅ जीना यानंी असे चनवदेन प्रचसद्ध केले 

की, म सलमान लोक काँगे्रसच्या ज ल मी राज्यसते्तपासून म क्त झाले, याप्रीत्यथस म सलमानानंी सवस भारतात 
२२–१२–३९ हा चदवस म क्तीचदन म्हिून साजरा करावा. या चनवदेनावर काँगे्रसपक्षािे व इतर काही पक्षािे 
प ढारी यानंी कडक टीका केली. गाधंीजींनीही टीका केली. काँगे्रसच्या राजवटीत म सलमानािंा भयंकर छळ व 
गळिेपीही झाली. हा जीनािंा दावा अचतशयोक्तीपूिस आहे अशी या टीकाकारािंी भचूमका होती. ती भचूमका 
खोटी आहे. आचि या बाबतीत सत्य काय आहे. यािी शहचनशा प रचवण्यासाठी चब्रचटश सरकारने रॉयल 
कचमशन नेमाव ेअसे या टीकाकारानंा उत्तर देताना जीनानी मागिी केली. यासंबधंी त्यानंी अत्यतं चवस्तीिस 
चनवदेन असोचसएटेड पे्रसला १३–१२–३९ ला चदले. त्या चनवदेनातं त्यानंी म सलमानावंर काँगे्रस राजवटीत 
कसे अन्याय झाले, यािी थोडीशी माचहती चदली “वदें मातरम् ‘राष्ट्रगीत म सलमान चवद्ार्थ्यांनी म्हिण्यािी व 
काँगे्रसिा चतरंगी झेंडा याला नमस्कार करण्यािी जबरदस्ती आचि उदूस ऐवजी प्रहदी शाळेत चशकण्यािी 
म सलमान चवद्ार्थ्यांवर बळजबरी, मध्य प्रातातंील चवद्ामंचदरातूंन म सलमान चवद्ार्थ्यांवर प्रहदू देवदेवतािंी 
स्तोते्र म्हिण्यािी केलेली सक्ती वगैरे बाबींिा उल्लेख जीनानंी या चनवदेनात केला. मी लाहोर येथील १९३७ 
चडसेंबरमधील सेशनमध्ये माझ्या भाषिाला या गोष्टीला तोंड र्फोडले, आचि १९३८ चडसेंबरमधील पाटिा 
येथील सेशनमध्ये प्रातंािे गव्हनसर आचि गव्हनसर जनरल यानंी म सलमानावंर होत असलेल्या अत्यािारािें 
उच्चाटन आपले जादा हक्क वापरून कराव,े असा ठराव मंजूर केला. याबाबतीत लीगतरे्फ ठराव व त्ारी 
सरकारकडे वळेोवळेी पाठचवल्यानंतर व्हाईसरॉयनी १७–४–३९ला मला कळचवले की सरकार याबाबतीत लक्ष 
घालीत आहे. त्यानंी नंतर गाधंीजींना चवनंती केली की लीग व काँगे्रस यातं सख्य घडवनू आिा. या उलट 
चबहार काँगे्रसने एक ग प्त पत्रक काढून गया चजल्हा काँगे्रस कचमटीला पाठचवले. त्या ग प्त पत्रािी नक्कल ‘स्टार 
ऑर्फ इंचडया’ या वतसमानपत्राच्या चद. ४–१२–३९ च्या अंकात प्रचसद्ध केलेली आहे. त्या ग प्त पत्रात असे 
स िचवले होते की, काँगे्रसमधील म सलमानानंी लीग चवरुद्ध ओरड करून चतिे महत्त्व कमी कराव.े लीग चवरुद्ध 
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झालेल्या प्रिाराम ळे आचि गाधंीजींनी हचरजनामध्ये लीगला साम्राज्यशाहीिी हस्तक म्हटल्याम ळे 
म सलमानाचं्या छळावर उपाय काँगे्रस करू इस्ट्च्छत नाही, असे चसद्ध होते. काँगे्रस राजवटी चवरुद्धिे लीगिे 
आरोप खोटे आहेत असे काँगे्रस प्राचंतक सरकारानंी यापूवी जाहीर केलेले आहे. या सवस पचरस्ट्स्थतीिा चविार 
करता रॉयल कचमशन नेमिे जरुर आहे. या कचमशनिे अध्यक्ष लॉडसस ऑर्फ दी चप्रव्ही कौस्ट्न्सल व सभासद 
न्यायखात्यातंील लोक आचि हायकोटांिे जज्ज असावते. 

 
बॅ. जीनाचं्या या चनवदेनािंा साराशं ग रुवारी १४-१२-३९ च्या टाइम्स ऑर्फ इस्ट्न्डयाने (पान ७–८) 

प्रचसद्ध केला तो असा :  
 
“Mr. Jinnah’s Demand, Royal Commission, Investigation of complaints, Governors 

criticized. 
 
The appointment of a Royal Commission by the British Government to investigate his 

charges against the Congress ministries is demanded by Mr. M. A. Jinnah. In a statement he 
says, “A great deal of unnecessary controversy has arisen over my appeal to Muslims, to 
celebrate December 22, as a day of deliverance from oppression, and since the guilty do not 
admit their guilt, and the public memory is short, I consider it advisable simply to trace the events 
that led to and the reasons that prompted this appeal. 

 
“To commence with, the suggested resolution says nothing more or less than that has 

been said on many previous occasions. The very first complaint against congress rule, was made 
by me, after they took office, and, in my speech at the Lucknow session of Muslim League of 
1937, I complained against the compulsory singing of Bande Mataram the question of the 
congress flag and the supplanting of Urdu by Hindi, and even then I called upon the Governors to 
exercise their special powers. 

 
“From then onwards the congress caucus, like the provincial steam-roller, gathered 

speed, and complaints of oppression began to pour into the central office. These became so 
numerous that the council decided to appoint in march 1938 the Pirpur committee, which after an 
elaborate and painstaking investigation in all the congress provinces, submitted its report at the 
Patna session, in Deceber 1938. 

 
Patna Resolution 

 
The following resolution was passed there as a full session :— 
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“That having regard to the atrocities that have been committed and that elementary rights 
of the Muslims have been trampled upon in a systematic manner in Bihar, U.P. and the C.P. and 
that the Governments of these provinces have failed to redress their grievances or protect even 
the elementary rights of Mussalamans in these provinces, in spits of all constitutional methods 
adopted so far by the Muslims, this session of all India Muslim League is, therefore of opinion 
that the time has now come to authorise the working committee of the All India Muslim League to 
decide on, and report to direct action, if and when necessary. 

 
“During this time in order to prevent direct action being resorted to, I was repeatedly 

urging both the Governors and the Governor-General, in person and by correspondence, to 
exercise their special powers and to take executive action to safeguard the interests of the 
minorities placed by the constitution under their protection, and it was only on April 17, 1939 that 
the Viceroy intravated that he would take up the matter. 

 
Congress Attitude 

 
As regards the congress ministries our complaints were dismissed as false, frivolous and 

vexations and even Mr. Gandhi, before whom I placed our charges as far back as May 1938, 
side-tracked the question by writing. 

 
“I believe, the congress committees have been advised to avoid as far as possible all 

occasions of friction over Bande Mataram and flag .... The first two demands have come upon 
unexpectedly from the public. Nevertheless they undoubtedly have to be remained on their 
merits, but it does not appear to me to be fair to anticipated the result of the joint committees, 
which I hope will come into being without and hitch ..... With no redress, Muslims in certain 
provinces grew resistive and in the C. P., ignoring the working committee, altogether resorted to 
direct action over the Vidya-Mandir scheme. 

 
“I may state here that at no stage, did the working committee favour or encourage direct 

action, and on request being received from Bihar, in July 1939 for permission to launch direct 
action, the working committee instructed the Bihar Muslim League to place the whole case 
before the Governor-General, the Governor and the Prime Minister, and to report later the result 
of their representation. Similar advice was given to the other Muslim Leagues who contemplated 
similar measures. 
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Mr. Jinnah defends ‘Deliverance Day’ proposal, Talks not affected. Expressing relief, not 
Joy. 

 
“Complaints however continued to pour in, and on August 27, 1939, the council of the 

League, at Delhi, passed the following resolution:— 
 
“(a) Resolved that this council, while deploring the the policy of the British Government 

towards the Muslims of India, by attempting to force upon them against their will a constitution 
and, in particular a federal scheme as embodies in the government of India Act of 1935, which 
allows a permanent hostile communal majority to trample upon their religions, political, social and 
economical rights, and the utter neglect and indifference shown by the Viceroy and the 
Governors in the congress governed provinces in exercising their special powers to protect and 
secure justice to the minorities. 

 
“In September war was declared, and on the seventeenth of that month, the working 

committee reaffirmed the above mentioned resolution as one of the fundamental conditions of 
Muslim support, and the viceroy reaching the gravity of the situation pressed Mr. Gandhi and the 
congress leaders to come to an agreement with the Muslim League in the provincial sphere on a 
condition basis for atleast the duration of the war. 

 
Mr. Prasad’s Offer 

 
“Consequently, Babu Rajendraprasad wrote on October 5, that the congress was 

prepared to request Sir Maurice Gu or some other suitable person to investigate only any specific 
charges which the Muslim League might formulate against the ministries of the congress 
governed provinces. 

 
“I considered this proposal unsound and unpracticable for the following reasons :— 
 
First legally and constitutionaly the congress working committee has no place or power in 

the constitution, secondly, the complaints of the Muslims, and other minorities were directed 
against the Governments of certain provinces who were responsible to the legislatures and the 
electorates and not to the Working Committee; thirdly, the proposed resolution of the working 
committee could not confer upon the contemplated tribunal the necessary power summour 
witnesses and administer oaths. Nor could the tribunal compel the production of documents that 
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might be required and finally I wished to know to whom the tribunal was to report and who would 
be the final authority to take action, if any against the ministers. 

 
“If this final authority was the working committee, I point out that, in my opinion, it was 

the working committee itself that was primarily responsible for the injustice and the wrongs 
committed, and I also could not believe that any adequate action would be taken against the 
ministries in view of the fact that the working committee had already decided that the Muslim 
League’s charges were false and unfounded. 

 
Request to Viceroy 

 
“I also informed Babu Rajendra Prasad that I had already placed the whole matter before 

the Governor-General, and had requested him to take executive action without delay to 
safeguard and to secure justice for the minorities. 

 
“I must explain, at this stage, that I have never asked either the Governor-General or the 

Governors to act as a judicial tribunal as is suggested in Mr. Gandhi’s appeal to me. What I 
asked them to do was to take executive action to redress our grievances and by intervention, to 
secure justice and fairplay. 

 
Mr. Gandhi’s appeal to me to await the Viceroy’s opinion is, therefore, based on a wrong 

assumption and, even intervention is not possible, now the Congress Ministries have resigned. 
For what then should I want? 

 
“However, just after my letter to Babu Rajendra Prasad, the congress ministries resigned 

- to the very natural relief of Muslims and other minorities - and I immediately decided to appeal 
for the observance of a day to express our relief and to show it’s intensity in a manner that would 
force the ears that had hither to been deaf to listen to us. I might point out that if our appeals had 
been heard at the proper time, no such action on our part would now be necessary. 

 
“This appeal has been various by described as ‘illtimed’, ‘provocative’ and ‘anti-national’ 

and the Muslims are asked to gloat over the departure of elected Governments and to welcome 
an official administration. 

 
Spirit of Humanity 

 
“I gladly deal with these points, As regards the time the appeal could not appear before it 

did for reasons already made public and its connection or effect on Pandit Jawaharlel Nehru’s 
visit is dealt with by me at the end of my statement. 
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As regards provocation, let me point out the words of my appeal. ‘I trust that all public 

meetings will be conducted in an orderly manner, with all due sense of humility, and nothing 
should be done which will cause offense to any community...’ However to make quite clear my 
insistence that the day is observed in such spirit, I again state that I look to all District and primary 
leagues to ensure that the meetings are held in that spirit.” 

 
“Let there be no hartals, processions or any such demonstration, but let a spirit of 

humility and a mood of reflection prevail. There is relief and gratitude in our hearts, not joy or 
triumph. 

 
“Thirdly it is extremely unfair and unjust to contend that the Muslims welcome the present 

administration. It is true that we urge upon them to inquire into our grievances and to redress 
them, but this is only because it is in their power to do so. 

 
“On the other hand my appeal emphasises that prayers should be offered, for the 

establishment of truly popular Ministries, which would do even justice to all communities and 
interests. 

 
“But there is one statement on my appeal that I cannot let pass coming as it does from 

such an authoritative source as the chairman of the Congress particularly committee. I am told 
that all our charges are totally false and unwarranted, and that was to be expected, lent I must 
take notice of his declaration :— 

 
“Furthermore every premiere at my instance had invited his Governor unhesitatingly to 

intervene in matters affecting the rights and the interests of the minorities whenever the Governor 
felt that the action of the Ministry was not correct. When Mr. Jinnah recently made the charges, I 
again instructed every premiere to invite his Governor’s attention to them as they also affected 
him, and I was informed that the Governors considered the charges unwarranted. 

 
“The above statement raises a very grave issue, for it makes the Governor accessories to 

the fact. Let me inform Mr. Vallabhbhai Patel that me have overwhelming evidence in support of 
our case, and far from shirking an inquiry. As is suggested I insist that a thorough inquiry should 
now be made by a properly constituted tribunal, invested with all necessary powers. 
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“And I now ask that a Royal Commission be appointed by the British Government, of a 
purely judicial personnel and composed of judges if His Majesty’s High Court and under the 
chairmanship of one of the Law Lords of the Privy council.. 

 
“I cannot conceive of any objection to this demand from the Congress or any other 

quarter, and call upon them to support my request. 
 

Example and Precept 
 
“Before concluding I must deal with Mr. Gandhiji’s appeal, and Pandit Jawaharlal’s visit. I 

would have been inclined to respond to Mr. Gandhiji’s appeal had he and other Congress leaders 
practised what they preached about the necessity for a cordial atmosphere in which a communal 
agreement might be arrived at. May I remind them that a regular crusade, begining with Mr. 
Gandhi himself, is being carried out against the League, since the Delhi conversation took place. 

 
“Mr. Gandhi himself, since my conversation with him in Delhi in October, has, in the 

Harijan described the League as an agent of imperialism, as an obstacle and an obstruction in 
the way of India’s freedom and progress and has stated that the Muslim League is insatiable in 
it’s demand since it can always look to the British Government to fulfil them. He even threatens 
the Muslims that though they may be holding up the country at present, they cannot do so far 
long. 

 
Congress Propanganda 

 
“Further, the congress press and the organisations are carrying on propaganda all over 

India and abroad, discrediting the League and attempting to divide the ranks of the Muslims. Let 
me give one out of many examples in my possessions. 

 
“Mr. Gandhi is perhaps not aware that a secret letter from the Bihar Provincial Congress 

Committee, the present Congress President’s own Province, issued from the Sadaquat Ashram, 
P.O. Digha Ghat, Patna and adressed to the President of the District Congress Committee, 
Gaya, which was published in the Star of India on December 4, and which remains 
uncontradicted says : 

 
“Your are, I hope, convinced by this time that the one outstanding question before us 

awaiting solution, and thus preparing pattern for our forward move towards our goal of self-
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Government, is the attainment of Hindu-Muslim unity. To achieve this end, it is essential that 
Congress minded and truly nationalist, Mussalmans of Hindustan have got to become vocal, so 
that the stopper to all progress applied by the League should disappear. 

 
Result of Propaganda 

 
“It is hardly necessary for me to point out that daily propaganda on these lines has the 

exact result that Mr. Gandhi fears will ensure from my single appeal. 
 
“Now to deal with the chief objection raised against my appeal that it will prejudice the 

communal talks taking place between Pandit Jawaharlal Nehru and myself. Let me inform the 
public that, rather than approaching a settlement as has been so readily and widely assumed 
such discussions have yet to commence. The discussions between him and other congress 
leaders and myself were of a purely political nature and related to the political demands made by 
the congress at that time. This has been stated by congress leaders themselves. I informed them 
at Delhi that I could not associate the Muslim League with any joint demand to the British 
Government, till a Congress-League agreement had first been arrived at. 

 
“I also informed them that no such agreement was posible till the Muslim League was 

recognised as the authoritative and representative organisation of the Musalmans of India, and as 
this position was not acceptable to them, the talks ended on this point, and on Pandit Nehru 
expressing a desire to see me again. I gladly agreed, and I look forward to his visit. 

 
—Associated Press” 

 
बॅ. जीनािंी म स्ट्क्तचदन साजरा करण्याबद्दल जी सूिना केलेली आहे त्याबद्दल आपले मत काय आहे हे 

अजमाचवण्यासाठी टाईम्सच्या प्रचतचनधीने डॉ. आंबेडकर यािंी म लाखत ब धवारी (१३-१२-३९) घेतली तेव्हा 
बाबासाहेब म्हिाले की, “स्वतंत्र मजूर पक्षािा जीनाचं्या पाप्रठबा आहे. ही सवांनी पाप्रठबा देण्यास योग्य आहे 
तीत प्रहदंूच्याचवरुद्ध असे काही नाही” हा म लाखतीिा मजकूर जीनाचं्या उपर्मनष्ट चनवदेनाच्या खालीि टाईम्सने 
ग रुवारी (१४-१९-३९) पान ८ वर केला असा : 

 
Dr. Ambedkar’s Support 

 
“The suggestion of Mr. M. A. Jinnah, President of the All India Muslim League, to 

observe December 22 as a day of Deliverance from the congress ministries in the country, is 
favoured by Dr. B. R. Ambedkar, leader of Independent Labour Party. 
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In the course of a talk with a representative of this paper on Wednesday, Dr. Ambedkar 

said Mr. Jinnah’s idea deserved support. There was nothing “anti-Hindu” about observance of 
the day.” 

 
रावबहादूर एम्. सी. राजा, एम्. एल.् सी, पे्रचसडेंट ऑल इंडीया चडपे्रस्ड क्लासेस असोचसएशन, 

यानंीही जीनाचं्या म स्ट्क्तचदन समारंभाला पाप्रठबा चदला. काँगे्रसच्या राजवटीत अस्पृश वगांिे र्फार न कसान 
झालेले आहे. रॉयल कचमशनने सवस अल्पसंख्याकं जातीवर झालेल्या अन्यायािंी कसून िौकशी करावी, असे 
राव बहादूरानंी स्पष्ट केले. 

 
“Muslim Demand For Inquiry, Depressed Classes welcome, Madras, December 16 — 

“so far as the depressed classes are concerned, they not only welcome Mr. Jinnah’s demand for 
a Royal Commission, but they associate themselves entirely with it,” says Rao Bahadur M. C. 
Rajah, M.L.A., President of the AIl India Depressed Classes Association, in the course of a 
statement, to the press, he adds that they too have suffered wrongs at the hands of the 
congress ministries. 

 
Rao Bahadur Rajah trusts that when the Royal Commission is appointed the scope of the 

commission will be extended to all weak and minority communities, including the depressed 
classes.” 

 
— Times, Monday, 18-12-1939. 

 
सोमवारी, १८–१२–३९ ला टाईम्सच्या प्रचतचनधीने प नः डॉ. आंबेडकरािंी म लाखत घेतली, तेव्हा, 

बाबासाहेबानंी ख लासा केला की, म क्तीचदन समारंभात स्वतंत्र मजूर पक्ष भाग घेिार, या गेल्या आठवड्यात 
प्रचसद्ध झालेल्या बातमीबद्दल अनेक शत्रूचमत्रानंी मला ख लासा चविारलेला आहे. तो ख लासा मी आता करतो. 
काँगे्रसच्या राजवटीत म सलमानानंा जे अन्याय सहन कराव ेलागले त्याबद्दलिा चधक्कार जीनानी जळजळीत 
भाषेत व्यक्त केलेला आहे. अस्पृश्यानंा म सलमानापेंक्षा जास्त प्रमािात अन्याय सहन कराव ेलागले. याबद्दल 
मी जीनाचं्या भाषेपेक्षा जास्त जळजळीत भाषा वापरून यापूवीि काँगे्रस राजवटीिा चधक्कार करावयास हवा 
होता. या बाबतीत जीनानंी माझ्यावर मात केली हे मान्य करावयास मका लाज वाटते. रॉयल कमीशन प ढे 
जीना काँगे्रसवरील त्याचं्या १०० पैकी ५ आरोप चसद्ध करु शकतील मी मात्र काँगे्रसवर जे आरोप अस्पृश्याचं्या 
सबंंधी केलेले आहेत ते १०० पैकी १०० चसद्ध करून दाखवीन, असा बाबासाहेबाचं्या ख लाशाि आशय होता. तो 
प्रचसद्ध करताना पाशी जमातीतील ज्येष्ट व श्रेष्ठ प ढारी यािंाही जीनाचं्या म स्ट्क्तचदन समारंभाला पाप्रठबा आहे, 
असा टाईम्सने प्रथम ख लासा केला. 

 
“Dr. Ambedkar To Join Muslim Celebration Deliverance Day” : Support of Many Parsis. 
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Dr. B. R. Ambedkar, leader of the Independent Labour Party, has decided to join in the 

celebration of “Deliverance Day” on Friday next. 
 
A number of Parsis have, already expressed their eagerness in their individual capacity, to 

cooperate with Mr. M.A. Jinnah, President of the All India Muslim League, in making the day a 
success. 

 
The sub-committee appointed by the Parsi Community a few months ago at a meeting 

held at Sir Cowasjee Jehangir Hall to protect against the Congress policy of prohibition will 
consider on Tuesday the invitation extended to it to participation in the observance of 
“Deliverance Day”. The sub-committee consists of nearly 50 leading Parsis including Mr. M. P. 
Khareghat, President of the Parsi Panchayat, Sir Cowasji Jehangir, Sir H. P. Mody and Sir 
Byramjee Jeejeebhoy. 

 
Dr. Ambedkar, in a talk with a representative of this Paper on Monday said : “Ever since 

The Times of India published my cryptive reply to it’s representatives only last week, supporting 
Mr. Jinnah’s appeal for the observance of “Deliverance Day”, I have had numerous inquiries 
from friends as well as foes to explain what I meant. I am, therefore, obliged to explain my 
position.  

 
“When I read Mr. Jinnah’s statement, I felt ashamed to have allowed him to steal a march 

over me and rob me of the language and the sentiments which I more than Mr. Jinnah, was 
entitled to use. 

 
“Harijans Position” 

 
“Whatever anyone may say with regard to the tyranny alleged to have been practised by 

the Hindus over the Muslims during the Congress regime no one can entertain any doubt as to 
the position of millions of untouchables who had the misfortune to be ruled by the congress 
Government in this province in common with some others. If Mr. Jinnah and the Muslims can 
prove five out of 100 cases of oppression, I am prepared to place 100 out of 100 cases before any 
impartial tribunal, I, therefore, am anxious more than Mr. Jinnah can ever be, for the 
appointment of a Royal Commission to investigate the cases of tyranny and oppression by the 
Congress Government. 
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“Although the oppressors, so far as the untouchables are concerved, are Hindus, I can 
assure my Hindu friends that this is not an anti-Hindu move, it is anti-congress, and therefore 
purely political. If attack on the Congress is interpreted by the Hindus as an attack on them, they 
have to thank themselves then for the consequences. It proves two things, that the congress is a 
Hindu body and that the Hindus are attacked to the congress and are not prepared to put that 
organization on it’s trial.” 

 
(Times of India, Tuesday, 19-12-39, P-9) 

 
जीनानंी म स्ट्क्तचदन साजरा करण्यासाठी जे म सलमान व इतर अल्पसंख्याक जमातीना आवाहन केले 

ते योग्य आहे. अशा अथािे पत्र प ण्यातील तीन म सलमान गृहस्थानी टाईम्सला पाठचवले. या समारंभात डॉ. 
आंबेडकर भाग घेिार आहेत, मग प्रहदू महासभा, पाशी, तामीळ, चिस्ती वगैरे जातींनी का भाग घेऊ नये, असे 
पत्र एका प्रहदी चिश्चनाने टाईम्सला पाठचवले. पाशी जमातीने या समारंभात सामील व्हाव ेअसे पत्र एका पाशी 
गृहस्थाने टाईम्सला पाठचवले. ही तीन पते्र २१–१२–३९ च्या टाईम्सच्या “Reader’s View” या स्तंभात 
प्रचसद्ध झाली होती. 

 
हा समारंभ २२–१२–३९ ला सवस प्रातंात चवस्तृत प्रमािात साजरा झाला. तेव्हा काँगे्रसच्या राजवटी 

चवरूद्ध प्रिारािा पाऊस पाडण्यात आला. 
 
१९३९ पयंतच्या काळात बाबासाहेबाचं्या बौचद्धक तेजािा प्रकाश भारतात व भारताबाहेर पसरत गेला. 

१९३९ नंतरच्या एक दोन वषात या प्रकारािे चदव्यत्व भारतातील आचि इतर देशातील ब चद्धवतं पंचडतानंा आचि 
चविारवतंाना पटू लागले. कारि या काळात त्यानंी जशी मनोवधेक भाषिे केली, जेख चलचहले आचि खासगी 
ििा केल्या तसेि त्यानंी पाचकस्तानच्या ज्वलंत प्रश्नावर उत्कृष्ट गं्रथ चलचहला. वचकली, स्वतंत्र मजूर पक्षािे 
काम, वगैरे चकिकट कायाच्या व्यापात ते नेहमी गढून गेलेले असत. त्याति वािन व लेखन हे त्यािें अत्यंत 
आवडीिे कायस ते अखंडपिे करीत असत. 

 
१९३९ च्या चडसेंबरमध्ये एका खटल्याने काम पहाण्यासाठी ते कोल्हापूरला स्वतःच्या मोटारीने गेले 

होते. ते काम संपल्यानंतर चमत्राचं्या आग्रहावरून ते कोल्हापूरला गेस्ट हाऊसमध्ये ३–४ चदवस राचहले. तेथे 
राजाराम कॉलेजिे प्राध्यापक आचि ब्राह्मिेतर िळवळीतील काही ज ने लोक बाबासाहेबाचं्या बरोबर गप्पा 
मारण्यास येत असत. ते कोल्हापूरहून ब धवारी ३-१-४० ला सकाळी मोटारने कऱ्हाडला परतण्यास चनघाले. 
कऱ्हाड म्य चनचसपालीटीिे त्या चदवशी त्यानंा मानपत्र चमळिार होते. कऱ्हाड जवळ कोयनेच्या प लावरून 
मोटारीप ढे ग रे व मािसे आडव्या चतडव्या तऱ्हेने जात असता ड्रायव्हरला बे्रक वळेोवळेी दाबावा लागला. अशा 
शवेटच्या बे्रकम ळे मोटार एकदम थाबंली व तीतून बाबासाहेब मोटारीतून बाहेर पडले. त्याचं्या डोक्याला खूप 
इजा झाल्या. ड्रायव्हरलाही मार बसला. दोघानंा सरकारी इस्ट्स्पतळात पट्ट्ट्या बाधंल्या. बाबासाहेब दोन तास 
इस्ट्स्पतळात होते. त्यानंतर डॉक्टर व इतर लोक याचं्या चवरोधाला बाजूला सारून ते म्य चनचसपालाचलकेिे 
मानपत्र स्वीकारण्यास गेले. त्यािें भाषि ऐकण्यास हजारो लोक जमले होते. भाषि एक तास झाले. 
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स्वातंत्र्यासाठी सवस राजकीय पक्षानंी एकत्र प्रयत्न करिे जरूर आहे. पि काँगे्रस व इतर पक्ष याम ळे ते शक्य 
होत नाही, असा भाषिािा आशय होता. 

 
बाबासाहेबानंा झालेल्या अपघातािी बातमी टाईम्सने चदली, होती ती अशी — 
 
“Dr. Ambedkar in Motor Accident, serious injuries. 
 
Dr. B. R. Ambedkar leader of the Independent Labour Party, met with a serious motor 

accident while travelling from Kolhapur to Karad in Satara District on Wednesday. 
 
According to information received in Bombay Dr. Ambedkar was thrown out of the car, 

while the driver was negotiating a bridge, and received serious injuries on his head. He was taken 
to hospital, where after two hours’ stay he insisted on going to Karad Municipal office to keep up 
the engagement. 

 
The Karad Municipality presented him with an address of welcome and he replied to it. 

Thereafter he again went to the hospital and proceeded to Medha, a village in the same District. 
He is due in Poona on Thursday morning.”  

 
(The Times of India. Thursday 4-1-41) 

 
मानपत्र समारंभ संपताि बाबासाहेब अंगात ताप असताना मोटारने प ण्यास येण्यास चनघाले. त्यानंी 

कोिाच्या चवरोधाला मानले नाही. ते प ण्याला संध्याकाळी सहा वाजता आले तेव्हा प ण्यात बातमी पसरली. ते 
अ. भाऊसाहेब गडकरी याचं्या घरी (प ण्यात) उतरले. त्याचं्या समािारासाठी शकेडो लोक गेले व त्यािंी 
प्रकृती बरी आहे असे पाहून समाधान व्यक्त केले. श्री. राजभोज याचं्या घरासमोर रात्री आठ काजता एक सभा 
घेऊन लोकानंी बाबासाहेबािें अपघातातून बिावले म्हिून अचभनंदन केले. व त्यानंा दीघाय ष्ट्य लाभो म्हिून 
प्राथसना केली. उत्तरादाखल भाषि करताना त्यानंी प्रथमि उद्गार काढले की, ‘मी तीनदा संकटातून वािलो. 
यावरून माझ्या हातून काहीतरी माझ्या समाजािी सेवा करून घेण्यािा ईश्वरी संकेत असावा अशी श्रद्धा मला 
वाटू लागली आहे. (दचलत बंध , २९–२–४०) हे उद्गार चनरथसक नव्हते. िळवळ १९२४ साली स रु 
करण्याच्या अगोदरही बाबासाहेबािंी श्रद्धा होती की, आपि आपल्या आय ष्ट्यात समाजासाठी काही तरी िागंले 
कायस करिार! आचि ते ही श्रद्धा अनेक वळेा खासगी बैठकीतून बोलून दाखवीत असत. 

 
‘आशा प्रमोद’ या म ंबईतील साप्ताचहकाने प्रचसद्ध व्यक्तींच्या म लाखतीत दर आठवड्याला प्रचसद्ध 

करण्यािी योजना १९४० सालासाठी हाती घेतली. चतसरी म लाखत बाबासाहेबािंी त्या पत्राच्या २१–१–४० 
च्या रचववार अंकात (पा. ८–९) प्रचसद्ध झाली. या म लाखतीत बाबासाहेबानंी अनेक म द्ावर आपली मते व्यक्त 
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केली. त्यानंी यावळेी आपल्या काही आवडी चनवडीही व्यक्त केल्या. या साप्ताचहकाच्या प्रचतचनधीने घेतलेली ती 
म लाखत अशी — 

 
“खास मुलाखत : िॉ. आंबेिकर राजकारिाखेरीज जीवनातल्या इतर गोष्टीकिे कसे पहातात : उ 

खरोखरच मला राजकारिाचा णतटकारा वाटतो! 
 
ज्ञानमागप भक्तीमागप आणि कमपमागप असे तीन मागप गीतेमध्ये साणंगतले आहेत. पि त्या मागात सुद्धा 

णवसंगतीचे अनेक नमुने सापंितात. आपि जीवनात केलेल्या सवप चुका सावरून घेण्याचे त्यात तत्वज्ञान 
आहे. मूखपपिाने णलणहलेला जर कुठला गं्रथ असेल तर तो गीता! 

 
संगीत आणि हास्य प्रत्येक मािसाला आवित असते. संगीतामुळे जीवनात नवजीवन णनमाि होते 

तसेच मािसाला पोटभर हसता आले पाणहजे. आमच्या कहदी लोकानंा ितू्र णनमाि करता येतात. पि हसता 
मात्र येत नाही. हास्य हे प्रभावी िस्त्र आहे. उपहासपूिप हासूनही ितू्रची रेविी उिणवता येते. त्याला नामोहरम 
करता येते आणि म्हिूनच दुसऱ्याकिे पाहून हसिे आणि स्वतुःही पोटभर हसिे मला िार आविते. 

 
सगळ्यात क ठल्या गोष्टीिा जर मला जास्त चतरस्कार असेल तर राजकारिािा. मी राजकारिातून 

चनवृत्त झालो तर वािन आचि लेखन यातंि सारा वळे खिस करीन. माझ्या दृष्टीकोनाने भगवान ब द्धाच्या 
जीवनिचरत्रावर असे मी एक िचरत्र चलचहिार आहे. त्यािप्रमािे मी स्वतः एक कादंबरीही चलचहिार आहे. असे 
उग्दार डॉ. बी. आर. आंबेडकर यानंी मी त्यािंी भेट घेतली त्यावळेी काढले. 

 
डॉ. आबंेडकर यािंी भेट घ्यायिे मी ज्यावळेी ठरचवले त्यावळेी माझ्याप ढे अनेक अडििींिी कल्पना 

िमकून गेली. त्यातली पचहली अडिि म्हिजे त्यानंा माझ्याशी अनेक चवषयावंर ििा करण्यास वळे चमळेल की 
नाही ही, आचि द सरी अडिि म्हिजे अशी की, त्याचं्या लहरी स्वभावाचवषयी मला असलेली माचहती. 
डॉक्टराचं्या लहरीचवषयी अनेक गोष्टी सागंतात की ते आपल्या ‘स्टडीरूम’ मध्ये वािीत प्रकवा चलहीत असले 
म्हिजे स्वतःिेही अस्ट्स्तत्व ते चवसरतात! क िीतरी जीवलग स्नेही जरी त्यानंा भेटायला गेला तरी त्यावळेी ते 
‘काय बरं आहे ना?’ असा साधा प्रश्न करून ते जे आपली मान प स्तकात ख पसतात ते तासन् तास तशा 
समाधीत असतात. पि जर का ते आपल्या ‘स्टडीरूम’ च्या बाहेर असले तर त्यानंा सहजि एकादा प्रश्न 
चविारावा आचि जगातील चविार प्रवाहािें बसल्या बैठकीत ज्ञान करून घ्याव.े 

 
डॉक्टराचं्या भेटीसाठी, मी त्यािंी भेट व्हावी म्हिून डॉक्टराचं्या से्ेटरीना र्फोन केला. पि त्यावळेी 

से्ेटरी घरी नसल्याम ळे मी डॉक्टरानंा टेलीर्फोन केला. डॉक्टर त्यावळेी आपल्या ‘स्टडीरूम’ मध्ये असतील 
अशी माझी कल्पना होती. पि डॉक्टर आपल्या बंगल्याच्या टेरेसवर क िा पाह ण्याशी बोलत बसले आहेत, असे 
ज्या वळेी मला कळेल त्या वळेी माझ्याबरोबर असलेल्या डॉक्टराचं्या एका स्नेह्याबरोबर मी डॉक्टराचं्या 
बंगल्यावर गेलो. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

सवांना मुक्तद्वार 
 
डॉक्टरािंी मी ‘अपॉइन्टमेंट’ म ळीि घेतली नव्हती. स्ट्व्हचजचटन्ग काडस आत पाठचवल्यानंतर पंधरा 

चमचनटे बाहेर चतष्टत राहाव ेलागेल अशी माझी कल्पना होती, पि तेथे जाऊन पहातो तर डॉक्टरािे घर म्हिजे 
सवांनाि ‘म क्तद्वार’ असलेले मला आढळून आले. 

 
मी सरळ गच्चीवर गेलो तेव्हा डॉक्टर पाह ण्याशंी काहीतरी कायदेशीर प्रश्नाबाबत बोलत बसले होते. 

मला ते द सऱ्या चदवशी वळे देऊन म लाखतीस बोलावतील असे मला पाचहल्याने वाटले. पि मी ज्यावळेी त्यानंा 
माझ्या येण्यािा उदे्दश साचंगतला त्यावळेी, “हं बोला काय चविारायि ंआहे त म्हाला?” असा त्यानंी मला प्रश्न 
केला. 

 
असेंब्लीमध्ये अगर सभेत भाषिे करताना मी अनेक वळेा डॉ. आंबेडकर यानंा पाचहले होते प्रचतपक्षाला 

व वाग्बािानंी नामोहरि करण्याच्या वळेी त्यािंी म द्रा बरीि  ् द्ध चदसते. ते र्फार गंभीर चदसतात आचि अशा 
मनस्ट्स्थतीत असतानाि मी त्यानंा अनेक वळेेस पाचहले होते. पि आतािी त्यािंी म द्रा खेळकर चदसत होती त्या 
वळेेप रते तरी जीवनाकडे ते खेळकर मनःस्ट्स्थतीने आचि म दे्रने पहात आहेत, असे मला वाटले, त्यावळेी त्यािंा 
वषेही अगदी साधा होता बगंाली पद्धतीने त्यानंी लहानसे धोतर ग ंडाळले होते आचि सदऱ्यावर एक शाल 
पचरधान केली होती. 

 
“आपि ज नं मराठी वाङ्मय वािलं आहे का?ं” 
 
“बह तेक सवस संत वाङमय वािलं आहे मी.” 
 

 “क िािे वाङमय जास्त आवडतं आपल्याला?” 
 
“म क्तेश्वर आचि ज्ञानेश्वर हे माझ्या जास्त आवडीिे आहेत.” 
 

 “का आवडतात आपल्याला हे कवी?” माझ्या बरोबरीिे संपादक चमत्राने प्रश्न केला. 
 
“मुक्तेश्वर – ज्ञानेश्वराचं तत्त्वज्ञान मला मान्य आहे असं नाही. पि मला त्याचं जे वाङमय आवितं ते 

केवळ भाषेच्या वैभवामुळे–तत्त्वज्ञानामुळे नव्हे.” 
 

 “पि गीतेचवषयी आपलं काय मत आहे?” माझ्या संपादक चमत्राने प्रश्न चविारला. 
 
“I don’t accept Geeta at all’ डॉक्टर म्हिाले 
 

 “का ंबरं?” मी त्यानं चविारले. 
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गीतेतील णवसंगती 

 
“याि ंकारि अस ंआहे” डॉक्टर जास्त गंभीर होऊ म्हिाले, “ज्ञानमागस, भस्ट्क्तमागस आचि कमसमागस 

असे तीन मागस गीतेमध्ये साचंगतले आहेत. पि त्या मागांतसुद्धा णवसंगतीचे अनेक नमुने सापितात. आपि 
जीवनात केलेल्या सवप चुका सावरून घेण्याचे त्यातं तत्त्वज्ञान आहे. मुखपपिाने णलणहलेला जर कुठला गं्रथ 
असेल तर तो गीता!  

 
हे एक साधि उदाहरि पहा. कृष्ट्िाने अज सनाला य द्धप्रवृत्त करण्यासाठी क रुके्षत्रावर उपदेश केला 

आहे. तो स द्धा चवसंग्तीने भरलेला आहे. पचहल्याने कृष्ट्ि उपदेश करतो राज्यासाठी लढ. नंतर सागंतो क्षात्र 
धमासाठी शस्त्र ह तात घे. आचि नंतर सागंतो, मी सागंतो म्हिून य द्ध कर! आता यातं नीती  

 
क ठं राचहली?” 
 

 “गीता म्हिजे compromise of all errors असेि त मि मत आहे का?” माझ्या चमत्राने प्रश्न केला. 
 

बेजबाबदार गं्रथ 
 
“अलबत्!” डॉक्टर आंबेडकर उद्गारले” “It is an irresponsible book of ethics!” 
 
गीतेवर ििा करता करता डॉक्टर प्रहदू धमाच्या ििेकडे वळले. आचि धमासबंधंीिी त्यािंी मते 

ऐकताि माझे असे मत बनले की जगातील सवस धमांतील तत्त्वज्ञानािा डॉ. आंबेडकर यानंी गाढ व्यासंग केला 
आहे. धमासबंंधी त्यािंी मते पचरपि आहेत. धमांसंबधंीिे त्यािें चवचशष्ट तत्त्वज्ञान आहे. 

 
डॉ. आंबेडकर प ढे म्हिाले “ब द्ध धमाच्या नाशानंतर गीतेला महत्त्व आले” 
 

 “ब द्ध धमािा नाश होण्याि ंकारि काय?” माझ्या चमत्राने प्रश्न केला. 
 
“तो मोठा इचतहास आहे,” डॉक्टर म्हिाले, “त्या काळी दोन धमांिे चविारप्रवाह वहात होते. एक 

वैचदक धमस आचि द सरा ब द्ध धमस. पि या दोन्ही धमांच्या तत्त्वज्ञानात ब द्धाि ंतत्त्वज्ञान अत्यंत महत्त्वाि ंहोतं–
मानवी कल्यािाि ंहोतं तरी ब द्ध धमाला यश चमळालं नाही. ब द्ध धमािा अल्पावधीति नाश झाला.” 

 
 “याि ंकारि?” मी अधीरतेने चविारले “थाबंा–तेि मला सागंायि ंआहे.” डॉक्टर उदारले “ब द्ध 

धमाला अपयश आले याि ंकारि अस ंकी, ब द्ध धमाला त्या काळच्या ब्राह्मि वगािा कसून चवरोध होता. ब द्ध 
धमस जगातून शक्य चततक्या लवकर नष्ट व्हावा अशी त्यािंी आत्यचंतक इच्छा होती. कारि ब द्ध धमात स्वातंत्र्य 
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आचि समता ही जी तत्त्व ेआहेत–ती ब्राह्मि वगाला म ळीि पसंत नव्हती. समाजामध्ये समता आचि स्वातंत्र्य 
यािं य ग स रू झालं तर आपलं समाजातील स्थान कायम राहिार नाही अशी त्यानंा भीती वाटत होती.” 

 
✽ “आर्मथक चहतसंबधंासाठीि ब्राह्मिानंी हे धोरि स्वीकारलं होतं का?ं” 
 
“म ळीि नाही–आर्मथक चहतसंबंधापेक्षा सामाचजक चहतसबंंधावरि त्यािंी लोभी नजर चखळलेली होती. 

जगात ब द्ध धमािा चवजय झाला असता तर जाचतभेद, धमसभेद चशल्लक राचहले नसते, अस ंझालं असतं तर 
ब्राह्मिािं ंसमाजातलं स्थान कस ंअढळ राचहलं असतं?” 

 
ब्राह्मिाचंा कावा! 

 
“ब्राह्मि वगाला इतर जातींनी कसा पाप्रठबा चदला. ब द्ध धमस हा बह जन समाजाच्या चहतािा धमस 

असताना अल्पसंख्याकंानंी बह संख्याकंावर मात कशी केली व ब द्ध धमािा चनःपात कसा केला?” 
 
✽ “ज्याचं्या हाती राजकीय आचि लष्ट्करी सत्ता होती तो अल्पसंख्य वगस मधेि घोटाळत होता. त्यानंा 

आपल्या हाताशी धरण्यािा ब्राह्मि वगानी कावा लढचवला. त्याचं्या राम, कृष्ट्ि या देवानंा मान्यता देऊन त्यािंी 
मन वळचवली. पि क्षचत्रयानंा आपल्या बाजूला वळचवण्यासाठी ब्राह्मिानंी कृष्ट्ि राम अशा क्षात्रवशंी देवानंा 
भजण्यास स रूवात केली आचि अशा चरतीने त्यानंी क्षचत्रयािंी मनं वळवनू घेतली. ब द्ध धमाला मोठ्या चशतार्फीने 
चवरोध केला. ब्राह्मिािंा चवरोध र्फसला असता तर आज प्रहद स्थानात ब द्ध धमाि ंय ग चनमाि झालं असतं. 
आजच्यापेक्षा प्रहद स्थानिी चनराळी पचरस्ट्स्थती चदसली असती. ब द्ध धमाति अनत्यािाराि ंतत्वज्ञान आहे!” 

 
✽ “म. गाधंीिेही अनत्यािाराि ंतत्वज्ञान आहे की!” माझे संपादक चमत्र म्हिाले, 
 
“खरं आहे!” डॉक्टर उपहासात्मक हसत हसत म्हिाले, ‘त्या मािसािा अनत्यािाराच्या तत्वज्ञानावर 

अंतःकरिपूवसक चकतपत चवश्वास आहे यािी मला शकंा आहे! त्यातूनही गाधंीना मी ब द्धपंथीय म्हिायला म ळीि 
तयार नाही. गाधंी हे जैनपथंीय असं र्फार तर म्हिता येईल. आपल्या श्वासानंही क िाला उपद्रव होऊ नये. 
पावलाखाली म ंगीही चिरडल्याि ं ‘पाप’ आपल्या माथी घेऊ नये म्हिून र्फडके ग ंडाळून रस्त्याति भीत भीत 
िालिारे जैन लोक आचि गाधंी याचं्यात र्फारसा र्फरक नाही. गाधंींि ंआजि ंअप्रहसेि ं जे तत्वज्ञान आहे ते 
ब द्धाि ंतत्वज्ञान नसून जैनािं तत्वज्ञान आहे. ब द्धानं कधीि असल्या अव्यवहारी अनत्याराच्या तत्वज्ञानािा 
प रस्कार केलेला नाही.  

 
 “अनत्यािारासंबधंी आपलं काय मत आहे?” 

 
गाधंीणवषयी िंका 

 
“अनत्यािाराि ंतत्वज्ञान ठीक आहे. ब द्धािंही ते तत्वज्ञान होतं पि या तत्वज्ञानािी अंमलबजाविी 

करण्यािा प्रश्न सवसस्वी पचरस्ट्स्थतीवर अवलंबून आहे. यािा अथस शस्त्रबल नसाव ंअसा मात्र कोिी करु नये 
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शस्त्रबळ असताही क िी अनत्यािारी वृत्तीनं रहायि ंव्रत पाळलं तर ते काही वाईट नाही. सामर्थ्यसवान असता 
अत्यािाराि ंव्रत पाळाव–ंद बळेपिात नाही. 

 
ब द्धाि ंहेि तत्त्वज्ञान होत. गाधंीि ंमात्र आजि ंजैन तत्त्वज्ञान आहे.” 
 

बुद्धधमांचे महत्त्व 
 

 “ब द्ध धमांचवषयी आपिास अजूनही महत्त्व वाटतं का?ं” 
 
“अथाति!” डॉक्टर उत्साहाने म्हिाले, ‘ब द्ध धमाम ळे लोकािं ं नैचतक बल वाढलं आहे.” डॉक्टर 

आंबेडकर प ढे बोलताना म्हिाले, “आज जो प्रहदू धमस आहे, त्यात दोन प्रवाह िालू आहेत. एक वैचदक व द सरा 
ब द्ध धमस, आजच्या प्रहह  धमात ज्या िागंल्या गोष्टी आहेत त्यातल्या नव्वद टके्क ब द्ध धमातल्या आहेत. मात्र 
आजच्या प्रहदू धमांत जाचतभेद आचि कमसकाडं यािंा जो अचनष्ट वैचदक प्रवाह वहात आहे त्या प्रवाहाम ळे प्रहदू 
धमािा साराि प्रवाह चबघडून गेला आहे.” 

 
 “समाजातं कोित्या तरी धमाि ंबंधन असाव ंअसं आपिास वाटतं काय?” 

 
“अलबत्!” डॉक्टर म्हिाले “धमाि ंबंधन नसलं तर प्रत्येक मािसाच्या संरक्षिासाठी दर एकाला 

पोचलसिी जरुरी लागेल.” 
 

 “का बरं? धमाि ंकायस कायदा करू शकिार नाही का?” 
 
“म ळीि नाही” डॉक्टरानंी बोलायला स रुवात केली. “चवचशष्ट धमस असं मी म्हित नाही. पि कोित्या 

तरी धमाि–ंतत्त्वज्ञानाि ंमािसाच्या मनावर दडपि पाचहजे. जेविािे डबे पोिचविाऱ्या घाट्याि,ं मोल-मज री 
करून पोट भरिाऱ्या लोकािं ं उदाहरि घ्या प्रकवा थोरामोठ्याचं्या घरी नोकरकाम करिाऱ्या नोकरािं 
उदाहरि घ्या, भकेूनं व्याकूळ झाले तरी ते आपल्या मालकाशंी अत्यंत प्रमाचिकपिानं वागतात. याि ंकारि 
कायद्ाला ते घाबरतात असं नव्हे. तर धमाि ंत्याचं्या मनावर दडपि असतं. अधमस होऊ नये—आपल्या हातून 
धमसबाह्य कृत्य होऊ नये असं त्यानंा नेहमी वाटत असतं.” 

 
 “पि कायद्ािंी तरी बंधनासाठीि योजना केली आहे ना? कायद्ािंही मािसाच्या मनावर दडपि 

असतं.” 
 
“ि कता आहात त म्ही!” डॉक्टर म्हिाले. “कोित्याही देशातून धमस नाहीसा झालेला नाही. धमाि ं

बंधन कायम आहे. धमािा भावनात्मकतेशी संबंध पोितो. आचि कायद्ािा ब द्धीशी. जीवनात भावनात्मकतेला 
र्फार मोठ स्थान आहे. म्हिूनि मी म्हहतो की, मानवी जीवनावर चनयंत्रि ठेवण्यासाठी कोितातरी धमस हवा. 
कोितेतरी तत्त्वज्ञान हव!ं” 
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 “बरं, ईश्वरासंबधंी आपलं कोितं मत आहे? ईश्वरावर आपला चवश्वास आहे का?” 

 
 “I do believe in God!” डॉक्टर देवभोळ्या मािसािा आव आिनू म्हिाले, “चवचशष्ट देवावर प्रकवा 

देवाच्या आकृतीवर माझा चवश्वास नसला तरी कोिती तरी अद्भतू शक्ती आपल्यावर प्रभाव गाजवीत आहे 
अशा मतािा मी आहे.” 

 
 “कोितीतरी Conscious Agency असंि आपिास म्हिायि ंआहे का?” माझ्या चमत्राने प्रश्न केला. 

 
 “अस ंम्हटलं तरी िालेल!” डॉ. उद्गारले. 

 
 संतवाङ्मय वैचदक धमस, ब द्ध धमस, ईश्वरािे अस्ट्स्तत्व यासंबंधी आमिी ििा झाल्यावर मी डॉक्टरानंा 

चविारले, “संतवाङ्मयानंतर आपि कोिते आध चनक गं्रथकार वािले आहेत?” 
 

मराठी वाङ्मय 
 
“हचरभाऊ आपटे” डॉक्टर म्हिाले, हचरभाऊंि ं वाङ्मय मी अधाशीपिानं वािलं आहे. हचरभाऊंि ं

वाङ्मय मला अत्यतं आवडलं. त्यानंतरच्या मराठी गं्रथकारािं ंवाङ्मय मात्र मी वािलं नाही.” 
 

 “आचि इंग्रजी वाङमय?” 
 
“मनोरंजनासाठी मी कधीही काहंी वािले नाही–वािीत नाही. कथावाङमयापेक्षा इतर solid 

वाङमयि मी जास्त वािलं आहे. चशकण्यासाठी मी वाङमय वाितो मनोरंजनासाठी नाही. What instructs 
me, amuses me! अथसशास्त्र आचि राजकारि हे माझ्या अत्यतं आवडीिे चवषय आहेत आचि या चवषयावंर सवस 
उपलब्ध प स्तकं मी वािली आहेत.” 

 
 “आपि रचशयन तत्त्वज्ञानािा अभ्यास केला आहे का?” 

 
“माक्सस वािला आहे मी!” डॉक्टर म्हिाले, “His is the satisfying philossophy to the lower 

order. It is a direction, not a dogma असं जे लेचनन म्हितो तेि खरे आहे.” 
 

 “आपि रचशयन राज्यघटनेिा अभ्यास केला आहे काय?” 
 
“I did not get a chance to read it.” 
 

 “पि आपिास रचशयन तत्त्वज्ञानाचवषयी काय वाटतं?” 
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“They may be devils. But they have got good ideas! 
 

पि ठराचवक िाकोरीतून समाजाला चवचशष्ट तत्वज्ञानानं वळि लावण्यािी कल्पना मला पसंत नाही, नेहमी 
समाज Experimental stage (प्रयोगावस्था) मध्ये असला पाचहजे. नव्या कल्पनानंा, नव्या चविारानंा आचि 
प्रयोगानंा त्यात वाव असला पाचहजे. एका लेखिीच्या र्फटकऱ्यानं आदशस असा समाज क िालाही चनमाि करता 
येिार नाही. 

 
प्रयोगावस्थेतूनच आदिप जग हळूहळू णनमाि होत असत 

 
लोकाचं्या कल्पनानंा आचि चविारानंा वाव चमळाला पाचहजे, त्यािंा चवकास झाला पाचहजे. मािसाच्या 

मनािा चवकास होण्याला स्वातंत्र्य पाचहजे. एका ठराचवक ठशानं माझ्या ख च्या क िी तयार केल्या तर त्या मला 
आवडिार नाहीत. I would like my chairs to be something different.” 

 
व्यक्क्तस्वातंत्र्याचा अभाव 

 
“माक्ससच्या तत्वज्ञानाला लेचनननं बरंि वळि लावलं आहे,” माझे चमत्र म्हिाले. 
 
“पि Andre Gide िा राचशयासबंंधीिा जो मी न कताि एक गं्रथ वािला त्याम ळे माझ्या मनावर र्फारि 

पचरिाम झाला. त्याच्या प स्तकावरून माझा असा समज झाला आहे की, रचशयात म ळीि व्यस्ट्क्तस्वातंत्र्य नाही 
म्हिूनि मला रचशयासंबंधी आज इतकी उत्स कता वाटत नाही तत्वज्ञानाच्या प्रयोगािे पैलू पाडले पाचहजेत. 
You cannot lay down an ideal state by a stroke of a pen!” 

 
“आपिा रचशयन Marriage Law िा अभ्यास केला आहे का?” 
 
“I am not interested in Marriages!” 
 

डॉक्टर हसत हसत म्हिाले. 
 

 “आपिास अथसशास्त्र व राजकारि याखेरीज द सरा कोिता चवषय आवडतो?” 
 
“चित्रकला!” डॉक्टर म्हिाले “खरंि माझ्याकडे चितं्र चवकत घेण्याइतके पैसे नाहीत नाही तर 

प स्तकापं्रमािेि मी चितं्रही घेतली असती चवकत! मला प्रहदी चित्रकला आवडते तशीि इटाचलयन चित्रकलाही 
आवडते!” 
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चित्रकलेसबंंधी बोलताना डॉक्टर म्हिाले, “मी ऑक्सर्फडस येथे असताना माझ्याि बरोबर बेव्हन 
नावाच्या एका सधन गृहस्थािा भाऊ होता. त्याच्याम ळे बेव्हनिी आचि माझी ओळख झाली. बेव्हन हा मोठा 
सधन व्यापारी होता. पि चब्रचटश म्य चझयमपेक्षाही मोठा चित्रसंग्रह त्याच्या जवळ होता. त्यानं हजारो पौंड चित्र 
खरेदी करण्यासाठी खिस केले होते. प ढं बेव्हन अर्फरातर्फरीच्या आरोपानं त रंुगात गेला. पि माझा 
त्याच्याचवषयीिा आदर मात्र कमी झाला नाही याि ं कारि त्यािा चित्रसगं्रह पाचहल्याम ळं माझ्या मनावर 
अन कूल पचरिाम झाला होता. माझ्या मनात आदर चनमाि झाला होता. आपल्याकडील व्यापारी प्रकवा 
धचनकवगस याचं्यामध्ये रचसकतेिी दृष्टी असत नाही. हा त्यािंा दोष असत नाही; िात वसण्यािा आहे. िात वसण्यात 
जे विसभेद पाडले आहेत त्यात कोिी काय कराव ंयािा ख लासा केला आहे. ब्राह्मिानंी संस्कृती आचि कला 
यािं ंसंवधसन कराव,ं वैश्य लोकानंी पैसा कमवावा असे हे धार्ममक समजले जािारे चनयम असल्याम ळे प्रत्येक 
जि ठराचवक ठशानं जीवनाकडे पहात असतो. याम ळं त्याचं्यातील रचसकता मेली आहे. आपल्याकडील श्रीमंत 
मािस ंपहा. त्यानंा पैशािंी अन क लता असली तरी आपल्या के्षत्राबाहेर ते कोित्याही गोष्टीकडे लक्ष देत नाहीत. 
आमच्याकडच्या धचनक मारवाड्याचं्या घरात एकादेही स ंदर चित्र आढळिार नाही. पि य रोपात तस ंनाही. 
प्रत्येक जि आपापला व्यवसाय साभंाळूनही चनरचनराळ्या कलाकंडे दक्षतेने पाहतात. आपल्याकडे कलेचवषयी 
जी अनास्था चदसून येते यािं कारि िात वसण्य आहे. िात वसण्याम ळे प्रहदू धमातील लोकाचं्या रचसकतेिेही 
अपहरि झालं आहे.” 

 
संगीत आणि हास्य 

 
 “आपिासं संगीत आवडतं का?” 

 
संगीत आचि हास्य प्रत्येक मािसाला आवडलं पाचहजे. संगीताम ळं जीवनात नवजीवन चनमाि होतं 

तसंि हास्यानंही मािसाला पोटभर हसता आलं पाचहजे. आमच्या प्रहदी लोकानंा शत्र ूचनमाि करता येतात पि 
हसता मात्र येत नाही. हास्य हे प्रभावी शस्त्र आहे. उपहासपूवसक हसूनही शत्रूिी रेवडी उडचवता येते. त्याला 
नामोहरम करता येते. आचि म्हिूनि द सऱ्याकडे पाहून हसिं आचि स्वतःही पोट धरून हसि ंमला र्फार 
आवडतं.” 

 
 “आपिास राजकारि र्फार आवडत असेल नाही?” “नाही म ळीि नाही!” डॉक्टर म्हिाले, 

“Politics is the one thing that I hate! सगळ्यात क ठल्या गोष्टीिा जर मला चतटकारा असेल तर तो 
राजकारिािंा!” 

 
 “आपि राजकारिातून चनवृत्त झालात तर कोितं आवडीि ंकाम हाती घ्याल?” 

 
“I would do literary work! लेखनात सारा वळे मी खिस करीन. माझ्या दृष्टीकोनानं ब द्धाच्या 

िचरत्रावर मी एक गं्रथ चलचहिार आहे आचि एक स्वतंत्र कादंबरी चलचहिार आहे!” डॉक्टर आनंदातं म्हिाले. 
 

 “आपि आत्मिचरत्र का चलहीत नाही?” 



 अनुक्रमणिका 

 
“चलचहण्यासारखं काही नाही म्हिून!” डॉक्टर हसत हसत म्हिाले. 
 
आचि बराि वळे झाल्याम ळे मी आचि माझ्या चमत्राने डॉक्टरािंा चनरोप घेतला. डॉक्टरािंी राजकीय 

मते काचहही असोत पि व्यासंगी चवद्वान या नात्याने मात्र डॉक्टर सवांना आदशस आहेत, आचि म्हिूनि 
डॉक्टराचंवषयी मला नेहमी आदर वाटतो. आपलेपिा वाटतो.” 

 
ही म लाखत श्री. ह. चव. देसाई यानंी घेतलेली होती. ती त्याच्या “मोठ्याचं्या म लाखती” या ऑक्टोबर 

१९४० मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या गं्रथात २०–२८ मध्ये पानावर चदलेली आहे. 
 
म स्ट्क्तचदन समारंभाच्या चनचमत्ताने ग लबग्याच्या म सलमानानंी गाधंीजींना तार पाठचवली की, 

‘म स्ट्क्तचदनाचनचमत्त श भेच्छा. कायदे आझम जीना प्रझदाबाद’ या तारेला उदे्दशून गाधंीजींनी हचरजनमध्ये आपले 
चविार प्रगट केले. काँगे्रसमध्ये सवस धमांतील आचि जातींतील लोक आहेत व म्हिून काँगे्रस हा बह संख्याकािा 
पक्ष आहे. जीनाचं्या म स्ट्क्त चदनाला डॉ. आंबेडकर आचि काँगे्रसचवरोधी पक्षािें प ढारी यानंी जीनाचं्या 
चलगबरोबर सहकायस करण्यािे ठरचवले, हे त्यानंी म स्ट्क्तचदन समारंभात भाग घेतला यावरून चसद्ध होते. तेव्हा 
लीग व हे कॉन्गे्रस चवरोधी पक्ष यािंा एक राजकीय अल्पसंख्याकंािा पक्ष होईल देशात काँगे्रस व काँगे्रसचवरोधी 
हा पक्ष असे दोनि पक्ष झाले तर जातीयवादातील सवस प्रश्न स टतील आचि स्वातंत्र्याच्या मागांतील अडथळे दूर 
होतील. लीगला जातीय कदसमातून बाहेर काढण्यािे हे राष्ट्रीय कायस केल्याबद्दल मी जीनानंा शतशः धन्यवाद 
देतो आचि म्हितो की, ‘कायदे आझम जीना दीघाय षी होवोत!’ (Non-Muslim support to Mr. Jinnah —
Lifting of Leage out of Communal Rot.” — The Times of India, 22-1-40). 

 
म स्ट्क्तचदन समारंभ झाल्यानंतर अनेक राजकीय प ढाऱ्यानंी भारतातील राजकीय के्षत्रात जी जातीय 

स्वरुपािी कोंडी चनमाि झालेली होती ती कशी नष्ट करता येईल, आचि राजकीय स्वातंत्र्यािा मागस कसा 
चनष्टककं करता येईल, यासबंंधी आपले चविार सभेतून आचि चलखािातून व्यक्त केले. त्यापकैी श्री. न. चि. 
केळकर यािें टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झालेले पत्र देशातील स्वातंत्र्यवादी चविारािें प्रतीक म्हटले तरी िालेल. श्री. 
केळकरािंा म ख्य म द्दा हा की, चब्रटीश साम्राज्यािे सामर्थ्यस अर्फाट आहे आचि त्याने मनात आिले तर 
भारतातील जातीयवाद ते हा हा म्हिता सोडव ूशकेल. राष्ट्रसंघाने जातीय प्रश्नासंबंदी ठराव केलेले आहेत. व 
त्यािंी अंमलबजाविी मध्य य रोपातील देशात िालू आहे. चब्रटनला हे ठराव भारतात का अमलात आिता येत 
नाहीत? १९३५ च्या कायद्ाने भारताच्या प्रातंानंा स्वायत्तत्ता चब्रचटश सरकारने चदली मग कें द्र सरकारातही 
भारताला का स्वायत्तत्ता देता येत नाही? भारताच्या भल्याबद्दल जे कायदे करावयािे ते या साम्राज्याच्या 
पालसमेंटच्याहाती आहे. या पालसमेंटला जातीय वादासंबधंी काही कायदा करून तो ती नष्ट करता येत नाही तर 
संय क्त राष्ट्र संघाच्या हाती हा प्रश्न चब्रचटश लोक का सोपवीत नाहीत? कारि त्यानंा भारतातील त्यािंा स्वाथस 
नष्ट करावयािा नाही. यासाठीि चब्रचटश लोक जातीजातींत जेवढी तेढ माजचवता येईल तेवढी ते माजचवत 
असतात. आता म सलमानानंा त्यानंी डोक्यावर घेऊन स्वातंत्र्याला खो घातलेला आहे. काही चदवसानंी ते 
संस्थाने, चब्रचटश व्यापारी, म लकी व लष्ट्करी नोकर, साम्राज्यािी इभ्रत वगैरे गोष्टींिा वापर करून भारताच्या 
स्वातंत्र्याच्या मागात अडथळे चनमाि करतील आचि भारतावरील आपली मगरचमठी घट्ट करीत राहतील. 
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प्रहदू–म सलमानािंी एकी अगोदर करा मग स्वातंत्र्य मागा अशी जी चब्रचटशानंी अडवि कीिी भचूमका 
स्वीकारलेली आहे. ती र्फसवी आहे. त्याम ळेि भारतातील जातीजातींत वैरािे अग्नी ध मसत राचहलेले आहेत. 
काँगे्रसच्या ज लमी राजवटीतून म सलमान म क्त झाले म्हिून जीना म क्ती समारंभ साजरा करतात आचि 
म सलमानानंा संत ष्ट करिे या हेतूिा काँगे्रसिा भ्रमचनरास झाला म्हिून डॉ. म ंजे म स्ट्क्तसमारंभ साजरा करतात 
हा हास्यास्पद प्रकार आहे, असा श्री. केळकराचं्या पत्रािा साराशं आहे. ते पत्र असे :– 

 
“THE COMMUNAL POSITION”.... 

 
Sir, — The communal position in India is very intriguing indeed! Mr. Jinnah celebrates 
‘Deliverance Day’ because Muslims are delivered from congress ministries; and Dr. Moonje 
celebrates it because the congress is delivered from the delusion that it can reconcile Hindus and 
the Muslims! 
 

Who can fail to appreciate the shrewdness of the British Government in offering to Indian 
political leaders, communal unity and agreement as the first (unsurmountable) hurdle to jump 
over? There are, of course, other hurdles in reserve, e.g. the Indian Princes, British Merchants, 
civil and military services, Imperial prestige etc. But there, will be time enough, I suppose, for 
bringing them forward! 

 
But speaking about communal agreement, I would like to ask one question. How was the 

position different when Government decided to pass the Parliamentary Act of 1935 and hand over 
Provincial Autonomy? Cannot Government, if they really mean it, surrender responsibility at the 
centre under the same conditions? 

 
The Unity Conference of September 1924, held in Delhi, which was more thoroughly 

representative of political and other parties in India, than any such conference, unanimously 
passed resolutions which cover most of the points of dispute between Hindus and Muslims, in 
their social and religious contact. These resolutions stand and are serviceable. 

 
As for political disagreement things will be suitably discussed, if a round table conference 

is convened, and in the last resort the case may be reserved as before for the arbitration of the 
British Government or the League of Nations. The Government of India is, I think, a party to the 
resolution of the League of Nations by which certain treaties in respect of treatment of minorities 
were approved and enforced upon several Central European States, which were distressed like 
India, by communal tension. Those treaties stand and are available for reference and guidance. 
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In the name of sincerity and honesty, too much should not be made of the plausible 
desideratum of communal agreement as a condition precedent to the grant of responsible 
Government to India. Do not the judicial courts exist simply because the world of plaintiffs and 
defenders have never been unselfish and sensible enough to decide their own disputes? 

 
A flat refusal by the British Government to make a further advance in the development of 

the political status if India can be more truly understood than the disingenuous demand upon 
Hindus and Muslims to produce complete communal unity and agreement. The responsibility for 
deciding what would be an equitable treatment of minorities by majorities naturally devolves upon 
the British Parliament if the assumption holds and is accepted both by the Congress and the 
Government, that a scene of self Government for India, even if designed by a constitution 
assembly or a round table conference, shall ultimately have to be framed and sanctioned as an 
act of British Parliament. The The anology of the constituent assembly emerging out of the 
French revolution does not apply, because the body which in that case framed the Constitution 
had also the military power to enforce it by the sword! 

 
Poona, December 27. 
 

— N. C. Kelkar.” 
 
स्वतंत्र मजूर पक्षातरे्फ २६ जानेवारी हा स्वातंत्र्य चदवस म्हिून साजरा करण्यािे बाबासाहेबानंी 

ठरचवले. पि काहीजिानंी त्यानंा स िचवले की, हा चदवस काँगे्रसने स िचवलेला आहे. आपला चनराळा चदवस 
हवा. तो चदवस ठरवनू पाळिे व त्यात म स्लीमलीग व काँगे्रसेतर राजकीय पक्ष यानंा भाग घेण्यास स िचविे हे 
ठरचवण्यासाठी मजूर पक्षािी लौकरि बैठक भरचवण्यात येिार आहे, अशी बातमी प्रचसद्ध झाली. (“Labour 
Party Plans — The Independent Labour Party will be celebrating Independence Day shortly. A 
few days ago, Dr. B. R. Ambedkar, the leader of the Party had an idea of observing the 
Independence Day on January 26, the day fixed by the Congress. But since then suggestions 
were put forward to him that he should fix another day. 

 
Dr. Ambedkar is convening a meeting of his party shortly to fix the date and programme. 

He propoess to invite the Muslim League and other non-Congress bodies to join the Celebration. 
 

(—The Times of India, 16-1-40, p.9) 
 
अस्पृश्यािंा “स्वातंत्र्य चदन’ १९ मािस महाडला साजरा झाला. त्यावळेी पंधरा हजार श्रोत्यापं ढे त्यािें 

भाषि झाले. राजकीय स्वातंत्र्य म्हिजेि आपल्या जीवनािे सार सवसस्व असा समज जो आज देशात रै्फलावला 



 अनुक्रमणिका 

आहे. त्याम ळे आपि आत्मघातकी रस्त्याने जात आहोत, असे मला वाटते. सामाचजक धार्ममक व आर्मथक प्रश्न 
आपल्या आय ष्ट्यात राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा जास्त महत्वािे व मोलािे मानले पाचहजेत. तरि आपिाला आपली 
सवागीि उन्नती करता येईल. आपल्या प्रहदू समाजाला आज जी चवपन्नावस्था आलेली आहे चतिे कारि आयस 
संस्कृती. अयांनी चस्त्रयानंा अस्पृश्यतेपेक्षाही हीन दजा समाजात चदला. आयांनी धमाच्या नावावर यज्ञात नरबली 
व पश बली प्रथा स रू केली व आतापयंत हजारो मािसािंी व पशूिंी यज्ञासाठी हत्या करण्यात आली. म्हिून 
आयस संस्कृतीने चखळचखळा झालेला प्रहदू समाज प्रथम स धारा. राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा हा प्रश्न र्फार महत्त्वािा 
आहे. हा प्रश्न स टला तर आपले आर्मथक, सामाचजक, धार्ममक व राजकीय प्रश्न स टतील. चब्रचटश लोक 
देशातून गेले तर हे प्रश्न स टतील असे जे मानतात ते समाजािी देशािी मोठी र्फसविूक करतात. सविस प्रहदू 
स धारकानंी प्रहदू समाज स धारण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याबद्दल बाबासाहेबानंी त्यानंा धन्यवाद चदले, असा 
बाबासाहेबाचं्या भाषिािा साराशं होता. रात्रौ महाड म्य चनचसपाचलटीने त्यानंा मानपत्र चदले. त्यािा वत्तातं 
टाईम्सने प्रचसद्ध (र्फोटोसचहत) केला तो असा — 

 
“Defects In Hindu Society; Dr. Ambedkar On Need for Reform” Ratnagiri, March 19 
 
“It is entirely wrong to concentrate all our attention on the political independence of our 

country and to forget the foremost serious problems of social and economic independence.” 
said Dr. B. R. Ambedkar, addressing a rally of 15,000|- people at Mahad, this afternoon to 
celebrate “Independence Day” of the Depressed Classes. “It is suicidal to imagine that political 
independence necessarily means real all sided freedom” he continued. “Finland, Albania and 
Romania in Europe, most of the South American Republics and a big country like China are all 
politically independent, but are in reality under complete domination of one or the other power, 
economically. Nazi Germany and Fascist Italy present other examples of entire want of social and 
civic liberties for the people, even though their countries are politically independent. Mere 
absence of British rule will not mean for us political, economic and social freedom. 

 
Aryan Civilisation 

 
Proceeding Dr. Ambedkar analysed the numerous defects of the present Hindu society, 

laying them at the door of the so called Aryan Culture and civilization. Whatever the merits of the 
caste system, it had outlived its ulility and if Hindu society was to progress on modem lives, its 
present frame work had to be completely broken down. 

 
The Aryan civilisation was responsible for giving to women a social position which was 

even lower than that allotted to the Depressed Classes. It was a civilisation responsible the most 
outrageous butchery both of animals and human beings in the name of religion. A new Hindu 
society had to be built up on a basis of equality between man and man. 
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Concluding his address, Dr. Ambedkar traced the movement of the Depressed classes 

and the working classes like Kunbis, etc. for economical and social freedom during recent years. 
He paid a tribute to caste-Hindu social reformers for the efforts. they had made for the uplift of 
these classes, but maintained that only self-dependence by these classes would really bring 
about this salvation. 

 
At night an address of welcome presented to Dr. Ambedkar by Mahad Municipality.” 
 

(The Times of India. 21-3-40. P-11) 
 
म ंबई प्रातंातील सवस सावसजचनक चवचहरी व पािवठे ही अस्पृश्य वगांना ख ली आहेत अशा पाट्या त्याच्या 

शजेारी लाविे, व या सरकारी ह क मािी काटेकोरपिे अंमलबजाविी करिे, ही जबाबदारी सवस महसूल 
अचधकाऱ्यािंी आहे अशी सरकारने पे्रस नोट काढली. प्रत्येक ताल क्यात अशा चकती चवचहरी व पािवठे आहेत व 
त्यािंा अस्पृश्यानंा उपभोग घेता येतो की नाही, याबद्दलिे अहवाल सदर अचधकाऱ्यानंी वळेोवळेी सरकारकडे 
पाठवावते अशी पे्रस नोट मध्ये आज्ञा होती. 

 
(“Use of well by Harijans, Bombay Orders to Collectors.” — The Times of India, 24-1-40, p-11) 

 
अस्पृष्ट्यािंी ‘महार’, ‘मागं’, ‘िाभंार’, ढोर इत्यादी जाचतवािक नाव ेकागदीपत्री लावण्यािी रूढी 

पूवसपरंपरेने िालत आलेली होती. अस्पृश्य समाजात जागृती झाल्यानंतर त्यानंी आपली आडनाव ेलावण्यास 
स रूवात केली. पि खेड्यातंील सविस लोक आचि शाळेतील सविस चशक्षक त्यानंा त्याबातीत चवरोध करीत 
असत. ही पचरस्ट्स्थती १९२० ते १९४० पयंत िालू होती. ती अस्पृश्यानी सरकारच्या नजरेस वळेोवळेी आिली 
तेव्हा सरकारने १९४० च्या रे्फब्र वारीत असा ह क म काढला की, जे अस्पशृ्य आपली पूवीिी नाव ेबदलू इस्ट्च्छतील 
त्यानंी ती प्रथम सरकारी गॅ्रझेटमध्ये प्रचसद्ध करावीत म्हिजे ती बदलेली नाव ेकागदोपत्री बदलून घेता येतील. 
या नाव बदलण्याच्या कायाला सरकारी र्फी १ रु. ६ आिे आहे. पि ती अस्पशृ्यासंाठी र्फक्त सहा आिे 
आकारली जाईल. 

 
(“Changing of Names, Concession To Scheduled Class Members.” —The Times of India, 8-3-
40, p-13) 

 
मराठा लीगतरे्फ ४–२–४० रोजी नाचशक येथे गोदावरीच्या पचश्चम तीरावर लीगबद्दल चनष्ठा प्रदर्मशत 

कराण्याच्या प्रिंड समारंभ झाला. रावसाहेब भाऊसाहेब थोरात, एम. एल. ए. श्री. देवराम एस. वाघ, श्री. पी. 
जे. चतकडे, क्षात्रग रु, श्री. पंजाबराव देशम ख आचि श्री. रामराव देशम ख (खरे मंचत्रमंडळातील एक मंत्री) 
आचि राजक मारी अलकनंदा बाईसाहेब देवास (धाकटी पाती) यानंी समारंभात भाषिे करून लीगच्या दहा 
हजार सभासदाकंडून चनष्ठिेी शपथ घेवचवली आचि महाय द्ध प्रजकण्यास मराठ्यानंी सवसतोपरीनी मदत करावी, 
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असे वक्त्यािे म ख्य म दे्द होते. लीगिा स्वराज्याच्या िळवळीला चवरोध नाही, असे श्री. रामराव देशम खानंी स्पष्ट 
केले. चब्रचटशानंा य द्ध प्रजकण्याच्या कामात मदत करिे म्हिजे भारताला वसाहतीिे स्वराज्य चमळचवण्याच्या 
कायाला मदत करिे होय असा क्षात्रग रंूनी म द्दा माडंला (“Maratha League — 10,000 Take Oath of 
Allegiance” — The Times of India, 6-2-40, p-6).  

 
लीगच्या म स्ट्क्तचदन समारंभानंतर इतर जातींतही राजकीय हक्कासंबधंी धडपड करण्यािी प्रवृत्ती उत्पन्न 

झाली. याबाबतीत चविार चवचनमय करण्यासाठी पाशी जातीतील काही लोकािंी बैठक डॉ. एर्फ. के. 
दादािादंजी, श्री. एन. एि. एडनवाला आचि श्री. चर्फरोजशहा मेहता या चतघानंी पे्रचसडेन्सी असोचशएयनच्या 
किेरीत घेतली, ती सोमवारी ५–२–४० रोजी सायंकाळी झाली. पाशी जातींतील ३० प्रम ख गृहस्थ बैठकीस 
बोलाचवलेले होते. ब.ॅ चव. दा. सावरकर व डॉ. आंबेडकर यानंीही आमंत्रि असल्याम ळे ते बैठकीस उपस्ट्स्थत 
झाले. डॉ. आंबेडकरानंी पाशी जातीला असा सल्ला चदला की ही जात म ंबईत जास्त आहे. व येथील दैनंचदन 
घडामोडीत पाशी लोकानंा भाग घेता येईल. तो भाग त्यानंी कोित्या पक्षातरे्फ घ्यावा हा म द्दा महत्वािा नाही, 
पि त्यानंी ग पिूप न बसता िळवळीत भाग घ्यावा हे महत्वािे आहे. त्यानंी काँगे्रस चवरोधी र्फळी उभारण्यासाठी 
अस्पृश्य लोक, म सलमान, प्रहदू महासभावादी प्रहदू वगैरे जमातींिी एकजूट केली तर काँगे्रस व चतिा चवरोधी 
पक्ष ही र्फळी, असे चित्र देशात चदसेल. राजकीय दृष्टीने हे इष्ट आहे. चवरोधी पक्षाला इंग्लंडमध्ये महत्त्व आहे. 
तशी प्रहद स्थानात पचरस्ट्स्थती नाही. ती उत्पन्न करिे जरूर आहे. 

 
पाश्यांना अस्पृश्यादी जातींकडून मतदान भरपूर पडेल व त्यािें उमेदवार चनवडून येतील, असा 

बाबासाहेबाचं्या भाषिािा व त्यानंा चविारलेल्या प्रश्नानंा चदलेल्या उत्तरािंा साराशं होता. 
 
बॅ. सावरकर यानंी पाश्यांना सल्ला चदला की, त म्ही मूस्लीम लीगशी सहकायस न करता प्रहदू महासभेशी 

सहकायस करा. त्यात त मिे चहत आहे. (“Strong Opposition To Congress — Move in Bombay 
Province — Parsis Advised To Work With Hindu Mahasabha.” —The Times of India. Tuesday, 
6-2-40, p-7). 

 
काँगे्रस व लीग यािें भारतीय स्वातंत्र्याबद्दलि जे दृष्टीकोन आहेत, त्याबद्दल डॉ. आंबेडकर यािे 

चविार आजमाचवण्यासाठी टाईम्सच्या प्रचतचनधीने त्यािंी सोमवारी ५–२–४० रोजी रात्रौ म लाखत घेतली. 
भारत हे एक राष्ट्र आहे, हे कॉन्गे्रस व गाधंींजी यािें मत मला मान्य नाही, तसेि प्रहदू व म सलमान यािंी 
चदलजमाई होिे शक्य नाही, हे लीगिे मतही मला मान्य नाही आजच्या स्ट्स्थतीत आपि राष्ट्र या स्ट्स्थतीत 
नाही. परंत  दोन्ही समाजात ऐक साधण्ययाच्या हेतूने जर योग्य अशा काही सामाचजक प नरसिना प्रहदू व 
म सलमान या दोन्ही समाजात करण्यात आल्या तर आपि राष्ट्र या पदवीला पोहोि  शकू, असा माझा चवश्वास 
आहे, असा बाबासाहेबाचं्या म लाखतीतील भाषिािा साराशं होता. Discussing the Congress and Muslim 
League Viewpoints with a representation of their paper on Monday night, Dr. B. R. Ambedkar. 
Leader of the Independent Labour Party, said, “I do not agree with Mr. Gandhi and the Congress 
when they say that India is a nation. I do not agree either with the foreign relations committee of 
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the Muslim League when they say that Hindus and Muslims could not be welded together into a 
nation. 

 
“My belief is” he continued “that we are not a nation. But my confident hope is that we 

can be a nation provided proper processes of social amalgamation are set forth.” —The Times 
of India, Tuesday, 6-2-40 p-11). 

 
या वृत्तातंािी माचहती ‘आशा–प्रमोद’ने चदली ती अशी — 
 
“मला वाटते— 
 
प्रहदू समाज राष्ट्र नाही म स्लीम समाज राष्ट्र नाही प्रहदू–म स्ट्स्लम समाज हेही राष्ट्र नव्हे. राष्ट्र अजून 

बनायिे आहे प्रहदू समाजाला पाचहजे असेल तर चनराळ राष्ट्र बनता येईल. म सलमान लोकानंा स्वतःि राष्ट्र 
बनवायि ंअसेल तर त्यानाही चनराळ राष्ट्र बनचवता येईल. दोघािं ं चमळ न जर एक राष्ट्र करायि ंअसेल तर 
तसही एक राष्ट्र करता येईल. राष्ट्र ही काही उपजत वस्तू नव्हे ही घडीव आहे. घडविारािी इच्छा असेल तर 
ते घडवता येईल. न सत्या एकत्र मतदार संघानंी एवढं होिार नाही. पाि वषांच्या अवधीत जे लोक एकमेकाशंी 
र्फटकून वागतात, त्यानंी एक चदवस चनवडि कीकरता एके चठकािी येऊन एकचत्रत मतदान केल्यानं प्रहदू 
म सलमानािं एक राष्ट्र होईल असं म्हििारे लोक शतमूखस आहेत असं माझ ंम्हििं आहे. 

 
िॉ. बी. आर. आंबेिकर 

 
म ंबई ता. २–३–४० 
(खास ‘आशा–प्रमोद’ साठी) 

 
अस्पृश्य समाजात जी र्फाटारू्फट झालेली होती चतच्यासबंंधी दोन्ही पक्ष चवरुद्ध पक्षावर प्रहार करून 

आपली बाजू खरी करून दाखचवण्यािा वळेोवळेी प्रयत्न करीत असत. त्यािे एक उदाहरि पहा :– 
 

“जनताकार” आपल्या पायाखाली काय जळते ते पाहतील काय? 
 

लेखक :– श्री. सीताकातं 
 
डॉ. आंबेडकर याचं्या नेतृत्त्वाखाली चनघिाऱ्या जनता पत्राच्या ता. १७–२–४० च्या अंकात स्रू्फट 

चविार या सदराखाली “त्र्यबंक येथील िाभंार समाजािी चवराट सभा” या मथळ्याखाली लोकािंी चदशाभलू 
करिारी टीका आली आहे. ती टीका वािता क्षिीि कोकिातील एका म्हिीिी आठवि झाली. ती म्हि अशी 
की कोिाच्याही कामािा नाश व्हावा अशी इच्छा असल्यास “त झ्या कामात भट पडो” असे म्हितात. त्याप्रमािे 
जनता पत्रािे संपादकत्व चवनाकष्ट े आयत्या चबळात नागोबा याप्रमािे श्री. गंगाधर चनळकंठ सहस्त्रब दे्ध या 
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भटजीकडे आल्यापासून महार समाजात डॉ. आंबेडकराभंोवती गोंडा घोळिाऱ्या काही उच्चविीयािें प्रस्थ 
माजचवण्याकचरता हचरजन वगात चभन्न मताच्या समाजसेचवकाचंवरुद्ध क चटल चलखाि चलहून महार वा महारेतर 
याचं्यामध्ये र्फाटारू्फट पाडण्यािे पद्धतशीर प्रयत्न या संपादकाने स रू केले आहेत. 

 
वास्तचवक पाचहले असता काजरोळकर व चशवतरकर हे आपल्या समाजात जागतृीिे कायस करीत 

आहेत. ते कायस करीत असताना डॉ. आंबेडकरानंी आतापयंत जी कारस्थाने केली, जे लंपडाव खेळले व िाभंार 
प ढाऱ्याचंवरुद्ध जी त्यानंी त्याचं्या चवद्वते्तला न शोभिारी अशी अश्लील भाषिे केली व चमत्रद्रोह केला. 
त्याबद्दलिे अचवष्ट्करि त्यानंी आपल्या जातीप ढे केले तर त्याबद्दलिा राग डॉ. आंबेडकरानंा प्रकवा याचं्या अंध 
अन यायानंा का यावा? हे काही समजत नाही. पि म्हितात ना, “खाई त्याला खवखव”े हेि खरे हे जनताकार 
आपल्या पत्रात चलचहतात की, “डॉ. आंबेडकराचं्या प्रयत्नाने म ंबईत म्य चनचसपल शाळािें स परवायझर पद प्राप्त 
झालेले श्री. चशवतरकर यािेंही भाषि झालेि. धडधडीत खोटे चवधान चलचहले आहे. ज्यावळेी श्री. चशवतरकर 
म्य चनचसपल शाळािें स परवायझर झाले त्यावळेी डॉ. आंबडेकर हे चवलायतेत होते. त्यानंा स परवायझरिी जागा 
चमळाली ती त्याचं्या कतसबगारीनेि चमळाली. त्यावळेी त्याचं्या बरोबरीिे महार समाजातील थडस इयर रेंड 
जावळे मास्तर हेही एक उमेदवार म्हिून उभे होते. ती जागा चशवतरकरानंा चमळू नये म्हिून चशवतरकराचं्या 
चहतशत्रूंनी प ष्ट्कळ कृष्ट्ि–कारस्थाने केली व त्यानंी स्कूल्स कमेटीच्या मेंबससना लेखी कळचवले की, चशवतरकर 
याचं्यावर सोसायटीच्या पैशािंी अर्फरातर्फर केल्याबद्दल इन्िायरी कमेटी नेहमी आहे. चतिा चनकाल लागेपयंत 
या जागेिा चनकाल तहक ब ठेवावा. तेव्हा स्कूल्स कमेटीने हे प्रकरि को ऑपरेटीव्ह सोसायटीिे अचसस्टंट 
रचजस्टार याचं्याकडे पाठचवले. त्याचं्याकडून असे उत्तर आले की, चशवतरकर यानंी सोसायटीच्या पैशािंी 
कोित्याही प्रकारे अर्फरातर्फर केली नाही. ही गोष्ट स्कूल्स कमेटीच्या प्रोचसप्रडग ब कात नमूद केली आहे व 
त्यावळेिे स्कूल्स कमेटीिे मेंबर डॉ. सोळंकीसाहेब, चप्र. दोंदे व सध्यािे िेअरमन श्री. गोळे यानंाही पूिसपिे 
माहीत आहे. त्यावळेी या मेंबससनी श्री. चशवतरकर यािंी पूिस कसोटी करून पाचहली आहे. असे असताना 
लोकािंी चदशाभलू करून श्री. चशवतरकर याचं्यासंबधंी गैरसमज वाढावा या द ष्ट हेतूनेि ह्या भटजी संपादकाने 
वरील चवधान केले आहे. पि हे चवधान चलचहण्यापूवी त्यानंी स्वतंत्र मजूर पक्षािे एक आधारस्तंभ चप्र. दोंदे यानंा 
जरी यासंबधंी ख लासा चविारला असता तरी त्यानंी तो अगदी प्रामाचिकपिेि केला असता. डॉ. सोळंकीसाहेब 
व चप्र. दोंदे यानंी चशवतरकराचं्या प्रामाचिकपिाबद्दल स्कूल कमेटीच्या सभासदािंी खात्री करून चदली व 
जावळे व चशवतरकर या दोघामंध्ये चशवतरकर हेि लायक व ह शार आहेत म्हिून त्यानंाि ती जागा द्ावी असे 
त्यानंी ठासून साचंगतले, ही गोष्ट जगजाहीर आहे. असे असताना प्रस्त त संपादकाने चशवतरकरानंा पैशािी मोठी 
हाव आहे असे चवधान करून त्या चवधानािा प रावा अचसस्टंट रचजस्ररच्या ऑचर्फसात आहे म्हिून त्याचं्यावर 
प्रशतोडे उडचवण्याच्या प्रयत्न केला आहे. परंतू डॉ. आंबेडकरानंी पैशाच्या कोिकोित्या उलाढाली केल्या 
आहेत हे प्रत्यक्ष संपादक ब वाला ठाऊक असून त्याबद्दल कधी िकार शब्द चलचहला नाही. तरी पि त्यानंा मला 
एक गोष्ट चविाराचवशी वाटते, ती ही की, म ंबईतील ज न्या काळच्या महार प ढाऱ्यानंी पैसा पैसा जमवनू देऊळ 
बाधंण्याकचरता अदमासे दीड हजार रुपयािंा रं्फड जमा केला होता. तो रं्फड डॉ. आबंेडकराचं्या सागंण्यावरून 
त्या महार प ढाऱ्यानंी बँकेतून काढून डॉ. आंबेडकराचं्या जवळ आिून चदला. तो पैसा डॉ. आंबेडकरानंी 
आपल्याि संमतीने आपि ज्या टोपलाभर सोसायट्या काढल्या होत्या त्यापकैी एका सोसायटीत ठेवला होता हे 
आपिास ठाऊक आहे. तरी त्या रं्फडािे प ढे काय झाले त्याबद्दल आपि प्रमाचिकपिे सागं ूशकाल काय? 
म्हिजे डॉ. आंबेडकरानंा महार प ढारी त्या पैशासंबधंी पृच्छा करतात व डॉ. आंबेडकर त्यानंा उडवाउडवीिी 
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उत्तरे देतात ती उत्तरे खरी आहेत की खोटी आहेत हे आपल्या ख लाशाने जनतेप ढे येईल हे लोकाचं्या संशयािी 
चनवृत्ती होईल. 

 
त्याि पत्रात असे म्हितात की, “डॉ. आंबेडकराचं्या स्व. म. पक्षातरे्फ कायदे मंडळात चशवतरकरास 

जावयास हव ेहोते. परंत  त्यानंा म्य चनचसपाचलटीच्या १७५ रुपये पगारािा मोह स टत नव्हता. “याबाबत डॉ. 
आंबेडकरानंी व त्यािें हल्लीिे से्ेटरी चिते्र व स भेदार सावदकर यानंी काय काय कारस्थाने केली त्यािा 
इचतहास मोठा मनोरंजक आहे. वळे येईल तेव्हा तो बाहेर पडेल. पि येथे इतकेि नमदू करतो की, म ंबईतीलं 
धमांतराच्या पाप्रठब्याकरता भरलेल्या महार पचरषदेत डॉक्टर साहेबानंी जे भाषि केले त्यात श्री. चशवतरकर व 
इतर माझे सहकारी िाभंार चमत्र यानंा असेंब्लीत चनवडून आििे हे मी माझे व आपलेचह पचवत्र कतसव्य समजतो, 
म्हटले आहे. व त्यानंतर झालेल्या खाजगी ििेत स द्धा चशवतरकरास जर म्य चनचसपाचलटी परवानगी देत 
असेल तर त्यास आपि चनवडून आि ूअसे अनेक वळेा म्हटले आहे. पि ही गोष्ट कै. सवादकर व त्यािे स्त चत 
पाठक झालेले कमलाकातं चिते्र (जे हल्ली डॉ. आंबेडकरािें प्यारे से्ेटरी झालेले आहेत) यानंा कसे खपिार. 
ह्या दोघानंी चशवतरकर याचं्याचवरुद्ध डॉ. आंबेडकरािें कान भरले व द सरीकडून जेव्हा चशवतरकरानंी 
इलेक्शनला उभे राहाण्हािी परवानगी चमळण्यािा अजस म्य चनचसपालीटीत केला. तेव्हा ं उपचनदीष्ट दोन 
स दोपस ंदानंी श्री. उपशाम मास्तर यास गळ घालून त्यानंा तसा अजस करण्यास साचंगतले. प्रथम श्री. उपशाम 
याजवर चशवतरकरानंी केलेले अनंत उपकार स्मरून ते तयार नव्हते. पि प न्हा त्याजवर जेव्हा डॉक्टरािें 
दडपि आिण्यात आले तेव्हा त्यानंी अजस केला व अशारीतीने स्कूल्स कचमटीच्या सभासदाचं्या मनात 
कल चषतपिा उत्पन्न केला. त्यानंा परवानगी चमळाली नाही हे सत्य आहे. श्री. चशवतरकरानंा जर खरोखर 
पैशािी राक्षसी महत्वाकाकं्षा असती तर त्यानंा प्रहदू कॉलीनीत एखादा बंगला सहज बाधंता आला असता. परंत  
त्यािंा सवस पैसा डॉ. आबेडकराबंरोबर सावसजचनक कामे करण्यात व चवलायतेत असताना येथील िळवळ 
प्रजवत ठेवण्याति खिस केला गेला हे सवांना चवदीत आहे. 

 
शवेटी मी जनतेच्या संपादकाना पे्रमािी स िना करतो की द सऱ्यावर टीक करताना अगोदर आपल्या 

पायाखाली काय जळते आहे ते पहा. “चिखलात दगड रे्फकला तर त्या चिखलािे प्रशतोडे आपल्यावरही 
उडतात.” “कािेंच्या घरात राहािाऱ्याने द सऱ्याचं्या घरावर दगड मारू नये.” हे त मच्या सारख्या सोशल 
सर्मवस लीगमध्ये काम केलेल्या चवद्वान संपादकास सागंावयास पाचहजे असे नाही “झाकली मूठ सव्वा 
लाखािंी” असे समजून महार व िाभंार याचं्यामध्ये सलोख्यािे वातावरि चनमाि होईल असेि चलखाि 
चलहा.” (लोकमान्य ७–३–४०) 

 
काहीना काही कारिाम ळे अस्पृश्याचं्यामध्ये जी रू्फट झाली ती नष्ट करण्यासाठी मनापासून कोिी 

प्रयत्न करीत नसत. आचि कोिी केलेि तर त्यािे पाय ओढून त्याला खड्ड्ड्यात टाकण्यािे प्रयत्न 
समाजकंटक करीत असत. कारि समाजात द ही ठेवण्याति त्यािें िरण्यािे क रि स रचक्षत राहते. हा अन भव 
१९२४ पासूनच्या काळापासूनिा आहे. तो १९४० मध्येही अस्ट्स्तत्वात होतो.  

 
आर. एम्. भट हायस्कूल येथे रचववारी ११–३–४० ला श्री. डी. जी. जाधव एम्. एल. ए. याचं्या 

अध्यक्षतेखाली एक सभा भरून तीत असा ठराव पास करण्यात आला की, अस्पृश्यातंील तरुिािंी ‘प्राियज्ञ 
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दल’ ही संस्था स्थापन करावी. डॉ. आंबेडकर यानंी जो राजकीय व सामाचजक हक्कासाठी कायस्म हाती 
घेतलेला आहे. त्याला उिलून धरण्यासाठी अस्पृश्य तरुिािंी लौकरि एक पचरषद भरवावी असा द सरा ठराव 
या सभेत पास झाला. सनातन्यानंी अस्पृश्यािें मानवी हक्क मान्य करीपयंत प्राियज्ञ दलािी िळवळ िालू 
राहील. पूवस खानदेशातील सावडा येथे २४ मािस रोजी स्वतंत्र मजूर पक्षािी पचरषद आचि २४ व २५ मािस रोजी 
अचखल महाराष्ट्र य वक पचरषद डॉ. आंबेडकर याचं्या अध्यक्षतेखाली भरचवण्यािे या सभेत ठरचवण्यात आले. 
(“Life — Sacrificing Army Planned — Bombay Harijans’ Move” — The Times of India, Monday, 
12-3-40, p-11). 

 
१३–३–१९४० रोजी ईस्ट इंचडया असोचसएशनिी कॅक्स्टन हॉल, लंडन, येथे सभा भरली होती. तेव्हा 

उधमप्रसग या तरुिाने सर मायकेल ओडवायर पंजाबिे माजी गव्हनसर, यानंा चपस्त लाने ठार मारले त्याचं्या 
कारकीदीत अमृतसरला जाचलयनवाला बाग कत्तल झाली. तसेि पंजाबात माशसल लॉ प कारून पंजाब्यािें 
मनस्वी हाल केले. सर शकंरन् नायर यानंी Gandhi and Anarchy या प स्तकात त्याचं्यावर बरीि टीका 
केलेली होती सरकारी नोकरीतून चनवृत्त झाल्यावर ओडवायर साहेबानंी नायरवर बेअब्र बद्दलिी चर्फयाद केली व 
तीत नायरला जबरदस्त भदूसड सोसावा लागला. 
 

✿ ✿ ✿ 
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खंि ९ 
 

प्रकरि : २ 
 

आबेंिकराचें राजकीय महत्त्व 
 
लीगच्या पाचकस्तानचनर्ममतीच्या ठरावाबद्दल सर ि नीलाल सेटलवाड यानंी कडक भाषेत चनषेध व्यक्त 

केला, आचि पाच्स्तान हे प्रहदूना व म सलमानानंा पचरिामी घात क ठरेल कारि त्याम ळे त्याचं्यात सदैव ि रस 
व झगडे चनमाि होतील. “Mr. Jinnah’s Remedy Worse than the Disease. There would be war 
between the two — states — (Times of India, 27-3-40). आजिे अप्रहदू हे काहंी शतकापूवीिे प्रहदू होते 
व दोन्ही समाज सध्याचह समान संस्कृतीत वागत असतात; असेचह सेटलवाडनी मत प्रदर्मशत केले. 

 
(In Bombay Province, the forefathers of the present Khojas and Memons were Hindus 

(Lohanas and Bhatias) who embraed Islam 200 to 400 years ago. They have preserved to such 
an extent the customs and manners of their original community that till only three years ago when 
legislation was framed to bring them fully under Muslim law, were governed by the Hindu law of 
property. Inheritance and succession ........ To my mind, the only solution for India is to have 
one India with a constitution suited to her conditions .......... I am emphatically of opinion that 
Mr. Jinnah’s scheme is against the best interests of all concerned including the Muslims 
themselves, and if adapted would lead to disaster.” 

 
(Bombay Chronicle, 27-3-40) 

 
भारतातील लोकािे महाय द्धाला साचहत्य प रचवण्यासाठी भरपूर सहाय्य व्हाव ेव त्याकचरता भारतातील 

ब द्धीप्रधान लोकाशंी याबाबतीत चविारचवचनमय करण्यासाठी चब्रचटश सरकारने, काही इंग्रज लेखक, वतसमान 
पत्रािें प्रचतचनधी, य चनव्हर्मसटीतील प्राध्यापक आचि मजूर पक्षािे कायसकते यानंा आळीपाळीने पाठचवण्यािी 
योजना हाती घेतली. हे लोक भारतात आल्यानंतर सवस पक्षाचं्या प ढाऱ्याचं्या आचि ब द्धीप्रधान भारतीयाचं्या भेटी 
घेत व ििा करून त्यािें सहाय्य चमळचवण्यािे प्रयत्न करीत. अशा इंग्लीश लोकापंैकी एडवडस थॉमसन हे 
ऑक्सर्फडस य चनव्हर्मसटीतील प्राध्यापक १९३९ च्या अखेरीस भाररतात आले व त्यानंी अनेक भारतीयाचं्या भेटी 
घेतल्या. त्यानंी बाबासाहेबािंीही राजगृहात भेट घेतली, तेव्हा बाबासाहेबानंी त्यानंा आपली सवस हचकगत 
साचंगतली. महार सैचनकाचं्या बळावर ईस्ट इंचडया कंपनीने महाराष्ट्रातं व इतरत्र चब्रचटश साम्राज्यािा पाया 
घातला आचि चब्रचटश साम्राज्य प्रहद स्थानातं िागंले बळकट झाल्यावर १८९२ साली चब्रचटश सरकारने 
प्रहद सैचनकानंा ख ष करण्यासाठी अस्पृश्याना लष्ट्करात नोकऱ्या देण्यािे बंद केले. १९१४–१८ च्या पचहल्या 
महाय द्धात महाराचं्या दोन पलटिी उभारल्या व त्याचं्याकडून काम करून घेतल्यानंतर त्यानंा रद्द करण्यात 
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आले. या चब्रचटशाचं्या कृतघ्नपिाम ळे महार तरुि सैन्यातं जावयास धजत नाहीत आचि जे जातात त्यानंा 
लढवय्यािे काम चमळत नाही. त्यानंा इतर सटरर्फटर कामे देण्यात येतात. ही पचरस्ट्स्थती नष्ट झाली पाचहजे. 
प्रा. थॉम्पसन यानंी बाबासाहेबािें हे आचि इतर चविार लंडनला गेल्यानंतर “स्वातंत्र्यासाठी भारताल य द्धात 
प्रवशे द्ा” या अथाच्या गं्रथात समाचवष्ट केले. हा गं्रथ १९४० मध्ये प्रचसद्ध झाला. आंबेडकर हे भारतातील १२ 
उत्कृष्ट लोकापंकैी एक आहेत आचि ते अस्पृश्यािें अनचभचषक्त राजे आहेत. त्यािंी चवद्वता इतकी थोर आहे की, 
त्यानंी सहज काहीतरी चलचहले तरी ते चवद्ाचपपासूनी लक्षपूवसक वािाव.े त्यात त्यानंा ज्ञानज्योतीिा चदव्य 
प्रकाश चदसले. अशा आशयािे उद्गार प्रा. थॉम्पसन् यानंी आपंल्या गं्रथात काढलेले आहेत. ते मी येथे उद्धतृ 
करतो:– 

 
“The best known leader of the Scheduled Classes is Dr. Ambedkar, an olumnus of 

German and American Universities, as well as of Bombay. He has or once had, his own 
grievance against us over his ease. He is a Mahar, (hereditarily a leather worker) and on the 
memorial at Koregaon, where in 1818 it was fought an action which colonel Tod styled “the Indian 
Thermophylae”, I am told that half the names of the Indian dead are those of Maharas. His father 
and grand-father were sepoys, but the Government in defence of caste prejudices, in 1892 
ceased to recruit Mahars for the Army. Ambedkar became a lawyer, and incidentally a master in 
his own vigorous and individual fashion of the English language. He is a mass exhilarating 
polemist, utterly fearless with a wide command of the unexpected and devastating illustration — 
historical or otherwise — and his energy flies so swiftly that it produces by the way most effective 
results. Speaking of, the little influence that his enemies attacks had on him, he said — looking 
fiercely at me, “In fact I am not only hide bound! I am skin-flint!” He is. If anything by Ambedkar 
comes your way read it, and you will understand, why he often makes orthodox Hindus hopping 
mad. He is one of the dozen, most astonishing men in India. 

 
It is often said that India must not be allowed to Govern herself because without us the 

scheduled classes will have such a bad time. 
 
What does Ambedkar think? In his presidential address (All India Depressed Classes 

Congress, August 1930) he said, 
 
“I am afraid that the British choose to advertise, our unfortunate conditions, not with the 

object of removing them, but only because such a course serves well as an excuse for retarding 
the political progress of India. Before the British came you were in the loathsome condition due to 
your untouchability. Has the British Government done anything to remove your untouchability? 
Before the British you could not draw water from the village well. Has the British Government 
secured you the right to the well? Before the British you could not enter the temple. Can you 
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enter now? Before the British you were denied entry into the Police force. Does the British 
Government admit you in the force? ....... Those who have held so much power over the 
country for such a long time, must have done some good. But there is certainly no fundamental 
improvement in your position. So far as you are concerned, the British Government has adopted 
the arrangements as it found them and has preserved them faithfully in the manner of the Chinese 
tailor, who when given an old coat of pattern, produced with pride an exact replica with patches 
and all your wrongs have remained as open sores and they have not been righted ........ 

 
It is only in the Swaraj Constitution that you stand any chance of getting the political 

power, into your own hands, without which you cannot bring salvation to your people.” 
 
He has fought with skill and uncanny success, to get for the scheduled classes 

representation far in excess of what anyone ever expected they would get. 
 
He is a realist, when some kindly Brahman publicly washes some scores or hundrends of 

untouchables in the Ganges. Ambedkar comes accross with no bouquet of thanks. Nor is he 
excited when a South Indian Raja opens a temple or two (to be carefully recleansed after the 
untouchables have gone home). What the scheduled classes want is practical help. The day 
when we might have given it has gone by. Ambedkar wants dominion status right enough, 
though the scheduled classes and he himself in particular are often cited as being against it. 
What these classes want is enough to eat and decent human status ........” 

 
— (Enlist India For Freedom. pp. 74-76, 
by Edward Thompson, 1940). 

 
म ंबईत ए आय. सी. सी. िी बैठक भरली तेव्हा गाधंीजींनी आपल्या भाषिातं असे म दे्द माडंले की, 

य द्धचवरोधी प्रिार करण्यास आपिासं स्वातंत्र्य हव,े आचि मन ष्ट्य व पैसे प रवनू भारतीयानंी य द्धाला मदत करू 
नये. गाधंीजींिा हा दृष्टीकोन र्फार महत्त्वािा व सामान्य मािसाला आकलन न होिारा आहे, आचि या भाषिाने 
गाधंीजींनी सचवनय कायदेभगंािी िळवळ डावलण्यािा राजकीय डाव टाकला आहे. असा या भाषिािा अथस 
काही जिानंी लावलेला आहे, तो आपिाला मान्य नाही’ अशा आशयािे चविार डॉ. आंबेडकर यानंी 
टाईम्समध्ये आपले पत्र प्रचसद्ध करून प्रगट केले. य द्ध हे प्रहसामय आहे. त्याला मदत न करिे अप्रहसावादी 
लोकािें कतसव्य आहे या गाधंीजींना दृष्टीकोनाबद्दल बाबासाहेबानंी असे चविार माडंले की, प्रहसा करिे हे वाईट 
आहे हे खरे पि य द्धात प्रहसा अटळ आहे. प्रहसेला चवरोध करिाऱ्या सदसद्चववकेवादी लोकानंा सैन्यातं भरती 
न होण्यापासून सवलत चमळेल. पि त्याला चबगर सैचनकािें काम कराविे लागेल. त्याला य द्धचवरोधी िळवळ 
करता येिार नाही. ही तास्ट्त्वक पचरस्ट्स्थती अप्रहसावाद्ानंी लक्षात घ्यावी. य द्धातं यशस्वी झालेल्या पक्षाने 
पराचजत शत्रूवर अन्यायाकारक व अपमानास्पद अटी लादिे, ही अघोरी प्रहसा होईल. िालू य द्धािा शवेट 
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झाला व चवजेत्यानी चजतावर अन्यायकारक अटी लादाल्या, तर अप्रहसावाद्ानंी त्या अघोरी प्रहसेचवरुद्ध 
प्रािाचंतक उपोषि कराव.े अप्रहसावादी गाधंीजींना हा मागस मोठ्या आहे. तो न िोखळता ते व्हाईसरॉयबरोबर 
ििा करण्यािी वळे मागून घेतात, हे त्यानंा योग्य नाही. भारत स रक्षा कायद्ाचवरुद्ध िळवळ करण्याच्या हेतूिी 
व्हाईसरॉबरोबर ििा करिारा हा जो चवषय प्रगट केलेला आहे तो वस्त तः खरा नाही. ििा करण्यािा त्यािंा 
चवषय द सरा आहे. तो म्हिजे चब्रचटश सरकारने काँगे्रसच्या हाती सत्ता चदली नाही तरी िालेल. व्हाईसरॉयच्या 
हातातं ती सत्ता जास्त दृढ केली तरी िालेल, पि भारतातंील अल्पसंख्याक लोक व काँगे्रसेतर राजकीय पक्ष 
याचं्या हातातं ती सत्ता जाऊ देऊ नये, हा तो चवषय आहे. आचि ही सत्ता जर चब्रचटश सरकारने या लोकाचं्या 
हातातं चदली तर काँगे्रस चब्रचटशाचं्या चवरुद्ध सचवनय कायदेभगंािी िळवळ करील, हे व्हाईसरॉयना 
सागंण्यासाठी गाधंीजी त्यािंी भेट घेऊ इस्ट्च्छतात. असे बाबासाहेबानंी मत प्रदर्मशत केले. ९ सप्टेंबरला मद्रास 
येथे श्री. राजगोपालािारी यानी जे भाषि केले त्यािा वृत्तातं प्रहदू पत्रातं प्रचसद्ध झालेला आहे. त्या भाषिातं 
त्यानंी या म द्ाला उिलून धरलेले आहे. व्हाईसरॉयिे मंत्रीमंडळ वाढचविे या सबंंधी व्हाईसरॉयने वक्तव्य 
प्रचसद्ध केलेले आहे. या मंत्रीमंडळात अल्पसंख्याकंािें काँगे्रसत्तर पक्षािें लोक व्हाईसरॉय घेिार हे उघड आहे. 
या चवरुद्धि गाधंीजी व काँगे्रस यािंा रोख आहे. गाधंी व काँगे्रस यािंा हा दृष्टीकोन लोकशाहीला धरून नाही. 
१९२३ मध्ये पालसमेंटात कोिताही पक्ष अचधक संख्येने चनवडून आलेला नव्हता. ह जूरपक्ष २५५, मजूर पक्ष १९१ 
आचि उदारमत्तवादी पक्ष १५८ असे उमेदवार चनवडून आलेले होते. तेव्हा चम. ॲसचिथ यानंा सरकार बनविे 
कठीि नव्हते कोित्यातरी एका पक्षाशी करार करून ते प्रधान होऊ शकले असते. जे लोक जीिसमतािे होते ते 
चम. ॲसचिथ यानंा एकसारखे सागंत की, काहीही करा पि मजूर पक्षाशी करार करून त्याच्या हाती सत्ता देऊं 
नका. पि ते लोकशाहीचप्रय चम. ॲसचिथ यानंी ऐकले नाही. ते म्हिाले, मजूर पक्षाला बाजूला सारले तर 
देशातं वगसकलह ध मसत राहील. त्यानंी मजूर पक्षाशी करार केला व मजूर पक्ष सत्तारूढ झाला. काँगे्रस व गाधंी 
यानंा जर लोकशाही प्रस्थाचपत करावयािी असती तर त्यानंी ॲसचिथप्रमािे दृचष्टकोन स्वीकारला असता. 
आचि व्हाईसरॉयच्या मंत्रीमंडळातं सवस पक्षािे आचि जमातीिे प्रचतचनधी घ्या आचि काँगे्रसलाही घ्या, असे 
त्यानंी व्हाईसरॉय यानंा स िचवले असतें. पि त्यानंा काँगे्रसचशवाय कोिाच्या हातातं राज्यसत्ता जािे पसंत 
नाही. यािा अथस हाि की भारत देशातं लोकशाही स्थापिे हे काँगे्रसिे ध्येय नाही म्हिजे भारत लोकशाही 
राज्याला लायक नाहीं. या द ष्ट चविारािंी कट  र्फळे कॉगें्रसेतर पक्षानंा िाखावयास चमळतील ती जेव्हा ंभारतािी 
राज्यघटना तयार करावी तेव्हा!ं काँगे्रस आपले चहत करील अशा भरवशावर जे अल्पसंख्याकं लोक राचहलेले 
आहेत त्यािें डोळे त्या वळेी उघडतील व आपि आपली आत्मविंना करून घेतली हे त्यानंा कळून येईल. 

 
बाबासाहेबाचं्या पत्रातंील मजकूरािा आशय वरीलप्रमािे होता. ते पत्र मी येथे देतो : — 
 

“Meaning of the Congress Decision” 
 

Dr. Ambedkar On Mr. Gandhi’s Object. 
 

Sir: — Two views are prevalent in Bombay about Mr. Gandhi’s performance at the A.I.C.C. 
meeting held in Bombay. 
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One is that the performance of Mr. Gandhi was the cleverest, something beyond the ken 
or ordinary mortale, and that by his performance Mr. Gandhi has avoided the turmoils of civil 
disobedience. To me both these views appear most astounding. That the public should form it’s 
views on such vital matters in such a facile manner is a sad commentary upon it’s thinking 
capacity, especially of the Hindu public, I cannot see how Mr. Gandhi has by his project avoided 
civil disobedience. It is true Mr. Gandhi is asking for liberty to preach against the war, to tell 
people that they should not take part in the war or help it’s furtherance either by supplying men or 
money. But what does this mean? To my mind it means nothing but Civil Disobediance of the 
Defence of India Act. How the Hindu public can interpret Mr. Gandhi’s project as not amounting 
to civil disobedience is beyond my comprehension. 

 
VERY BAFFLING 

 
What is, however most baffling in the whole situation is the audacity of Mr. Gandhi to call 

upon the Viceroy and the absolute certainty of the Viceroy giving him an interview. 
 
A man with much less intelligence than Mr. Gandhi realies what nothing can be more 

ridiculous than to go to the Viceroy to ask his permission to break the Defence of India Act. lt 
cannot be beyond the knowledge of Mr. Gandhi that he is asking something far in excess of what 
has been conceded to conscientious objectors in England or America. All that conscientious 
objects has been given is that he will not be forced to join the combatant service. He has not 
been given exemption from non-combatant service nor has he been given any liberty to preach 
against the war which is going on. It cannot be beyond Mr. Gandhi to appreciate that while all 
thinking men must hate the use of force, a distinction has to be made between the use of force to 
put down force and to use the victory obtained by force to impose ignoble and injust terms upon 
the vanguished. 

 
It seems to me that the root of the evil is not in the use of force but in the misuse of 

victory. Mr. Gandhi and all pucifists and believers in non-violence will do a lasting service to 
humanity if they went on a fast unto death when peace is announced if the terms of peace offered 
to the vanguished are ignoble and unjust. The pacifist, it seems to me, has misunderstood his 
mission. His fight must be against a base peace, and not against force. By calling upon people to 
abjure the use of force the pacifist is only helping those who will insist on using force to victory. 
All this must be quite intelligible to Mr. Gandhi.  
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I am therefore quite certain that Mr. Gandhi is not going to the Viceroy on such a fool’s 
errand Mr. Gandhi is going for a totally different purpose. He is going to tell the victory that the 
Congress will not mind if power is not given to the congress, and that the Congress will tolerate 
the situation if power is retained by the Viceroy and the bureaucracy. But the Congress will start 
civil disobedience and fight the British Government if the British Government plans to transfer 
power to the minorities and other non-Congress parties in the country. That this is the force 
which aminates the Congress is clear from the speech made by Mr. C. Rajgopalachari on 
September 9 at Madras. In that speech Mr. Rajgopalachari according to The Hindu said ; “Had 
he by any misfortune been the Viceroy, he would under present conditions, have prefered to 
carry on the administration in the old way than courting fresh troubles that were bound to follow 
by deciding to proceed with the present plan of forcing the rule of minorities over the majority. 

 
CONGRESS MOTIVE 

 
The basis of this sudden call to arms by the Congress lies in its desire to force the Viceroy 

into abandoning his project of installing the minorities and other non-congress parties in the 
expanded executive council. This threat of civil disobedience has no other purpose : That the 
Congress is fighting for the cause of the country is humbug. The Congress is fighting to obtain 
the keys of power in it’s own hands. That the Congress is fighting for freedom of speech is 
equally humbug. The Defence of India Act has been in existence for one whole year. The toil it 
has taken is detailed by the recent report of the Civil Liberties Union. If Mr. Gandhi felt that the 
Defence of India Act had deprived the country of his liberty to speech, why did he not start his 
civil disobedience immediately after the act was passed? Why did he wait for a year? Why this 
revolt after the Viceroy’s statement that Government must now be carried on with the help of the 
representatives of the minorities and other parties in the country? There is no answer. The 
hardship caused by the Defence of India Act is only an excuse put forth by the Congress to 
clothe the torpedoing of the Viceroy’s plans and to prevent the minorities and others from getting 
political power. 

 
BRITISH EXAMPLE 

 
Such are the springs of Congress action. It may be good tactics and, if the Congress 

suceeds, it will provide additional proof that the British, having established a parliamentary 
system of Government will not risk being in the bad books of a party that is popular. But is it 
statesmanship? In this connection one is reminded of the action of Mr. Asquith in 1923. In the 
1923 dections no one party had a majority. The Conservatives had 255, Labour 191, and Liberals 
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158. As the leader of the liberals, three courses were open to Mr. Asquith : (i) to support the 
conservatives; (ii) to support Labour; or (iii) to take office himself relying on Conservative 
support. Appeals were made to Mr. Asquith to enter into a compact with the tories and thereby 
prevent Labour from getting into power. But so far from being tempted by these suggestions Mr. 
Asquith was averse to any such plot. His reasons were first of all that it would be Seriously 
harmful to the national interest and an incitement to class antagonism for the two middle-class 
parties to combine together to deprive Labour of an opportunity to rule. If Congressmen deprive 
the minorities of their opportunity, they will, I hope, realise that they are purchasing their victory 
at great cost. If they do not realise it now, they will realise when parties meet to revise the 
constitution. By the action of the Congress, two things have become abundantly clear. First that 
British Parliamentary Government is unsuited in this country. Secondly that anyone who leaves 
an important safeguard to a gentleman’s agreement for it’s guarantee will do so at his peril. 

 
DR. B. R. AMBEDKAR” 

(The Times of India, Monday, 24-9-40) 
 
पचहले महाय द्ध संपल्यानंतर य रोपमधील बह तेक देशानंा वाटू लागले की लोकशाहीप्रिीत राज्य 

देशाला व समाजाला चहतावह नाही. रचशयाने कम्य चनझमिे तत्त्वज्ञान स्वीकारले आचि हेि सवस देशानंा तारक 
होय असा प्रिार िालचवला इटलींत रॅ्फचसझम स रू होऊन न्या देशानेही तोि प्रिार िालचवला. जमसनीत 
नाझीझम स रू होऊन त्या देशानेचह तोि प्रिार िालचवला. ळेम ाय य रोपात, लोकशाही, साम्यवाद व 
दंडूकेशाही (रॅ्फचसझम व नाझीझम) असे तीन गट उत्पन्न झाले. आचि ते परस्परािें हाडवैरी झाले. दंड केशाही 
गट लोकशाही व साम्यवाद यानंा नष्ट करण्याच्या घोषिा करंू लागला. चहटलर व म सोचलनी यानंी लोकशाही 
गट नष्ट केला तर ते आपिालाही नष्ट करतील अशी स्टाचलनला चभती वाटत होती; आचि त्या दोन 
दंड केबहाद्दरानंी स्टालीनिा साम्यवाद नष्ट केला तर ते आपिालंाही नंतर नष्ट करतील, अशी भीती लोकशाही 
राष्ट्रानंा वाटत होती. या तीन गटािंी स्पधा स्वशक्ती वाढचवण्यासाठी स रू झाली. इटलीने अचबचसचनयावर 
स्वारी करून नो देश आपल्या विसस्वाखाली आिला. जमसनीने पोलंड झेकोस्लोव्हाचकया ऑस्ट्स्रया हे देश 
प्रजकले व द सऱ्या महाय द्धाला तोंड लागले. जमसनी व इटली याचं्यावर इंग्लंड व फ्रान्स या देशानंी य द्ध प कारले 
(३-९-३९) जमसनी व रचशया यािंा मतै्रीिा करार झाला होता (ऑगस्ट १९३०). म्हिून रचशया य द्धातं पडला 
नाही. पि या करारािा भगं जमसनीने केला व रचशयावर स्वारी केली तेव्हा रचशयाने जमसनी व इटली 
याचं्याबरोबर य द्ध प कारले. हे द भरेम हाय द्ध साम्राज्यवादी राष्ट्रािें आहे, म्हिून त्यातं भारत भाग घेिार नाही; 
असा भारतीय राष्ट्रसभेने प कारा केला. सात प्रातंातील काँगे्रस मंत्रीमंडळानंी १९३९ च्या नोव्हेंबरमध्ये राचजनामे 
चदले. जोपयंत रचशया या य द्धातं पडला नाही. तोपयंत प्रहदी कम्य चनस्ट पाटी असा प्रिार करीत असे कीं हे 
रक्तचपपासू साम्राज्यवाद्ािें य द्ध आहे, त्याला कामगारानंी मदत करू नये. स्वतंत्र मजूरपक्ष या य द्धाला सवांनी 
मदत करावी, असा प्रिार करीत असे. काँगे्रस व कम्य चनस्ट पाटी यािंी भचूमका कशी ि कीिी आहे आचि स्व. 
म. पक्षािी भचूमका कशी बरोबर आचि पचरिामी देशाला व पयायाने सवस जगाला चहतावह आहे याबद्दल साधक 
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बाधक माचहती देऊन बाबासाहेबानंी जनतेच्या ९-११-४० च्या अंकात (पा. ४-५) एक अग्रलेख व स्र्फ ट 
चलचहले. ती दोन्ही मी खाली उधृत करीत आहे : — 

 
“क्रातंीची उपासना कां ध्येयाचे रक्षि” 

 
दर वषी ता. ७ नोव्हेंबर हा चदवस रचशयन राज्य्ातंीिा चदवस म्हिून जगातंील सवस कामगार 

उत्साहाने साजरा करतात. प्रहद स्तानमध्ये रचशयन ्ातंीिे िहाते व उपासक जरी प ष्ट्कळ नसले तरी बरेिसे 
आहेत असे म्हिावयास काहंी हरकत नाही व ते देखील हा चदवस प्रहद स्थानमध्ये मजूर लोकानंी साजरा करावा 
अशा प्रकारिा प्रयत्न करीत असतात. त्याप्रमािे थोड्या बह त प्रमािातं तो प्रहद स्थानमध्ये या वषी साजरा 
करण्यातं आलाि. 

 
रचशयामध्यें प्रस्थाचपत करण्यातं आलेल्या कम्य चनस्ट समाज पद्धतीसंबधंाने, कोिािे काहंी मत असो, 

परंत  रचशयन ्ातंीिा चदवस मानवी समाजाच्या इचतहासामध्ये अत्यतं महत्त्वािा चदवस आहे. याबद्दल कोिाही 
स जाि मािसाला शकंा असेल, असे आम्हाला वाटत नाही. स रुवातीपासून आतापयंत मानवी समाजाच्या 
जीवन्माच्या इचतहासातींल टप्पे शोधून काढण्यािा कोिी जर प्रयत्न केला, तर फ्रें ि राज्य्ातंीिा चदवस हा 
पणहला टप्पा आहे, हे कोिासंही कबूल कराव ेलागेल. मानवी समाजाच्या इचतहासातं समाजािी रिना प्रथम 
समता आचि स्वातंत्र्य या तत्त्वावंर झाली पाचहजे अशी घोषिा जर पचहल्या कोिी केली असेल तर ती फ्रें ि 
्ातंीकारकानंी केली आहे. या फ्रें ि ्ातंीच्या पूवी समाजािी रिना ग लामचगरीच्या तत्त्वावर आधारलेली होती. 
श्रेष्ठ, कचनष्ठ, वरिा, खालिा या भेदभावाने समाजािे बंधारि रिण्यातं आले होते. त्यातं असंख्य दचरद्री व 
चनर्मवद् जनानंा स्वातंत्र्यािी माचहती नव्हती. नव्हें, त्यािा हक्कचह त्यानंा नव्हता. श्रम करिे, धनोत्पादन करिे 
आचि ते मालकासं देिे व मालक देईल त्यावर जगिे याचशवाय त्याचं्या स्वतःच्या माि सकींत व जीवनातं काहंी 
अथस नव्हता. दाचरद्र्याच्या गतेत सापंडल्याम ळे संस्कृतीिा स गंध त्यानंा ठाऊक नव्हता व त्याम ळे श्रीमंतापासून 
समतेच्या वागि कीिी त्यानंा कोित्याही प्रकारिी अपेक्षा नव्हती, नव्हे हक्कही नव्हता. या असमानतेिे समूळ 
उच्चाटन करून समतेच्या व स्वातंत्र्याच्या तत्त्वािा प रस्कार केल्याम ळे फ्रें ि ्ातंीिा चदवस, तो जरी पाळण्यात 
येत नसला, तरी त्यािे महत्व र्फार मोठे आहे. फ्रें ि ्ातंीनंतर रचशयन ्ातंीिा चदवस हा मानवी समाजाच्या 
चवकासाच्या इचतहासातंील दुसरा टप्पा आहे. एका दृष्टीने पाचहले असतानंा रचशयन ्ातंी व फ्रें ि ्ातंी यािंा 
चनकटिा संबंध आहे. फ्रें ि ्ातंीत सामाचजक समता व सामाचजक स्वातंत्र्य याचं्यावर भर देण्यातं आला होता. 
आर्मथक स्वातंत्र्य व आर्मथक समानता याकंडे द लसक्ष करण्यातं आले होते. आर्मथक स्वातंत्र्य व आर्मथक समानता 
प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न झाला नव्हता व जो झाला होता तो अयशस्वी झाला. रणियन क्रातंीचे महत्व जर 
कोित्या एका गोंष्टींत साठंचवलेले असेल, तर ते आर्मथक स्वातंत्र्य व समानता प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न 
केल्याम ळेि होय हा कायस्म काहंी लहानसहान नव्हे. आर्मथक समानतेचशवाय सामाचजक समता व सामाचजक 
स्वातंत्र्य ही दोन्ही र्फोल आहेत, हे फ्रें ि ्ातंीिा इचतहास जो कोिी पचरचशलन करुन पाहील त्याला कळून 
ि केल. ज्याला धन नाही त्याला मान नाही. ज्याला धन नाही त्याला स्वातंत्र्य नाही, कारि त्याला पोटाकचरता ं
द सऱ्यावर अवलंबून राचहल्याचशवाय मागस नाही. जो परावलंबी आहे तो मन ष्ट्य केव्हाहंी स्वतंत्र असू शकत नाही. 
रचशयन ्ातंीकारकािें मागस सदोष अघोरी आहेत अशी त्ार करता येईल. समता प्रस्थाचपत करण्याकचरता ं
रचशयाने व्यक्तीस्वातंत्र्य नष्ट केले. असे करिे समाजाच्या धारिेच्या दृष्टीने योग्य आहे काय अशी चवरोधी वृत्ती 
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घेता येईल परंत  काहंी म्हटले तरी जेथे आर्मथक असमानता अपचरचमत प्रमािातं नादंत आहे तेथे खरे स्वातंत्र्य 
नाही ही गोष्ट सवांस कबूल करावीि लागेल. अशा पद्धतीने पहाता रचशयन ्ातंीिा कसा अन्योन्य संबंध आहे. 
व फ्रें ि ्ातंीपेक्षा रचशयन ्ातंीिे महत्व जास्त का ंहे चदसून येईल. फ्रें ि ्ातंी ही पोळी आहे. रचशयन ्ातंी ही 
पोळीतले प रि आहे. फ्रें ि ्ातंी ही कळी आहे व रचशयन ्ातंी हे चवकास पावलेले रू्फल आहे. मन ष्ट्य मात्राच्या 
इचतहासातं त्यािें उदंड महत्त्व असल्याकारिाने रचशयन ्ातंीिा चदन फ्रें ि ्ातंीच्या चदनापेक्षा जास्त प्रमािात 
साजरा करण्यात यावा, हे सहाचजक आहे. 

 
वर साचंगतल्याप्रमािे रचशयन ्ातंीिे उपासक प्रहदूस्थानमध्ये अनेक आहेत. या उपासकामध्ये बरेिसे 

चकरकोळ, ढोंगी, पोटभरू असे लोक आहेत; परंत  त्या बरोबरि या देशातील राजकारिामध्ये अग्रभागी 
असलेले काहंी लोक आहेत, हेचह चततकेि खरे आहे. प.ं जवाहरलाल नेहरु, जयप्रकाश नारायि वगैरे 
राजकारिात प ढारी असलेले लोक या रचशयन ्ातंीिे उपासक आहेत. परंतु या रणियन क्रातंीच्या 
कहदुस्थानातील उपासकानंा आमचा असा सवाल आहे की, त म्ही र्फक्त हा चदवस साजरा करिार व स्वस्थ 
बसिार, का ंया रचशयन ्ातंीने ज्या तत्त्वानंा जन्म चदला त्या तत्त्वाचं्या संरक्षिाथस त म्ही प्रयत्न करिार? आज 
जे जागचतक य द्ध िालू झाले आहे त्या य द्धात तत्वािा लढा आहे, हे कोिीही नाकबूल करू शकिार नाही. 
एका बाजूला झोप्रटगशाही व द सऱ्या बाजूला लोकशाही असे पक्ष पडलेले ओहत. या लढ्यात रचशयन ्ातंीच्या 
उपासकानंा लोकशाहीच्या बाजूने लढून लोकशाहीिा चवजय करिे हे त्यािें कतसव्य कमस आहे, असे आम्हास 
वाटते. परंत  आश्चयािी गोष्ट ही की, जे लोक रचशयन ्ातंीिे उपासक म्हिून अचभमान बाळगतात तेि लोक 
ह्या लढाईमध्ये चब्रचटश सरकार लोकशाहीच्या वतीने लढत आहे, हे मान्य असूनही मदत करण्यास तयार 
नाहीत. नव्हे मदत करु नये म्हिून प्रिार करण्यािा त्यानंी िंग बाधंला आहे. ही वागिूक कशी चवचित्र व कशी 
चवसंगत आहे हे उघड आहे, रचशयन ्ातंीिे उपासक म्हिवनू घेत असताना स्वातंत्र्यािे व समतेच्या तत्त्वािें 
रक्षि करण्याकचरता या उपासकानंी प ढे येऊ नये, याला काय उत्तर असाव;े यािा प ष्ट्कळाना अिंबा 
वाटल्याचशवाय रहािार नाही. याला चवसंगतपिािे जे उत्तर देण्यात येते ते असे आहे. — ख द्द रचशया ज्याने 
समतेकरेता व स्वातंत्र्याकचरता जगामध्ये अघोर साधनािंा उपयोग करुन व अघोरीपिाच्या दूषिासं न 
ज मानता ्ातंी केली तोि रचशया आजच्या य द्धात लोकशाहीच्या वतीने लढण्यास जर चसद्ध नाही तर आम्ही 
या लढ्यात का ंभाग घ्यावा? ग रु वागेल तसेि चशष्ट्यानंी वागाव ेया चशष्टािाराप्रमािेि वागिे, हेि जर ध्येय 
असेल, तर ही चविारसरिी तकस श द्ध आहे हे मान्य कराव ेलागेल. या य द्धात रणियाची वतपिूक दुबोध आहे हे 
सवांनाच णदसण्यासारखे आहे. हे लढाईच्या स रुवातीसि ज्या साम्राज्यशाही जमसनीचवरुद्ध रचशयाने आज वीस 
वष ेपावतेो धमसय द्ध िालचवले होते त्याि साम्राज्यशाहीबरोबर तहनामा करून त्याने पोलंडवरती अचत्मि 
करून त्यािा चवच्छेद केला व त्यािे स्वातंत्र्य हरि करून त्या देशािा अधा भाग आपल्यात सामील केला. 
पोलंडिे स्वातंत्र्यहरि केल्यानंतर रचशयाने चर्फनलंडवर स्वारी केली व ५।६ मचहन्याच्या लढाईनंतर 
चर्फनलंडिेही स्वातंत्र्य नष्ट केले. चर्फनलंडिे स्वातंत्र्य नष्ट केल्यानंतर रचशयाने एस्थोचनया, लॅटस्ट्व्हया अशा 
बास्ट्ल्टक सम द्राच्या चकनाऱ्यावरती वास्तव्य करुन रहात असलेल्या स्वतंत्र राष्ट्रावरती घाला घालून त्यािेंही 
स्वातंत्र्य हरि केले. त्यानंतर काळ्यासम द्रावरतीं आपले विसस्व प्रस्थाचपत करण्याच्या हेतूने रचशयाने त्या 
भागाकडे आपली दृष्टी चर्फरचवली व रुमाचनयािा डब्ऱ्यजू या नावंािा जो प्रातं होता, तो न सत्या दमदाटीने 
चगळंकृत करून टाचकला. रणियाचा या मुलुखणगरीमुळे णहटलरला मोठाच िायदा झाला हे उघड आहे. 
जमसनीिी पूवस बाजूिी सरहद्द चनवेर झाल्याम ळे जमसनीला आपले सवस सैन्य व आपली सवस य द्धािी साम ग्री एकवट 
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करून जमसनीच्या पचश्चम सरहद्दीवरील राष्ट्रावंर मारा करण्यािे काम साधे व स लभ होऊन गेले. फ्रान्स, 
बेलचजयम, नॉवे, हॉलंड या देशानंा जमसनी या य द्धातं पायाखाली त डवू ंशकला यािी जबाबदारी पयायाने 
रचशयावरतीि पडते, असे चनदान आम्हासं तरी वाटते. रचशयाने जमसनीच्या पूवस चदशवेरती ही प ंडाई िालचवली 
नसती आचि जमसनीच्या ह क मशाहीस आळा घालण्यास जमसनीच्या पूवस बाजूवर जर रचशयाने हल्ला केला असता 
तर फ्रान्स, बेचलजयम, नॉवे, हॉलंड वगैरे जमसनीच्या पचश्चम सरहद्दीवरल्या राष्ट्रािें स्वातंत्र्य नष्ट झाले नसतेि. 
जमसनी या बनावाने हतबल होऊन उभय सरहद्दीवरतीं एकाि वळेी लढण्यास मात्र असमथस होऊन तह करण्यास 
उत्स क झाला असता. झाली ही गोष्ट चवपचरत झाली आचि ती चवपचरत होण्यािे कारि म्हिजे रचशयािे 
असमथसनीय धोरि होय; असे म्हटल्यावािून गत्यंतर नाही. जमसनीने फ्रान्स, बेचलजयम, नॉवे वगैरे पचश्चम 
सरहद्दीवरील राष्ट्रािें स्वातंत्र्य नष्ट केले इतकेि नव्हें तर, सवस बालकन राष्ट्रावंरती आपले विसस्व नव्हे 
स्वाचमत्व बसचवण्यािा उप्म िालवला आहे. झेकोस्लोव्हाचकयािा तर अंत झालाि आहे. रुमाचनया जमसनीने 
हस्तगत केला आहे. जमसनीिा साथी इटली याने ग्रीसवरती स्वारी केली आहे. हा सवस भाग जमसनी व इटाली या 
दोन राष्ट्राचं्या स्वाधीन झाला तर रचशयािी धडगत नाही चनदान त्यािी मोठी क िबंिा तरी होईल, ही गोष्ट 
रचशयन ्ातंीिे उपासकही कबूल करतील. कारि रुमाचनया व ग्रीस ही जर जमसनीच्या ताब्यातं गेली तर ज्या 
डाडानेसच्या सम द्रध नीवरती आज अनेक वष े रचशयािा डोळा आहे ती सम द्रध नी जमसनीच्या अचत्मिाम ळे 
टकीच्या हातून जाऊन जमसनीच्या हाती लागली तर त्याम ळे रचशयािा भलताि कोंडमारा होईल. रचशयाने 
केलेली म ल खचगरी एकेवळेी क्षम्य म्हिता येईल. जे जे प्रातं या लढ्यातं रचशयाने घेतले ते प्रातं एकेकाळी 
रचशयािेि होते. रचशयािे के्षत्र रचशयािे संख्याबल व आरमारी बळ कमी व्हाव ेया हेतूने गेल्या लढाईमध्ये 
रचशयािी त्या काळिी अनवस्था झालेल्या स्ट्स्थतीिा र्फायदा घेऊन हे प्रातं इंग्लंड व फ्रान्स यानंी तहाच्या वळेी 
रचशयापासून तोडून काढले व व त्यािंी स्वतंत्र राष्ट्रे बनचवली. ती रचशयाने या य द्धात परत घेतली व आपली 
आतािंी सरहद्द पूवीच्या सरहद्दीला नेऊन चभडचवली. हे िालू जमान्याच्या राजचनतीला मोठेसे चवसंगत आहे, 
असे म्हिता येिार नाही; परंत  येवढी म ल खचगरी संपल्यानंतर व माऱ्यािे प्रातं आपल्या सरहद्दीत सामील करुन 
ती सरहद्द बळकट करण्यािे कायस संपल्यानंतर रुमाचनया व ग्रीस या रचशयाला चजव्हाळ्याच्या असिाऱ्या 
प्रातंावर जमनीने मारा केल्यावर तरी रचशया आपल्या धोरिात बदल करील अशी आशा प ष्ट्कळानंा होती; परंत  
मॉस्कोहून ६ नोव्हेंबर रोजी सोस्ट्व्हयट सरकारच्या स प्रीम कौस्ट्न्सलिे अध्यक्ष कालीनीन यानंी मॉस्को शहरातील 
सोचवएतच्या सभासदापं ढे ता. २३ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या भाषिािा गोषवारा तारेने इकडे आला आहे. त्या 
भाषिावरून अशी आशा करण्यास काही आधार उरलेला नाही. त्या भाषिात त्यानंी असे स्पष्टपिे साचंगतले 
की, “ह्या लढाईत कोितीि बाजू घेण्यािा रचशयािा इरादा नाही. रचशया या लढाईत तटस्थ रहािार आहे.” 

 
एके काळी रचशयन ्ातंीिे प ढरी असे म्हित होते की, रचशयामध्ये समता प्रस्थाचपत करून भागिार 

नाही. तर ज्याप्रमािे चमशनरी लोक आपल्या धमािा प्रसार जगभर करीत असतात, त्याि प्रमािे रचशयाने 
आपले समतेिे तत्त्व जगभर प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे. याकचरता त्यानंी कोट्यावधी रुपये खिस 
करून सवस जगभर आपले हस्तक नेमून, त्याचं्या करवी समतेिी ्ातंी करण्यािे कायस मोठ्या नेमाने िालू केले 
होते. काचलचनन याचं्या भाषिावरून पहाता या धोरिात व िालू रचशयाच्या धोरिात जमीन अस्मानािे अंतर 
पडले आहे, हे उघड आहे. रचशया आज ध्येयाच्या दृष्टीने शून्यवत् झाला आहे. परंत  रचशयाने ध्येय सोडले 
तरीपि त्याने आपला स्वाथस का सोडावा हे समजिे कठीि आहे. ध्येयासाठी नको असेल तर रचशयाने लढू नये. 
पि ज्या डाडानेल्सच्या साम द्रध नीवरती रचशयािे प ढील भचवष्ट्य अवलंबून आहे त्याकचरता तरी रचशयाने का 
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लढू नये? केवळ इंग्लीश लोकािंा दे्वष म्हिून जर त्याचं्या बाजूला होऊन रचशयाला लढावयािे नसेल तर ती 
गोष्ट चनराळी आहे. या लढाईत इगं्रज लोकाचं्या मूखपपिाची कमाल आहे ही गोष्ट कोिालाही लपवनू ठेवता येिे 
शक्य नाही. त्यािंी वतसिूक अशी चवचित्र झाली आहे की, त्यानंा या लढाईत य रोपमधील एक देखील राष्ट्र चमत्र 
म्हिून उरले नाही. रचशयािा तर इंग्लंडने जन्मभर गेली वीस वष ेद्रोह केला व त्याला केवळ समतेच्या ्ातंीने 
अस्पृश्य मानून त्याच्याशी काहंी वष ेव्यवहार देखील बंद केला होता. परंत  एवढ्याम ळेि जर इंग्लंडला मदत 
करावयािी नाही असेि जर रचशयािे म्हििे असेल तर मग रचशया कोित्या तोंडाने चहटलरशी दोस्ती करंू 
शकतो हे आम्हासं उमग ूशकत नाही. चहटलरने रचशयािा दे्वश काहंी कमी प्रमािातं केला नाही. नाझी पाटीिी 
सारी उभारिी रचशयाच्या दे्वषावरतीि केलेली होती. रचशयािा नाश करिे हेि एक आपले ध्येय आहे, असा 
पाठ रातं्रचदवस चहटलर घोचषत होता. चहटलर सारख्या शत्रूशी जर रचशया कायाचनचमत्त सख्य करू शकतो तर 
तशाि प्रकारिे सख्य रचशया इंग्लंडशी का ंकरू शकत नाही, हे आम्हास कळत नाहीं. चहटलरिा वृक्ष वाढला, 
तर त्यािे सावट रचशयावर पडून रचशयािी वाढ ख ंटल्याचशवाय रहािार नाही, असा इशारा चदल्याखेरीज 
आमच्याने रहावत नाही. या लढाईतील रचशयािे वतसन कसे सदोष आहे, हे आम्ही वर साचंगतले आहे. ते 
रचशयन ्ातंीच्या काही उपासकानंा मान्य होईल. काहीना मान्य होिार नाही. परंत  रचशयन ्ातंीच्या सवस 
उपासकानंा आम्ही असा प्रश्न चविारू इस्ट्च्छतो कीं त म्ही रचशयन ्ातंीिी उपासना करीत बसिार की समतेच्या 
स्वातंत्र्याच्या ध्येयािे रक्षि करिार? ्ातंी मोठी की ध्येय मोठे यािा चनिसय सवांनी करून वागले पाचहजे. 
आचि ्ातंीपेक्षा ध्येय मोठे ही गोष्ट चनर्मववाद असेल तर रचशया काय करतो, काय न करतो याकडे लक्ष प रवीत 
ध्येयाच्या संरक्षिाथस सवांनी िालू लढाईत मनोभावाने भाग घ्यावा हेि सवांिे परम् कतसव्य ठरेल व तीि रचशयन 
्ातंीिी खरी उपासना ठरेल. 

 
“रचशया सागेंल तोि धमस, रचशया करील ते कायस, अशी अंध भक्ती चकती चदवस िालिार? 

रचशयापासून नेहमीि धडे घेत बसण्यापेक्षा ंि केल त्या वेळी रचशयाला धडा देिे योग्य होिार नाही काय?” 
 

स्र्फ ट खालीलप्रमािे 
 

“कामगारिाहीचा णवजय असो” 
 
ता. ७ नोव्हेंबर हा रचशयन राज्य्ातंीिा वाढचदवस आहे. या चदवशी जगातंील शतेकरी व कामकरी 

यानंी एकत्र येऊन कामगारशाहीिी घोषिा करण्यािा प्रघात आहे. म ंबईिे कामगार तरी हा चदवस कधीही 
चवसरिे शक्य नाही. काहंी वषापूवी म ंबईत होऊन गेलेल्या एक चदवसाच्या संपात याि चदवशी काँगे्रस शाहीने 
दोन कामगारािें बळी घेऊन आपल्या बेगडी अप्रहसेिे स्वरुप जगजाहीर केले होते. जगातील कोित्याही देशातं 
शतेकरी व कामकरी लोकािंीि बह संख्या असल्याने खरी लोकशाही जगातं नादंावयािी असल्यास 
कामगारशाहीिाि उदय व्हावयास हवा यातं शकंा नाही. जगातंील मानवी समाजातं ्ातंी यशस्वी व्हावयािी 
तर खऱ्या लोकशाहीिा म्हिजे अथाति कामगारशाहीिा जगात प्रिार व्हावयास हवा आहे. या दृष्टीने पहाता 
जगात आजवर झालेल्या ्ातं्या र्फोलि ठरिार आहेत. इंग्लंडात ्ातंी होऊन इंग्लंडिी राज्यसूते्र र्फक्त 
धचनक वगाच्या हातात गेली व खरी लोकशाही अस्ट्स्तत्वात येिे ही गोष्ट द रापास्ति होऊन बसली. फ्रें ि 
राज्य्ातंीने ‘समता’ स्वतंत्रता व बंध ता’ या लोकशाही तत्वािंी घोषिा केली. पि भाडंवलदाराच्या हातात 
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राज्यसत्ता जाऊन ती घोषिाही र्फोलि ठरली. रचशयन ्ातंीने एक पाऊल प ढे टाकले आहे, असे म्हिावयास 
हरकत नाही. पि रचशयातील ्ातंीने भाडंवलशाहीिा बंदोबस्त केला असला तरी रचशयामध्ये एकंदर कामगार 
वगाच्या हातात राज्यसत्ता आलेली नाही, हे त्या ्ातंीिे एक मोठे वैग ण्य आहे. रचशयामध्ये सवस राज्यसत्ता एका 
सोटेशाही पक्षाच्या हाती आहे; तोवर त्या देशातंही खरी कामगारशाही चनमाि झाली आहे असे कदाचप म्हिता 
येिार नाही. जगातं खरी कामगारशाही व्हावयािी असल्यास चतिा पाया लोकशाहीच्या तत्वावरि रिला गेला 
पाचहजे. ह क मशाहीच्या सोटेशाहीने चनमाि झालेली ्ातंी ही कधीही चिरस्थाही होिे शक्य नाही. 

 
वरील चविारसरिी खरी असल्यास आपिास जी कामगारशाही हवी आहे ती लोकसत्ताक 

समाजसते्तच्या तत्वावर आधारलेली असावयास पाचहजे. आपिास हव्या असिाऱ्या लोकशाही कामगारशाहीने 
मूठभर भाडंवलदारापासून व सोटेशाहीपासून अचलप्त रहावयास हव.े असे झाल्याचवना एखाद्ा नामधारी 
कामगारशाहीने कामगारवगािे खरे कल्याि होिे, मृगजळाने तहान भागचवण्याइतकेि अशक्य आहे. म्हिून 
जगात खऱ्या नव्या कामगारशाहीिा संभव होिे असल्यास जगातील लोकशाही राष्ट्रानंी आपले भाडंवलशाही 
धोरि सोडावयास हवे व रचशयानेही आपले सोटेशाही धोरि टाकून द्ावयास हव.े असे झाले तर 
समाजसत्तवादी रचशया व लोकशाही राष्ट्र ेयाचं्या संगनमताने जगात नव्या य गाला स रुवात होईल असे वाटते. 

 
जागचतक कल्यािासाठी वर दशसचवल्याप्रमािे रचशया व जगातील इतर लोकशाही राष्ट्र ेयािें सहकायस 

घडून यावयास हव े आहे. पि आजतरी असा स योग येण्यािा संभव चदसत नाही. िालू लोकशाहीचवरुद्ध 
चहटलरशाही यामध्ये जे महाय द्ध िालू आहे त्यात रचशयाच्या स्टॅचलनशाहीिे जमसनीच्या चहटलरशाहीशी 
िागंलेि मेतकूट जमले आहे या पचरस्ट्स्थतीत लोकशाही राष्ट्रानंा एकाकीि चहटलरशाहीला तोंड देिे प्राप्त 
झालेले आहे. भावी कामगारशाहीच्या दृष्टीने पहाता आजिा प्रसंग आिीबािीिा आहे. चहटलरशाही चवजयी 
होऊन भावी जगात बळी तो कानचपळी हा न्याय सरास जारी होिार का लोकशाही यशस्वी होऊन जगात नव्या 
जगािी, नव्या जोमाने ‘स्वतंत्रता, समता व बंध ता’ या चत्रकालबाधीत तत्त्वावर प नघसटना होिार, हा प्रश्न िालू 
य द्धाने स टावयािा आहे. अशा या प्रसंगी सवस लोकशाही व कामगारंशाहीवादी म त्सद्ानंी िालू य द्धात 
लोकशाही राष्ट्रानािं शाचरचरक, मानचसक व आर्मथक अशी शक्य चततकी मदत करून ‘बळी तो कान चपळी’ या 
चहटलरशाही चपशाच्याला खोल गाडून टाकिे हेि त्यािें खरे कतसव्य होिार नाही काय?’ 

 
महाय द्धाला सहाय्य करुन लोकशाही वािवा, असा ज्या ज्या राजकीय पक्ष प ढाऱ्यानंी प्रिार केला 

त्यानंा साम्राज्यशाहीिे हस्तक आचि देशद्रोही अशा चशव्या चवरोधी पक्षानंी (काँगे्रस, कम्य चनस्ट, इत्याचद) 
चदल्या, त्यातल्या त्यातं अशा चशव्यािंा जास्त भचडमार बाबासाहेबाचं्यावर झाला. चहटलरने रचशयावर २२–६–
१९४१ ला हल्ला स रू केला. जमसनी व इंग्लंडिे य द्ध हे साम्राज्यवाद्ािें य द्ध होय, म्हिून त्याला कम्य चनस्टानंी 
सहाय्य करु नये, याबद्दल संदेश देिारे िोपडे (Soviet-German War) पॉचलट ब्य रोने १९४१ च्या ज लैत 
प्रचसद्ध केले. (The Communist Party of India, P. 80, by M. R. Masani, 1954) १९४१ च्या चडसेंबरमध्ये 
जपान व अमेचरका यानंी अन ्मे जमसनी व इंग्लंड, यािंी बाजू धरुन य द्धातं प्रवशे केला व य द्धाला जागचतक 
स्वरुप प्राप्त झाले. मग पॉचलट ब्य रोने ह कूम प्रचसद्ध केला की, हे जनताय द्ध यशस्वी करण्यास जगातील 
जनतेने इंग्लंड, अमेचरका व रचशया यानंा सहाय्य कराव े मग प्रहदी कम्य चनस्ट प्रश्नाने य द्धाला सहाय्य, 
करण्यासाठी प्रिार स रू केला व The People’s War (जनता य द्ध) व इतर वतसमानपते्र स रु गेली. जपानने 
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१९४२ च्या रे्फब वारींत प्रसगापूर आचि ९ मािसला रंगून काबीज केल्यानंतर य द्धाच्या सीमा भारताजवळ येऊन 
चभडल्या. याि स मारास स भाषिंद्र बोस यानंी जमसनी व जपान याचं्या सहाय्याने आग्नेय आचशयामध्ये आझाद 
प्रहदसेनेिी उभारिी करुन प्रहदूस्थानावर स्वारी करून इंग्रजानंा हाकलून देण्यािी तयारी िालचवली होती. 
नेताजी स भाष बोस यानंी “िलो चदल्ली” व ‘जय प्रहद’ या दोन रोमहषसक ब्रीद, घोषिा आझाद सेनेला चदल्या. 
नेताजीने भारतावर िाल केली तर आपि काय कराव ेअसा काँगे्रस व कम्य चनस्ट इत्यादी पक्षानंा पेंि पडला. 
या बाबतीत काँगे्रसने नक्की धोरि ८–८–४२ ला ठरचवले की, चब्रचटशानी प्रहद स्तान सोडून जाव,े मग आम्ही 
देशािे संरक्षि करू. कम्य चनस्ट पक्षाने य द्धाला सहाय्य करण्यािे ठरचवले होतेि. य द्धाच्या यशस्ट्स्वतेबद्दल जे 
पक्ष व लोक (काँगे्रस, सोशाचलस्ट, र्फॉरवडस ब्लॉक वगैरे) चवरोध करतात, त्यािें प्रयत्न हािून पाडण्यासाठी 
ग प्त व उघड कायस करण्यािे अचभविन–कम्य चनस्ट पक्षािे सरचिटिीस श्री. पूरििंद्र (पी. सी.) जोशी यानंी 
भारत सरकारिे गृहमंत्री श्री. रेचजनाल्ड मकॅस्वले यानंा चदले. या बाबतींत त्यािंा जो ग प्त पत्रव्यवहार झाला 
होता, त्यािा स्र्फोट श्री. एस. एस. बाटलीवाला यानंी केला. (चकत्ता, ८०–८४) 

 
इमारत रं्फड गोळा करण्यासाठी जी सभा भरली तींत समाजात रू्फट पाडिाऱ्या कायसकत्यांवर 

बाबासाहेबानंी िागंलेि कोरडे ओढले. त्यािा वृत्तातं असा : — 
 
“इमारत रं्फडािी जंगी जाहीर सभा िंदनवाडी, म ंबई येथे अस्पृश्यािें कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

याचं्या अध्यक्षतेखाली शचनवार ता. ७–१२–१९४० रोजी रात्रौ ८।। वाजता भरली होती. सभास्थानी तीन िार 
हजारावर जनसम दाय जमला जमला होता. या उपस्ट्स्थत झालेल्या जनसम दायाने डॉ. बाबासाहेबािें स्वागत 
टाळ्याचं्या प्रिंड कडकडाटात आचि ‘आंबेडकर कौन है? दचलतोंका राजा है, आंबेडकर प्रझदाबाद! थोडे 
चदनसे भीमराज” वगैरे स भाचषतानंी केले. सदर प्रसगंी श्री. मोहीते मास्तर, चब. का. उपशाम मास्तर, 
वडवलकर, प्रमढे पाटील, लोखंडे, गायकवाड, आमदार भाई चिते्र आचि वराळे साहेब वगैरे मंडळी हजर 
होती... 

 
...डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे... आपल्या भाषिातं म्हिाले की – 
 
आज आपि या चठकािी सभा करून मला आमंत्रि चदले याबद्दल मी आपले आभार मानतो. वास्तचवक 

मी कोिािेही आभार मानले नाहीत. त मिेि आभार का मानतो? कारि त म्ही आज दहाबारा वष े पावतेो 
सावसजचनक कायात भाग घेतला नाही, व मला शकंा होती की, येथील लोक झोपी गेले की काय? वगैरे गोष्टीिा 
थागंपतत्ताही नव्हता. आता आपि ही सभा घेऊन समाजकायाचवषयी आपली चजज्ञासा दाखवीत आहात. आचि 
म्हिून मी आपले आभार मानिे योग्य आहे. महाडच्या सत्याग्रहापासून काही मंडळींनी कोंकिी लोकािंा बूट 
काढला. ज्या लोकानंी तो काढला त्यािंी नाव े येथे सागंण्यािी जरुरी नाही. माझ्याप्रमािे त म्हालाही त्यािंी 
नाव े माचहत असतील. अशा लोकापैकी एखाद्ा मािसाने सावसजचनक िळवळीत भाग घेतला आहे अशी 
मनोदेवता मला साक्ष देत नाही. अशा लोकापंकैी काही मंडळीनी उघडपिे कोकिस्थ व देशस्थ भेद माजचवला 
आहे. या भेदभाने समाजािे कल्याि होिे तर दूरि राचहले, पि न कसान मात्र ताबडतोब झाल्याचशवाय 
राहिार नाही. हा भेदभाव उत्पन्न करिाऱ्या लोकानंी या दहाबारा वषात काही समाजचहतािी काये केली 
असती तर मला आनंद झाला असता. त्यानंी काही बोर्मडगे काढली असती, काही गरीब म लानंा स्कॉलरचशपा 
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देवचवल्या असत्या तरीही मला आनंद झाला असता. पि तसे काहीएक एसून उलट समाजात भेदचनती 
करण्यात येत आहे. कट  शब्द सागंिे मला प्राप्त होत आहे. येथे जमलेल्या मंडळींना मला एक श भसंदेश 
सागंावासा वाटतो आचि तो हा की, त म्ही देशस्थ, कोकिस्थ. कनाटकी, वायदेशी असा भेदभाव कराल तर 
त म्ही अधोगताला गेल्या वािून रहािार नाही इतके चदवस आपली अधोगती झाली. ती आता होऊ देता कामा 
नये समाजात भेदभाव करिाऱ्यानंा आपि चबलक ल थारा देऊ नका. त्याचं्याकरता मला कडक उपाय योजाव े
लागतील. त म्ही हे ओळखूनि की काय, आपसातील भेदभाव चवसरून ही अपूवस सभा घडवनू आिली. म्हिून 
मी आपले आभार मानिे योग्य आहे... 

 
...इमारतीच्या बाबतीत माझ्या अगोदरच्या दोन वक्त्यानी आपिास साचंगतले आहे. यापूवीचह मी 

इमारतीच्या बाबतीत दोन तीन चठकािी भाषिे केली आहेत. आपि ‘जनता’वािक असाल तर आपिालाही ते 
समजले असेल. माझ्या अगोदरच्या वक्त्यानंी जे साचंगतले त्यावरून त्यानंा माझे मनोगत समजले असे वाटते. 
इमारतीिी कल्पना येिे हे आवश्यक आहे ही इमारत देशावर जशी िावडी असते. तशी करावयािी नाही. 
देशावरच्या िावडीत कामधंदा न करिारे चरकामटेकडे महार लोक लोळत असतात तशा प्रकारिी इमारत 
करण्यािा माझा इरादा नाही, म ंबईत दगडिाळीमध्ये एक शकंरािे देऊळ आहे, तेथे बरेिश ेसाध लोक गाजंा, 
िरस वगैरे ओढून मठात गप्पागोष्टी सागंत बसत. या चठकािी प्रहद म सलमान रहात असत. ते एकमेकाचं्या 
चवश्वासातले होते. एके चदवशी देवळातील शकंरािी प्रपडी कोिीतरी र्फोडली तेव्हा ही प्रपडी म सलमानानंी 
र्फोडली असावी असे वाटिे साहाचजक होते. पि िौकशीअंती असे समजले की, ती देवळातील साधंूनी 
र्फोडली. म सलमानानंी र्फोडली नाही. बंधूनो! मला जी इमारत करावयािी आहे ती बकेार महाराजानंा चदवसा 
रात्री झोपण्यासाठी नव्हे. इमारतीचवषयीिा हेत  चनराळा आहे. तो जाििे म्हिजे द सऱ्या एका चवषयाकडे वळि 
घेिे भाग आहे. आपि अस्पृश्य दाचरद्र्याच्या गतेत सापडलो आहोत. आपल्याजवळ पैसा नाही. कोपर 
मोडल्याखेचरज भाकर चमळत नाही. पि आपिाजवळ संघटनेिे सामर्थ्यस र्फार दाडंगे आहे. त्याच्यावरि 
आपल्याला प्रचतपक्षाशंी दोन हात खेळाव ेलागिार आहेत. आपल्याला जे काही राजकीय हक्क चमळालेले आहेत 
ते आपल्यापासून चहरावनू घेण्यासाठी काँगे्रसही तयार आहे. काँगे्रसने मोठमोठ्या लोकानंा हतबल करून 
टाकले आहे. एके काळी ब्राह्मिेतर पक्ष अगदी बलाढ्य असा होता. त्यािा सत्यशोधक समाज मोठ्या जोराने 
काम करीत होता. गिपतीच्या उत्सवािे वळेेस ब्राह्मिािा गिपती चनराळा तर मराठ्यािंा गिपती चनराळा. 
त्यावळेेस ह्या मराठे लोकानंी ब्राह्मिानंा चिडचवण्यासाठी एक पालूपद तयार केले होते. ते ब्राह्मिानंा “हरसरस ब”ँ 
असे म्हित असत. परंत  जे ब्राह्मिेतर ब्राह्मिानंा चशव्या देत असत त्यािंी आता काय घडगत आहे? रा. ब बोले 
यानंी आपले आय ष्ट्य ब्राह्मिानंा चशव्या देण्यातं घालचवले. परंत  तेि बोले आता बॅ. सावरकराचं्या हाताखालिे 
माजंर झाले आहेत. तीि गोष्ट प ण्याच्या जेधेिी. ते आता प ण्यातंील एका ब्राह्मिाच्या हातातंील बाह ले झालेले 
आहेत. हा ब्राह्मिेतर पक्ष एवढा बलाढ्य होता पि तोि काँगे्रसच्या प ढे लोटागंि घालीत का ं गेला? त्यािे 
कारि एकि आचि ते म्हिजे हे की, त्याच्यामध्ये चवस्कळीतपिा. आमिी गत तशी नाही. आम्हालंा जे काहंीं 
चमळालेले आहे. त्यािा र्फायदा आम्ही आमच्या जातीकचरता करीत आहोत. आचि तेही कोिािे ग लाम. न होता 
हल्लीिे राजकारि र्फ कटिे नसते. गाधंींनी काँगे्रसिे राजकारि लढचवण्यासाठी एक कोट रुपये खिस केले. 
मागच्या इलेक्शनमध्ये मला हािून पाडण्यासाठी काँगे्रसने अगदी पराकाष्टा केली. इतर लोक जरी चनवडून 
आले तरी ते काँगे्रसला िालले असते. पि मला चनवडून द्ावयािे नाही, अशी काँगे्रसिी महत्त्वाकाकं्षा होती. 
आचि म्हिून वल्लभभाई पटेल यानंी त्याकचरता ३५,०००/– रुपये खिस केले. परंत  आपल्या समाजाच्या 
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एकीम ळे मी द सऱ्या नंबराने चनवडून आलो. पारशाचं्या बायानंी डॉ. चगल्डर यानंाि सॉचलड मते चदली नसती 
तर मी पचहल्या नंबराने पि चनवडून आलो असतो. म्हिून या वळेोवळेी होिाऱ्या चनवडिूकी लढचवण्यासाठी 
पैसा नसल्याम ळे आपली क िंबिा होण्यािा संभव आहे. तसे होऊ नये म्हिून या होिाऱ्या इमारती पासून 
आपल्याला प्रत्येक वषाला ५–६ हजार रुपये भाडे येऊ शकेल. त्याम ळे आपि आपल्या चनवडि की स्वतंत्रपिे 
लढवू ंशकंू. त्यािप्रमािे आपल्या समाजातील लोकानंा स्पृश्य समाजापासून गावंोगावी त्रास होत असतो. मला 
अशा गोष्टी बऱ्याि सागंण्यात येत असतात. परंत  मी काय करिार? त्याचं्याकचरता पैशािंी आवश्यकता असते. 
वकील लोक पैशाचशवाय कसे काम करू शकतील? म्हिून मला लोकाना मोठ्या पराकाष्टनेे सागंाव ेलागते की, 
‘बाबानो! त मच्यासाठी मी जास्त काहंी करू शकत नाही!’ ही गोष्ट खरोखरीि नाम ष्ट्कीिी आहे. म्हिून या 
इमारतीच्या उत्पन्नातून आपल्याला आपल्या लोकािंी थोडीर्फार तरी द ःखे चनवारि करता येतील. या इमारत 
रं्फडासाठी पैसा देण्यासाठीं आपिाजवळ श्रीमतं मािसे नाहीत म्हिून थेंब थेंब राजंिामध्ये टाकीत राचहल्याने 
ज्याप्रमािे राजंि भरतो त्यािप्रमािे आपि सवांनी थोडे थोडे पैसे देऊन हा इमारत रं्फड प रा केला पाचहजे. हा 
प्रश्न माझ्या अगर द सऱ्या कोिाच्याही स्वाथांिा नाही. ही इमारत म्हिजे सवस लोकािंी प ंजी आहे अशी आस्था 
मनात बाळगून आपि सवांनी मदत केली पाचहजे. ज्या लोकानंा २५ रुपयापयंत पगार आहे त्याचं्यासाठी मी 
दोन रुपये वगसिी ठेवलेली आहे. परंत  ज्या लोकानंा जास्त पगार आहे त्यानंीं मात्र प्रशगे मोडून वासरातं 
चशरण्यािा प्रयत्न करंु नये. त्या सवांनी एक मचहन्यािा पगार या कायासाठी हत्प्या-हत्प्याने चदला पाचहजे. 
त म्ही जन्मभर पैसे कमवनू आपल्या नातलगानंा पोसाल; सावकारािें पैसे भराल; दाचगनेचह कराल. तरी पि हे 
सामाचजक ऋि आपि द्ावयास पाचहजे. या कामामध्ये त म्ही हलगजीपिा करता कामा नये. मी आपिासं 
सरळपिे चवनंती करतो चतिा जर काही उपयोग झाला नाही तर कडक उपायािंा देखील प्रयोग करण्यास मी 
मागेप ढे पहािार नाही. हा उपाय कोिता तर जाचतबचहष्ट्कार. वाईट काम करिाऱ्या मािसास ज्याप्रमािे आपि 
वाळीत टाकतो त्याप्रमािे या कायाला मदत न करिाऱ्यासं वाळीत टाकले तर वावगे होईल असे मला वाटत 
नाही इतके सागंनू आपि या कायाला मदत करा असे परत एकदा सागंून माझे भाषि. सपंचवतो.” (जनता, 
१४–१२ ४० पा. १ व ५) 

 
“Thoughts’ on Pakistan” हा बाबासाहेबािंा ३८० पानािंा सवोत्कृष्ट ग्रथ ठॅकर स्ट्स्पकं अँड कं. चल; 

म ंबई १ या संस्थेने १९४० च्या चडसेंबर मध्ये प्रचसद्ध केला. तो भारत भषूि पे्रस ५७, स्ट्व्हन्सेंट रोड, दादर या 
छापखान्यातं छापलेला होता. प्रकमत दहा रुपये ठेवली होती. छपाईत बऱ्याि ि का होत्या. पाचकस्तान 
चनर्ममतीबद्दल म स्लीम लीगने लाहोर येथे २६–३–४० च्या अचधवशेनात जो ठराव मंजूर केला होता तो राजकीय 
दृष्टीने र्फार महत्त्वािा होता. तो ठराव असा :– 

 
Text of Resolution No. I, on future Constitution of lndia passed at the 27th annual session 

of the All India Muslim League held at Lahore on 22nd, 23rd and 24th of March, 1940. 
 

“(1) While approving and endorsing the action taken by the council and the working committee 
of the All India Muslim League, as indicated in their resolution dated 27th August, 17th and 18th 
September, 22nd October, 1939 and 3rd February, 1940 on the constitutional issue, this session 
of All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of Federation embodied in the 
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Government of India Act, 1935, is totally unsuited to and unworkable in the peculiar conditions of 
this country and is altogether unacceptable to Muslim India. 

 
(2) It further records it’s emphatic view that while the declaration dated 18th of October 1939 
made by Viceroy on behalf of His Majesty’s Government in reassuaring in so far as it declares that 
the policy and plan on which the Government of India Act, 1935 is based will be reconsidered in 
consultation with the various parties interests and communities in India, Muslim India will not be 
satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo and that no revised plan 
would be acceptable to the Muslim unless it is framed with their approval and consent. 

 
(3) Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no 
constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is 
designed on the following basic principle, viz., that geographically contiguous units are 
demarcated into regions which should be so considered, with such territorial readjustments as 
may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the 
North-Eastern and Western zones of India should be grouped to constitute “Independent 
States” in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. 

 
The adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the 

constitution for minorities in these units and in these regions for the protection of their religious, 
cultural. economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with 
them; and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority adequate effective and 
mandatory safeguards shall be specially provided in the constitution for them and other minorities 
for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights 
and interests in consultation with them. 

 
This session further authorises the Working Committee to frame a scheme of constitution 

in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective 
regions of all powers such as defence, external affairs communications, customs and such other 
matters as may be necessary.” 

 
(India’s problems of Her Future Constitution. pages 16-17, — A Collection of Essays by 
various authors, preface dated 7th October 1940, by M. A. Jinnah, and published by M. 
H. Saiyid, Mount Pleasant Road, Malabar Hill, Bombay.) 
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लीगच्या या ठरावा संबधंाने स्वतंत्र मजूर पक्षाने कोिने धोरि स्वीकाराव.े यािा चविारचवचनयम 
करण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाने एक सचमती नेमली चतिे अध्यक्ष बाबासाहेब होते. या सचमतीने जो अहवाल 
तयार केला तो प स्तकरुपाने प्रचसद्ध करण्यािे ठरचवले. ते प स्तक म्हिजेि हा गं्रथ होय असा आशयािी 
माचहती बाबासाहेबानंी सदर गं्रथाच्या प्रस्तावनेत चदली. 

 
पाचकस्तान चनर्ममतीिी मागिी राजकीय स्वरुपािी असली तरी चतच्या मागील भचूमका प्रहद  

म सलमानाच्या ऐचतहाचसक प्रािाचंतक झगड्यािी आहे, आचि प्रहदी राजकीय प ढाऱ्यानंी या भचूमकेिा सागंोपागं 
चविार करिे अटळ आहे, असे बाबासाहेबानंी इषारेवजा सूिना या गं्रथात केली. पाचकस्तानिी मागिी व चतिा 
पूवीपासूनिा इचतहास, त्यात येिारे व न येिारे प्रदेश, त्या प्रदेशातील सासं्कृचतक व आर्मथक परंपरा, 
पाचकस्तान चनमाि केले तर प्रहद  म सलमानानंा कोिते बरेवाईट पचरिाम भोगाव ेलागतील, न चनमाि केले तर 
त्या दोन जमातींना कोिते बरेवाईट पचरिाम भोगाव ेलागतील या सवस प्रश्नासबंंधी भरपूर ऐचतहाचसक आर्मथक 
आचि लष्ट्करचवषयक माचहती देऊन बाबासाहेबानंी हा गं्रथराज एका वषाच्या आत चलचहला. पक्षाच्या सचमतीिे 
नावं नाममात्र होते, हे उघड आहे. पाचकस्तान चनमाि करिे हेि पचरिामी उभय पक्षाला (प्रहदू-म सलमान) इष्ट 
आहे. असा बाबासाहेबानंी शवेटी चनिसय काढला. 

 
हा गं्रथ बाबासाहेबानंी रमाबाईना अपसि केलेला होता. आचि पचत्रका अत्यंत हृद् शब्दातं चलचहलेली 

होती. 
 

(“Inscribed to the memory of Ramu, as a token of my appreciation of her goodness of heart, her 
nobility of mind and her purity of character and also for the cool fortitude and readiness to suffer 
along with me which she showed in those friendless days of want and warries which fell to our 
lot.”) या पूवी त्यािें जे पािं गं्रथ प्रचसद्ध झाले होते. त्या सवात हा गं्रथ र्फार महत्वािा आचि रमाबाईच्या 
मृत्यूनंतर प्रचसद्ध झालेला. म्हिून तो त्यानंी आपल्या चप्रयतम रामूला अंतःकरिाच्या चशळेवर कोरून 
काढलेल्या भावनेने अपसि केला. 

 
या गं्रथािे समालोिन टाईम्सने २४–२–४१ च्या अग्रलेखाच्या बाजूच्या स्तंभात केले. ते 

वािल्याबरोबर त्याि चदवशी से्ेटरीएट मधील सवस काळे गोरे आय. सी. एस. ऑचर्फससस राजकीय प ढारी 
आचि म स्ट्स्लम लीगिे कायसकते यानंी गं्रथाच्या प्रचत चवकत घेतल्या हैदराबाद कडील भागातं एक हजार प्रचत 
चवकत घेण्यातं आल्या. 

 
टाईम्सिा या गं्रथावरील अचभप्राय सवस म द्ािंा साकल्याने चविार करिारा होता. हा गं्रथ भारतातील 

गेल्या वीस वषांच्या सामाचजक व राजकीय जीवनािे सत्य ऐचतहाचसक नागडे उघडे चित्र मनश्चक्षूप ढे उभे 
करतो, म्हिून भारताच्या भावी भचवतव्याबद्दल ज्यानंा काळजी वाटते अशा लोकानंी आचि चवशषेतः चब्रचटश 
म त्सद्दी व राजकारिी यानंी या गं्रथािा काळजीपूवसक अभ्यास करावा, म्हिजे त्यानंा भारतातील सवस प्रश्न 
सोडचवण्यािे ज्ञान प्राप्त होईल. असा अचभप्रायािा शवेट आहे. हा अचभप्राय म ळातूंनि मी येथे देतो : — 
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“DR. AMBEDKAR’S SURPRISING BOOK SUPPORT FOR 
THE PAKISTAN SCHEME” 

 
From a Correspondent 

 
Dr. Ambedkar’s monogram — Thoughts on Pakistan, by Dr. B. R. Ambedkar, M.A., 

Ph.D, D.Sc., Bar-at-Law (Thacker Spink & Co., Bombay) — contributes a careful 
dispassionate and stimulating study of a study of a subject of absorbing interest and vital 
importance Pakistan raises in the mind of the Indian nationalist either derision or indignation; and 
if it is discussed at all, it is discussed with more heat than light, more prejudice than 
understanding. Dr. Ambedkar handled the question with knowledge and courage, the strength of 
his criticism lies in his ability to look straight at fundamental facts without distortion or evasion, 
and the illuminating background of political and historical facts against which he has projected 
the problem. The idea of cutting up India into two separate divisions has been scoffed at as 
unworthy of serious note, but Muslim opinion of late has hardened on the point; and it is no 
longer possible to brush it aside as a mere council of despair, if not the phantasy of disgruntled 
fanatics. 

 
FAITH IN SEPARATION 

 
It may come as a surprise to many in Dr. Ambedkar’s opinion a scheme of separation 

anologous to, if not identical with, the Pakistah of the Muslim League brand within the framework 
of the British Commonwealth is invitable for the solution of the Indian problem. What is Pakistan? 
It is, in a word, the creation of separate ethnic or cultural states within suitable territorial 
boundaries, so as to avoid communal and cultural friction. It contemplates two Central 
Governments, one for Pakistan and another for Hindustan. On March 26, 1940, the Muslim 
League at Lahore session affirmed the basic principle that the areas in which Muslims 
predominate should be incorporated into an independent state, autonomous and sovereign. In 
concrete terms it means that the Punjab, the N.W.F. province, Baluchistan and Sindh in the 
North-West and Bengal in the East, should be incorporated as independent Muslim states. This 
suggestion arose out of the emphatic opinion of Muslims, that the scheme of Federation 
embodied in the Government of India Act of 1935, is unsuited to Indian conditions, and altogether 
unacceptable to Muslim India. Democratic Government based upon majority rule was always 
looked upon with distrust by the Muslims, who claim that their distrust has been justified by thirty 
months of actual experience of Congress rule in the provinces. They and other minorities assert 
that the safeguards provided in the constitution failed to protect the interests, or atleast appease 
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their sentiments. The constitution has been suspended in most provinces, and it would be idle to 
ignore the fact that so far as the Muslims are concerned the cry now is “never again”. What is 
the alternative? 

 
The answer of the Muslim League is Pakistan. This has naturally provoked the Hindu 

Mahasabha, into putting forward the slogan “Hindustan for the Hindus”. The latter legitimately 
argue that minority cannot dictate the political destiny of a country. Curiously enough, both argue 
upon the basis that there are two nations, not one, as the Congress assumes. 

 
The objections to the scheme of Pakistan are formidable and obvious. It destroys unity 

and ends up India into irreconcilable halves. It conlititutes a death blow to India’s political 
aspirations and would permanently check national Growth. It would link up North Western India 
with the solid block of Islamic states from Turkey to Afghanistan; and since the primary loyalty of 
the Muslims everywhere is to his religion, it would — so it is contended — be a standing menace 
to the security and liberty of Hindu India. 

 
Dr. Ambedkar meets the argument of Pakistan breaking up Indian unity by suggesting 

that his idea is a mere assumption, belied by the entire history of the country for eight centuries. 
There is, he says, no Indian nation — at any rate whatever promise there was of the development 
of a single nation has receded into background by reason of the extravagance of recent 
Congress activities, and bewildering political theories of Mr. Gandhi. Dr. Ambedkar examines the 
basic question of Indian unity and a single Indian nation skillfully and with a wealth of historical 
iilustrations. Whether one agrees with his conclusions or not, the candour and competence with 
which he approaches the subject are admirable. He holds up as a warning the lesson of the fate 
of other communities, in particular Turkey and Czechoslovakia. Popularly the main cause of 
disruption of Turkey is taken to be the rapacity of the European Powers. But the dismemberment 
of the Turkish Empire was accelerated and finally accomplished by the insistent nationalism of its 
componant parts. The nationalism of the Greek, the Serb, the Bulgar, and ultimately even the 
Arab, assorted itself; and Turkey — for long years the “Sick Man of Europe” — really become 
strong and self sufficient only when it cast off these alien elements. 

 
MILITANT NATIONALISM 

 
Similarly the destruction of Czechoslovakia is attributed to German aggression, but the 

real initial trouble was the intransigent nationalism of the slovaks. The malady of the world today. 
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Dr Ambedkar insists is the militant nationalism of different people which, as Mr. Sydney Brooks 
put it is the real enemy of Universal peace. 

 
Dr. Ambedkar seems to concede that Pakistan, with a certain amount of modifications, 

offers only practical solutions to Indias political problems. The case for constituting North-West 
India as a Muslim State is, in his view, exceptionally strong. It has always been very loosely 
connected with India proper. The author aptly compares it to a Wafgon which can be detached 
and coupled at will either to India or Islamic territories beyond the frontier, somewhat after the 
manner of Alsace-horrain. It is also overlaid with a deep deposite of Islamic culture, it is politically 
detached and spiritually alien. With some modification of boundaries these regions and Eastern 
Bengal may be constituted into homogeneous Muslim states. Nor is Dr. Ambedkar dismayed by 
the question of exchange of populations. It has been done between Turkey and Greece in recent 
times, and in his view not so impracticable as is generally assumed. 

 
Discussing the alternatives to Pakistan Dr. Ambedkar suggests that they are either the 

militant Hinduism of the Mahasabha, or the status quo in the sense of British Rule as it was 
before the constitution of 1935. Briefly; his conclusions may be reduced to the following points : It 
is clear that self Government connotes different things to the Hindu and to the Mussalman. They 
are separate nations with separate religions and cultures, and what is worse, an antagonistic 
history which resists effacement. Historical forgetfulness and even historical error constitute, 
according to Renan, an essential factor in the evolution of a nation. It is doubtful whether either 
the Hindu or the Mussalman is prepared to buy his past. It is not a question of race or country but 
of conflicting and irreconcilable creeds and cultures. 

 
PAKISTAN THE WAY OUT 

 
And we come to Dr. Ambedkar’s conclusion that the way out is Pakistan, the 

disintegration of India into a Hindu India and a Muslim India within the framework of the British 
Commonwealth. What Dr. Ambedkar does not appear to have adequately considered is whether 
this scheme of separation and isolation would put an end to Muslim ambitions. Dr. Ambedkar 
cannot be accused of any pro-Muslim bins. He recommends Pakistan to the earnest attention of 
his countrymen, not because he is eager to concede the Muslim demands, lent because in his 
view it is a political necessity. Some of his conclusions came as an unpleasant surprise. He 
attempts by quoting chapter and verse to prove that it is really the Muslims who are out for 
complete independence: the Hindus, according to his, would be, or at any rate should be. 
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content with Dominion Status. In his view, the attitude which the Hindus, under the lead of the 
Congress have adopted, is foolish and suicidal. 

 
He ends upon this dismal note : that an integral India incompatable with an independent 

India or even with India as a Dominion; and he sees in the maintainance of Indian integrity the 
frustration of all her hopes of poltical freedom. Whether one agrees with his conclusions or not, 
there can be no doubt that his thesis, closely and lucidly reasoned and supported by historical 
and political knowledge of exception depth and amplitude, is a notable contlibution to the 
political thought of the present day. No responsible lender of Indian opinion, and no British 
statesman who desires to study the Indian problem in its stark reality, can afford to neglect a 
study of this book. It is more than a mere thesis It is epitome of the political and social history of 
India during the last twenty years — the most fateful in the annals of the country, since the 
mutiny.” (The Times of India, Monday, 24-2-41). 

 
सदर गं्रथावर बऱ्याि वतसमानपत्रानंी व प ढाऱ्यानंी अन क ल व प्रचतक ल अचभप्राय व्यक्त केले. “डॉ. 

आंबेडकर आचि पाचकस्तान” या शीषसकाखाली डॉ. र. प . पराजंपे यािें िार लेखाकं २० एचप्रल, २७ एचप्रल, ४ 
मे व ११ मे १९४१ च्या चवचवधवृत्ताच्या अंकात प्रचसद्ध झाले होते. प्रत्येक लेखासोबत दोन्ही डॉक्टरािें र्फोटो 
देण्यात आले होते. या लेखािंा सत्कार व परामषस म्हिून संपादकाने २० एचप्रल च्या अंकात एक स्र्फ ट चलचहले 
होते. काही चवचवचक्षत व उपेचक्षत पचरस्ट्स्थतीत आंबेडकरािें द ःखी जीवन व्यतीत झालेले असल्याम ळे त्याचं्या 
मनात प्रहदू लोक, प्रहदू धमस व प्रहदंूिी राजकीय िळवळ याचं्याबद्दल एक प्रकारिी मनोचवकृचत उत्पन्न झालेली 
आहे. व त्याम ळेि त्याचं्या चवद्वताप्रिूर ब द्धीमते्ततून हा चवकृचतमय गं्रथ उत्पन्न झाला अशी भचूमका प्रथम माडूंन 
डॉ. पराजंपे यानंी सदर गं्रथाला चमस मेयोच्या “मदर इंचडया” गं्रथाच्या बाजूला नेऊन बसचवले. 
(...प्रहद स्थानाच्या सावसजचनक जीवन्मातं डॉ. आंबडेकर यािें स्थान वरच्या श्रेिीतील आहे. अस्पृश्य 
समाजािा एकमेव व चनर्मववाद नेता या नात्याने काही कोटी प्रहदी प्रजेिे प्रचतचनधीत्व त्यानंा लाभले आहे आचि 
काँगे्रसवाले गाधंीकडे अथवा म स्लीम लीगपंथीय म सलमान ब.ॅ जीना याचं्याकडे ज्या भावनेने पहातात. त्याि 
भावनेने डॉ. आंबेडकरािें अन यायी त्साचं्याकडे पहातात, जैनपंथीय वातावरि आचि चवचशष्ट राजकीय चवकास 
यािंा गाधंीच्या दृष्टीकोिावर व ध्येयप्रिालीवर जसा कळतनकळत पचरिाम झाला प्रकवा असहकाचरतेच्या 
प्रारंभीच्या काळात, काँगे्रसवाल्याचं्या चबनम त्सद्दीचगरीच्या धोरिाम ळे जीन्हािंी जशी उपेक्षा झाली, आचि प्रहदी 
राजकारिात स्वतंत्र मतदारसंघाच्या योजनेखाली एखाद्ा म सलमानाला आपले स्थान प्रहदी राजकरिातं 
कायम चटकचवता येिार नाही या कल्पनेिी भर च्याप्रमािे चजन्हासंारख्या प्रहद म सलमान ऐक्याच्या अंगदािे प्रहद  
व काँगे्रस यािंा धमसवडेाने पछाडलेला असा कट्टा वैरी होण्यातं रुपातंर झाले त्यािप्रमािे प्रहद  समाजातंील डॉ. 
आंबेडकरासंारख्या अस्पृश्य वगाच्या एका घटकािा जो छळ झाला त्याचं्यासारख्या महत्त्वाकाकं्षी व ब द्धीमान 
व्यक्तीच्या मागांत केवळ चवचशष्ट समाजात जन्मपावल्याच्या द देवी कारिाम ळे जे अडथळे पदोपदी येत गेले 
आचि इंग्लंड व अमेचरकेतील आपला तेजस्वी चशक्षि्म संपवनू प्रहद स्थानातं आल्यावरही त्यानंा ज्या 
अपमानकारक परंपरेला तोंड द्ाव ेलागले, त्या सवांिी प्रचतच्या होऊनि प्रहदी जनतेला एक अराष्ट्रीय प्रहदी 
प ढारी म्हिून भासिारे अथवा प्रहदून्िी बदनामी करण्यातं चवकृत स्वगसस खािा लाभ घेिारा एक प्रहदू या 
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स्वरुपातं डॉ. आंबेडकर यािें दशसन घडत आहे....... िौदा वषांपूवी चमस मेयो या बाईिें “मदर इंचडया” हे 
प स्तक प्रचसद्ध झाले होते व त्या प स्तकाच्या प्रकाशनाम ळे प्रहदूस्थानच्या बदनामीिा डागंोर सवस जगभर 
चपटण्यात आला...... गटार संशोधनकािंा चरपोटस, असाि या प स्तकाबद्दल गाधंीनीही आपला अचभप्राय 
चदल्यािे आम्हाला आठवते.... डॉ. आंबेडकरराचं्या या गं्रथातंील पाचकस्तानिे चविार वािताना आम्हालाही 
सारखी ‘मदर इंचडया’ या प स्तकािीि आठवि होत होती.... चव. चव. २०–४–४१) द सऱ्या लेखातं डॉ. 
पराजंपे यानंी जे म दे्द माडंले त्यातं डॉ. आंबेडकरािें हे प स्तक म्हिजे बीभत्स संशोधनािा एक नम ना आहे, हा 
एक म द्दा माडंलेला होता; आचि यावर सरकारने इ.ं चप. कोडच्या आधारे योग्य तो इलाज करावा, असाही डॉ. 
पराजंपे यानंी सरकारला एक इषारा चदला. (.....डॉ. आंबेडकररानंी इचतहासािे उत्खनन करुन म सलमानानंी 
प्रहदूवर केलेल्या स्वाऱ्या आचि म सलमान राज्यकत्यांनी केलेले ज ल म आचि अत्यािार यािंा लाबंलिक पाढा 
वािण्यासाठी आपल्या गं्रथराजािी बरीिशी पाने खिी घातली आहेत, अचलकडील काळात जे जातीय दंगे 
झाले, त्यािें तपशीलवार विसन करण्यासाठी गं्रथकाराने एक स्वतंत्र प्रकरि चलचहले आहे. वािनालयाच्या 
अगर म्य चझयमच्या तळघरातं गाडून टाकिेि उचित, असे हे आगंत क व द ष्ट तपशील चवस्ताराने विसन 
करतानंा आंबेडकर चमठक्या मारीत आहेत असा भास होतो. ज्ञातीज्ञातीत चवत ष्ट वाढचविाऱ्या चलखािाला 
मनाई करिाऱ्या इंचडयन पीनल कोडच्या कके्षत आंबडेकरािें हे बीभस्स इचतहाससंशोधन कसे येत नाही. 
याबद्दलि आम्हाला आश्चयस वाटते.....” चव. चव. ता २७–४–४१) 

 
लेखाकं तीन व िार यातं डॉ. पराजंपे यानंी गं्रथातील काहंी म द्ाबद्दल आंबेडराबंद्दल गौरवािे उद्गार 

काढलेले आहेत. परंत  त्याचं्या या िार लेखािंा रोख असा की, आंबेडकरानंी हा गं्रथ चलहायला नको होता. 
चलचहलाि तर तो म सलमानाचं्या पाचकस्तानवादी िळवळीला पोषक असा नको होता. परंत  म ख्य म द्दा हा की 
पाचकस्तानवादािी िळवळ काँगे्रसलाही नाकद ऱ्या काढावयास लावण्याइतकी देशातं र्फोर्फावल्यावर सदर 
िळवळीबद्दल जर एकादा संशोधक प्रवृत्तीिा आचि िौकस ब द्धीिा लेखक गं्रथ चलहावयास बसला तर तो 
दोन्ही पक्षातरे्फ त्या त्या पक्षाला पोषक व घातक असेि म दे्द उपस्ट्स्थत करील व ते म दे्द चसद्ध करण्यासाठी 
साधकबाधक साम ग्री वापरील. अगदी हाि मागस आंबेडकरानंीं िोखाळलेला आहे हा मागस िोखाळताना त्यानंी 
या वा त्या पक्षाला चिमटे घेतले प्रकवा त्यानंा कोपरखळ्या मारल्या तर तो त्यािंा दोष नाही. तो लेखकािा 
इचतहासचसद्ध हक्क आहे! चमस मेयोने प्रहदी समाजािी द बसळ अवस्था कशाम ळे झाली व प्रहदी समाज चकती 
मागासलेला आहे, हे चसद्ध करण्यासाठी प्रहदी समाजातील अचनष्ट िाली चरती व समजूती प स्तकातं नमूद 
केल्या. चतने या गोष्टी ब्राह्मिानंी धार्ममक गं्रथात चलचहलेल्या भाकड कथापं्रमािे स्वतःच्या मेंदंूतून चनमाि 
केलेल्या नव्हत्या. डॉ. आंबडेकरानंी तेि केले. या दोन्ही लेखकानंी प्रहदी व प्रहदू समाजािे दोष दाखचवले. 
त्यात त्यानंी काहंी पाप केले नाही. कोिी पाप केले असले तर ते आमच्यात भरपूर दोष असले, तरी आम्ही 
श्रेष्ठ, म्हििाऱ्या दाचंभक लोकानंी! कारि हे लोक समाजाला आपले दोष दूर करावयाला प्रवृत्त करीत नाहीत! 
दोष दाखचविाराला ठोका, असा ते समाजाला उपदेश करतात! हे दोष दाखचवताना या दोन्ही लेखकाकडून 
साधनसाम ग्रीच्या तपशीलात थोडेर्फार दोष राचहलेले आहेत. उदाहरिाथस, आंबडेकरानंी आपल्या गं्रथात 
जातीय दंग्यािंी जी माचहती चदली आहे, ती सदोष आहे असे टाईम्स ऑर्फ इंचडयाने दाखचवलेले आहे. 
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BOMBAY RIOTS 
 

Local Authorities tell us that Bombay riot figures quoted yesterday by a correspondent 
from Dr. Ambedkar’s Book on Pakistan are inaccurate. The official figures read : 

 
Year Persons Persons Duration of 

 killed wounded riot (days) 
1929 144  743  19  
1929 31  228  12  
1930 1  55  3  
1932 217  2713  80  
1933 3  24  1  
1933 0  5  1  
1936 94  632  55  
1937 11  85  15  
1938 14  98  9  

 
The riots in 1938 lasted for 2½ days, not 2½ hours, minor incidents occurring for nine 

days in all. (Times of India, 3-5-41).” 
 
पि असल्या सदोष माचहतीम ळे मूळ म द्ाला काहंीही बाध येत नाही. 
 
आंबेडकरािंा सवस गं्रथ वािन्यानंतर असा मनावर ठसा पडतो की, पाडाला आलेला आंबा पाचहल्यावर 

हा अगदी थोड्या वळेात खाली पडिार, असे पाहिारा भचवष्ट्य करतो, त्यािप्रमािे प्रहदी व प्रहदू समाजािी 
द बसलता व म सलमान समाजािी संघटना ही १९४१ पयसत अशा काही िमत्काचरक रीतीने वाढत आलेल्या आहेत 
की ती द बसलता व सबळता त कडे पाडायला आलेली आहे, असे आंबेडकरानंी आपल्या गं्रथात ऐचतहाचसक 
घडामोडींिा संशोधक ब द्धीने अभ्यास करून कयास बाधंला. हा त्यािंा कयास ि कीिा आहे, असा डॉ. पराजंपे 
यानंी आपल्या लेखात चसद्धातं माडंला. याि चसद्धातंना कोट्यावचध प्रहदंूनी टेकू चदला! 

 
१९४४ मध्ये म. गाधंी व जीना याचं्यामध्ये लीग व काँगे्रस याचं्या राजकीय मतभेदासबंधंी जी ििा झाली 

तीत पाचकस्तान म्हिजे काय असा म. गाधंीनी जीनाला प्रश्न चविारला व जीनानंी “Thoughts on Pakistan” 
या गं्रथाकडे गाधंीजींिे लक्ष वधेले. सदरगं्रथात पाचकस्तानासबंंधी जो आराखडा बाबासाहेबानंी तयार केला 
होता, त्यातं थोडासा र्फरक करून लीगला पाचकस्तान हव ेअसे जीनानंी गाधंीजीस साचंगतले. पि गाधंीजींनी 
गं्रथाच्या व पाचकस्तानच्या िागं लपिाबद्दल र्फारशी उत्स कता प्रदर्मशत केली नाही; पाचकस्तानच्या चनर्ममतीिा 
प्रश्न लीगने १९४६–४७ सालातं धसास लावला तेव्हा गाधंीजीनी उद्गार काढले की, त म्ही प्रथम माझा म डदा 
पाडा व मग प्रहद स्थानिे दोन त कडे करा! परंत  प्रहद ंिा अखंड प्रहदूस्थानिा चसद्धातं १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी 
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अपेशी ठरला. कारि त्याि चदवशी प्रहद स्थानिी र्फाळिी करण्यास जीवापाड चवरोध करिारे प्रहदू व 
काँगे्रसप ढारी यािंा पाचकस्तचनर्ममतीला आचशवाद जाहीर झाला आचि मोठी आश्चयािी गोष्ट ही की, आम्ही दोषी 
असलो तरी श्रेष्ठ व िूक असलो तरीही श्रेष्ठ तर लपंडाव खेळण्यािी प्रवत्ती हजारो वषापूवीपासून प्रहदू समाजात 
रूजू झाली ती प्रहदंूिी ऐचतहाचसक लपंडावी प्रवृत्ती १५ ऑगस्टलाही चवजेच्या रोषिाईपेक्षाही जास्त उत्साहाने 
चनदशसनास आली! प्रहदूच्या छळानंा, त्रासानंा व ह क मशाही प्रवृत्तीना कंटाळून गेल्या १०-१२ श े वषात 
कोट्यावचध अस्पृश्यानंी इस्माली धमािी कास धरली; व गेली हजार वष ेत्यानंी आपल्याला छळिाऱ्या प्रहदूिा 
चनःपात करण्यािे बीज वाढवीत आिले. म्हिूनि प्रहदूवर आ्मि करिारे म सलमान या धमांतरीत 
अस्पृश्याचं्या रक्तािेि होते. प्रहदंूवर १९२० ते १९४७ या काळात म सलमान लोक काही चहद स्थानाबाहेरून 
आलेले नव्हते. अस्पृश्य समाजातूंन म सलमान झालेल्या वशंजाचं्या स री हल्ल्याने पाचकस्तान चनमाि झाले, हे 
ऐचतहाचसक सत्य प्रहद ना १५ ऑगस्टलाही पटले नाही! कारि त्यािंा ऐचतहाचसक लपडंावी स्वभाव! 

 
सदर गं्रथराजािी ४७८ पानािंी चद्वतीय आवृत्ती १९४५ च्या रे्फब्र वारीत “Pakistan or portion of 

India”. या नावाने प्रचसद्ध झाली. ही आवृत्ती पचहल्या आवृत्तीपेक्षा छपाईच्या दृष्टीने र्फार स बक होती. 
 
बाबासाहेबाचं्या पाचकस्तान चविारसरिीबद्दल भारतीय राष्ट्रवाद्ानंी टीकेिी झोड उठचवली. श्री. 

राजगोपालािारी यानंी प ढील काळातं पाचकस्तान म सलमानानंा द्ा, अशी भचूमका स्वीकारली, तेव्हा 
त्याचं्यावरचह खूपि चटका झाली. या बाबतींत श्रीमती इंद मती पंचडत यािंा “भावी ग्रहयोग – भाषावार 
प्रातंप नरसिना” या शीषसकाखाली एक लेख २०–५–५६ च्या नवशक्तींत प्रचसद्ध झालेला होता. त्यातं त्यानंी 
प्रारंभी खालील मजकूर चलचहलेला होता — भारतािी रास ‘मकर’ आहे आचि शनी त्या राशीिा स्वामी आहे. 
यातं आतंरराष्ट्रीय राजकीय ज्योचतष के्षत्रातं द मत नाहीं. बरेि राजकारिी लोक या राशीिे ग ि प्रकवा अवग ि 
जाित नाहीत प्रकवा तसे प्रत्यक्ष कायात अन सरीत नाहीत. मकर राशीिे ग िावग ि आध चनक िािक्य श्री. 
ि्वती राजगोपालािारी यानंी ओळखले आहेत आचि ते तसे नेहमी सागंत असात. 

 
चािक्य 

 
त्यािे खरे कारि असे कीं, राजाजींना ज्योचतषशास्त्रािी आवड आहे आचि त्यािा काहंी अंशी त्यानंी 

अभ्यासही केलेला आहे. काहंी वषापूवीं प्रहद स्थान व पाचकस्तानंच्या जबड्यातं या आध चनक िािक्यानी “सी. 
आर र्फॉम्य सला” म्हिून एक तडजोड घडवनू आििारे (काँगे्रस व लीगमध्ये) चनवदेन सादर केले होते. परंत  
द भाग्याने बरेि लोक ते समजू शकले नाहीत. आचि त्यानंी त्याला चवरोध केला. इतकेि नव्हे तर काहंी वळेेला 
त्याचं्यावर जोडे रे्फकण्यातं आले. परंत  शवेटी काय? राजाजी ि कले कीं साधारि राजकारिी लोक ि कले? 
शवेटी पाचकस्तान झालेि की नाही? व त्या जोडे रे्फकिाऱ्या लोकानंाि जोडे खाव ेलागले की नाही?...” 

 
प स्तकें  चवकत घेिे आचि लायब्ररीिा वाढता खिस भागचविे यासाठी बाबासाहेबानंी १९३५ पयंत जे कजस 

केले होते ते आचि िार चमनार बाधंण्यासाठी सेंरल बॅँक ऑर्फ इंचडयाकडून काढलेले कजस हे रे्फडावयािे होते 
त्या इमारतीिा ताबा बँकेकडे चदलेला होता. हा सवस व्यवहार कायदेशीर रीतीने बकेँिे मनेॅजर श्री. एि. सी. 
कॅप्टन याचं्यातरे्फ झालेला होता हे बँकेिे कजस बाबासाहेबानंा परत करता येईल की नाही, अशी शकंा 
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बाबासाहेबानंा १९४० च्या चडसेंबर मध्ये आली. चविारान्ती त्यानंी असा चनिसय घेतला की, ही इमारत चवकावी 
आचि बँकेच्या कजातून म क्त व्हाव.े इमारत चव्ीबद्दलिी जाचहरात त्यानंी स्वतःच्या नावाने १९ मािस १९४१ च्या 
नवाकाळ पत्रातं चदली. आचि ती रावबहादूर एस. आर. रािे, चरटायडस स पचरटेंडट ऑर्फ पोचलस म ंबई यानंा 
चवकली. चव्ीखत चदवकेर अँड कंपनी सॉचलचसटसस, १४, इमाम स्रीट, म ंबई याचं्यातरे्फ ९ मे १९४१ ला 
रचजस्टर करण्यातं आले. 

 
श्री. मानवदे्रनाथ रॉय यानंी राजकीय प्रश्नावंर चविारचवचनमय करून राजकीय प ढाऱ्यािंी एक संघटना 

(National Democratic Union) स्थापण्यािे प्रयत्न १९४० च्या अखेरीस केले. त्यासाठी त्यानंी कलकत्ता येथे 
३० व ३१ चडसेंबर १९४० ला एक पचरषद भरचवली. चतिी माचहती देण्यासाठी त्यानंी सप्रूना म ंबईहून 
(Provisional Central Office, Ratilal Mansion, Parekh Street, Bombay-4) २०–४–४१ ला पत्र 
पाठचवले. सदर कायात त म्ही व त मिे इतर चमत्र यानंी भाग घ्यावा, अशी रॉयनी सप्रूना सदर पत्रातं चवनंती 
केली. 

 
रॉय आचि सप्रू यािंा राजकीय पचरस्ट्स्थतीवर पत्रव्यवहार झाला. २४–४–४१ च्या पत्रातं रॉयनीं काहंीं 

प्रश्नावंर मतें प्रदर्मशत केली होती. त्या पत्राला सप्रूनंी २९–४–४१ ला रॉयना (रोशनबाग, मोचहनी रोड, 
डेहराडून) उत्तर चदले. म ंबईच्या पचरषदेत असा ठराव केला होता कीं, य द्धाच्या काळात व्हाईसरॉयिें 
मंत्रीमंडळ संपूिस लोकशाही पद्धतीवर बनवाव.े त्यातं एकही अचधकारी नसावा. याबद्दल रॉयनीं ख लासा 
चविारला तेव्हा ंसप्रूनी स्पष्टीकरि केले कीं, ही बाब तात्प रत्या स्वरुपािी आहे, घटनात्मक समजू नये; आचि 
असले मंत्रीमंडळ तयार करण्यात काहंी अडथळे नाहींत. पि ही बाब चब्रटीश सरकार मान्य करण्यास तयार 
होिार नाहीं. लीगने पाचकस्तान चनर्ममतीिा जो ठराव केलेला आहे. तो आपिाला मान्य नाही. भारतािे त कडे 
करिें हे मी पाप समजतो. पाचकस्तानला माझा कसून चवरोध आहे. प्रहद  व म सलमान आचि काँगे्रस व लीग 
याचं्यात ऐक्य व्हाव,े हे मला मान्य आहे. परंत  ते कसे घडवनू आिाव ेहा प्रश्न आहे. आता उभयपक्षी इतकी 
चवचक्षप्त पचरस्ट्स्थती उत्पन्न झाली आहे, कीं ही एकी घडवून आििे द रापास्त झालेले आहे. पाचकस्तान म द्ावर 
जीनाशीं तडजोड करिे तर चत्रकाल अशक्य आहे. 

 
(The Bombay Conference Resolution did not aim at a permanent Constitution. It only asked for 
the non-affinitisation of the Viceroy’s Executive Council during the period of the War and I can 
see no legal, or Constitutional or practical difficulties in that way but, I do not think the British 
Government are prepared to go so far as that. 

 
As regards Pakistan, I have very strong views regarding this question. Although I am for a 

settlement, and have been so far years, with the Muslims on the most generous terms, I can 
never be a party to the fragmentation of India and I do not think that on that point there can be a 
settlement with Mr. Jinnah ........... 
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Altogether I do not expect anything from Mr. Amery or the present Government of India 
and I fear the chances of a settlement between the Congress or the Hindus on one side and the 
Muslim League on the other are now more remote than ever before. 

 
I have very carefully considered the Lahore Resolution of the Muslim League. While I am 

prepared to admit the possibility of a readjustment of the relations between the Centre and the 
Provinces, let me, tell you frankly that I can on no account be a party to the Pakistan resolution of 
the Muslim League passed at the Madras session.” 

 
सप्रू व त्यािें सहकारी यानंी ‘म ंबई राजकीय पचरषद’ स्थापून राजकीय प्रश्नावंर जी ििात्मक िळवळ 

िालचवली होती ती आपल्या लोकशाही संघाच्या िळवळील सामना देिारी आहे, असा रॉय यािंा समज असेल 
तर तो ि कीिा आहे, आचि त्यािा पाचकस्तान प्रश्नाकडे बघण्या जो दृष्टीकोन आहे तो सवसस्वी त्याज्य होय, 
असे मत सप्रूनंी डॉ. सचच्चदानंद प्रसह, व्हाईस िॅन्सेलर, पाटना य चनव्हचसटी, पाटना, यानंा २–७–४१ ला 
पाठचवलेल्या पत्रात प्रदर्मशत केले. प्रहदू व म सलमान याचं्या ऐक्याच्या प्रश्नासंबधंी रॉयपेक्षा मला जास्त माचहती 
आहे, असेचह सप्रूनंी सदर पत्रातं म्हटले. 

 
(“Thanks for sending me M. N. Roy’s letter of the 19th of June ....... He is very critical of 

our conference. Apparently he looks upon it as a sort of rival organisation. So far as I am 
concerned I have no desire to set up any organisation which may be a rival to any other body. I 
certainly do not agree with him — and I am glad that you also do not agree — on the question of 
Pakistan. He is quite at liberty to express himself with regard to our conference in any manner he 
likes or to say that a sober man like myself should get involved in this controversy. I believe that I 
understand the Hindu-Muslim problem better than Mr. M. N. Roy.”) 

 
बाबासाहेबानंी १९२४ ते १९४० च्या काळात जे कायस केले व ज्या नव्या नव्या भचूमका घेतल्या व 

त्यासाठी िळवळी व भाषिेही केली, त्यासंबधंी सवससाधारिपिे चवरोधी सूर चजकडे चतकडे ऐकंू येत असत. 
याबद्दलिे एक उदाहरि मी येथे देत आहे. 

 
 

“िॉ. आंबेिकराचंी पुच्छप्रगणत”! 
 
महाराष्ट्रातील अस्पृश्य वगािे प ढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यािंी गिना म ंबईतील चवद्वान, 

देशचभमानी, चिचकत्सक आचि स्वतंत्र वृत्तीच्या प ढाऱ्यातं प्राम ख्याने केली जाते. डॉ. बाबासाहेबािंी सवसि मते 
सवांना सवसकाळ पटण्यासारखी असतात असे नाही प्रकबह ना त्यािंी सवसि मते सवांना सवसकाळ पटतील असे 
िचिति घडते. चन ख द्द बाबासाहेबािंीचह तशी अपेक्षा असेल असे त्याचं्या पचरियातंील स ज्ञ मंडळीही केव्हाहंी 
म्हििार नाहीत. राजकीय चन सामाचजक स धारिाचवषयक मतप्रदशसनाच्या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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हे अनेकदा एकाडें चशलेदार म्हिून गिले गेलेले आहेत काहंी वषापूवी अस्पृश्यानंी “धमांतर” करण्याबद्दलिी 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािंी ्ाचंतकारक घोषिा ही त्याचं्या एकाडें चशलेदारीिीि चनदशसक म्हटली पाचहजे. 
त्या धमांतर घोषिेिी स्मृचत आता डॉ. बाबासाहेबानंा तरी राचहलेली आहे प्रकवा नाही यािी शकंा वाटते. त्याचं्या 
प्रगट घोषिातं नेहमी धडाडीिा प्रामाचिकपिा असला, तरी त्यातं अचतशयोक्तीिा अंश नसतोि अशी मात्र 
कोिीही ग्वाही देऊं शकिार नाही. डॉ बाबासाहेबािा गेल्या वीस वषांच्या सावसजचनक आय ष्ट््म जरी उत्तरोत्तर 
त्याचं्या चवद्वते्तबद्दलिा जनतेिा आदर वृद्धींगत करिारा असला, तरी त्याबरोबर त्यािंा म त्सदे्दचगरीिा लौचकक 
मात्र काहंीसा घटत िालला आहे, असे मोठ्या खेदाने म्हिाव े लागते. डॉ. बाबासाहेबाचं्या राजकीय 
दूरदर्मशत्वाच्या चन चवधायक म त्सदे्दचगरीच्या लौचककाच्या, बबातींत मधून मधून भरती येते, तर कधी कधी चतला 
ओहोटी लागल्यािेचह खेदजनक दृश्य पहावयास सापडते डॉ. बाबासाहेबाचं्या अश्या अस्ट्स्थर मतामं ळे चन िंिल 
धोरिाम ळे ते अनेकदा अस्पशृ्य (मानीव) वगांतीलही अनेक लोकाचं्या अचवश्वासाला पात्र झाले ओहत; आचि 
अस्पृश्य (मानीव) वगातील प ढाऱ्यािंा पूिस चवश्वास त्यानंा केव्हाि संपादन करता आलेला नाही. तरीही पि 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंाि स्पृश्य वगीय प ढारी नेहमी एकमेव अस्पृश्य वगीय प ढारी म्हिून गितात. कारि 
डॉ. बाबासाहेबािंी चविारसरिी जरी अनेकदा अस्ट्स्थर असली, तरी त्याचं्या प्रामाचिकपिाबद्दल कोिालाही 
शकंा वाटत नाही. डॉ. बाबासाहेबािें डावपेि जरी प्रमादपूिस असले, तरी त्यािें हेत  प्रामाचिक असतात, आचि 
म्हिून त्याच्या मतप्रदशसनासबंंधाने सहान भचूतपूिस दृष्टीकोन ठेऊनि स्पृश्य समाजातील प्रागचतक प ढारी नेहमी 
वागत आलेले आहेत. तथाचप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे चवद्वान असले चन प्रामाचिक असले, तरीही जर ते 
प्रहदी राष्ट्राच्या चवघटनेला सहाय्यक होईल आचि प्रहदू समाजाच्या चवच्छेदनाला उते्तजक होईल असा तत्त्वािंा 
चन कायस्मािंा मतप्रिार करू लागल्यास, त्याचं्या मतािंा भ्रामकपिा चन राष्ट्रघातकपिा लोकचनदशसनास 
आिनू देिे आचि त्याचं्या मतप्रिारािा प्रचतकार करिे हे स ब द्ध जनतेच्या प्रचतचनधीिे पचवत्र कतसव्यि होते. 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या संबधंाने असे चविर प्रदर्मशता करण्यािा प्रसंग अचलकडे त्यानंी प्रचसद्ध 

केलेल्या “पाचकस्तान” हा इंग्रजी गं्रथ, आचि अहमदाबाद येथे त्याचं्याि अध्यक्षतेखाली न कत्याि भरलेल्या 
ग जरात अस्पृश्य राजकीय पचरषदेतील त्यािे अध्यक्षीय भाषि, चन तीत पसार झालेले काही प्रचतगामी 
ठरावाम ळे उद्भवलेला आहे. ब.ॅ चजना यानंी म स्लीम लीगच्या वतीने प ढे माडंलेली “पाचकस्तान” चनर्ममतीिी 
योजना ही चकती भ्रामक पायावर चनस्वाथी चविारसरिीवर आधारलेली आहे, यािा प रावा त्या योजनेच्या प्रहद  
चवरोधकाचं्या चलखािातूंन नव्हे, तर ख द्द काहंी म सलमान प ढाऱ्याचं्या चलखािातूंन उपलब्धहोऊ शकेल. ब.ॅ 
जीनािंी ही योजना म ंबईतील चकत्येक म सलमान प ढाऱ्यानंा संमत नाही पि ख द्द सरचशकंदर 
हयातखानासंारखे पंजाबिे म सलमान पंतप्रधानचह “पाचकस्तान” ही शब्दयोजना टाळू पहात आहेत. म ंबईच्या 
“टाईम्स ऑर्फ इंचडया” सारख्या अँग्लोइचंडयन पत्रकारानेही डॉ. आंबेडकराचं्या न कत्याि प्रचसद्ध झालेल्या 
एका अग्रलेखातं असे म्हटले आहे की,  

 
“The plain truth is that, there is no more a Muslim nation in India than there is a Hindu 

nation. Pakistan based on the fundamental misconception of two seperate nations, seeks to cut 
across racial and provincial divisions. Exchange of populations is one way of putting it’s basic 
ideas to the test. At the first touch of reality their illusory character becomes evident. It is difficult 
for instance, to visualise a Muslim from the Konkan as completely at home, among the Muslims 
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of the Punjab. The situation will not, we firmly believe, yield to such heroic remedies. Pakistan as 
we have often stated, is prompted by despair, and its extravagenccs reflect the hopelessness 
which animates it.” 

 
प्रहद स्थानातं प्रहद  आचि म स्लीम अशी दोन अगदी स्वतंत्र राष्ट्र ेआहेत असे मानिे हे वस्त स्ट्स्थतीचवषयी 

अज्ञान दशसचवण्यासारखे आहे. ज्या प्रातात म सलमानािें बह मत अथात संख्येने आहे, तेथेही म सलमान आचि 
प्रहद  संस्कृचत सवससामान्यरीत्या सलोख्याने चटकाव धरून राचहलेली आहे. भावी लोकशाहीच्या आगमनाने या 
दोन संस्कृतीतील घषसि वाढचवण्याऐवजी उत्तरोत्तर ते कमीि होत जाईल. त्यासाठी राष्ट्रचवघटन प्रकवा 
चवच्छेदन करण्यािी राजकीय दृष्ट्ट्या आवश्यकताही नाही, आचि ते राष्ट्रसंरक्षिाच्या दृष्टीने आत्मघातकी 
होईल. उदाहरिाथस कोंकिी म सलमान आचि कोकिी प्रहद  याचं्यात कोकिी म सलमान आचि कोकिी प्रहद  
याचं्यामधील ग िसाम्यापेक्षा ग िवैषम्यि अचधक दृग्गोिर होईल. म्हिून पाचकस्तान सारख्या भ्रामक अदूरदशी 
चन राष्ट्रचवच्छेदक योजनानंा ऐचतहाचसक आचि काल्पचनक प राव ेशोधून काढण्याच्या कामी आपले ब द्धीवैभव 
प्रकवा संशोधन िात यस चवनाकारि खिस करण्याच्या ऐवजी डॉ. आंबेडकरानंी आपली ित र लेखिी आचि क शाग्र 
ब द्धीमत्ता ही चब्रचटश राज्यछत्राखाली गेल्या दीडश े वषात प्रहद स्थानाने लोकशाहीच्या मागावर आचि एक 
राष्ट्रीयत्त्वाच्या चदशनेे केलेल्या प्रगतीला िालना देण्याच्या कमी उपयोगी पडिारा चन प्रहद स्थानातं आसेत  
चहमािल काश्मीरपासून कन्याक मारीपयंत, करािीपासून, गोहत्तीपयंत एकछत्री चन एकचजनसी पि स्वयंपूिस, 
स्वयंचवकासी चन लोकसत्ताकात्मक राज्यघटना स्थाचपत करण्यािे मागससंशोधन करिारा चवद्वत्ताप्रिूर गं्रथ 
चलचहण्याकडे उपयोगाला लाचवली असती, तर खरोखर त्याम ळे त्याचं्या अस्पृश्य वगीय नेतृत्वािा लौचकक तर 
वृद्धींगत झाला असताि, पि चवधायक म त्सद्दी म्हिूनही त्यािंी ख्याती झाल्याचशवाय राचहली नसती डॉ. 
आंबेडकर हे गौतम ब द्धाच्या धमािे िहाते आहेत असे म्हितात सध्याच्या समाजकारिात गौतम ब द्धाच्या 
संदेशािी आवश्यकता चवशषे आहे, हे ते चवसरले काय? 

 
संय क्त राज्यघटना हा त्यािंा १९३५ च्या संघटना कायद्ावरील प्रबंध चवद्वानानंी प्रशचंसला नाही काय? 

पि आता प्रहदी संय क्त संघटनेच्या ऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे चवभक्त संघटनेिा प रस्कार करु 
लागलेले आहेत. प्रहद स्थानच्याऐवजी ते पाचकस्तानिे प्रिारक बनू पहात आहेत! १९३५ च्या संघटना 
कायद्ातील ‘रे्फडरेशन’ बाबासाहेबानंा दोषपूिस वाटत होते, हे मशहूर आहेि पि १९३५ च्या 
संघटनाकायद्ाच्या प ढे जाण्या ऐवजी, आता “पाचकस्तानिा” प्रचतगामी प्रिार ते करिार अशी चिन्हे चदसत 
आहेत! डॉ. आंबेडकराचं्या राजकीय मतप्रिालीिी ही अनपेचक्षत प च्छप्रगचत पाहून त्याचं्या िाहत्यानंा केव्हाहंी 
खेदि वाटला पाचहजे. परवा अहमदाबाद्र येथे ग जरात हचरजन (नव्हे अस्पृश्य) राजकीय पचरषदेच्या 
अध्यक्षपदावरून डॉ. बाबासाहेबानंी केलेली घोषिा हीही त्याचं्या प छ प्रगतीिी आिखी साक्ष पटवील. या 
पचरषदेतील भाषिात डॉ. बाबासाहेबानंी अस्पृश्याकचरता “चवभक्त मतदार संघािी” मागिी केली! 
अस्पृश्यापं रते बोलावयािे झाल्यास स प्रचसद्ध प िे कराराने प्रकवा येरवडा कराराने हा प्रश्न डॉ. बाबासाहेबाचं्या 
मान्यतेनेि कायमिा चनकालात चनघालेला असताना, त्यानंी अहमदाबाद येथे आपली पगडी का ं चर्फरचवली, 
आचि अस्पृश्यता समाजातील महारेतर वगांमधील लोकमातािा चविार न करता,ं एकदम चवभक्त 
मतदारसंघािी मागिी का केली, हे गूढि आहे! हा एक प्रकारिा अत्यािार जरी नसला तरी तो अत्यंत 
अचविार आहे, असे म्हििे भाग पडते. गेल्या पािं वषांत संय क्त मतदारसंघािी योजना सवसत्र यशस्वी झालेली 
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असताना, आता प न्हा प्रहदू समाजाच्या एकचजनसीपिाला बाधक होिारी अस्पृश्याचं्या चवभक्त मतदारसंघािी 
मागिी कोिींचह देशाचभमानी प्रहदी प ढारी प रस्कारिार नाही. म सलमानानंा स द्धा ंचवभक्त मतदारसंघ देण्यात 
येऊं नयेत, त्यानंाचह संय क्त मतदारसंघातं सामील करुन घ्याव,े असा प्रयत्न सवसत्र िालू असतानंा आचि ख द्द 
प्रसधसारख्या म सलमान बह संख्येच्या प्रातंातही त्या दृष्टीने लोक मनातं प्रगचत झालेली चदसत असतानंा, डॉ. 
बाबासाहेबानंी प न्हा ंचवभक्त मतदारसंघािे तट्टू प ढे रेटण्यािा प्रयत्न करावा, हे त्याचं्या अन भचवक नेतृत्वाला 
शोभिारे नाही. अहमदाबाद पचरषदेने अस्पृश्यवगीय मतदानासबंंधानेचह अशी सूिना केली की, संकचलत 
मतदान पद्धतीच्याऐवजी (Commulative Vote) चवभाचजत मतदानपद्धतीच्या (Distributive Vote) स्वीकार 
करण्यातं यावा. या बाबतींत तज्ञातं मतभेद होिे स्वाभाचवक असले, तरी स्पृश्य काय प्रकवा अस्पृश्य काय, 
सवसि जातीतील अल्पसंख्याकं वगाच्या चहताच्या दृष्टीने संकचलत मतदानपद्धतीि तूतस तरी प्रहद स्थानातं 
लोकचहतािी ठरेल, यातं शकंा नाही. तीत बदल करण्यािी काँगे्रस पक्षािी सूिना त्या पक्षाच्या चहतािी असली, 
तरी तेवढ्याम ळे ती ग्राह्य मानता येत नाही. डॉ. ग. स. महाजनी हे संकलन मतदान पद्धतीिे प रस्कते आहेत. 
अहमदाबाद पचरषदेने प्रहदी संस्थानात अस्पृश्यानंा प्रचतचनधीत्वािी आचि इतर अचधकारािंी केलेली मागिी 
रास्त आचि न्याय आहे. परंत  अपृश्यानंा प्रहद  समाजापासून चवभक्त करण्याच्या योजना प्रचतगामीि म्हटल्या 
पाचहजेत. “पाचकस्तान चनर्ममचत ही जशी राष्ट्रीयदृष्ट्ट्या प्रहद स्थानला घातक आहे तशीि “अस्पृश्य वसाहती” 
स्थापण्यािी कल्पना हीचह आर्मथक दृष्टया ग्राह्य मानली तरी सामाचजक दृष्ट्ट्या प च्छ प्रगतीिीि चनदशसक नव्हें 
काय? धमांतर घोषिेप्रमािे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािंी चवभक्त मतदारसंघािी घोषिाही अस्पृश्य समाज 
जर द लस चक्षल, तर त्यात अस्पृश्यािें चहति आहे. 

 
अहमदाबादच्या भाषिातं डॉ. बाबासाहेबानंी काँगे्रसवर यथेच्छ चटका केली आहे, पि चतच्याशी जरी 

आम्हासं काही कतसव्य नसले तरीही म. गाधंी आचि त्याचं्या पे्ररिेने स्थापन झालेला हचरजन सेवक संघ 
ह्याचं्याकडून होिारे अस्पृश्योन्नतीिे कायस कमी लेखिे हे कोिासि मान्य होिार नाही. डॉ. आंबेडकरानंी 
आपल्या भाषिात चब्रटीश पालसमेंटरी पद्धतीच्या लोकशाहीपेक्षा अमेचरकन पद्धतीिी अध्यक्षीय लोकशाही 
प्रहद स्थानाने अचधक पसंत करावी असे जे स िचवले आहे तेही त्याचं्या वैिाचरक प च्छ प्रगतीिेि लक्षि नव्हे 
काय?” 

 
(ज्ञानप्रकाश, ग रुवार, २०–३ –४१) 

 
✿ ✿ ✿ 
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खंि ९ 
 

प्रकरि : ३ व ४ 
 

णक्रप्स णमिन योजना 
 
द सरे महाय द्ध ३–९–३९ ला स रु झाले,; त्याच्या अगोदरच्या काळात व त्यानंतरच्या १९४१ च्या 

काळापयंत म सलमान समाजाच्या राजकीय िळवळी आचि आकाकं्षा कशा होत्या व त्यािें भारताच्या 
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या मागात कसे अडथळे उत्पन्न झाले, यािा त्रोटक इचतहास पाहिे इष्ट आहे. 

 
१८५७ च्या स्वातंत्र्यय द्धानंतर इंग्रजानंा प्रहदू व म सलमान याचं्या चवषयी अचवश्वास वाटू लागला, 

त्यातल्या त्यात प्रहदंूच्याबद्दल थोडीशी आप लकी आचि म सलमानाचवषयी बरीिशी घृिा त्यानंा वाटत होती. ही 
पचरस्ट्स्थती १८८५ मध्ये काँगे्रसिी िळवळ स रू शाल्यानंतर चनवळू लागली. काँगे्रसच्या िळवळीत बह संख्य प्रहदू 
होते. काँगे्रसच्या िळवळीम ळे प्रहदू राजकारिात चशरजोंर होतील व ही घटना आपल्याला प्रािघातक ठरेल, 
असे प्रहद स्थानातील राज्यकत्या इंग्रजानंा वाटू लागले. या घटनेला उतारा म्हिून म सलमानािंी राजकीय बाजू 
मजबूत करिे व त्या बाजूतरे्फ चहदंूच्या काँगे्रसच्या िळबळीला नेस्तनाबूद करिे, हे धोरि रार्थ्यकत्यांनी 
स्वीकारले. त्यानंी प्रम ख म सलमानानंा जवळ केले, त्या म सलमानानंा वाटले की, राज्यकत्यांच्या तंत्राने 
म सलमान वाग ूलागले तर त्यािें भले होईल. तेव्हा ते त्या चदशनेे वाटिाल करू लागले. या म सलमानापैकी 
सर सय्यद अहमद हे एक प्रम ख होते. या िळवळीिा प्रिार करण्यासाठी त्यानंी १८८८ साली काही प्रातातं 
दौरा काढला. एका भाषिात त्यानी असे उग्दार काढले की प्रहदूस्थान देशातील ऐचतहाचसक घडामोडी लक्षात 
घेतल्या तर असे चदसून येते की, प्रहद  व म ललमान ही दोन्ही राष्ट्रे एकाि गादीवर स्थानापन्न होऊन राजकीय 
सत्ता समभावनेने पेलतील, हे शक्य आहे काय? कदाचप नाही. एकाने राज्यसत्ता पेलावी व द सऱ्याने त्यािे 
अंचकत म्हिून रहाव,े हेि शक्य आहे. आचि त्यासाठी एकाने द सऱ्याला आपल्या सामर्थ्याने प्रजकून अंचकत 
ठेविे भाग आहे. प्रहद  व म सलमान हे समभावनेने एकत्र नादूं शकतील हे चत्रवार अशक्य आहे. (“Is it possible 
that under these circumstances, two nations — the Mohammedan and Hindu — could seat on 
the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them 
should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire 
the impossible and inconceivable” Pakistan : A Political Study, P-1, by Keith Callard — 1957). 

 
सर सय्यद अहमद याचं्या प्रिाराने म सलमान समाजात जागचृत उत्पन्न झाली. परंत  त्यानंा काँगे्रसच्या 

वाढत्या शक्तीला खच्ची करता आले नाही. 
 
लॉडस कझसन प्रहद स्थानिे व्हाईसराय असताना त्यानंी आपल्या १८९८ ते १९०३ च्या कारकीदीत, 

काँगे्रसच्या िळवळीम ळे वचरष्ठ समाजात राष्ट्रीय भावनेिे बीजाकूंर वाढू लागले होते ते ख डून काढण्यािी कृत्ये 
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केली. त्यापैकी एक म्हिजे बंगालिी १९०४ सालात केलेली र्फाळिी. या र्फाळिीम ळे तर राष्ट्रीय जागतृीिा 
बीजाकूंर र्फारि र्फोर्फावला. प्रहद स्थानात चब्रचटश साम्राज्याचवरुद्ध जो भडास्ट्ग्न उत्पन्न झालेला होता तो 
शमचवण्यासाठी चब्रचटश सरकारने त्यावळेिे इंग्लंडिे य वराज-चप्रन्स ऑर्फ वले्स, (जाजस पािव)े यानंा 
प्रहद स्थानच्या भेटीला १९०५ च्या मध्यंतरी पाठचवले. परंत  त्याचं्या दौऱ्यािा राष्ट्राचभमानी लोकावंर पचरिाम 
झाला नाही. ही पचरस्ट्स्थती लक्षातं घेऊन प्रहदी लोकातं होत असलेली राष्ट्राचभमानािी व ऐक्यािी भावना खच्ची 
करण्यासाठी भारतमंत्री लॉडस मोले व व्हाइसराय लॉडस प्रमटो यानंी जातीय भावनानंा उते्तजन देऊन ‘र्फोडा 
आचि झोडा’ या मागािा अवलंब करण्यािे ठरचवले, त्याचं्या पे्ररिेने प्रहद स्थानातील चब्रचटश अचधकाऱ्यानंी, 
वजनदार म सलमानानंा हाताशी धरले आचि त्यानंा एि. एि. दी आगाखान याचं्या नेतृत्वाखाली लाडस प्रमटो 
याचं्याकडे म सलमानािें चशष्टमंडळ १ ऑक्टोबर १९०६ ला चसमल्याला पाठचवले. हे चशष्टमंडळ चब्रचटशाचं्या 
पे्ररिेने उत्पन्न झाले, असा स्पष्ट उल्लखे लेडी प्रमटोज डायरी या गं्रथात ३ ऑक्टोबर १९०६ च्या दैनंचदनीत आहे. 
(“He, it was who engineered the recent Mohamedan deputation” — Tragedy of Jinnah, P-7, by 
Kailash Chandra, 1941). 

 
या चशष्टमंडळाच्या कायातूनि म स्ट्स्लम लीगिी स्थापना झाली आचि चतने चब्रचटशाचं्या जातीयवादाला 

राजरोसपिे पाप्रठबा चदला. या चशष्टमडळािा उल्लेख मौलाना महंमद अली यानंी कोकानाडा येथील काँगे्रसच्या 
आपल्या अध्यक्षीय भाषिातं ‘कमाडं परर्फॉमन्स’ असा उल्लेख केलेला होता. लीगमध्ये सरकारधर्मजिे श्रीमतं 
जमीनदार, सरदार, व्यापारी व स चशचक्षत लोक होते. यानंी १९०६ च्या प ढील काळातं काँगे्रस व प्रहदू 
याचं्याचवरुद्ध रान उठचवले. १९०९ च्या स धारिा कायद्ात (मोले–प्रमटो चरर्फॉमेस) म सलमानानंा स्वतंत्र 
राजकीय अस्ट्स्तव (जातीय मतदार संघ) देण्यात आल्याम ळे जातीयवादािे चवष राजकीय के्षत्रात प्रथमतः 
उत्पन्न करण्यता आले. या चवषािा नायनाट केला तरि प्रहद स्थानिीं राजकीय प्रगचत होईल असे काँगे्रसला 
वाटत होते व चतच्या १९१० च्या अचधवशेनात त्यावर जोरािा प्रिारी हल्ला िढचवण्यात आला. सदर ठरावावर 
(जातीय मतदारसंघ) जोरािा हल्ला करिारे जे वक्ते होते त्यातं ब.ॅ जीना हे अगे्रसर होते. लीगने १९१६ पयसन्त 
प्रहदू व काँगे्रस याचं्याचवरुद्ध जे रान उठचवले ते शमचवण्यासाठी काँगे्रसने लीगबरोबर १९१६ च्या लखनौ 
अचधवशेनात करात केला. तो लखनौ करार म्हिून प्रचसद्ध झाला. काँगे्रसने म सलमानािें स्वतंत्र राजकीय 
आस्ट्स्तत्व मान्य केले. १९१६ ते १९२६ मध्ये चखलार्फतिी व काँगे्रसिी िळवळ जोरार झाली. त्याम ळे लीगच्या 
िळवळीिा प्रभाव चदसून आला नाही. या काळात ब.ॅ जीना हे काँगे्रसच्या वत सळात होते आचि लीगच्याही 
वत सळात होते. तथाचप ते लीगच्या जातीयवादाला जास्त महत्त्व न देता राष्ट्रीयवादाला देत होते. १९२५–२६ 
च्या नंतरच्या काळात चखलार्फतच्या संघटनेतून जे म सलमान बाहेर पडले होते ते काँगे्रसमधूनही बाहेर पडले व 
जातीयवादी राजकारिािा प रस्कार करु लागले. तेव्हा प्रहद –म स्ट्स्लम ऐक्य साधण्यासाठी शकेडो सभा व 
पचरषदा भरचवण्यात आल्या. त्यापैकी एका सभेत बोलताना बॅ. जीना यानंी जातीयवादाम ळे सवांिे न कसान 
होिार आहे आचि राष्ट्रीयवाद हाि सवांिा तरिोपाय होय, असे उदार काढले होते. मी कट्टर राष्ट्रवादी आहे, 
असे ते मध्यवती कायदे मंडळात बोलले होते. “I, Sir, stand here with clear conscience, and I say that I 
am a nationalist first, a nationalist second, and a nationalist last. 

 
I once more appeal to this House whether you are a Musalman or a Hindu, for God’s sake 

do not import the discussion of communal matters into this house and degrade this assembly, 
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which we desire, should become a real national movement, set an example to the outside world 
and our people.” (Tragedy of Jinnah, P. 47-48). 

 
बॅ. जीना १९२० पयंत काँगे्रस आचि लीग यािें सभासद होते. परंत  काँगे्रसिी खादी आचि सत्याग्रही 

िळवळ व लीगिा चखलापतशी समेट, ही जीनानंा पसंत नसल्याने ते १९२० ते १९३४ पयंत अपक्ष राजकारिी 
म सलमान म्हिून वागले. या काळात मॉस्लेम कॉन्र्फरन्स, चशया कॉन्र्फरन्स, अहरार ख दाई चखदमतगार, 
कृचषक प्रजापक्ष, नॅशनचलस्ट म स्ट्स्लम्स, वगैरे पक्ष राजकीय के्षत्रात चशरले. हकीम अजमल खान, डॉ. अन्सारी, 
डॉ. चकिलू, चकडवई, मौ. महंमद अली, मौ. शौकत अली, डॉ. खान, अब्दूल गर्फार खान वगैरे अचखल 
भारतीय चकतीिे म सलमान गाधंीजींच्या अंतरवत सळात होते व ते गाधंीजींच्या आत्मक्लेशाच्या िळवळीत 
साथीदार होते. जीना हे ख्यालीख शाली व स संस्कृत जीवन यािें िाहते होते. त्यािंा पोशाख नखचशखातं 
य रोचपयन होता. ते य रोचपयन संस्कृतीिे व राहिीिे भोक्ते होते. त्याम ळे त्यानंा गाधंीजींच्या साचन्नध्यात स्थान 
नव्हते. लीगमध्येही ते र्फारसे लोकचप्रय नव्हते. त्यानंा १९३० च्या वत सळ पचरषदेला सरकारने चनवडले ते स्वतंत्र 
म सलमान राजकारिी मािसू म्हिून. जीना अगर लीगिे इतर प ढारी यानंा, म सलमानानंा पाचकस्तान हव,े 
यािी स्वप्नातही कल्पना नव्हती. उलट अंशी प्रहद स्तानातील सवस प्रातािें अमेचरकेच्या धतीवर संघराज्य 
असाव,े पि त्यातं म सलमानाना सवस बाबतीत मानािे स्थान असाव ेया चविारािे ते होते. हे चविार ते वळेोवळेी 
बोलून दाखवीत. 

 
१९२० साली काँगे्रसिे अचधवशेन नागपूर येथे भरले होते. एका ठरावावर भाषि करताना श्री. जीना 

यानंी गाधंीजींिा उल्लेख करतानंा ‘श्रीय त गाधंी’ असेि असा केला तेव्हा अचधवशेनातील लोक चिडले. ते 
ओरडून म्हिाले, ‘जीनासाहेब महात्मा गाधंी म्हिा श्रीय त गाधंी म्हिू नका. तरी जीन आपल्या भाषिात 
गाधंीजींना ‘श्रीय त गाधंी’ असेि संबोधू लागले. ते पाहून मौलाना महंमद चिडले आचि जीनानंा म्हिाले, 
‘येथील लोकमताला मान द्ा’ तरीही जीना गाधंीना आपल्या प ढील भाषिात ‘श्रीय त गाधंी’ असे म्हि ूलागले. 
तेव्हा सवस श्रोत्यानंी जीनानंा साचंगतले, ‘खाली बसा!’ पि जीना प ढे भाषि करू लागले आचि गाधंीना ‘श्रीय त 
गाधंी’ असे संबोधू लागले. तेव्हा अचधवशेनािे वयोवृद्ध अध्यक्ष श्री. चवजयराघवािाचरयर हे जीनानंा चवनव ू
लागले की, जनमताला मान द्ा! जीना ऐकेनात तेव्हा गाधंीजी उठले आचि या प्रकरिाला उदे्दशून म्हिाले की, 
मी महात्मा नाही, मी साधा मािूस आहे. जीनासाहेबानंा पसंत नसलेले नाव त म्ही त्यानंा घ्यावयास भाग 
पाडता, यात त म्ही माझा आदर करीत नाही. आपली मते द सऱ्यावंर लादून आपि स्वातंत्र्य चमळव ूशकिार 
नाही. जीनासाहेबािंा हेत  वाईट नाही, त्यािंा भाषाप्रयोगही वाईट नाही. जोपयंत एखादा मािसू वाईट हेतूने 
वाईट बोलत नाही, तोपयसन्त त्याला बोलण्यािा हक्क आहे. मग ते बोलिे एखाद्ा वस्त बद्दल असो प्रकवा 
मािसाबद्दल असो. (I am not a Mahatma. I am an ordinary man. By coercing Jinnah Saheb to a 
particular choice of word, you are not doing me honour. We cannot win real freedom by forcing 
our views upon others. As long as there is nothing objectionable or derogatory in a man’s 
language, he is at liberty to think or say whatever he likes about others. ... Bapu as I Saw Him, 
by Ramnarayan Chaudhary, P. 15-16). 
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पचहल्या गोलमेज पचरषदेच्या वळेी म स्ट्स्लम लीग आचि म स्ट्स्लम कान्र्फरन्स यािंी इंचडयन 
कॉस्ट्न्स्ट्यूशनल चरर्फॉम्सस कमीटीप ढे संय क्तपिे साक्ष झाली. कचमटीिे एक सभासद रेचजनॉल्ड ्ॅडॉक यानंी 
साक्षीदारानंा प्रश्न केला की, म समानासंाठी प्रहदूस्थानात पाचकस्तान चनमाि कराव ेअसा एक सूर ऐकू येतो, 
त्याबद्दल त मिे मत काय आहे? तेव्हा साक्षीदारािंा प ढारी उत्तरला, या हवतेल्या कल्पना आहेत. याबद्दल 
कोिाला महत्त्व वाटत नाही. पाचकस्तान ही कागदावर उतरलेली कल्पना आहे आचि ती अप्रयोजक व 
चवघातक आहे. त्यातून कोिािा र्फायदा होिार नाही. २०–११–३० ला जीनानंी पचहल्या गोलमेज पचरषदेत 
भाषि करुन संय क्त राज्यसंघािा प रस्कार केला साम्राज्यातंगसत पि स्वायत्त संय क्त राज्यसंघ प्रहद स्थानाला 
हवा अशी जीनानंी मागिी केली. 

 
The cardinal principle is that (India wants to be a mistress in her own house, and I cannot 

conceive any constitution that you may frame, which will not transfer responsibility in the Central 
Government to a Cabinet responsible to the legislature. “Tragedy of Jinnah”, P. 221-222). 

 
िौधरी रहमतअली या कें चब्रजच्या पदवीधर तरुि म सलमानाने लीगच्या प्रिारी िळवळीम ळे 

म सलमानानाचं्या भचवतव्यािा चवशषे अभ्यास केला. तेव्हा ं त्याला सर सय्यद अहमद जाचं्या १६८८ च्या 
व्याख्यानातील प्रहदू व म सलमान अलग राहिे अशक्य, या म द्ािे महत्त्व वाटू लागले. प्रहदू व म सलमान हे 
प्रहद स्थानातंि स्वतंत्र राहू लागले तर म सलमानानंा जो भाग वाट्याला येईल त्याला पाचकस्तान हे नाव द्ाव ेव 
प्रहदंूच्या प्रदेशाला प्रहद स्थान हे नाव द्ाव,े अशी कल्पना १९३३ मध्ये स िली. त्याने चतिा ग प्तपिे प्रिार व प्रसार 
पंजाबात केला. पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रातं, अर्फगाि, कश्मीर, प्रसध व बल चिस्तान यािंी ‘आद्ाक्षरे’ एकत्र 
करून - ‘पाचकस्तान” शब्द िौधरी रहमतअली याने तयार केला (Inside India by Halide Edib) परंत  या 
कल्पनेला कोिी र्फारसे महत्त्व चदले नाही. 

 
बॅ. जीना हे अत्यतं वहत्त्वाकाकं्षी होते. १९२० ते १९३० च्या काळात आपिाला राजकीय आय ष्ट्य 

चमळाले नाही, हे त्यानंा जािवल्याम ळे ते लंडनमध्ये राहून प्रॅक्टीस करू लागले. पि तेथे त्यािें मन रमेना. ते 
१९३४ ला प्रहद स्थानात येऊन स्थाचयक झाले. या वळेी लीगिे सामर्थ्यस सवस बाजूनी खच्ची झालेले होते. बडे 
जमीनदार, शटे सावकार, उद्ोगपती–व्यापारी, अशा लोकािंा भरिा लीगमध्ये होता. लीग त्याचं्या आर्मथक 
साहाय्यावर िालत होती. पि या सवस लोकािंी धडपड होती, स्वाथासाठी–सरकारी पदव्या, कॉन्रेक्टस, 
नोकऱ्या चमळचवण्यासाठी–म सलमान बह जन समाजाच्या चहतासाठी नव्हती. १९३४-३५ च्या स मारास 
काँगे्रसमधील लोकचप्रय म सलमान प ढारी आचि इतर म सलमान प ढारी चदवगंत झालेले होते. तेव्हा 
म सलमानाना राजकीय के्षत्रात आिनू आपले प ढारीपि, प्रस्थाचपत करण्यास ही वळे बरी आहे, असे जीनानंी 
हेरले. त्यानंी लीगिी सूते्र हाती घेतली. १९३७–४० च्या काळात काँगे्रस सत्तारूढ झाली. काँगे्रसच्या २७ 
मचहन्याच्या कारकीदीत वळेोवळेी ज्या राज्यकारभारात िूका अगर उिीवा उघड झाल्या, त्यािंा जीनानंी 
उपयोग करून म सलमान समाज काँगे्रसच्या चवरुद्ध उभा केला. जीनानंी म सलमानाचं्या १४ मागण्या जाहीर 
केल्या. या मागण्या काँगे्रसने मान्य केल्या तर लीग काँगे्रसशी सहकायस करण्यास तयार आहे असा वळेोवळेी 
प कारा करण्यास तयार आहे असा वळेोवळेी प कारा केला. पि जेव्हा ं जेव्हा ंलीग व काँगे्रस याचं्या समेटािे 
प्रयत्न होत तेव्हा ं तेव्हा ंजीना पळवाट काढून म सलमानातं प्रहदंूच्या आ्मक राजकारिाबद्दल प्रिार करीत. 
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१९३४-३७ च्या काळात हा लपंडाव जीना यशस्वी रीतीने खेळले. १९३७–४० च्या काळात काँगे्रस सत्तारूढ 
झाली. या काळात काँगे्रसच्या राजकारिात व राज्यकारभारंात ज्या लहानमोठ्या ि का झाल्या त्याबद्दल भडक 
प्रिार करून जीनानंी म सलमानानंा प्रहदू व काँगे्रस याचं्याचवरुद्ध उभे केले ते कायमिेि. काँगे्रस ही प्रहदंूिी, 
प्रातंातंील राज्यकारभार त्याचं्या हातिा, वदें मातरम् या राष्ट्रगीतात म सलमानािंी बदनामी आहे. 
म सलमानावंर प्रहदी चशकण्यािी, खादी वापरण्यािी सक्ती होते वगैरे म दे्द उपस्ट्स्थत करून जीनानंी लीगतरे्फ 
असा प्रिंड प्रिार केला की, त्याला काँगे्रस अगर प्रहद समाज अगर आयससमाज तोंड देऊ शकले नाहीत. 

 
बॅ. जीना हे खोजा होते. त्यािंा धार्ममक प्रवृत्तीकडे ओढा र्फारसा नव्हता. त्यािंी रहािी एखाद्ा घंरदाज 

इंग्रजाप्रमािे होती. त्यानंा प्रहदी वा म सलमान संस्कृतीपेक्षा य रोचपयन संस्कृतीिे र्फार आकस षि होते. त्यानंा 
क रािािी भाषा, अरेचबक येत नव्हती मात्र ते इंग्रजी अत्यंत आकस षक रीतीने बोलत असत. अरेचबक भाषेिे 
त्यानंा ज्ञान नव्हते, हे एका खटल्यात उघडकीस आले. सर तेज बहादूर सप्र ूव जीना हे हैदराबाद संस्थानच्या 
प्रम ख अदालतीत एका खटल्यात परस्पराचवरुद्ध वकील म्हिून उभे राचहले. दस्तऐवजातं अरेचबक शब्दािा 
भरिा होता. तो दस्तऐवज जीनानंी वािवा व कोटाला त्यातंील अरेचबक शब्दािंा अथस स्पष्ट करावा असे जज्जानंी 
त्यानंा लागोपाठ तीन वळेा साचगतले; पि जीना प्रत्येक वळेी काही तरी म द्दा उपस्ट्स्थत करून वळे मारून नेऊ 
लागले. शवेटी जज्जाने जीनानंा जरासे रागावनू आपला म द्दा साचंगतला तेव्हा जीना म्हिाले, मला अरेणबक भाषा 
येत नाही. मग सर सप्रू तो दस्तऐवज वाि ूलागले; त्यानी त्यातील सवस अरेचबक शब्दािंा अथस स्पष्ट केला. 
द सऱ्या चदवशी या खटल्यािी माचहती हैद्राबादेतील वतसमानपत्रानंी चदली एका पत्राने मथळा चदला होता तो 
असा, “पंणित महमद अली जीना आणि मौलवी तेज बहादूर”. 

 
१९३७ ते १९४० च्या काँगे्रसच्या राजवटीत प्रहदंूनी म सलमानानंा आपल्या धमाप्रमािे वागिे म ष्ट्कील 

करून सोडले, या म द्ावर प्रिार करून जीनानंी म सलमानािंी मने चबथरवली. पि जीनानंा इस्लामी धमातील 
आिारचविार यािंी र्फारशी माचहती नव्हती लीगिे राजकारि रंगात येऊ लागले तेव्हािं ते म सलमानी पोशाख 
करू लागले आचि मचशदीत नमाज पढण्यास जाऊ लागले. (Tragedy of Jinnah, P. 235-36) (१९३७ 
ऑक्टोबर) मध्ये लखनौ येथे भरलेल्या ऑल बेंगाल म स्ट्स्लम सेशनिे अध्यक्ष श्री. जीना होते. त्यानंी अध्यक्षीय 
भाषिात असे जाहीर केले की, म सलमानानंी र्फक्त म सलमान द कानदारानािं आश्रय द्ावा. ज्या चठकािी प्रहदू 
म सलमानानंा प्रहदंूच्या देवदेवतािे विसन असलेलीराष्ट्रीय गािी गावयास लावतात, तेथे म सलमानानंी प्रहदंूना 
उघडपिे चवरोध करावा. या चशकविीला शह देण्यासाठी प्रहदंूनी कंबर बाधंली पाचहजे असे ठराव प्रहद महासभेने 
नागपूर येथे भरचवलेल्या सभेत १९३८ च्या चडसेंबरमध्ये मंजूर केले. (The Communal Traingal in India, 
P.156-57) 

 
१९३७-३८ मध्ये जीनानंी लीगला बड्या राजकीय पक्षािे स्वरूप आिनू चदले काँगे्रसिी राजवट १९३७ 

च्या ऑगस्टमध्ये ८ प्रातातं स रू झाली. वदें मातरम् हे राष्ट्रगीत म सलमान म लानंा म्हिायला लावनू काँगे्रसने 
म सलमानी धमावर प्रहार केला, कारि या राष्ट्रगीतात प्रहदंूिी अष्टभ जा द गा चहिी स्त चत आहे व हे राष्ट्रगीत 
म्हििे म्हिजे म सलमानानंी प्रहद  देवतेिी मूर्मतपूजा करिे होय; आचि हे म सलमानानंा अधम्यस होय, असा 
कोटी्म करून जीनाने प्रहदू व काँगे्रस राजवट याचवरुरुद्ध म सलमानािंी मने चबथरचवण्यासाठी प्रिारािा 
झंझावात तयार केला. कायदे मंडळे, गव्हसनरिी व व्हाईसरॉयिी कायसकारी मंडळे, सरकारी व चनमसरकारी 
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नोकऱ्या वगैरे बाबतीत प्रहदंूिे प्रमाि म सलमानापेंक्षा जास्त असल्याम ळे प्रहदू म सलमानावंर सत्ता गाजचवतात 
वगैरे म दे्द उपस्ट्स्थत करून जीनानंी म सलमानािंी मने चबथरवली १९३९ च्या सप्टेंबरमध्ये काँगे्रसच्या 
मंत्रीमंडळानंी राचजनामे चदले तेव्हा म सलमान प्रहदूच्या ग लामचगरीतून म क्त झाले, म्हिून म सलमानानंी 
‘राष्ट्रीय म क्तीचदन’ (Day of National Deliverence) साजरा करण्यािी घोषिा केली. हा म क्तीचदन 
प्रहद स्थानात सवस चठकािी म सलमानानंी साजरा केला व त्यािे प्रिारी पचरिाम म मलमानावंर र्फार खोलवर 
झाले. अशा चरतीने १९३७–३९ च्या काळात जीना लीगिे सवाचधकारी झाले व लीग काँगे्रसला आव्हान 
देण्याइतपत बलशाली राजकीय पक्ष म्हिून ओळखला जाऊ लागला. प्रहदू व म सलमान याचं्या जीवनािी अंगे 
सवसस्वी चभन्न आहेत व म्हिूनि म सलमानानंा प्रहदूच्या विसस्वाखाली कधी स खी जीवन घालवता येिार नाही. 
म सलमानानंा आपल्या धमाप्रमािे व संस्कृतीप्रमािे स खी जीवन घालवायिे असेल तर त्यानंी प्रहदूिे विसस्व 
झ गारून द्ाव ेव स्वतंत्र व्हाव ेअशी जीनानंी १९३९ मध्ये भचूमका स्वीकारली. (Therefore, in my judgement, 
... Democracy can only mean Hindu raj all over India. This is a position to which Muslims will 
never submit. Some recent speeches and writings of Mr. Jinnah, Vol. I, 1952, P. 99. Jamil-UI-
DinAhmed, Lahore). त्यानंी Faith, Unity and Discipline). चनष्ठा, ऐक्य व चशस्त या तीन शब्दािें ध्येयब्रीद 
लीगप ढे ठेवले व १९४० च्या लाहोर येथील वार्मषक सभेत पाचकस्तानिा ठराव मंजूर करून त्यासाठी १९४१ 
पासून प्रिारािा पाऊस पाडला. (Pakistan, by Keith Callard — P.198-99) या प्रिाराम ळे बह संख्क 
म सलमान समाज लीगच्या बाजूला झाला. त्याम ळे जीनाचं्या प ढारीपिािे वजन इतके वाढले की ते 
व्हाईसरायच्या ह कमतीत ढवळाढवळ करू शकले. व्हाईसरायने १९४१ साली नॅशनल चडरे्फन्स कौस्ट्न्सलवर 
प्राचंतक म स्ट्स्लम लीगिे प्रम ख पदाचधकारी नेमले तेव्हा जीनाने या सवस पदाचधकाऱ्यानंा राजीनामे देण्यास भाग 
पाडले. कारि त्या नेमिूकी जीनाचं्या संमतीने झालेल्या नव्हत्या. (Ibid — P. 90) 

 
 

 
शीख धमस स्वीकारण्याच्या बाबतीत केलेले प्रयत्न चवर्फल झाल्यानंतर बाबासाहेब, बौद्ध धमस 

स्वीकारण्यािा चविार करु लागले. या बाबतीत सवस बाजूनी ते चविार करीत असताना मधून मधून ते काहंी 
प्रश्नावंर व म द्ावंर खाजगी बैठकीत बोलत असत. कधी कधी ते लीहीतचह असत. आचि अशा चलखािाबद्दन 
जनतेिी प्रचतच्या अजमावनू पहात असत. अशा चलखािापैकी त्यानंी ब द्धजयंतीिे राजकीय महत्त्व चकती आहे 
व ते का यासंबधंी ‘जनता’ पत्रासाठी एक लेख चलचहला होता तो सदर पत्राने अग्रलेख म्हिून छापला. त्या 
लेखातील म दे्द व माचहती ही महत्त्वािी असल्याम ळे मी तो अग्रलेख येथे देत आहे. 

 
“बुद्धजयतंी आणि णतचे राजकीय महत्त्व” 

 
प्रहद स्थानातील लोक उत्सयचप्रय आहेत हे काही कोिास सागंावयास नको. वषातून अधे अचधक त्यािें 

चदवस उत्सवात आचि सिात जातात. त्यातल्या त्यात देशातील महान व्यक्तींच्या जन्म–मरिाच्या उत्सवानंा 
तर ते र्फारि महत्त्व देतात. कृष्ट्िजन्माष्टी, रामनवमी, हन मानजयचंत हे हे उत्सव त्याचं्या या मनोभावनेिी साक्ष 
देतात. असे असताना प्रहद स्थानातील प्रहदू लोक ब द्धािी जयंती साजरी करीत नाहीत यािे कोिाही परकीय 
मािसास आश्चयस वाटल्यावािून राहात नाही. ज्या चवभतूी प्रहद स्थानात चनमाि झाल्या त्यातं ब द्धािे स्थान र्फार 
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उच्च प्रतीिे आहे. जगाला प्रकाचशत करिारा तेजस्वी सूयस अशी महती गािारे ब द्धािे काही भक्तगि आहेत. 
चिस्ती लोक, ज्यानंा ब द्धाबद्दल हेवा वाटतो, ते देखील एचशया खंड प्रकाचशत करिारा सूयस अशी त्यास उपमा 
देतात. प्रहदू लोकही त्याला चवष्ट्िूिा अवतार मानीत असत. अशा या चवख्यात प रुषािी या देशातील लोकानंा 
आठवि देखील राचहली नाही. बाजीरावाने ठेवलेली राडं मस्तानी चहिे नावं ज्यानंा माचहत आहे, असे सामान्य 
लोक आज प ष्ट्कळ सापडतील. पि ब द्धाच्या नावािा पचरिय असलेले सामान्य लोक याचं्यापेक्षा र्फारि कमी 
सापडतील अशी मला शकंा वाटते. एवढया मोठ्या चवभतूीिी एव्हढी मोठी चवस्मृती व्हावी, ही मोठी 
सखेदाश्वयािी गोष्ट आहे. अशा पचरस्ट्स्थतीत आनंदािी ही गोष्ट की, बंगाल व इतर प्रातंातं ब द्धजयंतीिा उप्म 
स रू करण्यात आला आहे. हा उप्म अत्यतं स्त त्य आहे. पि आमच्या मते या उत्सवाला र्फारि मोठे 
राजकीय महत्त्व आहे. ते पटवनू देण्याकचरता गौतमब द्धािे िचरत्र व त्यािे कायस यािा जनतेला पचरिय करुन 
देण्यािे आज आम्ही योचजले आहे. 

 
अडीि हजार वषांपूवी श द्धोधन नावािा साक्य वशंातील एक राजा कचपलवस्त  येथे राज्य करीत होता. 

श द्धोधन राजाच्या क ळािे नाव गौतम असे होते. कचपलवस्त  हे चठकाि आजच्या प्रहद स्थानातील संय क्त प्रातं 
म्हितात त्या प्रातंातं होते. ते वस्ती व अयोध्या याचं्या मधोमध असून रै्फजाबादपासून पूवेकडे ५० मलैावर होते 
या श द्धोधन राजाच्या दोन पत्नी होत्या. एकीिे नाव मायादेवी व द सरीिे नाव प्रजापचत असे होते. श द्धोधन व 
मायादेवी यािें लग्न झाल्यावर काही चदवसानी मायादेवी गरोदर राचहली. गरोदर राचहल्यानंतर पचहले 
बाळंतपि माहेरघरी व्हाव,े अशी पूवापार िाल असल्या कारिाने मायादेवीिा बाप स ब द्ध याने म लीस 
बाळंतपिास आपल्या गावी पाठवावी म्हिून त्यािंा जावई श द्धोधन यास चनरोप पाठचवला. त्याप्रमािे मायादेवी 
व चतिी बहीि प्रजापचत या उभयता लवाजम्याचनशी आपल्या माहेरी जावयास चनघाल्या. वाटेत त्यानंा ल ं बीिी 
वन लागले. व त्या चठकािी मायादेवी हीस प्रसूचतवदेना स रू झाल्या व त्या वनात ती बाळंत होऊन प त्ररत्न 
प्रसवली. प्रसूत झाल्या बरोबर मायादेवी मरि पावली. व त्या म लािे संगोपन चतिी बचहि प्रजापचत चहने केले. 
त्यािे नाव चसद्धाथस असे ठेवण्यात आले. हाि प ढे गौतमब द्ध म्हिून प्रचसद्धीस आला. 

 
क्षचत्रय क ळात व राजघराण्यात जन्माला आल्याम ळे त्याच्या पचरस्ट्स्थतीला साजेल असे चशक्षि 

चसद्धाथाला देण्यात आले होते. क्षचत्रयािे लष्ट्करी चशक्षिि देण्यात आले होते असे नव्हे तर त्यािा वदेाभ्यासही 
िागंलाि झाला होता. परंत  चसद्धाथािा एकंदरीत मनािा कल एकातंाकडे होता. राजवैभव उपभोगण्याकडे 
त्यािा चवशषे कल नव्हता. आपला प त्र कदाचित संन्यास घेऊन भलत्याि मागाला लागेल या भीतीने 
श द्धोधनाने आपल्या म लािे लग्न करून त्यास संसारात डाबंून टाकण्यािा चनश्चय केला. व त्याप्रमािे दंडपािी 
यािी म लगी, चजिे माहेरिे नाव गोपी व सासरिे नाव यशोधरा, चहच्याबरोबर लग्न लावनू चदले. व या 
लग्नापासून चसद्धाथस गौतमास राहूल या नावािा एक म लगा झाला. श द्धोधनाने आपल्या म लाला ऐषआरामात 
राहाता याव े म्हिून तीन मोठमोठे राजवाडे बाधूंन चदलेले होते. त्याच्या ऐषआरामात कोित्याही प्रकारिी 
न्यूनता राहू नये, असा प्रकारिी व्यवस्था केली होती. 

 
एके चदवशी गौतमाने गावातून प्रहडून येण्यािा व एकंदरीत सामाचजक पचरस्ट्स्थती पाहून येण्यािे 

ठरचवले व त्याप्रमािे रथ ज ंपून तो राजवाड्यातून बाहेर पडला. शहरात चशरल्यानंतर िार गोष्टी त्याच्या 
नजरेस पडल्या. प्रथम एक अत्यंत वृद्व, जराग्रस्त गचलतगात्र, दंतभग्न, िेहऱ्यावर स रक त्या पडलेल्या, केस 
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सगळे पाढंरे झालेले, पाठीिी कमान झालेली, हातात काठी धरून म ंगीच्या मंदगतीने तोंडातून काहीतरी 
अस्पष्ट बोलत व सवस शरीर कंपायमान होत असलेला त्याच्या नजरेस पडला, प ढे गेल्यावर त्याला द सरे दृश्य 
चदसले. एक मािसू भयंकर तापाने ग्रस्त झालेला, अत्यतं अशक्त व बेश द्ध, चनराश्रीत असा वाटेवरती पडलेला 
चदसला. आिखी प ढे गेल्यावर एका मािसािे पे्रत चतरडीवर घालून त्यािे नातेवाईक व त्यािे चमत्रगि वाहून 
नेत होते. त्याच्याप ढे एक संन्यासी प्रर्फ ल्ल मनाने व शातं चित्ताने हातात चभक्षापत्र घेऊन िालला होता हे िौथे 
दृश्य पाचहले. ही िार दृश्ये पाहून गौतमाच्या मनावरती मोठाि पचरिाम झाला, या िार दृश्यावंरून त्याने बोध 
घेतला (तो हा) की जगात द ःख आहे. मन ष्ट्य जीवीत हे अशाश्वत आहे. असे जर नसते तर उपजलेला मन ष्ट्य 
रोगग्रस्त न होता! वृद्ध न होता!! आचि मरि न पावता!!! एकंदरीत िौथे दृश्य म्हिजे संन्यासवृत्ती हेि खरे 
ध्येय होय असे त्यास वाटले. आचि म्हिून ज्या जगात द ःख आहे, जरा आहे, आचि मरि आहे. अशा संसारात 
काहीि अथस नाही, असे त्यास वाटू लागले. अशा चविाराचं्या जाळ्यात सापडून तो परत घरी आला. परत 
येताि त्यािी पत्नी यशोधरा प्रसूत होऊन चतला एक म लगा झाल्यािे वृत्त त्याला कळचवण्यात आले. ही एक 
जादा बडेी आपल्या पायातं पडली, असे त्यास वाटले. तथाचप संन्यास घेण्यािा त्यािा चनश्चय कायम झाला 
होता. व त्याप्रमािे त्याने आपला चनश्चय त्यािा बाप श द्धोधन यास जाऊन कळचवला. अथात गौतमाने असे 
काही करू नये म्हिून राजवाड्यामध्ये नाना तऱ्हेिे करमि कीिे, मनरंजनािे प्रयोग करून या चनश्चयापासून 
गौतमास परावृत्त करण्यािा प्रयत्न केला. परंत  गौतमािा चनचश्चय (पक्का) झालेला होता. तथाचप राजाला 
कळचवल्याखेरीज पळून जािे योग्य नाही, म्हिून आपला मनोदय अमलातं आिण्यािा आपि चनधार केला 
आहे, हे सागंण्याकीरता तो राजवाड्यात गेला आचि बापास म्हिाला की, मला त म्ही अडथळा करू नका. 
त मिे राज्य, त मिे प्रजाजन, त मिी संपचत्त त म्ही घ्या. मला काही नको. द सऱ्या चदवशी श द्धोधनाने आपल्या 
सरदारािंी बैठक बसचवली व त्यात गौतमाने केलेल्या चनश्चयािी बातमी त्यासं चदली. हे कळल्याबरोबर सरदार 
म्हिाले आम्ही त्याच्यावरती पहारा ठेव.ू तो आपल्या हातातूंन कसा जाईल? हे आम्ही पाहू. अथात अशा 
कडेकोट बंदोबस्तात चनघनू जािेि शक्य नव्हते म्हिून त्याने तो चदवस तसाि जाऊ चदला. मध्य रात्री तो 
जागा झाला व त्यािा घोडेवाला िंडक यास झोपेतून उठवले व त्यास मला जावयािे आहे, माझ्या घोड्यास 
घेऊन ये असे साचंगतले. िंडक, त्यास प्रथमतः कबूल होईना व गौतमास जाऊ नको म्हिून गळ घालू लागला. 
परंत  गौतमािा चनश्चय अढळ आहे असे चदसल्यावर त्यािा घोडा कंथक यास तो घेऊन आला. गौतमाने त्यािी 
बायको व मूल ज्या खोलीत झोपली होती त्यािे दार हळूि उघडून त्याचं्यावर शवेटिी नजर टाकून कंथकावर 
स्वार होऊन त्या रात्री तो कचपलवस्त  सोडून गेला.  

 
गृहत्याग केल्यानंतर गौतमाने दोघा ग रंूिे चशष्ट्यत्व पत्करून जगात द ःख का? या प्रश्नािे उत्तर चमळते 

का हे पाहण्यािा प्रयत्न केला. पचहल्या प्रथम आराद कलाम व त्यानंतर उद्रक रामप त्र यािें चशष्ट्यत्व त्याने 
पत्करले. अशा परी सात वष ेत्याचं्या साचन्नध्यात त्याने घालचवली. परंत  त्याचं्या उपदेशापंासून त्यािे समाधान 
झाले नाही. म्हिून त्यानंा सोडून तो मगध देशात : उरूवले (ज्याला हल्ली ब द्धगया असे म्हितात) त्या चठकािी 
येऊन राचहला. त्या चठकािी त्याच्यासारखेि संसाराला सोडून आलेले पािं संन्यासी अरण्यवास पत्करून 
बसले होते. त्याचं्याबरोबर गौतमाने देहदंडन व खडतर तपश्वया करण्यास स रवात केली. सहा वषांच्या 
देहदंडनाने त्यािे शरीर अत्यंत कृश झाले व त्याला िालण्यािी शक्तीदेखील राचहली नाही. एके चदवशी 
जवळून वाहत असलेल्या र्फाल्गू नदीतून स्नान करून परत आपल्या आश्रमात येत असताना तो वाटेत घेरी 
येऊन पडला, जवळि एक धनगर रहात होता. त्यािी वडील म लगी स जाता चहने गौतमास त्या स्ट्स्थतीत 
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पाचहले व त्याला घरून दूधभात आिून चदला. श द्धीवर आल्यानंतर त्याला वाटू लागले की, देहदंडनापासून, 
जगात द ःख का ंयािे ज्ञान होिे शक्य नाही. गौतमाने अन्न सेवन केले याम ळे तो योगभ्रष्ट झाला अशी कल्पना 
करून घेऊन त्यािे पािं सोबती त्यास सोडून गेले व त्य ब द्धगयेत ब द्ध एकटा राचहला. 

 
एके रात्री एका वृक्षाच्याखाली गौतम बसला असताना या जगात द ःख का व ते द ःख नाचहसे करण्यािा 

मागस कोिता, या प्रश्नािा त्याला उलगडा झाला. त्याला चदसले की, मानवी जीवन्मािे दोन प्रिचलत मागाने 
लोक िालले आहेत. एक िैन करून काल्मिा करिे हा, द सरा देहदंडन करून मरण्यािीं अपेक्षा करीत 
राहिे हा. हे दोन्ही मागस ि कीिे आहेत या दोन्ही मागानी संसारातील मानवािे द ःख हरि होिे शक्य नाही, 
अशी चदव्य दृष्टी त्या रात्री त्या वृक्षाखाली बसला असताना गौतमाला झाली. या चदव्य दृष्टीने गौतम ज्ञानी झाला 
म्हिून लोक त्याला ब द्ध (ज्ञानी) म्हिू लागले आचि ज्या वृक्षाखाली त्याला ज्ञान झाले त्या वृक्षाला बोधीवृक्ष 
असे जगप्रचसद्ध नाव प्राप्त झाले. 

 
या नवीन चदव्य दृष्टीिा असा पचरिाम झाला की, ब द्धाने देहदंडन सोडून चदले. तो संसारात प न्हा 

पडला नाही. पि तो प न्हा समाजात आला व समाजाच्या उद्धाराथस त्याने धमसससं्थापनेिे कायस आरंचभले. सवस 
प्रहद स्थान पायाखाली घालून आबालवृद्धास, स्त्रीप रुषासं आपला धमस त्याने स्वम खाने साचंगतला. हे कायस त्याने 
तब्बल िाळीस वष ेकेले. अखेर धमसप्रिाराकीरता चर्फरत असताना ब द्ध पावा येथे म क्कामास राचहला. त्या गावी 
िूडा नावािा एक लोहार रहात असे. त्याने ब द्धास आपल्या घरी जेवण्याकचरता येण्यािा आग्रह केला. िूडा 
याचं्या घरिे ते अन्न त्याला जािले व तो आजारी झाला. तशाि आजारीस्ट्स्थतीत ब द्ध नेपाळच्या पूवस भागी 
असलेल्या क शीनारा गावंी गेला व त्या चठकािी त्यािा अंत झाला. 

 
ब द्ध येश ू चिस्ताच्या पूवी ५६३ व्या वषी राजप त्र म्हिून जन्मास आला व चख. पू. ४८३ व्या वषी 

धमससंस्थापक म्हिून मरि पावला. 
 

बुद्धाचे कायप 
 
ब द्धाच्या धमािी मूल तत्व ेकाय? त्याने कोिते कायस साधले यािे आकलन झाल्याखेरीज ब द्धािे महत्त्व 

कळून येिार नाही. या प्रश्नािंा सचवस्तर ख लासा स्थळसंकोिाम ळे या चठकािी करता येिे शक्य नाही; परंत  
थोडक्यात ब द्धाच्या कायािी कल्पना करून देता येिार नाही, असे मात्र म्हिता येिार नाही. ब द्धकालीन 
ब्राह्मिी धमािे तीन आधारस्तंभ होते. वदेप्रामाण्य हा पचहला आधारस्तंभ, यज्ञ बचलदान हा द सरा आचि 
विाश्रम हा चतसरा. वदेातं असेल ते सारे खरे, सत्य ब द्धीला पटो अगर न पटो. वदेातं असेल ते सारे खरे, हा 
जो ब्राह्मिी धमाला आधारस्तंभ वाटत असे, त्याला ब द्ध मन ष्ट्याच्या ज्ञान मागातला पचहला धोंडा असे मानीत 
होते. वदेातं असेल ते खरे या ब्राह्मिी धमाच्या तत्त्वाच्याचवरुद्ध ज्ञानाला पटेल तेि खरे असे, ब द्धािे तत्व होते. 
ब्राह्मिी धमात परमेश्वरप्राप्ती हाि धमािा हेतू असे मानले जात असे. परमेश्वराला बचलदान चदल्याखेरीज 
त्यािी प्राप्ती होऊ शकत नाही, म्हिून यज्ञ करिे व त्यात बळी देिे हाि खरा धमस मानला जात असे. अगदी 
पूवी ब्राह्मिी धमात मन ष्ट्यािा बळी यज्ञात देत असत व त्या नरबळीिे मासं यजमानास खाव ेलागत असे. 
नरबळीिी िाल जरी ब द्धाच्याकाळी बंद पडली होती तरी यज्ञातं पशूिा बळी देण्यािी िाल जारी होती. 
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त्याकाळिे वाङ्मय ज्यानंी वािले असेल त्यानंा आजच्या ब्राह्मिािें पूवसज असंख्य गाईंिा यज्ञाकचरता कसा 
संहार करीत असत हे माहीत असेलि. हे वाङ्मय वािनू जेवढ्या गाई ब्राह्मिानंी यज्ञात कापल्या असतील 
त्याच्या शताशंानें म सलमानानंी कापल्या असतील काय, याबद्दल संशय उत्पन्न होतो. जसा वदेप्रामाण्यावर 
ब द्धाने हल्ला िढचवला, तसा त्याने यज्ञावरती हल्ला िढचवला. ब द्धािी या बाबातीतील भचूमका अत्यंत 
्ाचंतकारक होती, असेि म्हटले पाचहजे. धमािा आचि परमेश्वर प्राप्तीिा काहंी संबधं नाही, असा ब द्धािा पक्ष 
होता. मन ष्ट्याने मन ष्ट्याशी कसे वागाव ेह्यािे योग्य प्रकारिे बंधन घालून देिे हे धमािे के्षत्र आहे. ही ब द्धािी 
भचूमका होती. परमेश्वर प्रप्ती हे धमािे के्षत्र आहे, ही भचूमका ब द्धाला कबूल नव्हती. एका बाजूने परमेश्वर 
प्राप्तीसाठी यज्ञ करावयािा, आचि द सऱ्या बाजूने आपल्या शजेाऱ्याला छळावयािे, त्याला उपद्रव होईल असे 
वतसन करावयािे, ही धमािी चवटंबना आहे असे ब द्धािे म्हििे होते. ब्राह्मिी धमािा चतसरा आधारस्तंभ जो 
विाश्रम धमस त्याच्यावर तर ब द्धाने र्फारि मोठा मारा केला. ब्राह्मिी धमािी सारी मख्खी या विांश्रम धमाच्या 
कल्पनेत सामावलेली आहे. जातीभेदाच्या जन्मजात उच्चनीि कल्पनािंा रै्फलाव होण्यास विांश्रम धमसि 
कारिीभतू ठरला आहे. या ब्राह्मिी धमात चस्त्रया व श द्रानंा मानािे स्थान नाही, उपजीचवकेिे मागस मोकळे 
नाहीत, कशावर स्वाचमत्व नाही, म्हिून या दोन वगांना स्वातंत्र्य नाही. ही त्यािंी चजवतंपिीिी अवदशा. ही 
अवदशा मेल्यानंतरही त्याचं्या पाठी आहेि! ब्राह्मिी धमात चस्त्रयानंा व शूद्रानंा मेल्यावर मोक्ष नाही. कारि 
ब्राह्मिी धमाच्या तत्त्वाप्रमािे ज्याला संन्यास घेता येतो त्यालाि मोक्ष प्राप्त होऊ शकतो. आचि शूद्रानंा व 
चस्त्रयानंा संन्यास देण्यािी ब्राह्मिी धमाने मनाई केलेली होती. ब द्धाला उच्चनीि भाव मान्य नव्हता. ‘ब्राह्मि 
झाला भ्रष्ट तरी तो चतन्ही लोकी श्रेष्ठ,’ हे अघोरी तत्व म ळापासून खिून काढण्यािा ब द्धाने चनकरािा प्रयत्न 
केला. सामाचजक समतेिा ब द्धाइतका मोठा प रस्कता जगात द सरा झाला नाही असे म्हटले तरी त्यात 
अचतशयोक्ती झाली, असे कोिालाही म्हिता यावयाव ेनाही. ब्राह्मिी धमात चस्त्रयानंा मोक्ष नव्हता. पि ब द्धाने 
चस्त्रयानंा चभक्ष चकिी केल्या. ब्राह्मि धमांत शूद्रानंा मोक्ष नव्हता. ब द्धाने शूद्रानंा चभक्ष ूकेले. यावरून ब द्ध समतेच्या 
तत्त्वािा न सता प रस्कार करून स्वस्थ बसला असे नाही. समता अमलातं आिण्यािा त्याने प्रयत्न केला. 
न सत्या चस्त्रयानंा व शूद्रानंा चभक्षू केले इतकेि नव्हे तर अंत्यजानास द्धा ंचभक्षूच्या उच्च पदावर िढचवले. 

 
वरील चववरि अगदी त्रोटक असले तरी ब द्धाने या देशात चकती महत्त्वािी कामचगरी केली यािी 

कल्पना वािकासं येऊ शकेल असे आम्हासं वाटते. बौद्ध धमािी तत्त्व ेचजतकी ओजस्वी व कल्यािकारी होती 
चततकाि बौद्ध धमािा प्रसार अिाट प्रमािात झाला. दचक्षिेकडे चसलोन व पॅचसचर्फक महासागरातंील असंख्य 
लहानसहान बेटातूंन ब द्धाच्या धमाने आपले अचधष्ठान बसचवले आहे. पचश्चमेस ब्रह्मदेश, आसाम, सयाम, िीन, 
जपान येथवर ब द्ध धमािा प्रसार झाला. उत्तरेस चतबेट, नेपाळ, त कस स्तान येथवर त्याने मजल मारली. इतकेि 
नव्हे तर अर्फगाि लोकानंा बौद्ध धमीय केले. इतका प्रसार कोित्याही धमािा झाला नाही. ब द्धाच्या धमािा 
आिखी एक चवशषे सागंण्यासारखा आहे. सवसि धमस आपल्या ग िाचं्या आश्रयाने प्रसार पावलेले नाहीत 
म सलमानी धमस तलवारीच्या जोरावर वाढला. चिस्ती धमस कायद्ाच्या जोरावर वाढला. र्फक्त एकट्या ब द्धाच्या 
धमािा प्रसार ग िामं ळे झाला. त्याला तलवारीच्या धारेिी अगर कायद्ाच्या दंडनािी जरूरी लागली नाही. 
लोकानंा धरून आिनू ब द्धाच्या धमािी दीक्षा देण्यािे कारि पडले नाही. लोकानंी आपि होऊन त्यात उडी 
घेतली. 
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असे असताना ब द्धाच्या नावािी चवस्मृचत लोकानंा कशी झाली असा प्रश्न उपस्ट्स्थत होतो. 
प्रहद स्थानाबाहेर बौद्ध धमस अजून चजवतं आहे. त्यािी संख्या काही कमी नाही. प्रहद स्थानातून त्यािे उच्चाटन 
झाले. त्यािी कारिे आज येथे स्थलसंकोिाम ळे देता येत नाहीत. परंत  त्यािे थोडक्यात चदग्दशसन करिे 
अवश्य आहे. ब द्धाच्या नावािी चवस्मृचत कालाला शक्य नाही. ब द्ध अजरामर, अमर आचि अकाल आहे. त्याच्या 
नावािा लोप काल कसा करू शकेल? ब द्धािी चवस्मृचत िीनमध्ये झाली नाही, जपानमध्ये झाली नाही, 
ब्रह्मदेशात झाली नाही. र्फत्त प्रहद स्थानाति झाली. याला काल कारि नसून ब द्धािे शत्र ूकारिीभतू आहे हे 
उघड आहे. ब्राह्मि हे एकजात ब द्धािे शत्र.ू ब्राह्मिािें भाडंि काही ब द्धाशंीि होते असे नाही. त्यािें जैन धमािा 
संस्थापक महावीर याचं्याशीही भाडंि होते. ब द्धाप्रमािे महावीर हाही यज्ञाच्या चवरुद्ध होता. पि ब्राह्मिानंी 
जसा ब द्धावंर चनष्ठूरपिािा व चनकरािा हल्ला केला तसा महावीरावर केला नाही. यािे कारि बुद्ध जसा 
चातुवपण्याच्या णवरुद्ध होता तसा महावीर नव्हता. ब द्धाच्या वदेप्रनदेबद्दल ब्राह्मिानंी जरी चवषाद वाटत असे तरी 
त्यानंा त्यािी चवशषे िीड नसे. वदेािे प्रामाण्य गेले तरी त्यात ब्राह्मिािें मोठेसे न कसान नाही. तसेि काहीसे 
यज्ञसंबधंाने त्यानंा वाटे. यज्ञ राचहला तरी ठीक, गेला तर त्यात काही मोठी आपत्ती ओढविार नाही, असे 
त्यानंा वाटे. पि िात सवण्यासंबंधी मात्र त्यािंी मनोचदशा चनराळ्या प्रकारिी होती. िात सवण्यस गेले तर ब्राह्मि 
गेले. हे त्यानंी ओळखले होते, अथात िात सवण्याला ते आपला प्राि समजत. ब द्धािी िात सवण्यसचवध्वसनािी 
मोहीम म्हिजे ब्राह्मिानंा ‘म ले क ठारः’ असे वाटिे साहचजक आहे. ती त्या काळिी ब्राह्मि–ब्राह्मिेतर िळवळ 
होती असे म्हिावयास काहीि हरकत नाही व त्या िळवळीिा अचधष्ठाता जो ब द्ध, त्याला ते मागं अथवा 
कालप रुष लेखीत असत. त्यािंा नायनाट करण्यासाठी त्यानंी होते नव्हते चततके सवस उपाय केले. आपले 
वैचदक देव ब्रह्मा, चवष्ट्ि , महेश यानंा बाजूस सारून क्षचत्रय राजानंा देव करून ब द्धािी िळवळ त्यानंी मारली. 
क्षचत्रय रामाला, ब्राह्मि आज जसे जेध्यानंा भजतात तसे भजू लागले. एकट्या रामाला हाताशी धरून कायस 
होत नाही असे चदसताि द सऱ्या एका क्षचत्रय राजाला–कृष्ट्िाला प ढे करून ब्राह्मिानंी त्याला देव बनचवला. 
ब्राह्मि आपल्याि राजानंा भजू लागले, आता ब्राह्मिाचं्या चवरुद्ध मोहीम िालू ठेवण्यास कारि नाही अशी वृचत 
ब्राह्मिेतरातं उत्पन्न करून, ब द्धाने आरंचभलेल्या ब्राह्मिेतर िळवळीिी धार ब्राह्मिानंी काढून टाकली व चतला 
बोथट केली. ब द्ध त मिा खरा, पि आम्ही देखील त्याला आमच्या चवष्ट्ि िा दहावा अवतार मानतो, असे ब्राह्मि 
म्हिू लागले. जनता खूष झाली. आमच्या ब द्धाला ब्राह्मिानंी दहावा अवतार मानला. झाले! आता ब्राह्मिाशंी 
भाडंावयािे कारि काय? एकीकडून ब्राह्मिेतर जनतेशी सामदाम केला. द सरीकडून ब द्धािे अन करि करून 
आचि ब्राह्मि धमस व ब द्ध धमस एकि अशी लोकािंी चदशाभलू करण्यास ब्राहं्मिानंी स रवात केली. ब द्धाने चवहारे 
बाधंली. चवहारे ही ब द्ध धमािी लोकाचं्या दृष्टीने जागती ज्योत खूि. ब द्धाच्या चवहाराचं्या शजेारीि ब्राह्मिानंी 
आपली चवहारे बाधंण्यास स रवात केली. या बाह्यत्कारी साम्यामं ळे लोकाचं्या मनातून बौद्ध धमस व ब्राह्मिी धमस 
या दोहोमधील र्फरक चदसेनासा होऊन धमाच्या बाबतीत पृथकपिा जाऊन सबगोलंकार झाला. शवेटी 
म सलमानाचं्या स्वाऱ्यानंी ब द्ध चवहारािंा चवध्वसं केल्यानंतर जेव्हा ब द्ध चभक्ष ू देश सोडून गेले तेव्हा त्याचं्या 
गैरहजेरीत ब्राह्मिानंी ब द्धाच्या नावािा समूळ लोप करण्याच्या उदे्दशाने ब द्ध चवहारानंा पाडंव लेिी म्हिू लागले 
व ब द्धाच्या मूर्मत र्फोडून त्या चठकािी चशवप्रलगािी स्थापना करू लागले. 

 
ब्राह्मिानंी ब द्धािे नाव या देशातून ध वनू काढण्यािा प्रयत्न करावा हे समजण्यासारखे आहे. तो त्यािंा 

बोलूनिालून शत्रूि होता. त्यािी जयतंी करावी असा चविार त्यानंा कसा रुिेल? परंत  ज्या ब्राह्मिेतराचं्या 
चहताकचरता त्यानंा अंधश्रदे्धच्या तावडीतून सोडचवण्याकचरता, जंतर मंतरच्या खोट्या धमाच्या किाट्यातून 
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मोकळे करून खऱ्या मानवी धमाच्या मागावर आिण्याकचरता, त्यािंी माि सकी प्रस्थाचपत करण्याकचरता, 
त्यािंा स्वाचभमानदीप प्रज्वचलत ठेवण्याकचरता जो झटला, ज्याने ब्राह्मिेतर जनतेच्या चहताकचरता 
राज्यवैभवािा त्याग केला, ज्याने आपल्या कीतीने देशािा लौचकक वाढचवला अशा महाप रुषाला ब्राह्मिेतरानंी 
समूळ चवसरुन जाव,े ही मोठी द देवािी गोष्ट आहे. त्यानंी तरी ब द्धािी स्मृचत चजवतं ठेविे अवश्य होते. 

 
ब द्ध जयतंी साजरी करा असे प्रहद मात्रास सागंावयास आम्हाला हे एकि कारि आहे असे कोिी समजू 

नये. आमिे म ख्य कारि यापेक्षा चभन्न असून सबळ आहे. असे आम्हास वाटते. प्रहदंूतील स चशचक्षत लोकानंा 
राजकारिात प्रहद  संस्कृतीच्या पायावर व प्रहदूकरता लोकशाही प्रस्थाचपत करण्यािी इच्छा उत्पन्न झाली आहे 
व त्या प्रीत्यथस त्यािें सारे प्रयत्न िालू आहेत. असल्या प्रहद  लोकाचं्या ब द्धीिी आम्हासं कीवि येते. या देशात 
लोकशाही प्रस्थाचपत करू असे म्हििारे लोक एक तर मूखस तरी असले पाचहजेत. प्रकवा लबाड तरी पाचहजेत. 
परंत  ही लबाडी व हा मूखसपिा र्फार चदवस िालिार नाही. अन भवािी गाठ पडल्यानंतर असे चदसून येईल की, 
ब्राह्मिी धमस आचि लोकशाही ह्या परस्पराचवरोधी, एकमेकासं चवरोधी गोष्टी आहेत. लोकशाही हवी असेल तर 
िात सवण्यस नाहीसे झाले पाचहजे, हे िात सवण्यािे जंत  काढून टाकण्याकचरता ब द्धाच्या तत्त्वज्ञानासारखे मारक 
रसायन नाही, असे आम्हासं वाटते. म्हिून आम्ही म्हितो की, राजकारिािी रक्तश द्धी करण्यारचरता 
ब द्धजजयंती सवस प्रहदंूनी साजरी करिे चहतावह व आवश्यक आहे. 

 
प्रहद स्थान देश आज राजकीय दृष्ट्ट्या रोगी मािसासारखा आहे. प्रहद स्थानिी आठवि झाली म्हिजे 

पोट वाढलेले, हातापायाचं्या काट्याक ट्या झालेल्या, िेहरा चर्फकट झालेला, डोळे आत गेलेले, हाडािंा 
सागंाडा झालेल्या प रुषािे चित्र नजरेसमोर उभे रहाते. याला लोकशाहीिा गाडा िालचवण्यािी ताकद नाही, 
पि लोकशाहीिा गाडा घेऊन िालचवण्यािी मोठी हौस. हौस प रवायिी तर त्याला ताकद आवश्यक आहे. ती 
औषध घेतल्याचशवाय प्राप्त होिे शक्य नाही, पि औषध घेऊन काय उपयोग? सवांना माचहत आहे की, 
कोितेही औषध घेण्यापूवी कोठा सार्फ करावा लागतो. त्यातील मळ काढावा लागतो. त्याचशवाय औषधािा 
ग ि येत नाही. आमच्या प्रहद मात्रािा कोठा श द्ध नाही. त्यात ब्राह्मिी धमािा कैक चदवसािंा मळ घर करून 
बसला आहे. जो वैद  हा मळ ध वनू काढील तोि या देशाला लोकशाहीच्या प्रस्थापनेत मदत करू शकेल. तो 
वैद् म्हिजे गौतम ब द्ध हाि एक आहे. प्रहदंूिी रक्तश द्धी रामािी जयंचत करून होिार नाही, कृष्ट्िािी जयचंत 
करून होिार नाही. प्रकवा गाधंीिी जयंचत करून होिार नाही. राम, कृष्ट्ि, गाधंी हे ब्राह्मिी धमािे उपासक 
आहेत. लोकशाहीच्या प्रािप्रचतष्ठलेा त्यािंा काही उपयोग नाही. उपयोग झाला तर एका ब द्धािाि होऊ शकेल 
त्यािी आठवि घेिे आचि त्यािीि मात्रा घेिे हाि एक प्रहद मात्राच्या राजकीय व सामाचजक रक्तश द्धीिा 
उपाय आहे, असे आम्हासं चनःसशय वाटते. म्हिजे  

 
बुद्धम् सरिम् गच्छाणम । 

धम्मम् सरिम् गच्छाणम ।। 
संघम् सरिम् गच्छाणम ।।। 

 
हा महामंत्र त्यानंी जपावा असे आमिे सागंिे आहे.” (जनता, १७-५-१९४१ पा.४-५) 
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या लेखाम ळे जनतेिी खात्री झाली की, बाबासाहेब बौद्ध धमािा स्वीकार करिार. त्याचं्या सल्लाप्रमािे 
आपिही तो धमस स्वीकारिार, अशी मते लोक प्रगट करू लागले.  

 
जनता पत्रािा खप व्हावा तसा होत नसे. याला बरीि कारिे होती, चलचहण्यािी माचहती असिाऱ्या 

अभ्यासू व चनःस्वाथी लेखकािी नेमिूक संपादक म्हिून केलेली नव्हती. पत्रासाठी व्यवस्थापक मंडळ असे; 
पि त्यातील बह तेक सभासद स मार ब द्धीिे आचि होयबा असत. त्याचं्यातही खाजगी व सावसजचनक स्वरुपािी 
धूसरू्फस नेहमी होत असे पत्रातील नेहमीिे चलखाि वारेमाप स्त तीने अगर चवरोधी पक्षावरच्या बेर्फाट टीकेने 
भरलेले असे. समाजाला स संस्कृत, नैचतक आचि सत्यवादी व िचरत्रवान करण्याच्या हेतूसंबधंी सदर पत्रात 
िचिति चलखाि होत असे. चलखािािा दजाही स मार योग्यतेिा असे आचि सवात वाईट म्हिजे समाजात जे 
हौशी व िागंल्यापकैी चलखाि करिारे होते, त्यािें लेख सदर पत्रात चदले जात नसत. व्यवस्था मंडळात अनेक 
वळेा रे्फरबदल होत असत. या व इतर कारिामं ळे जनता पत्राला उच्च दजा व खपािा उच्चाकं हे गाठता आले 
नाहीत. सदर पत्राच्या आर्मथक पचरस्ट्स्थतीम ळे पत्र बंद करण्यािी पाळी आली आहे, असा इशारा लोकानंा व 
वगसिीदारानंा बाबासाहेबानंी सदर पत्राच्या १७–५–४१ च्या अंकात (पा. १) आपल्या सहीने चदला होता तो 
असा— 

 
“वाचकानंा णवनंणत” 

 
गेल्याच्या मागील अंकात जनता पत्र कदाचित बंद कराव ेलागेल, अशी सूिना वािकासं देण्यास 

आली होती. या स िनेरूप बरेिसे वािक द ःचखत झाल्यािे माझ्या नजरेस आले आहे. चकत्येकानंी तर प्रत्यक्ष 
येऊन कोित्याही स्ट्स्थतीत जनता पत्र बंद करू नये, अशी गळ घातली. जनता पत्र बंद करण्यािी माझी 
केव्हािा इच्छा नव्हती. अत्यतं अडीअडििीिे प्रसंग आले असतानादेखील हे पत्र मी तसेि िालू ठेवलेले आहे. 
माझ्या या पत्राप्रमािेि ब्राह्मिेतर िळवळीिी अनेक वतसमानपते्र एकेकाळी अस्ट्स्तत्वात होती. त्यानंा राजाश्रय 
होता. वगसिीदारािंी संख्या प ष्ट्कळ होती. थोडेबह त जाचहरातीिेही उत्पन्न होते. मी िालचवलेल्या वतसमानपत्रानंा 
यापकैी एकदेखील उत्पन्नािे साधन मला हव्या चततक्या प्रमािात उपब्लध नव्हते. असे असतानाही हे पत्र मी 
िालू ठेवले. यािे कारि हे पत्र म्हिजे अस्पृशाचं्या िळवळीला चजवतं ठेवण्यास एक संजीवनी आहे, अशी 
माझी ठाम समजूत आहे. बंद करण्यािी कल्पना हल्लीच्या चबकट पचरस्ट्स्थतीम ळे मनात आिावी लागली. पि ती 
असह्यि होती. जनतेच्या वािकानंाही ही कल्पना असह्य वाटावी ही मोठी आनंदािी गोष्ट आहे. कारि 
त्यावरून जनतेवरती त्यािें चकती पे्रम आहे, हे चदसून येते. पि या सवस पे्रमळ वािकानंा अशी सूिना आहे की, 
जनतेवर न सते पे्रम दाखवनू चतला जगचविे शक्य होिार नाही. चतच्याकचरता सवांनी झीज सोसिे आवश्यक 
आहे. इतर पत्रकत्यांनी आपली तूट भरून काढण्याकचरता वतसमानपत्रािंी प्रकमत वाढचवली आहे. जनतेिी 
प्रकमत वाढचविे लोकाचं्या दाचरद्ाम ळे शक्य नाही व शक्य असले तरी इष्ट नाही. जनतेला या संकटातून 
तारण्याला द सराि काही उपाय योजिे आवश्यक आहे. माझ्या मते दोन गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत. 
जनतेच्या वगसिीदारािंी संख्या वाढचवता येईल व द सरी जनतेला जास्त देिगी चमळचवता येईल. गेल्या वषी 
जेव्हा जनतेतरे्फ मदतीिी यािना करण्यात आली होती त्यावळेी प ष्ट्कळानंी मदत केली, ही गोष्ट मला कबूल 
करिे प्राप्त आहे. तशीि मदत लोक िालू ठेवतील तर हे पत्र िालू ठेवण्यािी जबाबदारी मी पार पाडीन, असे 
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आश्वासन मी देऊ इस्ट्च्छतो. तरी सवांनी जनतेसंबधंी आपले कतसव्य्मस करण्यात चवसरू नये, अशी माझी 
सवांस चवनंचत आहे. 

 
— चभमराव रामजी आंबेडकर 

 
राजकीय पेि सोडचवण्यासाठीं काय उपाययोजना करावी, याबद्दल म ंबईत जी कॉंगे्रसेतर प ढाऱ्यािंी 

सभा भरली होती, चतिी द सरी बैठक लखनौ प्रकवा प िे येथे भरचवण्यािी खटपट सर जगदीश प्रसाद, सर तेज 
बहादर सप्र,ू इत्याचद प्रयत्न करीत होते. पचहल्या बैठकीस जे लोक उपस्ट्स्थत होते त्यानंा सप्रूनंी पते्र पाठचवली. 
ते एकाएकी आजारी झाले, आचि काचश्मरला हवा पालटण्यास गेले. तेथून (Guest House No. 5, 
Shrinagar) त्यानंी ६–६–४१ ला बाबासाहेबानंा म ंबईच्या पत्त्यावर पत्र पाठवनू द सऱ्या बैठकीस उपस्ट्स्थत 
राहण्यािी चवनंती केली. आपिास या बैठकीस उपस्ट्स्थत राहािे अवघड वाटत असेल तर मी आपिास या 
बाबतीत आग्रह करीत नाही, असेही मत सप्रूनंी पत्रात प्रदर्मशत केले होते (of course I do not wish you go 
out of your way to attend the conference if you have any kind of hesitation in doing so).  

 
राजकीय पेिप्रसंग जास्त चबकट करण्यासाठी जो उपाय सरकार करीत होते त्यापैकी जातीय दंगे 

घडवनू आििे व त्यात कधी एका जातीला तर कधी द सऱ्या जातीला हाती धरिे हा एक उपाय होता. त्यािंा 
मासला अहमदाबादेतील प्रहद -म सलमान दंग्याच्या वळेी चदसून आला. 

 
वत सळ पचरषदेतून जी राजकीय घटना भारतासाठी तयार होत होती ती राष्ट्रीय मनोवृत्तीच्या राजकीय 

कायसकत्यांना मान्य नव्हती. तेव्हा ह्या घटनेऐवजी सवससमंत घटना तयार करण्यासाठी भारतीयानंी चनवडलेली 
‘घटना पचरषद’ उत्पन्न करिे जरूर आहे, ही कल्पना १९३४ च्या स रवातीसि राष्ट्रीय प ढाऱ्याचं्या मनात रुजत 
िालली होती. या कल्पनेला िालना देण्यासाठी गाधंीजींनी ७ एचप्रल १९३४ ला असे जाहीर केले की, या प ढे 
सचवनय कायदेभगंािी िळवळ स्थचगत करावी. पूवी जी स्वराज्य पाटी राजकीय मतप्रिाली माडंण्यात भाग 
घेत होती, त्या पाटीने हे कायस याप ढे कराव ेअसेही गाधंीजींनी स िचवले, तेव्हा ‘न्य ूस्वराज्य’ पाटी २ व ३ मे 
१९३४ च्या बैठकीत उत्पन्न करण्यात आली. त्यातील एक कायस हे होते की, भारतातील सवस समाजानंी व 
राजकीय पक्षानंी एकत्र याव े आचि भारतीय घटना तयार करण्यासाठी पचरषद उत्पन्न करावी. त्यात सवस 
समाजािे व पक्षािें प्रचतचनधी चनवडले जावते व त्यानंी ही घटना सहकायाने चनमाि करावी. घटना पचरषदेिी 
रीतसर मागिी ही अशी प्रथमि करण्यात आली. या पूवी (१९२८ च्या स मारास) मानवेंद्रनाथ रॉय यानंी 
भारतािी राजकीय घटना भारतीयानंीि तयार केली पाचहजे असा चविार देशाप ढे माडंला होता परंत  त्याला 
र्फारसा पाप्रठबा चमळाला नाही. १९३० च्या बंडाळीम ळे बाकीिे सवस राजकीय चविार बाजूला पडले आचि लोक 
काँगे्रसिेि चविार मानू लागले, त्याम ळे घटना पचरषदेिी मागिी तेव्हा ंकाँगे्रस पक्षाला महत्त्वािी वाटली नाही. 
ह्या पक्षािे सवस लक्ष, संपूिस स्वातंत्र्य चमळचवण्याकडेि कें चद्रत झालेले होते. (The Indian Constituent 
Assembly by Principal Gurumukh Nihal Singh — P. 2-5). काँगे्रसने या कल्पनेशी बराि काळ लपंडाव 
िालचवला, आचि शवेटी १९३९ नोव्हेंबरमध्ये वर्मकग कचमटीने घटना पचरषदेिी मागिी केली. ही पचरषद सज्ञान 
मतदाराचं्या मतावर उत्पन्न करण्यात येईल आचि ती जी घटना तयार करील तीि देशािी घटना होईल, इतर 
कोितीही घटना देशािी घटना होिार नाही, असा कचमटीने ठराव केला. (चकत्ता, पा. ६–७). 
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इंग्लडिे म ख्य प्रधान व अमेचरकेिे अध्यक्ष रूझवले्ट यानंी १४ ऑगस्ट १९४१ ला आठ कलमी घोषिा 

जाचहर केली ती ‘अटलाचंटक िाटसर’ या नावाने प्रचसद्ध आहे. सवस देशातील लोकानंा स्वतःिे सरकार चनमाि 
करण्यािा हक्क आहे, आचि त्यानंा परक्यािे दास्यत्व झ गारून देण्यािाही हक्क आहे, अशा अथािे चतसरे कलम 
होते. या कलमाप्रमािे सर स्रॅर्फडस च्प्सने २३ मािस १९४२ ला राजकीय योजना भारतासाठी आिली, तीत 
घटना पचरषदेला मान्यता चदली. या पचरषदेत कोित्या पक्षािे व जातीिे चकती सभासद असावते, याबद्दल 
च्प्स योजनेत जे नमूद केले होते ते कोिालाही मान्य नव्हते. सप्रू व त्यािें सहकारी यानंी तडजोड म्हिून जे 
पयाय स िचवले होते, त्यात सप्रू कचमटीने (अपक्ष पचरषद भरवनू चतने जी कस्ट्न्सचलएशन कचमटी नेमली होती 
चतने) असे स िचवले होते की, १६० पैकी ५१ म सलमान, ५१ सवसि, प्रहद , २० अस्पृश्य, १६ खास रचक्षत लोक, ८ 
शीख, ७ प्रहदी चिस्ती, ३ चगचरजना २ ॲग्लो इंचडयन, १ य रोचपयन आचि १ पाशी असावा, पि या पयायाला 
महत्त्व चमळाले नाही. (चकत्ता ७–२४) 

 
श्री. देवीदासराव नामदेवराव काबंळे (चनजामस्रेट) या मातंग समाजसेवक चवद्ार्थ्याने बाबासाहेबानंा 

पत्र पाठवनू अनेक प्रश्न उपस्ट्स्थत केले होते. त्यातील प्रम ख प्रश्न हा होता की, बाबासाहेब हे र्फक्त महार 
लोकासंाठीि सामाचजक कायस करीत असतात व ते र्फक्त महार लोकानंाि जवळ करीत असतात. त्यानंी हे 
धोरि सोडून द्ाव ेआचि अस्पृश्य समाजातील सवस जमातीसाठी काये करावीत व त्याचं्यातंील समाजसेवकानंा 
जवळ कराव.े या पत्रातंील म द्ानंा बाबासाहेबानंी उत्तरे चदली. त्या उत्तरात त्याचं्या अधसवट द ःचखत भावनािें 
आचि अधसवट संतापजनक उदे्वगािे प्रचतप्रबब पहावयास चमळतेि पि त्यािंा महारेतर जातीतील 
समाजसेवकाकंडे पहाण्यािा दृष्टीकोन कसा व तसा का होता यािेही चित्र पहावयास चमळते. एरवी भावनाचं्या 
आहारी न जािारे बाबासाहेब त्याचं्या भावनानंा उिंबळून वर आििारे अनपेचक्षत प्रसंग उद्धवले आचि चवशषेतः 
ते प्रसंग एखाद्ाच्या आगाऊपिाम ळे उद्भवले तर ते आपल्या भावना मोकाट, स्वैर शद्ातं व्यक्त न करता 
व्ोस्ट्क्त, व्याजोस्ट्क्त, उपहास वगैरे साचहस्ट्त्यक अलंकाराचं्या द्वारे स ंदर पि जोरदार शद्ातं व्यक्त करीत 
असत, यािा त्यािें हे उत्तर एक उत्कृष्ट नम ना आहे. श्री. काबंळे यािें हे पत्र १४–६–४१ च्या जनतेत (पा–५) 
छापलेले होते व बाबासाहेबािें उत्तर अग्रलेख म्हिून त्याि अंकात छापले होते. ते पत्र व त्याला चदलेले उत्तर 
मी खाली देत आहे. 

 
दे. ना. काबंळे (मातंग) याचें पत्र 

 
ॐ 

 
पाथ्री : ३०–५–४१ 

 
परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासं देवीदास य वा पाथ्रीकर यािा सादर प्रिाम चव. चव. 

चलचहण्यास कारि की, आपिासं पत्र पाठवनू पूिस ख लासा करून घेण्याि, माझ्या मनात बऱ्याि चदवसापंासून 
चविार आहे. याबद्दलिा सोक्षमोक्ष तो काय आताि करून घ्यावा व मनातील ख डख डी काढून टाकावी असे 
वाटले म्हिून आपिास हे पत्र पाठवीत आहे. हे पूिस वािून चविार करून आपले खरे उत्तर देिे. जर पत्रािे 
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उत्तर आले नाही तर आपि चवलयतेस जाताना १७ पानािें पत्र गाधंीस पाठचवले होते, पि गाधंीने अचधकाराच्या 
मदाने, अहंकाराने प्रकवा त च्छतेने आपिास चनष्ट्काळजीपिाने उत्तर चदले नाही, त्यावळेी आपिास जसे वाईट 
वाटले व गाधंीबद्दल आपिास जसा चतरस्कार उत्पन्न झाला त्यापेक्षाही हजारपट चतरस्कार मला आपिाबद्दल 
उत्पन्न होईल. 

 
मी चनजाम इलाख्यातील मराठवाडा भागातील मातंग समाजातील चशकलेला पचहला चवद्ाथी असून 

मातंग समाजातील स धारिेिी सवसस्वी जबाबदारी माझ्या चशरावर आहे. मी आपिास सामान्य चवद्ाथी या 
नात्याने पत्र पाठवीत नसून चनजाम स्टेटच्या मातंग समाजािा भावी प ढारी म्हिून पत्र पाठचवत आहे. म्हिून 
आपि उत्तर देण्यास अनमान करू नये. 

 
मातंग समाज व महार समाज यामंध्ये देव–दानवासारखे हाडवैर आहे व आपसात वैर, चतरस्कार, दे्वष, 

मत्सर आचि वाईट भावना आहेत त्यािी कारिे — 
 
(१) महार समाज मातंग समाजास त च्छ व हळका समजतो. (२) मातंग समाज ड करास पचवत्र मानतो 

व ते जनावर शूर व मदस असल्याम ळे त्यािी (रानड क्कर) चशकार करतो, पि महार समाज म सलमानापेक्षाचह 
ड करास अपचवत्र समजतो. ह्या व इतर क्ष ल्लक कारिावरून आपसात चवनाकारि झगडे होतात. (३) मातंग 
समाजास मराठ्याप्रमािे सवस सि व लग्नसमारंभ व चमरवि की काढण्यािा प्रहद  धमसशास्त्रदृष्ट्ट्या अचधकार आहे, 
म्हिून ज्यावळेी मातंग लोकािंा नवरदेव गावंामधून घोड्यावरून मारुतीला परण्यास जातो त्यावळेी महार 
लोक वशेीमध्ये अडवतात व पंिारतीमध्ये थ ंकतातं. याम ळे भयंकर मारामारी होऊन डोकी र्फ टतात व वैरभाव 
वाढतो. (४) कोितीचह स धारिेिी गोष्ट मागं लोक करीत असता महार लोक ती करू देत नाहीत, व ती हािनू 
पाडण्यािा कसून चवरोध करतात म्हिून मागं व महार यािें वाकडे आहे (५) लोकसंख्येच्या मानाने महार 
लोकािंी संख्या जास्त असल्याम ळे प्रत्येक गावंी महारािंी जास्त आबादी आहे व मागंािंी कमी आहे. जर लोक 
महाराचं्या मनाप्रमािे न वागले तर महार लोक चवनाकारि त्रास देतात व त्यानंा वाटते की, ज्याप्रमािे प्रहद  
लोकािंी ग लामचगरी अस्पृश समाज करतो, त्याप्रमािे मातंग समाजाने महार समाजािी ग लामचगरी करावी. 
(६) अस्पृश्य समाजात चशकलेले व प ढे गेलेले महार लोक आहेत, हे स्वाथी व आपमतलबी असून इतर 
समाजातील लोकासं प ढे जाण्यास व स धारण्यास वाव देत नाहीत. यािी साक्ष चजतक्या बोचडंगस आहेत त्यात 
महार चवद्ार्थ्यांिाि भरिा जास्त आहे. चजतके एम्. एल. ए. आहेत ह्यात महार मेंबरािंाि भरिा जास्त आहे. 
र्फक्त नावाकचरता काही चठकािी कळसूत्री बाह ल्यासंारखे मागं मेंबर चनवडले असून ते चबनब डाच्या 
भाडं्याप्रमािे आहेत (७) आपिाबद्दल मातंग समाजात असा गैरसमज उत्पन्न झाला आहे की, आपि स्वतः 
महार समाजाच्या कल्यािािी जास्त काळजी घेता. द सऱ्या समाजािी चततकी घेत नाही. म्हिून मातंग पचरषद 
मध्यप्रातानें आंबेडकर र्फक्त महार समाजािे प ढारी आहेत, मातंग समाजािे नाहीत असा ठराव पास केला. 
(८) आपली वृचत्त जो प्रथम येऊन (चशकायत) करील त्यािीि बाजू न्यायािी आहे अशी मानिारी असल्याम ळे 
प्रथम महार समाजातील लोक आपल्याकडे येतात व आपि त्यािंी बाजू उिलून धरता म्हिून इतर समाजास 
पक्षपाती आहात असे भासते व आपि महार समाजािे चहतप्रितक आहात असे वाटते. 
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जर आपिास अस्पृश्य समाजािे खरे कल्याि करावयािे असेल व महार व मातंग समाज यािंी एकी 
करून सागंड घालून नवा मागस आखावयािा असेल तर खालील शतीवर चवशषे लक्ष घालिे व त्याप्रमािे 
मनःपूवसक लक्ष देऊन कायस करिे, कारि महार समाज आपिास देवत ल्य मानतो व आपला शब्द प्रािािे पि 
लावनू पूिस करण्यािा कसून प्रयत्न करतो. 

 
माझ्या मताने ज्याप्रमािे नॉमसन (Norman) आचि सकॅ्सन (Saxon) याचं्या चमश्रिाने चरिडस लायन 

हाटस याचं्या कारकीदीत या परस्परचवरुद्ध जातीच्या संमेलनाने अवािीन धैयसशाली, वीयसशाली व स धारलेली 
इंग्रज जात चनमाि झाली त्याप्रमािे करावी की, चजिे नाव ऐकताि सवस जातीवर व समाजावर दरारा बसावा 
चजिा धमस व कमस इतराहून चभन्न असावा, यासाठी आपि खालील गोष्टीकडे लक्ष द्ाव.े 

 
[(१) हा म द्दा गाळलेला चदसतो.] (२) मातंग समाजास महार समाजाने बरोबरीच्या व समानतेच्या 

नात्याने व बंध भावाने वागवाव.े (३) मातंग समाजातील होतकरू मन ष्ट्याला प ढे येण्यास वाव द्ावा. (४) मातंग 
लोकािंा नवरदेव वशेीमध्ये अडव ू नये व समारंभ व चमरवि की यामध्ये अडथळेि आि ू नयेत. (५) महार 
समाजाने मातंग लोकाकडून कोित्याही प्रकारिे वतनदारी संबंधीिे हक्क घेऊ नयेत (जसे महार लोक प्रहद  
समाजाकडून घेत असत) (६) आपि महार समाजाच्या स धारिेिी जशी काळजी घेतात तशीि प्रकब हना 
त्यापेक्षाही जास्त कळकळ मातंग समाजाबद्दल घेिे. कारि, आपि महार समाजामध्ये जन्मला असल्याम ळे 
आपिावर जातीयतेिा आरोप येतो, व म्हिूनि आपि महारािेि चहतप्रितक आहात अशी कोल्हेक ई होते. (७) 
ड कराबद्दल महाराचं्या मनात चतरस्कार व इतर क्ष ल्लक कारिावरून झगडे, दे्वषभाव चनमाि करिारी जी साधने 
आहेत ती चमटचवण्यािी व आपापसात पे्रम व बंध भाव चनमाि करिाऱ्या साधनािंी योजना करिे. (८) श्रदे्धने व 
अज्ञानाने महार समाज आपिास ईश्वरी अवतार मानून आपल्या र्फोटोिे पूजन करतात व आपिाचशवाय द सरा 
कोिी होिारि नाही असा ब द्धीमतंास वाव न देिारा समज करून घेतात, तो मला पसंत नाही व हे अंधश्रध्देिे 
व भोळेपिािे अन करि मी मातंग समाजास करू देिार नाही. 

 
जर या सवस अटी मान्य असतील व आपिास अचखल भारतीय अस्पृश्य समाजािे प ढारीपि करावयािे 

असेल तर मी आपला चशष्ट्य होण्यास तयार आहे. आपल्या व्याख्यानावरून मी गेल्यावर कसे होईल ही काळजी 
वाटत आहे ती आपल्या कृपेने मी दूर करीन व आपल्या मनाप्रमािे कायस करून दाखवीन म्हिून उत्तर पूिस 
चविार करून आपल्या स्वाक्षराने देिे. मी १५ चदवस वाट पाहीन. उत्तर न आले तर मी असे समजेन की, 
आपला मागस चनराळा व माझा मागस चनराळा. म्हिून अवमान न करता आपले मत, चविार सचवस्तर पत्र पाठवनू 
ख लासा करिे कारि अजून एक मचहन्यानंतर हैद्राबाद दचलतवगस पचरषद हैद्राबादी आंबेडकर बी. एस. 
व्यंकटराव याचं्या अध्यक्षतेखाली भरिार आहे. व मी मातंग समाजािा प्रचतचनधी या नात्याने जािार आहे. 
म्हिून लवकरि महार व मागं याचं्या भावी जीवनाबद्दल ख लासा करिे प्रकवा एकदम वगेवगेळे गट करिे. पि 
असे अधसवट इकडे ना चतकडे, कचे्च ना पके्क ठेव ूनये, कळाव.े 

 
आपला कृपाचभलाषी 

देवीदासराव नामदेवराव काबंळे 
ता. पाथ्री, महैमलामाळी वाडा, चज. परभिी (चनजामस्टेट) 
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नोट : पूिस पत्र वाििे व पूिस चविार करून अनमान न करता उत्तर देिे. मी आत रतेने वाट पाहात आहे. 

उत्तर संचक्षप्त देऊ नका. सचवस्तर देिे. नाहीतर त मिा आमिा मागस चभन्न. 
 
सदर पत्रास बाबासाहेबािें उत्तर — 
 

“एका मातंग गृहस्थाच्या पत्रास उत्तर” 
 
रा. रा. देवीदासराव नामदेवराव काबंळे यासं अनेक ——, आपिास काय मायना चलहावा याबद्दल मी 

ब िकळ्यात पडलो आहे. नमस्कार म्हिावा तर आपि दोघेही ब्राह्मि नाही, जोहार म्हिावा तर आपि मागं, 
रू्फरमान म्हिाव,े तर मी महार, आशीवाद म्हिावा, तर मागंाला आशीवाद देिारा महार श्रेष्ठ कोि असा अपवाद 
यायिा, म्हिून काहीि न चलचहता िागंदेबासारखी कोरी जागा ठेवनू, आपल्या पत्रािे उत्तर देत आहे. महार 
समाज व महार प ढारी मातंग जातीवर अन्याय करीत आहेत त्याबद्दल आपले मनातील “ख डख डी” (मला 
वाटते, ख मख मी या मराठी शब्दािा हा चनजामशाही अपभं्रश असावा) काढून टाकण्याकचरता व एकदािा 
“सोक्षमोक्ष करून घेण्याकचरता पत्र चलचहण्यािे योचजले. यात आपि काहंीि वावगे केले नाही. आपि मला 
‘परमपूज्य’ या शब्दसम च्चयाने संबोचधले आहे, त्याबद्दल मी आपला र्फारि ऋिी आहे. महार लोक नेहमीि 
‘परमपूज्य’ हे चवशषेि लावनू मला संबोचधतात. पि त्यात चवशषे असे काही नाही. महारानंी महारािी स्त चत 
केली, याला काय प्रकमत? आपि मागं आचि मी महार असूनही आपि मला ‘परमपूज्य बाबासाहेब’ म्हिालात 
यातले पे्रम आचि त्यािे स्वारस्य काही और आहे, इतके की, ते सागंता नये. 

 
माझ्या पत्रािे उत्तर न चदल्याम ळे मी गाधंींिा चतरस्कार करतो, हा आपला गैरसमज कोिी करून 

चदला, ते मला समजत नाही. गाधंीिा मी चतरस्कार करीत असलो, तरी त्यािी कारिे द सरी आहेत. माझ्या 
पत्राला त्यानंी उत्तर चदले नाही हे नव्हे. मला आपल्याप्रमािे अनेक लोक पत्र चलचहतात. पि त्यानंा कधी उत्तर 
देण्यािा ्म मी ठेवलेला नाही. याबद्दल प ष्ट्कळ लोकासं वाईट वाटते, पि ते त्याम ळे माझा चतरस्कार करीत 
नाहीत. त्यानंा ठाऊक आहे की, मी रातं्रचदवस कामात असतो. मला छानशौक, ऐषआराम माहीत नाहीत, 
नाटक, चसनेमात मी वळे घालवीत नाही. माझा धंदा, वािन प्रकवा सावसजचनक कायस या व्यवसायातं मी सतत 
ग ंतलो आहे. मला गाधंीसारखे से्ेटरी नाहीत. माझे काम मलाि कराव ेलागते. हे जािनूि पत्र चलचहिारे 
माझे चमत्र, माझे सहकारी मला क्षमा करतात; माझा चतरस्कार करीत नाहीत. ‘उत्तर न चदल्यास मी त मिा 
चतरस्कार करीन’ असे आपि जे म्हटले आहे, ते मन ष्ट्य स्वभावास धरूनि आहे. आपली योग्यता काय आहे, हे 
मला माचहत नाही. ‘मी चनजाम इलाख्यायधील मराठवाडा चवभागातील मातंग समाजातील चशकलेला, सवात 
पचहला चवद्ाथी आहे,’ असे आपले विसन आपि केले आहे. चतरस्कार करण्यािी पाळी यावी हे वाईटि पि 
आपि केवळ चवद्ाथीि असता तर आपल्या चतरस्कारािी र्फारशी मातब्बरी वाटली नसती. पि आपि बजावले 
आहे की, ‘मातंग समाजाच्या स धारिेिी सवसस्वी जबाबदारी माझ्या चशरावर आहे.’ मी आपिास सामान्य 
चवद्ाथी या नात्याने पत्र पाठवीत नसून चनजाम स्टेटच्या मातंग समाजािा भावी प ढारी म्हिून पत्र पाठवीत 
आहे. म्हिून आपि उत्तर देण्यात अनमान करू नये.” ज्यू लोकामंध्ये जसा मोझेस तसे मातंग समाजात आपि 
आहात. हे आपल्या भाषेवरून उघड आहे. आपल्या पत्राला कोि उत्तर देिार नाही! आपल्या मनात 
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माझ्याचवषयी चतरस्कार उत्पन्न झाला, तर सवस मातंग समाज माझा चतरस्कार करू लागेल. तो टाळला नाही तर 
तो माझ्या अनसथाला कारिीभतू होिारा नाही, असे कोि म्हिेल? मला तरी म्हिता येिार नाही, तो 
टाळण्याकचरता माझा चशरस्ता मोडून मी आपल्या पत्रािे उत्तर देत आहे. 

 
पचहल्या प्रथम दोन गोष्टीबद्दल आपले आभार मानल्याचशवाय माझ्याने राहवत नाही. महार लोक मला 

ईश्वरी अवतार मानून माझ्या र्फोटोिे पूजन करतात आचि माझ्याचशवाय द सरा कोिी होिारि नाही असा 
समज करून घेतात, यावर आपि जो कटाक्ष ठेवला आहे तो स्त त्य आहे. या अंधश्रदे्धिे व भोळेपिािे अन करि 
मातंग समाजास करू न देण्यािा आपि जो चनधार केला आहे, तो आपि कृतीत अिावा, अशी माझी आपिास 
आग्रहािी सूिना आहे. णवभूणतपूजा ही मानवाला कमीपिा आििारी गोष्ट आहे. मी समतेचा मोठा भोक्ता, नव्हे 
पुरस्कता आहे. मी देव नाही, महात्मा नाहीं, असे सागंून थकलो. पि त्यािा त्याचं्यावर काहीि पचरिाम 
झालेला चदसत नाही. आपि मागं लोकानंा माझ्या र्फोटोिी पूजा करू देिार नाही, हे तर िागंलेि आहे. मागं 
लोकािंी अवस, प नव, ग्रहि मागण्यापेक्षा माझ्या र्फोटोिे पूजन करिे वाईट आहे, याबद्दल मला काही संदेह 
नाही, आपि आपली दृष्टी सकं चित केली आहे, याबद्दल मला वाईट वाटते. आपि महार लोकातूंनही हे माझ्या 
र्फोटोपूजनािे खूळ नाहीसे करण्यािे व्रत पत्करले पाचहजे, असे आपल्याला सागंिे मला आवश्यक वाटते. हा 
आपला मोठाि परा्म होईल यात काही शकंा नाही. कदाचित एवढा परा्म केल्यावर, मातंग समाज 
आपल्या र्फोटोिी पूजा करू लागेल अशी आपल्याला भीती वाटत असेल, तरी भीती बाळग ूनये. आपल्या 
र्फोटोिी पूजा करण्यािी प्रथा माझ्या र्फोटोिी पूजा करण्याच्या प्रथेइतकी कधीि वाईट द ष्ट्पचरिामी होिार 
नाही. 

 
द सऱ्या एका अचभविनासाठीही मी आपला आभारी आहे. मी मेल्यावर कसे होईल, अशी प्रिता मी 

अनेक वळेा प्रचसद्ध केली आहे, हे खरे आहे. महारापैकी एकाही तरुिाला मला सागंावयाला प्रहमत झाली नाही 
की, “काही हरकत नाही, त म्ही मरा, आम्ही िालव,ू” आपले अचभविन वािून आमिे समाधान झाले. द्रोिाने 
कौरव पाडंवानंा धन र्मवद्ा चशकचवल्यानंतर “मला ग रुदचक्षिा कोि देईल?” असा प्रश्न केला. त्याला कोिीि 
उत्तर देईना. ग रु काय मागतो, कोि जािे? प्राि मागतो की काय अशा भयाने सगळेि गप्प बसले. एकट्या 
अज सनाला धैयस झाले. तो म्हिाला, “मागा काय मागावयािे आहे ते, मी देतो.” द्रोिाच्या ठायी मी व अज सनाच्या 
ठायी आपि आहात असे वाटून माझ्या मागून कोिीतरी आहे, या चवश्वासाने मला शाचंत वाटते, द्रोिाने पि 
केला होता की, राजा द्र पदाला चशष्ट्याहाती धरून आिीन म्हिून तसे ब्राह्मण्य नष्ट करिे हा माझा पि आहे. तो 
माझ्या आय ष्ट्यात माझ्या हातून प रा होिे शक्य नाही. आपि तो पूरा करण्यास चसद्ध आहात, हे माझे मी मोठे 
भाग्य समजतो व त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. ही गोष्ट जर आपल्याला करता आली तर मागं जातीला 
इचतहासात मोठे स्थान प्राप्त होईल. नमनाला र्फारि तेल गेले! आता आपि केलेल्या आरोपानंा उत्तर देण्यािा 
मी प्रयत्न करीत आहे. आपले आरोप दोन प्रकारिे आहेत. काही माझ्यावर व्यस्ट्क्तगत लाग ूअसिारे असे 
आहेत. बाकीिे महार समाजाला लाग ूअसे आहेत. 

 
माझ्यावरिा प्रत्यक्ष आरोप काय आहे, हे मला अजूनही समजले नाही. मी र्फक्त महारािंाि प ढारी 

आहे, असा मध्यप्रातंातील मागं लोकानंी ठराव रूपाने केलेला माझ्यावरिा आरोप मी वृत्तपत्रातूंन वािला आहे. 
त्यातंील चवधानासंबधंाने मी ता. ४ जानेवारी १९४१ च्या जनतेत चलचहले आहे ते आपि अवश्य वािून पहाव.े मी 
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महारािंाि प ढारी ही काँगे्रसिी ओरड, त्यािीि री मागंानंी ओढली. असे चकती पोटाथी मागं–महार आहेत की, 
जे पैशासाठी वाटेल ते करतील. ‘प िे करार’ झाला, त्यावळेी काँगे्रस मला ‘सवस प्रहद स्थानातील अस्पृशािंा 
प ढारी’ म्हिून मान्य करीत असे. त्यानंतर मी न सता म ंबई इलाख्यातील अस्पृश्य लोकािंा प ढारी आहे, असे 
म्हिू लागली, त्यानंतर न सत्या महारािंा प ढारी आहे, असे म्हिू लागली. माझी खात्री आहे की, काही 
चदवसानंी मी कोकिस्थ महारािंाि प ढारी आहे ब त्यानंतर मी दापोली ताल क्यातील महारािंा प ढारी, असा 
प्रिार काँगे्रस करील, व त्याला महारातूंनि मािसे सापडतील असे म्हिावयास हरकत नाही. कोिीही 
काँगे्रसला चवरोध करून पहावा, म्हिजे मी म्हितो त्यािी सत्यता कळेल. िाभंारातंील एखादा प ढारी 
काँगे्रसला चवरोध करायला चनघू द्ा, म्हिजे हाि मासला चदसून येईल. तो दाभोळ्या जातीिा असला, तर तो 
िाभंार जातीिा प ढारी नसून दाभोळ्या जातीिा प ढारी आहे, असे ते म्हितील. हरळ्या जातीिा असला तर 
हरळ्यािंा प ढारी म्हितील; आचि िेवल्याचं्या जातीिा असला तर िेवल्यािंा प ढारी म्हितील. मागंामध्ये 
काही १२ पोटजाती आहेत, असे मला समजते. मागंामध्ये काँगे्रसला चवरोध करिारा कोिी प ढारी चनघाला तरी 
त्यािीदेखील तीि गत होिार. तो ज्या जातीिा, त्या जातीिा प ढारी, असा चगल्ला झाल्याचशवाय रहािार नाही. 
ही वस्त स्ट्स्थचत मला माहीत असल्याम ळे महारािंा प ढारी म्हटल्याने मला काही नवल वाटत नाही. चशवाय 
बाकीच्यानंी माझे प ढारीपि सोडले आचि न सते महारानंी मानले, तर त्यात काही खेद करण्यासारखे आहे, 
असे मला वाटत नाही, कोठे तरी कायस करण्यात संधी असल्यास प रे. महारािंी द दसशा काही कमी नाही. 
न कत्याि महाराष्ट्र प्राचंतक हचरजन सेवक संघाने प्रचसद्ध केलेल्या चरपोटांत “सवांत महारािंी स्ट्स्थचत अत्यंत 
हलाखीिी आहे”, असे कबूल केले आहे. त्यािंी द ःस्ट्स्थचत नाहीशी करण्यािी मला संधी राचहली तरी प रे आहे, 
असे मानून काम करण्यािी माझी तयारी आहे. ‘नामके वास्ते आचि कामके वास्ते’ असे दोन प्रकारिे प ढारी 
आहेत. मी नामके वास्ते असलेल्या प ढाऱ्यातला नाही. मला काम पाचहजे. 

 
मी प ढारी आहे, मी समाज सेवक नाही. प ढारी या नाव्याने िालना देिे, लोकमत तयार करिे, येवढेि 

माझे काम आहे, त्यात मी जातीभेदाला जागा चदली, असे कोिीही – माझा शत्रूदेखील म्हििार नाही. मी 
अस्पृश्य जातीतील सवाघरी जेवलो आहे. अस्पृश्यातं सहभोजन व्हाव,े सहचववाह व्हावा यािा प रस्कार मी 
केला आहे. आचि सहचववाह जरी जारी झाला नसला, तरी िाभंार लोक सहभोजनाला तयार नाहीत, पि 
महारमागंात, महारभगं्यातं सरसहा सहभोजन स रू आहे. हा माझ्या चशकवि कीिा पचरिाम आहे, असे मी 
चनभसयपिे म्हि ूशकतो. माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभातूंन महारापं रते ठराव कधीि पास झालेले नाहीत, 
मी महार जातीिे भाडंि भाडंलो नाही, आचि वा भाडंिातूंन जो लाभ झाला त्यातंला मोठा भाग महारेतर 
जातींनी घेतला हेही चसद्ध करून देता येईल. मी जी बोचडंगे काढली त्यातं जातीभेद कधीि ठेवला नाही, इतर 
महारानंी जी काढली त्यातं त्यानंीही जातीभेद ठेवलेला माझ्या कानावर आलेला नाही. 

 
स्वतंत्र मजूर पक्ष हा महारािंा पक्ष आहे, असे म्हिण्यात येते. परंत  ते खोटे आहे, स्वतंत्र मजूर पक्षात 

महार – महारेंतर असा भेद नाही. स्वतंत्र मजूर पक्ष जात पहात नाही, ग ि पाहतो. ग िाला उतरला तर त्याला 
त्याच्या लायकीिी जागा स्वतंत्र मजूर पक्षात चमळू शकते. राजकारि हे काही पंक्तीभोजन नव्हे. मागं कोिी 
नाही म्हिून मागं घ्या, भगंी कोिी नाही म्हिून भगंी घ्या, असा चनयम स्वतंत्र मजूर पक्ष मानीत नाही. कोिताही 
राजकीय पक्ष मानू शकिार नाही. त मच्या चशक्षिाला राजकारिात काही महत्त्व नाही. “मी गॅ्रज्य एट आहे, 
मला कौस्ट्न्सलात घ्या”, हा चनयम स्वतंत्र मजूर पक्षाला कबूल नाही, कोिाही राजकीय पक्षाला तो चनयम मान्य 
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होऊ शकिार नाही. राजकारिात चशक्षि पाचहजे पि चशक्षिापेंक्षा शीलािी जास्त जरूरी आहे. स्वतंत्र मजूर 
पक्ष जात, चशक्षि, शील या चतन्ही गोष्टी पाहून कौस्ट्न्सलिे उमेदवार ठरवतो. अस्पृश्यािें भाडंि भाडंण्याकीरता 
स्वतंत्र मजूर पक्ष उभा केला आहे, त्यात एखाद्ा मागंाला जागा चमळाली नसेल. तशी अस्पृशातंील नाचशक 
चजह्यातील एक सधन व कायसकत्या अमृतराव रिखाबं्यासारख्या मािसाला व सातारा चजल्ह्यातील एका सधन 
गृहस्थाच्या म लासं स्वतंत्र मजूर पक्षात जागा चमळाली नाही. यावरून स्वतंत्र मजूर पक्ष मागंाचं्या व िाभंाराचं्या 
चवरुद्ध आहे, असे म्हिण्यात काही अथस नाही. स्वतंत्र मजूर पक्ष नालायकाचं्या चवरुद्ध आहे, मग ते कोित्याही 
जातीिे असोत. मागं–िाभंार स्वतंत्र मजूर पक्षात नसले म्हिून मागं जातीिे प्रकवा िाभंार जातीिे काही 
न कसान झाले आहे, असे मला चदसत नाही. स्वतंत्र मजूर पक्ष महारािंा असला तरी तो महाराकंरता भाडंत 
नाही, तो भाडंतो साऱ्या अस्पृशाकंरता, भाडंिाम ळे जो लाभ होतो, त्यािे वाटप करिे हे त्याचं्या हाती नाही, ते 
हाती आहे काँगे्रसच्या, महाराचं्या पदरात शून्य, असे वाटप जर काँगे्रसने केले नाही, तर ती काँगे्रस कसली! 
स्वतंत्र मजूर पक्षाने हाचन केली असेल ती महारािंीि. आपि, महार लोक मागंावर ज ल म करतात असे चलचहले 
आहे. तो प्रकार आमच्याकडे नाही, आमच्याकडे उलट प्रकार आहे. िाभंारानंी, मागंानी काही खोडी काढली 
तरी महार-गप्प असतात. त्यानंा ठाऊक आहे की, मी या बाबतीत त्यािंा पक्ष घेिार नाही. आचि आपि 
बह संख्याक आहोत तेव्हा सोसले पाचहजे; अशी जबाबदारी त्यानंा वाटते. आपल्याकडे उलट प्रकार आहे, 
याबद्दल खेद वाटतो महाराचंवरुद्ध चनजाम सरकारकडे दाद मागावी अगर आपि सत्याग्रह करावा. त्याला 
माझा पाप्रठबा राहील. 

 
शवेटी येंव करा, त्येंव करा नाहीतर त मिे मागस चभन्न अशी आपि जी चनकरािी भाषा वापरली आहे, 

चतच्यासबंधी दोन शब्द चलचहिे आवश्यक आहे. अशी भाषा आपि वापरली नसती तर बरे झाले असते. 
गोवकेरीि जशी वाटेल तेंव्हा अडते, प्रकवा बेग मान झालेली बायको उल्या, प ल्या करून, ‘घे मेल्या त झे 
मंगळसूत्र’ (असे म्हिून) तोडावयास तयार होते मग कंटाळून ‘जाव जहन्नममे’ अशी म्हिण्यािी पाळी 
(नवऱ्यावर) येते, तसा प्रकार होऊ देिे बरे नाही. चभन्न मागाने जावयािे असेल तर जाव.े त्याला मी हरकत 
करू शकिार नाही, प्रकवा त्याबद्दल मी काही उदास होऊन मला जे करावयािे ते बंदही करिार नाही. मात्र 
चभन्न मागस कोिता यािा चविार करून मग तो पत्करावा, मागंािंी उन्नचत करून त्यािंा स्वाचभमान जागृत करिे, 
हा या चभन्न मागािा उदे्दश असेल तर तो स्त त्य आहे. पि महाराशंी काडीमोड करून, केवळ सनातनी प्रहद  
प्रकवा काँगे्रस यािंी ग लामचगरी करिे, हाि जर या चभन्न मागािा उदे्दश असेल. तर त्यातं काही मागं व्यक्तींिा 
लाभ होईल. पि त्यात मागं जातीिा अनथस आहे, यात मला तरी काही शकंा नाही, तरी मजीन सार मागस 
िोखळिे. पत्र बरेि लाबंले, पि आपि उत्तर सचवस्तर आले पाचहजे, असे र्फमाचवल्याम ळे संचक्षप्त चलचहता 
आले नाही. 

 
 
ता. १३–६–४१  

आपला कृपाचभलाषी, 
(सही) भीमराव रामजी आंबेिकर 

 
अस्पृश्य समाजातंील मागं, िाभंार वगैरे इतर जातींना बाबासाहेब आपल्या िळवळीत एकत्र आि ू

शकले नाहींत यािी जी कारिे होती त्यापैकी त्यािंा स्वभावचवशषे हे एक कारि होते. ते त्याचं्या, वरील 
उत्तरात चदग्दर्मशत झालेले वािकाचं्या लक्षातं आलेले असेलि. 
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८–८–४० ला व्हाईसरॉय साहेबानंी जे राजकीय वक्तव्य केले, त्यातं असे आश्वासन चदले होते कीं, 

प्रहद स्थानच्या राजकीय स्वरूपाच्या ज्या नवीन घटना तयार करण्यात येतील त्यातं अस्पृश्यानंा वाटा देण्यातं 
येईल. प्रहदी लोकािें प्रचतचनधी घेऊन व्हाईसरॉयिे कायसकारी मंडळ वाढचवण्यािे १९४१ च्या ज लैमध्ये घोचषत 
करण्यात आले. या वाढत्या कायसकारी मंडळातं म सलमान, प्रहद , पारशी, चिस्ती, शीख, इत्याचद जातींिे 
प्रचतचनधी घेण्यािे जाहीर करण्यात आले. तेव्हा ंअस्पशृ्याचं्या प्रचतचनधीबद्दल उल्लखे त्यात करण्यात आला 
नाही. अस्पशृ्य वगावर हा अन्याय होत आहे व त्यािे चनराकरि झाले पाचहजे, असा प्रिार बाबासाहेबानंी स रू 
केला. चठकचठकािी भरलेल्या सभामंधून या बाबतींत जे ठराव मंजूर करण्यात आले ते म ंबई सरकार व भारत 
सरकार याचं्याकडे पाठचवण्यात आले. या बाबतींत बाबासाहेबानंी भारत मंत्र्यानंा पाठचवलेली तार अशी— 

 
िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर याचंी भारत मंत्र्यास तार 

 
व्हाईसरॉयच्या कायसकारी मंडळामध्ये अस्पृश्यवगातील एकही सभासद घेण्यात आलेला नाही. म्हिून 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी ता. ३१ ज लै १९४१ रोजी भारतमंत्री (कनसल अमेरी यानंा तार पाठचवली आहे). 
 
“सहा कोटी अस्पृश्यािंा उपहास करिे व म सलमानानंा ४३ टके्क (जवळ जवळ प्रहद ंच्या इतके) 

प्रचतचनचधत्व देिे हे त मिे करिे आश्चयसकारकि आहे. यावरून चब्रचटश सरकारने स्वतःला काही चवचशष्ट 
जातींजवळ गहाि ठेवनू घेतले आहे; असे चदसते. प्रहद स्थानात अस्पृश्य वगस हा एक महत्त्वािा व चनराळा घटक 
आहे असे चब्रचटश सरकारने चवचधय क्त मान्य केले असताही, आचि प्रहदी राजकीय घटनेत बदल करतेवळेी 
अस्पृश्य समाजािी संमचत घेिे आवश्यक आहे, असे वळेोवळेी चब्रचटश सरकारने जाहीर केले असताही व 
त्यािप्रमािे अस्पृश्य समाजािे य द्धाच्या बाबतीत सहकायस चमळाले असताही, ज्या अथी व्हाईसरॉयच्या 
कायसकारी मंडळात अस्पृशािंा एकही प्रचतचनधी सरकारकडून घेण्यात आला नाही, त्या अथी चब्रचटश सरकारने 
अस्पृश्य समाजािा चवश्वासघात केला हे स्पष्ट आहे. 

 
अस्पृश्य समाजाच्या चहताथस व त्याच्या वतीने मी चवरोध दशसचवतो. व्यस्ट्क्तशः मी चबचटश सरकारच्या 

मदतीिी कधी यािना केलेली नाही, प्रकवा त्या मदतीवर अवलंबून राचहलेलो नाही, आचि प ढेदेखील मी 
सरकारच्या मदतीचशवाय माझे कायस करीत राहीन. कोिािीही चनवड करिे हे त मच्या हाती आहे. मला जो 
न्याय पाचहजे तो अस्पशृ्य समाजाकचरता पाचहजे. म्हिून मी त म्हाला असा इषारा देतो की, अस्पृश्य समाज, 
व्हाईसरॉयच्या कायसकारी मंडळातील प्रचतचनचधत्वावर चतलाजंली सोडण्यास तयार नाही. अस्पृश्यािें 
प्रचतचनचधत्व मान्य करा असे मी परत एकदा चनक्षनू सागंतो. एक प्रचतचनचधत्व जादा घेतल्याने काही चबघाड 
होईल, असे नाही. 

 
(जनता २–८–४१ पान ३) 

 
म ंबई राजकीय पचरषदेिे चिटिीस क नवर सर जगदीश प्रसाद, के. सी, एस. आय., िालसटन कॉटेज, 

नैनीताल हे झाले, व व्हाईस पे्रचसडेंट पंडीत क ं झरू व ब.ॅ जयकर हे झाले. हे पदाचधकारी नेमण्यािा अचधकार 
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सप्रूनंा देण्यात आला होता. सर जगदीश प्रसाद याचं्या १२–९–४१ च्या पत्राला उत्तर सप्रूनंी १४–९–४१ ला 
चदले. त्यात असा उल्लखे होता की, र्फजलूल हक्क यानंीं लीगच्या चिटिीसाला पत्र पाठवनू जो ख लासा केला 
तो हे दशसचवतो की, लीगबद्दल म सलमानािंी मने चबथरत िालली होती. जीनाचं्या ह क मशाही स्वभावाचवरुद्ध 
म सलमान लौकरि बंड उभारण्यािी शक्यता आहे, असे मत सप्रूनंी प्रदर्मशत केले. (“.... At any rate, it 
shows that a spirit of revolt against Jinnah’s autocracy cannot be ruled out altogether as a 
possibility of future”). 

 
लीनणलथगो 

 
ज्या चलनचलथगोला अहमदाबादच्या एका प्रख्यात वैष्ट्िव मंचदरात िादंीच्या िौरंगावर बसचवण्यात 

आले. ज्या चलनचलथगोच्या कारचकदीत हजारो लोक गोळीबारात ठार झाले, चिरडाचिरडी झाली. बंगालमध्ये 
लाखो लोक द ष्ट्काळामध्ये चकड्याम ंगीप्रमाने मेले. ज्याच्या कारकीदीत महात्माजींिी उपवासात नाडी स टली 
होती, आचि बरेवाईट झाले असते तर त्यासाठी ज्याने िंदन आिून ठेवले, व तीन चदवस देशाला ती बातमी 
कळू नये म्हिून, बंदोबस्त केला होता, परंत  ती बातमी आलीि तर प्रहद स्थानला तत्काळ कळावी म्हिून अश्र  
ढाळीत, ज्याच्या कारकीदीत जयप्रकाश ब लेटीन चलहून ठेवीत होते, असा तो चलनचलथगो! परंत  त्याला 
आमच्या मंचदरात िादंीच्या िौरंगावर बसचवण्यात आले! त्याच्यावर िौऱ्या वारण्यात आल्या, त्यानंी खाबािें, 
देवािें र्फोटो घेतले. परंत  भक्तीभावाने येिारा हचरजन! त्याला तेथे मज्जाव! हा का धमस?” 

 
स्वीडन, इटली व स्पेन वगळून जो य रोप खंडािा भाग राहतो तो जमसनीने १९४१ च्या मे पयंत पादा्ातं 

केलेला होता. आचफ्रकेच्या उतर भागातंही जमसनी प्रबळ होऊन बसलेला होता. अशा वळेी रचशया व अमेचरकेिे 
प्रत्यक्ष साहाय्य चमळाले तरि दोस्तानंा जमसनीिा पाडाव करिे शक्य होते. या देशानंी य द्धात भाग घ्यावा म्हिनू 
दोस्त राष्ट्रािें वकील, कसून ग प्त प्रयत्न करीत होते. चब्रटनिे वकील स्टॅर्फडस च्प्स हे मास्कोत राहून 
स्टाचलनिे मन वळवीत होते. पि स्टाचलन व चहटलर यािा मतै्रीिा करार न कताि झालेला होता व त्याचवरुद्ध 
वतसन करण्यास स्टाचलन सहजपिे तयार होत नव्हता. चहटलरच्या नाझी तत्वज्ञानािा तो कट्टर वैरी होता व 
त्या तत्वज्ञानािा संपूिस नाश व्हावा व करावा अशी त्यािी इच्छा होती. पि मतै्रीच्या करारात तो अडकला होता. 
पि चहटलरने रचशयावर २२–६–४१ ला स्वारी केली आचि रचशया दोस्तािंा चमत्र झाला. जमसनीिा चमत्र जपान 
याने पॅचसचर्फक सम द्रातील डि, फ्रें ि व चब्रटन यािंी सवस बेटे काबीज केली होती. मलाया, ब्रह्मदेश इत्याचद 
प्रदेश प्रजकून जपान भारताच्या सीमेवर आला होता. जपानने १९४१ च्या चडसेंबरमध्ये पलस  हाबसरवर हवाई हल्ला 
केला आचि अमेचरका य द्धात ओढली गेली. जपान भारताच्या सीमेवर आला होता आचि नेताजी स भाषिदं्र बोस 
याचं्या हालिाली, जपानच्या व जमसनीच्या साहाय्याने भारतावर स्वारी करून भारताला इंग्रजाचं्या पारतंत्र्यातून 
म क्त करण्यासाठी िाललेल्या होत्या. जपानने १५–२–४२ ला प्रसगापूर प्रजकले तेव्हा चब्रचटश सरकारिे धाब े
दिािले. जपान भारतावर स्वारी करिार हे स्पष्ट झाले. मलाया व ब्रह्मदेश येथील लोकानंा जपानच्या 
हल्ल्याला प्रचतकार करण्यािी अगर दोस्तसैन्याच्या य द्धानंा साहाय्य करण्यािी इच्छा नव्हती, हे इंग्रज 
राज्यकत्यांना चदसून आलेले होते. यािी प नरावृचत्त भारतात होऊ नये असे राज्यकत्यांना मनापासून वाटत 
होते. भारतावरील आपली सत्ता सोडावयािी नाही आचि भारतीयानंा य द्धाला साहाय्य करण्यास उद् क्त तर 
करावयािे अशा पेिात राजकते होते. भारतातील प्रबळ राजकीय पक्ष म्हिजे काँगे्रस याने अशी भचूमका 
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स्वीकारलेली होती की, इंग्रजानंा य द्धात मदत करावयािी नाही, आचि भारतावर परकीय देशाने हल्ला केला 
तर त्याला ंअप्रहसक पद्धतीने तोंड द्ावयािे. भारतािे राजकते आचि काँगे्रस याचं्यातील हा पेि सोडचविे, य द्ध 
प्रजकण्याच्या दृष्टीने अत्यतं जरुर आहे, अशी दृष्टी ठेवनू अमेचरकेिे अध्यक्ष रुझवले्ट आचि चब्रटनिे म ख्यमंत्री 
िर्मिल हे भारताला य द्धास साहाय्य करण्यास तयार करण्यासाठी काय उपाय योजावते याबद्दल ग प्त खलबते 
करीत होते. हे चियॉंग कै शके व त्यािंी पत्नी मादाम कै शके, श्री. जवाहरलाल नेहरू या दापंत्यािे स्नेही होते. 
म्हिून त्यानंी सदर खलबतािंी बातमी नेहरंूना ग प्तपिे कळचवली, आचि य द्ध प्रजकण्यासाठी त म्ही आम्हाला 
साहाय्य करायला तयार व्हा अशी चवनंती केली. एवढेि नव्हे तर ते दापंत्य िीनहून चवमानाने चदल्लीला १२–
२–४२ ला आले व गाधंी, नेहरू वगैरे बरोबर ििा करून परत गेले. (The Cripps Mission, P. 19, by R. 
Coupland) यानंा कळले की, काँगे्रसवादी लोक जर य द्धाला मदत करण्यास तयार करायिे असतील तर 
त्यानंा काही तरी भरीव आश्वासन चदले पाचहजे. हे मत त्यानंी रुझवले्ट व िर्मिल यानंा कळचवले. रुझवले्टनी 
हट्ट धरला की िर्मिलने या बाबतीत योग्य ती योजना ताबडतोब हाती घेतली पाचहजे, पि साम्राज्यवादी िर्मिल 
या सवस वाटाघाटींकडे थंडपिे पहात होता. पि प्रसगापूर पडल्यानंतर िर्मिलिे डोळे उघडले. त्यानंी भारतात 
एक चशष्टमंडळ पाठवायिे ठरचवले आचि त्यािे नेतृत्व सर स्टॅर्फडस च्प्स यानंा देण्यािे योजले. 

 
सर स्टॅर्फडस च्प्स हे िर्मिलच्या राष्ट्रीय मंत्रीमंडळात लॉडस चप्रव्ही कौंसील आचि लीडर ऑर्फ दी 

हाऊस ऑर्फ कॉमन्स होते, ते लाडस पारमूर (लीडर ऑर्फ हाऊस ऑर्फ लाडसस–१९२९–३१) यािें कचनष्ठ 
(जन्म २४–४–१८८९) प्रिरजीव. ते चमडल टेंपल बारिी परीक्षा पास झाल्यावर वचकली करू लागले. त्यािंा 
ओढा समाजवाद व कामगार िळवळ याचं्याकडे होता. त्यानंी तीन–िार प स्तके चलचहली होती. ते १९३९ 
साली भारतात आले ते भारतीय राजकारिािा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्यासाठी. यासाठीि चब्रचटश सरकारने 
त्यानंा पाठचवले होते. ते चडसेंबरमध्ये गाधंीजींिे पाह िे म्हिून वध्याच्या आश्रमात तीनिार चदवस (७–१०–
चडसेंबर) राचहले होते. जीनानंी म स्ट्क्तचदन साजरा करण्यािे जाहीर केले तेव्हा च्प्सनी जीनािंी २२ चडसेंबरला 
भेट घेऊन सल्ला चदला की म स्ट्क्तचदन पाळून लीग व काँगे्रस यामधील अतंर जास्त वाढव ूनका. त्यानंी नेहरू व 
जीना यािंी भेट घडवनू आिली आचि लीग–काँगे्रस सख्य घडचवण्यािे प्रयत्न केले. पि त्यािें उपचरचनर्मदष्ट 
सवस प्रयत्न चनष्ट्र्फळ ठरले. (Sir Stafford Cripps Souvenir, by A. D. Low). 

 
िर्मिलनी च्प्सिी, कचमशनिा नेता म्हिून चनवड केली. त्यात िर्मिलिा असा डाव होता की, च्प्सने 

रचशयात इंग्लडिा वकील असताना केलेली कामचगरी म्हिजे रचशयास इंग्लंडच्या दोस्ताचं्यातरे्फ य द्धात 
आिले, त्याम ळे त्यािे राजकीय महत्व र्फार वाढले होते. आचि आता च्प्सनीि म ख्य प्रधान व्हाव,े व य द्ध 
यशस्वी करून दाखवाव ेअसे लंडनच्या राजकीय वत सळातून ध्वनी ऐकू येऊ लागले. िर्मिलला हे आवडले 
नाही. च्प्सला भारतात कचमशन घेऊन जाण्यास सागंाव े आचि तेथे त्याला अपेशी करण्यािे डावपेि 
नोकरशाहीतरे्फ आचि राजकीय पक्षातंरे्फ करावते, असा िर्मिलिा कावा होता (The mystery of Sir Stafford 
Cripps, P. 42, by Ram Manohar Lohiya). 

 
इंचडया ऑचर्फसिे (भारत मंत्र्यािंी किेरी) प्रम ख चम. एर्फ. एर्फ. टनसब ल आचि त्यािें चिटिीस चम. ए. 

डी. ओवने व चम. गॅ्रहॅम स्पाय आचि च्प्स असे चमशनिे सभासद नेमले. सदर चमशन लंडनहून चवमानाने चनघनू 
चदल्लीला २३–३–४२ ला पोहोिले. प्रसगापूर पतन आचि च्न्स कचमशनिे होऊ घातलेले आगमन, या 
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पाश्वसभमूीवर लीग आचि काँगे्रस यानंी आपापल्या भचूमका जास्त तािनू धरण्यािे धोरि स्वीकारले. लीगच्या 
कायसकारिीने २१ व २२ फे्रब्र वारीच्या बैठकीत दोन ठराव केले. पचहला ठराव–लीगिे ध्येय पाचकस्तान चनमाि 
करिे आहे, आचि ते साध्य करण्यासाठी लीग हव्या त्या मागािा अवलंब करील. द सरा ठराव असा होता की, 
चब्रचटश सरकारने लीगिा चद्वराष्ट्र चसद्धान्त (भारतातील दोन राष्ट्र े– प्रहद  व म सलमान) स्वीकारला नाही तर 
लीग सरकाराच्याचवरुद्ध बंड प कारील. काँगे्रसने जाहीर केले की, संपूिस स्वातंत्र्य आचि अखंड भारत, हेि चतिे 
ध्येय आहे. (The Cripps Mission, pp. 19-20). 

 
जपानने मलाया, ब्रह्मदेश आचि प्रसगापूर प्रजकले आचि जपानी सैन्य रंगूनमध्ये ७–३–४२ ला चशरले, 

तेव्हा िर्मिल यानंा भारताच्या स रचक्षतपिािी भीचत वाटू लागली. त्यािें धोरि असे होते की, भारत हा चब्रचटश 
साम्राज्यातील कोचहनूर चहरा आहे. तो हातिा दवडायिा नाही. म्हिजे तो प्रहदी लोकाचं्या हाती पडू द्ावयािा 
नाही. जपानच्या हातात तो गेला तरी िालेल. महाय द्धात आपि प्रजकू आचि नंतर भारताला जपानच्या 
हातातून परत चमळव.ू िर्मिलच्या या धोरिाला मचत्रमंडळातून चवरोध झाला. शवेटी, त्याला भारताला स्वातंत्र्य 
देण्यािी योजना मान्य करिे भाग पडले. यासाठी भारतातील प ढाऱ्याशंी ििा करण्याच्या हेतूने लंडनहून 
चमशन पाठचवण्यािी घोषिा िर्मिलने पालसमेंटमध्ये ११–३–१९४२ ला केली. (Why Cripps Failed, P. 6, by 
M. Subramanyam). 

 
 
 

प्रकरि ४ — णक्रप्स णमिन योजना 
 
च्प्सनी पाि चदवस काँगे्रस, लीग, शीख, इत्याचदकाचं्या प्रचतचनधींबरोबर राजकीय पेिप्रसंगािी ििा 

केली. पि त्यानंी लंडनहून आिलेली योजना कोिालाही स्पष्टपिे साचंगतली नाही. २९ मािसला त्यानंी चमशन 
योजना जाहीर केली. 

 
भावी भारतीय घटना तयार करण्यािी योजना आखिे आचि व्हाईसरायच्या कायसकारी मंडळािी 

ताबडतोब प नसरिना करिे, महाय द्ध संपल्यानंतर भारताला वसाहतीिा दजा देिे, आचि राष्ट्रक लात राहिे 
अगर स्वतंत्र राहिे, याबद्दल भारताला योग्य ते ठरवनू वागण्यािी म भा राहील. राज्यघटना तयार करण्यासाठी 
घटना सभा चनमाि करावी लागेल. प्राचंतक कायदेमंडळानंी चनवडून चदलेल्या सभासदाचं्या एकंदर सखेंने ती 
घटना सभा चनमाि केली जाईल. घटना सभा संय क्त राज्यसंघािी घटना तयार करील. त्या घटनेत कोिाही 
प्रातंाला संय क्त राज्यसंघात राहि ंअगर स्वतंत्रपिे राहिे, हे हक्क चदले जातील. प्राचंतक सरकारला हे जे हक्क 
देण्यािे च्प्स योजनेने ठरचवले होते त्यात म स्ट्स्लम लीगच्या पाचकस्तानिी बीजे पेरून ठेवलेली होती. ती 
लीगला खूष करून य द्धमोचहमेला मदत करण्यास लौकर तयार करिे, या हेतूने! व्हाईसरॉय हा, मंत्र्याचं्या 
सल्लामसलतीने प्रत्येक खात्यािा कारभार िालवील आचि त्यािा चनिसय मंत्र्यावर बंधनकारक राहील. र्फक्त 
य द्ध िालू राहीपयंत संरक्षिखाते आचि य द्धखाते हे मंत्रीमंडळाच्या ताब्यात राहिार नाहीत. च्प्सच्या 
योजनेतील या सवस बाबी चनरचनराळ्या पक्षानंा चनरचनराळ्या कारिामं ळे मान्य झाल्या नाहीत. 
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३० मािसला च्प्सनी श्री. म लाभाई देसाई, डॉ. आंबेडकर, रावबहादूर एम. सी. राजा, ए. के. र्फझलूल 
हक्क (बंगाल लीगिे अध्यक्ष) पंचडत रचवशकंर श क्ल, क नवर सर महाराजा प्रसग (चिश्चन) डॉ. श्यामाप्रसाद 
म कजी वगैरे प ढाऱ्याशंी ििा केली जवाहरलाल नेहरू व आझाद यानंी च्प्सच्या प ढे ३० मािसला काँगे्रसतरे्फ 
योजना माडंली. (१) चब्रटनने भारताला संपूिस स्वातंत्र्य देण्यािी घोषिा ताबडतोब करावी. (२) भारतात 
आपली राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटना पचरषद भरचवण्यािा हक्क मान्य केला पाचहजे. (३) ही पचरषद 
सावसचत्रक मतदानाच्या आधाराने चनवडण्यात यावी आचि (४) भारतीय केन्द्र सरकार ताबडतोब चनमाि 
करण्यािे जाहीर कराव.े ही योजना चब्रटनने स्वीकारली तर भारत, चब्रटनला य द्ध प्रजकण्यास मदत करील. 
च्प्सनी उलट अशी योजना नेहरू व आझाद याचं्याप ढे माडंली की, (१) चब्रटन भारताला य द्धसमाप्तीनंतर 
वसाहतीिे स्वराज्य देईल. (२) भारताने, घटना सचमती १९३५ च्या कायद्ातील मतदानाच्या आधारे चनवडावी, 
आचि (३) राज्यघटना य द्धसमाप्ती नंतर तयार करावी. नेहरू–आझादानंी च्प्सिी योजना नाकारली. ३० 
मािसला रात्रौ च्प्सनी रेचडओवरून भाषि करून आपल्या योजना, भारताने अजून चविार करून स्वीकाराव्या, 
अशी भारतीयानंा चवनंती केली. च्प्स चमशनच्या वाटीघाटीत अमेचरकेने साहाय्य कराव,े व वाटाघाटी व्हाव्यात, 
या हेतूने पे्रचसडेंट रुजवले्ट यानंी आपला चवश्वासू चिटिीस म्हिून कनसल जॉहन्सन यानंा चदल्लीला 
वॉप्रशग्टनहून पाठचवले. च्प्स, प ढाऱ्याशी ििा करीत असताि कनसल जॉहन्सस ग प्तपिे सवस प ढाऱ्यािंी मने 
चब्रटनबरोबर सहकायस करण्यास वळवीत होते. त्यानंी आंबेडकराशंीही ििा केली. आंबेडकरानंी त्यानंा स्पष्ट 
साचंगतले की, च्प्स योजनेत अस्पृश्याचं्या चहतसंबधंािा संदभसही नसताना मी त्या योजनेस का पाप्रठबा द्ावा? 
जॉहन्सस म्हिाले, यावळेी त म्ही जातीय दृष्टी सोडा व व्यापक राष्ट्रीय दृष्टी स्वीकारा. पि आबेडकरानंी ते 
मान्य केले नाही. च्प्स योजनेला कोिािाही पाप्रठबा चमळत नाही, हे वतसमान िर्मिल व रूझवले्ट यानंा 
समजले, तेव्हा त्यानी कनसल जॉहन्सस यानंा दोन्ही पक्षानंा मान्य होईल, अशी काही तडजोड काढा असे 
स िचवले, तेव्हा जॉहन्ससने अशी योजना काँगे्रसप ढं ठेवली की–संरक्षिखाते भारतीय सभासदाकंडे असाव,े 
पि सेनापचत व्हॉईसरॉयच्या कायसकारीिीिा सभासद रहावा, व त्याने प्रहदी संरक्षि मंत्र्याला मागसदशसन कराव.े 
काँगे्रसने यातं अशी द रुस्ती केली की सेनापचत हे व्हाईसरॉयिे मंत्री म्हिून नसावते, ते र्फक्त व्हॉईसरॉयच्या 
मंत्रीमंडळािे सभासद य द्धकाळापयंत असावते. य द्ध संपले की, संरक्षिमंत्र्याच्या अचधकारात त्याने रहाव.े 

 
या सवस योजनावंर खूप ििां झाली. कॉगे्रसने १०–४–४२ ला च्प्सला कळचवले की, त मिी व कनसल 

जॉहन्ससिी योजना आम्हाला मान्य नाही. संपूिस स्वातंत्र्य देण्याला चब्रटन तयार होत असेल, तरि याप ढे 
बोलिी होतील. 

 
प्रहदी कम्य चनष्ट पक्षािी य द्धाला चवरोघ करिे, सहाय्य करिे, च्प्स योजनेला पाप्रठबा देिे, अशा 

वगेवगेळ्या वळेी वगेवगेळ्या स्वरूपािी भचूमका होती. य द्ध स रू झाले तेव्हा ते चब्रटीश साम्राज्यशाही व 
ह क मशाही सरकारािें आहे, ते हािून पाडलेि पाचहजे, म्हिजे त्याला साहाय्य न करिे, अशी प्रथम त्या 
पक्षािी भचूमका होती. नंतर रचशया य द्धात सामील झाला तेंव्हा ते य द्ध, स्वातंत्र्य–सरंक्षिािे म्हिजे लोकािें 
य द्ध होय, म्हिून त्या पक्षाने य द्धाला सहकायस करण्यािी भचूमका स्वीकारली. रचशयाला य द्धात आिण्यास 
च्प्स यािें प्रयत्न कारिीभतू झाले होते, पि त्याला इतर कारिेही होती. य द्ध िालू असताना जमसनीने 
पोलंडवर स्वारी केली. तेव्हा ंपोलंड जमसनीच्या ताब्यात गेला. तर रचशयाला जमसनीपासून स रचक्षतपिाबद्दल 
काळजी वाटू लागली. तेव्हा रचशयाने पोलंडवर पूवेकडून िाल केली. जमसनीने पोलंडिा पचश्चम चवभाग व 
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रचशयाने पूवस चवभाग पादा्ातं केला. तो भाग आपापल्याकडे ठेवावा आचि परस्परावर आ्मि करू नये असा 
जमसनी व रचशया याचं्यात ३ ऑगस्ट १९३९ मध्ये करार झाला. या घटना िालू असता भारतातील कम्य चनष्ट पक्ष 
दोस्त राष्ट्रानंा आचि चवशषेतः चब्रटनला य द्धखोर म्हिून चशव्या देत होता. जमसनी व दोस्त राष्ट्रे याचं्यातील य द्ध 
हे भाडंवलशाही व साम्राज्यशाही यािें य द्ध आहे व त्यात भारतीय जनतेने भाग घेऊ नये असा प्रिार कम्य चनस्ट 
करीत होते. तेव्हा सदर पक्षाच्या कायसकत्यांना सरकारने भारत संरक्षि कायद्ाखाली त रंुगात टाकले आचि 
पक्ष बेकायदा ठरचवला. जमसनीने रचशयावर स्वारी केली तेव्हा रचशया दोस्तातंरे्फ महाय द्धात सामील झाला. 
चब्रचटश कम्य चनस्ट पाटी, कॉप्रमटनस आचि त्यािें सूत्रधार याचं्या पे्ररिेने श्री. पूरििंद्र जोशी यानंी भारत 
सरकारिे गृहमंत्री सर रेचजनाल्ड मकॅ्सवले यािंी १९४२ च्या एचप्रलमध्ये भेट घेतली आचि पक्षावरील बंदी 
उठचवली आचि पक्षािे कायसकते व प ढारी यानंा त रंुगातून म क्त केले म्हिजे पक्षाला य द्धास भरपूर मदत करता 
येईल अशी आपली मागिी व्यक्त केली. ज लै १९४२ मध्ये चब्रचटश सरकार आचि भातर सरकार यानंी 
कम्य चनस्ट पक्षावरील बंदी ज लै १९४२ मध्ये उठचवली आचि प ढारी त रंुगातून म क्त केले. (Communism in 
India, by Cene. D. Overstreet and Marshal Wildmiller), P. 205. त्यानंतर कम्य चनस्ट पक्षाने हे महाय द्ध 
लोकािें य द्ध आहे; व त्यात भारतीय जनतेने भाग घेतला पाचहजे असा प्रिार स रू केला. त्या पक्षाने ‘लोकय द्ध’ 
हे साप्ताचहक म ंबईत िालू केले. श्री. मानवने्द्रनाथ रॉय यािंा डेमो्ेचटक पक्ष, यानेही दोस्तानंी य द्ध प्रजकाव े
म्हिून ज्या योजना भारतात िालू केल्या होत्या त्यानंा हातभार लावला. त्याबद्दल त्यापक्षाला सरकारकडून 
दरमहा १३,००० रुपयािें सहाय्य चमळत होते सदर पक्षात प ढे लाथाळी स रू झाली व तो पक्ष चवसर्मजत झाला. 

 
जनतेिे य द्ध म्हिून कम्य चनस्टानंी जी आघाडी स रू केली तीत इतर पक्ष सामील होिार नाहीत, हे 

उघड होते. अशा वळेी इतर पक्षानंा क्ष द्र लेखिे आचि आपल्या पक्षािे घोडे प ढे दामटिे हे एक तंत्र 
कम्य चनस्टानंी स्वीकारले. म स्ट्स्लम लीगला खूष करण्यािा डावही त्यानंा साधावयािा होता. यासाठी पूरििंद्र 
जोशी याचं्या नाव ेएक चनवदेन प्रचसद्ध करण्यात आले होते त्यात लीग आचि काँगे्रस या दोन्ही पक्षानंी देशाच्या 
चहतासाठी एकत्र याव,े असा एक म द्दा होता. त्यािा हेत  हा की, काँगे्रसच्या जोडीलाि लीगिा पक्ष आहे, काँगे्रस 
हा एकि पक्ष देशािा प्रचतचनधी नाही. (Communism in India. P. 205, by Cene. D Overshreet and 
Marshal Windmiller). च्प्सच्या योजनेतील तत्त्व ेव तपशील काँगे्रस, लीग व इतर राजकीय पक्ष यानंा मान्य 
नव्हता. पि भारतीय कम्य चनस्ट पक्षाच्या पोचलटव्यूरोने ६–५–४२ ला पत्रक (पाटी-पत्र) प्रचसद्ध करून काँगे्रस 
व लीगला सल्ला चदला की, च्प्स योजनेच्या पायावर आपले चभन्न चविार द रुस्त करून घ्यावते आचि ऐक्य 
साधवाने, अशा ऐक्याला कम्य चनस्ट पक्ष पाप्रठबा देईल. (Communism, P.204). 

 
लोकय द्धाच्या िळवळीच्या वळेी बरेि कम्य चनस्ट काँगे्रसिेही सभासद, कायसकते आचि ए. आय. सी. 

सी. िी. िेही सभासद होते. त्याचं्या िळवळीिा एक भाग असा होता की, काँगे्रस ही भाडंवलावाले आचि 
साम्राज्यशाही यािें हस्तकािंी संस्था असल्याम ळे ती बह जनसमाजाच्या चहताला जागिार नाही. तेव्हा ंअशा 
संस्थेला बह जन समाजाने आपले प्रचतचनचधत्व करु देऊ नये, ते प्रचतचनचधत्व कम्य चनस्ट पक्षाकडे याव.े त्यािंी 
िळवळ काँगे्रसला बाधक होत िाललेली पाहून या बाबतीत अचधक िौकशी करण्यासाठी काँगे्रसने नेहरु, 
पटेल आचि गोप्रवद वल्लभपंत यािंी सचमती नेमली. सचमतीने चशर्फारस केली की सवस कम्य चनस्टानंा काँगे्रसच्या 
बाहेर पडावयास लावाव.े १९४२ च्या चडसेंबरमध्ये ए. आय. सी. सी. ने ठराव पास केला की, कम्य चनस्टानंी 
राजीनामे द्ावते. कम्य चनस्ट काँगे्रसमधून बाहेर पडले. (Communism in India, P.222) 
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च्प्सिी योजना स्वीकारण्याबद्दल काँगे्रस आचि लीगही उत्स क नव्हती. तेव्हा ं चदल्लीतील राजकीय 

वत सळात चनराशिेे वातावरि पसरले. अत्त्पृशाचं्या राजकीय हक्काबंद्दल डॉ. आंबेडकर, श्री. एम. सी. राजा आचि 
इतर अस्पृश्य प ढारी यानंी च्प्सच्या योजनेसबंंधी अशी भचूमका व्यक्त केली की, घटनासचमतीत अस्पृशानंा 
भरपूर प्रचतचनचधत्व चमळाले नाही तर चतला अस्पृशातंरे्फ चवरोध करण्यात येईल. सचमतीत अस्पृशािें प्रचतचनधी 
स्वतंत्र मतदार संघातून चनवडले पाचहजेत, असे सवस प ढाऱ्यािें मत होते. (“Dr. Ambedkar, Mr. M. C. Raja 
and other Depressed Class leaders object to the constitution making body and urge that if it is 
set up, the depressed class should have representation on it through separate electrorate”, The 
Times of India, Wednesday, 1-4-42). 

 
च्प्स योजना स्वीकारावी आचि भारताने य द्ध प्रजकण्यास दोस्तानंा मदत करावी, असा प्रिार 

अमेचरका आचि इंग्लडिे प ढारी व वतसमानपते्र यानंी िालचवला होता त्यािा वृतातं १–४–४२ च्या टाईम्सच्या 
पािव्या पानावर (“V. S, Appeals to India to Accept British Offer. Problem of Defending a Divided 
Country”) प्रचसद्ध झालेला होता. प्रहद  महासभा, चिश्चन, शीख वगैरे जातींच्या प ढाऱ्यानंी च्प्स योजनेला 
चवरोध केला. (Times — २–४–४२, पा. ७) या जातींनी चनरचनराळी कारिे चदली. अस्पृश्याचं्या प ढाऱ्यानंी 
दोन कारिे चदली ही योजना प्रहदंूिे साम्राज्य आििार आचि अस्पृश्याचं्या स्वतंत्र राजकीय अस्ट्स्तत्वाला ती 
मान्यता देत नाही याबद्दलिा वृतातं ३ एचप्रल (श ्वार) १९४२ च्या टाईम्सच्या अंकात (पा. १) प्रचसद्ध झाला 
होता. तो असा— 

 
“Depressed Classes Criticism, Unminigated Hindu Rule..” 

 
The cripps proposals are calculated to do the greatest harm to the Depressed Classes, 

declared Dr. B. R. Ambedkar and Rao Bahadur M. C. Rajah in a letter to Sir Stafford Cripps 
“Who told you.” They say, when we met you on March 30 that the proposals of His Majesty’s 
Government relating to the constitutional development of India will not be acceptable to the 
Depressed Classes for the reasons which we placed before you at the interview. Since then we 
have had consultations with many of Depressed Classes reprerentatives in the various provincial 
and central legislatures and all of them have unanimously endorsed the view we placed before 
you regarding the proposals. 

 
We are all of us absolutely convinced that the proposals are calculated to do the greatest 

harm to the Depressed Classes and are mere to place them under an unmitigated system of 
Hindu Rule. Any such result which takes us back to black days of the ancient past will never be 
tolerated by us and we are all determined to resist any such catastrophe befalling our people with 
all the means of our command. 
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SAFEGUARDS DEMANDED 
 
We request you to convey to His Majesty’s Government our deepest anxiety regarding the 

future of Depressed Classes and to impress upon them that we must look upon it as a break of 
faith if His Majesty’s Government should decide to force upon the Depressed Classes a 
contribution to which they have not given their free and voluntary consent and which does not 
contain within itself all the provisions that are necessary for safeguarding their interests. 

 
In the end we want to thank you for assuring us that you called us in our representative 

capacity and that His Majesty’s Government did not regard the Depressed Classes as a minor 
party-points upon which some doubt had arisen in our mind and about which we asked you for a 
correct defination of our position. 

 
संरक्षिखाते प्रहदी मािसाच्या (मंत्र्याच्या) हाती पाचहजे ही मागिी च्प्स मान्य करीत नव्हते. या व 

इतर मागण्यावंर खूप ििा झाली, पि च्प्स आचि काँगे्रसिे प ढारी याचं्यातील मतभेत चमटेनात, ही पचरस्ट्स्थचत 
पाहून अमेचरकेला धास्ती वाटू लागली. जपानिा पराजय करण्यासाठी य द्धात भारतािे साहाय्य चमळचविे 
अमेचरकेला जरूरीिे वाटत होते. तेव्हा च्प्स आचि नेहरू याचं्यातील मतभेद चमटचवण्याकचरता अमेचरकेिे 
अध्यक्ष श्री. रुझवले्ट यानंी आपला वैयस्ट्क्तक प्रचतचनचध म्हिून कनसल जॉहल्सन यानंा चदल्लीला पाठचवले. 
कनसलने ८–४–४२ च्या काँगे्रसच्या कायसकाचरिीच्या बैठकीत नेहरंूच्या करवी च्प्सयोजनेकडे जरा सौम्यपिे 
पाहण्यासाठी वातावरि तयार केले. नेहरू आचि च्प्स याचं्याशी वाटाघाटी करून कनसलने हे साध्य केले होते. 
य द्ध समाप्तीनंतर भारताला चब्रटनने स्वराज्य चदले पाचहजे, असे अमेचरकेने जाहीर केलेले होते. आचि हे य द्ध 
अमेचरकेिे आहे आचि या य द्धात अमेचरका, चब्रटन व रचशया हे चवजयी होिारि, अशी अमेचरकेतील प ढाऱ्यानंा 
आचि जनतेला खात्री वाटत आहे, हा म द्दा कनसलने काँगे्रसच्या प ढाऱ्यानंा हरतऱ्हेने य स्ट्क्तवाद करून पटवनू 
चदला. त्याम ळे च्प्स योजनेबद्दल जरासे बरे मत चदल्लीला होऊ लागले; याबद्दलिा वृत्तातं ९–४–४२ च्या 
टाईम्सने चदला होता. त्यातील महत्त्वािा भाग असा — 

 
Congress standing at Cross-Roads-Fresh-Defence Formula-Outlook Less Gloomy — 

 
“It is understood that the slight turn for the better that the discussions in the Working 

Committee have taken since this morning is due largely to the mediation of Colonel Johnson, 
President Roosevett’s personal representative. 

 
Colonel Johnson has created confidence among Congress leaders by assuring them that 

the U.S.A. has endorsed the post-war promise of self-government for India, and by stating that 
this was America’s war and the Americans were confident of winning it” (P. 1). 
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दोन आठवड्याचं्यावर वाटाघाटी होऊन १० एचप्रलला काँगे्रसने आपला चनिसय जाहीर केला की 

खालीलप्रमािे काँगे्रसच्या दोन मागण्या राहतील (१) संरक्षिखाते प्रहदी मंत्र्याच्या हाती असाव,े आचि (२) 
व्हाईसरॉयना प्रहदी मंत्रीमंडळािा कोिताही चनिसय रे्फटाळून लावण्यािा (व्हेटो) अचधकार नसावा, या मागण्या 
च्प्सच्या योजनेत घालण्यास च्प्समंडळ तयार नाही, म्हिून ती योजना त्याज्य होय. (The Times, 
Saturday 11-4-42, Delhi Political Talks Fail? “Congress Unwilling to Accept Cripp’s Plan” — P. 
1) या बातमीने पे्रचसडेंड रूझरेल्ट द ःखी झाले (चकत्ता). लंडनमधील पालसमेंट आचि राजकीय वत सळ याचं्यातही 
वाद झाले आचि द ःखी वातावरि उत्पन्न झाले. (टाईम्स १३–४–४२, पा. १) च्प्स व काँगे्रस याचं्यातील 
पत्रव्यवहार ११ तारखेस बाहेर पडला (चकत्ता पा. ३) 

 
च्प्स चभशन प्रहद स्थानिा राजकीय पेिप्रसगं सोडव ू शकले नाही यािे कारि, नेहरू जरी या 

योजनेला अन कूल होते, तरी गाधंी व जीना यानंी चतला चवरोध केला, असे मत ॲटलींनी प्रदचशतं केले. गाधंी हे 
संतप रुष होते. त्याचं्यातील संतपिा, त्याचं्यातील राजकारिी प रुषापेक्षा जास्त प्रभावी होता, हे गाधंीजींच्या 
चवरोधािे कारि होते, असेही ॲटलींनी मत प्रदर्मशत केले. 

 
(“The idea was to set up a great constitution making body immediately after the war with a firm 
promise of Dominion status. The plan was put up on very much lines, we’d discussed with them 
before the war, when they seemed attracted by it, and the Cripps Mission got very near to 
success. Cripps did as good a job as any man could possible have done and there seemed a real 
chance that Nehru would co-operate. But turned difficult. 

 
Williams : What was your judgement of Gandhi’? 
 
Atlee : A combination of saint and state politician — Gladstone must have been a bit like 

him — but ideas difficult to reconcile with modern views of progress, difficult for the west to 
appreciate anyway. But a tremendous force. 

 
Williams : Which did you find uppermost, Politician or Saint? 
 
Atlee : On the whole the saint. I think it didn’t make any easier. Saints don’t fit in awefully 

well with a democracy any more than do sinners. And the dictatorial saint can be quite as bad as 
the dictatorial sinner, you know especially if he thinks you’re a sinner. Anyway inspite of all 
Cripps’ efforts — and he had a liking for saints himself of course; a bit of the same mixture — he 
couldn’t get Gandhi to agree, nor in the end Jinnah. So we were back where We started” — A 
Prime Minister Remembers, — pp. 206-207, by Francis Williams, 1961). 
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च्प्सच्या व आपल्या प्रयत्नानंा यश आले नाही. याबद्दल वतसमानपत्राचं्या प्रचतचनधीप ढे कनसल 
जॉहन्सननी द ःखािे उद्गार काढले. या अपेशाला म ख्य कारि म्हिजे प्रहदी राजकारिात जातीयवाद र्फार 
तीव्र स्वरूपात आहे, असे ते म्हिाले. ह्या जातीयवादात प्रहदूसभा व लीग यािें प ढारी आचि अस्पृश्यािें प ढारी 
आंबेडकर हे प्रम ख आहेत, असे जॉहन्सनिे उद्गार वतसमानपत्रातून प्रचसद्ध झाले, तेव्हा त्यानंा उदे्दशून 
बाबासाहेबानंी एक चनवदेन प्रचसद्ध केले. त्यात त्यानंी असा एक म द्दा माडंला की, अमेचरकेत चनग्रो लोकानंा जसे 
वागचवण्यात येते, तसेि प्रहद स्थानात अस्पृशानंा वागचवण्यात येते. चनग्रो लोकािें मानवी हक्क अस अमेचरकन 
लोक मान्य करीत नाहीत. तसेि प्रहद  लोक अस्पृश्यािें मानवी हक्क भारतात मान्य करीत नाहीत चनग्रो लोक 
अमेचरकेन गोऱ्याबरोबर जसा आजही झगडा करीत आहेत. तसा अस्पृश्य प्रहद  स्पृश्याचंवरुद्ध झगडा करीत 
आहेत. मग कनसल जाहंन्सन यानंा अस्पृश्याचं्या जातीयवादािी इतकी घृिा का वाटावी? कािेंच्या घरातं 
राहिाऱ्यानंी द सऱ्याचं्या घरावंर दगड रे्फकण्यासारखी कनसलसाहेबािंी ही वृचत्त आहे. बाबासाहेबाचं्या या 
चनवदेनािा संपूिस वृतातं ‘इस्ट्व्हप्रनग न्यूज ऑर्फ इंचडया’ या पत्राने चदला होता. राष्ट्रीय पत्रानंी त्याबद्दल एक 
अक्षरही प्रचसद्ध केले नव्हते. 

 
च्प्स चमशनने अस्पृश्यािंा चवश्वासघात केला, असा म द्दा बाबासाहेबानंी आपल्या भाषिातूंन व 

चनवदेनातून माडंला. यासंबधंी श्री. जोचकम अल्वा यानंी आपल्या गं्रथात उपहासगभस उल्लखे केलेला आहे तो 
असा — 

 
“He made a slashing attack on the Congress for turning down the proposals brought by 

Stafford Cripps. Yet it was the same Doctor who on his birthday condemned Sir Stafford Cripps 
as the worst enemy of the country, Benjamin Guy Horniman, who frequently headlined the 
Doctor’s activities in his paper ‘Bombay Sentinel’ quietly gave the shattering report in his brilliant 
column “Twilight Twitters”. “The Doctor dubbed ‘Sir Stafford’ the worst enemy of the country on 
his birthday, but a job makes all the differences when Sir Stafford is hailed as the saviour,’ (Men 
and Super men of Hindustan, P. 25). 

 
अमेचरकेिे अध्यक्ष एर्फ. डी. रुझवले्ट, िीनिे सरसेनापचत चियगँ कै शके आचि त्यािंी पत्नी मडॅाम कै 

शके कानंी भारताला स्वातंत्र्य देण्यात आले तर भारत महाय द्धात दोस्ताचं्या बाजूने भाग घेईल, आचि जमसन व 
जपान यानंी सवस आघाड्यावंर जे यशस्वी आ्मि करून दोस्तानंा अपयशाच्या खाईत लोटण्यािे प्रयत्न 
केलेत, त्याला पायबंद बसेल, अशी चविारसरिी माडंली. पि चतला चब्रटनिे पंतप्रधान आचि ह जूर पक्षािे 
राजकारिी यानंी चवरोध केला, आचि नंतर आिीबािीिी पचरस्ट्स्थती आल्यावर या चविारसरिीला पाप्रठबा 
चदला, पि ती चविारसरिी प्रत्यक्षात अमलातं आिण्यािे जे उघड प्रयत्न झाले ते हािून पाडण्यासाठी िर्मिल 
व त्यािें सहकारी यानंी ग प्त कारवाया केल्या. याबद्दलिे त्रोटक चित्र स प्रचसद्ध वृतपत्रकार श्री. बी. चशवराव 
यानंी ‘दी इलेस्दे्रटेड चवकली ऑर्फ इंचडया’च्या १३–८–६१ च्या अंकात ‘F.D.R.: A Champion of india’s 
Freedom’ (पा, ४२–४५) या लेखात रेखाटलेले आहे. या स्वातंत्र्यवादी आचि साम्राज्यवादी राजकारण्यानंी 
भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी पडद्ामागे कसे प्रयत्न केले, यािी हचककत या लेखात चदली आहे. 
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मलाया, ब्रह्मदेश आचि बंगालिा उपसागर ही जपानी सैचनक आचि आरमार यानंी व्यापल्यानंतर 
िर्मिल अमेचरकेच्या मदतीिी यािना करण्यासाठी अमेचरकेला गेले. त्यानंी अध्यक्ष रूझवले्ट याचं्याशी बोलिी 
केली, रुझवले्ट य द्धात पडण्यास तयार झाले नाहीत. थोड्याि चदवसानंी जपान्यानंी पलस  हाबसरवर हल्ला केला. 
तेव्हा अमेचरका य द्धात पडली. य द्धातील एकंदर पचरस्ट्स्थतीिी पहािी केल्यानंतर रुझवले्टना असे चदसून आले 
की, ग लामचगरीत पडलेल्या देशानंा य द्धसमाप्तीनंतर स्वातंत्र्य देण्यािी घोषिा केली तर य द्धाला त्याचं्याकडून 
भरपूर व मनापासून साहाय्य चमळचवता येईल व य द्धात दोस्तानंा चवजय चमळचवता येईल. या घोषिेिा स्वीकार 
िर्मिल आचि स्टॉचलन यानी केला. चतिा खडा स्वतः िर्मिलने तयार केला. त्यात त्याने असा मजकूर टाकला 
की, य द्धसमाप्तीनंतर सवस लोकानंा आपले सरकार कोित्या स्वरूपािे असाव,े हे ठरचवण्यािा हक्क राहील. व 
त्या हक्कानंा मान्यता देण्यािे आम्ही विन देतो. िर्मिलने हा मजकूर नंतर गाळला. अंटलाचंटक िाटसर म्हिून 
ज्यािी घोषिा करण्यात आली त्यािी मचहती चब्रटनिे उपपंतप्रधान मेजर ॲटली यानंी बी. बी. सी. वर चदली. 
त्यानंतर पालसमेंटमध्ये सभासदानंी िाटसरसंबधंी प्रश्न उपस्ट्स्थत केले. त्यानंा उत्तर देताना िर्मिलने ख लासा 
केला की, य रोपामधील जे देश चहटलरने पादा्ातं केले त्यानंा उदे्दशून िाटसरिी घोषिा केली; चब्रचटश 
साम्राज्यात जे देश आहेत, त्यानंा ही घोषिा लाग ूनाही. हा ख लासा भारताच्या स्वातंत्र्याला डावलिारा आहे, 
हे सवांनी ओळखले व त्याबद्दल अनेक चब्रचटश म त्सद्ानंी नापंसचत व्यक्त केली. िर्मिलने घोषिेिा केलेला 
ख लासा ओढून तािून केलेला आहे, असे भारतामंत्री अमेरी यानंी आपले खाजगी मत व्यक्त केले. भारतातील 
राजकीय आंदोलन आचि आग्नेय अचशयातील जपान्यािें एकामागनू एक जय पाहून रूझवले्ट, चियागं कै शकै 
व मडॅाम कै शकै यानंी िर्मिलकडे लकडा लावला की, त म्ही भारतािे भौगोचलक महत्व, चवजयाला कसे 
अन कूल आहे ते लक्षात घ्या आचि भारतीय जनतेला य द्धात सहकायस करण्यासाठी उमेद येईल असे धोरि स्पष्ट 
करा. चब्रचटशम त्सद्ानंीही िर्मिलच्या मागे हाि लकडा लावला. तेव्हा िर्मिलने स्टर्फडस च्प्स यानंा भारतातील 
राजकीय प ढाऱ्याशंी बोलिी करण्यास पाठचवण्यारी तयारी दाखचवली. 

 
सर स्टर्फडस च्प्स यािंी बोलिी नीट व्हावीत आचि भारतीय प ढाऱ्यानंी य द्धाला मदत करण्यात तयार 

व्हाव;े अशी योजना तयार करण्यासाठी रुझवले्ट यानंी आपला वैयस्ट्क्तक प्रचतचनचध म्हिून कनसल ल ईज 
जॉहन्सन यानंा चदल्लीला पत्र पाठचवले. जॉहन्सनने श्री. बी. चशवराव याचं्या साहाय्याने सवस प ढऱ्याचं्या ग प्तपिे 
भेटी घेतल्या आचि सहकायाच्या योजनेला पप्रठया द्ा; असे कळकळीने सवाना चवनचवले. परंत , व्हाईसरॉय 
आचि त्यािी नोकरशाही यानंा त्यावळेी िर्मिलने ग प्त संदेश लंडनहून पाठचवले की, च्प्सच्या वाटाघाटी 
चनष्ट्र्फळ होतील असे धोरि स्वीकारा. त्याप्रमािे त्यानंी केले व च्प्स चनराश होऊन परत लंडनला गेले. 
भारताला स्वातंत्र्यािी हमी देिे म्हिजे शरिागचत स्वीकारिे, अशी िर्मिलिी भचूमका होती. भारताच्या 
स्वातंत्र्याबद्दल काही बोलावयािे नाही, आचि भारतावर जपानने हल्ला केला तर त्यासाठी चनकरािा प्रचतकार 
करावयािा नाही, जपानने भारत चगळंकृत केला तरी िालेल, असे िर्मिलिे मत होते. म्हिूनि च्प्सिी 
बोलिी चनष्ट्कळ व्हावीत अशी पचरस्ट्स्थचत िर्मिलने तयार केली होती. च्प्सिे राजकीय भचवतव्य नष्ट 
करण्यासाठीि िर्मिलने च्प्सला भारतािी चशष्टाई करण्यास पाठचवले होते. जॉहन्सन अमेचरकेला परत 
गेल्यानंतर रुझवले्टला जो ग प्त खचलता सादर केला त्यात सवस वृतातं चनवदेन केलेला होता. (Johnson 
returned to Washington later in the summer a very sick man, He made a confidential report : 
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“The Viceroy and other in authority were determined at the time of the Cripps Mission that 
the necessary concessions should not be made and are still of the same opinion : The British are 
prepared to lose India, as they lost Burma, rather than make any concessions to the India, in the 
belief that India will be returned to them after the war with the status quo ante prevailing.” 

 
Johnson stated further that he had been reliably informed that the authorities did not 

propose to attempt any serious defence of India in the event of Japanese attack; and that he had 
so stated to Cripps, Cripps naturally refused to believe this, but was prevailed upon by Johnson 
to confront General Wavell with the allegation. Cripps was reported have told Johnson later that 
Wavell had admitted that this was the case. 

 
Johnson maintained that in his opinion neither Churchill, the Viceroy, nor Wavell desired 

that the Cripps’ Mission be a success and that in fact they were determined that it should not be. 
He believed that telegraphic instructions had been sent solely to prevent the success which 
Cripps was on the point of attaining. Cripps is said have admitted that he considered if possible 
that Churchill had sent him to India with the delibrate intention of destroying his political future (P. 
45 — Ibid). 

 
कनसल जॉहन्सनिा ग प्त खचलता वािून रुझवले्टला वाईट वाटले, तरी त्यानंी भारताला स्वातंत्र्य 

देण्यािी आपली योजना सोडून चदली नाही. त्यानंी चम. ब ईल्यम चर्फचलप्स (हे इटलीत अमेचरकेिे वकील होते.) 
यािंी त्या कामचगरीसाठी योजना केली. प्रहद स्थानला स्वातंत्र्य देण्याबद्दल घोषिा करिे चकती अगत्यािे आहे, 
याबद्दल िर्मिलशी ििा करण्याकचरता चर्फचलप्स लंडनला गेले. िर्मिल, चर्फचलप्सला भेट देण्यास तयार 
होईनात. चर्फचलप्सनी प नः प नः प्रयत्न करून िर्मिलशी शचनवार २३ मे १९४२ रोजी भेट घडवनू आिली. पि 
िर्मिल ििा करण्यास तयार नव्हते. द सरे य द्ध होिार असे मी भचवष्ट्य केले होते, ते खरे झाले. प्रहद स्थानात 
रक्ताच्या नद्ा वाहतील, असे मी करतो, असे उद्गार काढून िर्मिल चर्फचलप्सशी उद्धटपिे व रागाने वागले, 
भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या म द्ावर ते एक शद्ही बोलले नाही. (“Churchill was annoyed, and annoyed 
with me, that was clear. He got up and walked rapidly back and forth. My answer to you is, Take 
India it that is what you want! Take it by all means. But I warn you if I open the door a crack there 
will be greatest blood-bath in all history; yes, blood-bath is all history. Mark my words,” 
prophesied present war and I prophesy the blood-bath (Ibid — P. 45). 

 
चर्फचलप्स लंडनहून चदल्लीस आले, त्यानंी राजकीय प ढाऱ्याशंी ििा केली, पि ते चनराश अंतःकरिाने 

अमेचरकेला गेले. त्यानंी रुझवले्टला सवस वृत्तातं सादर केला. भारताला स्वातंत्र्य देण्यास चब्रचटश तयार नाहीत, 
हे पाहून भारतामधून य द्धाला साहाय्य चमळचवण्यािी रूझवले्ट यािंी योजना तशीि ग लदस्तात पडून राचहली. 
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या पाश्वसभमूीकडे पाचहले तर डॉ. आंबेडकर भारताच्या स्वातंत्र्याला चवरोध करीत होते, असा आरोप 
करिाऱ्यानंा आपली भचूमका व चविासरिी पूवसग्रहदूचषत व ि कीच्या माचहतीवर आधारलेली होता, हे मान्य 
कराव ेलागले. 
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खंि ९ वा 
 

प्रकरि : ५ 
 

व्हॉयसरॉयच्या मंणत्रमंिळात 
 
म स्ट्स्लम लीगिे राजकारि पाचकस्तानच्या प्रश्नावर जोम धरू लागलेले पाहून काँगे्रस मधील काही 

प्रहदू प ढाऱ्यातं लीगिी मागिी मान्य करून भारत लौकर स्वतंत्र करिे इष्ट वाटू लागले, पि तसा उघड 
मतप्रिार करण्यास र्फक्त श्री. राजगोपालिारी प ढे आले. त्यानंी गाधंीजी, पटेल व नेहरू यािें मन 
वळचवण्यािा ग प्तपिे प्रयत्न केला. पटेल व नेहरू यानंी राजाजींना कसून चवरोध केला. मग राजाजी 
पाचकस्तानिा उघड प्रिार करू लागले तेव्हा त्याचं्या सभेत काँगे्रस, रा. स्व. संघ, प्रहद महासभा इत्यादी पक्षािे 
लोक गोंधळ उत्पन्न करून सभा उधळून लाव ूलागले. राजाजींवर अंडी, बटाटे, कादें व घाि मातीिे गोळे 
सभेत रे्फकले तरीही राजाजींनी आपला हेका सोडला नाही. त्यानंी म सलमानािंी पाचकस्तानिी मागिी मान्य 
करा असा काँगे्रसच्या कायसकाचरिीच्या अलहाबाद येथील बैठकीत २ | ५ | ४२ ला ठराव माडंला. त्याला बराि 
चवरोध झाला. तो नामंजूर झाला. (टाईम्स सोमवार ४ | ५ | ४२ पान ५) श्री. राजाजीनी आपल्या ठरावाबद्दल 
ख लासे आचि प्रिार करिारी भाषिे चदल्लीत केली (टाईम्स मंगळवार ५ | ५ | ४२ पान ५) श्री. राजाजींनी 
काँगे्रसच्या सभासदत्वािा राचजनामा चदला व ते काँगे्रसच्या बाहेर पडले. 

 
भारतीय कम्य चनस्ट पक्षािे धोरि रचशयाच्या ह क मान्वये ठरत असे. द सऱ्या महाय द्धासंबधंी हा पक्ष, 

जनतेत, हे य द्ध साम्राज्यशाही यािें आहे, म्हिून त्या महाय द्धातं चब्रचटशानंा भारताने मदत करू नये, असा 
जोरािा प्रिार १९३९ सप्टेंबर ते २३ जून १९४१ पयंत करीत होता. २१ जून १९४१ ला रचशया चब्रटनच्या बाजूने 
या य द्धातं भाग घेऊ लागला, तेव्हापासून ते १९४५ मे पयंत हा पक्ष हे य द्ध जनतेिे य द्ध आहे म्हिून चब्रटन व 
रचशया यानंा य द्ध प्रजकण्यासाठी भारतीयानंी सवस परीनी सहाय्य कराव ेअसा प्रिार िालचवला. 

 
“On June 22, 1941 Germany invaded Russia. This made all the difference to the attitude 

of the Indian Communists. The War started in September, 1939, right till Germany’s invasion on 
Russia, was considered by the Communists as the imperialist war had they refused to co-
operate with the British against Germany and Italy. But suddenly this war became the ‘People’s 
War’ and the Communist Party of India gave co-operation to the British against Hitler and 
Mussolini” (Ten years to Freedom page 53). 

 
बॅ. जयकर यानंी ३–६–४२ ला सप्रूनंा पत्र चलचहले त्यातं काही राजकीय प्रश्नावंर त्यानंी मतें प्रदर्मशत 

केली. इंग्रज भारत सोडून जातील, या म द्ावर गाधंीजींनी आपली भचूमका संपूिस बदललेली आहे आचि यािा 
भरपूर र्फायदा जीना घेत आहे. त्यािंी लाबंलिक म लाखत आजच्या टाईम्सने प्रचसद्ध केलेली आहे. 
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इंग्लंडमधील पते्र जीनाचं्या भेटींिी व भाषिािंी लाबंलिक माचहती प्रचसद्ध करतात पि जीनाचं्या आचि 
पाचकस्तानच्या चवरुद्ध असलेली माचहती ती पत्रें प्रचसद्ध करीत नाहीत. 

 
व्हाईसरॉयिा मंत्रीमंडळात जादा मंत्री घेतल्यािे वृत्त आजच्या पत्रातूंन प्रचसद्ध झालेले आहे. याबद्दल 

मला चवशषे असे काही वाटत नाही. परंत  यातं चब्रटीश म त्सद्दीपिािी मेख आहे. ती म्हिजे र्फोडा व झोडा ही 
भेदचनती आचि राज्यकारभारािी प्रम ख खाती चबचटशाचं्या हाती आचि सटरर्फटर खाती प्रहदी मंत्र्याचं्या हाती. 
म्हिजे स्वायत्ततेिा र्फ गा प्रहदी लोकानंा देऊन, चनभळे स्वातंत्र्यवादी यानंा चखजचविे आचि याचं्यात व प्रहदी 
मंत्र्यातं भाडंिे चपकचविे, अशी ही य स्ट्क्त आहे. चब्रचटशाचं्या हातून भारतीयाचं्या हाती जेंव्हा जेंव्हा सत्ता जास्त 
येईल तेव्हा ंतेव्हा ंजीना म सलमानाचं्या वतीने त्या सते्तत जास्तीत जास्त वाटा उपटतील हे त म्ही पूवी केलेले 
भाकीत यावळेी खरे ठरले. कारि जीनानी म सलमान मंत्र्याचं्याकडे िागंली खाती देवचवली. राजाजी चजनािंी 
जी आजपयंत ख षामत करीत होते ते, हे पाहून सदस झाले असतील. तरीही त्यानंा अजून वाटत असाव ेकी 
जीना आपला पाकयोजनेिा मस दा (सी. आर. र्फाम्य सला) मान्य करतील. असे एकंदरीत राजकीय वातावरि 
चनराशमय आहे. आचि ते जास्त गोंधळ उत्पन्न करिार असा रंग चदसतो. 

 
“Gandhi has now undergone a complete reversal of his views about the British quitting 

India and Jinnah is taking the fullest advantage of this volte face. In today’s Times it is published 
a long-interview of Jinnah. I am surprised at the space which the A.P.I. and British newspapers 
give to Jinnah’s tirades as compared with the brief space allotted to anti-Pakistan news. I am not 
moved a bit by the additions to the Viceroy’s Executive Council announced today. Low called 
here yesterday with an advance copy of the news and asked me my opinion. l said that the 
charges would not conciliate public opinion. It is the old device of spitting up existing portfolios 
and handing them over to Indians retaining at the same time all the key portfolios in the hands of 
Europeans. Imagine Railways going to Benthal and defence going to Noon................. I 
impressed the view that judged by contents of this subject, the heading ‘man power’ interpreted 
ejusdem generic did not indicate any liberty to organise defence of this country in the popular 
sentiment required. What Noon’s special claims are to hold this portfolios when an important 
Maharashtrian like Aney is bothering with overseas Indian. It is difficult to see.......... All these 
transfers do not part with the genuine thing that Indian opinion coverts. You were right in your 
prophesy that Jinnah would insist on his pound of flesh and was not big enough to rise to the 
occasion. His latest interview confirms the view and poor Rajaji is now hoping against hope that 
eventually Jinnah will accept his midway proposals. Altogether the situation is not most confusing 
and elastic and may deteriorate more in course of time...”). 

 
२–७–४१ च्या ह क माने गव्हनसर जनरलिे एस्ट्क्झक्य चटव्ह कौस्ट्न्सलातील सभासदािंी संख्या 

सातावरून बारावर वाढचवली. या पािं वाढलेल्या जागावंर सर होमससजी मोदी, सर अकबर हैदरी, श्री. राघवेंद्र 
राव, सर चर्फरोजखान नून आचि श्री. अिे यािंी नेमिकू बादशहाने केली. नॅशनल चडरे्फन्स कौस्ट्न्सल १–८–
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४१ नंतर गव्हनसर जनरलने स्थापन केले. त्यातं प्रारंभी र्फक्त संस्थाचनकानंा जागा चदल्या. त्यानंतर सवस 
प्रातंातील प्रचतचनधीसाठी २२ जागा त्यातं वाढचवल्या. अल्पसंख्याक जमातीसाठी २२ पैकी दोन जागा अस्पृश्य 
वगासाठी चदल्या. त्यावर डॉ. आंबेडकर आचि श्री. राजा यािंी नेमिूक करण्यात आली. 

 
९–७–४२ च्या ह क माने गव्हनसर जनरलने जाहीर केले की सर सी. पी. रामस्वामी अय्यर, डॉ. 

आंबेडकर, सर इ. सी. बेनेगल, सर जोगेन्द्रप्रसग, सर जे. पी. श्रीवास्तव आचि खानबहादूर सर मोहम्मद 
उस्मान यािंी गव्हनसर जनरलच्या एस्ट्क्झक्य चटव्ह कौस्ट्न्सलवर झालेली नेमिूक बादशहाने मंजूर केलेली आहे. 
डॉ. आंबेडकर याचं्याकडे मजूर खाते देण्यात आले. त्याचं्या नेमि कीिा ह कूम मी खाली देत आहे. 

 
GEORGE R. I. 

 
George the Sixth by the grace of god of Great Britain, Ireland and the British Dominions 

beyond the seas, King Defender of the Faith, Emperor of India. 
 
To our Trusty and Well Beloved Bhimrao Ramji Ambedkar, Esquire, Doctor of Science, 

Barrister-at-Law. 
 

GREETING! 
 
We do by this, Our Warrant Our Sign Manual, appoint you, the said Bhimrao Ramji 

Ambedkar to be, during Our pleasure, a Member of Executive Council of Our GovernorGeneral of 
India. 

 
II) And we do here by appoint that so soon as you shall have entered upon the duties of your 
office, this our warrent shall have effect. 

 
Given at our Court at St. James’ this ninth day July in the year of our lord one thousand 

nine hundred and forty-two and in the sixth year of our Region. 
 

By His Majesty’s Command 
Sd/- L. S. Awery 

 
(प्रब द्ध भारत : डॉ. आंबेडकर महाचनवाि चवशषेाकं जानेवारी १९५७, पान ६३)  
 
बाबासाहेबाचं्या नेमिूकीबद्दल अनेकानंी अनेक मते प्रदर्मशत केली त्यापकैी एक नम नेदार मत मी खाली 

देत आहे. 
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When the Viceroy’s Council was first expanded in 1941, Doctor Ambedkar indignantly the 

British Government with breach of faith with the Depressed classes for having excluded them 
from representation. Of course he was terribly put out that he was left out.. Yet he thundered 
that he “personally never depended on the support of the British; much less did he have it at any 
time.” He continued “I can do without it for the future. No representation for sixty million 
Depressed classes is a monstrosity. The Doctor was rewarded within a space of a year with a 
seat when more space was made available on the Viceroy’s Council. He demand the congress all 
along; but that very congress created the situation for the expansion of the Viceroy’s Council. On 
the eve of his departure to take office in New Delhi, he told the present writer that he would stand 
no damned nonsense. “I will urge that the British Government either make immediate terms with 
the congress and arrive at the settlement or lock them all up till the war was over. I won’t have 
half-measures” he was true to his word. The story ran true that he was the foremost amongst 
the Indian members of the Viceroy’s Executive Council who strongly urged the immediate arrest 
of all the congress leaders the moment the All India Congress Committee passed their historic 
resolution in Bombay tor launching the movement; though the door was kept open for conciliaton 
in the form of the intervening period by which Mahatma Gandhi was to communicate with the 
Viceroy and it was to be made a starting point of negotiation” (Man and Supermen of Hindustan, 
Page 23-24). 

 
१५ रे्फब्र वारी १९४२ ला जपानने प्रसगापूर प्रजकले. ७ मािस १९४२ ला काही ब्रम्ही लोकानंी रंगून सोडले 

व ते जपानी सैचनकानंा ि कवनू रानावनातून भटकत राचहले. य द्धाच्या आघाडीवरील पचरस्ट्स्थती पाहून चब्रचटश 
राज्यकत्यांना प्रहद स्थान आपल्या ताब्यातून जातो की काय, अशी चभती वाटू लागली. च्प्सला प्रहद स्थानातं 
पाठवनू भारतीय राजकीय पक्षाचं्या ध्येयधोरिािंा मागोवा घ्यावा, मग भारताला राजकीय हक्क की संपूिस 
स्वातंत्र्य द्ाव ेहे ठरवाव,े असे िर्मिलने धोरि स्ट्स्वकारले. च्प्सला, चब्रटीश सरकार प्रहद स्थानात पाठचविार 
अशी घोषिा िर्मिलने पालसमेंटमध्ये १३ मािस १९४२ला केली. [Tragedy of Jinnah page 76-77 by Kailash 
Chandra.] 

 
रचशयािे सहाय्य चमळचवण्याच्या उदे्दशाने िर्मिल स्टॅचलनला भेटण्यासाठी प्लेनने मास्कोला १० ऑगस्ट 

१९४२ ला पोहोिले. स्टॅलीन व मोलोटोव्ह यानंी िर्मिलिे स्वागत चवमानतळावर केले. त्यानंा स्टॅचलनने 
आपल्या राजवाड्यात मेजवानी चदली. मेजवानीत ३७ पदाथस तयार केलेले होते. या वळेी मास्कोतील लोक बे्रड 
व इतर धान्य (रेशन) यासाठी ३–४ तास द कानासमोर उभे होते तरी त्यानंा रेशन चमळाले नाही. िर्मिलने 
बोलिे स रु केले. स्टॅचलन न सता ह ंकार देत होता. पि आपि रचशयाला य द्धात दोस्त राष्ट्राच्यातरे्फ येऊ देऊ 
असा स्पष्ट जवाब त्याने िर्मिलला चदला नाही. 
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[It was Churchill’s Shadow, by Ex-Detective Inspector W. H. Hampson, Pages 95-98 
(1951).] 

 
प ढे रचशया य द्धात चशरला तो आपोआप. त्यात िर्मिलिा भेटीच्या सबंधं नव्हता, साराशं सवस बाजंूनी 

भयानक पचरस्ट्स्थती चनमाि झाल्यानंतर िर्मिल, साम्राज्य वािचवण्यासाठी सवस उपाय योजू लागले. च्प्स 
साहेबानंा भारतात पाठचवण्यािा त्यािंा हेतू भारतात जनता व सरकार यामधील संघषस टाळण्यािा होता. 

 
ऑल इंचडया शडे्यूल्ड कास्टस रे्फडरेशनच्या अगोदर स्वतंत्र मजूर पक्ष अस्ट्स्तत्वात होता. त्या पक्षातरे्फ 

च्प्स चमशन प ढे अस्पशृ्यािंी राजकीय कैचर्फयत बाबासाहेबानंी माडंली. तेव्हा च्प्ससाहेबानंी असे उद्गार 
काढले की, मजूर पक्ष काही जातीय राजकारिािा पाठ प रावा करू शकत नाही. मग त्यािंी कैचर्फयत अस्पृश्य 
वगातरे्फ त म्ही स्वतः माडंिे त म्हाला तकस चनष्ठ चदसते काय? त म्ही द सऱ्या जातीय संस्थेतर्फस  कैचर्फयत माडंा. ही 
चदल्लीत घटना घडली तेव्हा बाबासाहेबानंी सवस प ढाऱ्यानंा तारा पाठवनू बोलावनू घेतले आचि सवस पचरस्ट्स्थती 
त्याचं्याप ढे ठेवनू नवी संस्था काढण्यािा आपला मनोदय प्रकट केला. बाबासाहेबानंी संस्थेने नाव व घटना 
अगोदरि तयार करून ठेवली होती. नागपूरला अस्पृश्यातंरे्फ जंगी पचरषदा भरचवण्यािे आचि रे्फडरेशनिी 
स्थापना व घटना तयार करण्यािे ठरचवण्यात आले. (हे सवस सोपस्कार बाबासाहेबानंी अगोदरि चदल्लीत 
केलेले होते. र्फक्त त्याला कायदेशीर स्वरुप या वळेी चमळाले) या तीन पचरषदािंी नाव ेअशी : 

 
(१) ऑल इंचडया चडपे्रस्ड क्लासेस कॉन्र्फरन्स – थडस, सेशन, १८ व १९ ज लै १९४२. 
 
(२) ऑल इंचडया चडपे्रस्ड क्लासेस व ईमेन्स कॉनर्फरन्स २० ज लै १९४२. 
 
(३) समता सैचनक दल कॉन्र्फरन्स २० ज लै १९४२. 
 
या चतन्ही पचरषदेस स मारे पाऊि लाख लोक उपस्ट्स्थत होते. त्यात स मारे २० हजार चस्त्रया होत्या. 

नागपूर येथील मोहन पाकस  येथे नागपूरकरानी पचरषदासंाठी प्रिंड मंडप उभारला होता. त्याला आंबेडकर, 
हरदास, काळू आहेरे व रमाबाई याचं्या नावािे िार बाजंूना िार दरवाजे होते. १८ व १९ ज लै १९४२ च्या 
चतसऱ्या – अचधवशेनासाठी अध्यक्ष म्हिून बाबासाहेबािंी अगोदर चनवड करण्यात आली होती. परंत  त्यानंा ९ 
ज लैच्या ह क मान्वये व्हाईसरॉयच्या मंचत्रमंडळात घेतल्याम ळे, त्यानंा अध्यक्षपद भषूचवता आले नाही. ते पद 
मद्रासिे रावबहादूर एन. चशवराज, एम. एल. ए. (चदल्ली), मद्रास लॉ कॉलेलिे प्रोरे्फसर आचि प्रकग्ज-कचमशन 
कचमटीिे सभासद यानंा देण्यात आले. बाबासाहेब आचि चशवराज आचि त्यािें सहकारी नागपूरला १८ ज लैला 
सकाळी ९ वाजता आगगाडीने येऊन पोहोिले, तेव्हा ं त्यािंी प्रिंड चमरविूक स्टेशनपासून मोहन पाकस  
हॉटेलपयंत काढण्यात आली. समता सैचनक दल व त्यािंा बँड अग्रभागी होते. सन्माननीय मंडळी हॉटेलमध्ये 
िार चदवस राचहली.  

 
दी ऑल इंचडया चडपे्रस्ड क्लासेस कॉन्र्फरन्सिे चतसरे अचधवशेन नागपूर येथे १८ व १९ ज लै १९४२ ला 

भरचवण्यात आले. त्यािे अध्यक्ष रावबहादूर एन. चशवराज बी.ए.बी.एल., एम.एल.ए. (सेंरल) हे होते. दी. 



 अनुक्रमणिका 

ऑल इंचडया चडपे्रस्ड क्लासेस व ईमेन्स कॉन्र्फरन्स यािे अचधवशेन २० ज लैला भरचवण्यात आले होते. अध्यक्ष 
सौ. डोंगरे (अमरावती) या होत्या. दी समता सैचनक दल कॉन्र्फरन्स २० ज लैला भरचवली होती. चतिे अध्यक्ष – 
गोपाळप्रसह एि. बी. ई., एम.एल.ए. (पंजाब) हे होते. या तीन पचरषदािंा इंग्रजी अहवाल (पाने १२१), श्री. 
जी. टी. मेश्राम, चतसऱ्या अचधवशेनािे स्वागताध्यक्ष यानंी ७-९-१९४२ ला “मंगलधाम’ इंदोरा, नागपूर येथे 
प्रचसद्ध केला. 

 
चतसऱ्या अचधवशेनातं पाि ठराव मंजूर करण्यात आले. हे सवस ठराव राजकीय स्वरुपािे होते. या 

अचधवशेनातं बाबासाहेबािें भाषि झाले. (पान. २६–३६, ४५–४७ ते भाषि संपूिस राजकीय स्वरुपािे होते. 
 
(१) च्प्ससाहेबािंी राजकीय योजना (पा. ९८–९९). 
 
(२) सदर योजनेस बाबासाहेबािें चनषेध प्रदशसक चनवदेन (पा. १००–१०६). 
 
(३) हचरजन पत्राच्या २–८–४२ च्या अंकात प्रचसदं्ध झालेली गाधंीजींिी मते अस्पशृ्याचं्या राजकीय 

प्रगतीला कशी घातक आहेत हे दशसचवण्यासाठी गाधंीजींच्या एक हचरजन एम.एल.ए. ने चविारलेले प्रश्न व 
गाधंीजीनी चदलेली उत्तरे आचि (४) नवीन राजकीय पक्ष, ऑल इंचडया चशड्यूल्ड कास्टस रे्फडरेशन यािी 
घटना (पा. १०९–२६) ही सदर अहवालात देण्यात आलेली आहेत. 

 
राजकीय स्वरूपािे जे पािं ठराव झाले त्वातं (१) च्प्स योजना अस्पृश्यानंा नापसतं आहे (२) घटना 

पचरषद लौकर भरचवण्यात यावी याबद्दल मागिी (३) अस्पृश्याचं्या संरक्षिािी तरतूद घटनेत करण्याबद्दल 
मागिी. अस्पृश्याचं्या चहतािी कामे करण्यावद्दल एक मोठी रक्कम प्रत्येक वषी अंदाज पत्रकात मंजूर करिे, 
पस्ट्ब्लक सस्ट्व्हसस कमीशन, मोठ्या अचधकाराच्या जागा, कायदे मंडळे व स्थाचनक स्वराज्यससं्था यातं भरपूर 
प्रमािात अस्पृश्यानंा असाव्यात अशा मागण्या केल्या. (४) अस्पृश्याचं्या चनराळ्या वसाहती असाव्यात त्यासाठी 
सेटलमेंट कचमशनर असावा, अस्पृश्यानंा सरकारी जचमनी द्ाव्यात वगैरे, (५) ऑल इंचडया शडे्य ल कॉस्टस 
रे्फडरेशनिी स्थापना एक प्रम ख मध्यवती राजकीय पक्ष म्हिून करिे. सदर मूळ ठराव मी खाली देत आहे. 

 
RESOLUTION NO. Ⅰ 

 
CRIPPS’ PROPOSALS UNACCEPTABLE. 

 
This conference declares that the proposals of His Majesty’s Government relating to 

constitutional charges sent out with Sir Stafford Cripps are utterly unacceptable to the Scheduled 
Castes. In the opinion of this conference these proposals were nothing but a betrayal of the 
interests of the Scheduled Castes and a breach of the assurance given by His Excellency the 
Viceroy in his declaration of 8th August 1940 on behalf of His Majesty’s Government that the 
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constitution, which had not the consent of the Scheduled Castes, would not be imposed upon 
them. 

 
PROTEST AGAINST CRIPPS PROPOSALS. 

 
This conference places on record its emphatic protest against His Majesty’s Government 

agreeing to the demand made by the Congress that the new constitution be framed by the 
Constituent Assembly and also against the proposal of safeguarding the interests of the 
scheduled castes by a treaty between the New Indian, National Government and the Government 
of His Majesty’s in Great Britain. 

 
RESOLUTION NO. Ⅱ 

 
CONSENT TO CONSTITUTION NECESSARY 

 
This conference declare that no constitution will be acceptable to the Scheduled Castes 

unless, (i) it has the consent of the Scheduled Castes, (ii) it recognises the fact that the 
Scheduled Castes are distinct and separate from the Hindus and constitute an important element 
in the national life of India, (iii) It contains within itself provisions, which will give to the Scheduled 
Castes a real sense of security under the new constitution and which are set out in the following 
resolutions. 

 
RESOLUTION NO. Ⅲ 

 
ESSENTIAL PROVISIONS IN NEW CONSTITUTION. 

 
For creating this sense of security in the Scheduled Castes, this conference demands that 

the following provisions shall be made in the new constitution :  
 
Provisions in provisional Budgets for Scheduled Castes advance: — 
 

(1) That in the budget of every Provincial Government an annual sum, as may be determined 
upon by agreement, be set apart for promoting the primary education among the children of the 
Scheduled Castes and another annual sum for promoting advanced education among them and 
such sums shall be declared to be the first charge on the revenues of the province. 
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(2) That provision shall be made by law for securing representation to the Scheduled Castes in 
all Executive Governments, Central and Provincial, the proportion of which shall be determined in 
accordance with their number, their needs and their importance. 
 
3) Representation in Public Services : That provisions shall be made by Law for securing 
representation to the Scheduled Castes in the Public Services, the proportion of which shall be 
fixed in accordance with their members, their needs and their importance. This conference 
insists that in case of essential services, such as judiciary, Police and Revenue, provision shall be 
made that the proposition fixed for Scheduled Castes shall, subject to the rule of minimum 
qualification, be realised within a period of ten years. 
 
(4) Representation by Statute in all Legislatures and Local Bodies : — 
 

That provision shall be made by law for guaranteeing to the Scheduled Castes 
representation in all Legislatures and Local Bodies in accordance with their number, needs and 
importance. 
 
(5) Separate Electorate : That provision shall be made by law whereby the representation of the 
Scheduled Castes in all Legislatures and Local Bodies will be by the method of Separate 
Electorates. 
 
(6) Representation on Public Service Commissions : That provision shall be made by law for the 
representation of the Scheduled Castes on the Public Service Commissions Central and 
Provincial. 

 
RESOLUTION Ⅳ 

 
CHANGE IN VILLAGE SYSTEM 

 
That so long as the Scheduled Castes continue to live on the outskirts of the village, with 

no source of livelihood and in small numbers as compared to the Hindus they will continue to 
remain untouchables and subject to the tyranny and oppositon of the Hindu and will not be able 
to enjoy free and full life. For the protection of the Scheduled Castes from the tyranny and 
opposition of the caste Hindus to enable them to develop to their fullest manhood, to give them 
economic and social security and also to pave the way for the removal of untouchability this 
conference has after long and mature deliberation come to conclusion that a radical change must 
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be made in the village system, now prevalent in India and which is the parent of all the ills from 
which the Scheduled Castes are suffering for so many centuries at the hands of Hindus. Realising 
the necessity of these changes this Conference holds that along with the constitutional changes 
in the system of Government there must be a change in the village system now prevalent made 
along the following lines: — 

 
(1) SEPARATE VILLAGES : The constitution should provide for the transfer of the Scheduled 
Castes from their present habitation and constitute separate Scheduled Castes villages away 
from and independent of Hindu villages. 
 
(2) SETTLEMENT COMMISSIONS : For the settlement of the Scheduled Castes in new villages a 
provision shall be made by the constitution for establishment of a Settlement Commission. 
 
3) LAND FOR SCHEDULED CASTES: All Government land which is cultivable and which is not 
occupied shall be handed over to the Commission to be held in trust for the purpose of making 
new settlement of the Scheduled Castes. 
 
4) ACQUISITION OF NEW LAND : The Commission shall be empowered to purchase new land 
under the Land Acquisition Act from the private owners to complete the scheme of settlement of 
the Scheduled Castes. 

 
(5) CENTRAL GOVERNMENT TO PROVIDE MINIMUM OF FIVE CRORES PER ANNUM: — 

 
The constitution shall provide that the Central Government shall grant to the Settlement 

Commission minimum sum of Rs. five crores per annum to enable the Commission to carry out 
their duty in this behalf. 

 
Resolution No. V : 

 
Establishment of all India Scheduled Castes Federation 

 
This Conference is of opinion that the time has arrived for the establishment of a Central 

Political Organization for carrying on the political movement of the Scheduled Castes. 
 
This Conference, therefore, resolves to establish the All India Sceduled Castes Federation 

as the Central Political Organization of the Scheduled Castes of India and appeals to all political 
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organisations of the Scheduled Castes to merge into this Central Organization and work through 
it. For execution of this purpose this conference authorises the Conference to form a Committee 
with himself as a Chairman to frame a constitution for the All India Scheduled Castes Federation. 
The Committee will submit the report to a provisional council consisting of the following, on 
whose approval the constitution shall become operative. 

 
Bengal : M|s. R. L. Biswas, A. D. Roy, R. S. Dhurya, B. C. Mandal. 

 
Bombay : M|s. D. G. Jadhav, P. N. Rajbhoj, B. K. Gaikwad. 

 
Punjab : M|s. Gopal Singh, Seth Krisandas. 

 
C.P. and Berar : M|s. R. V. Kavade, R. H. Shendre, H. L. Kosare. 

 
U.P. : Raj Saheb Shamlal, Raj Saheb Ramsahai, Dr. Dandalal Jaiswal, Shri Badriprasad Balmiki, 

Shri Babu Tilak Chand. 
 
वरील ठरावावंर खालील वक्त्यानंी भाषिे केली बी. के. गायकवाड. एम.एल.ए. (नाचसक), 

रावसाहेव शामलाल (अलहाबाद), गोपाळप्रसह एम. एल. ए. (पंजाब) एन. एम. दास, बी.ए.बीएल. 
(कलकत्ता), आर. आर. भोळे, बी.एस.सी, एल.एलबी. (प िे), ए. डी. रॉय, बी. ए., एम.एल.सी. (जेस्सोर), 
पी. एम. पट्टिी (अहमदाबाद), मंगीलाल (राजप ताना), बी. एि. वराळे, एम.एल.ए. (कनाटक), डी. जी. 
जाधव, बी.ए., एल.एल.बी., (जळगावं), राईसाहेब, एन. सी. ध रीया (बंगाल), पी. एन. राजमोज (प िे)), 
बी. सी. मंडल, बी. ए. (कलकत्ता), बद्रीप्रसाद वाल्मीकी (अलाहबाद) पी. एल. के. तचलब, एम. ए., एल. 
एल. बी., पी.एडी. (लखनौ), पी. एस. रोहम, एम.एल.ए. (अहमदनगर). 

 
मचहला पचरषदेत जे ठराव झाले त्यातं घटस्र्फोट घेिे व देिे, स्थावरजंगम इस्टेटीत वाटा चमळिे, 

वगैरे प्रम ख ठराव होते, या ठरावावर खालील मचहलािंी भाषिे झाली. 
 
सौ. राधाबाई काबंळे, जयाबाई िौधरी, क . मंज ळा कानर्फाडे. क . लचतका गजचभये, क . स लोिना 

नाईक, क . वीरेंद्रबाई तीथंकर, क . िंद्रभागा पाटील, क . कौसल्या नंदेश्वर आचि क . इंचदराबाई पाटील. 
 
रावबहादू्दर चशवराज यानंी आपल्या भाषिात अस्पृश्याचं्या राजकीय हक्कासंबधंी केलेल्या िळवळीिा 

संचक्षप्त इचतहास साचंगतला, आचि काँगे्रस, प्रहद  लोक आचि सरकार यानंी वळेोवळेी स्ट्स्वकारलेल्या, चवरुद्ध 
भचूमकेबद्दल त्यानंा दोष चदला. डॉ. आबेडकरानंी च्प्सबरोबर जी वाटाघाट केली तीत च्प्ससाहेबानंी जे 
चवरोधी धोरि स्ट्स्वकारले त्यािा संचक्षप्त इचतहास सागंून चशवराज यानंी च्प्ससाहेबावर खूप टीका केली. प िे 
कराराम ळे काँगे्रसला अस्पृस्याचं्या राजकीय हक्कावर हव्या त्या मागानी आ्मि करण्यात वाव चमळाला, या 
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म द्ावर त्यानंी सोदाहरि भाषि केले. व प िे करारात योग्य तो रे्फरर्फार करा, अगर तो करार रद्द करा, अशी 
मागिी केली. बाबासाहेबानंा अस्पृश्यातंरे्फ मंडपात मानपत्र देण्यात आले, तेव्हा त्यानंी मानपत्राला उत्तर 
देताना जे भाषि केले त्यात कराराने काँगे्रसच्या हाती, अस्पृश्यानंा प्रािघातक अशी गोष्ट चमळाली आहे, यािे 
चवविेन केले आचि सदर करारि रद्द केला पाचहजे अशी मागिी केली. करारािी म दत २४-९-१९३२ ला संपत 
होती. तेव्हा तो करार रद्द करण्याच्या वाटाघाटी काँगे्रसने आमच्या बरोबर कराव्यात अशी मागिी केली. सदर 
म द्ाला उदे्दशून काँगे्रस प ढाऱ्यानी असे म दे्द उपस्ट्स्थत केले की, करारावर २४–९–१९३२ ला जरी सह्या 
झालेल्या असल्या तरी १९३५ च्या कायद्ान्यये पचहली चनवडिूक १९३७ (रे्फब्र वारी) सालात झाली म्हिून दहा 
वषांिा करारािा काळ १९४७ सालात संपतो. सदर प ढाऱ्यानंी द सरेही म दे्द उपस्ट्स्थत केले, आचि अस्पृश्याचं्या 
या मागिीिा चधःकार केला. त्यासंबधंीिी त्यािंी भाषिे काँगे्रसच्या सभामंधून होत असत. प िे करारात रे्फरर्फार 
करण्यासंबधंी उभय पक्षात सम्मती हवी, असे एक कलम होते. अस्पृश्यातंरे्फ आबंेडकर पक्ष आचि प्रहदंूतरे्फ 
काँगे्रस आचि काँगे्रस अन यायी अस्पृश्य याचं्या सह्या करारावर होत्या. करारात रे्फरर्फार करण्यास काँगे्रसपक्षीय 
प्रहदू व अस्पृश्य तयार नव्हते, आचि ते १९४६ सालातही तयार (चनवडिूकीअगोदर) नव्हते. १९४७ साली 
घटनापचरषद िालू झाली, तेव्हा ंप िे करारािे महत्त्व चशल्लक राचहले नव्हते. तो करार आपोआपि गतप्राि 
झाला. 

 
र्फस्टस अँड सेकंड महार बटाचलयन्स यािंा तळ कामटी येथे होता. बाबासाहेबानंा भेटण्यासाठी यािें 

ऑर्फीसर आले, आचि त्यानंी बाबासाहेबाना िहा पाटीिे आमंत्रि चदले. बाबासाहेब कामटीला गेले व — 
िहापाटीनंतर त्यानंी सैचनकासंमोर, त्यानंा उदे्दशून भाषि केले की, महार आचि महाराष्ट्र यािंी शूरत्वािी 
उज्ज्वल परंपरा त म्ही सतत डोळ्याप ढे ठेवा आचि मद समकी करून नावलौकीक आचि अचधकार चमळवा. दोन्हीं 
बटाचलयन्स, त्यािें कमापं्रडग ऑचर्फससस आचि बाबासाहेब यािंा र्फोटो घेण्यात आला. 

 
नागपूरिी पचरषद संपल्यानंतर बाबासाहेब म ंबईत आले. द सऱ्याचदवशी त्यानंी यशवतंराव, म क ं दराव, 

द्रौपदी व शकंरमामा यानंा आपल्या अभ्याचसकेत बोलावनू घेतले. मी चदल्लीला जािार आहे, त म्ही सवसजि नीट 
रहा, आचि माझी लायब्ररी व्यवस्ट्स्थतपिे संभाळाअसा उपदेश त्यानंी सवांना केला. यासवांसाठी त्यानंी कपडे 
आिले होते ते त्यानंा चदले. आचि मग रमाबाईंिी आठवि काढून ते म्हिाले ‘ती आता असती तर चतला र्फार 
आनंद झाला असता! चतने माझ्यासाठी खूप त्रास काढला.’ त्यािंा कंठ सद्गदीत झाला. डोळ्यात अश्रू जमा 
झाले. त्यािें अश्र ूपाहून सवसजि रडू लागले. 

 
रे्फडरेशनच्या घटनेिा मराठी अन वाद श्री. सखाराम मेश्राम वकील, नवी वस्ती, नागपूर, यानंी केला, 

आचि तो हचरदास आवळे, कायसवाह मध्यप्रातं, वऱ्हाड श.े का. रे्फ. नागपूर, यानी ३१–१२–४२ ला 
प स्तकरुपाने प्रचसद्ध केला. प्रकमत ४ आिे (पाने १५) “प्रहद स्थानच्या राजकीय जीवनात दचलतानंा स्वतंत्र व 
स्वयंपूिस दजा प्राप्त करून देऊन, त्यािंी संख्या त्याचं्या गरजा, व त्यािें महत्त्व या सवस बाबीम ळे त्यानंा जे हक्क 
चमळिे अपचरहायस आहे, ते त्यािें राजकीय, सामाचजक व आर्मथक हक्क चमळवनू देिे, हे अचखल भारतीय दचलत 
रे्फडरेशनिे उदे्दश आहेत” असे भाग (१) यात ध्येय व्यक्त केलेले आहे. घटना २३ भागातं चलचहलेली होती. 
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नागपूर पचरषदेत मंजूर झालेल्या ठरावाच्या प्रती प्राचंतक गव्हनसर, आचि व्हाईसरॉय याचं्याकडे 
पाठचवण्यात आल्या. परंत  सरकारने काही ठरावाना महत्व चदले. काहीना चदले नाही, ज्यानंा महत्व चदले त्या 
ठरावातील मागण्या प ढील काळात मध्यवती सरकारने अंशतः का होईना पि मंजूर केल्या. 

 
राजकारिात जातीयवाद आि ूनये या धोरिाने बाबासाहेबानी १९३६ सालात भारतीय स्वतंत्र मजूर 

पक्ष स्थापन केला पि काँगे्रस व सरकार याचं्या अडेलतट्ट ू धोरिाम ळे जातीयवाद १९३७ सालानंतर 
राजकारिात ध माकूळ घालू लागला, आचि मग बाबासाहेबानाचह जातीयवादािा मागस स्ट्स्वकारिे अटळ होऊन 
बसले. म्हिूनि त्यानंी १९४२ सालात अस्पृश्यािंी राजकीय संस्था (रे्फडवशेन) स्थापन केली. 

 
च्प्सच्या योजनेत पाचकस्तान चनमीतीिी बीजे आहेत, हे काँगे्रस प ढाऱ्यानंी ओळखले होते. ती योजना 

त्याज्यकरण्यािी इतर कारिे उघडपिे काँगे्रसने जाहीर केली होती. परंत  या ग प्त कारिािंी वाच्चता त्यानंी 
र्फारशी केली नाही. चब्रटीशािंी ही झोडा आचि र्फोडािीक चटल नीती हािून पाडली नाही तर लीग चतिा 
र्फायदा घेईल हे उघड होते म्हिून या पचरस्ट्स्थतीला पायबंद घालिारी िळवळ देशात स रू होिे जरुर होते. 
गाधंीजींच्या पे्ररिेने काँगे्रसच्या कायसकाचरिीिी बैठक म ंबईत ६ ते ८ ऑगस्ट १९४२ ला भरचवण्यात आली आचि 
तीत सवस राजकीय पचरस्ट्स्थतीिा चविारचवनीमय होऊन “छोडो भारत” याबद्दलिा ठराव मजूर करून काँगे्रसने 
चब्रटीशानंा “भारत सोडून जा” असा संदेश चदला. ८ ऑगस्टला रात्रौ सवस काँगे्रस–प ढाऱ्यानंा पकडून त रंुगात 
टाकण्यात आले आचि ९ ऑगस्टपासून म ंबईत व सवस देशात चब्रटीश सरकारचवरुद्ध आंदोलने स रू झाली. या 
आंदोलनात सरकारी किेऱ्या, रेल्वसे्टेशने, पोष्ट ऑचर्फसेस, बस, रामगाड्या व आगगाड्या जाळण्यािी िळवळ 
आचि सरकारी खचजने स टण्यािी धाडशी कृत्ये स रू झाली. याि िळवळीतून सातारा चजल्ह्यात प्रचतसरकार 
(पत्री सरकार) स रू झाले. ऑगस्ट ्ातंीच्या ज्वाला सवस देशभर पसरलेल्या पाहून च्प्सनी न्ययूॉकस मधील 
आपल्या वास्तव्यात भारतीय राजकािातील पेिप्रसंगावर एक लेख न्यूयॉकस  टाईम्सच्या २३–८–४२ च्या 
अंकात प्रचसद्ध केला. प्रहदू म सलमानािें जेव्हा ंऐक्य होईल तेव्हािं हे पेि स टतील आचि ते ऐक्य जोपयंत प्रहदू 
लोक म सलमानाचं्या हक्काना मान्यता देिार नाहीत तो पयंत होिार नाही असा त्या लेखातील म ख्य सूर होता. 

 
[“.... When I was in India, it was not possible to get the leaders of Congress party and 

the Moslem League even to meet, much less to discuss, any constitutional question..... the 
Moslem League, which upon any communal or religious issue speaks for a greater majority of 
Moslem population of 90,000,000....” (Warning to the West, page 107 by Krishanalal 
Shridharani.)] 

 
च्प्स योजना अयशस्वी झाली, यािी जी कारिे आहेत त्यातं हे एक कारि आहे की म सलमानेतर 

अल्पसंख्याकं जातींनी एकमत करून म सलमानानंा चवरोध केला नाही. तसे झाले असते तर म सलमानानंा 
बाजूला करून सदर योजनेत रे्फरर्फार झाले असते. प्रत्येक जातीने स्वतःच्या र्फायद्ाकडे पाहून त्या योजनेला 
चवरोधि केला. असा एक चविारप्रवाह च्प्सयोजनेच्या अयशस्वीतेबद्दल वहात होता. 
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“The attitude of the chief non-Moslem minorities to the constitutional proposal was not 
unanimous. Roughly speaking, the Depressed Classes and Sikhs took one view, the Indian 
Christians, the Anglo-Indians and the European community took another. 

 
It was only to be expressed perhaps that the political leaders of the Depressed classes, 

who number some 60 millions, would disapprove of the scheme. Their attitude is familiar. In 
opposition to Mr. Gandhi, whose interest in their welfare is well-known. They claim to be 
regarded, not as a part of the great Hindu society but as a distinct community which must be 
protected by special safeguards from caste-Hindu domination. All that could said to reassure 
them was, first, that they would obtain the same measure of representation in the constitution 
making body as they now possess in the Provincial legislatures and accordingly, that the Treaty 
to be concluded with that body would provide in accordance with the undertakings given by the 
Majesty’s Government, for the protection of social and religious minorities — a phrase which, as 
Sir Stafford stated was included to cover the Depressed Classes. But those assurances were not 
enough. “We are all of us absolutely convinced.’ wrote Dr. Ambedkar and Mr. Rajah. “That the 
proposals are calculated to do the greatest harm to the Depressed Classes and are sure to place 
them under an unmitigated system of Hindu rule.” (The Cripps Mission, page 20 by R. 
Coupland). 

 
व्हाईसरॉयच्या कायसकारी मंडळात (Executive Council) जादा प्रहदी सभासद घ्यावते या बद्दल 

व्हाईमरॉय यानंी ८ ऑगस्ट १९४० ला एक जाहीर चनवदेन केल्यानंतर सवस राजकीय पक्षाबरोबर ििा केली. 
तेरा सभासदापैकी आठ सभासद प्रहदी असावते. पि सवस सत्ता व्हाईसरॉयच्या हाती असावी आचि सभासद 
र्फक्त सल्लागार म्हिूनि रहावते असा चनिसय ििेनंतर व्हाईसरॉय यानंी २२ ज ल्ल ै १९४१ ला जाहीर केला. 
राष्ट्रीय संरक्षि मंडळ यािी ही भचूमका सल्लागारािीि ठरचवण्यात आली. सवस म द्ावरील चनिसय र्फक्त 
व्हाईसरॉयि घेतील, असे ठरचवण्यात आले. रुझवले्टनी आपले स्पष्ट मत जाहीर केले. की, अटलाचंटक िाटंर 
हा सवस देशानंा लाग ूकरण्यात येईल व त्या अन्वये प्रत्येक देशाला स्वयंचनिसयािा हक्क चमळेल. िर्मिलनी ९ 
सप्टेंबर १९४१ च्या कॉमन्समध्ये जे भाषि केले त्यात यानंी जाहीर केले की ऑगस्ट १९४० च्या चनवदेनातं जरी 
भारताला स्वयचंनिसयािे आश्वासन चदले होते तरी ॲटलाचंटक िाटसर भारताला लाग ूकरता येिार नाही; या 
राजकीय डावपेिाम ळे भारतीय राजकीयपक्षातं चब्रचटशाबंद्दल संताप वाढू लागला. म स्ट्स्लम लीगिी बैठक 
म ंबईत २५ ऑगस्ट १९४१ ला भरली. लीगने राष्ट्रीय संरक्षि मंडळातील आपल्या सभासदानंा राजीनामे 
देण्यािा चनिसय घेतला. तेव्हा ं चशकंदर हयात खान वगैरेनी राजीनामे चदले. पि व्हाईसरॉयने जीना वगैरेिी 
समजूत काढून प न्हा सर चशकंदर हयात खान व र्फझल ल हक्क यानंा मंटळािे सभासद म्हिून घेतले. या 
घडामोडीम ळे जीना व म स्ट्स्लम लीग याबद्दल म सलमानामंध्ये आदरभाव पसरला. 

 
डॉ. आंबेडकर यानंाही राष्ट्रीय संरक्षि मंडळात व्हाईसरॉयनी घेतले तेव्हा त्यानंी एक चनवदेन काढले 

की मी प्रहद समाजािा कट्टर टीकाकार जाहे म्हिून चब्रचटश सरकार माझा उपयोग प्रहदी-स्वातंत्र्याचवरुद्ध 
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करील, पि मी प्रहदी समाज आचि त्यािे असंख्य सामाचजक दोष याचं्या चवरुद्ध जे टीकेिे प्रिंड प्रहार केलेले 
आहेत त्यापेक्षा शकेडोपटीने जहरी व हृदयभेदक टीकेिे प्रहार मी चब्रटीश राज्यकत्यावर करीन, आचि माझा 
राजचनष्टेच्या नावावर चब्रचटश राज्यकते उस्पृश्यािंा उपयोग, आपले साम्राज्य स्थीर करण्यासाठीि करिार 
असेल आचि तेवढ्यासाठीि त्यानंा अन्न देत असेल तर अस्पृश्यानंा मी चब्रचटशाचं्या पाशवी पंजातून बाहेर 
काढीन.  

 
(“I have directed for these many years bitter and virulent attacks on Hindu Society and its 

numerous evils, but I can assure you that I shall direct attack a hundred-fold more bitter, more 
virulent, more deadly against the British than I have done against Hindus if my loyalty is going to 
be exploited for crushing my own people and taking away from them last dry bone from which 
they draw their sustenace.” (Ten Years To Freedom, page 58-59.) आंबेडकरानंी या चनवदेनाने 
आपली राजचनष्ठा आचि समाजचनष्ठा यािें प्रदशसन केले पि ते प्रहद समाज, राजकीय प ढारी आचि चब्रचटश 
राजकते यानंा पटले नाही. 

 
व्हाईसरॉयच्या कायसकारी मंडळातं बाबासाहेबािंी नेमिकू झाल्यावर ते चदल्लीला रहावयास गेले. त्यानंा 

२२, पृर्थ्वीराज रोड, नवी चदल्ली येथे बंगला रहाण्यास चमळाला. या बंगल्यात आपल्याला बड्या बड्या लोकािें 
स्वागत कराव ेलागेल, भोजने द्ावी लागतील, तेव्हा ंबंगल्यािी सजावट उत्तम झाली पाचहजे असे साहेबानंा 
वाटू लागले. या बाबतीत त्यानंी क . ड्रेंसरबाई यािें सहाय्य घेण्यािे ठरचवले. त्यानंी त्यानंा चदल्लीला बोलावनू 
घेतले. बंगला स शोचभत करण्यासाठी लागिारे पडदे, स्वयंपाकाला व जेविाला (य रोचपयन व प्रहदी 
पद्धतीप्रमािे) लागिारे सामान, चवकत घेण्यास डे्रशरबाईना परत म ंबईस याव ेलागले. त्यानंी चमसेस ई. एम. 
मफ्र्फत बाईच्या सहाय्याने स मारे आठ हजार रुपयािें सामान खरेदी केले व चदल्लीतील साहेबािंा बंगला 
अद्ावत स शोचभत केला; तेव्हा ंत्या बंगल्यात साहेबानंी पचहली िहापाटी चदली, तो डे्रशरबाई व त्यािें सहकारी 
चबशप रॉबीन्सन. चबशप चपकेट यानंा. या पाटीला बडे लष्ट्करी व म लकी अचधकारीही हजर होते. डे्रशरबाईनी 
मजजवळ उद्गार काढले की, इतकी स ंदर पाटी उभ्या जन्मात मला पहावयास चमळाली नव्हती. 

 
आपिाला डॉक्टरसाहेबाचं्या उपयोगी हरघडी पडता याव ेम्हिून मी चदल्लीत एका हॉटेलात स्वतंत्रपिे 

सहा मचहने राचहले होते. व नंतर म ंबईस परतले अशी हकीकत डे्रशरबाईनंी मला साचंगतली. 
 
क . डे्रशरबाई यािे संपूिस नावं व पत्ता : – Miss Mildred G. Drescher, 363 Benjamin Ave. S. E. 

GrandRapids 6, Michigan, U.S.A. हा पत्ता क . क्लायनर (Miss G. Kliner W.D.C.S. of the Methodist 
Church, Club Back Road, Agripada, Bombay-8.) यानंी मला चदला. श्री. रमेश काबंळे यानंी मला 
त्याचं्याकडे २२–८–५० ला नेले होते ते सदर पत्ता चमळचवण्यासाठीि. मी बाईनंा िचरत्रखंड १ िी प्रत व पत्र 
सदर पत्त्वावर पाठचवले. यानंी उत्तर चदले ते असे : – 
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“Dear Mr. Khairmoday, 
 
I was very glad to receive your book in Marathi and your letter about our great Dr. 

Ambedkar. I do wish I could remember Marathi well enough to enjoy reading it but I find I have 
forgotten it because I have been away from India so long. 

 
I have quite file about the Doctor and early in 1958 I shall try to send answers to your 

questions. My mother has been very ill for months, and has just died so I will have more time. 
 
I feel Dr. Ambedkar was one of India’s great souls and I shall be glad to help in any way I 

can write his story. Do try to write a book in English about him that the world may know of him 
and his brave struggle. 

 
Sincerely 

Sd|- Mildred G. Drescher. 
 
डे्रशरबाई माझ्या घरी १७ एचप्रल १९५८ ला सकाळी ९–४५ च्या स मारात आल्या तेव्हा जरा मी गोंधळून 

गेले. बरोबर क . कचमशार होत्या. डे्रशरबाई खाटमाडूंला चमशनच्या कामामाठी जािार होत्या व गडबडीने त्या 
मला भेटण्यास आल्या असल्यािा ख लासा केला. त्यानंी मला १८ एचप्रलला २२, क्लब बॅन्क रोड, W.D.S. of 
the Methoditt Church आग्रीपाडा येथे भेटण्यास साचंगतले. त्यानंा मी जे प्रश्न चविारले होते ते त्यानंी चलहून 
काढले होते. मी त्यानंा भेटलो तेव्हा ं त्यातील काहीना त्यानंी स्वहस्ते उत्तरे चलचहली. काहीिी तोंडी माचहती 
साचंगतली आम्ही सकाळी ९ ते ११–५५ वाजेपयसन्त बोलत बसलो होतो. 

 
त्यािंी थोडक्यात माचहती अशी : — 
 
वणिल – माईल्य आर. डे्रशर जन्म २३–३–१८६८ 

मृत्य  ८–३–१९५२. 
 
आई : चमनव्हा एन्, डे्रशर, जन्म ९–१०–१८७०, मृत्य  २०–११–१९५७. 
 
णमल्िेि : जन्म ४–१०–१८८८, जोन्स (चमचिगनॅ) येथे. 
 
णिक्षि : चमचिगनॅ बेटसनस कॉलेजातून य चनव्हर्मसटी ऑर्फ चमचिगनॅिी बी. ए. व एम. ए. 
 
जीवन : चशचक्षका म्हिून जीवनास स रवात. नंतर समाजसेवसे वाहून घेण्यािे ठरचवले. एचप्रल १९२० 

सालात प्रहद स्थानात आल्या व नागपूर (मध्य प्रातं) येथे चमशन स्कूलमध्ये चशचक्षका म्हिून काम करू लागल्या. 
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त्यानंी तेथे मकॅोसाबाग नॉमसल स्कूल स्थापन केले. व ते भरभराटीस आिले. त्यािंी बदली म ंबई येथील 
आग्रीपाडा चमशन मध्ये १९३० मध्ये झाली. त्या अस्पृश्याचं्या वस्तीत चर्फरत व त्याचं्या अडीअडििीच्या वळेी 
मदत करीत असत. १९३५ च्या धमांतराचं्या िळवळीत त्यानंी लक्ष घातले. त्या अस्पशृ्याचं्या लग्नसमारंभानंा व 
सभानंा उपस्ट्स्थत असत. त्याम ळे त्यािंा व बाबासाहेबािंा पचरिय झाला. तो पचरिय दृढावत् गेला, तो इतका 
की, दोघे एकमेकाचं्या घरी येत जात व वळेीप्रसंगी एकत्र जेवि घेत. 

 
८ ऑगस्ट १९६२ रोजी सकाळी (ब धवार) सकाळी १०–१५ वाजता डे्रशरबाई माझ्या घरी एकाकी 

आल्या. बरोबर क . स चमत्राबने चत्रकमिंद (२१, क्लब बकॅ रोड, आग्रीपाडा) या त्याचं्या सहकारी होत्या. दोंघी 
स मारे एक तास माझ्याशी गप्पा मारीत बसल्या डे्रशरबाईने काही कागदपते्र व स्वतःिे तीन र्फोटोग्रार्फ मला 
स्वतःहून चदले. आचि ११ ऑगस्ट ला ४ वाजता आग्रीपाडा येथे भेटून बोलू या, असे आमंत्रि देऊन त्या गेल्या. 
११ ऑगस्टच्या भेटीत आम्ही तासभर गप्पा मारल्या व डे्रसरबाईंनी आमिे (श्री. ना. ता. क्षीरसागर नाना 
भाऊसाहेब काबंळे, धोडीराम गोपाळ वाघमारे हे माझ्या बरोबर डे्रहारबाईना पाहाण्यास आले होते.) िागंले 
स्वागत केले. 

 
या दोन्ही वळेच्या बैठकीत डे्रहारबाईनी जी माचहती साचंगतली ती मी येथे देत आहे. बाबासाहेबानंा त्या 

“डॉक्टरसाहेब” या नावाने संबोधत असत. ही हचककत सागंताना त्यािंा आवाज सद्गतीत होत असे आचि 
डोळे पािावत असत. 

 
मी डॉक्टर साहेबानंा माझ्या घरात (म ंबई) एक खोली राखून ठेवली होती. अत्यंत महत्वािी पते्र, लेख 

अगर वक्तव्ये चलहावयािी असाल्यास ते सदर खोलीत बसून चलहीत असत व तेथेि माझ्या टाईप रायटरवर 
लेखचनक छगनलाल मोदी ते साहेबािें चलखाि टाईप करत असे. काही वळेेला डॉक्टरसाहेब सदर खोलीत 
झोपत असत. त्यानंा एकातंािी र्फार जरुरी भासली तर ते तसे मला सागंत व मी त्याचं्या खाण्याचपण्यािी व 
रहाण्यािी व्यवस्था करीत असे. ते व्हाईरॉयच्या मंत्रीमंडळात गेले तेव्हा ंते चदल्लीहून म ंबईस आले. तर मी त्यानंा 
माझ्याकडे चवश्रातंीस घेऊन जात असे. हा आमिा इतका स्नेहसंबधं वाढलेला पाहून चमशनच्या लोकािंा व 
माझ्या चमत्रािंा असा समज झाला की आम्ही दोघे लग्न करिार, अशी माचहती डे्रशरबाईनी स्वतःहून १७ | ४ | 
५९ ला मला देत असताना मी मध्येि म्हिालो तशा अर्फवा मीही अनेक लोकाचं्याकडून ऐकलेल्या आहेत. पि 
खरा प्रकार काय ते सागंा. तेव्हा त्या म्हिाल्या आमिी मतै्री बौचद्धक होती. मला डॉक्टर साहेबािंा १२ वषांिा 
सहवास चमळाला व मी त्याचं्या उपयोगी थोडी बह त पडले, याबद्दल मला अचभमान व आनंद वाटतो. मी डॉक्टर 
साहेबानंा लग्नाबद्दल कधीही चविारले नाही. ते माझ्याशी इतके मनमोकळेपिाने रहात असत की त्याम ळे 
लोकानंी आमच्याबद्दल वाईट ग्रह करून घेतले. इतकेि नव्हे तर आमच्या चमशनिे प्रम ख चबशप डब्लू. चपकेट 
याचं्याकडे काही लोकानंी त्ारी तोंडी व लेखी केल्या होत्या. पि चबशपसाहेबानंी मला कधीि ख लासा 
चविारला नाही. मी स्वतःि त्यानंा या बाबतीत स्पष्ट चविारले की डॉ. आंबेडकर हे माझे परमस्नेही आहेत. ते 
माझ्याकडे येतात. व त्याम ळे त मच्या चमशनबद्दल काही गैरसमज उत्पन्न झाले असतील अगर त मच्या कायात 
काही व्यत्यय येत असेल तर तसे मला स्पष्ट सागंा मी डॉ. आंबेडकराशंी असलेली मतै्री तोडते. यावर चबशपने 
साचंगतले की तसे करण्यािी जरुरी नाही. मी डे्रशरबाईनंा म्हटले की त म्ही, डॉक्टर साहेबानंी चिस्ती धमस 
स्वीकारावा म्हिून प्रयत्न करीत होता, व त्यासाठी त म्ही त्याचं्यासाठी खस्ता खात होता. त्यानंी चिस्ती धमस 
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स्वीकारला तर त्यािें लाखो अन यायी चिस्ती होतील अशी त मिी श्रद्धा होती; म्हिूनि त म्ही डॉक्टरसाहेबाशंी 
लग्न करण्यास तयार झाला असाही एक सूर मी ऐकलेला आहे. त्यावर त्या म्हिाल्या की डॉक्टर साहेबानंी 
चिस्ती धमस स्ट्स्वकारावा असे मी एकदाही म्हटलेले नव्हते. आमच्या या मतै्रीबद्दलच्या संबंधात अनेक लोकािें 
इतके दृढ ग्रह झालेले होते की मी १९४७ साली अमेचरकेला गेले, तेंव्हा माझ्या मतै्रीिींना वाटले की मी 
डॉक्टरसाहेबाशंी चववाहबद्ध झाले, नाही म्हिून चनराशनेे परत आले आहे. मी सेवाचनवृत्त झाले, म्हिून परत 
आले यावर त्यािंा चवश्वासि बसेना. डॉक्टरसाहेबानंी १९५६ साली ब द्ध धमािा स्वीकार केला. ती बातमी 
जगातील वतसमानपत्रानी प्रचसद्ध केली. तेव्हाहंी माझ्या मतै्रीिी (अमेचरकेत) मला म्हिाल्या, Don’t you feel 
yourself heart broken or something काय उत्तर देिार मी? बोलिाऱ्याचं्या तोंडाला हात लावता येत नाही! 

 
११ ऑगस्टच्या आमच्या बैठकीत डे्रशरबाईंनी आपल्या आठविी सागंताना त्या हसून म्हिाल्या की, 

माझी अशी आठवि आहे की ती त म्हाला चवनोदी वाटेल. कदाचित खोटीही वाटेल. १९३५ च्या धमांतराच्या 
िळवळीत आम्ही अनेक चिस्तसेवक डॉक्टरसाहेबाचं्या साचन्नध्यात आलो. त्यापैकी काहीनी डॉक्टरसाहेबानंा 
चिस्ती धमावरील गं्रथ चदले. आमच्या आग्रीपाडा चमशनिे प्रम ख चबशप चपकेट यानंी डॉक्टरसाहेबानंा िहापाटी 
आपल्या घरी चदली. तेंव्हा ंडॉक्टरसाहेब िहा चपता चपता चिस्ती धमातील अनेक पंथाबद्दल चिचकत्सक चरतीने 
चपकेट यानंा प्रश्न चविारीत होते. तेंव्हा चपकेट व मी त्याचं्या प्रश्नािंी उत्तरे देत असू. पि त्या उत्तराकंडे 
डॉक्टरसाहेबािें र्फारसे लक्ष नव्हते. कारि ते मधून मधून चपकेट साहेबाचं्या लायब्ररीकडे पहात होते. तेव्हा 
चपकेट म्हिाले “डॉक्टरसाहेब! त म्हाला हवी ती प स्तके न्या, आचि वािनू परत करा” हे ऐकताि डॉक्टरसाहेब 
िहा चपण्यािे सोडून ताडकन् उठले व त्यानी प स्तकाच्या िार सेल्र्फवरून २५–३० प स्तके स्वतः काढली. 
िहापान संपल्यावर डॉक्टरसाहेब प स्तके घेऊन गेले. पािंसहा मचहने झाले तरी ती प स्तके परत येईनात 
म्हिून मी व चबशप चपकेट जवळ जवळ एक वषसभर राजगहृावर जाऊन डॉक्टरसाहेबानंा चवनंती करत असू की 
प स्तके परत द्ा. ते म्हित की ती आता कोठे चमक्सअप झालीत ती शाधून मी परत करीन पि तसे 
डॉक्टरसाहेबानंी दोन वष ेकेले नाही. मग मी एकदा डॉक्टरसाहेबानंा म्हटले की मी चपकेटिी प स्तके त मच्या 
लायब्ररीतून शोधून काढते व त्यािवळेी त मिा लायब्ररीिा कॅटलॉग तयार करते तेंव्हा ते म्हिाले की मी ज्या 
ऑडसरने काही गं्रथ ठेवले आहेत ती ऑडसर त म्ही चवस्कळीत कराल, आचि १०–१५ हजार गं्रथािा कॅटलॉग 
करायला त म्हाला पाि सहा मचहने लागतील. इतका वळे त म्ही खिस करू शकिार नाही. शवेटी मी व चपकेट, 
डॉक्टरसाहेबानंा भेटलो; ते जरा रागाच्या भराति. आमिी प स्तके द्ा, असे मी व चपकेट रागाने म्हिाले, तेव्हा 
डॉक्टरसाहेब उठले व िार पाि चठकािीहून १०–१२ प स्तके शाधून काढली व बाकीिी त म्ही शोधा असे ते 
आम्हाला म्हिाले. तेव्हा चमळालेली प स्तके घेऊन आम्ही रागारागाने राजगृहाबाहेर पडलो. चपरे्फट मला 
रस्त्यात म्हिाले की, तू डॉक्टरसाहेबाचं्या लायब्ररीिी नेहमी स्त ती करतेस. ती लायब्ररी मोठी जी झाली ती 
अशाि चरतीने झाली असावी. 

 
ही आठवि सागताना डे्रशरबाई हसत होत्या त्यािें बोलिे संपल्यानंतर मी म्हिालो की, त मिी 

हचककत सत्य आहे. आपल्या लायब्ररीत िागंल्या गं्रथािंी भर पडावी यासाठी बाबासाहेब मला १९२३ ते १९२९ 
च्या काळात गप्पा मारताना सागंत असत की मज जवळ पैसा नाही. आचि गं्रथािे तर भयंकर आकषसि. मग, 
Buy, Borrow or steal या तत्वािंा मी मागस स्वीकारला. माझे पोट मोठे तेव्हा ंयेथील लायब्रऱ्यातून मला चजतके 
गं्रथ पँटमध्ये घालून वर कोटािी बटने लावनू घरी आिता आले तेवढे मी आिले. मी ही िोरी करीत आहे, पाप 
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करीत आहे असे मला वाटले नाही, आचि अजूनही वाटत नाही. या गं्रथािंा मी सद पयोग करीन. त्यातील 
ज्ञानाच्या ज्योतीने मी आपल्या समाजात आत्म शक्तीिे चदव्य उभे तेज करीन, अशी माझी मनोदेवता मला 
सागंत असते; असे मला ते म्हित असत. प ढे १९३० ते १९४६ च्या काळात बाबासाहेबानंी म ंबई सरकारिे रेकॉडस 
ऑर्फीस, म ंबई य चनव्हर्मसटी म ंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय, गोखले स्कूल ऑर्फ पॉचलचटक्स, वगैरे चठकािहून जे 
गं्रथ आिले ते परत केले नाहीत, अशा त्ारी मी काहंी लोकाकंडून ऐकल्या आहेत, हेही मी डे्रशरबाईना 
साचंगतले. आचि सवस गं्रथािंा त्यानंी चजतका उत्तम उपयोग केला चततका इतरानंा करत आला नसता. ते गं्रथ 
धूळ खात पडले असते; असेही मी माझे मत डे्रशरबाईना साचंगतले. त्या म्हिाल्या. He was a wonderful man 
a real genius. (ते अचद्वतीय प रुष होते. ते खरे ख रे ब द्धीवतं होते.) मी म्हिालो, ‘यातं वाद नाही. पि 
त्याचं्याही लायब्ररीतून अनेकानंी गं्रथ नेले ते परत केले गेले नाहीत, हेही चततकेि खरे आहे’ आम्ही सवसजि 
मनापासून हसलो. 

 
डे्रशरबाईनी यशवतंराव व म क ं दराव यानंा भेटण्यािी इच्छा दाखचवली. म क ं दराव वारले म्हिून मी 

साचंगतले. यशवतंरावानी डे्रशरबाईना भेटण्यािा प्रयत्न केला; पि त्या ठरलेल्या तारखेच्या अगोदरि म ंबईतून 
खाटमाडूंला गेल्या. त्याम ळे त्यािंी भेट झाली नाही. 

 
११ ऑगस्टला आमिी बैठक संपली तेव्हा ं डे्रशरबाईनी मला बाबासाहेबािें छोटे इंग्रजी िचरत्र चलहून 

मला द्ा, मी ते अमेचरकेत प्रचसद्ध करण्यािे प्रयत्न करीन. त्यािंी इच्छा ही होती की अमेचरकनानंा डॉक्टरािंी 
माचहती चमळावी. स मारे ६० पानािें टंकचलचखत िचरत्र, मी चलहून डे्रशर बाईनंा, अमेचरकेला पाठचवले. पि ते 
प्रचसद्ध झाल्यािे अद्ाप तरी मला समजले नाही. डे्रशरबाई व आंबेडकर िळवळीवर प्रबंध चलहून पी. एि डी. 
चमळचवलेल्या झेचलयटबाई यािंी न्यूयॉकस ला भेट झाल्यािे त्यानंी मला कळचवले होते. अमेचरकेत, 
बाबासाहेबाबंद्दल माचहती देण्यािे त्यानंी ठरचवले होते. प ढे मात्र या बाबतींत त्यानंी काय केले हे कळचवलेले 
नाही. 

 
११ ऑगस्ट १९६२ ला आमिी बैठक संपल्यावर डे्रशरबाईनी आमिे ३ स्नॅपस् (र्फोटो) घेतले. आम्ही 

त्यािंा चनरोप घेऊन संध्याकाळी सहा वाजता परतलो. 
 

✿ ✿ ✿ 
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खंि ९ 

 
प्रकरि : ६ 

 
व्हाईसरॉयच्या मंणत्रमंिळात 

 
व्हाईसरॉयच्या कायसकारी मंडळािे सभासद झाल्यापासून साहेबानंी स्वतःच्य किेरीिे कामकाज वािन 

आचि ‘शूद्र पूवी कोि होते?’ Who Were The Shudras?) व ‘गाधंी आचि काँगे्रस यानंी अस्पृश्यासंाठी काय 
केले?’ (What Gandhi and Congress Have Done To The Untouchables) या दोन्ही गं्रथािे लेखन 
यामध्ये स्वतःला ग रर्फटून घेतले. ते इतके की, जवळ जवळ एक वषसभर त्यानंी बाह्य जगािा आचि चवशषेतः 
अस्पृश्याचं्या िळवळीतील कायसकत्यािा संबधं तोडला. त्यानंतर त्यानंी भाऊराव गायकवाड यानंा ९–८–४२ 
ला पत्र पाठवनू कळचवले की, मी त म्हालंा प ष्ट्कळ चदवस पत्र पाठचवले नाही. मी येथे आल्यापासून आपल्या 
लोकािें चहत साधण्यासाठी काय काय करता येईल, यािा शोध घेतला व त्याप्रमािे मी या जागेवर जोपयंत 
आहे तो पयंत आपल्या लोकािें चहत जेवढे मला साधता येईल तेवढे मी साधिार आहे. चदल्लीत माझ्या 
अध्यक्षतेखाली जी कामगार पचरषद झाली चतला हजर रहाण्यास मी खात्यातरे्फ सवसश्री दोंदे व भोळे यानंा 
आमंत्रिे पाठचवण्यािी व्यवस्था केली यापूवी अस्पशृ्य लोकानंा अशा संधी चमळाली नव्हती. अस्पृश्यातूंन लष्ट्कर 
भरतीसाठी (चर्ूप्रटग) अचधकारी नेमावते याबद्दल मी प्रयत्न करीत आहे. त म्हीही चर्ूप्रटग ऑचर्फसर व्हाव.े या 
नोकरीत त म्हा सवांना आपल्या लोकािें भले करता येईल. माझा स्वतःिा दजा उंिावला आहे पि आपल्या 
िळवळीिी जी खालच्या दजािी पातळी आहे ती उंिावण्यािी आपि चशकस्त केली पाचहजे. मी िळवळीपासून 
दूर आहे ही िळवळ िालू ठेविे व चतिी पातळी उंिाविे ही जबाबदारी मी त मच्या चशरावर टाकीत आहे. ती 
त म्ही खात्रीने पार पाडाल. असेही साहेबानंी या पत्रात चलचहले होते. डॉ. श्रीमती साळ ंकी व काळे यानंी 
मजसंबधंी जी आस्था दाखचवली त्याबद्दल मी त्यािंा आभार, आहे, असे त्यानंा कळवा, अशीही या पत्राने श्री. 
गायकवाडानंा चवनंती केली होती मी ते पत्र खाली देत आहे. — 

 
Member of Council, 22, Prithviraj Road, 
Labour New Delhi. 
 9-8-1942 

 
My Dear Bhaurao, 

 
You must have been wondering why I have not written to you so far. The reason is not 

that I am too idle to write. In fact I do much more writing than I did before. But the matter is I have 
not had enough spare time to write or to do anything outside office work. 
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I like to know if you had any communication from Hulland. I have not heard from him. As I 
said you should not reject the offer if it comes to you. It will give you a very great opportunity of 
serving our people. Although I am away from humble life I cannot forget the necessity of 
maintaining the movement we have built at its level. if we do not succeed in raising its level. In my 
absence much of these responsibility must fall on you and I have no doubt that you will carry it 
through. I am determined to help our people in every way I can, during the tenure of my office. I 
have already given a start by inviting Donde and Bhole as delegates to the Labour Conference 
which was recently held in New Delhi under my Chairmanship. Such a thing has never happened 
before. I have done many more things in the course of the work. I will write in detail about them 
sometime later on. In the meantime I want you to convey my kindest regards to Dr. Salunki for 
her appreciation and the trouble she has taken on my behalf and also to Kale. I am trying to find 
out what can I do for Appa. 

 
Remember me to Rama Pala. 
 

Yours Sincerely, 
Sd.|- B. R. A. 

 
चर्ूप्रटग ऑचर्फसर, चम. डब्लू बी ह लंड, आय सी एस., प िे यानंा बाबा साहेबानंी चलचहले होते की, 

म ंबई इलाख्यात सैन्य भरतीसाठी, गायकवाड इत्याचदना नेमाव.े चम. ह लंडने गायकवाड यानंा ६-८-४२ ला पत्र 
(D.O. No. R.O.P.80) पाठवनू भेटीस बोलाचवले. गायकवाड यानंी ११ तारखेस उत्तर चदले की मी भेटीस 
येतो. भेट २० व २१ तारखेला झाली. मराठ्यािंी सैन्यात भरती करण्यासाठी सरकारने चर्ूप्रटग बोडस नेमलेले 
आहे, तसे महाराच्या सैन्यभरतीसाठीही स्वतंत्र बोडस नेमाव ेअशी गायकवाड यानंी श्री. ह लंडना चवनंती केली. 
या चवनंतीिा आपि सहान भचूतपूवसक चविार करू असे त्यानंी विन चदले. परंत  सदर बोडस नेमण्यात आले नाही. 
ऑनररी अचसस्टंट चर्ूप्रटग ऑचर्फसरिी जागा श्री. भाऊराव गायकवाड यानंी स्वीकारली. पगार दरमहा १५० 
रुपये आचि प्रवास भत्ता दरमहा २०० रुपये. श्री. गायकवाड व इतर लायक लोक यानंा आपल्या खात्यातं, 
मोठ्या अचधकाराच्या जागा देण्यािी याि वळेी चदल्लीत साहेब खटपट करीत होते. मजूर मंत्री म्हिून साहेबानंी 
आपल्या खाजगी चिटिीसामार्फस त गायकवाडना ता. २४ ला पत्र पाठचवले की, लेबर वलेरे्फअर ऑचर्फसर र्फॉर 
द वसे्टनस एस्ट्व्हएशन सकस ल. या जागेिा त म्ही स्वीकार कराल की नाही? पगार दरमहा रु. ५०० अचधक प्रवास 
भत्ता. म दत आरंभी ३ मचहने. ३१ ऑगस्टला गायकवाडनी पत्राने आपली संमती कळचवली. या जागेिा पगार 
रु. ८००, व प्रवासभत्ता आचि चशवाय र्फस्टस क्लासिा रेल्व ेप्रवास, असा असावा, असा नंतर साहेबाचं्या प्रयत्नाने 
ठरला. या प्रयत्नाआचधि गायकवाड यानंी न. ५०० द. म. पगार स्वीकारला. त्याम ळे जरा गोंधळ झाला, व 
त्याबद्दल साहेबानंी गायकवाड यानंा रागाने तीन पते्र चलचहली. (२९ ऑगस्ट, २ व ४ सप्टेंबर). म ंबईच्या 
गव्हनसरिा चबनसरकारी सल्लागार म्हिून मला नेमले तर मला आपल्या लोकािें बरेि काम करता येईल असे 
गायकवाडनी ३१ ऑगस्टला साहेबानंा पत्र चलचहले. त्या जागेिी म दत ३० सप्टेंबरपयसत होती. ती वाढवीली 
प्रकवा नाही, याबद्दल गायकवाडनी साहेबानंा काहंी कळचवले नाही. त्यानंी २६ सप्टेंबरला साहेबानंा पत्र चलचहले; 
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त्यात ३० सप्टेंबरला या जागेिी म दत संपते, असा मोघम उल्लेख होता, याम ळे साहेबानंी चिडून गायकवाडना २ 
सप्टेंबरला पत्र चलचहले की असले चवचित्र वतसन त म्ही का करता? त म्हाला नोकरी नको की काय? त म्ही स्पष्ट 
का चलहीत नाही? हे त मिे वागिे त मच्या महात्मेपिाला शोभिारे आहे असे मी समजून गप्प बसू की काय? 
(.... Your appointment has been extended upto 30th September. You informed me just two days 
before the date of expiry. This was rather surprising. Is it an indication that you do not want the 
job or is it one or your Mahatmatic ways?....’) 

 
१४ ज लै १९४२ काँगे्रस कायसकारी सचमतीने ‘भारत छोडो’ (Quit India) हा ठराव मंजूर करून 

चब्रचटशानंा आपले भारतातील साम्राज्य समाप्त करून स्वदेशाला परतण्यािी जाहीर नोटीस चदली. तेव्हा सवस 
पक्षाचं्या राजकीय प ढाऱ्यानंी या ठरावाच्या अव्यवहायसपिाबद्दल सडकून टीका केली. सर तेजबहादूर सप्र,ू डॉ. 
आंबेडकर, सर चसकेदर हयात खान, जीना, चबचटश लेबर पाटी व राजाजी यानंी काँगे्रसच्या या ठरावाबद्दल 
नापसंती व्यक्त केली. सर तेजबहादूर सप्रूनी टाईम्स ऑर्फ इंचडयाच्या २५ ज लै १९४२ च्या अंकात लेख प्रचसद्ध 
करून या ठरावाच्या अचनष्ठ पचरिामािे चदग्दशसन केले. य द्धाने चनमाि केलेल्या आिीबािीच्या काळात ‘भारत 
छोडो’ ही िळवळ हाती घेिे हे बेजबाबदारपिािे आचि मूखसपिािे धोरि होय, असे बाबासाहेबानंी आपले मत 
व्यक्त केले. सवस राजकीय पक्षािंी बैठक गाधीजींनी बोलवावी आचि चतत राजकीय स्वातंत्र्यालंा पोषक असे 
चनिसय घेऊन त्यािी अम्मल बजाविी सवस पक्षाचं्या सहकायाने करावी. असेही बाबासाहेबानंी स िचवले. (Ten 
Years to Freedom, pages 74-75), पि या सूिना काँगे्रसने स्वीकारल्या नाहीत. ‘भारत छोडो’ िळवळ 
८(९) ऑगस्ट १९४२ ला स रू झाली व तींत हल्ल,े जाळपोळ, खून, गोळीबार यािे सत्र १९४४ अखेरपयंत 
चटकले. 

 
नव्या चदल्लीत श ्वारी ७–८–१९४२ जाईटं लेबर कॉरं्फरंस भरली तेव्हा बाबासाहेबािें “Need for 

Uniformity in Labour Legislation (मजूरचहत संबधीच्या कायद्ात एकवाक्यता असिे जरूर आहे या 
चवषयावर भाषि झाले ते मी येथे देत आहे : – 

 
INDIAN INFORMATION, SEPTEMBER 15, 1942 DR. B. R. AMBEDKAR ON THE NEED 

FOR UNIFORMITY IN LABOUR LEGISLATION. 
 
Here is the full text of speech delivered by the Hon’ble Dr. B. R. Ambbdkar, Member for 

Labour, Government of India, at the Joint Labour Conference in New Delhi on Friday, August 7, 
1942. 

 
I have great pleasure in welcoming you to this tripartite Labour Conference. I can hardly 

convey to you adequately the sense of gratitude which I and the Government of India feel for the 
ready response which you have given to our invitation and the trouble that you have taken to be 
present here this morning. I hope and trust that this ready response on your part will be followed 



 अनुक्रमणिका 

by an equally willing cooperation in making this Conference a success and in carrying through its 
purposes to fruition. 

 
I do not wish to detain you long; these are days of grave emergency and I realise that 

everyone must return to his post as soon as he can. I will not, therefore, make any lengthy 
speech on this occasion but will contain myself with touching upon a few points with a view to 
bringing home to you the significance of the conference and to state its aims and objects. 

 
TWO SPECIAL FEATURES 

 
As you know, there have been so far three Labour Conferences held in New Delhi under 

the auspices of the Labour Department of the Government of India. The first one was held on 
January 22 and 23, 1940, the second on January 27 and 28, 1941, and the third on January 30 
and 31, 1942. The present conference is thus the fourth of this series. You will realise the 
significance of this conference better if I tell you in as few words as I can the special features 
which mark off this Conference from the previous ones. In the first place, although the previous 
conferences met regularly at certain fixed periods, permanency was not a part of the plan of 
those conferences. There could have been a break in their regularity and the idea could have 
been abandoned without doing violence to any rule or convention or understanding. The present 
conference has permancy as a part of its plan.. The organisation that we want to set up will have 
the permanancy and regularity of a standing committee, ready to function when called upon to 
do so. 

 
More important than tills feature of the conference is the second feature to which I want to 

draw your particular attention. It relates to the composition of the conference. The previous 
conferences were representative of Governments only — the representatives of the Central 
Government, provincial Governments and some of the Indian States’ Governments — formed the 
only constituents of the conference. The most necessary and the most important elements, 
namely, the Employers and the employees, were not represented at these conferences. Care 
was no doubt taken to establish contact and even to consult lhe organisations representing the 
Employers and the Employees. For instance, my distinguished colleague the Hon’ble Sir. A. 
Ramaswami Mudaliar, when he was the member in charge of Labour, did take occasion when he 
visited Calcutta to meet the representatives of Labour and of employers. 

 
Similarly, my distinguished colleague, the Hon’ble Sr. Firoz Khan Noon, to whom we owe 

the project of the present conference, did in his tenure of office as Labour Member seek occasion 
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lo take counsel with the organisations of Employers and Employees. It is for the first time, 
however, in the history of these Labour Conferences that the representatives of the Employers 
and the Employees have been brought face to face within the ambit of a joint conference. To my 
mind this is a feature of the conference which should find a very ready welcome from all 
Concerned, and particularly from the representatives of the Employees. Ever since the Witley 
Commission, in its Report on Labour in India. put forth the proposal that there should be 
established in India as a permanant body an Industrial Council. the representatives of labour have 
agitated for effect being given to that recommendation. For various reasons it did not until now 
become possible to realise the ideal of an Industrial Council. I do not claim that the proposal 
which this conference is called upon to give effect to amounts to a complete realisation of that 
cherished ideal. But there can be no doubt that this Conference seeks to pave the way towards 
the realisation of that ideal, and I am sure you will not deem it an exaggeration if I say that it 
marks a long stride on the road which leads to that goal. 

 
LABOUR LEGISLATION 

 
I will now say a word or two with regard to the aims and objects of this conference. Some 

of you who are familiar with the proceedings of the previous conferences will know that one of the 
primary objects which brought those conferences into being was the great desire to avoid the 
danger arising out of the diversity in Labour Legislation with which this country was threatened as 
a consequence of Provincial independence in Labour legislation. 

 
So long as the Government of India was a unitary Government, uniformity in labour 

legislation was not difficult to obtain. But the federal constitution created by the Government of 
India Act of 1935 by including Labour legislation in the Concurrent Legislative List had created a 
very serious situation. It was feared that if there was no central legislation each Province might 
make a particular law specially suited to itself, but different from that of its neighbour by allowing 
Provincial considerations to dominate over considerations of general and national importance. 

 
THREE MAIN OBJECTS 

 
The conferences were called to supply a most necessary corrective to this tendency and 

to foster among Provincial Governments a regard for the wholesome principle of uniformity in 
Labour legislation. In constituting this conference I do not propose to abandon this object of 
uniformity in Labour legislation with which the three previous Conferences were mainly 
concerned. It will remain one of the objects which this Conference will pursue. But to this I would 
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like to add two other objects, namely, the laying down of a procedure for the settlement of 
industrial disputes and the discussion of all matters of all-India importance as between Labour 
and capital. Our Conference will have, therefore, three main aims and objects : — 

 
(i) the promotion of uniformity in Labour legislation; 
  
(ii) the laying down of a procedure for the settlement of industrial disputes; and 
  
(iii) the discussion of all matters of all-India importance as between employers and 

employees. 
 
In regard to the first it is unnecessary to say why we have included it in our aims and 

objects. Uniformity in Labour legislation can never cease to be a matter of importance to so large 
a country like India with its many administrative and provincial jurisdictions. It must therefore, 
continue to occupy our attention in the future as it has done in the past. 

 
INDUSTRIAL DISPUTES 

 
As to industrial disputes both Labour and Capital have, since the war, behaved with a 

sense of responsibility and the number of strikes that have taken place has not been on a very 
extensive or disturbing scale. There was some tendency at the beginning of this year for an 
increase in industrial unrest, but the laying down of a procedure for adjudication of disputes 
under the Defence of India Rule 81-A has resulted in some reduction in recent months. That 
procedure will, we hope, prove an efficient and a reliable machinery, but it is a procedure for the 
settlement of industrial disputes as one of the aims and objects of the Conference which we 
propose to set up. 

 
In desining the last item included in our aims and objects we have deliberately used wide 

language so as not to exclude from the deliberation of the Conference anything that is of 
importance to labour and capital. But I like to tell you what we have in mind in employing...... this 
broad expression “matters of all-India importance.” We want to include in it all matters relating 
to Labour Welfare and the maintenance of Labour morale. So understood I need hardly say this 
object though placed last may be regarded as the highest in importance. We certainly regard it as 
most urgent. The urgency I need hardly say is due to the necessities of the war. 
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A WAR OF SUPPLIES 
 
The present war is a war of supplies and supplies depend upon peace in industry. How to 

secure peace in industry is a pressing problem for us today. I may not be wrong if I say that 
peace in industry depends upon two things. In the first place, it depends upon the existance of 
the machinery ready at hand for the quick settlement of industrial disputes. Secondly, it depends 
upon the prompt removel of all such conditions in industry which may fray tempers and bring 
about a deterioration in the morale of people engaged in it. But there remain a large number of 
questions which are too small to lead to an industrial dispute, but which are big enough to raise 
temper. Most of those matters which are liable to raiso tempers relate to what in ordinary 
parlance is disignated as matters affecting social welfare. For dealing with such problems we 
have no machlnary, and it is mainly the necessity to provide immediately a machinary for advising 
Government as to how such matters should be peacefully and satisfactorily dealt with that has 
led Government to institute this Conference forthwith. 

 
THE TASK AHEAD 

 
Such is the significance of this Conference and such are its aims and objects. Now as to 

the task before this Conference, you will perhaps find our agenda to be a very meager fare. There 
is no much meat in it. But that is unavoidable. We cannot place before you any agenda other 
than the one we have placed until we have reached a decision on the preliminary question as to 
whether we agree upon the plan of having such a conference and what its constitution should be. 
That being the position, all I can do today is to call upon you to decide upon the following 
matters: — 

 
(1) The desirability of establishing a Labour conference as a permanent organisation to 

meat at least once a year; 
  
(2) The desirability of instituting a Standing Advisory Committee of this Conference which 

would meet whenever Government thought it necessary to invite them to meet and to 
advise Government on matters placed before it; and 

  
(3) Defining in general terms the procedure for the constitution of these bodies. 

 
As regards the constitution of these bodies, it may be desirable for me to place before 

you the plan which, we think, is best suited for the purpose of a tripartite conference like this. 
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PLENARY CONFERENCE 

 
We propose to constitute two bodies: — 
 
(1) a Plenary Conference, and (2) a Standing Advisory Committee. 
 
The Plenary Conference will be composed of representatives of the Central Government, 

of Provinces, of States, of employers and of employees. In general, each Province or large State 
will be entilted to be represented, and those States not individually represented would be 
represented by a nominee of the chamber of Princes. Representation would also be given to the 
main associations of employers and employees, and it would also be open to Government to 
nominate representatives of classes of employers or employees who in their opinion were not 
otherwise adequately represented. lt would not in the case of the Plenary Conference be possible 
to ensure that the representation of employers and employees should be equal to that of 
Government representatives. 

 
STANDING ADVISORY COMMITTEE 

 
The constitution of the Standing Advisory Committee would be more rigid, and as you will 

see from the text of the resolution that will be placed before you that we propose to distribute the 
representation as follows: — 1 representative of the Government of India, 6 representatives of 
Provinces, 3 representatives of states, 5 representatives of employers and 5 representatives of 
employees, with the Labour Member of the Central Government as Chairman. 

 
In suggesting this constitution for the Standing Advisory Committee we have followed as 

closely as we can the principles underlying the constitution of the Governing Body of the 
International Labour Office which was set up under the auspices of the League of Nations. There 
are three principles which to my mind underlie that constitution. First, equality of representation 
between Government and non-Government representatives. This is illustrated by the provision 
contained in Article 7, Clause 1, whereby out of 32 representatives 16 represent Governments 
and 16 represent employers and workers. We have given effect to this principal by going 10 seats 
to Government and 10 seats to Industry. 

 
The second principle is equality of representation as between employers and employees. 

This is provided by the same Article whereby the 16 non-Government seats are divided equally 
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between employers and employees. We recognise this by distributing the 10 seats alloted to 
Industry equally between employers and employees. 

 
THE THIRD PRINCIPLE 

 
The third principle is an assurance of representation to certain interests by reservation. 

This will be found in Article 7 which by clause (2) reserves 6 out of 16 Government seats to non-
European States and by clause (4) reserves two seats from the quota of employers’ seats to 
non-European States. We propose to adopt this principle by allowing one representative from 
the quota of each, employers and employees, to be nominated by the Labour Member of the 
Central Government. This will ensure some representation of interests other than those 
represented by the main employers and employees, organisations. I have the justice and fairness 
of these proposals will appeal to you and that you will not find any difficulty in giving them your 
approval. 

 
We are setting up these bodies at the centre, but as you know very well Labour is much 

more concerned with Provincial Government than with the Central Government, and it seems to 
me that a body set up at the top will require to be supported from the bottom, and therefore if 
Provincial Government would desire to set up similar bodies in their own provinces to deal with 
question with which the Central Organisation would deal, I give on behalf of the Central 
Government an assurance that we should undoubtedly encourage any suggestion on this general 
point. 

 
PLENARY LABOUR CONFERENCE AND 
STANDING COMMITTEE TO BE SET UP 

 
A resulation setting up a Plenary Labour Conference and a Standing Committee was 

unanimously adopted at the Tripartite Labour Conference. 
 
The conference was attended by nearly 50 delegates, representatives of the Central and 

Provincial Governments, of certain states and of all important organisations of workers, and was 
opened by the Hon’ble Dr. B. R. Ambedkar. 

 
Representatives of employers and workers were in full agreement with the objects of the 

conference. 
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Mr. V. V. Giri, President of the All-India Trade Union Congress, welcomed the institution 
of the Conference and hoped that it would busy itself, not merely, with discussions but with the 
question of the advancement of labour conditions and of peace in industry. 

 
Mr. Jamnadas Mehta, President of the Indian Federation of Labour, remarked that the 

method of the conference should ensure peace and contentment in indnstry, particularly at this 
critical period. 

 
Sir A. R. Dalal and Mr. Sri Sri Ram, the presidents of the two all-India associations of 

employers, led their respective delegations. Representatives of the Chamber of Princes, and of 
Hyderabad, Baroda and Gwalior also took part in the discussions. All the delegates welcomed 
wholeheartedly the participation of the Indian States. 

 
The Plenary Conference will consist of 44 members with the Labour Member of the 

Government of India as Chairman. Twenty-two members will represent various Governments, 11 
workers and 11 employers. 

 
Similarly the Standing Committee, consisting of 20 members with the Labour Member as 

its Chairman, will have equal numbers of representatives of Government on the one hand, and of 
employers and workers on the other. 

 
The Hon’ble the Labour Member, who also presided at the conference, accepted on 

behalf of the Government of India the principle that representatives of all organisations of 
employers and workers should be appointed in agreement with such organisations. 

 
He also stressed the fact that the constitution of the Conference now adopted was in no 

sense intended to be rigid; the working of the Conference and the committee under the present 
constitution would be watched and suggestions for amendments would be considered as they 
arose in the light of experience of the working of the bodies. 

 
The conference also discussed generally the subject of labour welfare and labour morale 

in wartime. Delegates both of workers and employers stressed the need for Government 
ensuring adequate supplies of food grains to workers at resonable prices. 
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चदल्ली येथील चडपे्रस्ड क्लासेस वलेरे्फअसर असोचशएशन (नंतर चदल्ली शडे्यूल्स कास्टस वलेरे्फअर 
असोचसएशन Registered and Recognised by Government) एम. ए. रोड आंबेडकर भवन, न्य ूदेल्ही, या 
संस्थेतरे्फ बाबासाहेबाना वेंजासस रेस्टॉरंट, येथे २३ ऑगस्ट १९४२ रोजी इंग्रजीत मानपत्र देण्यात आले ते असे:- 

 
Address of Welcome to the Honorable Dr. B. R. Ambedkar. M.A., Ph.D., Bar-at-Law 

Member, Viceroy’s Executive Council. 
 

Respected Sir, 
 
We are all proud of this opportunity of having you in our midst this evening. We have 

assembled to pay our homage to the laudable services that you have rendered to the cause of 
the uplift of the Depressed Classes. Before you look up the cause of the Depressed Classes, 
they were submerged in ignorance and darkness. Their woeful plight moved your mighty soul 
From the very advent of your political career you had to contend against innumerable difficulties. 
You had to face the apathy of your own people and hostility of others. But the righteousness of 
you cause and your unbending spirit led you on even to greater effort and it is indeed very 
gratifying to note that your efforts have, to a large extent, been crowned with success in your life 
time. We all hope that the time is not very far off when you will see the full realisation of your goal 
of the complete emancipation of the Depressed Classes. By your perseverence and 
steadfastness in the face of the in surmountable difficulbes you have set a noble example for all of 
us to follow. For all your sacrifices the whole community owes a very heavy debt of gratitude to 
you and we therefore play to God that you may be spared for many more years to come to guide 
the destinies of your community.  

 
Sir as you are fully aware, the age-long subservience of our community has placed us 

under many disadvantages and disabilities. To give a few instances, the economic condition of 
our community is very poor and our education is much neglected. The allotment of lands 
administered by the Central Government to members of the Depressed Classes will help a good 
deal in bettering their economic conditions. Similarly, if the Central Government sets apart 
annually a sufficient grant to be expended on the education of the Depressed Classes, it will help 
considerably in removing illitaracy and ignorance from among them. The legitimate claims of 
educated young men from our community to employment in Government services are generally 
overlooked mainly due to the absence of a fixed percentage of our representation in Central 
Services. We believe that this difficulty can be overcome if definite percentage of our 
representation is fixed by the Central Government for posts administered by them. We would also 
suggest that the appointment of members of our community on the Federal Public Service 
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Commission and also in the Home Department to look after the interests of the Depressed 
Classes, will go a long way in achieving the decided result. 

 
In the end, Sir, we thank you very much for gracing this occasion with your presence and 

for giving a patient hearing to what we have said. 
 

We beg to remain 
Sir, 

Your most obedient servants, 
‘Depressed Classes Welfare Association, 

Delhi’. 
 
Dated : 23rd August, 1942. 
 
अस्पृश्यािंी द ःखे आचि ती दूर करण्यासाठी सरकारने कोिते उपाय योजले पाचहजेत या संबधंी 

बाबासाहेबानंी २९–१०–४२ ला एक ५६ पानािंा खचलता गव्हनसर जनरल यानंा सादर केला होता. तो Delhi 
Printing Works, Delhi येथे छापून घेतला होता. या खचलत्याच्या म खपृष्टावर 

 
‘CONFIDENTIAL’ 
Not for Circulation 

x 
Grievances of the Scheduled Castes 

By 
The Hon’ble DR. B. R. AMBEDKAR, 

M.A., Ph.D , D.Sc., Barrister-at-Law, 
Member, Governor General’s Executive Council. 

Memorandum Submitted 
to 

His Excellency the Governor General, 
on the 29th October, 1942. 

x 
22, Prithviraj Road, New Delhi. 

 
असा मजकूर होता. या खचलत्यािा साराशं खाली देत आहे. 

 
भाग पचहला — राजकीय द ःखे 
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१) मध्यवतती कायदेमंिळात अपुरे प्रणतणनणधत्व 
 
१९४१ च्या चशरगितींत प्रहदंूतील प्रम ख जाती व इतर धमीय यािंी लोक संख्या २९, ५८, ०८, ७२२ 

होती. त्यािे प्रमाि कसे पडते ते खाली चदलेले आहे.  
 

 लोकसंख्या शकेडा प्रमाि 
१) प्रहद  १५,०८,९०,१४६ ५०.०० 
२) म सलमान ७,९३,९८,५०३ २३.६ 
३) अस्पृश्य ३,९९,२०,८०७ १३.५ 
४) आचदवासी १,६७,१३,२५६ ५.७ 
५) शीख ४१,६५,०९७ १.३ 
६) प्रहदी चिस्ती ३२,४५,७०६ १.० 
७) य रोचपयन १,२२,७८८ १ पेक्षा कमी 
८) अँग्लो–इंचडयन १,१३,९३६  ,, 
९) पाशी १,०१,९६८  ,, 

 
मध्यवती कायदे मंडळातील प्रचतचनधींिी संख्या खालील प्रमािे : –  
 
चनवडून आलेले—१०२ 
 
सरकारने नेमलेले — ३९ (२० अचधकारी व १९ चबन अचधकारी) 
 

एकूि १४१ 
 
१४१ सभासदािंी जातवार माचहती येिे प्रमािे : – 
 

 चनवडलेले सरकारने नेमलेले एकूि श.े प्रमाि 
  अचधकारी+चबन अचधकारी   
१) प्रहद  ५६ ५६ १२ ६८ ४८.५ 
२) म सलमान ३४ ३४ १० ४४ ४१.०० 
३) शीख २ २ २ ४ २.८ 
४) पाशी १ १ ३ ४ २.८ 
५) य रोचपयन ८ ८ ८ १६ ११.३ 
६) प्रहदी चिस्ती – १ १ – 
७) अँग्लो–इंचडयन – १ १ – 
८) अस्पृश्य – १ १ १.४ 
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वरील माचहती वरून हे स्पष्ट होते की प्रहदूना शकेडा ५४.९ जागा चनवडि कीने चमळालेल्या आहेत. या 
चशवाय शकेडा ४१ जागा नॉचमनेशनने (सरकारने नेमलेले सभासद) त्यानंा चमळालेल्या आहेत. प्रहदंूिे 
लोकसखेंिे प्रमाि ५० आहे; हे लक्षातं घेता त्यानंा जादा जागा मध्यवती सरकारातं चमळालेल्या आहेत. 
म सलमानानंा शकेडा ३३.५ जागा चनवडि कीने चमळालेल्या आहेत. या चशवाय शकेडा ३७ जागा नॉचमनेशने 
त्यानंा चमळालेल्या आहेत. म सलमानािें लोकसंख्येिे प्रमाि शकेडा २३.६ आहे. हे लक्षात घेता त्यानाहंी जास्त 
जागा चमळालेल्या आहेत. अस्पृश्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािातं त्यानंा चनदान १० तरी जागा मध्यवती 
कायदेमंडळात चमळावयास हव्या होत्या. पि त्यानंा र्फक्त एकि जागा आचि तीही नॉचमनेशनने देण्यातं 
आलेली आहे. अस्पृश्यानंा आपले प्रचतचनधी मध्यवती कायदेमंडळात चनवडून देण्यािा हक्क नाही. काहंी जातींना 
जादा व काहंीना र्फार कमी अशा जागा देण्यातं आलेल्या आहेत. याम ळे अल्पसंख्याकं जातीवर र्फार अन्याय 
झालेला आहे. प्रहदू, म सलमान, वगैरे जातींना जास्त प्रचतचनचधत्व असल्याम ळे त्यािें कायदेमंडळात सदैव 
विसस्व िालू राहते व हे लोक आपल्या र्फायद्ासाठी इतर जातीतील सभासदािंा हवा तसा उपयोग करू 
शकतात व अल्पसंख्याक सभासदािंी म स्कटदाबी करू शकतात. प्रहदूस्थानातील सध्यािी राजकीय पचरस्ट्स्थती 
कशी आहे व तीत स धारिा घडवनू आिण्यासाठी कोिते उपाय योजले पाचहजेत, याबद्दल सप्टेंबर (१९४२) 
मध्ये वादचववाद झाला, तेव्हा ं प्रहद , म सलमान व शीख लोकानंा आपापल्या पक्षातरे्फ बोलता आले. पि 
अस्पृश्यािे प्रचतचनधी रा. ब. एन. चशवराज यानंा अस्पृश्यातंरे्फ बोलण्यािी संधी देण्यातं आली नाही. ही द ःसह व 
अचनष्ट पचरस्ट्स्थती नष्ट केली पाचहजे. अस्पृश्यानंा जादा जागा चमळाल्या पाचहजेत. नॉचमनेशनच्या जागा जशा 
जशा चरकाम्या होतील तशा त्या अस्पृश्यासंाठी राखून ठेवलेल्या जागा मानण्यातं याव्यात व भराव्यात. 
अस्पृश्यानंा चनवडि कीिा हक्क नसल्याम ळे अस्पृश्यानंा जादा जागा देण्यासाठी हा उपाय योजला पाचहजे. 

 
२) मध्यवतती मंणत्रमंिळातं अपुरे प्रणतणनणधत्व 

 
प्राचंतक व मध्यवती मंचत्रमडंळात प्रम ख अल्पसंख्याकं जातींना प्रचतचनचधत्व देण्यात याव े हे तत्त्व 

गोलमेज पचरषदेत मंजूर करण्यात आले होते तेव्हापासून म सलमान व इतर प्रम ख अल्प संख्याक जाती यािें 
प्रचतचनधी दोन्ही प्रकारच्या मंचत्रमंडळात घेण्यात आले. परंत  अस्पृश्य समाज हा एक अल्पसंख्यात जमात 
समजण्यात येत असूनही चतिे प्रचतचनधी सरकार दोन्ही प्रकारच्या मंचत्रमंडळात घेत नाही. हा अस्पृश्यावंर 
सरकार अन्याय करीत आहे. मध्यवती मंचत्रमंडळात १५ सभासद आहेत. त्यात चशखािंा व अस्पृश्यािंा प्रत्येकी 
एक प्रचतचनधी आहे. आचि म सलमानािे तीन प्रचतचनधी आहेत. अस्पृश्यािंी संख्या शीखाचं्या आठपट आहे तरी 
दोन्ही जमातींना सारखाि एक एक प्रचतचनधी देण्यात आलेला आहे. म सलमानािंी लोकसंख्या अस्पृश्याचं्या 
लोकसखेंच्या द प्पट आहे, तर त्यानंा या चहशबेाने दोन प्रचतचनधी द्ायला हवते, पि त्यानंा तीन प्रचतचनधी 
चदलेले आहेत. साराशं अस्पृश्यानंा चनदान दोन प्रचतचनधी, मध्यवती मंचत्रमंडळात देिे जरूर व इष्ट आहे. 
अस्पृश्यािंी ही मागिी सरकारने ताबडतोब मान्य केली पाचहजे. 

 
३) सरकारी नोकऱ्यातं प्रवेि 

 
प्राचंतक व मध्यवती नोकऱ्यातं अस्पृश्यािंा व्हावा तसा अद्ाप प्रवशे झालेला नाही. काहंी उच्च प्रतीच्या 

सरकारी नोकऱ्यातं तर अस्पृश्यािंा प्रवशे होऊ नये असेि एकंदर सरकारिे धोरि आहे. ऑल इंचडया 
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सस्ट्व्हससेस (I.C.S.) उच्च प्रतीच्या सरकारी नोकरीत १९४२ साली कोित्या जातीिे चकती लोक होते हे खालील 
माचहतीवरून चदसून येईल. 

 
 

एकंदर 
Through 

competition 
Through 

Nomination 
लो. स.ं प्रमाि 

(अचधक व कमी) 

१ य रोचपयन्स ४४८ ३३६ १५२  
२ प्रहदू ३६३ ३३२ ३१ +१३.८ 
३ म सलमान १०९ ३५ ७४ – ४.४ 
४ प्रहदी-चस्त्रस्ती २३ १० ४ +३.० 
५ अँग्लो इंचडयन्स ९ ८ १ +१.४७ 
६ पाशी ९ ८ १ +१.७७ 
७ शीख ११ ५ ६ +०.७ 
८ अस्पृश्य १  १ –१३.५ 
९ इतर ४३ २८ १५  
 १०५६ ७७१ २८५  

 
१०५६ आय. सी. एस मध्ये र्फक्त एक अस्पृश्य मािूस असावा ही सरकारला लाचजरवािी गोष्ट नाही 

काय? मध्यवतीसर कारच्या उच्च प्रतीच्या नोकऱ्यात अस्पृश्यािंा चशरकाव झालेला नाही, यािी जािीव 
सरकारला आहे याबद्दल गृहखात्यािा मेमोरडँम नंबर 4 | 5 | 38 Ests(s), तारीख १-६-१९३९ यामध्ये 
सरकारने कब ली चदलेली आहे, पि ही अचनष्ट पचरस्ट्स्थती नष्ट करण्यासाठी काहंीही उपाय योजलेले नाहीत. 

 
चनरचनराळ्या जातीसाठी नोकरीत जागा राखून ठेवण्यासाठी सरकारने जी तत्त्व ेस्वीकारलेली आहेत, 

व जे उपाय योजलेले आहेत, या सवस भानगडीम ळे उच्च प्रचतच्या सरकारी नोकरीत अस्पृश्यािंा चशरकाव झाला 
नाही. कारि अस्पशृ्यासाठी चनराळी तत्त्व े (चनयम) व इतर जातीसाठी चनराळी तत्त्व े (चनयम) सरकारने 
आिरिातं आिली. सरकारी नोकऱ्यात उच्च विीय प्रहदंूिा चवशषेतः ब्राह्मिािंा ज्यास्त भरिा झालेला आहे व 
त्याम ळे मागासलेल्या जातींतील लोकानंा नोकऱ्यात प्रवशे चमळिे कठीि झालेले आहे. तेव्हा ही पचरस्ट्स्थती 
स धारण्यासाठी सरकारने मागासलेल्या जातीतील लोकासंाठी नोकऱ्यािें प्रमाि राखून ठेवाव,े असे १०–३–
२३ च्या मध्यवती कायदेमडंळातील आपल्या भाषिातं श्री. नायर यानंी सरकारला चवनंती केली की 
चनरचनराळ्या नोकऱ्यासंबंधी मी चवषमता उत्पन्न आलेली आहे, ती दूर करण्यासाठी प्रत्येक प्रकारच्या नोकरीत 
चतसरा चहस्सा राखून ठेवला जाईल. या प्रमािाने अप्रहदू जातींिे समाधान झाले नाही. त्यानंी हा प्रश्न गोलमेज 
पचरषदेत उत्पन्न केला व सरकारने हे प्रमाि वाढवाव,े अशी मागिी केली. ती से्ेटरी ऑर्फ स्टेट र्फॉर इंचडया 
व मध्यवती सरकार यानंी मान्य केली. ही बाब गृहखात्यािा ठराव नंबर F. 14-17-B-33. ता. १–७–३४ यात 
समाचवष्ट केलेली आहे. कोित्या जातींना कोित्या प्रमािात नोकऱ्या द्ावयाच्या, यािी नोंद या ठरावात 
केलेली आहे. याबद्दलिी माचहती खालील प्रमािे आहे. : – 
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अल्पसख्याकं 

जाती 
आय.सी.एस. 

इतर भारतीय नोकऱ्या 
(शकेडा) 

रेल्व ेव 
कस्टमस 
(शकेडा) 

पोस्ट 
व 

टेचलग्राम 

अपे्रप्रजगत 
चडपाटसमेंट 
चप्रव्हेंचटव्ह 
सस्ट्व्हससेस 

१ म सलमान २५ २५ २५ र्फक्त 
२ अँग्लो-इंचडयन — ८ ५ अँग्लो 
३ इंचडयन-चिश्चन ८⅟₂ ६ ३⅟₂ इंचडयनस 
४ शीख — — — जातीसाठी 
५ पाशी — — —  

 
या ठरावाच्या चतसऱ्या स्तंभात असे जाहीर केलेले आहे की अस्पृश्य जातीसाठी नोकऱ्यात प्रमाि 

राखून ठेविे यात काहंी हशील नाही कारि त्या जाती र्फार मागासलेल्या व अचशचक्षत आहेत. तथापी योग्य व 
लायक उमेदवार या जातीतून प ढे आले तर त्यािंा नोकऱ्यातं प्रवशे करण्यातं येईल. या नोकऱ्या प्रहदूसाठी 
म्हिून ठेवण्यात येतील त्यातूनि काहंी जागा अ-पृश्य उमेदवारानंा देण्यात येतील. यावरून हे स्पष्ट होते की 
अस्पृश्य जातीना सरकारने नोकऱ्यासाठी अल्पसंख्याकं गिलेले नाही, आचि त्याचं्यासाठी स्वतंत्र प्रमाि राखून 
ठेवलेले नाही. या ठरावाच्या ७(३) स्तंभात असे जाहीर केलेले आहे की, प्रहदी चिश्चन्स साठी जे ८½ टके्क 
प्रमाि राखलेले आहे ते त्या जातीतील उमेदवारानंी प रे केले नाही तर त्या जागा म सलमान जातींतील 
लोकानंा देण्यात येतील. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकार नोकऱ्याच्या बाबतीत म सलमान धार्मजिे होऊन 
इतर जातीवर अन्याय करीत आलेले आहे व अस्पृश्याबद्दल तर सरकार बेचर्फकीर आहे. १९२०–४२ च्या 
काळात प्रहदूनी ४३५ पैकी ३३२ जागा कॉपंचटशनने चमळचवल्या तरी त्यानंा ३१ जागा नॉचमनेशने देण्यात आल्या. 
याि काळात म सलमानानंी ३५ कॉंचपटशनने चमळचवल्या आचि त्यानंा ७४ जागा नॉचमनेशनने देण्यात आल्या. 
याि काळात शीखानंी ५ जागा कॉंचपचटशनने चमळचवल्या व त्यानंा ६ जागा नॉचमनेशनने देण्यात आल्या. 
अस्पृश्यानंा ं कॉचपचटशने एकही जागा घेता आली नाही व त्याना र्फक्त एक जागा २२ वषांच्या काळात 
नॉचमनेशनने देण्यात आली. ही पचरस्ट्स्थती चकती भयानक आहे यािी सरकारला दादही नाही. 

 
अस्पृश्यािंी सवांगीि प्रगती घडवनू आिण्यासाठी जे अनेक उपाय योजावयािे आहेत त्यापकैी 

सरकारी नोकऱ्यातं अस्पृश्यािंी भरपूर प्रमािात भरती करिे, हा एक प्रम ख उपाय आहे. व तो उपाय 
सरकारला योजता येईल. म्हिून आय. सी. एस. मध्यवती आचि प्राचंतक स्वरूपाच्या इतर नोकऱ्यासंाठी 
अस्पृश्य वगांना अल्पसंख्याकं गिण्यात याव ेआचि त्याचं्यासाठी १३½ टके्क जागा राखून ठेवण्यात याव्यात. 
अस्पृश्याचं्या या मागिीला सविस प्रहदू लोक चवरोध करतील हे खरे आहे. परंत  त्यािंा हा चवरोध अनैचतक ठरेल; 
कारि अस्पृश्य जाती या अल्पसंख्याक जाती आहेत. व अल्पसंख्याक जातींना जे राजकीय व इतर हक्क 
सरकारकडून देण्यातं येतील ते सवस हक्क अस्पृश्य जातींना चमळाले पाचहजेत, या तत्त्वाला सविस प्रहदंूनी मान्यता 
चदल्यानंतर प िे करार १९३२ मध्ये तयार करण्यातं आला. या तत्त्वाला हरताळ र्फासण्यािी सविस प्रहदूमध्ये 
अपप्रवृत्ती उत्पन्न झाली तरि ते अस्पृश्याचं्या उपरचनर्मदष्ट मागण्यानंा चवरोध करतील, तेव्हा सरकारने अशा 
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चवरोधाना न ज मानता अस्पृश्याचं्या वरील मागण्या ताबडतोब मान्य केल्या पाचहजेत; व त्यासंबधंी स्पष्ट ख लासा 
जाहीर केला पाचहजे. 

 
अस्पृश्यािंी सरकारी नोकऱ्यातं भरपूर प्रमािात भरती करण्याच्या बाबतीत इतर उपाय योजिे जरूर 

आहे. (१) वयोमयादा वाढचविे (२) परीके्षिी र्फी कमी करिे (३) अस्पृश्याचं्या चहतसंरजिासाठी जे जे उपाय 
योजण्यात येतील, त्यािी अंमलबंजाविी योग्य रीतीने होते की नाही, यावर देखरेख करण्यासाठी एक अस्पृश्य 
वगातील अंमलदार नेमिे; हे, ते इतर उपाय होत. अस्पशृ्यािंी वयोमयादा नोकऱ्यासाठी काहंी प्रातंात ३ वषांनी 
वाढचवण्यातं आलेली आहे. आय. सी. एस. व इतर मध्यवती नोकऱ्यासाठी वयोमयादा तीन वषांनी वाढचवण्यात 
आली पाचहजे. आय. सी. एस. (रु. १००), इंचडयन ऑचडट अकौंटस (८२–८०) व इतर मध्यवतीं सस्ट्व्हससेस 
(रु. ३०) यासंाठी भरावी लागिारी र्फी देण्यािे सामर्थ्यस अस्पृश्य उमेदवारािें नसते. म्हिून त्यानंा सवलती 
देण्यािे धोरि सरकारने स्वीकाराव.े कोित्याही परीके्षसाठी जी र्फीिी रक्कम द्ावी लागते त्यािा िौथा चहस्सा 
अस्पृश्य उमेदवारानंी भरावा असे सरकारने जाहीर कराव.े अस्पृश्याचं्या चहतासाठी जे उपाय सरकारने हाती 
घेतलेले आहेत. त्यािंी अंमलबजाविी काटेकोर रीतीने होिे जरूर आहे. म्हिून मध्यवती सरकारिे मजूर व 
गृहखाते यातंरे्फ याबाबतीत अस्पृश्य वगीय अचधकारी नेमण्यातं यावा. 

 
िेिरल पक्ललक सक्व्हपस कणमिनवर अस्पृशयाचें प्रणतणनधी 

 
या कचमशनवर दोन य रोचपयन, एक प्रहदू व एक म सलमान असे िार सभासद आहेत. यावरून हे उघड 

होते की या कचमशनिे सभासद जातीय तत्त्वावर नेमण्यात आलेले आहेत. हे तत्त्व अस्पृश्याचं्या बाबतीत लाग ू
केलेले नाही. अस्पृश्यािंी लोकसंख्या म सलमानाचं्या लोकसंखेच्या चनम्मी आचि य रोचपयनाच्या लोकसखेंच्या 
तीनश ेपटाहूनही जास्त आहे. असे असता य रोचपयन व म सलमान यानंा या कचमशनवर प्रचतचनधीत्त्व देण्यात 
आलेले आहे आचि अस्पृश्यानंा नाकारण्यात आलेले आहे. हा अन्याय सरकारने ताबडतोब दूर करावा. 

 
भाग २ रा – िैक्षणिक दुुःखे 

 
चशक्षि प्रसार हा अस्पृश्य समाजाच्या सवांचगि प्रगतीिा मूळ पाया होय. आटसस व कायदा या चवषयातं 

शकै्षचिक प्रगती समाधानकारक झालेली आहे. सायन्स व टेक्नॉलॉजी या चवषयातील शकै्षचिक प्रगती काहंीि 
नाही. आचि परदेशी चशक्षि्मात तर अस्पृश्यािंा अजून चशरकावि व्हायिा आहे. अस्पृश्यानंा सायन्स व 
टेक्नॉलॉजी या चवषयासाठी सरकारने जर दर वषाला २ लाख रुपयािंी योजना आखली तर अस्पृश्यानंा चतिा 
र्फायदा घेता येईल. त्यािप्रमािे अस्पृश्यानंा परदेशातंील चवश्वचवद्ालयातंील चशक्षि घेण्यासाठी दर वषाला १ 
लाख रुपयािंी योजना हाती घेतली तर अस्पृश्यानंा चतिा र्फायदा घेता येईल. या दोन्ही योजनाम ळे 
अस्पृश्यामंध्ये वचरष्ठ दजाच्या अचधकाराच्या जागेवर काम करण्यास योग्य असे उमेदवार तयार करता ंयेतील. 
१९१९ च्या कायद्ातील १५०(२) कलमान्वये सरकारला अशा कायासाठी पैसे खिस करण्यािे अचधकार आहेत. 
मध्यवतीं सरकारच्या अचधकारकके्षत न येिाऱ्या बाबीसंबंधी सरकार खिस करीत आलेले आहे. या बाबीिी 
माचहती खालील प्रमािे :– 
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चशक्षिसंस्था मध्यवती सरकारिी वार्मषक मदत 
१) इंचडयन व ईमेन्स य चनव्हर्मसटी, म ंबई ५०,०००/– (१९३७–३८ 
   व १९४१–४२ 

२) चवश्वभारती, शाचंतचनकेतन २५,०००/–  
३) इंटर–य चनव्हर्मसटी बोडस इंचडया १,०००/–  
४) इंटर–प्रॉंस्ट्व्हस्ट्न्सयल बोडस र्फॉर ॲग्लो – ३६००/–  
 इंचडयन अँड य रोचपयन एज्य केशन   

 
िास्त्रीय संस्था 

 
१) इंचडयन असोचसएशन र्फॉर द कस्ट्ल्टव्हेशन ऑर्फ सायन्स, कलकत्ता १८,०००/– 
२) रॉयल एचशयाचटक सोसायटी ऑर्फ बेंगाल, कलकत्ता २५००/– 
३) इंचडया स्टॉचटस्ट्स्टकल इस्ट्न्स्टटू्यट, कलकत्ता ३७,०००/– 
४) नॅशनल इस्ट्न्स्टटू्यट ऑर्फ सायन्स ऑर्फ इंचडया, कलकत्ता ६,०००/– 
५) चवश्वेश्वरानंद वचेदक चरसिस इस्ट्न्स्टटू्यट, चसमला २५००/– 
६) इंचडयन इस्ट्न्स्टटू्यट ऑर्फ सायन्स, बंगलोर १,५०,०००/– 
७) भाडंारकर ओचरएटंल चरसिस इस्ट्न्स्टटू्यट, पूना ४,०००/– 
८) बोस चरसिस इस्ट्न्स्टटू्यट, कलकत्ता ४५,०००/– 

 
इनर संस्था 

 
१) इंचडयन ऑप्रलचपक असोचसएशन २,०००/– 
२) गलस  गाईडस असोचसएशन, इंचडया २५००/– 
 एकूि २,९९,१००/– 

 
या चशवाय मध्यवती सरकार म स्ट्स्लम य चनव्हर्मसटी ऑर्फ अचलगढ़, व प्रहदू य चनव्हर्मसटी ऑर्फ बनारस 

यानंा वार्मषक मदत म्हिून प्रत्येकी ३ लाख रुपये दरवषी देत असते. म्हिजे सरकार वषाला स मारे ९ लाख 
रुपये चवद्ावृद्धीसाठी मदत देत असते. त्यात अस्पृश्यासंाठी अशी चनराळी रक्कम नाही. म्हिून सरकारने 
यासाठी वर साचंगतल्या प्रमािे दरवषी ३ लाख रुपये खिस करावते. 

 
धनबाद येथील इंचडयन स्कूल ऑर्फ माईनस् ही शाळा मध्यवती सरकारच्या ताब्यात आहे. भगूभसशास्त्र, 

खचनज पदाथस व इंचजचनअप्ररग या चवषयात तेथे उच्चतम चशक्षि देण्यातं येते. तेथून चशकून तयार झालेले लोक 
खचनज उत्पादनाच्या उद्ोगधंद्ात मोठ्या अचधकारावर नेमले जातात. या शाळेत ९७ चवद्ाथी आहेत. त्यातं 
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अस्पृश्य वगािा एकही चवद्ाथी नाही. सरकारने या शाळेत अस्पृश्य चवद्ार्थ्यांसाठी काहंी जागा राखून ठेवाव्यात 
व त्यानंा चशष्ट्यवृत्त्या, नादाऱ्या देऊन त्याचं्या चशक्षिास उते्तजन द्ाव.े 

 
सेंरल बोडस ऑर्फ एज्य केशन या संस्थेिी प नरसिना होिे जरूर आहे. या बोडावर मध्यवती व प्राचंतक 

चशक्षिखात्यािे मंत्री, मध्यवती व प्राचंतक कायदे मडळे, चवश्वचवद्ालये, चस्त्रया व अस्पृश्यवगस यािें प्रचतचनधी 
असले पाचहजेत. प्राचंतक व मध्यवती चशक्षि खत्याच्या चशक्षि चवषयक सवस बाबी या मंडळाप ढे प्रथम ठेवण्यात 
याव्यात. त्यानंतर बोडाच्या चशर्फारशीप्रमािे त्यािंी अंमलबजाविी व्हावी. अशी योजना अमलात आिली तर 
अस्पृश्य वगाच्या शकै्षचिक प्रगती बद्दल बोडाला भरीव कायस करता येईल. या करता या बोडावर अस्पृश्यािें दोन 
प्रचतचनधी असले पाचहजेत. 

 
ताणंत्रक णिक्षिाची आबाळ 

 
ज्या उद्ोगधंद्ाना ताचंत्रक ज्ञानािी जरुरी आहे, असे ज्ञान अस्पृश्य वगात अद्ाप पसरलेले नाही. यािे 

कारि असले ज्ञान प्राप्त करून घेण्यािी साधने या वगाजवळ नाहीत व सरकार अशी साधने त्यानंा उपलब्ध 
करून देत नाही. याबद्दलिी दोन उदाहरिे पहा म्हिजे हा म द्दा जास्त स्पष्ट होईल. सरकारी छापखाने व 
रेल्विेे कारखाने छापखान्यातंील कंपोचझटर, प्रप्रटर, प्रूर्फ चरडर, ब क बाईंडर इत्यादी कामे रेल्व ेवकस शॉपमधील 
प्राथचमक यंत्र व तंत्र चवषयक कामे चशकण्यासाठी अस्पशृ्य वगीय चवद्ार्थ्यांना ॲप्रेंचटसचशप्स चदल्या तर त्यात 
सरकारला मोठी तोशीस लागिार नाही. तेव्हा सरकारने ही व्यवस्था करावी म्हिजे अस्पृश्य समाजात ताचंत्रक 
चशक्षि घेण्यािी आवड उत्पन्न होईल. 

 
भाग ३ रा – इतर दुुःखे 

 
अस्पृश्याचं्या सवांगीि प्रगतीसाठी त्याचं्या प ढाऱ्यानंी कोिते प्रयत्न केले व सरकारने कोिते प्रयत्न 

केले, याबद्दलिी माचहती देण्यािे प्रसंग जेव्हा ंजेव्हा ंसरकारावर येतात तेव्हा ंतेव्हा ंसरकार या बाबतींत काहंी 
माचहती प्रचसद्ध करीत नाही, प्रकवा केलीि तर ती बाब र्फार महत्वािी नाही असे समजून तीबद्दल थोडासा 
मजकूर प्रचसद्ध करण्यातं येतो. मध्यवती सरकारच्या ब्य रो ऑर्फ पस्ट्ब्लक इन्र्फरमेशनने १९३५–४० काळातील 
प्रहद स्थानिी पचरस्ट्स्थती दाखचविारा गं्रथ “Indian and the Aggressor” या नावाने प्रचसद्ध केलेला आहे. 
त्यावरून ही उिीव चदसून येते. काँगे्रस प्रहद महासभा, म स्ट्स्लम लीग इत्याचद पक्ष व त्यािें प ढारी याचं्या 
हालिालीबद्दल भरपूर मचहती या गं्रथात देण्यात आलेली आहे. मात्र अस्पृश्याचं्या बाबतींत तीन पाने खिस 
करून अगदी नगण्य अशा चकरकोळ बाबीसंबधंी माचहती देण्यातं आलेली आहे. १९३६ सालातं अस्पृश्यानंी 
धमांतरािी घोषिा व िळवळ करून प्रहदू समाजि काय पि सवस जग हादरून सोडले होते. त्याद्दल एक 
अक्षरही सदर गं्रथात आलेले नाही. या गं्रथात शीख व म सलमान याचं्या संबधंी जास्त माचहती देण्यातं 
आल्याम ळे या जातीसंबधंी पालसमेंटच्या सभासदानंी व भारतमंत्री यानंी आपल्या भाषिातं या जातीिा उल्लेख 
केला. साराशं, अस्पशृ्यासंबधंी सरकारी धोरि पक्षपातीपिािे आहे व ते अस्पृश्याचं्या चहतानंा बाधक आहे तरी 
सरकारने हे धोरि सोडून द्ाव.े 
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अस्पृश्यािंी आर्मथक स्ट्स्थती स धारण्यासाठी सरकारला आपली कंत्राटे अस्पृश्यानंा देता येतील. या 
बाबतींत अस्पृश्यािंी टेंडरे समत करून घेण्याबद्दल काहंी अटी चशचथल करण्यातं याव्यात. 

 
भाग ४ था – दणलताबंद्दल सरकारचे कतपव्य 

 
प्रहद स्थानात कंपनी सरकारिे राज्य स्थापन झाल्यानंतर, राज्यकत्यांनी उच्च विीय प्रहदू आचि 

चवशषेतः ब्राह्मि यानंा चशक्षि व नोकऱ्या या संबधी र्फार सवलती चदल्या व मागासलेल्या वगांना, आचि चवशषेतः 
अस्पृश्य वगाला या बाबतीत दूर ठेवले; हे Report of the Board of Education of the Bombay Presidency 
for the year 1850-51 यावरून चदसून येते. शकै्षचिक कायात योग्य तो रे्फरबदल घडवनू आिण्याच्या दृष्टीने या 
प्रश्नािंा चविार करण्यासाठी सरकारने १८८२ साली ‘हंटर कचमशन’ नेमले होते. म सलमान समाजात 
चवद्ाप्रसार कसा करावा, यासंबंधी या कचमशनने अनेक चशर्फारसी केल्या. अस्पृश्य समाजाबद्दल या कचमशनने 
एक अक्षरही चलचहले नव्हते. चब्रचटश साम्राज्यािा पाया प्रहद स्थानात अस्पृश्याचं्या सैचनकी बळवरि घालण्यात 
आला. पि या पायावर चब्रचटश साम्राज्यािी गगनि ंबी इमारत उभारल्यानंतर राज्यकत्यांनी अस्पृश्याचं्या 
सैन्यभरतीला १८९२ साली बंदी घातली. चतसरी गोष्ट अशी की, सरकार प्रहदी लोकापेंक्षा अँग्लो इंचडयन 
लोकानंा जास्त सवलती देते त्यािे एकि उदाहरि खाली देता येईल. 

 
ह द्दा अँग्लो इंचडयन पगार प्रमाि इंचडयन्स पगार प्रमाि 

 
नॉथप वेस्टनप रेल्व े

  

१) परमनंट व े ६२५–२५–६७५ ४७५–२५–५०० 
२) इन्स्पेक्टर ५५०–२५–६०० ४००–२५–४०० 
३) ड्राईव्हसस २६०–१०–२८० रु. १ ते २ दररोज 

   
इस्ट इणंिया रेल्व े   
रेन एक्झॅचमनसस ३००–२५–४०० १२०–१५–१८० 
   
जी. आय. पी. रेल्व े   
हेड रेन एक्झॅचमनसस २७५ १२५–२७९ 
 ३१५  
 ३६५  
   
वाप्रशग िाजसमेन १४५ ११५ 

 
पगारातील हे चवषम प्रमाि १९२० पयंत होते. त्याबद्दल ओरड व िळवळ करण्यातं आल्यानंतर ते 

चवषम प्रमाि बंद करण्यातं आले. तरी पि इतर सवलती अँग्लो-इंचडयन लोकानंा अजूनही काहंी खात्यातून 
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चमळत असतात. आचि यासाठी सरकारला, दरवषी तीनलक्ष, दहा हजार रुपये (३,१०,०००) खिस कराव े
लागतात. 

 
अशा पचरस्ट्स्थतीत, अस्पृश्यासंंबंधी सरकारिे जे कतसव्य आहे ते त्याने पाळण्यािे प्रथम ठरचवले पाचहजे. 

या बाबतींत सरकारला काहंी खिस करावा लागला तर तो त्याने आनंदाने केला पाचहजे. तरि अस्पृश्याचं्या 
सवांचगि उन्नतीला जोर चमळेल. 

 
व्हाईसरॉयच्या मंत्रीमंडळात गेल्यानंतर अस्पृश्याचं्या चहतसंवधसनासाठी बाबासाहेबानंी उघडपिे आचि 

ग प्तपिे जेवढी कामे त्यानंा करता येतील तेवढी त्यानंी केली. या मंचत्रमंडळात काँगे्रसिा प्रवशे झाला की 
आपिाला तशी कामे करता ं येिार नाहीत, तसा आपिाला वावही चमळिार नाही, हे ते जािून होते. म्हिून 
काँगे्रसिा मंचत्रमंडळातील प्रवशे जेव्हा ंजेव्हा ंखाजगी रीतीने अगर सावसजचनक रीत ने ििेस येईल तेव्हा ंतेव्हा ं
बाबासाहेब सदर म द्ाला कडक भाषेत चवरोध करीत असत. हे काँगे्रसवादी पक्षातील लोकानंा आवडत नसे. या 
संबंधीिा एक मासला श्री. आल्वा याचं्या गं्रथात पहावयास चमळतो. तो असा : — 

 
‘Having been set firmly in the Viceroy’s Council, he would not wel-come any idea of 

National Cabinet. ‘We are the National Cabinet: Why do you want another? They would not work 
miracles and do nothing better than ourselves. We are running the administration truly well,” with 
these words he laid the flattering function unto his soul and unconsciously expressed his dread of 
a CongressLeague Cabinet embodying the best National interests. Why should he not occupy 
the gadi as long. as the War lasted? He insulted the Legislative Assembly in his first speech on 
the floor of the House. He called them an old, diseased and good-for-nothing chamber, 
forgetting that the expanded Viceregal Council was created in the teeth of Natoinal opposition 
and commanded no approval of the country’. (Men and Supermen of Hindustan, pp. 25, 26). 

 
प्रहद स्थानला स्वातंत्र्य देण्यािे जाहीर केले तर प्रहद स्थानातील काँगे्रस, लीग वगैरे राजकीय पक्ष य द्ध 

प्रजकण्यास चब्रचटशानंा मदत करतील, असे लोकमत लंडनच्या राजकीय पक्षातं पसरू लागले. हे प ढारी हे मत 
वळेोवळेी खाजगी जाहीर रीतीने बोलून दाखवीत असत. यािा पचरिामी लंडनच्या जनमतावर झाला ही 
पचरस्ट्स्थती चब्रचटश पंतप्रधान चम. िर्मिल व त्यािें साथीदार साम्राज्यवादी, ह जूर पक्षीय सभासद आचि मोठमोठे 
व्यापारी व गभसश्रीमंत यानंा पसंत पडली नाही. या लोकमताला आळा घालण्यासाठी चम. िर्मिल यानी १०–९–
४२ ला कॉमन्समध्ये भाषि करतानंा या म द्ािा उल्लेख केला. प्रहद स्थानातं काँगे्रसपक्ष जरी प्रम ख राजकीय पक्ष 
आहे, तरी त्यातं ९ कोटी म सलमान व ५ कोटी अस्पृश्य लोक सामावलेले नाहीत. हे लोक कॉग्रेंसिे चवरोधक 
आहेत. काँगे्रस पक्ष बह संख्य प्रहदी लोकािंी प्राचतचनचधक संस्था नाही. चतच्या स्वातंत्र्याच्या िळवळीला बऱ्याि 
प्रहदी जनतेिा पाप्रठबा नाही. चशवाय प्रहद स्थानात ९ कोटी ५० लक्ष प्रजा असलेली ससं्थाने आहेत. त्याचं्याशी 
चब्रचटश सरकारिे करार मदार झालेले आहेत. ही सवस पचरस्ट्स्थती लक्षातं घेता काँगे्रसच्या िळवळीपासून जे दूर 
आहेत त्यािें संरक्षि करिे हे चब्रचटश सरकारिे कतसव्य आहे. प्रहद स्थानाला स्वातंत्र्य देिे म्हिजे चबचटश 
सरकारच्या संरक्षिाखाली जे साडेतेवीस कोटी लोक आहेत, त्यानंा स्वातंत्र्यवादी लोकाच्या हवाली करिे 
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होय. चब्रचटश सरकार या स्वातंत्र्यवादी लोकानंा तोंड देत आलेले आहे व प ढेही देईल मी इंग्लंडच्या राजािा 
पंतप्रधान झालो आहे तो चब्रचटश साम्राज्यािंा चवध्वसं करण्यासाठी नव्हे! (“The Indian Congress Party 
does not represent all India. It does not represent the majority of the people of India. It does not 
even represent the Hindu masses. It is a political organisation built around a party machine and 
sustained by certain manufacturing and financial interests. Outside that party and fundamentally 
opposed to it are 90 million Muslims in the British India, who have their rights of selfexpression, 
50 million Depressed Classes or Untouchables, as they are called, because they are supposed to 
defile their Hindu Co-religionists by their presence or by their shadow, and 95 million subjects of 
the Princess of India with whom we are bound by treaty...... We have not entered this war for 
profit or expansion, but only for honour and to do our duty in defending right. Let me, however, 
make this clear. We mean to hold our own, I have not become the King’s First Minister to preside 
over the liquidation of the British Empire”. India Unreconciled:— A documentary history of. 
Indian political events from the crisis of August 1942 to Febtuary 1944, by Devdas Gandhi, p.22). 

 
श्री. अमृतलाल चवठ्ठलभाई ठक्कर, अचखल भारतीय हचरजन सेवक संघ, यानंी चम. िर्मिल यानंी 

आपल्या भाषिातं जी माचहती चदलेली आहे ती अचतरंचजत व बऱ्याि अंशी खोटी आहे, असा ख लासा करिारे 
पत्रक काढले. पूवी अस्पृश्यािंी जी स्पशास्पशाच्या बाबतींत सोिनीय स्ट्स्थती होती ती आता राचहलेली नाही. 
त्यािंी अलीकडे पचरस्ट्स्थती स धारलेली आहे. आचि स्पशृ्य प्रहदूिी मनोवृत्ती चदवसेंचदवस बदलत िाललेली 
आहे. असा श्री. ठक्कर याचं्या म्हिण्यािा आशय होता. श्री. िर्मिलच्या भाषिातील खोटी व अचतरंचजत माचहती 
आपल्या राजकीय हेतूबद्दल प्रिार म्हिून साचंगतलेली आहे व ती चशष्टसंमत नाही असे श्री. ठक्कर यानी या 
पत्रकात म्हटले आहे. (“I know I am too small a man to criticise the latest bitter speech of Mr. 
Churchill on the present Indian situation except on one question of fact which he has grossly 
exaggerated and that is with regard to the Harijans or Scheduled Castes, who he called 
depressed classes or untouchables, and who are said, ‘to defile their presence or by their 
shadow!’ Regarding what he said about the ‘90 millions of Muslims’ ‘95 millions subjects of 
Princess of India, and the large elements among Hindus, Sikhs and Christians in British India, I 
leave it for politicians to judge. Mr. Maxton Labour | Member put the question. “I am sure what 
Mr. Churchill has said is true in fact, but is it good propaganda? I can say, without any fear of 
contradiction, that what Mr. Churchill said of the Harijans is not a fact. but false propaganda. 

 
As a matter of fact a great majority of the Harijans or Schedules Castes are not 

untouchables, Defiling by shadow was confined to a very small section of them in the small area 
of the Malabar coast, and even this has not existed in recent times. It is now a myth — Even the 
very small section of Harijans, that is the sweeper or scavangers’ castes, who form only 5.04 per 
cent of the total population of Harijans can be said, only by the widest stretch of imagination, to 
defile a very orthodox section of their co-relgionists, who broadly form 5 per cent of the total 
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Hindu population, by presence or by shadow is past history, and the charge ought not to be 
levelled against Hindu Society of the present by any fair-minded person. 

 
Mr. Churchill has not at all taken into consideration a great change brought about in the 

social status of Harijan Community during the last ten years by the reform movement aimed at 
doing justice to them. Today a large number of them are to be seen in Legislative and Ministerial 
bodies, Municipal and Rural Councils, Colleges, Schools and playgrounds. and even in common 
Messes enjoying equal rights with other section of the Hindu community. Witness for instance, 
the marvellous effect of throwing open a large number of important temples in the State of 
Travancore and Indore and in the Britist districts of Tamil Nad, which are more conservative areas 
than other parts of India. But the Hindu community should be grateful to Mr. Churchill for calling 
Harijans the co-religionist of Hindus. For even that is denied by some malicious propagandists, 
which abusing the Hindu community. 

 
It is true that Harijans still suffer from certain social disabilities, to remove which efforts are 

being made on an extensive scale. But it is not fair to say that in the year 1942, 50 millions of 
Harijans defile their Hindu co-religionists by their presence or by their shadow? And even though 
coming from the mouth of the Premier of Great Britain, can it be anything else but false 
propaganda? The mild Hindus are always attached by people of their faiths. But this pa11icular 
definition from the high personage with very wide and onerous responsibility is nothing less than 
propaganda of a very bad type and makes a mountain out of the mole-hill.”.Ibid, pp. 22-23). 

 
पालसमेंटमध्ये च्प्ससाहेबानी आपल्या प्रहदी चशष्टाईबद्दल झालेल्या टीकेला उत्तर देिारे भाषि ११–

९–१९४२ ला केले. महात्मा गाधंी याचं्या भचूमगत डावपेिाम ळे आपली चशष्टाई यशस्वी झाली नाही. असा 
च्प्सनी एक म द्दा उपस्ट्स्थत केला. त्याबद्दल श्री. राजाजी, प्रहदू (पत्र) वगैरेनी जाहीर चनषेध १४–९–४२ ला 
व्यक्त केला. (India Unreconciled, p. 53). 

 
प्रहद स्थानातील राजकीय पचरस्ट्स्थतीबद्दल मध्यवती कायदे मंडळात ििा व्हावी म्हिून सरकारने १५ ते 

१८ सप्टेंबर १९४२ हे िार चदवस म ्र केले. सध्यािी जी राजकीय पचरस्ट्स्थती प्रहद स्थानातं उत्पन्न झालेली आहे 
चतला काँगे्रसिी बेजबाबदार िळवळ हीि कारिीभतू आहे, असा गृहमंत्री तर रोचजनाल्ड मकॅ्सवसे यानंी 
आपल्या भाषिातं चसद्धातं माडूंन ििेला आरंभ केला. त्यानंी काँगे्रसच्या अपकृत्त्यािंा पाढा वािला. ििेत २० 
सभासदानंी भाग घेतला. त्यातं म सलमान, प्रहदू व शीख हे होते. अस्पृश्यातरे्फ रावबहादूर एन्. चशवराज आचि 
डॉ. आंबेडकर होते. काहंी वक्त्यानंी सरकारिी बाजू उिलून धरली तर काहंीनी कॉगे्रसिी (India 
unreconciled, pp. 311-65) रा. ब. एन्. चशवराज यानंी अस्पृश्यािंी भचूमका माडंली. ती अशी – आम्ही प्रहदी 
स्वातंत्र्यािे चवरोधक अगर वैरी नाही. प्रहदी राज्यािा कारभार सवसस्वी आपल्याि हाती यावा, असे आम्हाला 
वाटत नाही. पि राज्यकारभारात आम्हाला योग्य व न्याय वाटा चमळाला पाचहजे. आम्ही हे य द्ध दोस्त 
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राष्ट्रातरे्फ यशस्वी व्हाव,े असे इस्ट्च्छतो. ते यशस्वी करण्यासाठी आम्ही आमच्या शक्तीप्रमािे सरकारला 
साहाय्य करीत आहोत. आमिे चहतसंबधं सरकारने स रचक्षत ठेवले पाचहजेत. सरकारने कोिाच्या नादी लागून 
आमच्या चहतसबंंधावर जर चनखारे ठेवले तर आम्ही य द्ध यशस्वी व्हाव ेम्हिून जे देशातं प्रयत्न िाललेले आहेत 
त्यातं प्रिंड अडथळे उत्पन्न करु; मग त्यासाठी आम्हाला रक्तपात करावा लागला तरी आम्ही मागेप ढे पहािार 
नाही. 

 
‘Rao Bahadur N. Shivraj’: We (the Schedules Castes) have never said at any time that 

we stood for continued slavery of India or that India should be under a foreign domination.’ We 
have always made it plain that we shall not interfere with any measure or any agitation that is 
carried on for the freedom of this country. When we have been all the time claiming Is a just and 
right share in the administration of the country, not with a view to run the Government ourselves 
but with a view to see that the Government is not run against us. It is for this purpose that all our 
leaders from whatever platform they have spoken, have mentioned this particular aspect of the 
question. We are not anxious to run the Government of India. We do not certainly like to become 
the President of the Indian Republic, or become the Viceroy of India at once. Sir I wish to 
conclude my statement by saying that we feel that the question of the Scheduled Castes will be 
ultimately settled before the tribunal of the United States and secondly, we are interested in the 
victory of the United Nations. Towards that end we shall do everything to see that we support this 
war effort. There is a particular point which I wish to mention, viz. that if the Government should 
let us down in the matater of giving protection in this emergency, we shall be obliged to take our 
own action which may lead to bloodshed and obstruction of the war effort’. (India Unreconciled, 
pp. 344-45). 

 
डॉ. आंबेडकर यानंी आपल्या भाषिातं खालील चविारसरिी माडंली. 
 
काँगे्रसच्या प ढाऱ्यानंा त रंुगात डाबंून टाकले म्हिून काहंी चवरोधी पक्षािे सभासद सरकारवर टीका 

करतात. काँगे्रस ही अप्रहसाव्रत पाळिारी संस्था आहे, असे जे त्यािें म्हििे आहे ते बरोबर नाहीं. गेल्या तीन 
िार वषातील काँगे्रस िळवळीिा इचतहास पाचहला तर असे चदसून येते की, काँगे्रसने प्रहसावादािा अवलंब 
केलेला आहे. तेव्हा ंप्रहसावादी कृत्ये करिाऱ्या राजकीय पक्षाच्या प ढाऱ्यानंा त रंुगात ठेवले हे सरकारने योग्यंि 
केले. काहंी चवरोधक सभासदािें असे म्हििे आहे की, सध्याचं्या सरकारिी प नसरिना करून देशातं राष्ट्रीय 
सरकार म्हिजे राष्ट्रािा कारभार िालचविाऱ्या सरकारवर चनयंत्रि ठेव ूशकिारे कायदेमंडळ उत्पन्न करिे. 
असे प्रस्त तिे कायदेमंडळ नाही. ज्या कायदेमंडळातं सवस धमािे व जमातीिे योग्य प्रमािातं प्रचतचनधी चनवडून 
येिे व मग त्या प्रचतचनधींनी सरकार चनमाि करिे. हे असे सरकार राष्ट्रीय स्वरूपािे होईल. इतर स्वरूपािे 
सरकार राष्ट्रीय स्वरूपािे होिार नाही. परंत  नेमकी हीि गोष्ट बह संख्याकाचं्या प्रचतचनधींना नको आहे. त्यानंा 
अल्पसंख्याकंानंा सरकारातं स्थान द्ावयािे नाहीं. मग राष्ट्रीय सरकार कसे होिार व िालिार? डॉ. 
आंबेडकरािें सदर भाषि प ढील प्रमािे होते. 
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Dr. B. R. Ambedkar: — “The critics of Government have said that the Government were 

not justified in arresting the members of the Congress, and as I understand the agreement 
correctly, the argument is to be that Congress is a body which believes in non-violence and that 
if the Congress had been allowed to be free they certainly would have controlled the situation in 
such a manner that they would have prevented violence from emerging. It seems, to me that the 
Members who take that line have not correctly read what has happened to the Congress and the 
members of the working committee during the last two years with regard to the principle of non-
violence. Sir, as I read the proceedings of the Congress during the last two or three years, the 
impression that has been left upon my mind is that there has been a terrible landslide in the 
principle of non-violence as has been proclaimed by the Congress. 

 
It has been said by the Members of the opposition that, although repression may be 

justifiable, by the circumstances of the moment, it should not be the duty of the Government 
merely to stop with repression but that Government must take some constructive step. When 
one begins to examine the constructive steps to which reference has been made from different 
sections of the House, one cannot but be surprised at the bewildering medley of suggestions that 
have been made. I, therefore, pick upon only one which appears to me something definite and 
something which you can put your teeth in and examine. The suggestions has been made that 
the Government of today should be recast, refashioned, and should work as a National 
Government. Now in order that I may be able to present to the House the point of view which I 
am urging with regard to this suggestion it would be better if I began by stating what the 
Government is, what its nature is. The Government is rested not in the Governor-General, not in 
a single authority, but it is vested in the Governor-General-in-Council. Every member of the 
Executive Council is a colleague of the Governor-General. That fact can ever be forgotten and 
ought never to be forgotten; and my submission therefore, is that If Indians are wanting a 
Government which is democratic, which excludes autocracy, and which is by law — not by 
convention only — imposes upon those who are in charge of the administration a collective 
responsibility, then my submission to the House is this : That you cannot revise a better form of 
Government than the one we have. I know It has been said against this Government that 
although that may be so, this Government is subject to the veto of the Viceroy and of the 
Secretary of State. With regard to the veto of the Viceroy I would like to point out that the veto is 
confined to matters which relate to the safety and tranquility of India. It is not a general Veto. It is 
not a veto which applies to the day-to-day administration of the country. 
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The only question, the only quarrel that can arise — I can perfectly understand that sort of 
quarrel — is where should the veto be? Should it lie with the Secretary of State, should it be with 
the Viceroy, or should it lie at any other place or in some other organisation? That can be the only 
point of quarrel. As to the existance of the Veto, I submit that there can be no quarrel among 
those who believe in responsibility, among those who believe in democratic Government. The 
question, therefore, that arises is this. If we are not have the veto with the Secretary of State, 
where are we to have it? It seems to me that if you want to transfer the veto from the Secretary of 
State, the only place where I can see it can be rightly placed in the legislature. There is no other 
place for the veto. 

 
The question, therefore, is this, and I think it Is a simple question. Can we transfer the 

veto to the Legislature as It exists today? What is the composition, what is the character of this 
Legislature? Now, Sir, it Is quite true and I do not think I am saying anything derogatory to this 
House thai having regard to the efflux of time, this House is almost in a deceased state. It was 
elected for three years, but it has been sitting for almost nearly nine years. I do not know to what 
extent the present Members of this House can be said to derive a mandate from their 
constituencies which can be regarded as direct and fresh, if it has not become stable by the 
efflux of time. I won’t say anything about it, but let us proceed further and examine the 
composition of the House. Examine the legislature from any point of view you like, examine it in 
the point of view of the mandate, examine it from the point of view of the composition of 
Legislature, its representative character. Examine it also from the point of view of the electorate 
which is represented and have no doubt about it that this House cannot be regarded as 
sufficiently representative to impose a veto on a National Government. 

 
Mr. Jamnadas M. Mehta : Why did you call session? (There were some more 

interpretations). 
 
Dr. B. R. Amberkar : The point therefore, is this. Either you must acknowledge the fact 

that this House is not representative enough to have the Veto deposited to it, or you must 
consider whether during the period of the war it is possible for us to enter upon refastioning this 
Legislative Assembly in such a manner that it will contain a sufficient number of Hindus, a 
sufficient number of Mussalmans, a sufficient number of the Depressed Classes, and all the other 
elements, which go to make up the national life of the country. Therefore, my submission is that 
this decision which has been made for a National Government is certainly the result of confused 
thinking, is the result of the desire of most people to avoid what I regard as the most crucial 
question. namely, a communal settlement because until we get a communal settlement it is quite 
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impossible to refastion this House, in a manner in which it would be regarded as fit to receive the 
veto powers over the Executive that may be fastioned under the new Constitution” (Ibid, pp. 
354-56). 

 
काँगे्रसने प्रहसावादािा अचलकडे अवलंब केलेला आहे, हा डॉ. आंबेडकराचं्या भाषिातील म द्दा ि कीिा 

आहे, हे चसद्ध करण्यािा डॉ. पी. एन्. बानजी यानंी प्रयत्न केला. सध्यािे मध्यवती कायदे मंडळ प्रचतचनचधक 
स्वरूपािे नाही, या डॉ. आंबडेकराचं्या म द्ावर श्री. ह सेनभाई ए. लालजी आचि नवाबजादा महंमद चलयाकत 
अचलखान यानंी कडाडून हल्ला केला. तेव्हा ंत्याचं्यात शाब्दीक िकमक झाली. 

 
(Liaquat Ali Khan......... He made certain observations regarding this House I think it was in bad 
taste. If there have not been any general elections during the last eight years, the responsibility 
cannot be thrust on the shoulders of the Members of this House, the responsibility is on the 
Government of which he is a party today..... 

 
Dr. B. R. Ambedkar — What is the electorate behind this Legislature? (Interruption). 

 
Ali Khan — I say that there is greater popular sanction behind this Legislature than behind 

the Government of which Dr. Ambedkar is a part.” — Ibid p. 359. 
 
गाधंीजींिी त रंुगातून स टका व्हावी, या मूळ म द्ावर, सरकारने १९४२ च्या ऑगस्ट नंतर देशातं जी 

प्रहसात्मक व चवध्वसंक कृत्ये प्रहद स्तानात झाली व ती काँगे्रसच्या पे्ररिेने अशी भचूमका घेऊन गाधंीजी व इतर 
काँगे्रस प ढारी यानंा, त रंुगातून म क्त करण्यािे नाकारले. 

 
चम. िर्मिल यानंी जे पालसमेंट मध्ये १०–९–४२ ला भाषि केले त्यािा, सौम्य भाषेंत चनषेध करिारे 

संय क्त पत्रक मवाळ पक्षाचं्या प ढाऱ्यानंी व इतरानंी (सर ि नीलाल सेटलवाड, सर तेजबहादूर सप्रू, ि्वती 
राजगोपालिारी) चमळून काढले. चसस्ट्व्हल अँड चसचलटरी गझेॅट, टाईम्स, लंडन (१०–१०–४२) मिेँस्टर 
गाडीयन (११–९–४२) वगैरे पत्रानंी िर्मिलच्या भाषिावर टीका केली की, चब्रचटश साम्राज्य चवनाशाच्या पंथास 
लागले असता ंिर्मिलने असले उद्दाम भाषि करून प्रहदी राजकीय पक्षानंा दूर लोटले, हे चहतावह नाही. 
(India unreconciled, p. 52). 

 
१९४२ च्या सप्टेंबरमध्ये चदल्लीत प्रहद महासभेच्या कायसकारिीिी आचि आयटक (ऑल इंचडया रेड 

य चनयन काँगे्रसच्या) सवस साधारि मंडळािी सभा भरचवण्यातं आली तेव्हा ं दोन्ही सभेत असा ठराव मंजूर 
करण्यातं आला की, प्रहद स्थानातील प्रम ख राजकीय पक्षाशंी चब्रचटश सरकारने वाटाघाटी करून भावी प्रहदी 
राज्यािी रूपरेखा आखावी; प्रहद स्थानाला संपूिस स्वातंत्र्य य द्धोत्तर काळातं देण्यात येईल, आचि य द्ध 
समाप्तीनंतर प्रहदीलोकािें राष्ट्रीय सरकार प्रहद स्थानातं स रू करण्यातं येईल. अशा घोषिा चब्रचटश सरकारने 
केल्या तर प्रहदी जनता चब्रचटशानंा य द्धात यशस्वी होण्यास मनापासून सहाय्य करील. अमेचरकेिे अध्यक्ष चम. 
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रुझवले्ट आचि िीनिे सर सेनापती माशसल िागं–कै–शके यानंा प्रहद महासभेने तार पाठवनू चवनंती केली की 
प्रहद स्थानात प्रहदी राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्यासं चब्रचटश सरकारला त म्ही भाग पाडा (India 
Unreconciled, pp. 23 and 27). 

 
मजूराचं्या आशा आकाकं्षािे योग्य चित्रि करिारी भाषिे चदल्लीतील रेचडओवरून व्हावीत अशी 

सरकारने योजना तयार केली. मजूराचं्या िळवळीशी चनगडीत असलेल्या आचि प्रत्यक्ष िळवळीशी र्फारसा 
संबंध नाही, परंत  या िळवळीिा ज्यानंी िागंला अभ्यास केला आहे, अशा व्यक्तींकडून ती भाषिे घडवनू 
आिावीत असे धोरि आंखलेले होते. डॉ. आंबेडकरानंीही मजूरमंत्री म्हिून पचहले भाषि कराव े असेही 
ठरचवण्यातं आले. त्यानंी हे भाषि म ंबई रेचडओवरून ९ नोव्हेंबर १९४२ च्या रात्री केले. त्यानंी भाषिािा चवषय 
‘Why Indian Labour is Determind to Win this War?’ हा घेतला. याि चशषसकाखाली हे भाषि Delhi 
Printing Works, Delhi येथे छापून प्रचसद्ध करण्यातं आले. 

 
मजूर लोक द सरे महाय द्ध यशस्वी करण्यासाठी रातं्रचदवस प्रामाचिकपिे प्रयत्न करीत आहेत. कारि 

भारतात स्वातंत्र्य, समता व बंध त्त्व या तत्त्वावर अचधचष्टत झालेले सरकार याव,े अशी त्यािंी मनोमय इच्छा 
आहे. यासाठी चहटलर व म सोचलनी याचं्या झोटींगशाही सरकारिा व अंमलािा संपूिस नायनाट केला पाचहजे, 
हे भारतीय मजूरानंा पटलेले आहे. ही झोटींगशाही या य द्धात यशस्वी झाली तर जगातील मजूर लोकानंा 
ग लाम म्हिूनि जगाव ेलागेल, ही जािीव प्रहदी मजूर लोकानंा झालेली आहे. म्हिूनि हे य द्ध प्रजकण्यासाठी 
आपि रातं्रचदवस श्रम केले पाचहजेत हेही ते जाितात. स्वातंत्र्य, समता व बंध त्व या तीन तत्त्वावंर उभारलेले 
सरकार मजूर लोकानंा हव ेआहे. घटनात्मक लोकशाहीिे सरकार त्यानंा नको आहे. कारि त्यातं त्यानंा 
मतदानाचशवाय कसलाही भाग घेता येत नाही. म्हिून आतापयंत जे चवशषे हक्क, अचधकार वैगरे काहंी लोकानंा 
देण्यातं आले ते नष्ट करावते व समाजातंील सवस मािसानंा समान पातळीवर ठेवाव;े आचि परस्पराशंी जे 
दैनंचदन व्यवहार होतात त्यातं ममत्व (आप लकी) आिली पाचहजे. राष्ट्रीयत्वापेक्षाहंी आप लकी (ममत्व) ही 
भावना र्फार प्रबळ असल्याम ळे सवस प्रहदी जनतेने आपल्या दैनंचदन व्यवहारातं ही भावना उराशी बाळगली 
पाचहजे; म्हिजे मजूर, चशक्षक वगैरे लोकातं बंध भाव चनमाि होईल. ही उद्दीष्ट े (तत्त्व)े नजरेसमोर ठेऊन 
भारतीय मजूर, हे य द्ध प्रजकण्यासाठी चजवापाड कष्ट करीत आहेत व करीत राहतील. अशा प्रकारिा भाषिािा 
साराशं होता. ते भाषि मी येथे देत आहे : — 

 
“WHY INDIAN LABOUR IS DETERMINED TO 

WIN THIS WAR?” 
DR. B. R. AMBEDKAR, 

M.A., Ph.D., D.Sc., 
Barrister-at-Law. 

 
(Broadcast Talk from the Bombay Radio Station 

on 9th November, 1942). 
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x 
 

Delhi Printing Works, Delhi. 
 
“There is to be a series of broadcasts by persons who are connected with and interested 

in Labour. My talk to-night is the first of this series, the subject of my talk is of a general sort. It is 
to serve as an introduction to the series, the title I have chosen for the subject is ‘Why Indian 
Labour is determined to win this War.’ There is one fact which must arrest the attention of all. | It 
relates to the attitude of Indian Labour towards the War. In the midst of this sudden surge of 
non-co-operation with and opposition to the war effort which we are witnessing in India, Labour 
has been actively co-operating in the prosecution of the war. Of this there can be no question. 
This, labour has done and is determined to do notwithstanding the many efforts that are being 
made to dissuade it from doing.  

 
During the war Labour has secured many gains and will no doubt secure many more. As 

pointed out by me recently, Labour has obtained security through legislation. It has obtained the 
right to safety, care and attention, through the conditions of welfare which have been enforced 
by the Central Government upon the Employees for the benefit of Labour. But, if Labour is 
determined to do its utmost to accelerate war effort, it is not simple because of the lure of these 
immediate gains. There are other and stronger reasons which are at the base of this 
determination. Labour is not content with securing merely fair conditions of work. What Labour 
wants is fair conditions of life. Let me explain what Labour means by fair conditions of life (page 
1). 

 
Labour wants liberty. There is perhaps nothing new in this. What is new is Labour’s 

conception of liberty. Labour’s conception of liberty is not merely the negative conception of 
absence of restraint. Nor is Labour’s conception of liberty confined to the mere recognition of the 
night of the people to vote. Labour’s conception of liberty is very positive. It involves the idea of 
Government by people. Government by people, in the opinion of Labour, does not mean 
Parliamentary Democracy. Parliamentary Democracy is a form of Government in which the 
function of the people has come to vote for their masters and leave them to rule. Such a scheme 
of Government, in the opinion of Labour, is a travesty of Government by people. Labour wants 
Government which is Government by the people in name as well as in fact. Secondly, liberty as 
conceived by Labour includes the right to equal opportunity and the duty of the State to provide 
the fullest facilities for growth to every individual according to his needs. 
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Labour wants equality. By equality Labour means abolition of privileges of every kind in 
law, in the civil service, in the Army, in taxation, in trade and in industry. In fact ihe abolition of all 
processes which lead to inequality.  

 
Labour wants Fraternity. By fraternity it means an all pervading sense of human 

brotherhood, unifying all classes and all nations, with “peace on earth and goodwill towards 
man” as its motto. 

 
These are Labour’s ideals, they constitute the New Order, the establishment of which 

alone can save humanity from destruction. How can this New Order be established if the Allied 
Nations lose the (page 2) war? That is the supreme question which Labour knows it would be 
fatal to shirk or to avoid. Can this New Order be established by sitting idle and refusing to fight? 
Labour believes that Victory for the Allied Nations is the only hope of such a New Order coming 
into being. If the Allies fail, sure enough there will be a New Order. But the New Order will be no 
other than the Nazi Order. It will be an Order in which liberty will be found to be suppressed 
equality denied, and fraternty expurgated as a pernicious doctrine. 

 
This is by no means the whole of the Nazi New Order. There are parts of the Nazi Order 

which must compel every Indian to give anxious thought to its dangers, no matter what his 
religion, his caste and his political faith. The most important part is the one which enuncintes the 
creed of racial gradation. This is the principal dictum in the Nazi Order. The Nazi regard the 
German Race as the Race of Supermen. They are pleased to place the other White Races below 
the German race. But to the Brown Races — and Indians are included in this category — they 
give the last place in the gradation. As though this is not humiliating enough, the Nazis have 
declared that the Brown Races shall be the serfs of the German and the White Races, They are 
not to have education, they are not to have any liberty — political or economic. The fury with 
which the British Government has been denounced by Hitler in has Mien Kamf for having given 
Indians education and political liberty, is quite well-known. The Nazi ideology is a direct menace 
to the liberty and freedom of Indians. Given this fact, there is the strongest reason why Indians 
should come forward to fight (page 3) Nazism. No one compares the Nazi Order with the New 
Order which labour has in view, can have any doubt that Labour has in view, can have any doubt 
that Labour, in making up its detemiantion to fight for the Allies and to defeat and destroy 
Nazism, has taken up a position which is the only position which all sensible people can take. 

 
There are, however, people who refuse to take this view. 
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There are some who think that they do not mind a Nazi Victory and the coming of the New 
Nazi Order. Fortunately, not many of these are to be found in the country. Those who take this 
view are not serious themselves. Nobody takes them seriously. They are embitttered politicians 
who will not be satisfied unless they are allowed to disstate their way and whose motto is “all or 
nothing”. 

 
There are pacifists who argue that all wars are wrong. They argue that the troubles of 

world are largely due to the wars that have devastated and deraced human civilization which men 
have built up at the cost of so much human effort. This is true. But in spite of all this. Labour 
refuses to accept pacifism as a principle of life. Wars cannot be abolished by merely refusing to 
fight when attacked. Peace obtained by surrender to the forces of violence is not peace. It is an 
act of suicide for which it is difficult to find any justification. It is a sacrifice of all that is noble and 
necessary for maintaining a worthy human life to the forces of savagery and barbarism. Surrender 
is not Labour’s way to abolish war. Only two things will, in the opininn of Labour, abolish war. 
One is to win the war and the other is to establish a just peace. In the view of Labour both are 
equaly important. Labour holds that the (page 4) origin of war does not lie in man’s thirst for 
blood. The origin of war is to be found in the vile peace that victors often impose upon the 
vanquished. According to Labour, the duty of the pacifist is not to sulk and to refuse to fight 
when war is on. Labour believes that the duty of the pacifist is to be active and alert both when 
the war is on and also when the terms of peace are being forged. The pacifist fails to do the right 
thing at the right time. The pacifists are active against war when war is on. They are Inactive and 
indifferent when the war is over and peace Is being made. In this way pacifists lose both, war as 
well as peace. If Labour proposes to fight this war, it is because pacifism is not the Labour’s way 
of abolishing war. 

 
There are pessimists who say that there is no guarantee that victory will be followed by a 

New Order. There is perhaps room for this pessimism. The New Order, which is the ideal of 
labour, has Its roots in the French Revolution. The French Revolution gave rise to two principles 
— the principle of self-government, and the principle of self-determination. The principle of self-
government expresses the desite of the people to rule itself rather than be ruled by others 
whether rulers be absolute monarchs, dictators, or privilleged classes. It is called ‘democracy’. 
The principle of self-determination expresses the desire of a people united by common ideals and 
common purposes to decide, without external compulsion, its political status whether 
independence, inter-dependence, or Union with other peoples of the world. This is called 
nationalism. The hope of humanity was centres on the fructification of these principles. 
Unfortunately (page 5) after a lapse of nearly 140 years, these principles have failed to take 
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roots. The old regime has continued either in all its nakedness or by making sham concessions to 
these two principles. Barring a few countries, there was neither self-government nor self-
determination in the world. All this of course is true. But this is no argument against the attitude 
taken by Labour, namely that the preliminary condition for the establishment of the New Order is 
Victory over the forces of Nazism. All that this means is that Labour must be more vigilant and 
that the war must not stop with Victory over Nazis, but there must be no peace unless there is 
Victory over Old Order where ever it is found. 

 
More serious opponents of Labour are, of course, the Nationalists. They accuse labour of 

taking an attitude which is said to be inconsistent and injurious to Indian nationalism. Their 
second objection is that Labour agrees to fight for war without getting any assurances about 
India’s independence. These are questions so often posed and so seriously argued that it is 
necessary to state what Labour thinks of them. As to nationalism, Labour’s attitude is quite 
clear, Labour is not prepared to make a fetish of nationalism. If nationalism means the worship of 
the ancient past — the discarding of everything that is not local in origin and colour — then 
Labour cannot accept nationalism as its creed. Labour cannot allow the living faith of dead to 
become the dead faith of the living. Labour will not allow the ever expanding spirit of man to be 
strangled by the hand of the past which has no meaning for the present and no hope for the 
future; nor will it allow it to be cramped in a narrow jacket of local particularism. (page 6). Labour 
must now insist upon constantly renovating the life of the people by being ever ready to borrow in 
order to repair, transform and recreate the body politic. If nationalism stands in the way of this 
re-building and reshaping of iife, then Labour must deny nationalism. 

 
Labour’s cread is internationalism. Labour is interested in nationalism only because the 

wheels of democracy — such as representantive Parliaments, responsible Executive. 
constitutional Conventions, etc., — work better in a community united by national sentiments. 
Nationalism to labour is only a means to an end. It is not an end In itself to which Labour can 
agree to sacrifice what it regards as the most essential principles of life. 

 
As to independence Labour fully recognize its importance. But Labour thinks that there is 

a wrong approach to the question of independence and a misunderstanding about its 
importance. The independence of a nation exhypothesis does not tie it up to any particular form 
of Government or organisation of society. External independence is quite compatible with internal 
slavery. Independence means nothing more than that a nation has liberty to determine its form of 
Government and its social order without dictation from outside. The worth of Independence 
depends upon the kind of Government and the kind of society that is built up. There is not much 
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value in independence if the form of Government and the order of society are to be those against 
which the world is fighting today.. Labour thinks that more emphasis ought to have been placed 
on New India and less on ‘Quit India.’ The appeal of a New India with a New Order is bound to be 
(Page 7) greater than the appeal of independence. Indeed the vision of a New Order in a New 
India would very greatly strengthen determination to win freedom. Such an approach would 
certainly have stopped the many embarrassing questions which are being asked, namely, 
freedom for what and freedom for whom. 

 
Secondly, immediate realisation of independence as a condition for a support to the war 

effort. Labour finds it difficult to understand. This condition marks a sudden development in the 
attitude of some people to the war effort, and could be justified only if there was any sudden 
conspiracy to rob India of her right to freedom. But there is no evidence of any such conspiracy. 
Nor can such a conspiracy, if there were any, succeed no matter who the ccnspirators are. In the 
view of Labour no on can deprive India of her night to freedom if she demands it with the 
combined strength of a united people. If India’s independence is In the balance, it is because of 
disunity among Indians. The enemies of India’s independence are Indians and no others. 

 
Labour’s attitude to this war is framed after a full realization of what is involved in the war. 

Labour is aware that it must win both, war as well as peace, if war is to be banished from the 
world. Labour is aware that it is not enough to defeat the Nazis and to destroy the possibilities of 
the New Nazi Order coming into being. Labour is aware that, if thus is a war against the New 
Nazi Order, it is not a war for Old Order. It is a war on both the Old Order as well as the Nazi 
Order. Labour is aware that the only compensation for the cost of this war is the establishment of 
a New Order in which liberty, equality (page 8) and fraternity, will not be mere slogans but will 
become facts of life. But the question of all questions is how can the hope of this New Order 
materialise? On this question Labour is quite emphatic Labour insists that for the materialization 
of all these ideals there is one condition that is primary and that is success In the war. Without 
success in the war there can be no self-government and self-determination for India. Without 
victory in the war, independence will be an idle twaddle. This the reason why Labour is 
determined to win this war. 

 
This war is full of potentialities for good. It promises to give birth to a New Order. Labour 

finds that this war is different from other wars. There are two features which distinguish it from 
other wars. In the first place. this war is not altogether a war for the division of the world’s 
territory amongst the most powerful nations of the world as the preceding wars have been. In this 
war, the division of the world’s territory is not the only cause. This is a war in which there is a 
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conflict of ideologies relating to the forms and systems of Government under which humanity is to 
live. In the second place, this war is not altogether a mere war as other wars have been. Its 
object is not merely to defeat the enemy, to march on to his capital and to dictate a peace. This 
war besides being a war is also a revolution — a revolution which demands a fundamental 
change in the terms of associated life between man and man and between nation and nation. It is 
a revolution which calls for a revision of the terms of associated life — a replanning of the society. 
In this sense it is a people’s war, and if it is not, it could and should be made into a people’s war. 
Given these facts, Labour cannot be indifferent to this war (page 9) and to its outcome. Labour 
is aware how the efforts in the past for the establishment of a New Order have been frustrated 
time and again. That is because democracy. after it was brought into being, was left in Torry 
hands. If the people of the world take care to see that this mistake is not committed again in 
future, Labour believes that by fighting this war and establishing the New Order the world can be 
made safe for democracy. 

 
The country needs a lead and the question is who can give this lead. I venture to say that 

Labour is capable of giving to the country the lead it needs. Correct leadership apart from other 
things, requires idealism, and free thought. Idealism is possible to the Aristocracy, though free 
thought is not. Idealism and free thought are both possible to Labour. But neither idealism nor 
free thought is possible to the Middle-Class. The Middle-Class does not possess the liberality of 
the Aristocracy, which is necessary to welcome and nourish an ideal. It does not possess the 
hunger of the New Order, which is the hope on which the laboring classes live. Labour, 
therefore, has a very distinct contributon to make in bringing about a return to the same and safe 
ways of the past which Indians had been pursuing to reach their political destiny. Labour’s lead 
to India and Indians is to get into the fight and be united. The fruits of Victory will be 
independence and a New Social Order. For such a Victory all must fight. Then the fruits of Victory 
will be patrimony of all, and there will be none to deny the rights of a united India to share in that 
patrimony. (page 10).” 

 
✿ ✿ ✿ 
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खंि ९ 
 

प्रकरि ७ 
 

व्हाईसरॉयच्या मंणत्रमंिळातं (पुढे चालू) 
 
गाधंीजींनी व्हाईसरॉय यानंा १४–८–४२ ला येरवाड्याच्या (प िे) त रंुगातून पत्र पाठवनू, प्रहदी 

राजकीय पचरस्ट्स्थतीबद्दल काँगे्रसिी भचूमका स्पष्ट केली. त्यानंतर त्या दोघामंध्ये बराि पत्रव्यवहार झाला. पि 
कोिीही आपल्या तत्त्वापासून मागे सरण्यास तयार होईना. गाधीजींिा त रंुगवास, प्रहद–छोडो िळवळ आचि 
य द्धािी साम ग्री प्रहद स्थानातूंन समरागंिावर नेण्यािी सरकारिी धडपड, याम ळे प्रहदी राजकीय वातावरिात 
जी एक अभेद् प्रभत उभी राचहली, ती लवकर नष्ट करा; अशी सवस पक्षािंी मागिी असताहंी सरकार त्याबद्दल 
अन कूल मत प्रदर्मशत करीत नाही, हे पाहून काहंी प ढाऱं्यानंा संताप आला. त्यानंी आपल्या परीने हा संताप 
व्यक्त केला. सर सी. पी. रामस्वामी अय्यर यानंी व्हाईसरॉयच्या कायसकचरिीतील आपल्या सभासदत्त्वािा 
(Member of Information and Broadcasting) राजीनामा चदला व तो व्हाईसरॉयनी २१ ८ ४२ ला 
स्वीकारला. डॉ. श्यामाप्रसाद म कजी यानंी आपल्या र्फडिीस पदािा राजीनामा १६–११–४२ ला चदला. तोही 
व्हाईसरॉयनी स्वीकारला. (India Unreconciled pp. 59 to 100). गाधंीजींनी २१ चदवसािें उपोषि १०–२–
४३ ला स रू केले तेव्हा ंसर होमी मोदी, श्री. नलीनी रंजन सरकार, श्री. एस. एस. आिे यानंी राजीनामे चदले 
तेव्हा श्री. व्ही. व्ही काचलकर यानंी १५–२–४३ ला कौंचसल ऑर्फ स्टेट मध्ये असा ठराव आिला की, सरकारने 
गाधंीजींना त रंुगातून ताबडतोब म क्त कराव,े आचि राजकीय पेि प्रसंग सोडवनू देशात िागंले वातावरि 
चनमाि कराव.े या ठरावावर कडक्यािा उहापोह झाला. गृहमंत्री चम. रेचजनाल्ड मकॅ्सवले यानंी सरकारिी 
बाजू माडूंन ठरावाला चवरोध केला. अचखल प्रहदी प ढाऱ्याचं्या पचरषदेत गाधंीजींना लौकर त रुगातून म क्त करा 
असा ठराव संमत करून तो सरकारकडे पाठचवला. सवस राजकीय पक्षाचं्या प ढाऱ्यानंी या बाबतींत २१–२–४३ 
ला चम. िर्मिल यानंा तार पाठचवली. चम. िर्मिलिे नकारात्मक उत्तर २२–८–४३ ला आले. गाधंीजींनी २१ 
चदवसािें उपोषि ३–३–४३ ला सोडले. त्यािें उपोषि यशस्वी झाले, याबद्दल त्यानंा जगातंील बह तेक थोर 
व्यक्तींकडून अचभनंदनपर पते्र आली. ‘आम्हाला गाधंीजींिी भेट, त रंुगात ३१–३–४३ ला घेऊं द्ा,’ अशी 
चवनंती करण्यासाठीं म ंबईत सवस पक्षीय प ढाऱ्यािंी पचरषद ९ व १० मािस १९४३ ला भरली व तीत मंजूर झालेला 
ठराव म ंबई व प्रहदी सरकारकडे पाठचवला. पि सरकारने आपले धोरि बदलले नाही. पे्रचसडेंट रूझवले्ट यािंा 
वैयस्ट्क्तक प्रचतचनधी चर्फचलप्स यानंा गाधंीजीबरोबर येरवड्याच्या त रंुगात ििा करून त्यािें य द्धाला साहाय्य 
करण्याबद्दल मन वळचवण्यािा ध्यासं लागलेला होता. सरकारने २५–४–४३ ला चम. चर्फचलप्स यािंी चवनंती 
नाकारली. गाधंीजीनी श्री. जीना यानंा त रंुगातून २६–३–४३ ला पत्र चलचहले ते सरकारने प ढे जाऊ चदले 
नाही. याप्रमािें राजकीय पेिप्रसंग सोडचवण्यासाठी जी भचूमका प ढारी व इतर लोक तयार करंू पहात होते 
त्यािें सवस प्रयत्न सरकारने हािून पाडले. (India Unreconciled, pages 51-180) 
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न्यायमूती महादेव गोप्रवद रानडे याचं्या १०१ वी जयंतीचप्रत्यथस भारत सेवक समाज, (Servants of 
India Society) प िे, या संस्थेने प ण्यातील आपल्या गोखले मेमोरीयल हॉलमध्ये जानेवारी १९४३ मध्ये एक 
मोठा समारंभ केला. त्या समारंभात बाबासाहेबानंी भाषि कराव ेयाबद्दल त्यानंा ‘डेक्कन सभा ऑर्फ पूना’ या 
संस्थेने आमंत्रि चदले. बाबासाहेबानंी भाषिािा चवषय ‘रानडे, गाधंी आचि जीना’ असा घेतला. भाषि १८ 
जानेवारी १९४३ ला झाले. बाबासाहेबािें भाषि ऐकण्यासाठी हॉलमध्ये श्रोत्यािंी खच्चनू गदी झाली होती. 

 
रानडे, गाधंी आचि जीना या चतघातं चविारवतं आचि व्यवहारी राजकारिी कोि होते, ही मध्यवती 

कल्पना भाषिात ठेवनू बाबासाहेबानंी त्या कल्पनेिा तारतम्य दृष्टीने चवस्तार केला. आचि त्यानंी असे दाखचवले 
की रानडे हे गाधंी आचि जीना याचं्यापेक्षा र्फार श्रेष्ठ दजािे राजकारिी आचि चवद्वान प रुष होते. रानडे १६ 
जाने. १९०१ साली चदवगंत झाले, तेव्हा ंसातारा हायस्कूलला स ट्टी चमळाली होती. तेव्हा ं रानडे यािें नाव 
आपि प्रथम ऐकले, अशी बाबासाहेबानंी एक आठवि साचंगतली त्यावळेी ते हायस्कूलमध्ये पचहलीत (इंग्रजी) 
होते. अस्पृश्यानंा लष्ट्करात घेऊ नये असा चब्रचटश सरकारने १९१२ मध्ये चनिसय घेतला. त्या चनिसयाचवरुद्ध 
महार चमचलटरी पेन्शनसस लोकानंी सरकारला अजस करण्यािे ठरचवले. तो अजस न्या. रानडे यानंी तयार केला. 
त्याचं्या या कृत्याबद्दल महार पेन्शनसस नेहमी आदरय क्त उद्गार काढीत असत, अशी द सरीही आठवि 
बाबासाहेबानंी त्यावळेी साचंगतली. कायाबद्दल कळकळ, तळमळ आचि प्रामाचिकपिा हे सद्ग ि ज्या प रुषाच्या 
अंगात आहेत, तो प रुष मोठा मानला जातो. तो या सद्ग िामं ळे, समाजातंील अचनष्ट िालीरीती नष्ट करतो 
आचि समाजाला सन्मागावर आिून सोडतो. रानड्याचं्या आगोदरिा काळ म्हिजे ब्राह्मिी सते्तिा होता. त्या 
सते्तने प्रहद समाज अत्यंत हीन, दीन आचि मानचसक, शाचरचरक, बौस्ट्ध्दक, नैचतक व अध्यास्ट्त्मक बाबतीत द बसळ 
आचि चनःसत्व करून टाकलेला होता. ब्राह्मिािें हे, प्रहद समाजाला आत्मघातकी असिारे विसस्व धमाच्या 
नावंाखाली सरास िालत होते. यासाठी त्यानंी प रािे व शासे्त्र चलचहली ती प्रहद समाजाला नागचवण्यासाठी आचि 
ल बाडण्यासाठी! आपली इच्छा मृत करण्यासाठी, ब्राह्मि राक्षसी उपाय योजीत असत. त्यानंा प्रहदू जर इस्ट्च्छत 
धन, धान्य, अगर इतर वस्तू देण्यास नकार देत असतील तर ब्राह्मि िाकू अगर वस्तऱ्याने स्वतःच्या अंगावर 
जखमा करून ते प्रहदूकडून जबरीने काढून घेत. प्रसंग पडल्यास चवषप्रयोग करून दात्याचं्या घरासमोर प्राि 
देण्याच्या ते धमक्या देत. दात्याचं्या अंगिात लाकडािंा कूड उभारून त्यावर म्हाताऱ्या ब्राह्मि चस्त्रला बसवीत 
आचि दात्याला धमकी देत की मला ती वस्तू दे नाही तर क डाला आग लावनू ही म्हातारी जाळून टाकतो; 
त्यािे (ब्रह्महते्तिे) पाप त ला लागेल. स्वतःिी बायको आचि म ले दात्याचं्या अंगिातं उभी करून बाह्मि त्याला 
म्हित असे, माझी इस्ट्च्छत वस्तू दे; नाही तर या सवांिा चशरच्छेद करतो; त्यािे पाप त ला लागेल. दात्याचं्या 
उंबरठ्यावर बसून इस्ट्च्छत वस्तू चमळेपयंत धरिे धरिे, हाही एक ब्राह्मिािंा जालीम उपाय होता. ब्राह्मिेत्तर 
प्रहदू चस्त्रयािंा उपभोग घेण्यािी वचहवाटही ब्राह्मिानंी िालू केली. काचलकत, झामोचरन याचं्या राजवाड्यातं ही 
प्रथा प ष्ट्कळ चदवस िालू होती. ब्राह्मिाने स्वतःच्या पत्नीशी संभोग केला तर ती पचवत्र होते असा समज 
समाजात रुढ झाला. त्याम ळे वल्लभ पंथ आचि इतर धार्ममक पंथ याचं्यात ही रूढी स रू झाली.  
(“The Brahmin systematically preyed on society and profiteered in Religion. The Puranas and 
Shastras which he manufactured in tons are a treasure trove of sharp practices which the 
Brahmins employed to befool, beguile and swindle the common mass of poor, illiterate and 
superstitious Hindus. It is impossible in this address to give references to them. I can only refer to 
the coercive measures which the Brahmins bad sanctified as proper to be employed against the 
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Hindus to the encashment of their rights and privileges. Let those who want to know read the 
preamble to Regulation XXI of 1795. According to it whenever a Brahmin wanted to get anything 
which could not be willingly got from his victim, he resorted to various coercive practices. 
accelerating his own body with knives and razors or threatening to swallow some poison were 
the usual tricfis he practised to carry out his selfish purposes. There were other ways employed 
by the Brahmin to coerce the Hindus which were as extraordinary as they were shameless. A 
common practice was the erection in front of the house of his victim of the Koorh,......) — a 
circular enclosure in which a pile of wood was placed within the enclosure an old woman was 
placed ready to burnt in the Koorh if his object was not granted. The second desire of such a 
kind was the placing of his women and children in the sight of his victim and threaten to behead 
them. The third wns the Dhurna-starving on the doorstep of the victim. This is nothing. Brahmi’s 
had started making claims for a right to deflower the women of non-Brahmins. The practice 
provided in the family the Zumorin of Calicut and among the Vallabhachari sect of Vaishnavas. 
What depths of degradation the Brahmins had fallen to! If as the Bible says, the salt has lost its 
flavour wherewith shall it be salted? No wonder the Hindu Society had its moral bonds loosened 
to a dangerous point. The East India Company had in 1819 to pass a regulation (Vll of 1819) to 
put a stop to this moral degeneracy. The preamble to the Regulation says that women were 
employed wholesale to entice and take away the wives or female children for purposes of 
prostitution, and it was common practice among husbands and fathers to desert their families 
and children. Public consience there was none, and in the absence of conscience it was futile to 
expect moral indignation against the social wrongs. Indeed the Brahmins were enjoyed in 
defending every Wrong for the simple reason that they lived on them. They defended 
untouchability which condemned millions to the lot of the helot. They defended castes, they 
defended female child marriage and they defended enforced widowhood — the two great props 
of the Caste System. They defended the burning of the widows, they defended the social system 
of graded inequality with its rule of hypergamy which led the Rajputs to kill in their thousands the 
daughters that were born to them. What shames! What wrongs! Can such a Society show its 
face before civilized nations? Can such a society hope to survive? Such were the questions 
which Ranade asked. He concluded that on only one conditions it could be saved — namely 
regorous social reform.” pp. 29-31). 

 
अशा तऱ्हेच्या अधःपाताच्या कदसमातं रुतून बसलेल्या प्रहद समाजाला प्रथम वर काढिे, हा उपाय त्या 

समाजाला राजकीय स्वातंत्र्य देण्याअगोदर योजला तरि त्या समाजाला राजकीय स्वातंत्र्यािा आस्वाद घेता 
येईल. ज्या समाजातील बह जन समाजाला कसलेही स्वातंत्र्य नाही, वा अचधकार नाहीत त्या समाजाला 
राजकीय स्वातंत्र्यािा काय उपयोग? ते राजकीय स्वातंत्र्य पूवीच्याि मूठभर अचधकारारूढ जातीला म्हिजे 
ब्राह्मिानंा उपभोगता येईल. मग ते ब्राह्मि बह जन समाजावर कायमिी आपली पकड बसवतील. अशी 
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प्रहद समाजातं जर स्ट्स्थती उत्पन्न झाली तर प्रहद स्थान देशातं सवाचधकाचरत्वािे (ह कूमशाही) राज्य स रू होईल. 
ब्राह्मि समाज तरी सामाचजक नीचतमते्तिी उपासना करीत होता काय? धार्ममक सते्तच्या जोरावर ब्राह्मि लोक 
बह जन समाजािी चपळविकू करीत होते. प्रहद समाजातं सामाचजक, धार्ममक आचि सासं्कृचतक समता नव्हती. 
त्याम ळे तो समाज जाचतभेदानंी चखळचखळा झालेला होता. ही स्ट्स्थती प्रथम स धारिे जरूर होते. मग राजकीय 
स धारिेकडे वळिे प्राप्त होते. अशी तकस श द्ध चविारसरिी रानड्यािंी होती; म्हिून ते राजकीय स धारिेपेक्षा 
सामाचजक स धारिेला महत्व देत होते.  

 
“Ranade argued that there were no rights in the Hindu Society what the moral sense of 

man could recognize. There were privileges and disabilities, privileges for a few and disabilities 
for a vast majority. Ranade struggled to create rights. Ranade wanted to vitalize the concience of 
the Hondu Society which had become moribund as well as morbid. Ranade aimed to create a 
real social democracy, without which there could be no sure and stable politics. The conflict was 
between two opposing points of view and it centred round the question, which is more important 
for the servival of a nation, political freedom or strong moral fiber. Ranade took the view that 
moral stamina was more important than political freedom. This was also the view Lucky the great 
historian who after a careful and comparative study of history came to the conclusion that : “The 
foundation of a Nation’s strength and prosperity is laid in pure domestic life, in commercial 
integrity, in a high standard of moral worth, and of public spirit. ln simple habits, in courage, 
uprightness, and certain soundness and moderation of judgement which springs quite as much 
from character as from intellect. If you would form a wise judgement of the future of a nation, 
observe carefully whether these qualities are increasing or decreasing. Observe carefully what 
qualities count formost in public life. Is character becoming of greater or less importance? Are 
the men who obtain the highest posts in the nation men of whom in private life, irrespective of 
party competent judges speak with genuine respect? Are they of sincere convictions, consistent 
lives and indisputable integrity? It is by observing this current that you can best cast the 
horoscope of a nation? 

 
Ranade not only wise but he was also logical. He told his opponents against playing the 

part of Political Radicals and Social Tories. In clear and unmistakable terms he warned them by 
saying: — 

 
“You cannot be liberal by halves. You cannot be liberal in politics and conservative in 

Religion. The heart and the head must go tother. You cannot cultivate your intellect enrich your 
mind, enlarge the sphere of your political rights and privileges, and at the same time keep your 
heart closed and cramped. It is an idle dream to expect men to remain enchained and enshacked 
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in their own superstition and social evils, which they are struggling hard to win rights and 
privileges from their rulers. Before long these vain dreams will find their dreams lost.  

 
Experience has shown that these words of Ranade have been true, even prophetic” (pp. 

37-39). 
 
राजकीय स धारिा घडवनू आिण्यासाठी जे लोक प्रयत्न करीत होते. त्यानंा सरकारकडून त्रास होत 

होता; पि समाजाकडून त्यािंा गौरव होत होता. सामाचजक स धारिा घडवनू आिण्यासाठी जे लोक झटत 
होते त्यानंा समाजाकडून जाचतबचहष्ट्कार वगैरे उपायानंी अतोनात त्रास होत होता. हा त्रास सहन करून 
सामाचजक स धारिा घडवनू आिण्यासाठी जे लोक झटत होते त्यािंी संख्या र्फार थोडी होती. कारि या 
त्रासाचं्या अस्ट्ग्नक ं डात आपली आह ती देिारे ध्येयवादी लोक थोडेि असतात. राजकीय के्षत्रात सरकारकडून 
त्रास झालेल्या लोकानंा हौतात्म्य प्राप्त करून देऊन समाज त्यािंा गौरव करीत असे. याम ळे राजकीय के्षत्रात 
जास्त लोक पडले. अशी पचरस्ट्स्थती असतानंा रानड्यानंी सामाचजक स धारिेिे प्रशग र्फ ं कले. त्यानंी सामाचजक 
स धारिेिे मागस आचि उपाय चवशद करून दाखचवले. समाजाने या सन्मागाने जाऊन आपली प्रगती करून 
घेतली पाचहजे, हे रानड्यानंी जीव तोडून साचंगतले. अस्पृश्य समाज, प्रहद  चस्त्रया आचि ब्राह्मिेत्तर लोक हे 
आपल्या भोगािंी आचि उपभोगािी केवळ साधने होत, असे ब्राह्मिानंी मानून त्यािें समाजातंील सामाचजक 
जीवन पश त ल्य केलेले होते. याचवरुद्ध िळवळ करण्यासाठीं रानडे यानंी सामाचजक स धारिा पचरषद स रु 
केली. या पचरषदेच्या िळवळीम ळे सामाचजक स धारिेला अन कूल वातावरि उत्पन्न झाले. प्रचतकूल वातावरि 
उत्पन्न करण्यािी िळवळ ब्राह्मिातंील प्रचतगामी चविाराचं्या लोकानंी केली. तेलंग, चिपळूिकर आचि चटळक 
हे या चवरोधकािे प ढारी होते. त्यानंी रानडे व त्यािें सहकारी याचं्यावर कट  टीका केली. रानडे, त्याचं्या 
चटकेला अगर पाताळयतं्री चवरोधाला भ्याले नाहीत. त्यानंी सामाचजक स धारिेिी िळवळ चधम्मेपिाने पि 
अत्यत कळकळीने आचि प्रामाचिकपिे िालवनू त्या िळवळीिी वाढ केली. समाजातील ज नी घाि नष्ट करून 
सामाचजक श्रेंष्ठ दज्यािी चनचतमत्ता चनमाि करिे हे रानड्यािें ध्येय होते. ‘Ranade’s aim was to cleanse 
the old order if not to build a new one........... improving the moral tone of Hindu Society.’) 

 
गाधंी आचि जीना यानंी समाचजक स धारिेपेक्षा राजकारिावर ज्यास्त भर चदला. ते दोघेही 

आत्मकें द्रीय होते. त्याचं्या अहंकाराला सीमा नव्हती. ते स्त तीिे िहाते आचि टीकेिी वैरी होते. राजकारि हे 
त्यािें स्वतःच्या मालकीिे हत्यार होते. ते स्वतःला स्वयभं ूसमजत. ते परस्परानंा कमी लेचखत असत. त्याचं्या 
या द ग सिामं ळे प्रहदी राजकारिाला व्यापारािे स्वरुप प्राप्त झाले. या व्यापारी स्वरुपाला प्रहद राजकारिी प रुष 
प्रम ख्याने कारिीभतू झाले. हे व्यापारी स्वरूप म्हिजे राजकीय गचलच्छ अधःपात होय. (“Indian politics, at 
any rate the Hindu part of it. instead of being spiritualised has become grossly commercialised so 
much so that it has become a byword for curruption.” p. 50) गाधंी आचि जीना यानंी आपल्या य 
द ग सिामं ळे प्रहदी राजकारिाला अचनष्ट वळि लावले. त्याम ळे परस्परामधील देवािघेवाि करण्याच्या 
राजकारिातील प्रम ख तत्त्वाला प्रहद स्थानात वाव राचहला नाही; ही प्रहदी राजकारिािी र्फार मोठी हानी 
झालेली आहे. (“They will not meet except on preposterous conditions. Jinnah insists that Gandhi 
should admit that he is a Hindu. Gandhi insists that Jinnah should admit that he is one of the 
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leaders of the Muslims. Never has there been such a deplorable state of bankruptcy of 
statemanship as one sees in these two leaders of India” p. 51). 

 
रानडे हे गाधंी आचि जीना याचं्यापेक्षा मोठे ब चद्धमान आचि चवद्वान होते. पि ते आत्मचनष्ठ व अहंमन्य 

नव्हते. ते अत्यतं नम्र आचि शालीन होते. (‘His intellectual attainments could have justified any amount 
of pride, may even insolence. But he was the most Modest of men’ p.52) रानड्यानंी उदारमतवादी 
राजकीय पंथ चनमाि केला. ते सनदशीर साधनािंा अवलंब करीत असत. सदर पंथ प ढील काळात इतका 
सरकार धार्मजिा बनला की जहाल पंथातील लोकानंी त्याला मवाळ हे साथस नाव चदले. या मवळा पंथाने 
रानड्याचं्या राजकीय तत्वज्ञानािा चविका केला. हा पंथ आपल्या द षकृत्यानी हास्यास्पद झाला (पान ७२) 
त्यात रानड्यािंा दोष काय? रानड्यानंी तत्व ेसाचंगतली. त्यािा पाठप रावा िागंल्या रीतीने केला नाही. पि 
रानडे हे राजकारिापेक्षा सामाचजक स धारिेला र्फार महत्व देत. ते धंदेवाईक राजकरिी नव्हते. (“Ranade 
was principally a social reformer. He was not a politician in the sense of one who trades in 
politics.” p. 53). गाधंी आचि जीना हे धंदेवाईक राजकारिी प रुष होत. राजकारिाप ढे त्यानंा कशािीही 
प्रकमत वाटत नव्हती. रानडे सामाचजक स धारिा ही राजकारिािी जननी मानीत होते. हा त्यािा दृष्टीकोन 
शास्त्रश द्ध होता. समाज स धारून तो बळकट झाला तर तो स्वातंत्र्याला लायक होईल, अशी रानड्यािंी 
चविारसरिी होती. म्हिून ते गाधंी व जीना याचं्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतात. अमेचरकेत प्रथम भरीव सामाचजक स धारिा 
झाली व त्याम ळे ते संघचटत होऊन स्वातंत्र्यचप्रय झाले. अमेचरकेिे श्रेष्ठ अध्यक्ष अब्राहम प्रलकन म्हित असत 
की, य रोप, आचशया आचि आचफ्रका खंडातील सवस सैन्य एकत्र केले व त्यािे सेनापचतपद नोपोचलयन 
बोनापाटसला चदले; तरी ते सैन्य अमेचरकेच्या भमूीवर एक पाऊल, एक क्षिभरही ठेऊ शकिार नाही; कारि 
अमेचरकन लोक स्वातंत्र्यािे वारे प्यालेले आहेत आचि ते त्याचं्या स्वातंत्र्यावर हल्ला करिाऱ्यानंा जमीनदोस्त 
करतील. (पा. ६७), अशा स्वातंत्र्याच्या आचि संघटनेच्या कल्पना प्रलकनने अमेचरकेला चदल्या व त्या 
अमेचरकन लोकानंी व्यवहारात आिल्या. रानड्यानंी प्रहद स्थानला, प्रहदी स्वातंत्र्याच्या खऱ्या (योग्य) कल्पना 
चदल्या. पि प्रहदी लोकानंी त्या व्यवहारात आिल्या नाहीत. यावरून त्या कल्पना बाद ठरत नाहीत. त्या 
कल्पना चिरंजीवी आहेत. मचॅझनी म्हिे, त म्ही मािसानंा ठार करू शकाल पि त म्हाला महत्वािी कल्पना ठार 
करता येिार नाही. (“You may kill men, you cannot kill a great idea.” p. 83). 

 
बाबासाहेबाचं्या भाषिािा साराशं येिेप्रमािे होता. तो वतसमान पत्रातून प्रचसद्ध झाला तेव्हा ं त्यावर 

अनेक प्रहदू तसेि म सलमान प ढारी आचि लेखक यानंी चनदसय हल्ल ेिढचवले. या भाषिातील काहंी भाग गाळून 
ते भाषि १९४३ साली प स्तक रुपाने म ंबईतील ठॅकर अडँ कंपनी चल. या प्रकाशना तरे्फ (‘Ranade, Gandhi 
and Jinnah, — Address Delivered on the 101st Birthday Celebration of Mahadeo Govind Ranade. 
Held on the 18th January 1943 in the Gokhale Memorial Hall, Poona; by The Hon’ble Dr. B. R. 
Ambedkar M.A., Ph.D., D.Sc., Barat-Law, Member, Governor General’s Executive Council”. या ं
शीषसकाने प्रचसद्ध केले. हे प स्तक बाबासाहेबािें आठव ेवाङ्मयीन आपत्य होय. पृष्ट संख्या ८५ प्रस्तावना पाने ५ 
प्रकमत चदलेली नाही.) प स्तकािी भाषाशलैी स बक आहे. वाक्ये लहान लहान, पि शब्दािे प्रहार म्हिजे 
आस डािे र्फटकारे होत. ब्राह्मि–ब्राह्मिेतर प ढाऱ्यानंी भाषिावर चटकास्त्रािे प्रखर हल्ल ेिढचवले; या बद्दल 
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बाबासाहेबानंी प स्तकाच्या प्रस्तावनेत (१५ मािस १९३४३, २२, पृचश्वराज रोड, नवी चदल्ली) शवेटी खालील 
उद्गार काढलेले आहेत : — 

 
“I am condemned because I criticized Mr. Gandhi and Mr. Jinnah for the mess they have 

made of Indian politics, and in doing so I am alleged to have shown towards them hatred and 
disrespect. In reply to this charge what I have to say is that I have been a critic and must continue 
to be such such.. It may be I am making mistakes but I have always felt that it is better to make 
mistakes than to accept guidance and direction from others or to sit silent and allow things to 
deteriorate. Those who have accused me of having been actuated by feelings of hatred forget 
two things. In the first place this alleged hatred is not born of anything that can be called 
personal. If I am against that can be called personal. If I am against them it is because I want a 
settlement. I want a settlement of some sort and I am not prepared to wait for an ideal 
settlement. Nor can I tolerate any one on whose will and consent settlement depends to stand on 
dignity and play the Grand Moghul. In the second place, no one can hope to make any effective 
mark upon his time and bring the aid that is worth bringing to great principles and struggling 
causes if he is not strong in his love and his hatred. I hate injustice, tyranny, pompousness, and 
humbug, and my hatred embraces all those who are guilty of them. I want to tell my critics that I 
regard my feelings of hatred as a real force. They are the only the reflex of the love I bear for the 
causes I believe in and I am in no wise ashamed of it. For these reasons I tender no apology for 
my criticism of Mr. Gandhi and Mr. Jinnah, the two men who have brought India’s political 
progress to a standstill. 

 
The condemnation is by the Congress press, I know the Congress Press well. I attach no 

value to its criticism. It has never refuted my arguments. It knows only to criticise, rebuke and 
revile me for everything I do and to misreport, misrepresent and pervert everything I say. Nothing 
that I do, pleases the Congress Press. This animosity of the Congress Press towards me can to 
my mind not unfairly. be explained as a reflex of the hatred of the Hindus for the Untouchables. 
That their animosity, has become personal is clear from the fact that the Congress Press feels 
offended for my having criticised Mr. Jinnah who has been the butt and the target of the 
Congress for the last several years. 

 
However strong and however filthy be the abuses which the Congress Press chooses to 

shower on me I must do my duty. I am no worshipper of idols. I believe in breaking them. I insist 
that, I — if I hate Mr. Gandhi and Mr. Jinnah — I dislike them, I do not hate them — it is because 
I love India more. That is the true faith of a nationalist. I have hopes that my countrymen will some 



 अनुक्रमणिका 

day learn that the country is greater than the men, that the worship of Mr. Gandhi or Mr. Jinnah 
and service to India are two very different things and may even be contradictory of each other”. 

 
लीगिे समाधान केल्याचशवाय भारताला स्वातंत्र्य चमळिे अशक्य आहे, हा श्री. राजाजींनी आपला म द्दा 

वळेोवळेी भाषिातूंन माडंला. शवेटी त्यानंी म सलमानानंा जे पाचकस्तान द्ावयािे त्यािे स्वरुप नक्की केले व 
त्याबद्दिी आपली योजना ८-७-४४ ला जाहीर केली. प्रहद महासभा व शीख यानंी ती योजना रे्फटाळली. ही 
योजना पाचकस्तान संबंधीिा “सी. आर. र्फॉम्य सला” या नावाने प्रचसद्धीला आली. चतच्यातील म ख्य म दे्द असे : 
(१) भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागिीला लीगने कॉंगे्रला पाप्रठबा द्ावा (२) य द्ध संपेपयंतच्या मध्यंतर काळात जे 
मध्यवती सरकार चनमाि होईल ते काँगे्रस आचि लीग यािें होईल, (३) य द्ध संपल्यानंतर पाचकस्तानं व 
प्रहद स्थान असे देशािे भाग करण्यासाठी त्याचं्या सीमा ठरवाव्या, त्या ठरचवण्यासाठी एक कचमशन नेमाव,े (४) 
कचमशन ज्या चशर्फारशीं करील त्याप्रमािे पाचकस्तान व प्रहद स्थान याचं्या सीमा ठरवाव्यात आचि (५) 
चब्रचटशाकंडून भारताला संपूिस स्वातंत्र्य देण्यात आल्यानंतर पाचकस्तान व प्रहद स्थान याचं्या चनर्ममतीिी योजना 
हाती घ्यावी. 

 
‘सी. आर. र्फॉम्य सला’ यािे मूळ इंग्रजी स्वरूप असे होते : — 
 
‘The Rajaji Formula’ (July 8, 1944). Basis for terms of settlement between the Indian 

National Congress and the all-India Muslim League to which Gandhiji and Mr. Jinnah agree and 
which they will endeavour respectively to get the Congress and the League to approve: 

 
1) Subjects to the terms set out below as regards the Constitution for free India, the 

Muslim League endorses the Indian demand for Independence and will co-operate with the 
Congress in the formation of a Provisoinal Interim Government for the transitional period. 

 
2) After the termination of the War, a Commission shall be appointed for demarcating 

contiguous districts in the North-West and East of India wherein the Muslim population is in 
absolute majority. In the areas thus demarcated, a plebiscite of all the inhabitants held on the 
basis of adult suffrage or other practicable franchise shall ultimately decide in favour of forming a 
soveretgn state separate from Hindustan such decision shall be given effect to, without prejudice 
to the right of districts on the border to choose to join either state. 

 
3) It will be open all parties their of view before the plebiscite is held. 
 
4) In the event separation, mutual agreements shall be entered into for safeguarding 

Defence and Communications, and for other essential purposes. 
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5) These terms shall be binding only in case of transfer by British of full power and 
responsibility for the Government of India. (My Days With Gandhi, by Nirmal Kumar Bose, pp. 
31-32). 

 
लीगने जरी पाचकस्तानच्या योजनेने म सलमान समाजात िैतन्य आिले होते तरी चतच्या काहंी 

प ढाऱ्यानंा ‘पाचकस्तान चमळचविे’ ही साध्य होिारी घटना वाटत नव्हती. काँगे्रसला अडचवण्यासाठी 
पाचकस्तानंिी योजना चब्रचटशाचं्या हातात देऊन लीगने काँगे्रस व प्रहदू यानंा हा जबरदस्त खोडा घातलेला 
होता. लीगिे एक प ढारी तर चर्फरोझखान नून यानंी १९४६ च्या एचप्रलमध्ये असे उद्गार काढले होते की प्रहदू 
जर आम्हाला पाचकस्तान आचि स्वातंत्र्य देण्यास तयार होतील तर ते आमिे चमत्र आहेत, असे आम्ही समजू. 
जर चब्रचटश लोक ते (पाचकस्तात आचि स्वातंत्र्य) आम्हाला देतील तर ते आमिे चमत्र आहेत असे आम्ही समजू. 
आचि हे दोघेही ती आम्हास देिार नसतील तर रचशया देश आमिा चमत्रोत्तम आहे, असे आम्ही समजू. (‘If the 
Hindus give us Pakistan and Freedom then the Hindus are our best friends. But if neither will give 
it to Us, then Russia is our best friend’. Pakistan. p. 13, by Keith Callard). 

 
लीग व चतिे प ढारी यानंा पाचकस्तानिी संपूिस कल्पना १९४७ पयसत नव्हती आचि प ढाऱ्यामंध्ये 

पाचकस्तानच्या के्षत्राबद्दल एकमत नव्हते. परंत  म सलमानानंा पाचकस्तान हवे, या मागिीच्या प्रिारकी जोरावर 
लीगच्या प ढाऱ्यानंी म सलमानाचं्या राजकीय आकाकं्षाना उंि पातळीवर नेऊन हेलावत ठेवले, आचि 
म सलमानाचं्या प्रक्ष ब्ध मनोवृत्तींना प्रहदू काँगे्रस व चब्रचटश सरकार याचं्या चवरुद्ध संघटीतपिे उभे केले. याम ळे 
म सलमानानंा चब्रचटशाचं्या सहाय्याने लष्ट्कर पोलीस, न्याय वगरेै खात्यात व त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािापेक्षा 
जास्त नोकऱ्या १९३५ ते १९४६ च्या काळात चमळत गेल्या. हा र्फायदा म सलमानानंा चदसला व ते लीगच्या मागे 
संघटीतपिे उभे राचहले. (Muslim Politics, by Humayun Kabir, Inside India. By Halide Edib, and 
Warning to West, by Krisbnalal Shridharani). 

 
काँगे्रस ही र्फक्त सविस प्रहदूिी राजकीय संस्था आहे व ती प्रहदूतील अस्पृश्य समाजाच्या राजकीय 

हक्कानंा नेस्तनाबूद करते. लीग ही म सलमानािंी राजकीय संस्था असली तरी ती इतर धमांतील अल्पसंख्य 
मागासलेल्या वगांिी पाठराखी आहे, असा लीगिे प ढारी काँगे्रसच्या चवरुद्ध प्रिार करीत असत. १९४६ मध्ये 
चदल्लीला भारतीयािें कामिलाव ू सरकार चनमाि करण्यातं आले त्यातं लीग सामील झाली. तेव्हा ं िार 
म सलमान व एक अस्पृश्य, लीगतरे्फ कामिलाव ूसरकारातं लीगने घ सचवले. हे अस्पशृ्य मत्री म्हिजे बॅ. 
जोगेंद्रनाथ मंडल हे होत. कायदा व मजूर ही खाती त्याचं्याकडे देण्यातं आली. आपि अस्पृश्यािें कैवारी 
आहोत. ही भचूमका लीगने प ढे िालू ठेवली. पाचकस्तानिी घटना सचमती चनमाि करण्यातं आली तेव्हा चतिा 
पचहला अध्यक्ष बॅ. मंडल यानंा करण्यातं आले. अस्पृश्यािें िार प्रचतचनधी सवसश्री अक्षयक मार दास, धनंजय 
रॉय, चबरतिदं्र मंडल आचि पे्रम हरी बरमा यानंा घटना सचमतीत घेण्यात आले. अक्षयक मार दास हे १९४७ 
पयंत लीगिे सभासद होते. चबरतिदं्र मंडल आचि पे्रम हरी बरमा हे १९४७ पयंत काँगे्रसिे सभासद होते. बॅ. 
जोगेंद्रनाथ मंडल हे शडे्यलूकास्टस रे्फडरेशनिे बंगालमधील प ढारी होते. ते लीगतरे्फ मध्यंतर सरकारात 
आले, त्याबद्दल त्यानंी डॉ. आंबेडकरािंी संमती घेतलेली नव्हती. त्यािें पाचकस्तान घटना सचमतीिे अध्यक्षपद 
म्हिजे लीगच्या हातातील बाह ले होय, हे त्यानंा लौकरि कळून आले. चलयाकत अलीखान व इतर लीग 
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प ढारी याचं्याशी मंडलािें मतभेद होऊन खटके उडू लागले. १४-१०-५७ च्या घटना सचमतीच्या बैठकीत या 
मतभेदावर खडाजंगी ििा झाली. तेव्हा ब.ॅ मंडल घटना सचमतीच्या अध्यक्षपदािा व सभासदत्त्वािा राचजनामा 
न देताि कलकत्त्याला गेले व तेथेि स्थाचयक झाले. ते ऑगस्ट १९४७ ते सप्टेंबर १९५० पयंत पाचकस्तानिे मंत्री 
होते. घटना सचमतीिे अध्यक्ष म्हिून त्यानंी दोन मचहने काम पाचहले. (Pakistan, by Klith Callard, pp. 246-
47). 

 
पाचकस्तानच्या राज्यटनेिा उपोद्घात (Preamble of the Constitution of the Islamic Republic of 

Pakistan) असा होता : — 
 
In the name of Allah, the Beneficent the Merciful. 
 
Whereas sovereignty over the entire Universe belongs to Allah. Almighty alone, and 

authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is sacred 
trust; 

 
Whereas the Founder of Pakistan, declared that Pakistan would a democratic State 

based on Islamic principles of social justice; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wherein the Muslims of Pakistan should be enabled individually and collectively to order 

their lives in accordance with the teachings and requirements of Islam; 
 
Wherein adequate provision should be made for the Minorities freely to profess and 

practice their religion and develop their culture. 
 

(Pakistan, p. 330) 
 
घटनेत अल्पसंख्याकंडून स्वधमस व संस्कृती याचं्या संबंधी संरक्षि चदलेले होते तरी पाचकस्तानिा 

राज्यकारभार इस्लामी धमाबरह कूम िालचवण्यािे ध्येय घटनेत नमूद केले होते. त्याम ळे अल्पसंख्याकं 
लोकाचं्या संरक्षिाकडे पाचकस्तानिा कानाडोळा होिे शक्य होते. त्याम ळेि बॅ. मंडल यानंा पाचकस्तानातून 
जािे भाग पडले असाव.े 

 
१९५१ च्या चशरगितीप्रमािे पाचकस्तानातंील अल्पसखं्याकािंी लोकसंख्या खालीलप्रमािे होती. 
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   (हजार)   
 १) सविसप्रहदू २) अस्पृश्यप्रहदू ३) चिस्ती ४) द सरे एकूि 
पूवस पाचकस्तान ४१८७ ५०५२ १०७ ३५९ ९७०५ 
पचश्चम ,, १६२ ३६९ ४३४ ७ ९७२ 

एकूि ४३४९ ५४२१ ५४१ ३६६ १०६७ 
(Census of Pakistan, 1951. Table 6 : Pakistan, p. 232). 

 
पाचकस्तानातील अस्पृशािंी लोकसंख्या सविस प्रहदंूच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. तरीही त्यानंा 

पाचकस्तानात र्फारसे महत्व नाही. याला कारि त्यािंा मागासलेपिा होय. अस्पृश्याचं्या चहतसंरक्षिासाठी 
‘ऑल पाचकस्तान चशड्यूल्ड कास्टस रे्फडरेशन’ ही संस्था िळवळ करींत असे. अस्पशृ्यानंा स्वतंत्र मतदारसंघ 
चदले तरि त्यािें राजखीय हक्क शाबतू रहातील अशी रे्फडरेशनने िळवळ स रू केली आचि १९५५ च्या नोव्हेंबर 
मध्ये जाहीर पचरषदेत तशी मागिी केली. सयं क्त मतदार संघ व राखीव जागा रे्फडरेशनला मान्य नव्हत्या. 
रे्फडरेशनच्या स्वतंत्र मतदार संघाला श्री. डी. एन. बरोई (पूवस बंगाल) यानंी पाप्रठबा चदला नाही. 
पाचकस्तानमधील इतर अस्पृश्य प ढाऱ्यानंीही सदर मागिीला चवरोध केला. ‘ईस्ट बेंगाल मायनॉचरचटज 
कॉन्र्फरन्स’नेही चवरोध केला. या म द्ावर १९५४ च्या चनवडन का लढचवण्यातं आल्या. त्यातं बरोईच्या पक्षाला 
एकही जागा चमळाली नाही. रे्फडरेशनला ३८ पैकी २७ जागा चमळाल्या (डॉन, ५-४-५४). बरोईला सरकारी 
नोकरी चमळतािं त्यानंी स्वतंत्र मतदार संघाला पाप्रठबा चदला. (Pakistan, pp. 247-48). श्री. ए. के बरोई हे 
पाचकस्तानच्या लोकसभेिे एचप्रल १९५३ ते ऑक्टोबर १९५४, आचि श्री. अक्षयक मार दास हे सप्टेंबर १९५५ ते 
सप्टेंबर १९५६ पयंत सभासद होते. ते प नः राजकारिात पडले नाहीत. 

 
पाचकस्तान काश्मीर ताब्यात घेण्यास उतावीळ आलेले आहे, त्यािी अनेक कारिे आहेत. भावाचनक 

कारि हे की काश्मीर हा बह संख्य म सलमानािंा प्रातं आहे. प्रहदंूच्या म्हिजे प्रहद स्थानच्या ताब्यात जािे; 
म्हिजे पाचकस्तानच्या द बळेपिािे प्रदशसन होईल. ज नागड व हैदराबाद ही म सलमाल बह संख्य संस्थाने 
आपल्या ताब्यात घेऊन पाचकस्तानवर अन्याय केला आहे; त्यातून काश्मीरही प्रहद स्थानने घेतला तर 
पाचकस्तानवर अन्यायािा कळस होईल. पचश्चम पाचकस्तानच्या सरहद्दी संरक्षिाच्या बाबतीत क्षमता नसलेल्याि 
आहेत. काश्मीर चमळाला तर संरक्षिािे दृष्टीने पचश्चम पाचकस्तान भक्कम होईल. काश्मीरातं आर्मथकदृष्ट्ट्याही 
प श्कळ योजना यशस्वी करता येतील. 

 
मध्यवती सरकारच्या एका ‘गझेॅटेड पोस्ट’ साठी श्री. डोईर्फोडे नावंाच्या िाभंार समाजातील एक 

पदवीधराने अजस केला होता, त्यासंबधंी त्याने श्री. भाऊराव गायंकवाड यािंी चशर्फारस घेऊन एक पत्र 
साहेबानंा पाठचवले की, सदर जागा मला चमळावी या संबंधी आपि योग्य ते प्रयत्न करिे. या संबधंात 
बाबासाहेबानंी श्री. गायकवाड यानंा २४-८-४३ ला एक उत्तर पाठचवले. या उत्तरात आपल्या स्वभावािे आचि 
स चशचक्षत अस्पृश्यानंा नोकऱ्या चमळवनू देण्याच्या बाबतीतील स्वतःच्या भचूमकेिे चदग्दशसन केले आहे. डोईर्फोडे 
‘यानंा मी पाचहलेले नाही, व त्यािंी माझी जानपछान नाही. अशा काहंी गोष्टी आहेत की मी त्या करू शकत 
नाही, आचि अशा काहंी गोष्टी आहेत की मी त्या म द्दाम करिार नाही. माझा स्वभाव त म्हाला माहीत आहे. 
डोईर्फोडे याच्याबद्दल मी काहंी करू शकत नाही. ही बाब पस्ट्ब्लक सस्ट्व्हसस कचमशनच्या सवसस्वी स्वाधीनिी आहे. 
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त्यात मी ढवळाढवळ केली व माझ्या चवरुद्ध गव्हनसर जनरल याजंकडे त्ार केली तर काय पचरस्ट्स्थती उत्पन्न 
होईल? आपल्या स चशचक्षत तरुिानंा नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात म्हिून मी प्रयत्नािंी चशकस्त करीत आहे. त्या 
सवसबाजंूनी लायक असिाऱ्या उमेदवारानंा चमळाव्यात. त्या सोम्यागोम्यालाि चमळाव्यात असे जर मी करंू 
लागलो तर लायक तरूिािंा चहरमोड (चवश्वासघात) करण्यािे पातक करीन. 

 
सदर पत्रात साहेबानंी द सऱ्या एका म द्ाबद्दल संताप व्यक्त केलेला आहे. श्री. दौ. ग . जाधव यानंी 

साहेबानंा चलचहले की सध्या तात्प रत्या कारक नाचं्या (टेंपररी क्लाकस स) जागा आहेत काहंी चदवसानंी त्यािें 
रेल्व ेइन्सपेक्टससमध्ये रुपातंर होिार आहे. सदर जागेसाठी अजस पाठवा म्हिून मी (जाधव) आपल्या बऱ्याि 
तरुिानंा साचंगतले. पि कोिीही अजस केलेला नाही. हा प्रकार पाहून माझा भयंकर संताप झाला. आपल्या 
पोरानंा झालेले आहे तरी काय? ते इतके का ंबेचर्फकीर रहातात? जाधवानंा त म्ही (गायकवाड) साहाय्य कराल 
का? 

 
सदर पत्र मी खाली देत आहे : – 
 

“22, Prithviraj Road. 
New Delhi. 
Date : 24-7-43 

 
My dear Bhaurao, 
 
I have this day received a letter from Mr. R. M. Doiphode, B.A., with your endorsement. I 

don’t know Doiphode, at any rate I don’t remember him. There are things I can do, there are 
things which I cannot do and there are things which I won’t do. You know my nature, how hard it 
is. Doipode’s matter is one of those which I cannot do. It is a matter entirely within the jurisdiction 
of the Public Service Commission and they may well resent my intrusion in their affairs. Not many 
people are friendly to me. Any body may write to the Governor General complaining of my trying 
to influence them. I shall never lord myself in that situation. I am responsible for creating 
opportunities for our boys. But I don’t think it is necessary or obligatory on you or on me to take 
up the cause of any particular boy. We might thereby be doing injustice to other boys who might 
have equal chance. You will now understand why I am not inclined to intervene. 

 
There is another matter to which I want to draw your attention. Jadhav writes to me that 

he has many vacancies of temporary clerks and these temporary clerks are afterwards taken up 
as Railway Inspectors, that he has asked many of our boys to join, but he has not had one. This 
considerably annoys me. What has happened to our boys and why are they so indifferent. Can 
you help Jadhav? 
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Yours Sincerely, 
Sd.|- B. R. A. 

 
Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables हे ७५ पानािें प स्तक साहेबािें नववे 

वाङ्मयीन आपत्य होय. हे १९४३ च्या चडसेंबरमध्ये प्रचसद्ध झाले. प्रकाशक ठॅकर अँड कंपनी, चलचमटेड, म ंबई. 
या प स्तकाला साहेबानंी १-९-१९४३ ला प्रस्तावना (२२, पृर्थ्वीराज रोड, न्य ू चदल्ली) चलचहले. हे प स्तक का 
चलचहले व प्रचसद्ध केले व त्यािे हेतू कोिते, याबद्दल प्रस्तावनेत माचहती चदलेली आहे. 

 
द सरे महाय द्ध िालू असता त्यावळेी जे प्रश्न उपस्ट्स्थत झालेले होते ते महाय द्ध यशस्वी करण्याच्या 

दृष्टीने सोडचविे, ही व्यापक भचूमका स्वीकारून आंतरराष्ट्रीय ऐक्य साधंण्यासाठी ‘इंस्ट्स्टटू्यट ऑर्फ पॅचसचर्फक 
चरलेशन्स’ ही संस्था कायस करीत होती. कॅनडा राज्यातील क्य बेक शहरात १९४२ च्या चडसेंबरमध्ये या संस्थेिे 
अचधवशेन भरिार होते. प्रहद स्थानातंील अस्पृश्याचं्या प्रश्नासंबधंी या अचधवशेनात चविारचवचनमय व्हावा, असे 
या संस्थेतील भारतीय चवभागाच्या अध्यक्षानंा वाटले. म्हिून त्यानंी बाबासाहेबानंा ज लैमध्ये चवनंती केली कीं या 
बाबतींत त म्ही आपले चविार प्रदर्मशत करिारा एक प्रबंध पाठवा. साहेबानंीं आपला प्रबंध ऑगस्टमध्ये 
अध्यक्षाकंडे पाठचवला. त्या अचधवशेनात त्या प्रबंधावर ििा झाली. तो प्रबंध अचधवशेनाच्या अहवालातं छापला. 
जगातील स्वातंत्र्य व बंध भाव ही नष्ट करून जगावर आपले अचनयंचत्रत स्वाचमत्व प्रस्थाचपत करण्यासाठी 
साम्राज्यवाद, व ह क मशाही ही, हे महाय द्ध लढवीत आहेत, आचि लोकशाही प्रस्थाचपत करण्यासाठी ही राष्ट्रे 
या आ्मक शक्तींना तोंड देत आहेत. त्यानंी अस्पशृ्याचं्या प्रश्नाकंडे कानाडोळा केला तर, त्यानंी जरी जगात 
लोकशाही प्रस्ताचपत केली तरी ती खरीख री लोकशाही नसिार, तर ती जगातील चनग्रो, ज्य ू इत्याचद 
पददचलत लोक आचि प्रहद स्तानातंील अस्पृश्य लोक यानंा त्याचं्या हीन अवस्थेमध्ये ठेवनू नादूं इस्ट्च्छिारी 
बेभरवशािी लोकशाहंी होईल म्हिून चनग्रो, ज्य ू इत्याचद लोकाचं्या अवनत अवस्थेबद्दल जशी ‘पॅचसचर्फक 
चरलेशन्स कॉन्र्फरन्स’ कळवळ्याने चविार करून योग्य ते उपाय योजील, तशीि उपाययोजना अस्पशृ्याचं्या 
बाबतीतही झाली पाचहजे. कारि विसदे्वषाच्या अगीत चनग्रो व ज्य ू हे जसे जगातील चनरचनराळ्या भागात 
होरपळून चनघत आहेत. तसेि प्रहदू धमातील ब्राह्मण्य संरक्षक सनातन्याचं्या अमान ष जातीदे्वषाच्या 
ज्वालाम खीत होरपळून गेलेले प्रहद स्थानातंील अस्पृश्य लोक आहेत. जोपयसत या अस्पृश्य लोकािें जीवन 
ब्राह्मण्यग्रस्त सविस प्रहदंूच्या टािेखाली चिरडत राहील तोंपयंत प्रहद स्थानातंील लोकशाही ही बेगडी 
लोकशाहीि राहील. या प्रबंधातील म दे्द पचरषदेत माडंण्यातं यावते, त्यावर ििा व्हावी, त्या ििेला जगातील 
सवस देशातं प्रचसद्धी द्ावी, म्हिजे अस्पृश्यािे प्रश्न त्यानंा समजतील. एवढे करूनही अस्पृश्यािें प्रश्न जर तसेि 
चभजत राहू चदले तर लोकशाही राष्ट्र े व प्रहद लोक यािंी भावी जगातील लोक छी, थू करीत रहातील हे 
चनर्मववाद होय! वरील आशयािे चविार साहेबानी माडंले. 

 
(“......There is generally agreed among the thoughtful part of humanity that there 
are......problems which the Peace Conference is expected to tackle. They are (1) Imperialism, 
(2) Racialism. (3) Anti-Semitism, and (4) Free traffic in that merchandise of death there are 
plague glands in which nations cruelty to nation and man’s inhumanity to man have their origin. 
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There is no doubt that these problems must be tackled if a new and a better world is to emerge 
from the ashes of this terrible and devastating war. What my fear is that the problem of the 
Untouchables may be forgotten as it has been so far. That would indeed be a calamity. For the 
ills which the Untouchables are sufferring, if they are not as such advertised as those of the 
Jews, aret not less real. Nor are the means and methods of suppression use by the Hindus 
against the Untouchables less effective because they are less bloody than the ways which the 
Nazis have adopted against the Jews. The Anti-Semitism of the Nazis against the Jews is in no 
way different in ideology and in effect from the Sanatanism of the Hindus against the 
Untouchables. 

 
The world owes a duty to the Untochables as it does to all suppressed people to work 

their shackles and to set them free. I accepted the invitation to write this Paper because I feel that 
it was the best opportunity to draw the attention of the world to this problem in comparison to 
which the problem of the Slaves, the Negroes and the Jews is nothing. I hope the publication of 
this paper will serve as a notice to the Peace Conference that this problem will be on the Board of 
Causes which will have to hear and deside and also to the Hindus that they will have to answer 
for it before the bar of the world.”) 

 
या दहा प्रकरिातं चवभागलेल्या प स्तकात बाबासाहेबानंी जे चविार प्रदर्मशत केलेले आहेत त्यािा 

साराशं मी खाली देत आहे. 
 
प्रहद , म सलमान व शीख या लोकाचं्या हातात प्रहद स्थानच्या राज्ययंत्रािंी सूते्र असल्याम ळे या लोकानंी 

अस्पृश्यािंा उपयोग चनवडि कीच्या वळेी आपल्या बाजूने व्हावा म्हिून अस्पृश्यािंी गिना चशरगितीच्या वळेी 
प्रहदू, म सलमान व शीख अशीि व्हावी, असे प्रयत्न करण्यातं आले. याबद्दलिी माचहती पचहल्या प्रकरिातं 
साहेबानंी चदलेली आहे. प्रहदू, म सलमान व शीख याचं्या या प्रयत्नानंा बळी पडण्यािे अस्पृश्यानंी नाकारले तर 
त्यानंा अतोनात छळ सहन करावा लागतो. या पचरस्ट्स्थतीम ळे अस्पृश्यािंी लोकसंख्या बरोबर चकती आहे यािी 
खरी माचहती चशरगितींत नोंदचवण्यात येत नसते. यािे द ष्ट्पचरिाम अस्पृश्यानंा भोगाव ेलागतात. 

 
(“The census has been cooked all over. But it is the Untouchables who have suffered most form 
the cooking of the Census. That being so, the census figure regarding the total population of the 
Untouchables in British India cannot he accepted as giving a correct total..... p. 11). 

 
रोमन, स्पाटसन, चब्रचटश व अमेचरकन लोकानंी ग लाम पाळलेले होते. त्यानंी ग लामानंा स्वातंत्र्य चदले. 

ही र्फार महत्त्वािी ऐचतहाचसक घडामोड झाली. प्रहदूिे ग लाम अस्पृश्य लोक आहेत. जोपयंत ब्राह्मण्यग्रस्त 
चविारसरिी प्रहदंूमध्ये अस्ट्स्वत्वात राहील तोपयंत अस्पृश्य हे प्रहदंूिे ग लाम म्हिून राहतील. प्रहदूनी 
स्वातंत्र्यासाठी काँगे्रसतरे्फ जी िळवळ िालचवलेली आहे चतला काहंी अमेचरकन व चब्रचटश मजूर प ढारी व 
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वतसमानपते्र पाप्रठबा देतात. त्यानंा ज्य ूलोकािंा जो छळ होतो तो चदसतो. परंत  सहा कोटी अस्पृश्यािंा जो 
शतकान शतके प्रहदंूनी छळ केला व अद्ाप करीत आहेत, ते या लोकानंा चदसत नाही. प्रहदंूच्या स्वातंत्र्य 
चमळचवण्याच्या प्रयत्नानंा हे लोक उिलून धरतात. अस्पृश्यानंी ग लामचगरीतून म क्त होण्यािी जी िळवळ 
िालचवली आहे ती या लोकानंा चदसत नाही. प्रहदंूिे स्वातंत्र्य प्राप्तीिे स्वप्न असे आहे की, चब्रचटशानंा 
प्रहद स्थानातूंन हकलून चदले की, ती सत्ता आपि घेिार व इतरावंर राज्य करिार असल्या स्वातंत्र्य प्राप्तीला 
अस्पृश्यानंी हातभार लावला तर ते आपली ग लामचगरी कायम स्वरूपात िालू ठेवतील. 

 
(“Now nobody in India, outside the Hindus, knows that whatever may be its title it is 

beyond question that the Congress is a body of middle class Hindus supported by the Hindu 
Capitalists whose object is not to make Indians free but to be independent of British control and 
to occupy places of powers now occupied by the British. If that kind of Freedom which the 
Congress wants, has achieved there is no doubt that the Hindus would do the Untouchables 
exactly what they have been doing in the past,”.........pp. 13-14). 

 
अस्पृश्यािंी प्रहदंूच्या ग लामाचगरीतून म क्तता करावयािी असेल तर त्यानंा राजकीय व आर्मथक 

स्वातंत्र्य प्रथमतः चमळाले पाचहजे. या बाबतींत १९-७–४२ ला नागपूरला भरलेल्या ऑ. इं. श े कास्टस 
कॉन्र्फरन्सने जे ठराव केलेले होते. त्यातील मागण्या अस्पृश्यानंा देण्यातं आल्या पाचहजेत. या मागण्यानंा 
चहदंूिा चवरोध आहे व हे सवस चवरोधक प्रहद  काँगे्रसिे अन यायी आहेत. म सलमानाचं्या पाचकस्तानला उिलून 
धरिारे जे प्रहदू आहेत त्यातं श्री. राजगोपालिारी हे प्रम ख आहेत. म सलमानाचं्या पाचकस्तानला पाप्रठबा देतानंा 
या लोकाचं्या चजभा व लेखण्या अष्टौप्रहर कायस करीत राहतात. परंत  अस्पृश्याचं्या मागण्याबद्दल हे राष्ट्राचभमानी 
प्रहदू लोक मूग चगळून स्वस्थ बसतात. परंत  अस्पृश्यािंी एकी भगं करून त्यानंा आपल्या कच्छपी लावण्यासाठी 
हे लोक अहर्मनश ग पि प झटत असतात. अशा लोकाचं्या भजनी अस्पृश्य लोक लागले तर त्यािंा प राि घात 
होईल. म्हिून त्यानंा स्वतंत्र, राजकीय व आर्मथक जीवन जगता येईल, अशी सरकारने तरतूद केली पाचहजे. 
मग प्रहद स्थानातं खरीख री लोकशाही अस्ट्स्तत्त्वात येण्यास प्रचतकूल पचरस्ट्स्थती उत्पन्न होईल. 

 
(“...... The Hindus are prove to think that they and Untouchables are joined together by 

the will of God as the Bible says the husband is joined to his wife and they will say in the language 
of the Bible that those whom God is pleased to join let no man put asunder. The Untouchables 
are determined to repudiate any such view of their relations with the Hindus. They want the link to 
be broken and a complete divorce from the Hindus affected without delay.........” p. 50. 

 
“What is the reaction of the Hindus to the demands of the Muslims, the Sikhs and 

Untouchables? Notwithstanding the extravagance of their demands the Hindus are ever ready to 
conciliate the Musalmans and the Sikhs, particularly the former. They not only want to be correct 
in their relationship with the Musalmans, they are prepared to be considerate and even generous. 
Mr. Rajagopalachari’s political exploits are too fresh to be forgotten. Suddenly he enrolled himself 
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as a soldier of the Muslim League and proclaimed a war on his own kin and former friends and for 
what? Not for their failure to grant the reasonable demands of the Muslim but for their not 
considering the most extravagant one, namely Pakistan!! What is Mr. Rajgopalachari’s response 
to the demands of the Untouchables? So far as I am aware there is no response. He does not 
even seem to be aware that there are 60 million Untouchables in this country and that they too 
like the Muslims are demanding political safeguards. This attitude of studied silence and cold 
indifference of Mr. Rajagopalachari is typical of the whole body of Hindus. The Hindus have heen 
opposing the political demands of the Untouchables with the tenacity of a bulldog and the 
perversity of a renegade. The Press is theirs and they make a systematic attempt to ignore the 
Untouchables. When they fail to ignore them they buy their leaders; and where they find not open 
to purchase they systematically abuse him, misrepresent him, blackmail him, and do everything 
possible that lies in their power to suppress him and silence him......” pp. 60-61. 

 
“...... What does Mr. Gandhi propose to do after he gets his victory over the British? 

Does he propose to use the freedom he hopes to get to make the Untouchables free or will he 
allow the freedom he gets to be used to endow the Hindus with more power than they posses, to 
hold the Untouchables as their bondsmen?........ pp. 65. 

 
“...... What has Mr. Gandhi done to reform Hindu Society that his work and life he cited 

by democrats as a witness of hope and assurance? His friends have been informed of the Harijan 
Sevak Sangh and they continue to ask, “Is not Mr. Gandhi working to uplift the Harijans?” Is he? 
What is the object of thls Harijan Sevak Sangh? Is it to prepare the Untouchables to win their 
freedom from their Hindu masters, to make them their social and political equals? Mr. Gandhi 
had never any such object before him and he never wants to do this, and I say he cannot do this. 
This is the task of a democrat and revolutionary — Mr. Gandhi is neither. He is a Tory by birth as 
well as by faith. The work of the Harijan Sevak Sangh is not to raise the Untouchables. His main 
object, as every selfrespecting Untouchable knows, is to make India safe for Hindus and 
Hinduism. He is certainly not fighting the battle of Untouchables. On the contrary by distributing 
through the Harijan Sevak Sangh petty gifts to petty Untouchables he is buying, benumbing and 
drawing the claws of the opposition of the Untouchables which he knows is the only force which 
will disrupt the caste system and will establish real democracy in India, Mr. Gandhi wants 
Hinduism and the Hindu Caste System lo remain intact. Mr. Gandhi also wants the Untouchables 
to remain as Hindus. But as what? Not as partners but as poor relations of Hindus. Mr. Gandhi is 
kind to the Untouchables. But for what? Only because he wants to kill, by kindness, them and 
their movement for separation and independence from Hindus. The Harijan Sevak Sangh is one 
of the many techniques which has enabled Mr. Gandhi to be a successful humbug. 
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Turn to Pandit Jawaharlal Nehru. He draws his inspiration from the Jeffersonian 

Declaration, but he ever expressed any shame or any remorse about the condition of the 60 
millions of Untouchables? Has he anywhere referred to them in the torrent of literature which 
comes out from his pen? Go to the youth of India if you want. The youths who flll the Universities 
and who follow Pandit’s lead are ever ready to fight the political battle of India against the British. 
But what do these children of the leisureds, class Hindus have done to redress the wrongs their 
forefathers have done to the Untouchables? You can get thousands of Hindu youths to join 
political propaganda but you cannot get one single youth to take up the cause or breaking the 
caste system or removing Untouchability. Democracy and democratic life, justice and 
conscience which are sustanied by a belief in democratic principle are foreign to the Hindu mind. 
To leave democracy and freedom in such Tory hands would be the greatest mistake democrats 
could commit. It is therefore very necessary for the American friends of the Hindus to ask Mr. 
Gandhi and the Hindus to declare their War aims, so that they may be sure that the fight of the 
Hindus against British is really and truly a fight for freedom........ “ pp. 69-71). 

 
जनता पत्र १९३९ च्या नंतर कसेबसे िालले होते. व काहंी चदवस बंद पडले होते. सदर पत्रािी उिीव 

भरून काढावी म्हिून नाचशकच्या कायसकत्यांनी नाचशकला नव ेवतसमापत्र स रु करण्यािे ठरचवले होते. सदर 
पत्राला साहेबािंा आशीवादात्मक संदेश चमळावा म्हिूनही श्री. भाऊराव गायकवाड यानंी १९४३ च्या 
ऑक्टोबरमध्यें बाबासाहेबानंा चवनंतीिे एक पत्र चलचहले. वतसमानपत्र (साप्ताचहक) काढण्याबद्दल साहेबानंी 
आनंद व्यक्त केला; पि त्यानंी गायकवाडानंा २६–१०–४३ ला उत्तर देताना चविारले कीं, सदर पत्र 
िालवावयािे तर पैशािा भरपूर पाप्रठबा पाचहजे. ज्याला चलचहण्यािे अंग व अन भव आहे अशा गृहस्थाला 
संपादक कराव.े त म्ही कोिाला संपादक करिार? वतसमान पत्रािा दजा उच्य असला पाचहजे. त्यातं भरपूर 
माचहती आचि चविार यानंी भरलेले लेख आले पाचहजेत. या साठी संपादक न सता पदवीधर असून उपयोग 
नाही. तो अभ्यासू व चवशाल दृष्टीिा समाजसेवक असला पाचहजे. त्याच्या लेखनाने वािकावर मोचहनी टाकली 
पाचहजे व वािकािंी व वगसिीदारािंी संख्या चदवसेंचदवस वाढचवली पाचहजे. असा संपादक त मच्या जवळ आहे 
काय? त्याबद्दल त म्ही काहंीि चलचहलेले नाही. वतसमान पत्र िालचविे चकती दगदगीिे आहे, यािा मला पूिस 
अन भव आहे व म्हिूनि मी त म्हाला सूिना देतो कीं, हे कायस चधम्मेपिाने व चविारातंी कराव.े सदर पत्रािे नावं 
“कैवारी” अगर त्या अथािे नसाव.े या सवस गोष्टींिी माचहती त म्ही मला चदली तर त मच्या नूतन वतसमान पत्राला 
मी संदेश पाठवीन. 

 
श्री. गायकवाड यानंी द सरी गोष्ट पत्रात चलचहली होती की नाचशकच्या मंडळींनी एक वसाहत स्थापन 

करण्यािे योजलेले होते. त्या वसाहतीिा नकाशा काढलेला होता. त्या वसाहतीिी कल्पना या पत्रात चदलेली 
होती. तो नकाशा श्री रोहम यािें बरोबर साहेबाचं्याकडे चदल्लीला पाठचवलेला होता. साहेबानंा सदर वसाहतीिी 
कल्पना आवडली. त्या वसाहतीत सभागृह व प्राथसनागहृ ठेवाव े असे साहेबानंी स िचवले. याि पत्रात श्री. 
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गायकवाड यानंा कोळशाच्या खािीवर समाजकल्याि अचधकारी, नेमण्यािे ठरचवल्यािे व त्याबद्दलिे 
भाऊरावािें मत चविारले आहे. ते पत्र असे : — 

 
 
 

“New Delhi 
Date : 26-10-43. 

 
My dear Bhaurao, 

 
I have had your letter regarding the project of starting a Paper. I am glad to know that 

there are a good few enthusiastic people who are prepared to run a Paper. I have been so much 
in this Paper business that I have learned to be more cautious and less enthusiastic. The running 
of a paper does not merely involve the question which of course is a very big question of finance 
it also involves the question of maintaining a standard of writing which will make it a respectable 
paper and which will attract readers. With the question of finance, I am not concerned because it 
will not be my responsibility. But I am very much concerned with the other question. Who is the 
Editor, what are his qualifications, these are the questions about which you have given no 
information. Without this information I am unable to bless the project. I have not given much 
thought to the question of name. That may be considered later. I am however not in favour of any 
such name as Keyawari (Kaiwari) or anything analogous to it. 

 
I am returning the plan of the colony which Roham brought to me. I like it. I would 

suggest only two things. There is no provision for a Common Hall. I should like to have one. It 
can also be a place of worship. All those who have plots should contribute towards the cost of it. 
Another thing I would like is uniform elevation of an uniform plan. 

 
Your term has been extended for two months. It may not be possible to extend further. 

We may be appointing Welfare Officers for Coal-Mines. Would you like to take one of these 
posts? Let me have your answer soon  

 
Yours Sincerely, 

Sd|- B. R. Ambedkar.” 
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नाचशकला साप्ताचहक िालू करण्यािा नाचशककरािंा प्रयत्न र्फलद्र प झाला नाही. त्यािंी वसाहतीिी 
योजनाही अस्ट्स्तत्वात आली नाही, साहेबानंी देऊ केलेली नोकरी गायकवाडानंी स्वीकारली. ते लेबर वलेरे्फअर 
आसचर्फसर, वसे्टनस सकस ल, सेंरल पी, डभ्लू. डी. झाले. 

 
बाबासाहेब व्हाईसरॉयच्या मंचत्रमंडळात गेल्यानंतर त्यानंी जनतेच्या, चवशषेतः अस्पृश्य समाजाच्या 

प्रगतीसाठी अनेक योजनासबंंधी मनन केले व त्या योजना कायास्ट्न्वत करण्यासाठी चमळेल त्या व्यक्तींिा, 
अचधकाऱ्यािंा आचि संधीिा ते सद पयोग करू लागले. बाबासाहेबानंी हे प्रयत्न १९४१ ते १९४५ च्या काळातं 
केले. त्यातंील बरेिसे ‘अज्ञात’ या कोटीत राचहले, आचि थोडेसे ‘ज्ञात’ कोटीत समाचवष्ट झाले. हे ‘ज्ञात’ प्रयत्न 
पडद्ामागिे होते. पि त्यानंा संबचंधत व्यक्तींनी प्रकाशात आिले. अशा प्रयत्नापैकी खालील प्रयत्न स्पृहिीय 
होत. त्यातं बाबासाहेबािंी समाजाच्या प्रगतीसाठी वाटिारी कळकळ, त्यानंा सहान भतूी दाखवनूही त्याचं्या 
कायाला आयत्या वळेी खो घालिारे लोक व आयत्या वळेेला सहाय्य करिारे लोक इत्याचद गोष्टी उघडकीस 
येतात :– 

 
िॉ. आंबेिकर व मी 

 
डॉ. आंबेडकर व्हाईसरॉयच्या एक्झीक्य चटव्ह कौप्रसलिे सभासद होते त्यावळेिी गोष्ट. साल १९४४ 

असेल. मी असेंब्लीच्या र्फायनान्स कचमटीिा सभासद होतो. त्या वळेेस ते एक चदवस चरसेस अवरमध्ये (मधल्या 
स ट्टीत) मी असेंब्ली हॉलमध्ये बसलो असतानंा माझ्या सीटजवळ आले व मला म्हिाले “देशम ख, र्फायनान्स 
कचमटीसमोर मी पाठचवलेले एक प्रप्रोजल उद्ाच्या चमप्रटगमध्ये येईल. ते प्रप्रोजल पास करून घेण्याला मदत 
करा. म स्लीम लीगच्या सभासदानंी ते पास करून घेण्यास मदत करण्यािे कबूल केले आहे.” प्रप्रोजलिे 
स्वरूप सागंताना ते म्हिाले, अस्पृश्याचं्या ह शार व उच्य चशक्षि घेतलेल्या म लानंा आिखी उच्य चशक्षिाकचरता 
परदेशात स्कॉलरचशपस देऊन पाठवाव;े मी ह्या मतािा आहे की असी म ले चशकून आली व त्यानंा सरकारने 
महत्वाच्या जागा चदल्या तर अस्पृश्यता नाहीशी होण्यास खूप मदत होईल. अस्पशृ्यानंा प्रहदंूिी देवळे मोकळी 
करण्याने काहंी अस्पृश्यता जािार नाही. Key Positoin मध्ये असल्याने, महत्त्वाच्या जागी असल्याने त्यािंा 
सामचजक दजा वाढेल, प्रचतष्ठा वाढेल स्पृश्य व अस्पृश्य यािें दळिवळि तूतस वरच्या थरातीलि का म्हिाना 
वाढेल व अस्पृश्यता नाहीशी होईल.” “मदत करीन” असे मी त्यानंा आश्वासन चदले. मंचदरप्रवशेाच्या 
सत्याग्रहािी चिथाविी, मग कोिा बेजबाबदार प ढाऱ्याने चदली असा चविार सहजि मनातं आला. द सरे 
चदवशी सर रायसन ह्या र्फायनान्स मेंबरच्या अध्यक्षतेखाली कचमटीिी सभा स रु झाली. आचि काय आश्चयस! 
आंबेडकराचं्या भरवशाच्या म्हशीला टोिगा झाल. म स्ट्स्लम लीगिे जे असेंब्लीिे सभासद होते त्याचं्यापकैी 
प्रत्येकाने ह्या डॉ. आंबेडकराचं्या प्रपोजलला चवरोध केला. अनेक हरकती घेतल्या. त्यापैकी म ख्य आठवतात 
त्या ह्या : — 

 
१) हे प्रपोजल नवीन तऱ्हेिे आहे. ह्याला (पे्रचसडेन्ट) Precedent नाही २ ह्यानंा स्कॉलरचशप चदली व 

नंतर त्यानंी धमांतर केले तर? मी त्यािें आके्षप खोडून काढले. पि खरी मदत झाली (अध्यक्ष) सर रायसनिी 
आचि ते प्रपोजल पास झाले. मी सभा संपल्यावर खोलीच्या बाहेर आलो व पाहतो तो श्री. श्रीचकसन, 
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असोचसएटेड पे्रसिा पूवींिा चरपोटसर–हजर. तो म्हिाला ‘देशम ख, मी बऱ्याि वळेेपासून इथे उभा आहे. मला 
डॉ. आंबेडकरानंी पाठचवले. काय झाला त्याचं्या प्रपोजलिा चनकाल? 

 
मी म्हिाले, ‘बाबा रे प्रपोजल पास झाले. पि म स्ट्स्लम लीगच्या मेंबससनी खूपि चवरोध केला; मला 

(तर) डॉ. आंबेडकर म्हित होते हे लोक त्यानंा मदत करिार आहेत म्हिून! खूप मदत! गठ्यात टाकण्यािी! 
इतके म्हिून मी चदल्लीतील वसे्टनस कोटस हॉटेलमधील खोलीत जाऊन िहा घेतला. काही वळेाने डॉ. 
आंबेडकरािंा र्फोन आला, ‘माझेकडे िहाला या’ मी काहंी वळेाने त्यािें बंगल्यावर गेलो. त्यानंी र्फायनान्स 
कचमटीच्या सभेिा हालहवाल चविारला. सभेत झालेल्या ििेिी हकीकत (मी) त्यानंा साचंगतली. त्यानंी नंतर 
मला आपल्या बंगल्याच्या कंपाऊंडातील अनेक तऱ्हेिे ग लाब लावलेला बगीिा दाखचवला. नंतर बंगल्याच्या 
हॉलमध्ये आम्ही दोघे गेलो चततक्यातं चकसन केक घेऊन आला. आम्ही िहाच्या टेबलापाशी बसलो असतानंा 
मी, डॉ आंबेडकरानंा म्हिालो ‘मी आताि िहा घेऊन आलो. तेव्हा ंिहा नको पािी मागवा.’ 

 
त्याचं्या प्रपोजलला मदत केल्याबद्दल त्यानंी माझे आभार मानले, मी त्यािंी रजा घेऊन वसे्टनस कोटस 

मध्ये आलो. मी ही गोस्ट गोपाळला साचंगतल्यावरं गोपाळ म्हिाला– ‘डॉ. आंबेडकरानंा महाराष्ट्राबद्दल खूप 
अचभमान आहे. ते एकदा म्हिाले होते, ईश्वरा! त ला जर मला चर्फरून जन्मास घालावयािे असेल तर 
महाराष्ट्रात घाल. अशी मी प्राथसना करीन.” 

 
वर चदलेल्या र्फॉरेन स्कॉलरचशपच्या प्रपोजलनंतर डॉ. आंबेडकर चर्फरून एकदा मजकडे असेंब्लीिे 

काम िालू असताना असेंस्ट्ब्लत भेटले. त्यावळेेस डॉ. आंबेडकर मला म्हिाले, लष्ट्कर भरतीसंबधंी ििा िालू 
आहे तर त म्ही महारानंा सैन्यात भरती करण्यासंबधंी बोला! मी ‘बरे आहे’ म्हिालो व त्या ठरावाला मदत 
करिारे भाषि केले.’ (गोप्रवद गोपाळ, पाने ११८–१२०, लेखक : कॅ. गोप्रवद चवनायक देशम ख नागपूर 
१९६४) 

 
बॅ. देशम ख हे डॉ. गोपाळराव देशम ख (म ंबई) यािें थोरले बंध , त्यािें ‘गोप्रवद गोपाळ’ हे प स्तक दोन्ही 

भावािंी स्मृती चिते्र होत. 
 

✿ ✿ ✿ 
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खंि ९ 
 

प्रकरि : ८ 
 

अस्पृशयाचंा लष्ट्करी पेिा 
 
अस्पृश्य समाज मूळिा क्षात्रवृत्तीिा होता. र्फार प्रािीन काळात त्यािंी राज्ये महाराष्ट्रात होती. ती 

आयससंस्कृतीच्या वसाहतवाल्यानंी नष्ट केली. ते बौद्ध धमािे अन यायी होते. बौद्ध धमस सोडून ब्राह्मिी आयसधमस 
स्वीकारण्यािे त्यानंी नाकारले. इतरानंी (हल्लीिे मराठे) बौद्ध धमस सोडून ब्राह्मिी आयस धमस स्वीकारला, म्हिून 
आयानी त्यानंा क्षचत्रय विांत जागा चदली. असे काहंी गं्रथकारािें मत मत आहे. या संदभांत “The Martial 
Race of India” by Lieut. General Cir George MacMunn, K.C.B., K.C.S.I., D.S.O., Colonel 
Commandent The Royal Artillary, या गं्रथातील खालील उतारा चविार करण्यासारख आहे :— 

 
“The Maharattas are certain folk of semi-Aryan extraction who own and cultivate the land 

of the coastal plains and hills north and south of Bombay, the spurs and valleys of the wall of 
Western Ghats, and the uplands known as the Deccan, more properly Dekhan, and the lower 
lands and jungles of the Konkan. Because some Aryan or Jat race, because they were men of 
thaws and hearts and because they were prepared to leave Buddhism, and came back to the 
Brahmin fold, therefore, they were admitted to have something, it is not quite clear what of 
Rajput status...... (pp. 97-98) अस्पृश्यानंी बौद्ध धमस सोडून ब्राह्मिी धमस स्वीकारण्यािे नाकारल्यानंतर 
त्याचं्यावर ब्राह्मिी धमातील शास्त्रानंी इतकी बंधने लादली की शवेटी ते लोक अस्पशृ्य, अदृश्य वगैरे पदाला 
जाऊन पोहोिले, तरी इमानदारीबद्दल ते महशूर हाते. 

 
आयस धमािी सूते्र हालचविारे ब्राह्मि आचि त्याचं्या तंत्राने िालिारे क्षचत्रय, वैश्य आचि शूद्र यानंी 

अस्पृश्यावंर जी कडक बंधने घातली व ती पाळण्यासाठी त्यानंी अस्पशृ्यािंा जो अनस्ट्न्वत छळ केला, त्यािा 
म ख्य हेतू हा की, अस्पृश्यानंा उत्पन्नािी सवस के्षते्र बंद करून त्यानंा कायमिे दचरद्री करावयािे व त्यािें जीवन 
सवसस्वी सविांच्या म ठीत ठेवावयािे; असे झाले म्हिजे अस्पृश्य लोक लािारीने सविांच्या सेवते 
(ग लामचगरीत) जीवन कंठीत रहातील. अशा द घसट पचरस्ट्स्थतीला तोंड देऊन अस्पृश्य लोक, म सलमानाच्या 
प्रहद स्तानवर स्वाऱ्या होऊ लागण्या अगोदर, हजारा वष ेआपले लािारीिे जीवन जगत होते. म सलमानी 
सते्तिा पाया प्रहद स्थानात रुजचवण्यास ज्या प्रहदंूच्या जाती कारिीभतू झाल्या त्यातं अस्पृश्यातंील जाती, 
चवशषेतः महार, मागं व िाभंार यािंा भरिा अचधक होता. 

 
प्रहद धमातील िात वसण्य चसद्धातंाप्रमािे र्फक्त क्षचत्रयानंीं शसे्त्र हाती धरावीत, असा दंडक होता. ब्राह्मि, 

वैश्य व शूद्र यानंा शसे्त्र वापरण्यािी मनाई होती. शूद्रातील अचतशदू्र – अस्पृश्य यानंी शसे्त्र हाती घेिे, हे तर महा 
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धमसभ्रष्टाकार समजले जाई. या धमसभ्रष्टाकारास चशक्षा देहातंािी असे. प्रहद समाजातील खालच्या थरातील 
जातींना जर शसे्त्र वापरू चदली तर त्यािंी ते उन्नती करून घेतील व अशा तऱ्हेने त्यािंा सामाचजक दजाही 
वाढेल, ही भीती िात वसण्याच्या रक्षकानंा होती. शूद्र – अचतशदू्र याचं्या हाती शसे्त्र आली तर ते जाचतभेदाचवरुद्ध 
सशस्त्र बंड करतील आचि सवस उच्चविीय प्रहदंूिा चशरच्छेद करतील ही या िात वसण्यस संरक्षकानंा जबरदस्त 
भीती वाटत असल्याम ळे त्यानंी शूद्राचतशदू्रानंा शसे्त्र वापरण्यािी मनाई करिारे धार्ममक कायदे आपल्या 
‘स्मृती’मध्ये घातले. त्यािंी अंमलबजाविी प्रहदूराजे धार्ममक भावनेने करीत होते. म सलमानानंी प्रहद स्थानावर 
स्वाऱ्या केल्या, तेव्हा ंत्यानंा शूद्राचतशदू्रािंी दैन्यावस्था चदसून आली. या लोकानंा आपल्या छत्राखाली आिले 
तर ते आपल्या साम्राज्यासाठी लढू शकतील, हे त्यानंी हेरले. म सलमानानंी आपल्या सैन्यात शूद्राचतशूद्रािंी 
भरती केली. या सैचनकानंी म सलमानी साम्राज्यािी पाळेम ळे प्रहद स्थानच्या भमूींत रुजचवण्यास मोठ्याप्रमािातं 
मदत केली शूद्राचतशदू्राचं्या हातातं शसे्त्र आली, ती वशंपरंपरेनें तशीि त्याच्या हातातं राचहली. प्रहदंूच्या धार्ममक 
चनबधंानंा ती शसे्त्र शूद्राचतशदू्राचं्या हातातूंन काढून घेण्यािे सामर्थ्यस राचहले नव्हते. कारि ब्राह्मिी धमािे 
पाचठराखे प्रहद राजे इतके समथस नव्हते. मराठे आचि पेशव ेयाचं्या कारकीदीत शूद्राचतशूद्रानंा शसे्त्र वापरिे आचि 
समरात लढिे शक्य झाले. यािे कारि मराठे व पेशव ेयानंा म सलमान आचि इंग्रज याचं्याचवरूद्ध लढण्यासाठी 
मोठे मन ष्ट्यबळ हाव ेहोते. म सलमानाचं्या सैन्यावर टेहळिी करिे, चकल्ल्यातील मािीवर (पायर्थ्याशी) राहून 
चकल्ल्यावर जािाऱ्या येिाऱ्यावर नजर ठेविे, चकल्ल्यातील लोकानंा जळि व गवत-वैरि प रचविे आचि 
िोरदरवाजे व ग प्तभ यारे संरक्षि (कोिाला त्यािंी माचहती न देता) करिे वगैरे कामासाठी चशवाजी 
महाराजानंी महारािंा उपयोग सैन्यातंील व गावपंढरीतील नोकर म्हिून केला. महारािंा म सलमानी सैन्यातं 
प्रवशे ज्या प्रमािातं झाला होता तेवढ्या प्रमािातं मराठ्याचं्या सैन्यातं झालेला नव्हता. 

 
(“CHHATRAPATI SHIVAJI employed the MAHARS to watch jungles at foot of the hill forts, act as 
scouts and kept the forts supplied with wood and foder. The Mahar recruits came from the 
provinces of BOMBAY Presidency and MADHYA PRADESH”. The Regimental History of the 
MAHAR M.G. Regiment, by Colonel Major General S.P.P. Thorat, DSO (1954), page 3). 

 
श्री. छत्रपचत चशबाजी महाराज यानंी महारानंा जंगलातंील मागस, डोंगरचकल्ल्यावर जािारे ग प्त व 

उघड मागस याचं्यावर देखरेख करिे आचि डोंगरी गडातंील लोकानंा जळि व वैरि प रचविे, या कामावर 
नेमलेले होते. ही कामे म्हिजे लष्ट्कराच्या संरक्षिाच्या नाड्या होत्या. त्या छत्रपचत चशवाजी महाराजानंी 
महाराचं्या हाती चदल्या होत्या, यावरून हे स्पष्ट होते की, महाराज महार जातीच्या इमानदारीिी चनःशकंपिे 
कदर करीत होते. याचशवाय गडमािीवर महारािंी वसती ठेविे, हाही महाराजानंीि पायंडा पावला. ही 
अवघड कामे करण्यासाठी महाराजानंी जसे महार क ट ंबानंा वचडलोपाजीत नोकरीवर ठेवले तसेि त्यानंी 
हजारे महार तरुिानंा सैचनक म्हिून रिागंिावर शत्रूचवरुद्ध लढचवले. परंत , यासंबंधीिे स्पष्ट उल्लेख उच्च 
विीय बखरकारानंी आपल्या बखरीत केलेले नाहीत. परंत , महाराजाचं्या नंतरच्या मराठेशाहीच्या काळातं 
हजारो महारानंी जे शौयस गाजचवले त्याबद्दल त्यानंा चठकचठकािी इनामी जचमनी, सरदारकी व पाचटलकी 
चदल्यािे प राव े अस्ट्स्तत्त्वात असल्यािे चदसून आले. स्पशृ्यविीय बखरकारानंी हा, महाराचं्या बाबतीत जो 
अन्याय केला, चततक्या चतव्रतेने इंग्रज गं्रथकारानंी केलेला नाही. कारि, त्यानंा ऐचतहाचसक दृष्टी होती. आचि 
ते जरी राज्यकते होते तरी सद्ग िािें िहाते होते, म्हिून त्यानंी स्वतःच्या इंग्रज लढवय्याबद्दल जसे साग्र विसन 
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केलेले आहे तसे इंग्रजेत्तर लढवय्याबंद्दल जरी केले नाही, तरी त्यानंा अन ल्लखेाने मारलेले नाही. बऱ्याि महार 
शूर लढवय्याबंद्दल त्यानंी गौरवपर चलहून ठेवलेले आहे. 

 
लंडनमधील काहंी व्यापाऱ्यानंी पूवेकडील प्रहद स्थान व इतर देश याचं्यात व्यापार करण्यासाठी “दी 

कंपनी ऑर्फ मिटंस ऑर्फ लंडन रेप्रडग अन्टू दी ईस्ट इंचडज” या नावािी संस्था स्थापन केली. त्या संस्थेला 
एचलझाबेथ रािीने ३१ चडसेंबर १६०० रोजी व्यापारािी सनद चदली. कंपनीने प्रहद स्थानातं व्यापारािी कें दे्र, 
स रत, म ंबई, मद्रास वगैरे चठकािी बसचवली. 

 
स रत येथे कारखाना स रू करण्यासाठी कंपनीला चदल्लीच्या बादशहाने, ११ जानेवारी १६१३ ला 

कंपनीिा प्रचतचनधी कॅप्टन बेस्ट याच्या हाती, चदल्ली दरबारात सनद चदली. १६४० पयंतच्या काळात कंपनीने 
म ंबई व मद्रास प्रातंात व्यापारािी कें दे्र उघडली, मद्रास येथे एक चकल्ला बाधंण्यािी कंपनीने परवानगी चमळचवली 
आचि तेथे ‘र्फोटस सेंट जॉजस’ चकल्ला बाधंला. कंपनीने बंगालमध्ये कारखाना स रू करण्यासाठी शहाजहान 
बादशहाकडून १६३४ साली सनद चमळचवली. याप्रमािे म ंबई, मद्रास व बंगाल या प्रातंात कंपनीने पन्नास 
वषांच्या काळातं (१६०१–१६५०) व्यापारािे जाळे पसरचवले या व्यापाराच्या संरक्षिासाठी कंपनीने लंडनहून 
आिलेल्या नोकरानंा लष्ट्करी चशक्षि देऊन तयार केले (The Army in India and its Evolution, 
Government of India Publication, 1924, page 2). 

 
पोत सगीज राजािी कन्या ‘कॅथेराईन ऑर्फ ब्रगॅंझा’ चहिा चववाह लंडनिा राजा िालसस याच्याबरोबर 

१६६२ मध्ये झाला; तेव्हा चतला म ंबई बेट अंदन देण्यात आले. पोत सगीज गव्हनसर आता द सऱ्या िालससिा 
प्रचतचनधी म्हिून राहू लागला, व त्याच्या चदमतीला य रोपातील बह वशंीय चशपायािें सैन्य देण्यात आले. या 
सवांिा खिस खूप होत असे. व त्यातूंन र्फायदा काहंीि होत नसे. चशवाय म ंबई बेटािा गव्हनसर व स रतेत 
राहिारा कंपनीिा अध्यक्ष यािंा आपापल्या हक्क व मानपानाबद्दल नेहमी खटके उडत. प्रत्येक जि म्हिे माझी 
योग्यता जास्त. या दोघाचं्या त्ारी लंडनला जात. या सवस कटकटींना लंडनिे राज्यकते व कपनीिे 
डायरेक्टसस कंटाळून गेले. तेव्हा ंराजाने म ंबई बेट वषाला १० पौंड या दराने कंपनीकडे गहाि ठेवले, कंपनीने 
म ंबई बेटािा ताबा २७ मािस १६६८ ला घेतला, आचि त्यािा कारभार स रतेच्या अध्यक्षाकडे सोपचवला. म ंबईत 
डेप्य टी गव्हनसर नेमण्यात आला. राजािे बेटातील सैचनक कंपनीच्या अचधपत्याखाली आले. २ गनसस, २१ तोर्फा, 
५ अचधकारी, १३९ चशपाई व ५४ टोपसी असे हे सैन्य होते. चशपाई य रोपातले होते आचि टोपसी पोत सगीज वडील 
व हदी आई यािें प त्र होते. कंपनीच्या मालकीिी लढाऊ सेना ही अशी अस्ट्स्तत्वात आली. (चकत्ता पान ३) 

 
म ंबईत दोन रजपूत कंपन्या १६८३ मध्ये उभारण्यात आल्या. प्रत्येक कंपनीत एक रजपूत अचधकारी 

आचि १०० रजपूत चशपाई असत. कंपनीच्या प्रहदी सेनेिा पाया हा असा घातला गेला. कंपनीिा एजंट िाल्सस 
आयर याने चिट्टन ट्टी येथील कंपनीच्या कारखान्यािे संरक्षि करण्यासाठी चकल्ला बाधंावयास १६९६ मध्ये 
नबाबािी संमती चमळचवली. तो चकल्ला ‘र्फोटस चवचलयम’ या नावंाने संबोधण्यात येऊ लागला. लंडनमधील काहंी 
व्यापाऱ्यानंी प्रहद स्थानातं व्यापार करण्यासाठी द सरी एक कंपनी काढली व चतला राजाकडून १६९८ ला सनद 
चमळचवली. या कंपनीला पचहल्या कंपनीपेक्षा जास्त सवलती चमळालेल्या होत्या. या दोन कंपन्यािंा 
प्रहद स्थानात बराि संघषस झाला. नंतर त्यातील समजूतदार लोकानंी ह्या दोन कंपन्या एकत्र करण्यािी योजना 
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आखली व ती यशस्वी करून १७०८ मध्ये ‘य नायटेड कंपनी ऑर्फ मिंटस ऑर्फ इंग्लंड रेप्रडग टू दी ईस्ट 
इंचडज’ ही कंपनी अस्ट्स्तत्वात आचिली. या कंपनीिे हे भले थोरले नाव मागे पडून प्रिारात ‘ईस्ट इंचडया कंपनी’ 
हेि नाव स्थीर झाले. ईस्ट इंचडया कंपनीने म ंबई, मद्रास व बंगाल यानंा इलाख्यािे रूप चदले व प्रत्येक 
इलाख्यातील व्यापारीके्षत्राच्या संरक्षिासाठी सैन्य त्या इलाख्याच्या पे्रचसडेंटच्या अचधपत्त्याखाली ठेवले. 
याप्रमािे कंपनीिी इलाख्यातील सेना तयार झाली. 

 
या सेनेत य रोचपयन सैचनक व अचधकारी, गोवानीज टोपसी व प्रहदी चशपाई यािंा भरिा होता. टोपसी व 

प्रहदी चशपायािें अचधकारी टोपशी व प्रहदीि असत. हे चशपाई आपले कपडे व हत्यारे स्वतःिेि वापरीत असत. 
कंपनी त्यानंा र्फक्त नक्त पगार देत असे. (चकत्ता पान ४–५) १७४१ मध्ये म ंबईमध्ये एक रेचजमेंट होती. तीमध्ये 
९३१ टोपसी (गोवानीज चशपाई) अकरमासे प्रहदी होते. (चकत्ता पा. ६). 

 
कंपनीने प्रत्येक इलाख्यातील सेनेत, घोडदळ, पायदळ आचि तोर्फाखाना वगैरे चवभागात जास्त 

लोकािंा भरिा केला आचि १७४८ मध्येमेजर स्ट्स्रंगर लॉरेन्स याला कंपनीच्या सेनेिा प्रम ख सेनापती 
(कमाडंर-इन िीर्फ) म्हिून नेमला (चकत्ता पा. ७–८). 

 
य रोपमध्ये आपले विसस्व प्रस्थापीत कराव ेम्हिून इंग्लंड व फ्रान्स हे देश परस्पराशी १७०० ते १७५० 

च्या काळातं एक सारखे लढत होते. या वळेेस त्यािें वैमनस्य प्रहद स्थानातंही िालू होते. य रोपमधील 
लढायासंाठी प्रत्येकानंा आपापल्या प्रदेशातंील लोकािंी सैन्यातं भरती करिे भाग पडले. तेथील सैचनक 
प्रहद स्थानातं मोठ्या संख्येने पाठचविे दोन्ही देशानंा शक्य नव्हते. अशा पचरस्ट्स्थतीत फ्रें िािंा चहद स्थानातील 
प्रम ख ‘ड प्ले’ याने प्रहद स्थानातंील आपले विसस्व वाढचविे व चटकचविे या उदे्दशाने प्रहदी लोकािंी सैन्यातं भरती 
करण्यािी योजना हाती घेतली. त्याने मद्रास प्रातंात म सलमानािंी र्फलटि १७४८ मध्ये उभारली. (The 
Armies of India, p. 4 by Major G. F. McMunn 1911) ईस्ट इंचडया कंपनीिा बंगालमधील सेनापती रॉबटस 
क्लाइव्ह यानेही प्रहदी सेना उभारण्यािी योजना १७५७ साली हाती घेतली. ज्या पक्षाकडे ज्यास्त प्रहदी सैचनक 
व हत्यारे, तो पक्ष प्रहद स्थानातं प्रबळ होिार हे इंग्रज व फ्रें ि या दोघानाहंी पटलेले होते. म्हिून प्रत्येक पक्षाने 
प्रहदी सैचनकािंी आपापल्या सैन्यातं भरती करण्यािा सपाटा िालचवला. त्यानंा नव ेगिवशे व पाश्चात्य पद्धतीिी 
हत्त्यारे देऊन त्यािंा वापर कसा करावयािा यािे चशक्षिही चदले व त्याना त्यातं तरबेज केले. (The Army in 
India and its Evolution, p. 9). १७९६ मध्ये कंपनीच्या सैन्यातं १६००० य रोचपयन सैचनक व ५७००० हजार 
प्रहदी (बंगाल २४०००, मद्रास २४०००, म ंबई ९०००) सैचनक होते. (चकत्ता पा. ११) कंपनीने प्रहद स्थानातं प्रदेश 
प्रजकिे, आचि प्रजकलेल्या प्रदेशावर सत्ता िालचविे, आिखी नव े प्रदेश प्रजकिे, या प्रिंड कायासाठी 
कंपनीला, आपल्या सैन्यात वळेोवळेी वाढ करावी लागली. ही वाढ प्रहद स्थानातील सवस धमाच्या व जातींच्या 
लोकातूंन करण्यातं आलेली होती. चशवाजी महाराज आपल्या स्वराज्याच्या स्थापनेसाठी सवस जातींतील 
सैचनकाचं्या सहाय्याने लष्ट्करी जय चमळवीत होते, तेव्हा ंईस्ट इंचडया कंपनीच्या वखारी व कारखाने याचं्या 
संरक्षिासाठी, लष्ट्करी अचधकारी, प्रहदू धमातील भरती होण्यास येतील त्या लोकािंी आपल्या लष्ट्करात भरती 
करीत. त्याचं्या बळावर वखारी व कारखान्यानंा स रचक्षतता चमळे. त्याचं्या लष्ट्करातं जाचतभेद र्फार काटेकोरपिे 
पाळला जात नसे. मराठे व ब्राह्मि चशपाई, महार चशपायाचं्या पंक्तींला बसून जेवत. अंथरुिाला अंथरुि 
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लाऊन झोपत. कंपनीच्या लष्ट्करातं मराठे व ब्राह्मि चशपायापेंक्षा महार चशपायािंा भरिा अचधक होता. महार 
चशपाई इतरापेंक्षा जास्त लढाऊवृत्तीिे होते, असे त्यावळेच्या लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंी लेखी मते प्रगट केली होती. 
(‘5. The rise of MARATHA power under the leadership of Shivaji (1645) coincides with the rising 
of the first bodies of sepoy troops by the East India Company for the defence of their factories, 
whilst the MARATHA power embraced all castes and creeds in their army. Writing in the 
eighteenth century JOHN JACOB could say, “In the Bombay Army, the Brahmin stands shoulder 
to shoulder in the ranks, nay, sleeps in the same tent with his Purwariee fellow soldier and 
dreams not of any objection to this arrangement. If this subject be mentioned to a Brahmin 
sepoy, the ready answer is, “What do I care? Is he not the soldier of the State?” The early 
Bombay Army of the eighteenth and nineteenth centuries was not predominantly composed of 
MARATHAS but of MAHARS, RICHARD BURTON himself an officer in a Bombay Regiment at the 
turn of eighteenth century, took the Parwaree as the typical sepoy” (The Mahar Regiment, p. 3). 

 
चशवाजी महाराजाचं्या लष्ट्करात महारानंा अस्पृश्य मानले जात नसे. पि प ढे पेशवाईच्या काळातं 

लष्ट्करातंील लोकातं उच्चनीि–जाचतभेदािे थैमान जास्त माजले. मराठ्याचं्या पयदळात अस्पृश्य वगातील 
सैचनक होते. या पायदळ सैचनकानंा ‘पाईक’ म्हिून संबोधण्यात येत असे. या पाईकापंैकी जे महार असत त्यानंा 
(‘नाईक’ प्रकवा ‘नायक’िा अपभं्रश) ‘नाक’ हे नावाप ढे लावत असत, व जे मागं जातीिे होते त्यानंा ‘राऊत’ हे 
उपपद लावत असत. मराठ्याचं्या लष्ट्कराच्या तोर्फा बैलगाडीतून समरागंिावर नेत असत, या तोर्फा 
बैलगाडीवर िढचविे, बैलगाड्या समरागंिावर नेिे तेथे तोर्फािंी व्यवस्था लावनू त्या डागिे व उडचविे ही 
कामे महार व मागं पाईकानंा नेमून चदलेली होती. पायदळातील स्पृश्य वगीय अचधकारी घोड्यावर बसून 
समरागंिावर जात असत. प्रत्येक अचधकाऱ्याच्या चदमतीला दोन अस्पृश्य पाईक असत. एक घोडयािा मोतद्दार 
व द सरा घोड्याला दािािारा घालिारा. स्पृश्यवगीय अचधकारी व सैचनक हे जाचतभेदाच्या व उच्चनीितेच्या 
भावनेने पछाडलेले होते. ते अस्पृश्य–पाईकानंा िागंल्या तऱ्हेने वागवीत नसत. तरीही अस्पृश्य–पाईक ही 
मानहानी सहन करून तेथेि रहात, नोकरी सोडून जात नसत कारि, हा एकि त्यानंा पोटापाण्यािा व्यवसाय 
होता आचि ज्यािें आपि मीठ खातो त्याचं्याकरता आत्मापसि करण्यािी चनचतमत्ता अस्पृश्य समाजाच्या अंगी 
बािलेली होती. चशवाय पायदळातील नोकरी ही महारािंी जवळ जवळ वशंपरंपरागत हक्कािी बाब झालेली 
होती. त्याम ळे लष्ट्करी नोकरी म्हिजे अस्पृश्यािंी चमरासदारी, असा एक सामाचजक दे्वषभाव दृढमूल झालेला 
होता.  
(An impression persists in the minds of many that only the dregs of Indian society would take 
service as soldiers in the Bombay regiments of the East India Company. And there may be a 
prima facie ground for such an opinion; for in the armies of the Maratha Chiefs all the infantry 
were men of lower castes and were treaded with disdain. The pure Maratha warrier rode on 
horse back; and for each horseman there were two foot soldiers, one who attended to the animal 
and another who cut grass or fodder for it, these foot soldiers or paiks must have been of the 
Mahar and Mang castes. 
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The Mahar footman was known as Nak, and the Mang footman as Raut. The Maratha 
artillery was dragged along by large teams of bullocks, and there many have been room for 
outcastes by the yokes of those teams. A field officer of the British Army describes the Maratha 
soldiers of the armies which joined the Bombay Army under Major General Abercomley in the 
campaign against Seringapatan in 1791. They were remarkably plain but neat in their appearance. 
Mild in their aspect, humane in their disposition, polite and unaffected in their address, they were 
distinguished by obedience to their chiefs and attachment to their country...... The Maratha 
infantry...... is composed of black Christians and despicable poor wretches of the lowest caste, 
uniform in nothing but the bad taste of their musquets, none of which are either clean or 
complete; and few are provided with either ammunition or accountrements. They are 
commanded by half-caste people of Portuguese and French extraction, who draw off the 
attention of spectators from the bad clothing of their men by the profusion of antiquated lace of 
their own....... The Marathas do not appear to treat their infantry with more respect than they 
deserve, as they ride through them without any ceremony on the march, and on all occasions 
evidently consider them as foreigners, and a very inferior class of people and troops.” (The 
Mahar Flock, page 59-60). 

 
फ्रें ि आचि इंग्रज याचं्या सैन्यात जी भरती होती ती इंग्लंड, फ्रान्स, वगैरे देशातूंन प्रहद स्थानातं 

आलेल्या लोकािंी! यातं दरोडेखोर, ख नी, वगैरे लोक होते. चशक्षा ि कचवण्यासाठी ते प्रहद स्थानातं पळून 
आलेले होते. य रोचपयन सेनाचं्या पलठिीतून काहंी कारिाम ळे परागंदा झालेले लष्ट्करी व आरमरी चशपाई 
यािंाही भरिा प्रहद स्थानातील फ्रें ि आचि इंग्रज याचं्या पलटिीत होता. ईस्ट इंचडया कंपनीने सवस जातींच्या 
लोकािंी भरती आपल्या पलटिींत करून घेतली. कंपनीिे अचधकृत लष्ट्कर इ. स. १७५४ सालातं प्रिंड रूपाने 
उभे केले गेले. (The Armies of India, page 5). १७९६ च्या पूवी कंपनीच्या लष्ट्करात चहन्दी लोक बऱ्याि 
मोठ्या प्रमािातं मोठ्या जागेवर अचधकारी होते. त्याचं्या हाताखाली काम करिारे य रोचपयन अचधकारी व 
सैचनक चहन्दी अचधकाऱ्याचं्या विसस्वाचवरुद्ध त्ारी करीत. १७९६ मध्ये कंपनीच्या लष्ट्करी श्रेष्ठींनी लष्ट्करािी 
प नरसिना करून हे शल्य कमी करण्यािे कायस केले, ते प्रहदी अचधकाऱ्यानंा हळ हळ  य रोचपयन अचधकाऱ्याचं्या 
हाताखाली आििे, व प्रहदी अचधकाऱ्याचं्या हाताखाली आििे, आचि य रोचपयन अचधकारी य रोचपयन 
अचधकाऱ्याचं्या हाताखाली आििे हे होय. या धोरिाला प्रहदी अचधकारी व सैचनकानंी खूप चवरोध केला, पि 
कंपनीच्या लष्ट्करी श्रेष्ठींनी त्यािंा चवरोध धाब्यावर बसचवला यािा पचरिाम प्रहदी सैचनकानंी वलेोर (मद्रास) 
येथील लष्ट्करी छाविीत बंड करण्यात झाला. हे बंड कंपनीच्या लष्ट्करी श्रेष्ठींनी मोडले व प्रहदी सैचनक व 
अचधकारी याचं्यावर कडक नजर ठेवली इ. स. १८२४ मध्ये हे धोरि जाहीर केले व प्रहदी सैचनकानंा वरच्या 
(अचधकाराचं्या) जागा देण्यािे धोरि रद्द केले. याम ळे प्रहदी, सैचनकातं असंतोषािा अस्ट्ग्न ध मसत राचहला; 
आचि १८५७ च्या बंडात असंत ष्ट सैचनकानंी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपिे भाग घेतला. बंडािा मोड झाल्यानंतर 
पालसमेंटने कंपनीच्या लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंा धारेवर धरले. प्रहदी लष्ट्करािी प नरसिना करण्यासाठी चशर्फारस 
करण्यािा चविारचवचनमय करण्यासाठी पालसमेंटने ‘पील कचमशन’ १८५८ मध्ये नेमले. प्रहदी सैचनक आचि 
य रोचपयन सैचनक याचं्या परस्परामधील िालू असलेला दे्वष, संशय वगैरे गोष्टीिी जािीव कचमशनला झाली 
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तेव्हा ं त्याने प्रहदी सैचनकानंा, बंद का, तलवारी व इतर शसे्त्र वापरता येऊ नयेत म्हिून त्यािंी भरती 
अर्मटलरीमध्ये करू नये, अशी एक चशर्फारस सदर कचमशनने केली. द सरी चशर्फारस अशी होती की सैचनकािें 
प्रमाि प्रहदी २ व य रोचपयन १ (२:१) या प्रमािात असाव.े चनरचनराळ्या जातींच्या पलटिी प्रहदी अचधकाऱ्याचं्या 
हाताखाली न ठेवता चब्रचटश अचधकाऱ्याचं्या हाताखाली ठेवाव्या, म्हिजे चनरचनराळ्या जातींच्या पलटिींना 
परस्पराचवरुद्ध खेळचवण्यािे सूत्र चब्रचटशाचं्या हातात राहील, अशी चतसरी चशर्फारस होती. ही पचरस्ट्स्थती पाहून 
राजा राम मोहन रॉय यानंी लष्ट्करािे प्रहदीकरि झाले पाचहजे अशी सरकारकडे मागिी केली. या मागिीला 
इंचडयन नॅशनल काँगे्रसने पचहल्या तीन अचधवशेनातं पाप्रठबा चदला. लो. चटळक व नामदार गोखले यानंीही या 
मागिीला पाप्रठबा चदला होता. पि चब्रचटश सरकारने या मागिीला संमती चदली नाही. १९१४ ला पचहले 
जागचतक य द्ध स रू झाले तेव्हा ंसरकारला प्रहदी लोकाचं्या मदतीिी गरज वाटू लागली, तेव्हा ंप्रहदी लोकानंा 
वरच्या अचधकाराच्या जागा देण्यािे धोरि त्याने जाहीर केले. (The Rise of The Indian Army — by Victor 
Longer, The Times of India, 26-1-1969, page I). 

 
१८५७ साली इंग्रजािे लष्ट्कर ३,११,५३८ चशपायािें होते. (चकत्ता, पा. ३५) त्यातं रजपूत जाट मराठे, 

ब्राह्मि, पठाि, मोगल, ग रखे, शीख, महार, िाभंार वगैरे लोक होते. चशखातंील महजबी (झाडूवाले) या 
अस्पृश्य जमातीने आपल्या लढवय्या वृत्तीने इंग्रजानंा र्फार खूष केले. या महाजबींनी, गुरु तेगबहादूर (ग रु 
गोप्रवदप्रसग नंतरिा द सरा ग रु) याचे मुसंलमानानंी णछन्न णवणछन्न केलेले िरीर, मुसलमानी सैणनकाचं्या 
तालयातून, लढून अमृतसरला आिले होते. (The Armys of India, page 131). 

 
मद्रास प्रातंात चमशनऱ्यानंी चिस्ती केलेले पाचरया जातीिे लोक इंग्रजाचं्या पलटिींत चशरले. रॉबटस 

क्लाईव्हने ३०० य रोचपयन आचि ३०० पाचरया सैन्याचनशी अकाटच्या चकल्ल्यावर हल्ला केला आचि प्रािपिाने 
तो प्रजकला. पाचरया सैचनक भातािी पेज पीत व य रोचपयन सैचनकानंा भात खावयास देत अशा रीतीने लढाई 
यशस्वी केली; अशी अख्याचयका आहे. (The Martial Races of India, pages 144 and 169). महाराचं्या 
अनेक लढवय्यानंी लढायातं मद समकी गाजवनू कंपनीच्या लष्ट्करातं अंमलदाराच्या जागा चमळचवलेल्या होत्या. 
१७८७ साली म ंबईच्या पचश्चम सम द्र चकनाऱ्यावर जी लढाई झाली तीत मरीन बटाचलयन मधील हचवलदार 
मदनाक येसनाक याने मद समकी गाजचवली. म्हिून त्याला जमादार करण्यात आले. त्याि लढाईत सुबनाक 
वाहनाक याने शौयािी शथस केली. म्हिून त्याला िादंीिा चबल्ला आचि साखळी बक्षीस देण्यातं आली, आचि 
त्याला हचवलदार करण्यात आले. १८१० मध्ये इंग्रज व फ्रें ि याचं्या आरमारािंी जी लढाई प्रहदी महासागरात 
झाली तीत मचरन बटाचलयन मधील धोंिनाक पुलनाक याने मोठे शौयस दाखचवले. म्हिून त्याला रुप्यािे पदक 
बक्षीस चदले आचि त्याला लेफ्नंट हचवलदार म्हिून बढती देण्यात आली. (चकत्ता पा. ४) 

 
ज्याचं्या नोकरीत महार लोक रहात त्या धन्याशी ते अत्यंत इमानदारीने वागत असत. प्राि संकटात 

असले तरी ते धन्याशी बेईमान होत नसत. ते शत्रूंिे कैदी झाले, आचि त्यानंा चकतीही मोठी आचमषे दाखचवली, 
प्रकवा त्यािंा खूप छळ केला तरी ते महार लढवय्ये, शत्रूना सामील होत नसत प्रकवा शरि जात नसत. यािे 
एक नम नेदार उदाहरि, मराठ्याचं्या द सऱ्या य द्धाच्या वळेी चब्रचटशानंा पहावयास चमळाले. फ्रें ि अचधकारी 
इंग्रजाचं्या सैचनकानंा कैदेत िागंले वागवीत. त्यानंा िागंले अन्न, कपडे व पैसे देत आचि इंग्रजािंी नोकरी 
सोडून फ्रें िािंी नोकरी पत्करा म्हिून मने वळचवण्यािा प्रयत्न करीत. मराठ्याचं्या द सऱ्या य द्धािे वळेी फ्रें िाचं्या 
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या आचमषाला प ष्ट्कळ चब्रचटश सैन्यातील कैदी बळी पडले. आरमारातील आयरीश, मद्रासी व बंगाली लोकही 
त्याला बळी पडले पि म ंबईिे महार चशपाई पाघळले नाहीत, उलट जे फ्रें िािें हस्तक होऊन िागंले कपडे 
घालून फ्रें िािें सैचनक म्हिून चमरवीत होते त्यानंा हे म ंबईिे महार कैदी सैचनक उघडपिे चशव्या देत असत. हे 
स्वाचममानािे, महार कैद्ािें वतसन पाहून फ्रें िानंी त्यािंा खूप छळ केला. तेव्हा ंत्यातील बरेिसे महार सैचनक 
फ्रें िाच्या त रंुगाति मेले. र्फक्त १२ कैदी चजवतं राचहले. चब्रचटशानी जेव्हा फ्रें िािा पाडाव केला तेव्हा हे १२ 
महार सैचनक त्याना परत चमळाले. चब्रचटशानंी त्यािंा जाहंीरपिे गौरव केला, आचि त्यानंा १९१० मध्ये खास 
पदके बहाल केली (चकत्ता पा.ं ४५) 

 
द सरे बाजीराव पेशव ेआचि इंग्रज यािें मतै्रीिे संबंध र्फार चदवस चटकले नाहीत. त्याचं्यातील वैमनस्य 

काहंी काळ ध मसत राचहले, आचि शवेटी १८१७ च्या नोव्हेंबरमध्ये त्यािा स्र्फोट झाला पेशव्याचं्या सैन्याने 
इंग्रजाचं्या प ण्यातील वचकलातीवर जेव्हा ंहल्ला केला तेव्हा ंवचकलातीिे संरक्षि करण्यात कनसल बर यानंी खूप 
प्रयत्न केले पि पेशव्याचं्या प्रिंड सेनेप ढे प्रथम त्यािें प्रयत्न चनष्ट्र्फळ झाले. नंतर इगं्रजाचं्या माऱ्याप ढे पेशव्यािे 
सैन्य प ण्याच्या उत्तर चदशकेडे पळून गेले. बाजीरावाने सैन्यािी नीट जमवाजमव करून प नः एकदा कनसल बर 
याच्या सैन्यावर (प ण्यातील इंग्रज वचकलातीवर) हल्ला केला. यावळेी सेकंड बटाचलयन र्फस्सट रेचजमेंट बॉम्ब े
नेचटव्ह इन्रं्फरी, चहिा म क्काम प ण्याच्या वायव्येस ३८ मलैावर असलेल्या चशरुन गावंात होता. चतिा प्रम ख कॅप्टन 
फ्रास्ट्न्सस स्टॉटन हा होता. कनसल बरला, पेशव्याचं्या प्रिंड सैन्याला द सऱ्यादंा तोंड देिे अशक्य वाटल्याम ळे 
त्याने कॅप्टन स्टाँटनला प ण्याच्या वचकलातीच्या संरक्षिाकरता ंमदतीस येण्याबद्दल तातडीने संदेश पाठचवला. 
कॅप्टन स्टाटंन चशरुरहून प ण्याकडे जाण्यास सेकंड बटाचलयनला घेऊन ३१ चडसेंबर १८१७ ला रात्रौ ८ वाजता 
चनघाला चहच्यात बह संख्य सैचनक महार होते. कॅप्टन स्टॉटंनबरोबर ५०० पायदळ, ३०० घोडदळ, ५ बटाचलयन 
ऑचर्फससस, २०६ पौंऊडर तोर्फा आचि त्या िालचविारे २४ चब्रचटश सैचनक, एवढा लवाजमा होता. स मारे २५ 
मलैािा रात्री प्रवास केला. त्यानंतर ही बटाचलयन पहाटेस भीमा नदीच्या तीरावर आली. तेव्हा ंपेशव्यािें प्रिंड 
सैन्य नदीच्या द सऱ्या तीरावर लढाईस सज्ज असलेले चदसले. त्याचं्या सैन्यातं ५ हजार पायदळ व २५ हजार 
घोडदळ होते. पेशव्याचं्या सैन्याने आपिाला खत्म केले तर कनसल बरला ते खत्म करतील आचि हे पाहून 
मध्य प्रहद स्थानातंील प्रशदे, होळकर व भोसले हे जनरल स्ट्स्मथला मोडून टाकतील, आचि याम ळे चब्रचटश 
राज्यािा प्रहद स्थानातील पायाि उखडला जाईल, हे भचवष्ट्य इंग्रज लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंा चदसत होते. म्हिून 
कॅप्टन स्टॉटंन पेशव्याचं्या सैन्यािा कसा पाडाव करता येईल यािा व्यूह रिीत होता. त्याने पेशव्याचं्या सैन्याला 
ह लकावण्या देऊन कारेगावं खेड्यातं प्रवशे केला. या गावाला मातािे क सू होते. हे क सू आचि गावातील घरे 
याम ळे पेशव्याचं्या घोडदळाला गावात चशरून लढाई करिे कठीि होते, हे स्टॉटंने हेरून, गाव आपल्या 
ताब्यात घेतला, आचि भीमा नदीच्या चकनाऱ्यावर आचि चशरूरला जािाऱ्या रस्त्यावर, जेथून पेशव्याचं्या 
सैन्यावर अिूक मारा करता येईल अशा चठकािावर त्याने दोन तोर्फा डागल्या. गावाच्या मध्यभागी जी गढी 
होती चतच्यावर त्याने तोर्फ डागली नाही. त्याम ळे पेशव्यािें सैन्य गावात चशरतानंा त्यावर तोरे्फिे गोळे झाडून तो 
सैन्यािा ग्रामप्रवशे थाबंव ूशकला नाही. त्याम ळे गावातील िकमकीत त्याला आपले बरेिसे सैचनक गमवाव े
लागले. (चकत्ता ५–६) 

 
पेशव्याचं्या सैन्यातं अरब, गोसावी आचि मराठे यािंा भरिा होता. तेही िागंले लढवय्ये होते. त्याचं्या 

माऱ्याप ढे इंग्रज सैचनकानंी अनेक वळेा कि खाल्ली. त्यािंी झोप उडाली, तहानभकू हरपली आचि ते शत्रूला 
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शरि जाऊं या म्हिून ओरडू लागले. लेफ्टनंट चिशोल्म आचि इतर अचधकारी स्टॉंटनला प नः प नः तेि स िव ू
लागले. घनघोर य द्धातं तरुि अचधकारी लेफ्टनंट पॅचटन्सन आचि लेफ्टनंट चिशोल्म हे या लढाईत कामी 
आले. चिशोल्मच्या देहािे शत्रूनी त कडे त कडे केले होते. त्याकडे लक्ष वधेवनू, स्टॉटंन आपल्या सैचनकानंा 
सागंत होता की त म्ही जर शत्रूला शरि गेलात तर त मिा चकती छळ करतील हे त म्ही या त कडे करण्यावरून 
लक्षातं घ्या व प्रािपिाने लढा; मरि पत्करा पि शरि जाऊ नका. मग इंग्रज सैचनकानंी चनकरािे हल्ल े
िढचवले. आचि १ जानेवारी १८१८ ला रात्री ९ वाजता पेशव्याचं्या सैन्याने पळ काढला इंग्रज सैचनकानंी त्यािंा 
पाठलाग केला तो भीमा नदीपयंत. नदीतील पािी चपऊन त्यानंी आपली २५ तासािंी तहान भागचवली. 
पेशव्याचं्या सैन्याला पळ काढावयास लाविारी जी प्रम ख त कडी होती ती सवस महार सैचनकािंी होती. त्यानंी 
आपल्या ४० पट संख्येने असलेल्या पेशव्याचं्या सैन्याला पळवनू लावले. हे महारािें शौयस पाहून बाकीच्या, 
पेशाव्याचं्या सैन्यािा धीर खिला व सवसि सैन्य पळू लागले. इंग्रजाचं्या एकंदर ८३४ (सैचनक व अचधकारी) 
लढवय्यापैकी २७५ लढवय्ये मेले अगर जखमी झाले. आचि पेशव्यािे स मारे ६०० लोक कामास आले. (चकत्ता 
६–७) 

 
कोरेगावच्या चवजयाबद्दल भीमा नदीच्या तीरावर इंग्रजानंी चवजयस्तंभ उभारला. त्याचं्या एका बाजूला 

जखमी व कामास आलेल्यािंी नाव ेइंग्रजी व मराठी भाषेत कोरलेली आहेत आचि त्याच्या पचश्चमेच्या बाजूवर 
इंग्रजीत चवजय लेख कोरलेला आहे तो असा :– 

 
THIS COLUMN 

 
Is erected to commemorate the defence of Koregam by a Detachment Commanded by 

Captain Staunton of the Bombay Establishment which was surrounded on the 1st of January 1818 
by the Peshwas’ whole army under his personal command, and withstood throughout the day a 
series of the most obstinate and sanguinary assault of his best troops. Captain Staunton, under 
the most appalling circumstances preserved in his desperate resistance, and seconded by the 
unconquerable spirit of his detachment, at length achieved the signal discomfiture of the enemy 
and accomplished one of the proudest triumphs of the British Army in the East. 

 
TO PERPETUATE 

 
The memory of the brave troops to whose heroic firmness and devotion it owes the glory 

of that day, the British Government has directed the names of their Corps and of the killed and 
wounded to be inscribed on this monument. 

 
MD CCCXII 

 
(The Mahar M.G. Regiment, Pages 7-8). 



 अनुक्रमणिका 

 
इ. स. १८२६ मध्ये काचठयावाड, १८४६ मध्ये म लतान आचि इ. स. १८८० मध्ये कंदाहार येथे ज्या 

लढाया इंग्रजानी केल्या त्यातं महार लढवय्यानंी आपल्या शौयािा झेंडा उभारला. इ. स. १८८० मध्ये द सरे 
अर्फगाि य द्ध झाले; त्यातं अर्फगाचिस्थानातं असलेला इंग्रजाचं्या ‘ड ब्रो’ येथील तळावर शत्रूंनी हल्ला केला, 
तेव्हा ं त्या तळािे संरक्षि करतानंा १९ वी बॉंब े इन्र्फरी (पायदळ) ने शौयािी कमाल केली. १९ व्या म ंबई 
पायदळातं बह संख्य लढवय्ये महार होते. या लढाईला १६ एचप्रल १८८० रोजी चवशषे रंग आला. तो असा की 
एका माऱ्याच्या चठकािावर शत्रूंनी हल्ला केला, तेव्हा ं तेथील इंग्रज सैचनकानंी माघार घेतली. पि त्यातील 
चतघानंी मात्र पाय रोवनू, त्या चठकािी शत्रूला तोंड चदले. शत्रूंिी संख्या ३०० होती. त्या संख्येप ढे या चतघािंा 
चनभाव लागिार नाही म्हिनू सहकाऱ्यानंी त्यानंा माघार घेण्यास साचंगतले. पि ते चतघे शूर वीर जागेवरून 
हालले नाहीत. त्या चतघानंी तीन तास लढत चदली व तीनश ेशत्र पैकी बऱ्याि जिानंा यमसदनास पाठचवले. 
जेव्हा ं त्याचं्या जवळिी काडत से संपली तेव्हा ं ते शत्रूंच्या घोळक्यात चशरून बंद कीिा उपयोग लाठी सारखा 
करून शत्रूला झोडपू लागले. लढता लढता ते धारातीथी पडले. ते तीन महावीर म्हिजे मेजर चसडने जेम्स 
वॉडबी, प्रायव्हेट इलाही बक्ष आचि प्रायव्हेट सोननाक ताननाक! (महार, चशवाजी महाराजाचं्या सैन्यात होते 
तेव्हापंासून त्याचं्या नावाप ढे नाक हे उपपद लावण्यात येत असे. तीि प्रथा प ढील काळातं इंग्रजी अमदानीतही 
िालू राचहली.) या शूर वीरािें स्मृचतचिन्ह म्हिून म ंबईचतल य रोचपयन चजमखान्या जवळच्या रस्त्याला ‘वॉडबी 
रोड’ हे नाव देण्यातं आले, आचि आलेक्झन्ड्रा गलसस हायस्कूलच्या प्रभतीत एक चशलालेख ठेवण्यातं आला. तो 
चशलालेख असा :– 

 
“This Road is named after Major Sidney James Waudby, who with Elahi Bux and Private 

Sonnak Tannak (nak was a characteristic suffix to Mahar names that dates from their service in 
Shivaji’s armies) all of the 19th Bombay Infantry, fell on the 16th April 1880, in fence of Dubro, 
post in Afganistan which, when warned that an attack in force was imminent, they refused to 
abandon and most gallantly held for three hours against three hundred of the enemy, many of 
whom were slain. Eventually when all their ammunition was expended they dashed into the 
amidst of their foes and died fighting. The odds are even greater than at Koregaon and the 
heroes were of the same castes, a Europen, a Muslim and the Mahar, who had made up the 
Bombay Regiments from the start”. 

 
(The Mahar MG Regiment, pp. 8-9) 

 
म ंबई इलाख्यातं ईस्ट इंचडया कंपनीने इ. स १८५७ पयंत आचि त्यानंतर चब्रचटश सरकारने ज्या लष्ट्करी 

पलटिी उभारल्या त्यात बह संख्य सैचनक महार होते. रत्नाचगरी चजल्ह्यातून २१८० महार सैचनक या पलटिींत 
१८८० च्या आगोदर हाते. (चकत्ता : ४) इतर चजल्ह्यातूनही महार सैचनकािंी संख्या बरीि मोठी होती. या 
पलटिींिी संख्या २९ होती. त्याच्यातं जी स्ट्स्थत्यतंरे वळेोवळेी झाली ती अशी : — 
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Previous Name of Unit Present Name of Unit Remarks 
1)  1st Bombay Native 

Infantry 
1) 1st BN The Grenadiers — 

2) 2nd -do- 2) 2nd  -do- — 
3) 3rd -do- 3) 1st BN The Maratha Light Infantry  
4) 4th -do- 4) 1st BN The Rajputana Rifles — 
5) 5th -do- 5) 2nd BN The Maratha Light Infantry — 
6) 6th -do- 6) ........................................................ 6) Disbanded 
7) 7th -do- 7) ........................................................ 7) Disbanded 
8) 8th -do- 8) 3rd BN the Grenadiers 8) — 
9) 9th -do- 9) 4th  -do- 9) — 

10) 10th -do- 10) 3rd BN The Maratha Light Infantry 10) — 
11) 11th -do- 11) 111 Mahars in World War 1914-’18 11) Disbanded 
12) 12th -do- 12) ........................................................ 12) Disbanded 
13) 13th -do- 13) ........................................................ 13) Disbanded 
14) 14th -do- 14) The Maratha Light Inf.-Centre 14) — 
15) 15th -do- 15) ........................................................ 15) Disbanded 
16) 16th -do- 16) 4th BN the Maratha Light Infantry 16) — 
17) 17th -do- 17) 5th -do- 17) Disbanded 
18) 18th -do- 18) ........................................................ 18) Disbanded 
19) 19th -do- 19) 2nd BN the Jat Regiment 19) — 

20) 20th -do- 20) 2nd BN Rajputann Rifles 20) — 

21) 21st -do- 21) (THFN 121st Pioneers) 21) Disbanded 
22) 22nd -do- 22) 3rd BN The Rajputana Rifles 22) — 

23) 23rd -do- 23) 4th BN The Rajputana Rifles 23) — 

24) 24th -do- 24) ........................................................ 24) Disbanded 
25) 25th -do- 25) 5th BN The Rajputana Rifles 25) — 

28) 26th -do- 28) (THEN 128th Pioneers)  28) — 

29) 29th The Bombay 
Marine BN 

29) ........................................................ 29) Disbanded 

(The Mahar MG Regiment Appendix C, page 95) 

 
या सवस बटाचलयन्समधून अनेक महार सैचनकानंी चनरचनराळ्या रिके्षत्रात शौयस गाजचवले आचि काहंी 

जि उच्च दजािे लष्ट्करी पदावर चवराजमान झाले. त्यापैंकी काहंी अचधकाऱ्यािंी नावं ेमी खाली देत आहे. 
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१) र्फस्टस गे्रनेचडयर बॉंब ेईन्रं्फरी  : स भेदार रगनाक महादनाक. स भेदार परसनाक, स भेदार 
धोडनाक जमेदार गिनाक परसनाक. 

२)  सेकंड ,, ,, ,,  : स भेदार मेजर धमसनाक सबनाक, स भेदार इट्टनाक, स भेदार 
हरनाक भागनाक, स भेदार रगनाक देवनाक, जमेदार, 
भागनाक गंगनाक, जमेदार चशवनाक गौनाक, जमेदार 
भागनाक व जमेदार इट्टनाक. 

३) र्फोथस बॉंब ेरायर्फल्स : स भेदार चशवनाक िागंनाक, स भेदार चशवनाक पाडंनाक, 
स भेदार रंगनाक आचि बापनाक रंगनाक, जमेदार गंगनाक 
रूपनाक, जमेदार स दनाक रामनाक, जमेदार कूटनाक 
द लनाक. जमेदार कृष्ट्िनाक, जमेदार चशवनाक. 

४) चर्फफ्थ बॉबं ेलाईट इन्रं्फरी : स भेदार िागंनाक रामनाक. 
५) चसक्सथ बॉंब ेइन्र्फरी : स भेदार मेजर रामनाक नामनाक, स भेदार मेजर सखनाक, 

स भेदार जननाक रामनाक, स भेदार रंगनाक नामनाक, 
स भेदार धमसनाक रामनाक, स भेदार रामनाक महादनाक, 
जमेदार सखनाक रामनाक, जमेदार अज सननाक लकनाक, 
जमेदार लकनाक रामनाक. 

६) सेव्हनथ बॉंब ेइन्रं्फरी : सुभेदार रामनाक मालनाक (डॉ. आंबेडकरािें चपताजी), 
स भेदार देवनाक िागंनाक, स भेदार गवोरनाक दादनाक, 
स भेदार महादनाक मालनाक. 

७) एट्थ बॉंब ेइन्र्फरी : स भेदार मेजर िागंनाक, स भेदार गोंडनाक इट्टनाक, 
स भेदार, स दनाक, स भेदार इट्टनाक. 

८) नाइन्थ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार मेजर आचि सरदार बहादूर इट्टनाक चभकनाक, 
स भेदार िागंनाक गोंदनाक, जमेदार लकनाक चभकनाक, 
जमेदार सकनाक चभकनाक, जमेदार इटनाक. 

९) टेन्थ बॉंब ेइन्र्फरी : स भेदार लकनाक 
१०) टे्वल्थ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार मेजर आचि बहादूर गंगानाक सजनाक, स भेदार 

केसनाक गोंदनाक. 
११) थटीन्थ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार धमसनाक देवनाक, जमादार, ताननाक. 
१२) र्फोटीन्थ बॉबं ेइन्र्फन्री : स भेदार चहरनाक, जमेदार लकनाक सोननाक. 
१३) चर्फफ्टीन्थ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार इट्टनाक लकनाथ, जमेदार अज सननाक देवनाक, 

जमेदार धमसनाक. 
१४) सेव्हन्टीन्थ बॉबं ेइन्र्फन्री : स भेदार चभकनाक जननाक, स भेदार रुपनाक, स भेदार 

बाबनाक िागंनाक, स भेदार गिनाक माननाक, स भेदार 
गोिनाक गिनाक, स भेदार गिनाक बाळनाक, स भेदार 
काननाक, स भेदार माननाक, जमेदार गंगानाक गिनाक. 

१५) एटीन्थ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार चभवनाक गोिनाक. 
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१६) नाईन्टीन्थ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार बहादूर, गंगाराम कृष्ट्िाजी (यािें आडनाव 
भातनकर), स भेदार रामनाक लकनाक, स भेदार कृष्ट्िनाक 
बापनाक, स भेदार सोमनाक जावनाक, स भेदार रामनाक 
गंगानाक (म लतानच्या लढाईत शौयस गाजचवले.) स भेदार 
इट्टनाक मल्हारनाक, स भेदार सोमनाक शकंरनाक, 
स भेदार भागनाक रामनाक, स भेदार गोवारनाक काळनाक, 
जमेदार सोननाक त लनाक, जमेदार काळनाक, जमेदार 
इट्टनाक, जमेदार लकनाक जमेदार जाननाक, जमेदार 
पाडंनाक. 

१७) ट्वेंचटएथ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार मेजर रामनाक िागंनाक, स भेदार लकनाक 
हरनाक (तलवार बहादूर), सूभेदार सोननाक चहरनाक 
(तलवार बहादूर) स भेदार सकनाक. 

१८) ट्वेंचटर्फससट् मरीन : स भेदार मेजर दचडवडकर, स भेदार स दनाक कमळनाक, 
स भेदार देवनाक ग ंडनाक, स भेदार जयनाक हरनाक, 
स भेदार रामनाक बबनाक, स भेदार द लाबनाक, स भेदार 
कमळनाक, स भेदार चशवनाक चहरनाक, स भेदार जननाक 
बाळनाक, जमेदार बाळनाक काळनाक, जमेदार जननाक 
गिनाक जमेदार गोंडनाक रामनाक, जमेंदार बाळनाक 
रामनाक, जमेदार नारायि, जमेदार सायगावंकर (सपॅसस 
अँड मायनसस ऑडसर ऑर्फ मेचरट.) 

१९) ट्वेंटी र्फोथस बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार येसनाक दादनाक. 
२०) ट्वेंटी चसक्सथ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार देवनाक मालनाख. 
२१) ट्वेंटी एट्थ बॉंब ेइन्र्फन्री : स भेदार माननाक येसनाक, जमेदार अमृतनाक. 

 
(चशवराम जानबा काबंळे–िचरत्र, पा. १४७–१४९). ईस्ट इंचडया कंपनीच्या वीस इंन्र्फरो रेचजमेंटस 

आचि एक मरीन कोर यामध्ये आठ स भेदार मेजर, बत्तीस स भेदार आचि िौतीस जमादार महार जातीतील 
होते, अशी माचहती अलेक्झाडंर रॉबटससन यानंी THE MAHAR FOLK या गं्रथात (पा. ५९) चदलेली आहे. 

 
ईस्ट इंचडया कंपनीतील चशपाई कमलनाक चवटनाक याला १ जानेवारी १९४७ ला जमेदार म्हिून 

आचि ५ एचप्रल १८५० ला स भेदार म्हिून बढती चमळाली, तेव्हा म ंबईच्या गव्हनसरकडून त्याला जी प्रशसंापते्र 
चमळाली ती अशी होती :– 

 
The photostate certificate of the grant of the rank of Jamadar and Subedar to KAMALNAC 

VITNAC (CUMBLENAK WITNAC) are reproduced as under:—  
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THE GOVERNOR IN COUNCIL OF BOMBAY 

 
To Cumblenac Witnac Greating by Virtue of the power and Authority to us given, We do 

hereby constitute and appoint you Cumblenac Witnac to be a Jemadar in the Service of the East 
India Company, on the Bombay Establishment. You are therefore carefully and diligently to 
discharge the Duty of Jemadar by doing and performing all and all manner of things there unto 
belonging; and you are to observe and follow such orders and Directions, from time to time, as 
you shall receive from us the Governor in Council for the time being or any other your superior 
officer, according to the Rules and Discipline of War; and you are to rank as Jemadar on the list 
of Jemadar on the Bombay Establishment, from the First day of January One thousand Eight 
Hundred and Forty Seven Dated in BOMBAY CASTLE, this first day of June One Thousand Eight 
hundred and forty seven. 

 
Registered, by Order, in the Secretary’s Sd|- 
Office, Military Department Sd|- 
Lieut Col. Sd|- 
Secretary to the Government Sd|- 

Military Department Sd|- 
(The MAHAR MG Regiment, page 91) 

 
THE GOVERNOR IN COUNCIL OF BOMBAY 

 
To Kamalnac Vitnac Greeting by Virtue of the Power and Authority to us given we do 

hereby constitute and appoint you Kamalnac Vitnac to be Subedar in the Service of the East India 
Company, on the Bombay Establishment. You are therefore carefully and diligently to discharge 
the Duty of Subedar by doing and performing all and all manner of things thereunto belonging, 
and you are to observe and follow such Orders and Directions, from time to time as you shall 
receive from Us the Governor in Council for the time being, or any other your Superior officer, 
according to the Rules and Discipline of War : and you are to rank as Subedar on the List of 
Subedar on the Bombay Establishment, from the Fifth day of April One thousand Eight Hundred 
and Fifty dated in Bombay Castle, This thirtieth Day of December One thousand Eight hundred 
and Fifty. 

 
Registered by order in the Secretary’s office  
Military Department Sd|- 
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(The MAHAR MG Regiment, page 93). 
 
इ. स. १८५७ च्या बंडात ईस्ट इचडया कंपनीच्या सैन्यात जे लोक चशरले त्यातं पैशासाठी लढिाऱ्या 

स्पृश्य आचि अस्पृश्य वगीय सैचनकािंा जास्त भरिा होता. 
 

(‘How eagerly the sepoy flocked to the Company’s service, both merceneries, descendents the 
low caste men, and now the high caste yeomen, is one of the glories of the British memories’— 
The Armies of India, pp. 173). इ. स. १८५७ च्या धामध मीन इंग्रजाशंी इमान ठेवनू जे सैचनक लढले. त्यात 
रजपूत मराठे, शीख, ग रखे, अस्पृश्य चिस्ती, महार आचि िाभंार हे प्रम ख होते. केवळ याि सैचनकाचं्या 
शौयाम ळे इंग्रजािे साम्राज्य बंडखोर चशपायाचं्या तावडीतून सहीसलामत चटकू शकले 

 
इ. स. १८५७ च्या नंतर प्रहदी लष्ट्करािी प नरसिना करण्यात आली. पूवी बंगाल, चबहार, उत्तर प्रदेश 

आचि पंजाब या प्रातंातील ब्राह्मिाचद जातींतील चशपायािंी लष्ट्करातं वशंपरंपरेने जादा भरती होत असे. ती 
प नरसिनेत कमी करण्यातं आली. पठाि शीख, म सलमान, डोग्रा ग रखा, मराठे, दचक्षिी म सलमान, महार, 
मद्रासी चिश्चन (अस्पृश्य), इत्याचद जातीतील तरुिािंा भरिा करण्यातं आला. १८५८ पासून कंपनीिा 
कारभार इंग्लंडच्या रािीकडे आला. त्याम ळे कंपनीिे लष्ट्कर रािीिे झाले. १८७९ मध्ये प्रहदी लष्ट्करािी संख्या 
२ लाख (६५ हजार चब्रचटश आचि १ लक्ष ३५ हजार प्रहदी) झाली. (The Army in India and its Evolution, 
page 21). १८८७ मध्ये हे सैन्यबळ २,२५,६९४ (७२,६०२ चब्रचटश आचि १,५३,०९२ प्रहदी) एवढे झाले. (चकत्ता 
पान १९८) प्रहदी सैन्यात उत्तर व दचक्षि भारतातील स्पृश्य सैचनकािंा भरिा बराि होता आचि अस्पृश्य 
सैचनकािंी संख्या कमी होती. स्पृश्य सैचनकाचं्या मनातं १८५८ ते १८९० च्या काळातं जाचतश्रेष्ठत्त्वािी आग 
उर्फाळली. अस्पृश्य सैचनक अचधकाऱ्याचं्या हाताखाली काम करिे ते कमीपिािे मानू लागले. बँडच्या पथकातं 
बह संख्य सैचनक व अचधकारी महार होते. त्यानंी वाजचवलेली वाद् तोंडात धरून वाजचविे, हे धमसभ्रष्टपिािे 
होय ही जािीव स्पृश्य सैचनकानंा झाली. त्याम ळे ते चब्रचटश अचधकाऱ्याकडे त्ारी करू लागले. इतर लढाऊ 
पथकातील स्पृश्य सैचनकही अशाि प्रकारे अस्पृश्य अचधकाऱ्याच्या हाताखाली काम करिे कमीपिािे मानू 
लागले. धमांधतेने व्यग्र झालेले हे स्पृश्य वगीय सैचनक आपापल्या अस्पृश्य वगीय सहकाऱ्याबरोबर आचि 
अस्पृश्य वगीय अचधकाऱ्याबरोबर काहंी ना काहंी कारिामं ळे तंडे–बखेडे माजव ूलागले. ही पचरस्ट्स्थती अशीि 
िालू ठेवली तर चहदी सैचनकानंा इ. स. १८५७ च्या बंडािी नवी प नरावतृ्ती काढण्यािी ब द्धी होईल, आचि तसे 
झाले तर आपले भारतातील साम्राज्य धोक्यातं येईल, अशी भीचत चब्रचटश चमचलटरी अचधकाऱ्यानंा वाटू लागली 
म्हिून त्यानंी प्रहदी लष्ट्करािी प नरसिना करण्यािे ठरचवले. प्रत्त्येक जातीिी स्वतंत्र पलटि चनमाि केली तर 
प्रहदी सैचनकातंील जाचतवैमनस्यािा काटा उपटून टाकला जाईल. असे अचधकाऱ्यानंा मनोमन पटले. म्हिून 
भारतीय लष्ट्करािी प नरसिना जातीय पायावर १८८५ मध्ये करण्यातं आली. पि ही योजना चनवीघ्नपिे पार 
पडण्यािे लक्षि चदसेना. स्पशृ्य वगीय सैचनक हे अस्पृश्य वगीय सैचनक व अचधकारी याचं्या चवरुद्ध उघडपिे 
ताठ्याने वाग ूलागले. लष्ट्करी चशस्तीप्रमािे या स्पृश्य सैचनकानंा चशक्षा करून वठिीवर आििे, हा एक उपाय 
चब्रचटश अचधकाऱ्याचं्या हाती होता. पि सवसि स्पृश्य सैचनक अस्पृश्य सैचनकाशंी व अचधकाऱ्याशंी बेजबाबदारपिे 
वाग ू लागलेले पाहून सवस आपराध्यानंा चशक्षा करिे म्हिजे १८५७ च्या बंडाच्या प नरावृत्तीलाि आमंत्रि 
देण्यासारखे होते. तेव्हा ं प्रहदी सैन्यािी प नः प नरिसना करिे, चब्रचटश अचधकाऱ्यानंा जरूर वाटू लागले. प्रथम 
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त्यानंी असे पाऊल उिलले की, सैन्यातं नवीन अस्पृश्यािंी भरती करिे बंद केले द सरे पाऊल त्यानंी असे 
टाकले की, सैन्यात ज्या अस्पृश्याचं्या पलटिीत व जे अस्पृश्य अचधकारी इतर स्पृश्य पलटिींत होते, त्यानंा 
नोकरीतून काढून टाकिे. १८९३ मध्ये ज्या इलाखा पलटिी होत्या त्या बंद केल्या, व त्यािंी प नरसिना, 
रजपूत, शीख मराठा वगैरे उच्च विीय जातीच्या पायावरन केली. 

 
ई. एच् एच्. कोचलन, से्ेटरी टू दी गव्हनसमेंट, चमचलटरी चडपाटसमेंट, यानंी पत्र ्माकं २८३२–बी, 

चदनाकं १५ ऑक्टोबर १८९०, चसमला, दी से्ेटरी टू दी गव्हनसमेंट ऑर्फ इंचडया, चलचमटरी चडपाटसमेंट, ला पत्र 
पाठवनू साचंगतले की, मध्यवती सरकार १८८७-८८ पासून नेचटव आमीिी लढाव ूप्रवृत्ती कोित्या उपायानंी 
स धारावी (efficiency of the Native Army by improving the material of which it is composed), 
याबद्दल म ंबई सरकारने आपले चविार प्रदर्मशत करावते, (Vol.13|1891, Military Deptt., pages 1-2). म ंबई 
सरकारने ठराव नं. २०२२, चमचलटरी चडपाटसमेंट, २० ऑक्टोबर १८९१ यातं आपले चविार प्रदशीत केले. 
त्याबरोबर म ंबई सरकारने १४ पानािंा छापील मेमोरडँम जोडला होता (Memorandum — Improvement of 
the fighting efficiency of the Native Army. Recruiting and reorganization of the Bombay Army). 
चद. १ जानेवारी १८९० ला म ंबई इलाख्यातून मराठे ६,७३७, परवरी (मागं व रोमाशी धरुन) १८७३, आचि इतर 
प्रहदू (बह संख्य कचनष्ट जातीतील) १०७५ एकूि ९,७०० चशपाई होते, अशी माचहती सदर मेमोरडँममध्ये चदलेली 
होती. (Analysis of caste return of the Bombay Army, dated 1st January 1890. (Vol.13|1891, 
Military Deptt., pages 9-22). या मेमोरॅन्डमच्या २९ व्या पचरच्छेदातं म ंबई सरकारने असे मत प्रदर्मशत केले 
की, धेड, परवरी आचि इतर कचनष्ठ जातींना मऱ्हाटा कंपनीत म ळीि प्रवशे देऊ नये. (‘29 The enlistment of 
‘Dhers’, ‘Purwaris’ and other low caste men in the Maratta Companies should be strictly 
forbidden’).या व इतर म द्ासंबंधी कमापं्रडग ऑचर्फससस यािंी मते मागचवण्यातं आली. शवेटी दी ॲडज्य टंट 
जनरल यानंी प्रत्येक म द्ावर आपले मत प्रदर्मशत केले की [(Confidential) Now it has been declared as 
non-Confidential)] letter No. 1712/335, dated 3rd May 1892, Mahabaleshwar, to the Secretary to 
the Government, Military department Mahabaleshwer. Pages 65-73, Vol. 13/18 Military Deptt.) 
कचनष्ट जातीतील लोकानंा लष्ट्करात प्रवशेबंदी घालावी, या म द्ावर ॲडज्यूटंट जनरलने पाप्रठबा चदला. 
क्लास कंपन्या उभाराव्यात या म द्ालाही त्याने पाप्रठबा चदला. सवस म द्ावर जे चनिसय ॲडज्य टंट जनरलने 
घेतले त्यानंा कमाडंर–इन–िीर्फ याने पाप्रठबा चदला. (Cnfidential Resolution, Military Department, 
Bombay Castle, N 01009|24-C, dated 1st June 1892, page 91, Vol. 13|1891 Military Deptt.) या सवस 
चनिसयािंा शवेटिा चनकाल लावण्यासाठी एक कचमटी नेमली चतिे अध्यक्ष आचि जे गरॅॅ्े, चब्रगेचडयर–जनरल 
आचि अलच्जनॉन क रे हे होते. व डब्ल्यू. सी. ब्लॅक लेर्फनन्ट कनसल, मेंबसस हे होते. या कचमटीने चद ९ मे १८९२ 
च्या बैठकीत सदर चनिसयावर मते प्रदर्मशत केली. मेमोरडँमच्या पचरच्छेद २९ व ३० यावर कचमटीने जी मते 
चदली ती अशी :– 

 
‘29. The total number of Maratta Companies proposed in the memorandum is 54, giving a 

total of about 5,600|- men. As we have now in our ranks 6,258 Marattas (Konkanis and 
Dekhanis), and three regiments which formerly enlisted a proportion of Marattas are being, or 
are about to be, converted into Frontier regiments, it is believed that even if men of the imferior 
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classes (so called Marattas following trades, C) be declarred enlistment in future, there will 
(page 122) be no great difficulty in obtaining the required number; but to make them up we shall 
have to take Konkani Mahrattas of the approved classes. It is stated that the class of Mahratta 
which it is most desirable to obtain is the short, sturdy man from the hill country at the edge of 
the Ghats, and that it is understood that these hill Mahrattas or Mawalis are the only partion of 
the race who retain any martial spirit worth considering. It is also reconmended that every 
endeavour be made to induce them to enlist. Now the district locally called ‘Mawal’s is the strip 
of hilly ground which lies above and to the east of the Ghats, and approximately, extends from 
Bhor in the south to Bhima Shunkar in the north. This tract of country is small, and it is 
improbable that anything like the large number of men required will be forthcoming for enlistment, 
even though the standard of height has been lowered to 5’-4 1/2’. They are spoken of as the 
descendants of Shivaji’s swordsmen. If they were drawn from the area above defined, his 
swordsmen must have composed a very small portion of his army; but the strip of hill country at 
the edge of the Ghats extending from Juner to Kolhapur. History however, informs us that 
Shivaji’s army was composed of all classes, including Mahrattas of the Konkan and Dekhan and 
‘Mawals’, also Parwaris, Mangs, & C (in fact very much as the Mahratta portion of the Bombay 
Army now) the Brahmins and Mahrattas of the best families however, generally holding the 
highest offices and positions as leaders, Hitherto, very few of the Mawali Class have entered the 
Bombay Army. The lowering of the standard of hight may possibly result in the enlist of a larger, 
though not of the required number. There are probably amongst the Mawalis more Kunbis in 
proportion to their number than there are amongst the other Mahrattas of the Konkan and 
Dekhan, and it is anticipated that some Kunbis, if of good physique, will have to be taken to 
make up the number of Mahrattas required. 

 
30. The enlistment of Dhers, Parwaris and other low caste men, except Baidurs, whose 

enlistment has been recommended by the Government of India, should not be generally 
permitted in future; howeever, it has been pointed out that a certain number of these classes are 
necessary as musicians and bugulers; and it would be the better arrangement that these few 
men should be posted to the ‘Mahtratta’ companies than to others’. (Pages 122-23 of Vol. 
13|1891 Military Deptt.) 

 
शवेटी म ंबई सरकारने ठराव ्माकं ४७८, चमचलटरी चडपाटस, चद. २३ मािस १८९५ प्रचसद्ध करून असे 

जाहीर केले की, परवारी, मोिी, वगैरे कचनष्ठ जातीतील लष्ट्करी नोकरानंा पेन्शनीत काढाव.े यासाठी त्याचं्या 
लष्ट्करी नोकरीिा कमी जास्त काळ लक्षातं घेऊ नये, वगैरे, (पा ६६५, Vol. १११८२; १७८१५, या ह कमाम ळे 
लष्ट्करातील अस्पशृ्य वगीय. 
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सवस, चशपाई, अचधकारी वगैरे यानंा पेन्शन देण्यातं आले. या घटनेिा, सवस अस्पशृ्य वगीय लष्ट्करी 
पेशातंील अचधकारी व चशपाई लोकावंर अचनष्ट पचरिाम झाला. चब्रचटश सरकारने आमिा उपयोग स्वतःिे 
साम्राज्य बळकट करण्यासाठी केला व शवेटी आम्हाला वाऱ्यावर सोडून चदले, अशी त्यािंी भावना झाली. 
तोंडिा घास काढून घेतल्याम ळे या लोकािंा सरकारचवरुद्ध जळर्फळाट, तडर्फडात झाला. ‘या अन्यायाचवरुद्ध 
बंड करू या’ अशी तरुिािंी बडबड िाले. त्याला वयस्कर व अन भवी मंडळी लगाम घालत असत; शवेटी, 
सरकारप ढे लािारीने अजस करण्यािे सत्र या मंडळींनी स रू केले त्यािा इचतहास प ढील प्रमािे आहे. 

 
सरकारला, पचहला अजस सातारा चजल्ह्यातील महार सैचनक व अचधकारी याचं्यामार्फस त सातारा 

शहरातून २१ जून १८९४ रोजी पाठचवण्यात आला. द सरा अजस रत्नाचगरी चजल्ह्यातील ‘अनायप दोषपणरहारक 
मंिळी’ तरे्फ अध्यक्ष गंगनाक संजनाक, आचि अ. दो. प. मंडळीिे सभासद यानंी ११ एचप्रल १८९५ ला 
पाठचवला. 

 
सातारा चजल्ह्यातील महार सैचनकानंी म ंबईच्या गव्हनसरला २६ जून १८९४ व १४ चडसेंबर १८९४ ला जे 

अजस पाठचवले त्यानंा उत्तरे न आल्याम ळे त्यानंी गव्हनसरला स्मरि पत्र जानेवारी १८९५ मध्ये पाठचवले. ते पत्र 
चमचलटरी चडपाटसमेंट, बॉम्ब े कॅसल, ऑचर्फसने, पत्र ्माकं 63/S चदनाकं २४ जानेवारी १८९५, चब्रगेचडयर 
जनरल, से्ेटरी टू गव्हनसमेंट (म ंबई) यानंी चहज एक्सलेन्सी दी कमाडंर इन िीर्फ याचं्या ह क मावरून चरपोटस 
मागचवण्यासाठी पाठचवले. Vol. 77 |1895 Rev. Deptt., page 257. तो चरपोटस चद ११ रे्फब वारी १८९५ ला 
ॲडज्य टंट जनरलच्या ऑचर्फसने चमचलटरी चडपाटसमेंट, म ंबईसरकार, यानंा पाठवनू चदला, व कळवले की म ंबई 
पायदळ यातं योग्य ती स धारिा घडवनू आिण्याच्या हेतूने मध्यवती सरकारने जे चनिसय घेतले होते ते 
सरकारिा ठराव नंबर २३५५/४८–C चदनाकं ८ चडसेंबर १८९१ यातं नमूद केलेले आहेत. ते चनिसय म्हिजे 
लढवय्ये जाती व समाज यातूनि लष्ट्करातं भरती केली जाईल, आचि म्हिून धेड, परवारी व इतर चनकृष्ट 
जाती, यातील मािसानंा लष्ट्कर भरती बंद ठेवली जाईल. याला अपवाद जे आहेत ते सरकारिा ठराव, नंबर 
२१५२ बी, चदनाकं १० ऑगस्ट १८९४, यातंील पचरच्छेद (प्यारा) ८ यातं नमूद केलेले आहेत. (ॲडज्य टंट 
जनरलिे ऑचर्फस, नं १९९३/१२३६, चदनाकं ११ रे्फब्र वारी १८९५, रेव्ह्य न्य  चडपाटसमेंट, व्हॉल्य म नं. ७७/१८९५, 
पा. २६३). याबद्दलिा ह कूम गव्हनसमेंट ऑर्फ इंचडया इन दी आमी चडपाटसमेंट, जनरल ऑडसर नंबर ९८१, तारीख 
२६ ऑक्टोबर १८९४ च्या ह क मान्वये इलाख्या इलख्यातील सेनाघटक बंद करण्यातं आले, आचि सवस 
प्रहद स्थान–सेनेसाठी िार चवभाग करून त्या सेनेला त्या त्या चवभागािी नाव ेदेण्यातं आली. (पंजाब, बंगाल, 
मद्रास व म ंबई) (The Army of India and its Evolution, pages 23-24). 

 
लॉडस चकिनेर हे कमाडंर–इन–िीर्फच्या जागेवर २८ नोव्हेंबर १९०२ रोजी रुजू झाले. त्यानंी 

प्रहद स्थानातील सेनेिी परत प नसरिना करण्यािे ठरचवले. त्यािंी योजना १ जानेवारी १९०३ ला अस्ट्स्तत्वातं 
आली. त्या योजनेप्रमािे वायव्यसरहद्दीकडे संरक्षिासाठी जास्त सेना ठेवण्यातं आली. बाकीिी सेना अंतगसत 
स्वास्र्थ्यासाठी चठकचठकािी ठेवण्यातं आली. (चकत्ता पा. २६–२७). १९०३ मध्ये सेनाळब, चब्रचटश ७७,०७५; 
आचि प्रहदी १,४१,८९० असे होते. चब्रचटश आमी व इंचडयन आमी या दोन्ही चवभागात चब्रचटश व प्रहदी अचधकारी 
असत. (चकत्ता पा, २१८) या योजनेत अस्पृश्यानंा अचजबात घेतले नव्हते. याप्रमािे अस्पशृ्यानंा लष्ट्करातून 
चकिनेरच्या कारचकदीत अधसिंद्र चमळाला. 
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“21 But the MAHAR was gradually disappearing from the army. In 1863 came the abolition 

of the old Presidency Armies — a reform long overdue — and the institutions of caste companies 
and Battalions — a reform which had been introduced in the Northern Army largely as a measure 
greater safety. No such precaution was required in the old Bombay Army and it served only to 
close valuable sources of recruitment. It was principally due to the growing intolerance of the true 
MARATHAS, who had been for years asserting their superiority in the social scale. Originally the 
Konkan and Ratnagiri MAHARS had enlisted freely and had fought gallantly and at this time the 
Deccan MARATHAS had no tradition for enlistment at all. To go back further, Shivaji’s Army had 
been truly national or at least regional. All castes had been welcomed, and indeed, at that time 
the Maratha did not consider himself greatly superior to others who shared the country with him. 
The introduction of class companies destroyed this excellent system as the Maratha became 
specially caste conscious. Not only did he despise the outcaste, but claiming Kshattriya descent, 
he ought to dissociate himself from classes such as mali and Dhangar who were undoubtedly his 
own brothren. Along with this there was the industrial development of Bombay which raised a 
formidable competition for the manpower of Konkan and the Deccan. After 1895 the MAHAR 
virtually ceased to exist as a power ln the Indian Army, only a few being recruited as a bandman 
or syces. 

 
22. In 1897, however, class composition of the MAHARS was abolished on account of their 
untouchability and from this time onwards upto 1916 the number of MAHARAS in the Army was 
too meagre to be mentioned. (The MAHAR M.G. Regiment, pp. 9-10). 

 
अस्पृशानंा लष्ट्करी नोकरीतून दूर ठेवण्याच्या सरकारी ह क माच्या चवरुद्ध अस्पृश्यातंील लष्ट्करी 

पेशाच्या लोकानंी सरकारकडे आजस चवनंत्या करण्यािे प्रयत्न केले. या संबधीिी माचहती मला महाराष्ट्र 
सरकारच्या दप्तरात जी चमळाली ती मी खाली देत आहे. 

 
To 

His Excellency the Hight Honourable Governor of Bombay in Council. 
 

Humble petition of the undersigning Mahars or Parwaris. 
 
May it please Your Excellency’s Lordship. Beg most humbly and respectfully to solicit the 

favour of your Excellency’s Kindly taking the most miserable lamentable and piteous 
circumstances of all the Mahars or Parwaries in the Konkan and Deccan into most kind and 
favourable consideration. They are as follows: — 
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Since the time of the English has come to India myriads of Mahars or Parvaries have lost 

their lives in doing every thing good in their powers for the benefit of the Government under which 
they are living now. 

 
1. In olden times when the present Government fought against Native kings they took 

every opportunity of fighting against the Native kings side by side of their brothers the British 
Soldiers and acquired so large a kingdom for the present Government. At that time they were 
called men from the fighting class. The Government also lost no opportunity of getting them 
enlisted in the Army and rising them to the Regimental highest ranks. Thousands of Parwaries 
were raised to high ranks such as Jamadar and Subedars. They were granted with every kind of 
hope of their being enlisted in the Regiments and of raising them to Military high ranks. 

 
2. At the time of any war they got themselves enlisted very willingly and joined their 

brother Soldiers the British Soldiers in fighting and (page 223), acquiring the territory for their 
most kind and brave British Government. It is not only that they joinned the Army willingly but 
they were forced to do so at the time of army war. 

 
3. Formerly every requirement of the Bombay Army contained more than four hundred 

Parwaries at least but now to their greatest misfortune it is most difficult to find a requirement 
containing even eighty Parwaries nearly. 

 
4. They were appointed as clerks or peons in offices although they know very little at that 

time but now although they are well educated they are appointed neither as a hand nor a peon in 
any Offices or Court. 

 
5. Formerly about all the regiments this presidency had a School Master Parwari by caste 

but now it is strictly forbidden that they might be appointed as School Master or enlisted as 
School Masters and for this they consider themselves the most unfortunate people in this world. 

 
6. Formarly as the Government were in need of men to fight to acquire territory for them 

they enlisted them in the Army at that time and did not call them men from uneffective caste, but 
supported them as their children and gave them every kind of hope for their promotion and every 
good position in the Army. They took every possible care to get them educated and learned but 
now they on the contrary are hated by the present Government and this is one of their greatest 
misfortunes. 
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7. At the time of Afghan war several men from the caste of Parwari were forced to join the 

Army in the battlefield in the capacity of Dooly-bearer and (page 224) Drivers. They were 
practised oppression on to join the Army as Sepoys at that time, but it is about fifteen years since 
that it is not allowed that men from this caste may be promoted to high ranks or enlisted in the 
Regiments of the Bombay Army. It is unfortunate enough for them that they are enlisted under 
the sanction of the Commander-in-Chief as bandsmen. 

 
8. Recruit boys who are strong and tall and discharged from the service if they won’t learn 

to play any Musical Instrument. 
 
9. Boys who may be under the height standard are discharged although they may be well 

educated and can carry out the work of Regimental offices or School-Masters. But the Boys from 
the Castes of Marathas and Mussalmans are not so dealt with although they may be under the 
standard size even.  

 
10. If boys may be enlisted as a Recruit boys and attain the age of eighteen years and 

wish to be Sepoys the Commanding Officers of their Regiments expresses the greatest sorrow 
that they are not able to transfer them to ranks only because Mahars or Parwaries are not allowed 
to be enlisted. 

 
11. Thousands of Parwaries whose fathers have left their homes for the services of the 

Government are not being allowed to enter the regiments in the ranks of sepoys are to perish for 
the want of food for they have neither lands to cultivate nor they allowed to be engaged in any 
Office or Court as peon or clerk or in any position even. 

 
12. List of men who died in the battle-fields will show if it will please your Excellency to 

(page 225) look at it that a far greater number of men from the caste of the Parwari lost their 
lives. Certainly they were never troublesome to the present and brave and kind British 
Government nor they even did disobey the laws and Regulations framed by the ever Government 
of India. 

 
13. They were never found guilty of any riotous act or of anything against law. They in the 

case of any riotout act tried their utmost, every moment, to assist the Government in quelling the 
riot and catching out the persons who tried to do that troublesome act. In the riots of Bombay 
the Mahars in the Marine Battalion exhausted every means in their power to put down the riots, 
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and for this it is heard that a Government Gazette has been published that they should be 
engaged in Police. 

 
14. In the year 1857 the purdeshis raised a mutiny for they thought that the Cart-ridges 

were greased with cowfat, but the Mahars, persons obedient to their superiors, did not do that 
way but on the other hand they exerted their power in quelling the mutiny. For this act it is known 
to all that hundreds of purdeshies were hanged at a time but the Mahars were granted with high 
positions by the Government. They think it is very unfortunate for them that they are not favoured 
by the Government although they have assisted the Government as much as it lay in the power of 
the parwaries in the time of need. Further begs to write that Government have been beating them 
like goats i.e. u man keeps a goat, feeds it, and when it grows fat the (page 226) the master of it 
cuts it down. So the Government also supported the Mahars in every manner and when they are 
ready to offer their services which the Government may kindly be pleased to accept them at their 
lands, won’t accept them viz. they won’t allow them to be engaged in the Army. — Or — 

 
If a beggar asks the alms of a gentleman who places something before the beggar but 

when the beggar proceeds to take it the gentleman takes the thing back from him and give a rap 
in his cheek in the like manner they have been being treated by the Government. 

 
It has lately taken place, that the officer Commanding 10th Regiment Bombay Light 

Infantry recommended two Boys, namely, Babnak Ittnak and Vishramnak Sadnak, for their being 
instructed as school master but the superintendent of Schools of Bombay Army asked the 
Adjutant General of the Army if he would take any objection if the boys were to be trained as 
school masters. And he said in return that it was not desirable that the men of this class should 
be instructed as school masters, and certainly this is very lamentably that the scale of the fortune 
of Parwaries have turned and this is why the Government are unfavourable to them. In the Battle 
of Koregaon hundreds of Parwari officers were died (dead) and now their children are obliged to 
beg for their maintenance. They (were) in the (impression) that their children might he well 
treated by Government bled for them but very sorry that their children are not so dealt with but 
the Marathas who were on hostile terms with Government at that time are favoured greatly. As 
(page 227) they cannot get employment they are dying for food. As they joined the Army of 
British Government and fought against the Native Kings, the Marathas who composed the Army 
of the kings got angry with them and now they do not allow them to have their access in any 
Department or Army for they joined the Army of British Government and did not join their Army, 
and as the Marathas are appointed clerks, etc., they induce the British officers and every officer 
not to employ the Parwaries even as peons and thus they are brought down in every respect as 
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far as can be traced there were some one or two hundred men from this caste promoted from the 
year 1857 to Commissioned officers and no doubt before that year there were many men who 
were promoted to the ranks of Commissioned officers a small list is here with attached for Your 
Excellency’s information but now they are not allowed even to be enlisted in that Army. They have 
no hope that they will see their better days. 

 
After all they beg to write that they are at the bottom of the wheel and beg to take them 

up and for that act of kindness they with all their families shall ever pray. They solicit the favour of 
Your Excellency's kindly allowing them to turn lo Civil Department.  

 
1. Every duty relating to villages is to be carried out by the Mahars or Parwaries. 
 
2. From the day on which the Government have landed ln India the Mahars or (page 228) 

Parwaries have been serving them as Beggari Palkiwala, Butler, Ramoshi, Syce, etc. They 
accompanied them although they had no means with them to save themselves from the enemy of 
Government, into several battle fields without thinking of their momentory life with the hope that if 
they would assist the Government in their times of need they would be favoured by the 
Government in their times of prosperity. 

 
Day and night they are busy in performing their duties to Villages and Government. One 

Mahar and one Taral (a man who performs the duties of Taralki called so) are detailed for the 
Guard of a Village. For service to Government eight Mahars are detailed daily. 

 
If a Mamlatdar visit any village 16 Mahars are detailed to attend him and if any Collector 

visits the same double of the number of the Mahars attending the Mamlatdar are detailed to serve 
the Collector. If a vaccinating Doctor visit any village on inspection duty he is to be attended to by 
eight Mahars; besides these they have many duties relating to their villages to perform. This 
shows that every duty and work is to be done by the Mahars without getting anything for their 
maintainance (maintenance). 

 
They have to carry out these works without thinking of their lives.  
 
3. If a Collector or Mamlatdar were to reach any village at midnight on visit or on any duty, 

the Mahars, the only people in the village, who have to attend them, must (page 229) without 
any hesitation, although they may be ill or enjoying the wordly happiness and sexual pleasure 
with their young wives, one of the dearest things in the world, or their parents or some other 
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relatives or the dearest and lies on this earth may be dangerously ill and on the point of death 
they must not think, a little, of them but attend their duties. 

 
They do not care that their young wives may be induced by some naughty persons, with a 

bad view in mind, to leave their husband’s house. This shows how careful, obedient and honest 
they are in carrying their duties out, yet they are not favoured and will (be) treated by the 
Government either in Military or Civil Department. 

 
4. On any kind of urgent business they are to be detailed for they are Mahars. They also 

do not hesitate to carry it out, come what may. They never think that they would be killed on their 
way to the place to which they have to travel on that urgent business. 

 
5. As they have to do the services of the village they are to get Baiten Paden and Madhen 

from the villagers. They have Sanads witten by Former Mohomedan Emperors in India. The(y) 
also raised the Mahars to high positions in their courts for they did their work honestly and 
trustfully and now also they are doing that way. It is a custom of long standing that they should 
be given the above things by the villagers. 

 
5A. As Padhen, Madhen and Baithen could not answer the purpose of the Mahars 

property the Emperors granted them Divan Boiten which also given to Mahars by all the villagers 
till many years but it is nearly ten or twelve years since the villagers do not give respects to the 
customs which are prevailed and of (page 230) long standing. This ventures to show that 
Mahars have to do their duties to the villages which they live without getting any thing to live on. 

 
5B. Formerly no land taxes were levied on the Mahars for they were honest servents to 

old Mohamedan Emperors but now they and all the Inamdars have to pay one-fourth of the 
product of the land they cultivate as tax. Thus it is evident that they get on Baiten Paden and 
Madhen and have to pay taxes and to do the services to villages and Government for nothing. 

 
6. Once, in the times of Mohomedan Emperors, it happened that Akbar Badshah was 

fallen in love with a widow of some Mussalman Emperor. She was anxious to see him in a lonely 
place to have some sexual pleasure enjoyed with Akbar Badshah but she had no means to do so 
for she was carefully guarded by her nobles according to her late husband’s orders to the nobles. 
Akbar Badshah determined to bring her to his city. For this purpose he caused to be tom-tomed 
that he who would go and bring the widow would be highly rewarded. At this Mahars the faithful 
servants to their Government, and now also they are promised to do it. 
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At this Badshah was very glad and he ordered them to undertake the work. On the day 

previous to their departure for the city in which the widow was living, they went to Akbar Badshah 
and requested him to keep a box in which they said that they had their money. Akbar Badsnah 
complied with their request. They went to the city where the widow was living and brought her to 
the Badshah. The distance between the widow’s (page 231) and Badshah’s cities took the 
Mahars two years nearly to go and bring the widow. When the widow was brought to Akbar 
Badshaha’s city he suspected htat the Mahars might have treated the widow bad way (i.e. there 
might have been sexual intercourse between the widow and the Mahars.). He ordered the 
Mahars to be hanged up at once. At this they asked the reasons of their being thus treated. 
Akbar Badshah said that if a man sees a woman he tries to swerve her from the right path in no 
time then it is doubtless that they might have treated her accordingly. At this the Mahars begged 
him to order that their box may be brought to the court and opened. This was done at once. 
When the box was opened he found to his greatest amazement their one of the limbs which 
tends the man to sexual pleasure with them and granted them Paden, Madhen, Baiten and Divan 
Baiten as heridetory (hereditory) rewards. This shows how honest and trustworthy they are. 

 
7. In Military Department a treasure chest is guarded by an escort but on Civil Department 

that is not the case. Only the whose trun it is to carry the money of taxes (Land rev.) carry it on 
his shoulders to the city or village where the court of Mamlatdar may stand. Thus it seems that 
they care a bit of their lives but carry out their duties honestly. A man who has got money but not 
guarded is sure to be killed by thieves. 

 
8. Formerly Governments of Bombay and India were respecting the rights of Mahars and 

treating and pleasing them like their on children, and forced the subjects to respect the Rights 
(Page 232) of the Mahars. But it is nearly ten or twelve years since they are not taken care at all 
by moth the Governments for which they think themselves the most ill-luckiest fellows in the 
world and do not know what kind of fault they are found with by the Governments. 

 
9. They implore Your Excellency that they may be taken pity on and given a proper 

decision and favoured as they were done formerly, during the period not laler than three months.  
 
Subjects may be most kiddly ordered to give Baiten. Paden, Madhen and Diven Bailen 

they may be engaged in every Department both the Civil and Military, in this Presidency and 
India... 
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If they were not fortunate enough to be granted with the requests mentioned in this 
humble petition they think they wll have no power in them to do their services to Government for 
they get neither, Baiten, Paden, Madhen nor any Employment in any Department, and when they 
have nothing to live on, their death is certain. 

 
9 A. They beg that either they may be treated as they were done formerly during the 

periods not later than six months or put at once to death at Your Excellency’s hand and relieved 
from the further pain and destruction which is certain like the death. 

 
All the Mahars in the world with their families are day and night praying to God to bring 

every kind of success and blessing upon Her Most Exalted Majesty the Queen of England— 
Empress of India and to make Her Majesty the Sole Empress of the world for they have been 
(page 233) protected and saved from every difficulty oppression in her Majesty’s Kingdom. 

 
They pray to Your Excellency that they be enlisted in the Army raised to high ranks (Reg. 

H) given places in offices, appointed in every department as dpothecary (dattarkari?) as the 
case was formerly, and they requested that they may be allowed to have their access in every 
Government school. 

 
Signatures of all the petitioners are herewith submitted. 
 
Beg to request that the reply may be directed to the address of Shivram Govind Waikar 

Master Saddar Bazaar, Biggarkhata, Satara?’ 
 
For this act of kindness and benevolence all the Mahars under Your Excellency’s kind 

control shall ever pray to God for Your Excellency’s long and happy life and to bring every kind of 
success and highest positions upon Yours Excellency. 

 
Beg to remain, 
Patron of the Mahars and poor, 
Your Excellency’s Most Obedient and 
humble petitioners. 
 

Satara, Shivram Govind Waiker Master.” 
21st June 1894. Page 234). 
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List of Native officers in the cast (e) of Parwari from the year 1857. 
 

Rank and Names 
 

1st Grs. BOMBAY INF. 
1.  Subedar Ragnak Mhadnak 
2.  Jamdr. Sudaknak Kamalnak 
3.  Jamdr. Vittnak Gannnk 
4.  Jamdr. Mownak Nownak 

2nd Grs. P.W.D. 
5.   Sub.M. Dhamamnak Subnak 
6.   Subedar Ittnak Gannak 
7.   Subedar Bhagnnak Gannak 
8.   Subedar Soknak Malnak 
9.   Subedar Changnak Ramnak 

10.   Jamdr. Bhagnak Ittnak 
11.   Jamdr. Harnak Bhalnak 
12.  Jamdr. Bhagnak Gangnak 
13.   Jamdr. Ittnak Dhondnak 
14.   Jamdr. Sakarnak Maniknak 
15.  Jamdr. Sewnak Gangnak 

4th BOMBAY RIFLES 
16.  Subedar Sewnak Pandnak 
17.  Subedar Sudaknak Ramnak 
18.  Subedar Balnak Subarnak 
19.  Subedar Cootannak Doonnak 
20.  Subedar Gangnak Ratnnnak 
21.  Subedar Kootanak Dharmanak 
22.  Jamdr. Gangnak Roopnak 
23.  Jamdr. Sewnak Changnak 
24.  Jamdr. Mannak Gannak 

5th BOMBAY L.I. 
25.  Subedar Changnak Ramnak 
26.  Jamdr. Har Sewnak 

    
 



 अनुक्रमणिका 

6th BOMBAY INFANTRY 
27.  Sub-Maj. Changnak Ramnak 
28.  Subedar Ramnak Mhadnak 
29.  Subedar Jamnak Ramnak 
30.  Subedar Dharamak Ramnak 
31.  Subedar Satnak Namnak 
32.  Subedar Kedarnak Ramnak 
33.  Jamdr. Ragnak Ramnak 
34.  Jamdr. Lakhnak Ramnak 

7th BOMBAY INFANTRY 
35.  Subedar Ramnak Malnak 
36.  Jamdr. Governak Dadnak 
37.  Jamdr. Ittnak Dewnak 

8th BOMBAY INFANTARY 
38.  Sub-Maj. Ittnak Kalnak 
39.  Subedar Dhasnak Kalnak 
40.  Subedar Dharmnak Ittnak 
41.  Subedar Gondnak Ittnak 
42.  Subedar Gondnak Yemnak 
43.  Subedar Changnak Ramnak 

9th BOMBAY INFANTRY 
44.  Sub-Maj. Ittnak Bhicknak 
45.  Subedar Changnak Sonnak 
46.  Jamdr. Changnak Godnak 
47.  Jamdr. Lakhnak Bhimnak 

10th BOMBAY INFANTRY 
48.  Subedar Sonnak Gangnak 
49.  Subedar Lakhnak Isnak 
49.  Subedar Lakhnak Isnak 
50.  Subedar Pandnak 
51.  Jamdr. Sujjannak Etnak 
52.  Jamdr. Mayanak (Page 236) 

11th Bombay Infantry 
53.  Subedar Kasnak Bhiknak 
54.  Subedar Kasnak Dhondnak 
55.  Jamdr. Satnak Ragnak 
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12th BOMBAY INFANTRY 
56.  Sub-Major Gangnak Sajannak 
57.  Jamdr. Ramnak Lakhnak 
58.  Jamdr. Changnak Sonnak 
59.  Jamdr. Haulnak Ittnak 
60.  Jamdr. Kasnak Ittnak 

13th BOMBAY INFANTRY 
61.  Subedar Dharamnak Dewnak 
62.  Subedar Ratanak Bhannak 
63.  Jamdr. Bhiknak Yesnak 
64.  Jamdr. Ramnak Harnak 

14th BOMBAY INFANTRY 
65.   Subedar Saknak Sonnak 
66.   Jamdr. Lakhnak Sonnak 

15th BOMBAY INFANTRY 
67.  Subedar Bh(a)gnak Kalnak 
68.  Jamdr. Dharmnak Gannak 
69.  Jamdr. Babnak Bhaunak 

16th BOMBAY INFANTRY 
70.  Jamdr. Ramnak Ittnak 

17th BOMBAY INFANTRY 
71.  Subedar Bhiknak Jannak 
72.  Subedar Gondnak Mannak 
73.  Subedar Lakhanak Gangnak 
74.  Subedar Gondnak Gangnak 
75.  Subedar Ittnak Roopnak 
76.  Jamdr. Gangnak Balnak 
77.  Jamdr. Bapnak Bhiknak 
78.  Jamdr. Babnak Changnak 

18th BOMBAY INFANTRY 
79.  Subedar Gangnak Mongnak 
80.  Jamdr. Bhiknak Gosnak 

19th BOMBAY INFANTRY 
81.  Subedar Krishnak Bapnak 
82.  Subedar Ragnak Nannak 
83.  Subedar Saknak Namnak 
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84.  Subedar Ramnak Gangnak 
85.  Subedar Ittnak Masnak 
86.  Subedar Governak Kalnak 
87.  Subedar Gangnak Krishnak 
88.  Jamdr. Annak Saknak 
89.  Jamdr. Bhagnak Ramnak 
90.  Jamdr. Pandnak Yednak 

20th BOMBAY INFANTRY 
91.  Sub-Maj. Ramnak Changnak 
92.  Subedar Babnak Bhivnak 

21st BOMBAY INFANTRY 
93.  Subedar Sudaknak Kamalnak 
94.  Subedar Ittnak Gangnak 
95.  Subedar Fooknak Jewnak 
96.  Subedar Jayanak Harnak 
97.  Subedar Tannak Gannak 
98.  Subedar Doolabnak Sonnak 
99.  Jamdr. Ramnak Babnak 

100.  Jamdr. Soodaknak Bhagnak 
101.  Jamdr. Babnak Ramnak 
102.  Jamdr. Ramnak Babnak 
103.  Jamdr. Devnak Gandnak (Page 236) 

22nd BOMBAY INFANTRY 
104.  Jamdr. Godnak Ramnak 
105.  Jamdr. Goornak Gandnak 

24th BOMBAY INFANTRY 
106  Jamdr. Synak Sownak 

107.  Jamdr. Ramnak Dadnak 
26th BOMBAY INFANTRY 

108.  Sub-Maj. Lakhnak Sutnak 
109.  Jamdr. Ragnak Malnak 
110.  Jamdr. Lakhnak Dewnak 

28th BOMBAY INFANTRY 
111.  Subedar Mamnak Yesnak 
112.  Jamdr. Bhamnak Ramnak 
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29th BOMBAY INFANTRY 
113.  Subedar Governak Kannak 
114.  Subedar Ramnak Doolnak 
115.  Subedar Ramnak Dhondnak 
116.  Jamdr. Dharamnak Ittnak 

30th BOMBAY INFANTRY 
HOR. MIS. GUN ARTILLERY 

117.  Subedar  Ramnak Sonnak (Page 237) 
Mark X of Sidu Walad Yesu Village Wai 

-do- Bhagwata Wahad Daji  -do- 
-do- Samthoo w.d. Takhnak   Village Karad 
-do- Nama w .d. Pirnak  -do- 
-do- Pira w .d. Natha Village Nemisar, Tal. Khataw 
-do- Krishna w .d. Rama -do- 
-do- Ramu w.d. Kalu Village Koregan 
-do- Sadu w.d. Yessoo  -do- 
-do- Bhiwa w.d. Dharma Taluka - Koregaon 
-do- Sadoo w.d. Dadoo  -do- 
-do- Sadu w.d. Satu Kasbe Tarale, Tal. Patan 
-do- Navaloo w.d. Vitto -do- 
-do- Keru w.d. Kondi Village Umraz, Tal. Karad 
-do- Joti w.d. Navaloo -do- 
-do- Nama w.d. Mahadu -do- 
-do- Nilu Sadu -do- 

-do- Kalu Gangoo Village Pali, Tal. Karad 
-do- Dhondi Bhavani -do- 
-do- Joti Shiva Village Wadgaon, Tal. Karad 
-do- Naru Bapu -do- 
-do- Shiva Joti -do- 
-do- Laku Rama Village Patkal, Tal. Satara 
-do- Davalata Vittoo -do- 
-do- Lakhu Limba -do- 
-do- Genoo Joti -do- 
-do- Bayaji Ketroo Vil. Kadve Budruk Tal. Patan 
-do- Tatia Joti -do- -do- 
-do- Kondi Laxman Vil. Asangaon, Tal. Satara 
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-do- Shiva Hari -do- -do- 
-do- Ranoo Shaikoo -do- -do- 
-do- Savala Ravaji -do- -do- 
-do- Bapu-Jannak Village Kumthe, Taluka Satara 
-do- Bhau Rama -do- -do- 
-do- Hanmanta Kusa Village Nivade, Taluka Patan 
-do- Satu Mhadoo -do- -do- 
-do- Govind Khandoo Village Jehe, Taluka Satara 
-do- Kondu Samboo -do- -do- 
-do- Mari Jooka -do- -do- 
-do- Koosa Rama -do- -do- 
-do- Gopal Malnak Vil. Devokgurh, Tal. Patan 
-do- Kedari Koosa -do- -do- 
-do- Kondi Bhawani Satara 
-do- Mari Bapu  -do- 
-do- Sakharam Nama Vil. Kerali, Tal. Khanapur 
-do- Pira Naba Vil. Wangi, Tal. Khanapur 
-do- Narsoo Khandoo -do- -do- 
-do- Satu Avaji Vil. Arale, Tal. Satara 
-do- Mania Bapu -do- -do- 
-do- Vittoo Rama Village Warne, Tal. Satara 
-do- Ganoo Soobhana Vil. Koosawade, Tal. Satara 
-do- Sidu Manaji Village Khed, Tal. Satara 

-do- Krishna Avaji -do- -do- 
-do- Maloo Manaji Village Mandve, Tal. Satara 
-do- Lakhuran Limba -do- -do- 

Mark x of Krishna Laksman Village Shendur, Tal. Wai 
-do- Ravaji Joti Village Kumh, Tal. Koregaon 
-do- Pandu Seti -do- -do- 

For the above petitioners, 
 Shivram Govind Waiker  
 Master Mukhtiar Vakil  
 Zilla Satara, (Page 239)  

(Rev. Deptt. Vol. 77/1985, Pages 237-239). 
 Sattara 14th Dec. 1894. 
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To 
 
His Excellency the Right Honorable Governor of Bombay in Council 
 
May it please Your Excellency’s Lordship. 
 
We the undersigned beg most humbly to lay the following few lines with a request that 

they will reach Your Excellency’s kind and favourable consideration. 
 

(I) That we had sent an applcation on the 21st June 1894, and it was received by Your 
Excellency’s Head Clerk D J. Leas on the 22nd June 1894, with the request that Your Excellency 
will be graciously pleased to make arrangements and give sanction for the enlistment of 
Parwaries or Mahar in every Regiment and their being appointed in every department as others 
are dealt with.  

 
(2) And that an order may be issued that we may be given Baiten, Balotey, Paden (page 243) 
and Madhen by the Villagers. 

 
II. We had at the same time entreated that Your Excellency will be pleased to grant our request 
within a period of three months, but alas, to our greatest misfortune, we are not up to present 
moment granted our request. The period expired in September last and two months more even 
elapsed but no hope of getting an answer.  

 
III. We are crying every day for employment what’s the use? We are dying, dying for want of 
food, to obtain which we had been able if we had any employments or land, which we have, 
now, but scanty and some of us have no even. 

 
IV. Alas! We see our neighbours the men from other castes, higher than our one, prosper as we 
were doing formerly but now our destiny failed us and made us to perish for the want of food. 

 
V. We beg that Your Excellency will be graciously pleased to give sanction for our access in every 
department and every Regiment of Infantry, Cavalry and Artillery in the Bombay Presidency as 
soon as possible and save us from dying (page 244). 

 
VI. We prefer immediate death to this kind of misfortune, sufferings etc. 
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VII. We thank very much that Government was favourable to us in every parts, but, sorry do not 
know what was made them unfavourable to us now. 

 
VIII. We beg that Your Excellency will be graciously pleased to move the Govt. of India in this 
matter but in the meantime in order to save us from this misfortune. Your Excellency were 
pleased to make necessary but immediate specific arrangements. 

 
IX. We beg, to entreat the favour of Your Excellency’s kindly replying this pitition at Your 
Excellency’s earliest Convenience if possible. 

 
X. In conclusion (we) beg to entreat Your Excellency that if the grant of Mahars or Parwaries’ 
access in the Bombay Army is in Power of His Excellency the Right Honorable Governor General 
of India. Your Excellency will be highly pleased to permit us to address the Govt. of India on the 
same subject. We beg Your Excellency will be pleased to reply this within a fortnight, for the 
Mahars are anxious to get themselves rid of (page 246) distruction which is to come on them. 
We beg to entreat that Your Excellency will be pleased to direct the answer to Shivram Govind 
Walker Master, C/o Kushabai Bigar Khata, Sardar Bazar, Satara. 

 
We beg to end this petition with an entreaty that Your Excellency will be pleased to forgive 

us for this trouble.  
 
Pray, to remain our Lord, 
Our Lord’s Obedient Servants, 
The mark of and signatures of petitioners. 

 
(In Modi Script) 

 
1. Nishani Sautu Abaji Mahar 
 Yanche Hatcha Ase (Modi). 

2. Nishani Janu Kalu Mahar 
 Yanche Hatcha Ase (Modi). 

3. Nishani Sidu Venkat Mahar 
 Yanche Hatcha Ase (Modi). 

4. Nishani Sadu Jana Mahar 
 Yanche Hatcha Ase (Modi). 

5. Shivaram Govind Waikar Master (English),  
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 (page 246). 
 (Rev. Dept., Vol. 77 of 1895 pages 243-246). 

 
To 

 
His Excellency the Right Honorable Governor 
in Council Bombay. 
The Mahars in the Satara District. 
Most humbly sheweth (servents). 
 
That we sent petitions to your Sxcellency on the 26th June 1894 and a reminder to that on 

14th December 1894. 
 
In those petitions we prayed to Your Excellency that orders to all concerned may be given 

to enlist Parwaries in the army and employ them in all Departments but to our greatest misfortune 
we did not receive any answer to them. 

 
2. Although it was published in the Proclamation by the Queen in Council to the Princes 

Chiefs and People of India : — 
 
“Firmly relying ourselves on the truth oi Christianity, and acknowledging with gratitude the 

solace of Religion. We disclaim alike the right and the desire to impose Our Conviction on any of 
our Subjects. We declare it to be out Royal will and Pleasure that none be in anytime favoured, 
none molested or disquieted, by reason of their religious faith or observances, but that all shall 
alike enjoy the equal and impartial protection of the Law and We do strictly charge and enjoin all 
those who may be in authority under Us, that they abstain from all interference with the Religious 
Beliefs or Worship of any of our subjects, on pain of our highest displeasure.” 

 
“And it is Our further will that so far as may be, Our Subjects, of whatever Race or Cread, 

be freely and impartially admitted to offices (page 259) in Our Service, the duties of which they 
may be qualified, by their education; ability, and integrity, duty to discharge.”  

 
And although they helped the Government and their forefathers bled in acquiring the 

Kingdom in India. Yet they do not know why they are not entitled in the Army and Employed in all 
Departments.  
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We beg that Your Excellency will be pleased to reply their petitions within a fortnight and if 
Your Excellency is not pleased to do any thing will Your Excellency be pleased to kindly return 
their petitions? 

 
If Your Excellency is not pleased to give reply to them within a fortnight we beg to inform 

Your Excellency that we will pray to the Government of India on this subject for we (are) dying for 
the want of food which we cannot get unless we are enlisted in the Army and employed in all 
Departments as others are dealt with. 

 
Will Your Excellency kindly direct reply to Shiwram Govind Wakil Waikar Master C/o 

Koosabai, Sardar Bazar, Satara Begar Khata near Mahalaxmi Temple. 
 
For this they shall ever pray to God for Your Excellency’s prosperity and long and happy 

life (page 260) Etc. 
 

(24 Sattara. 
 
24th January 1985 Rev. Depts., Po077$1895 pages 259-261.) 

 
हे चनिसय म ंबई सरकारने चरझोल्य शन (ठराव) नंबर २४३९, चदनाकं २६ मािस १८९५ ने प्रचसद्ध केले. तो 

ठराव असा :– 

“Petitions : Complaints of Mahars regarding their enlistment in the Army. 
 

No. 2439 
 

Revenue Department, 
Bombay Castle, 26th March 1895. 

 
Petition from Shivram Govind Waikar Master and others, Mahars or Parwaries of the 

Konkan and Deccan, dated 21st June 1894 — Praying for reasons given (1) that the rayats may 
be compelled to give them certain perquisites which were formerly enjoyed by them, but were 
subsequently discontinued, and (2) that they may be allowed to enlist in the Native Army. 

 
Petition from Shivaram Govind Waikar Master and Others, Mahars of the Deccan, dated 

14th December 1894. 
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Memorandum from the Military Department of the Secretariat, No. 174-A.G., dated 19th 
February 1895 — Retransferring the papers together with a report No. 1993-1236, dated 11th 
idem, from the Adjutant General. 
General. 
 
RESOLUTION — The petitioners should be informed that as the Government of India have 
decided that men of their castes are no longer to be recruited for the Native Army, this 
Government are unable to interfere on their behalf or to comply with their requests. Any 
grievances which they may have in respect of the non-receipt by them of any perquisites to 
which they may be entitled by custom in their villages should be brought to the notice of the local 
officers. 

 
Sd|- 

Chief Secretary to Government. 
 

To 
The Commr, C. D., 
The Collector of Satara, 
The Adjutant General, 
The Petitioners (by memorandum). 
 

(Rev. Dept. Pol. 7711895, page 273). 
——X—— 
“Petitions— 
Complaint regarding the exclusion 
from the Native Army of certain 
so-called low caste Hindus. 

 
General Department No. 3414 

 
Bombay Castle, 
17th August 1895. 

 
Memorandum from the Revenue Department, No. 5519, dated 22nd July 1985— 
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Transfer a petition Gangnak Sanjnak and others, Chairman and Members, &c, of the 
Anarya Doshpariharak Mandali, held at Dapoli in the Ratnagiri District, dated 11th April 1895, 
praying with reference to the sanctioned scheme for the re-organization of the Bombay Army that 
in consideration of the past services rendered by men of their castes Government will see that 
they are not denied the privilege of enlisting in the Army. Transfers also a report by the 
commissioner, S.D., No. 2373, dated 29th June 1895, with accompaniments, offering remarks 
with reference to the petition. 

 
Resolution. — The following letter to be addressed to the Secretary to the Government of 

India, Military Department: — 
 
“1. I am directed to forward, for the consideration and orders of His Excellency the 

Governor General in Council, the accompanying petition on the subject of the exclusion from the 
army of men of the so-called low castes. A petition on the subject herewith also appended was 
previously made to this Government on behalf of the persons of the Mahar and cognate castes in 
the Satar, but as it was ascertained that the Government of India had decided that men of these 
castes should no longer be recruited for the Native Army, the petitioners were informed that this 
Government were unable to interfere on their behalf. It appears, however, to His Excellency the 
Governor in Council, on further consideration, that there is a serious economic side to the 
question, and I am desired to communicate the following remarks with regard to it. 

 
“2. A reference to page 1340 of the supplement to the Gazette of India of 1888 will show 

that the Ratnagiri District, from which the latter petition comes, is generally very infertile and is 
verpopulated. A considerable proportion of the inhabitants are very poor, and some are unable to 
earn enough for proper sustenance. The pressure is greatest on these so-called low castes. 
Now the Army was one of the few careers open to enterprising men of these classes, and the 
sudden exclusion of them from it is calculated to inflict a substantial hardship and to give rise to 
discontent. These remarks are especially applicable to the Ratnagiri District, but are also 
applicable to the Satara and other districts. I am to add that many pensioned officers of the 
Mahar and cognate castes have cherished the hope of seeing their sons in their old regiments, 
and the disappointment caused to them must be severe. 

 
“3. This Government will leave it to the Government of India to decide whether the 

reasons for prohibiting the enlistment of men of the Mahar and other low castes are sufficiently 
strong to outweigh the economic consideration in favour of the employment of members of these 
castes. It is, however, the Governor in Council believes becoming yearly more difficult to obtain 
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recruits in this Presidency from the better Classes of Mahrattas and Musalmans, who in the days 
of Native rule, constituted the principal elements in the forces of the Native Chiefs. In respect of 
physique and powers of endurance the men of the low castes, such as Mahars, Mangs and 
Ramoshis, are as a rule superior to, whilst, in regard to mere pluck and courage, they are atleast 
the equals of, the bulk of the men of better caste and higher social status, and their loyalty and 
devotion are unquestioned and have been established incontestably in many historical instances. 
An admixture of these low caste men in at least some Infantry regiments would appear to be for 
various reasons distinctly (page 15) advisable. It is understood that the Marine Battalion of 
Bombay was, when at its best, mainly composed of such men, and many members of these 
Classes have by good service risen to the higher rank of Native officers.” 

 
Sd|- 

Secretary to Government. 
 
To 

The Commissioner, S.D., 
The Collector of Ratnagiri, 
The Deputy Adjuttant General, Bombay Command, 
The Commissioner, C.D., 
The Secretary to Government, 
Revenue Department, 
(with compilation No. 831 of 1895) 
The Petitioners (by memorandum)” 
(Vol. 77/1896, Rev. Dept., pages 15-16). 
 
Resolution No. 4904, dated 4th Novemoer 1986, ..... यातं letter from the Secretary to the 

Government of India, No. 2463-B, dated 13th October 1896, Organization—Native Army, हे 
उद्घृत करून सरकारने गव्हनसर जनरल इन कौस्ट्न्सलिा चनिसय समाचवष्ट केलेला आहे की, ‘महार वगैरे 
जातींना लष्ट्कारातं प्रवशे देऊ नये’ असा जो पूवी ह कूम काढलेला होता तो बदलता येत नाही, असे प न्हा 
जाहीर केले. (Vol. 77/1896, Rev. Dept., page 19). 

 
लष्ट्कराच्या नोकरीम ळे चकत्येक महार व िाभंार क ट ंब ेसधन, स चक्षचशत व स संस्कृत झालेली होती. 

त्याचं्या वशंपरंपरागत िालत आलेल्या लष्ट्करी पेशाला नष्ट करण्यात आल्याम ळे चकत्येक क ट ंब े२०/२५ वषांत 
ध ळीस चमळाली. कारि या क ट ंबातील प रुषानंा लष्ट्कराव्यचतचरक्त नोकरी चमळतही नव्हती व मजूरी करिे 
कमीपिािे वाटू लागले; ते वचडलोपार्मजत चमळकत व मालमत्ता घरी स्वस्थ बसून उधळू लागले. ज्यानंा 
पोटासाठी नोकरी करिे भाग होते त्यानंा त्याचं्या अस्पषृ्ट्यतेम ळे सवसत्र नोकऱ्या चमळत नसत. काहंीजिानंा 
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गोऱ्या अचधकाऱ्याचं्या चशर्फारशीने जेमतेम क ट ंब िालचवता येईल अशा तऱ्हेिी खाजगी नोकरी चमळे. त्याचं्यावर 
अवलंबून राहिाऱ्या नातेवाईकानंा गोऱ्या अचधकाऱ्याचं्याकडे बटलर वगैरे सारख्या नोकऱ्या चमळत. या व अशा 
तऱ्हेच्या नोकऱ्यामं ळे त्यानंा आपली आर्मथक पचरस्ट्स्थती स धारता आली नाही. त्याम ळे त्यानंा चशक्षि व संस्कृचत 
यानंा वचंित होऊन हीन दजािे अस्पृश्यतेिे जीवन कंठिे भाग पडले. 

 
अस्पृश्याचं्या लष्ट्कर भरतीवर चनबधं घातलेल्या या सरकारी अन्यायाचवरुद्ध चवनंती अजस करण्यािी 

िळवळ लष्ट्करातूंन कमी केलेल्या लोकानंी व पेन्शनरानंी चनरचनराळ्या चठकािाहून हाती घेतली. या िळवळीिे 
प्रम ख सूत्रधार श्री. गोपाळबाबा वलंगकर हे होते. त्यािंी अल्पशी माचहती मी डॉ. भी. रा. आंबेडकर िचरत्रच्या 
पचहल्या खंडात (पान १९८–९९) चदलेली आहे. त्यानंी १८९४ च्या ज लैमध्ये म ंबईच्या गव्हनसर साहेबाला ‘अनायस 
दोष पचरहारक मंडळ’ दापोली, या संस्थेतरे्फ पाठचवला. अस्पृश्य लोकानंी कंपनी सरकारिे राज्य प्रहद स्थानातं 
स्थापन करण्यासाठी चकती त्रास काढले व स्वाथसत्याग केले, यािी माचहती देऊन असे स िचवले की, सरकार 
स्पृश्य वगीयाचं्या सल्ल्याला बळी पडले, हे त्यास कमीपिािे होय. सरकारने, अस्पृश्यािंी अत ल सेवा लक्षातं 
घेऊन त्यानंा लष्ट्करातं प नः नोकरीस ठेवाव!े पि या चवनंती अजांना सरकारने प्रकमत चदली नाही. 

 
यानंतरच्या काळातं अस्पृश्य वगाच्या, चवशषेतः महाराचं्या ज्या सभा होत त्यात लष्ट्करी प्रवशेासंबंधाने 

चवनंती ठराव मंजूर करून सरकारकडे पाठचवण्यातं येत. या सभापंैकी एक प्रिंड सभा श्री. णिवराम जानबा 
काबंळे यानंी जेज री येथे ५ एचप्रल १९१० रोजी पेन्शनर स भेदार बहाद्दर गंगाराम कृष्ट्िाजी भातनकर, पनवले, 
याचं्या अध्यक्षतेखाली भरवून त्या सभेतही उपर्मनर्मदष्ट स्वरूपािा ठराव केला. त्यानंी भारत मंत्री यानंा १४ 
चडसेंबर १९१० ला एक छापील अजसही पाठचवला (खंड १ला पा. २०१–२९२) या सभाचं्यातरे्फ पाठचवलेल्या 
चवनंती अजांनाही सरकारनें वाटाण्याच्या. अक्षता लावल्या. 

 
१९१४ साली इंग्लंड व जमसनी यािें य द्ध स रू झाले. या य द्धात लष्ट्करी नोकर (सैचनक) म्हिून काम 

करण्यािी आम्हाला संधी द्ा, अशी अस्पृश्यानंी सभा भरवनू ओरड स रू केली. या सभापंैकी एक जंगी सभा ८ 
ऑक्टोबर १९१६ ला बेळगावं येथे रात्रौ १० वाजता श्री. म. कलगय्या नायिू याचं्या अध्यक्षतेखाली भरचवण्यातं 
आली श्री. णिवराम जानबा काबंळे, श्री. गिपत गोकवद रोकिे (नगर), रावसाहेब पापन्ना जाणलया (बेळगावं) 
यानंी चडस्ट्व्हजन कचमशनरकडे अजस केले. महाराचं्या तीन-िार रेचजमेंटस उभाराव्यात अशा तऱ्हेिा प्रिार करिे 
१९१४ ते १९१६ पयंतच्या महाराचं्या िळवळीिे म ख्य सूत्र होते. याि काळातं पचहल्या महाय द्धामध्ये जमसनीिी 
काहंी आघाड्यावर सरशी होत आहे, आचि चवशषेतः प्रहद स्थानातील बह तेक पलटिी रिागंिावर गेल्या 
असल्याम ळे प्रहद स्थानच्या संरक्षिासाठी जादा पलटिी उत्पन्न करिे जरूर पडले; म्हिून सरकारने नव्या 
पलटिी चनमाि करण्यािे ठरचवले. सहव्वीस प्रम ख अस्पृश्य समाजसेवक आचि लष्ट्करातील पेन्शनर यानंी १० 
चडसेंबर १९१६ ला राव बहादूर आर. जी. नाईक याचं्या मार्फस त एक अजस णम. एल जे. माऊटिोिप कचमशनर 
मध्य चवभाग, याचं्यकडे पाठचवला होता. त्याला २५ जानेवारी १९१७ ला उत्तर आले की, अस्पृश्य वगातील 
अमेदवारानंा लष्ट्कर भरती होता येते. महरानंा लष्ट्करात घ्याव,े असा हुकूम सरकारने (मंुबई) ६ िेबु्रवारी 
१९१७ ला काढला. यानंतर लौकरि महाराचं्या (१११ महार बटाचलयन) दोन पलटिी उभारण्यातं आल्या. 
म ंबई इलाख्यातील सैन्य भरतीिी माचहती सरकारी पत्रकावरून केसरीने ५ मािस १९१८ च्या अंकात चदली होती 
ती अशी. 
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‘प्राणंतक सैन्य भरती 

 
गेल्या सहामाहीत सैन्यभरतीच्या प्राचंतक बोडाने काय काम केले यािी तपशीलवार हकीकत म ंबई 

सरकारने आपल्या पे्रसनोटमध्ये न कतीि चदली आहे. प्रहद स्थान सरकारच्या चशर्फारशीवरून हे बोडस स्थापन 
होण्यापूवीि प्राचंतक सरकारने चम. कॅम्बेल यासं सैन्यभरतीच्या कामी नेमले होते. बोडािी पचहली सभा ता. ७ 
ऑगस्ट १९१७ ला झाली, त्यापूवी सैन्य भरती खाली चदल्याप्रमािे झाली होती. 

 
म दत एकंदर संख्या र्फक्त मराठे 

१–८–१९१४ ते ३१–७–१९१५ ३४६७ २४७५ 
१–८–१९१५ ते ३१–७–१९१६ ४८०१ ३५४० 
१–८–१९१६ ते ३१–७–१९१७ ८२१२ ६११३ 
१–८–१९१७ ते ३१–८–१९१८ २०६२५ ६६१४ 

 
पचहल्या तीन संख्यातं काही, वऱ्हाड व चनजामकडील भरती होती. शवेटच्या संखेत रेल्व ेव नाचवक 

कामाकरता लागिाऱ्या काराचगरािंीही गििा आहे. त्या कामी इलाख्याने ४९०० मािसे प रचवली पाचहजेत 
असा अचधकाऱ्यािंा तगादा आहे. पि इतकी संख्या अजून झाली नाही. सैन्य भरतींत मराठ्यानंीि चवशषे भाग 
घेतला, हे त्यानंा भषूिािह आहे. मेसापोटेचमयात त्यािंी िागंलीि वाहवा झाली. कट येथे जरी त्याचं्यात 
प्रािहानी प ष्ट्कळ झाली तरी त्या योगाने त्याचं्याकडून होिाऱ्या भरतीत काही न्यनू पडले नाही. त्यापैकी 
प ष्ट्कळसे रत्नाचगरी, क लाबा व सावतंवाडी येथील आहेत. अचलकडे कोल्हापूर व दचक्षि महाराष्ट्रातूनही बरेि 
मराठे सैन्यात येऊन चमळाले. सातारा, प िे व नगर येथील, आचि एकदा क्षात्रतेज गाजचवलेल्या क लाबाब्यातून 
र्फारसे मराठे आले, नाहीत. इतर चजल्ह्यातून ते र्फारसे आलेि नाहीत, असे म्हटले तरी िालेल. ३३९० लढाऊ 
सैचनक दरमहा प रचवले पाचहजेत अशी या इलाख्याकडे सरकारिी मागिी आहे, म्हिून सैन्यभरतीिे काम 
जोराने िालचवले पाचहजे. दचक्षिीम सलमान तर अगदीि थोडे चमळाले आहेत. कोकिी महारानंी मात्र आपले 
नाव राखले व त्यािंी आता द सरी पलटि तयार होत आहे. दचक्षिी महार अगचदि थोडे आले. ब्राह्मिािंी एक 
कंपनी र्फार चदवसापूंवीि मंजूर झाली होती, पि त्यात प रेसे लोक आले नाहीत जे आले ते मात्र उत्कृष्ट व 
िलाख ब द्धीिे आहेत. भडंाऱ्यािंी एक डबल कंपनी तयार झाली असून आिखी एक उभारत आहे. दचक्षिी 
कोळ्यानंी छत्रपती चशवाजीच्या वळेी आपले क्षात्र तेज िमकावले होते, व १८५७ च्या बंडाच्या वळेेपयंत त्यािें 
प ष्ट्कळ लोक लष्ट्करातं होते. पि आता मात्र एका डबल कंपनीिी स द्धा भरती झाली नाही. बेरड, प्रलगायत हे 
अगदीि थोडेथोडे येत आहेत. काठेवाड्यािंी एक र्फलटिही कदाचित तयार होईल. ग जराथेतून मात्र सैन्यातं 
मजूरािंी प ष्ट्कळ भरती झाली आहे. मागं व िाभंार याचं्यातं प्रयत्न करून पहावयािे आहेत. म ंबई इलाख्यापैकी 
तेलग ूमंडळीही एक कंपनी उभारण्याच्या चविारातं आहे. 

 
ह्या सैन्यभरतीच्या कामी कोल्हापूरिे महाराज राजर्चष छत्रपती िाहू यानंी र्फार मोठे कायस केले. त्यानंी 

त्याबद्दल र्फार कळकळ दाखचवल्याम ळे सरकारने त्यािें व कागलकरािें अचभनंदन केले आहे. कोल्हापूरहून 
प ष्ट्कळ लोक चमळाल्यास त्यािंी एक पलटिि सरकार मंजूर करील. चबन लढाऊंच्या संख्येत गेल्या तीन 
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मचहन्यातं स रतेने पचहला नंबर चमळचवला आहे. व यािे श्रेय णम. कोठवला यासं आहे. प्रसधमधून लढाऊ लोक 
र्फारसे चमळाले नाहीत. पि मजूर मात्र प ष्ट्कळ चमळाले. पंजाब व संय क्त प्रातंाशी त लना केली तर म ंबई अद्ाप 
र्फार मागे आहे व म्हिून ह्या पेक्षा अचधक सैन्यभरती त्वरीत व्हावी व इलाख्यािे नाव रहाव,े एतदथस अचधक 
प्रयत्न करिे जरूर आहे.’ (केसरी, ५–३–१९१८). 

 
पचहल्या महाय द्धातं (१९१४–१८) महार सैचनकािंी जी भरती झाली, चतच्य बद्दलिी माचहती The 

Mahar MG Regiment या गं्रथात चदलेली ओह ती अशी :– 
 
महाय द्धाच्या प्रारंभीच्या काळातं महार लोक पलटिीतील कामगार म्हिून पलटिीत घेतले गेले. 

ॲडज्य टंट जनरलने २३ जानेवारी १९१७ ला भारत सरकारिे म ख्य चिटिीस यानंा कळचवले की, महाराचं्या 
दोन खास कंपन्या उभारण्यािे प्रयत्न करिे इष्ट आहे. प्रत्येक कंपनीत २१८ महार सैचनक राहतील. एक कंपनी 
चसकंदराबादिी ६३ वी पायदळ आचि द सरी कंपनी सेंट थॉमसिी ८८ वी पायदळ यानंा जोडण्यातं येईल. २३ 
एचप्रल १९१७ पयसत २१८ महार पलटिींत आले. यािे श्रेय भरतीला जे लोक मदत करतात त्यानंा चदले पाचहजे. 
या लोकातं रावबहादूर आर. जी. नाईक एम. बी. ई. आचि गिपत गोप्रवद (रोकडे) हे प्रम ख आहेत. ज लै 
१९१७ मध्ये १११ वी महार बटाचलयन उभारण्यातं आली. (पा. १०) 

 
१९१६ व १९१७ सालात दोन महार बटाचलयन उभारण्यातं आल्या. त्यानंा वायव्य सरहद्दीवर व त्याही 

पलीकडे प्रहद स्थानाच्या चतकडील सीमारक्षिासाठी ठेवण्यातं आले. या खडकाळ काटेंरी व चहम प्रदेशातं इतर 
बटाचलयन्सना िागंला तग धरता आला नव्हता. महार बटाचलयनने वचझचरस्तानच्या लढ्यातं शौयािी कमाल 
केली. पूवीच्या ज्या इतर बटाचलयन्स येथे होत्या त्यानंा पठािाचं्या प ढे हात टेकाव ेलागले होते. पठािानंी 
त्याचं्यापासून बंद का व काडत से ल टून गेली होती. महार बटाचलयनकडून एकही बंदूक त्यानंा ल टता आली 
नाही. 

 
भारतीयानंी फ्लँडसस, मेसापोटेचमया, पॅलेस्टाईन, अचफ्रकेतील जंगले आचि गचॅलपोलीच्या टेकड्या या 

रिभमूीवर, पचहल्या महाय द्धातं अत ल परा्म केल्यावर अकरा शूर योद्ध्यानंा स्ट्व्हक्टोचरया ्ॉसेस देण्यातं 
आले. हे ्ॉसेस पूवी प्रहदी लढवय्यानंा चमळत नसत. १९१७ सालातं प्रकग्ज कचमशन प्रहदी तरुिानंा देण्यािे 
ठरले, पूवी ते त्यानंा चमळत नसे. 

 
१११ वी महार बटाचलयनला समरागंिातं र्फार काळ राहता आले नाही. कारि १९१७-१८ च्या काळातं 

य द्ध बरेि मंदावले होते. तेव्हा ं१११ व्या महार बटाचलयन मधील उमद्ा सैचनकानंा हलक्या कामगारािंी कामे 
करिे भाग पडले. १९२० मध्ये ती पलटि वायव्य सरहद्दीवर सहा मचहने होती. त्यानंतर चतिी बदली एडनला 
झाली. तेथे ती, ७१ वी पंजाबी बटाचलयनला जोडण्यातं आली. चतला १९२२ मध्ये एडनहून प्रहद स्थानातं आिून 
व चतिे चवसजसन करण्यात आले (It returned to INDIA in 1922 for disbandment, as no place in the 
postwar army could be found for a single class battalion; especially such a young battalion on 
untried under a modern war conditions.’ The Mahar MG Regiment, page 10). महार बटाचलयन बंद 
केल्याम ळे लष्ट्करी पेशािे महार समाजसेवक यानंी या कृत्याबद्दल चनषेध व्यक्त करण्यािी िळवळ स रू केली. 
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त्यानंी सभा भरचवल्या व सभेतील ठराव म ंबईिे गव्हनसर साहेब व चमचलटरी ऑचर्फससस याचं्याकडे पाठचवण्यािा 
सपाटा िालचवला. 

 
श्री. गिपि गोकवद रोकिे हे चमचलटरी अकौन्टस खात्यातं अहमदनगर येथे नोकरीवर होते. त्यानंी 

काहंी लोकाचं्या साहाय्याने एक अजस (इंग्रजी) छापून घेऊन तो प्रहद स्थानिे सेनापचत, चसमला. यानंा १० 
ऑगस्ट १९२२ ला पाठचवला. त्यातं त्यानंी १११ महार बटाचलयनच्या गौरवपर कायािा उल्लेख केला आहे. ती 
माचहती अशी : 

 
१) १११ महार बटाचलयनला १९१७ ते १९२२ च्या काळात १४ चठकािी लढाऊ व चबन लढाऊ कामे 

करावी लागली. 
 
२) १९१४–१८ या काळातं महार तरुिानंा प्रायव्हेट, म्यूल ड्रायव्हसस, आर. ए. डेपो, एस. अँड टी. 

कोर; एम्. डब्लू, एस; लेबर कोअर, गोऱ्या अचधकाऱ्यािें खाजगी नोकर म्हिून लष्ट्करी पेशातंील चनरचनराळ्या 
रेचजमेंटसमध्ये प्रवशे चमळाला. त्यानंी चदलेली आपपली कतसव्यकमे िोख बजावली, व ती बजावीत असतानंा 
चकत्येकानंी प्रािापसि केले. (३) १११ व्या महार बटाचलयनने झोब. वचझरीस्तान वगैरे चठकािी परा्मािी कामे 
केली. याबद्दलिे लष्ट्करी खात्याच्या दप्तरातील काही प राव ेअसे आहेत. :– 

 
(Extracts from correspondence on Mahar Battalion). 
 
‘Farewell message of the Commandant, Zhob Forces, wherein the 111th Mahars were 
serving: 
 
Head Quarters, Zhob, Zoralai, No. 23/49/Z.O. 
 
Dated, at Zoralai, 7th October 1920. 
 
On the departure of the 111th Mahars from Zhob Forces, the Commandant, Zhob, wishes 

to thank Lieut. Colonel Dyke, the British and Indian Officers, N.C.O.s and men of the Battalion 
for the good work they have done during the time they formed part of the Zhob Force. 

 
It is entirely due to the energy and hard-work 111th Mahars that the Murgha-Lakaband 

Sector has become a model Sector of the Harnai Fort, Sandeman line. 
 
Although frontier conditions were at the outset strange to the personnel of the Battalion, 

officers and men quickly adapted themselves to their new surroundings and by their 
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determination and hard work rapidly assimilated the Special training requisite for Mountain 
Warfare. 

 
The Lakaband Column has during the past summer been of the greatest value to Zhob 

Force safeguarding the raiders routes from Zhob towards Murgha and Musa Khel. This 
detachment has made for itself a name in the Lakaband are a where the inhabitants nave learnt to 
show the greatest respect of the 111th Mahars. 

 
The attitude of a small picketting party suddenly attacked near Zorozai showed that the 

Regiment is imbued with the spirit of the offensive. 
 
The Commandant, Zhob, bids farewell to the Mahars with regret at their leaving his 

Command and wishes all ranks God speed and the best of luck in Mesopotemia. 
 

Sd|- W. W. Brindley, Captain’. 
 
Letter, No. 23 | 50 | Z.O., dated 7th October 1920, from the Commanding Head 

Quarters, Zhob, Zorozai to the General Staff. 2nd Idian Division, Quetta. 
 
‘On the departure of the 111th Mahars from Zhob, I wish to bring forward to the notice of 

the G.O.C., 2nd Indian Division, the excellent behaviour of this Battalion. 
 
The Battalion has suddenly brought from the peaceful life of a down country station to the 

semi-war condition of the Indian Borderland. All ranks have shown the greatest energy and 
determination to assimilate frontier conditions. 

 
The Battalion has proved itself imbued with the proper offensive spirit by the single 

instance when a weak detachment proceeding enroute picketting (picquetting) duty was 
suddenly attached by outlaws. The N.C.O. in charge immediately fixed bayonets, charged and 
routed their assaultants who were numerically superior to thsm. The Battalion seized every 
opportunity to make itself really efficient fighting Unit and benefitted much by forming its one 
Mountain Warfare. School at Lakaband. 

 
The 111th Mahars have improved the Lakaband-Murgha Sector very much. The posts are 

now clear, comfortable and securely wired, Murgha Post and surroundings are now clean and 
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complete with facilities for the training and comforts of soldiers (e.g. Musketry, Range, Bothing 
Pool, etc.) which have been construed entirely by the Battalion. 

 
The excellent marching power of the Battalion has been shown by the frequent operations 

carried out by the Lakaband column by day and by night. The good state of discipline is evident 
from the behaviour of the smallest detachment along the road. 

 
I am indebted to Lieut. Colonel Dyke, Captain Grant M.C. and Leiut. Boyce, M.C., 

M.M., for the way in which they have worked and made the Battalion into a good fighting Unit 
which has, during its tour in Zhob turned the attitude of the inhabitants from what at the outset 
was bordering on contempt into, as it is now, one of deep respect. 
 

Sd|- D. Baird, Colonel 
Commanding Zhob.’ 

 
——X—— 

 
Letter, No. 353/8-G.S., dated 26th October 1920, from G.O.C. 2nd Indian Division, to 

the General of the Staff, Poona, Distt. No. 11965 |10 | G of 1-11-1920. 
 
“I have great pleasure in forwarding a report by the Commandant : Zhob, the excellent 

behaviour of the 111th Mahars while servicing under my Command. 
 
I had opportunity while touring recently in the Zhob of testing thoroughly, the possibilities 

of this Battalion and fully endorse all the Colonel Baird says of their soldierly spirit and high 
standard of military efficiency. 

 
The three officers mentioned by Colonel Baird have done sterling work, both which in 

Zhob and in producing this satisfactory work. 
 

Sd|- A Campbell 
Major General Commanding, 

2nd Indian Division.” 
 
श्री. रोकिे यानंी आपल्या १०–८–१९२२ च्या अजासोबत श्री. णिवराम जानवा काबंळे याचं्या १४ 

चडसेंबर १९१० च्या छापील अजािी प्रत पाठचवली होती. रोकडे यानंी सदर अजस मध्य चवभागािे रेव्हेन्य ू
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कचमशनर, चम. एल. जे. माऊंटर्फोडस याचं्या मार्फस त सरसेनापतीकडे पाठचवतानंा जो शरेा चदला त्यातील १११ 
वी महार बटाचलयन ठेवण्याबद्दलिा भाग असा होता. 

 
“According to the Officer Commnding, the Regiment has shaped well. It is free from all 

political influences. It is animated by a spirit to do well so as to justify the claim of the 
untouchables to respect in the eyes of other castes and it bears with it the traditions of the 
memoirs of the 2nd Battalion of the First Regiment, afterwards the lst Grenadiers who fought and 
died for us at Koregaum in 1818. I can see nothing more calculated to uplift the low caste Mahars 
than the retention of the Regiment.” (Revenue Commissioner, Montford’s recommendation to 
Govt. of India on Mahar appeal to retain Mahar Battalion). 

 
११ वी महार बटाचलयनिे चवसजसन करंू नये, या संबधात द सरा अजस सरसेनापतींना २८ ऑगस्ट १९२२ 

ला रावबहादूर आर. जी. नाईक, श्री. कलगय्या नायिू आचि श्री. पापन्ना जाणलया थदये यानंी बेळगावंहून 
दचक्षि चवभागािे कचमशनर णम. पी. आर. कॅिेल (C.S.I., C.I.E., I.C.S.) याचं्या मार्फस त पाठवला. 
कचमशनरानंी या प्रश्नासबंधी पूवी ज्या सभा भरचवल्या होत्या त्या संबधंी अन कूल मत प्रदर्मशत केलेले होते. 
३१–१२–१९२१ ला भरलेल्या वळेगावंातील सभेत त्यानंी असे मत प्रदर्मशत केले की, महार, या सरकारबद्दल 
राजचनष्ठ आहेत व त्यािंी पलटि िालू ठेविे हे सरकारिे कतसव्य आहे. [‘The Mahars have been 
proverbial for their loyalty to the existing Government and such a body of men can be absolutely 
relied upon.’ (Speech of P. R. Cadel, Governor of Bombay, at Belgaum Mahar meeting on 28-8-
1922)]. 

 
या अजांना १३–९–१९२२ िे [No. A | 15369 | 1 (A.G.6), Army Head Quarters, India, 

Adjustant General’s Branch Simla]. ॲडज्य टंट जनरलने उत्तर पाठचवले की, महार १११ व्या 
पलटिीबद्दल जो सरकारने पूवी चनिसय घेतलेला आहे तो बदलता येत नाही. र्फससट सपॅसस अँड मायनसस यातं 
ड्रायव्हसस म्हिून आचि इंचडयन चसग्नल कोअरमध्ये महार उमेदवारानंा नोकऱ्या चमळतील परंत  या चदलेल्या 
विनाप्रमािे महारानंा लष्ट्करी पेशातं प्रवशे चमळाला नाही या प्रमािे अस्पृश्याचं्या लष्ट्करी पेशािा तात्प रता का 
होईना शवेट झाला. 

 
चदल्लीतील मध्यवती कायदेमडंळातं १४ मािस १९२५ ला अथस मंत्री ऑ. सर आलेक्झाडंर म चडयम यानंी 

जाहीर केले की, प्रहदी तरुिािंी लष्ट्करात जास्त प्रमािात भरती व्हावी व त्याबद्दल त्यानंा प्रहद स्थानाति 
चशक्षि देण्यािे कॉलेज स रू कराव,े या बद्दल चविार चवचनमय करण्यासाठी भारत सरकार, एक मंडळ 
नेमण्यािा चविार करीत आहे त्यानंतर जूनमध्ये हे मंडळ नेमण्यातं आले. ते इंचडयन संघससट (अगर स्कीन) 
कचमटी या नावाने प्रचसद्ध आहे. त्यािे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल सर अँड्रय ूस्कीन के सी. बी., के. सी. आय. ई., 
सी. एम. जी., िीर्फ ऑर्फ दी जनरल स्टार्फ, आचि सभासद:– १) पंचडत मोतीलाल नेहरू एम. एल. ई. २) 
श्री. एम. ए. जीना एम.एल.ए ३) ऑनरेबल सरदार जोगेंद्र प्रसग, चमचनस्टर ऑर्फ ॲचग्रकल्िर, पंजाब सरकार 
४) दी ऑनरेबल सर चर्फरोज सेठना, मेंबर ऑर्फ दी कौस्ट्न्सल ऑर्फ स्टेट, ५) चदवाि बहादूर रामिंद्रराव एम. 
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एल. ए. ६) नवाब सर साचहबजादा अबदूल िायूम सी. सी. आय. ई, एम. एल. ए. ७) स भेदार मेजर अँड 
ऑनररी कॅप्टन चहरा प्रसग, सरदार बहादूर एम. बी. ई, एम. एल, ए. (१६ वी रजपूत) ८) डॉ. चझयाउद्दीन 
अहमद, सी. आय. ई., एम. एल, सी., प्रोव्हाईस िॅन्सलर, अचलगड म स्ट्स्लम य चनव्हर्मसटी; ९) कॅप्टन जे. एन. 
बानजी, बार–ॲट–लॉ, १०) मेजर ठाकूर झोरावर प्रसग, एम. सी. िीर्फ से्ेटरी कौस्ट्न्सल ऑर्फ 
ॲडचमचनस्रेशन, भावनगर स्टेट (प्रहदी संस्थानिा प्रचतचनधी) ११) चरसालदार मेजर अँड ऑचनररी कॅप्टन हाजी 
ग लनवॉज खान, सरदार बहादूर (१८ वी लाससन) (१२) मेजर बाळासाहेब डर्फळे, ७ वी रजपूत रेचजमेंट, आचि 
(१३) चम. ई. बडसन, सी. एस. आय., सी. आय. ई, आय. सी. एस., से्ेटरी टू दी गव्हनसमेन्ट ऑर्फ इंचडया इंन 
दी आमी चडपाटसमेन्ट हे होते. पं. मोचतलाल नेहरंूनी ११ मािस १९२६ ला राचजनामा चदला. या मंडळाने ज्या 
चशर्फारसी केल्या त्यातूनि डेहराडूनला चमचलटरी कॉलेज, (The Prince of Wales’ Royal Indian Military 
College, Dehra Dun) प ढे काढण्यातं आले. १९१८ च्या पूवी प्रहदी मािसाला प्रकग्ज कचमशन देण्यातं येत 
नसे. ते र्फक्त गोऱ्या लोकानंा चदले जात होते. द सऱ्या महाय द्धातं प्रहदी लोकानंा स रवातीला ‘व्हाईसरॉयज’ व 
नंतर ‘प्रकग्ज’ कचमशन देण्यातं येऊ लागले. (Report of the Indian Sandhurst Committee, 1927). 

 
या कचमटीच्या चशर्फारसी प्रहदी समाजातील स स्ट्स्थचततील प्रहद  व इतर जमातीतील तरूिानंा 

अचधकारी म्हिून चनमाि करिे, याकडे दृष्टी ठेवनू केलेल्या होत्या. अस्पृश्य समाजातंील लोकाचं्या लढाऊ 
वृत्तीला या कचमटीने म ळीि महत्त्व न चदल्याम ळे अस्पृश्यानंा लष्ट्करातं प्रवशे चमळावा व त्याचं्यातून लष्ट्करी 
अचधकारी चनमाि व्हावते या संबंधी कचमटीने अहवालातं एक िकार शब्दही चलचहला नाही.  

 
सरकार अस्पृश्याचं्या लष्ट्कर भरतीस उते्तजन देत नाही, हे पाहून अस्पशृ्यािें समाजसेवक व चमचलटरी 

पेन्शनसस यानंा र्फारि वाईट वाटले; परंत  त्यानंी प नः प न्हा प्रयत्न करण्यािे आपले व्रत सोडले नाही. ते 
एकसारखे सभा भरवनू तींत, यासंबधंी ठराव पास करून ते वचरष्ठाकंडे पाठवीत असत. अशी चमचलटरी 
पेन्शनससिी एक सभा ता. ८–६–१९२८ ला दामोदर हॉल, परळ, म ंबई येथे भरली होती. या सभेिे अध्यक्ष िॉ. 
बाबासाहेब आंबेिकर होते. यातं पेन्शनससनी महारानंा चमचलटरीत भरती करवनू घेण्याबद्दलिी मोठी 
कळकळीिी व सरकारिी अजसवी करिारी भाषिे झाली. नंतर बाबंासाहेबािें भाषि झाले. त्यानंी आपल्या 
भाषिातं, सरकारच्या कृतघ्नपिािा इचतहास सागंून सरकारच्या धोरिावर प्रखर टीका केली. याबाबतीत सर 
सेनापतीकडे एक चशष्टमंडळ नेण्यातं याव;े असा ठराव या सभेत मंजूर करण्यातं आला. पि असे चशष्टमंडळ 
चनमाि झाले नाही आचि सरसेनापतीकडेही गेले नाही.  

 
साराशं, महार सैचनकानंी रिके्षत्रातं अद्भतू परा्म केले व चब्रचटशािें साम्राज्य भारतात वाढचवण्यास 

इतर जातीतील प्रहदी सैचनकापेंक्षा किभर जास्ति प्रयत्न केले; परंत  संपूिस प्रहदू सैचनक व अचधकारी 
याचं्यातील जाचतभेदाच्या दे्वषाग्नीप ढे चब्रचटशानंा महार वीरानंा थारा देिे द रापास्त झाले. केवळ चब्रचटश 
साम्राज्यात १८५७ िी चद्वतीय आवृचत्त, महार व िाभंार सैचनकाचं्या लष्ट्करातील अस्ट्स्तत्वाम ळे होऊ नये, हीि 
भावना राज्यकत्यांिी असल्याम ळे त्यानंी अस्पृश्यानंा लष्ट्करातं भरती देिे बंद केले.  
(‘There are no Mahars in the Indian Army now, unless they be employed as sais in the field of 
artillery or as motor mechanics in the armoured car units. But an attempt was made during the 
great world war to embody a battalion of such men. The response to the recruiting officer was 
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slow, present case as in the past who enlisted. Two companies of them were trained alongside 
of two companies of Panjab Christians. They formed 71st - 111th Regiment; but they were not 
required on any battlefield though they attained a high standard of discipline and of athletic 
efficiency. In education and in physique the two wings of the regiment were unequal. It is 
significant that the Army could find comradeship for the Mahars only among Christians. The 
regiment was disbanded at the end of the war. 

 
Well may a disinterested student of Indian History ask, Why did the Bombay regiments 

cease to recruit Mahars? The answer which comes most readily to mind is that caste prejudice 
on the part of Maratha soldiers made it difficult to maintain discipline and esprit de corps and 
commissariat efficiency in a complex modern army, if untouchables be in the ranks. But the easy 
and obvious answer is not the whole truth; and the spirit of history demands that the truth be 
faced. 

 
The facing of the truth demands a retrospective of the history of the Bombay regiments. 

....What European Officers of the Company’s service in 1796 did to Indian officers of that time, 
King’s Army Officers at a later period did to the Company’s officers. That is to say, the amount of 
military service may have increased in India, but the amount of understanding in the Sepoy mind 
did not increase; and there was a dwindling number of Indian officers who had reason to be 
proud of their British connection. Wise soldier-statesmen like the friends, Sir Thomas Munrao 
and Sir John Malcum, both of whom began their Indian career before they were twenty years of 
age, and advanced through labour and fighting from rank to rank until they were Governors of 
Madras and Bombay respectively, foresaw this trend of military officers bad protested vigorously 
against the superseding of responsible and honourable Indian officers. There seems to be little 
about that if the temper of such statesmen, their manners and their sympathetic understanding of 
the mind of the Indian people, had been copied and the Sepoy revolt of 1857 might have never 
been happened. 

 
While changes were taking place in the Commissioned ranks of the India regiments, there 

was going on a change in the esprit de Corps of those regiments. It has always been the policy of 
officers of the Bombay regiments to have men of a number of castes in their ranks. During the 
war with the Peshwa there was a marked increase in the proportion of Rajput and Hindustani 
Sepoys in the Bombay regiments, and after the defeat of the Peshwa the Bombay Army came 
more and more into touch with the northern regiments. In the Hindustani regiments the men put 
caste before the regiment. In the old Bombay units soldiers belonged to a regiment rather than to 
caste. As the change in the character and the experience of the officers was taking place, there 
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was working in the Bombay regiments a change of devotion from the corps to caste. This was 
almost inevitable since the war-like classes who used to form both an army and a caste must 
needs find employment in Bombay units. 

 
Along this line of study will be found the main reason for the exclusion of Mahars from the 

ranks of Bombay regiments when after 1857 the Imperial Government found it desirable for 
reasons of economy and of military policy to reduce the number of Indian regiments. 

 
Furthermore there happened in the Civil Government a process; parallel to that which 

occurred in the Bombay Army. The direct officer who does the real work of administration and 
who knows the people because he moves among them and listens to their petitions, has 
occasion to appreciate the local knowledge possessed by the Mahar and his mental quickness. 
But there has been a tendency to honour the Secretariate staff more than the man in the district. 
The officer who spends his days sitting at a bureau cannot be expected to see any political power 
in a caste of field babourers and weavers and village messengers and masons and roadmakers, 
even though they have a fine military record. One has heard over and over again the remark that 
the Mahar has no political significance. The remark just prove that the maker of it has little 
memory and little understanding of such events as the battle of Koregaon. The mind which 
suffers from such frailties is hardly fitted to retain the empire given to it. 

 
But circumstances are changing rapidly in the political world. and rival communities. 

Moslems, Hindus, Sikhs see in the Mahar vote something of potential value when the form of 
Government is democratic. 

 
Mahar Sepoys had not a little to do with the establishment of British dominion in India, as 

Mahar servants had not a little to do with the possibility of European domestic life in India. The 
British failure to remember this may not be a cause or even an occasion, but it is manifestly a 
concomitant of the decline of that dominion. (The Mahar Folk, page 63-66). 

 
१९२३ ते १९२६ पयंतच्या काळातं महार चमचलटरी पेन्शनसस आचि समाज सेवक यानंी अस्पृश्यावरील 

प्रवशेबंदी दूर करा अशा अथािे अनेक चवनंती अजस म ंबई व मध्यवती सरकार याचं्याकडे पाठचवले. परंत  त्यातून 
काहंी चनष्ट्पन्न झाले नाही.  

 
लष्ट्करी नोकरी ही अस्पृश्याचं्या उपचजचवकेिे आचि सामाचजक प्रचतष्ठा (दजा) वाढचवण्यािे द हेरी 

साधन आहे, हे बाबासाहेब खाजगी बैठकीतून बोलत असत. समाजातंील लोकाचं्या त टप जं्या धडपडीकडेही 
त्यािें लक्ष होते. हे द हेरी साधन अस्पृश्यानंा कशा रीतीने उपलब्ध करुन देता येईल याबद्दल त्यािंा त्या 
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बाबतींत सखोल प्रितन िालले होते. ते उपलब्ध करुन देिे, हे एक त्यानंी आपल्या आय ष्ट्यािे ध्येय ठरचवलेले 
होते. म्हिून त्यानंा जेव्हा ंजेव्हा ंव जेथे जेथे या बाबतींत उघड वा आडून प्रयत्न करण्यािे प्रसंग चमळत तेव्हा ंते 
त्यािंा िागंला उपयोग करीत असत. त्याचं्या या प्रयत्नानंा १९४२ साली यश चमळाले. त्याबद्दलिा इचतहास प ढे 
येईलि. 

 
१९१७ लालातं प्रकग्ज कचमशन प्रहदी तरुिानंा देण्यािे ठरल्यानंतर त्याचं्यासाठी सँढससट येथील 

लष्ट्करी कॉलेजमध्ये दहा जागा त्याचं्यासाठी राखून ठेवल्या. एस्थर कचमटी चरपोटस १९१९ ला प्रचसद्ध झाला, 
त्यातं प्रहदी लष्ट्करासंबधंी बऱ्याि उते्तजक चशर्फारशी केल्या होत्या. त्याचं्यावर मािस १९२१ मध्ये मध्यवती कायदे 
मंडळात ििा झाली तेव्हा ंसर पी. सी. चशवस्वामी अय्यर यानंी अनेक ठराव माडूंन प्रहदी लष्ट्कराला प्राधान्य 
देण्यासंबधंी व भारतीयाचं्या अचधकारात सैन्य याव,े अशी मागिी केली. यािा पचरिाम असा झाला की घोडदळ 
व पायदळ याचं्या आठ त कड्या १८२३ ला सवसस्वी भारतीयाचं्याि उभारण्यातं आल्या स्कीन कचमटीिा चरपोटस 
१९२५ मध्ये प्रचसद्ध झाला. या कचमटीवर बॅ. जीना व मोतीलाल नेहरू होते याचं्या प्रयत्नानंी भारतीय लष्ट्करािे 
भारतीयकरि व्हाव,े चमचलटरी कॉलेज स रु व्हाव,े वगैरे चशर्फारशी कचमटीने केल्या. पि सरकारने त्या 
स्ट्स्वकारल्या नाहीत. सरकारने सॅँढससट् मध्ये २० जागा भारतीयासंाठी राखून ठेवल्या. पचहल्या राऊंड टेबल 
कॉन्र्फरन्सच्या चडरे्फन्स सबकचमटीवर तेजबहादूर सप्रू, श्रीचनवास शास्त्री, चर्फरोज सेटना, बॅ. जयकर, डॉ. म ंजे, 
व बॅ. जीना होते. त्यानंी लष्ट्करािे भारतीयकरि व्हाव े म्हिून खूप खटपट केली. पि चब्रचटश सरकारने 
डेहराडून येथे इंचडयन चमलीटरी अकॅडमी स रु करून बाकीच्या चशर्फारशींकडे काना डोळा केला. 

 
(The Rise of Indian Army, by Victor Longer, The Times of India Magazine, 26-1-1969, page I). 

 
सरकार अस्पृश्याचं्या लष्ट्कर भरतीला उते्तजन देत नाही हे पाहून अस्पृश्यािें समाजसेवक व लष्ट्करी 

पेन्शनसस यानंा र्फार वाईट वाटले. तथापी त्यानंी प नः प नः प्रयत्न करण्यािे व्रत सोडले नाही. ते अनेक सभेमधून 
सरकारला ठरावािें रुपाने चवनंती करीति असत. अशी चमचलटरी पेन्शनससिी एक सभा ८–६–१९२८ ला रात्रौ 
७-३० वाजता म ंबईला परळ येथे दामोदर हॉलमध्ये बाबासाहेब आबेिकराचं्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. या 
सभेत जी भाषिे झाली ती सरकार बद्दल मोठी आजीजी व राजचनष्ठा दाखवनू! मात्र बाबासाहेबानंी आपल्या 
भाषिातं सरकारच्या कृतघ्नपिािा इचतहास सागंनू सरकारच्या धोरिावर कडक टीका केली. या बाबतीत 
सरसेनापतीकडे एक चशष्टमडंळ न्याव े असा ठराव या सभेत मंजूर करण्यातं आला, पि असे चशष्टमंडळ 
अस्ट्स्तत्वात आलेि नाही. 

 
बाबासाहेब प्रहदी वत सळ पचरषदेसाठी १९३० साली गेले तेव्हापासून त्यानंी अस्पृश्याचं्या लष्ट्कर भरती 

संबंधीच्या धोरिातं बदल कसा घडवनू आिता येईल. याबद्दल लंडनमघील अनेक चरटायडस चमचलटरी 
ऑचर्फससस आचि चवद्मान ऑचर्फससस याचं्याशी चविार चवचनमय केला. 

 
१–१–१९३१ ला भरलेल्या अल्प संख्याकं जमातीच्या सबकचमटीच्या चतसऱ्या बैठकीत बाबासाहेबानंी हा प्रश्न 
उपस्ट्स्थत केला. अस्पृश्याचं्या लष्ट्करी पेशावर सरकारने जी १८९२ सालापासून क ऱ्हाड उगारलेली आहे 
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त्याम ळे अस्पृश्यावंर सरकारने र्फार मोठा अन्याय केलेला आहे, आचि हा अन्याय दूर करण्यात आला पाचहजे 
असा त्याचं्या भाषिािा साराशं होता. 
 
(‘...... Upto 1982 practically whole of the Madras Army and the whole of the Bombay Army 
consisted of members drawn from the Depressed Classes. All the great wars in the history of 
India has been fought with the help of sepoys drawn from the Depressed Classes, both in 
Bombay Presidency and in Madras. Yet in 1892, a rule or regulation was made which debarred 
the Depressed Classes from entry into the military service, and even to day, if you ask a question 
in the Legislative Council as to why this is done, the answer is that the bar of untouchability does 
create inseparable difficulties in the recruitment of these classes, ......’ Proceedings of Sub-
Committees Vol. III (Minorities | 2nd R. T. Conference page 76) Ambedkar’s speech dated 1-1-
1931. 

 
बाबासाहेबाचं्या या प्रयत्नातूनही काहंीि चनष्ट्पन्न झाले नाही. पेन्शनरािेंही प्रयत्न िालूि होते. 
 
‘महार सेवा संघ’ म ंबई याचं्या चवद्माने चिपळूि येथे पािंव ेअचधवशेन १२–५–३४ ला भरले होते. 

अध्यक्ष, चसचनयर ऑचर्फसर, पेन्शनर, चहरू रामजी ध ते्र (देवकेकर) होते. आचि स्वागताध्यक्ष होते, पेन्शनर, 
स भेदार राघोराम संजन घाटगे (यरेडकर), ऑनररी मचॅजस्रटे, हे होते. अस्पृशािंी भरती लष्ट्करात करावी हा 
एक ठराव सभेत मंजूर झाला व तो सरकारकडे पाठचवला. 

 
य द्धािें ढग य रोपच्या आकाशातं जमा होऊ लागलेले १९३९ ला चदसू लागले. इंग्लंड व चब्रचटश 

साम्राज्य यानंा भाग घेिे भाग पडले. या य द्धातं जर चब्रचटश साम्राज्यातील देशानंी, इंग्लंडला चबनशतस मदत 
केली नाही तर चब्रचटश साम्रज्यािी धडगत रहािार नाही व त्यािबरोबर साम्राज्यातील देशानंाही वाईट चदवस 
येतील. तेव्हा ं भारतातील अस्पृश्यानंी सरकारशी अडवि कीिे धोरि न ठेवता सैन्यात दाखल व्हाव े व 
सरकारला सवस बाजंूनी सहाय्य कराव ेअसे पत्रक ‘Depressed Classes and the War’ या शीषसकाखाली रा. 
ब. एन्. सी. राजा, एम. एल. ए. पे्रचसडेंट, ऑल इंचडया चडपे्रस्ड क्लासेस असोचसएशन, यानंी जाहीरकेले. 
(टाईम्स ५–५–३९, पा. १६) याला उदे्दशून मी, (िचरत्रकार श्री. चा.ं भ खैरमोिे) ‘The coming War and 
the Harijans’ हा लेख बॉंब े्ॉचनकल’ मध्ये Yound Harijan या टोपि नावाने चलचहला. अस्पृश्यानंा मदतीिी 
जरुरी पडेल तेव्हा ं त्यानंा जवळ करावयािे व आपले काम र्फते्त झाले की त्यानंा दूर लोटायिे हे सरकारिे 
धोरि अस्पृश्याचं्या लष्ट्करी पेशासबंंधी १८९२ ते १९२२ च्या काळातं होते हे लक्षातं घेऊन अस्पृश्यानंी रा. ब. 
राजाच्या पत्रकािा चविार करावा; आचि हे य द्ध संपल्यानंतर, अस्पृश्याचं्या लष्ट्करी पेशाबद्दल हमखास व 
कायमिी तजवीज करण्यात येईल असे सरकारने आश्वासन चदले तरि आम्ही सैन्यात दाखल होऊ, असे 
जाहीर कराव,े असा माझ्या या लेखािा मचतताथस होता. 

 
श्री. णिवराम जानबा काबंळे यानंी १–८–१९८९ ला िेअरमन, आमी इंचडयनायझेशन, चडरे्फन्स 

चडपाटसमेंट, चसमला, यानंा एक अजस पाठचवला. या अजाला १८–९–३९ ला उत्तर आले की, प्रहदंूतील प्रम ख 
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जातींिी अस्पृश्यता, प्रम ख जातीिे लोक, लष्ट्करातही मानतात (पाळतात); व त्याचं्या भावना लष्ट्करी 
अचधकारी लक्षात घेतात) म्हिून सरकार लष्ट्करात अस्पशृ्यानंा घेत नाही. ज्या पलटिीतील अचधकारी (स्पृश्य 
प्रहदूर अस्पृश्याचं्या भरतीला चवरोध करीत नाहीत, त्या पलटिीच्या अचधकाऱ्याच्या मजीवा अस्पृश्यािंी लष्ट्कर 
भरती अवलंबून आहे, असे सरकारी धोरि असल्याम ळे अस्पृश्याचं्य लष्ट्कर भरतीबाबत खास सोयी करिे शक्य 
नाही. ते मूळ उत्तर असे :– 

 
‘No. B | 56113 | A. G. 2. 
Army Head Quarters, India, 
Adjutant General Branch, 
Simla, the 19th August 1939. 

 
From : The Adjutant General India, 

 
To 

Mr. Shivram J. Kamble, 
1373, Kamathipura, 6th Lane, 
Camp Poona. 
MEMORANDUM. 
 
With reference to his letter, dated the 1st August 1939, addressed to the Chairman, 

Indianization Committee, Mr. Shivram J. Kamble is informed that Mahars are eligible for 
recruitment in the Indian Army as a sub-class of Hindus. Although there is now no separate unit 
for Mahars, any unit authorised to recruit Hindus without restriction as to sub-class may take 
Mahars if it wishes to do so. 

 
2. The general recruiting policy of Army Headquarters is, however, to prescribe the main 

classes to be recruited and to leave the selection of sub-classes to the discretion of officers 
commanding units. Moreover, owing to the limited size of the Indian Army, extended recruitment 
of Mahars can be arranged only at the expense of some other deserving class now serving. 

 
In these circumstances, it is regretted that Army Headquarters cannot take any action to 

extend special facilities to Mahars in the matter of recruitment of the Indian Army. 
 

Sd|- 
For Adjutant General in India’. 
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३ सप्टेंबर १९३९ ला इंग्लंडने जमसनी व इटली याचं्या चवरुद्ध य द्ध प कारले तेव्हा ंलगेि प्रहद स्थानच्या 
व्हाईसरॉयने पत्रक प्रचसद्ध केले की, प्रहदी लोकानंी हे य द्ध प्रजकण्यासाठी इंग्लंडला सवस तऱ्हेने मदत करावी. 
व्हाईसरॉयच्या या घोषिेिे स्वतंत्र मजूर पक्षा (Independent Labour Party) तरे्फ, स्वागत करिारे, पत्रक 
बाबासाहेबानंी काढले. आपल्याला जरूर पडेल तेव्हािं प्रहदी लोकानंा लष्ट्करी चशक्षि देण्यास व त्याचं्या 
लष्ट्करी पेशािा उपयोग करण्यास सरकार तयार होते; एरव्ही सरकार प्रहदी लोकाचं्या लष्ट्करी पेशाबद्दल 
बेचर्फकीर रहाते; एवढेि नव्हे तर काहंी जातींनाि उते्तजन देते व इतर जातींना जवळही करीत नाही, सरकारिे 
हे स्वाथी व धरसोडीिे वतसन प्रनद् होय. सरकारने हे प्रनद् धोरि टाकाव.े प्रहदी लोकानंा लष्ट्करी चशक्षि द्ाव,े 
त्यातं स्पृश्य–अस्पृश्य असा भेद करू नये, आचि य द्ध समाप्तीनंतर या सवस लष्ट्करी चशक्षि घेतलेल्या लोकानंा 
लष्ट्करात कायमिे ठेवण्यािी हमी द्ावी. चशवाय सरकारने हेही जरूर जाहीर कराव ेकी य द्ध समाप्तीनंतर 
प्रहद स्थानला जो राजकीय दजा चब्रचटश सरकार देईल तो वसाहतीिे स्वराज्य (डोचमचनयन स्टेटस) हा होय. 
मग प्रहदी लोक य द्धाला हातभार लावतील. शवेटी बाबासाहेबानंी असेही या पत्रकातं म्हटले होते की स्वतंत्र 
मजूर पक्ष य द्धास सवसतोपरी साहाय्य करण्यास तयार आहे, कारि या बाबतीत सरकारला अडचवण्यािी ही वळे 
नव्हे.’ ते पत्रक ता. १४–९–३९ (ग रुवार च्या टाईम्स मध्ये प्रचसद्ध झाले होते) ते असे : — 

 
INDIA MUST SUPPORT BRITAIN. 

DR. AMBEDKAR ON MUTUAL DUTIES. 
 
The views that India should support Great Britain in the War is expressed by Dr. B. R. 

Ambedkar, President of the Independent Labour Party, outlining the parties attitude, in a 
statement to the press. 

 
Tracing the events that led upto the war and attitude of Germany towards other nations. 

Dr. Ambedkar states that, having regard to the aspirations and ambitions of the lndian people, 
and having regard to the fundamental conflict between them and German ideal, India cannot 
avoid taking up the challenge of Germany and showing her readiness to vindicate her right to 
reach her destiny. The Independent Labour Party therefore bas no hesitation in saying that this is 
a war which the Indian people, in their own interests should support and held Great Britain to 
prosecute. 

 
IN THE COMMONWEALTH 

 
Referring to the attitude of certain other parties towards the war, Dr. Ambedkar observes 

that so far as no one can visualise the near future, the best thing for India is to remain within the 
British Commonwealth of nations and strive to achieve the status of equal partnership therein. 
good Iong part of the road to that status has already been covered and the part that remains is 
also within reach. There is no knowing what India’s fate would be under a new master. 
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At the same time Dr. Ambedkar emphasises that the British have certain duties towards 

India, and the first and foremost of them is to prepare Indians to defend their country, and to 
introduce compulsory military training for all persons within certain age.  

 
It is astohishing, Dr. Ambedker adds, that Government should call Indians to become 

combatants only when the war is on, and allow them to lapse into unserviceable noncombatants 
as soon as the war is over. There is feeling that the reason why the British do not wish to 
introduce compulsory military training in India, is that they cannot trust Indians. Steps must be 
taken to remove such a suspicion. Recruitment to the Standing Army must be open to all 
communities. 

 
STATUS OF DOMINION 

 
The second duty of the British towards India is to reassure her of the status she is to 

occupy in lhe British Empire. The reluctance of the British Parliament to embody in the preamble 
to the Government of India Act, the statement that India is ultimately to occupy the status of a 
Dominion has caused much heart-burning. The Britislt must see that the doubts of India on this 
point are removed as early as possible. 

 
The Independent Labour Party supports the appeal made by His Excellency the Viceroy to 

India to help Britain in the War. It agrees that this is no time for making conditions.” — (The 
Times of India, 14-9-1939). 

 
व्हॉईसरॉय साहेबाचं्या घोषिेला उदे्दशून श्री. भास्करराव जाधव यानंी टाईम्सला एक पत्र त्याचं्या 

वैयस्ट्क्तक जबाबदारीवर (मराठ्यािंा प्रचतचनधी अगर प ढारी म्हिून नव्हे) चलचहले होते. व्हॉईसरॉय साहेबाचं्या 
घोषिेने कोित्याही राजकीय पक्षाला उत्साह आला नाही. सदर घोषिेत व्यवस्थीतपिे राजकीय हेत बद्दल 
ख लासा केला असता ंतर राजकीय पक्षानंा त्या घोषिेिा अन्वयायस लावता आला असता, असा श्री. जाधवाच्या 
म्हिण्यािा इत्यथस होता. मन ष्ट्यबळ व य द्धसाचहत्याला उपय क्त अशा चजनसािंा प रवठा करिे, या दोन्ही गोष्टी 
प्रहद स्थानातून करता येतील. मन ष्ट्यबळ प रचवण्याच्या बाबतींत मराठा समाज आपल्या पूवस परंपरेला जागेल. 
श्री. जाधवािें हे पत्र २६–१०–३९ च्या टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झाले होते ते असे :– 

 
‘MARATHAs AND WAR’ 

 
Sir, — His Excellency the Viceroy has made his declaration, but he has not succeeded in 

enthusing any party. The Congress Working Committee has condemned it. The liberals are also 
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not satisfied with it. Mr. Jinnah is sitting on the fence and his party may take office, at last in 
cerlain provinces, if and when the Congress Ministers resign. 

 
I do not expect Congress will carry on propaganda hostile to British Government in order 

to create disturbances leading to breaches of peace. India can help Great Britain in two main 
directions providing recruits and supplying war materials; War materials can be purchased in any 
quantity and there is no dearth of any quantity and there is no dearth of merchants who will be 
ready to supply the demand when there is a prospect of profit. Indian merchants and bankers will 
subscribe liberally to future loans. As for recruiting, Sir Sikandar Hayat Khan has given an 
assurance that the Punjab, the Sword-arm of India will keep its reputation and provide a million 
fighters. 

 
Although I am not authorised to speak on behalf of the Marathas, from my knowledge of 

my people I can confidently say that the Marathas who have for two thousand years maintained 
their reputation as though fighters, will not lag behind when a call is made and recruiting 
propaganda is vigourousely carried on. His Highness the Maharaja of Kolhapur and other 
Maratha Princes have clearly given a lead in this matter and the Maratha people, who from the 
sword-arm of Bombay province, will not fail to respond. 

 
In the last World-War, His late Highness Shahu Chhatrapati asked the Marathas to 

partake freely of horse-flesh in order to prolong the defence of Kut and the Maratha soldiers 
obeyed him. The House of the Great Shivaji is held in high veneration and the example so nobly 
set by His Highness Rajaram Chatrapati Maharaj Saheb of Kolhapur will certainly be followed by 
the Marathas and thousands and lakhs of Marathas will join the army. 

 
Bombay B. V. Jadhav., 
(The Times of India, 26-10-1939).  
 
महाडिे श्री. एस. बी. सावतं यानंी श्री. भास्करराव जाधव याचं्या पत्राला उदे्दशून टाईम्सला पत्र 

पाठचवले. त्यातं त्यानंी असे चविार प्रदर्मशत केले की मराठा समाज आपापसातील र्फ टीम ळे आचि योग्य 
प ढाऱ्याचं्या अभावाम ळे, राजकीय दृष्ट्ट्या नगण्य झालेला आहे, आचि श्री. जाधव यानंाही सदर समाजाला 
एकत्र करिे अशक्य झाल्याम ळे हा समाज इतर राजकीय पक्षािें भक्ष्य बनला आहे. मराठा संस्थाचनकािें 
प ढारीपि, मराठा समाज आता ं मान्य करिे अशक्य आहे. तेव्हा ं मराठा समाजािी द ही नष्ट करावी मग 
य द्धोपयोगी िळवळ हाती घ्यावी, वगैरे म दे्द श्री. सावतं यानंी उपस्ट्स्थत केले. ते पत्र ३–११–३९ च्या 
टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झाले होते. ते असे :– 
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MARATHAS AND WAR 
 
Sir, — Mr. Jadhav’s letter of immence topical importance for the side lights it throws 

upon the organisation of the Marathas as a political party. We witness today the disconcerting 
spectacle of a powerful community like that of the Marathas, with age-long traditions sinking into 
oblivion, thanks mainly to the proverbial disunity and want of leadership “If the ‘sword-arm’ of 
the province” is asked to subscribe its quota of man ... power without our leaders being able to 
take counsel together and consolidate our position as much on the political as on the fighting 
front, our leader call for the recruitment would degenerate into an unrigorous call to serve as 
common-folder. But unfortunately so helplessly disunited is our community that even Mr. Jadhav 
who has represented it not only in the provincial and Central Legislatures but also at the Round 
Table Conference hesitates to speak on its behalf. The old leaders have either deserted us or else 
disowned by us. We are fast being absorbed by existing political parties with the result that we 
have a foot in every camp but have no camp of ours. We are owned by every political 
organization but are trusted by none. 

 
A suggestion is put that the Princes should take up the leadership. But this is calling old 

tunes which are out of date in the progressive world of today. The natural leadership of Princes 
has long ago disappeared. It is for the people themselves to organise and to frame their policy. If 
we now fail to awake and arise we will forever be fallen. Can we not rise to the occasion? Can we 
not even forget our differences and put up a united front? Is there no silver lining to the dark 
cloud of melancholy that overhangs our political existence together? I refuse to answer in the 
negative.  

 
Mahad, October 26, S. B. Sawant. 

(The Times of Indaia, 3-11-1939).  
 
मराठे तरुि लष्ट्करात जातील, पि ते पद्धतशीर रीतीने आचि मराठ्याचं्या ऐक्याच्या जोरावर जातील 

तर मराठा समाजाला य द्धानंतर इंग्रज सरकारशी राजकीय हक्क मागण्यास भरपूर वाव (के्षत्र) चमळेल, असा 
श्री. सावत याचं्या पत्रािा ध्वनी होता. अस्पृश्यानंा लष्ट्करातं प्रवशे चमळत नसल्याम ळे तो सरकारने द्ावा ही 
अस्पृश्यािंी म ख्य मागिी होती. त्या मागिीति भावी काळात राजकीय हक्क मागण्यासाठी अयतेि के्षत्र तयार 
होत होते, हा त्यािा गभीत अथस होता. परंत  त्यावळेी त्याकडे कोिािे लक्ष नव्हते. ही दृष्टी बाबासाहेबाकंिे 
होती; यातं तीळमात्र सदेंह नाही. अस्पृश्य तरुिानंी चमळेल त्या लष्ट्करी खात्यात आपला चशरकाव करून 
घ्यावा, आचि सरकारने अस्पृश्यानंा लढाव ूसैचनक म्हिनू स्वीकाराव ेआचि त्याचं्या स्वतंत्र पलटिी उभारव्यात 
या दोन म द्ावर बाबासाहेब, सभेतून व खाजगी भेटीतून प्रिार करीत होते. ते २८ जानेवारी १९४० ला 
रत्नाचगरीला असतानंा त्यािें दशसन घेण्यास हजारे लोक आले. त्यातं सैन्यात भरती होण्यास तयार झालेले 
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क िबी व महार जातीिे तरुि होते. या तरुिानंा त्यानंी उपदेश केला की त मच्या बापजाद्ानंी इंग्रज लोकानंा 
पूवी र्फार मोठ्या प्रमािातं लष्ट्करी साहाय्य केले होते व सरकारनेही त्यािंी बूज राखली होती. लष्ट्करी 
पेशातील महारािंा दजाही उिावला होता. १८९२ ला महारानंा, लष्ट्कर प्रवशेावर बंदी घातल्याम ळे त्यािंी 
आर्मथक व सामाचजक पचरस्ट्स्थती एकदम खालावली, आता लष्ट्करात परा्म करून त म्ही सरकारला लष्ट्करी 
प्रवशे बदंी उठवावयास भाग पाडा आचि आपल्या महार समाजािा दजा (उिवावा) असा बाबासाहेबानंीत्यानंा 
उपदेश केला. याबद्दलिा वृत्तातं ३१–१–४० च्या टाईम्समध्ये (पा. ११) प्रचसद्ध झालेला होता तो असा :– 

 
‘MAHARAS URGED TO JOIN ARMY. 

DR. AMBEDKAR’S APPEAL. 
 
Ratnagiri, January 29. 

 
An appeal to Kunbis and Mahars to come forward and join the Army was made by Dr. 

Ambedkar, when a number of Mahars recently enrolled as recruits came in a body last evening to 
pay their respect to him as their leader. 

 
Dr. Ambedkar expressed appreciation of their decision to enrol. Military occupation, he 

said, was closed to them on account of caste prejudices, although they had rendered good 
service in the past. At one time practically 3/4 of the Bombay army was drawn from the Mahars 
and they had fought a great many battles on the side of the British including the famous battle of 
Goregaon, when the Peshwa was defeated and the British established their supremacy. 

 
After the mutiny of 1857, he went on, other classes joined the Army. Their prejudices had 

to be respected and the recruitment of Mahars was therefore stoped. The new recruits had this 
the responsibility to regain their past position in the army’. (The Times of India, 31-1-1940). 

 
१९४० च्या पूवाधात बाबासाहेबानंी महारानंा लष्ट्करात प्रवशे चमळावा व त्याचं्या पलटिी तयार 

कराव्यात, याबद्दल िळवळ व पत्रव्यवहार केला. म ंबईिे गव्हनसर यानंी बाबासाहेबाचं्या िळवळीकडे 
सहान भतूीने पाहून, प्रहद स्थान सरकारला, महारानंा लष्ट्करात प्रवशे देण्यास भाग पाडले. या बाबतीत १९४१ 
च्या जूनमध्ये सरकारी ह कूम चनघाला. तेव्हा ं बाबासाहेबानंी टाईम्सला एक पत्र पाठचवले व त्यात इंग्रज 
सरकारच्या द ष्ट धोरिािा इचतहास देऊन त्याबद्दल कडक शब्दात आपला चनषेध व्यक्त केला. महारािंी 
लष्ट्करात भरती करण्यािंा ह कूम म ंबईच्या गव्हनसराच्या मध्यस्तीने चनघाला व आपल्या र्फार चदवसाचं्या 
प्रयत्नानंा यश आले. महार तरुिानंी, लष्ट्करातं नोकरी करण्यािी ही जी संधी आलेली आहे, चतिा स्वतःच्या व 
समाजाच्या चहतासाठी उपयोग करावा, आचि चब्रचटश सरकारने य द्ध–समाप्तीनंतर महारानंा लष्ट्करी पेशात 
कायमिे राहू द्ाव,े अशी चवनंतीही त्या पत्राने, बाबासाहेबानंी केलेली होती. ते पत्र १८–६–४१ च्या 
टाईम्समध्ये प्रचसद्ध झाले होते ते असे :– 
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Readers Views; Recruitment of Mahars Sir : — The Mahars have been a martial people. The 
army of the East lndia Company which successfully fought against the army of the Peshwa was 
recruited from the Mahars. The last battle between the Peshwa and the British was faught at 
Koregaon in the Poona District. There is a column at Koregaon raised by the British to 
commemmorate the battle. On the column are inscribed the names of the soldiers who fell in the 
battle on the side of the British. Nine out of ten names are of Mahars. The recruitment of Mahars 
continued upto 1892 and in all the wars, the Mahars have proved their martial qualities. All of a 
sudden the recruitment of Mahars was stoped in 1892. Ever since the Mahars have nursed a 
grievance against the British Government for what they regarded as very ungreatful conduct. 
There is much injustification for this grievances, for there can be no doubt that without the help of 
the untouchables the British would never have been able to conquer India. 

 
The Mahars carried on a great agitation against their banishment from the army. But it 

bore no fruit. It was during the war of 1914 that the British Government under necessity lifted the 
ban and raised the Mahar Battalion. It was raised at the fog and of the war and the battalion had 
no apportunity to go on war service and show its mettle. It was posted in Waziristan in the North-
West Frontier Province, and it is on record while almost every battalion stationed in the N.W.F. 
lost some rifles and ammunation to the Pathans, who are in the habit of raiding ammunition and 
rifle depots to arm themselves, the Pathans did not succeed in stealing a single rifle or a single 
cartridge from the Mahar battalion. It was expected that the British Government, having re-
enfranchised the Mahars for military purposes, would continue the Mahar Battalion and add to it 
more Mahar Battalions. But instead the British Government on the excuse of economy, 
disbanded the Mahar Battalion. This caused great bitterness in the minds of Mahars. When the 
present war came, the Mahars hoped that their turn would come. But the steps taken by the 
British Government in the early stage of the war only added insult to injury. The Mahars were only 
wanted for labour corps and not for the combatant ranks. The labour corps is safer than the 
combatant ranks, but the Mahars wanted to join the combatant ranks. One of the banalities of 
the British Government in India is there distinction between martial and non-martial classes. 
Nothing has been more disastrous. It is a pity that so great a catastrophe as the war was 
necessary to enforce the British Government to give up this senseless distiction. It is stated that 
Government have directed to raise a Mahar battalion. The credit must go to H.E. The Governor 
of Bombay. On my making it a grievance, he took up the matter with the Central Government and 
brought it to a successful issue. I appeal to the Mahars to take advantage of this apportunity both 
for their sake as well as the sake of the community, and also appeal to the British Government to 
keep faith with the Mahars and not to disband them from the army after the war is over. 

 



 अनुक्रमणिका 

Bombay (Dr.) B. R. Ambedkar 
 (The Times of India, 18-6-1941) 

 
जपानने, १९४१ साली रे्फब्र वारीत, जमसन व इटलीच्या बाजूने द सऱ्या महाय द्धात प्रवशे केला. त्या 

देशाने आपल्या लष्ट्करी सामर्थ्यावर चब्रचटश साम्राज्यातील अग्नेय आचशयातील प्रदेश भराभर काबीज केले तेव्हा ं
भारत, ब्रह्मदेश, चसलोन, प्रसगापूर इत्यादी प्रम ख भागाचं्या संरक्षिािी चब्रचटश सरकारला भयंकर प्रिता वाटू 
लागली. तेव्हा ं त्यानंी प्रादेणिक सैन्य भरतीिा जोर केला. साम्राज्यातील इतर देशातूंन व भारतातून लाखो 
लोक लष्ट्कर भरतीसाठी प ढे आले. त्यानंा सवस आघाड्यावंर पाठचवण्यात आले. या लष्ट्कर भरतींत अस्पृश्यािंा 
र्फारसा भरिा नव्हता; कारि स्पृश्य चशपाई अस्पृश्य चशपायाबंरोबर काम करण्यास तयार नव्हते, त्याम ळे 
अचधकारी वगस अस्पृशानंा आपल्या बटाचलयनमध्ये घेण्यास तयार नसत म्हिून सरकार त्यानंा भरती करून घेत 
नव्हते. या सरकारी अन्यायाचवरूद्ध महार सैचनक व अचधकारी यानंी जाहीर सभातूंन खूप हकाटी केली; पि 
चतिा काही उपयोग झाला नाही. द सऱ्या महाय द्धात जपानने उडी घेतल्यानंतर सरकारने महारािंी पलटि 
उभारण्यािे जाहीर केले. तेव्हा ंजनता पत्राच्या २१–६–१९४१ च्या अंकात ‘महारािंी नवी पलटि, चजवावर 
बेतले म्हिजेि आमिी आठवि होते’ या मथळ्याखाली अग्रलेख चलहून, संपादकाने सरकारच्या गेल्या ५० 
वषातील स्वाथी व कृतघ्न कृत्याबद्दल खरपूस समािार घेतला. अस्पृश्यानंी या संधीिा भरपूर उपयोग करून, 
लष्ट्करी पेशातं नावं काढाव ेअसाही सल्ला, सदर अग्रलेखात चदला होता. 

 
द सरे महाय द्ध स रू झाले, तेव्हा ंहजारो महार तरुिानंी आम्हाला लष्ट्करात घ्या, अशा अथािे अजस 

सरकारकडे पाठचवले. या चवनंतीला सदन एचरया चर्ूप्रटग स्टार्फ व त्यािें प्रम ख कनसल के. ई. फॅ्ॅँ क्स, डी. 
एस. ओ. आचि अचसस्टंट डायरेक्टर ऑर्फ चर्ूप्रटग साउथ, यानंी ताबडतोब पाप्रठबा चदला. त्यानंी 
पलटिीतील बीन लढाऊ सेवक म्हिून त्या महार तरूिानंा चनरचनराळ्या पलटिींत व पथकातं नोकरीवर 
ठेवले. १९४० मध्ये महार तरुिाचं्या अँब्य लन्स रक्षक म्हिून दोन पलटिी उभारण्यातं आल्या. महार रेचजमेंट 
तयार करावी, असा ह कूम चमचलटरी खात्याने १९४१ च्या सप्टेंबर मध्ये काढला, तेव्हा ंर्फस्टस महार बटाचलयन 
बेळगावं येथे १ ऑक्टोबर १९४१ ला उभारण्यातं आली. ही बटाचलयन बळेगावहून कामटी (नागपूर) येथे 
नेण्यात आली. सेकंड महार बटाचलयन, कामटी येथे १ जून १९४२ ला उभारण्यातं आली. चतसरी महार 
बटाचलयन, १ नोव्हेंबर १९४३ रोजी नौशरेा (वायव्य सरहद्द प्रातं) येथे उभारण्यातं आली. या प्रमािे महाराचं्या 
तीन बटाचलयन्स अस्ट्स्तत्वात आल्या. त्यािें रेचजमेंटल सेंटर, सागर (मध्य प्रदेश) येथे ठेवण्यातं आले. येथे 
बटाचलयन्सच्या नव्या चशपायानंा सवस प्रकारिे चशक्षि देऊन तयार करण्यातं येत असे. या चतन्ही बटाचलयन्सना 
द सऱ्या महाय द्धात समरागंिावर जाण्यािा प्रसंग आला नाही. त्या अंतगसत शातंता राखीत होत्या. परंत  द सऱ्या 
महाय द्धानंतर त्यानंी काणशमरच्या समरागंिातं एवढी मदुपमकी गाजवली की, लष्ट्करी अणधकाऱ्यानंी व खुद्द 
सरसेनापतींनी महार सैणनक, कहदी सेनेतील उत्कृष्ट लढवय्ये आहेत असे जाहीरपिे गुिगौरवपर उद्गार 
अनेक वेळा काढले. 

 
26. At the out break of this (World-War Ⅱ) war, the MAHARS immediately started 

petitioning for a MAHAR unit to be raised. This petition was backed by SOUTHERN AREA 
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RECRUITING STAFF, specially by colonel K. E. FRANKS, DSO, Assistant Director, of Recruiting 
South several thousands of MAHARS had again by now disappeared in labour and other units. 

 
27. In 1940 an opportunity was given to them as special troops to ambulance units. Two 

troops were thus raised and were a great success. 
 
28. ln Sept. 41 sanction was received to start the MAHAR REGIMENT. The 1st Battalion 

of MAHAR REGIMENT was thus raised on 1st Oct. 41 at BELGAUM. This Bn later moved from 
BELGAUM to KAMPTEE for various reasons. There are now three Bns with a Regimental centre. 
The 2nd Bn was raised on 1st June 42 at KAMPTEE and the 3rd Bn was raised at NOWSHERA in 
the N. W. Frontier Province on 1st Nov. 43. The training company which formed the nucleus of 
the present Regimental centre was raised on 1st Oct. 1942. 

 
29. All these Bns were war raised and as such they did not get the chance to go to the 

fighting areas. Although their fighting qualities could not be tried in the world War II, the latest 
events show that the MAHARS are one of the finest soldiers in the Indian Army’ (The MAHAR MG 
Regiment, Page 11). 

 
द सरे महाय द्ध संपल्यावर प्रहदी लष्ट्करािी प नरसिना कमाडंर–इन–िीर्फ. चर्फल्ड माशसल सर क्लॉड 

आचिनलेक यानंी केली. तेव्हा सवस प्रहदी लष्ट्करातून दोन रेचजमेंटसना चमचडयम मचशनगन रेचजमेंटस् म्हिून 
ठेवण्यािे ठरचवले. त्यातं एक रेचजमेंट महारािंी होती. या दोन्ही रेचजमेंटस्िे नामातंर इन्रं्फरी बटाचलयन्समधून 
मचशनगन बटाचलयन्समध्ये १ ऑक्टोबर १९४६ ला करण्यात आले. (चकत्ता. पा. ११) 

 
पचहली व द सरी महार बटाचलयन याचं्यात जे नव ेमहार तरुि भरती होतील त्यानंा लष्ट्करी चशक्षि 

देण्यासाठी कामठी येथें १ ऑक्टोबर १९४२ ला जे कें द्र स रू करण्यात आले त्यािे नेतृत्व कॅप्टन एि. िी. 
मािपल, याचं्याकडे होते. या कें द्रातील चशक्षक दोन्ही महार बटाचलयन्स आचि प्रर्फफ्थ मराठा लाईट इन्र्फरी 
रेचजमेंटल सेंटर यातूंन घेतलेले होते. या चशक्षक कंपनीिे रुपातंर १ जून १९४३ रोजी महार रेप्रनग 
बटाचलयनमध्ये करण्यातं आले. या चशक्षि कें द्रात पचहले चशक्षक म्हिून स भेदार मेजर दतू यादव हे चर्फफ्थ 
मराठा लाईट इन्रं्फरी मधून घेण्यात आले. मेजर माशसल यानंा लेफ्टनंट कनसल म्हिून बढती चमळाली व त्याच्या 
जागी लेफ्टनंट कनसल जी. ए. क्रॉििप हे चर्फफ्थ मराठा लाईट इन्रं्फरीमधून १ रे्फब्र वारी १९४४ ला आले. १९४६ 
मािसमध्ये चर्फल्ड माशसल सर क्लॉि ॲणचवलेक यानंी र्फस्सट महार बटाचलयन गरडाई, वचजरीस्तान येथे 
साचंगतले की ही बटाचलयन मचशनगन रेचजमेंट म्हिून चनवडण्यािे ठरलेले आहे. १ ऑक्टोबर १९४६ ला 
कामटीच्या चशक्षि कें द्रािे ‘महार मणिनगन रेणजमेंट सेंटर’ असे प नश्च नामातं्तर करण्यातं आले. लेफ्टनंट 
कनसल आर. एच. लो यानंी त्यािे नेतृत्व स्वीकारले. महार बटाचलयनमध्ये महाराष्ट्रातील महार तरुिािंी भरती 
होत होती. त्या भरतीला उते्तजन द्ाव े म्हिून हे रेचजमेंटल सेंटर १५ ऑक्टोबर १९४६ ला कामटीहून नगर 
चजल्हातील आरिगावं येथे नेण्यातं आले. (चकत्ता. पा. १३) 
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पचहली बटाचलयनला मे १९४२ मध्ये पचहले जबाबदारीिे काम चमळाले, ते रािंीहून बंगलोरला 

इटाचलयन कैद्ानंा आगगाडीने नेण्यािें ते काम सदर बटाचलयनने इतके िोख बजावले की चतिे सवस अचधकारी 
खूष झाले. ऑगस्ट १९४२ मध्ये नागपूर प्रातंात सचवनय कायदेभगंािी िळवळ जोरातं िालू होती. ती साध्या 
पोचलसाकंडून आटोक्यात आििे अशक्य झाले तेव्हा सरकारला लष्ट्करी सहाय्य घेिे भाग पडले. 
सीताबडीच्या पंि्ोशीत शातंता प्रस्थाचपत करण्यािे कायस पचहल्या बटाचलयनने केले (चकत्ता पा. २८) 
बटाचलयन मधील एक कंपनीला, कॅप्टन जी. के. करंदीकर (नंतर ले. कनसल) याचं्या नेतृत्त्वाखाली चडसेंबर 
१९४२ मध्ये उत्तर सीमेवर जाव े लागले. तेथे सहा मचहने चशक्षकािे काम उत्तम प्रकारे केल्यािे अचभप्राय 
अचधकाऱ्याकंडून चमळवनू कंपनी परत कामटीला १९४३ च्या मध्यंतरात परतली. त्यानंतर वचजरास्तानच्या 
गरजाई कें द्रात नऊ मचहने बटाचलयनला राहाव ेलागले. तेथे तेव्हा थंडीिे चदवस असल्याम ळे बर्फस  एकसारखे 
पडत होते आचि या जवानानंा तर बर्फािा सराव नव्हता. त्याम ळे त्यानंा या वस्तीत खूप कष्ट पडले; तरीही 
तेथील वचजरी टोळ्याचं्या माऱ्यामं ळे त्या जवानानंी आपली चहम्मत खि ूचदली नाही. नं. १२१९ णिपाई, मल्लपा 
वाघमारे आचि नं. ४४० णिपाई बळवंत मोरे यानंी खूप परा्म करून वचजरी टोळ्यानंा परतचवले आचि हे 
करीत असता समरागंिात स्वतःिे बलीदान केले. (चकत्ता. पा. २९–३०) नोव्हेंबर १९४२ मध्ये चबहारच्या 
भागलपूर चजल्ह्यात कायदा व शातंता प्रस्थाचपत करण्यासाठी पचहल्या बटाचलयनला कायस कराव ेलागले. (चक. 
पा.). सहरस, पूर्मिया व भागलपूर चजल्ह्यातूंन बटाचलयनने १८० मलैािंा लॉंग रूटमािस केले. बटाचलयन 
दररोज २०–२५ मलै िालून जात असे. लष्ट्करािे हे अस्ट्स्तत्व पाहून लोक शातं झाले. यानंतर बटाचलयनला 
ऑगस्ट १९४७ मध्ये चदल्लीला नेण्यातं आले, चदल्लीतील जी म सलमान क ट ंब ेपाचकस्तानातं जािार होती; त्यानंा 
आगगाड्यातून चसमेवर स रचक्षतपिे पोहोिचवण्यािे काम बटाचलयनला कराव ेलागले. २२ आगगाड्यातून २५–
३० हजार म सलमानानंा स रचक्षतपिे नेण्यािे अवघड कायस या जवानानंी केले. या बाबतीतत यानंा प्राि धोक्यात 
घालून म सलमान चनवाचसतािें रक्षि कराव ेलागले. या बद्दलिी दोन उदाहरिे उल्लखेनीय आहेत, ११ सप्टेंबर 
१९४७ ला चदल्लीहून अत्तारीला, आगगाडी म सलमान चनवासीतानंा घेऊन िालली होती. महार चमचडयमगनिी 
एक त कडी स भेदार के. गायकवाि याचं्या नेत त्वाखाली, आगगाडीिे रक्षक म्हिून आगगाडीतील चनरचनराळ्या 
डब्यात बसवली होती. रेल्वे लाईनवर कोिी तरी अपघातािे कारस्थान अगोदर केल्याम ळे जलंदर शहराच्या 
नंतर गाडी रूळावरून घसरली तेव्हा आसपासच्या भागातून शकेडो प्रहदू व शीख लोक हातातं काठ्या, 
तलवारी व भाले घेऊन म सलमान प्रवाशानंा मारण्यासाठी धावनू आले. सुभेदार गायकवाि यानंी आपल्या 
सैचनकानंा या हल्लेखोरावंर गोळ्या झाडण्यािा ह कूम चदला. सवस डब्यातूंन दोन्ही बाजूनी गोळ्यािंा वषाव होत 
असलेला पाहून हल्लेखोर पळून गेले व दूर उभे राचहले. हे हल्लखेोर परत गाडीवर िाल करतील हे ओळखून 
स भेदाराने गाडाला आगगाडी परत जालंदर शहराला नेण्यास ह कूम चदला. जालंदरच्या स्टेशनावर प नः 
द सऱ्या थव्याने आगगाडीवर हल्ला केला. तेव्हाहंी स भेदाराने सैचनकानंा गोळीबारािा आदेश चदला, तेव्हा 
हल्लेखोरािंा जमाव दूर पळाला व तेथे उभे राहून “आम्ही म सलमानानंा कापिार” अशा घोषिा देऊ लागला. 
असा हा प्रकार तीन चदवस िालू होता. म सलमान प्रवासी आगगाडीच्या डब्यात जीव म ठीत घेऊन तीन चदवस 
अन्न–पािी व झोप याचं्याचशवाय गप्प बसून राचहले होते. म ले, भकू व तहान यानंी व्याकूळ होऊन रडत होती. 
स भेदाराने, स्टेशनपासून दूरच्या चठकािी पािी आिण्यासाठी सैचनकाचं्या दोन त कड्या पाठचवल्या. त्यानंी 
जेव्हा ंपािी आिले तेव्हा ंते सवस प्रवाशानंा चपण्यास चदले. सुभेदार गायकवाि यानंी प्रसंगावधान व धैयस दाखवनू 
चनवाचसत प्रवासी म सलमानािें प्राि वािचवले. िौर्थ्या चदवशी आगगाडी, रेल्वलेाईन द रुस्त झाल्यावर 
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जालंदरच्या प ढे चनघून इष्ट स्थळी म सलमान प्रवाशानंा पोहिचवले. द सरी गाडी म सलमान प्रवाशानंा घेऊन 
त्याि मागाने िालली होती, त्यावळेी जोरािा म सळधार पाऊस आला. पावसाम ळे जालंदरजवळिी रेल्व े
लाईन उध्वस्त झाली. सुभेदार के. मोरे याच्या नेतृत्वाखाली या गाडीिे रक्षि करिेिे काम होते. सुभेदार के. 
मोरेही गाडीत होतेि. जलंदरला गाडी उभी असलेली पाहून शकेडो प्रहदू व शीख हल्ला करण्यास धाऊन आले 
आचि सागं ूलागले “त म्ही त मिे सैचनक बाजूला घ्या आम्ही सवस म सलमानािंी कत्तल करतो.” सुभेदार मोरे 
उत्तरले की त म्ही हल्ला केला तर मी माझ्या सैचनकानंा त मच्यावर गोळ्या झाडण्यािा ह कूम देईन व त म्हा 
सवांना भ ईसपाट करीन, सुभेदार मोरे हल्लेखोरािें व यािें कडाक्यािे बोलिे १५–२० चमचनटे िालले हल्लेखोर 
ऐकत नाहीत असे पाहून मोरे यानंी सैचनकानंा र्फायरींगसाठी तयार व्हा असा जोरात ओरडून ह कूम चदला; तेव्हा 
हल्लेखोर पळून गेले. रेल्वलेाईन द रुस्त झाल्यानंतर गाडी ५ चदवसानंी इष्ट स्थळी पोहोिली. या दोन महार 
लष्ट्करी पथकाचं्या नायकानंी आपल्या कतसव्यावर चनतातं चनष्ठा ठेऊन हजारो–लाखो म सलमानानंा 
पाचकस्तानच्या हद्दीवर नेऊन सोडले. (चकत्ता पा. ३३–३४) 

 
ता. २७ ऑक्टोबर १९४७ ला पचहल्या बटाचलयनला ह कूम चमळाला की त्यानंी काचश्मर–जम्म ू येथे 

जाव.े बटाचलयनिी एक त कडी काचश्मर व द सरी जम्म ूयेथे चवमानाने गेली. जम्मूहून ती कंपनी तीन चदवसानंी 
नौशरेला (वायव्य सरहद्दप्रातं) पाठचवण्यात आली. चतसरी कंपनी ४ चडसेंबरला जम्मूला पोहोिली. या 
बटाचलयन्स काचश्मर व जम्म ूआघाडीवरच्या रिागंिात १८ मचहने लढत होत्या. (चकत्ता पा. ३४) 

 
पूंि, कोटली, झारंग आचि नौशरेा येथील रिके्षत्र बर्फाच्छचदत उंि चहमालय पवसतावर होते. या के्षत्रात 

महार सैचनकानंी, रातं्रचदवस शत्रूला १८ मचहने तोंड देऊन चवजयावर चवजय चमळचवले; आचि कचश्मरच्या 
रिभमूीवर अभतूपूवस चव्म केला की त्यािा नामोल्लेख भारतीय इचतहासात मोठ्या अचभमानाने करावा लागेल. 

 
(35. The part played by the Bn during its 18 months stay in Jammu and Kashmir will go 

down in the History of KASHMIR operations in general and the Regiment particular. Each coy 
surpasses the other in the glorious work performed in its respective theatre of operations. More 
than any body else the Infantry Bn to which the seclions and platoons were attacked remember 
with affection and gratitude the work MAHARS had done along with them.’ — The Mahar MG 
Regiment, page 34). 

 
हवालदार राव ू काबंळे आचि नाईक बारक्या काबंळे हे आपली त कडी घेऊन झागंर या रिके्षत्रावर 

६००० शत्र ू सैन्यालंा सामोरे गेले. त्या ६००० शत्र ू सैचनकानंा आपल्या त कडीतील ५० सैचनकाचनशी तोंड देत 
राचहले व त्यािें इतर सहकारी शत्रूच्या तावडीत सापडू नयेत म्हिून शत्रूवर गोळ्यािंा वषाव करीत राचहले. या 
काबंळे द्वयानंी शत्रूला जागिे जागी थोपवनू धरले आचि आपल्या सहकारी त कड्यानंा शत्रूच्या जबड्यातून 
बाहेर पडण्यास भरपूर वाव चदला, त्यावळेी त कडीतील सवस सैचनक कामास आलेले होते. आता या दोघा 
वीरावंर शत्रूने हल्ला िढचवला व ते दोघे ज्या इमारतीच्या आश्रयाने गोळ्यािंा वषाव करीत होते त्या 
इमारतीलाि आग लावनू चदली. आचि त्या दोघानंा पकडून त्यािंा चशरच्छेद केला; अशाही स्ट्स्थतीत त्या 
दोघाचं्या हातातंील मचशनगन्स आपले काम िार–पािं सेकंद करीति राचहल्या. या दोन वीरािंी नावं े
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बटाचलयनच्या इचतहासातात स विाक्षरानंी चलचहली गेली. चडसेंबर १९४७ च्या काळात कंपनीने जो रिसंग्राम 
काचश्मरच्या रिभमूीवर केला त्यातं १० सैचनक कामास आले, ६ जखमी झाले आचि १ बेपत्ता झाला. 

 
झागंर येथील संग्रामात जे महार बटाचलयनिे थोडे बह त न कसान झाले होते त्यािा विपा द सऱ्या 

कंपनीने नौशरेच्या ६ रे्फब्र वारी १९४८ ला झालेल्या रिसगं्रमात काढला. या लढाईतील त कडीिे नेतृत्व नाईक 
कृष्ट्िा सोनविे आचि पंुिलीक महार यािें होते. या दोघानी शौयािी कमाल केली. त्या दोघानंी स मारे १००० 
शत्रूंना एका दमात गारद केले. जम्मू व काचश्मर याचं्या रिके्षत्रात जेवढी शत्रूिी संख्या मृत म्हिून गिली गेली; 
त्यात नौशरेच्या रिके्षत्रातील हा एक हजार शत्रूंना ठार केल्यािा आकडा सवात मोठा होय. 

 
जम्म ूआचि काचश्मर येथील समरागंिातं पचहल्या महार बटाचलयन मधील ज्या महार तरुिानंी आपले 

देह धारतीथी ठेवले त्याचं्याबद्दल अनेक जिानंी प्रशसंोद्वार काढलेले आहेत. 
 
(‘54. The following are the circumstances under which the gallant MAHARS laid down 

their extreme devotion to duty. 
 
Short history of some other ranks, who lost their lives in J and K operations. 
 
(a) On 24th Dec. 47 No. 4 Platoon, Y cop was occupying the defensive positions in 

JHANGAR. At about 06.00 hrs. enemy about 200 strong launched an attack on JHANGAR. One 
MMG subsection commanded by Naik BARKYA KAMBLE was in position inside a building. As 
the enemy was strong in number and fire power, the infantry on our side started losing ground 
and were pressed back. But Naik BARKYA KAMBLE with his men stuck to their gun positions 
undaunted and kept on firing their gun. The enemy had come too close and in the absence of any 
opposition surrounded the house and set it on fire. The whole subsection lost their lives but 
refused to surrounder. The following were in the brave team : — 

 
1) NK. BARKYA KAMBLE, 2) Sep. YESHWANT KAMBLE, 3) MARUTI SARJE, 4) 

GURBAL SABLE, 5) TUKARAM KAMBLE. 6) SONYA POW AR, 7) MARUTI TAMBE. 
 
(b) In this very operation Hav. RAWOO KAMBLE who was commanding another sub-

station also lost his life. He had taken the place of No. 1, stuck to his position and kept on firing 
his gun till his head was chopped off by the enemy. 

 
(c) The following persons who were in the Platoon HQ. also lost their lives in this 

operation. 1) Sep. SURYAJI HATE, 2) JANU TAMBE, 3) GANGARAM MOHITE 4) KONDIBA 
AKHALE and 5) SWBR BAPU LACHMAN. 
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55. During Dec. 47, 165 Inf. Bde advanced on CHIKOTHI and HAV. SEWAK JADHAV with 

his section was detailed from the coy, to support 7th Bn. The SIKH Regiment. After capture of 
CHIKOTHI, he dug a trench and took up the position. The enemy started shelling. The position 
with his heavy guns and unluckily he was flatly wounded and died.’ (The Mahar MG Regiment, 
page 40-41). 

 
पचहल्या महार बटाचलयनला जम्म ूव काचश्मर भागातून प्रहद स्थानातं नेण्यािे म ्र करण्यात आले. ही 

बटाचलयन जम्म–ूकाचश्मरमधून प्रयाि करण्यािे आदल्या चदवशी मेजर जनरल के. एस. णथमय्या यानंी 
बटाचलयनला समारंभपूवसक चनरोप चदला. जम्म ूव काचश्मरिी रिभमूी अशी पहाडी आहे की तेथे मचशनगन 
हातात धरिाऱ्या जवानािंीि अत्यंत जरुरी होती. पणहल्या महार बटाणलयनने हे कायस िोख केले आचि ते 
करतानंा मोठी मदूसमकी गाजचवली आचि महार बटाचलयनिे नाव अजरामर केले. १७ मचहने सतत लढून त म्ही 
यश चमळचवले. आता त म्ही भारतात जाऊन चवश्रातंी घ्या. त मिे श भ इस्ट्च्छतो आचि परमेश्वर त मिा पाठीराखा 
होवो एवढीि इच्छा व्यक्त करतो. जय प्रहद! अशा अथािे मेजर जनरल णथमय्याचे भाषि महार बंटाचलयनप ढे 
झाले ते असे– 

 
(‘Officers and men of I MAHAR MG Bn. You are assembled here today on the eve of your 

departure for India. You arrived in the JAMMU area at the end of Oct. 1947 and operated 
throughout JAMMU and KASHMIR on various roles in support of the Infantry. Due to the nature 
of the country when Machine Guns are found to be of great use. There was a great demand on 
you by all the Infantry Comands with the result that you have been split up into coys, platoons 
and even gun-teams throughout this wide area. 

 
You have been taken prominant part in all the battles that have been fought in JAMMU 

and KASHMIR state and the name of your Bn will resound through the hills and valleys for a long 
time to come. Whereas all other units have been relieved some time or other in forward area 
during the course of the whole of these operations, your detachments have had to stay put 
wherever they were in action without relief and it speaks very high for your reputation as a fighting 
unit. Your men have stood the test of war and on all occasions behaved with the highest sense of 
gallantry, courage and endurance. 

 
Among you exploits special attaintion must be made of your outstanding action in 

JHANGAR on 24 Dec. 47 when one of your platoons stuck to their post to the last round and the 
last man, inspite of the withdrawal of this troops whom you were supporting and this platoon 
continued fighting to the end. Two of the gun-teams died and the other two only withdraw when 
their amunation was expended. The action will go down in the history of your Regiment and that 
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of the Indian army as one of the finest deeds of gallantry which have been performed in this 
theatre. On the 6 Feg. 1948 you distinguished — yourself in defending NAUSHERA against 
overwhelming and fanatical attacks by the enemy. You literally slaughtered the attakers and the 
numbers killed by your machine guns ran into thousands. 

 
It was the end of April that your Bn less two coys formed part of this division and you took 

a prominent part in all its actions. You supported the advance in May along the URI-CHAKOTHI 
road and capture of TlTHWAL and finally the capture of DRAS and KARGIL. In all these 
operations you established a very high reputation courage and gallantry and you showed great 
endurance in the carriage and operations of your guns and equipments up and down the colossal 
hights in which these operations were carried out. I have been very proud to have you under my 
command and am very sorry that you are leaving me now, but at the same time I am happy that 
after 17 months continuous fighting you are now going to have a well earned rest and hope that 
every one of you would be able to get to your homes and visit your families. I shall have the 
honour of commanding you again. 

 
I wish you all the best of luck and God — speed. 

 
“JAY HIND” 

 
(The farewell message of Major General K. S. Thimayya DSO on the eave of the 

departure of the 1st Bn the MAHAR Medium Gun Regiment from JAMMU and KASHMIR to India 
in May 1948 The MAHAR MG Regiment, pages 37-39, by Colonel — Major General S.P.P. 
Thorat DSO 1954, The Army Press. Dehradun). 

 
पचहल्या बटाचलयनमधील वीरानंी जम्म ू व काचश्मर येथील समरागंिावर जो नेत्रदीपक परा्म 

गाजचवला, त्याबद्दल मेजर जनरल चथमय्या यानंी त्यािंी तोंडभरून स्त ती केली. त्या वीरापंैकी सहा जिानंी 
लष्ट्करी चकताब चमळचवले. एकाने ‘महावीर ि्’ आचि पािं जिानंी वीर ि् असे चकताब चमळचवले 
त्याबद्दलिी हचककत मी खाली देत आहे. 

 
On 6 Feb 1948 the enemy launched simultaneous attack on all NAUSHERA Piquets. The 

MMG post on No. 7 picquet was subjected to heavy small arms fire and heavily attacked by 
about twelve hundred of the enemy. The raiders advanced in mass formation from all directions. 
No. 718 Naik KRISHNA SONAWANE was in command of this post and opened up with his gun at 
point blank range. The raiders advanced in several waves and made series of  
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MAHAVlR CHAKRA 
 

 
 

(1) No. 718 NAlK KRISHNA SONAWANE 
1ST BN THE MAHAR MG REGT 

 
attempts to assault this position. Naik KRISHNA SONAWANE maintained perfect coolness 
amongst his gun team and continued to inflict heavy casualties. During this engagement, the 
No.1 of the gun who was operating it got wounded in the neck. Naik KRISHNA SONAWANE took 
over the gun himsell and continued to operate it with all the skill. When so doing, his right hand 
was perforated by a full LMG burst fired at him by the enemy from a close range. This NCO 
though seriously wounded and regardless of the danger to his life continued to fire the gun with 
his left hand only, thus maintaining the momentum of fire at a very critical moment when the fate 
of the post was in balance. The gun was later damaged. beyond repair, but this NCO kept on 
engaging the enemy by throwing hand granades with his left hand and also directed his gun team 
to do the same. The attack was beaten off with heavy losses to the enemy. 

 
This NCO displayed personal courage, determination, coolness and devotion to duty and 

gave out standing lead to his men for a very strained and trying period of two hours. His conduct 
was responsible for inflicting well over “SEVEN HUNDRED” casualties on the enemy and that of 
saving a very vital position. 
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VIR CHAKRA 
 

 
 

(2) No. 62 HAVILDAR AMRUT GAMBRE 
1ST BN THE MAHAR MG REGT 

 
On 2 Nov 48 at ZOJILA PASS, JAMMU and KASHMIR State, during the attack on 

MACHHOI. he was in command of a Machine Gun Section in support of the attacking Coy. His 
task was to silence enemy automatics in the hutted area, which was the chief obstacle in front of 
the coy. He so efficiently engaged the enemy position. At this stage his machine guns came 
under particularly heavy fire from a hidden enemy browning gun and also temporarily stopping 
the advance. Although under very heavy fire, he quickly switched on to the new target, thus 
enabling the coy to resume its advance. 

 
On night 14/15 Nov 48 at PUNIRAS during the attack BROWN HILL map ref 6958 when 

the attacking coy was held up by heavy enemy automatic fire, he engaged the enemy guns 
effectively releasing a good deal of pressure on the Coy. His own gun positions became a 
particular target of enemy mortars and browning guns, badly hitting the whole area. And there 
being no alternative position near by, he kept on firing his guns quite unmindful of the grave 
personal danger and thus helping to keep the enemy head down. 

 
On both these occasions this NCO displayed outstanding courage, tenacity and 

dauntless spirit. By his brave performance he has earned the respect of all ranks of his Bn for his 
machine gun support. We shall all remember his stout hearted association for a long time. 
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VIR CHAKRA 
 

 
 

(3) No. 687 DHONDU JADHAV 
1ST BN THE MAHAR MG REGT 

 
On the 14 Apr 48 during the Battle of RAJOURI, he was number 2 of an MMG attached to 

the Kumaon Rifles. Advancing towards Pt 3178 (SQ 4229) the forward Coy came under heavy 
automatic fire from a dominating ridge beyond. When it was decided to send the MMG to the top 
of the hill, the MMG number No. 1 very cleverly built cover for the gun on the top of the hill. Sep. 
DHONDU JADHAV also followed his leader and even when very heavy fire was directed against 
them he never wavered. 

 
The next morning the enemy swept the hill with fire prior to forming up for an assault. As a 

result NAIK BALIRAM SALVI the MMG No.1 was wounded in the head. Consequently, the MMG 
No.1 stopped firing momentarily. Realising the very vital role the MMG was playing in this battle, 
Sep. DHONDU JADHAV gallantly lifted his leader aside and continued firing. At one time it 
appeared as if his gun post might be over-run by the enemy, but with remarkable tenacity this 
sepoy denied the enemy respite. His firing was so accurate and effective that the enemy, 
eventually, gave it up as a bad job. The enemy was pounced upon by the forward Coy and the 
objective captured. 

 
This sepoy displayed the highest devotion to duty and it was a direct result of his tenacity, 

courage and determination that the enemy position was captured. 
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VIR CHAKRA 
 

 
 

(4) No. 7194 UP/L/NAIK ABA KIRATKUDE 
1ST BN THE MAHAR MG REGT. 

 
On 28 Jun at MACHOI MR NN 5645 (JAMMU and KASHMIR), he was MMG No. 1 on 

picquet MG NN 5948. Enemy put in an attack on this picquet under support two brownings and 
two 3 inch mortars and reached some 600 yds of the picquet position. He was responsible for 
effectively breaking up the enemy attack and causing him at least 11 casualties. Although the 
enemy mortars and day and did not allow the enemy to recover his casualties. bornly continued 
firing most effectively throughout the brownings were cheifly directed against him, but he stub- 

 
On 29 Jun 48 at about 06 00 hrs enemy 150 strong attacked a subsidiary section picquet 

MR NN 5649 under support two 3 inch mortars of the picquet position and there was a grave 
danger of the picquet being over run. His effective enfilade fire on the attacking enemy was to a 
great measure responsible for the holding out of this small garrison against very heavy odds. The 
enemy now concentrated his MMGs Mortars fire to knock out this MMG to enable him to 
advance further. Large number of bullets struck his bunkar and hit his barrel casing, but this 
tenacious NCO kept on engaging the enemy most effectively at a grave personal risk and fired no 
less than 3750 rds. 

 
At 0915 hrs his MMG had a stoppage, necessitating the change of a lock, which involved 

his moving out to another bunkar in full view of the enemy and while so doing he was hit by an 
MMG burst in the left fore arm, causing heavy bleeding. He did not allow his serious injury to 
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interfere with his job and got his weapon firing again quickly. The Coy Comdr told this NCO to get 
back to a safer place for medical attention, but he volunteered to be allowed to carry on saying 
that he had got the target well registered and could do more useful work. 

 
Throughout two day’s touch engagements, this NCO displayed high skill at his weapon, 

continuous courage, dogged determination and high sense of devotion to duty. He has earned a 
great respect from this unit for Machine gunnners. 
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VIR CHAKRA 
 

 
 

(4) No. 666 NAIK BALIRAM SALVI 
1ST BN THE MAHAR MG SEGT. 

 
On 14 Apr 48 during the battle of RAJOURI, he was incharge of a machine gun attached 

to Kumaon Rifles. Advancing towards Pt 3178 SQ 4229 the forward coy came under heavy 
automatic fire from a ridge beyond, and was pinned down. It was decided to send Naik 
BALIRAM SALVI’S gun to the top of the hill, since there was only one likely point where the 
machine gun could be positioned, the approach was under constant automatic fire. This NCO 
very cleverly collected boulders and throwig them up advanced behind them. By the time he had 
reached the top, he had collected sufficient number of boulders to make cover for his machine 
gun. This done, he positioned his gun behind the cover and literally gave the enemy hell until they 
withdrew. He showed remarkable coolness courage and determination. 

 
The next morning on 15 Apr, the enemy tried to form up to rush the post. Naik SALVl 

came under heavy automatic and mortar fire. He fired back undaunted until wounded himself, in 
the head. Completely disregarding his own safety he kept on firing until relieved by his number 
two. In fact, even after he was relieved he kept shouting instructions to his number two until he 
had to be evacuated, still in his senses through sheer force of will. 

 
This NCO showed remarkable determination and initiative. He completely disregarded his 

personal safety. His act of utter selfiessness and conspicuous gallantry saved the lives of many of 
his comrades. His was an act of extreme cold courage. 

 
  



 अनुक्रमणिका 

VIR CHAKRA 
 

 
 

(6) No. 5428664 SEP PUNDALIK MAHAR 
1ST BN THE MAHAR MG SEGT. 

 
During attack on NAUSHERA on 6 Feb 48, the MMG Post on picquet No 7, commanded 

by No 718 Nk KRISHNA SONAWANE was heavily attacked by overwhelming and superior 
numbers of the enemy. No 4528664 Sep. PUNDLIK MAHAR was No 1 of the gun. The enemy 
advanced in mass formation from all directions and reached at a close range to this post. No. 
4528664 Sep. PUNDLIK MAHAR opened up with his gun at point blank range and continued 
firing for about once and a half hour until he was wounded in the neck. The sustained and 
determined effort made by this sepoy in engaging the series of enemy waves at extremely and 
alarmingly close range to the post saved this vital position from falling into the hands of the 
raiders. 

 
The skill, courage, coolness of mind, determination and devotion to duty displayed by 

this sepoy was of high order and was responsible for infflicting at least “FIVE HUNDRED” 
casualties on the enemy and saving the vital position. 

 
पचहल्या बटाचलयनिे अचधकारी येिे प्रमािे होते :– 

 
कमाणंिग ऑणिससप : — 

१) लेफ्टनंट कनसल एच. जे. आर. जॅक्सन 
 १ ऑक्टोबर १९४१ ते १३ ऑक्टोबर १९४४ 

२) ले. क. जी. एच. युस्टेज, 
 १४ ऑक्टोबर १९४४ ते २४ ज लै ११४५ 
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३) ले. क. ई. जॉन्सन, 
 २५ ज लै १९४५ ते १४ नोव्हेबर १९४७. 

४) ले. क. कतार कसग, 
 १५ नोव्हेबर १९४७ ते २७ जाने. १९५१. 
५) ले. क. के. एम्. िहािे 
 २८ जाने. १९५१ ते २१ ऑगस्ट १९५१. 

६) ले. क. कपूर कसग, 
 २३ ऑगस्ट १९५१. 

  
 सुभेदार मेजर : — 
१) स . मे. हस्नुणद्दन १ ऑक्टो. १९४१ ते ऑग. १९४५. 
२) स . मे. चुकाम दस्तचगरखान ऑ. १९४५ ते सपे्ट. १९५० 
 (ऑननरी लेफ्टनंट–मृत) 

३) स . मे. बापूराव पोवार – जाने. १९५१. 
 (The MAHAR MG REGIMENT, page 26). 

 
पचहल्या बटाचलयनिी इ रेप्रनग कंपनी १ जानेवारी १९४२ ला उभारण्यातं आली तेव्हा ंसैचनकािंी संख्या 

स मारे ५०० होती. या कंपनीतून द सरी बटाचलयन १ जून १९४२ ला चनमाि केली. या दोन्ही बटाचलयन्सिे जन्म 
चदवस चनरचनराळे असले तरी सोईसाठी त्यािंा वाढचदवस दर वषी १ जानेवारीलाि करण्यातं येत असे. 

 
द सऱ्या बटाचलयनमध्ये लेफ्टनंट मॉटपलमॅन्स हा अचधकारी कलाकार होता. त्याने याि स मारास महार 

बटाचलयन साठी एक बॅज तयार केला त्या बॅजवर कोरेगावंिा चवजयस्तंभ भरण्यातं आला (The MAHAR MG 
REGIMENT, page 43). 

 
जमशटेपूरिा लोखंडी कारखाना, िाक चलया, िकरधरपूर, िोबक्सा, खरगपूर, आचि कटक येथील 

चवमानतळ यािें संरक्षि करण्यासाठी द सऱ्या बटाचलयनला कामटीहून १९ चडसेंबर १९४२ ला हलचवण्यातं 
आले. वळे पडल्यास ब्रह्मदेशातं य द्ध आघाडीवर चतला पाठचवण्यािे ठरले होते, आचि त्या हेतूने त्या 
बटाचलयनला चशक्षि चदलेले होते. त्याप्रमािे या बटाचलयनच्या काहंी त कड्यानंी उ्ल, इंर्फाल व भीषमपूर 
येथे व काहंींनीं अक्याब व ब्रह्मदेश मधील इतर भाग येथे लढाईत भाग घेतला. (चकत्ता पा. ४३–४५) या 
चनरचनराळ्या लढ्यातं परा्म केलेल्या िार महार चवरािंी नावं ेजाहीर करण्यात आली :– १) १८६ सगन 
सोनविे (जखमी) २) ६४४६ णिपाई संपत णभसे (गोळी लागून कामास आला) ३) जमादार (नंतर स भेदार) 
रघुनाथ मोरे (जखमी) आचि ४) नाईक सखाराम चौरे (जखमी) एचप्रल १९४५ मध्ये बटाचलयन रािंी येथे तळ 
देऊन राचहली, ते द सरे महाय द्ध संपेपयंत. य द्धातं चवजय चमळाला म्हिून चवजय संिालनािा कायस्म 
प्रहद स्थानात करण्यातं आला; तेव्हा या बटाचलयन्सच्या दोन कंपन्यानंी त्यात भाग घेतला होता. (चकत्ता, पा. 
४५) 
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इराकमध्ये चबघडलेल्या पचरस्ट्स्थतीला ताब्यातं आिण्यासाठी आचि तेथील कायदा व शातंता 
राखण्यासाठी द सऱ्या बटाचलयनला सप्टेंबर १९४५ मध्ये बसऱ्याला नेण्यात आले. तेथून बटाचलयनला 
क रुमशहर येथे तायग्रीस नदीवरून नेण्यात आले. वसे अमनॅ डेपो, या क रुम शहरापासून १७ मलैावर 
असलेल्या शाचहबा येथे होता. तेथील शास्त्रागारातून िोर, शसे्त्र व काडत से िोरून नेत. आचि शस्त्रास्त्रानंी भरून 
जात असले रक्स, ल टीत असत. या िोरानंा दहशत बसेल असे कायस स भेदार (नंतर स भेदार मेजर) बसवंत 
बंदसोिे आचि त्यािें दोन चशपाई या चतघानंी, शकेडो अशा तऱ्हेच्या िोराचं्या टोळ्या व त्यािें हल्ल ेयानंा जीव 
धोक्यात घालून खतम केले. याबद्दल या चतघािें त्यािें अचधकारी व सहकारी यानंी अचभनंदन केले (चकत्ता. पा. 
४६). र्फील्ड माशसल सर क्लॉि आणचनलेक यानंी शाचहबाला भेट चदली व तेथे महार चवरानंी जे शौयस गाजचवले 
त्याबद्दल त्यािें अचभनंदन केले. या चवरानंी महार जातींिे नावं गाजचवले, असे त्यानंी उद्वार काढले. महार 
बटाचलयनस प्रहदी लष्ट्करािे प्रम ख घटक म्हिून रहातील, असेही ते म्हिाले. (चकत्ता पान ४७), 

 
द सरी बटाचलयन ऑक्टोबर १९४६ मध्ये चहद स्थानातं आली. चतिा तळ दौंड येथे ठेवण्यात आला. 

(चकत्ता). या बटाचलयनला दौंडहून साडेंमन चकल्यावर एचप्रल १९४७ मध्ये नेन्यात आले. जूनमध्ये बटाचलयनने 
हॉकी िचँपयनचशपिी ढाल प्रजकली. या चकल्ल्यात १५ ऑगस्टला जो (पचहला) स्वातंत्र-चदन साजरा करण्यात 
आला तेव्हा तेथील सेचरमोचनयल परेडमध्ये बटाचलयनिे महार सैचनक परेडच्या आघाडीवर होते (चकत्ता. पा. 
४७). तद्देशीय म सलमान आचि पठाि–रानटोळ्या यानंी िेटा भागातं म सलमानेत्तरानंा ठार करण्यािी 
िळवळ स रु करून ध माकूळ माजचवला. तेव्हा ं तेथील भागात शातंता व कायदा प्रस्थाचपत करण्यासाठी या 
बटाचलयनला तेथे पाठचवण्यात आले. हे काम बटाचलयनने अल्पावधीत यशस्वी रीतीने पार पाडले. या अराजक 
पचरस्ट्स्थतीच्या वळेी अनेक प्रहद  चस्त्रयानंा म सलमानानंी पळवनू नेले. तीन पठाि एका प्रहद तरुिींला बळजबरीने 
ओढून नेत असता ंती तरुिी “मला वािवा! मला वािवा!” असा मोठ्यादंा आ्ोश करीत होती. चतिी ती 
स्ट्स्थती पाहून बटाचलयन मधील, १२७५ नाईक गोपाळ मोरे याने त्या तीन पठािावंर हल्ला करून त्या तरुिीला 
सोडचवले पि त्या तीन पठािािें जात भाई धाऊन आले व नाईक गोपाळ मोरे याजवर हल्ला करून त्याला ठार 
केले. याबद्दल अशीही एक अर्फवा आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक आचि पोलीस यानंीि मोरेला ठार केले. िेट्यातं 
शातंता प्रस्थाचपत झाल्यानंतर बटाचलयनला प्रहद स्थानातं पाठचवण्यात आले. ज्या आगगाडीने बटाचलयन 
प्रहद स्थानात परत आली त्याि गाडीतून शकेडो प्रहदू क ट ंब,े चनवाचसत म्हिून बटाचलयनच्या संरक्षिाखाली 
चदल्लीला आिण्यात आली. ही गाडी ड्राहव्हर व गाडस भलत्याि चदशलेा नेत आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर 
बटाचलयनच्या अचधकाऱ्यानंी त्यानंा धमकी चदली की, असले िाळे त म्ही केलेत तर त म्हाला ठार करण्यातं 
येईल, आचि त्याचं्यावर तीन-िार सैचनकािंा पहारा बसवनू आगगाडी चदल्लीला आिण्यात आली. (चकत्ता पा. 
४८). बटाचलयन चदल्लीत आली. तेव्हा चतिा तळ लाल चकल्ल्यात पडला. तेथून चतिे सैचनक चदल्लीतील 
पहाडगंज ज म्मामशीद आचि प रािा चकल्ला येथील भागात शातंता प्रस्थाचपत करण्यासाठी रातं्रचदवस काम 
करीत होते. चहस्सार चजल्ह्यात (पंजाब) प्रहद -म सलमानाचं्या दंगलीला उत आला तेव्हा ंबटाचलयनला शातंता 
प्रस्थाचपत करण्यासाठी तेथे पाठचवण्यात आले. हे कायस करीत असता, एका रक मधून एक सैचनक त कडी 
मचशनगनवर कपडा टाकून द सऱ्या जागी जात असता म सलमानाचं्या एका जमावाने त्या रकवर लाठ्या, 
तरवारी व भाले घेऊन हल्ला केला, तेव्हा ंधैयस खि ून देता त्या सैचनक त कडीिा म ख्य सुभेदार बनसोिे याने त्या 
जमावाला दूर रहा म्हिून ह कूम चदला, पि तो ह कम जमावाने न मानता रकला गराडा घातला. लागलीि 
सुभेदार बनसोिे याने मचशनगनमधून गोळ्या झाडण्यािा आदेश चदला. गोळ्यािंा वषाव होताि म सलमानािंा 
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घोळका पडून गेला. काहंी लोक गोळ्यानंा बळी पडले. या प्रसंगावधानाच्या कायाबद्दल बनसोिे याला लष्ट्करी 
बह मान-चशर्फारस पत्र–देण्यात आले. (चकत्ता, पा.४९) चहसारमधील प्रहदू व म सलमान यानंी एक लाख 
चनवांचसत कें द्रावर नेण्यािे चबकट काम या बटाचलयनने बजावले. या वळेी बटाचलयनिे म ख्य जनरल महाराज 
श्री. राजेंद्र कसहजी (डी. अस. ओ.) यानंी या कायािी स्त ती केली (चकत्ता पान ४९) 

 
बटाचलयनच्या जवानाना चवश्रातंी चमळावी म्हिून बटाचलयनला चदल्लीस जानेवारी १९४८ मध्ये नेण्यातं 

आले, व चतिा तळ चनकोल्सन बराकीत ठेवण्यातं आला. परंत  जवानानंा चवश्रातंी चमळाली नाही. ३० जानेवारी 
१९४८ श ्वारला सायंकाळी महात्मा गाधंी यािंा खून झाला; आचि लगेि बटाचलयनच्या जवानानंा चदचल्लत, 
चठकचठकािी, कायदा व स व्यवस्था राखण्यासाठी जाव ेलागले. ख द्द पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु व इतर 
मंत्री याचं्या संरक्षिािी जबाबदारी या महार सैचनकावंर सोपचवण्यातं आली. इंग्लड, राष्ट्रक लातंील देश आचि 
त कस स्तान यािें जे राजनैचतक वकील चदचल्लत होते त्यािें संरक्षि करण्यािे काम याि जवानावंर सोपचवण्यातं 
आले. आचि या जवानानंी ही सवस कामे इतक्या उत्तम व यशस्वी रीतीने पार पाडली की पंतप्रधान पंचडत 
जवाहरलाल नेहरू, त्यािंी स्त ती खाजगी बैठकीतही करू लागले, (चकत्ता). 

 
पूवस पंजाबच्या सीमेवर पाचकस्तानकडून ज लै १९४८ मध्ये बऱ्याि वळेा हल्ल ेकरण्यातं आले. तेव्हा ंया 

पचरस्ट्स्थतीला तोंड देण्यासाठी या बटाचलयनला बाल ं दरला नेण्यातं आले. या सीमाभागािे संरक्षि चडसेंबर 
१९४८ पयंत केल्यानंतर बटाचलयनिी जम्म ूव काचश्मर भागात जरुरी भासू लागली, तेव्हा ं चडसेंबरिे काहंी 
चदवस बटाचलयनला होचशयारपूर येथे जम्म ूव काचश्मरच्या रिके्षत्राला उपय क्त असे चशक्षि घ्याव ेलागले व 
त्यानंतर चतला त्या रिके्षत्राकडे रे्फब्र वारी १९४९ मध्ये नेण्यातं आले. बटाचलयनच्या त कड्या दचक्षिेत साबं ते 
प ंि व उत्तरेस उरी, चटठवळ, ग रैझ आचि लेह या सीमाभागातं शत्रूना तोंड देण्यासाठी चवभागण्यातं आल्या. हे 
कायस बटाचलयनने उत्तम रीतीने केले आचि पूवीप्रमािेि नावलौचकक कमाचवला बटाचलयनला जम्मू-काचश्मर 
येथून १ जानेवारी १९५१ ला भारतात नेण्यातं आले. चतिा तळ चसमल्यातील दागशाई या डोंगराळ प्रदेशातं 
पडला. तेथे लष्ट्करी चशक्षि, कवायती आचि खेळ यामध्ये बटाचलयनने थोडा वळे घालचवला. पूवस पंजाबच्या 
सीमेवर पाचकस्तानी आ्मि वळेोवळेी होऊ लागल्याम ळे चतकडे सीमसंरक्षिासाठी बटाचलयनला ज लै १९५१ 
च्या द सऱ्या आठवडयातं नेण्यातं आले. अनेक अडििींना आचि संकटाना तोड देत व हालअपेष्टा सहन करीत 
बटाचलयनने सीमेवरील पाचकस्तानी हल्ल ेबंद पाडले. या लढाईनंतर बटाचलयनला मे १९५२ मध्ये अंबाला येथे 
नेण्यात आले. या कंपनीिे सेनापती, लेफ्टनंट कनसल व्ही. बी. जाधव हे ऑगस्ट १९४१ ते मे १९५२ पयंत होते. 
त्यानंतर अंबाला येथून त्यािंी बदली अमी हेडिाटसससला (चदल्ली) झाली. तेव्हा ं बटाचलयनिे सेनापचतपद 
लेफ्टनंट कनसल के. एम. िहािे यानंा देण्यातं आले. ले. क. व्ही बी. जाधव हे महार समाजािे होते (चकत्ता पा. 
४९-५१). 

 
चदवाळी कवायत व िंदीगड येथील चर्फल्म र्फायरींग यातं बटाचलयने आपले नैप ण्य दाखचवले 

(ऑक्टोबर, नोव्हेंबर १९५२). चडसेंबर १९५२ मध्ये सरसेनापचत जनरल के. एम. करीअप्पा ओ. वी. ई. हे 
सेवाचनवृत्त झाले. तेव्हा ं त्याचं्या सन्मानाथस जी परेड झाली तींत या बटाचलयनला घेतले गेले. त्या परेडमध्ये 
चशस्तबद्ध व आकषसक पद्धतीने कवाईत करिारी ही बटाचलयन अगे्रसर ठरली. ज. कचरअप्पानंी त्याचं्याबद्दल 
गौरवोद्वार काढले, ते त्या बटाचलयनच्या सेनापतीस कळचवण्यातं आले. २६ जानेवारी १९५३ ला ‘चरपस्ट्ब्लक 
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सेरेमोचनक’ परेड चदल्लीत झाली, तेव्हा ं चतत बटाचलयनच्या एका कंपनीने भाग घेतला. त्या कंपनीने सवस 
परेडमध्ये प्रथम ्माकं चमळचवला. या बटाचलयनिे आदशस चशस्तबद्ध आय ष्ट्य इतर बटाचलयनच्या अचधकारी 
लोकानंा पहवयास चमळाव ेम्हिून ॲडचमचनस्रेटर कमाडंट, चदल्ली, यानंी त्या अचधकारी लोकानंा बटाचलयनच्या 
छाविींत नेले. या सवस लोकानंी बटाचलयन मधील महार जवानाचं्या चशस्तबद्ध जीवनाबद्दल आचि लष्ट्करी 
जीवनातंील चिवटपिाबद्दल खूप कौत क केले.  

 
(51. In Dec. 52, the Bn took part in a 4 Div. ceremonial parade to bid farewell to the outgoing C-
in-C. Gen. K M KARIAPPA, OBE. The Bn contingent was the best and the smartest in the 
March-past and C-M-C, while taking the salute, made, a remark to that effect, to hte GOC 4 
Div. The staff conveyed the appreciation and pleasure of GOC. On producing the smartest 
contingent on parade. 

 
52. In Jan. 53, Bn sent a Coy to take part in the Republic Day ceremonial parade at 

DELHI. During their stay in Delhi, the Coy excelled in line discipline. The Adm. Comdt DELHI was 
so pleased that be took the representatives of all other units to our unit lines to show them the 
model of the layout. 

 
53. The Coys at this time were taking part in the Bde trg exercise and they acquitted 

themselves well in all exercises. All Commanders were full of praise for the way the men 
conducted themselves. One Bde Comdr. who had the reputation of demanding the most 
exacting toughness from his troops, remarked in a conference that the MAHARS were the 
toughest troops under his command the training of last year had paid rich dividends. (The 
MAHAR MG REGIMENT, pages 52-53). ७ जून १९४३ ला या बटाचलयनला द सऱ्यादंा जम्मू व काचश्मर 
रिके्षत्रात नेण्यातं आले. (चकत्ता. पा. ५३) 

 
द सऱ्या बटाचलयनमधील अचधकारी खालील प्रमािे होते. 
 

कमाकंिग ऑणिससप 
१) लेफ्टनंट कनसल जे. िलल्यू. के. णकरवान 
 २ जाने. १९४३ ते ३ जाने. १९४७. 

२) ले. क. जी. एच. नॅि, ओ. बी. ई. 
 ४ जाने. १९४७ ते १३ एचप्रल १९४७. 

३) ले. क. अजमीर कसग, १४ एचप्रल १९४७ ते २७ ज लै १९४९. 
४) ले. क. व्ही. बी. जाधव, ३० ज लै १९४९ ते २० मे १९५२. 
५) ले. क. के. एम. िहािे, २१ मे १९५२. 
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सुभेदार मेजरस 
१) स . मे. भोलाजी राजंिे, १ जून १९४२ ते ३१ ऑक्टो. १९४३. 
२) स . मे. आप्पा लालखान जाने. १९४४ ते जाने. १९४८. 
३) स . मे. सोनु सावंत, १ सप्टें १९४८ ते ऑक्टोबर १९५१. 
४) स . मे. (ऑनररी लेफ्टनंट) श्रीपत णवश्वासराव एम्. सी. जाने. १९५१. 

 
चतसरी बटाचलयन नौशरेा येथे १ नोव्हेंबर १९४३ ला उभारण्यात आली. तेथील सीमारक्षिािें कायस 

चतला देण्यातं आले. रे्फब्र वारी १९४४ मध्ये बटाचलयनला नौशरे येथून चरसलपूर येथे नेण्यात आले. जूनमध्ये प नः 
चतला नौशरेला नेण्यात आले. त्यानंतर काही चदवसानंीं चतला मालकेद येथे नेण्यात आले व परत नौशरला 
चतला आिले. नंतर चतला सदैमान चकल्ल्यावर नेऊन ठेवले. ही सवस चठकािे बर्फस मय प्रदेशात होती. तेथील 
चशस्तबद्ध रहािी आचि कायस याम ळे या बटाचलयनमधील जवानािंी शचररे पोलादी बनली. (चकत्ता. पा. ५५). 

 
नोव्हेंबर १९४६ मध्ये बटाचलयनला प ण्यात नेण्यात आले. तेथे मचशनगनिे चशक्षि घेतल्यानंतर 

बटाचलयनिे लढण्यािे सामर्थ्यस वाढले. मचशनगन िलचवण्यातं ही बटाचलयन इतकी तरबेज झाली की, ती 
बटाचलयन र्फक्त िार वषांिी असताहंी चतला इगल डी आय् व्ही– “र्फोथस इंचडयन डी आय व्ही” या 
चवश्वचवख्यात लष्ट्करी पथकातं सन्मानाने घेण्यात आले. एवढ्या अल्पकालातं एवढा मोठा मान चमळचविारी ही 
बटाचलयन भारतात अचद्वतीय होय! (चकत्ता. पान. ५६). 

 
मे १९४७ मध्ये राजकीय प ढाऱ्यानंा कल्पना आली की, भारतात चहन्द म सलमान दंगे उद्भवतील व 

त्यािें जास्त प्रमाि पंजाब-चदल्ली कडील भागातं राहील, म्हिून त्या दंगलींना पायबदं घालू शकिारी लष्ट्करी 
पलटि या भागातं ठेविे जरूरीिे आहे. या कामासाठी चतसऱ्या बटाचलयनिी चनवड करण्यात आली, आचि 
प ण्याहून त्या बटाचलयनला जालंदरला नेण्यातं आले. दंगलींना कह्यात ठेविे आचि भा्ा नानगल 
धरिासाठी, कोट्यावचध रुपयािंी मालमत्ता जी त्या धरिाच्या िोहोबाजूला ठेवण्यातं आली होती चतिे रक्षि 
करिे; ही कामे या बटाचलयनने उत्कृष्ट रीतीने पार पाडली. ऑगस्ट १९४७ मध्ये होचशयारपूरच्या भागातं 
दंगलींना उत आला, या दंगलींना ठेिनू काढिें व शातंता प्रस्थाचपत करिे हे अचधकाऱ्यानंा अशक्य कोटीतील 
वाटू लागले. या कामासाठी या बटाचलयनिी योजना करण्यात आली; तेव्हा ंतीन चदवस इतका पाऊस पडला 
की होचशयारपूरिी दळिवळिािंी सवस साधने चवस्कळीत झाली. बटाचलयनच्या जवानािंी खादं्ावर शस्त्राससे्त्र 
व दारूगोळा घेऊन खेड्यापाड्यातून पदयात्रा केली, व तेथील लोकातं लष्ट्करी दहशत चनमाि केली. 
म केचरयन, स दया हचलयाना, उना, नानगल, आनंदपूर, गडशकंर, महालपूर नारू नानगल, नंदािौर, नंदा 
वगैरे चठकािी त कड्यािंा तळ ठेऊन, जवानानंी दंगे आटोक्यात आिले आचि म सलमान क ट ंबानंा आिून 
चनवाचसत कें दे्र उभारली. या कें द्रातील स मारे तीन लाख म सलमान (स्त्री, प रुष, म ले) यानंा बटाचलयनने प्रथम 
पाचकस्तानच्या सीमेवर स रचक्षतपिे पोहोिचवले. (चकत्ता पा. ५६–५७) १६ ऑगस्ट ते १८ सप्टेंबर १९४७ च्या 
काळातं हे कायस बटाचवयनने केले. पि त्यानंतर दंगलीं सवसि चठकािी उर्फाळल्या; आचि हे काम र्फारि 
अवघड व धोक्यािे होऊन बसले, अशा पचरस्ट्स्थतींत बटाचलयनला रातं्रचदवस प्रवास करून म सलमान क ट ंबानंा 
आपल्या संरक्षिाखाली घेिे, चनवाचसत म सलमानाचं्या छाविीत नेऊन सोडिे व नंतर ज्यानंा पाचकस्तानात 
जाण्यािी इच्छा होती त्यानंा चसमेवर नेऊन सोडिे, ही कामे बटाचलयनने १९ सप्टेंबर ते १८ ऑक्टोबर १९४७ 
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च्या काळातं केली. या काळात बटाचलयने पािं लाखापेक्षा जास्त म सलमानानंा पचकस्तानकडे नेले. म लतान 
म झार्फरगड आचि डेरा गाझीखान या पंजाबमधील चजल्ह्यातून स मारे तीन लाख मुसलमानेत्तर लोकानंा 
जवानानंी सात आठवड्यातं म सलमानाचं्या तावडीतून सोडवनू आिले. आचि चनवाचसताचं्या दहाबारा कें द्रात 
नेऊन ठेवले. ही कें दे्र बटाचलयनच्या संरक्षिाखाली िालू करण्यात आली. (चकत्ता पा. ५६-६१). 

 
चतसऱ्या बटाचलयनने प्रहद  व म सलमान क ट ंबानंा स रचक्षतपिे चनवाचसत कें द्रावर नेऊन पोहोिचवले, 

आचि कें द्रािें संरक्षि केले, याबद्दल जवानानंी जे कष्ट घेतले व जी कतसव्यचनष्ठा दाखचवली, त्याबद्दल चब्रगेडीयर 
मोहमद मुणनयार णतराना कमाडंंड झोब चब्रगेड, म लतान यानंी बटाचलयन प्रम ख ले. कनसल हणरकसग यानंा पत्र 
पाठवनू जवानािंा गौरव केला. 

 
“TO..........“3rd Mahar Regiment was placed at the disposal of this H.Q. to help in evacuation 
of non-Muslims from the civil districts Multan, Muzaffargarh and DERA GHAZI KHAN. They were 
unfortunate in arriving in this area at the time when the Muslim public as well as the civil 
authorities had a very little faith left in the troops from the dominion of India. The atmosphere then 
prevailing was full of mistrust and suspicion. However, Lt. Col. HARI SING, his officers and men 
set themselves to the task of restoring confidence among the Muslims which they soon achieved. 

 
Inspite of continuous hard work without any break for weeks they kept smiling faces and 

carried out their duties extremely well. Except one or two very minor incidents they managed to 
avoid any friction or unpleasantness with Muslim public and they soon gained confidence of all 
those with whom they were brought in contact. Lt. Col. HARI SINGH and his men left no stone 
unturned in performing thhir arduous and unpleasant duty as smoothly and quietly as it was 
possible for any troops to achieve. I very much appreciate their work and cooperation they 
extended to me, my staff and the civil authorities. This Bn is well commanded and should do well 
in whatever sphere they may be called upon to function.” (The Mahar MG Regiment p. 62-63). 

 
मेजर जनरल (नंतर ले. जनरल) के. एस. णथमय्या डी. एस. ओ., जी. ओ. सी., िौथी पायदळ 

चडस्ट्व्हजन, यानंी ले. कनसल हणरकसग यानंा पत्र पाठवनू चतसऱ्या बटाचलयनने प्रहद -म सलमानानंा जे संरक्षि 
चदले, त्याबद्दल जवानािंा गौरव केला. 
(“25 ....I have received a letter from the commandant ZHOB Bole, MULTAN, telling me how well 
you and your men have carried out their task in that area. You had very much difficult task 
working far away from your Base, underwent great strain and I congratulate you and your Bn on 
a hard job well done. Earlier your Bn did excellent work in HOSHIARPUR district of which I have 
personal knowledge. Will you please tell your officers and men how proud I am in having them 
under my command and I will take the first opportunity of thanking them personally.” (Ibid, page 
63). 
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चतसऱ्या बटाचलयनने चडसेंबर १९४७ च्या काळापयंत चनवाचसतानंा स रचक्षत चठकािी नेण्यािे कायस 

यशस्वीपिे केले. त्यानंतर बटाचलयनला ग रुदासपूरला नेण्यात आले. पठािकोट, डेराबाबा नानक आचि 
अमृतसर या सीमा भागातील खेड्यातील लोकानंा संरक्षि देऊन त्याचं्यात चवश्वास चनमाि करण्यािे कायस 
बटाचलयनकडे देण्यातं आले. या चवस्तीिस के्षत्रात, थोडया जवानानंी पदयात्रा करून खेड्यातील लोकानंा 
आपले जीचवत व कोटकार्फीला स रचक्षत राहील असे वातावरि चनमाि करून लोकानंा दररोजिे 
उदरचनवाहािे कायस्म पार पाडण्यास उत्साह चदला. हे कायस ही बटाचलयन आठ मचहने करीत होती. नंतर १२ 
रे्फब्र वारी १९४८ ला चतला बटाला (चज. ग रुदासपूर) येथे नेले. त्यानंतर कसौली (चसमला चहल्स येथे नेले. या 
दोन्ही बटाचलयनने मचशनगनच्या र्फायप्ररगिी खूप मेहनत घेतली. १५ ऑगस्ट १९४८ ला स्वातंत्र्य चदन मोठ्या 
थाटाने सीमल्याला साजरा झाला. तेव्हा ं‘सेरेमोचनयल परेड’ साठी, कौसलीहून या बटाचलयनला चसमल्याला 
नेले. त्या परेडमध्ये जवानानंी आपल्या लष्ट्करी वैचशष्ट्ट्यािे जे मनोहरी प्रदशसन केले ते पाहून सवस लष्ट्करी 
अचधकारी व पे्रक्षक आश्चयाने थक्क झाले. पूवस पंजाबिे राज्यपाल श्री. चंदूलाल णत्रवेदी यानंी जे भाषि केले 
त्यातं चतसऱ्या बटाचलयनच्या जवानाबंद्दल अत्यतं गौरवपर उद्गार काढले. ते असे—  
(“It has given me immense pleasure to inspect this parade on the auspicious occasion of the first 
anniversary of our Independence. Your smart turn-out and excellent bearing have most 
impressive and I congratulate you all on a perfect display, officers and men of the Mahar 
Regiment yours is a very young Bn. hardly 5 years old, but you have received first class traning 
during the war and own the highest praise from top ranking military officers. It was only in the 
fitness of things that your Regiment was accorded the honour of being a Machine Gun Bn of the: 
4th Inf. Div. Last year you were engaged on internal defence duty in HOSHIARPUR and later on 
in evacuating our Hindu Sikh brethern and sisters for the WEST PUNJAB under the distinguished 
command of Lt. Col HARI SING, whom I have had a pleasure of knowing for over two years and, 
who, if I may venture to say, so, possesses all the qualities that a first class officer and leader of 
men should have. We in the EAST PUNJAB, will always remember with gratitude your most 
valuable services to us in our hour of need and distress. You are now soldiers of free INDIA and 
on your devolves primarily the duty of safeguarding our independence. I am sure that, should an 
occasion arise, you will give a worthy account of yourselves. You are a part of us, our kith and kin 
and we are immensely proud of you.” (The Mahar MG Regiment, pages 64-65. Address of Sir 
CHANDULAL TRIVEDI. Governor of East Punjab, to 3rd Mahar MG Batalian, on 26-1-1948 
Independence (Republic) Day Celebration Day at Simla, when the Bn. led Ceremonial parade). 

 
या गौरवपर भाषिािा आशय असा की, चतसऱ्या बटाचलयनने केवळ आपल्या पािं वषाच्या लष्ट्करी 

जीवनात इतका जोस भरला की ज न्या बटाचलयनला व अचधकाऱ्यानंा या परा्माबद्दल सादर कौत क वाटते 
आहे. या बटाचलयनने पूवसपंजाबिे जे बह मोल कायस केले आहे त्याबद्दल पूवसपंजाबिे लोक त म्हा जवानािें 
ऋिाचंकत झालेले आहेत आचि ते जवानािंी कृतज्ञतेने सदैव आठवि काढत रहातील. आम्ही त मिे व त म्ही 
आमिे (आपि सारे एक) आहोत. हा आपला रक्तािा संबधं आम्ही कधीही चवसरिार नाही. भारताच्या 
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स्वातंत्र्यािे रक्षि करिे हे कायस–स्वतंत्र भारतािे सैचनक म्हिून त मच्या हाती आहे, व ते त म्ही उत्कृष्ट रीतीने 
यशस्वी करालि कराल, असे आम्हास वाटते.  

 
१५ ऑगस्ट १९४८ च्या ‘सेरेमोचनयल परेड’ नंतर चतसऱ्या महार बटाचलयनिी ‘ए’ कंपनी ५ इन्रं्फरी 

चब्रगेडबरोबर के. व्ही. राव याचं्य नेतृत्वाखाली काचश्मरच्या रिागंिातं महार जवानानंी लढण्यािी शथस केली व 
शत्रूला मागे हटचवले. याबद्दल मेजर जनरल आत्माकसग यानंी महार जवानािंी, छाविीमध्ये बहावा केली. 
प ंिच्या भागातील लढाईत तर महार जवानानंी शत्रूंना भईूसपाट केले. या समरभमूीतील चनरचनराळ्या भागातं 
लढल्यानंतर ‘ए’ कंपनीला जम्मू व काचश्मरमधून हलचवण्यात आले, व चतला आंबाल्याला नेण्यात आले. तेथे 
चतसऱ्या महार बटाचलयनला, ही कंपनी २२ मे १९४९ ला चमळाली या ‘ए’ कंपनीतींल ४५३२६७९ नाईक रामा 
करपकािें आचि ४५३१९७२ हवालदार सदाणिव धािगे यानंी वैयस्ट्क्तक जी शौयािी कृत्ये समरागंिात केली 
त्याबद्दल त्याचं्या अहवालात अचधकाऱ्याने प्राम ख्याने उल्लखे केला. (चकत्ता पा. ६५–६६) 

 
चतसरी महार बटाचलयन अंबाला येथे १९४९ साली वषसभर राचहली. त्या काळात चतने र्फायप्ररग, परेड व 

खेळ यात खूप मेहनत घेतली व आपली सवांगीि ताकद वाढचवली. (चकत्ता पा. ६६) 
 
अंबाला येथे महार रेचजमेंटच्या सवस बटाचलयन्स एचप्रल १९५० च्या स रवातीस एके चठकािी जमा 

झाल्या. त्यानंी आपले पचहले कौट ंचबक संम्मेलन ता. ३, ४ व ५ एचप्रलला साजरे केले. इतर बटाचलयन्स 
याचं्यात खेळािे सामने झाले. त्यातं या महार बटाचलयन्सनी तीन बचक्षसे चमळचवली आचि िॅस्ट्म्पयन बटाचलयन 
शील्ड चमळचवले. चतसऱ्या महार बटाचलयनने २५ ज लै १९५० ला भारतािे सरसेनापचत के. एम. करीअप्पा, ओ. 
बी. ई. यानंा ऑचर्फससस मेसमध्ये रात्रौ खाना चदला. या खान्यािी उत्तम व्यवस्था केल्याबद्दल, सरसेनापतीनी 
द सरे चदवशी सवांिे आभार मानिारे पत्र पाठचवले. (चकत्ता पा. ६७) 

 
चतसऱ्या बटाचलयनने जम्म ू काचश्मरमध्ये जाव,े असा ह कूम ४ मे १९५१ ला काढण्यात आला. 

बटाचलयनने ११ मे ला अंबाला सोडले व ती १६ मे ला जम्मूला आली. बटाचलयनच्या सवस त कड्या जम्म ूव 
काचश्मर या समरभमूीच्या चनरचनराळ्या भागात पाठचवण्यातं आल्या. (चकता) 

 
आनंतनाग या काचश्मरच्या एका शहरातं २५–४–१९५२ ला रात्री ११–३० वाजता आग लागली 

आगीने आपले उग्र स्वरूप धारि करून घरे व द काने भस्मसात करण्यािा सपाटा लावला. आग आटोक्यातं 
येण्यािे चिन्ह चदसेना. जवळि महार बटाचलयनिा तळ होता. त्याचं्या अचधकाऱ्यानें महार बटाचलयन्सच्या 
सैचनकानंा आग चवझचवण्यास नागचरकानंा मदत करण्यास पाठचवले, त्या जवानानंी रात्रौ अचडि वाजेपयंत 
प्रयत्नािंी चशकस्त करून आग चवझचवली आचि बरेिसे होिारे न कसान वािचवले. आगीत ५० लक्षािें न कसान 
झाले होते पि आिखीन होिारे न कसान जवानाचं्या प्रयत्नानंी टळले म्हिून नागचरकानंी त्यािें कृतज्ञापूवसक 
हार्मदक अभार मानले. जम्म ूकाचश्मरिे महसूल मंत्री णमझा मोहमद अिजल बेग यानंी आगीतून जवानानंी जे जे 
वािचवले होते ते प्रत्यक्ष जाऊन पाचहले आचि त्यानंी ऑचर्फसरला चलहून कळचवले की, महार जवानानंी र्फार 
मोठी जनसेवा केली, त्या बद्दल त्यानंा धन्यवाद, (चकत्ता, पा. ६७–६८) 

 



 अनुक्रमणिका 

महार रेचजमेंटिा १० व्या वाढ चदवसािा समारंभ सागर येथे करण्यात आला. रचजमेंटिे कनसल-
कमाडंर मेजर-जनरल एस. पी. पी. थोरात यानंा रेचजमेंट, समारंभािे वळेी सलामी देत आहे असा र्फोटो ११-
१०-५१ च्या ‘टाईम्स’ मध्ये प्रचसद्ध झाला होता. र्फोटोच्या वर “MAHAR REGIMENT’S BIRTH-DAY”या 
मथळ्या खाली Major General S. P. P. Thorat Colonel — Commandant of Mahar Regiment, one of 
the youngest regiment, in the Indian Army, taking the salute at the Regiments tenth Birth-day 
parade held at Sagar recently. Men of this Regiment have own five Vir-Chakras and one Mahavir-
Chakra, during the Kashmir Operation (The Times of India, 11-10-1951).  

 
महार रेचजमेंटिी मचहती देिारा लेख टाइम्सच्या २६-१०-५२ (रचववार) च्या अंकात प्रचसद्ध केला 

होता. महार लोकािंी थोडी ऐचतहाचसक माचहती देऊन काचश्मरच्या रिागंिात महार जवानानंी कसा अत ल 
परा्म केला या बद्दलिी अल्पशी माचहती या लेखात पहावयास चमळते. हा लेख मी खाली देत आहे. २५ ते २८ 
ऑक्टोबर १९५२ ला रेचजमेंटिे जे द सरे कौट ंचबक संमेलन भरले त्या प्रसंगाला धरून हा लेख प्रचसद्ध केला 
होता. 

 
“MAHAR REGIMENT REUNION” 

A Regiment of Heroic Exploits 
 
The Mahar (Machine-Gun) Regiment which is one of the youngest regiment in our Army 

is celebrating its second Reunion at the Regiment Centre in Saugar. 
 
The Reunion will be attended by a large number of exservicemen and number of retired 

and serving officers including Maj.-Gen. S.P.P. Thorat, D.S.O. Chief of the General staff, who is 
also the Colonel Commandant of the Regiment. The Battalion Commanders’ Annual Conference 
will also be held during the Reunion. 

 
The Mahars are the deseendants of the original inhabitants of the Deccan. They are war-

like people and from ancient times have been famed for their skill at arms In defeated and drove 
out the Aryan followers of the sage Parasuram, who had settled in North Kanara. 

 
BEGAN AS FARMERS 

 
In early days, their main occupation was forming the forest land on a small scale and 

hunting wild game. Gradually, they were absorbed into the population though on a some what 
lower social level. Today in the Mahratta country the Mahar live happily side by side with the rest. 
Noted for their trust worthiness, they have, for a long time, been employed in protective duties in 
the villages of the Deccan. 
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When the British East Indian Company spread its authority over the Deccan, the old 

Bombay Army was composed chiefly of Mahrattas and Mahars or as they were then called 
Parwaries. The 102 Grenadiers, then the 1st Regiment of the Bombay Native Infantry were largely 
Mahars. 

 
On January 1, 1818 this Battalion with some 300 irregular troops and 24 Europeans from 

the Madras Artillery fought a most memorable battle at Koregaon against 20,000 Peshwa troops 
led by the renowned Bajirao Pehswa. The 102 Grenadiers joined battle after a long forced march. 
Although tried and short of provisions, they gave battle to a large and fresh force and it was 
entirely due to their courage and bravery that they defeated the large Peshwa force. The battle 
took place south of the river Bhima opposite Koregaon, about 16 miles north-east of Poona and 
is commemorated by a war memorial bearing the names of the fallen Mahar Heroes and their 
officero. 

 
HARDY AND BRAVE 

 
In the Ratnagiri Gazetteer of 1919 it is stated that 2,180 Mahars from Ratnagiri District 

were on the ardy roll and that they were ‘obedient, hardy and brave soldiers.’ 
 
During World War I, the Maharas entered the army in thousands mainly in labour units. In 

January, 1917, Army Headquarters raised two special companies of Mahars for duty at 
Secunderabad and Madras. In July in the same year 111 Mahar were raised and did duty on the 
NorthWest Frontier and at Aden. At the end of the World War I however, this unit had to be 
disbanded in the general demobilisation. 

 
At the out-break of World-War II, the Mahars appealed for a special unit to be raised for 

them. In 1940, two Ambulance Units consisting of Mahars were raised and in 1941, the Mahar 
Regiment came into existence. The first battallion of the Mahar Regiment was raised in Belgaum 
in October, 1941, followed by two more battalions which were raised at Kamptee and Nowshera. 

 
MACHINE GUNERS 

 
A training company which later developed into the Mahar Regimental Centre was raised 

on October 1, 1942. The Mahar Regiment which was hitherto an Infantry Regiment was converted 
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into a Medium Machine — Gun Regiment on October 1, 1946, and occupies that unique position 
even today. 

 
During the emergency which followed Partition, a battalion of the Mahar Regiment did 

splendid work both in suppressing lawlessness and in the evacuation of both the Muslims and 
non-Muslim communities from danger areas. For their devotion to duty and impartiality during 
these troubled times they earned the praise not only from the the Government but also from the 
entire population where they worked. 

 
HEROISM IN KASHMIR 

 
In the Kashmir War in December, 1947 a battalion of the Mahar Regiment earned undying 

fame by its bravery and devotion to duty. The part which this battalion played in the battle of 
Jhangar will be written in the golden letters in the history of the Indian Army. 

 
On December 24, 1947, enemy numbering between four to six thousand attacked our 

positions near Jhangar, the attack being premeded by heavy mortar and small Arms fire. It 
looked as if nothing could stop the onslaught of the tribesmen but the Mahars held their posts 
with matchless courage. In the hundreds of tribesmen were moved down by the devastating fire 
of the Mahar Machine-gunners who, when their ammunition was exhausted, fought the enemy in 
a hand-to-hand battle. 

 
The bravery of this Battalion was recognised by the award of one Maha-Vir-Chakra and 

five Vir Chakras to its men. Their matchless courage and devotion to duty played a most 
important part in turning the tide of the battle at a critical moment. 

 
KEEN SPORTSMAN 

 
Being a war-like people, the Mahars are keen sportsman. They like rough games like 

wrestling and tug-of-war. Delightful folk-dances dating back to ancient times are even today 
common among the Mahars and they continue to practice this art in their units. Some time ago, 
the staff and students of the staff-college, Wellngdon, wish to give a present to a selected unit as 
a gesture of their appreciation of its excellent work during the Kashir operations. Thus unique 
privilege was given to a battalion of the Mahar Regiment. The Staff-College sent an individual gift 
to each man and this was accompanied by a lelter which read: 
“Dear Comrade, 
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We greatly value you heroism and services during the Kashmir campaign. Our good 

wishes for your quick success are always with you. Please accept this small gift from us.” (The 
Times of India, Sunday 26 | 10 | 52). 

 
 
द सऱ्या कौट ंचबक संमेलनाच्या प्रसंगी जे खेळािे सामने झाले त्यात र्फ टबॉल रस्सी-खेि (टग-ऑर्फ-

वार) व क स्त्या हे प्रम ख खेळ होते. या खेळात चतसऱ्या बटाचलयनमधील महार जवानानंी जय चमळचवले. 
चतसऱ्या बटाचलयनला ‘िचँपयन बटाचलयन’ हे नावं देण्यात आले. (चकत्ता, पा. ६८) 

 
एक अचधकारी व दोन मचशनगन त कड्या हे बराकपूरला २१–९–१९५३ ला पोहोितील अद्ा बेताने 

पाठवनू द्ा, असा ताबडतोबीिा ह कूम चतसऱ्या बटाचलयनच्या अचधकाऱ्यानंा १८ सपे्टबंर ला चमळाला. 
बराकपूरहून कोचरयाच्या रिके्षत्रावर जे प्रहदी लष्ट्कर पाठचवण्यािे ठरले होते, त्यात चतसऱ्या बटाचलयन मधील 
एक अचधकारी व दोन त कड्या यािंा समावशे करावयािा होता. दोन त कड्या व एक अचधकारी यािंी चनवड, 
त्यािंी शचरचरक तपासिी आचि इतर सोपस्कार ताबडतोब करून के. के एस बक्षी याचं्या नेतृत्वाखाली दोन 
त कड्या (७५ जवान) अंबाला छाविीतून २० सप्टेंबरला रवाना करण्यात आल्या. २५–९–१९५३ ला या 
त कडया कलकत्त्याच्या डमडम चवमानतळावरून चवमानाने कोचरयाकडे गेल्या. भारतातून जवान व अचधकारी 
चमळून ५७५ लोक, पाि अमेचरकन लष्ट्करी ग्लोबमास्टसप’ चवमानानंी कोचरयात नेण्यातं आले. कोचरयात जनरल 
ऑचर्फसर कमाचंडग, कस्टोचडयन र्फोसस, १) मेजर जनरल. एस. पी. पी. थोरात, डी. एस. ओ. हे प्रहदी 
लष्ट्करािे प्रम ख अचधकारी होते. ते दोन त कड्यानंा भेटण्यास आले, आचि त्या त कड्यानंा चब्रगेचडयर 
रोजेदरकसग पटेल याचं्या नेतृत्वाखाली कायास्ट्न्वत केले. चनरलष्ट्करी भागातं शत्रूना न येऊ देिे, य द्ध कैद्ानंा 
छाविीत आििे व त्याचं्यावर पहारा करिे आचि प्रसंगोपात य द्धात भाग घेिे, ही कामे महार जवानानंा देण्यातं 
आली. १ नोव्हेंबर १९५३ ला महार जवानानंी आपल्या बटाचलयनिा दहावा वाढचदवस साजरा केला तेव्हा 
महार रेचजमेंटिे कनसल, मेजर जनरल एस. पी. पी. थोरात चड. एस ओ. आचि दोन अचधकारी चब्रगेचडयर 
गुरुबक्षकसग, डेप्य टी कमाडंर, कस्टोचडयन कासस आचि लेफ्टनंट कनसल जी. के. करंदीकर, ए. ए. अॅँि क्य,ू 
एम. जी. एच. क्य,ू सी. एि. १, हे समारंभास उपस्ट्स्थत होते. कोचरयातील सवसस्वी प्रचतकूल असलेल्या 
वातावरिातं आपि भारतीयानंी शातंता प्रस्थाचपत करण्यािे कायस हातात घेतलेले आहे आचि ते आपि यशस्वी 
करिे, हे आपले कतसव्य आहे, आचि त म्ही महार जवान या कतसव्यात आघाडीवर रहाल अशी मी अपेक्षा करतो, 
अशा आशयािे भाषि श्री. थोरातानंी केले. (चकत्ता पान ६९–७०). 

 
प्रहदी सैचनकािंी जेथे (कोचरयातं) छाविी होती त्या भागाला ‘प्रहद नगर’ हे नावं देण्यात आले होते. 

तेथूनि चहदी जवानाचं्या कायस्मािे ह कूम बाहेर पडत असत. यावळेी काहंी प्रसंग इतके स्र्फोटक होते की 
त्यातून प्रहदी जवान कसे चनभावनू चनघतील, याबद्दल अचधकाऱ्यानंा काळजी लागली होती. तीन प्रसंग तर 
चवशषे महत्वािे होते. एक प्रसंग य द्ध कैद्ाचं्या छाविीवर महार जवान पहारा करीत असता एका कैद्ाने 
द सऱ्या कैद्ािा खून केला व त्यािे शव त्याने छाविीति प रले. या ग न्हेगाराला शोधून काढिे व त्याला सजा 
देिे ्मप्राप्त होते. या छाविीत हजारो कैदी होते. त्याचं्यावर १७५ महार जवानानंा पहारा करावा लागे. त्यािंा 
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पहारा िालू असता हा खून झाला म्हिून ग न्हेगार शोधून काढिे ही जबाबदारीही त्यािंीि होती. त्याचं्या 
अचधकाऱ्याने वचरष्ठाकडून ह कूम चमळचवला की, एकादा कैदी हल्ला करीत आहे अगर पळून जात आहे असे 
अंदाजाने समजले की जवानानंी त्याचं्यावर गोळ्या झाडाव्यात. मग त्यातं कदी मलैा तरी त्याबद्दल जवानानंा 
जबाबदार धरले जािार नाही. महार जवानानंी तो ह कूम सवस कैद्ानंा वािून दाखचवला आचि खूनी कैदी शोधून 
काढण्यासाठी सवस कैद्ानंा एकएकटे अचधकाऱ्याप ढे येऊन त्याचं्या प्रश्नानंा उत्तरे द्ावीत व कोिी पळून 
जाण्यािा प्रयत्न केलाि, तर त्याला ठार करण्यातं येईल असे स्पष्टपिे साचंगतले. कैद्ािंी एक, एक नाव े
प कारताि ते कैदी आपल्या तंबूतून बाहेर येऊन अचधकाऱ्याचं्याप ढे जबानी देत. असा हा ्म िालू असता एक 
कैदी छाविीतून पळून जाण्यासाठी धावला, तेव्हा ंएक महार जवानाने त्याला एकाि गोळीत खाली लोळचवले. 
हाि ग न्हेगार कैदी होता. िेअरमन, एन. एन. चार. सी., ले. जनरल के. एस. णथमय्या, चड. एस. ओ. यानंी 
कॅप्टन बक्षींना पत्र पाठवनू, या ख न्याला शोधून काढण्याच्या सहासी कृत्याबद्दल जवान व अचधकारी यािें 
अचभनंदन केले. 

 
(I was impressed by the manner in which all ranks comdueled themselves during the operation 
for identification parade. The explosive situation was handled very well indeed. Please convey my 
appreciation to all ranks who participated in the operation.” — The Mahar MG Regiment, page 
71). 

 
द सरा प्रसंग १८–१–१९५३ िा. या वळेीही स भेदार सी. के. खंिारे आचि वीस महार जवान यानंी य द्ध 

कैद्ानंा अशाि ग न्ह्याबद्दल जाब चविारले व ग न्हेगार शोधून काढले. चतसरा प्रसंग २०–१–१९५४ िा बावीस 
हजार य द्ध–कैदी य नोच्या लष्ट्करी अचधकाऱ्याकडे नेऊन पोहोिचविे, हे काम जवानानंी १८।। तास खपून 
यशस्वी रीतीने पार पाडले. या कायात कैद्ाना गडबड करण्यास जवानानंी वाव चदला नाही. हे काम अत्यतं 
िोख रीतीने बजावल्याबद्दल जी. ओ. सी. ने आभर प्रदशसनािा ह कूम प्रहद नगरमध्ये प्रचसद्ध केला. 

 
(I wish to thank each one of you for the magnificent manner in which you worked and behaved 
throughout this operation. Anyone who has taken part in a mammoth operation of this magnitude 
can justifiably take pride that he too had contributed to its success. I am confident that as a result 
of the import, humane and just treatment which you constantly gave to the P.W., they will 
remember you with gratitude. I shall remember their loud and prolonged cheers of “Sainara” 
(Good Bye) as they shook warmly by the hands while crossing the limits of HIND NAGAR. In the 
end I thank you again for the magnificent work you have done to date. JAI HIND”. (The Mahar 
MG RegiMent, pages 71-72; GOC’s order, dated 20-1-54, congratulating two platoons of 3rd 
Mahar Battalion, for handing over 22,000 non-repatriated prisoners of War in Korea to the U.N. 
Command in Korea in the most disciplined manner which evoked praises from other military 
officers also in Korea). 
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“I would like to take this opportunity to express my heart-felt joy for the operation which 
you, your JCOs and men have extended to all ranks of this Battalion during your associations 
with us in KOREA. 

 
महार जवानानंी या य द्धकैद्ानंा इतक्या पे्रमाने वागचवले होते की, जेव्हा ं त्यानंा ‘प्रहदनगरातून’ 

जवानानंी य नोच्या लष्ट्करी अचधकाऱ्याचं्या ताबं्यात चदले जात असता ं‘बरे येतो, नमस्कार आम िा’ असे म्हिून 
आपली कृतज्ञता त्या कैद्ानंी, महार जवानानंा दाखचवली. (चकत्ता पा. ७०–७३) 

 
कोचरयातील कामचगरी संपवनू महार जवान, ‘एस. एस. कॅप्टन हॉबसन’ य चब्रचटश बोटीने १६–२–

१९५४ ला भारतात परत येण्यास चनघाले. इतर भारतीय जवान द सऱ्या िार बोटीतून चनघाले. हॉंगकॉंग, 
प्रसगापूर या मागाने बोटी आल्या त्या दोन्ही चठकािी तेथील भारतीयानंी, जवानानंा मेवा चमठाई व र्फळे, बोटीवर 
जाऊन वाटली व त्यािें अचभनंदन केले. मलायातील भारतीय वकील श्री. गोपाळ मेनन व त्याचं्या पत्नीने 
जवानानंा भेटून त्यािें अचभनंदन केले व र्फळे व चमठाई यािंा त्यानंा अल्पोपहार चदला, प्रसगापूरहून चनघालेली 
बोट मद्रासला ५–३–१९५४ ला सकाळी पोहोिली. तेथे जवानािें स्वागत करण्यासाठी मद्रासिे म ख्य मंत्री 
श्री. राजगोपालािारी, मद्रास एचरयािे जी ओ सी, मेजर जनरल सी. जे. कोटोच आचि परदेशी वकील व 
मद्रासिे प्रम ख नागचरक हे सवस बोटीवर उपस्ट्स्थत राचहले. भारतािे पंतप्रधान यानंी जवानाचं्या कामचगरीबद्दल 
प्रसंशा व अचभनंदन करिारे जे सी ओ ला पत्र पाठचवले होते ते त्यानंी जवानानंा वािून दाखचवले. व मेन 
हॉस्ट्स्पटल कचमटीने जवानािंा सत्कार केला. नृत्य व गायन यातं मद्रासच्या प्रम ख कलावतंानी भाग घेतला 
होता. हा भव्य व मनोहरी स्वागत समारंभ पाहून आपल्या कायािे योग्य िीज झाले असे जवानानंा वाटले 
(चकत्ता पा. ७२–७३) 

 
मद्रासहून जवानािें गट आपल्या पलटिीच्या छाविीत ११–३–१९५४ पयंत जाऊन पोहोिले. (चकत्ता 

पा. ७३) 
 
भारतातील चनरचनराळ्या भागातील उच्च लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंी जवानािें अचभनंदन करिारी पते्र 

त्याचं्या संबचंधत अचधकाऱ्यानंा पाठचवली. चतसऱ्या महार बटाचलयनमधील ज्या महार जवानानंी कोचरयात 
उत्कृष्टपिे कामचगरी बजावली त्याबद्दल कोचरयातून (प्रहद नगर) ले. कनसल एम. आर. बुधबारे, एम. सी. 
कमािंर, णसक्सथ बटाणलयन, जाट रेणजमेंट यानंी जे पत्र पाठचवले त्यातंील एक उत्तारा असा होता :–  

 
It is really a pleasure for me to review the past few months during which you all the worthy 

respresentatives of 3 MAHAR MG have shared our joys and hardships with us over here. 
 
Kindly convey our thanks to your JCOs and men (The MG Regiment. Pages 73-74). A 

letter of congratulations from Lt. Col. M.R. BUDHWARE, M.C. Commander 6th Bn the JT 
Regiment. HINDNAGAR, Korea. to the office of 3 Mahar Bn., on the excellent work done by 
Mahar Jawans in KOREA. 
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 चतसऱ्या महार बटाचलयनिे अचधकारी 
 कमाकंिग ऑणिससप 
१) ले. कनसल आर. एन. िी. फ्ीयर एम. सी. 
 १४ नोव्हेबर ४३ ते २१ नोव्हेबर ४४ 

२) ले. कनसल पी. सी. णमिलटोन पी एस सी 
 २१ नोव्हेंबर ४४ ते २० नोव्हेंबर ४५ 

३) ले. कनसल एन. िी. फ्ीयर एम्. सी. 
 २० नोव्हेंबर ४५ ते १३ रे्फब्र वारी ४७ 

४) ले. कनसल खलीद जान, १३ रे्फब्र वारी ४७ ते २८ सप्टेंबर ४७ 
५) ले. कनसल हणर कसग पी. एस. सी., २० ऑक्टोबर ४७ ते १२ रे्फब्र वारी ४९ 
६) ले. कनसळ िी. एस. भंिारी पी. एस. सी. 
 १३ रे्फब्र वारी ४९ ते २६ ज लै ४९ 

७) ले. कनसल भाग कसग एम. एस. सी., २७ ज लै ४९ ते २३ चडसेंबर ४९ 
८) ले. कनसल एच. सी. टेलर, २४ चडसेंबर ४९ ते २० एचप्रल ५४ 
९) ले. कनसल णज. के. करंणदकर पी. एस. सी., २१ एचप्रल ५४ 

सुभेदार मेजसप 
१) भोलाजी राजंिे, १ नोव्हेंबर ४३ ते सप्टेंबर ४९ 
२) सोनु सावंत, ऑक्टोबर ५१ ते १ सप्टेंबर ५३ 
३) बसवंत बंदसोिे, १ सप्टेंबर ५३ 
(The Mahar M.G. Regiment, page 75). 

 
२५ वी बटाचलयन (महार रेचजमेंट) आरमन टँक, बेळगाव येथे १ ऑगस्ट १९४२ ला उभारण्यातं आली. 

यातं २५ टके्क महाराष्ट्रीय आचि ७५ टके्क महार जवान होते. या बटाचलयनने सातंा  ् ज, म ंबई येथे राहून 
डॉकयाडस, मानख दस व ब िर बेटे याचं्यावर इतर महत्वाच्या सागरी चकनाऱ्यावर पहारे केले. १३ एचप्रल १९४४ ला 
म ंबई डॉकयाडसस येथे स्र्फोट झाला व िोहोकडे आगी लागल्या. त्यावळेी आगीपासून सरकारी व खाजगी 
मालमत्ता वािचवण्यािे अिाट साहसािे कायस या बटाचलयनने केले. हे काम पाहून एक जनरलने उद्गार 
काढले की, ‘कायसचनष्ठेत महार जवान रजप तासंारखे आहेत. १५ ऑगस्ट १९४५ ला ‘यशोचदन’ (स्ट्व्हक्टरी–डे) 
म ंबईत साजरा करण्यातं आला तेव्हा ंया बटाचलयनने म ंबईत सवस भागात चर्फरून उत्तम बंदोबस्त ठेवला. १५ 
ऑगस्ट १९४५ ला ही बटाचलयन देवळालीला गेली. तेथे १ मािस १९४६ ला या बटाचलयनला सागंण्यात आले 
की ही बटाचलयन बंद करण्यातं येिार आहे. कॅप्टन व्ही एन्. णलमये यानंी या बटाचलयनला देवळालीहून 
कामटीला नेले; आचि तेथे १५ मािस पयंत बटाचलयन बरखास्त करण्यािी सवस कामे उरकून घेण्यात आली. या 
बटाचलयनमधील बरेि महार जवान व त्यािें अचधकारी यानंा महार चमचडयम गन रेचजमेंटच्या इतर 
बटाचलयनमध्ये सामील करून घेतले. (चकत्ता पा. ७६–७८). 
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या २५ व्या बटाणलयनचे अणधकारी 

१) ले. कनसल व्ही. चॅँणबयर १ ऑगस्ट ४२ 
२) ले. कनसल एच. एस. आय णपअरसन १९ सप्टें. ४२ 
३) ले. कनसल सी. बी. पुनाप्पा २१ जून ४३ 
४) ले. कनसल आर. एच. लो. २४ रे्फब वारी ४६ ते १५ मे ४६ 
  

सुभेदार मेजर 
१) ऑनरेबले सब–मेजर लािकोजीराव भोसले 
 १ ऑगस्ट ४२ ते जानेवारी ४६ 
 बहाद्दूर ओ. बी. आय. 
२) स भेदार मेजर रावजी सावंत जानेवारी ४६ ते मे ४६ 

 
जम्म ूआचि काचश्मरच्या समरभमूीवर मराठे आचि महार जवान शौयाने’ उत्साहाने आचि चिकाटीने 

लढले म्हिून त्यानंा शत्रूंना खडे िारता आले, आचि चदगंत चकती चमळचवता आली. मराठे जवान ‘हर हर 
महादेव’ व ‘छत्रपचत चशवाजी महाराज की जय’ अशा चवजयी घोषिा देत शत्रूवर हल्ल ेकरीत. महार जवानही या 
घोषिा करीत आचि चशवाय त्यानंा लढण्यास स्रू्फती देिारी आिखी एक घोषिा ‘जय भीम’ ही होय! जम्म ूव 
काचश्मर या समरागंिातं जे महार जवान कामसा आले त्यािंी यादी खालील प्रमािे :— 

 
ROLL OF HONOUR 

THOSE WHO DIED IN J. & K. OPERATION 
 

269 Hav..... RAWOO KAMBALE 
6015 Hav. . DADU PARANJAPE 
3625 Hav.... PANDURANGA RASAL 
267 Hav.... SEWAK JADHAV 
514 Naik BARKYA KAMBLE 

3508 P | L | Nk. MARUTI TAMBE 
4529197 Sep. YESHWANT KAMPLE 
4528471 ” MARUTI SARJE 

6472 ” GURUBALA SABLE 
6151 ” TUKARAM KAMBLE 
7331 ” SONYA POWER 

4528475 ” SURYAJI HATE 
7367 ” JANU TAMBE 

4528865 ” GANGARAM MOHITE 
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4529634 ” NANA SONAWANE 
4530025 ” BABU KHANDIZOD 
4529523 ” KONDIBA AKHADE 
4528523 Swpr. BABU LACHMAN 

(The Mahar MG Regiment page 86) 
 
खालील जवानानंा शौयािी कामे केल्याबद्दल सरसेनापतींिी प्रशस्तीपते्र चमळाली : — 
 

RECEPIENTS OF C-IN-C’s 
 

COMMENENDATION CARDS 
DURING PRE-PARTITION PERIOD 

 
22952–10 Sub. (Now Cap) RAO S. WANKHADE 
16767–10 Sub. PANDIT KHADTALE 

4531966 Hav. KRISHNA SONAWANE M.V.C. 
4528664 Sep. PUNDLIK MAHAR, Vr.C. 

 
——X—— 

 
RECEPIENTS OF MENTION-IN-DESPATCHES 

CERTIFICATES IN J & K OPERATIONS 
 

18687-10 Sub. BIKURAM GHATGE 
46475-10 Jem. MARUTI KAMBLE 
41 (NYA) Jem. ANANT SAWANT 

4531828 Hav. MAHADEO MOHITE 
4531813 ” BHUJANGA KAMBLE 
4531827 ” RAMACHANDRA ALVE 
4531972 ” SAHADEV GHADGE 
4531907 ” BARKU JADHAV 
4532379 ” RAJARAM KENGALE 

35 Naik BAPU KAMBLE 
4532679 Naik RAMA KARAPKANDE 
4531850 L | Naik SHRIPAT SALVI 
4532532 Sep. APPA DHALU 
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(The Mahar MG Regiment, page 87). 
 
१११ वी महार बटाचलयनने (१९१४–१८) खादं्ावरील पट्टा वापरला तो “111 MAHARS” या अक्षरािंा 

होता. १९४२–४६ च्या काळातं महार रेचजमेंटने जवानाचं्या टोपीवर जो पट्टा वापरण्यासाठी घेतला त्यावर 
कोरेगावंिा चवजयस्तंभ होता. त्याच्या दोन्ही बाजूना उतरत्या पट्यावर “कोरे” (उजवी बाजू) आचि “गावं” 
(डावी बाजू) आचि चवजयस्तंभाच्या तळाशी “महार” ही अक्षरे वत सळाच्या एका भागात बसचवलेली होती. हा बॅज 
मेजर ईलमॉटपल मॅन्स या द सऱ्या महार बटाचलयनच्या अचधकाऱ्याने तयार केला होता. (चकत्ता पा. ८९) महार 
रेचजमेंटसिे रूपातंर १ ऑक्टोबर १९४६ ला चमचडयम मचशनगन रेचजमेंटमध्ये झाले. तेव्हा ं टोपीवरील 
वापरण्यािा बॅज तयार करण्यातं आला. त्यातं मध्यावर चवजयस्तंभ, त्याला छेदिाऱ्या दोन म्यान केलेल्या 
तरवारी परस्परानंा खालच्या बाजूस छेदिाऱ्या दाखचवयात आल्या होत्या, टोंकानंा जोडिारी एक कमान 
तरवारींच्या म्यानाचं्या टोकावर टेकलेली आचि त्या कमानींवर KORE (उजवी बाजू) व ‘GAON’ (डावी बाजू) 
ही अक्षरे कोरली होती. तळाच्या पट्टीवर ‘The MAHAR REGIMENT’ ही अक्षरे होती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर जो 
बॅज टोपीसाठी तयार केला त्यातं स्तंभाच्या चठकािी उभी कट्यार काढली बाकीिे सवस पूवी प्रमािेि होते; मात्र 
वरील टोकाचं्या कमानीवरील KORE ऐवजी ‘यश’ व GAON ऐवजी ‘चसद्धी’ ही अक्षरे घालण्यातं आली (चकत्ता, 
पा. ९०) या िार बॅजेसिी चिते्र येिे प्रमािे. 

 

 
 
(1) १११ व्या महार बटाचलयने १९१४ ते १८ पयंत वापरलेली खादं्ावरिा बॅज. 
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(2) हा टोपीवरिा बॅज १९४२–१९४६ पयंत महार १११ बटाचलयनसने ‘इन्र्फरी रेचजमेंट’ म्हिून काम 
केले त्या वळेी वापरला गेला. या बॅजिे चडझाईन २ ऱ्या महार रेचजमेंटिे अचधकारीं मेजर ईल मॉटपलमनस यानंी 
तयार केले होते. मध्य भागत कोरेगाविा चवजयस्तंभ, चब्रचटश व पेशव े याचं्या मध्ये झालेल्या लढाईत 
चब्रचटशाचं्या वतीने शौयानै लढून चवजय संपादन केलेल्या महार वीराचं्या स्मरिाथस होता. (The Mahar MG 
Regiment p. 89) 

 

 
 
(3) १ ऑक्टोबर ४६ मध्ये १ ल्या महार रेचजमेंटिे रुपातंर चमचडयमगन रेचजमेंटमध्ये झाल्यावरिा 

टोपीवर लावायिा बॅज अशाप्रकारिा वापरात आला. 
 

 
 
(4) (१५ ऑगस्ट १९४७ च्या) स्वातंत्र्यानंतर पेशव्वावंर चमळचवलेल्या चवजयािे प्रचतक, चब्रचटश सते्तत 

कायम असिारा चवजयस्तंभ बदलून त्या जागी कट्यार आली व “कोरेगाव” ऐवजी “यश चसद्धी” ही अक्षरे 
असलेला बॅज वापरात येऊ लागला आहे. हा बॅजिे चडझाईनने Regt. Centre केले. 
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ले. कनपल घािीराम यानंी सागर येथे ३० नोहेंबर १९५३ ला महार रेचजमेंटल सेंटरिे नेतृत्व स्वीकारले. 
त्यानंी सेंटरमध्ये उपय क्त योजना स रू केल्या. त्यानंी प्रहदीत महार सैचनक संिलन गीत “महार सैचनक” हे 
स्वतः रिले व : : A Marching Song of MAHAR SAINIK” म्हिून प्रिारातं आिले. (चकत्ता पा. २४) 

 
ते गीत असे :— 
 

“महार सैणनक” 
 

१ 
वीर चशवाजी के बालक हम, 
हैं महार सैचनक हम, हम, हम । 
ना मचशनगन मे ही कौशल, 
चनप ि सभी शस्त्रो में हम, हम । 
वीर चशवाजी के बालक हम ।। 

 
२ 

जन–सेवक हैं, सैचनक–वर हैं,  
दृढता शील दया के घर हैं ।  
मातृ–भचूम–सेवा–चहत करते,  
हम हरदम कर श्रम, श्रम, श्रम ।  
वीर चशवाजी के बालक हम ।। 

३ 
िोह पड़ रही धूप कड़ी हो, 
वषा की लग रही झड़ी हो । 
आँधी या तूर्फान उठा हा, 
िमक पड़े चबजली िम, िम, िम । 
वीर चशवाजी के बालक हम ।। 

 
  

४ 
तो भी कायस न छोड़ें हम, 
धमस से म हँ न मोड़े हम । 
कचटनाई से कभी न डरते, 
आगे बढ़ते कदम–कदम । 
वीर चशवाजी के बालक हम ।। 

 
५ 

पर नारी मॉ–ंबचहन हमारी,  
उनकी रक्षा के प्रिधारी ।  
तजे क संगचत; संगचत प्यारी,  
धर सहन शस्ट्क्त हम, हम, हम ।  
वीर चशवाजी के बालक हम ।।  

६ 
रै्फशन त्याग सादगी लावें, 
व्यसनोको हम दूर भगाव े। 
सैचनक “रमतेराम” जताव,े 
हृचदलै मानवता हम, हम, हम । 
वीर चशवाजी के बालक हम ।। 
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७ 

चवद्ा धारि ध्येय हमारा, 
जन–सेवा संकल्प हमारा । 
ब्रह्मियस में चनत रत रहकर, 
रहे सत्य पर दृढ़ हम, हम, हम । 
वीर चशवाजी के बालक हम ।। 

 
८ 

महार सैचनक को अचत प्यारा,  
मरून रंङ्गका ध्वज यह न्यारा ।  
सैचनक–शस्ट्क्त प्रबलता द्ोतक,  
झंडा उँिा रहे हमारा —  

९ 
जन–सेवक है सैचनक–वर हैं, 
हढता शील दया के घर हैं । 
मातृ–भचूम–सेवा–चहत करते, 
हम हरदम कर श्रम, श्रम, श्रम 

(चकता पा. ९६) वीर चशवजी कें  बालक हम ।। 
 
महार रेचजमेंटच्या शौयािी कीतीद द ंभी परदेशातंही वाजू लागली. स्टार्फ कॉलेज, वपे्रलग्टन (लंडन) 

कॉलेजिे महार रेचजमेंटच्या अत ल परा्माबद्दल अचभनंदन करून प्रत्येक सैचनकाला एक एक नजरािा 
पाठचवला. त्यानंी रेचजमेंटला अचभनंदनपर पत्रही चलचहले. असा मान यापूवी कोित्याही पलटिीला चमळालेला 
नव्हता. महार रेंचजमेंटने आपले नावं भारताच्या इचतहासात उज्वल व अजरामर केले!! 

 
१ ऑक्टोबर १९५५ रोजी सागर (मध्यप्रदेश) येथे महार रेचजमेंटमधील काचश्मर लढ्यातं जे महार 

सैचनक व अचधकारी रिागंिातं कामास आले; त्यािें स्मारक म्हिून खेळािे आखाड बाधंण्यातं आले. त्यािे उद्
घाटन जनरल एस. पी. पी. थोरात याचं्या हस्ते करण्यातं आले. (टाईम्स, ३–१०–५५). 

 
िीन व पाचकस्तान या देशानंी भारतीय प्रदेशावर आ्मि केले तेव्हा ंभारताच्या जवानानी मोठ्या 

धैयाने या शत्रूंबरोबर म काबला केला. त्यावळेी अनेक लष्ट्करी अचधकारी आचि जवान यानंी परा्मािी शथस 
केली. या शूर वीरामंध्ये महारही होते. त्याचं्या परा्मािी जी काहंी थोडीबह त माचहती वतसमान पत्रातूंन प्रचसद्ध 
झालेली आहे त्यापैकी काहंी माचहती मी येथे देत आहे : — 

 
१९६२ आचि १९६३ सालातं महार वीरानंी िीनच्या चवरुद्ध ज्या धैयाने लढे लढचवले, त्याबद्दलच्या 

अनेक रोमािंकारक सत्यकथा व दंतकथा महाराष्ट्रीय समाजात प्रस्त त आहेत. सत्यकथेबद्दलिे दोत वृत्तपत्रीय 
प राव ेमी येथे देत आहे:– 

 
१) बाजी प्रभूच्या णजद्दीने नेिात लढलेला 

वीर हवालदार काबंळे 
झंुजार वीराचंा राष्ट्रपतींकिून गौरव 
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चदल्ली, चद. १०—नेर्फामधील सेला उतारावर लढिाऱ्या चमचडयम मचशनगन त कडीिे नेते हवालदार 

गोकवद काबंळे (महार रेचजमेंट) यानंी आपल्या म द समकीिी कमाल करून रिागंिावर देह ठेवला. त्याचं्या 
असामान्य शौयाबद्दल राष्ट्रपतींनी त्यानंा अशोक ि् (मरिोत्तर) चदले आहे. 

 
नेर्फामधील हेनकर ठाण्यािे प्रम ख पंढरीनाथ अनंत रेगे (असाम रायर्फल्स) यानंी २० ऑक्टोबरला 

अवघ्या १०० सैचनकासह ५०० चिन्यानी िढचवलेल्या हल्ल्याला चनकराने तोंड चदले व प्रत्यक्ष हातघाईच्या 
लढाईनंतरि आपल्या सैचनकानंी हे ठािे सोडले. या लढाईत मेजर रेगे यानंी जे असामान्य धैयस व उच्चप्रचतिे 
नेतृत्व दाखचवले याबद्दल त्यानंा अशोक ि् देण्यात आले आहे. 

 
नेर्फा आघाडीवर असामान्य शौयस दाखचवल्याबद्दल फ्लाईट लेफ्टनंट कृष्ट्िपंत सेनी, जी. िी. पायलट 

सेकंड लेफ्टनंट सुरेंद्रनाथ टंिि गढवाल रायर्फल्स, हवालदार मलणकयत कसग, पंजाब रेचजमेंट (मरिोत्तर), 
लान्स नाईक हस्तबहादूर गुरंुग, आसाम रायर्फल्स, रायर्फल्समन बाजीराम थापा, असाम रायर्फल्स, आचि 
रायर्फल्समन पूिपबहादूर तामंग, असाम रायर्फल्स, यानंाही अशोकि् देण्यास मान्यता चदली. 

 
२) िौयाचा मूर्चतमंत पुतळा 

 
नेर्फामधील सेला उतारावर लढिाऱ्या चमचडयम मचशनगन्स त कडीिे नेतृत्व हवालदार काबंळे 

याचं्याकडे होते. १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी चिनी सैन्याने, या चवभागावर जोरदार हल्ला केला, शत्रूच्या 
मचशनगन्समधून आगीिा वषाव होत असताहंी हवालदार काबंळे या खंदकातून त्या खंदकाकडे धाव घेऊन 
जवानानंा मागसदशसन करीत होते. प्रत्यक्ष समोर टाकलेला शत्र,ू मचशनगन्समधून होिारा गोळ्यािंा वषाव 
त्याचं्या चखजगितीति नव्हता. परंत  अखेर त्या घातकी शत्रूच्या गोळ्या, त्या शूर वीराच्या दोन्ही पायातं 
घ सल्या! परंत  हा वीर काहंी लेिापेिा नव्हता, पाय कामातून गेले तरीही हवालदार काबंळे धडपडत धडपडत 
व असह्य यातना आनंदाने सोशीत चमचडयम मचशनगन्सच्या खंदकात परतले. नंतर कंपनीला माघार घेण्यास 
सागंण्यात आले, त्यावळेी त्यानंी आपल्या कंपनीतील जवानानंा माघार घेता यावी म्हिून शत्रूवर गोळ्यािंा 
वषाव िालूि ठेवला. जवान स खरूप माघारी वळले; परंत  असे करीत असता ंभारतमातेिा हा स प त्र मात्र 
झालेल्या जखमामं ळे धारातीथी पडला. 

 
मेजर पंढरीनाथ अनंत रेगे नेर्फामधील हेनकर ठाण्यािे प्रम ख होते व त्यािेंपाशी स मारे १०० जवान 

होते. २० ऑक्टोबर १९६२ रोजी या ठाण्यावर स मारे ५०० चिन्यानंी हल्ला केला. रेगे याचं्या नेतृत्वाखालील या 
१०० जवानानंी आपल्या शक्तीच्या पािंपट असलेल्या या िीनी सैन्याबरोबर अगदी चनकरािा लढा चदला. 
शत्रूला या ठाण्यावर िार वेळा हल्ला करावा लागला आचि चकत्येक चिनी सैचनक बळी द्ाव ेलागले. सरते शवेटी 
हातघाईिी लढाई झाल्यानंतरि आपल्या जवानानंी हे ठािे सोडले. शत्रूला येथे बराि काळ थोपवनू 
धरल्याम ळे दळिावळिािी साधने बराि काळ िालू ठेवता आली. या लढाईत मेजर रेगे यानंी असामान्य धैयस 
आचि उच्च प्रतीिे नेतृत्व दाखचवले” (नवशक्ती, शचनवार ११–१–१९६३, पा. ५) 
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ज्या भारतीय जवानानंी मद समकीिी शथस केली त्यानंा १) महावीर ि् २) अशोक ि् वगस १, ३) वीर 
ि् ४) अशोक ि् वगस २, आचि ५) अशोक ि् वगस ३; असे महा सन्मानदशसक पदके देण्यािा चनिसय 
राष्ट्रपतींनी घेतला. ही पदके कोिला द्ायिी त्यािंी नावं ेजाहीर करण्यात आली. त्यातं वीरचक्र ज्यानंा द्ाव े
त्याचं्या यादीत मेजर पंढरीनाथ आनंद रेगे आचि हवालदार गोकवद काबंळे (मयत) यािंी नाव ेआहेत. कच्छ 
य द्धातील वीरािंा गौरव करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी २९ जून १९६५ ला जी घोषिा केली तीत पचहल्या महार 
बटाचलयनमधील हवालदार गोपीनाथ कभगारणदवे यानंा चतसऱ्या श्रेिीत चकताब वीरचक्र देण्यािे जाहीर 
करण्यात आले. (नवशक्ती, ३०-६-१९६५, पा. १) 

 
महार रेचजमेंटला ३ रे्फब्र वारी १९७० ला सागर (मध्यप्रदेश) येथें राष्ट्रपतींच्या हस्ते ध्वज अपसि 

करण्यािे वृत्त ‘नवशस्ट्क्त’ पत्राने २९ जानेवारी १९७० च्या अंकात (पा. ६) प्रचसद्ध केले; तेव्हा सदर पत्राने 
“सागर येथे भदूलाच्या महार रेचजमेंटमधील चशक्षि पूिस केलेल्या ताज्या दमािे जवान राष्ट्रध्वजािा शवे हातात 
घेऊन राष्ट्रचनष्ठेिी शपथ घेत असतानंा घेतलेले हे छायाचित्र आहे” असा ख लासा करून ते छायाचित्र प्रचसद्ध 
करून खालील मजकूर प्रचसद्ध केला : — 

 
“महार रेणजमेंटला ३ िेबु्रवारी रोजी राष्ट्रपतीच्या हस्ते ध्वज अपपि केला जािार. 
 

मध्यप्रदेिातील सागर येथे होिारा समारंभ 
 

(आमच्या प्रचतचनधीकडून) 
 
सागर (मध्यप्रदेश, चद २८—येत्या चद. ३ रे्फब्र वारीिा चदवस हा भारतीय सेनादलातील तरुि महार 

रेचजमेंटच्या इचतहासातं स विाक्षरानंी नोंदला जाईल. त्या चदवशी येथील एका थाटाच्या समारंभात राष्ट्रपती 
िॉ. व्ही. व्ही. णगरी हे या शूर व धाडसी महार रेचजमेंटला (नव ेनाव कॉस्मॉपॉचलटन) ध्वज अपसि करिार 
आहेत. 

 
भारतीय सेनादलातील महार वा कॉस्मॉपॉचलटन, हा बह मान चमळचविारी सवात तरुि रेचजमेंट आहे. 

तसेि महारानंा राष्ट्रपतींनी ध्वज देण्यािा हा पचहलाि प्रसंग आहे. 
 

दुर्चमळ बहुमान 
 
राष्ट्रपतींकिून ध्वज दानाचा सन्मान णमळिे याचा अथप, युद्ध व िातंतेच्या काळातं एखाद्या रेणजमेंटने 

केलेल्या बहुमोल सेवेला, सेनादलाच्या सवोच्च अणधकाऱ्याने णविेष मान्यता देिे, असा होतो, आणि महार 
रेणजमेंटच्या अल्पकालीन इणतहासात त्या रेणजमेंटने केलेले पराक्रम हे कोित्याही रेणजमेंटला भूषिावह 
वाटिारे आहेत. 
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तसे पहाता महार रेचजमेंटिा जन्म १९४१ च्या ऑक्टोबर मचहन्यातंील असला तरी त्यािंी परंपरा र्फार 
ज नी आहे. अगदी चशवाजीच्या काळापासून व त्यानंतर चब्रचटशाचं्या नेतृत्वाखालील बॉम्ब े नेचटव्ह इन्रं्फरीमध्ये 
महारानंी चनष्ठेिे व परा्मािे अपूवस दशसन घडचवले आहे. 

 
आधुणनक इणतहास 

 
महारािंी वगेळी बटाचलयन म्हिून पचहला उल्लेख १९१७ सालच्या ज लैमध्ये केलेला आढळतो. त्या 

वळेी तथाकचथत “११ महार बटाचलयन” चनर्ममण्यातं आली. त्याि दरम्यान िालू असलेल्या पचहल्या जागचतक 
य द्धात अखेरच्या पवांतील महार बटाचलयनिी प्रशसंनीय कामचगरी लक्षातं घेऊन ती बटाचलयन ‘७१ व्या पंजाब 
फ्लटिींत’ समाचवष्ट करण्यात आली. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळातं महार रेचजमेंटच्या स्वरूपात खूपि बदल झाला आहे. आज या रेचजमेंटमध्ये 

महारापेक्षा महारेत्तरािंीि भरती अचधक आहे आचि हे भारतातील एकात्मता घडवनू आिण्यात भारतीय 
सेनादलाने बजावलेल्या कामचगरीिे एक महत्वािे प्रतीक आहे. 

 
अपूवप कामणगरी 

 
१९४६ मधील गोष्ट! त्यावळेी इन्र्फरी रेचजमेंट या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या महार रेचजमेंटने 

सत्तातंरािे वळेी नागरी अचधकाऱ्यानंा सहकायस करून स मारे ४० लाख चनवाचसताना, प्रचतकूल पचरस्ट्स्थतीत 
अत्यंत स रचक्षतपिे भारतात आिण्यािी अवघड कामचगरी यशस्वीचरत्या पार पडली आहे. 

 
यानंतर १९४७ मधील पाकिे काचश्मरवरील आ्मि, १९६२ मधील िीनिे भारतावरील आ्मि या 

प्रत्येक वळेी महार रेचजमेंटने गाजवलेला परा्म अचधकाऱ्याचं्या प्रशसेंला पात्र ठरत आहे. 
 
आतापयंत या रोजमेंटने केलेल्या कामचगरीबद्दल त्या रेचजमेंटला दोन महावीर ि्े; ११ वीर ि्े; दोन 

शौयस ि्े; व इतर अनेक पाचरतोषके चमळाली आहेत. 
 
१ चडसेंबर १९४८ पासून ‘महार रेचजमेंटल सेंटर’ सागर येथे असून सध्या तेथे नव्या चर  ् टानंा नऊ 

मचहन्यािें चशक्षि देण्यात येते. 
 
येत्या चद. ३ रे्फब्र वारी रोजी ‘ध्वज अपपि’ समारंभाचनचमत्त या रेचजमेंटच्या ज न्या चनवृत्त सैचनकािें एक 

संमेलन भरचवण्यातं येिार असून त्याला काही हजार लोक उपस्ट्स्थत रहातील अशी अपेक्षा आहे. 
 
रेचजमेंटमधील जवानातं भावनात्मक ऐक्य वाढीला लागण्यासाठी येथे एक ‘ज्ञान मंचदर’ म्हिून प्राथसना 

स्थान चनमाि करण्यात आले आहे. द बळे झालेले जवान व त्यािें क ट ंबीय याचं्या साहय्यासाठी रेचजमेंटने 
प नसवसनािे एक कायस हाती घेतले असून त्या दृष्टीने क क्क ट पालन कें द्र व गवळीवाडा िालचवण्यात येत आहे. 



 अनुक्रमणिका 

आिखी एक कल्याि-योजना म्हिून चशक्षि चवषयक सोयी व सवलती चनमाि करण्यािा मानस आहे. परंत  
अप ऱ्या चनधीम ळे ती योजना इतक्यातं र्फलद्र प होिे कठीि चदसते’ (नवशस्ट्क्त, २९–१–१९७०, पा. ६) 

 
राष्ट्रपचत श्री. वराह व्येंकट णगरी यानंी सागर येथे महार रेचजमेंटला ३ रे्फब्र वारी १९७० ला खास 

भरचवलेल्या मोठ्या समारंभात ध्वज चदला, त्यािे वृत्त ‘दी टाईम्स ऑर्फ इंचडयाच्या’ ४ रे्फब वारीच्या अंकात पा. ८ 
वर चदलेले होते ६ रे्फब वारीच्या अंकात (पा. १६) टाईम्सने ध्वजापसि समारंभािा र्फोटो चदलेला होता, रेचजमेंटिे 
जनरल आचि कनसल व अनेक रिके्षत्रावंर अत ल परा्म करून दाखचविारे महार सैचनक आचि अचधकारी ३ 
रे्फब्र वारीच्या समारंभात उपस्ट्स्थत होते. महार लोकानंी, चशवाजीिे सैन्य, आचि चब्रचटशािें सैन्य, आचि 
स्वातंत्र्योत्तर कालातं, भारतीय सैन्य, याचं्यात र्फार मोठ्या मद समकीिी कामे केली. याबद्दलिे गौरवपूिस उल्लेख 
राष्ट्रपतीनी आपल्या भाषिातं केले. या रेणजमेंटमध्ये जरी सवप धमाचे व प्रातंाचे णिपाई आहेत तरी बहुसंख्य 
णिपाई महार जातीचे आहेत असा खुलासा राष्ट्रपतींनी केला. ६ रे्फब्र वारी १९४८ च्या लढाईस कृष्ट्िा सोनाविे 
या महार सैचनकाने ७०० पाचकस्तानी हल्लेखोर एकट्याने ठार केले, आचि स्वतःच्या अंगात पाचकस्तानी शत्र ू
सैचनकाचं्या गोळ्या चशरल्या असतानंा त्याने पाचकस्तानी आ्मकानंा थोपवनू धरण्यासाठी लढत लढत 
प्रािापसि केले व भारतीय सैन्यािे एक महत्त्वािे चठकाि स रचक्षत ठेवले, यािाही राष्ट्रपतींनी उल्लेख केला. हा 
लढवय्या आपल्या रेणजमेंटला वीर चक्र णमळवून देिारा पणहला महार सैणनक होय! ते वीरचक्र त्याला 
मृत्यनंूतर देण्यात आले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पाचकस्तानातून भारतात चनवाचसतानंा 
आिताना व कोचरया, कागंो वगैरे देशातं शातंता प्रस्थाचपत करण्यािे जे कायस या रेचजमेंटने केले त्याबद्दल आचि 
१९४७–४८ च्या काचश्मर य द्धात, १९६१ च्या गोवा म स्ट्क्तसंग्रामात, १९६२ च्या लडाख व नेर्फा संग्रामात आचि 
१९६५ च्या कच्छ, चसयालकोट व लाहोर या संग्रामात महार चशपायानंी जे परा्म गाजचवले, त्याबद्दलही 
राष्ट्रपतींनी गौरवािे उद्गार काढले. हा ध्वज गडद िेरी–र्फळाच्या (मरून) रंगािा असून त्यावर रुपेरी 
दोऱ्याने बंद कािें भरतकाम केलेले होते. हे वृत्त असे :– 

 
“PRESIDENT PRESENTS TO COLOURS TO 

MAHAR REGIMENT 
 
SAGAR, February 3 : Mahar, one of the youngest of the youngest of the Indian Army 

received colours from the President, Mr. V. V. Giri, at an impressive function here today. 
 
President at the function were array of generals and colonels of the Regiment and valiant 

officers of the Mahars who had distinguished themselves in several battles. 
 
Mr. Giri said that the Regisment consisted of men from almost all the states and religions 

in the country apart from a substantial number of Maharas from Western India. Its career was 
replate with acts of heroism, gallantry and devotion to duty which anyone could be justifiable 
proud. The battalions of the regiment had served with distinction during the Jammu & Kashmir 
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operations in 1947-48, liberation of Goa in 1961, in a Ladakh and NEFA in 1962 and Kuach and in 
the Sialkot and Lahore Sectors in 1965.  

 
The President said that the contigents of the regiment acquitted themselves will in their 

foreign assignments in Korea and Congo and brought credit not only to tthe regiment but also to 
the Indian army and the country. They rendered valuable service in the maintenance of law and 
order whenever they were called upon by the civil authorities to do so, particularly country and in 
Nagaland. Thus in war and peace, their record was second to none and was all the more 
enviable for a young regiment. 

 
PROUD RECORD 

 
Mr. Giri hoped that the colours which the regiment received would inspire its men to 

attain greater glory. It was confident that the Jawans of the Mahar would not consider any 
sacrifice too great to uphold the honour of their colours. 

 
Maj.-Gen. K. V. Krishna Rao explained to press the history and the proud record of the 

Mahars. 
 
The Mahar soldiers served with distinction in Shivaji’s army and letter in the Bombay 

Native Infantry in July 1917. A battalion of the Mahars, called 111 Mahars, was raised and it saw 
action in the dying phase of Warld War Ⅰ. It was later amalgamated with the 71st Punjab 
Regiment. 

 
The Mahars hoisted their own regimental flag on October 1, 1941, when the last battalion 

was raised. Soon after some of them served in Iran and Iraq. 
 

GALLANT ACTION 
 
On February 6, 1948, an unassuming Mahar non-commissioned officer, N. K. Krishna 

Sonawala (Sonawane), inflicted 700 casualties on the Pakistan raiders and saved a vital position 
although he was himself severely wounded. He was the first Mahar to have won Vir Chakra for 
the regiment. Lt. Col. (now Colonel) C. S. Sangha was also decorated with Mahavir Chakra for 
the commendable courage and leadership during the war against Pakistani. 
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The regiment has also received 11 Vir Chakras in its young life. It was constituted into an 
infantry only in 1963-64. 

 
Last year, the regiment was awarded a dull cherry backle and other special items of dress 

by the Chief of the Army Staff in recognition of its distinguished service in war and peace. 
 
The colours of the regiment is dull cherry. It is embroidered with guns in silver thread’. 

(The Times of India 4-2-1970, page 8). 
 
क्व्हक्टर लॉगंर यािंा दी टाईम्स ऑर्फ इंचडया मगेॅचझन, ता. २६ जानेवारी १९६९ पा. १ यात ‘The Rise 

of The Indian Army’ हा लेख प्रचसद्ध झाला होता. त्यात त्यानंी प्रहदी सैचनकािें पोषाख वळेोवळेी कसे होते 
यािंी सहा चिते्र चदली होती. ती १७७३ मऱ्हाट्टा चसपॉय, १८०१ मधील नाईक, बॉंब े गे्रनेचडयर बटाचलयन 
(य रोचपयन), १८३० मधील मड्रास चशपॉय, १८९० मधील प्रायव्हेट, ९ वी बेंगॉल इंर्फन्री, १९०४ मधील 
हचवलदार मेजर, २५ वी पंजाबीज आचि १९१२ मधील कलर हचवलदार, ९५ वी रसेल्स इन्र्फरी यािंी होत. 
१७७३, १९०४ आचि १९१२ िी य रोचपयन पोषाख आचि डोक्यास मराठी रे्फटा या स्वरूपािी होती. 

 
लष्ट्करातील घटक अनेक आहेत त्याचं्या बद्दलिी माचहती मेजर सी. एल. प्राऊििूट यानंी ‘Know 

your Military Terms. या शीषसकाखाली २३ चडसेंबर १९६२ च्या टाइम्स ऑर्फ इंचडयाच्या अंकात चदली होती. 
त्या लेखािा साराशं असा :— 

 
१) सेक्शन :– ८ ते १० चशपाई यािंी त कडी चसचनअर एन. सी. ओ. 

(Non-commissioned officer) 
 

 
२) प्लटून :– 

प्रमुख अणधकारी 
२५ ते ३५ चशपाई 
(३ ते ४ सेक्शन) 
ज्य चनअर ऑचर्फसर प्रम ख अचधकारी 
 

३) कंपनी :– ८० ते १२० चशपाई (३ ते ४ प्लटून्स) कॅप्टन प्रकवा मेजर, प्रम ख अचधकारी 
 

४) बटाचलयन :– ४०० ते ८०० चशपाई. 
(४ ते ६ कंपन्या) लेफ्टनंट कनसल प्रम ख अचधकारी. 
बटाचलयन ही पायदळािी लढाऊ घटक होय. 
 

५) चब्रगेड :– ४,००० ते ५,००० चशपाई, चब्रगेचडयर प्रम ख अचधकारी चब्रगेडमध्ये शासन भाग, 
तोर्फखाना भाग, आचि शस्त्रागार भाग यातील काहंी लोक असतात. 
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६) चडस्ट्व्हजन :– १२,००० ते २०,००० चशपाई (तीन चब्रगेडस) मेजर जनरल प्रम ख अचधकारी. 

 
७) कोअर :– तीन चडस्ट्व्हजनस, लेफ्टनंट जनरल प्रम ख अचधकारी. 

 
८) आमी :– तीन कोअसस. चसचनयर जनरल प्रम ख अचधकारी, एखाद्ा देशातं बऱ्याि आमीज 

असतात. 
 

९) आमसर :– टँॅक्स व आमसड कासस. प्रत्येकात एक मोठी तोर्फ आचि एक अगर दोन मशीन गन्स 
असतात. 
 

१०) चसग्नलस :– वायरलेस आचि टेचलर्फोनन्सच्या सहाय्याने रिभमूीवरील अचधकाऱ्यानंा संदेश व 
लेखी खचलते पाठचविारा चवभाग. 
 

११) इंचजचनअसस :– माईन चर्फल्डस तयार करिे, शत्रूंच्या माईन चर्फल्डस् नष्ट करिे, रस्ते पूल तयार 
करिे, रेल्वे लाईन्स घालिे, पािी प रवठ्यािी साधने तयार करिे. 
 

१२) लॉचजस्ट्स्टक्क :– अन्नसाम ग्री, हत्त्यार प रवठा आचि संदेश पोहोिचविे, या संबंधी कामे करिारा 
चवभाग. 
 

१३) चपकेट :– संरक्षिािे दृष्टीने अन कूल अशा चठकािावंर (चवशषेतः टेकड्यावंर) लहान टोळ्या 
टेहाळिीसाठी ठेविे. 
 

१४) पेरोल :– शत्रूच्या हालिालीिी माचहती चमळचवण्यासाठी, अगर शत्रूच्या चठकािावर छापे 
घालण्यासाठी, अथवा चवशषे महत्त्वाच्या कामचगरीबद्दल पाठचवलेले लोक. 
 

१५) हत्त्यारे :– मॉटसर (बॉंब दूर रे्फकिारे), मचशनगन्स, एम्. एम्. जी. (चमचडयम मचशनगन), 
लाईट मचशनगन (एल. एम्. जी.) सब मचशनगन, रायर्फल, गे्रनेड, बझकूा, आचि 
रेकॉइल लेसगन. 

 
——X—— 
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खंि ९ वा 
 

प्रकरि ९ वे 
 

गाधंी–जीना वाटाघाटी 
 
च्प्स योजना सवस पक्षानंी नाकारल्यानंतर प्रहदी राजकारिातं, प ढे काय? असा प्रश्न उपस्ट्स्थत झाला. 

लीग आचि काँगे्रस याचं्यात बोलिी व्हावीत, ऐक्य व्हाव े आचि एकम खाने सवस राजकीय पक्षानंी संपूिस 
स्वातंत्र्यािी मागिी चब्रचटश सरकारकडे करावी, असे चविारी राजकीय प ढाऱ्यानंा वाटू लागले. या बाबतीत 
प ढारी सवांशी ग प्तपिे ििा करू लागले. ही बातमी चदल्लीत पसरली तेव्हा ंती बाबासाहेबानंा समजली. त्या 
बातमीबद्दल व चततून काय चनपन्न होईल ते याबद्दलिा कानोसा घेण्यासाठी, आचि इतरही कामासाठी 
बाबासाहेब चदल्लीहून म ंबईला आले. ते बोरीबंदर स्टेशनवर मंगळवार चदनाकं ३–९–४४ ला उतरले. टाईम्स 
ऑर्फ इंचडयाच्या प्रचतचनधीने त्यािंी म लाखत ब धवारी ४–९–४४ ला घेतली. गाधंी–जीना याचं्या 
वाटाघाटीबद्दल बाबासाबािें मत त्याने चविारले. तेव्हा ंबाबासाहेब म्हिाले, या वाटाघाटी चर्फसकटतील. यािे 
कारि दोघेही कमालीिे हट्टी आहेत. गाधंीजींनी जीनानंा भेटण्यािी इच्छा प्रदर्मशत करिारे पत्र ग जराथीत 
पाठवनू उद्गार काढले की, जीना हे म ळिे लोहाना (प्रहदू) आहेत व त्यानंा ग जराथी भाषा येते. वाटाघाटीिी 
बोलिी आम्ही ग जराथीतून करू. ही बातमी प्रचसद्ध झाली तेव्हा मी ओळखले की वाटाघाटी चर्फसकटिार. या 
वाटाघाटी चर्फसकटण्यास इतरही कारिे आहेत. वाटाघाटी, पाचकस्तान चनर्ममती गृहीत धरून केल्या जातील. 
ही चनर्ममती श्री. राजगोपालािारी याचं्या पाचकस्तान चनमािाच्या योजनेप्रमािे व्हावी, असा गाधंीजींिा दावा 
होता. या योजनेतील म ख्य भाग म्हिजे, लीगने स्वातंत्र्याला पाप्रठबा द्ावा, म्हिजे काँगे्रस, पाचकस्तान 
चनर्ममतीिी राजगोपालािारीिी योजना घसास लावील. या म द्ावर जीना स्वातंत्र्याला पाप्रठबा देिे कसे शक्य 
आहे? त्यातं त्यानंा खात्रीलायक असे काय वाटेल? लीगने काँगे्रसशी तात्प रते सरकार तयार करण्यास 
सहकायस कराव ेअशी राजगोपालाचं्या योजनेत तरतूद आहे. ही अट जीना कसे स्वीकारतील? ती काँगे्रस 
पाळील, यािी काय खात्री? तात्प रते सरकार तयार करतानंा पाचकस्तान चनर्ममतीिी अट त म्ही पाळा, असे 
जीनाने चविारले तर काँगे्रसला तसे करिे शक्य आहे काय? कारि हे तात्प रते सरकार हे स्वयंचसद्ध असिार. 
ही अट पाळण्यास भाग पाडिारी उच्चतम कोिती शस्ट्क्त आहे? चतसरे कारि असे की, राजगोपालिारींच्या 
योजनेत पाचकस्तान व प्रहद स्थान याचं्यात संरक्षि, परराष्ट्र व्यवहार, जकाती वगैरेबद्दल तह व्हावा असे कलम 
आहे. हे कलम पाळिे हे पाचकस्तान चनर्ममतीनंतर. पि पाचकस्तान चनमाि होईलि, यािी जीनानंा, गाधंीजी 
अगर काँगे्रस हे अगाऊ, खात्रीपूवसक विन कोित्या आधारावर देऊ शकतील? 

 
या होिाऱ्या वाटाघाटींत म ख्य प्रश्नासंंबधंी स्पष्ट ख लासा गाधंी अगर जीना यानंी केलेला नाही, ही 

चवशषे नवलािी गोष्ट आहे. (१) म स्ट्स्लम लीगिा पाचकस्तानिा ठराव हा काँगे्रसला मान्य आहे, असे काँगे्रसने 
स्पष्ट जाहीर केलेले आहे काय? (२) लीगच्या बाहेर जे म सलमान आहेत त्याचं्या पाचकस्तानाबद्दलच्या मताला 
लीग प्रकवा काँगे्रस मान देते काय? (३) पाचकस्तानच्या सीमा, पंजाब व बंगाल याचं्या सध्याच्या सीमासारख्या 
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रहातील की, वशंचभन्नता तत्वावर त्या आधाचरल्या जातील? (४) लाहोरच्या ठरावात ‘जरुर तर सीमाचं्या 
बाबतींत योग्य ते रे्फरर्फार करता येतील, असे म्हटले आहे यािा अथस काय? या सीमाबद्दलिी योजना लीगकडे 
आहे काय? (५) मध्यंतरीच्या काळातं पाचकस्तान स्वतंत्र्य प्रकवा सावसभौम राष्ट्र होईल, असे लाहोरच्या ठरावात 
म्हटले आहे, त्यािा अथस काय? (६) जीनानंा बंगाल व पंजाब याचं्या सध्याच्या सीमा पाचकस्तानसाठी मान्य 
असतील तर त्या प्रदेशात रहािाऱ्या अस्पृश्याचद म सलमानेत्तर रचहवाशािें सावसचत्रक मत पाचकस्तानातं रहाव े
की नको, या बद्दल अजमाविे व तसे त्याचं्याकडून कबलू करवनू घेिे जरूर आहे जीना यासाठी तयार आहेत 
काय? (७) पूवस व पचश्चम पाचकस्तान यानंा जोडिारा मागस, उत्तर प्रदेश चबहार या मधून चनचश्चत करावा, अशी 
जीनािंी मागिी आहे काय? हे व इतर प्रश्न प्रम ख आहेत. याबद्दल गाधंी व जीना यानंी स्पष्टपिे चविार चवचनमय 
केलेला नाही. आचि सवांत मोठा प्रश्न असा आहे की, लीग आचि काँगे्रस हे दोन पक्ष, पाचकस्तानिी चनर्ममती 
इतर पक्षानंा डावलून करतील तर ती चनर्ममती त्या पक्षानंा कशी मान्य होईल? अस्पृश्यानंा तर ती कधीि मान्य 
होिार नाही. 
(Times of India, 5-9-44 — Dr. Ambedkar on Communal Talks, No Agreement Without Harijans’ 
Consent). 

 
काँगे्रस लीग ऐक्य कसे साधता येईल, याबद्दल चविार चवचनमय करण्यासाठी ब.ॅ जीनाबंरोबर पंचडत 

जवाहरलाल नेहरू, राजाजी इत्याचदकानंी बोलिी स रू केली. या बाबतीत गाधंीजीनीही ब.ॅ जीनाशंी ििा 
करावयािे ठरचवले. प्रहद स्थानाला लवकर स्वातंंत्र्य चमळण्यासाठी श्री. राजाजी, लीगिी पाचकस्तानिी मागिी 
काही अटींवर मान्य करीत होते. ८ सपे्टबर १९४४ रोजी व ईमेन्स कॉलेजच्या (म ंबई) चवद्ार्मथनींप ढे भाषि 
करतानंा त्यानंी याबद्दलिे असे म दे्द माडंले. The Times of India, dated 9-9-1944, p. 7). गाधंी–जीना 
बैठक ९ सपे्टबरला स रवात होिार आहे, त्यातं लौकर आशादायक चनिसय होवो, अशी राजाजींनी इच्छा प्रदर्मशत 
केली. ९ सपे्टन्बरच्या टाईम्सने गाधंी–जीना यािें र्फोटो पा. ७ वर प्रचसद्ध करून वर ‘They Meet In Bombay 
Today’ हा मथळा चदला होता. 

 
सप्टेंबरच्या बैठकीिा वृत्तातं ११ सप्टेंबरच्या टाईम्सने “Gandhi — Jinnah Talk Begin in Bombay. 

Discussion to Continue Today.” या मथळ्याखाली पान ५ वर चदला होता. दोघािें र्फोटो पान १ वर चदले 
होते ‘Momentous Political Talks’ असे र्फोटोला शीषसक होते. ९ सप्टेंबरला बॉंब े्ॉचनकलने पचहल्या पानावर 
जीना–गाधंी हस्तादंोलन करीत आहेत असे व्यंगचित्र चदलेले होते. या बैठकीिी जाहीरात त्या 
व्यंगचित्राच्याखाली “Momentous Gandhi—Jinnah Talk will Open Today” असा मथळा देऊन छापली 
होती ही बैठक जीनाचं्या बंगल्यावर (१०, माऊंटल्पेजंट रोड, मलवार हील), येथे शचनवारी संध्याकाळी िार 
वाजता स रू झाली. ती तीन तास पािं चमचनटे िालली. या बैठचकिा वृत्तातं आपापल्या वृत्तपत्रानंा 
पाठचवण्यासाठी ७५ वाताहार बंगल्याच्या आवारातं आलेले होते. ११ सप्टेंबरिी बैठक सायकंाळी ५-३० ते ७-१५ 
पयंत िालली, बैठकीच्या स रवातीला र्फोटोग्रार्फरनी गाधंी–जीनािें र्फोटो घेतले. र्फोटो घेण्याच्या अगोदर 
गाधंीजींनी, जीनाचं्या गळ्यात आपल्या हातािा चवळखा घातला. जीनानंा ते पे्रमाने भेटत होते. गाधंीजींनी 
जीनानंा इतके दृढ अप्रलगन चदले की जीनानंा, र्फोटोग्रार्फससच्या समोर, गाधंींना सागंाव ेलागले की, “त म्ही 
मला खाली पाडता की काय?” 
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(“........ Gandhiji then said ‘Let me hug you’. With that he put his arm around Mr. Jinnah’s 
shoulder. It was noticed that the hands were twitching as if with excitment. “Don’t make me 
fall”, Mr. Jinnah said as Gandhiji tightened his embrace. After a moment during which they 
posed, the Mahatma with his arms on Mr. Jinnah’s shoulder, Gandhiji said, “That will do. Let us 
go in” (The Bombay Chronical Tuesday dated 12-9-44, p. 1) हा र्फोटो, ग रुवार १४ सपे्टबर रोजी 
क्रॉणनकलने पचहल्या पानावर वरील मथळ्याली छापला होता. 

 
१२ सप्टेंबरच्या बैठकीत जीनानंी अशी भचूमका घेतली की, प्रहद स्थानिी र्फाळिी झालीि पाचहजे, आचि 

ती आत्ताि! र्फक्त याि पायावर प्रहद स्थानिे राजकीय प्रश्न सोडचवण्यास लीग काँगे्रसशी सहकायस करील. 
(टाईम्स, १३–९–१९४४ पा. ४) Indian Political Notes — Gandhi-Jinnah Talks). गाधंी–जीनाचं्या या 
बोलण्याला उदे्दशून डॉ. म ंजे यानंी लाहोर येथे, य.ू पी. प्रहद  चवद्ाथी पचरषदेच्या द सऱ्या अचधवशेनािे अध्यक्ष 
म्हिून भाषि केले. त्यात गाधंी, राजाजी वगैरे काँगे्रसिे प ढारी यानंीि लीगिे जास्त लाड केले आचि जीनानंा 
डोक्यावर िढचवले व त्यानंीि आता हे पाप नष्ट केले पाचहजे, असे उद्गार डॉ. म ंजानी काढले. (टाईम्स, १५–
९–१९४४ पा. ४) 

 
गाधंीं–जीना बोलिी स रु झाल्यानंतर १३ सपे्टबरला ंसर स्टॅर्फडस ्ीप्स यानंी, न्यूयॉकस  मधील सायंपत्र 

P. M. याच्या लंडनमधील प्रचतनीधी– चम. रॉ. ओटले याला ब धवार, १३ सप्टेंबरला म लाखत चदली. चतिा 
उदे्दश हा होता की, प्रहद स्थानातंील राजकीय ग ंताग ंतीिी स्पष्ट कल्पना अमेचरकन लोकानंा द्ावी. काँगे्रस आचि 
लीग हे दोन प्रम ख राजकीय पक्ष आहेत, आचि इतर अल्पसंख्याक जाती आहेत. प्रम ख पक्ष एकत्र आले आचि 
अल्पसंख्याकंानंा भरपूर संरक्षि चमळाले की चब्रचटश सरकार प्रहद स्थानिी राजकीय मागिी ताबडतोब मान्य 
करील. 
(“Minority Problem Stands in Way. Sir S. Cripps on Indian Deadlock.” The Times of India, 
Friday, dated 15-9-44, p. 4). 

 
रावबहादूर िी. ए. सुवे, माजी चदवाि, कोल्हापूर यानंी प्रोस्ट्व्हंचसयल रूरल डेव्हलपमेंट बोडस यािे 

उद्धघाटन करतानंा, कोल्हापूर येथे असे उद्गार काढले की गव्हनसर साहेबाचं्या कारकीदीत मागासलेल्या 
वगािे हीतसंरक्षि होत आहे. तथाचप लाखो मराठे, दचरद्री आचि अज्ञानी आहेत. त्यानंा स्वतंत्र प्रातं चमळाला 
तर ते आपली सवांगीि स धारिा लौकर करतील. 
(“Separate Province For Marathas — Mr. Surve’s Views.” The Times of India, Thursday, dated 
21-9-44, p. 4). 

 
‘वॉप्रशग्टन पोस्ट’ या पत्रात अधे पानभर एक जाहीरात, २० सप्टेंबरला छापली होती. अमेचरकेिे िीन 

मधील वकील वुइणलयम णिणलप्स, जनशॉचलचसमो णचयागं–कै–िेक केटकीिे चसनेटर ऑलबटप चॅँिणलयर 
आचि इचलनॉईसिे चरपे्रझेंटेचटव्ह काक्ल्वन जाहन्सन यानंी प्रहद स्थानला लौकरि स्वातंत्र्य द्ाव,े याबद्दल जे 
उद्गार काढले ते या जाचहरातीत चदलेले होते. जपानवर लौकर जय चमळचवण्यासाठी व चटकाऊ (शाश्वात) 
जागचतक शातंतेसाठी भारताला लौकर स्वातंत्र्य देिे अत्यंत जरूर आहे, असे सवांिे मत होते. 
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(“Cause of Indian Freedom — Propaganda in U. S.” The Times of India, Thursday, dated 21-9-
44, p. 4). 

 
िॉ. आंबेिकर म ंबईहून हैद्राबादला २० सपे्टम्बरला पोहोिले. स्टेशनवर त्यािें स्वागत करण्यासाठी 

संस्थानिे, राजकीय खात्यािे चिटिीस नवाब मोईन, नवाबजंग बहादूर, चब्रटन रेचसडेन्टिे प्रचतचनधी, कॅप्टन 
िललू. पी. कॅ्रन्सन, आचि रे्फडरेशनिे अन यायी आले होते. (टाईम्स २१–९–४४ पा. ४) हैद्राबादला त्यािंा 
जाहीर सभेत सत्कार करण्यात आला. सत्काराला उत्तर देतानंा ते म्हिाले, अस्पृश्य वगस हा प्रहद समाजािा 
भाग नाही, तो स्वतंत्र अल्पसंख्याकं वगस आहे. प्रहदंूनी हे मान्य केले नाही तर त्यासाठी अस्पृश्य लोक 
प्रहदंूच्याबरोबरिा लढा, प्रािपिाने लढतील. म सलमानािें स्वतंत्र राजकीय अस्ट्स्तत्व प्रहदू मान्य करतात. 
आचि अस्पृश्याचं्या स्वतंत्र अस्ट्स्तत्वाला चवरोध करतात. हा प्रहदंूिा मतलबी कावा आहे. तो अस्पृश्यानंी हािून 
पाडला पाचहजे. राजकीय सते्तत अस्पृश्यानंा वाटा पाचहजे. आचि राज्यकारभारािी सूते्र त्याचं्या हातात आली 
पाचहजेत. हेि रे्फडरेशनच्या िळवळीिे ध्येय आहे. प्रहद स्थानाला लौकर स्वातंत्र्य चमळाले पाचहजे. आचि 
त्यािबरोबर अस्पृश्यािें राजकीय स्वातंत्र्य मानं्य झाले पाचहजे. सभेत, बाबासाहेबानंा रे्फडरेशनतरे्फ मानपत्र 
देण्यातं आले. गाधंी–जीन बोलिी िालू आहेत, त्यािें चनिसय डॉ. आंबेडकरानंी मान्य केले तरि रे्फडरेशन त्या 
चनिसयानंा पाप्रठबा देईल, असे मानपत्रातं मत प्रदशीत केले होते. 
(“Dr. Ambedkar’s Plea, Harijans Share in Power”. The Times of India, Friday, dated 22-9-44, p. 
5). हैद्राबादहून बाबासाहेब मद्रासला गेले. 

 
श्री. इ. व्ही. रामस्वामी नायकर याचं्या पत्राला उत्तर देतानंा बॅ. जीना यानंी असे मत प्रदशीत केले की, 

मद्रास प्रातंात ९० टके्क आचद द्रवीड (ब्राह्मिेत्तर) लोक आहेत. तेव्हा त्यानंी द्रचवडीस्थानिी िळवळ िालचवली 
आहे ती योग्यि आहे. त्याला माझा पाप्रठबा आहे. परंत  द्रचवडीस्थान चनमाि करण्यासाठी त म्ही झटले पाचहजे. 
मी र्फक्त पाचकस्तान चनमाि करण्यास झटत आहे.  
(“Mr. Jinnah’s Reply to Mr. Naicker. Dravidastan Issue” lbid). 

 
शचनवार, २३ सप्टेंबरला मद्रास येथे रे्फडरेशनच्या वचकंग कचमटीिी बैठक भरचवण्यातं आली. अध्यक्ष 

रा. ब. एन्. णिवराज एम. एल. ए. (सेन्रल) हे आले होते. बाबासाहेब आमंचत्रत पाह िे म्हिून बैठकीला आले 
होते. बैठकीत ११ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यािंा साराश असा :— अस्पशृ्य वगस हा स्वतंत्र वगस आहे. 
त्याला स्वतंत्र राजकीय संरक्षि पाचहजे. त्याला स्वतंत्र मतदार संघ पाचहजे. त्याला कायदे मंडळे आचि प्रधान 
मंडळे यातं भरपूर प्रचतचनधीत्व पाचहजे. प्रहद स्थानाला जी राजकीय घटना चब्रचटश सरकार देईल ती 
अस्पृश्यवगािे संमतीने देण्यात यावी. त्या घटनेत अस्पृश्य वगस हा राजकीय दृष्टीने स्वतंत्र आचि अल्पसंख्याकं 
वगस आहे, हे मान्य करण्यातं आले पाचहजे. अस्पृश्याचं्या उन्नतीसाठी प्रातंीक अचि मत्यवती सरकार यानंी भरपूर 
आचथंक मदत चदली पाचहजे. प्रहद स्थानच्या राज्यघटनेत आिखी काही गोष्टींिी यादी नमूद केली पाचहजे. त्या 
गोष्टी म्हिजे अस्पशृ्यानंा स्वतंत्र वसाहती साठी चवस्तीिस प्रदेश राखून ठेविे. त्या वसाहती उभारण्यासाठी 
भरपूर द्रव्य सहाय्यािी योजना करिे. आचि (या गोष्टी योग्य रीतीने अंमलात आिण्यासाठी) अचधकारी नेमिे. 
प्राचंतक आचि मध्यवती सरकार आचि स्थाचनक स्वराज्य संस्था याचं्या राज्यकारभारातील खात्यातं 
अस्पृश्यासंाठी योग्य प्रमािात जागा राखून ठेविे. आचि प्राचंतक व मध्यवती पस्ट्ब्लक सस्ट्व्हसस कचमशनरवर 
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अस्पृश्यािें प्रचतचनधी नेमिे. गाधंीं–जीना बोलिी संपल्यानंतर रे्फडरेशनिी बैठक कलकत्ता येथे घेण्यािे जाहीर 
करण्यातं आले. 
(“Scheduled Castes: Plea — Separate Element”. The Times or India, dated 25-9-44, p. 5). 

 
रचववार, २४ सप्टेंबरला मद्रासमध्ये बाबासाहेबािें जाहीर भाषि (स मारे १०० चमचनटे) झाले. 

व्हाईसरॉयने प्रहद स्थानच्या राजकीय प्रश्नासंंबधंी जे वक्तव्य केले ते बरोबर आहे असे ते म्हिाले. गाधंी, िास्त्री 
वगैरे प ढाऱ्यानंी लंडनच्या वत सळ पचरषदेत (१९३०) प्रहद स्थानच्या राजकीय हक्कावंर बोळा चर्फरचवला. त्यानंी 
तसे केले नसते तर हे आमिे चबकट राजकीय पेिप्रसंग चनमाि झाले नसते. आम्ही अस्पृश्य व ब्राह्मिेत्तर यानंी 
ब्राह्मिसते्तखाली आजपयंत हजारो वष ेपशूिे जीवन व्यतीत केले. आम्ही देशासाठी लढलो, मेलों, स्वाथसत्याग 
केले. हे सवस ब्राह्मिी िष्ट्म्यातून पाहिाऱ्या गाधंी–िास्त्री प ढाऱ्यानंा चदसून येत नाही. चदसून आले तरी ते 
त्याबद्दल कधी िागंले उद्गार काढीत नाहीत. हे लोक स्वतःला देशाचभमानी समजतात. पि आमच्या 
देशसेवलेा आचि देशाचभमाना हे लोक कवडीिीही प्रकमत देत नाहीत. या प्रहदू लोकानंी आपला दृष्टीकोन 
बदलला पाचहजे, असे माझे त्यानंा सागंिे आहे. त्यानंी आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात, आचि आजिे संघषस 
नष्ट करावते. तसे त्यानंी नाही केले तर आम्ही आयसलंडािा प ढारी सर एिविप कासपन याचं्याप्रमािे प्रहद ंना म्हि ू
की त म्ही ज्या सवलती आम्हाला देऊं पहाता त्याकडे आम्ही ढ ंकूनही पहािार नाही. कारि त मिी ग लामचगरी 
स्वीकारण्यास आम्ही तयार नाही! गाधंी, जीनानंा काय देिार आहेत, ते कळत नाही. पि त्यानंी जीनानंा खूष 
करण्यासाठी जर काहंी जास्त चदले तर ते अस्पृश्याचं्या वाट्यातूनि चदले जाईल. असे होऊं नये, हीि आमिी 
इच्छा आहे. प्रहदंूनी आपले मन सार्फ कराव ेआचि अस्पृश्याशंी समेट करावा. 

 
मद्रासच्या म क्कामात बाबासाहेबानंी श्री. नायकर याचं्याशंी द्रचवडीस्थान आचि स्वाचभमान संरक्षि 

िळवळ याबद्दल ििा केली. 
 
या वरील प्रकरिािा वृत्तातं मंगळवार, २६ सप्टेंबरच्या टाईम्समध्ये (पा. ५) “Let us Come to Terms 

— Dr. Ambedkar’s Plea to Mr. Gandhi” या शीषसकाखाली प्रचसद्ध झालेला होता. 
 
म ंबईत गाधंी–जीना बोलिी िालू होती. तींतून काय चनष्ट्पन्न होिार, याबद्दल लंडनच्या टाईम्स पत्राने 

अग्रलेख चलहून प ष्ट्कळ ततसचवतकस  काढलेले होते. काँगे्रस आचि लीग याचं्यातं समझोता झाला तर सवस काहंी 
ठीक होईल, अशी ज्यािंी समजूत आहे ती ि कीिी आहे. कारि या पक्षाचशयाय इतर पक्ष, अल्पसंख्य जाती, 
संस्थाने, यािेंही हक्क लक्षातं घेिे जरूर आहे, असे टाईम्सने आपले मत प्रदर्मशत केले. चब्रचटश–जनतेला खऱ्या 
पचरस्ट्स्थतीिे ज्ञान करून चदल्याबद्दल श्री. भानवेंद्र रॉय यानंी लंडन टाइम्सला पत्र पाठवनू त्यािें अचभनंदन 
केले. च्प्सिी योजना प्रम ख राजकीय पक्षाचशवाय इतर जनतेच्या हक्काबंद्दल मूग चगळून बसली म्हिूनि ती 
त्याज्य ठरली; असे रॉयनी आपले मत प्रदर्मशत केले. अस्पृश्यवगस, संस्थाने, शतेकरी व कामगारवगस यािें हक्क 
लक्षात घेऊन जी राजकीय योजना प ढे येईल ती यशस्वी होईल, असे रॉयनी आपले मत चदले. (“Interests 
Invalued in Sattlement Cripps Plan Failure”. The Times, Wednesday, dated 27-9-44. p. 5). 
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९ ते २७ सप्टेंबरच्या काळात बह धा दररोज गाधंी–जीना बोलिी होत होती. ती ता. २७ च्या बैठकीत 
संपली. गाधंीजी, चबला हाऊसपासून जीनाचं्या बंगल्यावर जात असत. जीना एकदाही चबला-हाऊसवर गेले 
नाहीत. गाधंी–जीनाचें एकमत झाले नाही. बोलिी चर्फसकटली. यािा वृत्तातं ग रुवार २८ सप्टेंबरच्या टाईम्सने 
पचहल्या पानावर “Gandhi—Jinnah Talks Fail — Basic Clash of Views on Pakistan Issue — Not the 
Final End of Effort at Unity” असा मजकूर, शीषसकाखाली प्रचसद्ध केला होता. बाँबे् ॉचनकलने हा वृत्तातं २८ 
सप्टेंबरच्या अंकात पचहल्या पानावर चदला होता. त्यािे शीषसक— 
“Breakdown of Gandhi—Jinnah Parleys. Not final End of our Efforts Says Quaide-e-Azam — 
.............................................................. in Lahore Resolution. Gandhi’s Proposals 
Meeting Substance of League’s Demand Turned Down.” असे होते. पाचकस्तानिी मागिी जीना 
सोडण्यास तयार नव्हते. आचि ती मागिी लीगने केलेल्या स्वरुपाति त्यानंा हवी होती. अन्यथा नको. हेि, 
बोलिी चर्फसकटण्यािे प्रम ख कारि होते. त्याचं्या बैठकीत ज्या ििा झाल्या त्यासबंंधी व त्या अगोदर दोघातं 
पत्रव्यवहार होत होता. हा पत्रव्यवहार २८ सप्टेंबरच्या टाईम्सच्या ३, ४, ५ आचि ९ पानावंर प्रचसद्ध झाला होता. 
तो २८ सप्टेंबरच्या ्ॉचनकलमध्ये १, २ व ५ पानावंर प्रचसद्ध झालेला होता. गाधंीजींिे पचहले पत्र, पािगिीहून 
१७ ज लैला ब्रदर जीना’ला गेले. नंतरच्या पत्रातं गाधंीजी, जीनानंा ‘िीयर कायदे–आझम’ म्हिू लागले. जीना 
गाधंीजींना सवस पत्रातं ‘डीयर चमस्टर गाधंी’ म्हिूनि उल्लखे करीत. 

 
पाचकस्तान म्हिजेि ‘चद्वराष्ट्र चसद्धातं.’ हे पाकीस्तान कोित्या प्रदेशािंा समूह? या गाधंीजींच्या 

म द्ाला जीनानंी १७ सप्टेंबरच्या आपल्या पत्रात उत्तर चदले की या म द्ािी सचवस्तर माचहती देिारे बरेिसे 
वाङ् मय प्रचसद्ध झालेले आहे. त्यात िॉ. आंबेिकर यािंा गं्रथ (Thoughts on Pakistan) आचि M.R.T.’s 
Nationalism in Conflict in India हे दोन गं्रथ प्रम ख होत. ते त म्ही वािा असे जीनानंी गाधंीजींना साचंगतले. 
(“There is a great deal of discussion and literature on this point which is available and it is for you 
to judge finally, when you have studied this question thoroughly, whether the Musalmans and 
Hindus are not two major nation in this Sub-Continent. For the moment I would refer you two 
publications, although there are many more — Dr. Ambedkar’s book and M.R.T.’s Nationalism 
in Conflict in India.”) Times, dated 28-9-44, p. 4). या म द्ाबद्दल गाधंीजींनी, आपल्या १९ सप्टेंबरच्या 
जीनाला चलचहलेल्या पत्रात असे चविार प्रदर्मशत केले की, चद्वराष्ट्र चसद्धातंाबद्दल त म्ही जी मते माडंलीत ती 
मला पटली नाहीत. डॉ. आबंेडकरानंी जो पाचकस्तानसबंंधी गं्रथ चलचहला आहे तो उत्कृष्ट आहे. पि त्यानेही 
माझे समाधान होऊ शकले नाही. M.R.T. िा गं्रथ मी पाचहलेला नाही. (“Dr. Ambedkar’s thesis, while it 
is ably written, has carried no conviction to me. The other book mentioned by you, I am sorry to 
say, i have not seen. Ibid). आंबेडकराचं्या या गं्रथाबद्दल गाधंीजींनी असे उद्गार काढले की हा गं्रथ म्हिजे 
गटर इन्सपेक्टरिा अहवाल होय! असे फ्री पे्रसने प्रचसद्ध केले होते. 

 
९ ते २७ सप्टेंबर १९४४ पयंत िाललेल्या गाधंी–जीना वाटाघाटी शवेटी चर्फसकटल्या. भारतािे 

राजकीय वातावरि १९४४ सालातं कसे होते, आचि त्यातं लीग आचि जीना यानंा चकती महत्व प्राप्त झाले 
होते, हे वरील हकीकतीवरून स्पष्ट होते. ख द्द गाधंीजी जीनाचं्याप ढे कसे शरिागंत झाले होते आचि जीना, 
त्यानंा चकती उद्दामपिे वागवीत होते, हेही स्पष्ट होते. गाधंीजींना देशािे स्वातंत्र्य चमळचवण्यासाठी ही शरिागंती 
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पत्करावी लागली; त्या स्वातंत्र्या इतकेि गाधंीजींना हचरजनसेविेे पे्रम होते. पि त्यानंी अस्पृश्यािें शभंर टके्क 
प्रचतचनधी डॉ. आंबेडकर यानंा उभ्या आय ष्ट्यात गाधंीजींनी कधी आप्रलगन चदले का? (२४–९–३२ ला 
येरवड्याच्या त रंुगात उपास सोडला तेव्हा,ं अगर त्या नंतरच्या काळातं, त्यानंी बाबासाहेबापेंक्षा सहस्त्रयटीने 
खालच्या दजाच्या अस्पृश्यानंा हचरजनािें प्रचतचनधी बनचवले आचि त्यानंा कायदेमडंळे वगैरे चठकािी नेऊन 
बसचवले. पि त्या प्रचतचनधींनी चकती हचरजन कायस केले? या बाबतींतला ंसवस इचतहास प ढील काही वषात 
घडला तो मी योग्य त्या चठकािी चदलेला आहे. 
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प्रकरि १० व े
 

बाबासाहेबाचंा दणक्षिेंतील यिस्वी दौरा 
 
गाधंी–जीना वाटाघाटी चर्फसकटल्यानंतर भारताच्या राजकीय के्षत्रातं जे आडव े चतडव े वारे वाहू 

लागले त्याम ळे अस्पृश्याचं्या राजकीय हक्कासबंंधी आपली भचूमका काय आहे हे स्पष्ट करण्याकंचरता 
रे्फडरेशनिी बैठक, मद्रास येथे भरचवण्यािे बाबासाहेबानंी ठरचवले व त्या प्रमािे कायसकत्यांना त्यानंी आदेश 
चदले. त्या बैठकीच्या अगोदर काही चदवस त्यानंी हैद्राबाद संस्थान आचि दचक्षि भारत येथील प्रम ख चठकािानंा 
भेट देण्यािे म ्र केले. या दौऱ्यात बाबासाहेबािें प्रिंड स्वागत अस्पशृ्यानंी तर केलेि. पि स्पृश्यानंी आचि 
त्याचं्या संस्थानंीही त्यानंा िहा–पाट्या व जेविे देऊन त्यािें मनापासून व उत्साहाने स्वागत केले; आचि 
बाबासाहेबानंी त्याचं्या सत्कार–समारंभाना आचि मानपत्रानंा उत्तरे देताना ख मासदार भाषिे केली की, ते 
स्पृश्य लोक आचि बरेिसे काँगे्रसवादी लोकही बाबासाहेबाचं्यावर खूष झाले. काहंी चवरोधक काँगे्रसवादी लोक 
व वतसमान पते्र यानंी बाबासाहेबाचं्या भाषिातंील म द्ासबंंधी चवपयास करिारी टीका करण्यािा मोका वाया 
जाऊ चदला नाही. आपली राजकीय, धार्ममक व सामाचजक मते आचि रे्फडरेशनिी भचूमका या संबंधी तार्मकक व 
ऐचतहाचसक दृष्टीनी चवविेन करून बाबासाहेबानंी आपली भाषिे रंगचवली होती. ते चदल्लीहून रेल्वनेे (स्पेशल 
सलून) हैद्राबादला १९–९–४४ ला ं आले. हैद्राबाद चशड्य ल्ड कॉस्टस रे्फडरेशनतरे्फ आचि रे्फडरेशनच्या 
मचहला व चवद्ाथी याचं्या शाखा, याचं्यातरे्फ त्यािें नामपाली स्टेशनवर मोठ्या थाटािे टोलेजंग स्वागत 
करण्यात आले. 

 
रे्फडरेशनिे अध्यक्ष श्री. जे. एच. सुणबया, म ख्य चिटिीस श्री मनोहर व श्री. सी. एस. एणथराजन, मचहला 
शाखेच्या अध्यक्षा श्रीमती राजमणि देवी आचि चवद्ाथी शाखेिे व इतर प्रम ख कायसकते यानंी बाबासाहेबानंा, 
हारत रे स्पेशल सलूॅनमध्येि चदले. नबाब मोईन नबाब जंग बहाद्र (पोचलचटकक से्ेटरी व इन्र्फरमे्शन 
मेम्बर) कॅप्टन िललू. पी. क्रें िन (अंडर से्ेटरी टू दी ऑनरेबल दी रेचसडेन्ट व ए. डी. सी. टू चहज एक्सलन्सी 
नबाब ऑर्फ छत्तारी) यानंी हैद्राबाद संस्थानातरे्फ बाबासाहेबानंा हारत रे चदले. त्यानंी बाबासाहेबानंा ४ वाजता 
िहा पाटी चदली. नंतर सलून द सऱ्या रेल्वचे्या गाडीला जोडण्यात आला व बाबासाहेब चसकंदराबादला रेल्वनेे 
गेले; तेथे मचहलानंी बाबासाहेबानंा ओवाळले. स्टेशनवर हजारो स्त्री, प रुष व म ले “आंबेडकर की जय”, 
“आंबेडकर प्रझदाबाद” अशा चवजयी गजसना करीत होते. रे्फडरेशनिे स्वयंसेवक (समता सैचनक दल) बंदोबस्त 
ठेवीत होते. 

 
स्टेशनपासून जी, मदैानापयंत बाबासाहेबािंी जंगी चमरविूक काढण्यात आली ती, माकेट स्रीट, के. 

इ. एम. हॉस्पीटल रोड, प्रकग्जव ेघामंडी वगैरे प्रम ख रस्त्यातून गेली. मदैानात चवस्तीिस शाचमयाना उभारण्यात 
आला होता. त्यात बाबासाहेबानंा, श्री. सुक्लबया याचं्या अध्यक्षतेखाली रे्फडरेशन, मचहला शाखा व चवद्ाथी 
शाखा याचं्यातरे्फ तीन मानपते्र देण्यािा समारंभ झाला. मानपते्र इंग्रजी, प्रहदी व तेलग  भाषेत होती. श्री. 
सुक्लबया यानंी बाबासाहेबािें िचरत्र व कायस यासंबधंी श्रोत्यानंा माचहती चदली. 
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१) डॉ. आंबेडकर हेि आमिे खरे व एकमेव प ढारी आहेत. 
  
२) गाधंी–जीना वाटाघाटीत जे नीिसय घेण्यात येतील ते अस्पृशानंा बंधनकारक नाहीत, कारि 

त्या नीिसयातं अस्पृशािंा हात नाही. 
  
३) अस्पृश हे या देशािे मूळ रचहवाशी व भमूीिे मालक आहेत; परंत  ते आता ंग लामािें जीवन 

जगत आहेत. 
  
४) ही अस्पृशािंी ग लामचगरी नष्ट करण्यािे महान कायस डॉ. आंबेडकरानंी िालचवलेले आहे. 

त्यासाठी अस्पृशानंा कसायला जचमनी, सरकारी खात्यात नोकऱ्या आचि शकै्षचिक व 
राजकीय के्षत्रातं जादा सवलती चमळिे अवश्य आहे. याम ळे अस्पृशािंी आर्मथक पचरस्ट्स्थती 
स धारेल व त्यािंी ग लामचगरी नष्ट होईल. अशा अथािे म दे्द चतन्ही मानपत्रातं होते. 

 
बाबासाहेबानंी चतन्ही मानपत्रानंा उत्तरे देण्यासाठी जे भाषि केले, ते प्रहद स्तानीतून. अस्पृश्यावंर होत 

असलेल्या अन्यायाबद्दलिे जळजळीत उद्गार व ते अन्याय दूर करण्यासाठी अस्पृशानंी िालचवलेला लढा 
याबद्दल पंिेिाळीस चमनीटे बाबासाहेबानंी भाषि केले. व ते लाखो अस्पृशानंी कानात जीव आिनू ऐकले व 
मंत्रम ग्ध नागाप्रमािे ते डोलत राचहले. अस्पृश्य समाजातं प रुष व स्त्री ही एका ध्येयाने पे्ररीत होऊन प ढे आली 
पाचहजेत त्यानंी आपल्या हक्कासंाठी संघटीतपिे लढले पाचहजे व ते असे की समरागंिावर प्राि अपूसन यश हाती 
घेतले पाचहजे. 

 
“बाबासाहेबानंा तीन मानपते्र चदली; पि तीत एकही मराठींत नाही, म्हिून ती उिीव अंशतः भरून 

काढण्यासाठी मी बाबासाहेबानंा एक मराठी कचवता अपसि करतो” असे सभेत बोलून एका चवद्ार्थ्याने 
बाबासाहेबािें ग िगान करिारी एक मराठी कचवता मोठ्या जोसातं म्हटली व श्रोत्याचं्या टाळ्या चमळचलल्या. 

 
बाबासाहेबानंा, ताचमळनाडू चडपे्रस्ड क्लास चखश्चन असोचशयनतरे्फ, मेमोराडंम्–मद्रास येथे २१–९–

१९४४ ला नजर केला. चखस्ती धमािा स्वीकार करून अनेक वष ेझाली तरी आमच्यातं सामाचजक, आर्मथक 
राजकीय व धार्ममक बाबतीत आमिी काही प्रगती झाली नाही. चिस्ती धमात जे पूवी सविस प्रहदू होते व आता 
चिस्ती आहेत त्यानंी आपल्या वाड–वचडलाचं्या पूवीच्या जाचतभेदाच्या व श्रेष्ठकचनष्ठपिाच्या कल्पना अजून 
उराशी धरलेल्या आहेत. ते आम्हाला जवळ करीत नाहीत व प्रहदू आम्हालंा बरे पहात नाहीत. आम्ही 
मागासलेले चिस्ती म्हिून इंग्रज सरकारने ज्या आम्हासं थोड्या सवलती चदल्या होत्या. त्या काँगे्रस सरकारने 
रद्द केल्या व चदवसा नाही बाप, व रात्री नाही आई अशी आता आमिी स्ट्स्थती झालेली आहे. या घोर 
पचरस्ट्स्थतीतून आम्हाला बाहेर काढा, अशी मेमोरंडम्मध्ये प्रम ख चवनंती होती. त मिी गाऱ्हािी, प्रातंीक व 
मध्यवती सरकारच्या कानी घालतो, असे बाबासाहेबानंी त्यानंा आश्वासन चदले. 
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कुमारराज सर मुणथमा चेणिमार यानंी बाबासाहेबानंा २२–९–४४ रोजी सायंकाळी अड्यार येथील 
आपल्या “िेचट्टमाड हाऊस, या राजवाड्यच्या चवस्तीिस मदैानात िहापाटी चदली. मद्रास सरकारिे बडे 
अचधकारी व जज्ज व प्रम ख नागचरक असे २५० चनमंत्रीत पाह िे होते. बाबासाहेबानंी यजमान व पाह िे याचं्याशी 
मनम राद गप्पा मारल्या. व सभारंभ संपला. त्यानंतर अध्या तासाने बाबासाहेबािंा, सदसन इंचडया िेम्बर ऑर्फ 
कॉमसस या संस्थेच्या इमारतीत सत्कार झाला. त्यातं संस्थेच्या प्रवक्त्यानंी मजूर िळवळीला सरकारने आळा 
घातला नाही, तर औद्ोचगक व व्यापारचवषयक प्रगचत देशात होिार नाही. अशा आशयािे भाषि केले. त्याला 
उदे्दशून बाबासाहेबानंी उत्तर चदले की, कामगारचवषयक कायदे करण्यािे सवस अचधकार प्राचंतक सरकारानंा 
चदलेले आहेत. मध्यवती सरकार र्फक्त या चवषयािी देखरेख करीत राहील. हे कायदे करताना प्राचंतक 
सरकारने मजूर व मालक याचं्या चहतानंा पचरपोषक असेि कायदे करावते. प ढे राष्ट्रीय सरकार येईल तेव्हा ंया 
बाबतींत योग्य ते धोरि स्ट्स्वकारले जाईल पि माझे मत असे आहे की, मजूरािें चकमान वतेन ठरचवण्यािे धोरि 
या सरकारने स्वीकारु नये. मालकाचं्या नफ्यािी कमाल मयादा काय असावी, हे ठरचवण्यािे धोरि स्वीकाराव.े 
कामगारानंा आजारपिात योग्य ती मदत करिे या बद्दलच्या योजना प्रातंीत सरकारने हाती घ्याव्यात, असा 
कें द्र-मजूर खात्याने त्यानंा सल्ला चदलेला आहे. कामगार आचि मालक याचं्यात होत असलेले तंटे सामोपिाराने 
चमटवावते व उभयपक्षी आपलेपिा रहावा, यासाठी सरकार लौकरि तीन बडे अचधकारी (कचमशनसस ऑर्फ 
कान्सीचलएशन) सवस चब्रटीश हदींत तीन भागात नेमिार आहे. सरकारने आतापयसन्त ६८०००/– लोकानंा 
तातं्रीक चशक्षि देऊन पोटापाण्यास लावलेले आहे ताचंत्रक चशक्षिािा चवस्तार सवसत्र व्हावा, अशी सरकार 
तरतूद करिार आहे. लढाई संपल्यानंतर जे औद्ोचगक आंदोलन स रु होईल त्यातं अशा चशचक्षत तंत्रज्ञािंा 
भरपूर उपयोग करता येईल. 

 
सदनस इंचडया िेंबर ऑर्फ कॉमसस या संस्थेने बाबासाहेबानंा आपल्या किेरीत मानपत्र चदले. श्री. 

िेषाचलम् चेणियार यानंी स्वागतपर भाषि केले. श्री. टी. व्ही. इणथराजलू चेणियार यानंी मानपत्र अपसि केले. 
ते म्हिाले की िॉ. आंबेिकर कायदे मंत्री झाल्यानंतर त्यानंी कामगार, मालक व सरकार यािें परस्पर संबंध 
सलोख्यािे राहण्याबद्दल धोरि अंमलात आिून या के्षत्रात नवीन पायंडा स रु केला. लेबर स्टँडींग कचमटी व 
लेबर इन्व्हेस्ट्स्टगेशन कचमटी याचं्यातरे्फ सरकारने कामगाराचं्या चहतािी जी कामे केलेली आहेत, त्याबद्दल 
िेंबरला समाधान वाटते. औद्ोचगक प्रगती देशात झाली तरि महाय द्धानंतर य द्धातं ग ंतलेले लाखो कामगार 
यानंा, या औद्ोचगक के्षत्रात नोकऱ्या चमळू शकतील. तरी सरकारने या प्रश्नािी दखल घेतली पाचहजे. 

 
मानपत्राला उत्तर देताना बाबासाहेब म्हिाले की, मजूराचं्या स खी जीवनाच्या सवस योजना हाती घेिे 

आताच्या सरकारला शक्य नाही. कारि हे सरकार तात्प रते आहे. य द्धसमाप्तीनंतर जे सरकार या देशात 
येईल, त्यािें हे काम आहे. मात्र या सरकारने हे लक्षात ठेवले पाचहजे की, सवस उद्ोग खाजगी मालकीिे 
रहातील. ते उद्ोगपती औद्ौचगक प्रगतीच्या गोंडस नावाखाली मजूरानंा चपळून काढतील व सवस र्फायदे व नरे्फ 
स्वतः उपटतील. म्हिून या र्फायद्ातून व नफ्यातून उद्ोगपतींनीं कामगाराच्या चहतासाठी ठराचवक रक्कम खिस 
केली पाचहजे, असे बंधन त्याचं्यावर घातले पाचहजे. 

 
श ्वारी २२ सपे्टबर १९४४ ला संध्याकाळी मद्रास म्य चनसीपल कॉपोरेशनतरे्फ िादंीच्या करंड्यातूंन 

मेयर िॉ. सयद णनयामथुल्ला याचं्या हस्ते बाबासाहेबानंा मानपत्र अपसि करण्यािा जंगी समारंभ, चरपन 
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प्रबल्डीगजमध्ये झाला. या समारंभात अनेक प्रचतष्ठीत नागचरक सरकारी अचधकारी आचि कापोरेटसस उपस्ट्स्थत 
होते. काँगे्रस पक्षीय–कापोरेटससनी मानपत्राला चवरोध केलेला होता व म्हिून ते समारंभाला उपस्ट्स्थत राचहले 
नव्हते. 

 
मानपत्राला उत्तर देताना बाबासाहेबानंी कापोरेशनिे आभार मानले. हे मानपत्र एकमताने देण्यािे 

कापोरेशनने ठरचवले असते तर मला जास्त आनंद झाला असता असे ते म्हिाले. बाबासाहेबाचें चदव्य चवद्ाथी 
जीवन, भव्य ब चद्धवैभव आचि थोर शकै्षचिक, सामाचजक व राजकीय कायस याचं्यासंबधंी मानपत्रात जे गौरवपर 
उल्लेख होते, त्याबद्दल ते म्हिाले की, ही माझ्याबद्दलिी अचतशयोस्ट्क्त झालेली आहे. हे गौरवपर उल्लेख, मी 
केलेल्या कायांना उदे्दशून आहेत, माझ्या वैयस्ट्क्तक मोठेपिाला उदे्दशून नव्हेत, असे मी मानतो. सध्याच्या 
सरकारबद्दल िोहोकडून टीका ऐकण्यात येते. सरकार जनतेच्या चहतासाठी काही करीत नाही ही टीका 
अवास्तव आहे. मजूरािंी स्ट्स्थती स धारावी म्हिून सरकारने ताचंत्रक चशक्षि देण्यािी योजना, औद्ोचगक तंटे 
चमटचवण्यािी लवाद योजना, मालक व मजूर याचं्यात जे करार मजूरानंा जािक होतात ते बदलण्यािी 
योजना, मजूरानंा र्फायदेशीर असे कायदे प्राचंतक सरकारच्या समंतीने करिे वगैरे गोष्टी सरकारने केल्या 
आहेत. हे सरकार तात्प रते आहे. य द्ध संपल्यानंतर जे राष्ट्रीय सरकार येईल त्याला यापेक्षा जास्त कायस, मजूर 
व आम जनता याचं्या चहतासाठी करता येईल. हे सरकार आपि चनवडून देिार आहोत. पि या सरकारातं 
कोिते लोक येतील? १९३५ च्या कायद्ान्वये ज्या चनवडि का झाल्या, तेव्हा ंजे सरकार प्रत्येक प्रातंात आले 
त्यातं म ख्यमंत्री ब्राह्मि, चनम्याहून अचधक मंत्री ब्राह्मिेत्तर अशी मंत्रीमंडळे झाली. आपले हस्तक उपमंत्री केले, 
मोक्याच्या व मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या त्यानंी ब्राह्मिानंा चदल्या. त्यात त्यािें सगेसोयरे होतेि. याम ळे खरा 
र्फायदा ब्राह्मि समाजािा झाला व र्फार थोडा ब्राह्मिेत्तर समाजािा झाला. ही पचरस्ट्स्थती १९३७ च्या 
चनवडि कीत मतदारानंी काँगे्रसला सात प्रातंात अचधकारावर आिले त्या नंतर चदसून आली. सवस चठकािी 
म ख्यमंत्री ब्राह्मि झाले, यािा अथस ब्राह्मिािें राज्य स रु झाले. ब्राम्हि मतदारापेक्षा ब्राह्मिेतर संख्येने जास्त 
आहेत. पि ब्राम्हिाना ते चनवडून देतात व ब्राम्हि मंत्रीमंडळे अशी चनमाि करतात की त्याचं्याि हाती राज्य 
कारभारािी सारी सूते्र राचहली पाचहजेत. भारताला स्वातंत्र चमळालेि पाचहजे, स्वातंत्र्यच्या काळात राष्ट्रीय 
सरकार आले पाचहजे व राज्यकारभार लोकशाही तत्त्वावर िालला पाचहजे. मी स्वातंत्र्यासाठी सरकारशी 
झगडा करावयास तयार आहे. पि स्वातंत्र्यच्या काळात राष्ट्रीय सरकार व लोकशाही याचं्या नावाखाली 
भारतातील ब चद्धजीवी अल्पसंख्याकं लोक व ब्राम्हि हेि आता राज्य करिारे झालेले आहेत. या जाती जर 
राज्ययतं्रिा बह जन समाजाच्या चहताला दूर सारुन स्वतःच्या स्वाथासाठी व अचधकारासाठी राबचविार 
असतील तर या स्वातंत्र्याला, राष्ट्रीय सरकारला व लोकशाहीला कवडीिीही प्रकमत राहिार नाही, त्यापेक्षा 
सध्यािे सरकार प रवले. ते ब्राम्हिासाठी काही करीत नाही तर सवांसाठी चवशषेतः बह जन समाजासाठी करते. 

 
अशा अथािे भाषि बाबासाहेबानंी कापोरेशनच्या मानपत्राला उत्तर देताना केले ते भाषि इंग्रजीत 

होते, त्यािे वृत्तातं बऱ्याि पत्रानंी प्रचसद्ध केले होते, त्यापैकी एक मी खाली देत आहे. 
 

“MADRAS, Sept. 23 — The Governing class in this country is the Bramhin Community. The 1937 
elections resulted in our having Bramhin Prime Ministers in seven provinces with half the Ministry 
as Bramhin. If a National Government was formed and if it goes into the hands of the Governing 
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Class, do you really think that it will do better than the present Government of India which was 
criticized so much?” observed Dr. B. R. Ambedkar, Labour member with the Govt. of India 
replying to the Civic Address presented to him by the Madras Corporation last evening at the 
Ripon Buildings.  

 
NO OPPONENT OF NATIONALISM 

 
I am no opponent of Nationalism, Swaraj or Independence added Dr. Ambedkar, if it 

could be assured of that independence, education and welfare is promised to the Nation. I will 
certainly fight for Nationalism and Independance; but if all this long talk, tall philosophy is 
followed by nothing else than what we call “One-step-dance” and if it is confined to the 
governing class and political power is used to strengthen that community and disenfranelise the 
right of others. well the Govt. of India may not be established as it is being done now? 

 
The chief guest on arrival was received by the Mayor Commissioner and the councilor, 

there was a large gathering present. The member of the Congress Principal Party were 
conspicious by their absence. 

 
The address which was read out by Dr. Syed NijamathulIa, Mayor, was presented 

inclosed in a beautiful silver casket, Dr. Ambedkar was garlanded and introduced to the 
Councillors present. 

 
“It is a very kind thought on your part” said Dr. Ambedkar to have decided to present me 

this address of welcome to your city. I am not a resident of Madras, and having played no part in 
civic life as such, I have no claim on your consideration. None the less you have decided to 
present this address to me. I feel deeply grateful because it is something to which I cannot lay 
any claim. If I may refer to the fact and I do so without any spirit of controvercy or criticism, I read 
in the papers that this address was not voted unanimously and that there was some amount of 
dissent (Laughter). I refer to this because I feel that I should welcome the address all the more 
than I would have done if it was voted unanimously. Most of the acts which we do unanimously 
are either formal or acts which are nothing more than “convertional lies of civilisation” which we 
practically do every day and which have no meaning at all (cheers). It is an indication at any rate 
that there was a part of the corporation which was sincere and insistant on presenting me this 
address. 
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You have very kindly referred to my university careed, the work I have done as a teacher, 
lawyer and Member of the Bombay Legislative Council in terms which are to my mind somewhat 
extravagant. Let me assure you that I am not so vain as to believe that what you said is really my 
due. I make it that the language you have used is indicative of the great sympathy which you have 
for the cause in which I have laboured so long and that what you have said is really in support of 
the cause than of my own individual personality. 

 
NOT AN IDEAL BODY 

 
Reference has been made to the work of the Madras Corporation in respect of the slum 

clearance, food for the children of working classes It would not be appropriate. if I were to 
parade what the Government of India has done in this connection. However, just to ward off 
criticism that has been sometimes levelled against the Government of India that it is a very slow 
machine and grinds very slowly, I may say that the Government of India during the last few years 
has not been an ideal body waiting upon time to carry out some of the most necessary reforms 
which every Government is bound to perform. I wish to refer to a great piece of work which 
Government of India has done for the working population during the last few years. I would refer 
to the scheme of technical training which has imparted skill to unskilled men to the extent of 
68,000 people. There are three to four hundred training centres spread throughout India and it is 
our hope and aspiration that the scheme of technical training which we have built up will not be 
scrapped at the end of the war and that it would be a permanent part of the educational system 
of this country whereby children of the working classes who had no opportunity of reaching 
university education could have the opportunity of having better skill and thus improving their 
earning capacity (cheers). There are several pieces of legislation which the Government has put 
through during war. For instance, there is the provision of compulsory arbitration of industrial 
disputes. Hitherto the Government of India had no authority to prescribe terms and conditions of 
employment of workmen. It was only a matter for the private individual with nothing more than a 
private contract between a worker and employer to determine the wages and conditions of 
employment. Today we have a law where by if the Government of India was satisfied that the 
terms and conditions of employment were not satisfactory they had the authority to impose terms 
and conditions which they thought were right and proper. I hope that although this piece of 
legislation has emerged as a result of the war, it will not die with the war and that it would 
become a permanent of our legislation system in the country (cheers). What we have done, we 
are conscious, is indeed very small. But I do want the public to understand that the Government 
of India in the matter of legislation is not in a very happy position. 
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In the first place, a large part of the labour legislation is written the authority and 
jurisdiction of the provinces. It is they who are in a position to make labour laws. The authority of 
the Government is found in what is called the concurrent piece of legislation you are all aware that 
although the Government of India has been given a concurrent right to pass labour legislation, 
there is a definite provision in the Government of India Act that whether the legislation proceeds 
from provincial authority or form the concurrent jurisdiction of the Central legislature, the 
administration of labour is entirely in the hands of the provincial Government. Consequently .... 
when the Government of India thinks that it should undertake legislation through its concurrent 
powers of legislation, it has to consuIt the provincial Governments before it can do so. After all 
when the legislation is passed, it is to be carried out by the provincial Government and unless the 
Government of India has the prior consent of the provisional Government, it thinks, that there is 
no use of passing the legislations which the administrative bodies are not prepared to look at. 
These are our difficulties. Our legislative speed is not as fast as other people expect. But I would 
say and assure that the Government has no deadened heart. It is quick and is thinking of re-
organisation in labour matters (Applause). 

 
Maney people criticise the Government of India and I wonder whether it is worthwhile 

doing so. The Government of India may not have done much; But does it matter? To me, it 
seems, present it does not. After all, the question is whether the New Government of India has 
done or will not do, the question to my mind which we all call National Government will do better. 
Let me humbly submit that it is a far more crucial question that the question which we are all 
thinking about. I am quite prepared to admit for the purpose of argument, that the present 
Government of India may be taken as caretaker’s Government. “we are all looking forward to a 
new Government and the quest of questions which worries me is, will this National Government 
do better. I also express a certain degree of doubt We are all saying that once we are given a 
power, adult suffrage, we will have swept all evils make clearances put everybody on the 
boulevards so that they can walk erect as human beings. I entertain grave doubts. I have studied 
sufficiently the hastory of Europen Government and I have been one of those who has been 
completely disillusioned of the allegation that has sometimes been made that all human evils will 
disappear once a parliamentary Government is established based upon adult suffrage History 
gives no foundation and no support for a proposition on this kind. None whatever it seems me 
that we are suffering from certain disillusionments or asking false questions ourselves. It is right 
to say that whether you have adult suffrage, or not, or a framework of popular Government or a 
frame work of any other Government, there is inherent in every society in every country, two 
classes. the governing class and the subject class. Whether they come on the surface or whether 
they are hidden behind some kind of clouds, makes no matter. You give adult suffrage or any 
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kind of power or election what happens is this, The governing class is elected to govern, the 
subject class never gets a chance. Am I making a wide statement? I do not think so. There is a 
foundation for what I say.  

 
BRAHMIN DOMINATION 

 
Let us examine the results of the elections in 1937, we had the widest of suffrage, the 

results of elections and true votes. What happened? In the seven Congress provinces. I do not 
wish to speak about it — what I said then came to be true and the truth was that in this country, 
no matter what you do, you have got the Brahmin community as the Governing community 
(laughter). That came to surface. Nothing else did. In the seven provinces. we had Brahmin 
Prime Ministers. Half the Ministry was Brahmin in composition. I am not saying this as a matter of 
criticism, but I am only stating facts. If the elections proved anything, it proved only this; that in 
the heart of this country there was one community that was destined to be the governing class..It 
has come as the governing class. I do not think we should ask the question whether every 
country is not entitled to self-government but we should ask whether the governing class in any 
country has a sense of responsibility to that the Government of that country can be entrusted to 
the community. We have forgotten the fact that the right to the govern must be really decided in 
the ilght of the responsibility of the governing class. After all if the governing class is to govern, 
the question is, what is the outlook of that governing class, what is philosophy, what does it 
believe in. If you have a governing class which believes in what you care graded inequality, one 
on the top of the other which does not believe in inequality, and believes that man is not man and 
he must not be touched and that a certain class alone is entitled to education and property and 
not the other and that the latter is born servile and must die in servility, the question that I ask is 
this. If a National Government was formed and if it went in to the hands of the governing class, 
do you really think that the National Government will do better than the present Government of 
India? 

 
I am no opponent of a National Government. I am no opponent of Swaraj. I am no 

opponent of Independence. If I can be assured that I could have independence, education and 
welfare, which are promised to the nation I certainly will fight for independence, for nationalism 
for . . . . . . . . (cheers & applause). But if all this long talk. tall philosophy is followed by 
nothing else than what we call “One-step-dance” if it is confined to the governing class and if 
political power is used to strengthen that community and to disfranchise the rights of others, then 
the present Government of India may not be criticised so much as it is being criticised now .. 
(Loud applause)......” 
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(The Liberator, dated 24-9-1914 — Dr. Ambedkar on Reforms undertaken By Ceneral 
Government. Reply to Civic Address) 

 
बाबासाहेबानंी कॉपोरेशनच्या मानपत्राला उत्तर देताना जे सत्य वस्त स्ट्स्थतीदशसक स्पष्ट उद्गार काढले 

होते, त्याबद्दल मद्रास येथील काही चविारवतंानंी व दोन तीन वतसमानपत्रानंी बाबासाहेबानंा धन्यवाद चदले. 
बाबासाहेबाचं्या भाषिावर स्र्फ ट चलचहताना दी णलबरेटर या पत्राने शचनवार चद. २३ सप्टेंबर १९४४ च्या अंकातं 
बाबासाहेबाच्या प्रत्येक म द्ावर प्रकाश टाकिारी माचहती देऊन ते म दे्द जास्त स्पष्ट केले, आचि इतके स ंदर, 
सोपपचत्तक, म दे्दस द आचि सत्यान्वषेी भाषि केल्याबद्दल सदर पत्राने बाबासाहेबाचं्या भाषिािंी व सद्ग िािंी 
म क्त कंठाने स्त चत केली. त्या पत्रातील स्क ट चवशषे माचहतीने भरलेले असल्याम ळे मी ते येथे उद्धृत करतो. 

 
“AN OUTSPOKEN UTTERANCE” 

 
In presenting a civic address to Dr. Ambedkar last evening, Madras honoured itself, Dr. 

Ambedkar is the accredited leader of a great community, which has for centuries been deprived 
of the rights of ordinary citizenship. By his high attainments, his courageous leadership and 
outstanding equalities he bas proved himself to be a leader of worthy of respect by all irrespective 
of party differences over small matters. It is to be regretted therefore that a civic address to such 
a person should have been opposed by a political party — the Congress party and that its 
members should have refrained from attending the function. This attitude however is neither now 
nor surprising. A party that has always been guided by totalitarian methods and which has not 
been conspicuous for its appreciation of the decencies of public life and the amenities of public 
conduct, should not be expected to lose one opportunity to show its hostility to leaders of other 
schools of political thought We, however, feel with Dr. Ambedkar that the civic address was all 
the more eloquent of the regard in which he is held because it was free from the conventional 
lines of Civilisation.” 

 
In this reply to the address presented. Dr. Ambedkar spoke with refrosting candour and 

gave expression to views which are shared by the bulk of our countrymen. At a time when 
schemes of political reforms are being considered, when the goal of independence is being 
pressed, it is well to have a correct appreciation of the various factors that should be taken into 
consideration. It is but natural that under such circumstances, the lessons of the past should not 
he forgotten — particularly the lessons of the immediate past. Referring these lessons, Dr. 
Ambedkar observed, “In this country no matter what they did, the Bramhins were the governing 
community. They came to the surface and nobody else. In each of the seven provinces they had 
Bramhine Prime Ministers with half the ministry of Bramhins. The elections proved that in this 
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country there was only one community that was destined to be governing class and it came out 
as the governing class.” It will interest our readers to note that even when there was a change in 
the Ministry, it was always a Bramhine who was chosen as Prime Minister thus establishing the 
convention that it was only an Amurath that should succeed an Amurath. The setting up of the 
Congress Parliamentry Board was itself an ingenious way of ensuring that the time honoured 
governing class should exercise authority and control. Thus in the very choice of Congress 
Candidates it was not the Provincial Congress Committees that had the final voice but the 
Chairman of the Parliamentry Board. Nay, the presidents of the Provincial Committees even, had 
no say in the matter, but it was left to a Congress member like Mr. Rajgopalacharya to take these 
recomendations and obtain the final approval for the Parliamentry Board. Is it any wonder that 
under each circumstances, Non-Bramhins with any degree of independence and those who 
were not likely to prove themeselves docile and submmissive had no chance of being even 
nominated as candidates? Would it surprise any of our countrymen that under these 
circumstances a person like Dr. Ramalinga Reddy who was the leader of the Congress 
opposition in the previous legislative was not selected and was put into cold storage when 
hundreds of persons whose fame and name were hidden in the Congress archives suddenly 
found themselves in the limelight and were chosen as a candidates? 

 
If even in the selection of candidates the power was centred in the Parliamentary Boards. 

Is it any wonder that when it came a choice of Prime Ministers it was entirely left to a handful to 
decide? Naturally all the Prime Ministers were Bramhins. Mr. Rajgopalachari, Mr. Kher, Pandit 
Pant, Mr. Bardolai, Pandit Shukla etc. like genusomne — all had to be of the chosen race and 
they in turn saw it that the Ministry was atleast flity percent pure with members of the governing 
race. You may extend the franchise as much as you can, you may give adult franchise and you 
may even give adoloscents and even children the franchise, but what will come to the surface will 
be the governing race. Not only were nearly fifty percent of the ministry Bramhins but practically 
all the important portfolios with power and patronage must be in their hands and under their 
control. Thus to take our own presidency in to — Consideration. Finance, Police, Public 
Services, Revenue, Medicine and Public Health, Industries, Religious Endowments — in fact 
everything of importance had to be under their control. Over and above this, even over the few 
departments which were thrown as crumbs to the ilI-qualified Non-Bramhins, Muslims or 
Depressed Class Ministers, the Prime Minister had to exercise due control and direct and dictate 
the policy that had to be pursued. The procedure whereby all power was so effectively 
concentrated in the representatives of a small community was followed in the other six provinces 
as well and so once more under the guise of a democratic form of government, the wise rule of 
the successors of the Peshwas was continued. The inevitable result of such policy was the 
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further enslavement of other nationalities and the exercise of uncontrolled power and authority 
with the help of British administrators and Governors to put down such elements as may dare to 
raise their feble voices of protest. The abuse of the much condemned crimmal law — 
Amendment act to put down the so called Hindi agitators in this presidency, the installing of 
Vidya Mandir in the Central Provinces and Bombay furnish eloquent proof of the nature of the 
democracy that one should expect. 

 
The warning that Dr. Ambedkar has given is therefore, timely and essential “we ought to 

ask the question” says, l Whether the governing class in a particular country has a sense of 
responsibility. so that the government of the country can be entrusted to that country. We have 
all forgotten the fact that the right to govern must be decided in the light of the sense of 
responsibility of the governing class. What is the outlook of the governing class? What is its 
philosophy? What does it believed in?” Answering these questions, Dr. Ambedkar pertinently” 
observes, ‘If you have governing class which believe in graded inequality if it believes you must 
not touch another human being, if it believes that a certain class alone is entitled to education 
and not others. if it believes that one class alone is entitled to property and another class is born 
to be servile and to die in servility, if a national government was formed and if it went in to the 
hands of this governing class, do you think that such a national government will be better than 
the present government of India?” These doubts are by no means imaginary. They are on the 
other hand based on the bitter experience of the past and on the black prospects of the present. 
It is no use hiding the truth that the governing class has little or no sympathy for the masses. In 
words of great Dathos, their orators may speak with eloquence of a Burke or d Cobden, but their 
performance will give the lie direct to their eloquent offusions. Their interest in education is limited 
to the facilities available for their own community. Their fight for jobs will be most strenuous when 
the jobs are to benefit their kith and kin. Their plea for self government will be most vigorous. so 
long as it will help to keep their men in power. If there is no possibility of such a consumation, 
they will commit a somersault and ask for Section 93 to come into vogue. Dr. Shyam Prasad 
Mukherjee when he urged the British Government to overthrow the present Bengal Ministry and 
introduce Government under Section 93 was by no means expressing his personal views or 
wishes He is by no means the exception. And in framing of the future constitution, the different 
nationalities have to take these facts into consideration and see to it that the political future of 
India does not yield to them the Dead Sea fruit of servility and enthrone the governing class once 
more in authoritarian rule, “Dr. Arnberkar has rendered a great service to the cause of freedom 
and the future of India by his outspoken uttarances and we thank him sincerely for it.” 
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मद्रास कापोरेशनने बाबासाहेबानंा मानपत्र चदले. त्याबद्दल कापोरेनवर आचि त्या मानपत्राला उत्तर 
देताना बाबासाहेबानंी जे भाषि केले त्यावर मद्रासच्या फ्री पे्रस या पत्राने रचववार चद. २४–९–४४ च्या अंकात 
चवरोधी दृचष्टकोनातून टीका केली ही टीका “Dr. Ambedkar’s Antitics” या शीषसकाखाली प्रचसद्ध झाली 
होती. 

 
मानवतेच्या स खसंवधसनासाठी ज्या व्यस्ट्क्तंनी काहंी काये केलेली आहेत व ज्यािंा जगात नावंलौकीत 

झालेला आहे अशाि व्यक्तींना कापोरेशनने मानपत्र द्ाव,े इतरानंा देिे हे कापोरेशच्या इभ्रतीला न शोभिारे 
आहे. आंबेिकर हे अशा व्यक्तीपैकी नाहीत. ते सरकारिे हस्तक आहेत. आपल्या मालकािी स्त तीस्तोते्र गािे, 
हेि त्यािें म ख्य कायस होय. म्हिूनि त्यानंी सध्याचं्या साम्राज्यशाही प्रहदी सरकारिी बाजू माडंण्यािा 
हास्यास्पद प्रयत्न केला. प्रहदी सरकारने काम केले यािा पाढा त्यानंी वािला. पि सरकारने लोकासंाठी 
केलेली कामे चकती कमी व तात्प रत्या स्वरुपािी आहेत हे कापोरेशनच्या लक्षातं आलेले नाही. आंबेिकरना 
मानपत्र देण्यात कापोरेशनने आपले हंसे करून घेतले आहे. १९३७–३९ च्या काळातं काँगे्रसिे जे मंत्री चनवडले 
ते अमक्यातमक्या जातीिे म्हिून चनवडले नाहीत. ते जनतेच्या चवश्वासातील प्रचतनीधी म्हिून त्यािंी चनवड 
करण्यातं आली. ब्राह्मि व काँगे्रस याचं्या संबधंीिा दे्वश आपल्या भाषिातं प्रगट करुन आबेडकरानंी आपले खरे 
स्वरुप प्रगट केले. अशा आबेंिकरानंा मानपत्र देण्यातं कॉंपोरेशनने अप्रस्त तपिा व अडािीपिा दाखचवला, हे 
बरे झाले नाही. अशा अथािी ही टीका होती. मूळ इंग्रजी मजकूर मी येथे देतो. 

 
“Such of these Councillors of the Corporation of Madras who voted for the presentation 

of it civic address to Dr. Ambedkar cannot congratulate themselves either for their wisdom or 
sense of propriety that prompted their action. Such civic honours are generally intended to be 
given sparingly to very distinguished persons not merely because they have done great services 
to humanity and won universal renown. The recepients of such honours in turn are expected to 
have a due sense of propriety and proportion in the sentiment they express on the occasion. Dr. 
Ambedkar has rarely been known to possess such qualities and his reply to the civic address of 
the Madras Corporation was noted neither for its sanity nor for its appropriations. On the 
contrary, it was one more evidence of his usual aborrations. Problems connected with municipal 
administration and labour are many and the learned Doctor had no dearth of subjects to dilate 
upon. And yet he could think of nothing better than a pitiable defence of the Government of the 
day and a sort of unbridged communal tirade against the congress to suit the occasion. Evidently 
he thought it was his holy duty to enlighten the ignorant people of this benighted province upon 
the little known virtues of the present administration and the efficiency of the wonderful measures 
taken by it for the betterment of labour in this country. There is nothing strange in an obedient 
servant eulogising his master’s virtues, real and imaginary and Dr. Ambedkar is no ordinary Slave 
of the ruling bureaucracy. One of such measures which exites his administration is the scheme of 
technical training by which 68,000 men had been made into skilled workmen through 300 or 400 
training centres. What wonderful achievement for a population of 400 millions! In the same breath 
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he only hopes that such measures would not stop into the war times and that they would 
continue even after the war. In pre-war time as we have pointed out once before, institutions for 
technical training were negligible in the country and it is true that within the last 2 or 3 years their 
numbers were increased not as permanent factors but only to Subserve the immediate war 
purposes. Even while the learned Doctor is expressing such pious hopes, the process of 
reduction in the number of these institutions is going on. The introducting of the principle of 
arbitration in the labour disputes and legislation to better their conditions of service are other 
measures were expediated upon to prove the Governments worthiness. But he too has to 
confess that the almighty administration is powerless in the present state of affairs to pursue the 
matter further and to put such good things on a permanent basis as much of that work is under 
the jurisdiction of the Provincial Governments and even while the Centre has concurrentt 
jurisdiction it has to abide by the wishes of the local bureaucrates. What wonderful spirit of 
democracy rules the Government of India so as not to interfere at all with the discretion of the 
local Governments. 

 
The learned Doctor is certainly not behind anyone in his desire for a National Government, 

Swaraj or independence. Only he finds it impossible to visualise a better alternative for the 
present Government and herein lies the most wonderful part of his performance in his reply to the 
civic address. He takes for granted that in every country there are always two classes, namely, 
the governing one and the governed. But according to him in this country the former has always 
been and would ever be Brahmins and they would not care for those who can never have the 
chance to govern. He protects, that he is not making any wild statement when he asserts that in 
each of the seven Congress provinces we had a Brahmin Prime Minister with Brahmins forming 
half the Ministries. At any rate so far as Madras was concerned only three out of ten Ministers 
were Brahmins. Most of the legislators were other members of that much maligned community; 
and they were not unconscious of their communal rights. All the same, leaders of the Congress 
Parties in the legislatures and Ministers were chosen not because they happened to command 
the confidence of the people at large and their elected representatives most of whom were 
certainly not Brahmins, None of such Congress Ministries need be ashamed of their work. More 
than the Government or any other party, it is the Congress and its leaders who have done the 
greatest possible service under present day circumstances to the Depressed classes. With all the 
notorious shortness of public memories even Dr. Ambedkar cannot deny that his community got 
much more in the matter of representation to the legislatures from Congress leaders than from 
the Government. Whatever might have been the ancient habits and prejudices in the matter of 
treatment of Scheduled Classes, Congress leaders have been unceasing in their efforts to 
improve their condition and none can show a better record of work in that direction than Gandiji, 
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the foremost leader of the Congress. Not withstanding all the aderrations of Dr. Ambedkar and 
men of his ilk, the Depressed Classes know only too well on whom to rely for their salvation in 
future also. Even assuming for arguments sake that the condition of the community has not 
improved and that the attitude of the socalled governing classes has not changed from what it 
was in mediaeval times, it is pity, the learned Doctor is unable to visualise, that the governance of 
the country by some or other of its own people is any day mere conducive to safeguard the 
interests of its people as a whole then any administration by foreigners who cannot help having 
this own vested interest to subserve at the expense of the masses of that country. History would 
tell him that India under Mohammedan rule was more prosperous than now economically for the 
simple reason that the then ruling class who formed part of the people of the land and looked to 
its intersts without frittering away its resources for the benefit of others. Perhaps Dr. Ambedkar is 
not unaware of these obvious truths and if still he trots out the Brahminology as an argument 
against the attainment of freedom of India or formation of a National Government, he has no 
other go except to play the stale stunt as he has to dance to the tune of his Imperial masters”. 
(The Madras Free Press dated 24-9-44). 

 
शडे्यूल कॉ. रे्फ. च्या कायसकाचरिीिी बैठक मद्रास येथे शचनवारी २३ सप्टेंबर १९४४ ला भरली होती. 

अध्यक्ष रावबहादूर एन. णिवराज, M.L.A. (Central) हे होते. या बैठकीला बाबासाहेब आमंत्रिावरून हजर 
राचहले होते. बैठकीत ११ ठराव मंजूर करण्यात आले. शीख आचि म सलमान यानंा च्प्सच्या योजनेत ज्या 
अथाने अल्पसंख्याकं मानण्यात आले त्याि अथाने अस्पृश्य वगाला मान्यता द्ावी. कारि तो सवस शीख व 
म सलमान या वगाप्रमािेि अल्पसंख्याकं म्हिून जगतो. प्रहद स्थानच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नािंी चनरगाठं लौकर 
सोडचवण्याच्या दृचष्टने प्रहदंूनी या सरकारी मान्यतेला मान त कवावी. अस्पृश्यानंा कायदे मंडळे, चजल्हा ताल का 
बोडे, म्य चनसीपालीटीच्या, सरकारी खात्यातील (प्राचंतक आचि मध्यवती) नोकऱ्या, चशक्षि, वसाहती, 
औद्ोचगक व्यवसाय वगैरे बदल आर्मथक साहाय्य, यािंी सोय सरकारने करावी, आचि अस्पृश्यानंा स्वतंत्र 
राजकीय जीवन जगण्यािी तरतूद करावी अशा अथािे ठराव बैठकीत मंजूर झाले. या बैठकीिा वृत्तातं 
“Scheduled Castes Plea — Seperate Element” या मथळ्याखाली टाईम्स ऑर्फ इंचडयाच्या २५–९–
१९४४ च्या अंकात (पा. ५ सोमवार) आला होता. 

 
ऑल इंचडया शडे्यूल कास्टस् रे्फडरेशनच्या कायसकारी मंडळािी बैठक शचनवारी २३–९–१९४४ ला 

चतसऱ्या प्रहरी रावबहादूर एन. णिवराज याचं्या रायंपेटा, मद्रास, येथील घरात भरली होती. २३ पैकी १८ 
सभासद उपस्ट्स्थत होते. अध्यक्ष चशवराज होते. बाबासाहेब खास आमंत्रिावरून उपस्ट्स्थत होते. बैठचकत 
खालील ठराव मंजूर झाले. १) गाधंीजी यानंा व्हॉईसरायने १५-८-४४ ला पत्र पाठचवले होते. अस्पृश्य वगस हा 
प्रहदी समाजािा महत्वािा व चनराळा भाग आहे, आचि स्वातंत्र्यािी देिगी भारताला देण्याच्या अगोदर त्या 
वगािी संमती घेतली जाईल असे सदर पत्रात व्हाईसरायने मत प्रदर्मशत केलेले आहे. असा प्रिार काही 
वतसमानपते्र करीत आहेत. अस्पृश्य वगस हा स्वतंत्र व अगदी वगेळा वगस आहे, आचि तो धार्ममक दृष्टीने अल्पसखं्य 
आहे. च्प्सच्या योजनेप्रमािे हे मत खरे आहे. भारताला स्वातंत्र्य लौकर चमळचवण्याच्या दृष्टीने हे खरे मत सवस 
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राजकीय पक्षानंी व चवशषेतः प्रहदंूनी मान्य केले पाचहजे. तरि प्रहदू व अस्पृश्य समाज याचं्यात परस्पराबद्दल 
स्नेहभाव राहील. अस्पृश्याचं्या संमतीचशवाय भारताला स्वातंत्र्यािी देगिी देण्यात येिार नाही, असे चब्रचटश 
सरकारने जाहीर केलेले आहे व त्याला व्हॉईसरॉयने जाहीरपिे पाप्रठबा चदलेला आहे, याबद्दल कायसकारी 
मंडळाला आनंद होत आहे. 

 
२) घटनात्मक संरक्षि व तरतूदी–भारतािी जी राज्यघटना (अ) अस्पृश्याचं्या संमतीचशवाय तयार 

करण्यात येईल, व (ब) तीत अस्पशृ्य वगस हा स्वतंत्र आचि अगदी वगेळा वगस आहे, असे मान्य करण्यात आलेले 
आहे. (क) राज्यघटनेत खालील योजनािंी तरतूद केली पाचहजे. 

 
(१) अस्पशृ्याचं्या द य्यम आचि उच्च चशक्षिाला मदत देण्यासाठी प्राचंतक व मध्यवती सरकार याचं्या 

अंदाजपत्रकातं काहंी ठराचवक रक्कम नमूद करण्यात आली पाचहजे, (२) अस्पशृ्याचं्या वसाहती चनमाि 
करण्यासाठी वसाहत अचधकारी नेमिे व त्या वसाहतीसाठी स्वतंत्र राखीव जचमनी ठेविे, याबद्दल प्रत्येक 
सरकार जबाबदार असले पाचहजे (३) कायदेमंडळ, राज्यकारभारािे कायसकारी मंडळ, नगरपाचलका व 
स्थाचनक स्वराज्यसंस्था, पस्ट्ब्लक सर्मवस कमीशन सरकारी नोकऱ्या, यातं अस्पशृ्यानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या 
प्रमािातं आचि त्याचं्या प्रगतीसाठी भरपूर राखीव जागा ठेविे, ही प्रत्येक सरकारिी जबाबदारी समजली 
पाचहजे. (४) वरील तरत दी घटनेच्या प्रम ख तरत दी म्हिून समजाव्यात, आचि त्यात रे्फरर्फार करण्यािा हक्क 
कोित्याही सरकारला नसावा. (५) या तरत दािंी अंमलबजाविी कशी होते याबद्दल देखरेख करण्यासाठी, 
एक अचधकारी–ऑचडटर जनरलच्या दजािा (१९३५ च्या कायद्ाच्या १६६ कलमान्वये)–नेमण्यात यावा. 
त्याने आपला अहवाल सरकारला सादर करावा; आचि ग न्हेगार अचधकाऱ्यानंा बडतर्फस  करण्यािा त्याला 
अचधकार असावा. (६) जातीय प्रश्नािंा उभय पक्षाला चहतदायक असा लौकर चनकाल लाविे इष्ट आहे. 
तथाचप, गाधंी व जीना हे प्रहद  म सलमानाचं्या प्रश्नासंबंधी जी ग प्त खलबते करीत आहेत ती मंडळाला नापसतं 
आहेत. जातीय प्रश्न अशा काही रीतींनी सोडचवण्यािा खटाटोप करिे, हे कोिाही जातीला ं चहतवाह नाही, 
याम ळे जातीजातीत अचवश्वास वाढेल. सवस जातींनी चमळून आपआपल्या चहतािी बाजू माडूंन त्याबद्दल चनिसय 
घेिे, ही पद्धत सवस जातींना मान्य होईल व त्यािपद्धतीने जातीय प्रश्न सोडचवले पाचहजेत असे मंडळािे ठाम 
मत आहे. 

 
३) णनवििुका : 

 
१) १९३५ च्या कायद्ान्वये ज्या चनवडि का झाल्या त्यावरून अस्पृश्यानंा बाधक संय क्त मतदार संघ व 

राखीव जागेबद्दलिा अन भव आलेला आहे. राखीव जागेवर प्रहदू आपल्या हातातं बाह ले म्हिून वाग ूइस्ट्च्छिारे 
अस्पृश्य उमेदवार चनवडतात व मताचधक्याने चनवडून आितात. याम ळे अस्पृश्याचं्या खऱ्या प्रचतचनधीला 
चनवडि कींत यश चमळत नाही. म्हिून मंडळािी अशी मागिी आहे चक संय क्त मतदार संघ व राखीव जागा ही 
पद्धत बंद करावी व स्वतंत्र मतदार संघािी पद्धत अंमलात आिावी. 

 
२) संसदीय राज्यकारभारािी पद्धत प्रहद स्थनातं िालू करिे जरी जरूर आहे. तरी त्या पद्धतीतील 

अस्पृश्याचं्या चहताला बाधक असिारे धोके डोळ्याआड करता ं येत नाहीत. या पद्धतींत बह संख्य जमात 
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राज्ययतं्रिा काबीज करते व ती अल्पसंख्य जमातीच्या चहताबद्दल उदास असते. म्हिनू अनेक जाती असलेल्या 
या प्रहद स्थान देशाला संसदीय राज्य कारभारािी पद्धत लाग ूकरिे इष्ट नाही. या देशातील सवस जातींनी मान्य 
केलेली राज्यपद्धति स रू करिे इष्ट होईल.  
या मंडळािी अशी मागिी आहे चक प्राचंतक व मध्यवती सरकारिी घडि प ढीलप्रमािे असली पाचहजे 
त्यािप्रमािे अस्पृश्यानंा जादा सवलती असाव्यात. 

 
अ) बह संख्य व अल्पसंख्य जातीतील चनवडून आलेल्या प्रचतनीधीनी एकमताने चनवडलेल्या व बदलता 

येिाऱ्या प्रचतनीधीिे मंत्रीमडंळ असाव े अल्पसंख्याकंािे मंत्री अल्प संख्याकंाच्या प्रचतचनधींनी याि पद्धतीने 
चनवडावते. 

 
ब) म सलमानानंा नोकऱ्यामंध्ये जो चहस्सा चमळेल तेवढाि चहस्सा अस्पशृ्यानंा चमळावा. यािी तरतूद 

राज्यघटनेत असावी 
 

४) भावी संरक्षि : 
 
स्वराज्यप्राप्तीनंतर सविस प्रहद ंच्या हातात सवाचधकार येथील व ते अस्पृश्यानंा परोपरीने छळतील व 

नाडवतील. त्याचं्या या भावी त्रासापंासून अचलप्त रहाव ेव स्वतःिी सामाचजक, आर्मथक व शकै्षचिक स धारिा 
करावी, यासाठी अस्पृश्यानंा सविस प्रहद पासून दूर असलेल्या सरकारी जागेत वसाहती करिे ्मप्राप्त आहे. 
यासाठी हे मंडळ अशी मागिी करते की घटनेमध्ये खालीलप्रमािे तरतूद केली पाचहजे. १) अस्पृश्यािंी स्वतंत्र 
गावं ेस्थापन करिे व तेथे आसपासच्या गावंातील अस्पृश्यानंा रहाण्यास नेिे. २) या नव्या वसाहती चनमाि 
करण्यासाठी वसाहत मंडळािी नेमिूक करिे. ३) जेथे जेथे स पीक जचमनी असतील व अगर नव्या जचमनी 
चनमाि करता येतील त्या जचमनी या वसाहत मंडळाने चवश्वस्त म्हिून ताब्यात घ्याव्यात व त्यािा नव्या 
वसाहती स्थापण्यासाठी उपयोग करावा. (४) वसाहत मंडळाला लँड ऑचिचझशन ॲक्टच्या अन्वये खाजगी 
मालकीच्या जचमनी वसाहतीसाठी ताब्यात घेण्यािा हक्क असावा. (५) मध्यवती सरकार या वसाहत मंडळाला 
दरसाल पाि कोटी रुपये वसाहतींिा कायस्म प रा करण्यासाठी देईल, अशी घटनेत तरतूद असावी. 

 
५) डॉ. आंबेडकर हेि अस्पशृ्यािें एकमेव व खरे प्राचतचनधीक प ढारी आहेत. त्याचं्यावर आमिा संपूिस 

चवश्वास आहे. अस्पृश्याचं्या चहतासबंंधीिी बोलिी कोिा प ढाऱ्याशंी, पक्षाकं्षी अगर सरकारशी करण्यािा र्फक्त 
िॉ. आंबेिकर यानंाि अचधकार व हक्क आहे; व या बाबतीत आमिा त्यानंा संपूिस पाप्रठबा आहे. 

 
६) मंिळाची पुढील बैठक कलकत्त्यात भरणवली जाईल : 
 
रे्फडरेशनच्या मंडळाने जे ठराव मंजूर केले ते ध्येयवादी दृष्टीने पहातंा इष्ट नसले तरी व्यावहारीक 

दृचष्टने आचि अस्पृश्याचं्या चहताच्या दृचष्टने उत्तम असे वाटतात. असे मत मद्रास येथील दी कहदु या पत्राने 
मंगळवार चद. २६–९–४४ च्या अंकात “Future of Scheduled Caste.” हे स्र्फ ट चलहून आपले मत व्यक्त 
केले. अस्पृश्यानंी पूवीच्या द ःखदायक सामाचजक घटनािंा वळेोवळेी उद्घोष करून प्रहद  समाजाला चिडचविे 
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आचि आपले स्वतंत्र राजकीय अस्ट्स्तत्व रहाव ेअशी सरकारला मागिी करिे, याबद्दल सदर पत्राने नाक 
म रडले. अस्पृश्याचं्या या वागि कीने चब्रचटश सरकारला भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीत टाळाटाळ 
करायला सबब चमळते व यातं सवस देशाबरोबर अस्पृश्यािेंही न कसान आहे. असे मत प्रदर्मशत करून सदर 
पत्राने बाबासाहेबानंा चवनंती केली की, त्यानंी या बाबतीत, दृष्टीकोन बदलावा. 

 
एम्. अँड. एस् एम् रेल्व ेईम्प्लॉईज य चनयनने बाबासाहेबानंा पेराबं र येथील आपल्या किेरीत शचनवारी 

२३–९–१९४४ ला संध्याकाळी मानपत्र चदले. अध्यक्ष श्री. सी. कृष्ट्िमूतती होते. श्री. णिवसुब्रम्हणनयम यानंी 
मानपत्र वािले. या य चनयनमध्ये जे अस्पृश्य कामगार होते त्याचं्यातरे्फ द सरे मानपत्र देण्यातं आले. ते 
अध्यक्षानंी वािले. 

 
दोन्ही मानपत्रानंा उत्तर देतानंा बाबासाहेब म्हिाले, मद्रास प्रातं हा ख ळ्या धार्ममक समजूतीिा 

बालेचकल्ला आहे. पि आज येथे ज्या कामगार लोकाचं्यातरे्फ ही सभा भरचवलेली आहे त्यातं चिस्ती य रोचपयन, 
अँग्लोइचंडयन, प्रहदू, म सलमान, अस्पृश्य चिस्ती अस्पशृ्य वगैरे मजूर व अचधकारी आहेत. यावरू हेि चसद्ध 
होते कीं, दाचरद्र ही या सवांना एकत्र बाधंिारी दोरी आहे. त म्ही सवस कामगार एकज टीने राचहला तर त म्हाला 
आपले सध्यािे दाचरद्र्यािें चजिे नष्ट करण्यािे मागस िोखाळता येतील. महाय द्ध संपल्यानंतर भारताला जादा 
राजकीय हक्क चमळिार आहेत; याबद्दल वाद नाही. पि ते हक्क सवसस्वी द सऱ्याचं्या हातातं न जाता त्यातं 
मजूरािंाही मोठा चहस्सा असला पाचहजे. कारि हातात राजकीय सत्ता असली की कोित्याही वगाला आपली 
सवांगीि प्रगती घडवनू आिण्यास मदत होते. म्हिून कामगार वगाने रेड य चनयनच्या िळवळीला साभंळता 
साभंळता भारताला जे राजकीय हक्क चमळिार आहेत ते वसाहतीच्या स्वराज्यािे असावते अशी िळवळ केली 
पाचहजे., भारताच्या घटनेत कामगारािें जे खास हक्क नमूद केले जातील त्यातं राजकीय हक्कानंा प्राधान्य चदले 
पाचहजे मध्यवती कायदे मंडळात ५० टके्क आचि प्राचंतक कायदेमंडळात ३० टके्क जागा कामगारासंाठी राखून 
ठेवल्या पाचहजेत. यासाठी त म्ही िळवळ करा. मजूर खाते माझ्याकडे आहे. ते मला स व्यवस्ट्स्थत करावयािे 
आहे. मजूरािें जास्तीत जास्त कल्याि करिे, हेि माझे ध्येय आहे. 

 
अस्पृश्य मजूरानंा उदे्दशून बाबासाहेब म्हिाले, रेल्व,े पोस्ट आचि तारयंत्र खात्यात १३ टके्क जागा 

राखण्यािे मध्यवती सरकारने ठरचवलेले आहे. पि अस्पशृ्य वगाच्या चशक्षिािी प्रगती पहाता ८·१/३ टके्क जागा 
अस्पृश्य वगाच्या वाट्याला येतात. तरी अस्पृश्य वगात चशक्षिािी प्रगती झपाट्याने व्हावी आचि या १३ 
टके्कवारीिा भरपूर र्फायदा समाजाला चमळावा.  

 
श्री. आर. िी. मेनािप, जनरल, मनेॅजर, एम अँड एस रेल्व े यानंी बाबासाहेब आभार मानले. िॉ. 

बाबासाहेब आंबेिकर हे मजूरािें चहतकते आहेत, अशा अथािे त्यािें भाषि होते. 
 
श्री. एस. फ्ॉक्न्सस, से्ेटरी. तामीळनाड चडपे्रस्ड क्लास चिश्चनस असोचशएशन, चत्रचिनापल्ली, यानंी 

ग रुवारी (२२ सप्टेंबर) बाबासाहेबाचंी भेट, मद्रास रेल्वे स्टेशनमध्ये बाबासाहेबाचं्या सलूनमध्ये घेतली होती. 
त्यानंी चखस्ती अस्पृश्य कामगार आचि प्रहद  अस्पृश्य कामगार याचं्यात र्फरक करण्यात येतो व त्याम ळे चखस्ती 



 अनुक्रमणिका 

अस्पृश्य कामगारािें र्फार न कसान होत िालले आहे. प्रहद  अस्पृश्य कामगार आचि चखस्ती अस्पृश्य कामगार 
यानंा समान सवलती असाव्यात, अशी त्यानंी भाषिात चवनंती केली. 
(The Mail, Madras, 24-9-44, The Liberator, 25-9-44 and The Hindu, 26-9-44)’. 

 
ताडेपचल्लग डम् या शहराला बाबासाहेब जेव्हा ं भेट देतील तेव्हा ं त्यािें भव्य स्वागत करण्यािे तेथील 

अस्पृश्य वगांनी ठरचवले राजमहेंद्री शहरात बाबासाहेब जेव्हा येतील तेव्हा ं त्यानंा मानपत्र देण्यािा चनिसय 
तेथील म्य चनचसपल कौस्ट्न्सलने घेतला. (The Hindu, 26-9-44) ग डीब डा येथे जेव्हा ंबाबासाहेब येतील तेव्हा 
त्यानंा मानपत्र देण्यािा चनिसय म्य चनचसपल कौस्ट्न्सलने घेतला. (The Hindu, 1-10-44) 

 
मद्रास येथील मेमोचरयल हॉल, पाकस  टाऊन, येथे रचववार चद. २४–९–४४ रोजी संध्याकाळी 

अस्पृश्यािंी प्रिंड जाहीर सभा झाली. अध्यक्ष रावबहादूर एन. णिवराज होते. यासभेत बाबासाहेब आले तेव्हा 
लोकानंी उठून त्यािें प्रिंड टाळ्यानंी व जयघोषानंी स्वागत केले. अध्यक्षानंी बाबासाहेबाचें स्वागत करिारे 
भाषि केले. त्यानंा या सभेत (१) मद्रास आचद द्रवीड वकस सस असोचसएशन. (२) साऊथ इंचडयन ब चद्धस्ट 
असोचसएशन व (३) शडे्यलू कास्ट रे्फडरेशन ऑर्फ दी चसव्हील अँड चमलीटरी स्टेशन, बंगलोर (४) मद्रास 
शडे्यूल कास्टस स्टूडंटस असोचसएशन (६) आंध्र प्रॉस्ट्व्हस्ट्न्सयल शडे्यूल कास्टस वलेरे्फअर असोचसएशन आचि 
इतर संस्थातंरे्फ मानपते्र देण्यािा समारंभ झाला. एका तरुिाने बाबासाहेबानंा भगवान ब द्धािे स ंदर रंगीत चित्र 
अपसि केले. मानपत्राबद्दल आभार मानून बाबासाहेबानंी या सभेत भाषि केले त्यातं त्यानंी प्रचतपक्षानंा प्रक्षोभक 
वाटिारी पूवीिी काहंी माचहती साचंगतली या भाषिािे वृत्तातं दी प्रहद  आचि दी मेल (२६–१–४४) या 
मद्रासमधील पत्रानंी प्रचसद्ध केलेला होता. त्या वृत्तावंरून बाबासाहेबाचंा सदर भाषिािा सारंाशं मी येथे देत 
आहे. 

 
मी मद्रासला आल्यानंतर येथील जनतेने माझे मोठ्या प्रमािात व अनेक चठकािी स्वागत केले हे पाहून 

मला आनंद झाला. एरवी सविस प्रहद  व काँगे्रस पक्षीय लोक मला पाण्यातं पहातात. माझा पािउतारा 
करण्यािा एकही प्रसंग ते दवडत नाहीत तसा आताही त्यानंी दवडलेला नाही पि माझे जे इतरानंी प्रिंड 
स्वागत केले त्याप ढे ही हीन अंतःकरिाच्या लोकािंी कोल्हेक ई म्हिजे ‘नगाऱ्याप ढे चटमकीिी घाई’ असा 
प्रकार झाला. 

 
भारतात राजकीय के्षत्रात आज जी कोंडी चनमाि झालेली आहे ती काँगे्रस व इतर राजकीय पक्षािे 

प ढारी याचं्या भ्रममूलक चविारसरिीम ळे आचि नालायकीम ळे झालेली आहे. मद्रासिे रचहवाशी श्रीणनवास 
िास्त्री हे काहंी चदवसापूवी म्हािाले की, आंबेिकराने गाधंीजीवर वळेोवळेी टीका केली. गाधंीजी म्हिजे 
राष्ट्रािा आत्मा त्याचं्याप ढे आंबेडकर म्हिजे कः पदाथस. जेव्हा ं जेव्हा ंआतंरराष्ट्रीय पचरषदेत भारतािा प्रश्न 
िर्मिला जाईल तेव्हा ंतेव्हा ंआंबेिकरला त्या पचरषदेत भाग घेऊ देऊ नये. गाधंीजी आचि िास्त्री यानंी द सऱ्या 
वत सळ पचरषदेच्या वळेी १९३० सालात लंडनमध्ये कोिते कोिते घािेरडे व राष्ट्रघातकी प्रकार केले, यािी 
माचहती त म्हापं ढे ठेवली म्हिजे हे सविस प्रहदू मला का ंचशव्याश्राप देतात, यािा उलघडा होईल. 
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मी वत सळ पचरषदेत अस्पृश्याचं्या राजकीय हक्कािंी मागिी केली ती एका भचूमकेवरून, ती भचूमका 
म्हिजे राजकीय के्षत्रात अस्पृश्य वगस हा प्रहद  समाजापासून अलग असा चनराळा भाग असावा. हेत  हा चक, 
अस्पृश्य वगस राजकीय दृष्टीने प्रबळ झाला तर तो प्रहदूतील इतर जातींना व इतर अप्रहदू समाजाला आपल्या 
राजकीय हक्कामं ळे म ठीत ठेव ूशकेल व तो स्वतः आत्मप्रगती करून घेऊन इतर समाजाच्या दजाला जाऊन 
पोहोिेल. माझ्या या भचूमकेम ळे गाजंीजी व इतर प्रहद प्रचतचनधी याचं्या अंगिा चतळपापड उडाला. माझी भचूमका 
हािून पाडण्यासाठी त्यानंी म स्लीम प्रचतचनधींशी ग प्त खलबते केली. त्यानंी म सलमानानंा साचंगतले त मिे १४ 
म दे्द मी काँगे्रसला मान्य करावयास भाग पाडतो; पि त म्ही अगोदर अस्पृश्यािंा राजकीय हक्कानंा जो पाप्रठबा 
देता तो काढून घ्या. या बाबतीत गाधंी व म सलमान याचं्या वाटाघाटीनंतर एक ग प्त करार झाला; त्यािी प्रत 
मज जवळ आहे. परंत  सागंण्यास आनंद वाटतो की, ठरल्याप्रमािे म सलमानानंी अस्पशृ्याचं्या राजकीय हक्कानंा 
द सऱ्या वत सळ पचरषदेत चवरोध केला नाही. याप्रमािे गाधंीजींची र्फचजती झाली. त्यािंी र्फचजती द सऱ्यादंा 
झाली. गाधंीजीने असे मत पचरषदेत माडंले की, प्राचंतक स्वायतत्ता आचि मध्यवती (रे्फडरल) संय क्त सरकार 
भारताला चदले तर काँगे्रस त्यािे स्वागत करील. तेव्हा ंमी गाधंीना चविारले, हे मत माडंण्यासाठी काँगे्रसने 
त म्हाला अचधकार चदलेला आहे काय? तेव्हा ं ते म्हिाले. हे माझे वैयस्ट्क्तक मत आहे. पि ते मी काँगे्रसला 
स्ट्स्वकारण्यास लावीन. चतसरी र्फचजतीिी वळे म्हिजे, गाधंीजीनी पचरषदेत असे मान्य केले की, मध्यवती 
सरकारातं संस्थाचनकानंा आपले प्रचतचनधी पाठचवण्यािा हक्क असावा. या गाधंीजीच्या मताबद्दल मी चवरोध 
दाखचवला व त्यानंा चविारले, हे मत त म्ही कोित्या तत्त्वावर अगर अचधकाराच्या द्वारे प्रगट केले. त्यानंी उत्तर 
चदले नाही. गाधंीजी प्रमािे श्रीणनवास िास्त्री व सपू्र यानंी भारताला संय क्त (रे्फडरल) सरकार द्ाव ेअशी 
मागिी केली तेव्हा ं चब्रचटश मंत्रीमंडळीतील मंत्र्यानंा आनंद झाला हे एवढ्यश्या लहान राजकीय हक्कावर खूष 
चदसतात असे ते म्हिाले. िास्त्री हे बोलूनिालून चब्रचटशािें हस्तक आहेत हे सवांना माचहती आहेि. ते 
चब्रचटशानंा न द खवता जेवढे कमीतकमी राजकीय हक्क मागता येतील तेवढे मागत आलेले आहेत. मी त्याचं्या 
या मागिीला चवरोध केला. भारत वसाहत राज्याला योग्य आहे व तीि राज्यघटना (डोचमनीयन स्टेटसिी) 
देण्यात यावी, अशी मी मागिी केली, चतच्या प ष्ट्ट्यथस मी तकस श द्ध व माचहतीपूिस भाषि केले. गाधंीजी अगर 
िास्त्री यानंीि भारताच्या राजकीय प्रगतीिा गाडा ख ंटाचवला. मी नाही! या प्रगतीला चजतकी गती चमळेल 
चततकी देण्यात यावी, असा मी वत सळ पचरषदेत प्रयत्न केला. आचि आपल्या मूखसपिानें देशाच्या राजकीय 
प्रगतीिा खून करिारे हे देशद्रोही देशभक्त म्हिून देशात वावरतात व लोक त्यानंा खादं्ावर घेऊन नाितात, 
आचि लोक मला देशद्रोही म्हितात! केवढे हे ऐतहाचसक असत्य!! 

 
मी वत सळ पचरषदेत जी भचूमका घेतली ती च्प्सच्या योजनेन नमूद केलेली आहे. चतला उदे्दशून 

व्हाईसरॉयने आपले मत एका चनवदेनात मागे व्यक्त केले. त्या बद्दल काँगे्रस पक्षानंी आरडाओरडा केली की, 
अस्पृश्य वगस हा प्रहद समाजापासून राजकीय दृष्ट्ट्या वगेळा वगस नाही. आम्ही अस्पशृ्य वगेळे राचहलो तरि 
आमिा चनभाव लागेल. यािा अथस हे चवरोधक असा करतात की, आम्ही स्वातंत्र्याला चवरोध करतो. भारताला 
स्वातंत्र्य चमळाव,े ही आमिीही मागिी आहे. पि ते स्वातंत्र्य अस्पृश्याचं्या चहताला बाधक होिार नाही अशी 
अगोदर तरतूद झाली पाचहजे, अशी आमिी भचूमका आहे. नाही तर, स्वातंत्र्य चमळाले आचि सारा कारभार 
वरच्याचं्या हाती गेला तर आमिे हाल क त्रा खािार नाही असे होतील, अशी आम्हाला चभती वाटते. म्हिूनि 
आमिी मागिी आहे की, चब्रचटशानंी भारताला स्वातंत्र्य द्ाव ेआचि राज्यघटनेत अस्पृश्याचं्या स्वतंत्र राजकीय 
आस्ट्स्तत्वािें कलम नमूद कराव ेआचि त्यानंा भरपूर राजकीय हक्क द्ावते, की ज्या योगे ते लौकरि आपली 
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स धारिा घडवनू आि ूशकतील आचि इतर समाजाच्या माडंीला माडंी लावनू बसू शकतील. यात त म्हाला 
कसला देशद्रोह चदसतो? गाधंी–जीना वाटाघाटीवरून आम्ही काय बोध घ्यावा? या वाटाघाटी करण्याच्या 
अगोदर गाधंींनी इतर अल्पसंख्याकं जातींच्या प ढाऱ्याशंी चविारचवनीमय केलेला नव्हता. त्यानंा वाटते की, 
अस्पृश्य, चिस्ती, शीख, वगैरे अल्पसंख्याकं जातींच्या जातीयवादात काहीि संबंध नाही. त्यानंा वाटते की 
जातीयवाद म्हिजे प्रहद  व म सलमान या दोघािेंि भाडंि. राजकीय के्षत्रातं जो जातीयवाद उत्पन्न झालेला 
आहे त्या वादाशी सवस अल्पसंख्याकं जातींिा संबंध येतो. म्हिून त्याचं्याशी अगोदर चविारचवनीमय करून 
गाधंीनी जीनािी बोलिी केली असती तर त्यानंा सवांिा पाप्रठबा चमळाला असता. ही बोलिी चर्फसकटली, ही 
गोष्ट वगेळी. पि जर ती यशस्वी झाली असती. तर त्यािें चनष्ट्कषस अल्पसंख्याकं जातींना मान्य करता आले 
असते काय? चनदान अस्पृश्यानंी तरी ते मान्य केले नसते. म सलमानानंा ख ष करण्याकचरता ंगाधंीजी जीनानंा 
जे जे काहंी जादा देिार ते अस्पृश्याचं्या वाट्यातूंनि,! मग आम्ही ते कसे मान्य करंू? अस्पृश्यानंा प्रहदी 
राजकारिात नेस्तनाबूद करिे, हेि गाधंींिे ध्येय आहे त्यासाठी अस्पृश्य लोक सतत झगडत राहतील. 

 
अस्पृशानंा माझे वळेोवळेी हेि सागंिे आहे की त म्ही राज्यकते होण्यािी महत्वाकाकं्षा बाळगा व ती 

सर्फल करण्यासाठी रातं्रचदवस प्रयत्न करीत रहा. यासाठी त म्ही कोिाच्या मदतीिी वाट पाहू नका. चब्रटीश 
सरकारवर अगर कोिा राजकीय पक्षावर अवलंबनू राहू नका स्वतःच्या चहमतीवर, सामर्थ्यावर त म्ही आपली 
संघटना, मतभेद चवसरुन तयार करा. एक झेंडा व एक पक्ष त म्ही त म्ही साऱ्या भारतात उभा केला तर त म्ही 
भारतािे राज्यकते होऊ शकाल! हा एक पक्ष म्हिजे रे्फडरेशन! प्रहदी राज्यघटना तयार करण्यात चब्रटीशानंी 
अप्पृश्यानंा बाजूला सारले तर ती घटना अस्पृश्यानंा मान्य होिार नाही. 

 
सविस प्रहदूना मी असे जाहीरपिे सागंतो की, त म्ही आमिा दोन तीन हजार वष ेछळ केलेला आहे. तो 

आम्ही चवसरतो पि त म्ही तो प ढे िालू करण्यािा जो द ष्ट डाव िालचवलेला आहे तो आम्ही हािून पाडू. त म्ही 
स्वातंत्र्यासाठी लढला. त म्ही स्वाथसत्याग केला. आम्हीही स्वातंत्र्यासाठी लढू. अनंतरीतीने स्वाथसत्याग करू व 
स्वातंत्र्य चमळव.ू पि नंतर आमिा काय स्ट्स्थती होिार, यािी जािीव आम्हाला आहे. ती त म्हाला नाही. १९१६ 
साली आयलंडच्या स्वातंत्र्यािा प्रश्न चविारासाठी आला तेव्हा त्या देशातंील कॅथोलीक लोकािंा प ढारी (रेमंि 
याने), प्रॉटेस्टंट लोकािंा व आयलसडिा प ढारी सर एिविप कासपन यानंा स िचवले की, त म्ही स्वातंत्र्याला 
पाप्रठबा द्ा आम्ही त म्हाला ज्यादा संरक्षक हक्क देतो. तेव्हा ंकासपनने उत्तर चदले, “त मच्या ज्यादा हक्कानंा आम्ही 
ठोकराने उडचवतो. त मिे आमच्यावर राज्य नको.” ही भचूमका अस्पशृ्यानंा घेता आली असती पि ती त्यानंी 
घेतलेली नाही. त म्ही आम प्रहद  लोक खरोखर देशभक्त असता तर अस्पृश्यािे हे प्रश्न त म्ही उत्पन्न होऊि 
चदले नसते. पि त म्ही खरे देशभक्त नाही. देशभक्तीच्या नावाखाली त म्हाला िात वसण्यािे राज्य आिावयािे 
आहे. भावी इचतहास त म्हाला खरोखरीि देशद्रोही ठरवील, प्रहदी राज्यघटना तयार करण्यात अस्पृश्यानंा 
त म्ही समानतेने जवळ करा नाही तर त मच्या देशद्रोहीपिािी जगात छी : थू : होईल. 

 
असा बाबासाहेबाचं्या भाषिािा साराशं होता. भाषिानंतर टाळ्यािंा प्रिंड कडकडात व ‘जयभीम’ 

आंबेिकर कझदाबाद वगैरे जयघोषिािंा जल्लोष झाला. पे्रक्षकात हजारो लोक इंग्रजी न समजिारे होते. 
त्याचं्यातरे्फ काहंी गृहस्थानी तामीळमध्ये भाषि करून चवनंती केली की बाबासाहेबाचं्या भाषिािा गोषवारा 
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ताचमळीमध्ये सागंावा. तेव्हा ंअध्यक्षानंी ख लासा केला की या भाषिािा अन वाद, आम्ही लौकरि प्रचसद्ध करु व 
मोर्फत वाटू तेव्हाहंी टाळ्यािंा कडकडाट झाला. 

 
मेल पत्राने (२६–९–४४) बाबासाहेबाचं्या भाषिािा वृत्तातं बरािसा चवस्तृत चदलेला होता. त्यातंील 

काही भाग मी येथे उद्धृत करतो...... 
 

“SHASTRI — A “LAP DOG” OF BRITISH GOVERNMENT 
 
Let me begin my saying that in this city of Madras, Dr. Ambedkar said, “I, have heard two 

comments made by a very distinguished citizen of this city which have been very 
uncomplementary to me — the speeches recently made by the Rt. Hon. U. S. Shrinivas Shastri. 
Mr. Shastri on one occasion, when his mind was not perturbed by this issue of Pakistan and 
when he still regarded Mr. Gandhi as the embodiment of India’s soul, who alone in fulness can 
represent India at any International gathering, said that whatever might happen, the public of 
India should take a great deal of precaution to see that under no circumstances I had a place in 
any international conference. I was somewhat surprised to hear that kind of language from that 
old venerable politician, I was searching my heart in order to find out wether really in the whole of 
my public career which I am ready to admit is not so extensive as that of the Rt. Honourable 
Shastri was probably as glorious as that of his, whether during the short span of my public life; I 
have done something so disgraceful that India would be ashamed to see me sitting at an 
International gathering, I do not wish to use any abusive language, for I could have very easily 
said that the Rt. Hon. Shastri was a “lap-dog” of the British Government. He has been sitting on 
the lap of the British Government all this while and if he had achieved any notoriety and greatness 
either in India or outside, it was largely due to the fact that the British Government had been 
pleased to make him a “show boy”, I do not wish to say that what Mr. Shastri has said, is really 
Croakings of an old crow sitting on a diseased bowel.”  

 
What is that most of the congressmen have been generally saying? The scheduled castes 

have been inimical to the general interests of the country, it was stated.| I would like to say that I 
have sat side by side with the greatest man in this country viz. Mr. Gandhi the Rt. Han. Shastri, 
Sir Tej Bahadur Sapru, and I can enumerate a host of public men in India who undoubtedly 
occupy the first place and rank in India’s politics.| I have watched him doing what a Nationalist 
can be expected to do, and I am confident, not only confident but proud that whenever any 
public question came up at the Round Table Conference, I was far ahead of the gentlemen who 
are supposed to be the patriots of India (cheers). 
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GANDHI’S DOINGS AT R.T.C. 
 
Most people assembled here do not know the doings of Mr. Gandhi at the R.T.C. You all 

think that the parts we played there were glorious ones. Is that the true story? What did Mr. 
Gandhi do? You all know that in 1930 when Gandhi attended the R.T.C. a mandate was imposed 
upon him that he should ask for Independence and that India should not accept anything less 
than Independence, something which was undoubtedly beyond the many super politicians in 
India were prepared to ask.| What did he do? It is regrettable to state and I think in view of the 
fact that I am so invariably accused of having played the part of a “black lag” at the R.T.C. I 
must state the story, ‘You will be surprised to’ hear what I may tell you. This old amable 
gentleman who went to the R.T.C. with a mendate to demand nothing short of Independence, 
what did he do! He said to Sir Samuel Hoare, the then Secretary of State. that he was quite 
prepared at this stage to be content with Provincial Autonomy, a most extraordinary thing.| 
Those of us who do not belong to the congress, on the other side, had taken up a stand that 
whether in 1930, India was ripe or prepared for Dominion status or not, the Indian people would 
insist in all circumstances to have at least some share of responsibility at the centre. Indians 
would never agree to be content with merely Provincial Autonomy but they would insist upon 
some introduction of responsibility at the centre. The old gentleman was of course expected to 
go much beyond that, as his mandate was independence. Curiously, unfortunately and fatally for 
this country, the old gentleman was so manouvered that he was made to agree that in the 
circumstances of 1930, he was prepared to be content with and accept the recommendations by 
the Simon Commission.| Gentlemen, who rescued the situation? Sir Samuel Hoare, the then 
Secretary of State and the conservative Party which was in office were very anxious to close 
down the R.T.C. A great point was that we had appointed a Tripartite Commission, representing 
the three Parties in the Parliament, the liberal, Labour’ and Conservative Parties, Sir Samuel 
Hoare looked upon it as a point of honour that Parliament should stand by the recommendations 
of Simon Commission and should not proceed beyond that they had recommended.| Mr. 
Gandhis attitude was God sent interference. The argument presented by Sir Samuel Hoare that if 
Mr. Gandhi is not the greatest man in India, who was greater than him? Who is Sapru, who is Dr. 
Ambedkar and who is Jinnah? If Mr. Gandhi is content with Provincial Autonomy, the whole 
show should be closed down and the conference shut up and the Parliament should be proud to 
frame a bill in terms of the Simon Commission. I was who protested against that kind of thing, we 
said such a thing we can never have and we can never be a party to it, we raised so much 
disturbance that the British Cabinet was obliged to appoint a small Cabinet Committee in order to 
take evidence as to what the real sense of the Representatives of the R.T.C. was 
Representations were invited in order to test the case and I was one of the patient men who were 
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called upon to give evidence before the cabinet committee.| It was presided over by the Lord 
Chancellor, The Prime Minister and the Secretary were the other two members. I like to say and I 
am proud of the fact that I was one of those who told the committee of the cabinet that even the 
Depressed Classes will not tolerate the Parliament going back, Is that an ignorable part that one 
can say I have played? Can it be said that the Scheduled Castes stood against responsibility at 
the centre?” “Let me tell you another instance,” continued Dr. Ambedkar, “we have got 
innumerable Native States in this country, really 1/3 of our population lives under the rule of the 
Indian Princess, where there is no law, where everything is done at the personal authority and at 
personal whims of Princess. It was one of the decisions at the R.T.C. that the Indian States 
should be brought in as one of the elements in the All-India Federation.| The great issue was 
whether the representations of the Indian States Should be elected by the people themselves or 
whether the representatives of Indian States should be nominated by the Princess. It was one of 
the greatest issues over which a long controvercy was going on for good many days. Probably, 
some of you may be under the impression that on an issue like this, so important, so vital, and I 
may say, so dear to Mr. Gandhi in his own terms, what was the attitude of Mr. Gandhi on this 
point? You will be surprised to hear that Mr. Gandhi bodily went over to the Princess nominating 
representatives of the states to the conference. It was I alone, a single individual member of the 
R.T.C. who fought from the very beginning to the end over this issue (cheers). Even the Rt. 
Han. Shastri — I may tell you very funny stories about this old gentleman — (voices we shall be 
glad to hear them). We were all very much opposed to Federation. It was one of the important 
points which I maintained from the beginning to the end that the politics of British India should 
not be mixed up with the politics of Indian States. British India has been separated from Indian 
India, particularly for over 150 years. No doubt, we have common destiny. None the less, the fact 
remains that we in British India have travelled a different Road. The Indian States have been 
going along a different road. We have got different sorts of political education which they have 
not. 

 
PROBLEM OF INDIAN STATES 

 
We have inherited different political traditions, and therefore I was all along insisting that 

British India should be permitted. to travel on her road for political emancipation rather than have 
her destiny mixed, up complicated by the introduction of Indian States. The Rt. Han. Shastri was 
one of our colleagues, or “conspirators”. We were only three, Sir Chintamani, Shrinivas Shastry 
and myself who hugged only hearts with the British India. We had put him — (Shastri) up our 
Champion, being a glorious man who can command greater respect than an youngster one like 
me. A day before when he was to speak at the Plennary Session I and Chintamani took him to 



 अनुक्रमणिका 

lunch to know whether he was still sour. We found that it was. We walked from Jermy Street to 
king James’ Palace when at 3 O’clock the Rt. Hon. was scheduled to speak. My friends! What 
did he say? He got up and said, “My dear Prime Minister, I am a Champion”. My heart and Sir 
Chintamani’s were strong enough. Otherwise we should have died of heartfailure’. Mr. Sastri said 
that he was in favour of Federation and he was running after me telling me that I was a strong 
patriot and I was up-turning our apple carts, why don’t you keep quiet? If Mr. Gandhi was 
sincere and if the cause of the people of Indian States was dearer to him, it was necessary that 
they should be emancipated from the tyranny and oppression of personal rule of the Princes. He 
was the first man who ought to have said that representation should be made by elections. Mr. 
Gandhi instead said, he was in favour of the Princess nominating their representatives. I may tell 
you one thing. There is one thing, I know that Mr. Gandhi knows very little of politics. 
(Laughter), I am not saying this in any carping spirit, I am not passing any judgement over him 
nor to receive cheap applause. But I know it is fact. What happened is this? I was present at the 
First R.T.C. Mr. Gandhi was not obvious I knew many things and snags, I knew what strategy 
and tactics different parties were adopting and I was very anxious that before Mr. Gandhi opened 
his mouth he should be warned about the land of lies, so that he may know what he should say, 
and what he should not. At the second R.T.C. when Mr. Gandhi came, I was also a member of 
Federal Structure Committee. Of course being a representative of the Scheduled Castes, I could 
not expect to have the first place by the side of the Lord Chancellor who presided (Laughter).” 

 
Giving the order of names of persons, Dr. Ambedkar said, he sat somewhere in the last. 

“Obviously, when Mr. Gandhi came on the first day, an agenda was placed before us tor 
discussion. I was very much worried by the fact that having regard to Mr. Gandhi’s immaturity in 
political knowledge and having regard to the fact that he was not present at the first R.T.C. I was 
thirsting to get the first chance to speak so that I could expose the whole business and let Mr. 
Gandhi know what the situation was. 

 
Dr. Ambedkar narrated here how he spoke to the Lord Chancellor of his little temperature 

and managed to be allowed by the Lord Chancellor to speak first. The Lord Chancellor asked Mr. 
Gandhi if he has any objection, Mr. Gandhi for generosity’s sake said. no. Dr. added that he 
spoke for about an hour and a half, and it was probably one of the largest speeches that he had 
made in that country. After having made the speech and having tendered false excuse, he had to 
keep appearances and walked out of the Conference. He then added that he was the only man 
sitting in the whole of London waiting for the approach of evening in order to find out what Mr. 
Gandhi has spoken. Precisely at midnight, a report of the proceedings of the Conference 
reached his door. On opening the packet delivered to him by the postman Dr. Ambedkar said. “I 
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found the very first sentence of Mr. Gandhi’s speech “My heart is with Dr. Ambedkar but my 
head is not with him.” Everything that I had suggested in my speech he counteracted. I was very 
furious and I really had temperature although in the morning — I had none (Cries of Shame 
Shame). The next morning I went to the Conference. Mr. Gandhi and others were there. As the 
proceedings were open, I intervened and told the Lord Chancellor that before, the proceedings 
commenced, I might be permitted to ask Mr. Gandhi certain questions. That is the cause of 
quarrel between myself and Mr. Gandhi, I asked Mr. Gandhi three questions. One of them was 
whether he had received any mandate from the Congress in support of this statements that he 
would welcome the representation of the India Princess by nomination and whether the matter 
was ever discussed by the Congress, whether the Congress had passed any resolutions and 
whether he was authorised to do anything. The other question asked of him related to the 
indirect elections: The Conservative Party was keen on having indirect elections to which we 
were all opposed. Mr. Gandhi had agreed in his speech that he saw no objection to indirect 
election. I asked Mr. Gandhi whether it was not a fact that this principle of indirect election was 
brought out in the Home Rule Bill prepared by Mrs. Annie Besant and which was for that very 
reason rejected by the Congress The other question I forget at this distance of time. The Lord 
Chancellor turning to Mr. Gandhi asked him what answer he had to give. Mr. Gandhi refused to 
give any answer. 

 
If the past has been sold (told) if India has been let down, it is not by me, it is not by 

Scheduled Classes, it was led down by Mr. Gandhi, Mr. Shastri and others. 
 

PARALLEL FROM IRELAND. 
 
Proceeding, Dr. Ambedkar reminded the Hindus, of the situation in Ireland and How a 

last effort was made in 1916 towards the uniting the country, referring to the conversation 
between Mr. Redmond representing the Southern Irish Catholics and Sir Edward Carson, the 
Irish Leader, and the reply that Carson gave to Redmond when the latter asked the former to ask 
for any safeguards he liked: “Damn your safeguards, I do not want to be ruled by you.” I would 
like to tell the Hindu brethern that we in India have a thousand excuses to adopt the attitude of 
Mr. Carson. We were in justice bound to tell the Hindus, “Damn your safeguards, we do not 
want your rule. Did we say so? Have we said it either? No, we have not said it, although we have 
every right and every justification to say so. We have played our part in much more humbler 
manner. We have said, “if you want Home Rule which as the President the Hindu Maha Sabha 
said would be nothing more than “Home Rule.” Still we are large hearted enough because, we 
realise the interest of the country as a whole. We have said if you want Home Rule, you have it; 
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we will support you. There is only one small condition that we maintain and that condition is : give 
us reasonable safeguards. That is an attitude which is much more nobler than the one adopted 
by Carson. 

 
“I would like to ask Mr. Shastri, Mr. Gandhi or any Congress politician whether this 

attitude is not patriotic, whether it is noble-minded, or whether it is not generous. How much we 
are forgetting the Brahmanical rule under which we have been suffering for the last 2,000 years in 
the hope that if we are given safeguards, we may with the help of the other generous elements in 
the country be able to build up a system in which not only this country will grow to its fullest 
manhood and nationhood. Can you expect greater generosity, greater and noble spirit than the 
one we exhibited in all this political controversy. I therefore would like to tell our Hindu brethren 
that they should better revise their mentality and take into account the sacrifices we are prepared 
to make, the risks we are prepared to take. Let us come to terms and settle this question. I am 
quite willing, and prepared to agree. But unfortunately, I have not found adequate response from 
the Hindu Community. They had been pooh-poohing every time we raised our heads. 

 
Dr. Ambedkar recalled how in 1932, when the question of the Scheduled Castes first 

came up to the surface and was placed on the same plane as that of the Muslims and whenever 
the franchise committle went in order to investigate and assertain the total number of Scheduled 
Castes people in the different provinces, he found that all Hindus liberal, narrow minded, broad 
minded Hindus, all joining together in one conspiracy to tell the Committee that there was no 
such a thing as Depressed or Scheduled Classes in our country, (shame, shame). It was the 
same story in U.P., Bihar, Punjab and other places. Why? The answer is very simple. Our Hindu 
brethern had come to realise that this Majecty’s Government had decided to give separate 
representation to the Scheduled Classes in the Legislature and that the amount of representation 
would depend upon the Scheduled Castes, and as they could not defeat the project of His 
Majesty’s Government, these substerranean methods were employed to defeat this project by 
saying that there were no Scheduled Castes at all. That was the sort of strategy a mean strategy 
that was employed by the Hindus in 1932. Today I find the Hindus are employing another sort of 
strategy. 

 
GANDHI-WAVELL CORRESPONDENCE 

 
Dr. Ambedkar drew the attention of the gathering to the Gandhi-Wavell Correspondence 

particularising the one letter, dated 15th July 1944, which he said was very important and critical. 
The Viceroy in the letter had stated that while His Majesty’s Government was prepared to grant 
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India freedom at the end of the war, His Majesty’s Government insist upon one thing, viz. that the 
constitution shall come into existence which will have the consent of what you call the important 
elements in the national life of India. The Viceroy also went further and particularised what 
important elements were. Fortunately for us, and unfortunately for our Hindu brethren he 
mentioned the Scheduled Classes as an important element in the National Life of India (cheers). 

 
SEPARATE REPRESENTATION FOR SCHEDULED CASTES 

 
Dr. Ambedkar also referred to the controversy in some sections of the Press that this 

statement of the Viceroy was new and that it was a departure from the proposals which were put 
forward on behalf of His Majesty’s Government by Sir Staflord Cripps. That is the thing which 
annoyed him and he could not understand the false and malicious propaganda. He looked to the 
Hindu Newspapermen and Editors at last to keep themselves thoroughly informed of what they 
were talking about, know the fact and their launch upon any criticism they liked to make. Dr. 
Ambedkar said that he need not say how strongly the Simon Commission emphasised the need 
for giving separate representation to the Scheduled Castes. Could anyboody say that the 
Scheduled Castes were not a separate and an important element? What made his Majestey’s 
Government give them separate representation at the R.T.C. They had not been a sub-head, or 
a branch or a sub-community of the Hindus. Why should His Majesty’s Government give them 
separate representation? They were given separate representation because they (His Majesty’s 
Government) recognised the fact that they were a separate element. Then there was the J.P.C. 
Report. It is all old history. There has been a great deal after. 

 
“I would like to tell our Hindu brethern” proceeding Dr. Ambedkar said, that it is much 

better that they drop this idea, and reconsile themselves to the fact that for good or bad, the 
Scheduled Castes are a separate element in the National life of India. I like to tell them in 
categorical terms and in a precise manner, — Make no mistake about it. 

 
JINNAH — GANDHI TALKS 

 
I have nothing else to say on the main problem. People have been asking me, why don’t 

you say something about the talks that are going on between Mr. Jinnah and Mr. Gandhi. I really 
do not know that anybody can say something about these talks. The talks are so prolonged that 
one is in a very difficult position to speculate what is going on between these two old and amiable 
gentlemen, or whether there is life in the talks. But, I would like to say one thing. I do not take 
these conversations and I will give you some reasons. Giving the reasons, Dr. Ambedkar said 
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that the communal problem was not mostly a problem between the Hindus and the Muslims. The 
communal problem was a wider problems. It was a problem where not only Muslims but also 
Christians, Scheduled Classes and probably other minorities were involved. Consequently in a 
matter of such nature, the wisest, safest and the most honest course would be for all 
representatives of the different minorities to sit together, place there cards on the table, let each 
one know what the other one is asking and let all of them get in common consultation with just 
regards to their rights of others and give a decision which might be upheld by all. These sectional 
settlement and arrangements have a bad smell and a bad odour. They appear to me as deals 
between the two men who have decided to rob the third man and better their position. I do not 
know what Mr. Jinnah is demanding from Mr. Gandhi. I do not know what Mr. Gandhi is inclined 
to give to Mr. Jinnah. But I am very much purturbed that if Mr. Gandhi gives Mr. Jinnah 
something more than Mr. Jinnah is entitled to, that something more is goinp to someone out of 
my share. You can therefore, well understand why I am so very concerned about his talks. It is 
the most important policy of Mr. Gandhi somehow to aequire strength for the Congress by 
getting the help of the largest party in this country and to intimidate the British Government and 
to force it to come to terms without being obliged to grant the demand of the Scheduled Classes. 

 
Mr. Gandhi in all his public career ever since the communal problem has loomed large has 

done only one thing and that is to neglect the Scheduled Castes (cries of Shame, Shame), to 
by-pass them and to leave them where they are. In this connection Dr. Ambedkar referred to his 
unpleasent experience of Mr. Gandhis tactics in this matter. At the R.T.C. Mr. Gandhi tried to 
isolate me. I am not going to use the language of Hitler that he was encircling me (Laughter) 
which was a better word. Although he did isolate me and cut off every kind of support which I 
made on behalf of the Scheduled Castes. For a long time he failed and ultimately he used a 
weapon which I am sorry to say, no honest men would have used. He went to the Muslims and 
told Mr. Jinnah that he was prepared to grant his 14 demands and bargained for one concession. 
Mr. Jinnah was told that he should not agree to “this dirty dog of an untouchables.” I have got in 
my possession a document which was drawn up between the Muslim League and Mr. Gandhi at 
the R.T.C. I am not speaking without any authority. Fortunately for us the Muslims had a certain 
amount of sense of shame and remorrse. I hope and trust that he (Mr. Gandhi) had not tried it 
on this occasion when he is meeting with Mr. Jinnah. 

 
“You should realise”, Dr. Ambedkar went on to say, “what our object is. Our aim and 

aspiration is to be a governing community. Let all of you bear that in mind and let alI of you write 
it on the walls of your houses so that Every day you should remember that the aspirations which 
we cherish, and the cause, which we are having is not a cause of a petty character. It is the 
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biggest cause that we have ever cherished in our hearts. That is to see that we are recognised. 
as the governing community. If you recognize that, you will recognise what tremendous effort we 
have to make in order to carry it into effect. Mere words will not count, mere resolutions will not 
count. It may be that Mr. Gandhi will treat this as bluff and put it aside. We shall have to prove 
both Mr. Gandhi and His Majesty’s Government, and I repeat, even to His Majesty’s Government 
this time we mean business (Hear. hear). Absolute business, and we shall demand business 
from His Majesty’s Government. We shall not allow anybody to, Shilly-Shally. When His 
Majesty’s Government has given any word, we shall expect His Majesty’s Government to honour 
that word. There is no use depending on the good will of His Majesty’s Government, nor is there 
any use, in depending on the good ourselves. We must build up our own strength. We must 
remove other causes.” 

 
“COME UNDER ONE BANNER” 

 
Dr. Ambedkar in conclusion, said that he had been noticing great enthusiasm among the 

Scheduled Classes perhaps due to his arrival in the city. They could never gather strength by 
carrying on their local activities in a local manner and with local spirit. They must all learn to come 
under one banner, under one association and under a single political body, and thereby make 
the world that they were united under one organisation known as the All-India Scheduled Castes 
Federation. He in conclusion, thanked the organisers for the honour done to him. 

 
Some among the gathering insisted that the speech of Dr. Ambedkar be translated into 

Tamil. They were assured that the Tamil translation of the speech would be printed and circulated 
among them free of charge. 

 
The meeting terminated with cries of “Long Live Dr. Ambedkar” (The Mail, 26-9-44). 
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खंि ९ 
 

प्रकरि ११ व े
 

दणक्षिेतील यिस्वी दौरा (पुढे चालू) 
 
एम्. सी. राजा मेमोचरयल हचरजन हॉस्टेल येथे बाबासाहेबािंा सत्कार २५–९–४४ रोजी रात्रौ 

करण्यातं आला. मद्रासच्या दौऱ्यात बाबासाहेबानंी चनरचनराळ्या भाषिातं प्रहदू लोक, त्यािें ब्राह्मि प रोहीत, 
वदे, काँगे्रस, गाधंीजी, जीना, इत्याचदकावंर टीकेिे कोरडे ओढले. याबद्दल इंचडयन एक्सपे्रस या मद्रासच्या 
पत्राने २६–९–४४ (मंगळवार) च्या अंकात बाबासाहेबावंर सडकून टीका केली. चतिा साराशं असा कीं 
आंबेिकर स्वतःला तकस वादी समजतात, मग ज्या तकाने ते काँगे्रस, चहद लोक, वदे, गाधंी जीना याचं्यावर 
उखडले त्याि तकाने त्यािें स्वतःिे प ढारीपि, जस्टीस पक्षािे प ढारीपि व त्यािंी चवदेशी िळवळ ते का पाहत 
नाहीत? त्यािें प ढारीपि व त्यािंा पक्ष याचं्यातही प ष्ट्कळ द गसि आहेत, (हे) ते का ंमान्य करीत नाहीत? 
अस्पृश्य वगाकडे प्रहदूनी िागंल्या ब द्धीने पहाव,े अशी गाधंींनी िळवळ स रू केली; चतच्यावर घसरिे, हे स्पृश्य 
व अस्पृश्य समाजातंील अंतर नष्ट करण्यास उपयोगी न पडता ते अंतर वाढचवण्याति आंबेिकराचं्या तकस द ष्ट 
टीकेिा उपयोग होतो. ज्या गौतमबुद्धाला आंबेिकर वदंनीय मानतात. त्याने चभकंू्कना उपदेश केला कीं, 
चभकंू्कनो! मी त मच्या हातातं एक लते एक हत्यार चदलेले आहे; ते तकस वादािे! जे त मच्या धमाहून चनराळा धमस 
आिरतात त्यानंा चशव्याशाप देण्यातं, या तकािा त म्ही उपयोग केलात तर समाजात तेढ उत्पन्न होईल! 
चभकंू्कनो त म्ही जखम बरी करण्यास झटा. जखम करू नका! आंबेिकर ब द्धािे हे उद्गार कसे दृष्टीआड करू 
शकतात? येथे त्यािें तकस श द्ध वागिे होत नाही. गाधंीजींच्या िळवळीकडे जर ते सहान भतूीने पहातील व 
स्वतःही चदल जमाईिे भाषि व वतसन करतील, तर अस्पृश्यािें प्रश्न सोडचवण्यास ते मदत करतील. 

 
ती चटका मी खाली देत आहे. :— 
 

“SENSE AND NONSENSE 
 
Speaking at the reception given to him at the M.C. Rajah Memorial Harijan Hostel, the 

Hon’ble Dr. B. R Ambedkar claimed credit for being an outspoken man. We presume therefore, 
he would not object to others being equally outspoken. Much of what the Scheduled Castes 
leader has been saying at meetings in the city appears to us as a curious mixture of sense and 
nonsense. No one can question the right of Dr. Ambedkar to be bitter and hostile to everybody 
except perhaps to the British Government. The question for people who believe in reason is, 
whether hysterical abuse can help a cause however good. Dr. Ambedkar is undoubtedly one of 
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the best of causes in the world today. Why is he then so keen on spoiling it by attacks upon 
others, who have at least as much claim as he has to their own view points? 

 
Dr. Ambedkar spoke on rationalism at one meeting and proved that he himself was 

certainly no rationalist. Pride and Prejudice are always enemies of reason and be reeked with 
both at the meeting. He said that the Vedas contained nothing but ‘tomfoolery’, and that Geeta 
was a worthless document. But he praised the Buddha who was according to his the first man in 
the history of the world, who preached the doctrines of liberty, equality and fraternity. The 
Buddha himself never, however, called the Vedas tomfoolery. Again and again he went to the 
Vedas to pick out the best in them for the making of his revolutionary and glorious teaching. He 
did not reject the final authority of the Vedas; and so we also well might, without irrationally 
dismissing the whole of them as tomfoolery. But the Buddha was also the first in the History of 
the worId to teach the unassailable sovereignty of reason. Let us present Dr. Ambedkar with a 
question from the Prophet he admires as much and betrays so completely: “The only instrument 
I leave in your hands is reason. Abuse of those who hold a different doctrine will only increase 
cleavage. Oh Bhikkus! heal but not wound.” 

 
We wish to point out two typical instances in which the votary of reason from the 

Viceroy’s Executive Council exposed himself in the sorcery role of an irrationalist. At a luncheon 
party given in his honour Dr. Ambedkar went all out against Gandhiji and Congress with slave 
mentality because Congressmen, according to him, gave unthinking support to Gandhiji in 
everything. Gandhiji, said the speaker, had never done one real good thing in his life for India and 
yet he still continued to be the Congress leader who has never even once been out on his trial for 
all his follies. He then attacked Mr. Jinnah as an autocratic leader and the whole Muslim League 
as his nominated show. But having unburdened himself of this vigorous “rationalist” attack upon 
the “irrational” allegiance of the Congress and the League to their leaders, what had this hot-
gospeller of pure rationalism to say in regard to the leadership of the Justice Party and the 
Scheduled Castes? He damn the fact that neither the Justice Party nor the Scheduled Castes 
had as yet cultivated community not only in the cities but in the vast rural areas. It is this task that 
numerous workers under Gandhiji have undertaken with no other motive than that of national 
service. It is just this task again that the handful of educated and progressive Hanjans under Dr. 
Ambedkar’s leadership have shirked so far. That being so and while those who do such work will 
expect no thanks from Dr. Ambedkar is too much to hope that the Scheduled Castes’ leader 
would at least spare them his personal abuse? Dr. Ambedkar criticised the Justice Party leaders 
for neglecting the Non-Brahmin masses who live in the villages and for concentrating too much 
on job picking, We are afraid Dr. Ambedkar is on the same wrong path and that it will be good for 
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him to swallow a dose of the same medicine he offered to the Justices. The Scheduled Castes’ 
leader expressed a prediction in favour of dependence upon the British Government for all that 
was necessary for the progress of the community. We grant that a long suppressed community 
has the need to do so but not necessarily by antagonising all the radical political and social forces 
in the country. 

 
We have nothing but the fullest sympathy for the political, social and economic demands 

of the Scheduled Castes. That is why we are afraid that many of Dr. Ambedkar’s utterances 
would please the opponents of the Scheduled Castes more than their friends, and that he 
considerably reducing his usefulness as the leader of his community by adopting such wholly 
unnecessary tactics. The Indian Express, 26-9-44). 

 
मद्रासमधील बाबासाहेबािें असलेले वास्तव्य पाहून त्यानंा अनेक चठकाििी भाषिािी आमंत्रिे आली. 

त्यामध्ये ‘मद्रास रॅशनल सोसायटीिे’ही आमंत्रि होते. या संस्थेतरे्फ बाबासाहेबािें, ‘रॅशन्याचलझम् इन् इंचडया’ 
(भारतातील तकस वाद) या चवषयावर प्रभात टॉकीज ब्रॉडव,े येथे, माजी काँगे्रसमंत्री रामनाथन् याचं्या 
अध्यक्षतेखाली, रचववार चद. २४–९–४४ सकाळी, सौ एम्. एम्. म थ  यानंी बाबासाहेबािें स्वागत केले, त्यानंतर 
बाबासाहेबािें ओजस्वी भाषि झाले. ते म्हिाले : — 

 
भारताच्या इचतहासािा अथस इचतहासकार, पंचडत आचि तत्वज्ञानी असा लावतात की, भारतात 

तत्वज्ञान, अध्यात्मज्ञान आचि जातीय तत्वज्ञान या चवषयावर खूप चविार आचि वाङ्मय चनमाि झाले. पि 
राजकीय आचि सामाचजक चवषयावंर काहंीि चविार व वाङ्मय उत्पन्न झालेले नाही. पूवीिा भारतीय समाज 
राजकारिी व इचतहासपे्रमी नव्हता, असे या चवद्वानािें मत आहे. भारतीय इचतहासािा हा अथस बरोबर नाही. 
माझा इचतहासािा अभ्यास असा आहे की, इतर कोित्याही देशातं राजकीय व सामाचजक अंदोलने चजतकी 
झाली, त्याच्या अनेक पटीने तीं भारतात झाली. भारतािा सारा इचतहास राजकीय व सामाचजक ्ातं्यानंी 
भरलेला आहे. या ्ातं्या फ्रें ि ्ातंीपेक्षा चवस्तीिस व अवाढव्य स्वरूपाच्या होत्या. या ्ातं्या ब द्ध व प्रहद धमस 
याचं्या झगड्यातूंन चनमाि झाल्या. ब द्ध धमस प्रहद स्थानातूंन नष्ट झाला नाही, अगर तो करून घेण्यािी त्यानंा 
जरूर भासली नाही. 

 
इचतहासकार म्हितात की, बौद्ध व प्रहद  यािंा झगडा तत्वासाठी होता. हे खरे नाही. हा झगडा सत्य 

म्हिजे काय या संबंधी होता. ब द्धाने सत्यािी व्याख्या सोपी केलेली होती. जे मानवाच्या ‘दशचेद्रयानंा’ पटते ते 
सत्य. सत्यािी चनवड करण्यासाठी कोिा अचधकारी व्यस्ट्क्तिी जरूरी नाही, असा ब द्धािा तकस वाद होता. याच्य 
उलट ब्राह्मिी धमािा वाद होता. जे वदेातं आहे ते सत्य, असे त्यािें म्हििे आहे. मी वदे वािले आहेत. ब्राह्मि 
इतके ब द्धीमान असून त्यानंी वदेानंा का ं बरे इतके पाचवत्र्य चदले. अथवस–वदेात मंत्र चदलेले आहेत इतर 
वदेातंही असेि भारूड आहे. या मंत्राना व भारूडानंा पचवत्र मानण्यािी सक्ती ब्राह्मिानंी लोकावंर केली कारि 
त्यानंा लोकावंर आपली ह कूमशाही यावचं्चद्रचदवाकरौ लादण्यािी ब द्धी झाली. ब द्धाला असली हीन ब द्धी 
स िली नाही. जे त मच्या इंचद्रयानंा पटते ते सत्य, असे ब द्धाने साचंगतले. स्वातंत्र्य, समता व बंध त्व यािा 
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उद् घोष करिारा जगातील पचहला महाप रुष ब द्ध होता. त्याला चवरोध करिारे ब्राह्मि हे विसभेद व वगसभेद 
यािा प रस्कार करिारे होते. या पाश्वसभमूीवर ब्राह्मिी धमस आचि बौद्ध धमस याचं्यात झगडा स रू झाला. या 
झगड्यातं बौद्ध हे ्ातंीकारक चविारसरिोिे होते, आचि ब्राह्मि हे प्रचत्ातंीवादी (जीिसमतवादी) होते. या 
झगड्यािे अंतीम स्वरूप हे होते की, देशातं बौद्ध धमािी प्रकवा प्रहद  धमािी सत्ता प्रस्थाचपत झाली पाचहजे. हा 
झगडा शतकान तके िालला. त्यानंतर भारतात इस्लामिे आ्मि झाले. ते झाले नसते तर हा झगडा तसाि 
प ढे िालू राचहला असता. 

 
प्रहदू म्हितात भगवद्गीता हा र्फार पचवत्र गं्रथ आहे. मला या गं्रथाबद्दल आदर नाही. यािे कारि हे 

की, जी तत्व ेव सत्ये तकाला पटिार नाहीत. अशा तत्वानंा व सत्यानंा गीतेने तत्वज्ञानािी आभरिे घालून 
लोकािंी चदशाभलू केली त्याम ळे लोकानंा ब द्धाने स रू केलेली धार्ममक, सामाचजक, राजकीय, 
राज्यकारभारचवषयक आचि तकस वादचवषयक ्ातंी समजली नाही व म्हिून त्यानंी चतला पाप्रठबा चदला नाही. 
त्याम ळे ती ्ातंी यशस्वी झाली नाही. प्रहदूिा द सरा गं्रथ मन स्मृती. याने धमस व राजकारि यानंा एका िौकटीत 
बसवनू असा आभास चनमाि केला की, िात वसण्यस हे केवळ धार्ममक चसद्धातंमय तत्व नाही, तर ते राजकीय तत्व 
आहे. 

 
आपले राजकीय व सामाचजक जीवन तकस श द्ध चसद्धातंावर उभारले असले पाचहजे. आपल्या जीवनातं 

तकस वादाला स्थान नाही. आपले जीवन अंधश्रदे्धवर उभारलेले आहे. दोन वषापूवी गाधंीजी म्हिाले पाचकस्तान 
ही िीज पापमय आहे. त्याचं्या अन यायानंी माना डोलावल्या. आता ते म्हितात म सलमानानंा पाचकस्तान हव े
असेल तर आपि ते द्ाव ेकी नाही यािा चविार केला पाचहजे. त्याचं्या अन यायानंी ‘होय’ म्हटले. आमच्या 
सामाचजक, राजकीय व बौचद्धक जीवनातं अंधश्रदे्धने केवढे थोताडं माजचवले आहे, यािे हे उदाहरि आहे. 
गाधंीजींच्या तत्वज्ञानािी खरी प्रकमत आपिाला कळून आली. गाधंीजी देशाला र्फार मोठ्या न कसानीच्या गतेत 
पाडत आहेत. 

 
असा बाबासाहेबाचं्या भाषिािा साराशं होता. 

(The Hindu, Madras, 25-9-44 — “Rationalism In India — Dr. Ambedkar’s Address.” 
 
या भाषिातंील काहंी मूळ भागािंा वृत्तातं The Liberator, Madras, या पत्राने २५–४–४४ च्या अंकात 

“Rationalism In India — Revolution and Counter Revolu-tion — Ambedkar’s Address, या 
शीषसकाखाली चदला होता तो मी येथे वािकाचं्या माचहती करता उधृत करतो : — 

 
“DR. AMBEDKAR’S ADDRESS. 

 
The subject of rationalism in India is undoubtedly of great interest to Indians and one of 

profound influence. So as the Hindu society and a social life are concerned. The subject has 
been completely neglected. There has been very many false notions about India’s history which 
have been given currency to buy persons who have very great authority in the field of literature. It 
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has been said by very profound writers of Indian History that India has had no politics at all and 
that all ancient Indian writers concerned themselves with writing about philosophy, religion, 
metaphysics and that they have not bothered about politics. It has been alleged that the ancient 
Indian people were not historical or a political race. That has been the opinion to this day. It has 
also been stated that India has no history at all and that though Indian life and society have been 
moving in a stereotyped steel frame which once fixed has remained as it has been, and 
consequently the historian of India has nothing else to do but to describe what the steelframe is. 
It has also been said that countries can be said to have some special and political revolutions 
undertaken with the object of changing the frame-work political revolution before. 

 
I have been only a politician and I can say no claim for any profundity either as a student 

of literature or of history, or philosophy. But I have elevated some part of my time to the study of 
an ancient hostory, and I have come to the opposite conclusions to those propounded by many 
scholars. My study has shown to me that the ancient Indians have political race that history has 
known. No country in the ancient past has had such revolution affecting the society morals, 
government and philosophy which can be proved to have been privilege of the ancient Indians. 
India probably was one of country which preached rationalism- such as the kind of which the 
world before nowhere has seen. India has been a land of revolutions in comparison to which the 
French Revolution would be only “Bagatella” and nothing more. 

 
DIFFERENCES BETWEEN BRAHMlNISM AND BUDDHISM. 

 
Students of Indian History, in my judgement, must bear one fact in mind and it is the one 

which has been completely neglected by the historians who have written about history of India. It 
is a fundamental fact and unless that was borne in mind, no one can understand the history of 
India. The fundamental fact is that there has in ancient India, a great struggle between Buddhism 
and Brahmanism. The history of India is nothing if it is not one of great struggle. It is not even a 
struggle as has been repeated by professors of philosophy but a quarrel over same creed. It was 
not only a revolution in doctrine but a revolution in the political and social philosophy. The quarrel 
betwsen Buddhism and Brahmanism was on this one issue and that was “What is truth? What 
can be accepted. as truth? That is the bedrock of the question with which rationalism deals. The 
answer that Buddha gave as to what was truth was fundamentally different from the one which 
the Brahmins gave. Buddha said that truth was something to which any one of the “Dasa 
Indriyas” can bear witness. The Brahmanic doctrine of truth was that it was something which 
was declared by Vedas (Laughter). They should make no mistake but that was the most 
important doctrine of Brabminism. The Buddhists were revolutionaries and Brahmins were 
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counter-revolutionaries. That was the difference between Buddhism and Brahminism. Why the 
Brahmins from the ancient times insisted that the Vedas must be accepted as the Final authority 
of all social and religious doctrines, it is something difficult to say. But I am surprised that so 
clever a people like the ancient Brahmins prised that so sIever a people like the ancient Brahmins 
should have insisted upon fastening such tremendous sanctity and authority on such books 
which consisted nothing else but tomfoolery. 

 
FORGERY IN THE VEDAS 

 
Dr. Ambedkar analysing some of the aspects of the Vedas by citing certain examples said 

that certain portions were a ‘forgery’ which were introduced at later stage. They did it because 
they wanted some kind of sacred sanction for their theory. That to his mind was the only reason 
why the Brahmins had insisted upon so un-rationalistic an approach to social theories. The 
struggle between Buddhism and Brahmanism was for supremacy. When Buddhism evaporated, 
they lost tremendously. Buddha was the first person to preach the message of liberty, equality, 
fraternity in the history of the world. They had lost because the revolution was so overwhelmed by 
the counter-revolution. They had also lost the spirit of rationalism, and that was the reason why 
the whole of the Hindu Society was in grossest superstition; idolatory and all sorts of evil 
practices, which were practised in the name of the religion. Buddha’s rationalistic approach to 
truth had been lost. Today they were in the grip of counter-revolutionaries. The gospel of the 
counter-revolutionaries is the Bhagvat Geeta and Manu Smruti. 

 
The tragedy of today is that the non-rationalistic ideology has even entered politics. 

Political leaders are on trial in every country. But what is the solution in India? Mr. Gandhi is never 
on trial (laughter). Has he been on trial? No, if he says something, everybody must accept it as 
though it is from the Vedas. If he says the opposite, we have got to accept it. Two years ago Mr. 
Gandhi said Pakistan was a sin. Congressmen said it was a sin. I have also written a book on 
Pakistan and I was called as one whose intelligence has been mortgaged to the Muslim League 
and prostituted .... and all that. Today Mr. Gandhi says Pakistan is not a sin. This is only one 
illustration of irrationalism — which has not entered only our social and intelliectual but also 
political thought. 

 
I am sure unless we do something very quickly, we may bring greater disaster to this 

country.........” 
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या भाषिािा वृत्तातं या मद्रासच्या ‘द मेल’ या दैचनकानेही २४–९–४४ च्या अंकात “Equality — 
Need of Country — Dr. Ambedkar Attacks Brahmin Domination”. 
 
या मथळ्या खाली प्रचसद्ध केला होता. 

 
दचक्षि भारतात पूवी (१९२०–३६) ब्राह्मिेतरािंा पक्ष (जस्ट्स्टस पाटी) र्फार प्रबळ होता, तो १९३७ च्या 

नंतर डबघाईस आला. त्यािे प नरुज्जीवन करण्यािे प्रयत्न जून १९४४ पासून स रू झाले. यासाठी मद्रास प्रातंात 
बऱ्याि सभा झाल्या. अशा तऱ्हेिी एक मोठी सभा २४–२५ सप्टेंबर १९४४ ला सालेम या शहरात भरचवण्यािे 
जाहीर झाले होते. बाबासाहेबानंा या िळवळीिी माचहती चमळाली तेव्हा ंत्यानंा ब्राह्मिेत्तर प ढाऱ्याचं्या बरोबर 
ििा करून या चवषयािी संपूिस माचहती चमळचवण्यािी इच्छा झाली. त्यानंी सदर िळवळीिे प्रम ख श्री. ई. व्ही. 
रामस्वामी नाईकर यानंा भेटण्यास या म्हिून आमंत्रि पाठचवले, तेव्हा श्री. नाईकर बाबासाहेबानंा भेटण्यासाठी 
मद्रसला शचनवार चद. २३–९–१९४४ ला आले. चेिीनाि हाऊस अड्यार येथे दोघानंी दोन तास ििा केली. 
ब्राह्मिेत्तर पक्षाच्या सामाचजक व धार्ममक कायस्माला आपला पाप्रठबा आहे व प ढेही राहील, असे बाबासाहेबानंी 
श्री. नाईकर यानंा आश्वासन चदले. ‘करूर’ येथे भरिाऱ्या ब्राह्मिेत्तर पचरषदेला उपस्ट्स्थत राहाण्यासाठी श्री. 
नाईकर मद्रास येथून चद. २३ सप्टेंबरच्या रात्री रेल्वनेे गेले.  
(The Liberator, and The Indian Express, dated 25-9 44 and The Hindu, dated 26-9-44) . 
 

ब्राह्मिेत्तर पक्ष मद्रास प्रातंात बळवला तर महाराष्ट्रातं व इतर प्रातंातही ब्राह्मिेत्तर पक्ष संघटना करून 
राजकीय के्षत्रात उतरेल. अशी वळे आली तर रे्फडरेशनने या पक्षाशी चकतपत दूरिे व जवळिे संबंध ठेवावते 
आचि रे्फडरेशनच्या राजकीय भचूमकेला त्यािंा पाप्रठबा कसा चमळवावा हा चविार बाबासाहेबाचं्या मनातं 
प्राम ख्याने त्यावळेी घोळत होता हे उघड आहे. परंत  तो पक्ष जोरदार झाला नाही. बाबासाहेबािें प ढिे बेत पूिस 
झाले नाहीत. 

 
रचववार चद. २४ सप्टेंबरला द पारी दोन वाजता मद्रास शहरातंील अस्पृश्य मचहलातंरे्फ बाबासाहेबानंा 

रायपेठ्ठा येथील ‘वुिलॅँिस’ या भव्य इमारतीत िहापाटी देण्यातं आली. चस्त्रयानंी िळवळीत भाग घ्यावा व 
आपल्या समाजाच्या उन्नतीच्या कायाला हातभार लावावा, अशा अथािे भाषि त्यानंी तेथे केले. आपल्या 
समाजातंील चशकलेल्या लोकानंा आपल्या जातीिा नामचनदेश करण्यािी भीती वाटते ही नाम ष्ट्कीिी गोष्ट आहे, 
असेही ते म्हिाले. 

 
‘दी संिे ऑलझव्हपर’, मद्रास या पत्रािे संपादक, श्री. पी. सुब्रह्यणनयन मुदाणलयार, यानंी बाबासाहेबानंा 

कोने्नमर होटेलमध्ये द पारिे जेवि चदले. जेविानंतर नंतर हॉटेलच्या ग्रीन रुममध्ये अमंचत्रत पाह िे (सरकारी 
अचधकारी व इतर) गप्पा मारण्यास बसले, त्यावळेी यजमानाने बाबासाहेबानंा ब्राह्मिेत्तर िळवळी संबधी 
मागसदशसक चविार प्रदर्मशत करण्यािी चवनंती केली. तेव्हा ंबाबासाहेबानंी आपले चविार प्रदर्मशत केले. 

 
ब्राह्मिेत्तर पक्षािे स चशचक्षत तरुि येथे आलेले असतील व त्याचं्याप ढे आपिास एखाद्ा 

तत्त्वज्ञान्याप्रमािे चवद्वता प्रिूर भाषि कराव ेलागेल व तसे करण्यातं मला उत्साही वाटला असता ंपि येथे 



 अनुक्रमणिका 

(नवचविाराचं्या) तरुिापेंक्षा ज ने प ढारी व कायसकतेि जास्त संख्येने असलेले पाहून माझ्या उत्साहावर पािी 
पडले आहे. तरी पि मी माझे चविार त मच्याप ढे माडंतो. 

 
मद्रास ब्राह्मिेत्तर पक्ष (जस्टीस पाटी) १९१७ ते १९३७ पयंत या इलाख्यात वीस वष ेअचधकारावर 

होता. असे असाताही तो पक्ष १९३७ च्या चनवडि कीत का पडला? हा प्रश्न चविारण्यासारखा आहे. ब्राह्मिेत्तर 
पक्ष चनमाि झाला, ही एक लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठी महत्वािी ऐचतहाचसक घटना होय. ती र्फार महत्वािी 
आहे. ब्राह्मिेत्तर या शब्दाने त्याला जातीयवादी स्वरुप प्रात झाले हा पक्ष लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वािा होता. 
प्रहदू समाजात ब्राह्मि व ब्राह्मिेत्तर असे दोन वगस हजारो वष ेअस्ट्स्तत्त्वात आहेत. ब्राह्मिवगस चवषमता मानतो. 
त्याच्या हातातं धार्ममक व राजकीय सत्ता हजारो वष ेअचनयंचत्रपिे िालू आहे. ब्राह्मिेत्तर वगस समतेिा प रस्कता 
आहे. त्याने ह कूमशहा ब्राह्मिवगावर आतापयंत हजारो वळेा चनकरािे हल्ल ेकेले. ते समाजातं समता चनमाि 
करण्यासाठी. पि ह कूमशहा ब्राह्मिवगस, धार्ममक, सामाचजक व राजकीय के्षत्रातील मोक्याच्या सवस जागा 
बळकावनू बसलेला अलल्याम ळे ब्राह्मिेत्तर पक्षािे सवस हल्ल े त्याने नेस्तनाबूद केले. त्याम ळे ब्राह्मिवगस हा 
ब्राह्मिेत्तर वगािा अचनयचंत्रत राज्यकता म्हिून अद्ाप तसाि राचहलेला आहे. ब्राह्मिेत्तर वगस समतेिा 
प रस्कता आहे पि त्याला चवषमतेच्या प रस्कत्या ब्राह्मिवगाला नेस्तनाबूद करून समाजात समता आचि देशातं 
लोकशाही स्थापन करता आली नाही.  

 
ब्राह्मिेत्तर पक्ष या इलाख्यात वीस वष े सत्तारुढ होता तरी त्याला ब्राह्मिवगाला नेस्तनाबूद करता 

आले नाही, याची अनेक कारिे आहेत. त्यापैकी प्रमुख कारि म्हिजे या पक्षातील लोकाचंा स्वाथाधंपिा, 
गतानुगणतकत्वाची ओढ, सुणिणक्षत ब्राह्मिेत्तराचंी समाजापासून अणलप्त रहाण्याची प्रवृत्ती, पक्षातील ध्येय 
धोरिाचंा संकुणचतपिा आणि संघटनेतील णिणथलता ही होत. हा पक्ष १९१७ ते १९३७ या वीस वषांत सत्तारुढ 
झाला. पि त्याला जनतेच्या णहताचे कायप करण्यापेक्षा ब्राह्मिवगाला णिव्यािाप देिे हेच जास्त महत्वाचे 
वाटले. त्यातच त्या पक्षाची सारी िक्ती खचप झाली. खेिेगावातंील जनता दाणरद्र्याने णपिलेली आहे; ती 
सावकाराचं्या पािातं आिकलेली आहे. णतच्या णहतासाठी उद्योगधंदे काढिे, सावकाराचं्या ताविीतून णतला 
सोिणविे, वगैरे कायप करण्याचे भान या पक्षाला राणहले नाही. आपल्या नातलगांना नोकऱ्या देिे, हेच मुख्य 
कायप या पक्षाने केले. नोकऱ्यावर लागलेले तरुि–ब्राह्मिेत्तर, समाजापासून अणलप्त राहून चैनीत णदवस 
काढू लागले. ब्राह्मिानंा णिव्यािाप देिारे ब्राह्मिेत्तर ब्राह्मिापं्रमािे गंध लाविे, पूजा करिे, पोिाख करिे 
वगैरे ब्राह्मिी आचार णवचाराचंा अवलंब करून राहू लागले. यामुळे ब्राह्मण्य नष्ट करण्याचे जे ब्राह्मिेतर पक्षाचे 
धोरि होते ते साधंीकोपऱ्यात पिून राणहले आणि ब्राह्मण्य तसेच णजवंत राणहले. ब्राह्मिेत्तर पक्षाला 
ब्राह्मिापंासून आपि अगदी णनराळे आहोत, त्याचें व आपले तत्वज्ञान यात जमीन अस्मानाचे अतंर आहे, 
याची पूिप कल्पना आली नाही. व त्याप्रमािे वतपन करण्याचे ध्येय त्यानंा साध्य करता आले नाही. ब्राह्मि हे 
पणहल्या दजांचे ब्राह्मि होत व आपि दुसऱ्या दजाचे ब्राह्मि आहोत हीि कल्पना ब्राह्मिेत्तराचं्या 
वागि कीवरून चसद्ध झालेली आहे. ब्राह्मिेत्तर पक्षािे प ढारी हेही (चवद्वान व तकस श द्ध चविार करिारे) उच्च 
दजािे नव्हते. त्याचं्यात पक्षािे धोरि व्यापक करून पक्षाला लोकशाही स्थापन करण्यासाठी राबचवता आले 
नाही. पुढारी कसे असावेत? स्पष्ट धोरि आखिारे व त्या धोरिाचे उणद्दष्ट गाठण्यासाठी जीवाचे रान करिारे. 
गाधंी अगर जीनासारखे प ढारी नसावते. गाधंी आज एक मत देतील तर उद्ा त्याच्या उलट देतील. अशी 
उदाहरिे अनेक देता येतील. पाचकस्तानाबद्दल त्यानंी आतापयसन्त अनेक परस्पर चवरोधी मते प्रकट केली 
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आहेत. जीना तर ह कूमशहा आहेत. ते लीगमधील कायसकारी मंडळ स्वतः तयार करतात. लोकानंी 
चनवडलेल्या प्रचतनीधींना ते मान्यता देत नाहीत. गाधंी व जीना यानंा त्यािें अन यायी प ढारीपिा पासून च्यूत का 
करीत नाहीत? कारि तसे झाले तर काँगे्रस व लीग या पक्षातं बजबजप री माजेल, हे ते ओळखतात. कारि या 
दोन प ढाऱ्याम ळेि त्याचं्या पक्षातं संघटना चटकून राचहलेली आहे. ब्राह्मिेत्तर पक्षाचं्या प ढाऱ्यानंाही दूर केले तर 
त्या पक्षािी संघटना होिार नाही. कारि ही संघटना म ळी चवस्कळीत आहे. ती चसमेंटप्रमािे घट्ट नाही. 
म्हिूनि १९३७ च्या चनवडि कींत त्या पक्षाला ब्राह्मिेत्तर मतदार बह संख्य असताहंी हार खावी लागली. 

 
अशा अथािे भाषि बाबासाहेबानंी केले. त्यािा वृत्तातं मद्रास येथील मेल (२४–९–४४), चलबरेटर 

(२५–९–४४), प्रहदू (२६–९–२४) व इंचडयन एक्सपे्रस (२६–९–४४) या पत्रात प्रचसद्ध झालेला होता. 
 
२४ सप्टेंबरला हॉटेल कॉने्नमार येथे भाषि करतानंा बाबासाहेबानंी गाधंीजींवर कडक शब्दातं टीका 

अली. 
 
(“......In the Congress party, Gandhiji continued to be its leader, who could have accepted 
Gandhiji as a leader in any other country, a man who has no vision, who has no knowledg, and 
who has no judgement, a man who has been a failure all his life in public life. There is no 
important occasion when India was about to succeed, when Gandhiji brought about anything 
good. That is my individual opinion.” The Indian Express, Madras, Tuesday, 26-9-44). 

 
त्याि चदवशी (चशवराज) मेमोचरयल हॉलमध्ये केलेल्या भाषिातही बाबासाहेबानंी श्रीचनवासशास्त्री 

आचि गाधंीजी याचं्यावर जहाल शब्दातं टीका केली. 
“.... In some of his recent speeches The Rt. Hon. V. S. Srinivasan Shastriar had said that he 
considered Mr. Gandhi as the embodiment of India’s soul, and that Mr. Gandhi should represent 
India at any international gathering and that great precautions should be taken to see that in no 
circumstances should persons like him (Dr. Ambedkar) be given a place at any future 
international conference. 

 
“....I was searching my heart in order to find out whethre really in the whole of my public 

career which I am ready to admit is not so extensive as that of the Rt. Honourable Shastri nor 
probably as glorious as that of his, whether during the short span of my public life, I have done 
something so disgraceful that India would be ashamed to see me sitting at an International 
gathering. I do not wish to use my abusive language, for I could have very easily said that the Rt. 
Hon. Shastri was a ‘lap-dog’ of the British Government. He has been sitting on the lap of the 
British Government all this, while and if he had achieved any notoriety and greatness either in 
India or outside, it was largely due to the fact that the British Government had been placed to 
make him a ‘Show-boy’. I do not wish to say that what Mr. Shastri has said is really croaking of 
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an old crow sitting on the tree, with the diseased bowels....”. “....What Mr. Shrinivasan 
Shastriar had said was probably typical of what most Congressmen had been saying, namely 
that the Scheduled Castes, in so far as they had been under his leadership, had been inimical to 
the general interests of the country. Most people did not know what Mr. Gandhi did at the Round 
Table Conference. They all thought that the part he played. was a glorious one. The Mahatma, 
Dr. Ambedkar added. went to the conference with a mandate to demand independence, 
something which was far beyond what many sober politicians in India were prepared to ask. But 
what did Mr. Gandhi do? “This old medieval gentleman who went to the conference with a 
mandate to demand nothing short of independence said Sir Samuel Hoare that he was quite 
prepared to be content with provincial autonomy. (Cries of Shame)”. —The Mail, Madras 26-9-
44. 

 
१९४४ पयंतच्या भारतीय राजकारिातं जेवढी प्रगतीकारक वाटिाल व्हायला पाचहजे होती तेवढी 

प्रगती झाली नाही. यािे कारि काँगे्रसमधील गाधंीजींचे नेतृत्व होय. आचि त्याम ळेि भारताच्या स्वातंत्र्यािा 
ठेवा भारताला लौकरात लौकर चमळचवता येत नाही, अशी जािीव बाबासाहेबानंा झालेली होती. म्हिूनि 
त्यानंी भाषिातं कडक आग पाखडली. या बाबतींत इतर राजकीय प ढाऱ्यानंीही तेि केले. नेताजी सुभाषचंद्र 
बोस यानंी याि दृष्टीकोनातून गाधंीजीवर आचि काँगे्रसच्या राजकारिावर वळेोवळेी कोरडे ओढले. हे संपूिस 
सत्य समजावनू घेण्यासाठी भारतीय राजकारिािा १९४४ पयसन्तिा धावता इचतहास लक्षात घेिे जरूर आहे.  

 
१९१९ ते १९२९ या काळातं गाधंीजी, काँगे्रसिे अनचभचषक्त सम्राट होते. असहकार, कोटस–किेऱ्यावंर 

बचहष्ट्कार, राष्ट्रीय चशक्षि, चखलार्फत, खादी, ग्रामीि उद्ोग वगैरे के्षत्रातं त्यानंी ज्या योजना राबचवल्या त्याम ळे 
जनतेत चवलक्षि जागतृी झाली. परंत  चखलर्फत, अंसहकार, ग्रामीि उद्ोग वगैरे योजनाबंद्दल म्हिाव ेतसे यश 
न आल्याम ळे जनतेत वैर्फल्य चनमाि झाले आचि चवशषेतः गाधंीजींनी म सलमानािें कोडकौत क इतके केले की 
त्याम ळे प्रहद समाजातील चविारवतंानंा श द्धी, संघटना वगैरे िळवळीसाठी प्रहद –महासभा व आयस समाज याचं्या 
तरे्फ म सलमानाचं्या चवरूद्ध िळवळी करिे ्मप्राप्त झाले. काँगे्रसमधील सचे्च व राष्ट्रीय वृत्तीिे जे पूवी जीनादी 
म सलमान होते, त्याचं्यापेक्षा चखलार्फतीच्या िळवळीसाठी गाधंीजींनी मौलाना महमद अली व मौलाना िौकत 
अली यािें स्तोम माजचवले. त्याम ळेि काँगे्रसमधून जीना वगैरे म सलमान बाहेर पडले व त्यानंी म स्ट्स्लम 
लीगच्या वतीने म सलमानािंा सवता स भा प्रस्थाचपत केला. १९३०–३१ िी सत्याग्रहािी िळवळ सवस भारतात 
पसरली पि चतच्यातूनही राष्ट्रचहतािे भरीव कायस झाले नाही. १९३१ मध्ये गाधंीजींना काँगे्रसिे एकमेव 
प्रचतचनधी म्हिून लंडनच्या वत सळ पचरषदेस हजर रहाव ेलागले. तेथे त्यानंी अशी भचूभका घेतली की काँगे्रस हीि 
आमजनतेिी प्रचतचनचधक राजकीय संस्था आहे व चतच्या मागण्या रास्त आहेत. इतर प्रहदी प्रचतचनधींना काही 
प्रकमत नाही. त्याम ळे प्रहद  म स्ट्स्लम ऐक्य व जातीय ऐक्य यासाठी गाधंीजींनी १९१७ पासून जे प्रयत्न केले त्यावर 
१९३१ साली बोळा चर्फरचवला गेला. कारि त्याि साली वत सळ पचरषदेत प्रहद म स्लीम व अल्पसंख्य व बह संख्य हे 
झगडे उत्पन्न झाले, व तेथूनि प ढे ते वृप्रद्धगत होत गेले. लीगतरे्फ म सलमानानंी १४ मागण्या केल्या. आचि 
१९४० च्या लाहोर अचधवशेनात लीगतरे्फ पाचकस्तानिी मागिी करण्यातं आली. 
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तरुि स चशचक्षत व अभ्यासू काँगे्रस सभासदामंध्ये गाधंीजींच्या नेतृत्वाबद्दल असलेली श्रद्धा १९३२ ते 
१९३४ च्या काळात ओसरत िालली. या लोकािे स्पष्ट मत झाले की गाधंीजी श्रीमंतािे पाठीराखे आहेत, तसेि 
ते साम्राज्यशाहीशीही तडजोड करिारे आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्याला िालना देिारे ्ाचंतकारक चविार व 
आिार याचं्याकडून अपेचक्षत बसिे व्यथस होय! या चवर्फल मनोवस्थेतून या लोकानंी काँगे्रस सोशॉचलस्ट पाटी 
(१९३४) अचखल भारतीय चकसान सभा, अचखल भारतीय चवद्ाथी संघ वगैरे संस्था १९३४–१९३५ सालात 
काढल्या. या संस्थानंी डाव्या चविारसरिीिा पाठप रावा करून भारतातील साम्रज्यशाहीला हैराि करायिे 
ध्येय ठरचवले. १९३५ च्या कायद्ान्वये भारतात चनवडि का होतील, त्यावर जनतेने बचहष्ट्कार प कारावा म्हिून 
कॉ. सो. पाटीतरे्फ िळवळ, १९३६ साली स रू झाली. या िळवळीतून ‘अँचटचमचनस्री’ (प्रधान मंडळावर 
बचहष्ट्कार) िळवळ चनघाली. या िळवळींना सरदार िादूपल कसग कवीश्वर (पंजाब), रिी णकिवाई (उत्तर 
प्रदेश), णवजयालक्ष्मी पंणित, जवाहरलाल नेहरू, िरदचंद्र बोस, वगैरे व काँगे्रस प ढाऱ्यािंा नैचतक पाचठबा 
होता. १९३७ च्या रे्फब्र वारीमध्ये १९३५ च्या कायद्ान्वये चनवडि का झाल्या. त्यातं भाग घेऊ नये असे बह तेकत 
काँगे्रस सभासदािे मत होते. पि वचकंग कचमटीने वादचववादानंतर चनवडि का लढचवण्यािे ठरचवले, या 
चनवडि कीिा ज्वलंत प्रिार नेहरूनी असीम उत्साहाने केला आचि १३ पैकी ७ प्रातंात काँगे्रसला माताचधक्य 
चमळवनू चदले. (१) सरहद्दप्रातं, (२) उत्तर प्रदेश, (३) चबहार, (४) म ंबई, (५) मध्ये प्रदेश (६) मद्रास आचि 
(७) ओरीसा या सात प्रातंात काँगे्रस राजवट ज लै १९३७ मध्ये स रु झाली. सप्टेंबर १९३८ मध्ये आसाम प्रातंातही 
(८) काँगे्रस मंचत्रमंडळ झाले. प्रसधमध्ये व बंगालमध्ये काँगे्रसच्या पाप्रठब्यावर राष्ट्रीय म स्ट्स्लम पक्षािंी मंत्रीमडळे 
प ढे झाली. पंजाबमध्ये सर णसकंदर हयात खान या काँगे्रस चवरोधकाच्या पक्षािे मंचत्रमडळ झाले. 

 
कॉ. सो. पाटी वगैरे पक्षाचं्या िळवळीम ळे ख द्द कॉन्गे्रसमध्ये डावा गट व उजवा गट उत्पन्न झाला. 

डाव्या गटािे नेतृत्व काहंी चदवस नेहरूनी केले पि ते ग प्तपिे. स रवातीला त्यानंा गाधंीवाद सवसस्वी मान्य 
नव्हता. त्यािंा कल डाव्या चविारसरिीकडे होता. पि त्याना गाधंी व गाधंीवादी उजवा गट यानंा द रवयािे 
नव्हते त्याम ळे उघडपिे डाव्या गटात जािे अगर स्वतःला, स्वतंत्र पक्ष स्थापने, हे करण्यािे धाडस त्यानंा 
१९३७–३९ मध्ये करता ंआले नाही. काँगे्रसमध्ये गाधंी गटािे विसस्व १९४० मध्ये प्रस्थाचपत झाल्यानंतर ते त्या 
गटात उघडपिे गेले. गाधंीनी त्यानंा आपला राजकीय वारस म्हिून जानेवारी १९४२ मध्ये जाहीर केले. 

 
डाव्या गटािे काँगे्रसमधील एक प ढारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यािें व गाधंीजी आचि उजव ेगटवाले 

यािे खटके १९३७ सालापासून उडू लागले बोस काँगे्रसिे अध्यक्ष असतानंा त्यानंी देशात रुजू लागलेला 
गाधंीवाद उखडून टाकिे व त्याऐवजी अध चनक पद्धतीिी ्ाचंतकारक चविारसरिी तेथे रुजू करिे, याबद्दल 
जेवढे म्हिून कायस्म हाती घेतले, त्यानंा गाधंी व उजवा गट यानंी चवरोध केला. य रोपातं जी य द्धजन्य 
पचरस्ट्स्थती उत्पन्न झालेली होती ती पाहून बोस यानंा वाटले की, लौकरि य द्ध होिार व त्यात इंप्लंडवर ताि 
पडिार, अशा वळेी ‘वैऱ्यािी अडिि ती आपली सोय,’ या सूत्रािा उपयोग करून भारताला स्वतंत्र करिे, ही 
बोस यािंी मनीष होती. अशा तऱ्हेिी चविारसरिी भारतात रुजू व्हावी म्हिून ते धडपड करीत होते प्रसंग आला 
तर भारताने य द्धाच्या खाईत आडकलेल्या इंग्लंडचवरुद्ध सशस्त्र बंड कराव ेव भारत स्वतंत्र करावा, असे ते 
म्हित. गाधंी व गाधंी गट हे सत्य व अप्रहसा यािें पूजक, त्यानंा बोसची ही चविारसरिी पटली नाही. म्हिून 
त्यािें खटके उडू लागले. बोस काँगे्रसिे अध्यक्ष असताचंह वचकंग कचमटीवर गाधंी व गाधंी गट यािेंि विसस्व 
िालू होते, याम ळे सुभाषचंद्र बोस यानंा सतत झगडा करावा लागला. शवेटी त्यानंी पचरस्ट्स्थतीला त्रासून 
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अध्यक्ष पदािा राचजनामा चदला, काँगे्रसमधून ते बाहेर पडले व त्याचं्याबरोबर डाव्या गटातील काही काँगे्रस 
सभासदही बाहेर पडले; त्याचं्या सहाय्याने बोसबाबंूनी २९–४–१९३९ ला ‘िॉरविप ललॉक’ स्थापन केला; 
आचि त्या पक्षातरे्फ इंग्लंडला हैराि करिारे कायस्म त्यानंी स रू केले. अँटी इंचपचरयाचलस्ट कॉन्र्फरन्स, 
नागपूर १९३९ ऑल इंचडया अँटी–कॉंप्रमाईज कॉन्र्फरन्स, रामगड, १९४०, वगैरे प्रम ख कायस्म होत. इंग्लंडने 
३–९–१९४९ ला महाय द्धात प्रवशे केला. गाधंींनी व्हाईसरॉय लॉिप णलनणलथगो यािंी भेट घेऊन त्याचं्याशी 
ििा केली की, इंग्लंड भारत यािें परस्परात चकतीही भेद असले आचि भारताच्या स्वातंत्र्यािा प्रश्न अद्ाप 
स टलेला नसला तरी इंग्लंडिी सध्यािी य द्धजन्य अडिि लक्षात घेऊन भारताने त्या देशाला य द्ध 
प्रजकण्यासाठी चबनशतस मदत करावी. काँगे्रसच्या अचधवशेनातं १९२७ ते १९३८ सालातं य द्धचवरोधी ठराव 
माडंिारे नेहरू यानंी गाधंीजींना पाप्रठबा चदला या घटनेम ळे, लीग, प्रहद महासभा आचि ख द्द काँगे्रस याचं्या 
प ढाऱ्यानंा आश्चयस वाटले व त्यानंी गाधंी व नेहरू याचं्या चनवदेनाला आपला पाप्रठबा नाही, असे जाहीर केले. कॉ ं
कायसकारी मंडळ, र्फॉरवडस ब्लॉक, वगैरेनी गाधंी व नेहरू इंग्लडशी जे सहकायस करण्यास तयार झाले 
त्याचवरुद्ध देशभर प्रिंड आघाडी उघडली. या म द्ािा ऊहापोह होऊन १४–९–३९ ला याबद्दल एक 
लाबंलिक ठराव मंजूर करण्यातं आला. त्यातं म ख्य म दे्द दोन १) इंग्लंडने आपली य द्धध्येये जाहीर करावीत, 
आचि २) भारताला स्वातंत्र्य द्ाव,े म्हिजे मग भारत लोकशाही राष्ट्राचं्या बरोबर य द्धात सहकायस करील. या 
ठरावाला उदे्दशून व्हाईसरॉयने १७–१०–३९ ला असे जाहीर केले कीं, व्हाईरॉय राज्यकारभारासाठी 
‘कन्सलटेचटव्ह ग्र प’ (सल्लागार मंडळ) नेमिार आहे व त्यात प्रहदी लोकानंाही घेतले जाईल. भारताला 
वसाहतीिे राज्य (डोचमचनयन स्टेटस) देण्यािा प्रश्न केव्हातंरी प ढे चविारात घेतला जाईल. व्हाईसरायिे हे 
चनवदेन लंडनमध्ये प्रचसद्ध झालेल्या व्हाईटपेपरमध्ये नमूद करण्यात आले. त्यात १९३५ िा कायदा य द्ध 
संपेपयंत बाजूला सारलेला आहे, आचि भारतािा राज्यकारभार िालचवण्यासाठी व्हाईसरॉयला जादा अचधकार 
चदलेले आहेत, हे जाहीर करण्यात आले. या अचधकाराच्या जोरावर व्हाईसरॉयने नागचरक हक्क, सभा, 
चमरवि का, यानंा टािेखाली रगडले. लोकशाही व स्वातंत्र्य यािें खंदे प रस्कते असिाऱ्या इंग्लंडने ही जी द ष्ट 
कारवाई केली, त्याम ळे सारे पक्ष चिडून गेले. कॉ.ं का. मंडळाने २९–१०–३९ रोजी व्हाईसरॉयच्या १७–१०–
३९ च्या चनवदेनाला उत्तर देिारा ठराव मंजूर केला. भारतात नागरी स्वातंत्र्यािी व लोकशाहीिी गळिेपी 
करण्यािे जे धोरि सरकारने जाहीर केलेले आहे त्यािा चनषेध या ठरावात नमूद केलेला होता. सरकारने हे 
धोरि तसेि िालू ठेवले तर देशात सचवनय कायदेभगं–िळवळ स रू करण्यािेही त्यातं जाहीर केलेले होते. 
काँगे्रस मंत्रीमंडळे ज्या प्रातंात होती त्यानंा ठरावात आदेश चदलेला होता की, सरकारी धोरि जािक चदसले 
की राजीनामे देिे. व्हाईसरॉयने गव्हनसससना आदेश चदले की, त म्ही चब्रचटश सरकारिे य द्ध प्रयत्न यशस्वी 
करण्यात सतत झटा; त्यात काँगे्रस मंत्रीमंडळानंी सहकायस केले तर ठीक, राचजनामे चदले तरी ठीक. शवेटी 
मंचत्रमडंळानंी राचजनामे चदले, आचि सरकारने चनरचनराळ्या मंत्र्यानंा व प ढाऱ्यानंा पकडून त रंुगात टाकले. या 
सवस प्रकाराम ळे भारतात इंग्लंडच्या चवरुद्ध दे्वषाग्नी पसरू लागला. घातपातािी कृत्ये होऊ लागली. या 
पचरस्ट्स्थतीला आळा घातला नाही तर भारतात अराजक माजेल. म्हिून गाधंी नेहरू वगैरे समझोता करण्यात 
तयार असलेल्या प ढाऱ्याशंी बोलिी करण्यास चब्रटीश (वॉर कॅचबनेट) मंत्रीमंडळाने काही चवद्वान लोकानंा 
प्रहद स्थानातं पाटचवले. त्यापैंकी एिविप थॉमसन, णक्रप्स वगैरे प्रम ख होते. या लोकािंी गाधी, नेहरू, आझाद 
वगैरें बरोबर बोलिी झाली या बोलण्याचं्या आधाराने कॉ.ं का. मंडळाने प ण्यातील बैंठकीत २७–७–४० ला 
ठराव मंजूर केला की, सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्यािी हमी द्ावी, मग भारत, य द्धाला मदत करेल. या 
ठरावाला उदे्दशून व्हॉईसरॉयने ८८–१९४० ला जाहीर केले की व्हॉईसरायिे कायसकारी मंडळ व सल्लागार 
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मंडळ यातं काही प्रहदी लोकािंा समावशे करण्यात येईल. गाधंीनी काँगे्रसशी असलेला संबंध तोडलेला होता 
ही सवस पचरस्ट्स्थती पाहून त्यानंी १९४० च्या ऑक्टोबर मध्ये चनवदेन प्रचसद्ध केले की, आपि स्वतः य द्धाला 
सहाय्य करिाऱ्या भारतातील प्रयत्नानंा सचवनय चवरोध करण्यासाठी िळवळ करिार! त्यािंी ही िळवळ 
लौकरि स रू झाली. पि ती जोरावली नाही. गाधंी व नेहरू यािें तडजोडीिे प्रयत्न स रू झालेले पाहून बोस 
यानंी र्फॉरवडस ब्लॉकतरे्फ भारतात अँटी कॉम्प्रमाईजिी िळवळ स रू केली आचि रायगड येथे काँगे्रसिे 
अचधवशेन १९४० सालात भरले तेव्हा तेथेि ॲटीकामं्प्रामाईज कॉन्र्फरन्स त्यानंी भरचवली. The Indian 
Struggle, 1935–42 by Subash Chandra Bose 1952. काँगे्रस व सरकार याचं्यात समेट व्हावा अशा 
अथािा ठराव कॉ.ं का मंडळाने वध्याच्या बैठकीत १६–१–४२ ला मंजूर केला. चब्रचटश मंत्रीमंडळाने िीनिे 
जनरल णवयॉगं कै िेक यानंा चवनंती केली, की भारतात त म्ही जा व गाधंी व नेहरू याचं्याकडून नक्की समेटािी 
योजना करवनू घ्या. िेक भारतात रे्फब्र . १९४२ ला आले. पि काही साह्य न चमळवताि ते परत गेले. मग 
अमेचरकेकडून टेकचनकल चमशन भारतात मािस १९४२ ला आले. त्यात अनेक म त्सद्दी, पत्रकार, चवद्वान आचि 
लष्ट्करी तज्ज्ञ अचधकारी होते. त्यानंीही ग प्त बोलिी भारतात केली. पि त्यानंाही यश आले नाही. 

 
प्रसगापूर बंदर हे चब्रचटशािे पूवेकडील तटबंदीच्या दृष्टीने अभेद् व मोठे लष्ट्करी कें द्र होते. ते जपन्यानंी 

आठ चदवसाचं्या लढाईनंतर १५–२–४२ ला प्रजकले, आचि मलाया पायाखाली घालून जपानी सैन्य ब्रह्मदेशात 
चशरले. ही चवपरीत पचरस्ट्स्थती पाहून इंग्लंडच्या तोंडिे पािी पळाले. भारताच्या नैऋत्य सीमेवरही जपानी सैन्य 
आले तेव्हा ं चब्रचटश मंत्रीमंडळाला भारतािे सहाय्य चमळचवण्यािी चनकड भासली. म ख्य प्रधानाने पालसमेंटमध्ये 
११–३–४२ ला घोषिा केली की, भारतीय राजकारिातील ग ंताग तं सोडवण्यासाठी आम्ही सर स्टॅििप णक्रप्स 
यानंा भारतात पाठवीत आहोत. णक्रप्स मािस १९४२ मध्ये भारतात आले. त्यािंी योजना अशी होती : य द्ध 
संपल्यानंतर भारताला वसाहतीिे स्वराज्य देिे, ते स्वीकरिीय वाटले नाही तर भारतािे दोन त कडे करून 
एक म स्ट्स्लमानंा देिे. ही योजना कॉ.ं का. मंडळाने १०–४–४२ च्या बैठकीत रे्फटाळली. णक्रप्स ११–४–४२ ला 
भारतातून लंडनला परतले. अलाहाबादला कॉ.ं का. मंडळािी बैठक २७ एचप्रल ते १ मे १९४२ पयंत भरली. 
म सलमानािंी पाचकस्तानिी मागिी काँगे्रसने मान्य करावी, असा, चक्रवती राजगोपालाचारी यानंी बैठकीत 
ठराव माडंला. त्यावर कडाक्यािी ििा झाली. व ठराव रे्फटाळला गेला. त्यानंी चब्रचटशाशंी सहकायस करून 
आपल्या पदरात स्वातंत्र्यािी देिगी, जेवढी पडेल तेवढी घ्यावी, असा द सरा ठराव माडंला. तोही रे्फटाळला 
गेला. गाधंीजी या बैठकीस हजर नव्हते. परंत  सरकारशी सहकायस करू नये याबाबतिा ठराव त्यानंी चलहून 
पाठचवला होता. त्यािी भाषा–रिना अशी होती की तीतून णहटलर, मुसोणलनी व जपान यानंा पाप्रठबा द्ावा 
असा अथस चनघत होता. नेहरंुनी तसे बोलूनही दाखवले. नेहरूनी ठराव तयार केला आचि गाधंीजींच्या 
ठरावाऐवजी नेहरंूचा ठराव बैठकीत माडंला. एखादे परकीय सैन्य भारतात घ सले तर त्याच्याशी भारत 
अप्रहसात्मक असहकार प कारील, आचि इंग्लंड व भारत याचं्यात जोपयसन्त सख्य झालेले नाही तोपयसन्त 
भारताला जपान अगर इतर राष्ट्र ेयाचं्या चवरूद्ध लढिे अगर न लढिे यािा चविार करण्यािी जरूरी नाही, 
असा नेहरंूचा ठराव होता. तो गाधंी गटाने हािून पाडला, पि अध्यक्ष मौलाना आझाद याचं्या मध्यस्तीने तो 
ठराव मंजूर झाला. या बैठकीनंतर राजाजींनी काँगे्रस सोडली. गाधंीजींचा ठराव चब्रचटश सरकारने प्रचसद्ध 
केला, आचि गाधंीजी रॅ्फचसस्टािे हस्तक आहेत, असा जगभर डागोरा चपटला. या बाबत नेताजी सुभाष बोस 
यानंी विसन केलेले आहे. ते असे— 
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“In his original draft resolution, the Mahatma said, “Britain is incapable of defending 
India.... The Indian Army is a sagregated body, unrepresentative of the Indian people, who can 
in no sense regard it as their own..... Japan’s quarrel is not with India. She is warring against the 
British Empire. If India were freed her first step would probably he to negotiate with Japan. The 
Congress is of opinion that if the British withdrew from India, India would probably be to 
negotiate with Japan. The Congress or any other aggressors attacking India.” In the same draft 
resolution the committee assured the Japanese Govt. and people that India bore no enmity 
towards Japan, etc. Nehru’s draft which was finally accepted by the Congress working 
committee contained no reference to Japan or to Britain’s incapacity to defend India. 

 
A few months later, the British Govt. made a great fuls over Gandhiji’s draft resolution, by 

suddenly giving it worldwide publicity and simultaneously trying to paint Gandhi as a pro-fascist 
agent..... 

 
The much criticised draft resolution showed that Gandhi was not an ideological fanatic 

like Nehru and was much more of a realist than the later. The outstanding feature of the 
Congress meeting was the departure from the Congress movement of Rajgopalachari, the 
leading protagonist of a compromise with Britain.” 

 
(The Indian Struggle, 1935-42, by Subhash Chandra Bose, 1952, pp. 39-40). 

 
अलाहाबादच्या बैठचकनंतर नेहरू य द्धाला सहाय्य कराव ेअशा तऱ्हेिे मत मधून मधून प्रदर्मशत करीत. तेव्हा 
गाधंी. कॉ.ं का. मंडळ व जनता याचं्यातून त्याबद्दल न पसंती व्यक्त होत असे. भारतातील राजकारिात 
माजलेली कोंडी र्फोडण्यािा शवेटिा प्रयत्न करण्यासाठी कॉ.ं का. मंडळािी बैठक वध्याला ६–७–४२ ला 
भरली. व तीत ‘छोडो भारत’ हा ठराव १४ ज लैला मंजूर झाला. त्यावर ८–८–४२ ला म बईतील बैठकीत 
चशक्कामोतसब झाले. आचि प ढील दोन वषात सवस देशभर जाळपेळ, पोलीस व चमचलटरी यािें जनतेवर गोळीबार, 
साताऱ्यात प्रती सरकारिी स्थापना, सरकारी चतजोऱ्यावंर तरूिािें हल्ल ेइ. प्रकारानंी सरकार व जनता हे 
दोघेही हैराि झाले. त्यानंतर गाधंीजी, इतर प ढारी आचि लाखो लोक यानंा त रंुगात डाबंून टाकण्यात आले. 
गाधंीनी प्रायोपवषेि करून स्वतःिी म क्तता करुन घेतली. त्यानंतर लीगिे स्वातंत्र्य संपादनात सहकायस 
चमळचवण्यािे प्रयत्न, गाधींनी जीनाशंी बोलिी करून केले ते प्रयत्नही यशस्वी झाले नाहीत. 

 
गाधंीजीबद्दल नेताजी बोस यानंी खालील चवश्लेषि केलेले आहे की, गाधंी जीिस मतािंा पाठप रावा 

करिारे चब्रचटश साम्राज्याशी हातचमळविी करिारे आचि पूंचजपती वचहवाटदार, सरंजामदार यािे पाठीराखे 
आहेत. गाधंीवाद हा संपूिस प्रचतगामी असल्याने त्यातून सामाचजक, आर्मथक व राजकीय ्ातंी हािे, हे चत्रकाळ 
अशक्य आहे. म्हिून गाधंीवाद नेस्तनाबूत करिे, हे प्रत्येक ्ातंीकारक व्यक्तीिे व पक्षािे आद् कतसव्य आहे. हे 
नेताजींिे मत खालील उताऱ्यात चदसून येते. 
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“The Forward Block is to the left movement, what the Gandhiji’s are to the right 

movement. Philosophically speaking the former may be regarded as the ‘anti-thesis’ of the later. 
Though the Forward Block has always desired to work with the close co-operation with the 
Gandhiji’s on the anti-imperialist front, the differences between the two are deep and 
fundamental. Gandhism encourages an ultimate compramise with imperialism. Socially, 
Gandhism is intimately linked up with the “Haves” — the rested interests. As the “have-nots” 
are becoming class-contious, as is inevitable, the breach between them and the Gandijites is 
wodening. One therefore finds that unlike what was the position twenty years ago, today 
Gandhism does not appeal to large masses of the peasantry and factory workers, nor does it 
appeal to middle class youths and students, the vast majority of whom sympathise with the 
poverty stickem masses; with regard to the future, Gandhian ideas of post struggle 
reconstruction which are partly medieval and partly anti-socialist contrary to those of forward 
block which has a thoroughly modern outlook and stands for socialist reconstruction.” — (page 
98 — Abid). 

 
उपचरचनर्मदष्ट पचरस्ट्स्थती लक्षात घेतली तर बाबासाहेबानंी मद्रासमधील आपल्य चनरचनराळ्या भाषिातं 

काँगे्रस पक्षािे प ढारी आचि चवषशतेः गाधंीजी याचं्यावर कडक टीका का केली हे लक्षात येईल. श्री. जे. वी 
कृपलानी, श्री. राजगोपालाचारी श्री. जयप्रकाि नारायि, श्री. कन्हैयालाल मुन्िी, श्री. राममनोहर लोणहया 
वगैरे पूवीिे श्रेष्ठ दजािे काँगे्रस प ढारी यानंी १९५० नंतरच्या काळात काँगे्रस व काँगे्रस प ढारी याचं्यावर 
जळजळीत टीकासे्त्र रे्फकली. हे या संदभात लक्षात घेतले तर बाबासाहेबाचं्या भचूमकेिे स्वरुप चवशषे ख लून 
चदसेल. 

 
बाबासाहेब मद्रासहून राजमहेंद्रीकडे जाण्यासाठी सोमवारी रात्री २५–९–४४ ला चनघाले. ते द्वारपौडी 

स्टेशनला मद्रास मेलने मंगळवारी २६–९–४४ ला सकाळी येऊन पोहोिले. तेथून ते मोटारीने रामिदं्रपूरला 
आले. तेथे अस्पृश्यानंी त्यािें स्वागत केले. तेथून त्यािंी मोटार कोकीनाडाकडे चनघाली. रस्त्यात बेलंगी या 
गावच्या अस्पृश्यानंी बाबासाहेबानंा मानपत्र चदले. संध्याकाळी ते कोकीनाडाला पोहोिले. तेथे त्यानंा ईस्ट 
गोदावरी चडस्ट्स्रक्ट बोडातरे्फ मानपत्र चदले. बोडािे अध्यक्ष रावबहादूर बी. बी. सवेरायिू हे मानपत्रसमारंभािे 
अध्यक्ष होते. मानपत्राला उत्तर देताना बाबासाहेबानंी भारतािी सध्यािी पचरस्ट्स्थती व तीत देशािे चहतािे धोरि 
कोिते याबद्दल भाषि केले. य द्धाला चबनशतस मदत करिे, सशतस मदत करिे, काहीि मदत न करिे आचि 
य द्धाला चवरोध करिे असे चविारप्रवाह भारतात िालू आहेत. याम ळे देशातंील राजकीय पचरस्ट्स्थतींत मोठा 
गोंधळ उत्पन्न झालेला आहे. य द्धाकडे पाहण्यािी चनरचनरळ्या पक्षािंी व प ढाऱ्यािंी दृष्टी वगेवगेळी आहे. हे य द्ध 
आमिे नव्हे, यात चब्रचटशािंा पराजय झाला तर बरेि; वगैरे उद्गार हे पक्ष व प ढारी काढतात पि ही त्यािंी 
भचूमका ि कीिी आहे. चब्रचटशािें राज्य संपून भारतात जपान अगर जमसनी यािें राज्य स रू झाले तर भारतातील 
सवस लोकानंा पशूसमान जीवन घालवाव े लागेल. चब्रचटशानंी भारतावर अनेक अन्याय केलेले आहेत व 
त्याचवरुद्ध भारतीयानंा, िळवळ करण्यािी व बोलण्यािी घटनात्मक स्वतंत्रता होती व आहे. परंत  जपान अगर 
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जमसनीच्या ह कूमशाही राज्यामंध्ये हे स्वातंत्र्य उपभोगायला चमळिार नाही. य द्ध संपल्यानंतर भारताला जादा 
हक्क नक्की चमळतील व ते हक्क चमळवण्यासाठी य द्धात जपान व जमसनी यािंा पाडाव करण्यासाठी भारतातील सवस 
पक्षानंी हातभार लाविे आपल्याि चहतािे आहे. या बाबतीत “छोडो भारत” िळवळ करून य द्धाला उपय क्त 
प्रयत्न जे होतात ते ग प्तपिे हािून पाडण्यािे ज्यानंी ज्यानंी प्रयत्न केले त्यानंा त्यानंा सरकारने त रंुगात 
डाबंले’ यातं सरकारकडून अन्याय झालेला नाहीं. जीना आचि गाधंी याचं्यात जी तडजोड व्हावी असे लोकानंा 
वाटते तेवढ्या तडजोडीवरून भारतािे राजकीय प्रश्न स टिार नाहीत. अस्पृश्य, प्रहदू, म सलमान वगैरे सवस 
वगातील व पक्षातंील लोकानंी एकत्र बसून हे प्रश्न सोडवण्यािे प्रयत्न कराव.े बाबासाहेबाचें ते भाषि अशा 
आशयािे होते. 

 
संध्याकाळी कोकीनाडा येथील शडे्यूल्ड कास्टस रे्फडरेशन, रि पेटे चडस्पे्रस्ड क्लासेस असोचसएशन, 

वमा आंध्र इव्ह्यक्यूज असोचसएशन, वलंदरपेटा आचद आंध्र असोचसएशन आचि प्रबोधन साचहत्य सचमती या 
संस्थातंरे्फ बाबासाहेबानंा पी. आर. कॉलेज हॉल मध्ये मानपते्र देण्यात आली. त्यानंा उत्तर देताना 
बाबासाहेबानंी भाषि केले. कोिताही वगस अगर कोितीही जात एखाद्ा देशाच्या समाजात प्रभ त्व गाजविारी 
का होते? त्या वगाच्या अगर जातीच्या हातात सत्ता असते म्हिून. मग ती सत्ता आर्मथक, धार्ममक, राजकीय 
अगर इतर कसलीही असो. ब्राह्मिानंी हे पािसहा हजार वषांपूवी ओळखले. म्हिून ब्राह्मि लोक आपली जात 
सवस प्रहदू समाजाच्या डोक्यावर चमऱ्या वाटिारी कशी करता येईल याबद्दल चविार करीत होते. त्यासाठी त्यानंी 
वदेातं िात वसण्यांिी उत्पत्ती केली, समाजािा प्रम ख, देवळािंा प्रम ख, गावािंा प्रम ख ब्राह्मिि असला पाचहजे. 
ब्राह्मिाला सवस जातीच्या बायका करता याव्यात, त्याला आपला म ख्य प्रधान, प रोहीत, सेनानी राजाने कराव,े 
वगैरे चनयम मनू व इतर धमसशास्त्रकार यानंी आपापल्या स्मृतीगं्रथात तयार करून ते प्रहदू समाजाच्या बोकाडंी 
मारले. ब्राह्मिािें हे श्रेष्ठत्व हािून पाडण्यासाठी ब्राह्मिेत्तरानंी वैचदक काळात व नंतर एकंदर सात मोठे झगडे 
केले. ब्राह्मि मूठभर व ब्राह्मिेतर लाखोनी मोजता येतील असे असता या झगड्यात बाह्मिेतरानंा हार खावी 
लागली. कारि ब्राह्मिेतर लोक ते ब्राह्मिी जातीभेदाच्या चवषाने मानवी सद्ग िानंा म कलेले होते. तेव्हा 
अस्पृष्ट्य वगस जर सामर्थ्यसशाली व्हावयािा असेल तर त्याच्या हातात राजकीय व आर्मथक सत्ता आली पाचहजे. 
राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यािा मोका सध्या अस्पृश्यानंा प्राप्त झालेला आहे. त्यानंा अशी सधंी गेल्या हजारो 
वषांत चमळाली नाही. या संधीिा र्फायदा घेण्यासाठी त्यानंी आपापासातील मतभेद सोडून द्ावते व शडे्यूल्ड 
कास्ट रे्फडरेशनमध्ये सामील व्हाव.े त म्ही राजकीय सत्ता काबीज केली की, आर्मथक, सामाचजक आचि 
सासं्कृचतक सत्ता चमळवण्यािे मागस त म्हाला मोकळे होतील. 

 
मात्र या मागात एक मोठी मानचसक अडिि आहे. गाधंी व काँगे्रस यानी हचरजन सेवक संघातरे्फ 

अस्पृश्यातील लहानथोर चवद्ार्थ्यांव्यचतचरक्त इतरानंा आर्मथक मदत देण्यािे सत्र स रु केले. यात त्यािंा हेतू 
पचवत्र नसून द ष्ट आहे. त्यानंा माहीत आहे की आपल्या पैशाने हे लोक प्रमधे होतील. व आपल्या बाजूने राहून, 
‘ज्यािी खावी पोळी, त्यािी वाजवावी टाळी’ या न्यायाने काँगे्रसच्या िळवळीला उिलून धरतील. 
महाभारतातील पाडंवािंी बाजू न्यायािी व कौरवािंी अन्यायािी होती हे माचहती असूनही भीष्ट्म व द्रोि हे 
कौरवािें मीठ खािारे होते म्हिून त्यानंी कौरवानंा सहाय्य केले व शवेटी त्यािंा सत्यानाश झाला. त्यािप्रमािे 
हचरजन म्हिून जगिाऱ्या अस्पृश्यािंी पचरस्ट्स्थती होिार आहे. म्हिून मी आमच्या तरुि चवद्ार्थ्यांना धोक्यािी 
सूिना देतो की, या संपळ्यात अडकून पडू नका. माझ्या इशाऱ्यािे त म्हाला प्रत्यतंर पाहावयािे असेल तर 
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त म्ही हचरजन सेवक संघवाले, अगर काँगे्रसवाले प्रहदू प्रकवा गाधंी यानंा सामाचजक समतेिी मागिी करून 
पाहा. ते त म्हाला दटावनू गप्प बसायला लावतील. हे मी नक्की सागं ूशकतो. 

 
अस्पृश्यानंा उदे्दशून केलेल्या बाबासाहेबाचं्या भाषिािंा आशय असा होता. 
(The Hindu, Madras 26-9-44, 28-9-44, 1-10-44; The Search Light. Patna, 1-10-44). 
 
बाबासाहेब ग रुवारी २८–९–४४ ला संध्याकाळी राजमहेंद्री येथे आले. बरोबर श्री. पा.ं ना. राजभोज 

जनरल से्ेटरी, रे्फडरेशन, आचि श्री. व्ही. रामकृष्ट्िन् आ. सी. एम्. लेबर चडपाडसमेंट हे होते. त्यानंा 
म्य चनचसपालीटीतरे्फ म्य चझयम हॉलमध्ये मानपत्र देण्यात आले. म्य चनचसपल िेअरमन श्री सोणमना कामेश्वरराव 
आचि म्य चनचसपल कचमशनर श्री. के. व्यकंटाणद्र चौधरी यानंी त्यािें स्वागत केले. बाबासाहेबाचें अचद्वतीय 
चवद्ाजसन, त्यानंी केलेली अस्पृश्यातंील जागृती आचि त्याचं्यासाठी व कामगारासंाठी त्यानंी केलेली कामे, 
याबद्दलिा मानपत्रात उल्लखे करून म्य चनचसपाचलटीने लोकोपय क्त व अस्पृश्यानंा हीतकारक अशी कोिती 
कामे केली, याबद्दलिी माचहती देण्यात आली होती. सरकारकडे काही मागण्याही केलेल्या होत्या. 

 
लोकोपयोगी कामे केल्याबद्दल बाबासाहेबानंी म्य चनचसपालीटीिे अचभनंदन केले. अस्पृश्याचं्या 

चशक्षिािी सोय केल्यावद्दल त्यानंी चतिे आभार मानले. भारतातील ही एकि म्य चनचसपाचलटी अस्पृश्याचं्या 
चशक्षिासाठी प्रयत्न करीत आहे, इतर म्य चनचसपाचलट्यानंी हा धडा चगरवावा, असे उद्गार काढले. 

 
गाधंी–जीना वाटाघाटी चर्फसकटल्याबद्दल त्यानंी द ःख प्रदर्मशत केले. या वाटाघाटी, म ळी, एकागंीि 

होत्या. त्यातं अल्पसंख्याकं जातींना स्थान नव्हते. राजकीय प्रश्न सोडचवण्यािी ही खरी रीत नव्हे. सवांनी 
एकत्र बसाव,े घटना तयार करावी, या घटनेवर सह्या कराव्या, आचि त्या घटनेप्रमािे आम्हाला भारतात 
राजवट करू द्ा अशी मागिी करण्याकचरता चशष्टमंडळ लंडनला पाठवाव.े ते मंडळ एकट्या गाधंीचे असले 
तरी िालेल. पि त्यानंी भारतािी मागिी व्यवस्ट्स्थतपिे माडंली पाचहजे. हे मी असे म्हितो यािे कारि गाधंीनी 
आतापयंत भारतात चवलक्षि राजकीय जागृती चनमाि केली; पि चतिा र्फायदा देशस्वातंत्र्यासाठी कसा करून 
घ्यावा, यािी दूरदृष्टी गाधंीजींजवळ नाही. दूरदृचष्ट ज्या देशात नाही त्यािा सत्यानाश होतो असे ज न्या करारात 
एक विन आहे. गाधंींच्या संबंधात त्यािी आठवि होते. चशवाय गाधंींजवळ संपूिस स्वातंत्र्यािी आि नाही. 
गाधंींची त लना कधी कधी एब्राहॅम कलकनिी करण्यात येते. प्रलकन हा प्रथम संय क्त राष्ट्र कसे उभारता येईल 
हे महत्वािे मानीत होता. त्या त्याच्य चनर्ममतीसाठी चनग्रोिी ग लामचगरी ठेविे अगर नष्ट करिे हे त्या चनर्ममतीच्या 
प्रश्नावर अवलंबून असाव.े असे मानीत होता, व त्याप्रमािे त्याने प्रथम ग लामचगरी नष्ट करण्यािे नाकारले व 
काही वषांनी म्हिजे १८६३ साली त्याने ग लामचगरी नष्ट केल्यािा जाहीरनामा प्रचसद्ध केला. कारि ग लामािंा 
उपयोग लढाया प्रजकून य चनयन अभगं ठेविे, हे त्याला जरूरीिे वाटले. गाधंींचेही असेि आहे. त्यानंा स्वातंत्र्य 
हव,े पि विाश्रमही हवा. समाजात संपूिस समता त्यानंा नको आहे. अशा वृत्तीच्या प ढाऱ्याजंवळ दूरदृष्टी कशी 
असिार? स्वातंत्र्यािा प्रश्न चनघाला की अल्पसंख्याक जाती आपापल्या संरक्षिासाठी जादा राजकीय हक्क 
मागतात. असले हक्क मागिे म्हिजे राष्ट्रद्रोह होय, अशी भावना गाधंी व काँगे्रस यानंी देशातं पसरचवली आहे. 
भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी १८८५ मध्ये काँगे्रस उत्पन्न झाली. पि गाधंींच्या नेतृत्वाम ळे काँगे्रसने 
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पाचकस्तानिा प्रश्न उत्पन्न केलेला आहे. अशा पचरस्ट्स्थतीत भारतािे राजकीय पेि कसे स टिार? ते र्फक्त 
पक्षाचं्या व जातींच्या हार्मदक सहकायानेि स टतील,  

 
बाबासाहेबाचं्या भाषिािे सार असे होते. त्या भाषिािा वृत्तान्त दी फ्री पे्रस. मद्रास दी प्रहदू, मद्रास या 

दोन पत्रातं २–१०–४४ रोजी प्रचसद्ध झालेला होता. त्यातील काही भाग मी येथे उद्धृत करतो. 
 
“We are meeting today under the shadow of very sad piece of news that has come....... 

It has been reported that the talks between Mr. Gandhiji and Mr. Jinnha have failed. We have 
never been able to muster together. We have never been able to sink our differences and patch 
up things in order to march on. Something has always happened at the most critical moment. 
The Old Testament somewhere says, “The Nation which has lost its vision will be destroyed.” 
One of the defects which I have noticed in Mr. Gandhi is the complete lack of vision. I wonder 
what the founders of the congress would think of this Pakistan. Those who met for the first time 
in 1885, in order to see that India get Homerule, no doubt, by stages, never dreamt that the 
movement will be carried on in such a manner, in such a spirit, that just about the time when 
India was about to reach her destiny, India would be cut up into parts. We are told that the old 
fellows who had started the Congress were too slow. They were only arm-chair philosophers and 
were doing nothing but sending letters to the Vice-roy. It was said that those methods did not 
suit the country. The result was that the most dynamic movement was started under the aeges of 
Mr. Gandhi. We had mass movement and agitations. We had everything except light and vision. 
He added that Mr. Gandhi is approximated to a large extent to Abbraham Lincoln. The attitude 
that Abbraham Lincoln took with regard to the question of slavery was very much the attitude 
about the minorities problem that Mr. Gandhi took in India. Abraham Lincoln was passionately 
devoted to the Union. He was the upholder of the slave system, yet the proclamation of the 
freedom of the slaves was issued in 1863 by Abraham Lincoln. He was freed to do so in order to 
win the Negroes to get their help for the Northern Armies. Mr. Gandhiji’s attitude seemed to be 
exactly the same. He always said, “I want freedom, but I want Chaturwarnashram Dharma,” 
One of the reasons why Mr. Gandhi had failed all along was because of this attitude of his, I hope 
and trust that Mr. Gandhii will be able to realise the mistake,” said Dr. Ambedkar. 

 
Dr. Ambedkar pointed out that everyone desired Independence for the country and 

added that they did not however realise that there is in politics a graded system of equality. They 
wanted equality and liberty and freedom for minorities. Any Indian who objects to the provision of 
safeguards to the minority interests is not a friend of this country and he is not a democrat. He is 
the enemy of the country. May I again say that this is probably the finest opportunity that this 
country has. There are many friends who believe that because the British Government has not 
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given any clear declaration to the position of India after war that they are rather apprehensive as 
to what will happen. He did not feel apprehensive about India’s future after the war. He did not 
believe that the destiny of this country would depend on the decision of one man, however great 
he might be in the British Empire. We are the makers of the destiny of this country. The whole 
thing depends on how much solidarity we can build up among ourselves. If we could manage our 
internal affairs, our quarrels in such manner that we can draft a constitution which can be signed 
by all those who are the representatives of the different sections and communities in the country. 
We can send Mr. Gandhi as the single and solitary representative or the people to the Prime 
Minister or to any body. It depends upon what ideas Mr. Gandhi will have.....” (The Hindu — 2-
10-44). 

 
बाबासाहेब चदल्लीला परतताना हैदराबादजवळच्या एका स्टेशनात लोकानंी त्यािंा सत्कार केला. 

त्यानंा त्या प्रिंड सभेत तीन मानपते्र अपसि करण्यात आली. ते दचक्षिेतील यशस्वी दौरा संपवनू ५–१०–४४ 
ला चदल्लीला परत आले. 

 
बॅ. जयकर यानंी ३-११-४४ ला सपू्रंना म ंबईहून पाठवलेल्झा पत्रात, गाधंीजींना वाटाघाटी 

चर्फसकटल्या व त्या प्रकरिातंील दोघािंा पत्रव्यवहार प्रचसद्ध झाला, यािा जागचतक चविारसरिीवर असा 
पचरिाम येईल की प्रहदी लोकामंध्ये राजकीय दृष्टी, ब द्धी आचि राष्ट्रीय भावना, ही अचजबात नाही, म्हिूनि 
त्यानंी प्रहदी राजकारिािा हा असा पोरखेळ केलेला आहे. गाधंींच्या शरिागतीम ळे जीना शरे्फारले आचि या 
पचरस्ट्स्थतीिा उपयोग चब्रचटशानंी लीगला डोक्यावर घेिे व काँगे्रसला पायाखाली त डचविे असा करून घेतलेला 
आहे आचि जीनानंा हे माहीत आहे की गाधंींकिून जे काहंी आपल्याला (लीगला) चमळेल त्यापेक्षा जास्त 
चब्रचटशाकंडून चमळिारि. मग गाधंींना प्रकवा प्रहदंूना का भीक घाला? पचहल्या वत सळ पचरषदेत ज्या घटना 
घडल्या त्यािंीि ही प नरावृत्ती आहे. आता गाधंी उपास करतील अशी अर्फवा आहे. काँगे्रसिे लोक या 
उपवासाला उिलून धरतील. त्यानंी उपवास केला तर जगातील सूज्ञ म्हितील की भारतािे राजकीय चदवाळे 
चनघाले. गाधंी, जीना व सरकार याचं्या चनरचनराळ्या तऱ्हा आहेत. ते कोिािे ऐकण्यास तयार नाहीत त्याम ळे 
आपि अपक्षीय भचूमकेवरून हे समझोत्यािे काम करीत असतो त्याला कोिी प्रकमत देत नाही. तरी पि आपि 
आपले प्रयत्न करीत रहाव.े यश येवो न येवो. यासाठी अपक्ष प ढाऱ्यािंी पचरषद भरचवण्याच्या त मच्या चविारास 
माझा पाप्रठबा आहे. नाहीतर चब्रचटश लोक भारताच्या गळ्यात त्यानंा आवडिारी राज्यघटना बाधंतील आचि वर 
डागंोरा चपटतील की आम्ही भारताला स्वातंत्र्य चदले. 

 
(“The Press has published a report that the Mahatma is in correspondence with you suggesting 
that you should call a conference of all parties under your invitation at a convenient place. I share 
your view as regards the futility of such a step. I am very doubtful whether under present 
conditions revealed by the correspondence between Jinah and Gandhi, as also by the 
circumstances which led to the breakdown of their negotiations, any good will result from any 
initiative on our part. Of course Jagdish Prasad’s suggestion that a few of our group should meet 
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in Delhi at an early date, stands on a different footing. But, let us consider what is it that we can 
do, having no control over events and being outside the two large political organisations, the 
Congress and the League? What do you think can be done? I am more or less convinced that, 
which Gandhi and Jinnah are in their present mood and also the Government, no suggestion, of 
course, will have any effect on the Indian situation. The Gandhi—Jinnah talks and the 
consequent correspondence have, in my opinion, done incalculable harm to the country. The 
British appear to be convinced that they have nothing to fear from these bodies. On the contrary, 
there is the possibility of their wooving the Muslim League with promises which they will refuse to 
make to the Congress. Why should Jinnah settle with his countrymen when he can get better 
terms from the British Government? It is the same old story as at the first Round Table 
Conference and it hurts one’s self respect to be constantly urging the Government and the 
Congress to do something which neither of them is disposed to respond to. Events must take 
their course and I suppose that, in the last resort, the British will force a constitution on India of 
their liking and blazon it forth as the grant of a free Constitution. We have bungled very badly and 
if Gandhi now undertakes a fast, which he has threatened, it will be the last straw on the camel’s 
back. Congress-men, of course, will applaud this step, but it will be in the opinion of the word, 
the ruin of their and of the country’s reputation for political sanity. I am frankly stating my views 
here ....”). 
 
स्थायी सचमतीिी (स्टँचडग कचमटी) 

 
बैठक आलाबादला २ व ३ चडसेंबर १९४४ ला भरचवण्यािे म ्र केल्यानंतर सपू्रंनी सवस अपक्षीय चविारवतंानंा 
आमंत्रिे पाठचवली. त्यात लॉिप णबिप ऑि कलकत्ता, सर बी. एन्. राव णमझा इस्माईल, िॉ. पी. के. सेन 
(चरटायडस जज्ज) वगैरे प्रम ख होते. जयकरानंा २१–११–४४ ला पाठचवलेल्या पत्रातं सप्रूचंन (ही बातमी) असे 
उद्गार काढले की, म सलमान प्रचतचनधी चमळिे कचठि झालेले आहे. आचि तो चमळाला तरी लीग त्यािे 
प्रचतचनचधत्व मान्य करिार नाही. एवढेि नव्हे तर आपि जे अपक्ष भचूमकेवरून राजकीय के्षत्रात सवांिी एकी 
करण्यािी खटपट करीत आहोत, चतलाि जीना प्रकमत देिार नाही. तरी पि सवांकडून आपली चकतीही 
अवहेलना झाली तरी तशा अपमानास्पद मनस्ट्स्थतींतही आपि आपले प्रयत्न करीत राहिे हे आपले कतसव्यकमस 
आहे 
(“....The real difficulty is in getting Mohamedans. I am in communication with some. I think the 
condition that the members of this committee should be those who have not violently committed 
themselves to our view or the other and who do not belong to the Congress, the League or the 
Hindu Sabha, is quite a sound one. Some time or there we shall have to apply to individual 
leaders or interview. I do not mind getting rebuff. I have said so publicly. If they see us well and 
good. If they do not see us we can go on with our work .... It does not matter to me how much I 
am decried by one part or another but I am anxious that our recommendation must be firm, just 
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and solid. I am very sorry to have undertaken this responsibility but I have done so in public 
interest and particularly because the Mahatma is willing to co-operate with us, which is a great 
thing. No doubt Jinnah was repudiate and authority and perhaps may saw we should have 
consulted him....”). 

 
भारतीय राजकारिािी कोंडी र्फोडावी आचि राजकारिाला प्रगतीिे योग्य वळि लागव ेया हेतंूनी ‘सप्रू ं

कचमटी’ स्थापून चतच्यातरे्फ सवस राजकीय पक्षाचं्या प्रचतचनधींिे मत सरकार व काँगे्रस याच्याप ढे ठेवाव,े अशी 
सप्रू ंव त्यािें चमत्र हे खटपट करीत होते. या कचमटात अस्पृश्यािें प्रचतचनधी पाठवा, अशी सप्रूनंी बाबासाहेबानंा 
२४–११–४४ ला पत्राने चवनंती केली. अस्पृश्याचं्या प्रचतचनधींनी आपले मत चनर्मभडपिे कचमटींत माडंाव,े 
याबद्दल सप्रूनंी सदर पत्रातं मत प्रदर्मशत केले होते. अस्पृश्याचं्या चहतसंरक्षिािी योजना त म्ही पाठवा, अशींही 
त्यानंी बाबासाहेबानंा चवनंती केलेली होती. या पत्राला बाबासाहेबाकंडून उत्तर न आल्याम ळे सप्रूनंी त्यानंा दोन 
एक्सपे्रस तारा, १९, अल्बटस रोड, अहमदाबाद येथून चदल्लीला केल्या. 

 
(1) Please send me two promised names with address and relevant literture — dated 1-12-44, 
(2) Anxiously awaiting Scheduled Castes names Concilliation Committee Stop Expect also other 
material. Stop. Wire reply — dated 4-12-44.” 
 
बाबासाहेबानंी ६–१२–४४ ला सप्रूनंा उत्तर चदले कीं, त मिी कचमटी ही अल्पसखं्याक जातींच्या राजकीय 
मागण्यािंा काटेकोरपिाने चविार चवचनमय करिारी व त्यानंतर चनरपेक्ष रीतीने अहवाल प्रचसद्ध करिारी अशी 
छोटी संस्था आहे व असावी अशा समजूतीने मी त मच्याशी सहकायस करण्यािे विन चदले होते पि त म्ही या 
कचमटींत जे लोक घेतलेत ते जातीयवादी प्रश्नाकंडे पूवसग्रह दूचषत दृष्टीने पाहिारे चनगरगट्ट लोक आहेत. 
त्यानंा पक्षीय राजकारि इतर सवस प्रश्नापेंक्षा, श्रेष्ठ वाटते. म्हिून अशा कचमटीवर अस्पृश्यािें प्रचतचनधी पाठचविे 
मला प्रशस्त वाटत नाही. कारि त्यातूंन काही िागंले चनष्ट्पन्न हाईलसे मला वाटत नाही. अल्पसंख्यकाचं्या 
मागण्या योग्य आहेत की अयोग्य आहेत आचि त्यािी कारिे सागंिे एवढे कायस कचमटीने न्याय ब द्धीने कराव े
आचि तशा कायाला योग्य असे लोक कचमटीवर घ्यावते. हे त म्ही केलेत तर मी त मच्या कचमटीशी सहकायस 
करीन, एरवी नाही. 
 

बाबासाहेबािें मूळ पत्र असे :– 
 

“Bhimrao R. Ambedkar, 22, Prithviraj Road, 
M.A., Ph.D., D.Sc., Barrister-At-Law, New Delhi. 
Member, Governor General’s 16th December 1944. 

Executive Council.  
Dear Sir Tej,  
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I was on tour the last fortnight. Consequently, I did not get your letter and telegram until I 
reached here yesterday evening. In the meanwhile, I read in the Press the names of those whom 
you have chosen to he members of your Committee. I am sorry to say, the personnel of the 
Committee has forced me to take a different view. I must say that some of the members do not 
inspire confidence in me. They are persons who have been parties to the commercial controversy 
and are imbued with pre-conceived notions in regard to the question of minority rights. I always 
understood that your committee was to be a committee of pure jurists who would express an 
opinion on the reasonableness minorities in India. This is what I had bargained for when I assured 
you my co-operation. But I find that your Committee is quite different, both in its composition as 
well as its purpose. Under the circumstances, I must decline to nominate members of the 
Scheduled Castes on the Committee. I am prepared to co-operate if you will reconsider the 
personnel of your Committee and eliminate from it every active and partisan person, and make it 
a small body who will do nothing more than report. 

 
I am, 
 

Your Sincerely. 
Sd|– B. R. Ambedkar. 

 
The Rt. Hon’ble Sir Tej 

Bahadur Sapru.” 
 
या पत्राला सप्रूनंी १०–१२–४४ ला उत्तर चदले. कचमटीत घेतलेले लोक काँगे्रस, लीग प्रहद महासभा 

अगर अन्य राजकीय पक्ष यािें अन यायी नाहीत. त्यानंी कधीकाळी पूवी जातीय प्रश्नावंर मते प्रदर्मशत केलेली 
असतील. पि त्यािे आता स्तोभ कशाला माजवाव.े कचमटीतील लोकानंी राजकीय प्रश्नावंर सवस बाजंूनी 
चविार करावा आचि देशाच्या व सवस राजकीय पक्षाचं्या पसंतीला पडेल असा कायस्म तयार करावा व तो 
देशाप ढे माडंावा यासाठी कचमटीत िार सेवाचनवृत्त जज्ज आहेत. व इतरही अन भवी प ढारी आहेत. त्याचं्या 
प्रयत्नानंी जो कायस्म ठरेल तो आपि मान्य करंू. त्यासाठी आपिाला सवांच्या चशव्या सहन कराव्या 
लागतील हे सवस लक्षातं घेऊन त म्ही अस्पृश्यािें एक दोन प्रचतचनधी कचमटीवर पाठवा. ते त म्हाला शक्य नसेल 
तर त म्ही माझ्याशी सवस प्रश्नावंर वैयस्ट्क्तक ििा करा. या संबंधात त म्ही मला पूवी सर जगदीि प्रसाद याचं्या 
समक्ष विन चदलेले होतेि. तरी राजकीय प्रश्नासंंबधंी जे वाङ्मय आहे ते मजकडे लौकर पाठवा आचि 
वैयस्ट्क्तक ििेसंबधंी वळे व स्थळ कळवा. असा सप्रूचं्या पत्रािा आशय होता. संपूिस पत्र असे :– 

 
Personal. 10th December 1944 
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I thank you for your letter of the 6th of December which I received. I had been waiting all 
this time to hear from you. I see now that you cannot see your way to nominating members of the 
Scheduled Castes on the committee because you have taken exception to the names of those 
whom I have chosen to be the members of my Committee. I am very sorry to see that you have 
arrived at this decision. I have taken good care to exclude men who belonged to either the 
Congress, the Muslim League or the Hindu Mahasabha. It would be impossible for me to find 
persons who have not at one time or another expressed some kind of opinion, but the point is 
whether these persons can approach to the question now with a free mind. There are four retired 
judges and I have no doubt that they will play a great part in weighing documents and coming to 
certain conclusions. It was never the intention — and I did not say this to you — that the 
committee would consist wholly of retired Judges. I am sure I could never have given you this 
impression to you as I did not give it to anyone else. I, therefore, think that you are wrong in 
saying that my Committee was to be a Committee of “pure jurists”. In fact I may remind you that 
you said to me in the presence of Sir Jagdish Prasad that I could talk over to you and you would 
be good enough to supply me with the necessary material. You did not think that I did not need 
to have any representatives of the Scheduled Castes on the Committtee if I talk over matters to 
you, but both Sir Jagdish Prasad and I thought that was desirable to have one or two members 
of the Scheduled Classes. As I have announced the personnel of the Committee it is out of 
question for me to reconsider the personnel and ask any man to leave the Committee. 

 
Am I to take that I am not to approach you also for private discussions of anything in this 

connection which I may require to discuss with you? I am afraid you have taken a wrong view of 
my attitude. I am fully alive to the nature of the criticism that has been in certain circles and I am 
quite ready to work in the midst of these difficulties, leaving it to the country to consider whether 
we have arrived at independent conclusion or not. 

 
Thanking you for your letter,  
The Hon’ble Dr. B. R. Ambedkar, Yours Sincerely 
Member,  Sd |-- T. B. Sapru 
Governor-General’s Executive Council,  
22, Prithviray Road,  
New Delhi.”  

 
बॅ. जयकर यानंी सपू्रंना ७–१२–४४ ला पत्र चलचहले. त्यातं त्यानंीही कचमटीत घेतलेल्या लोकाबंद्दल 

नापसंती दशसचवली. (“......I should have discarded some of the names which. it appears, you have 
been forced to accept.”) “महाराष्ट्रातून प्रहद महासभेतरे्फ त म्हालंा चवरोध होिार नाही. दोन तीन वतसमान 
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पत्राशंी तसे मी संधान बाधंलेले आहे. त म्हालंा चवरोध होिार तो लीग व मवाळ पक्ष यािंा. टाईम्स ऑर्फ इंचडयाने 
तर कचमटीतील सवस प्रचतचनधी काँगे्रसिे बगलबचे्च आहेत असा प्रिार िालचवलेला आहे. तरी त म्ही प ढे िला. 
मी आतापयंत त म्हालंा साथ चदली आचि प ढेही देईन, प्रामाचिकपिाने!” असे जयकरानंी सपू्रंना सदर पत्रातं 
प्रोत्साहन चदले. 

 
सपू्रंनी राजा सर महाराज प्रसग (10, Mall Avene, Lucknow) यानंा ९–१२–४४ ला पत्र चलचहले. 

त्यातं इतर म द्ाबरोबरि एक असा म द्दा माडंला की, िॉ. आंबेिकर यानंी आमच्या कचमटीच्या बाबतीत 
चवनाकारि गैरसमज करून घेतला. ते आम्हालाि धमक्या देत आहेत, आम्ही त्याचं्या बाबतीत र्फार चनराश 
झालो. ते कचमटीसाठी प्रचतचनधी पाठचवत नाहीत. मद्रासमधील चमत्रानंा एक दोन प्रचतचनधी कचमटीसाठी 
पाठवा, अशी मी तार केली आहे. 
(“(Ambedkar has been very disappointing with the Committee as he was under the impression 
that it was going to be a Jurists’ Comittee and as feels that there are men on this unwieldly 
committee who should not be those. He therefore, says that he is not nominating any 
representatives of his. I have wired to friends in Madras to mention to me two names from among 
the Scheduled Castes.”) 

 
कचमटीतरे्फ एक प्रश्नावली व कायस्म तयार करून कचमटीिे कामकाज जानेवारी १९४५ च्या अखेरीस 

हाती घेण्यािे ठरले. प्रश्नावली सावरकर, जीना इत्यादी प ढाऱ्याचं्याकडे पाठवनू त्यािंी उत्तरे मागचवण्यािा 
कायस्म दोषास्पद आहे, कारि त्यात पाचकस्तानबद्दल इतके प्रश्न आहेत की, ही कचमटी पाचकस्तान चनमाि 
करण्यास अन कूल वातावरि तयार करीत आहे, असा सवसत्र समज पसरेल, आचि तो समज कचमटीच्या 
कायाला घातक ठरेल असे बॅ. जयकर यानंी १२–१२–४४ ला पत्र पाठवनू सप्रूनंा कळचवले. 
(“Its for the draft questionnaire, which I have received, part 1 seems to be all right, but part 2 is, 
likely to create the impression that the questions are a form inviting detailed suggestions in 
support of Pakistan.......I think it will be disastrous if your Committee begins by crrating detailed 
consideratton of Pakistan......”) 

 
मला जी पते्र येतात ती ४–५ चदवस उशीरा हाती पडतात, कारि सरकारतरे्फ ती र्फोडली जातात. 

त म्हाला येिारी माझी पते्र यािंीही हीि अवस्था आहे. य द्ध काळात हे अटळ आहे. असा ख लासा सरकार 
करील. आपि सरकारच्या दृष्टीने चनरुपद्रवी आहोत, असे असताही सरकार आपली पते्र र्फोडून वािते व 
म्हिून ती उशीरा आपल्या हाती पडतात. सरकार इतक्या क्षूद्र मनोवृत्तीिे आहे. हे य द्ध लोकशाही चजवतं 
ठेवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत, ही चर्चचलची दाचंभक उक्ती होय, असेि म्हिाव ेलागते. जयकरानंी या 
पत्रात ता. क. म्हिून वरील माचहती सपू्रंना कळचवली, आचि पते्र चलचहतानंा मजकूराबद्दल सावधचगरी बाळगा 
असा त्यानंा इशाराही चदला. 
(P.S. Please note my warning that all our letters are opened and sometimes delayed four or five 
days. This is worse than what happened in Linlithgow’s times and yet they justify this as a war 
necessity. It is disgraceful that the Government should think to this low level of political spying 



 अनुक्रमणिका 

and yet Churchill talks of democracy. So, better be careful so as to what you write. Even you and 
I are not immune from such espionage.”). 

 
सपू्रंनी सर महाराज सींग (10, Mall Avenue, Lucknow) यानंा १५–१२–४४ ला चलहून कळचवले 

की, कस्ट्न्सचलयेशन कचमटीिी बैठक चदल्ली प्रकवा अलाहाबाद येथे घेण्यािा चनिसय २–३ चदवसानंी प्रचसद्ध करू. 
या बैठकीला उपस्ट्स्थत राहण्यािी आमंत्रिे जीना, सावरकर, िामा प्रसाद मुकजती वगरेै प ढाऱ्यानंा पाठचवलेली 
आहेत. जीना या आमंत्रिाला चतरस्कारपूिस नकार देईलि! लीडर व अमृतबझार पचत्रका या पत्रानंी जीनाचें 
मत प्रचसद्ध केलेले आहे. अपक्ष राजकीय पचरषद आचि चतिी चरकस्ट्न्सचलएशन कचमटी ही आपिास मान्य नाही. 
असे जीनाचें उद्गार आहेत. या पचरषदेिे अगर कचमटीिे प्रचतचनधी म्हिून माझ्या कडे कोिी ििेस आले तर ते 
मला खपिार नाही. वैयस्ट्क्तक भचूमकेस सपू्र ंआले तर मी त्याचं्याशी ििा करीन, एरवी नाही. 

 
व्हाईसरॉय हे प्रथमि पाचकस्तान चनर्ममतीसबंंधी बोलले आचि ते चवरुद्धिे बोलिे असल्याम ळे जीना व 

म स्ट्स्लम यािंा जळर्फळाट होईल. आपली चरकस्ट्न्सचलएशन कचमटी जातीय तेढ सोडचवण्यािा प्रयत्न करीत 
आहे, यािाही व्हाइसरॉयच्या भाषिात दूरान्वये संदभस आहे. 
(“What do you think of the Viceroy’s speech? His reference to Pakistan is bound to annoy Mr. 
Jinnah and the Muslims. It is however the first time indirectly referred to our Committee pointing 
out that some prominent Indians are making an attempt to solve the communal questions.” 

 
कस्ट्न्सचलएशन कचमटीिे ५–१२–४४ िे सक्य सलर बऱ्याि प ढाऱ्यानंा पाठचवले होते. प्रहदी 

राजकारिातंील चनरचनराळं्या प्रश्नाबंद्दल त्यातं त्रोटक ििा होती; आचि हे प्रश्न सोडचवण्यासाठी प ढाऱ्यानंी 
अपक्ष पचरषदेत भाग घ्यावा, असे स िचवलेले होते. श्री. चक्रवतती राजगोपालाचारी यानंा हे सक्य सलर गेले. तेव्हा ं
त्यानंी २३–१२–४४ ला मद्रासहून (48, Bazlullah Road, Theagarayanagar) सपू्रंना उत्तर पाठवनू त्यािें 
आभार मानले व पचरषदेला यश प्रितले. पाचकस्तान चनर्ममतीसाठी आपि जी योजना तयार केली होतो. तींत 
गाधंी–जीना वाटाघाटी चर्फसकटल्या तरी रे्फरर्फार करण्यािे काहंी कारि नाही. यासंबधंीिे माझे चविार 
प्रहद टाइम्सने या वाटाघाटीसंबंधी एक प स्ट्स्तका प्रचसद्ध केलेली आहे. चतच्या प्रस्तावनेत मी माझे चविार व्यक्त 
केले आहेत. बंगाल व पंजाब या प्रातंातील प्रत्येक चजल्ह्यािी लोकसंख्या व सीमा प्रथम नक्की कराव्यात मग 
त्यािंी र्फाळिी करिे वा न करिे या प्रश्नावंर चविार करता येईल. पि त्यािा लीगवाल्यानंी चवपयांस करून 
जनतेत असा मोघम प्रिार केलेला आहे की, मी पाकच्या चनर्ममतीस चबनशतस पाठींबा देत आहे. त्याि प्रमािे ९३ 
कलमी राजवट रद्द करून चतच्याऐवजी १९३५ च्या कायद्ातील रे्फडरल गव्हसनमेंट, काही रे्फरर्फार करून 
अस्ट्स्तत्वात आिाव.े त्यासाठी प नः चनवडि की घेिे जरूर चदसले तर तसे कराव.े पि सध्यािी राजकीय कोंडी 
र्फोडावी आचि भारताच्या राजकीय प्रगतीला अन कूल वातावरि उत्पन्न कराव.े असे मत राजाजींनी सप्रूनंा 
कळचविे. 

 
गायकवाि लेबर वले्रे्फअर ऑचर्फसर असतानंा ते म ंबईत ‘धन मनॅ्शन’ स्ट्व्हन्सेंट रोड, म ंबई १४, येथे 

रहात व तेथून चर्फरतीवर जात. ते प ण्याला चर्फरतीवर असतानंा त्यानंी साहेबानंा ८–१२–४४ ला पत्र पाठचवले. 
त्या सोबत त्यानंी समता सैणनक दलाची नवी घटना साहेबाचं्या मंज रीसाठी पाठचवली. सदर पत्रात त्यानंी 
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असेही चलचहले होते की, काही लोकानंी माझ्याचवरुद्ध आपिाकडे (साहेबाकंडे) त्ारी केलेल्या आहेत, 
त्याबद्दल मला माझी बाजू माडंण्यािी संधी कृपा करून द्ा; मग माझ्यासबंंधाने आपि काय ते मत बनवाव.े या 
पत्राला साहेबानंी उत्तर चदले की, ३०–१२–४४ समता सैचनकदलािी घटना चमळाली असे चलहून द सऱ्या 
म द्ासबंंधी सचवस्तर ििा केली. आपल्या पक्षातील कायसकत्याबद्दल अनेकाचं्या अनेक प्रकारच्या त्ारी 
माझ्याकडे येतात. कोिाच्या त्ारी सद्भावनेने केलेल्या असतात, कोिाच्या दे्वषब द्धीने वा गैरसमज तीने 
केलेल्या असतात. या त्ारी खऱ्या की खोट्या यािा पडताळा लावण्यािे मी कधीि मनावर घेत नाही; अगर 
ज्या कायसकत्यांचवरूद्ध त्ारी माझ्याकडे येतात त्या जरी खऱ्या असल्या तरी, त्या कायसकत्याचवरूद्ध मी काही 
उपाययोजना करीत नाही. आतापयंतच्या माझ्या सावसजचनक जीवनातं मला अशा गोष्टींिे बरेि भलेब रे, वाईट 
अन भव आलेले असल्याम ळे मी ही भचूमका स्वीकारलेली आहे. त मच्या चवरूद्ध ज्या त्ारी माझ्याकडे आलेल्या 
आहेत त्या मी त म्हाला आतापयंत का साचंगतलेल्या नाहीत, हे वरील स्पष्टीकरिावरून लक्षात येईल. आता 
त म्ही त्या त्ारी जािनू घेण्यािी इच्छा दाखचवता ंम्हिून मी त्या येथे देत आहे. :– 

 
१] नाचशक येथील एका सभेत काहंी वक्त्यानंी उद्गार काढले की, िॉ. आंबेिकर यानंा आज जे 

मोठेपि प्राप्त झालेले आहे ते नाचशक चजल्ह्यातील लोकाचं्या प्रयत्नाम ळेि! आपल्या पक्षािे जे लोक तेथे हजर 
होते त्यानंा हे उद्गार संतापजनक वाटले. पि त म्ही तसे केले नाही. तेव्हा ं वराळे यानंी सदर वक्त्यािंी 
खरडपट्टी काढली. त्याम ळे वराळ्यावर बरेि लोक नाखूष झाले. 

 
२] लाकलगकर यानंा िातंाबाई दािी बदल आकषसि वाटल्याम ळे त्यानंा चतच्याशी लग्न करण्यािी 

इच्छा झाली. ते व सावंत यानंी त्याबद्दल त मच्याकडे अनेक वळेा बोलिे काढले. पि त म्ही त्यानंा रागावनू 
साचंगतले कीं त्या म लींप ढे लाकलगकर र्फार कमी लायकीिा मािूस ठरतो. व या उपर त म्ही दोघानंी िकार 
शब्द बोलू नये. लाकलगकर व सावंत यािंा त म्ही पािउतारा केला. 

 
३] त मिे भोळ्यािंी संबंध बरे नाहीत. त म्ही त्याचं्या चवरुद्ध प्रिार करता. भोळे यानंी इंग्लंड व 

अमेचरका येथे जी कामचगरी केली चतच्याबद्दल प ण्यातील काही मंडळींनी भोळ्यांना थैली अपसि करण्यािे 
ठरचवले, प ण्यात यासाठी एक सभा भरली होती, तेथे त म्ही होता. एका वक्त्यानें तेथे उद्गार काढले, 
‘भोळ्याला ही थैली अस्पशृ्यानंी चदली तर ते आिखी एक चित्रपटगहृ बाधंतील.’ या वक्त्यािी त म्ही हजेरी 
घ्याल असे लोकानंा वाटले. पि त म्ही सदर सभेत बोलला की, भोळ्याना थैली देण्यािी काही जरूरी नाही. 

 
४] मिकेबुवानी त मच्या चवरुद्ध बऱ्याि त्ारी केलेल्या आहेत. मिकेबुवाचे जे वजन वाढत िाललेले 

आहे ते त म्हाला पाहवत नाही, असे त्यािें म्हििे आहे. मिकेबुवा समता सैचनक दलािे अध्यक्ष होते. त्याना 
प ढील वषीही अध्यक्ष ठेवाव े असा ठराव दलािे बैठकींत आला, तेव्हा ं त म्ही तो हािनू पाडला बुवाची 
समाजातील पत घसरली, असे त्यािें म्हििे आहे. 

 
माझ्याचवरुद्ध अगर इतर कायसकत्यांचवरुद्ध अनेक लोक त्ारी व टीका करतात. त्याबद्दल मी पवा 

करीत नाही. परंत  आपल्या पक्षातंील लोकातं परस्पराबंद्दल गैरसमज उत्पन्न होण्याच्या अगोदर अगर 
पसरण्याच्या अगोदर परस्परानंी चविारचवचनमय करून आपापल्या मनातंील चकस्ट्ल्पष काढून टाकाव.े नाहीतर 
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परस्परातंील वैरभाव, दे्वष, आचि मत्सर यामं ळे आपले पक्षातं बजबजप री माजेल व पक्षािी शक्ती क्षीि होऊन 
जाईल, पक्षातील लोकाचं्या ऐक्याति पक्षािी शक्ती सामावलेली असते. मला जी या बाबतींत चवशषे धक्का 
देिारी गोष्ट चदसून आली ती ही की, त मिे सहकारी व चमत्र हेि मला नेहमी सागंतात की, कोित्याही कायांत 
त मिे हेत  जनतेला दाखवण्यािे एक असतात व मनातील खरे हेतू चनराळेि व ते स्वाथीपिािे असतात. हे जे 
वर साचंगतलेले आरोप त मच्याचवरुद्ध आहेत त्याबद्दल स्पष्टीकरि कराल, हे मी जाितो. पि अशा 
स्पष्टीकरिाने आपले इष्टकायप होत नाही. ते जास्तच णचघळत जाते. म्हिून स्पष्टीकरिाला मी महत्व देत 
नाही; तर समजूतदारपिा, पक्षाची णनष्ठा आणि समाजणहताबद्दल दक्षता यानं मी महत्व देतो. या गोष्टींिी चनष्ठा 
ज्या कायसकत्यांना आहे. त्यानंी आपापसातं ध मसत असलेला वैराग्नी शमवावा, आचि पक्षािी संघटना व ऐक्य 
बळकट करण्यासाठी झटाव.े आपल्या समाजािी काये चनष्ठेने उत्साहाने आचि एकोप्याने आपि करीत राचहलो 
तर आपल्या समाजाला त्यािी गोड र्फळे िाखवयास चमळतील, या बद्दल मला संदेश नाही. पि आपि असेि 
भाडंत राचहलो व स्पष्टीकरिे देत राचहलो तर आपल्या समाजािा सत्यानाश होईल. यावर जास्त मल्लींनाथी 
करण्यािी जरुरी नाही. त म्ही हे सवस जािता. आचि त म्ही योग्य काय ते करालि! 

 
राजकारिातं राहून मला काहंी भरीव कायस करता आले. आता मी लौकरि राजकारिातून चनवृत्त 

होईन आचि भरीव कायस करण्यािा कायस्म हाती घेईन. मी िळवळीतून अंग काढले तर समाजािे काय होिार 
आहे ते मी आताि सागं ूशकत नाही. पि त म्हा सवांना मला हे सागंावयािे आहे की, त म्ही चजल्ह्या चजल्ह्यािे व 
ताल का ताल क्यािे स्तोम माजवीत राचहलात तर त म्हा ंसवांिा सत्यानाश होिार हे खास! मी १० जानेवारीला 
म ंबईत आहे. एक दोन चदवस राहीन. त मिी इच्छा असल्यास त म्ही मला भेटा.  

 
वरील आशयािे साहेबािें जे पत्र गायकवाडानंा आले होते ते मी येथे देतो : — 
 

“22, Prithviraj Road, 
New Delhi, Dated 31st Dec. 1944. 

 
My dear Bhaurao, 
 
I have received your letter and also a copy of the Constitution of Samata Sainik Dal which 

you gave to Massey. You have also said that you have heard complaints having been made to me 
by some of our friends about that you would like very much to have an opportunity of hearing 
your say before I came to any conclusion. As you know, complaints always come to me not only 
about you but about all, not that I have any manner or means for satisfying them. All the same, 
people like to come and unburden themselves to me. As one who has had a great deal of 
experience of public life, I know quite well that there are always people who will complain and 
grumble, sometimes with justice and sometime without any justice. I have therefore never 
communicated these complaints to those against whom they were made. Nor have I ever formed 
any opinion about them. I receive the complaints and either forget them or take no action. But as 



 अनुक्रमणिका 

you have been persistently asking me to let you know what complaints people have made to me 
against you — evidently you know that there have been complaints and give you an apportunity 
to explain your side. I am yielding to your request and letting you know the substance of these 
complaints. 

 
(1) That at a meeting held in Nasik at which you were present. Some speakers in the 

course of their speech said that if I was a great man, it was because the Nasik District people 
made me great. Our partymen who were present at the meeting expected that you would not 
allow what they regarded as unfair and uncharitable criticism to go unanswered and that you 
would get up and make a suitable reply. This you did not do. Varale had then to get up and meet 
it which make Varale very unpopular at that meeting. 

 
(2) Lalingkar had become infatuated with the girl Shantabai Dani and had expressed a 

desire to marry her. Sawant was asked to negotiate. It is reported that you and others to whom 
Sawant spoke, you indignant and took great offence at the very mention of the matter and urged 
that Lalingkar was too low down to claim the hand of Shantabai Dani and that any such alliance 
would be derogatory to the dignity not merely of the girl but of the Nasik District. Sawant and 
Lalingkar took it as a great insult. 

 
(3) You have been carrying on propaganda against Bhole. It is said that a certain amount 

of estrangement has come about between you two. This, it is difficult for me to believe. For, I 
cannot imagine what anything could have occurred between you two to have caused such 
revulsion of feelings against each other. But some of our men in our party persisted in saying 
that, that was a fact. They quoted one instance as an illustration of what is happening between 
the two. There was some meeting in Poona at which it was proposed that Bhole be presented 
with a purse as a token of the recognition by the party of the good work he did in England and 
America. Some one who was not favourably inclined towards this proposal made an offensive 
remark that he did not agree to contribute to the purse fund which might be utilised for building 
another Cinema house and that though you were present you did not say anything in the matter 
and that you did not rebuke the fellow as you should have done for having made such a vile 
suggestion. In fact it was reported that you declared yourself as being against the purse 
proposal. 

 
(4) Madke Buwa has been complaining that you have been guilty of many unfriendly acts 

against him with the object of understanding his authority. As one of the many instances he cited 



 अनुक्रमणिका 

the recent resolution passed by the Samata Sainik Dal was repudiated. He says that you were 
behind this revolution which really made him look very small in the eyes of public. 

 
As I have said at the beginning of this letter that all that I am doing is the work of a 

reporter telling you what exactly people have complained to me about you. I have done so, I 
cannot close without setting out what I feel in the matter. I do not mind about what others say 
about us. The complainants unfortunately are most (of) your friends, and co-workers. You will 
agree that if the organization which we all of us have been perturbed with so much effort is to 
last, we must behave in such a way that at any rate, there should be no discussion between us 
and that before time creats misunderstanding to winden the gulf if it is desirable that stapes 
should be taken to clear those misunderstandings and restore unity. What has shocked me most 
is that many of our co-workers doubt your motives and your sincerity, a pretence to get 
popularity. They fear that behind your words and deeds there are always ultimate purposes which 
you conceal from your friends. I am quite prepared to accept that on every one of these points 
you have some explenation to offer. I must, however, state that explanation are not always 
quarrels. In fact, explanations may have just the opposite effect in as much as that when a man 
has an explanation to offer it means that he does not feel that he is called upon to improve his 
conduct. I am therefore, not interested in explanations. I am interested in rebuilding our unity and 
I hope that all of you will make a determined effort to see that our unity is not destroyed. That can 
only happen if what we are all doing in our public life has not as its object an attempt to get power 
and position. If we are determined to do no more than to serve the people leaving it to time and 
circumstances to brings the fruits of service if they can bring and be satisfied. If they do not, I 
think, we can hope to retain the unity we have so far achieved. I do not wish to expatiate on the 
subject more than I have done, and I hope it will bring about the desired result. 

 
I am not going to be very long in politics. I want to get out of it and devote myself to 

something more congenial. What may happen in my absence, I cannot say. But let me give you 
and all the last one warning. You all seem to be saturated with local pride of your several 
districts. District pride comes before community cause. I have no doubt that this will ruin you all. 

 
I am coming to Bombay on the 10th of January just for a day or two and shall be glad to 

meet you if you are there. 
 

Yours sincerely, 
Sd|- B. R. AMBEDKAR 
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बाबासाहेबाचं्या वरील पत्राला गायकवािानी १०–२–४५ ला उत्तर चदले. आपल्यावरील आके्षपानंा 
उत्तर देण्यािी संधी चदल्याबद्दल गायकवािानी प्रथम साहेबाचें आभार मानले. आपल्या कायसकत्यांत एकोपा व 
संघटना याबद्दलिी जािीव राचहली नाही तर आपला पक्ष रसातळाला जाईल, हे सूत्र साहेबानी गायकवािाना 
परोपरीने साचंगतले. 

 
हे जे सूत्र साहेबानी साचंगतले. ते ‘ते मी अखंड लक्षातं ठेवीन व त्याबद्दल जागृत राहीन’ असे 

गायकवािानी साहेबाना आश्वासन चदले व त्याचं्यावरील आके्षपानंा खालील प्रमािे उत्तर चदले. 
 
१) िाताबाई दािी ही स चशचक्षत व स खातं वाढलेली तरुिी आचि लकलगकर हा गृहस्थ जरी सच्चा 

समाजसेवक आहे तरी तो कमी चशकलेला आचि जीवनातं अस्थीर असलेला असा आहे. त्याने सदर म लीला 
मागिी घालावी हा त्या म लीिा व सवस चजल्ह्यािा अपमान आहे, असे मी समजतो. त्याने सदर म लीिा नाद 
सोडावा, असे मी सावतंातरे्फ त्याला चनरोप चदला. हा गृहस्थ खानदेशातंील एका स चशचक्षत म लीसाठी 
(लग्नासाठी) प्रयत्नात होता. चवजोड चववाह संबंधात स्वतःला अडकवनू घेण्यािे प्रयत्न त्याने याप ढे करू 
नयेत असे मी त्याला चमत्र व सहकारी म्हिून साचंगतलेले आहेत. 

 
२) भोळे, थैली अपसि करण्यािे प्रयत्न काहंी लोक करीत होते. प िे चजल्ह्यातील प्रििीली या गाविा 

एक इसम मला सदर समारंभाच्या स्वागत मंडळािे अध्यक्षस्थान स्वीकारा, म्हिून सागंण्यास आला होता. 
माझ्या कायसबाह ल्याम ळे त्याला मी नकार चदला. द सऱ्या खेपेस तोि गृहस्थ माझ्याकडे आला आचि जनतेने 
थैलीला द्रव्यसाहाय्य कराव,े अशी मी एक जाहीर चवनंती पत्रीका काढावी असे त्याने स िचवले. म ंबईत 
भोळ्यानंी एक चित्रपटगृह चवकत घेतले आहेि. तेव्हा ंत्यानंा थैली अपसि करण्यािी काही अवश्यकता नाही, 
असेही म ंबईतील लोक बोलतात. असेही त्याने मला साचंगतले. जो समाजसेवक सद्इच्छेने समाजकायस करतो 
त्याला िचरताथािे साधन नसेल तर जनतेने त्याला थैली द्ावी, असे माझे मत मी त्या गृहस्थाला साचंगतले व 
मी द्रव्यसाहाय्यासाठी जनतेला जाहीर चवनंती करण्यािे नाकारले. या सवस घडामोडी माझ्या घरी झाल्या. 
प ण्यातील कोित्याही सभेत नव्हे. या गोष्टी प ण्यातील सभेत झाल्या, हा वृत्तातं आपिाला कोिीतरी 
साचंगतला, हे खरोखरी आश्चयस कारक आहे. प ण्यातंीि लोकाचं्या थैली प्रकरिाला माझा चवरोध आहे, असे 
आपिाला लोकानंी कसे साचंगतले? 

 
३) मडकेब वाचवरूद्ध मला काही सागंावयािे नाही. वरळीतील काही लोकानंी भोळ्याचें अचभनंदन 

करण्यासाठी एक सभा घेण्यािे ठरचवले. त्यानंी ब वाला चवनंती केली की, त म्ही अध्यक्ष व्हा. तेव्हा ब वा म्हिाले 
वरळीतील एका गृहस्थाने मला चशव्या चदल्यात. तेव्हा ंमी तेथे येिार नाही. नंतर ते लोक माझ्याकडे आले व 
मला अध्यक्ष व्हा म्हि ूलागले. मी त्यानंा प न: त म्ही ब वानािं अध्यक्ष करा म्हिून स िचवले. त्या प्रमािे ते लोक 
ब वाकंडे अनेक वळेा गेले पि बुवा तयार होईनात, याि स मारास म ंबईत असे प्रसृत झाले की, मी भोळ्याच्या 
थैली प्रकरिािा चवरोधक आहे. हे मी जेव्हा ंऐकले तेव्हा ंवरळीच्या सभेिे अध्यक्षस्थान स्ट्स्वकारण्यास मी संमती 
चदली. याम ळे बुवा माझ्यावर चिडले. समता सैचनक दलाने, बुवा समता सैचनक दलािे अध्यक्ष नसावते असा 
ठराव केला खरा त्यातं माझा हात नव्हता, एवढेि नव्हे तर असा ठराव दलाने केला यािा मला थागं पत्ताही 
नव्हता! बाबासाहेब हे मी सत्य सागंत आहे, त्यावर त म्ही चवश्वास ठेवावा!! 
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४] स मारे दोन वषांपूवी वराळे यािें अध्यक्षतेखाली सभा झाली होती तींत, मी, राजभोज व इतर मंडळी 

बोललो. तुळिीराम काळे व दािी हेही बोलले ज्या वक्त्यानंी त मच्याबद्दल अन दार उद्गार काढले त्यािंा 
खरपूस समािार घेण्यासाठी आम्ही बरेि लोक उतावीळ झालो होतो. पि वराळे हे अध्यक्षस्थानी होते व त्यानंी 
आम्हाला बोलू चदले नाही. त म्ही काळजी करू नका. मी त्यािंा समािार घेतो असे सागंून वराळ्यानी आम्हाला 
गप्प बसचवले. त्यानंी सदर वक्त्यािंा खरपूस समािार घेतला. आम्ही त्या वक्त्यािंी चवधाने खोडून काढण्यास 
तयार नव्हतो या म्हिण्यातं काहंीि तर्थ्याशं नाही. आम्ही या चवघ्नसतंोषी लोकानंा नेहमीि छेडीत असतो. 

 
आता ंमजसंबधंी थोडेसे चलचहतो. मला आपि कायदेमडंळातं चनवडून आिले मोठ्या पगारािी जागा 

चदली. आिखीही इतर अनेक माझ्या चहताच्या गोष्टी आपि केल्या. त्याबद्दल मी आपला ऋिी आहेि. परंत  
तेवढ्याि करता मी आपिाकडे आकर्मषला गेलो, अगर त्या गोष्टींम ळे मी आपिाशी एकचनष्ठ राचहलेलो आहे 
असे नाही. पददचलत समाजाच्या ग लामाचगरीच्या शृखंला तोडण्यासाठी आपि जे सतीिे वाि हातातं घेतलेले 
आहे व केवळ आपल्याि अर्फाट कतृसत्वाने त्या शृखंला त टिार आहेत, अशी माझी श्रद्धा असल्याम ळे मी आपला 
एकचनष्ठ अन यायी झालो आहे. मी खेड्यातील दचरद्री शतेकरी क ट ंबातील आहे. आपल्या पे्ररिेने मीं जे काय 
थोडे बह त समाज सेवािे कायस करीत आलो, त्याम ळे महार समाजािे म्हते्र व चजल्ह्यातील श्रीमंत महार लोक 
माझ्या नावाने खडे र्फोडीत आहेत. आपल्या समाजातं जे स चशचक्षत आहेत ते आचशचक्षतापंासून दूर रहातात 
आचि त्याचं्याकडून मानापानािी अपेक्ष करतात. हे लोकही मला पाण्यातं पहातात. हे लोक भावी सामाजनेते 
म्हिून प ढे येतील यािी मला जािीव आहे. त्यानंी समाजातं चमळून चमसळून, वागून नेतेपद प्राप्त करून घ्याव,े 
अशी माझी इच्छा आहे. त्यानंी माझ्यावर वळेोवळेी आग पाखडून वातावरि दूचषत केले आहे. तरी पि आपि, 
समाज सेविेा जो चदव्य मंत्र आम्हालंा चदलेला आहे, त्याम ळे या साऱ्या पचरस्ट्स्थतीला तोंड देण्यािी उमेद मला 
आलेली आहे. आम्ही स्थाचनक अचभमान सोडावा व व्यापक दृष्टी ठेवनू समाजसेवा करावी, असा जो आपि 
आम्हाला नेहमी सद पदेश करता ं तो सतत डोळ्याप ढे ठेवनू आम्ही नाचशकमधील गढूळ वातावरि 
चनवळचवण्यािा प्रयत्न करु, आचि आपल्या नेतृत्वाच्या झेंड्याखाली समाजाच्या प्रगतीिा मागस मोठ्या उत्साहाने 
व आत्मचवश्वासाने आ्मि करू, अशी मी आपिास ग्वाही देतो. 

 
श्री गायकवाडािें पपरचमर्मदष्ट पत्र मी खाली देत आहे : — 
 

“Dhun Mansion, 
Vincent Road, 
Dadar, 10th February 1945. 

 
My dear Babasaheb, 

 
I am very much greatful to you for your letter of the 30th of December 1944 written at so 

great a length. The advice given therein I will always keep near my heart. I tried to find an 
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opportunity to see you in your spare moments during your stay here but unfortunately I could not 
get one owing to yourself being busy all the time with your book. 

 
No doubt I must not indulge in going explanations over matters narrated in year letter. But 

allow me Babasaheb to unburden my mind as those have done. I must also as in duty bound say 
before you the facts which occur to me as true and which according to my sight are right. 

 
I do not hold in the least, nor have I said it anywhere that Mr. Lalingkar to covet the hand 

of Shantabai Dani would be derogatory not only to the girl but to the district. But I honestly 
believe that Lalingkar would do a great hard to himself in marrying an educated girl brought up in 
a life of ease and luxury. He is a sincere social worker and I think he would not but be lost to the 
cause by such an alliance. That is why I told Mr. Sawant and asked him to advice Mr. Lalingnkar 
to give up the idea. Mr. Sowant I think, will bear me out about this. You will be amazed to hear 
that Lalingkar is now seeking a young school going girl from Khandesh. As a friend and a co-
worker I have advised him not to enter into such an unequal match. 

 
Referring to Mr. Bhole I can assure you so far I am concerned nothing has occurred which 

would create any revulsion of feelings between us unless my views regarding presenting a purse 
to him are misconstrued by some. There was such a proposal some time back. A man from 
Chincholi, District Poona, once came to me requesting for a contribution to this purse and I 
readily expressed my willingness to do so. He then requested me to accept the Chairmanship of 
the Reception Committee that would be appointed for the purpose. I was not able to give my 
consent to this as I was busy in other work. A proposal was also made by him for me to issue an 
appeal under my signature requesting people to contribute to purse fund. On this occasion he 
said that Bombay people were quite averse to this proposal especially, as he said, Mr. Bhole was 
in a position recently to purchase a Cinema House in Bombay, I hold the view that the 
presentation of a purse to an individual would only be befitting, if a public worker has no means 
to maintain himself while engaged in social work. I expressed these views therefrom frankly to the 
man. This happened, however, at my residence and not at any public meeting attended by me. It 
is very unfortunate that people should have held this view as antagonistic to Mr. Bhole. 

 
As regards Madke Buwa, I have nothing to say against him. But it seems he has 

somehow farmed a bad opinion about me. Once there was a meeitng to be held in Worali area to 
congratulate Mr. Bhole. Worli people approached me and requested me that I should preside 
over the meeting as Madke-Buva was not willing to preside over a Worli meeting on the ground 
that a certain man from Worli had abused him once, and they also told me that man was not 
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among them. I then asked them to approach Madke Buwa again, and if he refused I will accept 
the suggestion. Accordingly the Worli people approached. Madke-Buva not only once or twice 
but, I am told, several times. They were however, disappointed. As I was thus, hesitating to 
preside over the Worli meeting there was one rumour that I was not so much in favour of Mr. 
Bhole’s address, when I heard this, I decided to preside over the Worli meeting. In my opinion 
this was the only instance for Madake Buva if at all to have a grudge against me since he was or 
the opinion that I should not attend the Worli meeting. 

 
As regards the resolution referred to, in your letter, believe me, Babasaheb, neither I had 

any concern with the the resolution which the Samata Sainik Dal people passed, nor had I any 
knowledge thereof as to when it was passed. 

 
As regards the first point I can say this much. Some two years back there was a meeting 

at Nasik under the presidentship of Mr. Varale. I spoke first, they followed Mr. Rajbhoj and other 
speakers. I remember Tulsiram Kale and Dani had spoken as stated in your letter. Many of us 
were anxious to reply these men. But Mr. Varale was in the chair he did not allow any other 
speaker and said, Don t bother, I will reply them, and accordingly he did it. It did not mean that 
we were not going to reply. I had rebuked these persons on several other occasions for similar 
mischiefs. 

 
It may be impolite to give expression here to my feelings towards you. The embodiment of 

the hope of the down-trodden millions. Such considerations as your selecting me for the 
Assembly or your giving me a big post however greatly beneficial they may have been personally 
to me have no place in the depth of these feelings. These things may come and go but the firm 
belief that our people can break the bonds of slavery only under your leadership is ever lasting 
and unshakable whatever these friends and co-workers of mine speak or think about me. My 
duty is to carry on your mission and to imbibe the ignorant masses with your inspired message 
and keep up their spirit of struggle with an abiding faith in you. And considering myself as only a 
meagre fragment of your popularity with the people I must work with as such humility as possible. 
If this humility is construed by my co-workers as assumed I am helpless. 

 
I may be wrong but I think our educated youths are not quite one with the ignorant 

masses and their popularity or unpopularity is in proportion to this oneness with the people. They 
expect respect from the people on account of their education and that alone is not sufficient to 
rouse the feelings of regard of the people towards them. 
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If you permit me, Babasaheb, I might just mention a few events in our struggle. The 
Mehetres or the old leaders of the Community who were imbued deep with local pride were 
always antagonistic towards me simply because I came from a small village which did not own 
their respect. They opposed me in my election. The rich and the well-to-do were against me 
because I came from a poor agriculturist family and it was only through your inspiring message of 
a broader out-look that I was able to face such time-honoured nations. I have now to face as I 
feel the attack of the educated notions. No doubt it is they who are to lead the budding 
generation of the future and I must not have any disrespect for their learning ignorant as I am, I 
must also, however, guard against their dreafting by losing a live contact with the multitudes of 
the ignorant masses. And I am confident I will be able to do it, I am rightly armed with the spirit of 
your message, I will always bear in mind your advice to cast away local prides. As a matter of 
fact, I can scarcely ever forget this valuable advice as I had myself to face the attacks of such 
prides. 

 
In conclusion, I will always remember your advice in respect of the rebuilding of the unity 

of our people and I would always endeavour to do my best through your guidance and love which 
has ever been my shut-anchor to unify all the forces to carry on our struggle with unabated zeal 
under your banner. 

 
With dutiful and kind regards to yourself, 
 

I am, 
Yours ever sincerely, 

Sd/- B. K. Gaikwad.” 
 
श्री गायकवाि यानंा मोठ्या पगारािी जागा साहेबानंी चदली ती आपल्या खात्यामार्फस त. तेव्हा ं

खात्यामार्फस त स पचरटेंप्रडग इंचजचनयर यानंी गायकवाि यािंी शकै्षचिक लायकी, सामाचजक कायातील अन भव, 
इत्याचदकाबंद्दल २२–२–४५ ला गायकवाि यानंा तार करून िौकशी केली. (“XVL New Delhi 20. STE. 30 
Westeemger Bombay, 03180- E/11, Wire Gaikwad Academic Qualififications. Studied any Social 
Science if graduate. Has any social work experience other than in present appointment. — 
ZAMBA SSERD”). २२ रे्फब्र वारीला गायकवािानंी तारेने स पचरटेंप्रडग इंचजचनअरला उत्तर चदले की आपि 
चवश्वचवद्ालयािी एकही परीक्षा पास नाही. आपला समाजसेविेा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास झालेला नाही परंत  
२० वषें समाजसेविेा अन भव आहे. चशवाय आपि (१) पस्ट्ब्लक हेल्थ कचमटी, नाचशक, (२) नाचशक चडस्ट्स्रक्ट 
स्ट्व्हलेज इंप्र व्हमेंट कचमटी, (३) प्राइस कंरोलकचमटी नाचशक चडस्ट्स्रक्ट, (४) जेल स्ट्व्हचजटसस कचमटी नाचशक 
(५) नाचशक चडस्ट्स्रक्ट डेव्हलपमेंट कचमटी (६) नाचशक चडस्ट्स्रक्ट र्फॉरेस्ट ॲडव्हायसरी कचमटी, (८) नाचशक 
म्य चनचसपल स्कूल नाचशक म्य चनचसपॉचलटी, (९) नाचशक डी. एल. बी., व (१०) प्रॉस्ट्व्हस्ट्न्सयल व (११) 
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प्रॉस्ट्व्हस्ट्न्सयल क्लास बोडस गव्हनसमेंट ऑर्फ बाँब,े यािें सभासद होतो, आचि ऑल इंचडया म्य चनचसपल वकस सस 
रे्फडरेशन, म्य चनचसपल वकस सस ऑगसनायझेशन ऑर्फ दी नाचशक चडस्ट्स्रक्ब आचि चडपे्रस्ड क्लासेस असोचसएशन, 
नाचशक चडस्ट्स्रक्टिे चिटिीस आचि इतर काहंी संस्थािें अध्यक्ष आहोत. 
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चणरत्र लेखकाचा अल्पपणरचय 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरािें िचरत्रकार श्री. िा.ं भ. तथा आबासाहेब खैरमोडे यािंा जन्म पािवड, ता. 

खटाव, चज. सातारा, येथे १५ ज लै १९०४ मध्ये झाला. १९२९ मध्ये बी. ए. झाले. एम् ए., एलए्ल.् बी. च्या टम्सस 
भरल्या परंत  से्ेटरीएटमध्ये नोकरी चमळाल्याने पचरके्षस 
बसले नाहीत. त्यािें सामाचजक िळवळीवरील लेख व कचवता 
१९२३ ते १९६४ या काळात अनेक चनयतकाचलकातूंन प्रचसद्ध 
झाल्या. १९२९ साली त्यािें ‘अमृतनाक’ हे खंडकाव्य प्रचसद्ध 
झाले. य चनव्हर्मसटी ऑर्फ ब स्कानसन (अमेचरका) येथील रॉबटस 
चमलर यािंा “Button Button...... Great Tradition Little 
Tradition Whoes Tradition?’ या चशषसकाखाली 
ॲन्थ्रापॉलॉचजकल िाररसली व्हॉ. नं. ३० जानेवारी १९६६ ला 
लेख प्रचसद्ध झालेला आहे. त्यातं ‘अमृतनाक’ बद्दल गौरवपर 
उद्गार काढले आहेत. 

 
बाबासाहेबाचं्या ‘शूद्र पूवी कोि होते.’ प्रहद  चस्त्रयािंी 

उन्नती व अवनती यािें अन वाद श्री. खैरमाडे यानंी केले ते 
प्रचसद्ध झाले. श्री. आबासाहेब खैरमोडे यानी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचं्या सहवासात आल्यापासून त्यािें िचरत्र 

चलचहण्याच्या दृष्टीने प्रिंड साम ग्री जमा करून िचरत्रािे अठरा खंड प्रचसद्ध करण्यािा संकल्प केलेला होता. 
१९५२ ते १९६८ पयंत ५ खंड प्रचसद्ध झाले. ६ वा खंड छापत असतानाि म्हिजे १८ नोव्हेंबर १९७१ ला त्यािंा 
मृत्य  झाला. 

 
१९८३ पासून प ढील खंडािें काम म. रा. साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने हाती घेऊन ६, ७ व ८ हे 

खंड प्रचसद्ध केले, हा ९ वा खंड आता प्रचसद्ध होत आहे. १० वा खंड मंडळाने हाती घेतला आहे. 
 
पूवी प्रचसद्ध झालेल्या िचरत्र खंडावरील काहंी अचभप्राय खंड १ (चद्वतीय आवृत्ती) व खंड-५ यातं 

चदलेले आहेत. यावरून श्री. खैरमोडे याचं्या कतृसत्त्वािी, अिूक व साधार चलचहण्याच्या प्रवृत्तीिी साक्ष पटते. 
 


