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णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य संस्कृती मंडळाने आजवर अनेक गं्रथ प्रकाप्रशत केले आहेत. त्यात चप्ररते्र, 
आत्मचप्ररते्र याचंाही समावशे आहे. तसेच अनेक ज्येष्ठ व श्रेष्ठ ्यक्तींच्या वाङमयाचाही समावशे आहे. 
भारतीय घटनेचे प्रशल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें कै. चा.ं भ. खैरमोडे यानंी १५ खंडात प्रलप्रहलेले 
चप्ररत्र मंडळाने प्रकाप्रशत करण्याचा प्रनर्णिंय घेतला आहे. मंडळाने या १५ खंडापैकी पाच खंडाना अन दानं 
प्रदले असून खंड–८ मंडळाच्या वतीने प्रकाप्रशत करण्यात आला आहे. खंड–६ व ७ चे हस्तप्रलप्रखत खंड ८ 
च्या नंतर मंडळाकडे आल्याम ळे खंड ८ नंतर आता खंड–६ व ७ प्रकाप्रशत होत आहे. 
 

या प स्तकाचे लेखन कै. खैरमोडे यानंी १९७१ मध्येच केले आहे. त्यावळेी प्रस्तावनेत त्यानंी 
“खंड–६ चे प्रकाशन झालेले पाहण्याचे भाग्य मला प्रमळत आहे” असे म्प्हटले होते. त्याम ळे कदाप्रचत 
वाचकाचंा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. हे प स्तक मडंळाकडे म द्रर्णासाठी आले ते्हा द दैवाने खैरमोडे 
याचें प्रनधन झाले होते. त्याचं्या लेखनात बदल कररे्ण योग्य होर्णार नसल्याम ळे त्याचें प्रास्तप्रवक तसेच 
ठेवले आहे. 
 

वाचक या प स्तकाचे स्वागत करतील अशी आशा आहे. 
 
४२, यशोधन, स रेन्द्द्र बारललगे 
म ंबई–४०००२०. अध्यक्ष, 
प्रदनाकं – १ एप्रप्रल, १९८५. महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य संस्कृती मंडळ. 
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प्रस्तावना 
 

डॉ. बाबासाहेब आबंेडकराचंा, श्री. चा.ं भ. खैरमोडे प्रलप्रखत हा सहावा व सातवा खंड एकत्र प्रनघत 
आहे. अनेक प्रार्णघातक आपत्तीतून हा सहावा खंड सहीसलामत बाहेर पडून आज त्याला प्रकाशनाचा मागग 
लाभत आहे. हा गहाळ झालेला खंड प्रमळप्रवण्याच्या कामी प्रा. नप्रलनी पपं्रडत यानंी पप्ररश्रमपूवगक फार 
सहाय्य केले आहे. त्याचं्या सहाय्याम ळेंच या प ढील खंडाचं्या प्रकाशनाबाबतचा हताशपर्णा जाऊन सवग खंड 
प्रकाप्रशत करण्याची उमेद आलेली आहे. 

 
डॉ. बाबासाहेबाचंी साऱ्या जगाचे लक्ष वधूेन घेर्णारी ‘धमांतराची घोषर्णा’ या प्रवषयाला हे दोन्द्ही खंड 

वाप्रहलेले आहेत. प्रजज्ञासूना थक्क करुन सोडर्णारी माप्रहती या खंडातूंन खच्चनू भरलेली आहे. धमांतराचा 
प्रवचार करताना डॉ. बाबासाहेबानंी देशाप्रभमानाला व शास्त्रीय दृष्टीकोनाला क ठेच तडा जाऊ प्रदलेला नाही, 
हे सनातनी लहद धमाप्रभमान्द्यानंाही मान्द्य कराव ेलागेल. 

 
हे सारे वाचकापं ढे माडंताना श्री. खैरमोडे यानंी क ठेच कसूर लकवा आळस केलेला नाही. डॉ. 

बाबासाहेबानंी अस्पशृयानंा ग लामप्रगरीतून वर काढण्यासाठी केलेली राजकीय व सामाप्रजक चळवळ 
म द्याप रा्याप्रनशी जगाप ढे माडंण्याचे काम तन, मन, धन, खचग करून श्री. खैरमोडे यानंी केले, मात्र ते सारे 
प्रकाशात येण्यापूवीच ते कालवश झाले. प्रार्णपर्णाला लावनू त्यानंी केलेले हे उवगरीत काम ‘महाराष्ट्र राज्य 
साप्रहत्य संस्कृती मंडळाने’ प्रकाप्रशत करण्याचे योजल्याम ळे ्यर्वक्तशः माझे ओझे कमी झाले आहे. 

 
मी श्रीमती द्वारका खैरमोडे (पूवाश्रमीची द्वारका गायकवाड) ह जूरपागेची माजी प्रवद्याथीनी, यंदा 

त्या प्रवद्यालयाचा शताब्दीमहोत्सव चालू आहे. त्या शाळेच्या वसतीगृहातील वास्त्याने मला जगात 
स्वाप्रभमानाने काही भरीव कायग करण्याची प्रहम्प्मत आलेली आहे. श्री. खैरमोडे याचें उवगरीत काम प्रकाशात 
आर्णरे्ण हे त्याचेच प्रतीक आहे. या त्या प्रवद्यालयाच्या शताब्दी प्रसंगी मी माझी कृतज्ञता ्यक्त करते. 

 
मंडळातफें  हे छपाईचे काम सागंलीला श्री. महाबळ याचं्याकडे प्रदले. तेथे प्र फे तपासरे्ण वगैरे 

प्रजकीरीची कामे आमची मपै्रत्रर्ण प्रा. मालती प्रकलोंस्कर व याचें सहायी प्रा. देशपाडें यानंी केले म्प्हर्णून हे 
खंड लवकर प्रप्रसद्ध करता आले. 
 

पप्रहल्या खंडाच्या प्रती गहाळ झाल्याम ळे-म द्रर्ण प्रती अनेक वळेा करा्या लागल्या त्या कामी क . 
प्रप्रतभा तथा रमा आंबेडकर, डॉ. प्रज्ञा सावतं M. B. B. S. श्रीमती हेमा भडंारे यानंी आपापल्या 
्यवसायातून वळे काढून प्रलप्रहण्याचे काम केले याबद्दल मी त्याचंी आभारी आहे. 

 
सवगश्री डॉ. स रेंद्र बारललगे, शा. श.ं रेगे, डॉ. पी. टी. बोराळे, प्रव. गो. खोबरेकर, प्रन. ध . भडंारे, 

टी, एच म्प्हाते्र, ठाकूर याचें मागगदशगन लाभले. साप्रहत्य संस्कृती मंडळचे सचीव श्री. सू. द्वा. देशम ख व 
त्याचं्या कायांलयातील कमगचारी वगग याचं्या सहकायाम ळेच केवळ हे खंड लवकर प्रप्रसद्ध होत आहेत. या 
सवांचे मी आभार मानते. 

 
‘महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य ससं्कृती मंडळाने हे काम अंगीकारल्याम ळें  माझी लचता दूर झाली आहे. 

म्प्हर्णून मंडळाची मी ्यर्वक्तशः ऋर्णी आहेच प्रशवाय डॉ. बाबासाहेबाचंा समग्र वाचकवगगही आभारी राहील. 
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१४७–अ, लहद  कॉलनी द्वारका खैरमोडे. 
दादर, म ंबई ४०००१४,  
ता, ४–९–८४,  
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अपपि पणत्रका 
 

बह जन समाजाच्या, मानप्रसक धार्ममक व सामाप्रजक ग लामप्रगरीची श्रृखंला तोडून त्या 
समाजाला मार्ण सकीचे व स्वाप्रभमानाचे जीवन जगता याव े म्प्हर्णून प्रिप्रटश अप्रधकाऱ्यानंा न 
ज मानता पददप्रलताचं्या उद्धारा कप्ररता रातं्रप्रदवस तळमळीने कायग करर्णाऱ्या श्रीमान छत्रपती 
शाहू महाराज, कोल्हापूर यानंा, सहावा व सातवा खंड नम्रता पूवगक अपगर्ण. 
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प्रास्ताणवक 
 
१  डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या चप्ररत्राचा सहावा खंड प्रकाप्रशत होत असलेला पहाण्याचे भाग्य 
मला प्रमळाले याबद्दल आनंद होत आहे. हा चप्ररत्रखंड (व प ढील ७ ते १५ खंड) प्रकाप्रशत झालेले मला 
पहावयास मला प्रमळर्णार नाहीत, अशी माझी समजूत, मी ‘तळवलकर नप्रसिंग होम,’ लहदू कॉलनी, म ंबई, 
४०० ०१४ येथे १९ ते २७ ऑगस्ट १९६८ या काळात असताना झालेली होती. या अवधीत दोन बाटल्या रक्त्त 
देऊन डॉ. नीळकंठ गजानन तळवलकर, M. D [Bom.] M. R C. P [London] Physician यानंी मला 
प नजीवन प्रदले. श्री. प्रवश्वास केशव मोघे (वास्त –प्रशल्पकार) आप्रर्ण डॉ. प्रवनायक शकंर तळवलकर, M. B 
B S.. D O [Bom.] D. O. (Oxon) यानंी माझ्यासाठी ब्लड बॅंकेमध्ये (जे. जे. हॉर्वस्पटल) रक्त्तदान 
केले. डॉ. नी. ग. तळवलकर यानंी मला सहा मप्रहने औषधोपचार केला. या प्रतघाचें अंतःकरर्णपूवगक आभार 
मानतो. 
 
२  डॉ॰ आंबेडकर ज लै १९१३ ते मे १९१६ या काळात कोलंप्रबया (न्द्यू याकग , अमेप्ररका) प्रवद्यापीठात 
प्रवद्याथी असताना त्यानंी अथगशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववशंशास्त्र, इप्रतहास तत्त्वज्ञान, धमग, राजकारर्ण 
इत्यादी प्रवषयाचंा सखोल अभ्यास केला. आप्रर्ण अवघ्या तीन वषांत त्यानंी एम्. ए. व पीएच्. डी या पद्या 
प्रमळप्रवल्या. ( चप्ररत्र खंड १, प्रद्वतीय आवृत्ती, पान ८०–९१ पहा) ते जून १९१६ ते जून १९१७ आप्रर्ण जून 
१९२० ते माचग १९२३ या काळात लंडन येथे असताना अथगशास्त्र, कायदा वगैरे प्रवषयाचंा अभ्यास करून 
त्यानंी डी. एस सी. व बार–ॲट–लॉ या पद्या संपादन केल्या. या सात वषांत आप्रर्ण १९२३ ते १९३५ च्या 
काळात त्यानंी जी प्रवद्याजगनाची अन पमेय दीघग तपश चया केली त्याम ळे त्यानंा लहद धमग, लहद समाज, 
लहद समाजाची मनोवृत्ती अस्पृशय समाज, अस्पृशय समाजाची मनोवृत्ती इत्याप्रद प्रवषयाकंडे पहाण्याची प्रद्य 
दृष्टी प्राप्त झाली. त्यानंी प्रतचा उपयोग लहद  समाज व अस्पृशय समाज यानंा जागे करण्यासाठी चळवळ 
करण्यात केला. ही चळवळ त्यानंी १९३५ पयिंत कशी केली, याचा साद्यतं व साधार इप्रतहास मी मागील 
पाच खंडातं स मारे दोन हजार पानातं प्रलप्रहलेला आहे. या चळवळीम ळे अस्पृशय समाजात प्रचंड जागतृी 
झाली. पर्ण लहद समाजातून या चळवळीला प्रवरोध झाला. लहदंूनी अस्पृशयानंा जवळ कराव ेव लहद समाजाची 
शक्त्ती वृलद्धगत करावी म्प्हर्णजे अस्पृशय समाजाला लहद समाजात स्वाप्रभमानाने व आत्मीयतेने राहता येईल, 
अशी डॉ. आबंेडकराचंी अपेक्षा होती. लहदंूच्या प्रवरोधी भपू्रमकेम ळे ती अपेक्षा भगं पावली. आंबेडकरानंी 
लहदंूचा गेल्या पाच सहा हजार वषांचा इप्रतहास आपल्या प्रद्य बौप्रद्धक दृष्टीने पाप्रहला आप्रर्ण अस्पृशयाचं्या 
भप्रवत्याचा मागील व प ढील हजारो वषांचा इप्रतहास हाही पाप्रहला. आप्रर्ण त्यानंी १९३४–३५ च्या काळात 
मनात ठरप्रवले की वदेादी धार्ममक गं्रथातंील प्रशकवर्ण कीम ळे मार्ण सकी व बधं भाव यानंा पारखे झालेले लहदू 
गेल्या हजारो वषांत अस्पशृयानंा पशपेूक्षाही हीन मानत आले व प ढेही तसेच हीन मानत जातील मग. 
अस्पृशयानंी लहद धमात का राहावे? गेल्या हजारो वषांत लहदंूच्या छळानंा कंटाळून जे अस्पृशय म सलमान व 
प्रिस्ती धमात गेले, त्यानंी आपल्या म लाबाळानंा, नातवडंानंा न्या न्या धमात मानाचे व मार्ण सकीचे स्थान 
प्राप्त करून प्रदले. पर्ण हे अस्पशयाचें कायग एकसंघ झाले नाही. असे एकसंघ कायग आपर्ण कराव ेव अस्पृशय 
समाजाला नवीन धमात न्द्यावे, असे प्रवचार आंबेडकराचं्या मनात १९३४–३५ च्या काळात घोळू लागले. ते 
प्रवचार त्यानंी सटेंबर १९३५ मध्ये नक्की केले आप्रर्ण येवले, (ता. येवले, प्रज. नाप्रसक) येथे रप्रववार प्रदनाकं 
१३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी रात्रौ भरलेल्या अस्पशयाचं्या सभेत त्यानंी अस्पृशयाचं्या धमांतराची घोषिा 
जाहीर केली. या संबधंी स्पशृय व अस्पशृय समाज व इतर अलहदू समाज याचं्यात ज्या प्रिया, प्रप्रिया व 
प्रप्रतप्रिया उत्पन्न झाल्या त्याचंा सप्रवस्तर व साधार इप्रतहास मी या साहा्या खंडात देत आहे. हे आधार 
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जमा करण्यासाठी आप्रर्ण धमांतराच्या प्रशनाचंा अर्वस्तपक्षी व नार्वस्तपक्षी इप्रतहास नमूद करण्यासाठी मी 
प्रजवापाड मेहनत केलेली आहे; हे वाचकानंा (हा खंड) वाचताना प्रदसून येईल. 
 
३  अस्पृशयानंा समानतेचे हक्क द्यावयाचे नाहीत आप्रर्ण त्याचं्या धमांतराला प्रवरोध करावयाचा, ही 
लहदंूची समाजघातक मनोवृत्ती प्रकती हीन दजाची होती, याची साधार माप्रहती मी (या खंडात) सप्रवस्तर 
प्रदलेली आहे. हेतू हा की, आंबेडकरानंी समता प्रस्थापनेसाठी जी चळवळ १९२४ ते १९३५ पयिंत केली ती 
आपल्याही प्रहताची आहे, कारर्ण त्याम ळे आपली सामाप्रजक व मानप्रसक ग लामप्रगरी नष्ट होते असे, िाह्मर्ण, 
मराठे व तत्सम जाती यानंा वाटले नाही, हे वाचकानंी समजून घ्याव.े आंबेडकराचं्या समानतेच्या चळवळीत 
हे लोक भाग घेत न्हते. कारर्ण ते वदेादी शास्त्रातंील प्रशकवर्ण व रूढी याचें परंपरागत ग लाम होते. अस्पृशय 
समाजातील महारेतर जाती (चाभंार, ढोर, मागं, भगंी) यानंीही आबंेडकराचं्या समता प्रस्थापनेच्या 
चळवळीत बह संख्येने भाग घेतला नाही. आप्रर्ण धमांतराच्या चळवळीतही बह संख्येने भाग घेतला नाही. 
कारर्ण तेही लहद धमाची शासे्त्र, प रारे्ण, रूढी आप्रर्ण आचार – प्रवचार याचें पके्क ग लाम होऊन राप्रहलेले होते. 
आंबेडकराचं्या समता चळवळीत भाग घेरे्ण म्प्हर्णजे धमगशासे्त्र व रूढी-आचार याचं्या प्रवरुध्द वतगन करून 
पापसचंय कररे्ण होय, अशी या जातींची धारर्णा होऊन बसली होती. लहदंूच्या आप्रर्ण प्रवशषेतः अस्पशृयाचं्या 
द ःखाचे उगमस्थान म्प्हर्णजे ऋग्वदेातील प रुषसूक्त्त. वैप्रदक काळात (स मारे इ. स. पू. ५ ते ६ हजार वष)े 
वैप्रदक समाजात प्रनरप्रनराळ्या ्यवसायाचंी वाढ होत गेल्यानंतर त्या ्यवसायानंा अन वपं्रशक परंपरने 
प्रचकटून रहार्णाऱ्याचें स्वतंत्र चार गट प्रनमार्ण झाले. ते परस्पराशंी अत्यतं आपलेपर्णाने सहकाय करीत 
असत. या चार गटाचें हे लोभस ऐक्य पाहून नारायर्ण ऋषीला का्य करण्याची स्फूती उत्पन्न झाली. व 
त्याने १६ ऋचाचें (मंत्राचें) प रुषसूक्त रचले. त्यातील १२ वी ऋचा अशी : 
 

“िाह्मर्णोऽस्य म खमासीद् बाहू राजन्द्यः कृतः । 
ऊरू तदस्ययद् वैशय : पद्भ्या ंशदू्रो अजायत ॥ 

 
अथग :– “या प रुषाचे म ख िाह्मर्ण (ज्ञानी) झाला आहे. त्याचे बाहू क्षप्रत्रय (शूर प रुष) झाले आहेत. 

त्याचा मध्यभाग (माडं्या) वैशय (्यापारी) होत आप्रर्ण त्याचं्या पायाचं्या स्थानी शूद्र झाले आहेत. या 
ऋचेतील प रुष म्प्हर्णजे समाज (अगर राष्ट्र) असा या ॠचेचा अप्रभपे्रत अथग आहे.” (प रुषसूक्त :– त्याचा 
अथग, भावाथग आप्रर्ण स्पष्टीकरर्ण : लेखक – पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर पा. १० (१९६१)) 
 
४  मानवी शरीरातील तोंड, बाह , माडं्या (पोट) आप्रर्ण पाय ही परस्पराशंी सहकायग करतात. त्याम ळे 
शरीराचे सविं ्यवहार स रळीत चालतात. त्याप्रमारे्ण ज्ञानी, शूर, ्यापारी आप्रर्ण शूद्र (शतेकरी कामगार व 
नोकर चाकर, हे परस्पराशंी सहकायग करतात म्प्हर्णनू समाजाचे (राष्ट्राचे) ्यवहार स रळीत चालतात. असे 
या ऋचेत नारायर्ण ऋषीने स चप्रवले आहे. ही ऋचा रूपकात्मक व का्यात्मक आहे, हे उघड आहे. 
ऋग्वदेातील मंडल एक व दहा ही मंडले एकत्र केल्यानंतर रचली गेली व ती ऋग्वदे संप्रहतेत बऱ्याच 
काळाने प्रप्रवष्ट केली गेली. असे वैप्रदक वाङ मयाचे तज्ज्ञ मानतात. वैप्रदक समाज, वन्द्य, शतेकीप्रधान, 
औद्योप्रगक आप्रर्ण सासं्कृप्रतक र्वस्थत्यंतरातून जाऊन शवेटी त्याला स्थैयग प्राप्त झाल्यानंतर प रुषसूक्त रचले 
गेले, हे उघड होते. ते्हा प.ं सातवळेकरानंी या १२ ्या ऋचेचा जो अथग प्रदलेला आहे तो वस्त र्वस्थतीला 
धरून आहे, हे स्पष्ट होते. 
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५  बारा्या ऋचेत “अस्य” हा षष्टीचा प्रत्यय आहे. याचा अथग ‘याचा – ची – चे’ असा होतो. 
‘यापासून’ लकवा ‘यातून’ असा होत नाही. या प रुषाचे (समाजाचे – राष्ट्राचे) तोंड िाह्मर्ण, बाहू क्षप्रत्रय व 
पोट वैशय असाच मूळचा अथग आहे. त्याचप्रमारे्ण ‘पद् भ्या’ं याचा अथग ‘पायातून’ असा होत नाही. त्याचा अथग 
“पायाच्याप्रठ कार्णी” असा होतो या सबंंधात पं. सातवळेकर प्रलप्रहतात “येथे ‘पद्भ्या ंशदू्रो अजायत’ या 
वाक्याचा अथग ‘त्याच्या पायापासून शूद्र झाला’ असे प्रकत्येकजर्ण मानतात व तसा करतातस ध्दा. ‘पद्भ्या’ं हे 
रूप तृतीया, चत थी आप्रर्ण पचंमी मध्ये सारखेच आहे. पचंमी प्रवभक्ती मानली तर त्याच्या पायापासून असा 
अथग होईल. पर्ण चत थीं मानली तर त्याच्या पायासाठी असा अथग होईल. आम्प्ही चत थी प्रवभक्ती मानून असा 
अथग केला आहे की, ‘या मानव समाजरूपी प रुषाच्या पायाच्या स्थानी कमगचारी मानले गेले आहेत.’ 
‘पायाच्या स्थानी शूद्र आहेत.” (प रुषसूक्त पा. १०) महामहोपाध्याय प्रसध्देश्वर प्रचत्राव शास्त्री यानंी ‘पद्भ्या ं
शूद्रो अजायत’ या वाक्याचा अथग ‘शूद्र लोक त्याच्या (प्रवराट प रुषाच्या) पायापासून उत्पन्न झाले असा 
लावला आहे. (ऋग्वदेाचे मराठी भाषातंर पान ६८५) वदेाचायग पं. सातवळेकर याचंा अथग ऐप्रतहाप्रसक 
घटनेला धरून असल्याम ळे तोच बरोबर आहे, असे स्पष्ट होते. या प्रवचारसरर्णीला पालठबा देर्णारा श्री. ना. 
गो. चाफेकर याचंा लेख “प रुषसूक्ताची मीमासंा” या शीषगकाखाली ‘नवभारत’ माप्रसकाच्या नो्हेंबर १९६ 
च्या अंकात (पान २०–२५) प्रप्रसध्द झाला होता. प रुष या शब्दाचे प्रनरप्रनराळे अथग, प रुष सूक्त्तातील 
ऋचाचें प्रनरप्रनराळ्या प्रवद्वानानंी प्रनरप्रनराळे केलेले अथग, ‘िाह्मर्ण या शब्दाचे त्यानंी केलेले वगेवगेळे अथग, 
प रुषसूक्ताच्या प्रनरप्रनराळ्या ऋचाचंी संख्या प्रनरप्रनराळ्या वदेातं व इतर धर्ममक गं्रथातं प्रनरप्रनराळी आहे, 
इत्यादी म द्याचें प्रववरर्ण श्री. चाफेकर यानंी केलेले आहे. पप्रहल्या ५ ऋचात, प रुष, प्रवराट प रुष व 
आप्रदप रुष याचें जन्द्म कसे झाले, याबद्दलचे वर्णगन आहे. ज्या वदेात परमेश्वराच्या उत्पत्तीचे वर्णगन आहे, तो 
वदे परमेश्वराने प्रनमार्ण केला, असे म्प्हर्णर्णाऱ्याचंा हा परस्पर म खभगं करर्णारा मजकूर आहे. श्री. चाफेकर 
याचं्या लेखाचा साराशं असा आहे की, िह्मदेवाच्या म खातून भ जातूंन, माडं्यातूंन व पायातूंन चार वर्णग 
जन्द्मले, हे प्रहद धमातील एक अजब थोताडं आहे. 
 
६  वैप्रदक समाजात ज्ञानी लोकाचें (िाह्मर्णाचें) वचगस्व ऋग्वदेानंतरच्या काही काळाने प्रस्थाप्रपत 
झाले. ते्हा त्यानंी आपले श्रषे्ठत्व आप्रर्ण इतराचें (क्षप्रत्रय वैशय व शूद्र) कप्रनष्ठत्व प्रटकप्रवण्यासाठी या १२ ्या 
ऋचेचा अथग असा केला की, िाह्मर्ण हे िह्मदेवाच्या म खातून, क्षप्रत्रय बाह ंतून, वैशय माडं्यातूंन आप्रर्ण शदू्र 
पायातूंन प्रनमार्ण झाले. हा अथग समाजात रूढ करून त्याला उचलून धरर्णारे लोक इतर धार्ममक गं्रथातं 
िाम्प्हर्णानंी घातले. रामायर्ण, महाभारत, स्मृती इत्यादी गं्रथातं आप्रर्ण भारतातील सवग भाषातंील 
लहद धमगगं्रथातूंन हे पहावयास प्रमळते. मराठी भाषेत जे धार्ममक गं्रथ, प रारे्ण वगैरे प्रनमार्ण झाले त्यातंही हेच 
पहावयास प्रमळते. बारा्या ॠचेचा हा समाजभेदक व प्रवध्वंसक अथग रूढ झाल्यानंतर लहद समाजात 
प्रवषमतेचे जालीम वीष जे प्रभनले ते कायमचेच. याम ळे मळूच्या चार वर्णांतून लहद समाजात कालातराने ज्या 
जाती प्रनमार्ण झाल्या; त्याचंी संख्या स मारे ३००० आहे. (Caste in India P. 3 by G H. Hutton) “आम्प्ही 
िह्मदेवाच्या म खातून जन्द्मलो म्प्हर्णून आम्प्ही सवांपेक्षा श्रेष्ठ” असे जे िाह्मर्ण म्प्हर्णत असत त्यानंा सत्यशोधक 
चळवळीतील कायगकते ‘िह्मवातं्य त्पन्न’ (िह्मदेवाच्या वातंीतून उत्पन्न झालेले) अशी प्रशवी १९२० मे १९३० 
च्या काळात आपल्या भाषर्णातून व प्रलखार्णातून हासडीत असत. 
 
७ (अ)  बारा्या ॠचेचा जो समाजप्रवघातक अथग रूढ करण्यात आला त्याला भक्कम पालठबा देण्यासाठी 
श्रीभगवद् गीतेत– ‘चात वगण्यिं मया सृष्टं ग र्णकमगप्रवभागशः । तस्य कतारमप्रपमा ं प्रवध्द्यकतास्म्ययम् ॥’ (४–
१३) हा श्लोक श्रीकृष्ट्र्णाच्या तोंडी घातला असावा असे वाटते. महाभारतात असलेली मूळची गीता अगदी 
लहान (काहींच्या मते ३३ श्लोकाचंी) असावी. 
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७ (ब)  प रुषसूक्तातील १२ ्या ॠचेत असे प्रदसत नाही, की चार वर्णग देवाने उत्पन्न केले त्या उत्पत्तीचे 
श्रेय श्रीकृष्ट्र्णाने स्वतःकडे घेतलेले आहे, असे श्रीगीतेतून प्रदसते. गीतेतील ‘चात गवण्यिं मया सृष्ट ं
ग र्णकमगप्रवभागशः । तस्य कतारप्रप मा ंप्रवद्ध्यकतारम्ययम् । (४–१३) या श्लोकाच्या अगोदरचे दोन तीन 
श्लोक पाप्रहले तर त्याच श्लोकाचंा व या श्लोकाचा तकाला अन रूप असा काही सबंंध प्रदसून येत नाही. लहदू 
समाजाची ्यवसायावरून रूढ झालेली समाजरचना प्रहला धार्ममक स्वरूप देण्यासाठी व प रुषसूक्तातील 
िाह्मर्णी प्रवचारसरर्णीला आधार म्प्हर्णूनच हा श्लोक (४–१३) श्री भगवद् गीतेत एकाद्या िाह्मण्यग्रस्त 
िाह्मवृदंाने घ सडून प्रदलेला असावा. आपली कमे चारी वर्णांनी करावीत, त्यातच त्यानंा मोक्ष प्रमळतो, ही 
प्रवचारसरर्णी माडंण्यामागेही त्या त्या वर्णांना प्रवशषेतः शदू्र वर्णाला, तो आहे त्या र्वस्थतीत डाबंून ठेवरे्ण, हा 
या िह मवृदंाचा हेतू होता हे उघड आहे. गेल्या दोन हजार वषांच्या काळात, ह्या चार वर्णांनी देवाने त्यानंा 
नेमून प्रदलेली कामे दूर सारून, त्यानंा जी योग्य कामे प्रदसली, ती केली. िाह्मर्णाने ्यापार केला, लढाया 
केल्या. शदू्राने प्रवद्याजगन केले, धनोत्पादक कमे केली व आपली सापंप्रत्तक र्वस्थती उत्तम करून घेतली. या 
वर्णांनी देवाचं्या आज्ञा पायदळी त डप्रवल्याबद्दल देवाने त्यानंा कोर्णती प्रशक्षा प्रदली? याचा इप्रतहास 
ब्राह्मण्यग्रस्त िह्मवृदंानंी जगाप ढे माडंलेला नाही. साराशं, लहद समाजात आपले श्रेष्ठत्व प्रटकप्रवण्यासाठीच 
हे धार्ममक गं्रथ व त्यातंील श्लोक िाम्प्हर्णानंी प्रलहून ते श्रीकृष्ट्र्णाच्या बोकाडंी मारलेले आहेत. हे चार वर्णग 
मीच उत्पन्न केले तरी पर्ण हे सवग लोक एकच आहेत. त्याचंा प्रनमाता मी आहे. तरीपर्ण ती चात गवण्यग ्यवस्था 
ग र्णकमान रूप सहज झाली. आप्रर्ण या ्यवस्थेचा मी म ळीच कता नाही. ही परस्परप्रवरोधी प्रवचारसरर्णी 
श्रीकृष्ट्र्णाच्या तोंडी घालून िह्मवृदंानंी मूखगपर्णाचा कळस केलेला आहे. कोटीकोटी शदू्राचं्या द ःखानंा 
कारर्णीभतू झालेली वर्णग ्यवस्था प्रटकून रहावी, म्प्हर्णून सागंर्णारा श्रीकृष्ट्र्ण, त्या ्यवस्थेतून प्रनमार्ण झालेला 
द ःखाची जबाबदारी टाळतो, हे प्रवश्वाप्रमत्री तंत्र िह्मवृदंाने श्रीकृष्ट्र्णाच्या माथी मारलेले आहे. श्रीकृष्ट्र्णाचे 
अनर्वन्द्वत हाल िह्मवृदंानंी आपल्या स्वाथासाठी केले, हे उघड आहे. (साथग ज्ञानेश्वरी साखरे महाराज पा. 
८८–९९ १९१० ऑगस्ट आप्रर्ण साथग ज्ञानेश्वरी, श.ं वा. दाडेंकर पा. १००–१०१, ज लै १९५३) कौरव 
पाडंवाचं्या महाय द्धानंतर कालान सार जे प्रनरप्रनराळे ताप्रत्त्वक प्रसद्धातं प्रनमार्ण झाले, त्यावंर नव ेनव ेश्लोक 
रचून ते गीतेत योग्य त्या प्रठकार्णी घातले गेले; म्प्हर्णूनच गीतेतील प्रवचारप्रर्णाली परस्पर प्रवरोधी असल्याचा 
दावा काही तज्ज्ञ प्रवद्वान करतात. हा म द्दा लक्षात घेतला तर मी ‘चात वगण्यिं मय सृष्टम्,’ या वचनाबद्दल जो 
म द्दा वर माडंलेला आहे, तो नीटसा वाचकाचं्या ध्यानी येईल. 
 
८  प रुषसूक्तात अगर ऋग्वदेात अन्द्य प्रठकार्णी ‘वर्णग’ हा शब्द नाही. हा शब्द प ढील काळात रचलेल्या 
धमगगं्रथातं आला असावा. याबद्दल श्री. प्रसध्देश्वरशास्त्री प्रचत्राव प्रलप्रहतात, “चात वगण्यग प्रनदेश : १२ ्या 
ऋचेमध्ये ‘िाह्मर्ण’ ‘राजन्द्य’ (क्षप्रत्रय) ‘वैशय’ आप्रर्ण ‘शूद्र’ लोकसमूहाचंा प्रनदेंश असला तरी त्यास तेथे ‘वर्णग’ 
म्प्हटलेले नाही. (तत्सम अन्द्य प्रनदेंश ‘िह्म’ ‘क्षत्र’ ‘प्रवश’ ८–३५; १६–१८) यावरून ॠग्वदेकाली 
चात वगण्यग्यवस्था नसून ती वैप्रदकोत्तर कालात प्रस्थाप्रपत झाली असावी. अथवगवदेात चात वगण्यग प्रनदेश 
अनेक वळेा आढळतो. ‘(अ. व.े ४–२०–४; ५–१७–९)” ऋग्वदेाचे मराठी भाषातंर, पान ६८४ ‘चात वगण्यिं 
मया सृष्ट’ं हे वचन गीतेत कौरवपाडंवाचं्या य ध्दानंतरच्या काळात घातले गेले असावे, हे उघड होते. (कौरव 
पाडंवाचंा य ध्दकाळ इ. स. ३१८० मागगशीषग, प्रच. प्रव. वैद्य इप्रतहास संशोधन मंडळ, प्रनबंध, इ. स. १९१४, इ. 
स. पूवी ३१७९ प्रव. का. राजवाडे, असा असावा असे तज्ज्ञाचें मत आहे.) 
 
९  ‘चात वगण्यिं मया सृष्ट’ं या वचनाला पालठबा देण्यासाठी गीतेत आर्णखी श्लोक घातलेले असावते. 
त्याचा प्रम ख हेतू हाच की चात वगण्यग हे परमेश्वराने प्रनमार्ण केलेले आहे. ते पप्रवत्र आहे. आप्रर्ण त्याच्यावर 
धमाची उभारर्णी केलेली आहे. आप्रर्ण जे्हा धमाला ग्लानी येते ते्हा धमाला तारण्यासाठी आप्रर्ण द ष्टाचें 
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पप्ररपत्य करून साधंूचे रक्षर्ण करण्यासाठी ‘श्रीकृष्ट्र्ण अवतार घेतात.’ यदा यदा प्रह धमगस्य ग्लाप्रनभगवप्रत 
भारत । अभ्य त्थानमधमगस्य तदात्मानं सजृाम्प्यहम् ॥ ४–७ ॥ पप्ररत्रार्णाय साधूना ं प्रवनाशाय च द ष्ट्कृताम् । 
धमिंसंस्थापनाथाय संभवाप्रम य गे य गे ॥ ४–८ ॥ धमाला ग्लानी के्हा येते हे ठरप्रवण्याचे अप्रधकार िाह्मर्णाचें; 
साधू कोर्ण व असाधू कोर्ण हेही ठरप्रवण्याचे अप्रधकार िाह्मर्णाचें त्याचे मते साधू म्प्हर्णजे िाह्मर्ण व असाधू 
म्प्हर्णजे त्याचें वचगस्व न मानर्णारे इतर लोक. गाई व िाह्मर्ण याचं्या संरक्षर्णासाठी श्रीकृष्ट्र्णाने आतापयिंत 
य गाय गातं अवतार घेतले याबद्दल प रार्णात कथा आहेत. गेल्या हजारो वषांत शूद्रादी अःस्पशृयाचंा सवर्णग 
लहदंूनी राक्षसी छळ केला. ते्हा त्याचें संरक्षर्ण करण्यासाठी आप्रर्ण द ष्ट सवर्णग लहदंूचे पाप्ररपत्य करण्यासाठी 
श्रीकृष्ट्र्णाने का अवतार घेतला नाही? कारर्ण श्रीकृष्ट्र्णाच्या मते – म्प्हर्णजे ज्या िाह्मर्णानंी त्याच्या तोंडी हे 
वचन घातले त्याचं्या मते – शूद्रादी अस्पृशय हे साधू नव्हतेच. त्यानंी सवर्णग लहदंूची सेवा करता मराव े
म्प्हर्णजे त्यानंा मोक्ष प्रमळतो. जन्द्मल्यापासून मरेपयिंत त्यानी अत्यतं घारे्णरडी कामे करावी. लहदंूचा छळ एक 
अवाक्षरही तोंडातून न काढता सोसावा व शवेटी भ केकंगाल अवस्थेत टाचा घाशीत घाशीत मरावे, हे 
तत्त्वज्ञान त्याचं्या तोंडावर श्रीकृष्ट्र्णाने फेकलेले असल्याम ळे त्याचं्यासाठी त्याला अवतार घेण्याचे कारर्ण 
राहात नाही. 
 

चात वगण्यग प्रटकप्रवण्याच्या उदे्दशाने हे तत्त्वज्ञान श्रीकृष्ट्र्णाने िाह्मर्ण, क्षप्रत्रय, व वैशय यानंाही 
सापं्रगतलेले आहे. या चार वर्णानी आपआपली प्रवप्रहत कमे गडबड न करता करावीत म्प्हर्णजेच ते लोक 
मेल्यानंतर मोक्ष पावतात. हे तत्त्वज्ञान गीतेच्या अठरा्या अध्यायात आहे. ते असे 
 

िाह्मर्णक्षप्रत्रयप्रवशा ंशदू्रार्णा ंच परंतप । 
कमाप्रर्ण प्रप्रवभक्ताप्रन स्वभावप्रभवैग गर्णैः ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षार्वन्द्तराजगवमेव च 
ज्ञानं प्रवज्ञानमार्वस्तक्यं िह्मकमग स्वभावजम् ॥ ४२ ॥ 
शौयिं तेजो धृप्रतदाक्ष्यं य दे्ध चाप्यपलायनम् । 
दानमीश्वरभावश्च क्षातं्र कमग स्वभावजम् ॥ ४३ ॥ 
कृप्रषगौरक्ष्यवाप्रर्णज्यं वैशयकमग स्वभावजम् । 
पप्ररचयात्मकं कमग शूद्रस्याप्रप स्वभावजम् ॥ ४४ ॥ 
स्व ेस्व ेकमगण्यप्रभरतः सपं्रसलद्ध लभते नरः । 
स्वकमगप्रनरतः प्रसलद्ध यथा प्रवन्द्दप्रत तच्छृर्ण  ॥ ४५ ॥ 
यतः प्रवृप्रत्तभूगताना ंयेन सवगप्रमदं ततम् । 
स्वकमगर्णा तमभ्यच्यग प्रसलद्ध प्रवन्द्दप्रत मानवः ॥ ४६ ॥ 
श्रेयान् स््धमो प्रवग र्णः परधमात्स्वन प्रष्ठतात् । 
स्वभावप्रनयतं कमग क वगन्नाप्नोप्रत प्रकर्वल्बषम् ॥ ४७ ॥ 
सहजं कमग कौन्द्तेय सदोषमप्रप न त्यजेत् । 
सवारंभा प्रह दोषेर्ण धूमेनार्वग्नप्ररवावृताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तब प्रद्धः सवगत्र प्रजतात्मा प्रवगतस्पृहः 
नैष्ट्कम्प्यगप्रसलद्ध परमा ंसन्द्यासेनाप्रधगच्छप्रत ॥ ४९ ॥ 

 
अथग ४१) हे परंतपा! िाह्मर्ण, क्षप्रत्रय, वैशय व शूद्र याचंी कमे त्याच्या स्वभावजन्द्म म्प्ह. प्रकृप्रतप्रसद्ध 

ग र्णाप्रमारे्ण पृथक प्रवभागली आहेत. 



 
अनुक्रमणिका 

(४२) शम, दम, तप, श प्रचभूगतपर्णा, शातंी, सरळपर्णा (आजगव), ज्ञान म्प्हर्णजे अध्यात्मज्ञान, प्रवज्ञान 
म्प्हर्णजे प्रवप्रवध ज्ञान व अर्वस्तक्यब द्धी हे िाह्मर्णाचे स्वभावजन्द्य कमग होय. 

 
(४३) शौयग, तेजर्वस्वता, धैयग, दक्षता, य द्धातून पलायन न कररे्ण, दातृत्व आप्रर्ण (प्रजेवर) सत्ता 

चालप्रवरे्ण हे क्षप्रत्रयाचें स्वभावजन्द्य कमग होय. 
 
(४४) कृषी म्प्ह.शतेी, गौरक्ष्य म्प्ह. ग रेढोरे पाळण्याचा धंदा आप्रर्ण वाप्रर्णज्य म्प्ह. ्यापार हे वैशयाचें 

स्वभावजन्द्य कमग होय. आप्रर्ण तसेच सेवा कररे्ण हे शूद्राचें स्वभावजन्द्य कमग होय. 
 
(४५) आपआपल्या (स्वभावजन्द्य ग र्णापं्रमारे्ण) प्राप्त झालेल्या कमांत जो प रुष प्रनत्य रत असतो 

त्याला (त्यानेच) परमप्रसध्दी प्राप्त होते. आपल्या कमात तत्पर राप्रहल्याने प्रसध्दी कशी प्रमळते ते ऐक. 
 
(४६) ज्याच्यापासून सवग भतूाचंी प्रवृत्ती झाली व ज्याने हे सवग जग प्रवस्ताप्ररले लकवा ्याप्रपले आहे, 

त्याची पूजा आपल्याम (स्वधमाप्रमारे्ण,) प्रात झालेल्या कमांनी (केवळ वार्णीने अगर प ष्ट्पानंी न्हे) केली 
म्प्हर्णजे मन ष्ट्याला (त्यानेच) प्रसध्दी प्राप्त होत असते. 

 
(४७) परक्याचा धमग स खाने आचप्ररता आला तरी त्यापेक्षा आपला धमग म्प्हर्णजे चात वगण्यगप्रवप्रहत कमग 

प्रवग र्ण म्प्हर्णजे सदोष असेल तरी तेच अप्रधक श्रेयस्कर आहे. आपले स्वभावप्रसध्द म्प्हर्णजे ग र्णस्वभावान रूप 
प्रनप्रमिंलेल्या चात वगण्यग्यवस्थेने प्रनयप्रमत झालेले कमग करीत असता त्यात (कोर्णतेही) पाप लागत नाही. 

 
(४८) जे कमग सहज म्प्हर्णजे जन्द्मतःच ग र्णकमगप्रवभागाम ळे प्रनयत आहे ते सदोष असेल तरी हे 

कौंतेय! (कधीही) सोडू नये. कारर्ण ध राने ज्याप्रमारे्ण प्रवस्तव, त्याप्रमारे्ण सवग आरंभ म्प्हर्णजे उद्योग 
(कोर्णत्या ना कोर्णत्यातरी) दोषाने वढेलेले असतात. 

 
(४९) (म्प्हर्णून आसक्ती न ठेप्रवता) मन ताब्यात आर्णनू प्रनष्ट्काम ब ध्दीने वागले म्प्हर्णजे (कमग 

फलाच्या) संन्द्यासाने परम नैष्ट्कम्प्यगप्रसध्दी प्राप्त होते. (श्री भगवद्वीतारहस्य अथवा कमगयोग शास्त्र पा. ८४२ 
– ८४४, बाळ गगाधंर प्रटळक, १९१८) 
 
९ (ब)  आद्य शकंराचायग, ज्ञानदेवादी संत व लो. प्रटळक यानंी, गीतेत जे चात वगण्याबद्दल मत प्रदप्रशिंत 
झाले तेच अधंपरे्ण उचलून धरले ते मत खरे की खोटे याची चचा त्यानंी केली नाही. या श्रेष्ठींनी मळलेली 
वाट सोडली नाही. मग त्यानंा िापं्रतकारक का म्प्हर्णाव?े 
 
१०  श्रीकृष्ट्र्णाने लहदू समाजाला समतेची प्रशकवर्ण प्रदली, असे मत प्रदर्मशत करर्णारे लहदू गीतेतील 
 

प्रवद्याप्रवनय संपने्न िाह्यरे्ण गप्रव हर्वस्तप्रन 
श प्रन चैव श्वपाके च पपं्रडता : समदप्रशिंनः ॥ ५–१८ 

 
(ज्यानंा देवासंबधंीचे ज्ञान प्राप्त झालेले आहे, असे लोक प्रवद्या प्रवनय व संस्कृती यानंी पप्ररपूर्णग 

असलेला िाह्मर्ण गाय, हत्ती, क ते्र व अस्पृशय मार्णसू याचं्याकडे समदृष्टीने पाहतो) हा श्लोक भडाभडा 
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म्प्हर्णून दाखप्रवतात, त्यावळेी त्यानंा हे लक्षात येत नाही की देवासबंंधी ज्ञान प्राप्त झालेल्याचंी ही र्वस्थती 
असते, हे मान्द्य; पर्ण इतराचें काय? पप्रहल्या प्रकारचे लोक लहदू समाजात प्रकती असतात, आप्रर्ण जरी 
असले तरी ते समानतेने लहदू समाजात वागतात का? ही समानतेची भपू्रमका ‘चात वण्यिं मया सृष्टग, या 
गीतेतील उद् गाराच्या प्रवरुध्द होत नाही काय? ही समानतेची प्रशकवर्ण नसून बह जन समाजाची प्रदशाभलू 
करर्णारी प्रवृत्ती होय. चात वगण्याची कल्पना प्रटकप्रवण्यासाठी िाह्मर्णानंा श्रीकृष्ट्र्णाच्या तोंडी अनेक श्लोक 
वळेोवळेी घालाव ेलागले. याची काही उदाहररे्ण वरच्या पप्ररच्छेदात मी प्रदलेली आहेत. पर्ण ही चात वगण्याची 
कल्पना प्रटकू शकत नाही. कारर्ण चार वर्णांच्या पायावंर उभारलेला धमग प ढील काळात हजारो जाती 
प्रनमार्ण झाल्याम ळे कोसळला. ते्हा ही धमगग्लानी हजारो वळेा झाली होती. यावळेी श्रीकृष्ट्र्णाने ही 
धमगग्लानी नष्ट करण्यासाठी अवतार घेतले व हजारो जाती नष्ट करून फक्त चारच वर्णग लहदू समाजात प न्द्हा 
प्रस्थाप्रपत केले. याचे प राव ेलहद धमगशास्त्रात प्रमळत नाहीत. 
 
११  महाभारताच्या काळानंतर भारतात जैन व बौद्ध धमाचा बराच प्रसार झाला. हे धमग, जाप्रतभेद 
मानीत न्हते. त्यानी जाप्रतभेद नष्ट करून समाजात समता प्रस्थाप्रपत करण्याचे प्रयत्न केले आप्रर्ण त्यानंा 
थोडे बह त यश आले. पर्ण जाप्रतभेदाचे प्रनदालन त्यानंा संपूर्णगतया करता आले नाही. प ढील काळात 
लहद समाजात अनेक िह्मवतेे्त, वदेातंी, तत्त्वज्ञ, संतकवी व शाहीर उत्पन्न झाले. 
 

१) अदै्वतवादी शकंराचायग (इ. स. ७७८–८१०) 
२) प्रवप्रशष्टादै्वतवादी रामान जाचायग (इ. स. १०१७–११३७) 
३) पूर्णग दै्वतवादी मध्वाचायग (जं. १२००) 
४) भेदाभेदवादी दै्वतादै्वतवादी लनबाकग  (१२००–१२७५) 
५) श द्धादै्बतवादी वल्लभाचायग (१४७०–१५५०) 

 
इत्याप्रदकानंी ‘अहं िह्मार्वस्म’ ‘तत्त्वमप्रस’ वगैरे वदेान्द्त प्रवषयावर काथ्याकूट केला. आप्रर्ण अनेक 

धार्ममक पंथोपंथ प्रनमार्ण करून लहद समाजात न्या जाप्रतभेदाची भर टाकली. त्यानंा अस्पृशय समाजातील 
लोकातं िह्म प्रदसले नाही. कारर्ण ते िह्म फक्त उच्चवर्णीय जातीतच असते. असे त्याचें ज्ञान वदेादी 
धमगगं्रथातील परंपरागत प्रशकवर्ण कीवर उभारलेले होते. अस्पृशयाचं्या द ःखावर िह्मज्ञानाचा ्यवहारी उपाय 
शोधरे्ण हे त्यानंा पापमय वाटत होते. आध्य शकंराचायांचे अदै्वतवादी तत्त्वज्ञान हेच खरे, असे मत प्रदर्मशत 
करर्णारे लहदू, त्या तत्त्वज्ञानाला हार्णनू पाडर्णारे रामान जाचायग, मध्वाचायग, लनबाकग , वल्लभाचायग वगैरे 
तत्त्वज्ञान्द्यानंा सोयीस्कर रीतीने डावलतात, हे ऐकर्णाऱ्याचं्या अगर वाचकाचं्या लक्षात येत नाही, हेही आद्य 
शकंराचायांचे योग्य स्थान लहदंूच्या समाजघातक तत्त्वज्ञानाच्या इप्रतहासात ठरवताना दृष्टीसमोर ठेवरे्ण 
तकग प्रनष्ठ प्रवचारवतंानंा सहाय्यकारक होईल. अदै्वतवादाला श्रेष्ठ समजर्णारे व जाप्रतभेदाचें अर्वस्तत्व 
शास्त्राच्या चष्ट्म्प्यातून पहार्णारे लहदू, म्प्हर्णजे ढोंगधत्त रे माजप्रवर्णारे पाषार्णहृदयी मानव होत हे उघड होते. या 
लोकानंीच लहद लोक व लहद समाज यानंा प्रनःसत्त्व द बळे आप्रर्ण ग लामवृत्तीचे केले. 
 
१२  ललगायत धमाचे ससं्थापक श्री. बसवशे्वर (११३२–११६८) आप्रर्ण मानभावी धमाचे संस्थापक श्री. 
चिधर स्वामी (११९४–१२७२) यानंी जाप्रतभेद नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले. पर्ण त्यानंा संपूर्णग यश आले 
नाही. अस्पशृय समाजातील बऱ्याच लोकानंी या दोन्द्ही धमांचा स्वीकार केला होता. पर्ण अलीकडे या 
धमांतप्ररतानंा अस्पृशयच समजले जाते. शीख धमाचे संस्थापक श्री ग रुनानक (इ. स. १४६९–१५३९) 
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यानंीही जाप्रतभेद नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले. पर्ण याही धमात चार प्रम ख जाती प ढे प्रनमार्ण झाल्या. त्यापैकी 
‘मजहबी’ या जातीला बह संख्य शीख अस्पृशय मानतात. या जातीचा शीख उच्चवर्णीय प्रशखाचं्या 
स्वयंपाकघरात (लष्ट्करात) गेला, ते्हा त्याला त्या उच्चवर्णीय प्रशखाने मारले. ते्हा त्या उच्चवर्णीय 
प्रशखावर १९३४ मध्ये प ण्यातील कोटात खटला भरला होता. 
 
१३ १) नामदेव (इ. स. १२७०–१३५०) 
 २) ज्ञानदेव (इ. स. १२७५–१२९६) 
 ३) चोखामोळा (इ. स. १२९२–१३३८) 
 ४) सावता माळी (मृ. १२९६) 
 ५) चागंदेव (मृ. १२९८) 
 ६) प्रवसोबा खेचर (मृ. १३०९) 
 ७) नरहरी सोनार (मृ. १३१३) 
 ८) जगप्रमत्र नागा (मृ. १३३०) 
 ९) एकनाथ (इ. स. १५३३–१५९९) 
 १०) त काराम (इ. स. १५९८–१६४९) 
 

वगैरे संतानंी भतूदयेच्या व भक्तीच्या दृष्टीतून जातीभेंदाची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न केले. पर्ण 
जाप्रतभेदाचें जे मूळ चात वगण्यग यावर त्यानंी हल्ले केले नाहीत. कारर्ण चात वगण्यग ईश्वरप्रनर्ममत आहे व त्यावर 
हल्ले कररे्ण पाप होय, अशीच या सतंाचंी समजूत होती. आप्रर्ण ती धमगगं्रथातंील, पारंपाप्ररक प्रशकवर्ण कीवर 
उभारलेली होती. भागवत धमाचे हे सतं, परमेश्वराचे हे अर्वस्तत्व जळी, स्थळी, पाषार्णी, काष्ठी, वगैरे 
चराचर सृष्टीत आहे, असे मानत होते. अस्पृशय लोकही परमेश्वराचे अंश होते असेही ते मानत होते. पर्ण 
पाली प ढे लवचू जशी नागंी टाकतो, तसे ते समाजरूढीप ढे लोटागंर्ण घालीत असत. त्याम ळं त्यानंा 
अस्पृशयाचंी अस्पशृयता नष्ट करण्याची चळवळ हाती घेता आली नाही. रामदास (इ. स. १६०८–१६८१) 
यानंी आपल्या लेखनातं आप्रर्ण प्रवचनातं चात वगण्यग व जाप्रतभेद याना उचलून धरले. त्याम ळे लहदू 
समाजातील समाजघातक प्रवचारानंा बळकटी आली. 
 
१४ संताच्या नंतरच्या इ. स १६०० ते १९०० या काळात 
 १) प्रनरंजन माधव (१७०३–१७९०) 
 २) प्रभाकर (१७५४–१८४३) 
 ३) रामजोशी (१७६२–१८१२) 
 ४) अनंत फंदी (१७७४–१८१०) 
 ५) सगनभाऊ (१७७८–१८४०) 
 ६) होनाजी बाळा (मृ. इ. स. १७९०) 
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वगैरे कवी शाहीर प्रनमार्ण झाले आप्रर्ण िह्मोसमाज, आयगसमाज, प्राथिंनासमाज, सत्यशोधकसमाज 
वगैरे संस्था प्रनमार्ण झाल्या. कवी शाहीर यानंी जाप्रतभेदाचं्या अप्रनष्टतेबद्दल प्रक्षोभक कवने प्रलप्रहली नाहीत. 
उपप्ररप्रनप्रदिंष्ट समाजानंीही जाप्रतभेदाचें प्रनमूिंलन करण्याचे कंकर्ण हाती बाधंले नाही. ‘सत्यशोधक समाज’ ने 
िाह्मण्य व जाप्रतभेद याचं्यावर हल्ले केले. पर्ण सत्यशोधकानंी जाप्रतभेद आप्रर्ण अस्पृशयताप्रनवारर्ण या 
बाबतीत वाचाळपर्णाच्या पलीकडे फारसे कायग केले नाही. राजषी श्री. छत्रपती शाहू महाराज यानंी 
रोटी्यवहार व बेटी्यवहार या साधनानंी जाप्रतभेद नष्ट करण्याचा जो आदेश प्रदला होता त्याकडे 
सत्यशोधकानंी कानाडोळा केला. आप्रर्ण चळवळीत स्वतःचे उखळ पाढंरे करून घेण्यातच ते मशगूल झाले. 
 
१५  साराशं, जाप्रतभेदाम ळे लहद समाज प्रदवसेप्रदवस प्रखळप्रखळा होत गेला. त्याची शक्ती प्रनःसत्त्व 
झाली. याम ळेच लहद समाजाला म सलमानानी आिमर्णापं ढे गेल्या १२०० वषांत अनेकदा नतमस्तक ्हाव े
लागले. हे लहद समाजातील प्रवचारवतंानंा प्रदसले. पर्ण चात वगण्यग व जाप्रतभेद हे ईश्वरप्रनर्ममत आहेत व ते 
पप्रवत्र अप्रवनाशी आप्रर्ण धमाचे आधार आहेत म्प्हर्णून त्याप्रवरुद्ध उठाव करण्याची लहमत या प्रवचारवतं लहदंूना 
झाली नाही. आप्रर्ण झाली तरी ती लहमत प्रथटी पडली. म्प्हर्णूनच भारतात पातंत्र्याचे प्रदवस अनेकदा आले 
आप्रर्ण शवेटी म सलमानानंी अस्पृशयवगांतील कोटी कोटी लोकानंा इस्लाम धमात गेल्या दीड हजार वषात 
घेऊन लोकसंख्येच्या बळावर १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताचे दोन त कडे केले. तरीही सनातनी म्प्हर्णप्रवर्णारे 
लहदू वदे, चात वगण्यग, जाप्रतभेद हे ईश्वरप्रनर्ममत होत, या समाज घातक प्रवषारी कल्पनेला प्रचटकून राहत 
आहेत. बाबासाहेबानंी धमांतराची घोषर्णा केल्यानंतर अस्पृशयसमाजात, पयायाने सवर्णग लहद समाजात, जी 
प्रचंड चळवळ झाली तीत हे स्पष्ट झाले की बह संख्य सवर्णग लहदू उपप्ररप्रनर्मदष्ट कल्पनेला मूठमाती देण्यास 
तयार नाहीत. द सरे दृशय या चळवळीत प्रदसले ते हे की लहद समाज हा शीड व नावाडी नसलेल्या 
जहाजाप्रमारे्ण चळवळीच्या आंदोलनात दोलयमान होत असतो. पर्ण तो संपूर्णगपरे्ण ब डून जात नाही. या 
पप्ररर्वस्थतीचा फायदा जीर्णगमतवादी लहदू आपले नेतृत्व ईश्वरप्रनर्ममत आहे असा करून घेतात आप्रर्ण प्रिस्ती 
व इस्लामी धमगप्रचारक अस्पृशयानंा आपल्या कळपात ओढून नेण्याचा ग प्त अगर उघड प्रयत्न करतात 
जोपयिंत सवर्णग लहदू या कल्पनेचे बळी म्प्हर्णून राहतील, तोपयिंत ही भयकंर पप्ररर्वस्थती लहद समाजात 
राहर्णारच! 
 
१६  राष्ट्रप्रपता महात्मा गाधंीजी (२–१०–१८६९ ते ३०–१–१९४८) याचंा जन्द्मशताद्बी समारंभ २ 
ऑक्टोबर १९६९ ते २२ फेि वारी १९७० या काळात साजरा झाला. ते्हा व त्याच्या अगोदर व नंतरच्या 
काळात अस्पृशय, बौद्ध वगैरे मागासलेल्या लोकावंर अमान ष अत्याचार सवर्णग लहदंूनी व सरकारी 
अप्रधकाऱ्यानंी केले. ही एक लक्षर्णीय घटना होय. गाधंीजींच्या प्रशकवर्ण कीचे पाढे सवर्णग लहदंूनी गेल्या ५० 
वषांत घोकले आप्रर्ण शवेटी त्यानंी त्यावर डाबंर फासले. या अत्याचाराची काही ज्ञात प्रकररे्ण – (1) 
Report of the Cammissioner for Scheduled Caostes & Scheduled Tribes 1967–68 (seventh 
report, Volumes Ⅰ & Ⅱ) Pages 43–56 & (2) Report of the committee on untouchability, 
Economic & Educational development of the Scheduled Castes & Connected documents 
1969, Pages 15 - 37 यातं प्रदलेली आहेत. िमाकं 
 
(२)  चा प्ररपोटग Elayaperumal [Chairman] Report म्प्हर्णून प्रप्रसद्ध आहे. या कप्रमटीचे उपाध्यक्ष 
खासदार पद्मश्री कमगवीर भाऊराव कृष्ट्र्णराव ऊफग  दादासाहेब गायकवाड हे होते. कप्रमशनरच्या प्ररपोटात 
प्रकरर्णाचंी सप्रवस्तर माप्रहती नाही. इलाया पेरुमल प्ररपोटात स मारे ४० प्रकरर्णाचंी माप्रहती आहे. यात 
काहींची माप्रहती सप्रवस्तर नाही. स्थळ, काळ, काररे्ण व शवेट या संबधंीची माप्रहती असल्या सरकारी 
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अहवालात आली तर समाजशास्त्राच्या प्रवद्याथ्यांना व इतर संशोधक लेखकानंा त्याचंा उपयोग होईल. 
प्रशवाय भावी प्रपढ्ानंाही ही प्रकररे्ण बोधक व मागगदशगक होतील. ‘वतगमानपते्र’ व ‘इलाया पेरुमल’ अहवाल 
यात जी प्रकररे्ण प्रप्रसद्ध झालीत त्यातूंन काहींची माप्रहती मी खाली देत आहे. 
 
१ (अ) मध्यप्रदेशातील एका गावात तीन अस्पृशयानंी आपल्या प्रमशानंा रॅंगलरी फॅशनचे वळर्ण लावले 
म्प्हर्णून त्या गावच्या सवर्णग लहदंूनी त्यानंा गोळ्या घालून ठार केले. प्रमशाचें आकडे वर ठेवरे्ण हा हक्क फक्त 
सवर्णग लहदंूचा आहे. प्रमशाचें आकडे खालच्या बाजूलाच ठेवले पाप्रहजेत, ही रूढी सदर अस्पृशयानंी मोडली. 
म्प्हर्णून त्यानंा ठार करण्यात आले. (दी टाइम्प्स ऑफ इपं्रडया, करंट टॉप्रपक्स २६–१२–१९६७ पान ८ ) 
 

(ब) प्रमशानंा रॅंग्लरी फॅशनचे वळर्ण काही अस्पृशयानंी प्रदले म्प्हर्णून मध्यप्रातंात व इतर राज्यातं 
लहदंूनी अस्पशृयानंा बेदम मारल्याची काही प्रकररे्ण झाली. (इलायापेरूमल प्ररपोटग पा. १९) 
 

(क) मध्यप्रदेशातील सतनामीपंथाचे अस्पृशय लोक बंडखोर वृत्तीचे आप्रर्ण सवर्णग लहदंूच्या ठोशास 
ठोसा देर्णारे आहेत. सवर्णग लहदंूच्या समोर बाजल्यावर बसरे्ण, अंगावर सोन्द्याचे दाप्रगने घालरे्ण, लग्नाची 
वरात घोड्यावरून काढरे्ण, तीत बॅंड वाजप्रवरे्ण, दारूकाम कररे्ण वगैरे गोष्टी सवर्णग लहदंूना सहन होत 
नसतात. ते जे्हा सतनामी लोकावंर याबद्दल हल्ला करतात ते्हा सतनामी लोक सवर्णग लहदंूना तोंड देतात 
व त्यानंा प्रपटाळून लावताता. (इ. प्रर. पा. १०) 
 

म्प्हैसूर शहरात एक रस्ता आहे. त्यावरुन अस्पृशयानंी चप्पल घालून चालरे्ण हा ग न्द्हा आहे. ही रूढी 
काही तरुर्ण अस्पृशयानंी मोडली ते्हा सवर्णग लहदंूनी त्यानंा बेदम मार प्रदला. (दी टाइम्प्स, करंट टॉप्रपक्स 
२६–१२–६७ पान ८) 

 
(ड) ताप्रमळनाडू (मद्रास) प्रातंातील काही गावातं सवर्णग लहदू अस्पृशयानंा सायकलवर बसून जाऊ 

देत नाहीत. ही रूढी मोडर्णाऱ्या अस्पृशयानंा सवर्णग लहदूनी खूप मार प्रदला. (प्रकत्ता) 
 
(इ) गौहत्ती (आसाम प्रातं) जवळच्या णतनसुणखया या शहरात अस्पृशय समाजातील बऱ्याच म ली 

पदवीधर होत्या. सवर्णग लहदंूतील ग ंडानंी त्यानंा परोपरीने, छळले. त्या म लींच्या तिारींकडे अप्रधकाऱ्यानंी 
लक्ष प्रदले नाही. त्या म लींतून १५० म लींनी या छळाला कंटाळून म सलमानी धमग स्वीकारला. (इ. प्रर. पा. 
१६) 
 
३)  मनस खी प्रज. गौहत्ती (आसाम) या गावातील ग्रामपचंायतीचा अध्यक्ष म्प्हर्णनू एक अस्पृशय (माजी 
काँगे्रस आमदार) प्रनवडून आला ते्हा सवर्णग लहदंूनी त्याला परोपरीने छळून हैरार्ण केले. ते्हा तो अस्पशृय 
हताश झाला. लहदूनी त्याला राजीनामा द्यावयास भाग पाडले. (इ. प्रर. पा. १६) 
 
४)  तामीळनाडू (मद्रास) प्रातंातील काही अस्पशृयानंी अस्पृशयाचं्या वस्तीत उपय क्त वस्तंूची द काने 
स रू केली. ते्हा त्या त्या गावातील सवर्णग वाण्याचं्या द कानावंर अस्पृशय प्रगऱ्हाईक जाण्याचे टाळू लागले. 
आपल्या मालाची प्रविी कमी होत आहे, हे कळताच सवर्णग वाण्यानंी सवर्णग ग ंडाचं्या हस्ते अस्पृशयाचं्या 
द कानावंर ह ल्लड करण्याचे व दहशत बसप्रवण्याचे प्रकार स रू केले, थोड्याच प्रदवसानंी अस्पशृयानंा आपली 
द काने बंद कररे्ण भाग पाडले. (इ. प्रर. पा. २१) 
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५)  ग जरात प्रातंात बह तेक सवग हॉटेल्समध्ये अस्पृशयानंा द कानाच्या बाहेरच्या फूटपाथवर चहा व पार्णी 
देण्यात येते. सावगजप्रनक प्रवप्रहरीवर फक्त सवर्णग लहदूच पार्णी घेऊ शकतात. (इ. प्रर. पा. १७) 
 
६)  उत्तर प्रदेशातील (अ) क्वीन्द्स कॉलेज, बनारस (ब) ग्हनगमेंट कॉलेज, आग्रा ग्हनगमेंट (क) 
कॉलेज, कानपूर (ड) मदनमोहन, मालवीय हॉस्टेल ‘अलाहाबाद प्रवद्यापीठ आप्रर्ण इतर शकै्षप्रर्णक प्रठकार्णी 
अस्पृशय प्रवद्याथ्यांना सवर्णग लहदू लहदू प्रवद्याथ्यांच्या बरोबर जेवर्णासाठी बसण्याची बदंी आहे. या बाबतीत 
अस्पृशय प्रवद्याथ्यांनी प्रशक्षर्ण खाते, प्रापं्रतक व मध्यवती सरकार व स्थाप्रनक प ढारी याचं्याकडे तिारी केल्या. 
या सवांनी या बाबतीत अंगचोरपर्णा केला. अस्पशृय प्रवद्याथ्यांच्या प्रशष्टमंडळानंा या सवांनी ग ळम ळीत व 
उडवाउडवीची उत्तरे प्रदली. या अन्द्यायाप्रवरुद्ध कोर्णालाही काही उपाययोजना करता आली नाही. 
(इ. प्रर. पा. २७) 
 
७)  अप्रलगढ (उत्तरप्रदेश) येथील प्रहरालाल वारार्णसी इंटर कॉलेजमध्ये ओमप्रकाश नेता हा अस्पृशय 
प्रवद्याथी होता. तो वगात नेहमी पप्रहला नंबर राखत असे. त्याच्या ह शारीवर खूष होऊन कॉलेजच्या 
प्रप्रर्वन्द्सपॉल व इतर अप्रधकाऱ्यानंी त्याला प्रसप्रनअर प्रोटेक्टोप्ररयल मॉनेटर म्प्हर्णून नेमले. ते्हा सवर्णग लहदू 
प्रवद्याथ्यांच्या अंगाचा प्रतळपापड झाला. त्यानंी ओमप्रकाशला परोपरीने छळण्यास सरुवात केली. त्यानंी 
त्याला धमकी प्रदली की तू या पदाचा राजीनामा दे नाहीतर आम्प्ही त ला खतम करू. ओमप्रकाशने या 
धमकीला भीक घातली नाही. लहदू प्रवद्याथ्यांनी सधंी साधून त्याच्यावर हल्ला केला. ते्हा तो प्रप्रर्वन्द्सपॉलच्या 
ऑप्रफसकडे धावत गेला व त्याने प्रप्रर्वन्द्सपॉलचे संरक्षर्ण माप्रगतले. ते प्रवद्याथी प्रप्रर्वन्द्सपॉल ऑप्रफसात घ सले व 
ओमप्रकाशला प्रप्रर्वन्द्सपॉलच्या टेबलावर पाहून त्याच्यावर चाकूचे वार केले. ओमप्रकाश थोड्यावळेाने मेला. 
(टाइम्प्स १८–११–६७ व इ. प्रर. पा. २८) 
 
८)  उत्तर प्रदेशातील गोंडा प्रजल्ह्यातील हाथी आगडखेडे व बाराबाकंी प्रजल्ह्यातंील काही खेडी येथे 
ऑगष्ट १९६८ सालात सवर्णग लहदंूनी व सरकारी नोकरानंी अस्पृशय स्त्री–प रुषानंा बेदम मारले. व 
त्याचं्यातंील तरुर्णानंा आपल्या आयाबप्रहर्णींवर संभोग करण्यास भाग पाडले. या संबधंीची चचा लोकसभेत 
२६–८–१९६८ रोजी रात्री झाली. (Loksabha debates, Val. ⅩⅩ dated 20 th, to 30 th. August 
1968. Parts 21–28 Pages 1295–1307) 
 
ते्हा सभासदानंी चचेत ३ व ६ अस्पृशयावंर अत्याचार झाले असे सापं्रगतले. सरकार तफे या म द्यावर मौन 
पाळलेले प्रदसते. या चचेचा जो अहवाल प्रप्रसद्ध झाला तो मी येथे उदधृत करीत आहे. 
 
९)  आईशी अप्रतप्रसंग करण्यास म लास भाग पाडले. पोलीसावर आरोप. न्द्यायालयीन चौकशीचा 
ह कूम. उत्तर प्रदेशातील गोंडा प्रजल्ह्यात चीड आर्णर्णारे कृत्य लोकसभेत तीव्र प्रप्रतप्रिया 
 

नवी प्रदल्ली ता. २६– गोंडा प्रजल्ह्यातील हाथीआगड खेड्यातील एका तरुर्णास आपल्या आईशी 
अप्रतप्रसंग करण्यास पोप्रलसानंी भाग पाडले, अशा आरोपाचंी न्द्यायालयीन चौकशी करावी असे कें द्राने 
उत्तर प्रदेश सरकारला सापं्रगतले आहे, असे कें द्रीय गृहमंत्री यशवतंराव च्हार्ण यानंी आज लोकसभेत 
सापं्रगतले. आरोप शहारे आर्णर्णारे आहेत. 
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तातडीच्या प्रशनास उत्तर देताना च्हार्ण म्प्हर्णाले, “पोप्रलसानंी अत्याचार केल्याच्या इतर आरोपाचें 
बाबतीत आप्रर्ण बाराबंकीसारख्या प्रजल्ह्यातील बेकायदेशीरपर्णाच्या प्रकरर्णी लक्ष घालण्याचा सल्लाही 
राज्याचे ग्हनगरानंा देण्यात आला आहे.” 
 

श्री. एस. एम. जोशी (सं. समाजवादी) व श्री. रामाअवतार शास्त्री (कम्प्य प्रनस्ट) याचं्या तातडीच्या 
प्रशनातंील आरोपाचा आपर्ण इन्द्कार करू शकत नाही लकवा त्यास द जोराही देऊ शकत नाही, असेही ते 
म्प्हर्णाले. प्रवरोधी खासदारानंी म ख्यमंत्र्यानंा प्रवचारले : “आई आप्रर्ण म लाला नग्न र्वस्थतीत पोलीस स्टेशन 
मधून बसस्टॅंड पयिंत आर्णले आप्रर्ण पोप्रलसाचंा प्रनषेध करर्णाऱ्या खेड तानंा मारहार्ण करण्यात आली, हे खरे 
आहे काय?” “हे आरोप शहारे आर्णर्णारे आहेत,” असे च्हार्ण म्प्हर्णाले. ते प ढे म्प्हर्णाले “प्रदेशाचे 
गृहखात्याचे प्रचटर्णीस आप्रर्ण ॲडीशनल इन्द्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस यानंा इथे चचेंसाठी 
बोलावल्यानंतर न्द्यायालयीन चौकशी करावी, असा राज्याला सल्ला देण्याचा प्रनर्णगय कें द्राने घेतला.” 
 

गोंडा आप्रर्ण बाराबंंकी प्रजल्ह्यातील खून आप्रर्ण बेकायदेशीरपर्णाच्या अनेक प्रकाराचंा उल्लेख करून 
श्री. रामसेवक यादव (सं. समाजवादी) यानंी प्रवचारले, “ राष्ट्राध्यक्षाचं्या राजवटीत इतर प्रदेशातील 
कायदा व स ्यवस्था र्वस्थती खालावत आहे काय? “श्री. च्हार्ण म्प्हर्णाले,” हाथी आगड येथील पोलीस 
अत्याचाराचं्या आरोपासंबधंी सरकारने काय उपाय योजले आहेत, हे मी अगोदरच स्पष्ट केले आहे. माझी 
आर्णखी सूचना अशी आहे की, पालगमेंट सल्लागार सप्रमतीची उत्तर प्रदेशात सटेंबरात बैठक होईल. त्यावळेी 
सभासदानंी बेकायदेशीरपर्णासंबंधीची आर्णखी प्रकररे्ण उत्तर प्रदेश शासनाच्या लक्षात आर्णनू द्यावीत. 
 

पोलीस अत्याचाराबाबत तक्रार– प्रारंभी केलेल्या प्रनवदेनात श्री. च्हार्ण म्प्हर्णाले, “श्री. रामसेवक 
यादव, इतर काही संय क्त समाजवादी कायगकत्यांबरोबर गोंडाचे प्रडर्वस्रक्ट मजेॅस्रटेना भेटले. पोप्रलसानंी 
हाथीआगड खेड्यात काही अत्याचार केल्याची तिार त्यावळेी त्यानंी केली. पोप्रलसानंी त्या खेड्यातील 
प्रस्त्रयाशंी गैरवतगर्णूक केली असा आरोप आहे. त्यानंा नग्न करून पोलीसस्टेशनवर नेले खेड्यातील बह तेक 
सवग रप्रहवाशाचंी चीजवस्तू पोप्रलसानंी ल टली, असाही आरोप आहे.” 
 

राज्यसरकारच्या अहवालात म्प्हटले आहे की, हाथी आगड आप्रर्ण इतर दोन खेड्यातंील वीस 
लोकानंी जंगलरक्षकास वढेा घातल्याचे समजल्यावरून गेल्या ३० मे रोजी पोप्रलसानंी केलेल्या कारवाईच्या 
संदभात वरील घटना घडल्याचा आरोप आहे. दोन पोप्रलसावंर हल्ला करण्यात आला. दोन बंद का व वीस 
काडत से पळप्रवण्यात आली. आप्रर्ण एका पोप्रलसास अडकवनू ठेवले. त्यानंतर सहा लोकानंा अटक 
करण्यात आली. व ग न्द्हा नोंदप्रवण्यात आला, प्रस्त्रयाचंा अपमान होईल, असे काहीही घडले नाही असे राज्य 
सरकारने म्प्हटले आहे. (सकाळ २७–८–६८) वरील माप्रहती इलाया पेरुमल प्ररपोटगमध्ये नाही. 
 
१०  प्रशरसगाव, ता. व प्रज. औरंगाबाद (मराठवाडा) येथील सवर्णग लहदंूनी १९६६ रोजी बौद्धाचं्या 
वस्तीवर हल्ला केला व त्याचं्या प्रस्त्रयाचंी नग्नावस्थेत प्रमरवर्णूक काढली. त्या प्रस्त्रयानंा दगड व लाठ्या यानंी 
लहदंूनी मार प्रदला. त्या प्रस्त्रयातंील एका तरुर्णीवर तीन लहदंूनी जबरी संभोग केला. प्रडर्वस्रक्ट मपॅ्रजस्रटेप ढे 
हे प्रकरर्ण नेण्यात आले. (इ. प्रर. पा. २३) 
 

याबद्दलची सप्रवस्तर माप्रहती प्रमळप्रवण्यासाठी मी काही प्रठकार्णी पते्र पाठप्रवली होती. मला कोर्णीही 
उत्तर प्रदले नाही. उत्तरासाठी पाप्रकटे पाठप्रवली होती. 
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११  अलाहाबाद कॉलेज हॉस्टेलमध्ये राहर्णारा एक अस्पृशय प्रवद्याथी डॉ. आंबेडकराचंा फोटो आपल्या 
खोलीत ठेवतो म्प्हर्णून सवर्णग लहदू प्रवद्याथ्यांनी त्याला दम भरला; तरी त्या प्रवद्याथ्याने तो फोटो काढण्याचे 
नाकारले. सवर्णग लहदू प्रवद्याथ्यांनी त्याला बेदम मारले. त्या प्रवद्याथ्याने प्रप्रर्वन्द्सपॉलकडे तिार केली. 
प्रप्रर्वन्द्सपॉलने दोन्द्ही पक्षाची समजूत काढली. (इ. प्रर. पा. २८) 
 
१२  (अ) काचंीकचेलूग  प्रज. कृष्ट्र्णा, आंध्रप्रातं येथील एका अस्पृशय म लाला (कम्प्मा जातीच्या) सवर्णग 
लहदंूनी २४ फेि वारी १९६८ रोजी जाळून मारले. त्याचें म्प्हर्णरे्ण असे होते की, या म लाने चप्पल व ताबं्याचे 
लोटे चोरले, म्प्हर्णून त्याचे हातपाय दोराने बाधूंन त्याला त्यानंी शजेारच्या झाडाला बाधंले व त्याला आग 
लागली. तो म लगा आिोश करीत होता. व ४०–५० कम्प्मा लहदू हा तमाशा पहात प्रफदीप्रफदी हसत उभे 
राप्रहले होते. (टाईम्प्स ४–१०–६८ पा. १ इ. प्रर. पा. १६) सात आरोपींच्यावर खटला भरण्यात आला. 
न्द्यायमूती ए. डी. बी. रेड्डी याचं्या प्रडर्व्हजन बेंचने चार आरोपींना प्रनदोषी ठरप्रवले. (१) बी. ्यंकटेश्वरेल  
(२) जी. नरलसगराव आप्रर्ण (३) जोन्नालगप्पा प्रचन्नी यानंा जन्द्मठेपेची प्रशक्षा प्रदली. (नवशर्वक्त ८–२–७० 
पा. १ इ. प्रर. पा. १६) 
 

या अत्याचाराची न्द्यायप्रप्रवष्ट हकीकत र्वब्लट्झ २५–५–६८ या अंकात “Andhra Hell house for 
Harijansʺ” या शीषगकाखाली प्रदली होती. 
 
(ब)  याच गावात सवर्णग लहदंूनी के. प्रचन्ना रामय्या या अस्पशृय तरुर्णाला २ ऑक्टोबर १९६८ (गाधंी 
जयंती) या प्रदवशी क ऱ्हाडीचे घाव घालून ठार केले. त्याचे मारेकरी कोर्ण हे सवग गावाला माहीत होते. पर्ण 
पोलीस पाटीला त्याचंी नाव ेकोर्णी सापं्रगतली नाहीत. त्याम ळे पोप्रलसानंा कोर्णालाही अटक करता आली 
नाही (टाईम्प्स ४–१०–६८ पा. १) 
 
१३  वनेमर्णी ता. नागट्टीनम् प्रज. पूवग तंजावर या खेड्यातील अस्पृशय शतेमज राचं्या झोपड्यानंा ब धवारी 
२५–१२–१९६८ रोजी रात्रौ ८–३० च्या स मारास स्पृशयवगीय शतेमज रानंी आग लावली. या झोपड्या २८ 
होत्या. हल्लखेोर अस्पशृय वस्तीत घ सले. ते्हा ४२ अस्पृशयानंी ९ × ६ फ टाचं्या झोपडीत आश्रय घेतला. 
हल्लेखोरानंी या झोपडीला बाहेरून क लूप लावले व झोपडीला आग लावली. झोपडीत सवग लोक ४२ जळून 
मेले. शजेारच्या झोपडीत लोक जळून जखमी झाले व एक प रुष मेला. भाजलेल्याचंी संख्या १२ व 
मेलेल्याचंी ४३ होती. इस्पेक्टर जनरल ऑफ् पोलीस, मद्रास. (आर. एस. महादेवन्) पी. डब्ल्य . प्रमप्रनस्टर 
(एम्. करुर्णाप्रनधी) आप्रर्ण कायदेमंत्री मद्रास (माधवन्) यानंी २७ प्रडसेंबरला या गावाला भेट देऊन द ःखी 
अस्पृशयानंा सहाय्य प्रदले. आगीचे म ख्य कारर्ण असे सागंण्यात आले की, अस्पृशय शतेमज रानंी कम्प्य प्रनस्ट 
पक्षाने ठरप्रवलेल्या दरापेक्षा कमी दरावर शतेात काम केले व पक्षाच्या प्रशस्तीला बाध आर्णला आप्रर्ण 
स्पृशयवगीय शतेमज राचं्या पोटावर या अस्पशृय शतेमज रांनी पाय प्रदला. म्प्हर्णनू या कम्प्य प्रनस्ट पक्षाच्या 
स्पृशय व अस्पृशय वगीय शतेमज रातं संघषग प्रनमार्ण झाला होता. स्पृशयवगीय शतेमज रानंी या झोपड्यावंर 
हल्ला करण्याच्या अगोदर तीन तास पक्कीरी स्वामी (वय २८) या अस्पृशय शतेमज राचा खून केला, त्याचे पे्रत 
फरफटत ओढत आर्णनू या वसतीत टाकले, तेथील अस्पृशयानंा दहशतीच्या धमक्या प्रदल्या आप्रर्ण मग 
झोपड्यानंा जमावाने आग लावली. सरकारने चौकशीची आज्ञा काढली. (दी इपं्रडयन एक्सपे्रस २७ ते २८ 
प्रडसेंबर १९६८. सकाळ २७–१२–६८) दी इपं्रडयन एक्सपे्रसने २८–१२–६८ च्या अग्रलेखात असे मत 
प्रदप्रशिंत केले की, हे स्पृशय व अस्पृशय शतेमजूर कम्प्य प्रनस्ट पक्षाचे होते. तरी ह्याचं्यातं जो संघषग ध मसत 
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होता त्यात जाप्रतभेदाचाच जास्त अंश होता. कमी दरावर काम कररे्ण ही अस्पृशय शतेमज रानंा झोडपण्यास 
स्पृशय शतेमज रानंा सबब प्रमळाली. 
 
१४ (अ)  पंजाब सरकारने असे जाहीर केले की, जी ्यक्ती २० प रुषाचें संतती प्रप्रतबधंक ऑपरेशन 
घडवनू आर्णील त्याला सरकार एक रॅर्वन्द्झस्टर बक्षीस देईल. हे बक्षीस प्रमळप्रवण्याच्या हेतूने कॉनगल या 
गावातील पोलीस प्रसवान गावाच्या अस्पृशय प रुषानंा ऑपरेशनच्या प्रठकार्णी बळजबरीने घेऊन जात असत. 
त्या प रुषातं ५०–६० वषांचेही लोक होते. न कतेच लग्न झालेल्या एक तरुर्णाची पत्नी त्याच्याकडे 
नादंावयास १७–१२–६८ ला आली आप्रर्ण पोप्रलसानंी त्या तरुर्णाला ऑपरेशनसाठी २०–१२–६८ ला 
बळजबरीने नेले. (टाइम्प्स ८–१–६९ पा. १५) 
 
ब)  खेडेगावातील काही अस्पशृयानंा २९–१२–६८ ला पोप्रलसानंी सापं्रगतले की, प्रत्येकाला जमीन 
बक्षीस देत आहेत. ‘ती घेण्यास त म्प्ही चला’. काही अस्पृशय पोप्रलसाचं्या बरोबर गेले आप्रर्ण पोप्रलसानंी 
त्यानंा ऑपरेशनच्या प्रठकार्णी स पूदग केले. (प्रकत्ता) 
 
क) ३०–१२–६८ ला १०० पोलीस प्रसवान गावात प्रशरले व वायबार काढून अस्पृशयाचं्या वस्तीवर त्यानंी 
हल्ला केला. एका पोप्रलसाने, उजगारलसग या पंचवीस वषांच्या अस्पृशयाने पोप्रलसाचं्या अत्याचारानंा प्रवरोध 
केला म्प्हर्णून, त्याच्यावर गोळी झाडून त्याला ठार केले व त्याचे पे्रत दूर अंतरावर फरफटत नेऊन टाकले. 
त्यानंतर पोप्रलसानंी अस्पशृय प्रस्त्रयाचंी वसे्त्र सोडून त्यानंा, त्याचं्या प रुष नातलगाना लाठ्यानंी मारले. 
(प्रकत्ता) 
 
१५  ओप्ररसा प्रातंातील बल गाव (प्रज. कटक) जवळच्या एका खेड्यातील सवर्णग लहदंूनी भीमा नायक या 
तरुर्णाला १२–७–६९ ला चोर म्प्हर्णनू पकडले. त्याला प्रद्याच्या खाबंाला बाधंले व लाठ्यानंी त्याला 
झोडपले. नंतर त्यानंी त्याच्या अंगावर पेटवलेल्या पप्रलत्यानंी डाग प्रदले तो तेथे मूर्वच्छगत अवस्थेत असताना 
त्याला इर्वस्पतळात नेले. पर्ण तो अगोदरच मेलेला होता. या प्रकरर्णात पोप्रलसानंी २४ सवर्णग लहदंूना अटक 
केली. (टाईम्प्स १३–९–६९ पा. १०) 
 
१६  रागीमंगळ्या हा अस्पृशय तरुर्ण खाम्प्मम (आंध्र) या शहरात एका हॉटेलच्या बाजूला उभा राप्रहला 
होता. आपली कोंबडी कोर्णी नेली म्प्हर्णून हॉटेलचा मालक आपल्या नोकरानंा प्रवचारू लागला. ते्हा नोकर 
काही उत्तर देईना. ते्हा मालक त्यानंा प्रश्या व धमक्या देऊ लागला. कोंबडी त्या चोराने नेली असावी, 
असे म्प्हर्णून नोकर रागीमंगळ्याला प्रश्या देऊन प्रवचारू लागले. तो गोंधळून गेला. ते्हा नोकरानंी त्याला 
खूप मारले एका खोलीत बदं केले व त्याच्या ल ं गीला आग लावली. हॉर्वस्पटलमध्ये त्याला नेले व त्याचा 
हात कापावा लागला. पोप्रलसानंी पाच जर्णानंा अटक केली. (टाईम्प्स २६–९–६९ पा. ११) 
 
१७  चागंोले ता. तंदूर प्रज. हैद्राबाद येथील एका सवर्णग लहदूला एका देवऋषीने सापं्रगतले की, त झ्या 
शतेात अपार द्र्य आहे. तेथे तू एक मार्णूस बळी प्रदलास व तेथे खोल खर्णलेस तर द्र्य हाती लागेल. त्या 
सवर्णग लहदूने त्या गावचा अस्पृशय म लगा एल्लप्पा याला भलूथाप देऊन ऑगस्ट १९६९ च्या एका सकाळी 
शतेात नेले. त्याचे हातपाय बाधंले व त्याच्या डोक्यावर पहारीने घाव घालून त्याला ठार केले. (टाईम्प्स 
२९–१०–६९ पा. १) 
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१८  एकलारा ता. म खेड प्रज. नादेंड येथील मातंग व बौध्द लोकानंी गावकीची कामे सोडली होती. त्या 
गावच्या बोळबाई देवीच्या जते्रत रेडे कापण्याचे काम रूढीप्रमारे्ण करण्याचे या लोकानंी नाकारले. ते्हा 
गावकऱ्यानंी त्याचं्यावर बप्रहष्ट्कार प कारला. (नवर्वक्त १७–११–६९ पा. ३) 
 
१९  कानोसा, ता. वसमतनगर प्रज. परभर्णी येथील स दामा नावाच्या १७ वषांच्या बौद्ध प्रवद्याथ्याला 
१३–१०–६९ ला एका सवर्णग लहदूच्या मळ्यात नेण्यात आले. त्या मळ्यात जे इंप्रजन होते ते चालत न्हते. 
ते्हा त्याला एक नरबळी प्रदला तर ते इपं्रजन चालेल असे त्या गावच्या देवऋषीने त्या लहदूला सापं्रगतले 
होते. सदर लहदूने त्या तरुर्णाच्या हातात पेटलेला पप्रलता प्रदला व तोच नंतर त्याच्या अंगावर टाकला. 
त्याचे अंग खूप भाजले. तो अत्यवस्थ असताना त्याला हॉर्वस्पटलमध्ये नेले व तेथे तो मेला मरर्णाच्या 
अगोदर त्याने पोप्रलसानंा खरी हकीगत सापं्रगतली. त्याचे वडील गंगाराम हौसाजी बौद्ध यानंी २१–१०–६९ 
ला सरकारी कचेऱ्यात तिार नोंदप्रवली. पर्ण गावकऱ्यानंी त्याला धाकदपटशा दाखवनू चूप बसावयास भाग 
पाडले. हे प्रकरर्ण गावकरी दाबण्याचे प्रयत्न करीत आहेत हे पाहून स्थाप्रनक प्ररपर्वब्लकन पक्षातफे ४–१२–
६९ ला परभर्णी कलेक्टरकडे मोचा नेऊन या प्रकरर्णाचा न्द्याय झाला पाप्रहजे, अशी मागर्णी करण्यात 
आली. (नवशर्वक्त २६–११–६९ पा. ६ २–१२–६९ पा. ६, टाईम्प्स ४–१२–६९ पा. ८ आप्रर्ण नवशर्वक्त ६–
१२–६९ पा. ३) 
 
२०  प्रनफाड (प्रज. नाप्रसक) या शहरापासून जवळ असलेला खेळस या खेड्यातील बौध्द व अस्पृशय हा 
एक पक्ष आप्रर्ण सवर्णग लहदू हा एक पक्ष असे भेद प्रनमार्ण झाले होते. बौध्द व अस्पृशय यानंी सवर्णग लहदू 
प्रवरोधाला न ज मानता गावठार्णात आपली घरे बाधंली होती. त्याम ळे उभय पक्षातं प्रक्ष ब्ध वातावरर्ण ध मसत 
राप्रहले होते. हरी प्रशवराम गवळी व त्याचा भाऊ काप्रशनाथ हे बौध्द प्ररपर्वब्लकन पक्षाचे कायगकते होते व या 
घरबाधंर्णीच्या कामात ते प ढारी होते. ते फार प्रदवस सवर्णग लहदूच्या डोळ्यातं ख पत होते. सदर बौध्दाचा 
घोडा, लशदे या सवर्णग लहदूच्या शतेात प्रशरला. ते्हा त्याला घरी आर्णण्यासाठी हरी शतेात गेला. ते्हा लशदे 
क ट ंबातील लोकानंी त्याच्यावर क ऱ्हाडीने हल्ला केला. त्याच्या मदतीला काशीनाथ धावनू आला. ते्हा 
सदर लोकानंी त्याच्यावरही क ऱ्हाडीने हल्ला केला. दोघे बंधू त्या शतेातच मरर्ण पावले. या प्रकरर्णात 
दत्तात्रय गंगाधर, यशवतं लख व सौ. प्रहराबाई या, लशदे क ट ंबातील ्यक्तींना पोप्रलसानंी अटक केली या 
प्रकरर्णाची चौकशी करण्याकप्ररता आमदार शातंा दार्णी सदर गावी गेल्या होत्या. (नवशर्वक्त ५–१०–६९ 
पा. ६) 
 
२१  संगमनेर (प्रज. अहमदनगर) येथील बालम क ं द या सवर्णग लहदूने यादव पवार, यशवतं पवार आप्रर्ण 
बंडू आगरे या तीन प्रवद्याथ्यांना आपल्या घरात भाडोत्री म्प्हर्णून ठेवले. काही प्रदवसानंी त्याला समजले की, 
हे प्रवद्याथी अस्पृशय जातीचे आहेत. ते्हा त्याने त्या प्रवद्याथ्यांना प्रशवीगाळ करून त्याचें सामान घराबाहेर 
फेकले व त्यानंा १९–१–१९७० ला घरातून ह सकून लावले. हे वृत्त सवग नगर प्रजह्यात पसरले ते्हा स्पृशय 
व अस्पृशय प्रवद्याथ्यांनी या प्रकरर्णाची दाद लावण्याचे ठरप्रवले. व त्यानंी एक छापील प्रवनंती–पत्र प्रप्रसध्द 
केले ते असे :– 
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“जाहीर आवाहन” 
 

णवद्याथी व नागणरक बंधू – भणगनींनो, 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळात अस्पृशयता प्रनवारण्याचा जयघोष आपल्या देशात सतत चालू आहे. त्याच 
बरोबर अस्पृशय समाजाचा छळ व अत्याचार अखंप्रडतपरे्ण चालू आहेच. गाधंी जन्द्म शताद्बीचे वषातही या 
अत्याचारानंा खंड पडलेला नाही. संगमनेर शहरही या बाबतीत अपवाद कसे असू शकेल? सवग मानव 
जातीला लाजप्रवर्णारी व चीड आर्णर्णारी अशी घटना संगमनेरमध्ये भरवस्तीत बालमुकंुद असोपा या 
प्रप्रतप्रष्ठत म्प्हर्णून वागर्णाऱ्या महाभागाच्या घरात घडली. त्याचें घरात भाडेकरू म्प्हर्णून राहात असलेले यादव 
काप्रशनाथ पवार, यशवतं प्रभकाजी पवार व बंडू काळू आगरे या १६–१७ वयाच्या कोवळ्या मनाच्या ९–१० 
वीत प्रशकर्णाऱ्या प्रवद्याथ्यांना ते महार आहेत म्प्हर्णनू त्यानंा प्रशवीगाळ करून ता. १९–११–७० रोजी 
सकाळी १०–३० वा. सामानासह घराबाहेर हाकलून प्रदले. कारर्ण ते हणरजन समाजातले होते. आय ष्ट्यभर 
गप्ररबाचंी अडवर्णूक करर्णाऱ्या बालम क ं द शठेजीचें देव या म लाचं्या सहवासाने प्रवटाळर्णार होते. अस्पृशयता 
प्रनवारर्णाचे कायदेही केवळ प्रचारासाठी असल्याने पोणलसाकंडूनही या णवद्यार्थ्यांना संरक्षि णमळू शकले 
नाही. या शहरात अशी घटना घडरे्ण ही खरोखरीच लाचं्छनास्पद गोष्ट आहे. या घटनेस जबाबदार 
असलेले बालम क ं द शठे यांना सरकारी यंत्रर्णा कोर्णतेही शासन करू शकली नाही. तरी अशा 
समाजकंटकानंा जरूर ते शासन करण्याची जबाबदारी सवग स ब ध्द नागप्ररकावंर आप्रर्ण प्रवशषेतः प्रवद्याथी–
संघटनेवर आहे. म्प्हर्णून वरील तीन प्रवद्याथ्यांवर जो अन्द्याय झाला, त्याचंी प्रनभगसगना व मानहानी झाली, 
ह्याचा जाब प्रवचारण्यासाठी, अन्द्याय दूर करण्यासाठी व अपराधाला शासन करण्यासाठी गुरूवार ता. 
२२–१–७० रोजी दुपारी ४ वा. बालमुकंुद शेठ याचें घरावर व कचेरीवर मोचा आयोणजत करण्याचे 
संगमनेर प्रवद्याथी संघटनेने ठरप्रवलेले आहे. तरी या कायगिमात सवांनी सहकायग द्याव े व मोचासाठी 
हायस्कूल, कॉलेजमधील प्रवद्याथी–प्रवद्याप्रथिंनी व नागप्ररक यानंी २२–१–७० रोजी द पारी ४ वा. नेहरू 
चौकात जमाव.े ही प्रवनंती. 
 
 आपले नम्र 
 णवद्याथी – संघटना, संगमनेर 
 (श्रीराम म द्रर्णालय, संगमनेर) 
 
(या हस्त पप्रत्रकेत प्रदनाकं व प्रवद्याथीं संघटनाचंी नावं े नाहीत.) या प्रवनंतीप्रमारे्ण स मारे अडीच हजार 
लोकाचंा मोचा, कलेक्टर डी. एस. पी. व प्रजल्हा पप्ररषद कायगकारी अप्रधकारी याचं्या कायालयावर २२–
१–७० रोजी सायंकाळी नेण्यात आला. आप्रर्ण प्रवद्याथी संघटनेतफे या सवांना प्रनवदेन सादर करण्यात 
आले. श्री. असोपा व त्याचें क ट ंबीय याचं्यावर खटला भरा अशी प्रनवेदनात मागर्णी केली होती. (महाराष्ट्र 
टाइम्प्स २७–१–७० पा. ३, केसरी २८–१–७० पा. ३, नवशर्वक्त ४–२–७० पा. ३) 
 

या प्रकरर्णात सवग जातींच्या प्रवद्याथी–प्रवद्यार्मथनींनी जे धैयग दाखप्रवले ते प्रशसंनीय आहे. न्या 
प्रपढीचा हा एकोपा पाहून मला हायसे वाटले. 
 
२२  कळरे्ण (प्रज. ठारे्ण) येथील सवे नं. २९७ ही जागा बौद्धाचंी स्मशानभमूी होती. ती ग्रामपंचायतीच्या 
शासकाने खेमचंद राजक मार कंपनीला कारखाना काढण्यासाठी प्रजल्हाप्रधकाऱ्याचंी रीतसर परवानगी न 
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घेता प्रवकली. ते्हा बौद्धानंी या कृत्याचा प्रनषेध करर्णारे ठराव पास करून ते सवग अप्रधकाऱ्यांकडे पाठवनू 
न्द्याय माप्रगतला व अपराध्यानंा प्रशक्षा झाली पाप्रहजे अशी मागर्णी केली. कंपनीने सदर जागेवर असलेली 
थडगी उकरण्यास स रुवात केली. ते्हा बौद्धानंी सत्याग्रह करण्याची तयारी चालप्रवली. त्या जागेवर १४४ 
कलम लावनू बौद्धानंा त्या जागेत पाऊल टाकण्यास बंदी केली गेली. बौद्धाचंी कृप्रतसप्रमती सत्याग्रह 
करील असा प नः अप्रधकाऱ्यानंा इशारा देण्यात आला. (नवशर्वक्त ५–२–७० पा. ५) 
 
२३  क ट ंबप्रनयोजनाच्या कायगिमात प्रत्येक प्रजल्ह्यात ठराप्रवक म दतीत ठराप्रवक उच्चाकं गाठण्यासाठी 
या कायगिमाचे अप्रधकारी उत्तर प्रदेशात वाटेल त्या तरुर्ण व वृद्ध नागप्ररकानंा भलूथापा देऊन शस्त्रप्रिया 
करण्यास घेऊन जातात. आप्रर्ण या शस्त्रप्रियेसाठी जे पैसे सदर लोकानंा प्रमळतात त्यात सदर अप्रधकारी 
प्राप्तीचा वाटा बळजबरीने उपटतात, याबद्दलचे वृत्तान्द्त जनतेत पसरलेले आहेत. या अत्याचाऱ्याचं्या 
प्रवरुद्ध लेखी तिार करर्णाऱ्या अस्पृशयानंा हे अप्रधकारी मारहार्ण करीत असतात. सीतापूर प्रजल्ह्यातील 
(उत्तर प्रदेश) बऱ्याच खेड्यातूंन अस्पशृय तरुर्ण शस्त्रप्रियाची जबाबदारी च कप्रवण्यासाठी दूरवर पळून 
गेलेले आहेत. ही सवग घटना लाछंनास्पद आहे. 
 

“This whole episode is disgraceful” असे टाईम्प्स ऑफ् इपं्रडयाने Current Topics मध्ये मत 
प्रदर्मशत केले आहे. (२–३–७० पा. ८) 
 
२४  रत्नाप्रगरीच्या प्राथप्रमक शाळेत ११–६–६९ रोजी एका बौद्ध प्रशक्षकेची अि ू घेण्याचा प्रयत्न पाच 
सवर्णग लहदंूनी केला होता. ते प्रकरर्ण दाबण्याची धडपड संबंप्रधत सवर्णग लहदंूनी केली. पर्ण बौद्धानंी ते 
प्रकरर्ण कोटात नेले. त्याचे काय झाले असा प्रशन श्री. ज. ग. भाव े यानंी ३–३–७० ला म ंबई प्रवधान 
पप्ररषदेत प्रवचारला. ते्हा राज्यगृहमंत्री श्री. कल्यार्णराव पाटील यानंी ख लासा केला की, मोहन मनोहर 
शरेे व वसंत गर्णपत दळी (दळवी) यानंा न्द्यायालयाने ४ मप्रहन्द्याचंी सक्त मज री व ३०० रु. दंड अशी प्रशक्षा 
प्रदली आप्रर्ण वामन मल ष्ट,े नरहर उफग  बाळू भटागें व रमेश तथा बाबू शटेे यानंा सोडून प्रदले. (नवशर्वक्त ४–
३–७० पा. ४) 
 
२५  गोलेगाव, ता. भमू प्रज. उस्मानाबाद येथील अस्पशृय जातीची प्रवधवा स्त्री श्रीमती शातंाबाई मल्हारी 
मस्के ही आपल्या जप्रमनीचे प्रकरर्ण सरकारी अप्रधकाऱ्याचं्याकडे घेऊन गेली; ते्हा प्रतला समजले की, 
आपली जमीन द सऱ्याच्या नावावर नोंदप्रवलेली आहे. ते्हा प्रतने जाहीरपरे्ण अप्रधकाऱ्याला धमकी प्रदली 
की, हा अन्द्याय लौकर दूर केला नाही तर सावगजप्रनक प्रठकार्णी आत्मदहन करीन. अप्रधकाऱ्यानंी योग्य 
कृती करून सदर स्त्रीचे प्रार्ण वाचवावते. नाहीतर या प्रकरर्णाचे पप्ररर्णाम गंभीर होतील, असा इशारा प्रजल्हा 
प्ररपर्वब्लकन पक्षाचे प्रचटर्णीस श्री. कदम यानंी प्रदला. (नवशर्वक्त, ५–३–७०, पा. ५) 
 
२६  २०–२–७० रोजी लसगनाक, ता. प्रनलंगा प्रज. उस्मानाबाद येथील रकमाबाई महार ही ६५ वषांची 
वृद्धा शजेारच्या गावाहून आपल्या गावी येत असताना हर्णमंता वडार या इसमाने प्रतला शजेारच्या शतेात 
ओढून नेले व ती आरडाओरड करीत असताच प्रतच्यावर त्याने जबरी संभोग केला. त्या धक्क्याने ती बेश द्ध 
झाली. प्रतचा आरडाओरडा इतर लोकानंी ऐकला व ते प्रतच्या मदतीला आले. ते्हा तो हर्णमंता पळून जाऊ 
लागला. लोकानंी त्याचा पाठलाग करून त्याला पकडून गावात नेले व पोप्रलसाचं्या ताब्यात प्रदले. 
रकमाबाईला लोकानंी हॉर्वस्पटलात नेले पर्ण तेथे २२–२–७० ला ती मेली. (नवशर्वक्त, ७–३–७०, पा. ५) 
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२७  “गाधंी जन्म शताद्बीत अस्पृशयता” असे शीषगक देऊन २०–३–७० च्या नवशक्तीने (पा. ६) अशी 
बातमी प्रप्रसध्द केली की, अकोला (प्रवदभग) शहरापासून ३–४ मलैावंर असलेल्या चाचोडी या खेड्यात 
प्रपण्याच्या पाण्याची फक्त एकच प्रवप्रहर आहे व तीत फक्त सवर्णग लहदूच पार्णी भरत असतात. तेथील 
बौद्धानंी सदर प्रवप्रहरीवर पार्णी भरण्याचे ठरप्रवले. ते्हा लहदंूनी प्रवरोध केल्यानंतर प्ररपर्वब्लकन पक्षाने 
सत्याग्रह केला आप्रर्ण कलेक्टर व इतर सरकारी कचेऱ्यावंर मोचे नेले. ते्हा अप्रधकाऱ्यानंी बौध्दानंा पार्णी 
प रप्रवण्याचे वचन प्रदले. त्याप्रमारे्ण सरकारने नवी प्रवहीर खोदली, पर्ण प्रतला पार्णी लागले नाही. नंतर ७ – 
८ हजार रुपये खचूिंन द सरी प्रवहीर खोदण्यात आली. प्रतलाही पार्णी लागले नाही. मग प्रतसरी प्रवहीर १६–
१७ हजार रुपये खच गन खोदण्याचे वचन अप्रधकाऱ्यानंी प्रदले; पर्ण ते पाळले नाही. मग बौद्धानंी पाच 
मप्रहलानंा गाधंींच्या जन्द्मप्रदनी (२–१०–६९) लहदंूच्या प्रवप्रहरीवर पार्णी भरण्यास पाठप्रवले. ते्हा लहदंूनी 
सदर मप्रहलानंा अडथळा केला व त्यानंा पोप्रलसाचं्या स्वाधीन केले. कोटाने त्या मप्रहलानंा स्वा मप्रहन्द्याचंी 
प्रशक्षा स नावली. इतर लहानथोर बौद्धांच्यावरही खटले भरण्यात आले. सरकारी अप्रधकारी, प्रजल्हा 
पप्ररषदेचे अप्रधकारी, महाराष्ट्र प्रवधान पप्ररषदेचे उपसभापती श्री. आर. एस. गवई हे सदर गावाला गेले व 
सवर्णग लहदू व बौद्ध याचंी त्यानंी समजूत घातली. बौद्धानंा त्यानंी आश्वासन प्रदले की, सरकार त म्प्हाला एक 
स्वतंत्र प्रवहीर बाधूंन देईल. यावर नवशक्तीने अप्रभप्राय ्यक्त केला की,... अशा तऱ्हेने हजारो रुपयाचंी 
उधळपट्टी करून व अस्पृशयता कायम ठेवनू डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यात आला. (नवशक्ती, २०–३–
७०, पा. ६) 
 

१९५२ च्या स मारास पार्णी प्रकरर्ण जंप्रजऱ्याजवळच्या एका गावात झाल्याचे वृत्त टाईम्प्समध्ये 
आल्याचे मला आठवते. एका स प्रशप्रक्षत अस्पृशय तरुर्णाने त्या गावाच्या सावगजप्रनक प्रवप्रहरीवर स्वतः पार्णी 
भरले. ते्हा सवर्णग लहदंूनी त्या तरुर्णाला मारले. त्याने मारेकऱ्यावंर प्रफयाद केली. पर्ण गावातील सवर्णग 
लहदंूनी खोटे साक्षी प राव े न्द्यायाधीशाप ढे ठेवनू प्रनर्णगय आपल्या बाजूचा करवनू घेतला. सदर अस्पृशय 
तरुर्णाने त्या प्रनर्णगयाप्रवरूध्द अपील केले व प्रनर्णगय आपल्या बाजूचा करून घेतला. आरोपी सवर्णग लहदंूना 
प्रशक्षा झाली व दंडही झाला. 
 
२८  पारेगाव, ता. खानापूर प्रज. सागंली येथील मातंग समाजाचे श्री. नामदेव साठे याचंा प्रद. १२–८–
६९ रोजी गावंग ंडाकंडून बंद कीच्या गोळ्यानंी आप्रर्ण फरशी क ऱ्हाडींनी अमान षपरे्ण खून करण्यात आला. 
त्याचा तपास पोप्रलसानंी अद्याप केलेला नाही. याबद्दल आप्रर्ण महाराष्ट्रातील अस्पृशय समाजावर जे अन्द्याय 
व ज लूम होतात, त्याची सरकारकडून योग्य दाद लागत नाही, त्याबद्दल प्रनषेध ्यक्त करण्यासाठी 
मानख दग येथे भरलेल्या मातंग समाजाच्या एका जाहीर सभेत ठराव मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्र मातंग 
सभेचे अध्यक्ष ॲड. पे्रमानंद आवळे हे म ख्यमतं्र्यानंा ठराव देण्यासाठी भेटले. (साजंमराठा, ३–४–७०, पा. 
४) 
 
२९  कानडी, ता. येवले प्रज. नाप्रसक येथील बौद्धानंा लहदू गावग ंड गेली ७-८ वष ेछळत आले. त्यांनी 
बौद्धाचं्या शतेजप्रमनीवर (सवे नं. ६४–६५) आप्रर्ण बौद्ध वस्तीवर अलीकडेच आिमर्ण केले व संबंध वस्ती 
संपूर्णगपरे्ण उद्ध्वस्त केली. उद्ध्वस्त केलेल्या घराचंी लाकडे, माती व इतर वस्तू या ग ंडानंी नेल्या व 
स्वतःच्या ग राचें गोठे त्या साम ग्रीने बाधंले. बौद्ध लोक जीव वाचप्रवण्यासाठी परागंदा झाले. श्री. माधव 
चेंडूजी साबळे यानंी असे जाहीर केले. आप्रर्ण या प्रकरर्णाची प्रफयाद कोटात केली व कलेक्टरने प्रनर्णगय 
बौद्धाचं्या बाजूने प्रदला; पर्ण ग ंडाच्या भीतीम ळे बौद्ध परत या गावात रहावयास येत नाहीत येवल्याचे 
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फौजदार या गावात येतात, ग ंडाचें ऐकतात व परत जातात. बौद्धानंी आपल्या गावात स रप्रक्षतपरे्ण रहावे, 
याबद्दल कोर्णी काही करू शकत नाही. (नवशर्वक्त, २७–४–७०, पा. ६). 
 
३०  मानवाचें बळी देवदेवतानंा देण्याच्या प्रकरर्णावंर राज्यसभेत माचग १९७० च्या पप्रहल्या आठवड्यात 
चचा झाली. ते्हा सरकारतफे असे उत्तर देण्यात आले की, ही प्रकररे्ण बह ताशंी बनावट आहेत, असे 
चौकशीअंती समजले. परभर्णी प्रजल्हा (महाराष्ट्र) आप्रर्ण आंध्रप्रदेश यातं हप्ररजन तरुर्णाचें बळी प्रदले, हे 
चौकशीअंती खोटे आहे, हे कळून आले. (वरील िमाकं (५) व (११) पहा) (टाईम्प्स, करंट टॉप्रपक्स, ६–
३–७०, पा. १०) 
 
३१  शडे्यूल्ड कास्टस आप्रर्ण शडे्यूल्ड राईब्स यानंी सरकारी नोकऱ्यामंध्ये प्रवशे व त्यानंा बढती 
देण्याच्या बाबतीत कोर्णते उपाय सरकारने योजलेले आहेत, याबद्दल माप्रहती प्रवचारर्णारा प्रशन प्रशनाकं 
४८९९ (२६–८–१९६९) खासदार श्री. बाबूराव पटेल यानंी प्रवचारला त्याला. उत्तर श्री. जे. बी. म थ्याल 
राव, कायदा व समाजप्रहत खात्याचे मंत्री, यानंी प्रदले. ते अप रे वाटल्यावरून श्री. पटेल यानंी अशी टीका 
केली की, सरकार शडे्यूल्ड कास्टस यानंा सरकारी नोकऱ्यातं खास सवलती देते, हे खरे; पर्ण हप्ररजनाचें 
खून होतात, त्यानंा जाळण्यात येते, त्यानंा देवदेवतापं ढे कोंबड्या–बकऱ्याप्रमारे्ण बळी देण्यात येते, ते 
सवर्णग लहदंूना खूष करण्यासाठी हेही खरे.” special treatment is being given these days to the 
member of our Scheduled castes. Many of them are being murdered, burnts live, beaten and 
even cut like goats before stone goddesses to please the high castes (Baburao patel) 
(Mother India, February 1970, P. 36-37) 
 
३२  खासदार श्री. बाबूराव पटेल, संपादक मदर इंप्रडया, म ंबई, यानंी प्रशन प्रशनाकं ५०९८ (२६–८–
१९६९) प्रवचारला की गेल्या तीन वषांत प्रत्येक प्रातंात अस्पृशयता प्रनवारर्ण कायद्यान्द्वये (untouchability 
offences Act) प्रकती प्रकररे्ण उत्पन्न झाली व त्यातं अपराध्यानंा कोर्णत्या प्रकारच्या प्रशक्षा सरकारने प्रदल्या 
या प्रशनाला श्री. जे. बी. म थ्याल राव, मंत्री, कायदा व समाजप्रहत खाते, यानंी जी उत्तरे प्रदली, ती श्री. 
पटेल यानंा समाधानकारक वाटली नाहीत. या बद्दल त्यानंी सरकारने सदर कायद्याची प्रामाप्रर्णकपरे्ण 
अंमलबजावर्णी न केल्याबद्दल आप्रर्ण ही बजावर्णी सवर्णग लहदंूच्या हातातं टेवल्याबद्दल टीकात्मक उद् गार 
काढले ते असे–Harijans are being beaten, burnt and sacrificed like goats by caste hindus all 
over the country. They are denied common human rights. In Mysore they are not even 
allowed to take water from the wells, nor they are allowed to walk on the roads. There is law 
to punish this; but it is in the hands of caste hindus. They never use the law and do not know 
even how many times. The law has been enforced. - Baburao Patel (Mother India, February 
1970, P. 42) 
 
३३  खडकप्रसाद प्रज. देंगानल (ओप्ररसा) या खेड्यातील खंडायत (क्षप्रत्रय) सवर्णग लहदंूनी २० मे १९७० 
ला अस्पृशयाचं्या ३० झोपड्यानंा आग लावनू सवग अस्पृशयानंा सवग दृष्टींनी प्रनराप्रश्रत केले. अस्पशृय लोक 
आप्रर्ण सवर्णग लहदू याचं्यात बरीच वष ेकलहाग्नी ध मसत होता. शतेीत अस्पशृयानंी मोफत अगर कमी मज रीत 
काम करण्याचे नाकारले अगर अस्पृशयानंी स्वतःची प्रगती घडवनू आर्णण्यासाठी चालू केलेली चळवळ ही 
सवर्णग लहदंूना आवडली नाही, वगैरे कारर्णानंी हा कलहाग्नी ध मसत होता. त्याचा स्फोट रती नायक हा १८ 
वषाचा अस्पृशय (पानो या लढाऊ जातीचा) व प्रचलो पायलो (क्षप्रत्रय) याचं्या भाडंर्णाम ळे झाला. पायलो हा 
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ग्रामपंचायतीचा सभासद होता. तो नायकाला ग्रामपचंायतीच्या प्रनवडर्ण कीत एका उमेदवाराला मत 
देण्यास सागंत असता नायकाने पायलोला रागाने सापं्रगतले की तू मला मतदान कोर्णासाठी कराव े हे 
सागंर्णारा कोर्ण? द सरे कारर्ण असे सागंण्यात आले की, सत्यनारायर्ण राऊत हा लष्ट्करात नोकरीवर 
असलेला सवर्णग लहदू आपल्या गावाहून खडकप्रसाद या गावाला आला, ते्हा नायक व तीन अस्पृशय तरुर्ण 
यानंी त्याला ल टले व त्याच्याकडून ८५ रु. घेतले. ते्हा त्याने मदतीसाठी आरडाओरड केली. त्याच्या 
मदतीसाठी तीन सवर्णग लहदू धावनू आले. त्यातंील एकाच्या पायावर नायकाने क ऱ्हाडीचा घाव घातला व तो 
आप्रर्ण त्याचे तीन साथीदार पळून गेले. ते्हा राऊतने पोप्रलसाकंडे प्रफयाद केली. पोप्रलसानंी चार 
अस्पृशयानंा कैद केले. लगेच सवर्णग लहदंूनी अस्पृशयाचं्या झोपड्यानंा आग लावली. आगीत अस्पृशयाचं्या 
लहान म लानंा फेकण्याचा प्रयत्न केला. पर्ण म लाचं्या लढाऊ मातानंी सवर्णग लहदंूच्या हातातूंन आपली म ले 
प्रहसकावनू घेतली. त्या दूरवर पळून गेल्या. २०० सवर्णग लहदंूनी अस्पृशयातंील लहान थोरानंा लाठ्यानंी 
मारले व तेथून त्यानंा रात्री प्रपटाळून लावले. या प्रकरर्णाची चौकशी करण्यासाठी प्रनमसरकारी सप्रमती 
नेमण्यात आली. सरकारने अस्पृशयाचें प नवगसन करण्यासाठी १३००० रु. मजूंर केले. सवर्णग लहदंूनी कोटात 
केस लढप्रवण्यासाठी प्रनधी गोळा करण्याचे हाती घेतले. अस्पृशयानंा यासाठी काहीही करता आले नाही. 
(टाईम्प्स, २–६–७० पान ३) 
 
३४  प्रमसेस ऐझाझ रसूल, सदस्य, उत्तरप्रदेश प्रवधानसभा, लखनौ, यानंी ता. १९–६–७० रोजी 
प्रवधानसभेत असा प्रशन प्रवचारला की, अस्पृशयवगीय प्रवधवा कामगार प्रस्त्रयाबंरोबर सरकारी प्रसमेंट 
फॅक्टरीत सवर्णग कामगारानंी जबरी संभोग केले. त्याबद्दल सरकारने अपराध्यानंा काय प्रशक्षा केली? हे वृत्त 
२०–६–७० च्या टाईम्प्समध्ये (पा. ७) प्रप्रसद्ध झाले ते्हा सदर प्रकरर्णाची सप्रवस्तर माप्रहती मला कळवा 
म्प्हर्णून मी २२ जूनला सदर माननीय सदस्य मप्रहलेला पत्राद्वारे प्रवनंती केली. त्यानंी मला ६ ज लैला पत्र 
पाठवनू कळप्रवले की, जप्रगप्रदहाचे रप्रहवासी हरचंद याचंी पत्नी श्रीमती कब त्री आप्रर्ण मध गवाचे रप्रहवासी राम 
वरकच याचंी पत्नी श्रीमती प्रिजीया याचं्याबरोबर सरकारी फॅक्टरी दाला प्रज. प्रमरझापूर येथे ता. ४–४–
७० ला कामगारानंी जबरी संभोग केला. त्या प्रस्त्रयानंी प्रमझापूर पोलीस ठाण्यावर तिार नोंदप्रवली व 
पोप्रलसानंी त्या प्रस्त्रयाचंी वैद्यकीय तपासर्णी करून इ.ं पी. कोडच्या ३७३, १४७, ३४२ व ३८४ या 
कलमाखाली अपराध्यावंर खटला भरला. 
 
३५  नवशर्वक्त, शप्रनवार, ५ प्रडसेंबर १९७०, पा १ यात बौद्ध तरुर्णावर बलात्काराचा आरोप ठेवनू लधड 
काढली. श्रीवधगन ताल क्यात रानवली गावी गुन्हा. जसवली गावी णशक्षा. मुख्यमंत्र्याकडे बौद्ातंरे्फ 
णशष्टमंडळ. ही बातमी वाचनू लाखो बायकाचं्या मनात संतापाचे कल्लोळ उठले. हप्ररश्चदं्र नान्द्या हाटे हा 
रानवली गावचा बौद्ध तरुर्ण चौदा नो्हेंबरला गावाशजेारच्या रस्त्याच्या कडेला संडासानप्रजक बसला होता 
प्रतथे तीन बलैगाड्या असवली गावाहून आल्या. त्यात सहा प रुष व एक स्त्री होती त्या स्त्रीने हाटे याच्याकडे 
बोट दाखवनू त्या प रुषाला सापं्रगतले की याने मला धक्का मारला. त्या गृहस्थाने काही चौकशी न करता 
हाटे याच्यावर हल्ला केला व त्याला प्रश्या देऊन जबर मार प्रदला. हाटे याचा आरडाओरडा ऐकून लोक 
तेथे जमा झाले व नंतर त्यानंी या प्रकरर्णात समझोता घडवनू आर्णला. नंतर १६ नो्हेंबरला जसवली 
गावचे सरपचं श्री. बडे रानवली गावाला आले व तेथील लोकानंा या प्रकरर्णाचा प्रवचार करण्याबद्दल एकत्र 
जमू या असे म्प्हर्णाले. २० नो्हेंबरला श्री. गर्णपत कातकर (क र्णबी समाजाचे प ढारी) हे रानवलीस आले व 
त्यानंी प्रम ख बौद्ध मंडळींना २० नो्हेंबरला (रप्रववार) जसवलीला गेले नाहीत. त्याच प्रदवशी श्री. कातकर 
हे रानवलीला आले व हाटे आप्रर्ण इतर चार बौद्ध यानंा घेऊन परत जसवलीला गेले. या पाच बौद्धाचं्या 
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स रप्रक्षततेची हमी श्री. कातकरानंी रानवलीच्या बौद्धानंा प्रदली होती. जसवलीला त्याने सभा भरवली. प्रतचे 
अध्यक्ष जसवलीचे रप्रहवाशी हाजी स लेमान फोफळकर हे होते. 
 

यक्षानंी श्री. कातकर यानंा सभेचे प्रयोजन प्रवचारले व कातकर याने सापं्रगतले की, १४ नो्हेंबरला 
माझ्या पत्नीवर बलात्कार केला, याबद्दल गावातफे न्द्याय ्हावा. बलात्कार कोर्णी केला असे अध्यक्षानंी 
प्रवचारले, ते्हा कातकर म्प्हर्णाला की मी त्याला ओळखत नाही. पर्ण त्याचे नाव हप्ररश्चदं्र नान्द्या हाटे आहे व 
त्याला आम्प्ही सहा जर्णानंी मारलेले आहे. त्या प्रकरर्णाचा न्द्याय देण्यासाठी पंच प्रनवडले. त्या पंचानंी 
प्रनकाल प्रदला की, हप्ररश्चद्राचे केस काढावते, डोक्यास डाबंर फासाव,े गळ्यात चपलाची माळ घालावी 
आप्रर्ण वाजंत्री लावनू त्याची जसवली गावातून लधड काढावी. त्याप्रमारे्ण हप्ररश्चदं्राची लधड काढण्यात आली. 
त्याच्या अगोदर हप्ररश्चदं्राला योग्य न्द्याय प्रमळावा, त्याबद्दल जसवलीच्या रप्रहवाशानंी तरतूद केली नाही. 
 

या प्रकरर्णाची दाद लावनू घेण्यासाठी म बंई प्रदेश प्ररपर्वब्लकन पक्षाचे अध्यक्ष श्री. सी. एच्. खरे 
याचं्या नेतृत्वाखाली एक प्रशष्ट मंडळ म ख्यमंत्री श्री. वसतंराव नाईक यानंा भेटले. त्या नंतर ३०–४० बौद्ध 
रानवली व जसवली या गावानंा गेले व तेथील सवर्णग लहदंूच्या प ढे आपले म्प्हर्णरे्ण माडंले व बौद्धानंा धीर 
प्रदला. त्यानंतर बौद्धाचें मोचे सरकारी कचेऱ्यावंर नेण्यात आले व आमच्यावरील अत्याचार दूर करा अशी 
त्यानंी अप्रधकाऱ्यापं ढे कैप्रफयत माडंली. त्यानंतर श्री. बा. प. राऊत, सरप्रचटर्णीस प्रतल्लोरी, क र्णबी 
समाजोन्नती संघ, यानंी म ंबईहून असे पत्रक प्रप्रसध्द केले की, रानवलीचे बलात्कार प्रकरर्ण सत्य आहे. 
आप्रर्ण सी. एच्. खरे यानंी लोकाचंी प्रदशाभलू करण्यासाठी चळवळ चालप्रवली आहे. (नवशर्वक्त, ब धवार 
२३–१२–७०, पा. ५) त्याला उत्तर म्प्हर्णून श्री. खरे यानंी असे पत्रक प्रप्रसध्द केले की, श्री. राऊत यानंी हे 
लपप्रवले आहे, की पोप्रलसानंी हे प्रकरर्ण आपसात प्रमटवा, हे पूवी सापं्रगतले होते; आप्रर्ण इतक्या उप्रशराने 
श्री. राऊत यानंा पत्रक काढण्याचे शहार्णपर्ण स चले हे प्रवप्रचत्र न्हे का? (नवशर्वक्त, मंगळवार २९–१२–
७०) सरकारी यंत्ररे्णने या प्रकरर्णात अखेर हात घातला व १९–१–७१ ला बारा जर्णानंा अटक केली. (१) 
हसन ईस्माईल बडे (जसवलीचे सरपंच) (२) गोलवद स डक्या मंडवकर (रानबली) (३) महादेव कानू 
आडगावले (खेरडी) (४) हसनप्रमया अहमद बडे (जसवली) (५) क डवळकर (बौद्ध लधडकेस प्रवरोध 
करर्णारा पर्ण बैठकीत भाग घेर्णारा) (६) फोफळकर (७) सखाराम सोनू टाकळे (हाटे याचे डोक्यास व 
तोंडास डाबंर फासर्णारा आप्रर्ण चपलाचंा हार घालर्णारा) (८) गर्णपत कातकर (बठैक बोलवर्णार) (९) 
पाडं रंग रामजी आदवडे (१०) भाग्या धोंडू आदवडे (११) रामचं्रद्र खोपटकर (९ ते ११ हाटे याला मारर्णारे) 
आप्रर्ण (१२) य स फ अबद ल्ला (म ंडर्ण करर्णारा) भारतीय दंड प्रवधानाच्या नं १४३, ३४२, ३५५, ३२६ व ५०४ 
या कलमान्द्वये २०–१–७१ रोजी महाड येथे फस्टग क्लास ज्य प्रडप्रशयल मपॅ्रजस्रटे श्री. एस. डी. पंप्रडत 
याचं्याप ढे उभे केले. प्रत्येकाला ३०० रु. च्या जप्रमनावर म क्त करण्यात आले. श्री. खरे यानंी पत्रक काढून 
महाराष्ट्र–शासनाने हे प्रकरर्ण न्द्यायप्रप्रवष्ट करून घेतले, याबद्दल शासनाचे आभार मानले. (नवशर्वक्त, 
शप्रनवार २३-१-७१, पा. ६) या प्रकरर्णाची प न्द्हा स नावर्णी ७–७–७१ आप्रर्ण १६–७–७१ झाली. 
प्रफयादीतफे पोलीस प्रॉसीक्यूटर ॲ. गाधंी काम चालवीत होते. त्याचें सहाय्यक म ंबईचे प्ररपर्वब्लकन पक्षाचे 
कायगकते ॲ. एम्. बी. मोरवे, ॲ. डी. बी. बचाव ॲ. एस. एस. हे फर्णसे होते. आरोपीतफे ॲ. ओक हे काम 
पहात होते. (नवशर्वक्त, ८–७–७१ व १७–७–७१) 
 

शवेटची स नावर्णी २३–७–७१ ला झाली. ते्हा त्या खटल्याचे प्रनकालपत्र न्द्यायमूती एस. डी. 
पंप्रडत यानंी कोटात द पारी वाचून दाखप्रवले. त्यानंी १२ ही आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन सोडून प्रदले. 
हप्ररश्चदं्र हाटे या बौद्ध तरुर्णाने सौ. सरस्वतीबाई कातकर या बाईची छेड काढली, हा आरोपीचा म ख्य म द्दा 
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गृहीत धरून न्द्याचा ५०० रुपयाचंा जात म लायजा एक वषासाठी घेण्याचा न्द्यायाप्रधशाने ह कूम प्रदला. या 
प्रनकालाप्रवरुद्ध अलीबागच्या सेशन कोटात अपील करण्याचे ठरप्रवण्यात आले. हे अपील शतेकरी कामकरी 
पक्षाचे नेते आमदार दत्ता पाटील चालप्रवर्णार असे प्रप्रसद्ध करण्यात आले. महाडच्या चवदार तळ्याच्या 
खटल्यातील अपील डॉ. आबंेडकर यानंी येथे चालप्रवले होते. (चप्ररत्रखंड ३ पहा) हे प्रकरर्ण शवेटपयिंत 
म ंबई हायकोटापयिंत नेण्याचे प्रर. पक्ष, म ंबई प्रदेशचे प्रचटर्णीस सी. एच्. खरे यानंी जाहीर केले. (नवशर्वक्त, 
२५–७–७१, पा. ८ रप्रववार) 
 
३६  सागंली जवळच्या ग्हार्ण या गावात मातंग समाजाची पाच घरे आहेत. २२–५–७१ रोजी श्री. 
केशवराव धोंडो भोसले या ६० वषाच्या मातंग वृद्धाने गावातील मारुतीच्या मूतीला सकाळी पार्णी घातले. हे 
स्पृशय वर्णीयानंा समजले. ते्हा सवगजर्ण मागंाने देव बाटप्रवला म्प्हर्णून संतापले. उपसरपंच श्री. प्रवठोबा 
सखाराम पाटील व पपं्रडत प्रशवराम स तार यानंी केशवरावानंा बेश द्ध होईपयिंत मारले. गावातील मराठ्यानंी 
मागं लोकावर दहशत बसवली. म्प्हर्णनू त्यानंा पोप्रलसाकंडे हे प्रकरर्ण नेरे्ण धोक्याचे वाटले. सयं क्त 
सोशपॅ्रलस्ट पाटीचे प्रचटर्णीस श्री. प्रबराज साळ ंखे यानंी ग्हार्ण गावाला जाऊन या प्रकरर्णाची तिार डी. 
एस. पी. कडे केली व नंतर प्रवठोबा पाटील व प्रशवराम स तार यानंा अटक करण्यात आली. केशवरावाचंा 
म लगा प्रल्हाद सैन्द्यात आहे. त्याला ही बातमी कळवली; ते्हा तो रजा काढून वप्रडलानंा भेटून गेला. 
केशवरावानंा औषधोपचार कोर्णी केला नाही. पप्ररषदेचा प्रप्रतप्रनधी अगर काँगे्रसचा ग्रामप ढारी अथवा 
काँगे्रसचा आमदार यानंी या प्रकरर्णात लक्ष घातले नाही. गावच्या मराठ्यानंी अशी हूल उठवली की, 
केशवराव हा वडेसर आहे. (नवशर्वक्त, ९–६–७१, पा. १) या प्रकरर्णाचा बराच गवगवा झाला. ते्हा 
केशवरावानंा औषधोपचारासाठी १५० रु. देण्याची घोषर्णा सागंली प्रजल्हा पप्ररषदेचे समाज कल्यार्ण 
खात्याचे सभापती श्री. एस. एस. कोलप यानंी ग्हार्णच्या ग्रामसभेत १ जूनला केली. पर्ण ती रक्कम 
केशवरावानंा देण्यात आली नाही. (नवशर्वक्त, १९–६–७१, पा. ३), (२६–६–७१ पा. ३) प्रजल्हा पप्ररषदेने 
१५० रु. केशवरावानंा कजग म्प्हर्णून देण्याचे नंतर ठरप्रवले, पर्ण केशवरावानंी ते कजग स्वीकारण्याचे 
नाकारले. 
 

संसोपाचे प्रबराज साळ ंखे यानंी जनतेत वगगर्णी जमा करून श्री. बाजीराव रामचंद्र ऊफग  बाबा पाटील 
याचं्या अध्यक्षतेखाली ग्हार्णच्या ग्रामपंचायत कायालयात सभा भरवनू १५० रु. रक्कम श्री. केशवराव यानंा 
सन्द्मानाने प्रदली. (प्रकत्ता २–७–७१ पा. ३) 
 
३७  डॉ. टी. एस. नायर हे मद्रासचे एक अग्रर्णी वकील १८८५ ते १९२० च्या काळात ते होऊन गेले. ते 
िाह्मरे्णतर होते आप्रर्ण त्याचं्याम ळे काँगे्रसमध्ये िाह्मरे्णतर स प्रशप्रक्षत आले. पर्ण त्यानंा काँगे्रसमधील िाह्मर्णी 
क प्रटल डावपेचाचा वीट आला व त्यानंी १९१६ मध्ये िाह्मरे्णतर पक्ष व त्या पक्षाची तीन वतगमानपते्र स्थापन 
केली. हजारो स प्रशप्रक्षत िाह्मरे्णतर तरुर्ण या पक्षात आले व हा पक्ष प्रद जर्वस्टस पाटी म्प्हर्णून १९१७ ते १९४४ 
च्या काळात िाह्मर्णी नेतृत्वाला खतम करण्यासाठी झटला. या प्रयत्नात श्री. इ. ्ही. रामस्वामी नाईकर 
(जन्द्म १८७०) याचंा लसहाचा वाटा होता. यानंीच लहद –देवदेवता व अवतारी प रुष यानंा खेटराचं्या माळा 
घालून त्याचं्या प्रमरवर्ण की काढण्याची व त्यांचे दहन करण्याची चळवळ १९५० ते १९७० च्या काळात करून 
िाह्मरे्णतराचं्या मानप्रसक ग लामप्रगरीची बधंने अंशतः तरी प्रढली केली. जर्वस्टस पाटीला त्यानंी ‘द्रप्रवड 
कझागम’ (द्रप्रवड संस्था) हे नाव १९४४ मध्ये प्रढले व राजकीय के्षत्रातील िाह्मर्णी वचगस्व नष्ट करण्याचा 
प्रयत्न केला. त्याचं्या धार्ममक अप्रतरेकी मोडतोडीम ळे त्याचें प्रशष्ट्य त्यापासून दूर झाले व त्यानंी १९४९ मध्ये 
‘द्रप्रवड म नेत्र कझागम’ (द्रप्रवड प्रगप्रतकारक ससं्था) हा नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या राजकीय 
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पक्षाच्या हातात १९६९ पासून द्रप्रवड प्रदेशाचा (मद्रास) राज्य कारभार आहे. (D.M.K in Power, by P. 
Spratt) सवग दृष्टींनी प रोगामी प्रवचारसरर्णी असलेल्या या मद्रासी शासनाला अस्पशृयावंर होत असलेले 
िाह्मर्णी व िाह्मरे्णतरी अत्याचार थाबंप्रवता आले नाहीत. त्याचंी अनेक उदाहररे्ण वतगमानपत्रातं प्रप्रसद्ध 
झालेली आहेत. त्यातील एक शवेालप राई प्रज. द. आरकाट या मद्रासपासून १५० प्रकलोमीटरवर 
असलेल्या खेड्यात एप्रप्रल १९७१ मध्ये घडून आले. या गावातील अस्पशृयानंी सावगजप्रनक पार्णवठ्यावर 
पार्णी भररे्ण, सावगजप्रनक प्रठकार्णी प्रवशे कररे्ण, वगैरे गोष्टी केल्याम ळे गावातील सवर्णग लहदू प्रचडले. त्यानंी 
अस्पृशयानंा सावगजप्रनक रस्त्यातूंन जारे्ण, (कारर्ण अस्पृशयाचं्या पादस्पशांने हे रस्ते प्रवटाळतात) पे्रते 
सावगजप्रनक रस्त्यातून स्मशानभमूीकडे नेरे्ण (जून १९७१ मध्ये अस्पृशयाचंी पे्रतयात्रा सावगजप्रनक रस्त्यावर 
सवर्णग लहदंूनी २४ तास अडवनू ठेवली. पोप्रलसाचं्या संरक्षर्णाखाली ती यात्रा स्मशानात नेली) अशा 
प्रकारच्या तीस गोष्टींवर बंधने घातली. अस्पृशयानंी फक्त एकाच रस्त्याने जाव ेयावे, असे बधंन घातले व 
तसा एक रस्ता ग्रामपंचायतीने तयार केला. या अत्याचाराप्रवरुद्ध अस्पृशयानंी ओरड केली ते्हा सवर्णग 
लहदंूनी दगड व काठ्या यानंी हल्ले केले. एक अस्पशृय लहान मलू सावगजप्रनक तळ्यात पार्णी प्याले, ते्हा 
सवर्णग लहदंूनी त्या म लाला बदेम मारले. ते्हा अस्पशृयानंी सवर्णग लहदंूवर हल्ले केले. मग सरकार मध्ये पडले. 
पोप्रलसानंी १४ सवर्णग लहदंूना अस्पृशयता प्रनवारर्ण कायद्याखाली अटक केली. मग सवर्णग लहदंूनी अस्पशृयानंा 
गावात येरे्ण बंद केले. त्यानंा द कानातूंन धान्द्य प्रमळू प्रदले नाही. त्यानंा शतेकामावर आप्रर्ण इतर के्षत्रातं 
रोजगारी देरे्ण बंद केले व शजेारच्या गावानंी त्यानंा रोजगारी देऊ नये, अशी अस्पशृयाचंी नाकेबंदी केली. 
अस्पृशय लोक उपाशीतापाशी राहू लागले. सरकारने याबद्दल हंू की च ू केले नाही. गावातील अस्पृशय व 
सवर्णग लहदू याचं्यातंील स्त्री–प रुषाचें पे्रमप्रकरर्ण या गडबडीला कारर्णीभतू झाले, अशी एक वदंता होती. या 
पे्रमप्रकरर्णाची नाप्रयका बह धा सवर्णग लहदू असावी. या प्रकरर्णाची माप्रहती टाईम्प्सपत्रात दोनवळेा आली. ती 
मी इथे देत आहे. 
 

‘HARIJAN ROAD’ 
 

How can Harijans be blamed for feeling that there is a built – in hostility against them 
in the administration? A new road has been constructed in a village in the south Arcot district 
of Tamil Nadu for their ‘exclusive use.’ It appears that the caste hindus of the village objected 
to the ‘pollution’ of the regular road by harijans. Would this kind of the open discrimination be 
possible if the district authorities had gone to their rescue? Surely, those harijans who made 
the use of the road could have been given adequate police protection. 
 

If the Tamil Nadu government is serious about improving the lot of harijans in rural 
areas, it should immediately suspend the officials who agreed to the construction of what has 
come to be knows as ‘Harjan road.’ What is more, action should be taken against the village 
Panchayat for its failure to protect the rights of harijans. There should be a specitic provision 
in the law to suspend or supersede such Local bodies as connive at casteist discrimination. 
(The Times of India, Wednesday, 8–9–71, Current Topics, P. 8) 
 

‘Tension in hamlet as Harijans are boycotted. 
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Madras, september 12 – Sevalapurai, a hamlet of 2.000 people, 150 kilometers from 
here, in south Arcot district, is in the grip of tension with caste hindus and harijans ranged on 
either side. 
 

The Harijans face a virtual social boycott and economic sanction. 
 

The authorties have restored the uneasy peace in the village after their posting a police 
contingent there in June in the wake of caste hindus banning harijans from using the public 
road. The police arrested 14 caste hidus under the untouchability (offences) Act. The village 
munsiff was also suspended. 
 

THE RETALIATION 
 

The caste hindus retaliated by boycotting the harijans, refusing to employ them on 
farms or any other add jobs. They also urged neighbouring villages not to employ the harijans. 

 
Then followed the denial of purchases from the grocery shop. Rice mill owners refused 

to hull their paddy. 
 
The Harijans are, of course, not allowed to draw water from the village – pond and a 

harijan child which strayed into the pond to quench its thirst was allegedly beaten a few 
weeks ago. 

 
Inquiries show that the prevailing bitterness has been accentuated by an affair 

between a man and a woman belonging to different castes. 
 
The harijans also felt humiliated when three months ago a funeral procession was not 

allowed to pass through the public road. They had to abandon the body on the road for 24 
hours, and latter senior officials had to escort the funeral procession UNI (The Times of India, 
Monday, 13–9–71. P. 11) 
 
३८  राजस्थानात अनेक प्रठकार्णी अस्पृशयावंर ज लूम–जबरदस्ती होत असते त्यापंकैी दोन अहवाल मी 
येथे देत आहे. 
 

(अ) जोधपूरकडे रजपुताचें हणरजनावंर अत्याचार 
 

नवी प्रदल्ली; प्रद. १२ (लह. स.) – गेल्या ८ सटेंबर रोजी जयपूर प्रजल्ह्यातील पालावाला गावी १५०० 
रजपूत लोकानंी गावातील हप्ररजनावंर हल्ले केले. त्यातं २० हप्ररजन जखमी झाले असून त्यातील 
चौघाजंर्णाचंी प्रकृती लचताजनक आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

आज पालावाला येथील २० हप्ररजनाचें एक प्रशष्टमंडळ भारतीय हप्ररजन संघाचे नेते श्री. 
प्रशवनारायर्ण सरस र्णीया यानंा भेटले व त्यानंी ही हकीकत वाताहरानंा सापं्रगतली. 

 
हा हल्ला झाल्यानंतर सवग हप्ररजन भीतीम ळे गाव सोडून द सरीकडे प्रनघून गेले आहेत. हे हप्ररजनाचें 

प्रशष्टमंडळ येत्या सोमवारी पतंप्रधानानंा भेटर्णार आहे.” (नवशर्वक्त, सोमवार, १३–९–७१) 
 
(बा) पालावाला, रामप रा, पलेरहा आप्रर्ण भािी या जयपूर प्रजल्यातील खेड्यातंील हप्ररजन रेघार 

व सवर्णग लहदू याचं्यात ज लै ते सटेंबर १९७१ या काळात अनेकदा तंटे व मारामाऱ्या झाल्या, सवर्णग लहदंूच्या 
छळानंा त्रासून गेलेले या तीन गावातंील काही अस्पशृय (रेघार) लोक आपली गाव े सोडून आपल्या 
नातलगाचं्या गावात जाऊन राप्रहले व काही ताल क्याच्या प्रठकार्णी बस्सी येथे पोप्रलसाचं्या आश्रयाला गेले. 
या मारामाऱ्यातं जखमी लोकामंध्ये अस्पृशयाचंी संख्या जास्त आहे. पकैी १० लोकानंा हॉर्वस्पटलमध्ये 
ठेवण्यात आले. ताल क्यातील खेड्यातूंन पोप्रलसाचंी पथके अस्पृशयानंा संरक्षर्ण देण्यासाठी प्रफरती 
ठेवण्यात आली. पर्ण गाव सोडून गेलेले अस्पृशय आपापल्या गावाला परत गेले नाहीत. पोलीस द सऱ्या 
गावाला गेले की सवर्णग लहदू अस्पृशयावंर प नः ज लूम करीत असत. 
 

रेघार ही जात राजस्थानात चाभंार जातीपेक्षा श्रेष्ठ मानली जाते. मृत जनावराचंी कातडी सोलून 
काढरे्ण, ती कमप्रवरे्ण, त्या कमप्रवलेल्या कातड्यापंासून पाण्याच्या पखाली व मोटा तयार कररे्ण, सवर्णग 
लहदंूच्या शतेातं रोजगार कररे्ण, त्याचं्या शतेातं वाटेकरी होरे्ण, सवर्णग लहदंूची पादत्रारे्ण द रुस्त कररे्ण, हे 
रेघार जातीचे परापंरागत धंदे होत. मोटा तयार कररे्ण, पादत्रारे्ण द रुस्त कररे्ण, व शतेात रोजगार कररे्ण 
याबद्दल सवर्णग लहदू रेघार लोकानंा धान्द्य देत असत. या जातीत प्रशक्षर्णाचा प्रसार झाला. त्याचें प्रशप्रक्षत 
लोक सरकारी नोकर झाले व त्याचं्यातं स्वाप्रभमानाची ज्योत प्रज्वप्रलत झाली. ते्हा त्याचं्यातील 
स प्रशप्रक्षतानंी जमातीची संघटना करून जाहीर सभेत लहदंूची कामे बंद करण्याचे ठराव केले. त्या सभेत 
त्यानंी मागर्णी केली की धान्द्याच्या ऐवजी पैसे लहदंूच्याकडून घ्यावते. या लोकानंी पैशाची मागर्णी करण्याची 
आप्रर्ण बप्रहष्ट्काराची चळवळ सवगत्र पसरवली ते्हा सवर्णग लहदंूना त्याचंा राग आला व ते या लोकाचं्या 
प ढाऱ्यानंा सरकारी नोकरीतील अस्पशृयानंा आप्रर्ण त्याचं्या शतेावंर राबर्णाऱ्या व वाटेकरी लोकानंा परोपरीने 
छळू लागले. या चळवळीम ळे लहदू शतेकऱ्यांची मृत ग रे फाडरे्ण, त्यानंा नवीन मोटा प्रमळरे्ण थाबंले. ते्हा 
त्याचं्या प्रपकानंा प्रवप्रहरीचे पार्णी प्रमळेनासे झाले व प्रपके वाळून गेली फाटकी पादत्रारे्ण आप्रर्ण त टक्या मोटा 
द रुस्त होईनात; म्प्हर्णून सवर्णग लहदू रेघारानंा प्रश्याशाप देत प्रफरू लागले. फाटक्या मोटा व त टकी 
पादत्रारे्ण यानंा द रुस्त करण्याची कामे रेघार जमातीतील काही लोक चोरून अगर उघड रीतीने करू 
लागले; ते्हा रेघार जमातीच्या पचंानंी त्याचं्यावर वाळीत प कारले. ते्हा जाप्रतबप्रहष्ट्काराम ळे हैरार्ण 
झालेले हे जाप्रतद्रोही लोक पंचानंा शरर्ण आले व त्यानंी सवर्णग लहदंूची कामे करण्याचे सोडून प्रदले. या सवग 
प्रकाराम ळे सवर्णग लहदंूनी व शतेकऱ्यानंी आपली संघटना “प्रकसान संघषग सप्रमती” या नावाने उभारली व 
प्रतच्यातफे रेघाराचं्या सवग ्यवहारावंर बप्रहष्ट्कार प कारला. त्याम ळे रेघारानंा सवर्णग लहदंूच्या शतेातं रोजगार 
प्रमळरे्ण, वाटेकरीपर्ण प्रमळरे्ण, प्रपण्याचे पार्णी त्याचं्या प्रवप्रहरीतून प्रमळरे्ण, त्याचं्या ग रानंा चरण्यास जाण्याचे 
आप्रर्ण त्यानंा शतेाकडे जारे्ण व घराकडे जारे्ण याचें मागग बंद करण्यात आले. द कानातूंन धान्द्य, मीठ, तेल, 
प्रमळरे्ण बंद झाले. सवग बाजंूनी रेघाराचंा कोंडमारा केल्याम ळे रेघार डबघाईस आले. त्यानंी सवर्णग लहदंूना या 
अन्द्यायाबद्दल जाब प्रवचारला. ते्हा ३००–४०० सवर्णग लहदंूनी त्याचं्या वस्तीत प्रशरून स्त्री, प रुष व म ले 
यानंा यथेच्छ मारले. त्याचं्या झोपड्या उद्ध्वस्त केल्या. आप्रर्ण त्याचं्या सामानाची लूटालूट केली. जाट, 
प्रमनास व िाह्मर्ण लोक यानंी या मारामारीत व लूटमारीत मोठ्या त्वषेाने भाग घेतला होता. हे हल्ले वळेोवळेी 



 
अनुक्रमणिका 

⅔ मप्रहने होत होते. या हल्लेखोरापंकैी बाराजर्णानंा कैद केले आहे. रेघारानंी ताल का कचेरीत तिारी 
नोंदल्या. त्यात म ख्य तिार ही होती की त्यानंी सवर्णग लहदू शतेकऱ्यानंा ज्या ंमोटा प्रदल्या त्याचंी लकमत एक 
लाख रुपयाचंी आहे. त्याबद्दल ते शतेकरी त्यानंा धान्द्याच्या रूपाने अल्प मोबदला देऊ इर्वच्छतात. तो आम्प्ही 
घेर्णार नाही. त्यानंा सरकारकडून ज्या जप्रमनी प्रमळाल्या त्याचंा ताबा त्यानंा सवर्णग लहदंूनी घेऊ प्रदला नाही. 
सरकारी संरक्षर्ण प्रमळाले की, हे शूर सवर्णग लहदू शपेटी तंगडीत घालून स्वस्थ बसत. सरकारी संरक्षर्ण 
संपले की, लहदंूचे शौयग अस्पशृयानंा सतावण्यास उड्या मारू लागे. हा ध माकूळ बऱ्याच खेड्यातं चालू होता. 
 

या प्रकरर्णाकडे स्थाप्रनक, राजकीय प ढारी परपंरागत दृप्रष्टकोनातून बघतात. या लोकानंी प्रशक्षर्ण 
घेऊ नये, नोकरीत जाऊ नये, सवर्णग लहदंूच्या प ढे त्यानंी परपंरागत ग लाम म्प्हर्णनूच राप्रहले पाप्रहजे, आप्रर्ण 
हे सवग ग ंडाळून ठेवनू ते जर सवर्णग लहदंूच्या पायरीवर येऊ लागले तर आम्प्ही सवर्णग लहदू त्यानंा रसातळाला 
पोहोचव.ू सरकार त्यानंा सरंक्षर्ण देते, ते आम्प्ही आमच्या बळावर जमीनदोस्त करू, अशी या स्थाप्रनक 
राजकारर्णी सवर्णग प ढाकाऱ्याचंी भपू्रमका आहे. या प्रकरर्णाकडे कानाडोळा करून बडे राजकीय पक्ष मूग 
प्रगळून बसले, त्याम ळे या गावठी प्रहटलराचें राज्य या खेड्यातूंन चालू राहते. या प्रकरर्णाचंा द सरा अहवाल 
मी खाली देत आहे. 
 

‘Rajsthan Harijan tribe fights exploitation’ 
– By T. M. Kaul. 
‘The Times of India’ News Service 
JAIPUR, September 20. 
 
The reghars have fled Palawala, Rampura, Paleraha and Bhakari villages in Jaipur 

district following a series of clashes with caste hindus over past two months. 
 
They have sought refuge at Bassi, a tehsil headquarters, or with their relations in 

trouble – free hamlets. 
 
Politcal observers here feel that if the factors behind the socio-economic tensions that 

have led to the clashes are not removed soon, the situation may worsen. Part of the trouble is 
traceable to politicians resisting socio – economic changes in the countryside. 

 
So far, over 12 people have been arrested. Ten of the injured (all Reghars, a 

community of scheduled caste people) have been admitted to the local hospital. Though 
police units are patrolling the affected areas, in Bassi tehsil the Reghars have not so far 
returned to their hamlets. 

 
The Reghars, who are a step higher than chamars in the social order, had for decades 

been skinning cattle, tanning hides, manufacturing and repairing ‘charas’ (leather bucket for 
drawing water from wells) and repairing old shoes. 
 



 
अनुक्रमणिका 

12 ARRESTED 
 

While they used to be paid cash for providing new ‘charas’ they had to accept food 
grains at harvest time for the rest of their services. 

 
Moreover, if a cultivator had more land than he and his relatives could look after, 

rghars used to be engaged as laboureres or allowed to sow crops on a share – cropping 
basis. 

 
But with growing education among reghars, some of them have joined government 

services. These arrangements are no longer acceptable to the commnaity. 
 
A larger number of meetings have been organised over the past few months to press 

the demand for a better deal for the reghars. At one of these meetings the reghars decided 
not to skin cattle or repair old ‘charas’ and shoes. 

 
Practically every farmer in the countryside was affected by the decision. Some poor 

reghars, who were not educated or had no land, were willing to continue doing such work. 
But they too fell in line with the rest of the Community when heavy fine were imposed on them 
by the Community’s emerging lead ership. 

 
Well-water drawn through ‘Charas’ accounts for 90 (ninety) percent of the irrigation 

water in the area. The reghars are insisting on wages in cash for their services. 
 
The farmers set up a Kisan Sangharsh Samiti to hit back at the reghars. The Samiti 

decided to impose a social boycot on the reghars. Groups of farmers including Brahmins, 
Jats, Minasi Scheduled Tribe, organised themselves and took back the fields leased out to 
the reghars on a share – cropping basis 

 
The Reghars were also barred from grazing their cattle in common fields. They were 

prevented from going to their fields or houses through traditional short - cuts. They were not 
even allowed to draw water from private wells. The supply of provisions from village shops 
was stopped. 
 

HOUSES LOOTED 
 

30 to 40 of the reghars, who had fled, had taken shelter in the Gangai temple at Bassi. 
They said the trouble was spreading to Bassi and many other villages. 

 



 
अनुक्रमणिका 

These reghars complained that at Palewala 300 to 400 Jats, Minas and Brahmins 
surrounded their houses, beat up men, women and children and looted their property. At 
Bhakri the reghars were prevented from drawing water from a private well. The Subdivisional 
Officer of Bassi got the well reopened, but it was again closed. 

 
Despite the reprisals, the reghars seem determined not to repair old ‘Charas’ or 

shoes, They are equally bent on not accepting food grains in lieu of wages. The community’s 
leaders complain that farmers owe the reghars roughly Rs. 1 lakh towards ‘Charas’ supplied 
to them over the past few years. 

 
The reghars have another grievence. They say caste hindus do not want them to settle 

on their land. The reghars have, in some instances, not been allowed to take possion of land 
allotted to them by the government. 

 
Surprisingly leaders of major political parties have shown little awareness of the 

consequences of the brewing trouble in the rural areas of Jaipur district. (The Times of India, 
Tuesday 12-9-71 p. 3) 
 
३९  जातीयतेचे उच्चाटन करर्णारी ग जरात भागाची सप्रमती प्रहची अहमदाबाद येथे ६ व ७ नो्हेंबर १९७१ 
या प्रदवशी बैठक भरली. प्रतचे उद् घाटन करीत असता ग जरातचे राज्यपाल श्री. श्रीमान नारायर्ण यानंी 
भाषर्णाच्या ओघात सापं्रगतले की, जामनगर येथील हॉर्वस्पटलमध्ये एक सवर्णग मप्रहला शस्त्रप्रिया 
करण्यासाठी दाखल झाली व प्रतला शस्त्रप्रियागृहात नेण्यात आले. शस्त्रप्रिया करर्णारा डॉ. अस्पृशयच 
आहे, हे प्रतला समजले; ते्हा प्रतने हॉर्वस्पटलच्या अप्रधकाऱ्यानंा सापं्रगतले की, मी रोगाने मेले तरी चालेल, 
पर्ण मी अस्पृशय डॉक्टराचंा हस्तस्पशग घेऊन प्रवटाळ करून घेर्णार नाही. राज्यपालानंी द सरे एक उदाहरर्ण 
सापं्रगतले की, ग जरात सरकारच्या पर्वब्लक सर्व्हगस कप्रमशनने एका उच्च स प्रशप्रक्षत तरुर्णाची सरकारी 
कॉलेजातील एका जागेसाठी प्रनवड केली. तो तरुर्ण त्या कॉलेजात नोकरीवर हजर राहाण्यासाठी गेला, 
ते्हा तो अस्पशृय जातीचा आहे असे समजले. आमच्या कॉलेजात अस्पशृय प्रशक्षक नको, असा सवर्णग लहदू 
प्रशक्षकानंी प्रगल्ला केला. ते्हा सदर अस्पशृय तरुर्णाला घरी जाव ेलागले. या प्रकरर्णाची माप्रहती जी प्रप्रसद्ध 
झाली ती मी येथे देत आहे. 
 

“Kiss of death preferred to Harijan’s touch” 
 
Ahmedabad, November 6, A caste Hindu woman at Jamnagar refused to get 

operated on when she came to know that the surgeon who was to operate on her was a 
harijan. 

 
She was actually brought into the operation theatre. Even then she preferred to invite 

death rather then be touched by a harijan. 
 



 
अनुक्रमणिका 

Narrating this incident, the Gujarat governor, Mr. Shriman Narayan said a highly 
qualified harijan youth was refused a job in a college in Ahmedabed even after being selected 
when the authorities came to know his community. 

 
Mr. Narayan was inaugurating the two day convention of the gujarat unit of the anti 

communal committee here today. U. N. I.” (The Times of India, Sunday, 7–11–71, p 9) 
 

‘LIP SERVICE’ 
 

There is hardly a month without some shocking instance of the practice of 
untouchability, supposedly outlawed on the day the constitution come into force 21 years ago 
and even of atrocities on harijans coming to light. These disturb the public conscience for a 
short period after which every one reverts to business as usual 

 
Even so, the case of the Jamnagar woman revealed by the Governor of Gujarat Mr. 

Shriman Narayan is an extra-ordinary one. Taken to the operation theatre for emergency 
surgery she refused to let herself be touched by a harijan surgeon. Told that she might die if 
the operation was delayed. She replied that she would take the consequences. 

 
There is obviouly no legal or administrative remedy against this kind of insanity. The 

tragedy is that the government often fails to intervence even in cases where it can do so 
effectively. Mr. Narayan also disclosed, for instance, that a doctor employed by the Gujarat 
Government was not allowed to join duty when it was discovered that he was a harijan. One 
hopes that the governor has made due amends for the disgusting way in which the doctor 
has been treated, The Government owes him a public apology. (The Times of India, 
Tuesday. 9–11–71, Current Topics. P. 10) 
 
१७  अस्पृशय लोक हे आपले परंपरागत ग लाम, सेवक आप्रर्ण आपर्ण प्रदलेल्या प्रशळ्यापाक्या अन्नावर 
लाचारीने जगर्णारे लोक आहेत. ते अलीकडे आपल्या माडंीला माडी लावनू बसू लागले आहेत. ते आपल्या 
पूवगपरंपरागत हक्कानंा दूर सारून आपल्या वरच्या पायरीवर जाऊ पहात आहेत. आप्रर्ण काही काळाने ते 
आपल्यावरही सत्ता गाजवतील, अशी भीती सवर्णग लहदंूना पडलेल्या असल्याम ळे ते दे्बषाने, मत्सराने आप्रर्ण 
प्रचडलेल्या भावनेने अस्पृशयाचंा अमान ष छळ करीत असतात. हा छळ पाप नाही, असे त्याचें परंपरागत 
धमगज्ञान, संस्कृती आप्रर्ण श्रषे्ठपर्णाची जार्णीव ही त्यानंा ग प्तपरे्ण सागंत असतात. यानंा आपर्ण हजारो वष े
खोल गतेंत डाबंनू ठेवले, ते आता स्वयंप्रजे्ञने वरवर जात आहेत, ते्हा त्यानंा खाली खेचरे्ण हे आपले पप्रवत्र 
कतग्य होय, असे सवर्णग लहदू मानतात. म्प्हर्णून ते अस्पृशयाचंा छळ करतात. अमेप्ररकेतील प्रनग्रोंना अमेप्ररकन 
लोकानंी आपले ग लाम म्प्हर्णून इ. स. १६०० ते १८६३ पयिंत (आप्रर्ण त्यानंतरही) राबप्रवले. आप्रर्ण त्याचें 
जीवन पशूचं्या जीवनापेक्षाही नीचतम केले. जे प्रिस्ती धमाच्या चष्ट्म्प्यातून या ग लामप्रगरीकड पाहून प्रतचा 
प्रधक्कार करीत असत, त्यानंा ग लामाचे ्यापारी आप्रर्ण जमीन मालक उत्तर देत की, हे प्रनग्रो गोऱ्या लोकाचं्या 
सेवसेाठीच परमेश्वराने प्रनमार्ण केलेले आहेत आप्रर्ण त्यासाठी ते नोहाने कॅनान याला शाप प्रदला -“Cursed 
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be Canaan; a Servants of Servants Shall he be into his brethren” (old Testament, 9th 
Chapter, Genesis verse 25), या बायबलमधील उद् गाराचा प रावा देत असत. अमेप्ररकन लोकाचंा 
१००–१५० वष ेछळ सोसून प्रनग्रो लोकानंी आपली सवांगीर्ण प्रगती घडवनू आर्णण्याची प्रशकस्त केली. 
याम ळे सदर प्रनग्रो लोक गेल्या १०० वषांत इतके प्रगत अवस्थेत पोहोचले की, त्यानंा आता अमेप्ररकेत 
स्वतंत्र राज्य हव े आहे. या उन्नत प्रनग्रोंना चोपून काढण्यासाठी अमेप्ररकेतील धनाढ् जमीनदार, 
कारखानदार आप्रर्ण ्यापारी लोकानंी क  क्ल क्स क्लॅन ही ग प्त ससं्था १८७० च्या आसपास स्थापून प्रतला 
कोटी कोटी डॉलसगच्या देर्णग्या प्रदल्या. नाट्य, प्रवद्या, ्यापार, खेळ, लेखन इत्यादी के्षत्रातं स्वयंपे्रररे्णने 
उन्नत होर्णाऱ्या प्रनग्रोंचा खून कररे्ण, त्याचंी मालमत्ता जाळरे्ण, त्याचं्या लहान थोर प्रस्त्रयाचं्याशी जबरीने 
संभोग कररे्ण, इत्यादी त्याचें सभासद व त्याचें सहकारी करीत आलेले आहेत. जे जे सचे्च राष्ट्रपे्रमी आप्रर्ण 
मानवतावादी अमेप्ररकन प्रनग्रोंच्या बाजूने राप्रहले, त्याचें खून कररे्ण हे या क्लॅनचे प्रमूख ध्येय आहे. अिाहम 
ललकन (१८०९-१८६५), जॉन केनडी (२९-५-१९१५ ते २२–११–१९६३), रॉबटग केनेडी (२०–११–१९२५ 
ते ६–६–१९६८) आप्रर्ण डॉ. मार्मटन ल्यूथर लकग (१५–४–१९२९ ते ५–४–१९६८) याचें खून करर्णारे 
लोक क्लॅनचेच हस्तक होते, असा बऱ्याच अमेप्ररकनाचंा समज होता. कारर्ण हे ह तात्मे प्रनग्रोंच्या बाजूचे 
होते. गेल्या २०–२५ वषांत प्रनग्रोंच्या स्वातंत्र्य चळवळीत ब्लॅक म स्लीम् स व ब्लॅक पॅन्द्थसग असे लहसावादी 
पंथ अमेप्ररकेत बळावत चाललेत. गोऱ्या लोकाशंी सशस्त्र लढे प्रदले पाप्रहजेत. हे या पथंाचे िीद वाक्य आहे. 
 

अस्पृशयावंर छळ, गाजंर्णूक आप्रर्ण अत्याचार हे सवर्णग लहदू करतात. त्याचंी मनोभपू्रमका क्लॅनच्या 
सभासदाचं्या मनोभपू्रमकेसारखीच आहे. हे स्पष्टपरे्ण सागंरे्ण इष्ट आहे. वदेादी लहदंूचे पप्रवत्र गं्रथ यानंी हजारो 
वषांपूवी लहदूच्या मेंदंूत उच्चनीच जाप्रतभेदाचें प्रवषारी इजेंक्शन प्रदले. त्या इंजेक्शनच्या कैफात सवर्णग लहदू 
आप्रर्ण अवर्णग लहदंू जगत आले. सवर्णांनी या कैफातच अस्पृशयावंर अगप्रर्णत अमान ष आप्रर्ण जीवघेरे्ण छळ 
केले व ते अस्पृशयानंी त्या इंजेक्शनच्या कैफातच सहन केले. सवर्णग अवर्णग लहदंूच्या मेंदूत जे इंजेक्शन 
रुतलेले आहे ते काढण्यासाठी या दोन्द्ही लहदंूना बे्रनवॉकशगची जरूरी आहे. प्रहटलर आप्रर्ण स्टॅप्रलन याचं्या 
कारकीदीत िेनवॉलशग या शब्दाचा जो अथग होता तो येथे अप्रभपे्रत नाही. आम्प्ही त म्प्हापेंक्षा श्रषे्ठ आहोत असे 
म्प्हर्णप्रवर्णारे सवर्णग लहदू आप्रर्ण आम्प्ही त मच्यापेक्षा नीच आहोत असे म्प्हर्णप्रवर्णारे अवर्णग लहदू याचं्या मेंदंूतून ही 
उच्चनीचपर्णाची भावना नष्ट कररे्ण, हा इथे िेनवॉलशगचा अथग आहे. आप्रर्ण त्यासाठी डॉ. आंबेडकर यानंी 
जातपात–तोडक–मंडळाच्या १९३६ च्या लाहोर येथील अप्रधवशेनासाठी ‘जात्य च्छेदन’ या प्रवषयावर जे 
इंग्रजी भाषर्ण तयार केले होते, (पर्ण ते पप्ररषद न भरल्याम ळे वाचून दाखप्रवले गेले नाही.) त्यात जे उपाय 
सापं्रगतले आहेत ते या िेन वॉलशगसाठी वापररे्ण इष्ट आहे. त्या उपायाचंा साराशं असा– 
 

(१) वदेादी धमगगं्रथ परमेश्वराने प्रनमार्ण केले व म्प्हर्णून ते अत्यतं पप्रवत्र होत. यातं मानवानंा 
फेरफार करता येर्णार नाही, ही जी रूढ कल्पना आहे, ती खोटी आहे. (२) ते सवग धमगगं्रथ मानवानंी तयार 
केले म्प्हर्णून ते पप्रवत्र नाहीत व त्यात पप्ररर्वस्थती, कालान्द्वये योग्य ते फेरफार कररे्ण इष्ट आहे, ही कल्पना 
समाजात रूढ केली पाप्रहजे. (३) धमगगं्रथाचे पाप्रवत्र्य ही कल्पना नष्ट केल्यानंतर त्यात सापं्रगतलेली 
चात वगण्याची, जाप्रतभेदाचंी व श्रेष्ठ कप्रनष्ठ भावनेची कल्पना आपोआप नष्ट होते. मग लहदंूना एक संघ व 
शर्वक्तमान करण्याचे उपाय लहदंूना हाताळता येतील व जाप्रतभेदाचं्या लभती कोसळून पडतील. 
(Annihilation of Caste, P. 60–61, by Dr B. R. Ambedkar) 
 
१८  जोपयिंत लहदू हे उपाय योजर्णार नाहीत तोपयिंत जाप्रतभेद व श्रेष्ठ-कप्रनष्ठपर्ण याचें प्रवषारी इजेंक्शन 
लहदंूच्या मेंदूतून नष्ट होर्णार नाही आप्रर्ण लहदू अस्पृशयावंर अमान ष ज लूम करीत राहतील व अस्पृशयानंा या 
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छळानंा कंटाळून म सलमान अगर प्रिस्ती धमांचा आश्रय करावा लागेल. मग भारतात द सरे पाप्रकस्तान 
अगर प्रिर्वस्तस्थान प्रनमार्ण होईल, हे भप्रवष्ट्य सागंण्याची जरूरी नाही. या पापाची सवग जबाबदारी सवर्णग 
लहदंूच्या धमगघातक, समाजघातक व देशघातक मनोवृत्तीवर राहील. 
 
१९  गाधंी जन्द्म शताब्दीच्या काळात घडलेली द सरी लक्षर्णीय घटना म्प्हर्णजे स्वामी लक्ष्मर्ण चतैन्द्य 
िह्मचारी महाराज यानंी सौराष्ट्रातील कानपार या खेड्यात २७ सटेंबर १९६९ ला प्रचंड यज्ञ करण्याची 
केलेली घोषर्णा! हजारो वषांपूवी अयोध्येत जो अश्वमेध श्रीरामचंद्राने केला होता, तशा प्रचंड स्वरूपाचा हा 
यज्ञ करण्याचे कायग िह्मचारी महाराजांनी योजले होते. ते्हा काही श्रीमतंानंी या पप्रवत्र धार्ममक कृत्यासाठी 
लाखो रुपयाचं्या देर्णग्या महाराजानंा देण्याचे वचन प्रदले. या यज्ञात हजारो खंडी धान्द्य, तूप वगैरे 
वापरण्याचे जाहीर झाले. यासाठी स मारे १२ कोटी रुपयाचंा खचग होईल, असे जाहीर झाले होते. १७ 
सटेंबरला सोन्द्याच्या नागंराला बलै जोडून भपू्रमपूजन करून यज्ञभमूी नागंररे्ण व १९ सटेंबरला यज्ञ स रू 
कररे्ण, असे जाहीर करण्यात आले. (नवशर्वक्त, १३–९–६९ पा. ५, टाईम्प्स, १३–९–६९ पा. १५) 
स्वामींनी १६ सटेंबरला तीन हजार पे्रक्षकाचं्या समोर दोन बैल सोन्द्याच्या नागंराला ज ंपून यज्ञभमूी नागंरली 
व यज्ञाच्या कामाला स रुवात केली. (नवशर्वक्त, १८–९–६९ पा. ३) या समारंभाला राजे महाराजे, श्रीमतं 
्यापारी आप्रर्ण १०० िाह्मर्ण उपर्वस्थत होते. िाह्मर्णानंा दप्रक्षर्णा भरपूर देण्याइतके पैसे जमले न्हते. या 
समारंभासाठी उंट, तमासगीर, घोडेस्वार याचंी एक मलै लाबंीची प्रमरवर्णकू यज्ञभमूीकडे आली. त्या 
प्रमरवर्ण कीचे छायाप्रचत्र टाईम्प्समध्ये १९–९–६९ ला (पा. ९) प्रप्रसद्ध केले होते. ४० तोळ्याचंा सोन्द्याचा 
नागंर करून देण्याचे आश्वासन श्रीमंतानंी प्रदले होते. ते त्यानंी पाळले नाही. म्प्हर्णून िह्मचारी महाराजानंी 
यज्ञसमारंभी लोखंडी नागंराला सोन्द्याने मढवनू यज्ञभमूी नागंरली. १२५ फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ भमूीवर 
उभारला होता. तो अग्रभागी जळाला. त्याम ळे ध्वजारोपर्ण होऊ शकले नाही. जमलेल्या हजारो पे्रक्षकाचंा 
प्रहरमोड झाला. (नवशर्वक्त, २०–९–६९) या कोटीचंड यज्ञात प्रमार्णाबाहेर धान्द्य खचग होर्णार म्प्हर्णून या 
यज्ञात धान्द्याची नासाडी करू नका म्प्हर्णून सरकारने बदंी ह कूम बजावला. ते्हा िह्मचारी महाराजानंी यज्ञ 
समारंभ स्थप्रगत केला. 
 
२०  मी ही हकीकत येथे देत आहे, त्यात माझा एवढाच हेतू आहे की, धमाच्या नावाखाली धार्ममक 
वृत्तीचे लोक लहदंूच्या अधंश्रदे्धचा कसा प्रवपरीतपरे्ण उपयोग करतात व स्वतःचे स्तोम समाजात माजप्रवतात, 
हे वाचकाचं्या नजरेत आर्णाव.े लहदू धमाची पीठे, मंप्रदरे, देवळे व तीथगस्थाने येथे जे द्र्यप्रनधी आहेत; त्यात 
कोटी कोटी रुपये पडून राप्रहलेले आहेत. त्यातील बराच भाग िाह्मर्ण–भोजने, धार्ममक उत्सव, समारंभ 
वगैरे बाबतींत खचग होत असतो. या अफाट द्र्याचा उपयोग जर दप्ररद्री, मागासलेले वगग, अप्रदवासी, भटके 
वगैरे लोकाचं्या म लाम लींना प्रवद्यादान देण्यासाठीच, या लोकानंा राहण्यासाठी स्वच्छ घरे बाधंण्यासाठी 
इत्यादी कायात केला गेला तर लहदू समाजात एकदोन प्रपढ्ातं स प्रशप्रक्षत, स संस्कृत, सेवाभावी आप्रर्ण 
स धारक लोकाचंी प्रनर्ममती होईल आप्रर्ण लहदूसमाज प्रगतीच्या पायऱ्या चढत चढत प्रशखराला जाईल. या 
संबंधी राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा फ ले, छत्रपती शाहू महाराज, महषी प्रवठ्ठल 
रामजी लशदे, डॉ. आंबडेकर, कमगवीर भाऊराव पाटील, बॅ. प्रवनायकराव सावरकर इत्यादी 
समाजस धारकानंी लहदंूना खूप उपदेश केला. पर्ण लहदंूच्या अज्ञानावर व अंधश्रदे्धवर जळवाप्रमारे्ण जगर्णाऱ्या 
लहद धमग मातिंडानंा ते अद्याप पटलेले नाही. 
 
२१  गाधंी शताब्दीच्या काळात घडलेली प्रतसरी लक्षर्णीय घटना म्प्हर्णजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 
सरसंघचालक माननीय श्री. माधवराव सदाप्रशवराव गोळवलकर ग रुजी (जन्द्म १९–२–१९०६) यानंी 
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म ंबईच्या ‘ नवाकाळ’ दैप्रनकाला ३१ प्रडसेंबर १९६८ ला प्रदलेली म लाखत. ती सदर दैप्रनकात १-१-६९ ला 
“सरसंघचालक श्री. गोळवलकर ग रुजी याचंी म लाखत. भारतातील बह तेक अल्पसखं्य पूवी लहदूच, त्यानंा 
स्वगृही बोलावरे्ण उप्रचत” या शीषगकाखाली (पा. १ व ४) आप्रर्ण ‘अस्पृशयानंा स्पृशय करर्णारा नवा साधा 
प्रवधी! श्री गोळवलकर ग रुजी याचंा खास उपिम.’ या शीषगकाखाली २–१–६९ ला (पा. १ व ४) प्रप्रसध्द 
झाली होती. या म लाखतीत ग रुजींनी जी िाह्मण्यग्रस्त प्रवचारसरर्णीची मते प्रगट केली त्याम ळे 
महाराष्ट्रातील तकग प्रनष्ठ व स धारक प्रवृत्तीच्या लोकातं खूप खळबळ माजली. या मतानंा खोडून काढर्णारी 
भाषरे्ण व लेखही काही वृत्तपते्र व माप्रसके यातून प्रप्रसध्द झाले होते. राष्ट्रसेवा दल प्रकाशन, पवगती, प रे्ण ९ 
या संस्थेने ग रुजींच्या परंपरावादी मताचंा समाचार घेर्णारे चार प्रवद्वान लेखकाचें लेख ‘चात वगण्यग, श्री. 
गोळवलकर ग रूजी आप्रर्ण राष्ट्रीय एकात्मता’ या प र्वस्तकेत १८–४–६९ ला प्रप्रसध्द झाले. या प र्वस्तकेत 
नवाकाळचा प्रदनाकं प्रदलेला नाही. ग रूजींच्या जीर्णग मताचंा प्रनषेध करर्णाऱ्या तीन सामाप्रजक समता 
पदयात्रा महाराष्ट्रात प्रनघाल्या. एक प्रनपार्णीहून २७–४–६९ ला, द सरी प रे्ण व प्रतसरी म ंबई येथून सटेंबर 
१९६९ मध्ये. 
 
२२  वदेादी धाप्रमिंक गं्रथ हे ईश्वरप्रनप्रमिंत आहेत हे मत ग रुजींनी म लाखतीत अप्रत्यक्षपरे्ण ्यक्त केलेले 
आहे. हे मत खोडून काढर्णारे लेख आतापयिंत अनेक प्रवद्वानानंी प्रलप्रहलेले आहेत. वदेातंील ऋचा (मंत्र) 
प्रनरप्रनराळ्या ऋषींनी रचलेल्या आहेत आप्रर्ण त्याचंी नाव ेसदर ॠचाचं्या अग्रभागी प्रलप्रहली आहेत. काही 
ऋचा प्रवश्ववारा, घोषा, सूया, ग हू, वाक्, इंद्रार्णी, श्रद्धा, सन्द्वी, सापगराजी, रोमशा, लोफम द्रा, ध्वसनी 
इत्यादी प्रस्त्रयानंी रचलेल्या आहेत. त्यातंील बह संख्य प्रस्त्रया िाह्मरे्णतर समाजातंील होत्या. (ऋग्वदेाचे 
मराठी भाषातंर पा. ७४९–७५९) याचंी नाव ेसदर ऋचाचं्या अग्रभागी प्रदलेली आहेत. ऋग्वदेातील बऱ्याच 
ऋचामंध्ये प्रनसगाचे का्यमय वर्णगन आहे. काही ऋचामंध्ये उषा, सूयग, वरुर्ण, इंद्र, मरुत वगैरे देवदेवताचं्या 
प्राथगना आहेत. आम्प्हाला प्रवप ल अन्न, धान्द्य, गाई, संतती द्या, आमच्या शत्रूंचा नाश करा, वगैरे मागण्या या 
प्राथगनेत आहेत. उदा. (१) आमची संपत्ती हजारानंी वाढव, अशी उषेला मागर्णी ऋग्वदे मंडल १, सूक्त 
१२४, यात आहे. (२) एखादा तरुर्ण प रुष ज्या प्रमारे्ण तरुर्णीच्या मागे जातो त्या प्रमारे्ण हा सूयग अत्यंत 
आकषगक अशा उषेच्या मागे जात आहे, असे प्रनसगाचे का्यमय वर्णगन ऋग्वदे मंडल, सूक्त ११५, यात 
आहे. (३) ॠग्वदे मंडल ७ ऋचा ५–२७ यात सोमस्त ती आहे. (४) वैप्रदक काळातील समाजातील रूढ 
झालेल्या प्रनयोग पध्दतीने संतती प्रनमार्ण करण्याच्या चालीचा उल्लेख ऋग्वदे मंडल १०, सूक्त १८ यात 
आहे. मृत पतीच्या शवासमोर प्रवलाप करर्णाऱ्या स्त्रीला त्या उल्लेखात असे म्प्हटले आहे की, तू आता शातं हो. 
प्रदराशी प नर्मववाह कर आप्रर्ण संतती प्रनमार्ण कर. (५) यम हा भाऊ व यमी ही बहीर्ण याचंा संवाद ऋग्वदे 
मंडल १०, सूक्त १० यात प्रदलेला आहे. यमी यमाला म्प्हर्णते, तू माझ्याशी संभोग कर व मला संतती होऊ 
दे. यम प्रतला नकार देतो. यमी त्याची समजूत परोपरीने घालते. यम आपला आग्रह सोडत नाही. (ऋ. म. 
भाषातंर पा. ६३१–३२) (६) स्वनय राजा व त्याची पत्नी रोमशा याचें संभोग शृगंारासबंंधीचे सभंाषर्ण 
ऋग्वदे मंडल, १ सूक्त १२६, ऋचा ६–७ यात प्रदलेले आहे. (६) (स्वनय म्प्हर्णतो,) “संभोगसमयी 
म ंगसाप्रमारे्ण घट्ट प्रचकटून राहर्णारी आप्रर्ण रेताने बरबटलेली रोमशा मला शकेडो भोग देत आहे.” (७) 
(रोमशा म्प्हर्णते :) मला तू घट्ट प्रमठी मार. गधंारदेशीय मेंढीप्रमारे्ण दाट केसानंी झाकलेले माझे अवयव 
वरकरर्णी लहान भासत असले तरी ते तसे नाहीत. (प्रकत्ता पा. १२६) (७) इंद्र व त्याची पत्नी इंद्रार्णी 
याचं्यातील भाडंर्ण व नंतर समेट झाल्याचे वर्णगन ॠग्वदे मंडल १०, सूक्त ८६, यात आहे. त्यातील १६ व 
१७ ऋचा याचंा अथग– १६ (मथै नोत्स क इंद्रार्णी म्प्हर्णते) हे इंद्रा, दोन माडं्याचं्या दरम्प्यान लोंबते ललग 
असर्णारा मन ष्ट्य संभोगास असमथग असतो. झोपल्या अवस्थेत ज्याचे ललग ताठते तोच संभोग करू शकतो–
इंद्र सवगश्रेष्ठ आहे. 
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(१७)  (इदं्रार्णीच्या प्रस्तावाप्रवषयी अन त्स कता दशगप्रवर्णारा इदं्र म्प्हर्णतो) हे इदं्रार्णी, दोन माडं्याच्या 
दरम्प्यान लोंबते ललग असर्णारा मन ष्ट्यच ताठ ललगधारी ्यक्तीपेक्षा अप्रधक चागंला सभंोग करू शकतो. इदं्र 
सवग श्रेष्ठ आहे. (प्रकत्ता पा. ६८०–८१) 
 
(७)  वृत्रवधाथग.... प्रसद्ध होण्यापूवी प्रमत्रत ल्य अग्नीने इदं्राप्रीत्यथग तीनश े पशू प्रशजवले. (ते 
भप्रक्षल्यानंतर) मनूच्या तीन यज्ञपात्रातून इदं्र सोमरस प्याला. 
 
(८)  तीनश े पशूचें मासं आप्रर्ण सोम सेवन करून अप्रहवध करर्णाऱ्या हे इंद्रा, सेवकाला प कारर्णाऱ्या 
धन्द्याप्रमारे्ण देवगर्ण त ला य द्धसाह्याथग आवाहन करतात. (प्रकत्ता ५–२९–७–८ वा. ३३२) 
 

तीनश ेपशू हे रेडे होते. आप्रर्ण यज्ञपाते्र म्प्हर्णजे मोठे हाडें. असे अथग इतरत्र पहावयास प्रमळतात. 
 
ऋग्वदेातील ऋचा या परमेश्वराचे श्वास होत. त्या परमेश्वराने प्रनमार्ण केल्या, असे मानर्णाऱ्या 

धमगमातिंडानंी, या ऋचामंध्ये देवदेवताचं्या प्राथगना, प्रवप ल धनधान्द्य, संतती, गायन वगैरे मागण्या, प्रनयोग 
पद्धतीने संतती प्रनमार्ण करण्याची समाजरूढी, यम–यमीचें संभोग भाषर्ण, राजा व रार्णी याचें संभोग 
शृगंाराचे भाषर्ण, इंद्र व इदं्रार्णी याचंी संभोगाबद्दलची चचा वगैरे मानवी समाजाला लागू पडर्णारे उल्लखे 
आलेले पाहूनही ऋग्वदे हा ईश्वरप्रनर्ममत म्प्हर्णरे्ण म्प्हर्णजे मूखगपर्णाची पप्ररसीमा होय. ऋग्वदे हे पप्रवत्र 
म्प्हर्णता; मग त्यात संभोग, शृगंार, सामाप्रजक रूढी या घारे्णरड्या गोष्टी कशा काय आल्या? का ऋग्वदे 
प्रसवर्णारे परमेश्वराचे तोंडच गटार होते? साराशं वदेादी धार्ममक गं्रथ हे ईश्वरप्रनर्ममत व वदंनीय होत, ही 
िाह्मर्णी भपू्रमका अत्यतं प्रतरस्करर्णीय आहे. 
 
२३  चात वगण्यग हे परमेश्वराने प्रनमार्ण केले हे परंपरागत मत ग रुजींनी ्यक्त केले. हेही सपशले च कीचे 
आहे. हे मी वरील पप्ररच्छेद ३ ते १५ आप्रर्ण २० यात जे प्रववचेन केलेले आहे, त्यावरून स्पष्ट होईल. 
चात वगण्याची कल्पना प रुषसूक्तातील बारा्या ऋचेतून प ढे वैप्रदक काळाचा ३–४ हजार वषांचा काळ 
लोटल्यानंतर प्रनमार्ण झाली. या प रुषसूक्ताच्या ऋचा ऋग्वदेात १६ आहेत. ऋग्वदेानंतर यज वेद, सामवदे, 
अथवगवदे, वाजसनेयी सपं्रहता, अरे्णय सपं्रहता, मंत्रायर्णी संप्रहता, काठक सपं्रहता, तैप्रत्तप्ररय आरण्यक, 
शतपथ िाह्मर्ण, साखं्यायन श्रौतसूत्र, कात्यायन श्रौतसूत्र, मानवश्रौतसूत्र, श्वेताश्वतर उपप्रनषद, म ंडक 
उपप्रनषद, श्रीमद् भागवत या धार्ममक गं्रथातंही प रुषसूक्त आहे. त्याच्या ऋचाचंी संख्या १६ नाही. (१) 
वाजसनेयी यज वेदात (३१–१–२२); (२) काण्व यज वेद (अ ३५।९–२२) २२ आहे. (३) तैप्रत्तप्ररय 
आरण्यकात ती १८ आहे. (४) सामवदेात (६–४। ३–७) ती ७ आहे. आप्रर्ण (५) अथवगवदेात (१९ । ६ । १–
१६) ती १६ आहे. या प्रभन्न प्रभन्न ऋचातंील काही शद्ब ऋग्वदेात असलेल्या प रुषसूक्तातील शद्बापेंक्षा वगेळे 
आहेत. या ऋचातं ४ वगांची उत्पत्ती ज्या पद्धतीने सापं्रगतलेली आहे, ती ऋग्वदेातील प रुषसूक्तातील 
ऋचात सापं्रगतलेल्या उत्पत्तीपेक्षा अगदी प्रनराळी आहे. भागवतात तर बरीचशी वगेळी आहे. (प रुष सूक्त, 
पान ३३, सातवळेकर) मी ही सप्रवस्तर माप्रहती येथे देत आहे ती एवढ्ाचसाठी की (चात वगण्यग) चार वगग 
परमेश्वराने प्रनमार्ण केले हे ग रुजींचे (आप्रर्ण इतराचेंही) मत कसे खोटे आप्रर्ण जनतेची प्रदशाभलू करर्णारे 
आहे, हे वाचकाचं्या लक्षात याव.े या पप्रवत्र प रुषसूक्ताची प्रचरफाड करून त्याला १०–१५ गं्रथातं घ सडून 
देर्णारे मानव होते, हे काम परमेश्वराचे न्हे! म्प्हर्णूनच ऋचाचंी संख्या व त्यातंील शद्ब ही प्रनरप्रनराळ्या 
गं्रथातं प्रनरप्रनराळ्या अवस्थेत आली, हे उघड होते. हे हस्तलाघव िाह्मर्ण वगाचे होते. कारर्ण सवग धार्ममक 
गं्रथ त्याचं्या ताब्यात होते. प रुषसूक्ताची अशी मोडतोड िाह्मर्णानंी केली; ते्हा त्यानंी प रुषसूक्ताच्या 
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पाप्रवत्र्याची पत्रास ती काय ठेवली? प रुषसूक्ताचे पाप्रवत्र्य समाजात रुजवनू िाह्मर्ण वगाने लहदू समाजाची 
भयंकर प्रदशाभलू गेल्या काही हजारो वषांत चालवलेली आहे. 
 
२४  सवर्णग लहदंूच्या छळानंा कंटाळून लहद समाजातील खालच्या जातीतील लोक म सलमान व प्रिस्ती 
झाले. जे म सलमान झाले त्याचं्या हस्ते गेल्या १००–१५० वषांत जे्हा लहदू म सलमानाचें दंगे झाले, ते्हा 
म सलमान प ढाऱ्यानंी लहदंूच्या छातीत स रे भोसकल्याचे कायगिम याच धमांतप्ररत म सलमानाचं्या हस्ते 
यशस्वी करून दाखप्रवले आप्रर्ण याच धमांतप्ररत म सलमानाचं्या संख्याबळावर त्यानंी भारतात पाप्रकस्तान 
प्रनमार्ण केले. जे लहदू म सलमान अगर प्रिस्ती झाले, त्यानंा परत लहदू धमात आर्णरे्ण उप्रचत असे ग रुजींना 
आता वाटत आहे. सदर धमांतप्ररत लोक स मारे ३००० जाप्रतभेदानंी प्रछन्नप्रवप्रछन्न झालेल्या लहदू धमात परत 
येण्यास तयार होतील काय? झालेच, तर ग रुजी त्यानंा कोर्णत्या जातीच्या ख राड्यात जागा देतील? या 
प्रशनाचंा ख लासा ग रुजींनी आपल्या म लाखतीत केलेला नाही. 
 
२५  अस्पृशयानंा स्पृशय करण्याचा एखादा प्रवधी तयार करावा व त्या प्रवधीने अस्पृशयानंा स्पृशय करून 
घ्याव,े असा एक म द्दा ग रुजींनी आपल्या म लाखतीत उपर्वस्थत केलेला आहे. हा प्रवधी कोर्णी तयार 
करावयाचा? लहदूधमाचे चार शकंराचायग हे वदेादी धमगगं्रथातील समाजघातक प्रवचारसरर्णीचे संरक्षक 
आहेत. 
 

मा ंप्रह पाथग ्यपाप्रश्रत्य ये ऽ प्रप स्य ः पापयोनयः । 
प्रस्त्रयो वैशयास्तथा शदू्रास्ते ऽ प्रप यार्वन्द्त परां गप्रतम् । ९–३२ गीता. 

 
अस्पृशय हे पापयोनीत जन्द्मलेले व त्यानंा परमेश्वरानेच अस्पृशय केलेले आहे, असे या नरप ंगवाचें 

परापंरागत मत आहे. मग ईश्वराने जन्द्मतः अस्पृशय केलेल्या लोकानंा श द्ध करर्णारा प्रवधी तयार करावयाचा 
म्प्हर्णजे परमेश्वराच्या प्रनर्ममतीला बाध आर्णण्याचे पाप हे धमगरक्षक करतील हे स्पष्ट होते. चात वगण्यग हे 
परमेश्वराने प्रनमार्ण केले म्प्हर्णून ते पप्रवत्र त्यात मानवाला काही फेरफार करता येत नाही, या मताचा घोष 
करर्णारे ग रुजी अस्पशृयानंा श द्ध करण्याचा प्रवधी करावा असे म्प्हर्णतात, ही त्याचंी भपू्रमका परस्पर प्रवरोधी व 
हास्यास्पद आहे, हे उघड आहे. एखाद्या शकंराचायाने असला प्रवधी तयार केला तर तो स्वीकारावयास 
अस्पृशय लोक तयार होतील काय? हा प्रवधी स्वीकाररे्ण म्प्हर्णजे िाह्मर्णी वचगस्व स्वीकाररे्ण, हे 
समजण्याइतके ज्ञान अस्पृशयानंा झालेले आहे. आप्रर्ण महात्मा फ ले, राजषी शाहू महाराज आप्रर्ण डॉ. 
आंबेडकर याचं्या प्रवचारसरर्णीचे जे अस्पशृय लोक पाईक आहेत, ते आंबेडकराचं्या एका उद् गाराचे 
अन करर्ण करतील. सवर्णग लहदू आप्रर्ण अस्पृशय लोक याचं्या संघषाच्या संबधंात आबंेडकर आयलिंडच्या 
होमरूल चळवळीतील जॉहन एडवडग रेडमंड (१८५१–१९१८) व त्याचे प्रवरोधक सर एडवडग हेन्री कासगन 
(१८५४–१९३५) याचं्या झगड्याचे उदाहरर्ण देत असत. कासगन हा अल्पसंख्याकं प्रॉटेस्टंट (उत्तर 
आयलिंड) गटाचा प ढारी होता. आप्रर्ण रेडमंड हा बह सखं्य रोमन कॅथॉप्रलक गटाचा (दप्रक्षर्ण आयलिंड) 
प ढारी होता. होमरूल प्रबलाला प्रॉटेस्टंट गटाचा प्रवरोध होता. या गटाने आयलिंडचे दोन भाग ्हावते, पर्ण 
होमरूल प्रबल लागू करू नये, असा हट्ट धरला. ते्हा आयलिंडचे दोन त कडे होऊ नयेत म्प्हर्णून रेडमंड 
कासगनला म्प्हर्णाला, की त म्प्हा ंप्रॉटेस्टंट अस्पसखं्याकानंा ह्या त्या संरक्षर्ण सवलती आम्प्ही देतो. पर्ण त म्प्ही 
आयलिंडचे दोन त कडे करू नका. त्यावर कासगन रागाने म्प्हर्णाला, “Damn your safeguards, we don’t 
want to be ruled by you.” (त मच्या संरक्षर्ण सवलतींचा प्रधक्कार असो! त मचे वचगस्व आम्प्हालंा नको 
आहे!) होमरूल आयलिंडमध्ये आले की, राज्यकारभार बह संख्य रोमन कॅथॉप्रलक गटाच्या हातातं जार्णार 
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होता. ग रुजींचा श प्रद्धप्रवधी अस्पृशयाचं्या प ढे कोर्णी नेला तर त्यानंा अशाच तऱ्हेचे उद् गार ऐकाव ेलागतील. 
प्रनदान ते अस्पृशय एवढे तरी म्प्हर्णतील की, आम्प्हालंा श द्ध करर्णारे त म्प्ही कोर्ण? आम्प्ही मूळचे श द्ध आहोत. 
ते त मच्या उलट्या असलेल्या डोळ्यानंा आतापयिंत प्रदसलेले नाही. 
 
२६  राष्ट्रीय स्वयसेंवक संघ ही लाखो सभासदाचंी संघटना ग रूजींच्या हातात आहे. या संघटनेचा 
उपयोग ते लहदू समाजातील जाप्रतभेद, धार्ममक वडेगळ समज ती आप्रर्ण कमगकाडंाचं्या महारोगानंी 
प्रफदप्रफदलेले आचार यानंा नष्ट करून लहद समाज एकसंघ, प्रबळ व प्रतापशाली ्हावा म्प्हर्णनू प्रयत्न 
करतील, अशी द ःखी व द बळ्या लहदंूची समजूत होती. पर्ण ग रूजींनी हजारो वष े चावनू चावनू चोथा 
झालेल्या मताचंी म लाखतीत उजळर्णी करून त्या दूदैंवी लहदंूची घोर प्रनराशा केली. राष्ट्रीय स्वयसेंवक 
संघ ही संस्था िाह्मर्णाचंी आहे आप्रर्ण त्या संस्थेतफे लहदू समाजात पयायाने भारतात िाह्मर्णाचें वचगस्व 
स्थापन करण्याचे ध्येय संघाचे आहे, असा सवगसाधारर्णपरे्ण िाह्मरे्णतर लहदंूचा व इतर अलहदंूचा समज (वा 
गैरसमज) आहे. ग रूजींच्या म लाखतीतील प्रवचारसरर्णी वाचून हा समज दृढ होण्याचा जास्त सभंव आहे. 
 
२७  “कृण्वन्द्तो प्रवश्वमायगम्” (आम्प्ही सवग प्रवश्व आयगमय करू) अशा घोषर्णा आयांनी गेल्या ५–६ हजार 
वषांत केल्या. पर्ण त्यानंी समाजात हजारो जाती प्रनमार्ण करून लहद समाजाला प्रनःसत्त्व केले व आपल्या 
वशंजानंा परकीयाचें ग लाम केले. “लहद स्थान लहदूका, नही प्रकसीके बापका.” अशी घोषार्णा १९४० पासून 
देऊन लहदू महासभेच्या प ढाऱ्यानंा १२ ऑगस्ट १९४७ ला भारताचे दोन त कडे झालेले पाहरे्ण भाग पडले. हे 
त कडे करण्याचे कायग लहदंूच्या नीचपर्णाला कंटाळून म सलमान झालेल्या अस्पृशयानंी केले, तरी लहदंूना 
जाप्रतभेद नष्ट करण्याचे स चले नाही व अजूनही स चत नाही. ग रुजींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाप ढे अखंड 
भारताचे ध्येय ठेवलेले आहे. पर्ण ते साध्य करण्यासाठी ते पोथीप्रनष्ठ उच्चनीच जाप्रतभेदाचें अर्वस्तत्व प्रटकवनू 
वरकड उपायाचंा शोध घेत आहेत. ग रुजी आपले पोथीप्रनष्ट जाप्रतभेदाचें प्रवचार जर सवर्णग लहदू समाजाच्या 
आप्रर्ण अस्पृशय समाजाच्या गळी उतरप्रवण्याचा य र्वक्तप्रय क्तीने प्रयत्न करतील तर अस्पृशय समाजाला 
इस्लामी अगर प्रिश्चन आश्रय घेरे्ण भाग पडेल आप्रर्ण लो. प्रटळक (२३–७–१८५६ ते १–८–१९२०) यानंी 
१९१६ सालात लखनौ करार करून म सलमानानंा पाप्रकस्तानचा पाया घालण्यास जशी सधंी प्रदली, तशी 
ग रुजी हे भारतात द सरे पाप्रकस्तान अगर पप्रहले प्रिस्तीस्तान याचा पाया घालण्याची सधंी प्रनमार्ण करर्णारे 
थोर प रुष होत, असे भावी इप्रतहासकार ठरवतील, असे म्प्हटले तर ते अप्रतशयोक्तीचे होईल काय? 
 
२८  ग रुजींना लहद समाज एकसधं, बळकट व राष्ट्रीय ऐक्याचा आदशग म्प्हर्णनू करावयाची मनापासून 
इच्छा असेल तर त्यानंी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातफे खालील गोष्टी साध्य करण्यासाठी प्रचंड चळवळ उभी 
करावी. 
 

(अ) वदेादी लहदंूचे धाप्रमिंक गं्रथ हे मानवानंीच प्रनमार्ण केलेत व त्यातं योग्य ते फेरफार समाजाच्या 
ऐक्यासाठी कररे्ण इष्ट आहे. ही प्रवचारसरर्णी लहद समाजात रूजप्रवरे्ण. 
 

(ब) पूजा, प्रववाहादी धार्ममक प्रवधी वगैरे करण्याचे अप्रधकार सवग लहदंूना आहेत, ही प्रवचारसरर्णी 
लहद समाजात रुजप्रवरे्ण. हे अप्रधकार पूवगपरंपरेने िाह्मर्णानंी लाटलेले आहेत. ते नष्ट कररे्ण जरूर आहे. 
यासाठी मद्रास प्रातंात (तामीळनाडू) द्रप्रवड म ने्नत्र कळघम् सरकारने कायदा करण्याचे ठरप्रवलेले आहे. 
त्रावर्णकोर देवस्वम् बोडाने केरळ प्रातंात िाह्मरे्णतरानंा पूजादी प्रवधी शास्त्रोक्त पद्धतीने करता यावते म्प्हर्णनू 
‘तंत्र वदेान्द्त शाळा’ यातून प्रवद्याथी तयार करण्याचे कायग हाती घेतलेले आहे. ही शाळा कोट्टायमपासून २७ 
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प्रकलोमीटरवर असलेल्या प्रतरुवल्ली या प्रठकार्णी आहे. तीत आठ सवगर्ण लहदू व दोन अस्पृशय प्रवद्याथी 
आहेत. त्यानंी दोन वषांत अभ्यासिम प रा करावा व सनदा प्रमळवा्यात. बोडाच्या अमंलाखाली जी मंप्रदरे 
आहेत; त्यात त्यानंा नोकरी करावी लागेल. (मदर इंप्रडया, मे १९७०, पा. ५७,) सं. खासदार बाबूराव 
पटेल.) या देवस्थान मंडळाने नऊ िाह्मरे्णतर प जारी नेमलेत. त्यातं दोघेजर्ण अस्पृशय वगीय आहेत. 
(नवशर्वक्त, १९–१०–७०, पा. २) ग रुजींनी संघातफे अशी शाळा स रू करावी. 
 

(क) लहदू जातीतील तरुर्ण–तरुर्णाचें प्रववाह साजरे करर्णारी कें दे्र सवग भारतभर सघंातफे चालू 
करावीत. संघातील अप्रववाप्रहत सभासदानंी आंतरजातीय प्रववाह केलाच पाप्रहजे, अशी अट संघाच्या 
घटनेत घातली पाप्रहजे. 
 
२९  ग रुजी व संघ यानंी वरील पप्ररच्छेदातील गोष्टी अमलात आर्णल्या तर लहदू समाजाचे दृढीकरर्ण 
एका प्रपढीत होईल आप्रर्ण संघाचे उप्रद्दष्ट अखंड भारत करण्याचे आहे ते ताबडतोब साध्य करता येईल. जर 
या गोष्टी साध्य केल्या तर त्याचें (लहदंूच्या दृढीकरर्णाचे) जे कायग श्रीराम व श्रीकृष्ट्र्ण यानंा करता आले 
नाही, ते ग रुजी व संघ यानंी केले, अशी नोंद भारताच्या भावी इप्रतहासात केली जाईल. आप्रर्ण ते कीतीने 
अमर होतील पर्ण हे प्रचंड व भरीव राष्ट्रकायग श्री गोळवलकर ग रुजी करू शकर्णार नाहीत, असे वाटते. 
कारर्ण त्याचं्या प्रवचारसरर्णीला व जाप्रतश्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराला मठूमाती देर्णारे हे कायग आहे. म्प्हर्णनूच 
त्यानंी अस्पृशयाचं्यावर आतापयिंतचे जे अत्याचार सवर्णग लहदंूनी केले त्याप्रवरुद्ध प्रनषेधाचे अवाक्षरही तोंडातून 
काढले नाही. म सलमानी अत्याचारावर ते ज्या प्रहरीरीने आग ओकून भाषरे्ण करतात ती लक्षात घेतली 
म्प्हर्णजे मी माडंलेले वरील म दे्द वाचकानंा पटतील. 
 
३०  गाधंी जन्द्मशताब्दी समारंभाच्या काळात चौथी लक्षर्णीय घटना म्प्हर्णजे जगन्नाथप रीचे श्री. 
शकंराचायग यानंी पाटर्णा (प्रबहार) येथे ३१ माचग १९६९ ला भरलेल्या प्रद्वतीय लहदू–पप्ररषदेत अस्पृशयतेचे 
केलेले शास्त्रोक्त समथगन हे होय. अस्पृशय लोक पशपेूक्षाही हीन दजाचे आहेत. त्याचंा दजा शास्त्रानंीच 
ठरप्रवलेला आहे आप्रर्ण त्यात कोर्णालाही काहीही फेरफार करता येर्णार नाही; अशा अथांचे उद् गार श्री. 
शकंराचायांनी काढले होते, असे काही वतगमानपत्रानंी प्रप्रसद्ध केले होते. भारताच्या घटनेतील कलम १७ 
या अन्द्वये अस्पृशयता पाळरे्ण हा ग न्द्हा होय. ह्या कायद्याचा भगं करर्णारे श्री. शकंराचायांचे हे भाषर्ण होय. 
म्प्हर्णून शकंराचायांच्यावर प्रबहार सरकारने कायदेशीर इलाज करावा, अशी मागर्णी भारतातील काही 
भागातूंन आली ते्हा प्रबहार सरकारने खटला भरण्याची तयारी केली. मध्यंतरी श्री. शकंराचायांनी ख लासा 
प्रप्रसद्ध केला की, मी प रीच्या पीठाचा प्रम ख आहे. आप्रर्ण पीठाची शास्त्रोक्त आचारसपं्रहता व परंपरा 
अस्पृशयानंा हीन लेखण्याची आहे. ती पाळरे्ण, हे माझे कतग्य आहे. ्यर्वक्तशः मी स धारक असलो तरी 
स धारक मताचंा उच्चार मला जाहीरपरे्ण कररे्ण शक्य नाही. खटला भरण्यास भरपूर प रावा न प्रमळाल्याम ळे 
प्रबहार सरकारने खटला भरण्याचे रप्रहत केले. 
 

त्यानंतर सयं क्त सोशपॅ्रलस्ट पक्षाचे श्री. प्रशवानंद प्रतवारी यानंी श्री. शकंराचायांवर खटला भरला. 
पर्ण तो न्द्यायाधीशाने नामंजूर केला. अस्पृशयता पाळा असे लोकानंा सागंरे्ण, हा ग न्द्हा होतो; पर्ण एखाद्या 
्यक्तीने अस्पृशयता वैयर्वक्तक जीवनात पाळली तर तो ग न्द्हा होत नाही, असे सदर न्द्यायाधीशाने मत ्यक्त 
केले. (टाईम्प्स ५–६–६९ पा. ३) 
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श्री. शकंराचायांनी गोरक्षर्णासंबधंी जे भाषर्ण प्रदल्लीत केले होते, त्यासंबधंी २–४–६९ ला 
लोकसभेत चचा झाली होती. त्या चचेत काही खासदारानंी श्री. शकंराचायांच्या मतावर टीका केली. त्या 
टीकेम ळे श्री. शकंराचायांची बदनामी झाली म्प्हर्णनू त्याबद्दल २६००० रु. ची न कसान भरपाई मागर्णारी 
प्रफयाद तेजकरर्ण जैन आप्रर्ण इतर ्यक्ती यानंी श्री. शकंराचायांचे प्रशष्ट्य म्प्हर्णून स प्रीम कोटात केली. तो 
खटला २९–४–७० ला स नावर्णीस प्रनघर्णार होता. (टाईम्प्स, २२–४–७०, पा. १) तो नंतर स प्रीम कोटाने 
फेटाळला. 
 
३१  अस्पृशयता–प्रनवारर्ण, हप्ररजन–उध्दार, समाज–समता वगैरे गोंडस नावाखंाली भारतातील सवग 
प्रदेशातं जी ढोंगबाजी सवर्णग लहदंूनी गेल्या ४०–४५ वषांत चालवलेली आहे प्रतचा स्फोट आतापयगत अनेक 
वतगमानपते्र, लेखक व वक्ते यानंी प्रामाप्रर्णकपरे्ण केलेला आहे. या के्षत्रात डॉ. आंबेडकर याचें कायग अप्रद्वतीय 
आहे. लहदंूच्या मेंदूत धार्ममक गं्रथाच्या प्रशकवर्ण कीचे जे प्रवषारी इंजेक्शन प्रभनलेले आहे, ते नष्ट करण्याचा 
आंबेडकरानंी १९१९ ते १९३४ च्या काळात प्रयत्न केला. पर्ण त्यात त्यानंा यश आले नाही. मग त्यानंा 
धमांतराची घोषर्णा १३–१०–३५ ला करावी लागली. ही घोषर्णा योग्य होती, हे तकग प्रनष्ठ, प्रवचारी, 
राष्ट्रप्रहतवादी आप्रर्ण मानवतावादी ्यक्तींना स्पष्टपरे्ण कळून येईल. यासबंंधीचा साद्यतं व साधार इप्रतहास 
मी या सहा्या खंडात प्रदलेला आहे. हे सवग मान्द्य करण्यास जो हाडाचा लहदू तयार होर्णार नाही. ‘स वै 
य क्तो ऽ थवा पश  :’ असेच त्याच्याबद्दल म्प्हर्णाव ेलागेल. अशा प्रवचारसरर्णाच्या लहदंूच्याप ढे १९७० सालात 
अस्पृशयानंा लहदू व राज्यकते कसे वागप्रवतात याचा नम ना मी येथे ठेवीत आहे. 
 

SHOCKING 
 

India has its own version of aprtheid. Harijans in some parts of Madhya Pradesh have 
complained that they were prevented from voting in local election under dire threats of 
punishment. Even the few harijans who manage to get themselves elected are often made to 
sit separately at panchayat meetings, and now comes the report from a village near Patiala, 
where the panchayat has segregated the houses of harijans by putting up a barbed wire–
fence around them. 
 

The kind of idiocy can be combated in only two way : Either the state governments 
withdraw aid frome all panchayats which practice untouchabitity in any form or harijans are 
encouraged, to stand up for their rights and district officials come to their aid The main 
responsibility here is that of the secular parties which have failed to come to make common 
cause with the harijans. A study team of the new congress has just completed a survey of 
harijans disabilities in Punjab. There is no point in collecting data if the bill to act is not there 
(The Tims of India, 28–3–70 current topics, p. 8) 
 

दप्रक्षर्ण आप्रिकेत गोरे लोक तदे्दशीय काळ्या लोकानंा रसातळाला नेण्यासाठी जे उपाय योजतात 
ते ‘अपरथीड’ (Aparthied) या नावाने वर्णगदे्वषावर उभारलेले असतात. भारतातील ‘अपरथीड’ काहीसे 
प्रनराळेच आहे. मध्यप्रदेशातील हप्ररजनानंी अशा तिारी केलेल्या आहेत की, सवर्णग लहदू हप्ररजनानंा 
मतदान करू देत नाही. कोर्णी हप्ररजन मतदानाचा हक्क बजावण्यास धजला तर सवर्णग लहदू त्याचा सवग 
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बाजंूनी छळ करतात. त्याम ळे त्या गावात राहरे्ण प्रजप्रकरीचे होते. जे हप्ररजन ग्रामपंचायतीत प्रनवडून येतात, 
त्यानंा पंचायतीचे अप्रधकारी पंचायतीच्या इमारतीबाहेर बसण्यास भाग पाडतात. पप्रतयाळानप्रजकच्या एका 
गावात ग्रामपचंायतीने हप्ररजनाचं्या वस्तीभोवती काटेरी ताराचें क ं पर्ण घातलेले आहे. या कोंडवाड्यातून 
बाहेर जावयाचे व बाहेरून आत यावयाचे, हे सवर्णग लहदू ठरवतींल त्याचवळेी! या हेतूने हे क ं पर्ण घातले गेले 
होते, हे उघड आहे. सवर्णग लहदंूच्या असल्या समाजघातकी कृत्यानंा आळा घालरे्ण जरूर आहे. (१) प्रापं्रतक 
सरकारानंी अशा ग्रामंपंचायती अगर इतर संस्था यानंा अन दान देऊ नये आप्रर्ण (२) हप्ररजनानंी आपल्या 
हक्काचंी अंमलबजावर्णी प्रार्णपर्णाने केली पाप्रहजे व त्यासाठी सरकारी अप्रधकाऱ्यानंी त्यानंा सहाय्य केले 
पाप्रहजे. धमातीतपर्णाचा झेंडा ज्या राजकीय पक्षानंी हातात घेतलेला आहे त्यानंीही या बाबतीत हप्ररजनानंा 
संपूर्णगतया सहाय्य कराव.े पंजाब प्रातंातील हप्ररजनाचं्या पप्ररर्वस्थतीची पहार्णी करण्यासाठी न्या काँगे्रसने 
एक सप्रमती नेमली होती. प्रतचा अहवाल अजून प्रप्रसद्ध झालेला नाही. हप्ररजनाचें कष्टप्रद जीवन स खी ्हाव े
असे प्रापं्रतक सरकारला वाटत नाही. म्प्हर्णूनच हप्ररजनाचंी प्रदशाभलू करण्यासाठी त्याने चौकशीचा 
डोंबाऱ्याचा खेळ स रू केला. 
 

श्री. जयपाल (प्रदल्ली) याचें २६-४-७० चे पत्र ‘Indian Apartheid’ या नावाने टाईम्प्सच्या २८–४–
७० च्या अंकात (पा. १०) प्रप्रसद्ध झालेले आहे. त्यात ते प्रलप्रहतात की, अस्पृशयावंर ज लूम, जबरदस्ती 
भारतातील सवग प्रातंातं होत असतात, हे सत्य आहे. गेल्या प्रनवडर्ण कीत उत्तर प्रदेशातील अस्पशृय 
मतदारानंा भारतीय िापं्रत-दलाच्या कायगकत्यांनी मतदान कें द्रावर मतदानासाठी जाऊ प्रदले नाही. हा 
प्रकार चालू असताना पोलीस अप्रधकारी व मतदान कें द्रावरील अप्रधकारी डोळ्यावंर कातडे ओढून 
मख्खपरे्ण द सऱ्या प्रदशाकंडे पहात होते ३२) वरील काही स्तंभातूंन सवर्णग लहदंूच्या नीच मनोवृत्तीची जी 
उदाहररे्ण मी प्रदलेली आहेत, त्यावर कळस म्प्हर्णजे भारतातील काही िाह्मर्ण अस्पृशयानंा ज्या शकै्षप्रर्णक व 
नोकरीप्रवषयक सवलती प्रमळतात, त्या आपल्या म लानंा प्रमळा्यात म्प्हर्णून आपले प त्र अस्पृशयानंा प्रत्येक 
वषांच्या मे व जून मध्ये दत्तक देतात व सरकारी सवलती प्रमळप्रवतात. या दत्तकप त्राचें प्रशक्षर्ण चालू असता 
त्याचें दत्तक प्रपताजी सदर िाम्प्हर्णाचे अंगर्ण झाडून त्याचं्या प्रशळ्यापाक्या त कड्यावर जगत असतात. (हे 
दत्तकप त्र प्रशक्षर्ण संपल्यानंतर नोकरीत प्रशरतील व नंतर िाह्मर्ण म्प्हर्णून प्रमरवताल, हे काय सागंायला 
हव?े) या संबधंीची काही उदाहररे्ण राजस्थान-मध्यप्रदेश आप्रर्ण उत्तरप्रदेश येथील काही भागात नजरेस 
आली. त्याबद्दल प्रशड्य ल्ड कास्टस अॅंड प्रशड्यूल्ड राईब्स, प्रदल्ली, याचं्या नजरेस हा िाह्मर्णी अत्याचार 
आर्णनू प्रदला व त्याबद्दल योग्य ती कायदेशीर उपाय योजना करा, असे कप्रमशनरसाहेबानंा स चप्रवले. 
कप्रमशनरसाहेबानंी भारत सरकारच्या कायदेखात्याकडे हे प्रकरर्ण पाठप्रवले. सदर खात्याने 
कप्रमशनरसाहेबानंा सल्ला प्रदला की, ही दत्तक प्रकररे्ण कायदेशीर रीतीने झाली असतील तर त्या बाबतीत 
सरकारला काही करता येत नाही. ही बाब कप्रमशनसाहेबांनी १९६७–६८ च्या आपल्या अहवालात नमूद 
केलेली आहे. ती अशी : 
 

CHAPTER 7 
 

List of scheduled castes and sheduled Tribes (Articles 341 and 342) 
 
73  The University grants commission brought to the notice of this office a press report 
indicating that some students in Delhi had successully bypassed the admission rules of 
professional and arts colleges, by taking recourse to the law of adoption, by getting 
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themselves adopted by scheduled castes, to enjoy concessions granted to scheduled caste 
students The University grants commission also stated that the persons concerned 
possessed certificates from competent authorities, authorised by the ministry of home affairs 
in this behalf, as proof that they belonged to the scheduled castes. The commission, 
therefore, requested this office to consider law it could be ensured that only genuine 
candidates got concessions intended for scheduled castes. The matter was taken up with the 
Department of social welfare for obtaining legal advice. 
 

And the advice given is that the legal status of a high caste child adopted by a 
scheduled caste family would make him eligible to treatment as a member of the adopters 
cast if the adoption satisfies the conditions laid down in the Hindu Adoption and Maintenance 
Act, 1956. In the case of the scheduled tribes, however, the said enactment does not apply 
and the guiding factor in such cases will be whether the customs of the concerned tribe 
permit the adoption of a nontribed into the tribe and whether the particular adoption in 
question is covered by the customs.” 
 

(Report of the commission for scheduled castes & sheduled tribes, 1967-68, Vols Ⅰ 
& Ⅱ, page 33, Seventh Report.) 

 
या िाह्मर्णी कायदेशीर अत्याचारासंबधंी वतगमानपत्रातूंन, हप्ररजन सेवक संघ अगर दप्रलताचं्या 

सेवबेद्दल हंबरडा फोडर्णाऱ्या व सरकारी मप्रलदा मटकावर्णाऱ्या संस्था याचं्याकडून प्रनषेधाचे सूर 
उठवल्याचे प्रप्रसद्ध झालेले नाही. खासदार श्री. बाबूराव पटेल यानंी या बाबतीत िाह्मर्णी पोटभरू वृत्तीवर व 
सवर्णग लहदंूच्या प्रहजडेपर्णावर सपाटून कोरडे ओढलेत. ते असे– 
 

Synthetic Harijans of India. 
 

For the first time in several thousand years, harijans are in special demand. In fact, 
brahmins and caste hindus, who have inflicted a million tortures on our poor and helpless 
harijans through milleniums of wicked caste history, are now willingly ‘adopting’ harijan 
fathers in many states of the country. 

 
This adoption is neither a penitential measure on the part of caste hindus nor is it an 

act of long delayed justice to our poor harjans. It is purely a temporary and fraudulent 
measure of selfish interest by the caste hindus. It is just another dirty trick which the caste 
hindus are playing upon the poor and helpless harijans when they adopt the harijans as 
‘Fathers’ for their own Brahmin sons. 

 
In Rajastan and Madhya Pradesh, aodption ceremenies, in which scions of brahmin 

families like sharmas; Varmas, Shuklas, Vajpeyees, Chaturvedis etc. are given in adoption to 
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harijan families of some Jatavs or Solankis, usually take plece by the score, in the months of 
May and June every year. 

 
People wonder whether there is really a change of heart on the part of the caste 

hindus, whether they have really decided to embrace the harijans as their long last brothers, 
whether they have really reconciled themselves to the truth that harijans have the same flesh 
and blood as the caste hindus, whether they have at last stumbled upon the historical truth 
that in the vedic times there was no untouchability and no separation between man and man. 

 
Whenever hariajans hear of some such ‘adoption’ ceremony in their own town they of 

ndly permit their minds to speculate in such optimistic thoughts and actually see a new sun 
rising for them on their old horizon of sufferings. 

 
But when they attend the ‘adoption’ ceremony they find the harijans servant to be 

‘adopted’ as the ‘father’ for the brahmin son of the family still sweeping the verandah and 
cleaning utensils even which a fraudulent ‘adoption’ ceremony is being performed with the 
son sitting before the sacriflcial fire all by himself and reciting some unitellegible ‘mantras’ in 
Sanskrit. 

 
Then slowly and painfully the real purpose of the ‘adoption’ ceremony leaks out when 

18 years old Shyama Charan Shukla previonsly a Brahmin boy, appears as Shyama Charan 
Jatav, the son of Bhure Lal Jatav - a “chamar” [untouchable] by caste – in the application 
form submitted for admission to the local medical college. 

 
This miracle of a brahmin boy suddenly acquiring a legally adopted harijans father is 

performed by our secular state which under Article 46 of our constitution directs that ‘the 
state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker 
sections of the people and, in particular, of scheduled castes and the scheduled tribes and 
shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. 

 
Every educational institution in the country has a certain fixed quota of admissions 

reserved for the harijans students. But our harijans are poor and helpless, too poor and too 
helpless to help themselves by educating their children. Millions of harijans children do not get 
even primary education, leave alone any higher education. Our harijans never have enough 
money even to satisty half their hunger. To such people, education is a luxury which they can 
not afford. No one in the hindu society wants to help these poor and helpless harijans to 
improve their conditions of life. On the contrary they are kicked down and kept down by caste 
hindus in varions wicked ways. 
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In persuance of artical 46 of the constitution, laws have been enacted to protect the 
interests of the harijans and to give them a fair deal in life, but all these laws have to be 
enforced by caste hindus who are in charge of administration. These high caste bastards 
never enforce the laws for the benefit of the harijans, even if they see harijans tied to the stake 
and burnt alive. 

 
And now the Brahmins of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and other 

states - the shrewd old bones of opportunism – are robbing the harijans, even of their 
statutory right of admission into educational institution by persuading the harijans to ‘adopt’ 
brahmin boys as their sons, merely to get admissions into the colleges for these brahmin 
sons. Harijans group of eternally hungry people - are thus selling their names and ‘parentage’ 
to the brahmins and high caste landlods. 

 
This demonical misuse of artical 46 of the constitution by fabricating synthetic harijans 

overnight must be immedately stopped by a penal law punishing all those involved in the 
fraud. All educational institutions must be severely punished for aiding and abetting the cause 
of Artical 46. (Mother India, 1970, p. 8-10) 

 
खासदार श्री. सूरजभान यानंी या प्रकरर्णाचा स्फोट लोकसभेत केला व या द ष्ट्कृत्यानंा संपूर्णग आळा 

घालण्यासाठी लोकसभेत Hindu Adoption Act or Reservation usurpation, Act “हा कायदा 
माडंण्याचा मनोदय ‘upright’ (spokeman of the oppressed, suppressed and depressed, South 
Avenue, New Delhi’) या आपल्या इंग्रजी पाप्रक्षकात १ नो्हेंबर १९७० ला जाहीर केला. हा कायदा के्हा 
मंजूर होईल व झालाच तर त्याची अंमलबजावर्णी काटेकोरपर्णाने होईल की नाही, याबद्दल शकंा वाटते. 
श्री. सूरजभान यानंी ‘upright’ या पाप्रक्षकात (१–११–७०, पा. १–७) एक उदाहरर्ण प्रदलेले आहे. जलाग 
मोहल्ला, मसप्रजद नजीक जोधपूर (राजस्थान) येथील श्री. श्री. धार प रोप्रहत, हा िाह्मर्ण तरुर्ण आय्. ए. 
एस. परीके्षत दोनदा नापास झाला. त्यानंतर त्याची वयोमयादा सपंली. मग त्याच्या वप्रडलानंी त्याला 
त्याचं्या शतेात कामगार म्प्हर्णून असलेल्या श्री. गोलवद जाटव या अस्पृशयाला जानेवारी १९६९ मध्ये दत्तक 
म्प्हर्णून प्रदला. तो जाटव ३६ वषांचा व त्याचा दत्तकप त्र प रोप्रहत हा २७ वषांचा. दत्तक गेला तरी तो आपल्या 
मूळच्या वप्रडलाकंडे रहात होता. त्याचा दत्तक प्रपता जाटव हा शतेात झोपडीत रहात होता. धार जाटव 
याला हप्ररजन जातीचा म्प्हर्णनू सप्रटिंप्रफकेट प्रमळाले. तो प न्द्हा आय. ए. एस. च्या परीके्षला (िमाकं ६८१९) 
बसला आप्रर्ण त्याची प्रनवड यू. पी. एस. सी. ने मध्यवती सरकारच्या क्लास एक च्या राखीव जागेसाठी 
२०–५–७० ला केली तो सध्या नोकरीस हप्ररजन म्प्हर्णून आहे. पर्ण त्याची पत्नी व दोन म ले िाह्मर्ण म्प्हर्णून 
आहेत. तो त्याचं्याबरोबर राहातो. त्याचा दत्तक प्रपता कोठे तरी पसार झालेला आहे. 
 
३३  अस्पृशय समाजाचे १९३५ च्या पूवग काळातील हजारो वषग आप्रर्ण नंतरच्या ३०–३५ वषांच्या 
काळातील जीवन मार्ण सकीला पारखे झालेले होते. या पाश्वगभमूीवरून प्रवचार केला तर डॉ. आंबेडकरानंा 
धमांतराची घोषर्णा १३–१०–१९३५ रोजी कररे्ण भाग पडले, हेही वाचकानंा मान्द्य कराव ेलागेल या सवग 
ऐप्रतहाप्रसक पापाचें धनी नरपशू सवर्णग लहदू लोक आहेत. हे सत्य खोडून काढण्याचे जे कोर्णी प्रयत्न 
करतील ते सत्य इप्रतहासाचे मारेकरी होत. वैप्रदक काळातील िाह्मर्णी बौप्रद्धक माजोरीपर्णा म्प्हर्णजे वदेादी 
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गं्रथ श द्राप्रतशदू्र यानंा वज्यग म्प्हर्णून या वगांना अज्ञानाधंकारात ठेवले. रामायर्ण, महाभारत काळातंील त्याचें 
पाप म्प्हर्णजे श द्राप्रतशदू्र हे श्रेष्ठ तै्रवर्मर्णकाचें दास, दासान दास म्प्हर्णून त्यानंा हीन र्वस्थतीत गाडून टाकले. 
मध्य य गात व त्यानंतरच्या काळात श द्राप्रतशदू्र यानंा िाह्मर्णी वचगस्वाने अगदी रसातळाला नेले. छत्रपती 
श्रीप्रशवाजी, महात्मा गाधंी याचं्या स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या काळात श द्राप्रतशूद्रानंा स्वाप्रभमान नसतो, स्वातंत्र्याची 
आस नसते आप्रर्ण राजकारर्ण हे फक्त तै्रवर्मर्णकाचीच खास प्रमरास अशी अप्रलप्रखत आज्ञा श द्राप्रतशदू्राचं्या 
डोक्यावर लादली ती िाह्मर्णी वचगस्वाने. डॉ. आंबेडकरानंी प्रिप्रटश राजकत्यांचा आश्रय घेऊन अस्पृशयाचंी 
सवांगीर्ण स धारर्णा घडवनू आर्णताना स्वाप्रभमान व राष्ट्राप्रभमान यानंा संपूर्णगतया साभंाळले. तरी िाह्मर्णी 
वचगस्वाखाली गोगलगाय झालेल्या तै्रवप्रर्णिंकानंी यानंा राष्ट्रद्रोही ठरप्रवले. साराशं, या लोकानंी प्रनरप्रनराळ्या 
काळात प्रनरप्रनराळी काररे्ण दाखवनू अस्पशृयानंा ग लामप्रगरीच्या खातेऱ्यात दडपून टाकले. हे लोकही 
आपली वप्रडलोपार्मजत परंपरा प ढेही अशीच चालवतील. ते्हा त्याचं्यापासून दूर रहारे्ण हा एक अस्पशृयाचं्या 
उन्नतीचा मागग होय, हे आबंेडकरानंी ओळखले. म्प्हर्णनू त्यानंी धमांतराची घोषर्णा (१३–१०–१९३५) केली. 
या धमांतराच्या चळवळीचा इप्रतहास मी चप्ररत्रखंड ६ व ७ यातं प्रदलेला आहे. तो आबंेडकराचं्या चळवळीचा 
अभ्यास करर्णाऱ्यानंा उपय क्त ठरेल, अशी माझी खात्री आहे. 
 
३४  महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रर्ण संस्कृप्रत मंडळ, सप्रचवालय, म ंबई ३४ या संस्थेने सहा्या खंडाच्या 
प्रकाशनासाठी अन दान प्रकाशकानंा प्रदले याबद्दल मी प्रतचे हार्मदक आभार मानतो 
 
३५  ती. लक्ष्मर्णशास्त्री जोशी २५–१–१९०१ यानंी १९६८ च्या मे मध्ये मला बोलावनू घेऊन मी चप्ररत्र 
लेखनासाठी जे श्रम केले त्याबद्दल गौरवपर उद् गार काढले. त्यानंी मला त्याबाबतीत मागगदशगनपर काही 
सूचनाही केल्या. मी त्याचंा ऋर्णी आहे. 
 
३६  इर्वन्द्स्टटू्यट ऑफ् प्रहस्टॉप्ररकल स्टडीज, कलकत्ता, या संस्थेतफे तीन भागात प्रप्रसद्ध होर्णाऱ्या 
प्रडक्शनरी ऑफ् नॅशनॅप्रलस्ट बायोग्राफीज या गं्रथासाठी महाराष्ट्रातील ५६ व गो्यातील १४ स्वातंत्र्य 
सैप्रनकाचंी अल्पचप्ररते्र प्रलप्रहण्यासाठी मी १९६६ ते १९७० (एप्रप्रल) च्या दरम्प्यान कामे करीत होतो. ते्हा 
अनेक प्रवद्वानाचं्याकडून माप्रहती गोळा करण्यासाठी मी त्यानंा पते्र पाठप्रवली आप्रर्ण त्याचं्या म लाखती 
घेतल्या. प रे्ण प्रवद्यापीठाचे क लग रू तीथगरूप महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार (५–८–१८९०) यानंा मी 
प ण्याला जाऊन भेटलो व पते्रही पाठप्रवली. २४–१–१९६९ चे त्याचें प ण्याहून जे मला पत्र आले त्यात 
त्यानंी आपर्ण आंबेडकर चप्ररत्राचा प्रचंड उद्योग हाती घेतला आहे. शक्य तर म ंबईस आपर्णाकडे याव ेअसे 
मनात आहे, अशी इच्छा प्रदर्मशत केली. ते म ंबईस कधी येर्णार आहेत या सबंंधीची चौकशी करर्णारे पत्र मी 
त्याचं्या खाजगी प्रचटर्णीसानंा प्रलप्रहले. ते्हा त्यानंी मला उत्तर ६–२–६९ ला प्रदले व त्यात त्यानंी ख लासा 
केला. “मला कोर्णी प्रचटर्णीस नाही. जे्हा प्रवद्यापीठात होतो ते्हा तेथील सेवकाचंा उपयोग होई. कारर्ण 
तेथे क लग रूच्या प्रदमतीला असा सेवकवगग – बंगला गाडीची तरतूद होती. काम अगदी प्रनवेतन. मी स–
वतेनी लागलो न्हतो व माझ्यावळेी ते पदही स–वतेनी झाले न्हते. इतरत्र सवग स–वतेनी आहेत, तसेच 
प ण्यासही होईल. आताचा य गधमगच तसा आहे. मी प्रश. प्र मं. मधून प्रनवृत्त झालो. १९३५. त्यावळेी प्रनवृत्ती 
वतेन रु ७० दरमहा. पूवी शाळेचे माप्रसक वतेन १४०. त्यापूवीं १००, त्यापूवी ७५. प स्तकावरील धूळही मीच 
४–६ मप्रहन्द्यानंी व वषा दोन वषांनी झाडतो. आता ते होत नाही. मी आपला सवग संभार प्रश. प्र. मं. स देऊन 
टाकला आहे.” मी हा मजकूर येथे देत आहे, त्याचा हेतू एवढाच की, ती. पोतदार यानंी स्वावलंबी व 
स्वाथगत्यागी जीवन ्यतीत केले, याची जार्णीव न्या प्रपढीला ्हावी. मी त्यानंा ६–३–६९ ला माझ्या घरी 
आर्णले. ६ ते १८ खंडाचे माझे हस्तप्रलप्रखत ते पहावयास मागतील अशी माझी अटकळ होती. बोलण्याच्या 
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ओघात व अन्द्य प्रठकार्णी कायगिमाला वळेेवर उपर्वस्थत होण्याची घाई असल्याम ळे त्यानंी हस्तप्रलप्रखत 
पहाण्याची इच्छा दाखप्रवली नसावी. मात्र त्यानंी असे उद् गार काढले की, मी जे आंबेडकराचें चप्ररत्र 
प्रलप्रहलेले आहे, तो सामाप्रजक, धार्ममक व राजकीय चळवळीचा साधार इप्रतहास आहे व तो भावी प्रपढ्ानंा 
मागगदशगक होईल. या त्याचं्या उते्तजनपर आशीवादाबद्दल मी त्याचंा आभारी आहे. 
 

प्रबोधनकार ती. केशवराव सीताराम ठाकरे (१७–९–१८८५) यानंी मला पत्र पाठवनू बोलावनू 
घेतले. माझी पत्नी, सवगश्री धों. गो वाघमारे, प्रनवृत्ती धों. भडंारे आप्रर्ण दोन गृहस्थ यानंा घेऊन कलानगर, 
बादं्रा येथे १–३–७० ला सधं्याकाळी मी त्यानंा भेटलो. त्याचें पाप्रक्षक ‘प्रबोधन’ मी १९२२ पासून वाचत 
होतो. त्याचें सवग गं्रथही मी वाचलेत. जाप्रतभेद, सामाप्रजक स धारर्णा वगैरे प्रशनावंरील त्याचंी प्रवचारसरर्णी 
अनेक लेखकानंा मागगदशगक झालेली आहे. त्यानंी माझ्या कायाबद्दल प्रशसंा केली. मी त्याचंा आभारी आहे. 
 

ती. नरहर रघ नाथ उफग  काकासाहेब फाटक (१५–४–१८९३) यानंा मी या प्रास्ताप्रवकाचे 
हस्तप्रलप्रखत श्री. वाघमारे याचं्या माफग त दाखप्रवले. त्यानंी सवग मजकूर वाचून काही सूचना मला प्रलहून 
कळवल्या. श्री. वाघमारे म्प्हर्णाले, काका आजारी असतानाही त मचे प्रास्ताप्रवक त्यानंी संपूर्णग वाचले. मी 
त्यानंा त्रास प्रदला याची मला जार्णीव झाली. त्याचंी क्षमा मागण्यासाठी मी त्यानंा पत्र प्रलप्रहले. त्याला 
त्यानंी जे उत्तर पाठप्रवले आहे, ते मला हृद्य वाटले. म्प्हर्णनू मी येथे उद् धृत करीत आहे. 
 

 ॥ श्री ॥ म ंबई ४, नवीन भटवाडी, 
  िॉस लेन. 
  ता. ११–३–७० 
 
श्री. चा.ं भ. खैरमोडे यासंी 
 

कृ. सा. न. प्रव. प्रव. 
 

आपले ता. १० चे पत्र वाचले. ते पाहून मलाही खेद झाला. मला तसदी प्रदली, ही कल्पना खेदास 
कारर्ण झाली. आपले लेखन वाचण्याची व त्याबद्दल मला योग्य वाटल्या त्या सूचना करण्याची जी संधी 
प्रमळाली प्रतच्या योगाने मला एक प्रकारचे समाधान झाले. आपर्ण एक फार मोठे व भावी प्रपढ्ाचं्या दृष्टीने 
अत्यंत उपय क्त असे प्रचंड लेखन कायग चालप्रवले आहे. त्याला सल्लामसलतीच्या रूपाने अत्यल्प हातभार 
लावण्याची सधंी मला लाभरे्ण हे भाग्य आहे. त्याची तसदी कोर्ण मानील? प्रनदान मी तरी या भावनेचा नाही. 
कळाव ेही प्रवनंती. 
 
 आपला स्नेहकाकं्षी, 

न. र. र्फाटक 
 

या सहा्या खंडातील प्रकरर्णातं आप्रर्ण प्रास्ताप्रवकात मी जो मजकूर घातलेला आहे व जी मते 
प्रगट केलेली आहेत, त्याबद्दल मी सवगस्वी जबाबदार आहे. 
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या खंडात मी जी माप्रहती प्रदलेली आहे ती जमा करण्यास मला सवगश्री यशवतंराव भीमराव 
(भयै्यासाहेब) आबंेडकर, पद्मश्री श्री. भाऊराव गायकवाड, श्री, दत्तोबा सतंराम पवार, प. वा. श्री. रावबा 
ठेंगे, प्रव. गो. खोबरेकर, डॉ. प्रवठ्ठल रामचंद्र भसूरथ (M. B. B. S. M. R. san 1 माजी चीफ मेप्रडकल 
ऑप्रफसर, म ंबई म्प्य . शाळा, फेलो, प्रसप्रनयर प्रशक्षक, ग्रॅंट मेप्रडकल कॉलेज म ंबई, म ंबई य प्रन्हप्रसिंटी 
लेक्चरर, ग्हनगमेंट स्कॉलर व गोल्ड मेडाप्रलस्ट, म ंबई ८) डॉ. प्रवनायकराव एकनाथ मोरे (M. A., LL.B. 
Ph. D. F.R.S.A. London इंप्रडया हाऊस, ऑल  ड प्रवच, लंडन, डब्लू सी. २,) ग रुनाथ प्रदवकेर, 
बाळासाहेब फाटक, लक्ष्मर्ण केशव गोरे, रामचंद्र केशव लेले, पाड रंग अण्र्णाजी सरवदे (म ंबई प्रवद्यापीठाचे 
पीएच. डी. चे प्रवद्याथी) नामदेव ज्ञानोबा काबंळे, (गोखले अथगशास्त्र संस्था, प रे्ण) पी. एच्. डीचे प्रवद्याथी 
कृष्ट्र्णराव नारायर्णराव कदम, डॉ. रा. बा. मोरे व सौ. कमलाबाई मोरे, धों. गो. वाघमारे, राघू गेर्णूजी 
खंडागळे, नानासाहेब भाऊसाहेब पाटील (बोरगावंकर), कोंप्रडबा रखमाजी पोळ (पलरचे प्रज. प रे्ण) आप्रर्ण 
म ंबई प्रवद्यापीठ ग्रथालय, सप्रचवालय गं्रथालय, मराठी गं्रथ संग्रहालय, केसरी मराठा गं्रथसंग्रहालय (प रे्ण), 
ग्हनगमेंट ऑफ इपं्रडया, नॅशनल लायिरी, बेल्वडेेर, कलकत्ता २७, (collection of 5000 letters of Sir Tej 
Bahadur Sapru and correspondence of political leaders of India with him, donated to the 
National Library by his, son, shri P. M. Sapru.) दी टाईम्प्स ऑफ इंप्रडया लायिरी, म ंबई १, ग्हमेट 
रेकॉडग ऑप्रफस, सेंरल लायिरी, म ंबई आप्रर्ण म ंबई कायदे मंडळ गं्रथालय याचें अप्रधकारी आप्रर्ण कमगचारी 
यानंी मला परोपरींनी सहाय्य केले. याबद्दल मी या सवांचे मनःपूवगक आभार मानतो. 
 
४१  बाबासाहेबाचें लेख ज्या ज्या प्रकाशनामंध्ये प्रप्रसद्ध झालेले वाचकानंा होते, ते उपलब्ध करून 
देण्याची माझी इच्छा आहे. ते लेख पूवीच्या खंडात मी प्रदलेले आहेत. या खंडात ‘Caste and conversion’ 
हा बाबासाहेबाचंा १९२६ चा लेख मी पप्ररप्रशष्ट १ मध्ये देत आहे. तो लेख प्रमळप्रवण्याचा मी गेली प्रकत्येक वषें 
प्रयत्न करीत होतो. श्री. राघू गेर्णूजी खडागंळे व श्री. धों. गो. वाघमारे यानंी डॉ. प्रव. रा. भसूरथ 
याचं्याकडून तो मला प्रमळवनू प्रदला. श्री. खडागंळे यानंी त्या लेखाची प्रत तयार केली. मी त्या प्रतघाचंा 
फार आभारी आहे. 
 
४१  हा सहावा खंड मी राजषी श्री. छत्रपती शाहू महाराज, कोल्हापूर यानंा अपगर्ण करीत आहे. फोटो 
मला प्रबोधनकार ती. केशव सीताराम ठाकरे याचं्याकडून प्रमळाला. बाकीचे तीन फोटो मला प राप्रभलेख व 
प रातन प्रवभाग, महाराष्ट्र राज्य म ंबई १, याचं्याकडून प्रमळाले. 
 

बह जन समाजाच्या मानप्रसक, धार्ममक व सामाप्रजक ग लामप्रगरीची शृखंला तोडून त्या समाजाला 
मार्ण सकीचे स्वाप्रभमानाचे जीवत जगता याव े म्प्हर्णून राजषींनी प्रिप्रटश साम्राज्याच्या अप्रधकाऱ्याचं्या 
धमकावण्यानंा न ज मानता चळवळीसाठी राज्यत्याग करून या समाजाची सेवा करण्याचे जे बारे्णदार 
प्रनवदेन सदर अप्रधकाऱ्यानंा पाठप्रवले होते, ते मला प्रमळाले नाही. ते मी या खंडात देर्णार होतो. त्या 
प्रनवदेनात महाराजाचं्या उदार, प्रनभगर थोर अंतःकरर्णाचे प्रचत्र स्पष्टपरे्ण वाचकानंा प्रदसून आले असते. या 
प ढील खंड महषी प्रव. रा. लशदे, औधंचे माजी महाराज श्रीमंत भवानराव श्रीप्रनवासराव पतं, कमगवीर 
भाऊराव पाटील वगैरे ्यक्तींना अपगर्ण करर्णार आहे. 
 

डॉ. प्रवनायकराव एकनाथ मोरे, इंप्रडया हाऊस, ऑल  ड प्रवच, लंडन, डब्लू. सी. २ आप्रर्ण श्री. 
यशवतंराव मोतीराम प्रबजये, १४, पाटगस डाऊन ॲ्हेन्द्य,ू गोल्डसग ग्रीन, लंडन, एन्. डब्लू ११, हे प्रत्येकी 
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१०५ रु. पाठवनू पर्वब्लकेशन कप्रमटीचे सभासद झाले. या प्रतघाचें मी आभार मानतो. अशा वगगर्णीचा उपयोग 
प्रकाशक छापखान्द्याचे पैसे देण्यासाठी करतात. 
 

प्रमस एलेनार झेप्रलयट, या अमेप्ररकन प्रवदूषीला १९६८ च्या प्रारंभी पेप्रनप्रसल्वीप्रनया (अमेप्ररका) 
प्रवद्यापीठातफे पीएच्. डी. पदवी प्रमळाली. डॉ. आंबेडकर व अस्पृशय समाजाच्या प्रवमोचनाचा इप्रतहास या 
प्रवषयावर त्यानंी प्रबधं प्रलप्रहला होता. या प्रबधंासाठी त्यांनी भारतात प्रफरून माप्रहती गोळा केली होती. 
दस्तऐवज, कात्ररे्ण, वतगमानपत्राचं्या फायली वगैरे साम ग्री मी म ंबई प्रवद्यापीठात ठेवली होती. प्रतचा त्यानंा 
प्रबंध तयार करताना प्राम ख्याने उपयोग झाला. त्या आंबेडकराचें राजकीय चप्ररत्र अमेप्ररकेत लवकरच 
प्रप्रसद्ध करर्णार आहेत, असे समजते. मी म ंबई प्रवद्यापीठाच्या गं्रथालयात जी आंबेडकर चप्ररत्राची साम ग्री 
ठेवलेली आहे; प्रतचा उपयोग करून आर्णखी दोन प्रवद्याथ्यांनी पीएच्. डी. पदवी प्रमळप्रवली. न्द्यूयाकग च्या 
प्रमशन कॉलेजच्या प्राचायग मदर प्रफस्के (वय ६४) यानंीही म ंबई प्रवद्यापीठात सदर साम ग्रीचा अभ्यास केला. 
त्या न्द्ययूाकग मध्ये डॉ. आंबेडकर याचं्यावर लवकरच गं्रथ प्रप्रसद्ध करीत आहेत. 

 
या खंडाची म द्रर्णप्रत डॉ. क . मंदाप्रकनी पावसकर (एम्. डी. प्रवद्याथी) सवगश्री नामदेव गोधाजी 

भालेराव, (एल . एल . एम्.) राजारात थोरात, अरुर्ण तात्याराव भालेराव, सीताराम केशव कडलाक, क . 
रंजना धाकूजी खंडागळे, राघ गेनूजी खंडागळे, सौ. भागीरथी राघू खंडागळे, स धाकर वाघमारे, प्रल्हाद 
नामदेव चेंदर्णकर, यशवतं प्रभवा काबंळे यानंी तयार केली. सवगश्री भालेराव याचंी मातोश्री आजारी 
असताना आप्रर्ण थोरात हेही आजारी असताना या दोघानंी रात्री जामररे्ण करून ‘म र्वक्त कोन पथे?’ हे 
प्रकरर्ण म ळातून प्रलहून काढले. 
 
४७  डॉ. आबंेडकर एज्य केशन सोसायटी, पर्वब्लकेशन कप्रमटी, म ंबई १३, या संस्थेने आबंेडकर 
चप्ररत्राचे खंड ४ (१९३६) व खंड ५ (१९६८) आप्रर्ण खंड १ (प्रद्वतीय आवृत्ती १९६८) हे चार गं्रथ (पाने 
११६४) प्रप्रसद्ध केले; ते्हा संस्थेच्या कायगकत्यांनी रातं्रप्रदवस प्रजवापाड मेहनत केली. प्रस्त तचा सहावा 
खंड प्रप्रसध्द करण्यासाठी त्यानंी आपले प्रयत्न प्रकत्येक मप्रहने चालू ठेवले. हा खंड १४ एप्रप्रल १९७० ला 
प्रप्रसद्ध करण्याचे त्याचें अपप्ररहायग कारर्णाम ळे यशस्वी झाले नाहीत. माझ्या शारीप्ररक द बगलतेम ळे मला या 
खंडाची म प्रद्रते पप्रहल्यापासून तपासरे्ण शक्य नसल्याम ळे ते काम श्री. नाना अभ्यंकर यानंी केले. म प्रद्रताचा 
प्रत्येक फॉमग मप्रशनवर जाण्याच्या अगोदर श्री. घों. गो. वाघमारे व श्री. राजाराम थोरात हे मला घरी आर्णून 
दाखवीत असत व नंतर छापण्यास परत नेत असत. या सवांनी आप्रर्ण ससं्थेच्या इतर कायगकत्यांनी या 
खंडाच्या प्रकाशनासाठी फार त्रास घेतला. त्याचें मी आभार मानतो. 
 
४८  माप्रहतीने पप्ररपूर्णग असलेले याप ढील आठ खंड (पान स मारे ६ हजार) अद्याप प्रप्रसद्ध ्हायचे 
आहेत. या खंडातून बाबासाहेबाचें प्रचंड कायग आप्रर्ण उत्त गं ्यर्वक्तत्व याचें सम्प्यक् दशगन वाचकानंा होईल. 
 
४९  बाबासाहेबाचं्या चप्ररत्राचे पाच खंड आतापयिंत प्रप्रसद्ध झाले आहेत. त्यातूंन मला पैसे प्रमळालेत 
असा गैरसमज पसरल्याचे मला प्रदसून आले. या सवग खंडाचं्या प्रकाशकाकंडून मला अद्याप लेखकाचा 
मोबदला म्प्हर्णून एक पैसाही प्रमळालेला नाही. सरकारी अन दान प्रमळाले, ते छपाईच्या खचासाठी. हा 
गैरसमज दूर ्हावा, म्प्हर्णूनच मी ख लासा इथे म द्दाम करीत आहे. 
 
 चा.ं भ. खैरमोडे 
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 १४७ अ, लहदू कॉलनी, 
 दादर, म ंबई १४. 
 ता. १४–४–७० 
 
 
ता. क. 
 

मी प्रदनाकं ६ ते ३० मे १९७१ च्या काळात तळवलकर नप्रसिंग होम, लहदू कॉलनी येथे 
हृदयप्रवकाराच्या आजाराने पडून होते. ते्हा ज्या प्रमत्रानंी मला भेटून श भेच्छा प्रदर्मशत केल्या, त्याचंा मी 
आभारी आहे. मला मात्र त्यावळेी वाटत होते की, खंड ६ ते १८ मला प्रप्रसद्ध झालेले पहावयास प्रमळर्णार 
नाहीत. याही आजारात डॉ. नी. ग. तळवलकर आप्रर्ण नेत्रप्रवशारद डॉ. प्रव. श.ं तळवलकर यानंी मला 
प नजगन्द्म प्रमळवनू प्रदला. त्याचें ऋर्ण फेडता येरे्ण शक्य नाही. 

 
या आजारात व त्यानंतर मला म प्रद्रते तपासावयास शक्य झाले नाही. हे प्रकचकट काम श्री. ना. गो. 

भालेराव, एल . एल . एम्. यानंी केले. या सवग लोकाचें मी आभार मानतो. 
 
 चा.ं भ. खैरमोडे 

१–११–७१ 
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डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर 
चणरत्र 

 
खंड सहावा 

 
प्रकरि १ ले 

 
महापणतव्रतेचे णनवाि 

 
गोलमेज पप्ररषदाचें कायग, गं्रथाचं्या साम ग्रीची ज ळवाज ळव आप्रर्ण चळवळीतील कटू प्रसंग याचं्या 

कैचीत सापडलेले बाबासाहेब मधून मधून प्रवचार करीत की, आपर्णाला उदर प्रनवाहाचे कायमचे साधन 
काय? बॅप्ररस्टरीच्या प्रॅर्वक्टसमध्ये त्यानंा आशा प्रदसेना. लॉ कॉलेजचे प्रोफेसर म्प्हर्णनू त्यानंा उत्पन्न होते, 
पर्ण ते फारच अप रे. सदर कॉलेजच्या प्रप्रर्वन्द्सपॉलची जागा प्रमळाली तर आपर्णाला बरेच आर्मथक स्थयैग प्राप्त 
होईल आप्रर्ण गं्रथलेखन मनाप्रमारे्ण अखंप्रडतपरे्ण करता येईल, असे त्यानंा वाटे. प्ररॅ्वक्टसकडे त्याचें प्रवशषे 
लक्ष न्हते. या व इतर काही कारर्णामं ळे त्यानंा कायम स्वरूपाचे चागंले उत्पन्न न्हते. प्रत्येक मप्रहन्द्याला 
५–१० नवी प स्तके प्रवकत घेरे्ण, प्रचारासाठी प्रवास कररे्ण, इत्यादी बाबींसाठी त्यानंा खचाला भरपूर पैसे 
नसत; म्प्हर्णून लॉ कॉलेजमध्ये नोकरी करण्याचे त्यानंी ठरप्रवले. लॉ कॉलेजच्या प्रप्रर्वन्द्सपॉलच्या जागेसाठी 
त्यानंी १९३२ साली प्रयत्न स रू केले. पर्ण त्यावळेच्या हायकोटाच्या म ख्य जज्ानंी सरकारला असा इशारा 
प्रदला की, आंबेडकर हे एक राजकीय पक्षाचे व दप्रलत वगाचे प ढारी आहेत. ते्हा त्याचं्याकडे सरकारने 
प्रवश्वासाच्या दृष्टीने पाहू नये, कारर्ण सरकारी महत्त्वाच्या पदावर नेमण्यात येर्णारा मार्णूस हा सरकारच्या 
प्रवश्वासातील मार्णसू असला पाप्रहजे. म ख्य जज्ाने असा खो घातल्याम ळे १–३३–३४ च्या काळात 
बाबासाहेबानंा लॉ कॉलेजच्या प्रप्रर्वन्द्सपॉलच्या जागेच्या बाबतीत यश प्रमळाले नाही. तरीही प्रनराश न होता 
त्यानंी आपले प्रयत्न चालू ठेवले. शवेटी त्यानंा यश प्रमळाले लॉ–कॉलेजचे प्रप्रर्वन्द्सपॉल व पेरी प्रोफेसर ऑफ 
ज्य प्ररसप्रूडन्द्स म्प्हर्णनू त्याचंी नेमर्णूक १ जून १९३५ पासून एका वषासाठी (प्रोबेशनवर) करण्यात आली. 
(ग. नो. इ. डी. नंबर ४३, ता. १६–४–१९३५, बी. जी. जी. एक्स्रॉ ऑर्मडनरी, पाटग १. ग रुवार, ता. १८–
४–१९३५.) ही नेमर्णूक प ढे १ जून १९३६ पासून दोन वष ेवाढप्रवण्यात आली. (ग. नो. इ. डी. नंबर ४३, 
ता. १४–२–१९३६, बी. जी. जी. पाटग १, तारीख २०–२–१९३६, पा. २९५–९६.) परंत  ते संपूर्णग तीन वष े
या पदावर राप्रहले नाहीत. या अवधीत बाबासाहेबानंी लॉ कॉलेजच्या कारभारात अनेक स धारर्णा घडवनू 
आर्णल्या. त्यातं डोळ्यात भरण्यासारख्या दोन स धारर्णा प्रम ख होत. लॉ कॉलेजचे गं्रथालय असाव ेप्रततके 
्यवर्वस्थत न्हते. ते गं्रथालय प्रथमतः त्यानंी आपल्या देखरेखीखाली ्यवर्वस्थत केले व नंतर त्यात 
कायद्यावरील शकेडो गं्रथाचंी भर हळू हळू पडू लागली. लॉ कॉलेज ते्हा फ ल–टाईम कॉलेज न्हते. ते 
तसे ्हाव,े त्याला स्वतंत्र इमारत असावी आप्रर्ण स्वतंत्र रप्रजस्रार असावा, अशी सरकारकडे त्यानंी मागर्णी 
करून ती यशस्वी केली. या कॉलेजचे वगग पूवी एर्वल्फन्द्स्टन कॉलेजमध्ये सकाळी व सायंकाळी भरत असत. 
या कॉलेजची इमारत चचगगेट स्टेशनजवळ बाधण्यात आल्यानंतर हे कॉलेज पूर्णग वळे भरू लागले. 
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बाबासाहेबाचें शकेडो प्रवद्याथीं, वकील आप्रर्ण कायद्याचे प्रशक्षक यानंी आपल्या खाजगी बैठकातूंन, 
सभातूंन आप्रर्ण लेखनातूंन साहेबानंा धन्द्यवाद प्रदले. बाबासाहेबानंी प्रप्रर्वन्द्सपॉल पदाच्या जागेचा राजीनामा 
प्रदल्यानंतर श्री. ए. ए. ए. फैजी याचंी प्रप्रर्वन्द्सपॉल म्प्हर्णून सरकारने नेमर्णूक केली. त्यानंी उस्माप्रनया 
य प्रन्हर्मसटी, हैद्राबाद (डेक्कन) येथे १४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी ‘The teaching of law in Indian 
Universities या प्रवषयावर भाषर्ण केले होते. ते The Law Magazine 1855-1945 Special 90 years 
issue, April 1946’ या माप्रसकात (पा. १ – १६) प्रप्रसद्ध झाले होते. त्यात डॉ. आंबेडकर याचं्या बद्दल 
(त्यानंी पा. ७–८) गौरवपर उद् गार काढलेले होते. ते असे :– 
 

‘In 1936, The Hon,ble Dr. B. R. Ambedkar, my illustrious predecessor as principal, 
Government Law College, Bombay, proposed in his paper ‘Thoughts on the Reform of Legal 
Education in the Bombay Presidency’ a four year course. (1936 Govt. Law Callege Magazine, 
p. 6 – 17) Dr. Ambedkar, himself a student of London and Colombia (U. S. A.) with his wide 
varied experiance of law and life, was a keen student of the methods of legal education. He 
proposed a four year course (p. 10) starting from matriculation, lays down categorically From 
the educationist’s point of view, the study of law requires a study of certain auxiliary subjects 
without which the study of law alone would be an incomplete equipement for the practice of 
the profession, (p. 9). He devides the course into two periods of two years each. For the first 
LL. B., the course would include : 1 Sociology, Psychology 2 Logic and Rhetoric, 3 English, 4 
Contracts, 5 Legal Philosophy Maximus, 6 Constitutional law, 7 Government of India Acts & 
Law of crimes, criminals’ procedure. 
 

वरेूळ येथील स प्रप्रसद्ध लेर्णी पाहण्यासाठी प्रमत्रमंडळीची सहल काढण्याची कल्पना बाबासाहेबानंा 
१९३४ च्या नो्हेंबरमध्ये स चली. या सहलीच्या तारखा ठरवा्यात आप्रर्ण बाबासाहेबानंा अचानकपरे्ण द सरेच 
एखादे महत्त्वाचे काम प्रनघाव,े मग ती तारीख रद्द ्हावी, असा स मारे एक मप्रहना सहलीच्या जमवाजमवीचा 
फासग होत होता. शवेटी एकदाची २४ प्रडसेंबर ही तारीख नक्की ठरली. त्या प्रदवशी सकाळीच दोन लॉऱ्यातूंन 
लोक सहलीला प्रनघाले. त्यातं सवगश्री प्रशवतरकर, आसईकर, प्रधान, कवळी, मडकेब वा, प्रदवाकर पगारे, 
देवजी डोळस वगैरे लोक होते. या दोन लॉऱ्या नाशकाला आल्या व तेथे श्री. अमृतराव रर्णखाबंे, श्री भाद जी 
प्रनकाले वगैरे मंडळी लवचरहून आली. नाप्रशकच्या लोकानंी तोपयिंत म ंबईच्या लोकाचंी जेवरे्ण उरकून 
घेतली व रात्री नगरला म क्काम करण्याचे ठरप्रवले. त्या प्रमारे्ण दोन लॉऱ्या व श्री. रर्णखाबंे याचंी टूलरग, 
नगरच्या रस्त्याला लागल्या. बाबासाहेबानंी आग्रह करून नाप्रशकच्या चार पाच लोकानंा सहलीत सामील 
करून घेतले. त्यात श्री. त काराम बाबूराव काळे, मामलेदार कचेरीतील कारकून, यानंा रजा काढण्यासही 
वाव न देता बाबासाहेबानंी त्यानंा सहलीत समाप्रवष्ट केले. बाबासाहेब रर्णखाबं्याचं्या टूलरगमध्ये बसले. 
गप्पा, प्रवनोद करीत ही मडंळी सूयास्ताच्या स मारास नगरला पोहचली. तेथे श्री. रर्णखाबंे याचें काका 
(मावशीचे यजमान) श्री. रावबा प ंजाजी ठेंगे, काँरॅक्टर याचं्या बंगल्यावर हे सारे लोक उतरले. श्री. रावबा 
ठेंगे याचें म लगे श्री. कृष्ट्र्णराव व भागवत हे पाह ण्याचं्या प्रदमतीस लागले. चहा कॉफीचा कायगिम झाल्यावर 
पत्त्याचंा अड्डा स रू झाला. श्री. रावबानंी नगरच्या य रोप्रपयन क्लबमधील सामानस मान, स्वयंपाकी, वाढपी 
वगैरे भाड्याने आर्णले व जेवर्ण दोन तासाचें आत तयार करप्रवले. प्रचकन प्रबयार्णी, मटर्ण प्रबयार्णी , मटर्णाचे 
इतर प्रकार, िॅंडी, शरेी प्रबयर वगैरे पेये याचंी रेलचेल पाहून व त्याचंा मनसोक्त आस्वाद घेऊन सारेजर्ण 
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झोपी गेले. द सऱ्या प्रदवशीची न्द्याहरी आप्रर्ण प्रवासात लागर्णारी प्रशदोरी याचंीही श्री. ठेंगे यानंी भरगच्च 
तयारी केली. सहलीत भागवत व ठेंगेही सामील झाले. 
 

औरंगाबादला जाताना मध्य गोदावरी नदीत स्नान वगैरे करून खाण्याचा कायगिम उरकून घेण्याचे 
ठरले; पर्ण नदीच्या वाळूत एक लॉरी अडकली. ती परतीरावर नेण्यासाठी सवांनी ढकलण्याठी हात 
लावले, पर्ण ती वाळूतून प्रबलक ल हलेचना. ते्हा साहेब म्प्हर्णाले, “अरे, शोभेचे कपडे काढा आप्रर्ण प्रतला 
खादें द्या” साहेबही लंगोट लावनू खादंा द्यायला तय्यार! इतर खादें द्यायला तयार झालेल्या लोकातं 
बरेचर्णजर्ण हडक ळे व पाप्याची प्रपतरे असलेल्या शरीरयष्टीचे होते; त्याचं्या शरीराबद्दल थोडा प्रवनोद, 
थोडीशी थट्टा करीत साहेबानंी पैलवानासारखे दंड थोपटले व हसत हसत लॉरीला खादंा प्रदला. ते पाहून 
इतरानंीही खादें प्रदले व उचलून प्रतला पैलतीरावर नेऊन ठेवली. मग थट्टा मस्करी करीत स्नानजेवर्णादी 
कायगिम उरकून, सहलवाले औरंगाबादेच्या वाटेस लागले. औरंगाबादेला संध्याकाळी एका 
डाकबंगल्यावर सहलवाले उतरले. बाबासाहेब औरंगाबादेला आल्याचा वृत्तातं समजताच हजारो अस्पशृय 
लोक त्याचं्या दशगनास गेले. तेथील लोकानंी बाबासाहेब व त्याचें सहकारी प्रमत्र याचं्या जेवर्णाची व द सरे 
प्रदवसाच्या प्रवासाची सवग सोय केली. औरंगाबादेतील लोकानंी आग्रह करून बाबासाहेब व त्याचें साथीदार 
यानंा एक प्रदवस पाह रे्ण म्प्हर्णून ठेवनू घेतले. त्यानंी य रोप्रपयन पद्धतीप्रमारे्ण पाह ण्याचं्या खाण्याप्रपण्याचा 
थाट केला. सहलवाले औरंगाबादेहून परत नगरला चौथ्या प्रदवशी पोहचले. श्री रावबा ठेगे यानंी प नःश्च 
पाह ण्यानंा थाटाची मेजवानी प्रदली व बाबासाहेबानंा पोहोचवायला नाप्रशकपयिंत गेले. नाप्रशक येथे त्याचंा 
प्रनरोप घेताना बाबासाहेबानंी त्याचें मनःपूवगक आभार मानले. आभार मानल्यावर ते गप्रहवरून म्प्हर्णाले, 
“त मच्या सारखे लोक मला प्रमत्र म्प्हर्णून प्रमळाले, हे मी माझे भाग्य समजतो.” बाबासाहेबाचंा आवाज 
भावनाप्रतरेकाम ळे सद् गप्रदत झाला. हे दृशय पाहून इतरानंाही गप्रहवरून आले. 
 

सहलवाले म बंईला ३०–१२–१९३४ ला संध्याकाळी परतले. बाबासाहेबानंी श्री. रावबा ठेंगे यानंा 
३–१–१९३५ ला आभारप्रदशगक पत्र म ंबईहून प्रलप्रहले ते असे– 
 
Bhimarao R. Ambedkar Rajgraha, 
 M. A; Ph. D. Sc. New Dadar, 
Barrister - at - Law Bombay 14, 
J. P; M. L C. 2–1–1935 
 
प्रप्रय रावबा, 
 

आम्प्ही सवगजर्ण ता. ३० रोजी संध्याकाळी म बंईस स खरूप पोहोचलो. 
 
आपर्ण व आपल्या घरच्या म लामंार्णसानंी दाखप्रवलेले पे्रम, सवांनी घेतलेला त्रास व केलेला 

पाह र्णचार आम्प्ही कधीही प्रवसरू शकतच नाही. मात्र त म्प्हा ंसवांना आम्प्ही जो त्रास प्रदला त्याची फार लाज 
वाटते. 

 



 
अनुक्रमणिका 

माझा आपल्याला काही उपयोग होण्यासारखा असेल तर करून घेण्यास कचरू नये, असे माझे 
आपर्णासं सागंरे्ण आहे. 

 
आपल्या घरच्या मंडळीस व कृष्ट्र्णराव, भागवत यासं क शल कळप्रवरे्ण. 

 
 आपला कृ. 

भीमराव आबेंडकर 
 

ता. क. – आर्णखी एका प्रशनासंबधंीने मला आपल्याला प्रलहावयाचे आहे; पर्ण ते प ढील पत्री 
प्रलहीन. 

 
प ढे काही प्रदवसानंी रावबा यानंा धारवाड प्रजल्ह्यातील एका प लाच्या कामात आप्रर्ण नगर येथील 

इमारतींच्या कामात फार मोठी खोट आली. त्याचंी आर्मथक पप्ररर्वस्थती जी एकदा खालावली ती कायमची! 
श्री. रर्णखाबंे व साहेब याचें संबंध प ढे द रावले होते. ते्हा रावबा जे्हा जे्हा भेटावयास जात ते्हा ते्हा 
साहेब त्याचं्याशी त टकपरे्ण वागत असत. एखाद्या नावडत्या मार्णसाशी संबधं असलेला मार्णूस, मग त्याने 
साहेबाचं्या प्रवरुद्ध काहीही केलेले नसले, तरी साहेब त्याचं्याशी त टकपरे्ण वागत. हा त्याचं्या स्वभाव प्रवशषे 
होता. या स्वभावाची झळ अनेक लोकानंा अन भवावी लागली आहे. 
 

साहेब वरेूळच्या सफरीहून म ंबईला परत आले ते्हा सौ. रमाबाईनी अंथरूर्ण धरले होते. त्याचंा 
आजार १६-१-१९३५ ला बराच वाढला. जानेवारीला नाप्रशकचे समाजसेवक व प ढारी, नाप्रशकचे कलेक्टर 
प्रम. ई. डब्लू पेरी, आय्. सी. एस, यानंा चहापाटी देण्याचे ठरवीत होते. सदर पाटीला साहेबानंी उपर्वस्थत 
राहाव े आप्रर्ण नाप्रशक प्रजल्ह्यातील अस्पृशयाचं्या अनेक गाऱ्हाण्याबाबत प्रवचारप्रवप्रनमय करावा म्प्हर्णून 
भाऊराव गायकवाड यानंी साहेबानंा पत्र पाठप्रवले. ते्हा साहेबांनी त्यानंा १७–११–३५ ला उत्तर प्रदले, की 
सौ. रमाबाईचंी प्रकृती फारच प्रबघडलेली आहे, तरी चहापाटीची तारीख प ढे ढकलावी. 
 

सौ रमाबाईनंा अनेक डॉक्टराचें औषधोपचार चालू होते. त्याचं्या प्रकृतीत चढउतार सतत चार 
मप्रहने होत गेले. मे मप्रहन्द्याच्या २२ तारखेस प्रकृतीत लचताजनक फरक झालेला प्रदसून आला, त्यावळेी 
साहेब पनवलेला म लाचें वसप्रतगृह स्थापन करण्याच्या कामासाठी तेथे जाऊन राप्रहले होते. एका 
मार्णसाला पनवलेहून साहेबानंा म ंबईस घेऊन येण्यास पाठप्रवले. साहेब २४ तारखेस म ंबईस आले. 
आल्यापासून ते रमाबाईंच्या जवळ बसून होते. रमाबाई साहेबाकंडे टक लावनू बघत; त्यानंा बोलण्याचे 
त्रार्ण न्हते. साहेब स्वतःच रमाबाईंना औषध देत होते, बशीत कॉफी ओतून त्यानंा ती प्रपण्याचा आग्रह 
करीत होते, मोसंब्याचा रस साहेब स्वतःच्या हाताने आग्रहाने पाजीत, रमाबाईही साहेबाचं्या आग्रहाखातर 
थोडेसे घेत. मात्र रप्रववारी ता. २६ मे १९३५ ला सकाळी रमाबाईनंी डोळे प्रमटले. त्याचंा श्वासोच्छ  वास जड 
होऊन मंदावला. शवेटी त्या साध्वीचे पंचप्रार्ण सकाळी ९ वाजण्याच्या स मारास पंचत्वात प्रवलीन झाले. 
घरातील लोकानंी हंबरडा फोडला. “राम,ू तू मला सोडून गेलीस, त ला मी काही स ख प्रदले नाही. तू 
माझ्यासाठी खस्ता खाल्यास, त्याग केलास!” असे म्प्हर्णून साहेब ओक्साबोक्शी रडू लागले. त्याच्या 
शोकाक ल आवाजाने राजगृह व आसपासचे वातावरर्ण शोकसागरात ब डून गेले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

रमाबाईंच्या मतृ्यूची वाता हा ंहा ंम्प्हर्णता साऱ्या म ंबईत पसरली. अस्पृशय समाजातील, प्रगरण्यातूंन 
व कारखान्द्यातूंन काम करर्णाऱ्या लोकानंी ताबडतोब काम बंद केले व राजगृहाजवळ गोळा झाले. सारा 
अस्पृशयवगग आपल्या लाडक्या आईच्या प्रवयोगाने अश्रू ढाळीत राजगहृासमोर उभा होता. 
 

स्मशानात नेण्याची लोक तयारी करू लागले ते्हा साहेब त्यानंा म्प्हर्णाले, “रामूला पाढंरी पातळे 
फार आवडत असत. प्रतला चागंले शवेटचे पाढंरे पातळ आर्णा!” लोक म्प्हर्णाले “सौभाग्यवतीला शवेटचे 
पातळ प्रहरव ेद्यावयाचे असते! प्रहरवचे पातळ आर्णले पाप्रहजे!” साहेबानी मूक संमती प्रदली. 
 

पे्रतयात्रा राजगृहापासून वरळीच्या स्मशानाकडे द पारी दोन वाजता प्रनघाली. त्यावळेी ४०–५० 
हजाराचंा लोकसम दाय सामील झालेला होता. साहेब, डॉ. सोळंकी, देवराव नाईक, हे एक मोटारीत, 
बसले होते. द सऱ्या दोन मोटारींत प्रशवतरकर, कमलाकातं प्रचते्र, अनंतराव प्रचते्र, दत्ता प्रधान वगैरे मंडळी 
होती. तीन चार मोटारींत घरची व जवळच्य नात्याची मंडळी होती. मडकेब बा समता सैप्रनक दल व 
लोकसमूहाला ओरडून प्रदशा दाखवीत होते. यशवतं (एक लता एक म लगा) हातात लशकाळे धरून प ढे 
रडत रडत चालला होता. स्वतः लेखकही या पे्रतयाते्रत सामील झालेला होता. 
 

स्मशानात अर्वग्नसंस्कार झाल्यानंतर प नः साहेबानंी टाहो फोडला. लोकानंी त्याचंी समजूत 
घातली. सवग मंडळी राजगहृात परत आली; तो सवग प्रदवस व २६ मे ची रात्र साहेबानंा पत्नीच्या अनेक 
आठवर्णी येऊन द ःखाचे उमाळे येत होते. डोळ्यातूंन अश्रू अखंड प्रठपकत होते. आप्तेष्टानंीही त्यानंा 
मनसोक्त रडू प्रदले कारर्ण याप ढे साहेब आपले हे द ःख कधीच असे प्रकट करू शकले नसते! 
 

पत्नीला याप ढे गभगधारर्णा झाली तर ती बाळंतपर्णानंतर क्षयाला बळी पडेल, अशी प्रतची नाजूक 
प्रकृती झाली आहे; अशी डॉ. दस्तूर यानंी १९२६ च्या आधीच सूचना प्रदलेली होती. या गोष्टीची वाच्यता 
बाबासाहेबानंी पत्नीजवळ केली न्हती; पर्ण तशी स्वतः दक्षता घेत होते. प्रच. यशवन्द्त हे आपले एक लते 
एक अपत्य व तेही सदा आजारी पाहून रमाबाई आर्णखी दोन तरी अपत्ये आपल्याला हवीत अशी आपली 
इच्छा पतीजवळ ्यक्त करीत. त्यावळेी साहेब त्या त्याचं्या बोलण्याकडे द लगक्ष करीत व अभ्याप्रसकेच्या 
प ढील गच्चीत जाऊन उभे राहात. अशा वळेी रमाबाई तळमजल्यावर येऊन अश्रू ढाळीत पलंगावर पडून 
राहात. 
 

जे्हा ‘चार–प्रमनार’ घर प्रविीला काढल्याची वाता कळली व २० तोळ्याचे दाप्रगने गहार्ण ठेवनू 
बाबासाहेबानंी न्या प स्तकाचें गठ ठे आपल्या वाचनालयात आर्णले ते्हा म क ं दाची आई, लक्ष्मीबाई, 
रागारागाने चार गोष्टी स नवण्यासाठी, प्रदराच्या अभ्याप्रसकेत गेल्या आप्रर्ण “भावोजी!” हा एकच शब्द 
त्याचं्या तोंडून बाहेर पडला. बाबासाहेब भावजयीचा शब्द ऐकून एकदम ख चीवरून उठले; पर्ण 
भावजयीच्या तोंडून प ढील शब्द बाहेर पडण्याऐवजी त्या खाली मान घालून तळमजल्यावर परतल्या 
देखील. खाली येऊन स्फ ं दून स्फ ं दून रडू लागल्या. त्यानंा प्रदराला सागंावयाचे होते की, त म्प्ही 
प स्तकासंाठी सवग घराची राखरागंोळी करीत आहात. प ढे आपले कसे होर्णार आहे? पर्ण त्यानंा हे शब्द 
उच्चारण्यास धीर झाला नाही; आप्रर्ण बाबासाहेबानंीही त्या कशासाठी आल्या होत्या याची चौकशीही केली 
नाही! 
 



 
अनुक्रमणिका 

बाबासाहेबानंा संसाराची ओढ नाही असे लोक बोलत, ते्हा साहेब प्रचडून सागंत, की मी माझ्या 
प स्तकावंर जेवढे पे्रम करतो, तेवढेच बायको व म लगा याचं्यावरही करतो. ते मला (लेखकाला) कधी कधी 
सागंत की, मी खूप पैसा प्रमळवीन, आप्रर्ण पत्नीला व म लाला औषधोपचारासाठी लंडनला नेऊन डॉक्टरी 
इलाज करून स खात ठेवीन. पर्ण हे त्यांच्या हातून घडले नाही. नंदादीपात तेवर्णाऱ्या ज्योतीसारख्या 
रमाबाईचंी, ते वळेोवळेी आठवर्ण काढून प्रशसंा करीत. 
 

द सऱ्या प्रदवसापासून राजगृहावर, बाबाचं्या सातं्वनासाठी लोकाचें थवचे्या थव े येऊ लागले. 
बाबासाहेबाचंा द ःखाने म्प्लान झालेला चेहरा पाहून लोकानंा भडभडून येई. मीही भेटायला गेलो, ते्हा मला 
पाहून एकदम त्यानंा भडभडून आलं. डोळ्यातूंन अश्रू ओघळू लागले. आम्प्हा ं तेथे असलेल्या सगळ्यानंाच 
द ःख अनावर झाले. कदे्रकर व प्रदवाकर पगारे भेटीसाठी आलेल्या लोकानंा गटागटाने आत सोडत होते. 
दोन तीन प्रमनीटानंी द सरा गट आत घेत असत. मी बराच वळे एका ख चीवर बसून होतो. माझ्याकडे पाहून 
साहेब म्प्हर्णाले, “कसं काय चालल आहे त झं? त ला परमनंट केलं का?” “मी गेली चार वष े
सेिेटप्ररएटमध्ये ली्ह ्हेकन्द्सीत रखडत आहे आप्रर्ण त्यात चार खंड पडले आहेत” असे सागंताच ते 
एकदम स्तब्ध झाले व मग म्प्हर्णाले, “सरकारी खात्यातंील अप्रधकाराच्या जागेवर असलेले लोक आपलेच 
पाप्रहजेत आप्रर्ण त्याचं्या हातात ह्या पोस्टस आल्या तरच आपल्या लोकाचें असे हाल होर्णार नाहीत.” 
यानंतर सर्व्हिंससबंंधी आपर्ण ग्हनगर व होममेंबर याचं्याकडे कसे प्रयत्न करीत आहोत याबद्दल साहेबानंी 
थोडी माप्रहती प्रदली. भेटीला येर्णाऱ्याचंी संख्या वाढतच होती. द सऱ्यानंाही भेटायला प्रमळाव ेम्प्हर्णून आम्प्ही 
नमस्कार करून बाहेर आलो. 
 

रमाबाईंच्या मतृ्यचूी पप्रहली शोकसभा साहेबाचें क ट ंब ज्या चाळीत राहात होते तेथील मप्रहला 
समाजातफें  शप्रनवार ८ जून १९३५ रोजी रात्री ८–३० ला भरप्रवण्यात आली. या सभेची काळ्या रेषेने 
वपे्रष्टलेली हस्तपप्रत्रका मी म द्दाम येथे उद् धृत करतो. 
 

पोयबावडी णसमेंट चाळ येथील मणहला समाजातरे्फ कै. सौ. आईसाहेब आंबेडकर याचें जाहीर 
दुुःख प्रदशपन 
 

अप्रखल अस्पशृय समाजाचे सवगश्रेष्ठ प ढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या स शील पत्नी कै. सौ. 
रमाबाई उर्फप  आईसाहेब आंबेडकर याचें जाहीर द ःख प्रदशगन श्री. णसताराम नामदेव णशवतरकर याचें 
अध्यक्षतेखाली शप्रनवार ता. ८–६–३५ रोजी ८·३० वाजता (स्टॅ. टा.) पोयबावडी णसमेंट चाळ समोरील 
पटागंिात होर्णार आहे. तरी सवग बधं –भप्रगनींनी या द ःखात वाटेकरी होण्याकप्ररता सभेस अवशय हजर 
राहाव.े सभेनंतर पोवाडे व शोकगीते गाईली जातील. 
 
 ्यवस्थापक 
 समस्त मणहला मंडळ 
 भारतभषूर्ण लप्रलटग पे्रस, कामाठीप रा, म ंबई नं. ८ 
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या सभेनंतर म ंबईत प्रठकप्रठकार्णी व म ंबईबाहेरही शकेडो शोकसभा झाल्या. बाबासाहेबानंा 
शोकप्रदशगक हजारो पते्र आली. त्यानंा उत्तर द्याव े म्प्हर्णनू साहेबानंी काळ्या चौकटीत इंग्रजी व मराठी 
पप्रत्रका छापून घेतल्या. मराठी पप्रत्रका येथे देत आहे. : 
 
 राजगृह, 
 न्द्यू दादर कॉलनी, 
 म ंबई, ता. १२ जून १९३५ 
 

प्रव. प्रव. माझ्या पत्नीच्या शोचनीय मृत्यूच्या द ःखाप्रनप्रमत्त आपर्ण पाठप्रवलेले पत्र प्रमळाले. आपर्ण 
्यक्त केलेल्या सहान भतूीबद्दल मी आपर्ण अत्यतं आभारी आहे. कळावे, 
 
 आपला 
 

बाबासाहेब, १९२३ ते १९२९ कालातील आठवर्णी काढून गप्रहवरून म्प्हर्णत “प्रतने माझ्यासाठी अपार 
कष्ट सहन केले. उपास काढले, एका वस्त्राप्रनशी घरात राप्रहली. मला आमच्या म लानंा वाचप्रवण्यासाठी 
काही करता आले नाही. मी याप ढे यशवतं–आमच्या एक लत्या एक म लासाठी जेवढे करता येईल तेवढे 
करीन. याला औषधोपचारासाठी लंडनला ठेवीन! तो माझा एक लता एक म लगा. मी त्याच्या 
प्रवद्याभ्यासासाठी अळंटळं केली. पत्नी व म लगा याचंा मी अपराधी आहे पर्ण काय करू? हे समाजिातंीचे 
व्रत मी स्वीकारले आहे. त्यासाठी १९१३ ते १९२३ या काळात मी माझी बौप्रद्धक व मानप्रसक शक्ती 
वाढप्रवण्यासाठी एखाद्या योग्याच्या प्रनष्ठेने समाजाच्या उन्नतीला आवशयक असर्णाऱ्या सवागीर्ण अभ्यासाची 
समाधी लावली. दररोज २०–२२ तास अभ्यास केला. पद्या प्रमळप्रवल्या. मी प्रकाडं पंप्रडत झालो; पर्ण 
क ट ंबासाठी मी काहीच करू शकलो नाही!” अशा प्रकारचे उद् गार मी अनेक वळेा त्याचें तोंडून ऐकले 
आहेत. त्या आठवर्णींनी पार्णावलेले डोळे पाप्रहले आहेत. रमाबाईंच्या मृत्यूने त्याचं्या आय ष्ट्यात एक मोठी 
पोकळी प्रनमार्ण झाली होती 
 

रमाबाईंच्या मृत्यूनंतर दोन आठवड्यानंी साहेब आपल्या दररोजच्या कामात लक्ष घालू लागले. 
पर्ण मधून मधून ते राजगृहात पत्नीच्या आठवर्णीने उदास होऊन अश्रू ढाळत असत. या द ःखाचा पप्ररर्णाम 
त्याचं्या डोकेद खीत झाला. हा प्रवकार ज लैमध्ये फारच बळावला. यावरील डॉक्टरी उपायाने काही ग र्ण 
येईना; म्प्हर्णून ते वैद्याचंी औषधे घेऊ लागले. त्यानेही ग र्ण येईना, म्प्हर्णून शवेटी कैवल्यधाम लोर्णावळा या 
संस्थेचे प्रम ख स्वामी क वलयानंद याचं्या सल्ल्यावरून ते ५ एप्रप्रल १९३६ ला कैवल्यधामातील 
उपचारासाठी लोर्णावळ्याला एक बंगला भाड्याने घेऊन राहू लागले. त्याचं्या सोबत मडकेब वा, देवराव 
नाईक व आप्रर्ण काही मंडळी होती. उपचारासाठी एका ठराप्रवक वनस्पतीचा पाला वाटून त्याचा लेप, 
रात्रभर डोकीवर ठेवायचा. या उपचारासाठी साहेबाचें आवडते क रळे केस काढून गोटा कररे्ण भाग पडले. 
आधी केस काढून घ्यायला ते नाखूष होते; पर्ण मग एकदाचे तयार होऊन न्द्हा्याच्या हाती डोके प्रदले. हा 
लेप लावण्याचा उपचार बारा प्रदवस चालू होता. या उपचाराने साहेबानंा प्रदवसेंप्रदवस आराम वाटू लागला. 
डोकेद खीचा त्रास कमी होऊ लागला असता एकदा नाईक प्रवनोदाने म्प्हर्णाले, ‘साहेब त म्प्ही अंगावर कफनी 
घालून मेखला बाधंलीत व हातात सोटा घेतलात, की, थेट संन्द्याशयासारखे प्रदसाल आप्रर्ण प ढे चेष्टा करता 
करता म्प्हर्णाले, “वर फेटा बाधंलात, की, थेट प्रववकेानंद होर्णार!” साहेबानंीही हे प्रवनोदी बोलरे्ण मनावर 
घेऊन तसे करून पाहवयाचे ठरप्रवले. लगेच लशप्याला बोलावनू तसा पोशाख प्रशवण्याचा आदेश प्रदला. 
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पोशाख अंगावर चढवनू हातात सोटा घेऊन व एकदा फेटा बाधूंन व द सऱ्यादंा फेटा न बाधंता फोटो घेतले. 
त्यापंैकी फेटा न घातलेला फोटो साहेबानंा फार आवडला. त्या फोटोच्या प्रती म ंबईत व इतरत्र हजारोंच्या 
संख्येने प्रवकल्या गेल्या. हे फोटो अनेकानंी आपल्या घरात लावनू, त्याची ते पूजा करीत असत. 
 

डोकेद खीचा आजार बरा झाल्यावर, साहेब लोर्णावळ्यावरून म ंबईस परतले, ते्हा यशवतंाचा 
सपं्रघवाताचा आजार वाढलेला आहे, असे त्यानंा प्रदसून आले. मलबारकडील एका गृहस्थाने सापं्रगतले, 
की, संप्रधवातावर उत्तम औषधोपचार करर्णारा वैद्य मलबारमध्ये आहे. ते्हा साहेबानंी त्या वैद्याशी 
पत्र्यवहार करून, शकंरमामाबरोबर यशवतंला पाठवनू प्रदले. ते दोघे म ंबईहून बोटीने प्रत्रवेंद्रमला गेले. 
प्रत्रवेंद्रमहून दहा मलैावर असलेल्या खेड्यातील वैद्याकडे एक मप्रहनाभर उपचारासाठी राप्रहले. यशवतंचा 
संप्रधवाताचा प्रवकार तात्प रता बरा झाला; मात्र पूर्णगपरे्ण बरा झाला नाही. मधून मधून तो प्रवकार उपटे. पर्ण 
पूवीपेक्षा त्याची तीव्रता बरीच कमी असे. 
 

साहेब लोर्णावळ्याहून परतल्यानंतर थोड्याच प्रदवसानंी डेर्व्हड अिाहम (देवीदास) याचा खून 
झाला. हा खून कामाठीप रा १३ वी गल्लीत दोन गटाच्या मारामारीत झाला. नंतर त्याच्या दोन अनौरस 
म लामंध्ये इस्टेटीबद्दल वाद प्रनमार्ण झाला. साहेबानंी एका म लाचे वकीलपत्र घेतले. त्यानंी श्री. ए. एस. 
असईकर वकील, यानंा पे्रप्रसडेन्द्सी मपॅ्रजस्रटेच्या कोटात खटला चालवावयाला प्रदला. ते्हा साहेब 
डोकीवर केस नसल्याम ळे काळी टोपी घालून ती केस ऐकत बसत. 
 

बाबासाहेबाचें सारे जीवन संन्द्यस्त संसाराचे होते. रमाबाईनी आपले जीवन पतीच्या 
प्रवद्या्यासंगापायी पूवोय ष्ट्य अत्यंत हालअपेष्टते ्यतीत केले. उत्तर आय ष्ट्यात त्याचं्या ससंारात समदृ्धी 
आली. पर्ण प्रतचा उपभोग घेण्याइतकी त्याचंी शारीप्ररक र्वस्थती चागंली राप्रहली नाही. 
 

“मी लग्न का केले?” असे कधी कधी साहेब म्प्हर्णत. “मी रामलूा काय स ख प्रदले?” लोक 
म्प्हर्णतात, “आंबेडकर फार दैववान,” पर्ण माझ्या इतका द दैवी मार्णूस कोर्णी नाही! मला माझ्या क ट ंबाला 
जरास द्धा स ख देता आले नाही!” 
 

धमांतराची घोषिा 
 

आय ष्ट्याची १०–१२ वष े आपर्ण सावगजप्रनक कायात ्यतीत केली. या अवधीत आपर्ण आपली 
आर्मथक, बौप्रद्धक व आध्यार्वत्मक (धाप्रमिंक) के्षत्रातं प्रकती प्रगती केली, याबद्दलचे प्रवचारतरंग 
बाबासाहेबाचं्या मनात १९३५ च्या ज लैमध्ये म्प्हर्णजेच रमाबाईंच्या मृत्यूच्या आघातानंतर जास्त प्रभावीपरे्ण 
उमटू लागले. १९२४ ज लै पासून त्यानंी बपॅ्ररस्टरीची पॅ्रर्वक्टस स रू केली. आता त्या गोष्टीला १० वर वष े
लोटली होती; तरी त्याचंी आर्मथक पप्ररर्वस्थती समाधानकारकपरे्ण स धारण्याची त्यानंा सधंीच प्रमळाली नाही; 
कारर्ण त्यानंा अती अल्प मोबदला प्रमळेल अशाच केसेस प्रमळत. घवघवीत प्राप्ती होईल अशा केसेस त्यानंा 
प्रमळाल्या नाहीत; कारर्ण त्याचंी जात, त्याचंी राजकीय स्वतंत्र मते व अस्पृशयाचें प ढारीपर्ण. याम ळे त्यानंा 
बाटलीबॉईज कॉलेज आप्रर्ण लॉ कॉलेज यामंध्ये नोकरी करावी लागली. 
 

१९२३ मध्ये ते जे्हा लंडनहून म म्प्बईस आले, ते्हापासून प ढील तीन चार वषपेयिंत भारताच्या 
आर्मथक प्रशनावंर त्यानंी १० गं्रथ रचण्याचा मनस बा रचला होता. आप्रर्ण त्या अन षगंाने त्या प्रवषयावरील 
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माप्रहती गोळा केली होती. परंत  त्यानंा हे गं्रथ प्रलप्रहण्याइतकी सवड व पप्ररर्वस्थती लाभली नाही. हातात 
भरपूर पैसा असला तर क ट ंबाचा व स्वतःचा (प स्तकाचंा) खचग प्रबनधोकपरे्ण करता येईल व मग गं्रथ 
प्रलप्रहण्याला मनाला स्वास्थ लाभेल अशी त्याचंी मनोधारर्णा असल्याम ळे १९३५ नंतर आपल्या एकंदर 
जीवनाबद्दल त्यानंा उदास व प्रनरुत्साही वाटू लागले. त्यानंा भरपूर पैसा कमप्रवता आला नाही व गं्रथ 
प्रलप्रहता आले नाहीत. याला आर्णखी एक कारर्ण होते. ते म्प्हर्णजे सामाप्रजक जीवनात त्यानंा स्वकीयापंासून 
व परकीयापंासून होर्णारा तीव्र प्रवरोध! तो प्रवरोध काही अंशी अज्ञानाम ळे व काही अंशी जार्णनूब जून 
करण्यात आला होता. या प्रवरोधाच्या प्रप्रतप्रिया त्याचं्या मनावर वळेोवळेी होत असत; अशा वळेी ते खाजगी 
बैठकींतून अगर प्रमत्रानंा पाठप्रवलेल्या पत्रातूंन त्यासंबधंी वैतागाचे उद् गार काढीत असत व म्प्हर्णत की नको 
हे प ढारीपर्ण! मी लौकरच सावगजप्रनक जीवनातून प्रनवृत्त होर्णार व नोकरी आप्रर्ण लेखन करर्णार. ही नोकरी 
म्प्हर्णजे हायकोटाचे न्द्यायाधीश होरे्ण. यासाठी ते १९३२ पासून प्रयत्न करीत होते. परंत  हायकोटाचे म ख्य 
न्द्यायाधीश दी ऑनरेबल सर जॉ्हन व इप्रलयम प्रफशर ब्यूमाँट, के. सी. (१९३०–४३) यानंी सदर गोष्टीस 
मंज री प्रदली नाही. कारर्ण त्याचंा दृप्रष्टकोन असा होता की, आंबेडकर ही ्यक्ती राजकारर्णी आहे. अशी 
्यक्ती न्द्यायखात्यात नसावी. न्द्यायाधीशाची जागा प्रमळप्रवण्यासाठी बाबासाहेबानंी रॅम्प्से मकॅ्डोनल्डचे पत्र, 
म ंबईचे ते्हाचे ग्हनगर सर िेडप्ररक साईक्स यानंा आर्णलेले होते. ही माप्रहती मला एकदा बाबासाहेबाचें 
प्रनकटवती सहकारी वकील श्री. बा. जी. मोडक यानंी सापं्रगतली होती. पर्ण त्या पत्राचा काही उपयोग 
झाला नाही. या सवग पप्ररर्वस्थतीम ळे बाबासाहेब वैतागून गेले व त्यानंी २२ ज लै १९३५ ला एक प्रनवदेन 
जाहीर केले की, मी अस्पृशयाचं्यासाठी बरेच कायग केलेले आहे. आता मी सावगजप्रनक चळवळीतून प्रनवतृ्त 
होर्णार आहे. याप ढे अस्पृशयानंी डॉ. सोळंकी याचं्या नेतृत्वाखाली आपली चळवळ चालवावी. या जाहीर 
प्रनवदेनाम ळे प ण्या–म ंबईतील अस्पृशय समाजाला मोठाच धक्का बसला. या बाबतीत टाईम्प्सच्या प्रप्रतप्रनधीने 
डॉ. सोळंकी याचंी २४ ज लैला म लाखत घेऊन ख लासा प्रवचारला. ते्हा सोळंकी म्प्हर्णाले. की, या बाबतीत 
आपर्णाला काहीच माप्रहती नाही. ही म लाखत २५ ज लैला टाईम्प्सने प्रप्रसद्ध केली ती अशी. 
 

Dr. AMBEDKAR – DEPRESSED CLASS CHAIRMAN 
AT HIS FORSAKING POLITICS. 

 
Poona, July 24, 1935. 

 
Great surprise and keen disapointment is expressed by the local depressed classes at 

the news that Dr. Ambedkar has forsaken politics. They say they feel that he has deserted 
them. They had hoped to see him among their representatives in the Bombay Legislative 
Assembly. 

 
Asked for his opinion, Dr. Solanky, who is attending the session of the Legislative 

Cauncil in Poona, said, he knew nothing about what Dr. Ambedkar intended doing. He had 
not written to him. If it was true then it was a great surprise. 

 
या घटनेबद्दल प्रनरप्रनराळ्या लोकानंी प्रनरप्रनराळे तकग  केले. म ंबईच्या ‘िॉप्रनकल’ पत्राच्या 

बातमीदाराने असा तकग  लढप्रवला की आंबेडकरानंा हायकोटाचा जज् अगर म ंबईच्या कायदेमंडळात मंत्री 
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होण्याची इच्छा आहे, म्प्हर्णून त्यानंी ही घोषर्णा करून आपल्या मागातील अडचर्णी दूर करण्याचा प्रयत्न 
केलेला आहे. तो मजकूर असा – 
 

“What Is Behind Dr. Ambedkar’s Retirement.” 
Chances of High Court or Ministership In Balance May 

Necesstitate Period of Inaction 
(From A Correspondent) 

 
What is the secret behind the retirement of Dr. B. R. Ambedkar? There are several 

speculative rumours about the matter which neither Dr. Ambedkar nor leaders of his party 
have repudiated. They prefer to remain silent and regret at his retirement. 

 
Inquiriies however show that there are several cogent reasons behind the decision of 

Dr. Ambedkar, which, it is understood, are responsible for his retirement from public life. First 
and foremost is the official position he ocdupies at present in the Government Law College. 
 

Chance For High Court 
 

The civil Disobedience Movement entrants in the public service have to give an 
undertaking in writing that they will not participate in political movements. This is the “sine 
qua non” or the first codition for entering government service now. 

 
Dr. Ambedkar, being a government servant, in virtue of his office the as principal of 

the Government Law College, naturally cannot take any active part in politics and therefore 
his retirement is inevitable. 

 
Then, as the principal of the Law College, there is a chance for him to go to the Hige 

Court as one of His Majesty’s Judges, even to fill temporary vacancy whenever any vacancy 
occurs. 

 
In the time of Sir Fredriks Sykes, ex-Governor of Bombay attempt was made to 

elevate Dr. Ambedkar to the Bench buthe, proposal fell through. It is probable that Lord 
Brabourne may during his regime appreciate the services rendered by Dr. Ambedkar by 
elevating him to the Bench. The Principalship of the Law College is often a stepping stone to 
the High Court. 

 
But even granting that Dr. Ambedkar retires temporraily from public life, it won’t deter 

him from entering it again after some time, if circumstances change. It is not Dr. Ambedkar 
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but the leaders of his party who would work for him to go to the Assembly under the new 
reforms and they could not do so at a moment’s notice. It all depends on the future. 
 

OR AS A MINISTER 
 

Then the question arises whether Dr. Ambedkar would prefer to be a Hige Court 
Judge or a minister under the reforms. This depends upon how events mould themselves. If 
there is a chance of his going to the Hige Court before the reforms, he would be prepared for 
it; if not, he will wait and chalk out his plan according to circumstances under the new 
reforms. The question arises who would capture the Assembly, viz the Congress or the 
Liberals. Of course, the chances are for the Congress. In that case, will Dr. Ambedkar make 
a common cause with the Congess, if he is elected to the Assembly? If not, the chances of 
his getting membership are very remote. 

 
This question also depends upon the decision of the All India Congress Working 

Committee at Wardha next week. If they decide against the congress candedates holding 
ministerial posts then there is a better chance for Dr. Ambedkar to get in the Assembly and 
become one of the ministers. 

 
डॉ. आबंेडकर लॉ कॉलेजचे प्रप्रर्वन्द्सपॉल आहेत. सबब ते सरकारी नोकर ठरतात. या अवस्थेत ते 

कायदे मंडळात सरकार प्रनय क्त सभासद म्प्हर्णून राहरे्ण, प्रनयमबाह्य आहे. पर्ण सरकार असले प्रनयम 
स्वतःच्या सोयीसाठी धाब्यावर बसवीत असते. लॉ कॉलेजचे प्रप्रर्वन्द्सपॉल म्प्हर्णून डॉ. आंबेडकर याचंा 
हायकोटगचे जज् म्प्हर्णून हक्क मान्द्य कररे्ण जरूर आहे. पर्ण सरकार ते करर्णार की नाही, हे आप्रर्ण ख द्द 
आंबेडकर त्याबद्दल संमती देतील की नाही, हे सागंरे्ण कठीर्ण आहे. कारर्ण १९३५ च्या कायद्यान्द्वये जे 
कायदे मंडळ प्रनवडून येईल, त्यात काँगे्रस पक्ष मपं्रत्रमंडळ करील की मवाळ पक्ष मंप्रत्रमंडळ बनवर्णार, यावर 
डॉ. आंबेडकराचंा पप्रवत्रा अवलंबून राहील. काँगे्रसचे मंप्रत्रमंडळ झाले तर आंबडेकर जज्ाची जागा 
स्वीकारतील व मवाळाचें मंप्रत्रमंडळ झाले तर आंबेडकरानंा मंप्रत्रमंडळात स्थान प्रमळेल. मग ते जज्ाच्या 
जागेवर पार्णी सोडतील, असा िॉप्रनकल  च्या मजक राचा मप्रथताथग आहे. 

 
याप ढे ज्या घडल्या त्यावरून हे स्पष्ट झाले की डॉ. आंबेडकर यानंी प्रप्रर्वन्द्सपॉलच्या जागेचा 

राजीनामा देऊन प्रनवडर्ण कीत (१९३७) भाग घेतला व म्प्हर्णूनच त्यानंा राजकीय प्रशनाचं्या प ढे स्वतःची 
आर्मथक समृद्धी साधरे्ण हे कमी महत्त्वाचे वाटत होते, हे प्रसद्ध होते. 

 
शप्रनवार ता. १२–१०–३५ ला बाबासाहेब नाप्रशकला गेले, ते्हा सकाळी ११ वाजता त्यानंा 

स्टेशनपासून गावात मोठ्या थाटाने प्रमरवत नेण्यात आले. प्रवदगाव, नाप्रशक रोड वगैरे प्रठकार्णी त्यानंा 
पाट्या प्रदल्या. नाप्रसक रोड येथे त्याचं्या नाव ेएक वाचनालय स रू केले होते. त्याचं्यासाठी एक पत्र्याची 
शडे बाधंली होती. प्रतचे उद् घाटन बाबासाहेबाचं्या हस्ते झाले. त्यावळेी भाषर्ण करताना त्यानंी जनतेला 
उपदेश केला की, त म्प्ही स्वावलंबी ्हा. स्वतःच्या पायावंर उभे राहून आपल्या प्रगतीचे कायग करा. माझे बरे 
वाईट झाले तर माझ्यामागे चळवळ चालप्रवण्यास लोक तयार झाले पाप्रहजेत. रात्रौ नऊ वाजता रप्रववार 
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पेठ, प्रहरालाल गल्ली, येथे सहभोजन झाले. त्यातं देशपाडें हे एकच काँगे्रसमन होते. रप्रववारी ता. १३ 
ऑक्टोबरला, बाबासाहेब नाप्रशकहून लवचूरला गेले. मागावरील गावातूंन त्यानंा अनेक प्रठकार्णी हारत रे 
देण्यात आले. लवचूर येथेही स्पशृय वगातफेही त्यानंा चहापाटी देण्यात आली. सकाळी ते येवले 
म्प्य प्रनप्रसपाप्रलटीचे मानपत्र स्वीकारण्यास गेले. मानपत्राला उत्तर देताना ते म्प्हर्णाले की, आमच्या 
चळवळीम ळे स्पृशय वगीयाचं्या दृप्रष्टकोनात बदल घडेल व ते आमच्याशी आप लकीने वागण्यास तयार 
होतील, असे प्रदसत नाही! ते्हा आम्प्ही लहदंूमधून दूर राहून स्वावलंबनाने आमच्या प्रगतीसाठी झगडत 
राहू. (‘नाप्रशक प्रजल्ह्यातील डॉ. आंबेडकराचंी फेरी ’ब धवार, लोकसत्ता १६-१०-३५ नाप्रशक घ. नं. ९२६) 

 
मानपत्र समारंभानंतर श्री. अमृतराव रर्णखाबंे याचं्या अध्यक्षतेखाली अस्पृशयाचंी जाहीर सभा रात्रौ 

१० वाजता झाली. तीत अस्पृशयानंी धमांतर कराव ेअशी घोषर्णा करर्णारे भाषर्ण बाबासाहेबानंी केले आप्रर्ण 
त्या भाषर्णाला पालठबा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तो ठराव स्वतः बाबासाहेबानंी प्रलहून 
आर्णलेला होता, तो असा :– 

 
‘अस्पृशय मानलेले वगग व स्पशृय मानलेले वगग यामंध्ये समता व संघटना घडवनू आर्णण्याच्या हेतूने 

प्रततके सामथ्यग नसताही, मार्णसाचंी व द्र्याची अपप्ररप्रमत हानी सोसून म ंबई इलाख्यातील अस्पशृय वगांनी 
महाड येथे चवदार तळ्यावर व नाप्रशक येथे काळाराम मंप्रदराचा सत्याग्रह तर गेली सहा वष े सतत 
चालप्रवण्यात आला. परंत  स्पृशय मानलेल्या लहदंूचे लकप्रचतही मतपप्ररवतगन झाल्याचे प्रदसत नाही. इतकेच 
न्हे तर स्पृशय व अस्पृशय या उभयतातंील होऊ घातलेल्या संघटनेला व तद्जन्द्य लहद समाजाच्या 
सामथ्याला कवडीचीही लकमत स्पृशय समाज देत नाही, असे त्यानंी आपल्या वतगनाने प्रसद्ध केले आहे. 
म्प्हर्णून अस्पृशय वगाची ही पप्ररषद असा ठराव पसार करीत आहे की, लहदंूची मनधरर्णी करण्याच्या त्याचं्या 
प्रयत्नाचंा काहीही उपयोग होत नसल्याने त्याबाबतीत अस्पृशय वगाने आपले सामथ्यग प्रवनाकारर्ण म ळीच 
खचग करू नये व सत्याग्रहाची मोहीम याप ढे बंद करावी आप्रर्ण स्पृशय मानलेल्या वगापासून आपला समाज 
स्वतंत्र करावा व लहद स्थानातील अन्द्य समाजामंध्ये आपल्या समाजाला मानाचे व समतेचे स्थान 
प्रमळप्रवण्याकप्ररता अस्पशृय वगाने एकप्रनष्ठेने प्रयत्न करावा, असे या पप्ररषदेचे मत आहे.’ हा ठराव ‘अस्पृशय 
समाजाला नव्या मनूचा नवा संदेश’ म्प्हर्णून जनता पत्राच्या पप्रहल्या पानावर, जाड चौकटीत, स मारे दोन 
वष ेदेण्यात येत असे. 

 
डॉ. आंबेडकर याचं्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑक्टोबर १९३५ ला येवले (नाप्रशक) येथे म ंबई इलाखा 

दप्रलत वगीय पप्ररषद भरली होती. पे्रक्षक स मारे १० हजार होते. बाबासाहेबानंी धमांतराचा ठराव माडंला व 
त्यावर म दे्दसूद भाषर्ण केले. पे्रक्षकातंील तरुर्ण प्रपढीला या ठरावाम ळे फार आनंद झाला. वृद्ध लोक व प्रस्त्रया 
हे धमगभोळे, त्यानंा या घोषरे्णने चत्मकाप्ररक वाटले; तरीही साहेबाचें पोटप्रतप्रडकीने केलेले जळजळीत 
भाषर्ण ऐकून त्यानंीही ठरावाला संमती प्रदली. लहद लोक अस्पृशयानंा खालच्या पायरीवरचे लहदू म्प्हर्णनू 
छळतात. ते परधमात गेले तर या छळातून म क्त होतील व स्वतःच्या प्रहमतीवर उपजीप्रवका करतील, 
प्रशक्षर्ण घेऊन ते स्वतःची प्रगती घडवनू आर्णतील. या म द्यावंर साहेबाचें भाषर्ण एक तासभर झाले. सारे 
लोक मंत्रम ग्ध होऊन भाषर्ण ऐकत होते. ठराव टाळ्याचं्या प्रचंड गजरात मंजूर झाला. 

 
साहेब व त्याचें सहकारी येवल्याहून परतले व नाप्रशकमध्ये त्याचंा म क्काम असताना मगंळवार प्रद. 

१५-१०-३५ ला आप्रर्ण १६-१०-३५ ला भगंी (मेघवाल) लोकानंी त्यानंा चहापाटी व भोजनपाटी प्रदली. 
साहेब व त्याचें सहकारी आपल्या बरोबर जेवतात हे पाहून त्यानंा मनस्वी आनंद व उत्साह वाटला. 
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धमांतराच्या घोषरे्णवर प्रनरप्रनराळ्या लहान मोठ्या ्यक्तींनी आपापली अन कूल वा प्रप्रतकूल 
प्रनवदेने प्रप्रसद्ध केली. ती मी येथे देत आहे. :– 

 
असोप्रसएटेड पे्रसने गाधंीजींनी आंबेडकराचं्या धमांतराच्या घोषरे्णसंबधंी जे प्रप्रतकूल उद् गार 

काढले ते आंबेडकरानंा दाखवनू त्याचें मत अजमाप्रवले. गाधंीजींचे मत असे होते की, अस्पृशयता 
मरर्णोन्द्म ख अवस्थेत आली आहे. अस्पृशयानं धमांतर करण्याची जरुरी नाही. आंबडेकराचें हे कृत्य फार 
घाईचे वाटते. धमाची आवशयकता मानवी जीवनात आहे आप्रर्ण धमग बदलरे्ण ही बाब शटग बदल्याइतकी सोपी 
नाही. यावर आंबेडकरानंी मत प्रदर्मशत केले की धमाची आवशयकता गाधंी सागंतात, ते मला मान्द्य आहे. 
पर्ण तो धमप सवप मानवानंा समान वागणविारा असला पाणहजे. कहदू धमाची बैठक असमानतेच्या पायावर 
आहे. म्हिून कहदु धमप अस्पृशयानंा त्याज्य वाटतो. लहदंूनी अस्पृशयावंर ज लूम केले व कप्रवडा (ग जराथ) या 
गावी तर त्यानंी द ष्टपर्णाचा कहर केला. मी धमांतर करून या गोष्टीबद्दल कहदंूच्यावर सूड उगवीत आहे, 
असे कोिी समजत असेल तर ते चूक आहे. लहद धमातील असमानता हीच या धमांतराच्या द ःखाचे मूळ 
होय, म्प्हर्णून हे धमांतर!” अशा आशयाचे उत्तर डॉ. आबंडेकरानंी गाधंीजींच्या प्रनवदेनाला प्रदले. “मी लहदू 
म्प्हर्णून मरर्णार नाही” असेही ते प ढे म्प्हर्णाले. या संबधंीचा मजकूर मी प ढे देत आहे. :– 
 

 
प्रमस एप्रलनार प्रझप्रलयट या प्रवद षीने Ph. D. करताना 

आपल्या प्रवषयावर श्री. खैरमोडे याचेंबरोबर 
म ंबई य प्रन्हर्मसटीच्या ‘खैरमोडे संग्रह’ पाहून चचा करीत असता. 
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चौथ्या खंडाच्या प्रकाशनाच्या प्रनप्रमत्ताने 

प्रा. न. र. र्फाटक याचं्या हस्ते सत्कार करताना 
१) श्री. खैरमोडे २) प्रा. न. र. फाटक ३) श्री. वास देव वरळीकर 
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प्रकरि २ रे 
 

धमांतराची चळवळ 
 

दैप्रनक ‘प्रत्रकाळ’ या पत्राने, ब धवार २३–१०–३५ च्या अंकात द सऱ्या पानावर खालील तीन 
बातम्प्या छापल्या होत्या :– 
 

“आंबेडकराचें व्याहीपि ब्राह्मि स्वीकारिार” 
 

अहमदाबाद ता. २१ – येथील आयगसमाजाचे प ढारी पं. श्र तबधं  शास्त्री यानंी डॉ. आबंेडकर यानंा 
असे कळप्रवले आहे की, मी जन्द्माने िाह्मर्ण असलो तरी आपली म लगी त मच्या म लाला देण्याची माझी 
तयारी आहे.” 
 

“डॉ. आंबेडकरानंा भेटण्यासाठी खासदार गौबा णनघाले” 
 

लाहोर, ता. २१ – खासदार गौबा हे डॉ. आंबेडकरानंा भेटण्यासाठी प्रनघाले आहेत. शाहीगजं 
प्रकरर्णातील प्रडक्टेटर पीर जप्रमयत अल्ली शहा हेही याच कारर्णासाठी म ंबईकडे प्रनघाले आहेत.” 

 
खासदार गौबा म्प्हर्णजे कन्द्हय्यालाल गौबा हे आयगसमाप्रजष्ट प्रवद्वान आप्रर्ण उत्कृष्ट इगं्रजी लेखक व 

बॅप्ररस्टर. त्यानी प्रमस मेयोच्या ‘मदर इंप्रडया’ या गं्रथाला ‘अंकल समॅ’ या नावाखाली गं्रथरूपाने उत्तर प्रदले 
होते. ते प ढे म सलमान झाले. ते्हा त्याचें नाव खप्रलद गौबा असे होते. ते १९३५ मध्ये म सलमान होते. प ढे 
ते प नः लहदू झाले. 
 

“डॉ. आंबेडकरानंा बुद् धमप पसंत” 
 

म ंबई, ता. २१ – आपर्ण इस्लामी अगर प्रिस्ती धमग स्वीकारीत नाही. असे डॉ. आबंडेकर यानंी 
जाहीर केले. ब द्ध धमग हा लोकशाप्रसत धमग असल्याम ळे तो आपल्याला पटत असल्याचे त्यानंी सापं्रगतले. 
हप्ररजन पप्ररषद भरवनू नंतर ते या बाबतीत काय ते ठरप्रवर्णार आहेत.” 

 
आम्प्ही त मच्या म लाला आमच्या म ली देतो, अशा आर्णखी काही बातम्प्या वतगमानपत्रातूंन प्रप्रसद्ध 

झाल्या. या िाह्मर्णाचं्या म ली यशवतं व म क ं द करर्णार काय? असे त्याचें प्रमत्र त्यानंा चेष्टेने प्रवचारत असत. 
पर्ण या िाह्मर्ण म ली लग्नासाठी त्याचं्या बापानंी राजगृहात दाखवावयास आर्णल्या नाहीत. बोलाचाच भात, 
बोलाचीच कढी, जेव प्रनया कोर्ण तृप्त झाला? अशीच ही िाह्मर्णाचंी वृत्ती होती. 

 
शीखधमग एकेश्वरी व समताप्रवर्ण आहे, तो त म्प्ही स्वीकारा अशी तार अमृतसरहून सरदार 

दरीपलसग ठोप्रबया, अमृतसर येथील स वर्णग मंप्रदराचे उपाध्यक्ष, यानंी बाबासाहेबानंा १६–१०–३५ ला 
पाठप्रवली. (टाईम्प्स, ग रुवार, १७-१०-३५, पा. ५) आबंेडकराचंी धमांतराची घोषर्णा अप्रनष्ट आहे. अशी 
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प्रनवदेने हप्ररजनसेवक संघ, शाखा म ंबई, याचें अध्यक्ष मथ रादास प्रवसनजी आप्रर्ण काँगे्रसचे अध्यक्ष श्री. बाबू 
राजेन्द्द्रप्रसाद यानंी प्रप्रसद्ध केली. (प्रकत्ता) 

 
डॉ. आंबेडकर ब द्ध धमग स्वीकारर्णार, अशी बातमी टाईम्प्सने (सप्रवस्तर) २६-१०-३५ च्या अंकात 

(पा. १३ Dr. Ambedkar to turn Buddhist?) प्रप्रसद्ध केली. ते्हा प्रा. धमानंद कोसंबी हे बाबासाहेबानंा 
रप्रववारी २७ ऑक्टोबरला राजगृहात भेटले. दोघानंी ब द्ध धमावर चचा केली. ते्हा प्रा. धमानंद कोसंबी 
यानंा असे वाटले की, जरी आंबेडकरानंी कोर्णता धमग स्वीकारावयाचा याबद्दल स्वतःला बाधूंन घेतले नाही, 
तरी त्याचंा बौद्ध धमाकडे ओढा आहे. ते त्याच रात्री गाधंीजींना भेटण्यास वध्याला गेले. त्यानंी गाधंीजींना 
सापं्रगतले की, Mahatmaji, I have a hunch thought, Dr. Ambedkar would accept Budhism. 
ब द्धमंप्रदर परळ भागात बाधूंन तेथे बौद्ध धमावर प्रवचने देण्याचा व अस्पृशयानंा या धमाकडे प्रवृत्त करण्याचा 
माझा प्रवचार आहे. तर आपर्ण मला आप्रथिंक सहाय्य देण्याची ्यवस्था करावी. गाधंीजी म्प्हर्णाले, “प्रकती 
खचग येईल?” कोसंबी म्प्हर्णाले, ‘स मारे सतरा अठरा हजार.’ जवळ ज ग लप्रकशोर प्रबला बसलेले होते 
त्याचं्याकडे गाधंीजींनी पाप्रहले मात्र, लगेच ज ग लप्रकशोरनी साडे सतरा हजाराचंा चेक कोसंबी याचं्या नाव े
प्रदला. ही हकीकत त्यानंी मला माझ्या घरी, प्रपतळवाला प्रबर्वल्डंग, पोयबावडी येथे येऊन सापं्रगतली आप्रर्ण 
‘ब द्धजन बौद्ध प्रवहार,’ सेंट झेप्रवयर प्ले ग्राऊंडजवळ बाधंण्याची त्याचंी योजना मला सापं्रगतली. त्यानंी 
मला व लक्ष्मर्ण बाबाजी लभगारप्रदव ेयानंा काल्याचा स्तूप बघावयास नो्हेंबरच्या एका रप्रववारी नेले. बरोबर 
दोन इंप्रजप्रनयसग होते. त्यानंी स्तूपाचे व चैत्याचे मोजमाप घेतले व त्या मॉडेलवर परळला स्तूप व इमारत 
बाधंली. तेथे त्याचंी प्रवचने होत. एका प्रवचनास सी. ना. प्रशवतरकर, कमगवीर भाऊराव पाटील वगैरे 
उपर्वस्थत होते. ते्हा बा. जा. देवरुखकर व प्रव. ल. केळशीकर हे २५–३० लोकानंा घेऊन तेथे प्रवरोध 
करावयास आले. बाबासाहेबानंी अजून बौद्ध धमग स्वीकारला नाही. त म्प्हालंा हे उपद््याप कोर्णी सापं्रगतले? 
त म्प्ही आमच्यात फूट पाडता, त म्प्ही काँगे्रसचे हस्तक आहात वगैरे भाषा वापरून तेथे मोठी गडबड 
उसळप्रवली. देवरुखकर मला मारावयास आले ते्हा प्रशवतरकराचं्या म लाने मला पाठीस घातले. त्याचें 
म्प्हर्णरे्ण असे की, प्रशवतरकर हा बाबासाहेबांचा शत्रू. त्यानंा का येथे आर्णले? या गडबडीत नंतर माझा व 
कोसबंीचा संबधं त टला. ते थोड्याच प्रदवसानंी प्रवहार सोडून गेले. शवेटी आम्प्हालंा समजले की, त्या 
प्रदवशी प्रशवतरकराचें प्रवचन होते. ते हार्णून पाडरे्ण हा देवरुखकराचंा डाव होता. ब द्ध धमावर प्रवचने हे 
केवळ प्रनप्रमत्त. 
 

“डॉ. आंबेडकरानंी धमांतर करण्यापूवी पूिप णवचार करावा” 
 

या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ या पत्राने २८–१०–३५ च्या अंकात काही लोकाचंी मते प्रप्रसद्ध केली 
होती. श्री. के. के. सकट याचें पत्र “अस्पृशयोद्धाराचे काम एकट्या िाह्मर्णाचें नाही. िाह्मरे्णतर व महार 
याचं्यावरील जबाबदारी” या शीषगकाखाली प्रप्रसद्ध झाले होते. महार लोक खालच्या लोकानंा अस्पृशय 
मानतात अशी श्री. सकट यानंी तिार केली होती. 

 
श्री. सकट याचें एक पाठीराखे श्री. माटे यानंी अस्पृशयाबंरोबर सहभोजन करण्याचे नाकारले. 

याबद्दल बातमी प्रप्रसद्ध झाली होती ती अशी – 
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“अस्पृशयोद्धाराच्या अघळपघळ गप्पा मारर्णारे श्री बापू माटे यानंी आज रोजी प रे्ण येथे ्हावयाच्या 
सहभोजनात भाग घेण्याचे नाकारले, असे कळते. श्री. अण्र्णा भोपटकर हे मात्र त्यात भाग घेर्णार आहेत.” 
(प्रवप्रवध वृत्त, १४-४-३६, पा. १) 

 
४ माचग १९३६ रोजी आगाखान पंथीय म सलमानाचंी सभा म ंबईत भरली. ते्हा आगाखान यानंी 

सभेत असे उद् गार काढले की, अस्पृशय लोक लहदू धमग सोडून परधमात जाण्यास उत्स क आहेत. त्यानंा 
आपल्या धमात घ्याव े व त्याचंी सवांगीर्ण उन्नती घडवनू आर्णावी. याबद्दल आपल्या पंथातील तरुर्णानंी 
प्रयत्न करावते. याम ळे ते इस्लामचीच मोठी सेवा करतील. (The Indian Annual Register of India, Vol 
Ⅱ – July – December 1935, p. 9.) पर्ण या बाबतीत आगाखान पंथीयानंी काहीच हालचाल केली 
नाही. 

 
१० नो्हेंबर १९३५ ला नाप्रशक प्रजल्ह्यातील महार समाज सेवकानंी सभा भरवनू धमांतराला पालठबा 

प्रदला, आप्रर्ण त्याचं्या घरातंील देव, देवता याचं्या मतूी व धार्ममक गं्रथ याचंी होळी केली. (Ibid, p. 32) 
 
श्रीमती खप्रलदा श्वान म् (हप्रलदे अप्रदब) या त की िापं्रतकारक प्रवद षीने १९३४ साली ज प्रलया 

प्रमप्रलया इस्लाप्रमया या ससं्थेच्या वतीने प्रहन्द्द स्थानात ्याख्याने प्रदली. प्रहन्द्द स्थानातील सामाप्रजक, 
धाप्रमिंक व राजकीय पप्ररर्वस्थतीची पाहर्णी केल्यानंतर प्रतने Inside India हा गं्रथ प्रलप्रहला. तो लंडनमध्ये 
१९३७ (द सरी आवृत्ती १९४१) साली प्रप्रसद्ध झाला. अस्पृशयाचं्या पप्ररर्वस्थतीबद्दल काही लहदंूशी चचा 
करताना प्रतने त्यानंा प्रशन केला की या लोकाचंा इतका छळ इतके वष े झाला तरी ते लहदू धमात का 
राप्रहले? प्रतला एका लहन्द्दूने उत्तर प्रदले की, अस्पृशय लोक म सलमान अगर प्रिस्ती झाले असते तर त्याचंा 
प्रशन कायमचा प्रमटला असता, हा त मचा म द्दा रास्त आहे. परंत  ऐप्रहक उन्नतीसाठी पारलौप्रकक उन्नतीचा 
त्याग करण्याची प्रवृत्ती मानवात नसल्याम ळे हे दोन्द्ही धमग स्वीकारले नाहीत. हे (अनैप्रतहाप्रसक) उत्तर 
सदर प्रवद षीला पटले नाही. (पा. ७४) बौद्ध धमात समतेचा जास्त प रस्कार आहे असे सदर प्रवद षीने 
म्प्हटल्यावर प्रोफेसर मलकानी प्रतला म्प्हर्णाले की, बौद्ध लोकानंी िाह्मर्णाचंी उच्चनीच जाप्रतभेद प्रनर्ममतीबद्दल 
लटगल करता करता प्रनरप्रनराळ्या ्यवसायातंील घार्णीबद्दल इतका प्रतरस्कार उत्पन्न केला की, 
कातड्याचंा ्यवसाय करर्णाऱ्या, मासे मारर्णाऱ्या, गरे मारर्णाऱ्या वगैरे लोकानंा त्यानंी अस्पृशय ठरप्रवले 
(proffessor Malkani said to me once “Budhism laughs at the Brahamanic pride in birth and 
breeding, but introduced a new pride based on occupation. All occupations connetced with 
slaughtered animals came to be regarded as unclean, So all leather workers, hunters, 
butchers, fishermen, men who were of low castes already became untouchables” (Inside 
India P. 77) 

 
प्रहन्द्दू धमातील दोष लाप्रवण्याच्या ज्या अनेक य क्त्या वापरण्यात येत असतात, त्यापंकैी एक य क्ती 

मलकानी वापरली. लहदू धमातील दोष दूर करण्याचे खरे कायग हाती घेरे्ण हे लहदंूच्या रक्तातच नसल्याम ळे 
त्याचं्या हातून या च का होत आलेल्या आहेत आप्रर्ण त्या च काम ळे लहदू समाजाला आप्रर्ण धमाला जबरदस्त 
लकमत देऊन ग लामप्रगरीत त्यानंा (अस्पृशयानंा) अमान ष रीतीने जीवन जगाव े लागले, याबद्दल लहदंूना 
अधूनमधून वाईट वाटते. एवढेच, लहदू धमात व समाजातं िातंी करावी व सवग लहदंूना स्वाप्रभमानाने 
जगण्यास अन कूल पप्ररर्वस्थती उत्पन्न करावी, अशी तीव्र जार्णीव लहदंूना होत नाही. 
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धमांतराची घोषर्णा सवग जगात घ मली ते्हा सवग धमांचे (प्रिश्चन, इस्लाम, शीख वगैरे) प्रप्रतप्रनधी 
आंबेडकरानंा भेटण्यास आले. लहदंूना आप्रर्ण प्रशखानंा ही भीती होती की, आंबेडकर व त्याचे अन यायी यांनी 
इस्लाम अगर प्रिस्ती धमग स्वीकारला तर लहदू व शीख समाजाचे पारडे हलके होईल आप्रर्ण धमांतप्ररत 
अस्पृशय लोक लहदूना ‘दे माय धरर्णी ठाय’ करून सोडतील आप्रर्ण काही वषानी हे धमांतप्ररत लोक राजकीय 
सत्ता काबीज करतील आप्रर्ण त्याचें सैन्द्यात व पोप्रलस दलात सामथ्यग वाढेल. मग ते लहदू लोकावंर सते्तचे 
कोरडे ओढतील. ही पप्ररर्वस्थती ओळखून डॉ. कूतगकोटी (शकंराचायग) याचं्यातफे व म ंबईतील लहदूसभेतफे 
डॉ. एम्. बी. वलेकर याचं्या नेतृत्वाखाली लहदंूचे प्रशष्टमडंळ आंबेडकरानंा भेटण्यास २५ ऑक्टोबर १९३५ 
ला राजगृहास आले. प्रशष्टमंडळाने आपली ्यथा डॉ. आंबेडकरानंा सापं्रगतली. ते्हा ते म्प्हर्णाले की, 
जेिेकरून भारत देशाच्या णहताला धोका येईल अशा प्रकारचे धमांतर मी करिार नाही, याबद्दल तुम्ही 
णनकिंत असा. एवढेच काय पि देशणहतासाठी माझ्या समाजाच्या प्रगतीवर मला जळजळीत कोळसे 
ठेवण्याची वेळ आली तर मी तसे करण्यास का ंकू करिार नाही! कोर्णता धमग स्वीकारावा यासंबधंी नक्की 
प्रनर्णगय मी माझ्या अन यायानंा सागंण्याच्या अगोदर मी लहदू सभा आप्रर्ण तत्सम समाज याचं्या 
प ढाऱ्याचं्याबरोबर चचा करूनच शवेटचा प्रनर्णगय घेईन. 
 

या वरील घटनेच्या प्रवरुद्ध अशी एक घटना अहमदाबादला त्याच प्रदवशी घडली. आम्प्हालंा सवर्णग 
लहदंूनी अमान ष रीतीने वागप्रवले हे खरे, तरीपर्ण आम्प्ही लहद धमात राहू. आंबेडकर यानंी धमांतर केले तर 
त्यानंा आम्प्ही आमचे प ढारी हर्णून मानर्णार नाही. अशा अथाचे उद् गार अहमदाबादच्या हप्ररजन सभेत 
काढण्यात आले. अध्यक्ष मूळदास प्रवशम हे हप्ररजन होते. 

 
नाप्रशक प्रजह्यातील अस्पृशयाचंी सभा १० नो्हेबर १९३५ ला नाप्रशक रोड येथे भरप्रवण्यात आली 

होती. ती नाप्रशक प्रडर्वस्रक्ट प्रडपे्रस्ड क्लास यूथ लीग या संस्थेतफे. सभेस स मारे ८०० लोक हजर होते. 
त्यातं काही म सलमानही होते. धमांतराला पालठबा आप्रर्ण लहदू देवदेवता, शासे्त्र, प रोप्रहत, भटजी, जत्रा 
वगैरेवर अस्पृशयानंी बप्रहष्ट्कार टाकावा, असे ठराव सभेत मंजूर करण्यात आले. मन स्मृती व इतर 
लहद धमाचे पप्रवत्र गं्रथ प रारे्ण याचंी होळी या सभेत केली. मंप्रदरप्रवशे सत्याग्रह आप्रर्ण प्रचार सप्रमती बरखास्त 
करण्याचाही ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आला. 

 
महाबोधी सोसायटी, बनारस या संस्थेच्या प्रचटप्रर्णसानंी डॉ. आंबेडकरानंा तार पाठवनू प्रवनंती 

केली की, प्रहन्द्दू धमग सोडण्याचे त मचे नक्की ठरले तर त म्प्ही बौद्ध धमग स्वीकारा. आप्रशया खंडातील बह संख्य 
लोकाचंा हा धमग आहे. त्यातं जाप्रतभेद नाही. हे त म्प्ही स्वीकारले तर आमचे धमगप्रचारक आम्प्ही त मच्याकडे 
पाठव.ू 

 
श्री. खप्रलद गौबा (मूळचे लहदू–आयगसमाप्रजष्ट) यानंी तार पाठवनू डॉ. आंबेडकरानंा इस्लामी धमग 

स्वीकारण्याची प्रवनंती केली. या धमात त म्प्हाला आप्रर्ण त मच्या अन यायानंा संपूर्णग समान हक्क प्रमळतील. 
 
डॉ. आंबेडकराचं्या घोषरे्णम ळे नाप्रशकचे सनातनी लहदू खूष झाले. कारर्ण त्यानंा रथोत्सव आता 

प्रनर्मवघ्नपरे्ण पार पाडता येईल, अस्पृशय अडथळा करण्यास येर्णार नाहीत, हे त्याचं्या आनंदाचे कारर्ण होय. 
 
डॉ. आंबेडकराचं्या धमांतराच्या घोषरे्णसंबधंी अनेक प्रवचारवतंानंी आपले प्रवचार टाईम्प्स व इतर 

वतगमानपते्र यातं प्रदर्मशत केले. टाईम्प्समध्ये एल . जी. प्रधान (२२–१०–३५), सी. कृष्ट्र्णन् व ्ही. डब्लू. 
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क वडेकर (२४–१०–३५), डी. डी. लपगळे व साहेबराव आर . बामजी (४–११–३५), पी. आर. 
्यंकटस्वामी व पी. एच् गदे्र (५–११–३५) रावबहादूर एम्. सी. राजा (१५–११–३५) या लेखकानंी डॉ. 
आंबेडकरानंा थोडा धीर धरावयास सापं्रगतले. काहीनी लहदंूना व गाधंींना दोष प्रदले. गाधंीजी म्प्हर्णतात की, 
अस्पृशयता मरर्णोन्द्म ख र्वस्थतीस आलेली आहे. हे धादातं खोटे आहे. अस्पृशयतेचा नंगा नाच खेड्यापाड्यातं 
चालू आहे, हे गाधंीजी डोळ्याआड करतात हे ठीक नाही, असे श्री. भोळे याचें म्प्हर्णरे्ण होते. 

 
श्री. शकंराचायग डॉ. कूतगकोटी आप्रर्ण नाप्रशक शहरातील प्रागप्रतक मताचें लहदू यानंी डॉ. 

आंबेडकराचं्या धमांतराच्या घोषरे्णसंबधंी प्रवचारप्रवप्रनमय करण्यासाठी २६ ऑक्टोबरला १९३५ ला एक सभा 
भरप्रवली. तीत डॉ. आबंेडकरानंी लहदू लोकानंा जागे करर्णारी चळवळ हाती घेतली, याबद्दल समाधान 
्यक्त केले. डॉ. आंबेडकराचं्या चत र नेतृत्वाबद्दल सवांनी त्याचंी स्त ती केली. मात्र या चळवळीचा पप्ररर्णाम 
अस्पृशयानंी इस्लाम अगर प्रिस्तीधमग स्वीकारण्यात झाला तर तो लहदंूना व लहद समाजाला अप्रतशय बाधक 
होईल, म्प्हर्णून श्री. आर . जी. प्रधान एके काळचे कायदे कौर्वन्द्सलर व पाचं लहदू याचें प्रशष्टमंडळ श्री. 
शकंराचायांच्या आशीवादाने म ंबईला पाठप्रवण्यात आले. ते डॉ. आंबेडकरानंा १० नो्हेंबर १९३५ ला 
राजगृहात भेटले. त्यानंी डॉ. कूतगकोटा याचें नमस्कार डॉ. आंबेडकरानंा सापं्रगतले. तीथांची प्रठकारे्ण, 
देवळे, पार्णवठे वगैरे जागासंबंंधी लोकमतातंर करण्यासाठी थोडा काळ लागेल. त्यासाठी लहद लोक प्रचार 
करतील. लहदू वसतीत अस्पृशयानंा राहू देण्याची ्यवस्था लहदू लोक करतील. यालाही वळे लागेल. 
तोपयिंत डॉ. आंबेडकरानंी अन्द्य धमांत जाण्याची घाई करू नये, अशी प्रशष्टमंडळाने प्रवनंती केली. डॉ. 
आंबेडकरानंी मंडळाला उत्तर प्रदले की, हा प्रशन सोडप्रवण्याचे अनेक मागग त म्प्ही स चप्रवता हे ठीक, पर्ण ते 
मागग लहद लोक स्वीकारतील का? लहद  धमाचे तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ आहे, असे लहदू म्प्हर्णतात. पर्ण त्या धमाचे 
्यवहारात प्रकती प्रहडीस स्वरूप आहे, हे त म्प्ही का लपप्रवता? लहद  धमाचे तत्त्वज्ञान पूर्णग िह्म आप्रर्ण 
वर्णगभेदाचंी चढती व उतरती उतरंड यातं सामावलेले आहे, हे त म्प्हालंा नष्ट केल्याप्रशवाय लहद समाजात 
ऐक्य व बंध भाव आर्णता येर्णार नाही. वदे, स्मृती, श्र ती, प रारे्ण यानंी लहदंूचे सवग जीवन जाम जखडून 
ठेवलेले आहे. ही बधंने नष्ट केल्याप्रशवाय त म्प्हाला लहद धमांत स धारर्णा घडवनू आर्णता येर्णार नाही. १९३५ 
च्या कायद्याने मतदानाचे हक्क प्रवस्तृत प्रमार्णात लहदंूना प्रमळालेले आहेत. त्याचं्या उपयोग ते आपआपली 
स्थाने घट्ट करून घेण्यात करतील व अस्पृशयावंर जूल माची आग पाखडतील. प्रनवडर्णूकीस उभे राहर्णाऱ्या 
लहदंूनी आपला कायगिम जाहीर करावा व त्यात लहद धमग व समाज याचं्यातील स्मपृ्रतप रार्णोक्त बंधनाचंी 
राखरागंोळी आम्प्ही करू, अशी नोंद करून प्रनवडर्णूक लढवावी. माझी खात्री आहे, की अशा उमेदवाराला 
लहदू मतदार चारी म ंड्या चीत करतील. लहदंूनी हा म द्दा लक्षात घ्यावा. अंप्रतम प्रनर्णगय घेण्याच्या अगोदर 
त म्प्ही जे लोकमतातंराचे प्रचार कायग करर्णार आहात त्याची मी दखल घेईन. 

 
नवीन धमगपंथ स्थापरे्ण व त्यातं अस्पृशयानंी समप्रवष्ट होरे्ण, ही जोखमीची कामे आहेत. ती मी हाती 

घेर्णार नाही. डॉ. कूतगकोटी यानंी ती हाती घ्यावीत. माझी इच्छा एकच आहे की, अस्पृशयानंी एका प्रबळ 
अशा धमात प्रवशे करावा व स्वतःच्या प्रगतीचे मागग त्या धमात राहून चोखाळावते. बौद्ध, आयग, व शीख धमग 
हे आमच्या डोळ्यापं ढे आहेत. प्रत्येक धमाच्या प्रवशेात अडचर्णी आहेत, त्यासबंंधी आमचे प्रवचार चालू आहे. 
हप्ररजन सेवक संघाने अस्पृशयाचंी प्रगती घडप्रवण्याचे कायग हाती घेतलेले आहे. या म द्याबद्दल डॉ. 
आंबेडकर म्प्हर्णाले, “या संघाला अस्पृशयता प्रनवारण्याचे कायग यशस्वी करता येर्णार नाही, कारर्ण तो संघ 
कॉगे्रसचे एक प्रपल्लू आहे.” 
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भारतीय राजकारर्णासंबधंी बोलताना डॉ. आंबेडकर म्प्हर्णाले, भारताला लोकशाही अगर लोकप्रप्रय 
राज्यकारभार झेपर्णार नाही. त्याला ह कूमशाहीची जरुरी आहे. केमालपाशा अगर म सोप्रलनी याचं्या 
तोडीचा सवाप्रधकारी भारताला हवा आहे. गाधंीजी हे ह कूमशहा होतील तर ते मला परवडेल. पर्ण ते तसे 
होत नाहीत; याबद्दल मला त्याचंी कीव येते. कमालपाशा याने सवग प रार्णमतवाद्यानंा नेस्तनाबूद केले व 
त कांना आध प्रनकतेचा म लामा प्रदला. टकी देशात आमलूाग्र िातंी करुन या देशाला प्रगतीच्या मागावर 
आर्णनू सोडले आहे. आता टकी हा एक प्रबळ देश झालेला आहे. म्प्हर्णून मला कमालपाशाबद्दल फार आदर 
वाटतो. गाधंींनी भारताचे सवाप्रधकारपद स्वीकारले नाही, याम ळे त्यानंी माझी घोर प्रनराशा केली. भारताचे 
राजकीय भप्रवत्य मला काळेक ट्ट प्रदसत आहे. 
(लेखकाने कमालपाशाचे चप्ररत्र प्रलप्रहलेले आहे.) 
 

अस्पृशयाचं्या तरुर्णाबंद्दल बोलताना डॉ. आंबेडकर म्प्हर्णाले, या लोकानंीही माझी घोर प्रनराशा 
केली. ख्यालीख शाली आप्रर्ण ढोंगीपर्णा याकंडे याचंा फार ओढा आहे. त्याचं्यात ध्येयवादीपर्णाचा अंशही 
मला आढळला नाही. रानडे, गोखले, प्रटळक याचं्या तोडीचा ध्येयवाद त्याचं्यातं नसल्याम ळे हे लोक 
समाजाचे वा देशाचे काही भरीव कायग करतील असे मला वाटत नाही! 

 
साराशं, मी अस्पृशय असल्याम ळे या समाजाचे प्रहत साधरे्ण हे माझे आद्य कतग्य आहे आप्रर्ण देशाच्या 

प्रहताकडे लक्ष देरे्ण हे द य्यम दजाचे मी समजतो. मी धमाला र्फार मानतो; पि कहदू धमातील ढोंग 
धतुऱयाचंा मी णतरस्कार करतो. आम्प्ही जो धमग स्वीकारू तो सवग बाजंूनी परीक्षा करून. तोपयिंत त म्प्ही 
लहद लोक लोकमतातंराचे प्रचार कायग करर्णार आहात, त्याकडे आम्प्ही लक्ष ठेव.ू 

 
अप्रखल महाराष्ट्र अस्पशृय पप्ररषदेच्या प्रचटप्रर्णसानंी प ण्याहून २८–११–३५ ला जाहीर पत्रक 

काढले की, तरूर्ण हप्ररजनाचंी पप्ररषद लौकरच प ण्यात भरप्रवण्यात येईल. तीत डॉ. आंबेडकराचं्या 
धमांतराच्या घोषरे्णबद्दल प्रवचारप्रवप्रनमय करण्यात येईल. या पप्ररषदेचे अध्यक्षपद ज्यानंा द्याव ेअसे स चप्रवले 
आहे त्यात कन्द्हैयालाल गौबा व मौ. शौकत अल्ली याचीही नाव ेआहेत. प ण्यात “आंबेडकर” या नावाचे 
वतगमानपत्र लहदू य वक संघातफे काढण्याबद्दलही प्रवचार चालू आहे, असे प्रनवदेनात सापं्रगतलेले आहे. (दी 
टाईम्प्स ऑफ् इंप्रडया, ३०–११–३५, पान १७) ही पप्ररषद १२–१–१९३६ ला प ण्यात भरली. 
 

Bombay Depressed Classes Decision. 
 

Complete severance of the depressed class from the hindu fold and embracing any 
other religion guarenteeing them equal status and treatment with other members of the faith 
was the gist of a resolution passed unanimously at the Bombay Pressidency Depressed 
Classe Conference held today (13 th oct. 1935) at Yeola, Nasik District. The resolution was 
adopted on the advice of Dr. Ambedkar. He literally recounted the treatment meted out by 
cast hindus to harijans. So far, he said, they had been unsuccessful in their efforts to bring 
about a change of heart and it was futile to waste their energies and money in further trying to 
get redress and work in harmonious cooperation. He declared that after deeply pondering 
over a way out, he had come to the conclusion that the best way was complete reverance 
from the hindu fold. “We shall seize the right for equality wherever we are denied it. Because 
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we have the misfortune to call ourselves hindus, we are treated thus. If we were members of 
another faith none would treat us so” (The India Annual Register, vol Ⅱ July-Dec. 1935 page 
29, Editor–Nripendra Nath Mitra) To harijans so far he said “They had been unsuccessful in 
their efforts to bring about a change of heart and it was totally to waste. 
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प्रकरि ३ रे 
 

धमांतराची चळवळ 
 

अस्पशयानंी धमांतराची उत्स कता दाखप्रवल्यानंतर त्यानंा आपल्या धमात घण्यासाठी प्रथम व 
जाहीर चळवळ प्रिस्ती लोकानंी केली. त्याचें धमगप्रचारक लहद स्थानात, अमेप्ररकेत आप्रर्ण इंग्लंडमध्ये 
अस्पृशयानंा आपल्या धमात समाप्रवष्ट करून घेण्यासाठी जो प्रचंड खचग करावा लागेल, त्याची उभारर्णी करू 
लागले. लंडनमध्ये प्रम. गॉडिे या धमगप्रचारकाने पप्रहल्याच आठवड्यात हजारो पौंड गोळा केले; आपल्या 
प्रचारासाठी त्याने ‘The Untouchble’s Quest’ हे ९५ पानाचें प स्तक ज लै १९३६ मध्ये प्रप्रसद्ध केले. 
अस्पृशयानंी धमांतराची चळवळ डॉ. आंबेडकराचं्या नेतृत्वाखाली स रू केलेली आहे. ‘The news has been 
coming for some years past, of so many village groups of untouchables asking for the nearest 
church or mission for a teacher, that it has been impossible to meet the demand, 

 
“In October 1935 in the town of Nashik in the Bombay Presidency, ten thousand 

people were listening intently to a starting speech. A plump man, wearing spectacles, was 
addressing them to do what had always semed impartilly to change their religion, –––– 
Choose any religion which gives you equality of status and treatment,” he said, “I had the 
misfortune of being born with the stigma of untouchabitity but it is not my fault. I will not die a 
Hindu, for this is my power” (p. 7). 

 
या चळवळीचा प्रमशनरी लोकानंी उपयोग करून घेतला, तर लाखो अस्पृशय प्रिस्ती धमाचा 

स्वीकार करतील, अशी प्रफप्रलप्स यानंी त्या गं्रथात प्रमशनऱ्यानंा प्रवनंती केली होता. प्रिस्ती प्रमशनऱ्यांनी 
प्रिस्ती लोकातं चालू असलेला जाप्रतभेद व अस्पृशयता ही दोन्द्ही नष्ट केली, तरच डॉ. आंबेडकर व त्याचें 
अन यायी प्रिस्ती धमग स्वीकारण्यास तयार होतील. एरवी नाही, असाही इशारा त्यानंी आपल्या गं्रथात 
प्रदलेला होता. (‘Years ago Dr. Ambedkar said to Dr. stanley Jones, “If you christians had 
succeededs in wholly wiping out cast distinction we should turn towards you, but you have 
not done it particularly in South India, and the ace stings, for it is true. (P. 88) 

 
डॉ. म ंजे आप्रर्ण मसूरकर महाराज याचं्या प्रयत्नाने जगद् ग रू श्री. शकंराचायग डॉ. कूतगकोटी याची 

पाद्यपूजा प ण्याच्या अस्पशृयातंफे प्रवप्रधपूवगक झाली. (Harijans offer ‘puja’ to Shankaracharya - 
ceremony in Poona’ Times of India, dated 4-1-1936 P. 3) भगूर (नाप्रशक) येथे अस्पृशयानंा जानवी 
घालण्याचा समारंभ आयग समाजातफे ३०–१२–६६ ला झाला. (Times, 3-1-36, P. 11) त्याचा प्रनषेध 
करण्यासाठी नाप्रशक येथे ३–१–३६ ला अस्पशृयातंफें  सभा भरवनू लहदंूची धमगशासे्त्र जाळण्याच्या धमक्या 
वक्त्यानंी प्रदल्या. (Times, 4–1–36, P. 13) त्रावर्णकोरच्या अस्पशृयाचें प ढारी डॉ. भास्कर हे 
अन यायासंह लाहोरला शीख धमाचा स्वीकार करण्यास गेले. (Times, 6–1–36, P. 5) लहद महासभेचे 
१७ व ेअप्रधवशेन प ण्यात झाले. अध्यक्ष पपं्रडत मदन मोहन मालवीय होते. आतंरजातीय प्रववाह व सहभोजन 
यानंा पालठबा देर्णारा ठराव बॅ. जयकर याचं्या अन यायानंी माडंला. तो पंप्रडत मालवीयानंी ध डकावनू 
लावला. (प्रवप्रवधवृत्त, ५–१–१९३६, पा. २५) 
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लहदंूची ही समाजघातकी मनोवृत्तीच अस्पृशयानंा लहदू धमातून इतर धमांत जाण्यास कारर्णीभतू 
झाली. म्प्हर्णनूच गेल्या हजार वषांत लाखो अस्पशृय म सलमान व प्रिस्ती धमांत गेले. या संबधंात खालील 
दोन वृत्तातं वाचकानंा उद् बोधक वाटतील. 

 
‘अस्पृशयानंा म सलमान करून घेण्याची डाक्क्याच्या नबाबाची घोषर्णा जाहीर झाल्यापासून 

आजपयिंत प ण्यात ४० लहदू प्रस्त्रयानंा म सलमान बनप्रवल्याची बातमी प्रप्रसद्ध झाली आहे. प ण्यात भरलेल्या 
लहद महासभेची ही फलश्र ती समजावी.’ (प्रवप्रवधवृत्त, १६–२–३६, पा.१) 
 

इस्लामचा आघात 
 

‘मला एका मौलवीने १९२२ साली सापं्रगतले की “गोखले, आम्प्ही तरवारीच्या बळावर हप्ररजनानंा 
बाटप्रवले, असे आपर्ण म्प्हर्णता. १८९७ साली आमची तरवार गेली. आज म सलमानाजंवळ तरवार नाही. 
राजसते्तचा आधार नाही. मोहात पाडण्याकरता हजारो रुपये आमच्याजवळ नाहीत. मग प्रत्येक श िवारी 
स्वख शीने या एकाच मप्रशदीत सरासरी दहा अस्पशृय, आज अनेक वषग म सलमान होतात; याला त मचे उत्तर 
काय? याला उत्तर एकच, की त मच्या लहद समाजाची अस्पृशयाशंी वागर्णूक!” त्या प्रदवशी माझ्या डोक्यात 
लख्ख प्रकाश पडला’ (‘आबंेडकराचं्या चप्ररत्राचे रहस्य’ ले.– दे. भ. केशवराव गोखले, माजी आमदार, 
बेळगाव – नवय ग, खास अकं, १३–४–४७, पा. २१) 

 
बाबासाहेबानंी १९३६ च्या प्रडसेंबरच्या शवेटच्या आठवड्यात मद्रास प्रातंात दौरा केला. ते्हा त्यानंा 

भेटण्यास स्पशृय, म सलमान व प्रिस्ती याचें प ढारी आले. जे प्रिस्ती पूवीचे अस्पृस्य होते ते प्रिस्ती झाले, 
तरी त्यानंा स्पृशय प्रिस्ती लोक आपल्या चचगमध्ये येऊ देत नाहीत, अशी त्यानंी  बाबासाहेबापं ढे तिार 
केली. त्याचें म्प्हर्णरे्ण असे की केवळ धमांतर केल्याने आपर्ण स्पशृय होत नाही. या म द्याला बाबासाहेबानंी 
प्रचडून उत्तर प्रदले की, त म्प्ही प्रिस्ती समाजात जर नामदगपरे्ण जीवन घालव ूलागला तर स्पृशय प्रिस्ती 
त म्प्हालंा दूर ठेवर्णारच!” आप्रर्ण ते आपल्या न्याने स्वीकारर्णाऱ्या धमाबद्दल म्प्हर्णाले, “……हातावर 
प्रशरकमले घेऊन जेथे जाऊ, तेथे लढावयाचे, या प्रनश्चयाने धमांतर करावयाचे आहे. उद्या म सलमान अगर 
प्रिस्ती झाल्यावर, ते लोक जर आम्प्हासं महार प्रिस्ती म्प्हर्णून प्रनराळ्या चचगमध्ये जाण्यास सागंू लागले तर 
आम्प्ही तसल्या चचगला आग लाव.ू” (जनता, ८–२–१९३६, पा ७) प रे्ण येथील प्रड. सी. प्रमशन ऑफ इंप्रडया 
या संस्थेच्या अप्रहल्याश्रमाच्या इमारतीत ‘महाराष्ट्र अस्पशृय – य वक पप्ररषद’ प्रद. ११ व १२ जानेवारी १९३६ 
रोजी भरप्रवण्यात आली होती. मद्रासचे रावसाहेब प्रो. एन्. प्रशवराज हे अध्यक्ष होते. पप्ररषदेत धमांतराच्या 
घोषरे्णला पालठबा देर्णारी भाषरे्ण झाली. बाबासाहेबानंी धमांतराची घोषर्णा केली ते्हा प्रतला प्रवरोध करर्णारे 
वक्त्य डॉ. सोळंकी यानंी १७ ऑक्टोबर १९३५ रोजी म ंबईतील वतगमानपत्राकंडे पाठप्रवले होते. त्या 
वक्त्याला उदे्दशून ‘लोकमान्द्य’ या दैप्रनकाने १९ ऑक्टोबरच्या अंकात, ‘डॉ. आंबेडकरानंा घरचा आहेर’ या 
मथळ्याखाली डॉ. सोळंकीची म लाखत प्रप्रसद्ध केली होती. ‘लहद समाजातील तरूर्ण प्रपढी, स धारक मताचंी 
आहे व अस्पृशयानंा हे लोक चागंले वागवतीलच. ते्हा धमांतर करून अस्पृशयाचंा काहीच फायदा होर्णार 
नाही.’ अशा अथाचे उद्गार डॉ. सोळंकींनी म लाखतीत काढलेले होते. धमांतराच्या प्रवरोधी सूर काढर्णारे 
ते डॉ. सोळंकी प ण्यातील या पप्ररषदेस उपर्वस्थत राप्रहले, व त्यानंी धमांतरास पालठबा प्रदला. पालठबा 
देर्णाऱ्या त्याचं्या भाषर्णात प्रवचारापेंक्षा भावनाप्रधानतेचाच अप्रवष्ट्कार प्रखरपरे्ण झाला. त्याच्या भाषर्णातील 
प्रम ख भाग असा होता.– ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्याजवळ माझी एकच मागर्णी आहे, आप्रर्ण ती 
म्प्हर्णजे, त्यानंी याप ढे अस्पृशयानंा एक क्षर्णभरही या द बळ्या लहद धमात न ठेवता, आम्प्हासं मदांचा स्वतंत्र 
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धमग द्यावा. आम्प्हालंा गीता नको, संत नकोत, महंत नकोत, वदे नकोत, शकंराचायग नकोत, आम्प्हालंा फक्त 
डॉ. आंबेडकर हवते……’ (टाळ्या) …… (जनता, १५–२–३६, पा. २) 

 
बाबासाहेबाचें या पप्ररषदेत जे भाषर्ण झाले तेही भावना हेलावर्णारे व प्रक्षोभक होते. त्याचं्या 

भाषर्णातील म ख्य सूत्र हे की, आम्प्ही द सऱ्या कोर्णत्याही धमात गेलो तरी तेथेही झगडा द्यावाच लागर्णार 
आहे. हे प्रदसत असताही आम्प्ही ते पत्करू; पर्ण आम्प्हालंा आता हा लहद धमग नको आहे. त्याचं्या भाषर्णातील 
काही भाग मी येथे देत आहे. “…… आम्प्ही म सलमान, प्रिस्ती लकवा शीख झालो तरी तेथेही आमच्या 
भप्रवत्याकरता झगडा करावा लागर्णार आहे, हे आम्प्ही ओळखतो. उद्या आपर्ण म सलमान झाल्याबरोबर 
सवगच नबाब होर्णार नाहीत, शीख झाल्याबरोबर सरदार होर्णार नाहीत, लकवा प्रिस्ती झाल्याबरोबर पोप 
होर्णार नाहीत. (हशा.) कोठेही आपर्ण गेलो तरी आपर्णासं लढा हा करावा लागर्णारच आहे…… 

 
“त ंम्प्हा सात कोटी लोकाचंी जबाबदारी माझ्यावर आहे. त्या माझ्या हातून जर का थोडी चूक 

झाली, तर केवढ्ा मोठ्या समाजाच्या न कसानीस मी कारर्णीभतू होईन याचा मला रातं्रप्रदवस प्रवचार 
करावा लागत आहे…… पर्ण ज्यानंी प्रवश्वासाने जबाबदारी टाकली आहे त्यानंा नरकात प्रपचत ठेऊन मला 
माझा मोठेपर्णा कायम ठेवायचा नाही; तर त्याचं्या उद्धाराकरता मी माझ्या सवगस्वावर पार्णी सोडण्यास 
तयार आहे. 

 
“जे लोक मला असे सागंतात की, त म्प्ही लहद धमात राहून स्वाप्रभमानाने जीवन कंठण्यास अवशय 

अशा आपल्या अटी स्पृशय लहदंूप ढे माडंा व त्या अटी स्पृशय लहदू पाळतात लकवा नाही हे पहा. त्या लोकानंा 
मला एवढेच सागंावयाचे आहे की, मी ज्या अटी माडंीन त्या स्पशृय लहदंूना के्हाही पूर्णग करता येर्णार 
नाहीत; अशी माझी बालंबाल खात्री आहे. ती अट कोर्णती हे ज्यानंा ऐकावयाचे असेल लकवा पार पाडण्याची 
ज्याचंी तयारी असेल, त्यानंी माझ्याकडे याव.े पर्ण माझी या बाबतीत पक्की खात्री आहे की, ती अट पाळरे्ण 
स्पृशय लहदंूना कदाप्रप शक्य नाही. (टाळ्या) 

 
“आपल्या चळवळीच्या म ळाशी परमेश्वराचा आधार, (लकवा) काही तरी खात्रीने आहे, यात शकंा 

नाही. नाही तर परस्पर प्रवरुद्ध अशा दोन्द्ही पक्षाकंडून ‘एक कोटी रुप्रपया देयेंगे’ अशी भाषा आली नसती. हे 
काही परमेश्वरी इच्छेखेरीज घडून आले नाही. (टाळ्या) 

 
“म. गाधंींनी नऊ लाखाचा फंड गोळा केला, तो काही त मच्या खऱ्या प्रहतासाठी नसून, त म्प्ही 

त्याचं्या काँगे्रसला सोडून जाऊ नये, काँगे्रसचे वजन कायम राहाव े म्प्हर्णून! त्यानंी टाकलेले दयेचे त कडे 
चघळून स्पृशयाचं्या दारात कायमचे ग लाम म्प्हर्णनू आपर्ण पडून राहावे, म्प्हर्णून स्पृशय लहदंूचे हे सवग उद्योग 
आहेत. माझ त्या सवांना असे सागंरे्ण आहे की, आता स्पृशय लहदंूनी माझ्याप ढे प्रत्यक्ष परमेश्वर आर्णून उभा 
केला तरी मी लहद धमातून जार्णार! (प्रचंड टाळ्या व जयजयकार, लशग–त ताऱ्याचें आवाज.), आता याप ढे 
स्पृशय लहदंूनी अस्पृशय समाजाकरीता काहीही केले नाही तरी मी जार्णार व काहीही केले तरी मी जार्णार!” 
(टाळ्या) (जनता, १५–२–३६, पा. ७,) 

 
पप्ररषद चालू असता तीत त की टोप्या घातलेल्या लोकाचंी सखं्या डोळ्यात भरेल अशी उपर्वस्थत 

होती. बाबासाहेब आप्रर्ण सोळंकी हे १२ जानेवारीच्या रात्री आपल्या अनयायासंह प्रशखानंी केलेल्या 
भजनाच्या कायगिमास उपर्वस्थत राप्रहले. शीख व म सलमान (अश्रफअली, सय्यद, ग लाम भीक नायरंग, 
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एम. एल . ए., अंबाला) याचें प्रप्रतप्रनधी, बाबासाहेब व त्याचें अन यायी यानंी आमचा धमग स्वीकारावा, अशी 
प्रवनंती करण्यासाठी बाबासाहेबानंा अप्रहल्याश्रमात भेटले. (टाईम्प्स, १५–१–३६, पा. ४) 

 
श्री. राजभोज, अप्रखल भारतीय प्रडपे्रस्ड क्लासेस लीगचे जनरल सेिेटरी, लीगतफे सर 

सयाजीराव यानंा बडोद्यात मानपत्र देऊन अहमदाबादला १३–१–३६ ला गेले. तेथे त्यानंी धमांतराच्या 
चळवळीचा प्रनषेध केला. (प्रकत्ता.) 

 
प ण्यातील म क्कामात बाबासाहेबानंा म सलमान, शीख व प्रिस्ती प ढारी व धमगग रू भेटीला येत, 

आप्रर्ण त्याचं्याशी चचा करून, ते साहेबानंा “आपला धमग स्वीकारा” अशी प्रवनंती करीत. हे लोक आपापल्या 
भपू्रमकेचे समथगन करीत असत आप्रर्ण डॉ. आंबेडकर आपला धमग स्वीकारतील, अशी अटकळ बाधूंन प्रतची 
वाच्यता जाहीरपरे्ण करीत. वतगमानपत्राचे बातमीदार अशा वृत्तानंा प्रप्रसद्धी देत असत. म ंबईच्या टाईम्प्सने 
एक वृत्त असे प्रप्रसद्ध केले होते की, डॉ. आंबेडकर म सलमान धमाचा स्वीकार करतील, अशी प ण्यातील 
म सलमानानंा आशा वाटत आहे. ते वृत्त असे– 
 

‘Dr. Ambedkar May Embrace Islam! 
Hope of Muslim Deputation. 

Poona, January, 14, 
 

Mr. Gulam Bheek Nairang, M. L. A, secretary of the central Tabligh committee, 
Ambala, with Dr. Durani, Maulvi Zakeria, Maniar and Maulvi Khujandi, who were deputed in 
connection with recent Depressed Classes Youth Conferences to watch the situation arising 
out of Dr. Ambedkar’s proposed intention to embrace another faith, met at the residence of 
H. H. Moledina last evening and dicussed the situation. 

 
Many prominantt local muslims were also present. The deputation expressed the view 

that although Dr. Ambedkar had not openly intended that he would embrace Islam together 
with his foll owers, still there were indications that he would ultimately decidein favour of the 
Islamic Faith. It was therefore decided that the community should be prepared for the 
eventuaility and propagate the cause of tabligh in Maharashtra. 

 
A meeting was also held in the city under the presidentship of Mr. A. A. Khan, 

Adovocate.’ (Times of India, Bombay 16-1-36, p. 12) 
 

प ण्याच्या महाराष्ट्र अस्पृशय पप्ररषदेतील भाषर्णाचं्या ओघात बाबासाहेबानंी अशा अथाचे उद्गार 
काढले की, जर लहदू माझी अट मान्द्य करतील तर मी लहद धमात राहीन! ही अट कोर्णती? हे समजून 
घेण्यास प ण्यातील प्रप्रतप्रष्ठत लहदू लोक बाबासाहेबानंा भेटले. चचेत त्यानंी सापं्रगतले की, मातंग 
समाजातील वयोवृद्ध प ढारी श्री. के. के. सकट यानंा शकंराचायग मानून, १०० िाह्मर्ण क ट ंबाकंडून, त्याचंी 
पाद्यपूजा करावी. ही पूजा अगोदर होऊ द्या; मग मी माझी अट त म्प्हालंा सागेंन. काही प्रप्रतप्रष्ठत लहदंूना 
वाटले की हे बाबासाहेबाचें बोल िाह्मर्णानंा प्रचडप्रवण्याकरता आहेत; त्याला महत्त्व न देता आपर्ण प नः 
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त्याचंी मनधरर्णी करू या; तर काहीना वाटले की बाबासाहेब लहदंूची लटगल करीत आहेत, ते्हा त्याचें 
आपर्ण प नरप्रप तोंडस द्धा पाहू नये! त्यातंील एक कट्टर लहदूमहासभावादी अन यायी म्प्हर्णाला, हे साहेबाचें 
आ्हान समजा आप्रर्ण १०० च काय १००० िाह्मर्ण क ट ंबाकडून सकट याचंी पाद्यपूजा करू या आप्रर्ण डॉ. 
आंबेडकरानंा प्रवचारू या, सागंा त मची अट! पर्ण या ्यक्तीच्या बोलण्याला कोर्णीच महत्त्व प्रदले नाही. 
सत्यशोधक व िाह्मरे्णतर पक्षाचे कायगकते यानंा मात्र मनातून आनंद झाला; कारर्ण त्यानंा वाटले, डॉ. 
आंबेडकरानंी प रे्णरी िाह्मर्णाचंी चागंलीच प्रजरप्रवली. पर्ण त्यांना त्यावळेी हे स चले नाही की, अस्पृशयानंा 
समान हक्क देण्याबाबत सवर्णग लहदंूच्या मनाचे पप्ररवतगन करण्यास जसे िाह्मर्ण असमथग आहेत तसेच 
सत्यशोधक व िाह्मरे्णतरही असमथग आहेत सगळेच अंधरूढीचे ग लाम! 
 

अस्पृशय लोकानंी आपल्या धमात याव,े यासाठी संघप्रटत प्रचार कायग करण्यासाठी प्रिस्ती लोकानंी 
प्रवशषे पप्ररश्रम घेऊन प्रयत्न केले. म सलमानानंीही तसे प्रयत्न केले परंत  ते संघप्रटत स्वरूपाचे न्हते. हे 
सवग प्रकार पाहून पपं्रडत मदन मोहन मालवीयासारख्या लहद धमाप्रभमानी प ढाऱ्यानंी असे ठरप्रवले की, 
अस्पृशयानंा याप ढे समाजात सन्द्मानाने वागवाव;े व त्याचं्या मनात जी लहदंूबद्दल व लहदू धमाबद्दल असंतोष, 
प्रतटकारा व प्रकर्वल्मष प्रनमार्ण झालेली आहेत ती नष्ट करावीत. म्प्हर्णजे अस्पृशय लोक धमांतरास तयार 
होर्णार नाहीत. या कायासाठी एक कोटी रुपयाचंा प्रनधी उभारण्यास सकंल्प जाहीर केला. पर्ण प्रिस्ती, 
म सलमान लकवा लहदू याचें प्रयत्न फलदू्रप झाले नाहीत. 

 
शीख लोकानंी बाबासाहेबाचं्या बरोबर धमांतरासबंंधी बोलर्णी केली. ते्हा शीख धमातील पाच 

करार न पाळता फक्त एकच करार– प्रकरपार्ण वापररे्ण– आम्प्ही पाळू, असा बाबासाहेबानंी हेका धरला. हा 
हेका धररे्ण हे त्याचें पूर्णग प्रवचारातंी होते. या बाबतीत प ष्ट्कळ भवती न भवती झाली, पर्ण प्रनप्रश्चत प्रनर्णगय 
झाला नाही. शवेटी बाबासाहेबाचं्या अटीबद्दल, शीख समाजाचे मत काय आहे, ते अजमाप्रवण्यासाठी एक 
सप्रमती, ग रुद्वार प्रबधंक कप्रमटीतफे, स्थापन करण्यात आली. प्रतचे नाव ‘धी सरब - लहदू-शीख प्रमशन, 
अमृतसर.’ या सप्रमतीचे प्रम ख श्री. मास्टर तारालसग, शटेीया बाबू वगैरे तरुर्ण शीख होते. या संस्थेतफे 
स मारे सात लाखाचंा प्रनधी धमांतराच्या कायासाठी व खालसा कॉलेज काढप्रवण्यासाठी वगेळा काढण्यात 
आला. 

 
पंजाबमधील ग रुद्वारे ही प्रशखाचंी पप्रवत्र पूजास्थाने होत. स रुवातीपासून त्याचंी ्यवस्था पहार्णारे 

लोक त्या पूजास्थानाचें महंत बनले व शवेटी पूजास्थाने व त्याचंी स्थावर – जंगम प्रमळकत याचें ते 
वप्रहवाटदार आप्रर्ण मालक होऊन बसले. या र्वस्थत्यंतराम ळे सदर महंत पूजास्थानानंा लागर्णाऱ्या 
खचासाठी मोठे उत्पन्न हव े म्प्हर्णून शीखधमीयाकंडून वगगर्णी वगैरेच्या रूपाने पैसे उकळू लागले. या 
पप्ररर्वस्थतीप्रवरुद्ध शीख समाजात, या ग रुद्वारावप्रहवाटदाराबंद्दल प्रवलक्षर्ण घृर्णा उत्पन्न झाली. महंताकडून 
पूजास्थाने काढून घेरे्ण व त्याचंी ्यवस्था ठेवण्यासाठी सप्रमती नेमरे्ण, हे मागग शीख कायगकत्यांना प्रदसले. 
त्यासाठी चळवळ करण्यास स रवात केली व त्या चळवळीतून ‘अकाली दल’ प्रनमार्ण झाले. या दलाने 
महंतानंा जाहीर प्रवनंती केली की ग रुद्वाराचंी र्वस्थती स धारा व त्याचंी ्यवस्था ठेवण्यासाठी समाजातील 
प्रप्रतप्रनधी घ्या. पर्ण महंतानी या प्रवनंतीचा मान राखला नाही. ते्हा अकाली दलाने, महंताकंडून ग रुद्वारे 
काढून घेऊन त्याचंी ्यवस्था एका सप्रमतीकडे सोपवावी म्प्हर्णून अत्यंत प्रक्षोभक अशी चळवळ स रु केली. 
या ्यवस्था पहार्णाऱ्या सप्रमतीस नाव प्रदले ‘प्रशरोमर्णी ग रुद्वारा प्रबधंक कप्रमटी.’ महंतानंी प्रक्षोभक चळवळ 
पाहून ग रुद्वारे त्या कप्रमटीकडे स प दग केली. ही घटना १९२२ च्या ज लै ते सटेंबरमध्ये घडून आली. 



 
अनुक्रमणिका 

ते्हापासून ‘प्रशरोमर्णी ग रुद्वारा प्रबंधक कप्रमटी’ या ससं्थेने ग रुद्वाराचंी ्यवस्था व धार्ममक कृत्ये याबद्दलची 
अप्रधकारसूते्र आपल्या हाती घेतली. 

 
अस्पृशयानंी धमांतर कराव े या चळवळीला लहद स्थानातील बह संख्य अस्पृशयाचंा पालठबा 

प्रमळाल्यानंतर कोर्णता धमग स्वीकारल्यास आपल्या सवग अन यायानंा बरोबर घेऊन धमांतर करता येईल 
याबद्दल बाबासाहेब, प्रिस्ती, म सलमान, शीख, बौद्ध, जैन वगैरे प्रनरप्रनराळ्या धमांच्या प्रप्रतप्रनधींबरोबर, 
१९३६ च्या पूवाधात चचां करू लागले. त्याच्याच जोडीला प्रत्येक धमाच्या शास्त्राचा अभ्यास करू लागले. 
या चचांमधून व अभ्यासामधून त्याचं्या मनाचा कल शीख व बौद्ध धमांकडे, प्रदवसेंप्रदवस जास्त झ कू 
लागला. बौद्ध धमाचे प्रप्रतप्रनधी साहेबाचंी गाठभेट घेत व साम दाप्रयक धमांतरानंतर, (नव) बौद्धधमीयाचं्या 
सवांगीर्ण उन्नतीकरता काय कायगिम त म्प्ही हाती घेऊ शकाल? या साहेबाचं्या प्रशनाला समाधानकारक 
उत्तर न देता प्रनघून जात. शीख प्रप्रतप्रनधी, साहेबाचं्या साप्रन्नध्यात (राजगृहात) इतर प्रप्रतप्रनधींपेक्षा जास्त 
वळे रहात व ते साहेबाचं्या उपप्ररप्रनर्मदष्ट प्रशनाला उत्तर देत की आम्प्ही नव–शीखाचं्या, औद्योप्रगक, तापं्रत्रक 
व प्रवश्वप्रवद्यालयीन प्रशक्षर्णाची तरतूद करू शकू व त्यासाठी आपर्णाशंी प्रवचारप्रवप्रनमय करून योग्य तो 
कायगिम ठरव.ू शीख प्रप्रतप्रनधींच्या या ्यवहारी आप्रर्ण धमांतप्ररत अस्पृशयानंा उपकारक प्रदसर्णाऱ्या 
आश्वासनाचे बाबासाहेबानंा आकषगर्ण वाटले व त्याचं्या मनाचा कल जास्तच शीख धमाकडे झ कू लागला. 
परंत  त्यानंी याबाबतीत प्रनर्णायक असा आपला बते जाहीर केलाच नाही! अस्पृशयाचं्या शीख 
धमगस्वीकाराला, लहदंूचे श्रीशकंराचायग, लहद महासभेचे प ढारी डॉ. म जें वगैरे लोकानंी जरी आपला पालठबा 
्यक्त केला तरी साहेबानंी सदर प्रनर्णगय घेण्याआधी, शीख स्त्री – प रुषानंी, अशी जाहीर प्रप्रतज्ञा घ्यावी की, 
नवधमांतप्ररताबंरोबर आम्प्ही प्रनः शकंपरे्ण बटेी ्यवहार करू; अशी इच्छा प्रगट केली. ही इच्छा ्यक्त 
केल्यानंतर प्रशखानंी बाबासाहेबानंा अमृतसरला नेऊन या म द्याबद्दल त्याचंी खात्री करण्याचे ठरप्रवले. 

 
श्री अकाल तक्तसाहेब (ग रुद्वारा) अमृतसर, येथे सदर प्रशनाचा चोहोबाजंूनी प्रवचारप्रवप्रनमय 

करण्यासाठी १२–४–३६ ला, श्री. ग रुलसग म साफीर, नानकशाही पंथाचा सेवक, ऑ. सेिेटरी, शीख 
ग रुद्वाराप्रबधंक कप्रमटी, यानंी जाहीर केले. त्या पत्रात, प्रम ख अस्पशृय प ढारीही हजर रहर्णार आहेत, 
असेही जाहीर केलेले होते. ते प्रवनंती-पत्र ‘शीख धमाचा जाहीरनामा’ म्प्हर्णून जनतेच्या २१–३–३६ च्या 
अंकात प्रप्रसद्ध झालेले होते. 

 
अमृतसरच्या ग रुद्वारामध्ये शीख स्त्रीप रुषाचंी सभा भरप्रवण्यात आली. सदर सभेस बाबासाहेब 

प्रशखाचं्या आपाद मस्तक वषेात उपर्वस्थत राप्रहले. सभेच्या स वातीला बाबासाहेबाचंी भ्य प्रमरवर्णूक 
काढण्यात आली. या प्रमरवर्ण कीचा फोटो, Illustrated Weekly of India च्या एप्रप्रल १९३७ च्या अंकात 
प्रप्रसध्द झालेला होता. “त म्प्ही आमच्या म ली, त मच्या म लानंा व त मच्या म ली आमच्या म लानंा घेण्यास व 
देण्यास तयार आहात काय?” असा, बाबासाहेबानी ग रुद्वारात भरलेल्या सभेत प्रशन केला. ते्हा सभेस 
आलेल्या सवग स्त्रीप रुषानंी ‘होय’ म्प्हर्णून होकार गगनभेदी आवाजात जाहीर केला. 

 
अमृतसरच्या सभेत केलेल्या भाषर्णाचा त्रोटक वृत्तातं प्रवप्रवधवृत्ताने १९–४–३६ च्या अंकात (पा. 

१) प्रप्रसद्ध केला होता तो असा :– 
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“मी प ढे काय करर्णार आहे हे इतक्यातच मला सागंता येण्यासारखे नसले तरी शीख पंथ मला 
आवडतो हे मी सागंू शकेन” असे अमृतसर येथे भरलेल्या शीख धमगप्रसारकाचं्या पप्ररषदेत डॉ. आंबेडकर 
यानंी बोलून दाखप्रवले.” 
(प्रव. वृत्त प्रद. १ से एप्रप्रल १९३६, पा. ३) 
 

– धमांतर व कौन्न्सले – 
 

डॉ. आंबेडकरानंी धमांतराचा प कार केला; पर्ण आपर्ण कोर्णता धमग स्वीकारर्णार हे जाहीर केले 
नाही. त्याम ळे स्वाभाप्रवकच असे तकग प्रवतकग  स रू झाले आहेत की आंबेडकरानंी द सरा धमग स्वीकारला तर 
त्याचं्या कोर्वन्द्सलातील जागा कायम रहातील लकवा नाही? 

 
डॉ. आंबेडकरानंी टाईम्प्सला म लाखत देऊन आपर्ण प्रिश्चन लकवा म सलमान धमाप्रशवाय कोर्णताही 

धमग स्वीकारला तरी आपल्या जागा जार्णार नाहीत असे सापं्रगतले आहे. डॉ. आबंडेकराचें आर्णखी असे 
म्प्हर्णरे्ण आहे की, आम्प्हालंा प्रठकप्रठकार्णी ज्या जागा प्रमळाल्या आहेत त्या लहदूकडून प्रमळालेल्या नाहीत. 
लहदंूना कायद्यात जागाच नाहीत. सवगसाधारर्ण जागातं लहदंूचा समावशे होतो. ते्हा अस्पृस्यानंा ज्या जागा 
प्रमळाल्या त्या लहदू, पारशी, बौद्ध, शीख, जैन, ज्यू वगैरे सवांकडून प्रमळाल्या. कायद्याच्या दृष्टीने 
आंबेडकराचें म्प्हर्णरे्ण बरोबर असेल, पर्ण लहदंूनी अस्पशृय आपल्यामधून  जाऊ नयेत म्प्हर्णून हा त्याग केला, 
एवढी गोष्ट मान्द्य करण्याइतके आंबेडकर उदार नसावते याबद्दल खेद होतो. म. गाधंींनी जो उपवास केला 
तो लहद धमातून आंबेडकर जावते म्प्हर्णनू केला? बंगालमधील लहदंूचे प्रहार सहन करून हप्ररजनानंा जे 
प्रमार्णाबाहेर हक्क प्रदले ते आंबेडकरांच्या धमांतराकरता? आंबेडकरानंी धमांतर कररे्ण न कररे्ण ही गोष्ट 
वैयर्वक्तक आहे, पर्ण लहदंूनी त्याग केला नाही हे म्प्हर्णरे्ण चूक आहे. आबंेडकराचें म्प्हर्णरे्ण असे की अस्पृशयानंी 
प्रनवडर्णूकीला उभे राहू नये. म्प्हर्णून काँगे्रसवाल्यानंी आपल्या नालायकीबद्दल हे वादळ उठप्रवले आहे. ह्या 
गोष्टीला महत्त्व देण्याइतके डॉक्टर आंबेडकर कमक वत असतील असे वाटत नाही. एखादी द सरी ्यक्ती 
तसे बोललीही असेल, पर्ण तेवढ्ावरून काँगे्रसवर आरोप लादरे्ण हे समंजसपर्णाचे नाही. पर्ण काही असेल 
तरी धमांतरानंतर आपल्या जागा कायम राहतील ही आंबेडकरानंा वाटर्णारी खात्री संशयातीत आहे’ 
(प्रचत्रमयजगत्, ऑगस्ट १९३६, स्फ ट प्रवचार, पा. ३८७) 



 
अनुक्रमणिका 

प्रकरि ४ थे 
 

धमांतराची चळवळ 
 

डॉ. आंबेडकर, धमांतराच्या बाबतीत डॉ. म ंजे, डॉ. क तगकोटी, प्रिस्ती, म सलमान आप्रर्ण शीख 
प ढारी याचं्याबरोबर जी ग प्त खलबते करीत होते त्याबद्दल रा. ब. राजा यानंी आपल्या भाषर्णातूंन व 
वक्त्यातूंन तिार केली. त्यानंी लहदू प ढाऱ्याबंरोबर पत्र्यवहार करून अशी माप्रहती प्रमळप्रवली की डॉ. 
आंबेडकर यानंी प्रिस्ती अगर म सलमान धमग स्वीकारण्याचे ठरप्रवले तर त्यानंा सिीय प्रवरोध करण्यास 
लहदू प ढारी अगे्रसर राहतील आप्रर्ण रा. ब. राजा यांना प्रत्यक्षपरे्ण मदत करतील ही बातमी रा. बा. राजानी 
वतगमानपत्रातं प्रप्रसद्ध केली, ते्हा जनता पत्रातून राजावंर टीकेचा वषाव स रू झाला. १३-८-१९३६ च्या 
‘जनतेत’ बाबासाहेबाचें पत्र प्रप्रसद्ध झाले होते. ‘मी लहदू म्प्हर्णून जन्द्मलो तरी लहदू म्प्हर्णून मरर्णार नाही, पर्ण 
राजा पप्ररया म्प्हर्णून जन्द्मले व पप्ररया म्प्हर्णूनच ते मरर्णार आहेत. ही त्याचं्या ससं्कृतीस व मानवतेस 
काळोखी आहे’ अशा अथाचे प्रवचार सदर पत्रात बाबासाहेबानंी ्यक्त केलेले होते. 

 
३० मे ते २ जून १९३६ हे चार प्रदवस, म ंबईतील नायगाव या भागातील भ्य पटागंर्णात (आता तेथे 

प्रशखाचें ग रुद्वार मंप्रदर आहे.) धमांतराच्या घोषरे्णस पालठबा देर्णाऱ्या तीन पप्ररषदा झाल्या. आप्रखल म ंबई 
इलाखा महार पप्ररषद ही प्रम ख पप्ररषद होय. या पप्ररषदेचे प्रचटर्णीस प्रदवाकर नेवजी पगारे, मारुती प्रवठ्ठल 
धमरे आप्रर्ण चागंदेव नारायर्ण मोप्रहते हे होते. स्वागताध्यक्ष रेवजी दगडूजी डोळस हे होते. अध्यक्ष श्री. बी. 
एस. ्यकंटराव उफग  ‘हैद्राबादी आंबेडकर’ हे होते. ज्या जागी भ्य मंडप उभारण्यात आला होता, त्या 
जागेला, ‘रमाबाई नगर’ असे नाव प्रदले होते. मंडपाला तीन भ्य दरवाजे होते. त्यानंा रमाबाई दरवाजा, 
महाड दरवाजा व नाप्रशक दरवाजा अशी नाव ेप्रदली होती. ्यासपीठ ५०० लोक सामावनू घेण्याइतके भ्य 
होते. मंडप तर ५० लोकानंा सामावनू घेर्णारा होता. मंडपात प्रठकप्रठकार्णी उद् बोधक वचनाचें फलक 
लटकावलेले होते. ती वचने अशी होती. :- 
 

‘मार्णूसकी प्राप्त करून घ्यायची असेल तर धमांतर करा’ 
 
‘संघटना करावयाची असेल तर धमांतर करा’ 
 
‘सामथ्यग संपादन करावयाचे असेल तर धमांतर करा’ 
 
‘समता प्राप्त करून घ्यावयाची असेल तर धमांतर करा’ 
 
‘स्वातंत्र्य प्राप्त करून घ्यावयाचे असेल तर धमांतर करा’ 
 
‘संसार स खाचा करावयाचा असेल तर धमांतर करा’ 
 
‘जो धमग त मच्या मार्ण सकीला काही लकमत देत नाही, त्या धमात त म्प्ही का राहता?’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘जो धमग त म्प्हालंा पार्णी प्रमळू देत नाही, त्या धमांत का राहता?’ 
 
‘जो धमग त म्प्हालंा प्रशक्षर्ण घेऊ देत नाही, त्या धमात त म्प्ही का राहता?’ 
 
‘जो धमग त मच्या नोकरीच्या आड येतो त्या धमात त म्प्ही का राहता?’ 
 
‘जो धमग त मची पदोपदो मानहानी करतो त्या धमात त म्प्ही का राहता?’ 
 
‘ज्या धमात मार्णसाशी मार्ण सकीने वागण्याची मनाई आहे तो धमग नसून प्रशरजोरीची सजावट 

आहे!’ 
 
‘ज्या धमात मार्णसाची मार्ण सकी ओळखरे्ण अधमग मानले जाते, तो धमग नसून, रोग आहे!!’ 
 
‘ज्या धमात अमंगल पशूचंा स्पशग झाला असताना चालतो पर्ण मार्णसाचा स्पशग चालत नाही, तो धमग 

नसून वडेगळपर्णा आहे.’ 
 
‘जो धमग एका वगाने प्रवद्या प्रशकू नये, धनसचंय करू नये, शस्त्र धारर्ण करू नये, असे सागंतो तो धमग 

नसून मार्णसाच्या जीवनाचे प्रवडंबन आहे!’ 
 
‘जो धमग अप्रशप्रक्षतानंा अप्रशप्रक्षत रहा; प्रनधगनानंा प्रनधगन रहा, अशी प्रशकवर्ण देतो तो धमग नसून ती 

प्रशक्षा आहे.’ 
 
‘वाचेने सवाभतूी एक ईश्वर म्प्हर्णर्णारे आप्रर्ण कृतीने मार्णसाला पश त ल्य लेखर्णारे लोक दापं्रभक 

आहेत. त्याचंा संग करू नका.’ 
 
‘म ंग्यानंा साखर घालर्णारे आप्रर्ण मार्णसानंा पाण्यावाचनू मारर्णारे लोक दापं्रभक आहेत. त्याचंा संग 

करू नका!’ 
 
‘आजवरी होतो त झे सते्तखाली । तोवरी केली प्रवटंबना’ ॥ 
 
महार पप्ररषदेची स रवात ३० मेला सायंकाळी ६–३० वाजता हैद्राबाद ससं्थानचे प्रख्यात अस्पृशय 

प ढारी श्री. बी. एस. ्यंकटराव याचं्या अध्यक्षतेखाली झाली. समता सैप्रनक दलाचे सैप्रनक ्यवस्थेकरता 
खडे होते. पप्ररषदेस लहद स्तानातील बह तेक सवग प्रातंातंील अस्पशृयाचें प ढारी आप्रर्ण समाजसेवक आले 
होते. स्पशृयापंैकी अनंत हरी गदे्र, बॅ. समथग, भास्करराव जाधव, व साहेबाचें सहकारी स्पृशय, शीख 
समाजातंील सरदार ईश्वरलसग, दरबारलसग, केहरलसग, अमरलसग, इत्यादी प ढारी, प्रिस्ती समाजातील व 
म सलमान समाजातील काही कायगकते पप्ररषदेत उपर्वस्थत होते. बाबासाहेबानंी धमांतराची घोषर्णा 
केल्यानंतर अस्पृशय समाजातील तरुर्ण कायगकत्यांचा ओढा म सलमानी धमग स्वीकारण्याकडे जास्त प्रदसत 
होता. ते फेज कॅपस व त की टोप्या घालून पप्ररषदेत उपर्वस्थत होते. अत्यतं उत्साहाने आप्रर्ण प्रवस्तृत 
प्रमार्णावर, म ंबईत झालेला, अस्पृशय चळवळीचा हा कायगिम पप्रहलाच होय. स्वागताध्यक्ष, सरप्रचटर्णीस, 
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अध्यक्ष व वक्ते (स्त्री प रुष) याचंी भाषरे्ण आवशेपूर्णग व वीरश्रीय क्त वार्णीने झाली. बाबासाहेबाचें भाषर्ण, जे 
या पप्ररषदेत झाले ते प्रम ख होते. ते ‘म क्ती कोन पथे?’ या शीषगकाखाली ‘जनता’ पत्राच्या २०-६-३६ च्या 
अंकात छापले होते व प ढे ते प स्तकरूपानेही प्रप्रसद्ध झाले. या पप्ररषदेत, धमांतराला पालठबा व 
लहद धमातील देव, पूजाअचा, व्रतवैकल्ये, मंप्रदरे, यात्रा यावंर अस्पृशयाचंा बप्रहष्ट्कार असे प्रम ख ठराव प्रचंड 
टाळ्याचं्या गजरात मजूंर करण्यात आले. १ जूनला सकाळी बाबासाहेबाचं्या अध्यक्षतेखाली ‘म ंबई संत 
समाज’ याचंी पप्ररषद झाली. स्वागताध्यक्ष शकंरदास नारायर्णदास बवे होते. साहेबाचें भाषर्ण ऐकून श्रोते 
प्रदङमूढ अवस्थेतून खडबडून झागे जाले व साहेबानंी प्रदलेल्या संदेशाप्रमारे्ण, या सवग संतानी, आपापल्या 
माळा, जटा, ती ठराप्रवक वसे्त्र याचंी होळी केली. दोन जून रोजी मातंग समाजाची पप्ररषद झाली. या 
पप्ररषदेने, महार पप्ररषदेत झालेल्या ठरावानंा पालठबा प्रदला. (जनता, २०–६–३६) 

 
या पप्ररषदेत ‘म र्वक्त कोन पथे’ या शीषगकाखाली जे प्रप्रसद्ध झालेले होते ते असे :- 

 
मुन्तत कोन पथे? 

 
१३ मे १९३६ चे मंुबईतील भाषि – 
 
“सद्गृहस्थ बाधंवानंो आप्रर्ण भप्रगनींनो, 
 

ही पप्ररषद मी केलेल्या धमांतराच्या घोषरे्णचा प्रवचार करण्याकप्ररता म द्दाम बोलावण्यातं आलेली 
आहे, हे त म्प्हासं कळून च कले आहेच. धमांतराचा प्रवषय हा माझ्या दृष्टीने अत्यतं प्रज्हाळ्याचा आहे, 
इतकेच न्हे तर त मचे प ढील सवग भप्रवत्य माझ्या दृष्टीने त्याच्यावर अवलंबून असल्याकारर्णाने तो प्रवषय 
मला अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो. हे महत्व त म्प्हा ंसवांना पटले आहे असे म्प्हर्णण्यास हरकत वाटत नाही असे 
नसते तर आज एवढ्ा मोठा सम दायाने त म्प्ही येथे जमला नसता आप्रर्ण म्प्हर्णनू त म्प्ही सवगजर्ण जे या 
प्रठकार्णी जमला आहात ते पाहून मला अप्रतशय आनंद वाटतो. 
 

पणरषदेची आवशयकता 
 

धमांतराची घोषर्णा केल्यापासून अनेक प्रठकार्णी लहानमोठ्या प्रमार्णावर सभा भरवनू आपल्या 
लोकानंी या प्रवषयावरील आपले मत ्यक्त केलेले सवांच्या कानी आलेले आहे; परंत  सवांनी एके प्रठकार्णी 
जमून प्रवचारप्रवप्रनमय करून धमांतराच्या प्रशनाची प्रनर्णगयात्मक चचा करण्याची सधंी आजपावतेो आपल्याला 
प्राप्त झालेली न्हती. तशा संधीची त मच्यापेक्षा मला अत्यंत जरूरी होती. धमांतराची मोहीम सफल 
होण्याकरता पूवगतयारीची फारच आवशयकता आहे. ही गोष्ट त म्प्हा ंसवांना कबलू करावी लागेल. धमांतर हा 
मौजेचा प्रवषय न्हे. हा मार्णसाच्या जीप्रवताच्या साफल्याच्या प्रशन आहे. जहाजातून एका बंदराकडून 
द सऱ्या बंदराला नेण्याकप्ररता नावाडं्याला जेवढी पूवगतयारी करावी लागेल, तेवढीच पूवगतयारी 
धमांतराकप्ररता करावी लागर्णार आहे. त्याप्रशवाय हा तीर सोडून पैलतीर गाठरे्ण शक्य होर्णार नाही. परंत  
नावते प्रकती उतारू येतात याचा अंदाज समजल्याखेरीज नावाडी सामानस मान जमप्रवण्याच्या प्रयत्नास 
लागत नाह. त्याचप्रमारे्ण माझीही र्वस्थती आहे प्रकती लोक धमांतर करावयास तयार आहेत याचा कयास 
लागल्याप्रशवाय मला धमांतराची पूवगतयारी करण्याच्या उद्योगाला लागरे्ण शक्य नाही. परंत  आपल्या 
लोकाचंी कोठेतरी पप्ररषद झाल्याप्रशवाय लोकमताचा कयास घेण्याची सधंी मला प्राप्त होर्णार नाही, असे 
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जे्हा मी म बंईच्या कायिंकत्या लोकासं सापं्रगतले, ते्हा त्यानंी खचाची अगर पप्ररश्रमाचंी सबब प ढे न करता 
पप्ररषद भरप्रवण्याची जबाबदारी आपल्या अंगावर मोठ्या ख षीने घेतली. ती जबाबदारी पार पाडण्याकप्ररता 
त्यानंा प्रकती कष्ट सोसाव े लागले याची हकीकत आपले परमपूज्य प ढारी व स्वागत मंडळाचे अध्यक्ष 
राजमान्द्य राजश्री रेवजी दगडूजी डोळस यानंी आपल्या भाषर्णात सप्रवस्तरपरे्ण सापं्रगतली आहे. इतक्या 
खस्ता खाऊन त्यानंी माझ्याकप्ररता हा जो सभेचा घाट घडवनू आर्णला त्याकरता मी पप्ररषदेच्या स्वागत 
मंडळाचा अत्यंत ॠर्णी आहे. 
 

नुसत्या महाराचंीच पणरषद का? 
 

माझी धमांतराची घोषर्णा जर सवग अस्पृशयाकंप्ररता आहे तर मग सवग अस्पृशयाचंी सभा का 
बोलाप्रवली नाही? न सत्या महाराचंीच सभा का बोलावण्यात आली. असा आके्षप काही लोक घेण्याची संभव 
आहे. ज्या प्रशनाचंी चचा करण्याकप्ररता ही सभा बोलावण्यात आली आहे, त्या प्रशनाचंा खल करण्यापूवी या 
आके्षपाला उत्तर देरे्ण मला आवशयक वाटते. महाराचंीच का सभा बोलाप्रवली व सवग अस्पृशयाचंी सभा का 
बोलाप्रवली नाही याला अनेक काररे्ण आहेत. पप्रहले कारर्ण असे की, या पप्ररषदेत कसल्याही प्रकारच्या 
मागण्या मागावयाच्या नाहीत. सरकारपासून काही राजकीय हक्क मागावयाचे नाहीत लकवा लहदू 
लोकापंासून काही सामाप्रजक हक्क मागावयाचे नाहीत. आपल्या जीप्रवताचे काय करावयाचे, आपल्या 
आय ष्ट्यिमाची रूपरेखा कशी ठरवावयाची, एवढाच प्रशन या पप्ररषदेप ढे आहे. तो प्रशन ज्या ज्या जातीने 
स्वतंत्र प्रवचार करून सोडवरे्ण बरे. ज्या कारर्णाकप्ररता सवग अस्पृशय लोकाचंी सभा एकप्रत्रत करण्याची मला 
आवशयकता वाटली नाही त्यांपकैी हे एक कारर्ण आहे. न सत्या महाराचंीच पप्ररषद भरप्रवण्याचे द सरेही एक 
कारर्ण आहे. धमांतराची घोषर्णा केल्यापासून आज जवळजवळ दहा मप्रहन्द्याचंा अवधी लोटलेला आहे. या 
अवधीत लोकजागतृीचे काम प ष्ट्कळसे झाले आहे. आता लोकमत अजमाप्रवण्याची वळे आली आहे, असे 
मला वाटते. हे एक साधे आप्रर्ण सोपे साधन आहे अशी माझी समजूत आहे. धमांतराचा प्रशन कृतीत 
उतरप्रवण्याकरता जो प्रयत्न कररे्ण आवशयक आहे, तो प्रयत्न करण्यापूवी खरे लोकमत काय आहे, याची 
खात्री करून घेरे्ण अत्यंत आवशयक आहे; आप्रर्ण माझी अशी समजूत आहे की, जातीजातीची सभा करून 
अजमाप्रवलेल्या लोकमताबद्दल जशी खात्री देता येईल तशी सवग साधारर्ण अस्पृशयाचंी सभा भरून 
अजमाप्रवलेल्या लोकमताबद्दल देता येर्णार नाही. कारर्ण सवग अस्पृशयाचंी पप्ररषद असे नाव देऊन जरी सभा 
बोलाप्रवली तरी ती सवग अस्पशृयाचंी प्राप्रतप्रनप्रधक स्वरूपाची सभा होऊ नये व लोकमताचंी खात्री करून घेता 
यावी म्प्हर्णूनच न सत्या महार लोकाचंी सभा भरप्रवण्यात आलेली आहे. या सभेत इतर जातींचा समावशे न 
केल्याम ळे त्याचें काही न कसान होऊ शकत नाही त्यानंा धमांतर करावयाचे नसेल तर त्याचंा या सभेत 
समावशे न केल्याम ळे त्यानंा वाईट वाटण्याचे काही कारर्ण नाही. त्यानंा धमांतर करावयाचे असेल तर या 
सभेत त्याचंा समावशे करण्यात आला न्हता म्प्हर्णून त्याचं्या धमांतरात कसलीही आडकाठी येऊ शकर्णार 
नाही. जशी महार लोकाचंी सभा भरप्रवण्यात आलेली आहे तशीच अस्पृशयातंील इतर जातींना आपापल्या 
जातींच्या सभा भरवनू या प्रवषयासबंंधाने आपले लोकमत ्यक्त करण्याची संधी मोकळी आहे, व तशा सभा 
त्यानंी करा्या अशी मी त्यानंा सूचना करतो व त्या कामी त्यानंा माझ्या कडून जी मदत होण्यासारखी 
असेल ती मी अवशय करीन. येथवर झाली ती केवळ प्रस्तावना झाली, आता मी आजच्या सभेच्या म ख्य 
प्रवषयाकडे वळतो. 
 

“धमांतराचा प्रवषय प्रजतका महत्त्वाचा आहे प्रततकाच तो गहनही आहे. साध्या मार्णसाच्या ब द्धीला 
त्याचे आकलन होरे्ण कठीर्ण आहे. तसेच साध्या मार्णसाला धमांतरासारख्या प्रवषयाची समजूत करून देरे्ण 
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हे काम काही सोपे प्रदसत नाही. तथाप्रप त म्प्हा ं सवांची समजूत पटल्याप्रशवाय धमांतर कृतीत उतरप्रवरे्ण 
कठीर्ण आहे, याची जार्णीव मला पूर्णगपरे्ण आहे. आप्रर्ण म्प्हर्णून प्रजतक्या स लभ रीतीने या प्रवषयाची माडंर्णी 
मला करता येईल प्रततक्या स लभ रीतीने मी ती करर्णार आहे. 
 

धमांतराची ऐणहक कारिे – 
 

धमांतराच्या प्रवषयावर दोन दृष्टीने प्रवचार केला पाप्रहजे. सामाप्रजक दृष्टीने प्रवचार केला पाप्रहजे; 
धार्ममक दृष्टीनेही प्रवचार केला पाप्रहजे. तसाच ताप्रत्त्वकदृष्ट्ट्याही प्रवचार केला पाप्रहजे. परंत  कोर्णत्याही 
दृष्टीने प्रवचार करू लागलो तरी प्रथमतः अस्पशृयता ही काय बाब आहे, प्रतचे खरे स्वरूप काय याचा प रता 
समज करून घेरे्ण अत्यंत आवशयक आहे; त्याप्रशवाय माझ्या धमातराच्या घोषरे्णचा अथग त म्प्हाला कळरे्ण 
शक्य होर्णार नाही. अस्पृशयता ही काय बाब आहे व प्रतचे खरे स्वरूप काय आहे याचा त म्प्हासं समज ्हावा 
म्प्हर्णून प्रथमतः त मच्यावर होत असलेल्या ज ल माच्या कहार्णीची त म्प्हालंा आठवर्ण करून देरे्ण आवशयक 
वाटते. सरकारी शाळेत म ले घालण्याचा हक्क सापं्रगतल्याम ळे, प्रवप्रहरीवर पार्णी भरण्याचा हक्क 
सापं्रगतल्याम ळे, वरात घोड्यावरून नेण्याचा हक्क सापं्रगतल्याम ळे स्पशृय लहदंूनी मारहार्ण केल्याची उदाहररे्ण 
नेहमीच घडत असल्याकारर्णाने ती सवांच्या डोळ्यासमोर नेहमी असतात. परंत  मारहार्ण करण्याची द पारी 
अशी अनेक काररे्ण आहेत की ज्याचं्या उल्लेख केला असता लहद स्थानच्या बाहेरील लोकानंा तरी त्याचा 
प्रवस्मय वाटेल. उंची पोषाक घातल्याम ळे मारहार्ण केल्याचे उदाहरर्ण देता येईल. पार्णी भरण्याकरता 
ताबं्या प्रपतळेची भाडंी वापरल्याम ळे मारहार्ण केल्याचे उदाहरर्ण देता येईल. जमीन खरेदी केल्याम ळे 
जाळपोळ केल्याचे उदाहरर्ण देता येईल. जानव े घातल्याम ळे मारहार्ण केल्याचे उदाहरर्ण देता येईल. 
मेलेली ग रे न ओढल्याम ळे व मेलेल्या ग राचें मासं न खाल्याम ळे मारहार्ण केल्याचे उदाहरर्ण देता येईल, 
पायात बटू व मोजे घालून गावातून गेल्याम ळे, भेटलेल्या स्पृशय लहदंूस जोहार न घातल्याम ळे, शौचास 
जाताना ताबं्यात पार्णी नेल्याम ळे छळ झाल्याचे उदाहरर्ण देता येईल व पचंाच्या पंक्तीत चपाती वाढल्याम ळे 
मारहार्ण केल्याचे उदाहरर्ण न कतेच घडले आहे. वरील प्रकारचे जोर–ज लूम झाल्याची व त म्प्हालंा अमान ष 
तऱ्हेने वागप्रवल्याची अनेक प्रकररे्ण त मच्या ऐप्रकवात असतील व त मच्यापैकी काहींना तर त्याचा प्रत्यक्ष 
अन भवही असेल. जेथे मारहार्ण करता येण्यासारखे नसेल तेथे बप्रहष्ट्काराच्या शास्त्राचा त मच्याप्रवरुद्ध कसा 
उपयोग करण्यात येतो हेही त म्प्हासं अवगत आहेच. मोलमज री प्रमळू द्यावयाची नाही, रानातूंन ग रानंा जाऊ 
द्यावयाचे नाही, मार्णसानंा गावात येऊ द्यावयाचे नाही, वगैरे सवग प्रकारची बंदी करून स्पृशय लहदू लोकानंी 
त मच्या लोकासं जेरीस आर्णल्याची आठवर्ण त म्प्हापंैकी प ष्ट्कळानंा असेल. परंत  हे असे का घडते, याच्या 
म ळाशी काय आहे ही गोष्ट माझ्यामते त मच्यापैकी फारच थोड्या लोकानंा कळत असेल. ती समजून घेरे्ण 
माझ्या मते अत्यंत आवशयक आहे. 
 

ही वगपकलहाची बाब आहे 
 

वर जी कलहाची उदाहररे्ण प्रदली आहेत प्रतच्याशी ्यक्तीच्या ग र्णावग र्णाचंा काही संबंध नाही. 
दोघा ंखटनटातंील तो कलह न्हे. अस्पृशयतेचा प्रशन हा वगगकलहाचा प्रशन आहे. स्पृशय आप्रर्ण अस्पृशय या 
दोन समाजातंील तो कलह आहे एका मार्णसावर होत असलेल्या आगप्रळकीचा हा प्रशन न्हे. एका 
मार्णसावर होत असलेल्या अन्द्यायाचा हा प्रशन न्हे. एका वगाने द सऱ्या वगावर चालप्रवलेल्या आगप्रळकीचा 
हा प्रशन आहे. हा एका वगाने द सऱ्या वगावर चालप्रवलेल्या अन्द्यायाचा हा प्रशन आहे. हा वगगकलह 
सामाप्रजक दजासबंंधीचा कलह आहे. एका वगाने द सऱ्या वगाशी वागताना आपले वतगन कसे ठेवाव ेया 
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संबंधाचा हा कलह आहे. या कलहाची जी वर उदाहररे्ण प्रदली आहेत त्यावंरून जी एक बाब उघडपरे्ण 
प्रसध्द होत आहे ती ही की, त म्प्ही वरच्या वगाशी वागताना बरोबरीच्या नात्याने वागण्याचा आग्रह धरता, 
म्प्हर्णूनच हा कलह उपर्वस्थत होतो. तसे जर नसते तर, चपातीचे जेवन घातल्याम ळे, उंची पोषाख 
घातल्याम ळे, जानवी घातल्याम ळे, ताबं्याप्रपतळेच्या भाडं्यात पार्णी आर्णल्याम ळे, घोड्यावरून वरात 
नेल्याम ळे, तो वरच्या वगाचे कोर्णाचे न कसान करीत नाही. आपल्याच पदराला खार लावतो. असे असता 
वरच्या वगाला त्याच्या करर्णीचा रोष का वाटावा? या रोषाचे कारर्ण एकच आहे, व ते हेच की, अशी 
समतेची वागर्णूक त्याच्या मानहानीला कारर्णीभतू होते. त म्प्ही खालचे आहात, अपप्रवत्र आहात, खालच्या 
पायरीनेच त म्प्ही राप्रहलेत तर त म्प्हालंा स खाने राहू देतील. पायरी सोडली तर कलहाला स रुवात होते, ही 
गोष्ट प्रनर्मववाद आहे. वरील उदाहरर्णावरून आर्णखी एक गोष्ट प्रसद्ध होते, ती ही की अस्पृशयता ही नैप्रमप्रत्तक 
नसून प्रनत्याची आहे. हीच गोष्ट स्पष्ट भाषेत सागंावयाची म्प्हर्णजे हा स्पृशय अस्पृशय यामंधील कलह 
प्रनत्याचा आहे व तो प्रत्रकालाबाप्रधत असा रहार्णार आहे. कारर्ण ज्या धमाम ळे त म्प्हालंा खालची पायरी 
देण्यात आलेली आहे तो धमग वरच्या वगाच्या म्प्हर्णण्याप्रमारे्ण सनातन आहे. त्याच्यात कोर्णत्याही प्रकारचा 
कालमानान सार फेरबदल होऊ शकत नाही. त म्प्ही आज  जसे खालचे आहात तसेच त म्प्ही नेहमी खालचे 
राप्रहले पाप्रहजे. याचाच अथग असा की स्पशृय व अस्पृशय याचेंमधील हा कलह कायमचा राहर्णार आहे या 
कलहातून त मचा प्रनभाव कसा लागर्णार हा म ख्य प्रशन आहे व त्या प्रशनाचा प्रवचार केल्याप्रशवाय त म्प्हालंा 
गत्यंतर नाही, असे माझे मत आहे. त मच्यापैकी ज्यानंा लहद लोक वागवतील त्याप्रमारे्ण वागावयाचे असेल, 
त्याचं्या सेवा धमग पत्करून जगावयाचे असेल, त्या लोकानंा या प्रशनाचंा प्रवचार करण्याचे काहीच प्रयोजन 
नाही. परंत  ज्यानंा स्वाप्रभमानाचे प्रजरे्ण आवशयक वाटते, ज्यानंा समत्वाचे प्रजरे्ण आवशयक वाटते, त्यानंा या 
प्रशनाचा प्रवचार केल्याप्रशवाय गत्यतंर नाही. कोर्णत्या तऱ्हेने या कलहात आपला बचाव करता येईल, याचा 
प्रवचार कररे्ण त्यानंा आवशयक आहे. या कलहातून आपला बचाव कसा होईल? या प्रशनाचंा प्रनर्णगय कररे्ण 
मला तरी मोठेसे कठीर्ण वाटत नाही. येथे जमलेल्या त म्प्हा ंसवग लोकानंा एक गोष्ट कबलू करावी लागेल, व 
ती ही की कोर्णत्याही कलहात ज्याच्या हाती सामथ्यग असते त्याच्याच हाती जय असतो. ज्याला सामथ्यग 
नाही त्याने यशाची आशा बाळगावयास नको. ही गोष्ट सवांच्या अन भवाने प्रसद्ध झालेली आहे. प्रतच्या 
समथगनाथग प रावा देण्याचे कारर्ण नाही. 
 

प्रथम सामर्थ्यप णमळवा. 
 

याच्या प ढील प्रशन जो त म्प्ही प्रवचारात घेरे्ण आवशयक आहे तो हा की या कलहातून स टका करून 
घेण्यास त मच्या पदरी प रेसे सामथ्यग आहे काय? मन ष्ट्याला तीन प्रकारचे सामथ्यग अवगत असते. एक 
मन ष्ट्यबल, द सरे द्र्यबल, व प्रतसरे मानप्रसकबल या बलापैकी कोर्णते बल त म्प्हालंा उपलब्ध आहे, असे 
त म्प्हालंा वाटते? मन ष्ट्यबलाच्या दृष्टीने त म्प्ही अल्पसंख्याकं आहात ही गोष्ट तर उघडच आहे. म ंबई 
इलाख्यात अस्पृशय वगाची लोकसंख्या एक अष्टमाशं एवढीच आहे. तीही संघप्रटत नाही. आपापसातंील 
जाप्रतभेदाम ळे प्रतच्यात संघशक्तीची पूर्णग अभाव आहे. संघप्रटत नाही ती नाहीच; पर्ण एकप्रत्रतही नाही. ती 
खेडोपाडी प्रवख रली गेलेली आहे. अशा कारर्णामं ळे असलेल्या अल्प स्वल्प संख्येचा देखील प्रसंगग्रस्त 
झालेल्या अस्पृशय वगाच्या वस्तीस कोर्णत्याही प्रकारचा उपयोग होऊ शकत नाही. द्र्यबलाच्या दृष्टीने 
पाप्रहले तर त मची तीच गत आहे. त मच्या जवळ थोडे मन ष्ट्यबळ आहे म्प्हटले असता चालेल; पर्ण 
त मच्याजवळ द्र्यबळ म ळीच नाही, ही गोष्ट प्रनर्मववाद आहे. त म्प्हालंा ्यापार नाही, उदीम नाही, नोकरी 
नाही, आप्रर्ण शतेीही नाही. वरच्या वगाचे लोक जो घासक टका देतील त्याच्यावर आज त मची उपजीप्रवका 
आहे. त म्प्हालंा अन्न नाही. त म्प्हालंा वस्त्र नाही. त मच्याजवळ द्र्यबल ते काय असर्णार? अन्द्याय झाला तर 
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कोटातून दाद मागण्याइतकी अवकाद (ताकद) आज त मच्यात नाही. त मच्यातील हजारो लोक कोटाचा 
खचग सोसण्याची ऐपत नसल्याम ळे लहदंूकडून होर्णारा त्रास, प्रवटंबना व जोर ज लूम अगदी म काट्याने 
सोशीत आहेत. मानप्रसक बलाची तर याहीपेक्षा अप्रधक उर्णीव आहे. शकेडो वष े वप्ररष्ठ वगाच्या सेवते 
घालप्रवली असल्याम ळे शकेडो वष े त्यानंी केलेली प्रवटंबना, छी : थू प्रनमूटपरे्ण सोसल्याम ळे उलट 
बोलण्याची सवय, प्रप्रतकाराची प्रहम्प्मत नाहीशी झाली आहे. त मच्यातं सवग लोक हताश, दीनवारे्ण व प्रनस्तेज 
झालेले आहेत. प्रनराशचेे व नामद गमकीचे वातावरर्ण सवगत्र पसरले आहे. आपर्ण काही करू शकू, अशा 
प्रकारचा प्रवचार देखील कोर्णाच्या ध्यानी मनी येऊ शकत नाही. 
 

तुमचाच छळ का होतो? 
 

वस्त र्वस्थतीचे मी हे केलेले वर्णगन जर खरे असेल तर त्यापासून प्रनघर्णारा प्रसद्धातं त म्प्हा सवांना 
कबूल करावा लागेल. व तो हा की त म्प्ही त मच्या सामथ्यावर अवलंबनू राहाल तर त म्प्हालंा या ज लमाचा 
प्रप्रतकार करता यावयाचा नाही. त मच्यातं सामथ्यग नसल्याम ळेच त मच्यावर जोर ज लूम होतो, याबद्दल मला 
काडीचाही संशय नाही. या इलाख्यात त म्प्हीच अल्पसंख्याकं आहात अशातला काही भाग न्हे. 
त मच्याप्रमारे्ण म सलमान देखील अल्पसंख्याकं आहेत. ज्याप्रमारे्ण महारामागंाचंी दोनचार घरे गावात 
असतात त्याचप्रमारे्ण म सलमानाचंीही एकदोनच घरे गावात असतात. त्या म सलमानाचं्या वाटेस कोर्णीही 
जात नाही. परंत  त मच्यावर मात्र सारखा ज लूम चाललेला असतो. याचे कारर्ण काय? दोन म सलमानाचंी 
घरे असून त्याचं्या वाटेला गाव जात नाही. त मची दहा घरे असूनही गाव त मचा छळ करतो. असे का होते? 
हा प्रशन अत्यतं महत्त्वाचा आहे. त्याची खोज त म्प्ही चागंल्या रीतीने केली पाप्रहजे. माझ्या मते या प्रशनाचे 
एकच उत्तर देता येईल व ते हे की त्या दोन म सलमानाचं्या घराचं्या पाठी साऱ्या लहद स्थानातील म सलमान 
समाजाची शक्ती व सामथ्यग उभे आहे, याची जार्णीव लहद  लोकानंा असल्याम ळे त्या दोन म सलमान घराचं्या 
वाटेस जाण्याची कोर्णीही लहदंूची सहसा छाती होत नाही त्या दोन घराचं्या वाटेस गेले असता पजंाबपासून 
थेट मद्रासपयिंत म सलमान समाज आपली शक्ती वचेून त्याचें संरक्षर्ण करील अशी खात्री असल्याम ळे ती 
दोन म सलमान घरे प्रनभगयपरे्ण आपला ्यवहार करीत असतात. त मच्या बाबतीत लहदू लोकाचंी खात्री असते 
की त म्प्हालंा कोर्णीही मदत करर्णार नाही; त मच्याकप्ररता कोर्णीही धावनू येर्णार नाही.; त म्प्हालंा पैशाची 
मदत होर्णार नाही व अप्रधकाऱ्याचंी मदत होर्णार नाही. मामलेदार व पोलीस त्याचेंच असल्याम ळे स्पृशय–
अस्पृशयाचं्या वादात ते जातीला जागतात, कतग्याला जागत नाहीत, याची त्यानंा खात्री असते. या त मच्या 
असहाय र्वस्थतीम ळेच त मच्याशी लहदू लोक ज लूमाची व अन्द्यायाची वागर्णूक करतात. येथवर मी जे प्रववचेन 
केले आहे त्यावरून दोन गोष्टी प्रसद्ध होत आहेत. त्यापैकी पप्रहली गोष्ट ही की सामथ्यग असल्याप्रशवाय 
त म्प्हालंा या ज लूमाचा प्रप्रतकार करता येरे्ण शक्य होर्णार नाही. द सरी, प्रप्रतकाराला अवशय असलेले 
सामथ्यग आज त मच्या पदरी नाही. या दोन गोष्टी प्रसद्ध झाल्याबरोबर प्रतसरी एक गोष्ट आपोआपच प्रसद्ध होते 
आप्रर्ण ती ही की हे अवशय असलेले सामथ्यग त म्प्हाला क ठून तरी बाहेरून प्रमळप्रवले पाप्रहजे. हे सामथ्यग 
त म्प्हालंा कसे प्रमळप्रवता येईल हाच खरोखरी महत्त्वाचा प्रशन आहे आप्रर्ण त्याचा त म्प्ही प्रनर्मवकल्प मनाने 
प्रवचार केला पाप्रहजे. 
 

बाहेरून सामर्थ्यप आिले पाणहजे. 
 

या देशातील जाप्रतभेद, धमगभेद याचंा लोकाचें मनावंर व नीप्रतमते्तवर एक प्रवलक्षर्ण पप्ररर्णाम घडून 
आलेला मला तरी प्रदसून येतो. या देशात द ःख, दाप्ररद्रय आप्रर्ण क्लेश याचं्याकप्ररता कोर्णालाही खेद वाटत 
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नाही; व वाटलाच तर त्याच्या प्रनवारर्णाकप्ररता कोर्णी प्रयत्न करीत नाही. आपल्या धमगबाधंवावंर लकवा 
जाप्रतबाधंवावंर जर द ःखाचा, दाप्ररद्र्याचा अथवा ज लूमाचा प्रसंग ओढवला तर त्याच्या प्रनवारर्णाकरता मात्र 
लोक सहाय्य करतात ही नीप्रतमते्तची दृष्टी प्रकतीही प्रवकृत असली तरी ती जारी आहे, हे कोर्णीही प्रवसरून 
चालता कामा नये. ज्या गावामंध्ये अस्पृशय लोकांवर लहदंूकडून ज लूम होतो त्या गावातं इतर धमांचे लोक 
नसतात अशातला भाग नाही. अस्पृशयावंर होत असलेला ज लूम अन्द्यायकारक आहे, ही गोष्ट त्यानंा पटत 
नाही असेही न्हे. होतो हा अन्द्याय होतो असे वाटत असूनही ते त्याचं्या सहाय्यास धावनू जात नाहीत. याचे 
कारर्ण काय? त म्प्ही आम्प्हालंा का मदत करीत नाही असा जर प्रशन त म्प्ही त्यानंा केलात तर “त मच्या 
वादात आम्प्हालंा पडण्याचे कारर्ण काय? त म्प्ही आमच्या धमात असता तर आम्प्ही त म्प्हालंा सहाय्य केले 
असते” असे उत्तर ते त म्प्हाला देतील. यावरून एक गोष्ट त मच्या ध्यानातं येऊ शकेल की कोर्णत्याही अन्द्य 
समाजाचा ऋर्णान बधं त म्प्ही जोडल्याप्रशवाय, कोर्णत्याही अन्द्य धमात त म्प्ही सामील झाल्याप्रशवाय त म्प्हालंा 
बाहेरचे सामथ्यग प्रमळू शकत नाही. याचाच स्पष्ट अथग असा आहे की त म्प्ही धमांतर करून कोर्णत्या तरी अन्द्य 
समाजात अतंभूिंत झाले पाप्रहजे, त्या प्रशवाय त म्प्हालंा त्या समाजाचे सामथ्यग प्राप्त होऊ शकर्णार नाही. 
आप्रर्ण जोपयिंत त मच्या पदरी सामथ्यग नाही तोपयिंत त म्प्हालंा व त मच्या भावी प्रपढीला आजच्या दीनवाण्या 
र्वस्थतीमध्ये प्रदवस काढाव ेलागर्णार आहेत. 
 

धमांतराची आध्यान्त्मक कारिे 
 

येथपयिंत ऐप्रहक कल्यार्णकप्ररता धमांतराची आवशयकता काय आहे याचे प्रदग्दशगन केले आहे. आता 
आध्यार्वत्मक कारर्णाकप्ररता धमांतराची कशी आवशयकता आहे या प्रवषयीचे माझे प्रवचार त मच्या समोर मी 
माडंीत आहे. प्रथमतः धमग कशाकरता असतो? त्याची आवकशयकता काय? हे जार्णनू घेतले पाप्रहजे. 
धमाच्या अनेक ्याख्या अनेक लोकानंी केलेल्या त म्प्हालंा सापडतील; पर्ण त्या सवांमध्ये अथगपूर्णग व सवांना 
पटण्यासारखी अशी एकच ्याख्या आहे. ‘ज्याने सवग प्रजेचे धारर्ण होते तोच धमग’ हीच ती खरी धमाची 
्याख्या होय. ही धमाची ्याख्या मी केलेली नाही. ही ्याख्या सनातनी लहदंूचे अग्रगण्य लो. प्रटळक यानंीच 
प्रदलेली आहे. ते्हा धमाच्या ्याख्येबद्दल मखलाशी केल्याचा आरोप माझ्यावर कोर्णी करू शकर्णार नाही. 
ही ्याख्या जरी मी केलेली नसली तरी मी वादाकरता मान्द्य केलेली आहे अशातला भाग नाही. मला ती 
कबूल आहे. समाजाच्या धाररे्णकप्ररता घातलेली बंधने म्प्हर्णजेच धमग हीच माझी देखील धमाची कल्पना 
आहे. ही ्याख्या वास्तप्रवकदृष्ट्ट्या अथवा तार्मककदृष्ट्ट्या योग्य अशी प्रदसली तरी समाजाच्या धाररे्णकप्ररता 
समाजाची बधंने कशाप्रकारची असावीत या प्रशनाचा ्याख्येवरून काहीच बोध होऊ शकत नाही अथवा 
उलगडाही होऊ शकत नाही. समाजाच्या योग्य धाररे्णकप्ररता समाजाची बधंने कशी असावीत हा प्रशन 
प्रशल्लक राहतोच. व हा प्रशन धमाच्या ्याख्येपेक्षा फार महत्त्वाचा आहे. धमग कोर्णता व अधमग कोर्णता हे 
्याख्येवर अवलंबून नसून बधंनाच्या हेतूवर व स्वरूपावर अवलंबून आहे. ज्या बंधनानंी समाजातील सवग 
प्रजेची धारर्णा होऊ शकते ती बधंने कशी असावीत, म्प्हर्णजे खऱ्या धमाचे स्वरूप कसे असाव ेयाचा प्रवचार 
करताना समाज आप्रर्ण ्यक्ती याचंा ताप्रत्त्वक दृष्ट्ट्या सबंंध काय व कसा असावा हा प्रशन साहप्रजकपरे्णच 
उद् भवतो. या प्रशनासंबधंाने आध प्रनक समाजशास्त्रवले्त्त्यानंी तीन प्रकारची मते प्रप्रतपादन केलेली आहेत. 
काहीच्या मते ्यर्वक्तमात्राला स खप्राप्ती ्हावी हाच समाजघटनेचा अंप्रतम हेतू आहे. काहीच्या मते 
्यर्वक्तमात्राला त्याचं्या अंगभतू ग र्णाचंा व शक्तीचा प्रवकास करता येऊन त्याला पूर्णावस्थेस पोहोचप्रवण्यास 
मदत ्हावी हाच समाजसंघटनेचा अपं्रतम हेतू असला पाप्रहजे. व काहींच्या मते समाजसंघटनेचा म ख्य हेतू 
्यक्तीची उन्नती लकवा ्यक्तीचे सौख्य हा नसून आदशगभतू समाज तयार कररे्ण हाच होय. लहदूधमाची 
कल्पना या तीनही कल्पनाहून अगदी प्रनराळी आहे. लहद धमात ्यक्तीला काही स्थान नाही. एका वगाने 
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द सऱ्या वगाशी कसे वागाव ेयाची बधंने लहदू धमात आहेत. ज्या धमात ्यक्तीला प्राधान्द्य नाही तो धमग मला 
स्वतःला मान्द्य नाही. ्यक्तीच्या जीवनाला समाजाची जरी आवशयकता असली तरी समाजाची धारर्णा हे 
धमाचे अंतीम ध्येय होऊ शकत नाही, ्यक्तीचा प्रवकास हेच धमाचे खरे ध्येय आहे असे मी समजतो. ्यक्ती 
ही जरी समाजातंगगत असली, मन ष्ट्य मात्र हा जरी समाजाचा एक घटक असला तरी त्याचा आप्रर्ण 
समाजाचा संबधं शरीर आप्रर्ण अवयव, गाडा आप्रर्ण त्याचे चाक याचा संबधं आहे तसा न्हे, असे मी समजतो. 
 

समाज आणि व्यतती 
 

ज्याप्रमारे्ण थेंब सम द्राच्या पाण्यात टाकला असता त्याचा लोप होतो, तसा मार्णासाचा केवळ 
समाजात राप्रहला म्प्हर्णून लोप होऊ शकत नाही. त्याचे जीवन स्वतत्र असते. त्याचा जन्द्म समाजाच्या 
सेवकेरता नसून आत्मोन्नतीकप्ररता आहे. ह्या एकाच कारर्णाम ळे स धारलेल्या राष्ट्रातं एका मार्णसाला 
द सऱ्या मार्णसास आपला ग लाम करून ठेवता येत नाही. ज्या धमात ्यक्तीला प्रधान्द्य नाही आप्रर्ण लहदू 
धमात ्यक्तीला प्राधान्द्य नसल्याकारर्णाने - तो धमग मला मान्द्य होऊ शकत नाही. तसेच ज्या धमात एका 
वगाने प्रवद्या प्रशकावी, द सऱ्या वगाने शस्त्र धराव,े प्रतसऱ्याने ्यापार करावा व चौथ्याने न सती सेवा करावी, 
असे आहे तो धमग मला मान्द्य नाही. प्रवद्या दरेकाला हवी, शस्त्राची दरेकाला जरूरी आहे, पैसा सवांना 
पाप्रहजे, ही गोष्ट जो धमग प्रवसरतो व जो एकाला सज्ञान करण्याकप्ररता बाकीच्यानंा अज्ञानात ठेवतो तो धमग 
नसून एकाला द सऱ्याने पारतंत्र्यात ठेवण्याची शक्कल आहे. जो धमग काहींना धनसपंादनाचा मागिं मोकळा 
ठेवतो व बाकीच्यानंा आपल्या (उप) जीप्रवकेकप्ररता द सऱ्यावर अवलंबून राहण्याची अन ज्ञा देतो तो धमग 
नसून ती स्वाथगपरायर्णता आहे. लहदू धमातील चात वगण्यग हे असे आहे. त्याप्रवषयी माझे मत काय आहे हे मी 
स्पष्टपरे्ण माडंले आहे. हा लहदू धमग  त म्प्हालंा प्रहताचा आहे की काय याचा त म्प्ही प्रवचार करा. ्यक्तीच्या 
आत्मोन्नतीला पोषक असे वातावरर्ण उत्पन्न कररे्ण ही धमाची मूलभतू कल्पना आहे, हे जर मान्द्य केले तर 
लहदू धमाने त मची आत्मोन्नती कधीही होऊ शकर्णार नाही. ्यक्तीच्या प्रवकासाला तीन गोष्टींची आवशयकता 
आहे. सहान भतूी, समता आप्रर्ण स्वातंत्र्य लहदू धमात या प्रतन्द्हीपकैी एक तरी बाब त मच्याकप्ररता उपलब्ध 
आहे. असे त म्प्हालंा म्प्हर्णता येईल काय? 
 

कहदू धमात तुम्हालंा सहानुभूती आहे काय? 
 

सहान भतूीच्या दृष्टीने पाप्रहले तर सवगत्र शून्द्यच आहे, असे म्प्हर्णाव ेलागेल. कोठेही त म्प्ही गेलात तरी 
त मच्याकडे आप लकीच्या भावनेने कोर्णीही पाहर्णार नाही. याचा अन भव त म्प्हालंा चागंलाच आहे. 
आप लकीची भावना नाहीच नाही, परंत  लहदू लोकाकंडून त म्प्हालंा चागंलाच आहे. आप लकीची भावना 
नाहीच नाही, परंत  लहदू लोकाकंडून त म्प्हालंा परक्यापेक्षा परके लेखण्यात येते. एकाच गावात राहर्णारे 
स्पृशय आप्रर्ण अस्पृशय याचा परस्पर संबधं कसा असतो हे जर पाहू गेले तर शजेारी राहर्णारे दोघे भाऊ असे 
कोर्णालाही म्प्हर्णता येर्णार नाही. छावर्णी प्रदलेले हे दोन परस्परप्रवरोधी सैन्द्याचे तळ आहेत असेच म्प्हर्णाव े
लागेल. प्रजतके म सलमान लोक लहदूना जवळचे वाटतात, त्याचं्याशी जेवढा त्याचंा स्नेहभाव असतो 
त्याच्या शताशंाने देखील त मच्याशी लहदूचा नसतो. लहद म सलमान हे लोकलबोडात, कायदेकौर्वन्द्सलात, 
्यापारात एकमेकानंा सहाय्यभतू होऊन वागतात; पर्ण त मच्याशी तसे सहान भतूींने लहदू लोकानंी वागल्याचे 
एखादे तरी उदाहरर्ण दाखवनू देता येईल का? उलटपक्षी त्याचं्या त मच्या प्रवरुद्ध नेहमीच कटाक्ष असतो, 
ही गोष्ट मात्र खरी आहे. लहदंूच्या मनात त मच्या प्रवरुद्ध असलेल्या कटाक्षाचा पप्ररर्णाम प्रकती प्रवप्रधपूवगक 
झाला आहे हे त मच्यापैकी  ज्या कोर्णाला दाद मागण्याकप्ररता कोटात जाण्याचा प्रसंग आलेला आहे तो 
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आपल्या अन भवाने सागंू शकेल. कोटग आपल्याला न्द्याय देईल, पोलीस आपल्याला मदत करील असा 
त म्प्हापंैकी कोर्णा एकाला तरी प्रवश्वास वाटतो का? व तो जर वाटत नाही तर तशी वृत्ती होण्यास काय 
कारर्ण आहे? माझ्या मते अशा अप्रवश्वासाचे कारर्ण एकच आहे व ते हेच की लहदू लोकामंध्ये त मच्याबद्दल 
कोर्णत्याही प्रकारची सहान भतूी नसल्याकारर्णाने ते आपल्या अप्रधकाराचा सद पयोग करतील अशी आशा 
त म्प्हालंा वाटत नाही. हे जर खरे आहे तर शत्र त्वाने भरलेल्या या वातावरर्णात राहून त मचा काय उपयोग 
होर्णार आहे? 
 

कहदू समाजात तुमच्याकणरता समता आहे काय? 
 

हा प्रशन खरोखरच प्रवचारावयास नको. अस्पृशयता ही मूर्मतमतं असमानताच आहे. एवढी मोठी 
असमानतेची जागती ज्योत कोठेच प्रदसत नाही. अस्पशृयतेपेक्षा जास्त उग्र स्वरूपाची असमानता जगाच्या 
इप्रतहासात अन्द्यत्र कोठेच सापडर्णार नाही. कमी अप्रधक भावाम ळे एकाने आपली म लगी द सऱ्याच्या 
म लाला न देरे्ण, कमी अप्रधक भावाम ळे एकाने द सऱ्याच्या बरोबर सहभोजन न कररे्ण अशा प्रकारचे 
असमानतेचे प्रनदशगन वतगन आपर्णास पाहावयास सापडते. परंत  एका मार्णसाला द सऱ्या मार्णसाने न 
प्रशवण्याइतका पप्रतत लेखण्याची प्रथा लहदू धमाखेरीज आप्रर्ण लहदू समाजाखेरीज अन्द्यत्र कोठेही सापडेल 
काय? ज्याच्या स्पशाने पार्णी बाटते, ज्याच्या स्पशाने देव वाटतो तो प्रार्णी मानवाच्या कोटात गर्णला गेला 
आहे असे कोर्णी तरी म्प्हरे्णल काय? अस्पृशय मार्णसाकडे पाहण्याची दृष्टी आप्रर्ण रक्त्तप्रपतीने भरलेल्या 
मार्णसाकडे पाहण्या दृष्टी यात काय फरक आहे? रक्त्तप्रपती भरलेल्या मार्णसाबद्दल लोकाचं्या मनात 
प्रकळस जरी असली तरी त्याच्या बद्दल लोकाचं्या मनात सहान भतूी असते! परंत  त मच्याबद्दल सहान भतूी 
तर नसतेच पर्ण प्रकळस मात्र असते. रक्त्तप्रपती भरलेल्या मार्णसापेक्षा देखील त मची र्वस्थती हीन आहे. 
अजूनही खेडेगावात एखादा स्पृशय मार्णूस उपास सोडीत असताना जर महाराचा शब्द त्याच्या कानावर 
पडला तर तो अन्न ग्रहन करीत नाही. एवढा कलंक त मच्या शरीराला, एवढा कलंक त मच्या शब्दाला आहे. 
अस्पृशयता लहदू धमावरील कलंक आहे, असे काही लोक म्प्हर्णत आहेत, पर्ण त्या वतावर्णीत खरे म्प्हटले 
असता काही अथग नाही. लहदू धमग कलंप्रकत आहे असे एकही लहदू मानीत नाही. त म्प्ही कलंप्रकत आहात, 
अपप्रवत्र आहात, असे मात्र बह जन लहदू समाज मानतो. ही दशा त म्प्हालंा का प्राप्त झाली? त म्प्ही लहदू धमात 
राप्रहल्याम ळे ही दशा त म्प्हालंा प्राप्त झाली आहे, असे मला वाटते. त मच्यातील जे म सलमान झाले त्यानंा 
लहदू अस्पृशय मानीत नाहीत व असमान लेखीत नाहीत. त मच्यातील जे प्रिस्ती झाले त्यानंा लहदू लोक 
अस्पृशय मानीत व असमान लेखीत नाहीत. न कताच त्रावर्णकोर येथे घडलेला प्रकार लक्षात घेण्यासारखा 
आहे. तेथील प्रथया जातीतील अस्पृशय लोकासं रस्त्यावरून चालण्याची मनाई आहे. परवाच त्याचं्यापकैी 
काही जर्णानंी शीख धमग स्वीकारला हे त म्प्हासं माहीत असेलच. अस्पृशय असताना ज्या लोकासं त्या 
रस्त्यावरून चालता येत न्हते त्याच लोकानंी शीख धमग स्वीकारल्याबरोबर त्याचं्यावरती बंदी उठवली 
गेली. या सवग गोष्टीवरून एक गोष्ट प्रसद्ध होत आहे की त मच्या अस्पृशयतेला व त मच्या असमानतेला जर 
काही कारर्ण असेल तर ते त मचा आप्रर्ण लहदू धमाचा असलेला लागाबाधंा हे होय. 
 

या असमानतेचा अन्द्यायात सातं्वन करण्याच्या हेतूने काही स्पशृय लोक अस्पृशयानंा सागंतात की 
त म्प्ही प्रशक्षर्ण घ्या, म्प्हर्णने त म्प्हाला प्रशव!ू त म्प्ही स्वच्छ रहा म्प्हर्णजे त म्प्हाला प्रशव!ू आप्रर्ण समानतेने वागव!ू 
खरे म्प्हटले असता, अडार्णी महाराची, दप्ररद्री महाराची आप्रर्ण अस्वच्छ महाराची जी गत होते तीच गत 
प्रशकलेल्या महाराची, पैसेवाल्या महाराची आप्रर्ण स्वच्छ राहार्णाऱ्या महाराची होते. हे त म्प्हा ंआम्प्हा ंसवांना 
अन भवाने माहीत आहे. पर्ण तो प्रशन जरी बाजूला ठेवला तरी जर प्रशक्षर्ण घेतल्याप्रशवाय, हाती पसैा 
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असल्याप्रशवाय, अंगावर पोषाख असल्याप्रशवाय, मानमान्द्यता प्रमळर्णार नाही, तर साध्या महाराने काय 
कराव?े ज्याला प्रशक्षर्ण प्राप्त होऊ शकत नाही, ज्याला पैसा प्रमळू शकत नाही, आप्रर्ण ज्याला नीटनेटका 
पोषाख करता येत नाही, त्या महाराला समानता कशी प्रमळर्णार? प्रिस्ती धमात, म सलमानी धमात जी 
समतेची प्रशकवर्ण देण्यात आली आहे प्रतचा संबधं प्रवद्या, धन, पोषाख, परािम अशा बाह्य वस्तंूशी म ळीच 
नाही. मार्णसाचे मन ष्ट्यत्व हीच महत्त्वाची गोष्ट आहे, असे दोन्द्ही धमग मानतात व ते मन ष्ट्यत्व सवांना 
आदरर्णीय असले पाप्रहजे, कोर्णी कोर्णाचा अपमान करू नये व कोर्णी कोर्णाला असमान मानू नये, असे ते 
धमग प्रशकप्रवतात. लहदू धमात या प्रशकवर्णीचा पूर्णग अभाव आहे. ज्या धमात मन ष्ट्याच्या मन ष्ट्यत्वाला व त्याच्या 
मार्ण सकीला काही लकमत नाही तो धमग काय कामाचा? आप्रर्ण त्याला कवटाळून धरून राहण्यात काय 
हशील आहे? याला उत्तर म्प्हर्णून काही लहदू लोक उपप्रनषदाचंी साक्ष देतात व त्यातं ईश्वर सवगत्र भरला 
आहे असे तत्त्व आहे, म्प्हर्णून बढाई प्रमरवात. प्रवज्ञान आप्रर्ण धमग या दोन गोष्टी अगदी प्रनरप्रनराळ्या आहेत. 
एखादी गोष्ट प्रवज्ञानाचे तत्त्व आहे की धमाची प्रशकवर्ण आहे याचा प्रवचार केला पाप्रहजे. सवाभतूी एक ईश्वर 
हा प्रवज्ञानाचा प्रसद्धान्द्त आहे. धमाच्या तत्त्वाचा वागर्ण कीशी संबधं असतो, प्रवज्ञानाचा नसतो. सवाभतूी एक 
ईश्वर ही धमाची प्रशकवर्ण नाही. हे प्रवज्ञानाचे तत्त्व आहे. ही गोष्ट, लहदू लोक त्याप्रमारे्ण वागत नाहीत, ह्या 
माझ्या म्प्हर्णण्याचा प रावाच आहे. उलटपक्षी लहदू लोकाचंा असा आग्रहच असेल की सवांभतूी एक परमेश्वर 
आहे, ही गोष्ट तत्त्वज्ञानाचा प्रसद्धान्द्त नसून त्याचं्या धमाचा पाया आहे, आप्रर्ण म्प्हर्णनू आमचा धमग श्रेष्ठ आहे, 
तर त्यानंा एवढेच उत्तर प रे आहे की त्याचं्या इतके नीच लोक जगामध्यें द सरे कोर्णीच नसतील!  म खाने 
सवांभतूी ईश्वर असा जप करर्णाऱ्या आप्रर्ण कृतीने भतूमात्राचंी प्रवटंबना करर्णाऱ्या लोकाचंा ‘म खमें राम 
बगलमें छरी’ ‘बोलरे्ण महान भावाचे पर्ण करर्णी कसबाची’ अशा द ष्ट लोकातंच समावशे करावा लागेल. 
सवांभतूी एक ईश्वर मानर्णारे आप्रर्ण कृतीने मार्णसाला पश त ल्य लेखर्णारे लोक दापं्रभक आहेत, त्याचा सगं 
करू नका!! म गं्यानंा साखर घालर्णारे व मार्णसानंा पाण्यावाचून मारर्णारे लोक दापं्रभक आहेत; त्याचंा संग 
करू नका!! त्याचं्या संगाम ळे त मच्यावर काय पप्ररर्णाम झाला आहे? त मची इज्त नाहीशी झाली, त मचा 
मान सन्द्मान नाहीसा झाला! खरे म्प्हटले असता लहदू समाजातच त म्प्हालंा मान सन्द्मान नाही, हे म्प्हर्णरे्ण. 
वस्त र्वस्थतीच्या मानाने अप रे पडते. त म्प्हालंा लहदू लोकच हलके मानतात असे न्हे, तर म सलमान व 
प्रिस्ती लोक देखील त म्प्हालंा हलके लेखतात. खरे म्प्हटले असता म सलमानी धमात, प्रिस्ती धमात 
श्रेष्ठकप्रनष्ठ, उच्चनीच असा भेदभाव जागतृ करर्णारी प्रशकवर्ण नाही. असे असताना देखील हे लोक त म्प्हालंा 
कमी लेखतात. त्याचे कारर्ण काय? ह्याचे कारर्ण एकच. लहदू लोक त म्प्हालंा नीच लेखतात, म्प्हर्णूनच 
त म्प्हालंा म सलमान व प्रिस्ती लोक नाच लेखतात. अस्पृशयानंा जर आम्प्ही समान लेखले तर लहदू लोक 
आपल्याला अस्पशृयाचं्या इतकेच खालचे लेखतील या भीतीम ळे म सलमान व प्रिस्ती लोक त मच्याशी 
लहदंूप्रमारे्णच अस्पशृयता पाळतात. आम्प्ही लहदू समाजात हीन गर्णले गेलो आहोत इतकेच न्हे तर लहदंूच्या 
असमानतेच्या वतगर्ण कीम ळे आम्प्ही सवग लहद स्थान देशामध्ये सवांपेक्षा हीन गर्णलो गेलो आहोत. ही 
अपमानकारक पप्ररर्वस्थती टाळण्याकप्ररता, हा कलंक ध वनू काढण्याकप्ररता, नरदेहाचे चीज 
करण्याकप्ररता, जर कोर्णता एकदा उपाय असेल तर तो एकच आहे व तो म्प्हर्णजे लहदू धमाचा व लहदू 
समाजाचा त्याग कररे्ण हाच होय. 
 

कहदुधमात तुम्हालंा स्वातंत्र्य आहे काय? 
 

दरेक नागप्ररकाला जेवढे कायद्याने ्यवसाय स्वातंत्र्य आहे, तेवढे ्यवसाय स्वातंत्र्य त म्प्हालंाही 
आहे. दरेक नागप्ररकाला कायद्याने प्रजतके ्यर्वक्तस्वातंत्र्य आहे, तेवढे ्यर्वक्तस्वातंत्र्य त म्प्हालंाही आहे, 
असे काही लोक म्प्हर्णतील. परंत  या म्प्हर्णण्यात खरोखरी काही अथग आहे काय? याचा खोल प्रवचार त म्प्ही 
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करावयास पाप्रहजे. ज्याला जन्द्मजात धंद्याप्रशवाय द सरा कोर्णताही धंदा समाज करू देत नाही त्या 
मार्णसाला त ला ्यवसायस्वातंत्र्य आहे असे सागंण्यात काय हशील आहे? ज्याला संपत्ती प्रमळप्रवण्याचे 
कोर्णत्याही प्रकारचे द्वार ख ले नाही त्याला त झ्या संपत्तीला कोर्णीही हात लाव ूशकर्णार नाही, त झी सपंत्ती 
उपभोगण्यास तू स्वतंत्र आहेस, असे सागंण्यात काय सत्य (तथ्य) आहे? जन्द्मजात अपप्रवत्रतेम ळे ज्याचा 
नोकरीत प्रवशे होऊ शकत नाही, ज्याच्या हाताखाली नोकरी करण्याचा इतर लोकानंा अपमान वाटतो, 
अशा मार्णसास कोर्णत्याही नोकरीवर अप्रधकार सागंण्याचे त ला स्वातंत्र्य आहे, असे सागंरे्ण म्प्हर्णजे त्याची 
थट्टा कररे्ण आहे कायद्याने प ष्ट्कळ हक्क प्रदले असतील, पर्ण समाज त्याचंा उपयोग करू देईल तरच ते खरे 
हक्क आहेत असे म्प्हर्णता येईल. अस्पशृयांनी चागंला पोषाख घालून लहडाव ेअसा हक्क कायद्याने प्रदला आहे. 
पर्ण लहदू समाज तसे कपडे वापरू देत नाही तर त्या हक्काचा काय उपयोग? अस्पृशयानंी ताबं्याप्रपतळेच्या 
भाडं्यातं पार्णी आर्णाव ेअसा हक्क कायद्याने प्रदला आहे, पर्ण लहदू समाज अस्पृशयानंा धातूची भाडंी वापरू 
देत नाही, तर त्या हक्काचा काय उपयोग? अशी प ष्ट्कळ उदाहररे्ण देता येतील. परंत  साराशं हा की समाज 
उपभोगू देईल तर आपला हक्क असे म्प्हर्णता येईल. ज्या हक्काला समाजाची आडकाठी आहे, हरकत आहे, 
तो हक्क कायद्याने जरी प्रदला असला तरी त्याचा काही उपयोग नाही. अस्पृशय लोकानंा काय शीर 
स्वातंत्र्यापेक्षा सामाप्रजक स्वातंत्र्याची जास्त जरूरी आहे. सामाप्रजक स्वातंत्र्य जोपयिंत त म्प्हालंा प्राप्त झाले 
नाही तोपयिंत त म्प्हालंा कायद्याने प्रकतीही स्वातंत्र्य प्रदले तरी त्याचा काहीही उपयोग होर्णार नाही. त म्प्हालंा 
शारीप्ररक स्वातंत्र्य आहे असे काही लोक सांगतील. त म्प्हालंा कायद्याची मनाई नसेल प्रतकडे जाता येते, 
कायद्याची मनाई नसेल त्याप्रकारे बोलता येते हे खरे, परंत  या स्वातंत्राचा काय उपयोग आहे? 
मन ष्ट्यमात्राला जसे शरीर आहे तसेच मनही आहे. प्रजतकी शारीप्ररक स्वातंत्र्याची आवशयकता आहे 
प्रततकीच मानप्रसक स्वातंत्र्याचीही आवशयकता आहे. न सत्या शारीप्ररक स्वातंत्र्याचा कांही उपयोग नाही. 
महत्त्व आहे ते मानप्रसक स्वातंत्र्याला आहे. खरे म्प्हटले असता शरीराचे स्वातंत्र्य कशाकप्ररता असते? 
ज्याला त्याला मनसोक्त ्यवहार करता यावा एवढयाच करता आहे. कैद्याच्या पायातंील बेड्या काढून 
त्याला मोकळे करण्याचा मतलब काय? हेत  एवढाच की त्याने बाह्य जगात मोकळ्या मनाने वावरून 
आपल्या अंगी असलेल्या कतगबगारीचा पूर्णग फायदा घ्यावा म्प्हर्णून. परंतू ज्या मार्णसाचे मन स्वतंत्र नाही 
त्याला असल्या बाह्यात्कारी स्वातंत्र्याचा काय उपयोग? मानप्रसक स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे. ज्याचे 
मन स्वतंत्र नाही तो मोकळा असून ग लाम आहे. ज्याचे मन स्वतंत्र नाही तो जरी कैदी नसला तरी तो 
त रंुगातं आहे, ज्याचे मन स्वतंत्र नाही तो प्रजवतं असून मेला आहे. मनाचे स्वातंत्र्य ही प्रजवतंपर्णाची साक्ष 
आहे. परंत  मानप्रसक स्वातंत्र्य वसत आहे त्याचा लोप झाला नाही, याचा प रावा काय? मानप्रसक स्वातंत्र्य 
कोर्णाला आहे, असे म्प्हर्णता येईल? जो आपली ब द्धी जागृत ठेवनू आपले हक्क काय आपले अप्रधकार काय 
व आपले कतग्य काय याची जार्णीव करून घेतो, त्याला मी स्वतंत्र म्प्हर्णतो जो पप्ररर्वस्थतीचा दास झाला 
नाही, जो पप्ररर्वस्थतीला आपल्या कह्यात आर्णण्यास प्रसद्ध असतो, तो मार्णूस स्वतंत्र आहे, असे मी म्प्हर्णतो. 
जो रुढीच्या स्वाधीन झाला नाही जो गतान गतीक बनला नाही, ज्याच्या प्रवचाराचंी ज्योत प्रवझली नाही, तो 
स्वतंत्र आहे, असे मी म्प्हर्णतो. जो पराधीन झाला नाही, जो द सऱ्याच्या प्रशकवर्णीने वागत नाही, जो 
कायगकारर्णभाव ध्यानात घेतल्याप्रशवाय कशावर प्रवश्वास ठेवीत नाही, जो आपल्या हक्काचंा अपहार केला 
असता त्याच्या रक्षर्णाथग दक्ष असतो, जो प्रप्रतकूल लोकमताला घाबरून जात नाही, द सऱ्याच्या हाताचे 
बाह ले न होण्याइतकी ब द्धी, स्वाप्रभमान ज्याला आहे, तोच मार्णूस स्वतंत्र आहे, असे मी समजतो. जो 
आपल्या आय ष्ट्याचे ध्येय व आपल्या आय ष्ट्याचा ्यय द सऱ्याने घालून प्रदलेल्या आजे्ञप्रमारे्ण ठरवीत नाही, 
जो आपल्या ब द्धीन सार आपल्या आय ष्ट्याचे ध्येय काय असाव े व आपले आय ष्ट्य कोर्णत्या कायात कशा 
रीतीने ्यतीत कराव ेहे आपले आपर्ण ठरप्रवतो, साराशं जो सवगस्वी स्वाधीन आहे, तोच मार्णूस स्वतंत्र आहे, 
असे मी समजतो. 
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या दृष्टीने पाप्रहले असता त म्प्ही स्वतंत्र आहात का? त मचे आय ष्ट्य व त मच्या आय ष्ट्याचे ध्येय त मच्या 
स्वाधीन आहे का? माझ्या मते त म्प्हालंा स्वातंत्र्य नाहीच, पर्ण त म्प्ही दास आहात, सेवक आहात, इतकेच 
न्हे तर त मच्या दास्यत्वाला सीमा उरली नाही! लहद धमात कोर्णालाही प्रवचार स्वातंत्र्य असू शकत नाही. 
जो जो मन ष्ट्य लहदू धमात राहील त्या त्या मार्णसाला आपल्या प्रवचार स्वातंत्र्याला प्रतलाजंली प्रदल्याप्रशवाय 
गत्यंतर नाही. वागताना त्याने वदेापं्रमारे्ण वागले पाप्रहजे. स्मृतींत तशी आज्ञा असेल तर स्मृतीतील 
आजे्ञप्रमारे्ण वागले पाप्रहजे. स्मृतींत तशी आज्ञा नसेल तर महाजनाचं्या पावलावर पाऊल ठेवनू वागले 
पाप्रहजे. लहदू धमात ब द्धीला, प्रवचाराला प्राधान्द्य तर नाहीच नाही; पर्ण वाव देखील नाही. लहदूने कोर्णाची 
तरी ग लामप्रगरी केलीच पाप्रहजे. वदेाची ग लामप्रगरी केली पाप्रहजे, स्मृतीची कास धरली पाप्रहजे अगर 
महाजनाचें अन करर्ण केले पाप्रहजे. प्रवचारशक्तीचा त्याने म ळीच उपयोग करता कामा नये. जोपयिंत त म्प्ही 
लहदू धमात आहात तोपयिंत त म्प्हालंा प्रवचारस्वातंत्र्य प्राप्त होऊ शकत नाही. यावर कोर्णी असे म्प्हर्णतील की 
लहदू धमाने त मचेच मानप्रसक स्वातंत्र्य प्रहरावनू घेतले असे न्हे, तर लहदू धमाला प्रमार्ण मानर्णाऱ्या सवग 
जातींचे मानप्रसक स्वातंत्र्य प्रहरावनू घेतलेले आहे. लहदूधमाम ळे सवगच बौप्रद्धक ग लामप्रगरीत सापडले आहेत 
हे खरे, पर्ण त्याम ळे ते समद ःखी आहेत असे कोर्णी समजू नये. कारर्ण या बौप्रद्धक ग लामप्रगरीचे द ष्ट्पप्ररर्णाम 
सवांना भोगाव े लागत नाहीत. स्पशृय वगाच्या ऐप्रहक स खावर या बौप्रद्धक ग लामप्रगराचा कोर्णत्याही 
प्रकारचा अप्रनष्ट पप्ररर्णाम होऊ शकत नाही. ते जरी वदेाचे ग लाम झाले, स्मृतींचे दास असले, महाजनाचें 
गतान गप्रतक बनले तरी लहदू समाजाच्या ्यवहारात त्यानंा वेदानंी, स्मृतींनी व महाजनानंी उच्चपद प्रदलेले 
आहे. द सऱ्यावर ह कमती गाजवण्याकरता त्यानंा अप्रधकार प्रदलेला आहे. सारा लहदू धमग वप्ररष्ठ वगाच्या 
लहदंूनी वप्ररष्ठ वगाच्या लहदंूच्या संवधगनाकप्ररता रचलेला आहे, ही गोष्ट अगदी प्रनर्मववाद आहे. ज्याला ते धमग 
म्प्हर्णतात त्या धमात त म्प्हालंा ग लामाचंी भपू्रमका प्रदलेली आहे. इतकेच न्हे तर, या ग लामप्रगरीतून त मची 
स टका होऊ नये, अशा प्रकारची ्यवस्थाही त्या धमात केलेली आहे. म्प्हर्णून लहदू धमातील ह्या बौप्रद्धक 
ग लामप्रगरीतून स टका करून घेण्याची त म्प्हाला प्रजतकी जरूरी आहे, प्रततकी लहदंूना नाही. अशा रीतीने 
प्रवचार केला असता हा लहदू धमग त म्प्हालंा दोन्द्ही तऱ्हेने मारक झाला आहे. या धमाने त मचे मानप्रसक 
स्वातंत्र्य प्रहरावनू घेऊन त म्प्हालंा ग लाम केले आहे; व याच धमाने त म्प्हालंा ्यवहारात ग लामप्रगरीच्या दशते 
आर्णनू टाकले आहे. त म्प्हालंा जर स्वातंत्र्य हव ेअसेल तर त म्प्हालंा धमांतरच केले पाप्रहजे. 
 

अस्पृशयातंील संघटन आणि धमांतर 
 

अस्पृशयता – प्रनवारर्णाची जी आज चळवळ चालू आहे, त्या चळवळीवर अशी टीका करण्यात येते 
की अस्पशृय वगात ज्या प्रनरप्रनराळ्या जातींचा समावशे झालेला आहे, त्या जातींतही परस्परातंील 
्यवहारामध्ये जाप्रतभेद पाळण्यात येतो; न्हे अस्पशृयता पाळण्यात येते. महार व मागं एकमेकाच्या हातचे 
खात नाहीत. दोघेही भगं्यासारख्या जातीला प्रशवत नाहीत, व त्याचं्याशी अस्पशृयता पाळतात, परस्परातं 
जाप्रतभेद व अस्पशृयता पाळर्णाऱ्या लोकानंा वरच्या जातींकडून त म्प्ही जाप्रतभेद सोडा, अस्पृशयता मानू 
नका, असे म्प्हर्णण्याचा काय अप्रधकार आहे? असा प्रशन नेहमी प्रवचारण्यात येतो. त म्प्ही आपसातंील 
जाप्रतभेद व अस्पशृयता नाहीशी करा, मग आमच्याकडे दाद मागण्यास या, असा साळसूदपर्णाचा सल्ला 
त्यानंा देण्यात येत असतो. या टीकेच्या म ळाशी असलेल्या कथेत सत्य आहे, हे आपल्यापकैी सवांना कबलू 
कराव ेलागेल. पर्ण त्या टीकेत केलेला आरोप मात्र खोटा आहे. अस्पशृयवगात समाप्रवष्ट झालेले लोक 
जाप्रतभेद पाळतात व काही अस्पृशयता पाळतात, या गोष्टीचा इन्द्कार करता येरे्ण शक्य नाही. या गोष्टी मान्द्य 
कररे्ण प्राप्त असले तरी या अपराधाला ते कारर्णीभतू आहेत, असे म्प्हर्णरे्ण प्रनखालस खोटे आहे. 
जाप्रतभेदाचा व अस्पृशयतेचा उगम अस्पृशय लोकापंासून झालेला नाही. जाप्रतभेदाचा व अस्पृशयतेचा उगम 
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वप्ररष्ठ वगाच्या लहदंूच्या हातून झालेला आहे. जाप्रतभेदाचा व अस्पृशयतेचा पायंडा त्यानंी घातला आहे. 
जाप्रतभेद व अस्पृशयता पाळण्याचा धडा वप्ररष्ठ वगाच्या लहदूनी घालून प्रदलेली आहे, ही गोष्ट जर सत्य 
असेल तर जाप्रतभेदाच्या व अस्पृशयतेच्या रूढीची जबाबदारी स्पृशय वगावरच पडते; अस्पृशय वगावर पडू 
शकत नाही. अस्पशृय वगाचे लोक जाप्रतभेद व अस्पृशयता पाळताना वरच्या लोकानंी प्रदलेला धडा प्रगरवीत 
आहेत. तो धडा जर खोटा आहे तर त्याचे पाप ज्यानंी तो धडा प्रदला त्याचं्यावरच येऊन पडते. ज्यानंी 
प्रगरवला त्याचं्यावर येऊन पडू शकत नाही. हे उत्तर जरी समपगक असेल तरी या उत्तराने माझे स्वतःचे 
समाधान होऊ शकत नाही. ज्या कारर्णाम ळे अस्पृशयता व जाप्रतभेद ही आपल्यामध्ये प्रशरली, त्या कारर्णाला 
आपर्ण जरी जबाबदार नसलो, तथाप्रप आपल्यामध्ये जो जाप्रतभेद व जी अस्पशृयता नादंत आहे प्रतचा प्रधक्कार 
न कररे्ण, ती आहे तशीच चालू देरे्ण आपल्याला इष्ट नाही. अस्पृशयतेचा व जाप्रतभेदाचा प्रशरकाव करण्यास 
जरी आपर्ण जबाबदार नसलो तरी ती घालप्रवण्याची जबाबदारी आपर्ण सवांनी ओळखली आहे, याबद्दल 
मला समाधान वाटते. माझी खात्री आहे की महार जातीत असा कोर्णीही प ढारी नाही की जातीभेद पाळावा 
असे तो म्प्हर्णतो. त लनाच करावयाची झाली तर ती प ढाऱ्यामंध्येच केली पाप्रहजे. महारातील प्रशकला-
सवरलेला वगग घेतला आप्रर्ण िाह्मर्णातंील प्रशकलासवरलेला वगग जर घेतला व दोहोची त लना जर केली 
तर अस्पृशय वगातील स प्रशप्रक्षत वगग जाप्रतभेद मोडण्याला जास्त अन कूल आहे, ही गोष्ट कोर्णासही कबलू 
करावी लागेल. इतकेच न्हे तर ती गोष्ट कृतीनेही प्रसद्ध करून घेता येईल. महारातंील स प्रशप्रक्षत वगग या 
स धाररे्णला अन कूल आहे, इतकेच न्हे तर महारातंील अडार्णी जनता देखील या गोष्टीला अन कूल आहे, 
हे प्रसद्ध करून देता येईल. आज महारामंध्ये असा एकही मन ष्ट्य सापडर्णार नाही की, जो महारामंागंातं रोटी 
्यवहार ्हावा, याच्या प्रवरुद्ध असेल. आपल्यातंील जाप्रतभेद मोडण्याची आवशयकता त म्प्ही ओळखता या 
गोष्टीबद्दल मला मोठे समाधान वाटते व मी त मचे अप्रभनंदन करू इर्वच्छतो. परंत  अस्पृशयातंील जाप्रतभेद 
मोडण्याचा प्रयत्न कसा यशस्वी करता येईल याचा त म्प्ही प्रवचार केला आहे काय? सहभोजन केल्याने 
लकवा क्वप्रचत प्रसंगी सहप्रववाह केल्याने जाप्रतभेद मोडू शकत नाहीत. जाप्रतभेद ही एक मानप्रसक र्वस्थती 
आहे, एक मानप्रसक ्यथा आहे. ही मानप्रसक ्यथा जडण्याचे कारर्ण लहदू धमाची प्रशकवर्ण ही आहे. आपर्ण 
जाप्रतभेद पाळतो, अस्पृशयता पाळतो, याचे म ख्य कारर्ण, ज्या लहदू धमात आपर्ण आहोत तो धमग तसे 
करावयास सागंतो म्प्हर्णून. वस्तू कडू असेल तर ती गोड करता येईल. खारट असेल, त रट असेल तर 
प्रतची रुची बदलता येईल. पर्ण प्रवषाचे अमृत करता येर्णार नाही. लहदू धमात राहून जाप्रतभेद नष्ट करू असे 
म्प्हर्णरे्ण म्प्हर्णजे प्रवषाचे अमृत करू असेच म्प्हर्णण्यासारखे आहे. 
 

अथात ज्या धमात मार्णसाची घार्ण मार्णसाने मानली पाप्रहजे अशी प्रशकवर्ण देण्यात येत आहे, त्या 
धमात आपर्ण जोपयिंत आहोत तोपयिंत जाप्रतभेद नाहीसा होर्णार नाही. आपल्या मनातील जाप्रतभेद व 
अस्पृशयता नाहीशी करावयाची असल्यास त्यानंी धमांतर कररे्ण हा एखच रामबार्ण उपाय आहे. 
 

नामातंर आणि धमांतर 
 

येथपयिंत धमांतराची कारर्णमीमासंा त मच्याप ढे मी माडंली आहे. ही कारर्णमीमासंा त म्प्हालंा 
प्रवचारप्रवतगक होईल, अशी मला आशा आहे. ही कारर्णमीमासंा ज्यानंा खोल आप्रर्ण गहन अशी वाटत असेल 
त्यानंा या प्रवषयाचा सहज समज पडावा म्प्हर्णून मी काही साधे बालबोध प्रवचार त मच्याप ढे माडंर्णार आहे. या 
धमांतराच्या प्रशनात नव ेअसे काय आहे? खरे म्प्हटले असता लहदंूचा आप्रर्ण त मचा सामाप्रजक संबधं काय 
आहे? प्रजतके म सलमान लोक लहदंूपासून प्रभन्न आहेत, प्रततकेच त म्प्हीही लहदंूपासून प्रभन्न आहात. प्रिस्ती 
समाज लहदंूपासून प्रजतका प्रभन्न आहे, प्रततकेच त म्प्हीही लहदंूपासून प्रभन्न आहात. प्रिस्ती व म सलमान 
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याचं्याशी जसा लहदंूचा रोटीप्रबटी  ्यवहार होत नाही, त मचा आप्रर्ण लहदंूचा समाज हे आतास द्धा प्रनरप्रनराळे 
वगेवगेळे दोन समाज आहेत. धमांतर केल्याने एका समाजाचे दोन त कडे करण्यात आले, असे कोर्णालाही 
म्प्हर्णता यावयाचे नाही व कोर्णालाही वाटावयाचे नाही. आज जसे त म्प्ही प्रनराळे आहात तसेच धमांतर 
केल्याम ळे प्रनराळे होर्णार आहात. धमांतराने नव ेअसे काही होर्णार नाही. हे जर खरे आहे तर धमांतराचा 
बाऊ कोर्णाला का वाटावा हे मला समजत नाही. द सरे असे की धमांतराचे महत्त्व त म्प्हालंा जरी पटत नसले 
तरी नामातंराचे महत्त्व त म्प्हा ंसवांना पटले आहे, ही गोष्ट प्रनप्रविंवाद आहे. त मच्यापैकी कोर्णालाही त झी जात 
काय म्प्हर्णून प्रवचारले तर ती चोखामेळा, हप्ररजन वगरेै सागंता. पर्ण महार हे नाव सागंत नाही. अशा 
प्रकारचे नामातंर करण्याचे कारर्ण अगदी सोपे आहे. अपप्ररचीत अशा मार्णसाला अस्पृशय कोर्ण व स्पृशय 
कोर्ण हे सागंता येर्णार नाही. आप्रर्ण म्प्हर्णनू जोपयिंत जात कळली नाही, तोपयिंत स्पृशय लहदंूच्या मनात 
कोर्णत्याही प्रकारची दूप्रषत भावना उत्पन्न होत नाही. प्रवासात अपप्ररप्रचत स्पशृय अस्पृशय बधं भावाने वागत 
असलेले प्रदसतात. एकमेकापंासून प्रवडीपान घेतात, फळ फळावळ घेतात, परंत  त्याच मार्णसास ज्याच्याशी 
आपर्ण ्यवहार करतो त्याची जात कळली व त्याची जात अस्पशृय आहे, असे समजले की त्याच्या मनात 
प्रतरस्कार उत्पन्न होतो, त्याला प्रतडीक येते; व आपल्याला फसवले म्प्हर्णून त्याला िोध येऊन प्रवासात 
जडलेल्या मतै्रीचे पयगवसान प्रशवीगाळीत व मारामारीत होते. हा अन भव प ष्ट्कळानंा असेल, अशी माझी 
खात्री आहे. त म्प्हालंा जी ही जाप्रतवाचक नाव ेप्राप्त झालेली आहेत त्या नावानंा इतकी द गिंधी लागलेली 
आहे की त्याचा उच्चार केला असताना देखील स्पृशय लोकानंा मळमळून येते. आप्रर्ण म्प्हर्णूनच त म्प्ही स्वतःला 
महार न म्प्हर्णता, चोखामेळा म्प्हर्णून लोकाचंी फसवर्णकू करण्याचा प्रयत्न करता! परंत  त्याने लोक फसत 
नाहीत. याचाही त म्प्हालंा अन भव आहेत. कारर्ण चोखामेळा म्प्हटले काय लकवा हप्ररजन म्प्हटले काय, लोक 
जे समजावयाचे ते समजतात! त म्प्हालंा नामातंराची आवशयकता भासते हे त मच्या वतगर्ण कीनेच त म्प्ही प्रसद्ध 
केले आहे. मला त म्प्हालंा एवढेच प्रवचारावयाचे आहे की नामांतर कररे्ण हे जर त म्प्हालंा आवशयक वाटते तर 
मग त म्प्हालंा धमांतर करण्यास काय हरकत असावी? धमांतर हे एका दृष्टीने नामातंरच आहे. धमांतराने 
होर्णारे नामातंर हे त म्प्हालंा जास्त फायदेशीर पडेल, म सलमान म्प्हर्णवनू घेरे्ण, प्रिस्ती म्प्हर्णवनू घेरे्ण, बौद्ध 
म्प्हर्णवनू घेरे्ण, शीख म्प्हर्णवनू घेरे्ण हे धमांतर आहेच पर्ण नामातंरही आहे. ते खरे नामातंर आहे. या 
नामातंराला द गिंधी नाही. हे नामातंर आमलूाग्र आहे. त्याचा शोध कोर्णी करू शकर्णार नाही. परंत  
चोखामेळा, हप्ररजन या नामातंरापासून काही अथग नाही. ज न्द्या नावाची घार्ण न्या नावाला लागल्याप्रशवाय 
राहर्णार नाही. जोपयिंत त म्प्ही लहदंू धमात राहाल तोपयिंत त म्प्हाला नामातंर करावचे लागेल. कारर्ण न सते 
लहदंू म्प्हर्णवनू चालर्णार नाही. लहदू हा कोर्णी मन ष्ट्यप्रार्णी आहे, असे कोर्णीच ओळखीत नाही. महार असे 
सागंून भागर्णार नाही. कारर्ण त्या नावाचा उच्चार केल्याबरोबर कोर्णी जवळ येर्णार नाही. असल्या मधल्या 
र्वस्थतीत राहण्यापेक्षा, आज हे नाव, उद्या ते नाव, असे नामातंर करीत बसण्यापेक्षा धमांतर करून कायमचे 
नामातंर त म्प्ही का करू नये, असा त म्प्हालंा माझा प्रशन आहे. 
 

णवरोधकाची भूणमका 
 

धमांतराची चळवळ स रू झाल्यापासून अनेक लोकानंी त्या चळवळीच्या प्रवरुद्ध अनेक आके्षप 
घेतलेले आहेत. त्या आके्षपात प्रकती सत्य आहे याचा प्रवचार कररे्ण आवशयक आहे. काही लहदू लोक 
धार्ममकपर्णाचा मोठा आव आर्णनू त म्प्हालंा असे सागंतात की, “धमग ही काही उपभोगची वस्तू न्हे! 
ज्याप्रमारे्ण आपर्ण आज एक कोट घालतो, द सऱ्या प्रदवशी द सरा घालतो, त्याचप्रमारे्ण धमात फेरबदल 
करता येर्णार नाही! लहदू धमाला झ गारून देऊन त म्प्ही परधमात जाता तर जे त मचे पूवगज इतके प्रदवस या 
लहदू धमात राप्रहले ते मूखग होते की काय?” असा प्रशन काही शहाण्यानंी उपर्वस्थत केला आहे. माझ्या दृष्टीने 
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या आके्षपात कोर्णत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. केवळ पूवगजाचंा धमग म्प्हर्णनूच त्याला प्रचकटून राहाव ेहे म्प्हर्णरे्ण 
एखाद्या मखूाला शोभ ूशकेल. कोर्णीही शहार्णा मार्णसू अशा प्रकारची भपू्रमका घेऊ शकर्णार नाही. केवळ 
पूवगजाचंा धमग म्प्हर्णून धमांतर करू नये असे म्प्हर्णर्णाऱ्या लोकानंी इप्रतहास वाचला नसेल असेच म्प्हर्णरे्ण प्राप्त 
आहे. पूवीचा आयांचा धमग, ज्याला वैप्रदक धमग म्प्हर्णतात, त्यात गोमासं भक्षर्ण कररे्ण, दारू प्रपरे्ण, स्वैर वतगन 
कररे्ण, या तीन गोष्टीत म ख्यतः धमग साठवला होता. तो धमग हजारो वष ेलहद स्थानातील लोकानंी पाळला व 
अजूनही काही िाह्मर्ण लोकानंा त्या धमाकडे जाण्याची ह क्की येते. केवळ पूवगजाचंा धमग पाळावयाचा तर 
वैप्रदक धमग सोडून लहद स्थानातील लोकानंी बौद्ध धमग का स्वीकारला? वैप्रदक धमग त्यानंी का प्रझडकारला? 
या धमांत आमचे पूवगज राप्रहले, ही गोष्ट खरी आहे. परंत  ते लोक स्वसंतोषाने, स्वख शीने राप्रहले असे मात्र 
माझ्याने म्प्हर्णवत नाही. या देशात अनेक कालपावतेो चात वगण्याची संस्था अ्याहत चालू होती. या 
चात वगण्यात िाह्मर्णानंी प्रवद्या प्रशकावी, क्षप्रत्रयानंी लढाई करावी, वैशयानंी पसैा प्रमळवावा व शूद्रानंी सेवा 
करावी असा प्रनयमबद्ध आय ष्ट्यिम बाधंलेला होता. या आय ष्ट्यिमात शदू्र लोकाजंवळ प्रवद्या न्हती, धन 
न्हते आप्रर्ण अन्नवस्त्रही न्हते. अशा प्रवपन्न व प्रनःशस्त्र र्वस्थतीत ज्या त मच्या पूवगजानंा राहाव ेलागले, त्यानंी 
हा धमग स्वसंतोषाने स्वीकारला असे कोर्णत्याही शहाण्या मार्णसास म्प्हर्णता येर्णार नाही. या त मच्या 
पूवगजानंा या धमाप्रवरुद्ध बंड कररे्ण शक्य झाले असते काय याचा प्रवचार कररे्ण प्राप्त आहे. त्यानंा बंड करता 
आले असते व ते त्यानंी केले नसते तर हा धमग त्यानंी स्वसंतोषाने पत्करला असे म्प्हर्णता आले असते. परंत  
खरी वस्त र्वस्थती पप्रहली असताना त्याचंा प्रनरुपाय झाल्याम ळेच या धमात त्यांना राहाव ेलागले, ही गोष्ट 
प्रनर्मववाद आहे. या दृष्टीने पाप्रहले असताना हा लहद धमग आमच्या पूवगजाचंा नसून, ती त्याचं्यावर जबरदस्तीने 
लादलेली एक ग लामप्रगरी आहे. त्या ग लामप्रगरीतून आपली स टका करून घेण्याची साधने त्यानंा उपलब्ध 
न्हती म्प्हर्णून त्यानंा त्या ग लामप्रगरी प्रवरुद्ध बंड करता आले नाही व ग लामप्रगरीतच राहाव े लागले. 
याबद्दल त्यानंा कोर्णी दूषर्ण देर्णार नाही. कोर्णी झाले तरी त्याचंी कीवच करील. परंत  हल्लीच्या प्रपढीवर 
तशा प्रकारची जबरदस्ती कोर्णालाही करता येर्णार नाही. त्यानंा सवग बाबतीत स्वातंत्र्य आहे. त्या 
स्वातंत्र्याचा उपयोग करून जर त्यानंी आपली स्वतःची स टका करून घेतली नाही तर त्याचं्यासारखे नीच, 
त्याचं्यासारखे अधम व त्याचं्यासारखे परोपजीवी द सरे कोर्णीच नाहीत, असे मोठ्या कष्टाने म्प्हर्णाव ेलागेल. 
 

मािूस आणि पशंूतील र्फरक 
 

केवळ पूवगजाचंा धमग म्प्हर्णूनच त्याला प्रचकटून राहावे, हे म्प्हर्णरे्ण मूखाला शोभ ू शकते. कोर्णीही 
शहार्णा मन ष्ट्य अशा प्रकारची भपू्रमका घेऊ शकर्णार नाही. ज्या पप्ररर्वस्थतीत मन ष्ट्य सापडला त्याच 
पप्ररर्वस्थतीत त्याने आजन्द्म राहाव ेहे सागंरे्ण पशूनंा शोभेल, मार्णसानंा शोभ ूशकर्णार नाही. मार्णसात व पशूत 
कोर्णत्या प्रकारची तफावत असेल तर ती हीच की, पशू आपली प्रगती करून घेऊ शकत नाही; मार्णसू 
आपली प्रगती करून घेऊ शकतो. र्वस्थत्यंतर केल्याप्रशवाय प्रगती होऊ शकत नाही. धमांतर हे एक प्रकारचे 
र्वस्थत्यंतर आहे. आप्रर्ण जर धमांतर केल्याप्रशवाय प्रगती होत नसेल तर धमांतर कररे्ण आवशयक आहे. 
केवळ वप्रडलाचंा धमग ही बाब प्रमप्रतप्रप्रय मार्णसाचं्या आड येऊ शकत नाही. 
 

धमांतराच्या प्रवरुद्ध आर्णखीप्रह एक म द्दा सागंण्यात येतो. तो असा की, धमांतर हा एक प्रकारचा 
पळप टेपर्णा आहे. आज लहदंूतील अनेक लोक लहदू धमाची स धारर्णा करण्याकप्ररता प्रसद्ध आहेत. त्याचं्या 
साहाय्याने जाप्रतभेद व अस्पशृयता नाहीशी करता येण्यासारखी आहे. अशा समयी धमांतर कररे्ण सवगस्वी 
अयोग्य आहे, असे काहींचे म्प्हर्णरे्ण आहे. लहदंूतील समाजस धारकाबंद्दल कोर्णाचे काय मत असेल ते असो, 
माझ्या मनात त्याचं्याबद्दल अत्यंत प्रतटकारा आहे. मला त्याचा चागंला अन भव आहे. आप्रर्ण या अधगवट 
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लोकाचंा मला अगदी वीट आला आहे. ज्या लोकानंा आपल्या जातीत राहावयाचे आहे, आपल्या जातीत 
मरावयाचे आहे, आपल्या जातीत लग्न करावयाचे आहे, त्या लोकानंी आपर्ण जाप्रतभेद मोडर्णार आहोत. 
अशी खोटी वल्गना करावी व त्या वल्गनेवर अस्पृशय लोकानंी प्रवश्वास ठेवला नाही म्प्हर्णून सतंप्त ्हावे, ही 
गोष्ट मोठीच आश्चयाची आहे. या लोकाचं्या वल्गना ऐकल्या म्प्हर्णजे, अमेप्ररकेतील प्रनग्रो लोकाचं्या 
स टकेकरता ज्या गोऱ्या अमेप्ररकन लोकानंी प्रयत्न केला, त्याचंी मला आठवर्ण होते. एके काळी अमेप्ररकन 
प्रनग्रो लोकाचंी र्वस्थती भारतातील अस्पृशय वगाप्रमारे्ण होती. त्याचंी ग लामप्रगरी कायद्याने प्रस्थाप्रपत केलेली 
होती. त मची ग लामप्रगरी धमाने प्रस्थाप्रपत केलेली आहे, एवढाच काय तो फरक आहे. या प्रनग्रोंची त्याचं्या 
ग लामप्रगरीतून स टका करण्याकप्ररता अमेप्ररकेतील काही स धारक प्रयत्न करीत होते. पर्ण 
लहद समाजस धारकाचंी आप्रर्ण प्रनग्रोंची स टका करर्णाऱ्या अमेप्ररकेतील गोऱ्या स धारकाचंी त लना करता 
येईल काय? काळ्या प्रशद्दी लोकाचंी ग लामप्रगरीतून स टका ्हावी म्प्हर्णून आपल्याच रक्तमासंाच्या गोऱ्याशंी 
अमेप्ररकन स धारर्णावाद्यानंी त ंबळ य द्ध केले. त्यानंा ग लामप्रगरीत ठेवावे, असे म्प्हर्णर्णाऱ्या असंख्य गोऱ्या 
लोकाचें प्रार्ण घेतले व आपल्यापंैकी असंख्य लोकाचं्या प्रार्णाचंी आह ती प्रदली. त्या प्रसंगाचे वर्णगन 
इप्रतहासातून वाचले आप्रर्ण आमच्या समाजस धारकाचें प्रचत्र डोळ्यापं ढे ठेवले म्प्हर्णजे ‘कहाँ राजा कहाँ 
पोतराजा’ असेच म्प्हर्णरे्ण भाग पडते. स धारक म्प्हर्णनू म्प्हर्णप्रवर्णाऱ्या भारतातील अस्पशृयाचं्या कैवाऱ्यासं असे 
प्रवचाररे्ण प्राप्त आहे की, अमेप्ररकेतील गोऱ्या लोकानंी प्रनग्रोंच्या स टकेकरता जी आपापसातं यादवी केली 
तशी यादवी करण्यास त म्प्ही प्रसद्ध आहात का? व प्रसद्ध नसाल तर स धाररे्णच्या ्यथग वल्गना करण्यात काय 
हशील आहे! लहदंूमधले फार मोठ्यातंले मोठे अस्पृशयाचं्या उन्नतीकरता झटर्णारे म्प्हटले म्प्हर्णजे महात्मा 
गाधंी. त्याचंी मजल प्रकती लाबं जाऊ शकते? इंग्रज सरकार प्रवरुद्ध प्रनःशस्त्र प्रप्रतकाराचा लढा लढप्रवर्णारे 
महात्मा गाधंी अस्पृशय वगावर ज लूम करर्णाऱ्या लहदंूचे मन देखील द खवायला तयार नाहीत!! त्याचं्या 
प्रवरुद्ध करायला तयार नाहीत!! इतकेच न्हे तर त्याचं्याप्रवरुद्ध कायदेशीर इलाज करायला देखील तयार 
नाहीत!! या स धारकाचंा काय उपयोग आहे मला कळत नाही. 
 

खरे चुकते स्पृशयाचेंच 
 

काही जर्ण अस्पशृयाचं्या सभेत येऊन मोठ्या तावातावाने स्पृशयानंा प्रश्या देतील. काहीजर्ण 
अस्पृशयाचं्या सभेत येऊन मोठ्या आढ्तेने अस्पृशयानंा सागंतील की, बाबानंो, त म्प्ही स्वच्छ राहा, प्रशक्षर्ण 
घ्या, त मच्या पायावंर उभे राहा वगैरे. खरे म्प्हटले असता कोर्ण आरोपी असेल तर तो स्पृशय वगग. कोर्णाचे 
च कत असेल तर ते स्पृशय वगाचे. पर्ण त्या स्पृशय वगाची सभा करून त्याचंी कान उघाडर्णी करतील तर 
हराम आहे. लहदू धमातच राहून त म्प्ही आपला लढा चालू ठेवा, त म्प्ही आम्प्ही प्रमळून तो यशस्वी करू, असे 
सागंर्णाऱ्या स शधारकानंा दोन गोष्टींची आठवर्ण करून देरे्ण आवशयक वाटते. गेल्या महाय द्धात एका 
अमेप्ररकन व इंर्वग्लश मार्णसामार्णसामध्ये लढाईसंबधंाने झालेला संवाद माझ्या वाचण्यात आला आहे. तो 
उद् बोधक असल्याकारर्णाने त्याचा या प्रसंगी उल्लेख कररे्ण उप्रचत वाटते. संवादाचा प्रवषय लढाई कोठपयिंत 
चालू ठेवायची या संबंधाने होता. त्या अमेप्ररकन गृहस्थाच्या प्रशनाला उत्तर देताना इगं्रज मार्णसाने मोठ्या 
तोऱ्याने सापं्रगतले की शवेटचा िें च मार्णसू ठार होईपयिंत आम्प्ही लढाई लढू. लहदू समाजातील स धारक 
जे्हा असे म्प्हर्णतात की, अस्पृशयतेचा हा लढा आम्प्ही शवेटपयिंत लढू, ते्हा शवेटचा अस्पृशय ठार होईपयिंत 
लढू असाच त्याचा अथा प्रनदान मी तरी करतो. द सऱ्याचे प्रशर तळहातावर घेऊन य द्धाला प्रनघर्णाऱ्या 
योद्ध्यापासून प्रवजयश्रीची आशा धररे्ण प्रकती रास्त आहे, हे ठरप्रवरे्ण त म्प्हालंा काही अवघड जाऊ नये. 
आमच्या लढ्ात जर आम्प्हीच मरर्णार आहोत तर मग भलत्याच प्रठकार्णी लढा करण्यात काय हशील आहे! 
लहदू समाजाची स धारर्णा कररे्ण हे आमचे ध्येय आहे, या पलीकडे आम्प्हांला कोर्णत्याही प्रकारचे कतग्य 
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नाही. धमांतर करून जर आम्प्हालंा आमचे स्वातंत्र्य प्रमळू शकते तर आम्प्ही लहदू धमाच्या स धाररे्णचा लढा 
काय म्प्हर्णनू आमच्या अंगावंर घ्यावा? व त्या लढ्ात आमच्या सामथ्याची, शक्तीची, व द्र्याची आह ती 
काय म्प्हर्णनू द्यावी? लहदू समाजाची स धारर्णा कररे्ण हा अस्पृशयता प्रनवारर्णाच्या चळवळीचा म ख्य हेतू आहे, 
असा कोर्णीही आपला गैरसमज करून घेऊ नये. अस्पशृयताप्रनवारर्णाच्या चळवळीचा म ख्य हेतू अस्पशृयानंा 
सामाप्रजक स्वातंत्र्य प्रमळवनू देरे्ण हाच आहे; आप्रर्ण ते स्वातंत्र्य धमांतराप्रशवाय प्राप्त होर्णार नाही, हेही 
प्रततकेच खरे आहे. अस्पृशयानंा समतेची आवशयकता आहे ही गोष्ट मला मान्द्य आहे व समतेची प्राप्ती हा 
खरोखरीच त्याचं्या चळवळीचा एक हेतू आहे. परंत  ही समता प्राप्त करून घेण्याकप्ररता त्यानंी लहदू धमातच 
राप्रहले पाप्रहजे, नाहीतर समता प्राप्त ्हावयाची नाही असे कोर्णालाही म्प्हर्णता येर्णार नाही. समता प्राप्त 
करून घेण्याचे दोन मागग मला प्रदसतात. लहदू धमात राहून समता प्रमळवायची लकवा धमांतर करून समता 
प्रमळवायची. लहदू धमात राहून समता प्राप्त करावयाची झाल्यास न सती प्रशवाप्रशव जाऊन कायगभाग होर्णार 
नाही. रोटी ्यवहार व बेटी ्यवहार घडला तरच समानता प्राप्त होऊ शकेल. याचाच अथग असा की, 
चात वगण्याचा बीमोड झाला पाप्रहजे व िाह्मर्णी धमाचा प्रवध्वसं झाला पाप्रहजे. ही गोष्ट शक्य आहे का? व ही 
जर शक्य नसेल तर लहदू धमात राहून समतेचा वागर्ण कीची अपेक्षा कररे्ण शहार्णपर्णाचे होईल काय? व या 
प्रयत्नात त म्प्हालंा यश येईल काय? त्या मानाने धमांतराचा मागग प्रकती सोपा आहे? लहदू समाज म सलमान 
समाजाला समतेने वागप्रवतो. लहदू समाज प्रिस्ती समाजाला समतेने वागप्रवतो. अथात् धमांतरने 
सहजगत्या सामाप्रजक समता प्राप्त होऊ शकते हे जर खरे आहे, तर मग धमांतरासारख्या साध्या सोप्या 
मागाचा त म्प्ही अवलंब का करू नये? माझ्या मते धमांतराचा मागग हा जसा अस्पृशय लोकानंा तसाच 
लहदंूनाही स खाचा होर्णार आहे. लहदू धमात राहाल तोपयिंत त म्प्हाला त्याच्याशी प्रशवाप्रशवी कप्ररता, 
पाण्याकप्ररता, रोटीकप्ररता, बेटीकप्ररता भाडंर्ण कराव ेलागेल व जोपयिंत हे भाडंर्ण चालू राहील तोपयिंत 
त मच्यातं आप्रर्ण त्याचं्यात बखडा माजेल व त म्प्ही एकमेकाचें वैरी होऊन राहाल. धमांतर केले तर भाडंर्णाचे 
सवग मूळच नाहीसे होईल. त म्प्हालंा त्याचं्या देवळावंर हक्क सागंण्याचा काही अप्रधकार राहर्णार नाही व 
जरूरीही राहर्णार नाही. सहभोजन करा, सहप्रववाह करा वगैरे सामाप्रजक हक्काकप्ररता भाडंण्याचे काही 
कारर्ण उरर्णार नाही; आप्रर्ण हे भाडंर्ण जर प्रमटेल तर उभयतामध्ये पे्रम वाढून सलोखा उत्पन्न होईल. आज 
म सलमान व प्रिस्ती समाजाची आप्रर्ण लहदू समाजाची परस्पर र्वस्थती काय आहे, हे पाहा. त मच्याप्रमारे्ण लहदू 
लोक म सलमानानंा अगर प्रिस्ती लोकानंा आपल्या देवळातं घेत नाहीत, त्याचं्यात आप्रर्ण लहदंूत जो आज 
सलोखा आहे तो त मच्यातं, आप्रर्ण लहदंूत नाही. हा जो फरक आहे त्याचे म ख्य कारर्ण हेच की त म्प्ही लहद  
धमात राप्रहल्याम ळे लहद  समाजाशी सामाप्रजक धार्ममक हक्काकप्ररता त म्प्हालंा भाडंाव ेलागते. परंत  ते लहद  
धमातून बाहेर गेल्याम ळे यानंा लहदू लोकाशंी धार्ममक व सामाप्रजक हक्काकप्ररता लढा चालप्रवण्याचे कारर्ण 
पडत नाही. द सरे असे, की लहदू समाजात त्यानंा कोर्णत्याही प्रकारचे सामाप्रजक हक्क नसले, म्प्हर्णजे 
त्याचं्याशी रोटी ्यवहार होत नसला व बटेी ्यवहार होत नसला तरी, लहदू समाज त्यानंा असमानतेने 
वागवीत नाही. धमांतराने जर समता प्राप्त होऊ शकते, धमांतराने. जर लहदू आप्रर्ण अस्पृशय याचं्यामध्ये 
सलोखा उत्पन्न होऊ शकतो, तर तो समतेचा साधा आप्रर्ण स खकर मागग अस्पृशय लोकानंी का स्वीकारू 
नये? अशा रीतीने पाप्रहले असताना हा धमांतराचा मागग खऱ्या स्वातंत्र्याप्रत नेर्णारा आहे व त्या पासून खरी 
समता प्राप्त होर्णार आहे. धमांतराचा मागग हा पळप टेपर्णाचा मागग नाही, तो भेकडपर्णाचा मागग नाही, तो एक 
शहार्णपर्णाचा मागग आहे. 
 

धमांतराच्या आड आर्णखी एक बाब उपर्वस्थत करण्यात येते. जाप्रतभेदाला त्रासून धमांतर करण्यात 
काही अथग नाही, असा य र्वक्तवाद काही लहदू लोक करतात. ‘कोठेही गेलात तरी तेथे जाप्रतभेद आहेतच. 
म सलमानात गेलात, तरी त्याचं्यात जाप्रतभेद आहेतच. प्रिस्त्यातं गेलात, तरी त्याचं्यातप्रह जाप्रतभेद आहे’ 
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असे लहदू लोक सागंतात. द दैवाने ही गोष्ट कबूल कररे्ण भाग आहे की, भारतातील अन्द्यधमीय 
समाजामध्येस द्धा जाप्रतभेदाचा प्रशरकाव झाला आहे. पर्ण या पापाचे धनी लहदू लोकच आहेत. मूळात हा रोग 
त्याचं्यातून उद् भवलेला आहे. त्याचा संसगग मग इतर लोकानंा झाला आहे. ही त्याचं्या दृष्टीने नाइलाजाची 
गोष्ट आहे. प्रिस्ती व म सलमान याचं्यामध्ये जरी जाप्रतभेद असला तरी तो जाप्रतभेद लहदंूतील 
जाप्रतभेदासारखा आहे, असे म्प्हर्णरे्ण कोतेपर्णाचे लक्षर्ण आहे, असे म्प्हर्णाव ेलागेल. लहदंूतील जाप्रतभेद व 
म सलमान आप्रर्ण प्रिस्ती याचं्यातंील जाप्रतभेद या दोहोमध्ये मोठे अतंर आहे. पप्रहल्या प्रथम ही गोष्ट ध्यानात 
घेतली पाप्रहजे की, म सलमान व प्रिस्ती याचं्यामध्ये जरी जातीभेद असला तरी तो जातीभेद समाजाचे 
प्रम ख अंग आहे असे कोर्णालाही म्प्हर्णता येर्णार नाही. ‘तू कोर्ण?’ याला ‘मी म सलमान आहे,’ मा प्रिस्ती 
आहे,’ एवढे उत्तर प्रदले असताना त्या उत्तरावरून सवांचे समाधान होते. ‘त झी जात काय?’ असे 
प्रवचारण्याची कोर्णासही आवशयकता भासत नाही. परंत  कोर्णाप्रह लहदंूला ‘तू कोर्ण? ’ असा प्रशन प्रवचारला 
असताना मी लहदू असे उत्तर त्याने प्रदले तर तेवढ्ाने कोर्णाचेही समाधान होऊ शकत नाही. ‘त झी जात 
काय?’ असा प्रशन प्रवचारण्यात येतो व त्याचे उत्तर प्रदल्याप्रशवाय कोर्णालाही त्याच्या र्वस्थतीचा उमज पडत 
नाही. यावरून लहदू समाजात जातीला कसे प्राधान्द्य देण्यात आले आहे व म सलमान आप्रर्ण प्रिस्ती 
समाजातं कसे गौर्णपद प्राप्त झाले आहे हा म द्दा आपोआप प्रसद्ध होऊ शकतो. 
 

या प्रशवाय लहदंूतील व इतरामंधील जाप्रतभेद यामंध्ये आर्णखीही एक महत्त्वाचा फरक आहे. 
लहदंूतील जाप्रतभेदाच्या म ळाशी लहदंूचा धमग आहे. म सलमान व प्रिस्ती याचं्यातंील जाप्रतभेदाच्या म ळाशी 
त्याचं्या धमाचे अप्रधष्ठान नाही. लहदंूनी ‘ जाप्रतभेद सोडू,’ असे म्प्हटले असता त्याचंा धमग त्याचं्या आड येईल. 
परंत  प्रिस्ती आप्रर्ण म सलमान लोकानंी आपल्यातील जाप्रतभेद मोडण्याचा उपिम आरंप्रभला तर त्याचंा धमग 
त्याचं्याप्रवरुद्ध येऊ शकर्णार नाही. लहदंूना धमगनाश केल्याप्रशवाय जाप्रतप्रवध्वसंन करता येर्णार नाही. 
म सलमान व प्रिस्ती लोकानंा जाप्रतनाशन करण्याकप्ररता धमगनाशन करण्याचेकाही कारर्ण नाही. 
जाप्रतनाशनाच्या कामात त्याचंा धमग त्यांच्या आड येर्णार नाही. इतकेच न्हे तर त्यांच्या धमाचा अशा 
कायाला फार मोठा पालठबा प्रमळू शकेल. जाप्रतभेद सवगत्रच आहे असे जरी कबलू केले ‘तरी लहदू धमातच 
राहा’ असा प्रनष्ट्कषग त्यापासन प्रनघू शकत नाही. जाप्रतभेद ही गोष्ट जर अप्रनष्ट असेल तर ज्या समाजात गेले 
असता जाप्रतभेदाची तीव्रता प्रवशषे नाही, लकवा ज्या समाजात गेले असताना जाप्रतभेद लवकर, सहज व 
स लभपरे्ण मोडता येईल, त्या समाजात जा. हाच खरा तकग श द्ध प्रसद्धातं आहे असे मानाव ेलागेल. 
 

“न सत्या धमांतराने काय होर्णार? त म्प्ही आपली आर्मथक र्वस्थती व शकै्षप्रर्णक र्वस्थती स धारण्याचा 
प्रयत्न करा” असे काही लहदू लोक सागंत आहेत. या प्रशनानंी आपल्यापैकी काही लोक संभ्रमून जाण्याचा 
संभव आहे. आप्रर्ण म्प्हर्णून त्या प्रशनाचा प्रवचार कररे्ण मला आवशयक वाटते. प्रथमतः प्रशन असा की, त मची 
आर्मथक व शकै्षप्रर्णक र्वस्थती स धारण्याचा प्रयत्न कोर्ण करर्णार आहे? त म्प्ही लकवा त म्प्हालंा जे असा उपदेश 
करतात ते? ते बोंबलण्यापलीकडे त मच्याकरता काही करतील असे मला वाटत नाही व करण्याची त्याचंी 
तयारीही मला प्रदसत नाही. उलट जो तो लहदू आपापल्या जातीप रती दृष्टी ठेवनू आपापल्या जातीची 
अर्मथक र्वस्थती स धारण्याकप्ररता झटत आहे. िाह्मर्ण लोक िाह्मर्ण बायकाकप्ररता सूप्रतकागृहे, िाह्मर्ण 
म लाकंप्ररता स्कॉलरप्रशप, िाह्मर्ण बकेारानंा नोकऱ्या प्रमळवनू देण्याची सोय यामंध्ये ग तंले आहेत. सारस्वत 
तसेच करीत आहेत. जो तो आपापल्याकप्ररता व ज्याला कोर्णी नाही त्याचा परमेश्वर अशी र्वस्थती आहे. 
त मची उन्नती त म्प्हीच करावयाची, द सरा कोर्णी त म्प्हालंा मदत करर्णार नाही. अशी जर खरी र्वस्थती आहे 
तर या लोकाचं्या म्प्हर्णण्याकडे लक्ष देण्यात काय हाशील आहे? न सती प्रदशाभलू करून कालके्षप 
करण्यापलीकडे याचंा द सरा काही हेतू प्रदसत नाही. त मची र्वस्थती त म्प्ही स धारावयाची, असेच जर या लहदू 
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लोकाचें म्प्हर्णरे्ण असेल तर त्याचं्या तकग टाकडे लक्ष देण्याचे कोर्णाला काही कारर्ण नाही, व त्यानंा उपदेश 
करण्याचा कोर्णाला काही अप्रधकारही नाही. तथाप्रप एवढेच सागंून  हा प्रशन सोडून देण्याचा माझा प्रवचार 
देण्याचा माझा प्रवचार नाही. त्याचे खंडन कररे्ण मला अवशय आहे. 
 

नुसत्या धमांतराने काय होिार? 
 

असे जे लहद  लोक प्रवचारतात त्याचं्या प्रवचारशून्द्यतेचे मला मोठे आश्चयग वाटते. भारतातील शीख, 
म सलमान व प्रिस्ती हे पूवाश्रमीचे लहदूच होते व तेही बरेचसे शूद्र व अस्पृशय होते. ज्या लहदू लोकानंी धमग 
सोडून प्रिस्ती धमग स्वीकारला, त्याचंा काहंीच अभ्य दय झाला नाही असे या टीकाकारानंा म्प्हर्णावयाचे आहे 
काय? व हे म्प्हर्णरे्ण जर सत्य नसेल, तर धमांतराने त्याचंा उत्कषग झाला आहे, हे जर कबूल कररे्ण प्राप्त 
असेल, तर मग धमांतराने अस्पृशयाचें काहीच कल्यार्ण होर्णार नाही, असे म्प्हर्णरे्ण प्रकती यथाथग होईल, याचा 
त्यानी अवशय प्रवचार करावा. धमांतराने काही होर्णार नाही, या म्प्हर्णण्याचा गर्मभत अथग, धमग ही अगदी 
क चकामाची वस्तू आहे, असाच प्रनघू शकतो. धमग ही क चकामाची वस्तू आहे, प्रतच्यापासून काही लाभ 
नाही, हानी नाही, असे ज्याचें म्प्हर्णरे्ण आहे त्यानंी अस्पृशयानंी लहदू धमातच राप्रहले पाप्रहजे, असा आग्रह का 
धरावा, हे मला समजत नाही. त्यानंा धमात काही अथग नाही असे वाटते, तर कोर्णता धमग सोडला आप्रर्ण 
कोर्णता घेतला याबद्दल अशा लोकानंी प्रवतंडवाद का करावा? न सत्या धमांतराने काय होर्णार असे जे लहदू 
लोक प्रवचारतात, त्यानंा, न सत्या स्वराज्यापासून काय होर्णार असे लहद स्थानातील लोकानंादेखील 
प्रवचारता येईल. प्रथम आर्मथक व शकै्षप्रर्णक प्रगती होरे्ण आवशयक आहे हे जर खरे आहे तर न सत्या 
स्वराज्याचा काय उपयोग? आप्रर्ण न सत्या स्वराज्यापासून जर देशाचा काही फायदा होत असेल तर 
धमांतरापासूनही अस्पृशयाचंा फायदा झालाच पाप्रहजे. खोल प्रवचारान्द्ती सवांस मान्द्य कराव ेलागेल की, 
प्रजतकी स्वराज्याची आवशयकता भारताला आहे प्रततकीच धमांतराची आवशयकता अस्पृशयानंा आहे. 
धमांतर व स्वराज्य या दोहोंचा अंप्रतम हेतू एकच आहे. त्याचं्या अंप्रतम हेतूत कोर्णत्याही प्रकारचा भेद नाही. 
तो अंप्रतम हेतू म्प्हर्णजे स्वातत्र्याची प्राप्ती. आप्रर्ण स्वातत्र्य हे जर मन ष्ट्यमात्राच्या जीवनाला आवशयक अशी 
वस्तू आहे तर ज्या धमान्द्तरापासून अस्पृशयानंा स्वतंत्र जीवन प्राप्त होऊ शकते ते धमांतर प्रनरथगक आहे, 
असे कोर्णालाही म्प्हर्णता येर्णार नाही. 
 

आधी उन्नती की आधी धमांतर? 
 

या प्रठकार्णी आधी आर्मथक उन्नती की आधी धमांतर या प्रशनचाप्रह प्रवचार कररे्ण मला आवशयक 
वाटते. आर्मथक उन्नती आधी झाली पाप्रहजे असे म्प्हर्णर्णाऱ्या लोकाचें मत मला ग्राह्य होऊ शकत नाही. आधी 
धमातर मग आर्मथक उन्नती लकवा आधी आप्रथिंक उन्नती मग धमांतर हा वाद आधी राजकीय उन्नती की आधी 
सामाप्रजक उन्नती या वादासारखा श ष्ट्क आहे. समाजाच्या उन्नतीला अनेक साधनाचंी आशयकता असते व 
ती सवगच साधने आपापल्या परीने आवशयक असतात. त्यातं अम क एकाचा उपयोग प्रथम करावयाचा व 
द सऱ्याचा उपयोग नतंर करावयाचा असा अन िम नेहमीच ठेवता येर्णार नाही. परंत  तसा अन िम ठेवरे्ण 
असाच जर आग्रह असेल, तर आधी धमांतर की आधी आर्मथक उन्नती या प्रशनाचें उत्तर आधी धमांतर असेच 
मी म्प्हरे्णन. जोपयिंत अस्पशृयतेचा कलंक त मच्यावर बसला आहे तोपयिंत त मची आर्मथक उन्नती कशी होऊ 
शकर्णार हे मला समजत नाही. द कानदार करण्याच्या हेतूने त म्प्हापंैकी कोर्णी जर एखादे द कान घातले व 
द कानदार अस्पसृ्य आहे असे कळले तर त्याच्यापासून कोर्णीही माल घेर्णार नाही. नोकरी प्रमळप्रवण्याच्या 
उदे्दशाने जर त म्प्हापंकैी कोर्णी एकाने नोकरीकरीता अजग केला व अजगदार अस्पृशय आहे असे समजले तर 
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त्याला नोकरी प्रमळर्णार नाही. कोर्णाची शतेी प्रवकावयाची झाली व त म्प्हापंकैी कोर्णी ती खरेदी करण्याचा 
प्रवचार केला व मागर्णी करर्णारा अस्पृशय आहे म्प्हर्णनू समजले तर त म्प्हालंा ती जमीन कोर्णी प्रवकर्णार नाही. 
आर्मथक उन्नतीचा कोर्णताही मागग त म्प्ही स्वीकारला तरी अस्पृशयतेम ळे कोर्णत्याही मागात त म्प्हालंा यशप्राप्ती 
होर्णार नाही. अस्पृशयता ही एक त मच्या उन्नतीच्या मागात कायमची धोंड आहे. ती दूर केल्याप्रशवाय त मचा 
मागग स कर होऊ शकत नाही व धमांतर केल्याप्रशवाय ही धोंड बाजूला ्हायची नाही. त मच्यातंील काहंी 
तरुर्ण लोक आज प्रशक्षर्णाच्या मागे लागले आहेत आप्रर्ण या प्रशक्षर्णाकप्ररता प्रजकडून पैसा प्रमळेल प्रतकडून 
पैसा प्रमळप्रवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या पैशाच्या लालचीम ळे प्रकत्येकाचं्या मनात आहोत तेथेच 
अस्पृशयच राहून उन्नती करून घेण्याकडे प्रवृती प्रदसून येते. परत  तरुर्णानंा मी असा एक प्रशन प्रवचारू 
इर्वच्छतो की, प्रशक्षर्ण घेतल्यानंतर त म्प्हालंा त मच्या प्रशक्षर्णान रूप नोकरी प्रमळण्याचा मागग जर ख ला नाही 
तर त म्प्ही प्रशक्षर्ण घेऊन काय करर्णार आहात? आपल्यातंील प्रशकलेल्यापंैकी प ष्ट्कळसे लोक आज बकेार 
आहेत, त्याचे कारर्ण काय? माझ्या मते या बेकारीचे कारर्ण प ष्ट्कळ अंशानंी अस्पृशयता हेच आहे. 
अस्पृशयतेम ळेच त मच्या ग र्णाचंी चहा होऊ शकत नाही. अस्पृशयतेम ळेच त मच्या लायकीचे चीज होऊ शकत 
नाही. अस्पशृयतेम ळेच त म्प्हालंा पोप्रलसातं घेत नाहीत. अस्पृशयतेम ळे त म्प्ही पटे्टवाल्याचीही जागा प्रमळव ू
शकत नाही. अस्पशृयतेम ळेच त म्प्ही कोर्णी वरच्या जागेला चढू शकत नाही. अस्पृशयता हा एक प्रकारचा 
शाप आहे. त्यापासून त म्प्ही दग्ध झाला आहात व त मच्या ग र्णाचंी राखरागंोळी झाली आहे. अशा र्वस्थतीत 
त म्प्ही ग र्णसपंादन ते काय करर्णार व केले तरी त्याचा काय उपयोग होर्णार? त मच्या ग र्णाचें काही चीज 
्हाव,े त मच्या प्रशक्षर्णाचा काही उपयोग ्हावा, त मच्या आर्मथक उन्नतीची द्वारे ख ली ्हावीत, अशी जर 
त मची इच्छा असेल तर त म्प्ही आधी अस्पशृयता घालप्रवली पाप्रहजे; म्प्हर्णजेच धमांतर केले पाप्रहजे. 
 

धमांतराणवरुद् काही शंका 
 

येथवर धमांतरप्रवरोधकानंी जी काररे्ण प ढे केलेली आहेत, त्या कारर्णाचंा प्रवचार केला आहे. आता 
धमांतरप्रवषयी सहान भतूी असर्णाऱ्या काही लोकानंी ज्या शकंा प्रदर्मशत केलेल्या आहेत, त्या शकंाचे प्रनरसन 
करण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे.  पप्रहल्या प्रथम आमच्या महारकी वतनाचे काय होईल? असा बऱ्याचशा 
महार लोकानंा बाऊ वाटत आहे, असे माझ्या कानी आले आहे. वप्ररष्ठ जातीतील धमांतरप्रवरोधी लोकानंी 
त म्प्ही धमांतर केले तर त मच्या महारक्या जातील, अशी भीती गावोगाव महार लोकानंा घातल्याचेही माझ्या 
कानी आले आहे. महारकी गेली तर मला स्वतःला कोर्णत्याही प्रकारचा खेद वाटर्णार नाही. ही गोष्ट त म्प्हा 
सवांना माहीत आहे. महारानंा अधोगतीस नेंर्णारी जर कोर्णती एखादी बाब असेल तर ती महारकी होय, हे 
माझे मत गेल्या दहा वषापासून लोकापं ढे मी माडंीत आलो आहे. आप्रर्ण ज्या प्रदवशी या महारकीच्या बेडीतून 
त मची स टका होईल त्या प्रदवशी त मच्या उद्धाराचा मागग मोकळा झाला असे मी समजेन. परंत  ज्या कोर्णाला 
महारकी हवी असेल, त्या लोकानंा मी एवढे आश्वासन देऊ शकतो की, धमांतराम ळे महारकी वतनाला 
कोर्णत्याही प्रकारचा धोका पोहोचू शकत नाही. या बाबतीत सन १८५० सालच्या कायद्याचा उल्लखे कररे्ण 
अवशयक आहे. त्या कायद्याच्या कलमाप्रमारे्ण कोर्णाही मार्णसाच्या केवळ त्याने धमांतर केले, एवढ्ाच 
कारर्णाम ळे वारसाच्या अगर मालमते्तच्या कोर्णत्याही अप्रधकारास बाध येऊ शकत नाही. ज्यानंा कायद्याचा 
आधार प रेसा वाटत नसेल त्यानंी नगर प्रजल्हातील पप्ररर्वस्थती प्रवचारात घ्यावी. नगर प्रजल्हातील प ष्ट्कळ 
महार प्रिस्ती झाले आहेत व काही प्रठकार्णी तर एकाच घरात काही मार्णसे प्रिस्ती झाली आहेत व काही 
महारच राप्रहली आहेत. तथाप्रप जे प्रिस्ती झाले आहेत त्याचंा वतनावरचा हक्क नाहीसा झाला नाही. याचा 
दाखला नगरचे महार त म्प्हा ंसवांना देऊ शकतील. ते्हा धमांतरापासून महारकी वतनाला धोका येर्णार 
आहे. अशी भीती कोर्णीही बाळगू नये. 
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द सरी शकंा राजकीय हक्कासंंबंधी आहे. धमांतर केले तर आमच्या राजकीय हक्काचें काय होईल, 
अशीही शकंा प ष्ट्कळ लोकाकंडून प्रदप्रशिंत करण्यात येते. अस्पृशय वगाला प्रमळालेल्या राजकीय हक्काचें 
महत्त्व मी ओळखीत नाही, असे कोर्णालाही म्प्हर्णता येर्णार नाही. हे राजकीय हक्क प्रमळप्रवण्याकप्ररता जेवढी 
दगदग व जेवढी पराकाष्ठा मी केला, तेवढी दगदग व तेवढी पराकाष्ठा इतर कोर्णीही केलेली नाही. तथाप्रप 
राजकीय हक्कावंरच सवगस्वी भर देरे्ण योग्य होर्णार नाही, असे मला वाटते. जे राजकीय हक्क प्रदलेले आहेत 
ते काही यावचं्चद्रप्रदवाकरी अशा अटीवर प्रदलेले नाहीत. ते कधी ना कधी संप ष्टात येतील. इंग्रज सरकारने 
जो प्रनथाडा प्रदला होता त्या प्रनवाड्यात आपल्याला प्रदलेल्या राजकीय हक्काचंी कालमयादा वीस वषांची 
ठरप्रवलेली होती. प रे्ण करारात तशा प्रकारची कालमयादा प्रनप्रश्चत केलेली नसली तरी त्यातंील म दत 
अमयाद आहे, असे कोर्णालाही म्प्हर्णता येर्णार नाही. ज्याचंा राजकीय हक्कावंर भर आहे, त्यानंी हे राजकीय 
हक्क गेल्यावर मग काय होईल, याचा प्रवचार अवशय करावा. ज्या प्रदवशी हे राजकीय हक्क जातील, त्या 
प्रदवशी आपल्याला आपल्या सामाप्रजक सामथ्यावरच अवलंबून राहाव ेलागेल. ते सामथ्यग आपल्या अंगी 
नाही हे मी वर सापं्रगतलेच आहे. ते सामथ्यग आपल्याला धमांतर केल्याप्रशवाय प्राप्त होऊ शकर्णार नाही, 
हेही मी वर प्रसध्द करून प्रदले आहे, कोर्णत्याही मार्णसाने जवळचा प्रवचार करून भागर्णार नाही. तात्प रता 
लाभाला भाळून जाऊन शाश्वत प्रहत कोर्णत्या गोष्टीत आहे, याचा प्रवचार न कररे्ण हे अतंी द ःखदायक 
होर्णार आहे. अशा पप्ररर्वस्थतीत कायमचा लाभ कोर्णत्या गोष्टीत साठप्रवलेला आहे, याचा प्रवचार सवांना 
अवशय करावयास पाप्रहजे. माझ्या मते शाश्वत प्रहताच्या दृष्टीने पाप्रहले असता धमांतराचा उपाय हाच खरा 
उपाय आहे. त्याकप्ररता राजकीय हक्काचंी जरी आह ती देण्याचा प्रसंग आला, तरी त्याला कोर्णीही भीक 
घालू नये. धमांतराने राजकीय हक्कासं धोका नाही. परंत  धमांतर केले असता आपल्या राजकीय हक्कानंा का 
धोका बसावा, हेच मला समजत नाही. त मचे जे राजकीय हक्क आहेत, ते त म्प्ही कोठेही गेला असता 
त मच्याबरोबर येतील, या प्रवषयी मला कोर्णत्याही प्रकारची शकंा वाटत नाही. त म्प्ही म सलमान झालात तर 
त मचे हक्क म सलमान म्प्हर्णनू त म्प्हाला प्रमळतील. त म्प्ही प्रिस्ती झालात तर त मचे हक्क प्रिस्ती म्प्हर्णनू 
त म्प्हालंा प्रमळतील. त म्प्ही शीख झालात तर त मचे हक्क शीख म्प्हर्णून त म्प्हालंा प्रमळतील. राजकीय हक्क हे 
लोकसंख्येवर अवलंबून आहेत.ज्या समाजाची लोकसखं्या वाढेल त्या समाजाते राजकीय हक्कही वाढतील. 
आम्प्ही लहद समाजातून प्रनघून गेलो तर आमच्या पंधरा जागा राप्रहलेल्या लहदंूच्या वाट्यास जातील असा 
कोर्णीही आपला भ्रम करून घेऊ नये. आम्प्ही म सलमान झालो तर आमच्या पंधरा जागा म सलमान लोकानंी 
हल्ली ज्या जागा प्राप्त झाल्या आहेत त्याचं्यात भरीला पडतील. आम्प्ही प्रिस्ती झालो तर आमच्या जागा 
प्रिस्ती समाजाला ज्या जागा प्रमळाल्या आहेत त्याच्या भरीला जातील. एकूर्ण आमचे राजकीय हक्क आम्प्ही 
प्रजकडे जाऊ प्रतकडे जातील. ते्हा या बाबतीत प्रभण्याचे असे काहीच कारर्ण नाही. उलटपक्षी आपर्ण जर 
धमांतर केले नाही व लहदू धमातच राप्रहलो तर आपले हक्क राहतील काय, याचा प्रवचार त म्प्ही अवशय केला 
पाप्रहजे. समजा, लहदू लोकानंी अस्पृशयता मानू नये व मानल्यास तो ग न्द्हा आहे, असा एक कायदा पास 
केला व तसा कायदा पास केल्यानंतर त म्प्हालंा असा प्रशन प्रवचारला की, त मची अस्पृशयता कायद्याने 
काढून टाकली आहे. आता त म्प्ही अस्पृशय राप्रहला नाहीत, फार तर त म्प्ही गरीब व दप्ररद्री आहात. 
त मच्याप्रमारे्ण इतर जातीही दप्ररद्री आहेत; परंत  अशा दप्ररद्री जातींना आम्प्ही स्वतंत्र राजकीय हक्क प्रदलेले 
नाहीत, मग त म्प्हालंा का द्यावते? या प्रशनाला त म्प्ही काय उत्तर द्याल, याचा त म्प्ही पूर्णगपरे्ण प्रवचार करावयास 
पाप्रहजे. म सलमान लोकानंा, प्रिस्ती लोकानंा याचें उत्तर सहज देण्यासारखे आहे आमचा समाज दप्ररद्री 
आहे, अज्ञानी आहे, मागासलेला आहे, म्प्हर्णनू आम्प्हासं स्वतत्र राजकीय हक्क देण्यात आले आहेत असे 
नसून आमचा धमग प्रनराळा आहे, आमचा समाज प्रनराळा आहे आप्रर्ण जोपयिंत आमचा धमग प्रनराळा आहे 
तोपयिंत राजकीय हक्काचंा वाटा आम्प्हासं प्रमळाला पाप्रहजे, असे समपगक उत्तर ते देऊ शकतील. त मचा 
समाज प्रनराळा, त मचा धमग प्रनराळा म्प्हर्णून त म्प्हालंा राजकीय हक्क प्रमळाले पाप्रहजेत अशा प्रकारची भपू्रमका 



 
अनुक्रमणिका 

जोपयिंत त म्प्ही लहदू धमात आहात व लहद समाजात आहात, तोपयिंत त म्प्हालंा घेता येर्णार नाही. ज्या प्रदवशी 
त म्प्ही धमांतर करून लहदू समाजापासून स्वतंत्र ्हाल त्या प्रदवशी ही भपू्रमका त म्प्हाला घेता येईल, तोपयिंत 
ती घेता येर्णार नाही. आप्रर्ण जोपयिंत अशा स्वतंत्र भपू्रमकेवर उभे राहून त मच्या राजकीय हक्काचंी मागर्णी 
त म्प्ही करू शकत नाही. तोपयिंत त मचे राजकीय हक्क शाश्वत आहेत, त्यासं धोका नाही, असे समजून 
चालरे्ण अत्यतं अज्ञानीपर्णाचे लक्षर्ण आहे, असे मला वाटते. या दृष्टीने पाप्रहले असताना धमांतर हे राजकीय 
हक्कानंा प्रवरोधक नसून राजकीय हक्काचें संवधगन करण्याचा तो एक मागग आहे, असेच म्प्हटले पाप्रहजे. त म्प्ही 
लहदू धमात राप्रहलात तर त मचे राजकीय हक्क जातील, त म्प्हालंा राजकीय हक्क ब डू द्यावयाचे नसतील, तर 
धमांतर करा. धमांतरानेच ते कायम राहर्णार आहेत. 
 

समारोप 
 

मी माझा प्रनश्चय करून टाकलेला आहे. मी धमांतर करर्णार, हे प्रनप्रश्चत आहे. माझे धमांतर 
कोर्णत्याही प्रकारच्या ऐप्रहक लाभाकप्ररता नाही. अशी कोर्णतीही गोष्ट नाही की अस्पृशय राहून मला ती 
प्राप्त करून घेता येर्णार नाही. माझ्या धमांतराच्या म ळाशी आध्यार्वत्मक भावनेप्रशवाय द सरी कसलीही 
भावना नाही. लहदू धमग माझ्या ब द्धीला पटू शकत नाही. लहदू धमग माझ्या स्वाप्रभमानाला रुचू शकत नाही. 
त म्प्हालंा मात्र आध्यार्वत्मक तसेच ऐप्रहक लाभाकप्ररता देखील धमांतर कररे्ण आवशयक आहे. काही लोक 
ऐप्रहक लाभाकप्ररता धमांतर करण्याच्या कल्पनेस हसतात व प्रतचा उपहास करतात. अशा लोकानंा मूखग 
म्प्हर्णण्यात कोर्णत्याही प्रकारंचा संकोच मला वाटत नाही. मेल्यावरती आत्म्प्याचे काय होईल, हे सागंर्णारा 
धमग श्रीमंताचं्या उपयोगाचा असेल. फावल्यावळेी अशा धमाचा प्रवचार ज्यातं प्राम ख्यानें केला असेल तोच 
धमग, असे वाटरे्ण अगदी साहप्रजकच आहे. पर्ण ज्याचंी अम क एका धमात राखरागंोळी झाली आहे, जे 
अन्नवस्त्राला मोताद झाले आहेत, ज्याचंी मार्ण सकी नाहीशी झाली आहे, त्या लोकानंी धमाचा ऐप्रहकदृष्ट्ट्या 
प्रवचार करू नये तर काय डोळे प्रमटून आकाशाकडे पाहात राहावे? या गभगश्रीमंत प्ररकामटेकड्याचं्या 
वदेान्द्ताचा गोरगरीबाला काय उपयोग? 
 

धमप मािसाकरता आहे. 
 

मी तर त म्प्हाला असे स्पष्ट सागंू इर्वच्छतो की मार्णसू धमाकप्ररता नाही, धमग मार्णसाकप्ररता आहे. 
मार्ण सकी प्राप्त करून घ्यावयाची असेल तर धमांतर करा. संघटना करावयाची असेल तर धमांतर करा. 
समता प्राप्त करून घ्यावयाची असेल तर धमांतर करा. स्वातंत्र्य प्राप्त करून घ्यायचे असेल तर धमांतर 
करा. ससंार स खाचा करावयाचा असेल तर धमांतर करा. जो धमिं त मच्या मार्ण सकीला काही लकमत देत 
नाही, त्या धमांत त म्प्ही का रहाता? जो धमग त म्प्हालंा देवळातं जाऊ देत नाही, त्या धमांत त म्प्ही का राहता? 
जो धमग त म्प्हालंा पार्णी प्रमळू देत नाही, त्या धमात त म्प्ही का राहता? जो धमग त म्प्हालंा प्रशक्षर्ण घेऊ देत नाही, 
त्या धमात त म्प्ही का रहाता? जो धमग नोकरीच्या आड येतो, त्या धमात त म्प्ही का रहाता? जो धमग त मची 
पदोपदी मानहार्णी करतो, त्या धमात त म्प्ही का रहाता? ज्या धमात मार्णसाशी मार्ण सकीने वागण्याची मनाई 
आहे, तो धमग नसून प्रशरजोरीची सजावट आहे. ज्या  धमात मार्णसाची मार्ण सकी ओळखरे्ण अधमग मानला 
जातो तो धमग नसून रोग आहे! ज्या धमात अमंगल पशूचंा स्पशग झाला असताना चालतो, पर्ण मार्णसाचंा 
स्पशग चालत नाही, तो धमग नसून वडेगळपर्णा आहे. जो धमग एका वगाने प्रवद्या प्रशकू नये, धनसचंय करू नये, 
शस्त्र धारर्ण करू नये, असे सागंतो, तो धमग नसून मार्णसाच्या जीवनाचे प्रवडंबन आहे. जो धमग अप्रशप्रक्षत 
राहा, प्रनधानानंा प्रनधगन राहा अशी प्रशकवर्ण देतो, तो धमग नसून ती प्रशक्षा आहे!! 
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धमांतराच्या बाबतीत जे जे काही प्रशन उद् भवतात त्या त्या प्रशनाचंा मी यथामप्रत ऊहापोह 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रशनावरील माझे प्रववचेन कदाप्रचत पाल्हाप्रळक झाले असेल; परंत  या 
प्रवषयाचा सागंोपागं प्रवचार करण्याचे मी पूवीपासून ठरप्रवले होते. धमांतराच्या बाबतीत प्रवरोधकानंी जे म दे्द 
उपर्वस्थत केले आहेत, त्यानंा उत्तर देरे्ण आवशयक होते. धमांतराच्या घोषरे्णची साथगकता पटल्याप्रशवाय 
कोर्णीही धमांतर करू नये, असे माझे मत आहे अप्रर्ण त्याम ळे कोर्णाचीही वृत्ती साशकं राहू नये व 
कोर्णाच्याही मनात लकतू राहू नये, एवढ्ाकप्ररता इतक्या सप्रवस्तरपरे्ण या प्रशनाचा प्रवचार मला करावा 
लागला आहे. माझे प्रवचार त म्प्हालंा प्रकतपत पटतील हे मी सागंू शकत नाही. परंत  त म्प्ही ते पूर्णगपरे्ण ध्यानात 
घ्याल अशी मला आशा आहे. रुचेल ते बोलाव ेअशा रीतीने लोकप्रप्रयता प्रमळप्रवरे्ण हे ्यवहाप्ररक मार्णसाला 
शोभते, पर्ण प ढाऱ्याला शोभर्णार नाही, असे माझे मत आहे. लोकाचें बरे कशात आहे व वाईट कशात आहे हे 
जो प्रनभगयपरे्ण व प्रनर्मभडपरे्ण लोकापवादाची पवा न करता लोकापं ढे माडंतो त्यालाच मी प ढारी समजतो. 
त मचे प्रहत कशात आहे हे सागंरे्ण माझे कतग्यकमग आहे. ते त म्प्हालंा रुचले नाही तरी ते सागंरे्ण मला भाग 
आहे. माझे कतग्यकमग मी केले आहे. आता या प्रशनाचा प्रनर्णगय कररे्ण हे कतग्यकमग त मचे आहे. धमांतराच्या 
प्रशनाचे मी म द्दाम दोन प्रवभाग केले आहेत. लहदू धमात त्याग करावयाचा लकवा लहदू धमातच राहावयाचे हा 
त्याचा एक भाग आहे. त्याग करावयाचा झाल्यास कोर्णत्या धमाचा स्वीकार करावयाचा लकवा नवीन धमाची 
उभारर्णी करावयाची हा त्याच प्रशनाचा द सरा प्रवभाग आहे. मला फक्त आज पप्रहल्या प्रशनावर त मचा प्रनर्णगय 
काय आहे ते जार्णनू घ्यावयाचे आहे. पप्रहल्या प्रशनाचा प्रनर्णगय झाल्याप्रशवाय द सऱ्या प्रशनाचा प्रवचार 
करण्यात अगर त्या बाबतीत तयारी करण्यात काही अथग नाही. ते्हा पप्रहल्या प्रशनावर त म्प्हालंा जे काही 
करावयाचे आहे ते ठरवा. त म्प्हालंा ते ठरप्रवण्याकप्ररता द सरी सधंी मला देता येर्णार नाही. आज या सभेत जे 
त म्प्ही ठरवाल त्याप्रमारे्ण माझा प ढचा कायगिम मी ठरवीन. त म्प्ही जर धमांतराच्या प्रवरुद्ध प्रनर्णगय केला तर 
प्रशन प्रमटला. माझ्या स्वतःकप्ररता जे मला करावयाचे असेल ते मग मी करीन. त म्प्ही धमांतरच्या तफेचा 
प्रनर्णगय जर केलात तर त्याचबरोबर त म्प्ही सवांनी संघप्रटत रूपाने धमांतर करण्याचे आश्वासन प्रदले पाप्रहजे. 
धमांतराचा प्रनश्चय झाला तर वाटेल त्याने वाटेल त्या धमात जाव े अशा प्रकारची फाटाफूट त म्प्ही 
माझ्याबरोबर याव ेअशी माझी इच्छा आहे. ज्या धमात आपर्ण जाऊ त्या धमात आपल्या उन्नतीप्रप्रत्यथग जे 
काही कष्ट, पप्ररश्रम कराव ेलागतील, ते पप्ररश्रम करण्यास माझी तयारी आहे. परंत  मी सागतो म्प्हर्णून 
धमांतर केले पाप्रहजे या भावनेला वश होऊन काही करू नका. त मच्या ब द्धीला जर पटेल तरच होकार द्या. 
माझ्याबरोबर न येण्याचा प्रनश्चय त म्प्ही केलात, तरी त्याबद्दलही मला काही द ःख होर्णार नाही. उलट 
माझ्यावरची जबाबदारी गेली म्प्हर्णून मला आनंद वाटेल. हा प्रनवार्णीचा प्रसंग आहे हे त म्प्ही ध्यानात 
ठेवालच. त मच्या भावी प्रपढीची भप्रवत्यता त म्प्ही ठरवाल त्याप्रमारे्ण ठरर्णार आहे. त म्प्ही आज स्वतंत्र 
होण्याचा प्रनश्चय जर केला, तर भावी प्रपढी स्वतंत्र होईल; त म्प्ही आज पराधीन राहण्याचा प्रनश्चय केला तर 
भावी प्रपढी स द्धा पराधीन राहील. म्प्हर्णनू त मची जबाबदारी अत्यंत कठीर्ण आहे. 
 

स्वयपं्रकाणशत व्हा. 
 

या प्रसंगी त म्प्हालंा काय सागंावे, याचा प्रवचार करीत असताना भगवान ब द्धाने आपल्या प्रभक्ष संघास 
मरण्यापूवी जो उपदेश केला व ज्याचा महापप्ररप्रनब्वानस त्तात उल्लखे केलेला आहे, त्याची मला आठवर्ण 
होते. एकदा भगवान ब द्ध न कतेच द खण्यातून उठल्याम ळे प्रवहाराच्या छायेत पसरलेल्या आसनावर बसले 
असताना त्याचंा प्रशष्ट्य आय ष्ट्यमान भगवतंाकडे येऊन त्यास अप्रभवादन करून, एके बाजूस बसला आप्रर्ण 
म्प्हर्णाला “भगवतंास मी स खात असताना पाप्रहले आहे व आजारी असताना पाप्रहले आहे. भगवतंाच्या 
आजाराने माझे शरीर प्रशशासारखे जड झाले आहे, मला धमगही स चत नाही. परंत  त्यातल्या त्यात मला 
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एवढे समाधान वाटते की, प्रभक्ष संघाप्रवषयी काही तरी सापं्रगतल्याप्रशवाय भगवतंाचे धान वाटते की, 
प्रभक्ष संघाप्रवषयी काही तरी सापं्रगतल्याप्रशवाय भगवतंाचे पप्ररप्रनवार्ण ्हावयाचे नाही.” भगवान ब द्ध यानंी 
उत्तर प्रदले की, आनंदा! प्रभक्ष संघास माझ्यापासून काय हव ेआहे? आनंदा! आत बाहेर काही न ठेवता 
धमोपदेश केला आहे, त्यात तथागताने आचायगम ष्टी म ळीच ठेवली नाही. तर मग आनंदा, तथागत 
प्रभक्ष संघाप्रवषयी काय सागंर्णार? ते्हा आनंदा, त म्प्ही प्रद्याप्रमारे्ण स्वयंप्रकाप्रशत ्हा! परप्रकाप्रशत राहू 
नका! स्वतःवरच प्रवश्वास ठेवा, द सऱ्या कोर्णाच्या अंप्रकत होऊ नका! सत्याला धरून रहा, सत्याचाच 
आश्रय करा! व द सऱ्या कोर्णाला शरर्ण जाऊ नका!” मी देखील ब द्धाच्या शब्दाचंाच आश्रय करून त म्प्हाला 
असा प्रनरोप देतो की, त म्प्हीच आपले आधार ्हा! स्वतःच्या ब द्धीला शरर्ण जा! द सऱ्या कोर्णाचाही उपदेश 
ऐकू नका! द सऱ्या कोर्णालाही वश होऊ नका! “सत्याचा आधार ध्या! सत्यास शरर्ण जा! द सऱ्या कशासही 
शरर्ण जाऊ नका!” हा भगवान ब द्धाचा उपदेश त म्प्ही या प्रसंगी ध्यानात ठेवाल तर माझी खात्री आहे की, 
त मचा प्रनर्णगय च कीचा होर्णार नाही. 
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प्रकरि ५ वे 
 

धमांतराची चळवळ 
 

णवचार णवणनमय 
 

परधमग स्वीकारण्याच्या मसलती चालू असता धमांतराच्या नावाखाली डॉ. आबंेडकर आपल्या 
प ढारीपर्णाची जाप्रहरात करीत आहेत, राजकीय हक्काचंा बाजार करीत आहेत, वगैरे आरोप इतरानंीही केले 
होते. त्यातं स्पृशय व अस्पृशय प ढारी आप्रर्ण वतगमानपते्र याचंा समावशे होता. सदर आरोपातंील काही नम ने 
जनतेच्या’ २२ आप्रर्ण २९ ऑगस्ट १९३६ च्या अकंातं प्रप्रसद्ध केले होते. ते मी खाली देत आहे. 
 

‘अस्पृशय समाज आणि धमांतर. शीख धमप! का? कोिता? डॉ. मंुजे याचंी सूचना, कोि काय 
म्हितो? 
प्रभात– ता. १०–८–३६ 
 

डॉ. आंबेडकराचें धमांतर 
 

“मी लहदू म्प्हर्णून जन्द्माला आलो असलो, तरी लहदू म्प्हर्णून मरर्णार नाही” अशी डॉ. आंबेडकरानंी 
प्रप्रतज्ञा केली असून आपल्याबरोबर आपल्या शक्य प्रततक्या बाधंवानंा लहदूधमग सोडावयास लावण्याचा 
त्याचंा प्रनश्चय त्यानंी पूवीच जाहीर केलेला आहे. एक धमग सोडून ते द सरा कोर्णता धमग स्वीकारर्णार ते मात्र 
त्यानंी अद्याप्रप सापं्रगतलेले नाही. तथाप्रप अस्पृशयानंी धमांतर केल्यास नवीन घटनेखाली, प रे्ण–
कराराप्रमारे्ण त्यानंा प्रमळालेले प्रवशषे हक्क कायम राहातील की नाही, हा वाद न कताच प्रनघाला असता 
अस्पृशयानंी इस्लाम लकवा प्रिस्ती धमाचा स्वीकार केल्यास हे हक्क राहर्णार नाहीत, पर्ण केवळ नावाला लहदू 
राहून पजंाबातील आप्रदधमीयापं्रमारे्ण त्यानंी एखादा प्रनराळा पंथ काढला तर त्याचें हक्क गमावर्णार नाहीत, 
असे डॉ. आंबेडकरानंी अथगपूर्णग प्रवधान केलेले होते. याचाच अथग डॉ. आंबेडकर धमांतर न करता फार तर 
पंथातंर करतील असा आम्प्ही अथग केलेला होता. हा अथग बरोबर होता. हे दाखप्रवर्णारा प रावा आता उपलब्ध 
झालेला आहे. 
 

वरील वाद स रू होण्यापूवी जून मप्रहन्द्याच्या प्रतसऱ्या आठवड्यात डॉ. आंबेडकर आप्रर्ण डॉ. म ंजे 
याचंी म ंबईस म लाखत झाली. या म लाखतीपूवी डॉ. आबंडेकरानंी आपल्या मनात एक प्रवप्रशष्ट प्रवचारसरर्णी 
तयार करून ठेवली होती. आप्रर्ण ती त्यानंा डॉ. म जें याचें समोर प्रवप्रशष्ट हेतूने माडंावयाची होती, हे स्पष्ट 
प्रदसते. ही प्रवचारसरर्णी अशी की, अस्पृशयानंी लहद धमाचा त्याग करून द सरा धमग स्वीकारलाच तर इस्लाम 
लकवा प्रिस्ती धमापेक्षा शीख धमग अप्रधक चागंला. हा प्रवचार करताना डॉ. आंबेडकरानंी वैयन्ततक ककवा 
जातीय ऐणहक लाभापेक्षा राष्ट्रीय दृष्टी प ढे ठेवली आहे, हे कबूल केले पाप्रहजे. म सलमान लकवा प्रिस्ती 
झाल्याने स्वतंत्र मतदार संघाचा जो फायदा प्रमळाला असता तो शीख झाल्यावर प्रमळर्णार नाही. 
 

म सलमान लकवा प्रिस्ती झाल्याने जे फायदे होतील ते एका बाजूला ठेवनू द सऱ्या बाजूला डॉ. 
आंबेडकरानंी तोटे ठेवले. एक म ख्य तोटा हा की, अस्पृशय, लहद संस्कृतीला कायमचे म कतील. इतकेच 
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न्हे तर राष्ट्रीयत्वालाही म कतील. या नफ्यातोट्याचा प्रवचार केल्यास अस्पृशयानंी ‘धमांतर’ केल्यास 
त्यानंी शीख होरे्णच लहद समाजाला सापेक्षतः प्रहतावह आहे, हे उघड आहे. लहद समाजाला हा य र्वक्तवाद जर 
पटत असेल तर अस्पृशयानंी शीख धमाचा (आमच्या मते शीख स्वतंत्र धमग नसून लहद धमांतगगत एक पंथ 
आहे) स्वीकार केल्यास अस्पृशय म्प्हर्णून आज त्यानंा प्रमळर्णाऱ्या राजकीय सवलती जार्णार नाहीत. अशी 
त्याने हमी द्यावयास पाप्रहजे, असे डॉ. आंबेडकराचें म्प्हर्णरे्ण आहे. आप्रर्ण त्याकरताच ही गोष्ट त्यानंी 
लहद सभेचे प ढारी डॉ. म ंजे याचेंसमोर माडंली. 
 

या प्रवप्रशष्ट प्रशनावंर देशातंील लहदू प ढाऱ्याचें मत अजमावनू पाहाण्याकरता डॉ. म जें यानंी प्रकत्येक 
प ढाऱ्यानंा ‘खाजगी आप्रर्ण ग प्त’ पते्र प्रलप्रहली. त्यातं अस्पृशयाचें मद्राकलडीस प ढारी रा. ब. राजा यानंाही 
एक पत्र प्रलप्रहले. या रावबहाद् द रानंी डॉ. म जें यानंा उत्तर पाठवनू स्वस्थ बसावयाचे. पर्ण तसे न करता हा 
खाजगी आप्रर्ण ग प्त पत्र्यवहार प्रप्रसद्ध करून प्रशष्टाचाराचा भगं केलाच, पर्ण एका महत्त्वाच्या प्रशनाला जे 
प्रवप्रशष्ट प्रहतकर वळर्ण लागत चालले होते, त्यातं प्रबघाड उत्पन्न केला! 
 

रा. ब. राजा याचंा वरील योजनेवर म ख्य आके्षप असा की, धमासारख्या आध्यार्वत्मक बाबतीत 
नफ्यातोट्याच्या भाषेत सौदा कररे्ण इष्ट नाही. अस्पशृयोद्धाराच्या प्रशनाकडे केवळ राजकीय दृष्टीने न पाहता 
धार्ममक दृष्टीनेत पाप्रहले पाप्रहजे. अस्पशृयाचंा धार्ममक आप्रर्ण सामाप्रजक दजा स धारण्याऐवजी 
लहद महासभेच्या प ढाऱ्यानंी त्यानंा शीख धमात लोटण्यास प्रवृत्त ्हाव ेयाबद्दल रावबहाद रानंी सखेदाप्रश्चयग 
प्रकट केले आहे! आपल्या प्रवचारसरर्णीला महात्मा गाधंींनी, त्याचें कल्यार्ण प्रशष्ट्य राजगोपालचारी यानंी पं. 
मालवीयानंी उचलून धरल्याम ळे रावबहाद रानंा पराकाष्टचेा आनंद झालेला आहे! 
 

पर्ण रावबहाद रानंा आप्रर्ण त्यानंा पालठबा देर्णाऱ्यानंा म ख्य प्रशनच कळाला नाही, असे मोठ्या द ःखाने 
म्प्हर्णाव ेलागते. डॉ. आंबेडकर यानंी ताबडतोब खरमरीत उत्तर प्रदले आहे. धार्ममक बाब हा जर सौद्याचा 
प्रवषय होऊ शकत नाही, तर महात्मा गाधंी प ण्याचा करार करण्याच्या फंदात कशाला पडले आप्रर्ण 
रावबहाद र राजा यानंी तरी अस्पृशयाकंप्ररता लोकसंख्येचा प्रमार्णात जागा राखून ठेवण्याचा हट्ट कशाला 
धरला? धमग हा श्रदे्धचा आप्रर्ण आत्म्प्याचा प्रशन आहे हे सवांनाच समजते. पर्ण लहद धमात राहून आत्म्प्याची 
उन्नती होत नाहीच पर्ण प्रशवाय ऐप्रहक दृष्ट्ट्याही मानखंडना होते, अशी मनाची पक्की खात्री झाल्यावर काही 
अस्पृशयानंी धमांतर करावयाचे ठरप्रवलेच, तर लहदू समाजाचे व लहदी राष्ट्राचे कमीत कमी न कसान होईल 
या दृष्टीने काय केले पाप्रहजे एवढाच म द्द्याचा प्रशन आहे. धमांतर करताना डॉ. आंबेडकर लकवा त्याचें 
अन यायी जी काररे्ण प ढे आर्णतात ती डॉ. म ंजे यानंा लकवा कोर्णालाच पटण्यासारखी नाहीत. 
ताप्रत्त्वकदृष्ट्ट्या रा. ब. राजा, म. गाधंी लकवा डॉ. म जें याचें पर्णग मतैक्य आहे. पर्ण आज धमांतराच्या 
कारर्णाचंी मीमासंा करावयाची नसून अस्पशृयानंी धमांतराचा हट्ट धरलाच तर त्याचं्या या हट्टाला जास्तीत 
जास्त इष्ट वळर्ण कसे लावता येईल एवढाच प्रशन आहे. त्याची प्रचप्रकत्सा कररे्ण म्प्हर्णजे धमांतराला पालठबा 
लकवा प्रोत्साहन देरे्ण न्हे, हें रावबहाद राचं्या, महात्माजींच्या लकवा पपं्रडतजींच्या, लक्षात येऊ नये याचे 
आम्प्हाला राहून राहून आश्चयग वाटते!’ 
 
प्रभात ता. १२–८–३६ 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

अणववेकी कोि? – डॉ. मंुजे की आंबेडकर 
 

सत्याची आप्रर्ण अर्महसेची सेवा एवढ्ावरच पूर्णग होर्णार नाही आप्रर्ण महात्माजींच्या दृष्टीने आपले 
आर्वत्मक बल कमी ठरेल म्प्हर्णूनच की काय ‘लोकशर्वक्त’च्या संपादकानंी ‘डॉ. म ंजे याचंा अप्रववकेी सल्ला’ 
या मथळ्याखाली एक प्रवषारी आप्रर्ण बदनामकारक लेख खरडला आहे! 

 
केवळ मथळ्यावरून आतील प्रवचाराचंी कल्पना करता येण्यासारखी आहे. तथाप्रप काँगे्रसच्या या 

म खपत्राचे सत्य कोर्णत्या दजाचे आहे याचा वाचकानंा बोध होण्याकप्ररता सदरहू लेखातंील काही वाक्ये 
आम्प्ही येथे उद् धृत करतो. 
 
१)  पर्ण लहद महासभेचे आजचे प ढारी अस्पृशयोद्धाराच्या या कामी अगदी अनथावह धोरर्ण स्वीकारीत 
असून डॉ. आबंेडकर व त्याचें अन यायी यानंी शीख धमग स्वीकारावा असा उघड सल्ला देण्यास प ढे येत 
आहेत. डॉ. आंबेडकर यानंी कोर्णता धमग स्वीकारावा या बाबतीत सल्ला देरे्ण हे लहदू महासभेच्या प ढाऱ्याचें 
कतग्य होऊ शकत नाही. 
 
२)  एखाद्या धमगछळाने गाजंलेल्या ्यक्तीने त्या धमांचा त्याग करण्यास प्रवृत्त ्हाव,े आप्रर्ण आपल्या 
गाजंलेल्या इतर लोकानंा धमांतराचा उपदेश करण्यास तयार ्हावे, ही गोष्ट इष्ट असो की अप्रनष्ट असो, हे 
आपर्णास समजू शकते. पर्ण त्याच धमांतील बप्रलष्ठ म्प्हर्णवनू घेर्णाऱ्या जातीतील काही ्यक्तींनी आपल्या 
गाजंलेल्या धमगबाधंवानंा प्रोत्साहन द्याव,े आप्रर्ण त्याचंी द सऱ्या कोर्णत्या तरी धमात सोय लावनू देण्याची 
हमी घ्यावी, हे आम्प्हासं समजू शकत नाही. 
 
३)  लहद समाजातील स्पशृयास्पृशयाचा वगगप्रवग्रह शीख आप्रर्ण लहदू अशा दोन धमातील धमगकलहाचे 
स्वरूप धारर्ण करील तर त्यापासून लहदू धमाचे, लहदू समाजाचे लकवा लहदी राष्ट्राचे कोर्णत्या प्रकारचे प्रहत 
साधेल असे डॉ. म जें यानंा वाटते? 
 

अस्पृशयोद्धाराच्या कळकळीपेक्षा डॉ. म ंजे याचंा राजकीय पक्ष आप्रर्ण लहदू महासभा यानंा नेस्तनाबतू 
करण्याचा रातं्रप्रदवस ध्यास लागल्याम ळे प्रत्येक वाक्यागप्रर्णक सपंादकानंी डॉ. म ंजे आप्रर्ण लहद महासभा 
याचंी नाव ेआर्णण्याची खबरदारी घेतलेली आहे! सपंादक महाशय आर्णखी म्प्हर्णतात– 
 

‘प्रनवडर्णूकीच्या वळेी सनातनी लोकाशंी सहकायग करून धाप्रमिंक वाबतींत कायद्याचा हात 
घालण्यास आपर्ण प्रवरोध करू, अशी आश्वासने द्यावयाची आप्रर्ण अस्पृशय बधंूंना धमांतराचा मागग ख ला 
करून देऊन त्याचं्यावर उपकार केल्याचा देखावा करावयाचा, या धोरर्णात येथून तेथून सवगत्र अप्रववके 
भरलेला अहे. 

 
भ्रप्रमष्टपर्णाची मजल यापलीकडे कधी गेली आहे काय? डॉ. आंबेडकर याचंी योजना 

लहद महासभेप ढे अद्याप्रप यावयाची आहे, आप्रर्ण तीवर डॉ. म ंजेस द्धा लहदू प ढाऱ्याचंी मते अद्याप्रप प्रप्रसद्ध 
्हावयाची आहेत. ‘आपर्ण अन कूल लकवा प्रप्रतकूल प्रनर्णगय करीपयिंत ही बाब खाजगी आप्रर्ण ग प्त ठेवा’ असे 
डॉ. म ंजे, रा. ब. राजा यानंा पाठप्रवलेल्या पत्रात म्प्हर्णतात. म्प्हर्णजे अद्याप्रप कोर्णताच प्रनर्णगय झाला नसताना 
‘लोकशर्वक्त’कार श्री. जावडेकर माथेप्रफरूपर्णाने डॉ. म ंजे यानंा त्याचं्या, पक्षाला आप्रर्ण लहद महासभेला 
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धोपटीत स टले आहेत! भ्रप्रमष्ट्ग झालेला मन ष्ट्य नेहमी द सऱ्याला भ्रप्रमष्ट ठरप्रवतो. स्वतः भ्रप्रमष्ट असल्याची 
कब ली के्हाही देत नाही, हा ्यवहारातील प्रनत्याचा अन भव आहे. 

 
अस्पृशय लोक धमांतर करर्णार ही गोष्ट गृहीत धरून देशाच्या प्रहताच्या दृष्टीने त्यानंी म सलमान 

्हाव,े प्रिस्ती ्हाव ेकी, शीख ्हाव,े हा म ख्य प्रशन आहे. त्यावर आपले प्राजंल मत देण्यास लकवा आपल्या 
नेहमीच्या सवयीप्रमारे्ण डोळ प्रमटून महात्माजींची साथ करण्याला ‘लोकशर्वक्त’कारानंा पूर्णग स भा होती. डॉ. 
म ंजे लकवा लहद महासभा याचें नाव आर्णण्याचे देखील कारर्ण न्हते. पर्ण डॉ. म ंजे याचें नाव कानी पडताच 
ब जून जाऊन वाटेल प्रतकडे ते धावत स टले! धमांतराच्या बाबतीत लहद महासभा लकवा डॉ. म जें याचंी मते 
पूवी प्रप्रसद्ध झालेली आहेत. अस्पशृयोद्धाराच्या बाबतीत लहद महासभेचे कायग आप्रर्ण काँगे्रसचे कायग 
जनतेसमोर आहेच. तो प्रशन डॉ. आबंेडकर म्प्हर्णतात त्याप्रमारे्ण ताबडतोब सोडप्रवरे्ण कोर्णत्याही ्यक्तीच्या 
लकवा ससं्थेच्या शक्तीबाहेरचे आहे. धमांतराच्या प्रनश्चयापासून डॉ. आबंेडकरानंा प्रनवृत्त कररे्ण महात्माजींना 
काय पर्ण त्याचें प्रपतर स्वगांतून उतरले तरीही त्यानंा अशक्य आहे. मग काही अस्पृशय धमांतर करूच 
लागले तर त्यावळेी तारतम्प्य ब द्धीचा का उपयोग करू नये? शीखधमग स्वीकारताना उत्पन्न होर्णाऱ्या 
अडचर्णींचा पप्ररहार करण्याची त्यानंी प्रवनंती केली, आप्रर्ण प्रतचा प्रवचार केला तर ते धमांतराला प्रोत्साहन 
कसे होते? त म्प्ही शीख ्हाच असा डॉ. म जें यानंी लकवा लहद महासभेने अस्पृशयानंा आग्रह केल्याचे 
जावडेकर दाखवनू देतील काय? लकवा ‘त मच्या अडचर्णींचा आम्प्ही प्रवचार करर्णार नाही, महात्माजींचा 
हप्ररजन सेवक संघ लहदू धमातच त मची ताबडतोब उन्नती करून दाखप्रवर्णार आहे असे डॉ. म ंजे यानंी उत्तर 
देताच डॉ. आंबेडकर आपला प्रवचार सोडून देतील असे जावडेकरानंा वाटते काय? मग त्यानंी स्वतःच प ढे 
होऊन डॉ. आंबेडकरानंा ‘हप्ररजनाचे’ अंक का वाचून दाखव ूनये? डॉ. आंबेडकर अस्पृशयाकंप्ररता प्रथम 
राखीव जागा मागत होते. पर्ण आमच्या ‘राजकारर्णपटू’ महात्माजींनी त्याला प्रवरोध केल्याम ळे आंबेडकर 
प्रवभक्त मतदार संघाचा हट्ट धरून बसले! त्याला उत्तर म्प्हर्णून महात्माजींनी उपवास स रू केला, आप्रर्ण 
त्याचे पयगवसान काय झाले? तर अस्पृशयाकंप्ररता ंजागा राखून द्या्या लागल्याच पर्ण प्रनराळ्या स्वरूपात 
प्रवभक्त मतदार संघही कायम राप्रहलाच! ‘लोकशक्तीच्या’ मते हा म त्सद्दीपर्णा अलौप्रकक आहे!! डॉ. म ंजे 
यानंा न बोलावता डॉ. आबंेडकर यानंी महात्माजींचा सल्ला प्रवचारला असता, तर महात्माजी ‘अंतस्थ 
पे्रररे्णने’ एकदम म्प्हर्णाले असते, ‘शीख होर्णार? छे! धार्ममक बाबतीत सौदा कररे्ण मला पसंत नाही.’ त्यावर 
डॉ. आबंेडकर यानंी प रे्ण–करार होण्यापूवी म ंबईस इपं्रडयन मचगटस चेंबरच्या जागेत भरलेल्या लहदू 
प ढाऱ्याचं्या सभेत ज्या स्वराने भाषर्ण केले, त्याच स्वरात महात्माजींना असे र्णकावले असतें की, ठीक आहे 
बचं्चजी! हा आंबेडकर आपल्या अन यायासंह म सलमान होर्णार आप्रर्ण मग आपला इंगा दाखप्रवर्णार! 
त मच्याच डोळ्यादेंखत लहदू संस्कृतीचा नायनाट केला नाही तर माझे नाव बदलून ठेवा. एक वषात 
स्वराज्य कसे प्रमळप्रवता तेही पहातो! महात्माजींनी प्रवधवापं्रमारे्ण आपले प्रनवार्णीचे उपवासाचे हत्यार मग 
बाहेर काढले तरी उपयोग होर्णार नाही! पर्ण आमचेच चूकले. डॉ. आंबेडकर म सलमान झाल्यावर 
महात्माजी उपवास तरी कशाला करतील? ‘मला सवग धमग सारखेच’ असे म्प्हर्णतील आप्रर्ण टकळी प्रफरवीत 
बसतील. मग ‘लोकशर्वक्त’ कारानंाप्रह देशात धमगकलह वाढण्याची भीती वाटर्णार नाही. अस्पृशय शीख 
झाले तर मात्र देशात धमगकलह वाढण्याची त्यानंा भीती वाटते!’ 
 
णवहार, ता. १३–८–३६ 
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अध्यात्माचा पुळका 
 

डॉ. आबंेडकर व डॉ. म ंजे याचं्या दरम्प्यानचा पत्र्यवहार श्री. राजा यानंा डॉ. म ंज्यानंी कळप्रवताच 
श्री. राजानंा अध्यात्माचा प ळका येऊन त्याच्या लाटेत श्री. राजगोपाळाचारी आप्रर्ण गाधंीजी देखील गडप 
होऊ लागले. अस्पशयानंा धमांतर करायचे आहे, ते त्याचंी अध्यात्माची भकू लहदू धमाला भागप्रवता येत नाही 
म्प्हर्णून. प्रतघानंीही गृहीत धरलेली ही गोष्ट उघड उघड खोटी आहे. धमाचा आध्यार्वत्मक (Spiritual) म्प्हर्णून 
गर्णलेला भाग सवग धमात जवळ जवळ सारखाच आहे. मार्णसाला स्वतःचा द बळेपर्णा जार्णवतो म्प्हर्णून 
प्रजचा आधार द्यायचा ती अप्रतमान ष क बडी प्रत्येक धमग प ढे करतो. तत्त्वज्ञान आप्रर्ण नीप्रतमूल्मे याचं्यातं 
प्रनरप्रनराळ्या धमांत फारसा फरक आढळर्णार नाही. फार तर इतकेच म्प्हर्णता येईल की, या गोष्टीचा 
ताप्रत्त्वक आप्रर्ण काल्पप्रनक काथ्याकूट लहदू धमाने सवांत जास्त केला आहे. 

 
धमांतर करण्यास अस्पृशय तयार होतात ते लहदू धमातील अध्यात्म अप रे वाटते म्प्हर्णून न्हे, तर 

लहदू धमातील सामाप्रजक व आर्मथक प्रवषमता अस्पृशयानंा इतर सवग लहदू जातींपेक्षा जास्त असह्य होते 
यासाठी. लहदू धमात होर्णारा सामाप्रजक छळ आप्रर्ण आर्मथक अन्द्याय यातूंन डोके वर काढण्यास 
धमांतराखेरीज उपाय नाही, अशी अस्पशृयाचंी खात्री झाली आहे. अस्पशृयाने प्रकतीप्रह प्रयत्न केला तरी 
समाज हीन लेखर्णार आप्रर्ण अस्पृशय वगाने दलरद्रीपर्णाने राहून इतर लहदंूचें उर्वच्छष्ट खाऊन जीव जगप्रवरे्ण 
हा अस्पृशयाचंा धमग आहे असाच आग्रह धरर्णार. लहदूतील अस्पशृयता घालप्रवण्याच्या घोषर्णा गाधंीजींनी 
डझनावारी केल्या; पर्ण त्याचंा काहीएक उपयोग झाला नाही. गाधंींच्या इतर ह ल्लडीप्रमारे्ण मंप्रदरप्रवशेाची 
ह ल्लड देखील चार सहा मप्रहने फोफावनू एकदम अस्तप्राय झाली. लहदू धमाचे अर्वस्तत्व सवर्णांनी 
पश्चात्तापपूवगक अस्पृशयता घालप्रवण्यावर अवलंबून आहे, असे गाधंी म्प्हर्णतात. पर्ण अस्पृशयता जाण्याची 
अगर स्पृशयानंा पश्चात्ताप होत असल्याची लक्षरे्ण कोठेच प्रदसत नाहीत. त्या अथी लहदू धमगच नामशषे 
होण्याच्या पंथास लागला आहे, हे अन मान गाधंीजींच्याच प्रमेयावरून प्रनघते. मृत्य पंथास लागलेल्या या 
धमाला कवटाळून धरून त्याच्याबरोबर नामशषे न होता त्याचा त्याग करुन स्वतःचे जीवन धमांतराने 
तेजस्वी आप्रर्ण अप्रभमानास्पद कराव,े या डॉ. आंबेडकराचं्या सूचनेला प्रवरोध का असावा? 

 
आध्यार्वत्मक साधनानंी धमगस धारर्णा करण्याचा प्रयत्न धमात स धारर्णा तर घडवनू आर्णीत नाहीच, 

पर्ण आगोदरच बोकाळलेल्या वडेगळ आप्रर्ण भ्रामक समजून तींना अध्यात्माचा आधार प्रमळतो हे लहदू धमावर 
झालेला प्रथऑसफीचा पप्ररर्णाम पाप्रहल्यास, स्पष्ट प्रदसून येईल. गाधंीजींच्या अध्यात्मानेही अस्पृशयता दूर 
होरे्ण कालत्रयी शक्य नाही. अस्पृशयानंी स्वतःची हीनता घालवायची असेल तर अध्यात्मचचेच्या चि्यूहात 
न पडता ऐप्रहक, भौप्रतक ब प्रद्धवादाचे अवलंबन केले पाप्रहजे. तकग श द्ध ब प्रद्धवाद स्पष्ट सागंतो की प्रत्येक 
्यवहाराशी धार्ममक अध्यात्माचे कोडे जखडर्णाऱ्या लहदू धमाचा त्याग केल्यावाचून अस्पृशयाचंी अस्पृशयता 
जार्णार नाही. 

 
म सलमान, प्रिस्ती लकवा शीख यापंैकी कोर्णत्याही धमाचा स्वीकार केल्याने अस्पृशय अध्यात्माला 

म कर्णार नाहीत; त्याचंी अस्पृशयता मात्र नाहीशी होईल. लहदूधमातील वैषम्प्यात म रलेल्या श्री. 
राजगोपाळाचारींना अस्पृशयता अशी तडकाफडकी नाहीशी होरे्ण ‘राक्षसी’ वाटेल तर नवल नाही. लहदू 
अध्यात्माने सामाप्रजक प्रवषमतेची आप्रर्ण अन्द्यायाची प टेच्या प टे आज हजारो वष े लहदूच्या मनावर चढवनू 
जाप्रतभेद अस्पृशयता आप्रर्ण प्रस्त्रयाचें दास्य याचंा गड्डा असा लहदू धमग प्रनमार्ण केला आहे. लहदू अध्यात्माच्या 
पाशातून स टण्यासाठीच अस्पृशयानंा धमातर कररे्ण भाग आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

या बाबतीतील अध्यात्म बाजूस ठेवले तर डॉ. आंबेडकराचं्या धमांतरावर गाधंीजीप्रभतूीचा एकच 
आरोप उरतो. तो ‘बाजारीपर्णा’ (Bartar) चा. अस्पृशयाचं्या सामाप्रजक अडचर्णी दूर करण्यात प्रशखानंा 
लहदूकडून मदत होरे्ण शक्य नाही. परंत  आर्मथक व राजकीय अडचर्णी दूर करण्यात मात्र लहदंूनी प्रशखानंा 
मदत कररे्ण शक्य आहे. त्यापंैकी राजकीय अडचर्ण दूर कररे्ण अत्यंत अगत्याचे आहे. कारर्ण प्रशखाचं्या 
मागात ती अडचर्ण येण्याचा संभव आहे. (The hindus cannot help sikhs to remove the social 
difficulty, but they can. certainly help the sikhs to remove the financial and political difficulties. 
Of these it is most urgent to remove the political difficulty because it might become an obsticle 
in the way of the sikhs) या आंबेडकराचं्या वाक्यावरच या आरोपाची प्रभस्त आहे. गाधंीजी आप्रर्ण त्याचें 
अन यायी या वाक्यातून हा ‘बाजारीपर्णा’ काढीत आहेत. ‘आम्प्ही म सलमान लकवा प्रिस्ती होतो, नाही तर 
त म्प्ही आम्प्हालंा पसेै द्या!’ असा अथग आबंेडकराचं्या पत्रातूंन काढर्णारे आप्रर्ण आंबेडकरापं्रवरुद्ध म सलमान, 
प्रिस्ती व सरकार यानंा प्रचथावर्णी देर्णारे, याचं्या अध्यात्माची व देशापे्रमाची तारीफ करावी प्रततकी थोडी!’ 
 
जागृणत, १५–८–३६ 
 

‘एवढा गहजब का?’ 
 

डॉ. आंबेडकर व डॉ. म ंजे याचं्या दरम्प्यान अस्पशृयाच्या धमांतरासंबंधाने झालेल्या वाटाघाटी 
संबंधीचा पत्र्यवहार वतगमानपत्रातं प्रप्रसद्ध झालेला असून त्यावर डॉ. आंबेडकर व डॉ. म ंजे या दोघाचें 
ख लासेही प्रप्रसद्ध झाले आहेत. हे दोन ख लासे वाचल्यावर साधारर्णतः प्रत्येक लहदूचे समाधान झाले 
पाप्रहजे. डॉ. आंबेडकर व त्याचें अन यायी यानंी शीख धमाचा स्वीकार केला, तर खरे पाप्रहले असता लहदू 
समाजावरील एक मोठी आपत्ती टळेल. एवढेच न्हे तर लहदू संस्कृतीचे संरक्षर्ण होण्याला मोठे सहाय्य 
होईल. लहदू समाजातल्या ग लामप्रगरीत प्रखतपत पडून अस्पृशय समाजाने हल्लीप्रमारे्णच द बळेपर्णात प्रदवस 
कंठावते, स्पृशय लहदू समाजाच्या, प्रवशषेतः सनातन्द्याचं्या, दगडी अंतःकरर्णात पाझर फ टेपयिंत अथात 
जगाच्या अंतापयिंत वाट पहावी, लकवा म सलमान अगर प्रिस्ती होऊन क ऱ्हाडीचा दाडंा गोतास काळ 
्हावा, त्याप्रमारे्ण वागाव ेलकवा शीख धमाचा स्वीकार करून लहदू संस्कृतीच्या कके्षतच रहावे, परंत  तेजस्वी 
बाण्याने स्वतःची उन्नती करून घ्यावी एवढाच प्रशन आहे. ज्या अस्पृशयानंा म ळीच धमांतर, पंथातंरस द्धा 
करावयास नको असेल त्याचं्यावर धमांतराची जबरी, डॉ. आंबेडकर यानंी आपल्या ख लाशात 
म्प्हटल्याप्रमारे्ण कोर्णी करू इर्वच्छत नाही, लकवा शकत नाही. परंत  लहदू धमाच्या सध्याच्या स्वरूपाला आप्रर्ण 
लहदू समाजातील अन्द्यायाला व ज ल माला हजारो अस्पृशय कंटाळलेले आहेत व आज ना उद्या ते धमांतर 
करर्णार आहेत, ही गोष्ट सूयगप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. आतापयिंत थोडेथोडके अस्पृशय या देशाच्या 
वगेवगेळ्या प्रातंातं प्रिस्ती लकवा म सलमान झालेलेच आहेत. हा िम याप ढे प्रवशषे जोराने चालू राहावयाचा 
हे ज्याला थोडी ब द्धी व थोडा चौकसपर्णा असेल त्याला कळून येर्णार आहे. म सलमान व प्रिस्ती या दोन्द्ही 
समाजाचे प ढारी अस्पृशयानंा आपल्या कळपात ओढण्यासाठी टपून बसलेले आहेत. त्याकप्ररता जंगजंग 
पछाडीत आहेत. अशा वळेी डॉ. आबंेडकर हे आपल्या समाजातील लोकानंा शीख धमात जावयासं सागंनू 
लहदू समाजावर उपकारच करीत आहेत. डॉ. आबंेडकराचें प्रप्रतस्पधी व डॉ. म ंजाचंा प्रवश्वासघात करून 
खाजगी पत्र्यवहार अवळेी च्हाट्यावर माडंर्णारे रा. ब. राजा याचंा जन्द्म प्रिस्ती प्रमशनऱ्याचं्या सेवते 
गेलेला असून त्यानंा अस्पृशयांनी धमांतरच करावयाचे तर शीख होण्यापेक्षा म सलमान लकवा प्रिस्ती ्हाव ेहे 
अप्रधक चागंले, असे वाटते. असे त्यानंीच प्रप्रसद्ध केलेल्या पत्र्यवहारातंील डॉ. म ंज्यानंा त्यानंी प्रलप्रहलेल्या 
पत्रावरून स्पष्टपरे्ण प्रदसून येते. आप्रर्ण आश्चयाची व द ःखाची गोष्ट ही की, अनेक लहदू वतगमानपते्र डॉ. 



 
अनुक्रमणिका 

आंबेडकर यानंा प्रश्याशाप देत असून रा. ब. राजा हे लहदू समाजाचे त्राते मानून चालले आहेत! डॉ. 
आंबेडकर यानंा राष्ट्रीय दृष्टी आहे. ते सरकारशी प्रनस्पहृपरे्ण वागर्णारे आहेत. उलटपक्षी रा. ब. राजा हे 
सरकारी अप्रधकाऱ्यानंा खूष ठेवण्यात झटर्णारे असून असेंब्लीमध्ये आतापयिंत त्यानंी सरकारच्याच बाजूने 
मतदान केलेले आहे. परंत  आजकाल आबंेडकर हे काँगे्रसवाले व इतर लहदू याचं्या दृष्टीने ‘सैतान’ ठरले 
आहेत. कारर्ण काय? तर एकच व ते हे की डॉ. आंबेडकर हे गाधंीना अप्रप्रय आहेत. का तर ते गाधंीप ढे मान 
त कप्रवण्यास व त्याचं्यावरच अस्पृशयता प्रनवारर्णाचे कायग सोपप्रवण्यास तयार नाहीत. 
 

डॉ. म ंजे यानंी आपल्या ख लाशात म्प्हटल्याप्रमारे्ण डॉ. आंबेडकर व त्याचें अन यायी यानंा 
धमांतरापासून परावृत्त करावयाला लहद समाज लकवा गाधंीजी समथग नाहीत. मग त्यातल्या त्यात लहदू 
समाजाला अगदी कमी प्रमार्णात बाधक होईल व कदाप्रचत पप्ररर्णामी फायदेशीरही होईल अशा प्रकारचे 
धमांतर ते करीत असले तर त्याला संमती देरे्ण हे शहार्णपर्णाचे न्हे काय? म सलमान व प्रिस्ती याचें 
आपली संख्या वाढप्रवण्याचे जे आटोकाट प्रयत्न चालले आहेत ते लक्षात घेता गाधंीजी हे त्या बाबतीत लहदू 
समाजाचे संरक्षर्ण करू शकर्णार नाहीत. आपल्या स्वतःच्या म लालाही ते म सलमान होण्यापासून परावृत 
करू शकले नाहीत. मग त्यानंी असल्या बाबतीत ढवळाढवळ का करावी आप्रर्ण डॉ. म ंजे प्रभ ती लहदू 
महासभेचे प ढारी लहदू समाजाच्या संरक्षर्णाथग ज्या धोरर्णाचा अवलंब करीत आहेत, त्याचं्या आड का याव ेते 
आम्प्हासं समजत नाही. रा. ब राजा व गाधंीजी यानंी सदरील पत्र्यवहार प्रप्रसद्ध करून म सलमान समाज, 
प्रिस्ती समाज व प्रिप्रटश सरकार यानंा, आंबेडकर हा पहा कसा त मचा ग प्त शत्र ूआहे, असे भासवनू 
आंबेडकरावंर त्याचं्या मनातंल्या लहदू संस्कृतीच्या पे्रमाबद्दलची प्रशक्षा म्प्हर्णनूच की काय वैयर्वक्तक सूड 
उगप्रवला आहे. आमच्या मते हा प्रकार अत्यंत अश्लाघ्य असा झाला. याला प्रवश्वासघात, दगलबाजी असेप्रह 
म्प्हर्णण्यास हरकत नाही. यातं लहदू समाजाचा कोर्णताच फायदा झाला नाही. परंत  त्याचे लचके तोडण्यास 
तयार असर्णाऱ्या समाजाचं्या हातातं मात्र कोलीत सापडले. शीख धमग हा खरे पाप्रहले असता स्वतंत्र धमग 
नसून लहदू धमातलाच जैन, ललगायत, बाह्यो, प्राथगना समाप्रजस्ट, बौद्ध याचं्याप्रमार्णें एक पंथ आहे. त्या 
पंथाचा अस्पृशयानंी स्वीकार केला म्प्हर्णनू त्याबद्दल वाईट वाटण्याचे म ळीच कारर्ण नाही. लहदंूचे एक 
शकंराचायग डॉ. कूतगकोटी यानंी स द्धा हेच मत ्यक्त केलेले आहे आप्रर्ण शटे ज गोल प्रकशोर प्रबला, भाई 
परमानंद, राजा नरेंद्रनाथ, बॅप्ररस्टर जयकर या लहदू प ढाऱ्यानंी डॉक्टर म ंज्याचं्याच धोरर्णाला संमती प्रदली 
आहे. डॉ. आंबेडकर व डॉ. म ंजे याचं्यावर काँगे्रसची क लंगी क त्री थ ंकून जो गहजब करीत आहेत, त्यातं 
आम्प्हालंा काँगे्रसमधल्या बौप्रद्धक ग लामप्रगरी खेरीज आप्रर्ण लहदू म्प्हर्णप्रवर्णाराचंा अजागळपर्णा व अदूरदृष्टी 
याखेरीज काही प्रवशषे आहे असे वाटत नाही. डॉ. आंबेडकरावंर धमाचा बाजार माडंल्याचा आरोप 
करर्णाऱ्या लोकानंा आपर्ण स्वतःच धमाचा बाजार माडंला आहे, धमाच्या नावावर लोकानंा झ लवीत आहोत, 
घोर सामाप्रजक अन्द्यायाचे स्तोम माजप्रवर्णाऱ्या ढोंगाला धमग म्प्हर्णनू डोक्यावर घेऊन नाचत आहोत, याची 
जार्णीव जे्हा होईल ते्हा स प्रदन! ‘सैतानी’ असे आबंेडकराचं्या शीख धमाप्रवषयक सूचनेला प्रवशषेर्ण 
देर्णाऱ्यानंी लक्षात ठेवाव े की खरा सैतानीपर्णा प्रवश्वासघात करण्यात आहे वैयर्वक्तक दे्वषासाठी सबंध 
समाजाचे न कसान करण्यात आहे? (जनता, २२–८–३६) 
 
‘वैनतेय’, ता : १८–८–३६ 
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मंुजे – आंबेडकर तडजोड 
 

डॉ. आंबेडकर याचं्या धमांतराच्या योजनेबाबत डॉ. म ंजे व रा ब. राजा याचं्या दरम्प्यान झालेल्या 
पत्र्यवहाराला रा. ब. राजा यानंी गेल्या आठवड्यात प्रप्रसद्धी प्रदल्याम ळे सवगत्र मोठी खळबळ माजली 
असून या प्रवषयाची सापं्रत जोराजोराने चचा होत आहे. डॉ. आंबेडकर याचं्या घोषरे्णला पोकळ वायबार 
म्प्हर्णून प्रतची उपेक्षा करण्याचा आव आरंभी कोर्णी प्रकतीही आर्णण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या बाबतीतील डॉ. 
बाबासाहेबाचं्या दृढ प्रनश्चय व हप्ररजन वगांतून त्यानंा प्रमळत गेलेला वाढता पालठबा पाहून ही बाब उपेक्षर्णीय 
न्हे हे चार्णाक्ष लोकाचं्या नजरेस आल्यावाचून राप्रहले नाही. डॉ. साहेबाचं्या घोषरे्णम ळे अलहदू समाजाच्या 
आशाळभतू नजरा हप्ररजन वगाकडे वळून जो तो हा वगग एक गटाने आपल्या धमात सामील कसा होईल, 
याप्रवषयी खटपट करू लागला. अशा र्वस्थतीत हप्ररजन समाज लहदू धमाच्या कके्षबाहेर जाण्याने स्वधमाचे 
आप्रर्ण स्वसमाजाचे होर्णारे न कसान आकलन करू न शकर्णाऱ्या मप्रतमंदाखेरीज आप्रर्ण ते आकलन होऊनही 
त्या प्रवषयी बेप्रफप्रकरी बाळगर्णाऱ्या ‘मला काय त्याचें?, वृत्तीच्या लोकाखेंरीज सवग लहदंूना या प्रशनाप्रवषयी 
आस्था वाटरे्ण आप्रर्ण लहदू समाजाला कमीत कमी प्रवघातक अशा रीतीने हा प्रशन प्रनकालात कसा प्रनघेल 
याची काळजी लागनू राहरे्ण स्वाभाप्रवक होते. हप्ररजन समाज आप्रर्ण त्याचें प ढारी डॉ. आंबेडकर याचें 
समाधान होईल अशा प्रकारचे पप्ररवतगन स्पृशय लहदंूच्या मनोवृत्तीत आप्रर्ण आचरर्णात होऊन धमांतराचे 
कारर्णच नाहीसे झाले असते तर डॉ. आंबेडकरासं द्धा सवगच लहदंूना आनंद झाला असता. कारर्ण डॉ. 
आंबेडकर झाले तरी आध्यार्वत्मक समाधानासाठी धमातराचा उपाय स चवीत नसून ्यावहाप्ररक प्रहतासाठी 
त्या मागाचे अवलंबन करण्याचा अखेरचा आप्रर्ण अप्रनवायग सल्ला ते आपल्या ज्ञाप्रतबाधंवानंा देत आहेत. लहदू 
समाजात राहून समाजातंील इर्वच्छत स्थान प्राप्त होत असेल तर द राग्रहाने धमांतर करण्याचीही त्याचंी 
इच्छा नाही. आप्रर्ण म्प्हर्णूनच धमांतराचे कायिं तातडीने न उरकता उभय पक्षानंा पूर्णग प्रवचार करता यावा व 
शक्य तर लहदू समाजातून हप्ररजन समाज कायमचा फ टण्याची आपत्ती टाळावी म्प्हर्णून या बाबतीत त्यानंी 
म दतीचे बंधन स्वतःवर व आपल्या अन यायावंर घालून घेतले आहे. पर्ण हाताशी असलेल्या म दतीत लहदू 
समाजाचे मतपप्ररवतगन होऊन हप्ररजन समाज स्पृशय समाजाशी एकजीव होईल अशी खात्री नाकबूलच 
करता येईल काय? समाजाच्या मनोरचनेत अघप्रटत िातंी घडून स्पशृय लहदंूचे वतगन हप्ररजनानंा 
संतोषकारक वाटले तर उत्तमच. पर्ण लहद समाजाच्या द देवाने तशी गोष्ट घडवनू न आली तर हप्ररजन 
वगाचे धमांतर लहदू धमाला आप्रर्ण लहदू समाजाला कमीत कमी तापदायक ्हाव ेअशा प्रवषयी कोर्णी प्रयत्न 
चालप्रवले तर त्याला लहदू धमाचा शत्रू म्प्हर्णावयाचे की उपकारकता म्प्हर्णावयाचे? धमांतर अपप्ररहायगच 
असेल तर हप्ररजनानंी शीख धमग स्वीकारावा पर्ण इस्लाम अगर प्रिस्ती धमग स्वीकारू नये असे प्रयत्न 
लहद महासभेचे प ढारी डॉ. म ंजे यानंी केले व त्यानंा यशही आले. आमच्या दृष्टीने डॉ. म ंजे याचंा या गोष्टीत 
दूरदशीपर्णा आप्रर्ण लहदू समाजाच्या प्रहताप्रवषयीची जागरूकता प्रदसून येते. पर्ण मद्रासचे हप्ररजन प ढारी रा. 
ब. राजा, म. गाधंी व राजगोपालाचायग प्रभतूी प ढाऱ्यानंी या योजनेबद्दल आपली नापसंंती ्यक्त केली असून 
सापं्रत डॉ. म ंजे याचं्याप्रवरूद्ध मोठेच काहूर उत्पन्न केले आहे. 
 

हप्ररजनाचें धमांतर हे ्यावहाप्ररक फायद्यासाठी ्हावयाचे आहे, हे डॉ. आबंेडकर यानंी आरंभीच 
स्पष्ट केले असल्याम ळे लहदू धमाच्या तत्त्वज्ञानाची त लनात्मक श्रेष्ठता त्याचं्याप ढे माडंण्यात अगर ऐप्रहक 
फायद्यासाठी त्यानंी धमाचा प्रललाव माडंला असे म्प्हर्णून त्यानंा प्रहर्णप्रवण्यात अथग नाही. त्याहून वगेळे असे 
काही प्रवधायक कायग करून त्याचंी समजूत घालता आली तरच हा धमांतराचा प्रशन टळेल. महात्माजींनी 
या बाबतीत केलेली लोकजागृती आप्रर्ण चालप्रवलेले आस्थेवाईक प्रयत्न प्रनःसंशय अप्रभनंदनीय आहेत. पर्ण 
द राग्राही सनातनी वृत्तीचा पगडा अद्याप बह संख्य लोकावंर असल्याम ळे त्यानंा अपेके्षइतके यश आलेले 
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नाही. अशा पप्ररर्वस्थतीत हप्ररजनानंी लहदू समाजाच्या राजकीय दृष्ट्ट्या प्रप्रतपक्षी असलेल्या गटातं सामील 
होण्यापेक्षा तटस्थाचं्या गटात जारे्ण हे जास्त प्रहतावह होईल असे वाटून डॉ. म ंजे यानंी डॉ. आंबेडकर 
याचं्याशी बोलरे्ण चालप्रवले. प रे्ण–कराराम ळे हप्ररजनानंा प्रमळालेल्या सवलती त्यानंी इस्लाम अगर प्रिस्ती 
धमग न स्वीकारता शीख धमग स्वीकारल्यास कायम ठेवण्याचे आश्वासन डॉ. म ंजे यानंी डॉ. आंबेडकर यानंा 
प्रदले व त्यानंाही ते मान्द्य झाले. या बाबतींतील वस्त र्वस्थती डॉ. म ंजे यानंी रा. ब. राजा यानंा कळवनू त्याचंा 
अप्रभप्राय मागप्रवला असता, त्यानंी स्वतः तर धमातराचं्या या योजनेला प्रवरोध केलाच पर्ण डॉ. म जें याचंी 
संमप्रत न घेता अनप्रधकाराने सारा पत्र्यवहार प्रप्रसद्ध करून प्रजकडे प्रतकडे वावटळे उठवनू प्रदली. ‘ऐप्रहक 
गोष्टीसाठी धमांतर कररे्ण हे योग्य नाही. आम्प्ही लहदू धमात राहूनच आमची उन्नती करून घेर्णार, इत्यादी 
रा.ब. राजाचें उद्गार स्पृशय लहदंूना प्रकतीही गोड वाटले तरी त्याम ळे हा धमांतराचा प्रशन स टतो काय? रा. 
ब राजा याचंी लहदू धमावरील ही प्रनष्ठा कौत कास्पद असली तरी जोपयिंत त्याचें नेतृत्वाबाहेर हप्ररजनाचंा 
मोठा वगग प्रशल्लक राहतो व त्याचे प ढारी डॉ. आंबेडकर हे धमांतराच्या प्रशनाचा प्रवचार ्यावहाप्ररक 
फायद्यावर नजर ठेवनूच करर्णार, तोपयिंत रा. ब. राजाचं्या धमगप्रनष्ठबेद्दल हार्मदक आभार मानून हप्ररजनाचं्या 
धमांतराचा प्रशन तडजोडीच्या दृष्टीने सोडप्रवण्यातच ्यावहाप्ररक स ज्ञपर्णा आहे, या गोष्टीकडे सोईस्कर 
द लगक्ष करण्यात हशील नाही. 
 

हप्ररजनाचें धमांतर अपप्ररहायगच असेल तर त्यानंी शीख धमाचा स्वीकार करावा व तसे केल्यास लहदू 
महासभा त्याचं्या आड येर्णार नाही. असे म्प्हर्णण्यात डॉ. म ंजे यानंी हाच स ज्ञपर्णा दाखप्रवला आहे. कारर्ण 
अशा धमांतराने हप्ररजन समाज आजच्या सकं प्रचत ्याखेप्रमारे्ण लहदू धमात न राप्रहला तरी लहदू संस्कृतीच्या 
कके्षत खात्रीने राहतो आप्रर्ण न जार्णो लहदू धमीयाचंी दृष्टी ्यापक झाली तर प ढे मागे लहदू प्रवप्रवध पक्षाचें 
एकीकरर्ण होऊन तो प न्द्हा ्यापक लहदू ससं्कृतीच्या धमाच्या कके्षत खात्रीने येईल, लहदू धमीय ्यक्ती 
म सलमान अगर प्रिस्ती झाल्याने लहदू समाजाला जेवढी द रावते तेवढी शीख झाल्याने द रावत नाही; हे 
उघड आहे. याच प्रवचाराने श्रीमच्छंकराचायग डॉ. क तगकोटी यानंी हप्ररजनानंा शीख धमग स्वीकारण्याचा सल्ला 
खाजगी रीतीने व जाहीर रीत्याही प्रदलेला होता. लकबहूना शीख धमात गेल्याने धमांतर होत नाही, शीख 
्यक्ती लहदूच राहाते असे दाखवनू देण्यासाठी स्वतःही शीख पंथाची दीक्षा घेण्याची तयारी दाखप्रवली होती. 
वस्त तः शीख, जैन, बौद्ध हे स्वतंत्र धमग नसून ती लहदू धमांतगगत मते अगर पंथ आहेत. स्मातग, शवै, शाक्त, 
गार्णपत्य, इत्यादी अनेक मताचंा समावशे जो लहदू धमग करू शकतो त्या ्यापक आप्रर्ण उदार लहदू धमाला 
आपल्या कके्षत वरील पंथाचंा अंतभाव करून घेरे्ण म ळीच कठीर्ण नाही हप्ररजनाचं्या धमांतरापेक्षा ं त्याचे 
पंथातंर हे कोर्णाही लहद धमाप्रभमान्द्याला जास्त श्रेयस्कर वाटेल आप्रर्ण त्या दृष्टीने डॉ, म ंजे याचं्या 
तडजोडीला त्याचंी मान्द्यताच प्रमळेल. अशा प्रकारचे पंथातंर हाही गौर्ण मागग आहे, हे ख द्द डॉ. म ंजेही कबलू 
करतील. पर्ण द सऱ्या अप्रधक चागंल्या योजनेच्य अभावी त्यानंी या मागाचे अवलंबन केले आहे. हप्ररजनानंी 
लहद धमातच राहाव ेअसे म्प्हर्णर्णाऱ्यानंी केवळ डॉ. म ंजे यानंा नाव ेठेवनू भागर्णार नाही, तर अन्द्य उपायानंी 
हप्ररजन लहद धमातच राहतील, अशी हमी द्यावी आप्रर्ण मग डॉ. म ंजे यानंा बोल लावावा. 
 
सेवक २२–८–३६ 
 

‘हणरजनाचें धमांतर’ 
 

हप्ररजनाचं्या धमांतराप्रवषयी डॉ. आंबेडकर व डॉ. म ंजे यानंी आपसात प्रवचार प्रवप्रनमय करून एक 
तडजोडीचा मस दा तयार केला व खाजगी रीतीने मत आजमावण्याकप्ररता डॉ. म ंजे यानंी तो. रा. ब. राजा 
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याचेंकडे पाठप्रवला. या बाबतीत अखेरचा प्रनर्णगय होईपयिंत या योजनेची वाच्यता होऊ नये, अशी त्याचंी 
इच्छा होती व ती त्याचंी इच्छा धाब्यावर बसवनू हा मसूदा, त्या संबधीचा पत्र्यवहार व आपले मत रा. ब. 
राजानंी च्हाटयावर टागंले! हा पत्र्यवहार अकाली प्रप्रसद्ध करण्यात रा. ब. राजानंी प्रशष्टाचाराचे उल्लंघन 
केले यात शकंा नाही. परंत  त्यामूळे तडजोडीच्या प्रयत्नात बाध येईल असे आम्प्हासं वाटत नाही. कारर्ण 
डॉ. आंबेडकर – म ंजे याचं्या तडजोडीची योजना जनतेच्या माप्रहतीकप्ररता व पसंतीकरता आज ना उद्या 
प ढे आलीच असती आप्रर्ण प्रतच्यावर आजच्यासारखी चचाही झाली असती. ही प ढे होर्णारी चचा रा. ब. 
राजाचं्या घाईम ळे आजच झाली इतकेच फार तर म्प्हर्णता येईल. 
 

डॉ. आंबेडकर व म ंजे यानंी जो मस दा तयार केला होता त्याचा आशय असा आहे की, हप्ररजनानंी 
म सलमानी लकवा प्रिस्ती धमग न स्वीकारता शीख धमाचाच स्वीकार करावा व धमांतप्ररत नव शीख वगाचा 
अंतभाव वगीकृत जातीमध्ये करून प रे्ण–कराराने जे राजकीय हक्क हप्ररजनानंा प्राप्त झाले आहेत ते नव 
प्रशखानंा उपभोगण्यास लहद महासभेने परवानगी द्यावी. या योजनेला बॅ. जयकर, रामानंद चतजी, प्रबला 
वगैरे लहदू प ढाऱ्यानंी संमती प्रदली आहे. म. गाधंी, मालवीय व राजगोपालाचारी यानंा मात्र ही योजना 
‘सैतानी’ वाटत आहे! 
 

हप्ररजनाचं्या प्रशखीकरर्णाप्रवरुद्ध राव ब. राजानंी केवढेही अकाडंताडंव केले तरी डॉ आंबेडकर हेच 
खरे हप्ररजनाचें प ढारी आहेत व हप्ररजनाचंा त्याचं्यावर प्रवश्वास आहे, हे क र्णालाच नाकबूल करता येर्णार 
नाही. ज्या पप्ररर्वस्थतीला कंटाळून डॉ. आंबेडकरानंी धमांतराचा प्रनश्चय जाहीर केला ती पप्ररर्वस्थती 
स धारण्याचा व डॉ. आंबेडकरानंा धमांतरापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न कोर्णीही लहदू प ढाऱ्याने केला 
नाही. उलट केसरीसारख्या लहद सभावाल्यानंी त्याचं्या धमांतराचा अद्यापही उपहासच चालप्रवला आहे! 
अशा र्वस्थतीत आंबेडकराचंा प्रनश्चय जर बदलरे्ण शक्य नाही तर प्रनदान हप्ररजनाचें धमांतर लहदू समाजाच्या 
नाशाला कारर्णीभतू न होईल अशी खटपट कोर्णी केली तर ती अप्रभनंदनीयच समजली पाप्रहजे. म सलमान, 
प्रिश्चन, शीख व बौद्ध यापंैकी कोर्णत्या तरी एका धमाचा स्वीकार हप्ररजनानंा कररे्ण भाग आहे. हप्ररजनाचं्या 
दृष्टीने प्रवचार केला तर म सलमान अगर प्रिस्ती धमगच त्यानंा अप्रधक प्रहतावह होईल असे वाटते. मात्र तसे 
झाल्यास या समाजाचे संख्याबल वाढून ते लहदू समाजाच्या प्रहताला घातक झाल्याप्रशवाय रहार्णार नाही, 
लहदू संस्कृतीच्या भप्रवत्याची जबाबदारी थोड्या बहूत प्रमार्णात आपल्यावरही आहे ही गोष्ट आंबेडकरानंी 
कबूल केली असून लहदू समाजाच्या व देशाच्या प्रहताच्या दृष्टीने त्यानंी शीख धमाचा स्वीकार करण्यास 
संमती प्रदली आहे. डॉ. आबंेडकराचंा प्रनश्चय बदलरे्ण शक्यच नसेल तर त्याचं्या प्रशखीकरर्णास समंजस 
लहदंूनी मान्द्यता द्यावी असेच म्प्हर्णू...” (जनता, २९–८–३६, पा. ४–५) 
 

शीख धमाचा स्वीकार करण्याबद्दल वाटाघाटी स रू झाल्या, त्या ग प्त होत्या. परंत  त्याचें ध्वनी 
प्रप्रतध्वनी जाहीरपरे्ण ऐकू येऊ लागले. त्यानंा पालठबा देर्णारे उद्गार श्री. शकंराचायग डॉ. कूतगकोटी यानंी 
लाहोर येथे भरलेल्या लहद महासभेच्या अप्रधवशेनात काढले. त्यातंील प्रम ख भाग असा :– ‘अस्पृशयानंी 
शीख पंथाचा स्वीकार करावयाचे ठरप्रवल्यास त्यानंा कोर्णीही अडथळा करू नये, असे मी म्प्हर्णतो. माझी 
तसे करण्यास अन ज्ञा आहे.––––– सत्याग्रह करण्याऐवजी लहदू धमांतगगत शीख पंथाचा स्वीकार करा 
आप्रर्ण अस्पशृयता झ गारून द्या, असा सल्ल मीच डॉ. आबंेडकरानंा प्रदला. अस्पशृयानंी शीख होरे्ण हे धमांतर 
न्हे, असे माझे मत आहे. कारर्ण शीख धमग हा परधमग न्हे. अथात तो परधमग नसल्याम ळे शीख धमग 
स्वीकार, हे धमांतर होऊं शकत नाही.----‘ (जनता, ३१–१०–३६ पा. १). 
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प्रकरि ६ वे 
 

धमांतराची चळवळ 
 

देवदासींचा पाकठबा 
 

अस्पृशय समाजात वशेया्यवसायावर जीवन घालप्रवर्णाऱ्या स्त्री–प रुषानंा या लाछंनास्पद 
्यवसायातून म क्त करण्याची चळवळ उभारावी आप्रर्ण त्यानंा धमांतरास उद्य क्त कराव ेअसे बाबासाहेबानंी 
ठरप्रवले. त्यासाठी त्यानंी या लोकाचंी सभा १६–६–१९३६ ला रात्री पोयबावडी येथील दामोदर हॉलमध्ये 
भरप्रवली. त्या सभेचा वृत्तान्द्त प्रप्रसद्ध झाला तो असा. 
 

धमांतरास देवदासींचा पाकठबा 
 

गेल्या मे मप्रहन्द्यात म ंबई इलाखा महार पप्ररषदेत पास झालेल्या धमांतराच्या ठरावाचा पप्रहला 
आघात कामाठीप ऱ्यात वस्ती करून राप्रहलेल्या म रळ्या जोगती, देवदासी इ. समाजाने त्याग केलेल्या 
वगावर बसला. साधारर्णतः या वगातील सवग प्रस्त्रया सदाचरर्णाने उदरप्रनवाह करण्यास असमथग झाल्याम ळे 
अनीप्रतकारक ्यवसायात पडल्या आहेत. महार–पप्ररषदेनंतर या प्रस्त्रया आपल्या पप्ररर्वस्थतीचा प्रवचार करू 
लागल्या व त्यानंी स्वयसं्फूतीने एक खाजगी बैठक बोलाप्रवली व त्यात असे ठरप्रवण्यात आले की, आपल्या 
्यवसायातील बायाचंी व प रुषाचंी एक सभा बोलवावी व त्यावळेी डॉ. बाबासाहेबानंा आमंत्रर्ण देऊन त्याचं्या 
म खातून आपल्या म क्ततेच्या चार उपदेशपर गोष्टी ऐका्या. त्याप्रमारे्ण देवतानंा वाप्रहलेल्या सवग वगाची, 
प रुष (वाघे, पोतराज, भ ते, वगैरे) व प्रस्त्रया याचंी एक सभा ता. १६ जून १९३६ रोजी रात्रौ पोयबावडीवरील 
दामोदर हॉलमध्ये भरली होती. सभेस प्रस्त्रया व प रुष प्रमळून मोठा लोकसम दाय जमला होता व त्याम ळे 
दामोदर हॉल मार्णसानंी अगदी फ लून गेला होता. आरंभी काही देवदासी, म रळ्या, पोतराज, वाघ्ये याचंी 
भाषरे्ण होऊन त्यानंी या ्यवसायापासून परावृत्त होण्याची आपल्या बंध भप्रगनींना प्रवनंती केली. काही 
वक्त्यानंी जाहीररीतीने असे सापं्रगतले की, आपर्ण या ्यवसायातून पूवीच बाहेर पडलो असून आपर्ण 
प्रामाप्रर्णकपरे्ण प्रनढळ्या घामाचा पैसा प्रमळवनू आपला उदरप्रनवाह करीत असतो व याम ळे आपले प्रजरे्ण 
स्वाप्रभमानाचे झाले आहे. नंतर डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर टाळ्यांच्या कडकडाटात भाषर्ण करण्यास उठले. 
त्याचं्या चेहऱ्यावर त्या रात्री उप्रद्वग्नतेची छाया पसरली होती. त्यानंी भाषर्णास स रवात करताच सभागृहात 
एकदम शातंतेचे व गंभीर वातावरर्ण पसस्ले. डॉ. आबंेडकर आपल्या भाषर्णातं म्प्हर्णाले, 
 

डॉ. आंबेडकराचें भाषि 
 

“आजच्या सभेचे महत्त्व न कत्याच भरलेल्या महार पप्ररषदेपेक्षा मला शतपटीने अप्रधक वाटते. 
समाजाचा जो भाम अत्यंत हीन लकवा टाकाऊ गर्णला जातो असा त मचा समज आहे, धमाच्या नावाखाली 
अनैप्रतक रीतीने आपला प्रनवाह करर्णाऱ्या अशा त म्प्ही प्रस्त्रया आहात, ज्याचंा स्वाप्रभमान ल प्त झालेला आहे, 
देहप्रविय करून पोटे भररे्ण हेच ज्याचें जीवनसवगस्व आहे, अशा वगाने जगात काय चाललेले आहे हे 
समजून घेण्याची प्रजज्ञासा दाखवावी व आपला चप्ररत्रिम स धारण्याची तयारी करावी ही गोष्ट खरोखर 
त म्प्हासं भषूर्णावह आहे आप्रर्ण म्प्हर्णूनच महार पप्ररषदेत २५००० लोकसम दाय जमला त्याचे मला महत्त्व 
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वाटत नाही. पर्ण आज त म्प्ही जरी ४००–५०० येथे जमला असला तरी त्याचे मला अप्रधक महत्त्व वाटत 
आहे. आजच्या त मच्या या सभेबद्दल मी तुम्हालंा धन्यवाद देतो. एवढ्ा प्रस्तावनेनंतर मी म ख्य प्रवषयाकडे 
वळतो. आज म ंबई शहरात महार समाजाला कोठे लजे्ने मान खाली घालावी लागते, तर त मच्या 
कामाठीप ऱ्यातून जाताना आपल्या भप्रगनी त्या प्रठकार्णी इतर समाजाकंडून आपली प्रवटंबना करून कशी 
घेत आहेत; हे प्रचत्र डोळ्यासंमोर उभे राप्रहल्याबरोबर प्रत्येक महाराला खेद वाटल्याप्रशवाय राहर्णार नाही. 
त म्प्ही आज महार समाजाबरोबर धमांतर करण्याची तयारी दाखप्रवली आहे. परंत  या त मच्या प्रनश्चयाने 
माझ्या अन यायाचंी सख्या वाढली म्प्हर्णनू मला आनंद वाटत नाही लकवा माझ्या धमांतराच्या घोषरे्णस 
अप्रधकाप्रधक पालठबा प्रमळत आहे म्प्हर्णनू मला समाधान्द्य वाटत नाही. आमच्या धमांतराचा अथग नीट लक्षात 
घ्या. आम्प्ही धमांतर करीत आहोत ते या द गिंधीच्या वातावरर्णातून बाहेर पडण्याकप्ररता करीत आहोत. 
सवांना समतेचे, बंध त्वाचे, स्वाप्रभमानाचे व आदशग जीप्रवत लाभनू त्याचंा आय ष्ट्यिम उज्ज्वल ्हावा या 
दृष्टीने आम्प्ही धमांतरास तयार झालो आहोत. त म्प्हालंा जर आमच्याबरोबर यावयाचे असेल, त मच्या 
जाप्रतबाधंवाबरोबर यावयाचे असेल तर त म्प्ही प्रथम हा आपला द गिंप्रधत आय ष्ट्यिम अप्रजबात सोडून प्रदला 
पाप्रहजे. त मच्या मप्रलन वृत्तीचा त म्प्हासं त्याग केला पाप्रहजे. हे करण्यास त म्प्ही तयार असाल तर त म्प्ही 
आमचे बरोबर या, नाहीतर त म्प्ही आमचे बरोबर येऊ नका. वाटल्यास त म्प्ही आहात त्याच प्रठकार्णी राहा. 
त म्प्ही म सलमान ्हा लकवा प्रिश्चन ्हा. आमची त्यास हरकत नाही. परंत  जर आमचे बरोबर त म्प्हासं 
यावयाचे असेल तर त म्प्ही काया, वाचा व मन याचंी श द्धी करून व प्रत्रश द्धीने श प्रचभूगत होऊनच त म्प्हाला 
आमचे बरोबर येता येईल. नाहीतर मी त म्प्हालंा स्पष्टपरे्ण सागंतो की त म्प्हालंा आमचे बरोबर येता येर्णार 
नाही. मी तुम्हालंा येऊ देिार नाही. आप्रर्ण जर त म्प्ही आपला आय ष्ट्यिम पूवगवत् चालू ठेऊन महार जातीस 
बट्टा लावण्याचे कायग सोडर्णार नसाल तर त म्प्हासं बजावनू सागंतो की हजारो तरूर्ण स्वयंसेवक तयार 
करून मी त मच्या कामाठीप ऱ्यातून उठाव करीन. 
 

त म्प्हालंा समजले पाप्रहजे की स्त्री जात ही समाजाचा अलंकार आहे. प्रत्येक समाज प्रस्त्रयाचं्या 
चाप्ररत्र्याला अप्रधक मान देतो. आपली गपृ्रहर्णी होर्णारी स्त्री उत्तम क लातील असावी अशी प्रत्येकजर्ण अपेक्षा 
करतो व तशी भाया प्रमळावी म्प्हर्णून खटपट करतो. कारर्ण त्याला माहीत असते की आपला, आपल्या 
म लाबाळाचंा, आपल्या क ट ंबाचा व क ळाचा नावलौप्रकक प्रस्त्रयाचं्या. शीलावर अवलंबनू आहे. इतकी थोरवी 
स्त्री वगाला प्राप्त झाली आहे. परंत  त मचा कामाठीप ऱ्यातील चप्ररत्रिम पाप्रहला तर समाजाला व स्त्री 
जातीला काळीमा फासण्यासारखा आहे. म्प्हर्णून त म्प्ही, प्रस्त्रयाचें समाजात काय स्थान आहे हे जार्णनू 
आपल्या मप्रलन आय ष्ट्यिमाचा त्याग केला पाप्रहजे; व आपला स्वतःचा व जातीचा दजा व नावलौप्रकक 
वाढप्रवला पाप्रहजे. त म्प्ही कदाप्रचत असा प्रशन कराल की, हा धंदा आमच्या उपजीप्रवकेचे साधन आहे, 
इतकेच न्हे तर या धंद्याम ळेच आज आम्प्हालंा कशाची ददात नाही. आमचे आय ष्ट्य स खाने चालू आहे. 
आम्प्हालंा यात नोकरचाकर वगैरे स खसोयी आहेत. असा ऐषाआरामाचा व थाटाचा चप्ररत्रिम सोडून आम्प्ही 
काय कराव?े ज्या वळेेस मी त म्प्हासं हे लाप्रजरवारे्ण प्रजरे्ण सोडण्यास सागंतो त्यावळेेस असेही प्रनक्षून सागंतो 
की, त म्प्हासं उपजीप्रवकेची साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मी घेर्णार नाही. आज हजारो प्रस्त्रया 
गरीब नवऱ्याशंी लग्न लावनू त्याचं्या सहवासातं अठरा प्रवश्वे दाप्ररद्र्यात प्रदवस कंठीत आहेत. त्यानंा पोट 
भरण्याकप्ररता हरेक तऱ्हेचे कष्ट कराव ेलागतात. हजारो प्रस्त्रया प्रगरण्या, कारखाने यातं नोकऱ्या करून, 
संसारातील इतर हालअपेष्टा भोगून आपल्या म लाबाळातं गप्ररबीने अधगपोटीही राहतात. परंत  त्या, त मच्या 
धंद्यात स ख लाभते म्प्हर्णून त्यात प्रशरत नाहीत. त्या तसे का करीत नाहीत? द ःखे का सहन करतात? याचा 
त म्प्ही प्रवचार करा. महाभारतातील कथा त म्प्ही ऐकल्या आहेत. ज्यावळेी पाडंव द्यतूात हरले त्यावळेेस ते 
वल्कले, मृगचमग धारर्ण करून वनवासात जाण्यास प्रनघाले. त्याचं्याबरोबर हीच वसे्त्र पप्ररधान करून 



 
अनुक्रमणिका 

द्रौपदीदेखील होती. वाटेत कौरवापंकैी द योंधनाने प्रतला म्प्हटले, “द्रौपदी, ह्या मूखं नवऱ्याबंरोबर सहवास 
करून तू आपले हाल का करून घेतेस? त झ्या स क मार देहाला का कष्ट देतेस? तू मजबरोबर राहा. मी 
त ला पूर्णग ऐश्वयात ठेवीन व त ला काडीचेही द ःख होर्णार नाही.” पर्ण त्या वळेेस मानी साध्वी द्रौपदीने 
द योधनाला जे उत्तर प्रदले, ते त म्प्ही लक्षात ठेवले पाप्रहजे. ती म्प्हर्णाली, “जर मला नीतीने आय ष्ट्यिम 
कंप्रठता येत नसेल तर मला ऐश्वयग नको. राजवाड्यापेक्षा कष्टमय वनवास अप्रधक प्रप्रय आहे.” त म्प्ही देखील 
हाच बार्णा बाळगला पाप्रहजे. त म्प्ही कष्ट करण्यास का भ्यावे? त मच्या इतर हजारो भप्रगनींप्रमारे्ण 
आपआपल्या गावी जाऊन लकवा नोकऱ्या करून काबाडकष्टाने उपजीप्रवका करण्यास त म्प्हासं का जड 
वाटाव?े त म्प्हालंा आपल्या जातीचा अप्रभमान का नसावा? हे स्वतःचे प्रवटंबना करर्णारे व जातीला काळीमा 
फासर्णारे जीप्रवत त म्प्ही का सोडू नये? त मच्या या लाछंनास्पद धंद्याने संबधं महार जातीला प्रकती लाज 
आर्णली आहे याची कदाप्रचत् त म्प्हालंा कल्पना नसेल, पर्ण आम्प्हालंा हरघडी त मच्याम ळे मान खाली 
घालावी लागते. काही वषापूवी कामाठीप ऱ्यात मी एका सभेला गेलो होतो. त्यावळेेस माझे प्रमत्र डॉ. 
सोळंकीही हजर होते. प्रशक्षर्णाप्रवषयी भाषर्ण करताना मी म्प्हर्णालो होतो की, सरकार प्रशक्षर्णाच्या बाबतीत 
म सलमानानंा ज्या सवलती देते त्या अस्पृशय समाजास देत नाही. ही गोष्ट अगदी खरी आहे. त्या प्रठकार्णी 
काही म सलमान गृहस्थ हजर होते. त्यापैकी एकाने सापं्रगतले की, महारासं म सलमानापं्रवषयी का वैषम्प्य 
वाटाव?े आम्प्ही दोन दोन, चार चार महारर्णी ठेवतो. या बोचक वाक्याचे प्रत्य त्तर मी प्रदले नाही. पर्ण या 
वाक्याचे मला प्रकती वाईट वाटले असेल याची त म्प्हीच कल्पना करा. मला कोर्णत्या गोष्टीची अप्रतशय चीड 
येत असेल, ज्या गोष्टीचा अप्रतशय संताप येऊन तळपायाची आम मस्तकात जात असेल तर या त मच्या 
आय ष्ट्यिमाची व त मच्या कामठीप ऱ्यातील राहर्णीची. म्प्हर्णून मी त म्प्हासं परत एक वळे बजावनू सागंतो की 
त म्प्हासं महार म्प्हर्णून घ्यावयाचे असेल तर हा गप्रलच्छ धंदा त म्प्हालंा एकदम सोडलाच पाप्रहजे. या धंद्यात 
राहून त म्प्हास मी आमचे बरोबर येऊ देर्णार नाही आप्रर्ण इतकेही करून त म्प्ही ऐकर्णार नसाल तर मी त मचा 
या प्रठकार्णाहून उठाव केल्याप्रशवाय राहर्णार नाही. तर त म्प्ही ताबडतोब जागे ्हा व या हीन चप्ररत्रिमाचा 
त्याग करा. 
 

मला आशा वाटते, ती ही की आजची सभा त म्प्ही स्वयंस्फूतीने बोलाप्रवली आहे व आपली स धारर्णा 
करून घेण्यास उद्य क्त झाला आहा. तरी ही माझी आशा लवकर सफल होईल अशी इच्छा प्रदर्मशत करून 
मी माझे भाषर्ण सपंप्रवतो.” 

 
भाषर्ण चालू असता जमलेल्या प्रस्त्रयाचंी अंतःकररे्ण सद्गप्रदत झाली होती. कारर्ण डॉ. 

बाबासाहेबाचें भाषर्ण अत्यतं स्फूप्रतिंदायक असे झाले. नन्द्तर सभेतील इतर कायगभाग आटोपल्यावर सभा 
बरखास्त झाली.’ (जनता ४–७–१९३६, पा. ६) 

 
या सभेचा वृत्तातं इतर वतगमानपत्रातूंनही प्रप्रसद्ध केला होता. ‘दी टाईम्प्स ऑफ इंप्रडया’ ने जो वृत्तातं 

प्रप्रसद्ध केला होता तो मी खाली देत आहे :– 
 

‘Dr. Ambedkar’s plea for clean living - Advice to Mahar women. 
 

An impassioned appeal to cast off the evil practices and customs among certain 
sections of the depressed classes was made by Dr. Ambedkar at a meeting at Damodar 
Thakarsey Hall, Bombay, on Tuesday night. 
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The meeting was largely atteneded by man and women belonging to the Devdasi, 
Patraje (potraj), Bhute, Aradhi and Jogiti (Jogti) sects and was held to accord support to 
the mass conversation move inaugarated at Yeola. 
 

After several speakers, both men and women, had addressed the gathering on the 
need for a change of faith as a step towards social freedom, Dr. Ambedkar made a fervent 
appeal especially to the women, most of whom had come from Kamathipura. 

 
“Whether you change religion along with us or not,” said the doctor addressing the 

women, “it does not matter much. But insist that if you want to be with the rest of us, you 
must give up your disgraeeful life. The mahar women of Kamathipura are a shame to the 
community. Unless you are prepared to change your ways, we shall have nothing to do with 
you, and we shall have no use for you. These are only two ways open to you either you 
remain where you are and continue to be despised and shamed or you give up your 
desgusting profession and come with us” 

 
Proceeding, Dr. Ambedkar said, “You will ask me how you are to make your living, I 

am not going to tell you that. There are hundreds of ways of doing it. But I insist that you must 
give up this disgrading life. You must marry and settle down to normal domestic life like as 
women of other classes do and not continue to live under conditions which inevitably drag 
into prostitution” (The Times of India, dated 17-6-1936, P. 12, Wednesday). 

 
ही सभा संपल्यानंतर आलेल्या स्त्री-प रुषानंी हॉलच्या आत बराच दंगा केला व हॉलच्या बाहेरही 

रस्त्यावर येऊन त्यानंी प्रश्या हासडल्या व आरडाओरड केली. या दंगलीम ळे पोयबावडी परळ येथे त्या 
रात्री वातावरर्ण थोडेसे गरम झाले होते. दंगेखोर लोक राम, र्व्हक्टोप्ररया, रेल्व ेइत्यादी वाहनानंी परत 
आपापल्या घरी गेले. मी या सभेस हजर न्हतो म्प्हर्णनू मी या सभेचा वृत्तातं काय होता, याबद्दल प. वा. श्री. 
प्रदवाकर पगारे यानंा १९४० च्या लडसेंबरमध्ये प्रवचारला होता. ते्हा त्यानंी मला जो वृत्तान्द्त सापं्रगतला तो 
असा– 

 
या स्त्रीप रुषानंा मडकेब वा वगैरे लोकानंी असे भासप्रवले होते की त मच्यावर पोलीस वगैरे 

लोकाकंडून जो त्रास होतो तो बाबासाहेब सरकारकडून कमी करवनू घेतील, ते्हा त म्प्ही दहा रुपये प्रत्येक 
मार्णशी द्या व सभेला या. चार पाच लॉरीज भरून प्रस्त्रया सभेला आल्या. साहेबाचें भाषर्ण ऐकून त्या प्रस्त्रया 
संतापल्या व त्यानंी सभेत गोंगाट स रू केला. त्याचें म्प्हर्णरे्ण असे होते की, त म्प्ही आम्प्हालंा ्यवसाय सोडा 
म्प्हर्णता; मग आमच्या पोटापाण्याची ्यवस्था त म्प्ही काय करर्णार? त मच्या लोकानंी आम्प्हालंा भलूथापा 
देऊन येथे आर्णले. आम्प्ही येथून जातो! या भाषर्णाम ळे प्रस्त्रयानंी सभागृह सोडले व त्या प्रश्याशाप देत 
रस्त्यावर आल्या. त्याचं्या गोंगाटाम ळे आसपासचे लोक थक्क झाले. या सवग पप्ररर्वस्थतीम ळे या प्रकरर्णाबद्दल 
काही पत्रातूंन टीका झाली. या संबधंीचा उल्लखे जनतेच्या अहवालात नाही. श्री. पगारे यानंी मला 
सापं्रगतलेला वृत्तान्द्त बऱ्याच अंशी खरा असावा असे मला वाटले म्प्हर्णूनच मी सदर टीका येथे उद् धृत करीत 
आहे. हेतू हा की, वाचकानंा आप्रर्ण अभ्यासू प्रवद्याथ्यांना सत्य पप्ररर्वस्थतीची द सरी बाजू पाहावयास प्रमळावी. 
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१)  प्रमोद, प्रद. २१–६–१९३६, पा. ४. म ंबई. 
 

“वेशया व डॉ. आंबेडकर” 
 

ता. १६ रोजी म ंबई येथे परेल दामोदर हॉलमध्ये देवदासी, वाघ्ये, म रळ्या, कडकलक्ष्मी इ. 
अनैप्रतक धंदे करर्णाऱ्या लोकाचंी जाहीर सभा भरली होती. या सभेस कामाठीप ऱ्यातील वशेयाचंी अलोट 
गदी जमली होती. स मारे २०० वशेया तरी या प्रसंगी हजर असा्यात. प्रथमतः गायन-वादनाचा कायगिम 
पार पडल्यावर देवदासी समाजातील काही वक्त्याचंी भाषरे्ण होऊन त्यानंी डॉ. आबंेडकराचं्या धमांतराला 
पालठबा प्रदला. त्यानंतर डॉ. आंबेडकराचें भाषर्ण झाले. त्याचा थोडक्यातं साराशं प ढीलप्रमारे्ण आहे. 

 
“वशेया्यवसाय हा कोर्णत्याही धमावरील कलंक आहे. हे कलंप्रकत प्रजरे्ण घेऊन मी त म्प्हालंा 

धमांतर करू देर्णार नाही. कामाठीप ऱ्यातील त मच्या ्यवसायाची पाळेम ळे नाहीशी केल्याखेरीज मी 
धमांतराच्या गोष्टी त म्प्हालंा बोलू देर्णार नाही. हा त मचा ्यवसाय बंद करण्यासाठी मी शकेडो कायगकत्या 
तरुर्णानंा आपले सवगस्व वचेायला भाग पाडीन. स्त्री हा अलंकार मानला जातो; पर्ण त्या अलंकाराची 
वशेया्यवसायाम ळे आज माती झाली आहे. प्रचखल झाला आहे. त्या प्रचखलाचे डाग महारानंा आपल्या 
अंगावर उडवनू घेण्याची इच्छा नाही. त म्प्ही महार जातीचे नाव घेऊ नका. त्याचें अन करर्ण करू नका. 
त म्प्हालंा धमांतर करावयाचे असेल तर वाटेल त्या धमांत जा, पर्ण आपल्या पक्तीला महारानंा बसप्रवण्याचा 
उपद््याप करू नका. आधी कामाठीप ऱ्यातील द काने बंद करा. देहप्रविय थाबंवा, आप्रर्ण नंतर सहकायाची 
अपेक्षा करा.” 

 
डॉ. आंबेडकर याचं्या भाषर्णाने सभेच्या चालकाचंी व तेथे जमलेल्या देवदासींची प्रनराशा झाली 

असावी. 
 
२)  नवा मनु, शप्रनवार, २७–६–३६ (म ंबई) 
 

वेशया वगाबद्दल डॉ. आबेंडकराचें हीन उद्गार 
 

लहद धमात अस्पशृयानंा मार्ण सकीचे जीवन प्रमळत नाही म्प्हर्णून सवग अस्पृशयानंी, म्प्हर्णजे ज्यानंा हल्ली 
हप्ररजन म्प्हर्णण्याच्या प्रघात पडला आहे त्या सवग हप्ररजनानंी, धमांतर कराव ेअशी डॉ. आंबेडकर यानंी 
येवले पप्ररषदेत घोषर्णा केली. ते्हापासून प्रनरप्रनराळ्या अस्पृशय जातीतफें  डॉ. साहेबाचं्या या घोषरे्णला 
पालठबा देण्यासाठी जातीप्रनहाय सभा, पप्ररषदाचंी झोड उठली आहे. 

 
मे अखेर दादर येथे भरलेल्या महार, मागं, वगैरे खास पप्ररषदाचंा गाजावाजा पाप्रहलाच आहे. 

गेल्या ता. ६ रोजी परेल दामोदर हॉलमध्ये अशी एक पोटजात सभा भरली होती. सभेस देवदासी, म रळ्या, 
भ ते, कडकलक्ष्मी, जोगते वगैरे जातीचे लोक हजर होते. सभेचा प्रवशषे म्प्हर्णजे सभेस कामाठीप ऱ्यातील 
महार वशेयाचंा बराच मोठा जमाव धमांतराच्या घोषरे्णला पालठबा देण्याकप्ररता प्रम खपरे्ण हजर होता. 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

महार जातीवरील कलंक 
 

ह्या वशेयानंा उदे्दशनूच डॉ. मजक रानंी प्राम ख्याने भाषर्ण केले. ते म्प्हर्णाले, “आमच्या बरोबर त म्प्ही 
धमांतर करर्णार की नाही, याबद्दल मला म ळीच पवा नाही. त म्प्ही महार वशेया आमच्या जातीला कलंक 
आहा. त मचा आमचा काही स द्धा संबधं नाही. त म्प्हालंा धमांतर करावयाचे असेल तर प्रथम हा धंदा सोडा. 
त म्प्ही म्प्हर्णाल की, आम्प्ही खायचे काय? त म्प्ही खायचे काय, जगायचे कसे, हा प्रशन माझा नाही. त म्प्ही काय 
धंदा करावा हे सागंण्याचे माझे काम नाही. त म्प्ही वाटेल ते करा. इतर जातींच्या लोकापं्रमारे्ण ससंार थाटून 
रहा. हा अधोगतीचा मागग सोडण्यास तयार असाल तरच धमांतराची गोष्ट बोला.” 
 

मािुसकीचा अभाव 
 

वशेयासंबंधाने डॉ. साहेबाचें हे उद्गार अत्यंत बजेाबाबदारपर्णाचे म्प्हटले पाप्रहजेत. पोटाची खळगी 
भरण्याकप्ररता तन प्रविय करावा लागरे्ण ह्या समाजातील दोषाहग पप्ररर्वस्थतीला, दोष देण्याऐवजी आप्रर्ण ती 
पद्धती कशी नाहीशी करावी ह्याचा प्रवचार आप्रर्ण त्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी, ह्या प्रस्त्रयाच वाईट 
चालीच्या, बदमाष, ्यसनी आप्रर्ण जातीला काळीमा आर्णर्णाऱ्या अशी िाह्मर्णी नीप्रतमते्तचा आव आर्णर्णाऱ्या 
डॉ. साहेबानंी, त्यानंा दूषरे्ण प्रदली आहेत. आपर्ण होऊन आनंदाने व मजेने प्रस्त्रया तनूप्रविय करण्याला 
तयार होतात. असे म्प्हर्णरे्ण म्प्हर्णजे स्त्रीत्वाचा उपमदग करर्णारे, उन्द्मत्त, बेपवाईचे वतगन तर आहेच; पर्ण 
त्याहीपेक्षा असे उद्गार काढर्णाऱ्याच्या प्रठकार्णी साधी मार्ण सकीही नाही असे दाखप्रवर्णारे आहे. 

 
वशेया-प्रप्रतबधंक योजनाचंा प्रवचार करण्यासाठी लीग ऑफ नेशन्द्सने कप्रमटी नेमून प्रनरप्रनराळ्या 

देशातंील वशेया्यवसायाबद्दल प्ररपोटग न कताच प्रप्रसद्ध केला आहे. त्यात आर्मथक हलाखी व उपासमार हीच 
प्रस्त्रयानंा वशेयेच्या धंद्यात ओढण्यास प्राम ख्याने व ब्हंशी काररे्ण आहेत असा स्पष्ट अप्रभप्राय ्यक्त केला 
आहे. जपान, चीन वगैरे देशातून तर जाईंट स्टॉक कंपन्द्या काढून इतर कारखान्द्यापं्रमारे्ण क ं टर्णखाने 
चालप्रवण्यात येतात. भाडंवलशाही पद्धतीने कारखान्द्यातील मज रापं्रमारे्ण प्रस्त्रयाचं्या तनूप्रवियावर नफेबाजी 
व सट्टाबाजारही चालतात. 
 

तनुणवक्रयाची कारिे 
 

पर्ण इतर देशाचें तरी दाखले कशाला? ख द्द म ंबईत ‘र्व्हप्रजलन्द्स सोसायटी’ माफग त जे अनेक 
खटले कोटात येतात, त्या हप्रककती, वप्रकलीचा धंदा करर्णाऱ्या डॉक्टरसाहेबाचें डोळ्याखंालून गेल्या 
नसतील असे म्प्हर्णरे्ण धाडसाचे होईल. ह्या खटल्यामंधून ही गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की न सत्या धंदेवाईक 
वशेयाच न्हे तर चागंल्या संभाप्रवत गरजू प्रस्त्रयानंाही दाप्ररद्र्याम ळे तन प्रवियावर स्वतःची व आप्तेष्टाचंी 
ग जरार्ण कररे्ण भाग पडलेले आहे. उघड क ं टर्णखान्द्याइतका हा प्रकार समाजात प्रवस्तृत प्रमार्णावर चालरे्ण 
पप्ररर्वस्थतीने भाग पडते. न सत्या दाप्ररद्र्याच्या गाजंर्ण कीनेच त्यानंा या प्रजवतं नरकात ओढून आर्णलेले 
आहे. म लेबाळे, संसार ह्याचंी तळमळ वशेयानंा नसते, असे म्प्हर्णरे्ण म्प्हर्णजे त्या मन ष्ट्यच न्हेत असे 
म्प्हर्णण्यासारखे आहे. घरदार, संसार ह्याचंी ओढ इतरापं्रमारे्ण त्यानंाही असते. मन ष्ट्यत्वाचे सवग भाव त्याचं्या 
हृदयात असतात. पर्ण असलेले घरदार, आप्ते, सोयरे ह्यानंा पारखे होऊन ह्या नरकात राहरे्ण पप्ररर्वस्थतीने 
त्यानंी भाग पाडले आहे. असे असता त म्प्हीच बाईट आहात, हा मागग सोडा, म्प्हर्णायचे पर्ण मार्ण सकीचे जीवन 
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कसे प्रमळवाव,े काय कराव,े काय खाव े हे मात्र आम्प्ही सागंर्णार नाही, असे बेपवाईचे चढेल भाषर्ण कररे्ण 
म्प्हर्णजे जखमेवर प्रमठाचे पार्णी लशपडण्यासारखे आहे. 
 

डॉ. साहेबासंारख्या स प्रवद्य, प्रवचारी मार्णसाला समाजात दाप्ररद्र्य कसे माजले आहे; बेकारी प्रकती 
भेसूर पसरली आहे आप्रर्ण त्याम ळे संसार, घरेदारे कशी उद्ध्वस्त होत आहेत हे प्रदसत असता, ह्या प्रस्त्रयानंा 
लग्न करून घरदार थाटा म्प्हर्णरे्ण हे प्रकती हास्यास्पद व अशक्य आहे हे कळत नसेल, असे नाही; पर्ण खरा 
प्रशन जो प्रपळवर्णूक आप्रर्ण दाप्ररद्र्य याचंा नायनाट कररे्ण, त्याला हात घालरे्ण, न्या राजवटीच्या 
मानसन्द्मानापं ढे डॉ. साहेबानंा सोयीचे नाही. सवग अस्पृशय जनता ही, समाजाचा सवांत हलाखीच्या 
र्वस्थतीतला, दप्ररद्री, प्रनकृष्ट भाग आहे. त्याचे दाप्ररद्र्य, त्याचंी समाजाकडून होर्णारी प्रपळवर्णूक ही 
थाबंल्याखेरीज त्यानंा स खाचे प्रदवस लाभरे्ण शक्य नाही. पर्ण या प्रशनाला असा उघड हात घालरे्ण म्प्हर्णजेच 
प्रवद्यमान समाजरचनेवर व प्रतच्यावर अप्रधप्रष्ठत असलेल्या राजवटीवरच हल्ला करावा लागर्णार. ते्हा या 
भानगडींना बगल देऊनच प्रशवाप्रशवीसारख्या पोकळ, धार्ममक प्रशनाचें व सामाप्रजक अटी, द राग्रहाचें स्तोम 
माजवनू आगामी प्रनवडर्ण काचं्या वळेी हंगामी प रेसा पालठबा प्रमळवनू वळे मारून नेण्याचा डॉ. मजक राचंा 
आशय स्पष्ट आहे. प्रपढान् प्रपढ्ा रुप्रढमलूक द राग्रहाचं्या अमान ष छळाम ळे गाजंलेल्या अस्पृशय मनाला 
धमांतर वगैरे गोष्टींनी आज क्षर्णभर मोह पडत असला तरी धमांतर होऊन गेल्यावरही प्रनकृष्ट अवस्था 
स धारत नाही, हा अन भव आल्यावर डॉ. साहेबाचें हे थात रमात र चालण्यासारखे नाही.” 

 
या दोन्द्ही पत्राचंी टीका सवर्णग लहदंूच्या दृप्रष्टकोनाची होती. तीत या पप्रतत प्रस्त्रयाचंी र्वस्थती 

स धारण्यासाठी सवर्णांनी फारसे भरीव कायग केलेले न्हते. गोवा, वेंग ले या भागातील देवदासी म ंबईत हा 
धंदा करीत असतात. त्याचंी स धारर्णा करण्यासाठी व त्यानंा या ्यवसायाच्या गतेतून बाहेर काढण्यासाठी 
प्रयत्न करर्णाऱ्या संस्था म ंबईत होत्या. या अस्पशृय जातींतील प्रस्त्रयानंा स धारून त्यानंतर योग्य मागाला 
लावण्यासाठी कायग करर्णारी अस्पृशयाचंी संस्था म ंबईत न्हती. या प्रस्त्रयाचं्या प्रशनाला गती देण्याचा 
बाबासाहेबाचंा हा पप्रहलाच प्रयत्न होता. प ढील काळात त्यानंा ती गती वाढवायची होती. पर्ण त्यासाठी 
बाबासाहेबानंा जून १९३६ च्या पुढील काळात वेशयाचंी सुधारिा करण्यासाठी भरपूर लक्ष देता आले नाही, 
कारि त्याचंा सवप वेळ राजकीय, सामाणजक व शैक्षणिक कायांसाठी खचप होत गेला. 

 
वशेया्यवसाय हा अप्रतप रातन काळचा ्यवसाय होय. तो सवग देशातं, सवग समाजातं, सवग जातींत, 

सदा सवगकाळ चालत आलेला आहे. या ्यवसायाचे मूळ कारर्ण दाप्ररद्र्य व द सरे कारर्ण अज्ञान. ही दोन्द्ही 
काररे्ण अस्पृशय समाजात भरपूरपरे्ण अर्वस्तत्वातं आहेत या ्यवसायाला धार्ममक स्वरूप देण्यासाठी 
देवदासी, जोगत्या, म रळ्या, भाप्रवर्णी वगैरे प्रकारानंी देवानंा व देवींना म ली सोडण्याची चाल लहद समाजात 
चालू झाली. ही चाल अप्रनष्ट आहे व ती समाजात चालू देऊ नये असे लहद धमांचे रक्षक व देवाचें प जारी 
िाह्मर्ण यानंाच कधीही वाटले नाही. उलटअंशी या चालीला त्यानंी उचलून धरले व देवदासींना प्रगऱ्हाईक 
प्रमळवनू देण्याची व त्यातं ग प्तपरे्ण कप्रमशन कमप्रवण्याची चाल त्यानंी स रू केली. हा ्यवसाय इतर देशातं 
्यापारी दृष्टीने करण्यात येतो; व त्यात अनेक श्रीमंतानंी करोडो रुपयाचें भाडंवल ग ंतप्रवलेले आहे. या 
्यापाऱ्याचंी भ्य वशेयागृहे अनेक मोठ्या शहरातूंन व बंदरातूंन आहेत. या ्यापाऱ्याचं्या कायाची नक्कल 
लहद स्थानात स रू झाली व लहदी वशेया्यवसाय हा ्यापारी तत्त्वावर म ंबई, प रे्ण, कलकत्ता, लाहोर, मद्रास 
वगैरे मोठ्या बंदरातून स रू झाला. म ंबईतील वशेया्यवसायात अस्पृशय समाजातील प्रस्त्रयाचंा मोठा भरर्णा 
आहे. त्यातून म रळ्या, जोगत्या, देवदासी याचंी संख्या फार मोठी आहे. म ंबईत १९३० सालात स मारे ७०० 
वशेयागृहे व स मारे ९००० वशेया होत्या. त्यापैकी ५० टके्क लहदू, १५ टके्क य रोप्रपयन, ३५ टके्क म सलमान, पाशी 



 
अनुक्रमणिका 

वगैरे अन्द्य जातींच्या व धमांच्या वशेया होत्या. लहदू वशेयामंध्ये अस्पृशय वशेयाचंी संख्या जास्त होती. 
(Second Annual report of the league of purity, 1930, p. p. 17 - 18) 

 
(1) The Bombay Prostitution Act (section 3, 5 & 6) soliciting for the puropse of 

prostitution, living on earning of prostitution and procuring women or girls for the purpose of 
prostitution आप्रर्ण (2) children’s Act (section 7 (1) unproteceted children) या कायद्यान्द्वये वशेया 
्यवसायातून म क्त होऊ इर्वच्छर्णाऱ्या प्रस्त्रयानंा व म लींना मदत करता येते. मात्र या बाबतीत अस्पृशयाचं्या 
उभ्या चळवळीत असे एकही उदाहरर्ण झालेले नाही. वशेया्यवसायाला उते्तजन देर्णारी साधने सरकारने 
बंद करावीत, असे आपले मत बाबासाहेबानंी, सोशल प्य प्ररटी लीगला कळप्रवले होते. त्याचें पत्र लीगच्या 
द सऱ्या प्ररपोटात पान १६ वर छापले होते. ते येरे्णप्रमारे्ण :– 
 
 Damodar Hall, Parel, 
 Bombay 15 th Aug. 1930. 
 

The activities, so called amusement parks or carnivals, in the city of Bombay are not 
what they are advertised to be. There is nothing like amusement in there carnivals. They are 
nothing but dens to deprive poor workers of their money and morals. Some action is quite 
necessary to put a stop to such sources of evils in the city. 
 
 Sd / Dr. B. R. Ambedkar 
 M. A., Ph. D., D. Sc., Bar at law. 
 

वशेया्यवसाय यूरोप, आप्रशया अमेप्ररका आप्रर्ण आप्रिका खंडातंील प्रनरप्रनराळ्या देशातं 
प्रनरप्रनराळ्या पद्धतीने चालप्रवण्यात येतो. वशेयानंा शक्य तो जास्त सहान भतूीने वागप्रवण्याचे प्रयत्न तेथे 
होतात. प्रवशषेता जपानमध्ये या ्यवसायाला श द्ध ्यापारी स्वरूप देण्यात आलेले आहे. या ्यवसायात 
लाखो रुपये प्रमळवनू आय ष्ट्याच्या शवेटचे प्रदवस हजारो प्रस्त्रया स खाने घालप्रवतात. समाजातही त्यानंा 
वाईट रीतीने वागप्रवले जात नाही. अशा प्रकारच्या काही प्रस्त्रयानंी आत्मचप्ररते्र प्रप्रसद्ध केलेली आहेत. 
त्यापैकी “The men in my life’ by Martha Wats हे आत्मचप्ररत्र उत्कृष्ट होय. या प्रस्त्रयानंी आपले अन भव 
अत्यंत उघड्या अंतकरर्णाने प्रलप्रहलेले आहेत. त्याचें मत असे की, उत्तम प्रकृतीची तरुर्णी या ्यवसायात 
फार तर दहा पधंरा वष ेप्रटकू शकते. अगदी अल्पावधीतच जर प्रतला ग प्तरोग झाला तर ती तीन चार वषांत 
्यवसायाला नालायक ठरते व शवेटी रोगाम ळे मृत्यू पावते. लहद स्तानात हा ्यवसाय मोठ्या प्रमार्णात 
चालतो आप्रर्ण तो अत्यंत अमान षपरे्ण! 
 

्यवसायातील प्रस्त्रयावंर मालक अनेक प्रकारचे अत्याचार करतात आप्रर्ण आप्रर्ण त्यानंा कमी 
खचाच्या जीवनावर जगप्रवतात. शकेडा ९५ प्रस्त्रया लवकरच रोगानंी व खाण्याप्रपण्याच्या हलाखीने जजगर 
होतात. मग त्या धंद्यास नालायक होतात. मालक त्यानंा हाकलून देतात. अशा द ःखी प्रस्त्रया एका छोट्या 
घारे्णरड्या खोलीत ७-८ जर्णी राहून ्यवसाय करतात. त्यावळेी यानंा ४-८ आरे्ण देर्णारी प्रगऱ्हाइके 
प्रमळतात. मालक व मालकीर्ण ते बह धा म सलमान व लहदू असतात इतक्या अडचर्णींना तोंड देऊन काही 
वशेया स्वतःच्या कमाईवर स्वतंत्र होतात व स्वतः मालप्रकर्णी बनतात. अशा वशेयानंी स्वतःची स्थावर, जंगम 



 
अनुक्रमणिका 

इस्टेट केलेली आहे. अशा एका स्त्रीचे उदाहरर्ण माझ्या ऐप्रकवात आहे. प्रतचे नाव भागाबाई. जात महार, 
राहण्याचे गाव-सातारा प्रजह्यातील खटाव ताल क्यात. सासरच्या छळाला कंटाळून ती परप रुषाबरोबर 
पळून म ंबईला आली. काही प्रदवसानंी त्याने प्रतला सोडली. ती द सऱ्या बरोबर राहू लागली. असे प्रतचे बरेच 
यजमान झाले. शवेटी ती वशेयागृहाच्या दलालाच्या तावडीत सापडली. प्रतने वशेयागृहात १०–१५ वषें 
्यवसाय केला; सवग त्रासानंा व रोगानंा तोंड देऊन प्रतने कामाठीप ऱ्यात स्वतःचे वशेयागृह स रू केले. ती ते 
गृह एका म सलमानाच्या मदतीने चालवी. भावाला भेटण्यासाठी ती १९२४ सालात गावी जाताना ती 
कोरेगाव स्टेशनवर उतरली. प्रतचे व प्रतच्या म सलमान प्रमत्राचे एकंदर स्वरूप पाहून प्रतला 
मोटारसर्व्हगसवाले पॅसेंजर म्प्हर्णून घेऊन जाण्यास तयार होईनात. ते्हा ती म ंबईला परतली व स्वतःची 
मोटार घेऊन आली. प्रतने मोटर–सर्व्हगस स रू केली. पॅसेंजरचे दर प्रतने वळेोवळेी उतरवनू ५० । ६० 
मलैाला ४ आण्यापयिंत आर्णले. हेतू हा की, सवर्णग लहदंूच्या मोटार सर्व्हगसेस बंद पाडा्यात. पर्ण ती एकटी 
मोटार सर्व्हगसवाल्यापं ढे प्रटकाव धरू शकली नाही. प्रतने सर्व्हगस बंद केली. ‘महारर्णींची मोटार’ हे नावं 
त्यावळेी फार लोकप्रप्रय झाले होते. अस्पशृयांचे पसॅेंजर ती बऱ्याच वळेा फ कटात नेई. ती आपल्या भावाला 
भटावयास गावी गेली ते्हा प्रतने पाटीलक लकण्यांना पोषाख केले व त्यानंी ते ग पचूप घेतले. प्रतच्या भावाने 
मात्र बप्रहर्णीकडून काही घेतले नाही. कारर्ण ही कमाई भडवपे्रगरीची आहे, असे भाऊबंद म्प्हर्णतील. ही 
त्याला भीती होती. एका बंगाली िाह्मर्ण गॅ्रज्य एट तरुर्णीला वशेया्यवसाय कसा पत्करावा लागला, प्रतला 
समाजाने व नातलगानंी प्रकती प्रनदगयपरे्ण वागप्रवले याबद्दलची हप्रकगत प्रतने आपल्या आत्मचप्ररत्रात प्रदलेली 
आहे. प्रगऱ्हाईकातं मोठे प्रवद्बान, प ढारी, देशभक्त होते, हेही प्रतने स्पष्ट प्रलहलेले आहे. 
 

(The biography of an Educated Hindu fallen Girl) 
 
हे बंगाली िाह्मर्ण गॅ्रज्य एट स्त्रीने प्रलप्रहलेले प स्तक जे्हा मी वाचले ते्हा मला भागूबाईच्या 

चप्ररत्राची आठवर्ण झाली. 
 
भागूबाई व बंगाली िाह्मर्ण तरुर्णी याचं्या चप्ररत्रात बरेच साम्प्य आहे, असे मला वाटले. 

 
भागूबाईसारखी इतर उदाहररे्ण फार थोडी. १०–१५ वष े ्यवसाय करून मालक व मालकीर्ण 

याचं्या कजगफेडीत शवेटचे प्रदवस त्याचंी मोलकरीर्ण म्प्हर्णून घालप्रवण्यात अगर द धगर रोगानंी पछाडल्याम ळे 
भर रस्त्यावर रात्री २–४ आण्यासाठी तन प्रविय करून अगर भीक मागत लहडून आय ष्ट्याचे शवेटचे प्रदवस 
कंठर्णाऱ्या द दैवी प्रस्त्रयाचंी संख्या फार! कामाठीप ऱ्यातील ्यवसाय करर्णाऱ्या अस्पृशय प्रस्त्रयाचंी संघटना 
करून त्याचं्यात स्वाप्रभमान उत्पन्न करावा, त्याचं्या चळवळीच्या जोरावर त्यांना त्याचं्या अप्रनष्ट जंजाळातून 
भ क्त कराव,े अशा प्रकारची प्रवचारसरर्णी डॉ. बाबासाहेब कधी कधी खाजगी बैठकींतून ्यक्त करीत 
असत. १६–६–३६ च्या सभेत या प्रस्त्रयानंी गोंधळ माजप्रवल्याम ळे व बाबासाहेब त्याम ळे प्रचडून गेल्याम ळे 
त्याचं्या तोंडून त्या प्रस्त्रयानंा झोंबर्णारे शब्द बाहेर पडले व त्या प्रस्त्रयाहंी तावातावाने अद्वा तद्वा बोलत प्रनघून 
गेल्या. त्यानंतर बाबासाहेबानंी त्या प्रस्त्रयाचं्या प्रशनाकडे कधीच पाप्रहले नाही. 
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प्रकरि ७ वे 
 

धमांतराच्या चळवळीतील इतर अस्पृशयाचंा वाटा 
 

धमांतराच्या चळवळीला महारेतर जाती, ढोर, चाभंार, मागं, भगंी वगैरेंचा पालठबा न्हता. तो 
प्रमळप्रवण्याचा डॉ. बाबासाहेब व त्याचें सहकारी यानंी फारसा प्रयत्न केला नाही. या जातींतील काही प ढारी 
व समाजसेवक तोंडदेखला पालठबा देत आप्रर्ण नंतर प्रवरोध दशगवीत असत. या जातींतील बह संख्य लोकाचंा 
उघड प्रवरोध होता. अशा लोकानंा उच्चवर्णीय समाजसेवक व राजकारर्णी लोकाचंा पालठबा असे. असे हे 
महारेतर समाजसेवक वप्ररष्ठ वगाच्या मागगदशगनाखाली धमांतराला प्रवरोध दशगप्रवर्णाऱ्या सभा व सम्प्मेलने 
भरवीत असत. अशा एका सम्प्मेलनाची हप्रककत मी येथे उद् धृत करीत आहे :– 
 

भोकरवाडीत श्री. शंकराचायप डॉ. कुतपकोटी 
 

मातंग समाजाचे मानपत्र व जगद्ग रंूचा आशीवाद 
 

“णजवंत मासंाहार करा व क्षणत्रय धमप स्वीकारा” 
 

प रे्ण येथील अप्रखल मातंग समाजातफे भोकरवाडीतील मातंग वस्तीत श्री. शकंराचायग डॉ. 
क तगकोटी यानंा जाहीर मानपत्र देण्याचा समारंभ रप्रववार ता. २८ जून रोजी सकाळी साजरा करण्यात 
आली. त्यावळेी श्रीमत् शकंराचायांच्या बरोबर प्रप्र. अते्र, श्री अनंतराव गदे्र हेही उपर्वस्थत झाले होते. स्पृशय 
व अस्पृशय मंडळी प्रमळून एकंदर श्रोतृवृदंात ३०० वर लोक होते. शटे पोपटलाल शहा, श्री प्रतापलसग 
पप्रहलवान, स भेदार घाटगे, आचायग भाव,े रा. सकट, रा. लाडंगे रा. कारंडे, म्प्य , कौर्वन्द्सलर, इन्द्स्पेक्टर 
प्रदवकेर इ. मंडळी व हप्ररजन प्रस्त्रयाही हजर होत्या. स रुवातीला मातंग म लींनी स्वागतपर पद्य म्प्हटल्यावर 
प ढील मानपत्र वाचून दाखप्रवण्यात आले. 

 
‘श्री शकंराचायग डॉ. क तगकोटी याचं्या आगमनाम ळे आम्प्हा ंमातंगानंा धन्द्यवाद वाटत आहे. शबरी 

प्रभ ूरामचंद्राचे स्वागत करताना जशी भाबंावली त्याप्रमारे्ण आमची गत श्रीचे स्वागत करताना आज झाली 
आहे. आम्प्ही मातंग लोक श्रींचे पे्रमपूवगक स्वागत करून आमचे स खद ःख श्रींच्या चरर्णी माडंीत आहोत. 

 
आम्प्ही मातंग लोक महषीं मातंग, माकिं डेय म नी, शलैेंद्र ऋषी, ज्योप्रतषरत्न भाडळी या थोर 

क ळातंील आहोत. लहदूच्या कोर्णत्याही धमगसंघात आम्प्हालंा अस्पृशय लेखलेले नाही. मूळस्थंबू गं्रथाच्या १८ 
्या अध्यायात तर असे भप्रवष्ट्य आहे की, भगवान नारायर्ण आपला १० वा अवतार मातंग बाईच्या पोटी 
घेर्णार आहेत. तापीमहात्म्प्य नावाच्या गं्रथात तापी नदीशजेारी मातंग जातीच्या ७ राजानंी राज्य केल्याचा 
दाखला आहे. या प्रशवाय बौद्ध धमाचा चीन देशात प्रचार करण्यासाठी मातंग प्रमशनरी गेल्याचा दाखला 
पाली भाषेतील गं्रथात आहे. जैन लोकाचं्या पप्रवत्र गं्रथात मातंग म नींनी आपल्या ज्ञानाची भर घातलेली 
आहे. ललगायत व मानभाव पंथातही शकेडो मातंग स्त्रीप रुषानंी आपल्या ज्ञानाचे तेज दाखप्रवलेले आढळून 
येते. महाराष्ट्रात मातंग लोक धाडसी म्प्हर्णून प्रप्रसद्ध आहेत. स प्रप्रसद्ध नेताजी पालकर याचा शरीरसंरक्षक 
यल्लाप्पा मातंगच होता. मातंगाचंा धाडसी स्वभाव लक्षात घेऊन स्वराज्यससं्थापक प्रशवाजी महाराज यानंीं 
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आपल्या सवग तोर्फखान्यावर धाडसी मातंग गोलंदाजाचंी नेमर्णूक केलेली होती. सातारला त्याम ळेच 
तोफखानेवाल्या मातंगाचंा मागंकडा या नावाने आजपयिंत प्रप्रसद्ध आहे. पर्ण आम्प्ही मातंग लोक प्रशक्षर्णात 
सवग अस्पृशयातं मागासलेले आहोत. महाराष्ट्रात इतर अस्पृशयातं संख्येने आमच्या लोकाचंा द सरा नंबर 
आहे. आमचा धंदा दोरीदोरखंडाचा असून तो स्वच्छ आहे. चारपाचश े वषांत आमची गर्णना अस्पृशयातं 
झाली आहे. पूवी आमचा समाज स्पशृयातं मोडत असे. आज घटकेस आमच्या समाजाच्या प्रहतासाठी 
सातारचे भाऊराव पाटील यानंी मातंगांतील दोन पदवीधर एल. बी. लभगारदेव,े बी. ए. (ऑनसग), के. एल. 
मोरे, बी. ए. हे दोन मातंगाचें लाल तयार केले आहेत. ग रुवयग प्रो. माटे यानंी बऱ्याच स प्रशप्रक्षत मातंग 
म लासं प ढे येण्याबद्दल अमोल मदत केली आहे. प ण्याच्या नारायर्ण पेठेच्या मागंवाड्यात तर वयोवृद्ध भाव े
म नींनी मातंग लोकाचं्या पोरापासून ते थेट म्प्हाताऱ्यापयिंत त्याचं्या कल्यार्णासाठी त्या प्रठकार्णी कायमचेच 
तप चालप्रवले आहे. या थोर प रुषाखेरीज महाराष्ट्रात आम्प्हासं कोर्णाचा आधार नाही. सरकारने अस्पृशयासं 
प ष्ट्कळ हक्क व सवलती प्रदल्या आहेत. त्या आमच्या मातंगाचं्या पदरी पडत नाहीत. अस्पृशयातं आमच्या 
मातंगाचंी र्वस्थती फार शोचनीय आहे. लहद सम्राटा, त झ्या आगमनाने आम्प्ही मातंग लोक आज पप्रवत्र झालो 
आहोत. आमच्या मातंगाचं्या वस्तीत द सऱ्यादंा येऊन आमच्या लोकासं तू ऋर्णी करुन ठेप्रवले आहेस. थोर 
प रुषा, त झ्या भग्या लचधीत जे सामथ्यग आहे, ते सामथ्यग एक लाख समाजाप ढे ्याख्यान देर्णाऱ्या 
प ढाऱ्यातंस द्धा नाही. लहद धमग ही सवग धमांची जननी आहे. त्या जननीचाच तेजस्वी स प त्र तू आहेस. हे 
आमच्या अस्पशृयाचं्या प्रार्णसख्या तुझ्या भगव्या वस्त्रात सामर्थ्यप एकवटलेले आहे. 

 
‘समथाचा प्रशक्का! धाक पडला िह्माप्रदका’ या म्प्हर्णीप्रमारे्ण त झ्या त्या भग्या लचधीचा प्रभाव 

लहद स्तानच्या बादशाहचे प्रप्रतप्रनधी ग्हनगर–जनरल यावर पडतो. ग्हनगर जनरल हा जसा बादशाहाचा 
प्रप्रतप्रनधी आहे, त्याप्रमारे्णच त झ्या त्या भग्या लचधीचाही प्रप्रतप्रनधी आहे. हे थोर प रुषा, त झ्या पाठीशी आज 
ग रुनानकाच्या वाद्याचे बडव ेआहेत. कै. शाहू छत्रपतींची िाह्मरे्णतर जनता आहे. मराठी वतगमानपत्राचे 
सम्राट, केसरी, ज्ञानप्रकाश ही पते्र आहेत. कै. गो. ग. आगरकर,  रानडे याचं्यासारख्या स धारकाचें ताडें 
पाठीशी आहेत. शकेडो वतगमानपत्राचें संपादक त झ्या कायास अन कूल आहेत. स्वगातून कै. गो. ग. 
आगरकर, रानडे, म. जोतीबा फ ले, कै. शाहू छत्रपती, श्रीवर असंख्य पणवत्र कायाबद्दल–प ष्ट्पवृष्टी करीत 
आहेत. श्रींनी आजच्या प्रसगंी आम्प्हा ंमातंगानंा आपल्या प्रद्य तेजाने मागग दाखवावा अशी आमची श्रींच्या 
चरर्णी प्रवनंती आहे” 
 

श्रींचे नम्र सेवक 
के. के. सकट बळीराम शंकर रोडगे 

(इतर ३२) 
 

“यानंतर मातंग समाजाचे एक प ढारी रा. के. के. सकट यानंी जगद्ग रंूच्या कामप्रगरीबद्दल 
गौरवपर भाषर्ण केले...” (ज्ञानप्रकाश, –१–७३६) 

 
हे वृत्त पाहून बाबासाहेबानंा चीड आली. िाह्मण्याच्या ग लामप्रगरीतून िाह्मर्ण व िाह्मरे्णतर यानंा 

म क्त करण्याची आपली चळवळ महारेतर लोक व त्याचें पाठीराखे नीट समजावनू घेत नाहीत व आपल्या 
घातकी कृतीने चळवळीला अपशकून करतात, हे वाईट. भावी प्रपढ्ा त्यानंा समाजद्रोही म्प्हर्णनूच 
समजतील अशा प्रकारचे उद्गार खाजगी भाषर्णातूंन व चचेतून ते काढीत असत. पर्ण एवढ्ावर डॉ. 
बाबासाहेब संत ष्ट राप्रहले नाहीत. श्री शकंराचायांच्या पाद्यपूजेच्या समारंभानंतर प ण्याला ते एका सभेत 
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बोलले. भाषर्णाच्या ओघात डॉ. बाबासंाहेबानंी असे उद्गार काढले की जर लहदू माझी अट मान्द्य करतील 
तर मी लहदू धमात राहीन. ही अट कोर्णती हे समजावनू घेण्यास प ण्यातील प्रप्रतप्रष्ठत लहदू लोक 
बाबासाहेबानंा अप्रहल्याश्रम, भोकरवाडी, प रे्ण येथे भेटले. चचेत त्यानंी सापं्रगतले की त म्प्ही अगोदर १०० 
प्रचत्पावन िाह्मर्ण क ट ंबाकंडून श्री. के. के. सकट यानंा मातंग समाजाचे शकंराचायग मानून त्याचंी पाद्यपूजा 
जाहीरपरे्ण प ण्यात घडवनू आर्णा, मग मी माझी खरी अट त म्प्हालंा सागेंन. हा वृतान्द्त ज्ञानप्रकाशात प्रप्रसद्ध 
झाला होता, हे मात्र आठवते. डॉ. बाबासाहेबाचें हे उद्गार िाह्मर्णानंा प्रचडप्रवण्यासाठी आहेत, त्याला 
महत्त्व न देता आपर्ण त्याचंी प नः मनधरर्णी करूया असे काही सद्गृहस्थ म्प्हर्णाले. साहेबानंी आपली लटगल 
केलेली आहे. ते्हा त्याचें आपर्ण प न्द्हा तोंड पाहू नये, असेही काही गृहस्थ म्प्हर्णाले. त्यातंील एक कट्टर 
लहद महासभा अन यायी श्री. अनंत हरी गदे्र म्प्हर्णाले, ‘हे साहेबाचें आ्हान आपर्ण स्वीकारूया आप्रर्ण १०० च 
काय १००० प्रचत्पावन िाह्मर्ण क ट ंबांकडून सकट याचंी पाद्यपूजा करूया आप्रर्ण आबंेडकरानंा प्रवचारूया, 
सागंा आता त मची अट!” पर्ण या म द्द्याला कोर्णी महत्त्व प्रदले नाही. श्री. गदे्र यानंी प्रचत्पावन क ट ंबे या 
कायासाठी तयार करण्याची ग प्त मोहीम प ण्यात स रू केली. पर्ण शवेटी ती सवगस्वी फसली. सत्यशोधक व 
िाह्मरे्णतर पक्षाचे कायगकते यानंा मात्र मनातूंन आनंद झाला की आबंेडकरानंी प रे्णरी िाह्मर्णाचंी चागंलीच 
प्रजरप्रवली. पर्ण त्यानंा त्यावळेी हे स चले नाही की, अस्पृशयानंा समान हक्क द्या, याबद्दल सवर्णग लहदूचे मन 
तयार करण्यास जसे िाह्मर्ण लोक असमथग आहेत तसेच असमथग सत्यशोधक व िाह्मरे्णतर लोकही आहेत. 
सवगच अंधरूढीचे ग लाम! पर्ण डॉ. बाबासाहेबानंी िाह्मर्णिाह्मरे्णतर लहदंूची वरीलप्रमारे्ण जशी लटगल केली, 
तशीच श्री. सकट याचंीही केली. मला या समाजसेवकाबद्दलची ऐकीव माप्रहती बरीच आहे. पर्ण ती इथे 
देण्यात काही स्वारस्य नाही. माप्रहती अप्रतशयोक्तीची अगर खोटीही असेल, पर्ण त्याचं्याशी एकदा अप्रहल्या 
आश्रमात बोलण्याचा प्रसंग आला. ते्हा सदर समाजसेवकाची बौप्रद्धक व सासं्कृप्रतक पातळी कशी आहे हे 
समजून आले. त्याचं्या हातून भरीव कायग झाल्याचे ऐप्रकवात नाही. मातंग समाजासाठीही त्यानंी काही 
प्रवधायक कायग केलेले नाही. अशा तऱ्हेच्या लोकाचंा उपयोग िाह्मर्ण लोक डॉ. आबंेडकरानंा प्रवरोधक 
म्प्हर्णून उभे करण्यासाठी करीत असत. हाच म द्दा येथे महत्त्वाचा होय. यासाठी चाभंार व मागं 
समाजसेवकानंा पैशाचंी मदत होत असे, असेही मला काही लोकानंी सापं्रगतले होते. 
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प्रकरि ८ वे 
 

डॉ. मंुजे – डॉ. आंबेडकर पत्रव्यवहार 
 

डॉ. आंबेडकर यानंी शीख धमग स्वीकारण्यासाठी लहदंूकडून त्याना कोर्णत्या प्रकारचे सहाय्य 
पाप्रहजे, हे त्याचं्याशी वाटाघाटी करून नक्की काय ते ठरवा, अशा प्रकारचा पत्र्यवहार म ंबईतील काही 
प्रमत्र आप्रर्ण श्रीमान ज गल प्रकशोर प्रबला यानंी डॉ. म ंजे याचं्याशी केला. ते्हा डॉ. म ंजे १८ जून १९३६ ला 
म ंबईला आले व डॉ. आंबडेकराचं्या बरोबर तीन प्रदवस प्रवचारप्रवप्रनमय करून त्यानंी एक योजना 
(फॉम्प्य गला) अगर तोडगा तयार केला. त्याला डॉ. आबंडेकरानंी सम्प्मती प्रदली; पर्ण त्याचबरोबर साहेबानंी 
एक लेखी प्रनवदेनही डॉ. म जें याचं्या हाती प्रदले. 
 

डॉ. म ंजे यानंी स चप्रवलेला तोडगा असा :– 
 

१) अस्पृशयानंी, म सलमान अगर प्रिस्ती धमग न स्वीकारता, शीख धमग स्वीकारावा. त्या शीखधमग 
स्वीकाराला लहद महासभा पालठबा देईल. 

२) नवप्रशखाचंी नोंद अन सूप्रचत जातींमध्ये करावी. आप्रर्ण 
३) प रे्ण कराराप्रमारे्ण जे राजकीय हक्क अस्पृशयानंा देण्यात आलेले आहेत ते नवप्रशखानंी 

सावगजप्रनक प्रनवडर्ण कीत भाग घेऊन प्रमळवावते. 
 
डॉ. आंबेडकराचें लेखी प्रनवदेन असे होते :– 
 

“लहदंूकडून अस्पृशयाचंी सवांगीर्ण प्रगती घडवनू आर्णरे्ण हे अशक्य प्रदसत असल्याम ळे अस्पृशय 
लोक लहद धमग सोडून द सऱ्या धमात जाऊन आपली सवांगीर्ण प्रगती घडवनू आर्णण्यास उद्य क्त झालेले 
आहेत. लहदंूनी त्यानंा धमांतरापासून परावृत्त कररे्ण, हे त्याचं्याच प्रहताचे आहे. पर्ण हे करण्यास लहदू तयार 
होत नसतील तर त्यानंी अस्पृशयाचं्या धमांतराचा प्रवचार गंभीरपरे्ण कररे्ण जरूर आहे. कारर्ण या 
धमांतराम ळे भारत देश व लहदू समाज याचं्यावर जबरदस्त घातक पप्ररर्णाम होर्णार आहेत. लहदंूनी 
धमांतराला पालठबा द्यावा. अस्पृशय, नवा धमग स्थापन करर्णार नाहीत. सध्या जे धमग भारतात अर्वस्तत्वात 
आहेत त्यातं (१) इस्लाम, (२) प्रिश्चन, आप्रर्ण (३) शीख हे तीन धमग प्रम ख आहेत. यापंैकी ज्या धमात 
अस्पृशयानंा जास्तीत जास्त सवलती व फायदे प्रमळतील, तो धमग अस्पृशय स्वीकारतील. इस्लाम धमग 
देशाच्या कोनाकोपऱ्यातं पसरलेला आहे आप्रर्ण त्यातं गडगंज श्रीमतं आहेत की जे नवम सलमानासंाठी 
कोटी कोटी रुपये खचग करू शकतील. म सलमान, नवम सलमानानंा जादा राजकीय हक्कही देतील आप्रर्ण 
्यापार उदीम व नोकऱ्या या बाबतींतही ते सहाय्य करतील. तीच र्वस्थती प्रिस्ती समाजाची आहे. ते 
अस्पृशय समाजाला आपल्या धमात सवग सवलती देतील आप्रर्ण धमांतप्ररत अस्पृशयाचं्या प्रगतीला जोराची 
गती देतील. भारताबाहेरील देशातील प्रिस्ती लोकही अस्पृशयाचं्या प्रगतीसाठी कोप्रटकोटींनी पसेै खचग 
करतील. लहदी प्रिस्ती समाज नवधमांतप्ररत अस्पृशयानंा जादा राजकीय हक्कही देऊ शकतील. 
 

इस्लाम आप्रर्ण प्रिस्ती धमग याचं्या मानाने शीख धमग फारसा फायदेशीर प्रदसत नाही, प्रशखाचंी संख्या 
४० लक्ष आहे आप्रर्ण त्याचं्याकडे फारशी मोठी सपंत्ती नाही. शीख लोक नवधमांतप्ररत अस्पशृयानंा 
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सामाप्रजक, राजकीय आप्रर्ण आर्मथक प्रगतीच्या दृष्टीने फारसे साह्य करू शकर्णार नाहीत. असे असताही 
केवळ लहदंूच्या लहतावर आपर्ण प्रनखारे ठेव ू नयेत म्प्हर्णनू अस्पशृय लोक शीख धमग स्वीकारण्यास उंय क्त 
झालेले आहेत कारर्ण शीख झाल्याने अस्पृशय लोक लहदू संस्कृतीतच राहतात. इस्लाम लकवा प्रिस्ती धमग 
स्वीकारला तर अस्पशृय लोक लहदू संस्कृतीच्या कके्षतून दूर जातील. म्प्हर्णनू शीख धमाचा स्वीकार 
अस्पृशयानंी केला तर तो पप्ररर्णामी लहदंूना प्रहतावह होर्णार आहे. 
 

अस्पृशयानंी इस्लाम धमग स्वीकारला तर लहद स्थानात म सलमानाचंी संख्या द प्पट होईल. त्यानंी 
प्रिस्ती धमग स्वीकारला तर प्रिस्ती लोकाचंी संख्या स मारे ५ ते ६ कोटी होईल. अस्पृशय शीख झाले तर 
प्रशखाचंी सखं्या वाढेल आप्रर्ण राजकीय दृष्टीने या वाढलेल्या सखं्येचा पप्ररर्णाम इतर समाजाच्या राजकीय 
आकाक्षानंा पायबंद घालील. म्प्हर्णून लहदंूनी अस्पृशयाचं्या शीख धमग स्वीकारात जे राजकीय आप्रर्ण आप्रथक 
अडथळे येतील ते दूर करण्यास कंबर कसली पाप्रहजे. ज्या ज्या प्रातंात शीख आहेत तेथील प्रशखाचं्या 
यादीत नवप्रशखाचंी नोंद केली पाप्रहजे, आप्रर्ण जातीय प्रनवाड्याम ळे जे राजकीय हक्क अस्पृशयानंी प्रमळालेले 
आहेत ते त्यानंा शीख धमांत राहूनही प्रमळाले पाप्रहजेत, अशी लहदंूनी घोषर्णा केली पाप्रहजे. लहदंूनी मागर्णी 
मान्द्य केली तर प रे्ण करारात फारसा फेरफार करावा लागर्णार नाही. जे धमांतप्ररत अस्पृशय नाहीत ते आप्रर्ण 
धमांतप्ररत शीख या दोघानंाही प रे्ण करारातील जागा लढप्रवण्यास म भा राहील, असा प रे्ण करारात बदल 
करावा लागेल. हा म द्दा लहदूनी मान्द्य केला नाही तर त्यानंा राजकीय बखेड्याला तोंड द्याव ेलागेल, आप्रर्ण 
इतके करूनही त्यानंा करारातील अस्पृशयाचं्या जागा धमांतर न केलेल्या अस्पृशयासंाठी राखून ठेवता 
येर्णार नाहीत, याबद्दल लहदंूनी सावधानपर्णाने प्रवचार करावा. 

 
शीख धमग स्वीकारण्यासंबधंीचा तोडगा आप्रर्ण आंबेडकराचें लेखी प्रनवदेन याचं्या नकला डॉ. 

म ंज्यानंी रा. ब. एम्. सी. राजा, पंप्रडत मदन मोहन मालवीय, सी. राजगोपालाचारी आप्रर्ण म. गाधंी यानंा 
पाठवनू त्याचंी संमती मागप्रवली. पर्ण त्या चौघांनीही पसतंी दशगप्रवली नाही. राजा याचें म्प्हर्णरे्ण असे की या 
शीख धमग स्वीकार तोडग्याम ळे म सलमान नाराज होतील आप्रर्ण मग देशात मोठे पेचप्रसंग प्रनमार्ण होतील. 
या म्प्हर्णण्याला बाकीच्या प्रतघानंी पालठबा प्रदला. आम्प्हा ंअस्पृशयानंा आबंेडकर शळे्या व ग रे समजून द सऱ्या 
धमात नेत आहेत, हेच मला मान्द्य नाही असे राजाचें म्प्हर्णरे्ण होते. लहदंूनी अस्पृशयानंा जवळ कराव े व 
त्याच्या प्रगतीस सहाय्य कराव ेअसे ते म्प्हर्णाले. गाधंीजींचे मत असे की, अस्पृशयता प्रनवारर्ण हा लहदूचा धमग 
आहे व तो त्यानंी पाळलाच पाप्रहजे. धमांतर हे भयकंर आहे व त्याला माझा प्रवरोध आहे वगैरे. 

 
वरील सवग हप्रककत इरं्वग्लशमध्ये प्रप्रसद्ध झाली होती. ती अशी– 

 
‘The Munje – Ambedkar Correspondence, 

Re : Conversion of Depressed Classes. 
 

“Dr. Ambedkar’s views on the relative advantages to the Depressed Classes by 
embracing one religion or the other, the formula agreed upon between Dr. Ambedkar and Dr. 
B. S. Munje, Rao Bahadur M. C. Rajhas disagreement with the formula and endorsement of 
Rajha’s views by Mahatma Gandhi, Pandit Malaviya and Mr. C. Rajgopalachari are disclosed 
in the following correspondence released to the press for publicatlon.– 
 



 
अनुक्रमणिका 

Dr. Moonje’s Letter to Mr. Rajah 
 

Dr. Moonje wrote the following letter dated, (New Delhi) 30th June 1939 to Rao 
Bahadur M. C. Rajah :- 

 
On urgent calls from Bombay friends and also from Shreeman Seth Jugal Kishore Birla 

with the concurrence of Dr. Ambedkar, I had occasion to go to Bombay on the 18th instant. 
There Dr. Ambedkar had long conversation with me tor three days. Eventually a formula for 
amicable settlement of his revolt against Hinduism was drafted. Dr. Ambedkar entirely agrees 
with it. The formula is as follows :— 

 
If Dr. Ambedkar were to announce his decision that he and his followers are prepared 

to embrace Sikhism in preferance to Islam and Christianity and that he shall honestly and 
sincerely cooperate with the Hindus and the Sikhs in propagating their culture and in 
countering the muslim movement for drawing the depressed classes into the Muslim fold. the 
Hindu Mahasabha will be prepared in view of their having agreed to remain within the Hindu 
culture, to make an announcement that it will not object;– 
 
1)  To the conversion of the depressed classes to Sikhism. 
 
2)  To the inclusion of the neo-sikhs in the list of the scheduled castes; and 
 
3)  To the enjoyment by the depressed classes of the political rights of the Poona pact by 
free competition between the non-Sikhs and the Neo–Sikh depressed classes as provided 
for under the Poona pact. From Bombay I have come here just this morning for consultatian 
on it with formally putting it before friends and before the Hindu Mahasabha, for its 
consideration. I am trying to see Pandit Malaviyaji and if possible also H. H. The Maharaja of 
Patiyala. It is a very delicate matter. I have, therefore, to request you to kindly think over it and 
let me have your opinion in the matter. Until we decide one way or the other, the matter will 
be kept strictly private and confidential. 
 

I am enclosing also a copy of the statement of his case handed over to me, by Dr 
Ambedkar for your Persual. Please let me have your reply to my Nagpur address. 

 
Dr. Ambedkar’s Statement 

 
Dr. Ambedkar’s statement referred to in Dr. Moonje’s letter read (s) as follows;- 
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The Hindus cannot afford to be indiffereut to the movement of conversion which is 
gaining ground among the depressed classes. It would undoubtedly be the best thing from 
the standpoint of the Hindus the depressed classes were to be persuaded to drop idea of 
conversion But if that is not possible then the hindus must cohcern themselves with the next 
move which the depressed classes will take, because their move is bound to have serious 
consequences upon the destiny of the Hindus and the destiny of the country. If they cannot 
be persuaded to stay, the Hindus must help if they cannot lead them to embrace a faith which 
will be least harmful to the Hindus and to the country. 

 
It seems very unlikely that the depressed ceasses will formulate a new religion. Most 

probably they will embrace one of the existing faiths. At any rate, the Hindus can well proceed 
on that assumption. The first question is what is the faith that the depressed classes are likely 
to embraee? Obviously the one most advantageous to them. 
 
There are three faiths among which the depressed classes can choose 
 

1) Islam, 2) Christanity, 3) Sikhism. 
Comparing these three, Islam seems to give the depressed classes all that they need. 
Financially the resourees behind Islam are boundless. Socially the Mohamedans are spread all 
over India. There are Mohamedans in every province and they can take care of the new 
converts from the depressed classes and tender them all help. Politically the depressed 
classes will get all the rights which Mohgmedans are entitled to. Convertion to Islam does not 
involve loss to such political rights as the right to special representation in the legislature, right 
to services, etc. 
 

Christianity seems equally attractive. If Indian Christians are too small numerically to 
provide the financial recources necessary for the conversion of the depressed classes, the 
christian countries such as America and England will pour their immense resourecs if the 
depressed classes show their readiness to embrace Christianity. Socially the christian 
community is numerically too weak to render much support to the converts from the 
depressed classes, but Christianity has government behind it. Politically christianity, will give 
them the same rights which Islam gives. Like the Maslims, indian christians are also 
recognised by the constitution for special representation in the l gislatures and in the services. 
 

Compared to Christianity and Islam, Sikhism has few attractions. Being a small 
community of 40 lakhs, the Sikhs cannot provide the finance. Socially, they cannot be of 
much help to the depressed classes. They are confined to the Punjab, and as for the majority 
of the depressed classes the Sikhs can give them no social support. Politically, Sikhism is at a 
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positive disadvantage as compared with Islam or Christianity. Outside the Punjab, Sikhs are 
not recognized for special representation in the legislature and in the services. 

 
The second suggestion is, looking at these three altetrative faiths purely fror the 

standpoint of the Hindus, which is the best,– Islam, christianity or Sikhism, Obviously 
Sikhism is the best. If the depressed classes join Islam or Christianity they not only go out of 
the Hindu religion, but they go also out of the Hindu Culture. On the other hand, if they 
become Sikhs they remain Within the Hindu Culture. This is by no means a small advantage 
to the Hindus. 

 
What the consequences of conversion will be to the Country as a whole is well worth 

bearing in mind. Conversion to Islam or Christanity will denationalise the deprssed classes. If 
they go to Islam the number of Muslims will be doubled and the danger of muslim domination 
also becomes real. If they go to, Christianity, the numerical strength to christians becomes 5 
to 6 crores. It will help to strengthen the hold of the British on this country. On the other hand, 
if they embrace Sikhism they will not only harm but they will help the destiny of the country. 
They will not be denationalised. On the contrary, they will be a help in the political 
advancement of the country. Thus it is in the interest of the country that the depressed 
classes if they are to change their faith should go over to Sikhism. 

 
The third question is if it is in the interest of the Hindus that the depressed classes 

should go over to Sikhism, are the Hindus prepared to make Sikhism, as good an alternative 
to the depressed classes as Islam or Christianity is? If they are, then obviously they must try 
to remove the difficulties which lie in the way of Sikhism as compared with Islam and 
Christianity. The deficiencies are financial, social and political. The Hindus cannot help Sikhs 
to remove the social defficulty. But they can certainly help the sikhs to remove financial and 
political difficulties; Of these, it is most urgent to remove the political difficulty, because it 
might become an obstacle in the way of the Sikhs. 

 
The solution of the political difficulty is fortunately a very small matter. All that is 

necessary is to add to the list of scheduled castes in each province other than the Punjab, the 
word “sikh” as that of a person from the depressed classes who becomes a convert to 
sikhism will not lose his political rights, he would have had if he had remained a depressed 
class under the the communal award. Communities have been given the liberty to agree to 
any change in the award and the Government has bound itself to alter the award in 
accordance with the agreement. 

 
This change can, therefore, easily be brought about if the Hindus so desire by mutual 

agreement with the deprerred classas. This does not invove any radical change in the Poona 
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pact. It does not require any apportionment of any seats. The seats, assigned to the 
depressed classes under the Poona pact will remain the same. The only chenge that will be 
inroduced is that non- sikh and depressed classes who have gone to sikhism - will both be 
free to compete. It merely removes a disability to the depressed classes who become sikh. 

 
Those Hindus who oppose this suggestion must answer the following questions. 

 
(1)  The seats assigned to the depresed class under the Poona pact cannot come back to 
the Hindus. They will go to Muslim or Christians, if the depressed classes become Muslims or 
Christians. Because by conversion of the depressed classes the population of muslims or 
chrtistians increases, then the muslim & chritians are bound to ask for increased 
representation in the legislatures. Thus if these seats are to go why not allow these seats to 
the Sikhs? 
 
(2)  If under the constiution the D. C. can not lose his political rights by becoming a 
muslim or christian, why should a D. C. on becoming a sikh, be made to lose his political 
rights? This is placing premium on conversion to Islam and Christianity and a penalty on 
conversion to sikhism. This is driving the D. C. to the Muslim and christian folds. Is it in the 
interest of the Hindus to allow this to be so? 
 
(3)  It may be that the D. C. will not loose their politic I rights by becoming converts to 
sikhism, because even under the Poona pact the scheduled castes order - in - concil their 
right to special represantation is not made dependant upon their prefering the Hindu religion. 
Their representaion is made dependant upon their being member of certain castes or rribes. 
But why give the sikhs cause for complaint and create bad blood against tine Hindus? 
 
(4)  The proposal to add sikhs to the list of sheduled castes in the different provinces for 
political recognition cannot be said to be a strange proposal, On the other hand, not to give 
such a recognition would appear queer if sikhs in the Punjab can be recogrnised for political 
purpose, why should Sikhs in other provinces be not so recognised? If the D. C. of the 
Punjab can not lose their rights on becoming Sikhs why shuld of the fate of the D.C. in other 
provinces on becoming Sikhs be made different? 
 

Mr Raja’s Reply to Dr. Moonje. 
 

I have already expressed my view about Dr. Ambedkar’s proposal that the depressed 
classes should give up Hiduism and embrace some other religion. I make a distinction 
between coversion — which is a spiritual change and migration from one community to 
another for social, economic and political reasons. 
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Dear Dr. Moonje, you will excuse my saying that you view the whole problem of 
Depressed Classes, in view of Dr. Ambedkar’s proposal, as one of the communal migration 
and not as a religious problem. One would expect the president of the Hindu Maha Sabha to 
view it as a religious problem and not merely as a political problem, without even looking at it 
as a social and economic problem. One can understand your concern if as President of the 
Hindu Mahasabha you placed the spiritual welfare of the Depressed Classes first and for most 
and thought of the social and economic Welfare next and lastly thought of them as a political 
factor. Your solicitude for the place of the Depressed. Classes in the political scheme not only 
exposes the interested nature of your concern for these classes, but is like placing the cart 
before the horse. One would expect you as president of the Hindu Mahasabha to ameliorate 
the social condition of the Depressed classes by removing civic and social disabilities of these 
classes, not to speak of securing for them the right of Worship in Hindu temples on an equal 
fooing with other worshippers, and to further the Harijan movement started by Gandhiji all 
over the country. Instead of doing this, what is it that you are doing? You are dissecting the 
Depressed Classes and affiliating them religiously to the Sikhs while retaing them politically as 
Hindus. 

 
The whole thing seems to me not to be conceived in the interest of the Depressed 

classes but on the other hand to be planned in the communal interests of the Hindus and the 
Sikhs. We are not sheeps and cattle to be bartered away in this fashtion, driven from one 
political fold to another as a result of a bargain between the leaders of different communites. 
We want to remain as solid community moving of our own accord in the direction of progress 
and this we can best do by not throwing away our birth rights as Hindus but by remaining 
within Hinduism and changing it so as to make it more comfortable not only to our 
communities which are suffering from similar liabilities, though our hardships are greater and 
more palpable. It is not our purpose to weaken the Hindu community but to strenghthen it by 
reforming it from within. We do not wish to be pawns in the game of communal conflicts and 
competition. 

 
Your proposal involves of electoral fortunes of Hindus, Sikhs and Muslims. If you want 

us to shift religion from the Hindu fold, we shall have to choose religion between the Sikhs 
and the Muslims who are the bidders for our communal migration, wrongly called conversion. 
Why should we antagonise and stand arrayed against Muslims? They are our brothers as 
much as the Sikhs and the Hindus. If the Depressed Classes all to become Sikhs and call 
themselves Neo - Sikhs, it will create all over the India a Sikh - Hindu-Muslim problem, as in 
the Punjab, made move complicated by the fact that the so-acled Neo-Sikh belongs to the 
Depressed Class even among Sikhs. 
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This question of conversion or the communal migration as a move of the political 
chess board does not disturb us much in South India. We are content to work under the 
Poona Pact, partly as a separate electorate and partly with a joint electorate preserving our 
status with the Hindus both religiously and politically. I would therefore be no party even to 
the polit cal manipulations which are proposed in your letter. I would urge the Hindu 
Mahasabha to address itself to the task of making easy for the Depressed Classes to stay 
within Hiridism and Hindu Society instead of arranging for the ticket for entraining them to 
some far off destination. As the qnestian you raise is likely to rousealot of discussion. I reserve 
to myself the rignt to publish my reply when the occasion arises. 
 

Mahatma Gandhi’s Views 
 

Mahatma Gandi’s letter to Mr. Raja dated 26th July 1936:- 
 
‘I have no difficulty about giving general endorsement to your letter to Dr.Moonje. I do 

not at all understand Dr. Moonje’s or Dr. Ambedkar’s position. For me removal of 
untouchability stands on a footing all its own. It is to me a deeply religious question. The very 
existence of our religion depends on its voluntary removal by Savarna Hindu in the spirit of 
repentence. It can never be a question of barter to me. And I am glad you take nearly the 
same position that I do’ (The Annual Register, Vol. II, July - December 1936, page 276-279.) 

 
शीख धमग स्वीकारण्याकडे डॉ. आंबेडकराचंा बराच कल आहे, हे ओळखल्यानंतर म ंबईतील 

स प्रशप्रक्षत तरुर्ण शीख त्याचं्याशी प्रवचार प्रवप्रनमयासाठी राजगृहाकडे येऊ लागले. काही तरुर्ण शीख 
बाबासाहेबाचंी बॅग घेऊन त्याचं्याबरोबर फोटगमध्ये लॉ–कॉलेज अगर हायकोटग येथे जात व तेथून 
राजगृहाकडे संध्याकाळी येत असत. प्रो. वदेी हे रॉयल इर्वन्द्स्टटू्यट ऑफ सायन्द्स येथे नोकरीवर होते. ते 
बाबासाहेबाचं्या सहवासात असलेले मला अनेक वळेा प्रदसले होते. वृद्ध शीखही राजगृहाकडे येत असत. 
एका सधन वृद्ध प्रशखाने प्रच. यशवतं व प्रच. म क ं द (डॉ. आंबेडकराचा अन िम म लगा व प तण्या) यानंा 
अमृतसरला हवा पालटण्यासाठी व पंजाब य प्रन्हर्मसटीतून मपॅ्ररक पास होण्यासाठी नेण्याच्या प्रवचाराचंा 
कायगिम बाबासाहेबापं ढे ठेवला. त्याला बाबासाहेबानंी समंती प्रदली. ते्हा प्रच. यशवतं व प्रच. म क ं द हे दोघे 
१९४१ साली स मारे दीड मप्रहना अमृतसरला जाऊन राप्रहले; व म ंबईला परत आले. पंजाब य प्रन्हर्मसटीची 
मपॅ्ररक परीक्षा दोघेही उत्तीर्णग होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर त्यानंी परीके्षला बसण्याचा नाद सोडला. 

 
अप्रखल भारतीय लहद महासभेचे १८ व ेअप्रधवशेन लाहोर येथे २१ ते २३ ऑक्टोबर १९३६ ला भरले 

होते. अध्यक्ष श्री. शकंराचायग (डॉ. कूतगकोटी) होते. (The Indian Annual Register, Vol Ⅱ, July–
December 1936, Pages 253-261) 
 

अस्पृशयतेसंबधंी श्री शकंराचायग म्प्हर्णाले की, काही कारर्णाम ळे प्राचीन काळी अस्पृशयता लहदू 
समाजात उत्पन्न झाली. ती सध्याच्या पप्ररर्वस्थतीत अर्वस्तत्वात राहू देरे्ण सवगथैव अयोग्य आहे. यासंबधंी मी 
पूवी अनेकदा हा म द्दा सप्रमार्ण प्रसद्ध केलेला आहे. त्याची प नरावृत्ती करण्याची जरूरी नाही. अस्पशृयतेच्या 
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रूढीम ळे आम्प्ही लहदू, भारतातील उदात्त प्रशकवर्ण कीकडे डोळेझाक करीत आलेलो आहोत. ती प्रशकवर्ण ही 
की, धमाला तकग प्रनष्ठ पाया असला पाप्रहजे; द सऱ्याचे अधंान करर्ण हा धमग न्हे. शातंतामय काळात एक धमग 
असतो, तर अशातं काळात अगदी वगेळा धमग असला पाप्रहजे, जेथे तकाला गोष्टी पेलू शकत नाहीत तेथे 
धमगशास्त्राचंा आधार घेरे्ण जरूर आहे, असे आद्य शकंराचायग यानंी गीताभाष्ट्यात म्प्हटलेले आहे. मात्र 
शास्त्राधार अगदी आधंळेपर्णाने घेऊ नये. तो केवळ प्रथम पाऊल टाकण्यासाठीच घ्यावा. प्रत्येक 
पावलासाठी शास्त्राधार घेरे्ण मूखगपर्णाचे होईल. अशी प्रशकवर्ण बाजूला सारून आपर्ण लहदंूनी शास्त्राधाराचा 
एवढा बाऊ करून ठेवला की, त्याम ळे लहद समाजजीवन गप्रतमान होऊ शकले नाही. अस्पृशयता पाळरे्ण ही 
मानवी धमाला काळोखी आहे आप्रर्ण यासाठी अस्पशृय लोकाकंडे आपर्ण दयादृष्टीने पाप्रहले पाप्रहजे, हे मला 
मान्द्य नाही. आपर्ण अस्पृशयानंा मानवी हक्कापंासून दूर ठेवले, ही आपली चूक झाली आप्रर्ण ती चूक मान्द्य 
करून आप्रर्ण अस्पशृयाचंी क्षमा मागून आपर्ण त्यानंा जवळ घेतले पाप्रहजे. त्यानंा ‘हप्ररजन’ हे नाव देऊन 
आपर्ण त्यानंा दयेला पात्र असलेले प्रभकारी लोक, असे मानू लागलो आहोत. हे मला मान्द्य नाही! ‘डॉ. 
आंबेडकर हे एक खलप रुष आहेत आप्रर्ण ते आपल्या प्रवषारी भाषर्णानंी लहद -समाजात वैरभाव प्रनमार्ण करीत 
आहेत’ असे काही लहदू म्प्हर्णतात; मला ते मान्द्य नाही. उलट माझे असे मत आहे की, डॉ. आंबेडकरानंी 
आपल्या प्रचंड प्रयत्नानंी आप्रर्ण कायांनी अस्पृशय समाजाला जागे केले आप्रर्ण त्याचं्यात स्वाप्रभमान, दप्रलत 
जीवनाबद्दल लाज आप्रर्ण उन्नत जीवनाबद्दल प्रयत्न करण्याची प्रजद्द प्रनमार्ण करून आम्प्हा ं सवर्णग लहदूना 
नतमस्तक केलेले आहे. हे त्याचें आम्प्हावंर अगप्रर्णत उपकार आहेत. 
 

डॉ. आंबेडकरानंा आम्प्हा ं लहदंूच्या प्रनर्वष्ट्िय द बळेपर्णाची जार्णीव झाली, आप्रर्ण लहदू अस्पृशयाबंद्दल 
काही भरीव कायग करण्यास असमथग आहेत, हे पाहून ते धमांतरास उद्य क्त झालेले. आहेत. त्यानंी शीख धमग 
स्वीकारण्याची तयारी दाखप्रवलेली आहे, ती मला मान्द्य आहे. शीखधमग स्वीकारल्याने म सलमानाचंी मने 
संतप्त होतील, हे रावबहादूर राजाचें मत मला मान्द्य नाही. डॉ. आंबेडकराचं्या शीखधमग स्वीकाराला 
काहीना काही कारर्ण प ढे करून जे प्रवरोध करतात त्याचं्या मनात म सलमानाचंी भीती दडून बसलेली आहे, 
हे उघड आहे. अशा लोकाचंा प्रनषेध तीव्र भाषेत केला तर तो अस्थानी होर्णार नाही..... वगैरे. 

 
अप्रधवशेनाच्या द सऱ्या प्रदवशी (२२ ऑक्टोबर) प्रप्रतप्रनधींची प्रतप्रकटे संय क्त प्रांतातील 

लहद महासभेच्या प्रप्रतप्रनधींना देण्याचे स्थाप्रनक प ढाऱ्यानंी नाकारले. हे प्रप्रतप्रनधी, पंप्रडत मदनमोहन 
मालवीय याचं्या गटाचे होते. त्यातं पपं्रडत राधाकातं मालवीय आप्रर्ण इतर दोन प ढारी होते. त्या प्रप्रतप्रनधींना 
पे्रक्षकाचंी प्रतप्रकटे देण्यात आली. ते्हा त्यानंी ती घेण्याचे नाकारले. अप्रधवशेनाला स रुवात झाली ते्हा 
मंडपात आरडाओरड व ‘मालवीय लझदाबाद!’ अशा घोषर्णा स रू झाल्या. प्रप्रतप्रनधींनी एकमेकावंर आरोप 
केले व ख च्या फेकल्या. तेथे काही हस्तपप्रत्रका व प र्वस्तका वाटण्यात आल्या. हप्ररजन आप्रर्ण शीख धमांतर 
यानंा पालठबा देर्णारी डॉ. कूतगकोटी याचंी भपू्रमका महासभेच्या घटनेला धरून नाही व हे आम्प्हालंा पसंत 
नाही, असा प्रगल्ला या प्रप्रतप्रनधींनी केला व ते मंडप सोडून बाहेर पडले त्यातंील प्रम ख ्यक्ती म्प्हर्णजे, 
स्वागत मंडळाचे अध्यक्ष रायबहादूर रामशरर्णदास, रायबहादूर प्रबदासरर्ण आप्रर्ण प्रदवार्ण प्रकशनेप्रकशोर हे 
होते. त्यानंी नंतर डॉ. कूतगकोटींच्याप्रवरुद्ध पत्रक प्रप्रसद्ध केले. शीख, जैन, बौद्ध हे लहद धमाचेच भाग 
आहेत, आप्रर्ण एका भागातून द सऱ्या भागात जाण्यास क तगकोटींनी अस्पशृयानंा उते्तजन प्रदले, हे 
लहद महासभेच्या घटनेप्रवरुद्ध आहे, अशी त्यानंी आपली भपू्रमका सदर पत्रकात माडंली. 

 
अप्रधवशेनात अस्पशृयता प्रनवारर्णावर (‘The Sabha further reaffirmed its faith that 

untouchability is not regarded as part of the Hindu religion or social system’ - p. 260) आप्रर्ण 
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जाप्रतभेद नष्ट करण्यावर (p. 260) ठराव मंजूर करण्यात आले. हप्ररजनासंबधंीचा ठराव होप्रशयारपूरचे 
प्रप्रर्वन्द्सपाल देवीचंद यानंी माडंला. प ण्याचे प्रप्रतप्रनधी श्री. राजभोज हे या ठरावावर बोलताना डॉ. 
आंबेडकरावर टीका करू लागले ते्हा अध्यक्षानंी त्यानंा स चप्रवले की, मी वैयर्वक्तक टीका सहन करर्णार 
नाही. 

 
लाहोर येथील ग रुलसग सभेतफे प्रशखानंी डॉ. कूतगकोटी यांना मंडपातच मानपत्र प्रदले! प्रशखानंी 

अशी तळमळ ्यक्त केली की, अस्पृशय लोक लहद धमात रहाण्यास तयार होतील तर ठीकच होईल! पर्ण ते 
धमांतर करर्णार असतील तर त्यानंा इस्लाम अगर प्रिस्ती धमाकडे जाऊ देऊ नका. त्यानंा शीख धमाकडे 
वळवण्यास सहाय्य करा, अशी मानपत्रात डॉ. कूतगकोटी यानंा प्रशखानंी प्रवनंती केली. वरील वर्णगन केलेली 
हप्रककत प्रप्रसद्ध झाली होती ती अशी– 
 

The All India Hindu Mahasabha 
 

18th. Session, - Lahore - 21st. to 23rd, October 1936 
 
(The Indian Annual Register, Vol Ⅱ, July – December 1936, pages 253-261 ) 
 
The following are extracts from the Presidential Address by Shri Sankaracharya (Dr. 

Kurtkoti)– 
 

The Untouchables 
 

‘It is not possible for me to deal with all these evil practices But I cannot shut my eyes 
to the question of the so-called untouchables, a most burning question. My sympathies 
always go with this poor class of our own people who have suffered wrong at our hands in the 
name of religion for a long time. No logic can support it, no sense of humanity can toterate it. 
There should be no hasitation on our part to do away with the evil without the least delay. 

 
I neither wish to waste my breath nor your precious time on proving that untouchability 

has no earthly reason to exist today, when the causes and conditions that (p. 256) at one 
time may have given rise to it are wholly absent. I have proved this to the hilt on many 
previous occasions as also at the last session of the Mahasabha held at Poona. The small 
and ever – dwindling coterie which still persists in the practice of untochability is so ignorant 
as to have become blind to such noble teachings as the one in Mahabharat which says – 

 
‘Religion must have a rational grounding. It does not mean doing what others do. 

While peaceful times need one religion, troubled times need quite a different one.” Again the 
great Shankaracharya himself has said in his ‘Gita Bhashya, that the scriptures are to be 
depended opon only in matters which cannot be penetrated by reason. Thus, for example, 
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says the Acharya, even if a hundred scripural authorities were to say that fire is cool and 
without light it cannot be taken as the truth. The Shastras are not to be blindly followed to the 
last word but they are to be used only as a starting ground. This dependency of blindly 
following the scriptures is common to the followers of all faiths and hence quarrels on trivial 
matters always arise. What an irony that even when such are the views of the great Acharya 
to whom we owe our existance today and when the people are clamouring for something 
more inovigorating and broadening than that the shastras are in a position to give today, 
some of us should still be stulifying themselves in the now stagnant pool of the Shastras! 

 
I do not hold the view as some do that the practice of untouchability revolts against 

humanitarianism, that we must take pity on the unfortunate untouchables and that we should 
concede to them their due rights in the charitable mood. Pity and charity in any form are 
destable to me, I stand for the removal of untouchability not because I pity the 
untouchables’lot but because it is the untouchables right. It is hence that the term Harijan is 
not agreeable to me because it connotes charity and pity. Moreover a mere change in 
terminology is not going to solve the problem. It is some times said that Dr. Ambedkar is the 
villain of the peace and it is he who by his-‘wonto’n speeches creates arimosities. On the 
contrary, I should say that we should be all grateful to him for his ceaseless and brave efforts 
in arousing the untouchable masses and creatiug within them a deep sense of shame for the 
humiliation and sufferings they have been undergoing and preparing them to wipe off the dirty 
tar with which they have been besmeared so far. We must also admit that we owe even our 
own eye-opening and manawakening in this matter to Dr. Ambedkar’s militant attitude. 

 
I now come to the most pertinant question which is hanging before the Hindu 

community and that is, should the untouchables change over to Sikhism. I must emphatically 
say that those who wish to, should be allowed to join that sect..... I cannot help noting here 
with regret that one of the reasons given by Rao Bahadur Rajah in rejecting the Ambedkar-
Moonje formula, namely that it would antagonise the Muslims against the untouchables, 
came to me an unpleasent surprise. Does it not reveal a pusillaminons attitude? Does it not 
show that all the tall talk about no barter of religion is mere eyewash and that what is really at 
the bottom of the opposition to the formula is the fear of Muslims? Can any words be 
sufficient to condemn such poltroonery? (P. 257) 
 

Proceedings and Resolutions 
 

Second Day - 22nd October 1936; U. P. Delegates not admitted. 
 
There was a sensation at the Mahasabha Session this morning when local organisers 

refused delegates’ tikets to the members of the United Provinces Sabha (Which is recognised 
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by Pandit Malviya) including Pandit Radhakant Malaviya and two others. They were offered 
admission as visitors, but the latter refused to attend in that capacity and went away in 
protest. 

 
At the time of the commencement of the session a scuffle ensued in a corner of the 

Pandal from where shouts of “Malaviya Zindabad” were heard. Rival groups were seen to lift 
chairs to throw them at each other. 

 
According to one version of the incident, the cries of “Malaviya Zindabad” were 

resented by the opponents. According to another version, distribution of pamphlets led to the 
fight. Later constables (a large posse of whom were present in the premises) were seen 
sitting in the midst of visitors and even delegates. 

 
Protesting against certain expressions in the presidential address, particularly relating 

to Harijans and their suggested conversion to Sikhism, some members of the (page 259) 
Mahasabha, the most prominent of whom being Rai Bahadur Ramsarandas, Chairman of the 
Reception Committee, Rai Bahadur Bindasaran and Diwan Kishenkishore announced their 
withdrawal from futher sittings of the conference. They latter issued a statement declaring 
that the President was not right in preaching from the Mahasabha Platform for or against 
different sects of Hinduism. 

 
The seceeders were Sanatanists, who objected to Dr. Kurtkoti’s interpretation of the 

Shastras and Sanatan Dharma and dictum that for harijans to embrace Sikhism was no 
conversion. Prior to the commencement of the session, their spokesmen were closeted with 
Dr. Kurtkoti for several hours and requested him to delete the reference to conversion. But 
the President, it was understood, offered to withdraw from the session rather than supress 
his convictions. 

 
In announcing their withdrawal from further sittings of the Mahasabha session, 

sanatanist leaders declared that they had explained to the President the genesis of the 
organisation of the Mahasabha viz., that it was to be and to act as a body which, without 
interfering with or disturbing the tendencies of any section of the Hindu community – ‘in 
which we wel-come Sikhs, Jains and Bundhists’ – was to protect their interests as 
representing as a whole an this had been the guiding principle of Hindu Mahasabha hitherto. 
Conversion or preaching conversion from one section into another had never been permitted 
to come within the scope of the Mahasabha’s work much less could that be advocated from 
the platform of the Sabha’s annual gathering like the present one. 
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The resolution on Harijans was moved by Principal Devichand of Hoshiarpur. Mr. 
Rajbhoj proceeded to criticise Dr. Ambedkar, but was checked by the President, who said he 
would not allow any personal remarks. 

 
A feature of the session was the interest evinced in it by sikhs. The Gurusingh sabha 

presented an address to Dr. Kurtkoti at an open session, stating that if harijans wished to stay 
where thay were, it was well and good. 

 
Sikhs, in the course of their address said,” If the depressed classes choose to remain 

where thay are, we are perfectly satisfied, but if they cannot be persuaded to remain where 
they are, then we expect that yon will see them join the Sikh religion, which, in aloofness of its 
ideals and in feelings of brotherhood and equality occupies a unique position. We beseech 
you to save the depressed classes from embracing either Christianity or Islam, for we cannot 
tolerate the idea of their adopting any foreign religion.’ (The Indian Annual Reqister, Vol. Ⅱ, 
July December 1936, PP. 251–261) 
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प्रकरि ९ वे 
 

धमांतराची चळवळ 
 

शीख धमाचा णवचार 
 

धमांतराची घोषर्णा केल्यानंतर बाबासाहेबाचं्या बंगल्यावर, राजगृहावर प्रिस्ती, म सलमान, बौद्ध व 
शीख धमांच्या लोकाचंी रीघ लागली. बाबासाहेबानंी आपला धमग स्वीकारावा म्प्हर्णून ते आपापल्या धमाची 
थोरवी त्याचं्याप ढे माडूं लागले. आपापल्या धमाचे धार्ममक वाङमयही आर्णून देऊ लागले. अस्पशृयानंी 
आपला धमग स्वीकारला तर आपर्ण त्यानंा संपूर्णग समतेने वागवू, त्याचं्याशी रोटीबटेी ्यवहार करू आप्रर्ण 
त्याचं्या प्रशक्षर्णासाठीच न्हे तर औद्योप्रगक व ्यापारप्रवषयक बाबतींतही सहाय्य करू, असे ते 
बाबासाहेबानंा सागंू लागले. बाबासाहेब या लोकाशंी सवग दृप्रटष्ट्कोनातूंन प्रवचारप्रवप्रनमय करीत. आपर्ण जो 
धमग स्वीकारू तो लढाऊ वृत्तीचा आप्रर्ण समाजाच्या नैप्रतक उन्नतीला पोषक असला पाप्रहजे. असा त्यानंी या 
सवग लोकानंा आपला मनोदय कळप्रवला. सवग धमातील आधारभतू साप्रहत्य व त्यावरील समीक्षा याचंा त्यानंी 
कसून अभ्यास चालप्रवला होता. लहद धमाच्या तत्त्वज्ञानात वाढलेल्या व त्या तत्त्वज्ञानाने वढेलेल्या 
अस्पृशयानंा बरोबर घेऊन त्यानंा धमांतर करायचे होते. या साऱ्याचंा प्रवचार करता, त्याचंा शीख धमाकडे 
कल होऊ लागला. कारर्ण शीख धमाचा इप्रतहास वीरवृत्तीला व समाजोप्रनतीला पोषक आहे, असे त्यानंा 
वाटू लागले. त्यातंील काही आचार आप्रर्ण प्रवधी याचं्यात स धारर्णा केल्या तर शीख धमग अस्पृशयानंा 
स्वीकारण्यास योग्य होईल, असे त्यानंी शीख प ढाऱ्यानंा सापं्रगतले. या स धारर्णापंैकी एक स धारर्णा म्प्हर्णजे 
धमांतप्ररत अस्पशृयानंा केस व दाढी राखण्याची सक्ती नसावी. शीख प ढाऱ्यानंी सापं्रगतले की, हे पाचं 
ककार (केस, कंगर्ण, प्रकरपान, कंगवा व कच) पाळलेच पाप्रहजेत; कारर्ण ते वरवर पाहार्णाऱ्याला बाह्य 
उपाधी वाटल्या, तरी त्याचंी बैठक आध्यार्वत्मक तत्त्वावर उभारलेली आहे आप्रर्ण हे ककार जर नष्ट केले, 
तर धमांचा प्रम ख पायाच खर्णून काढल्यासारखे होईल. या पाच ककार गोष्टी ‘शीख, परमेश्वर व ग रू यानंा 
साक्ष ठेवनू पाळतात. व त्यातंील प्रनष्ठेवर प्रशखाचें आध्यार्वत्मक बळ वृलद्धगत होत जाते. हा प्रशखाचंा ख लासा 
ऐकून बाबासाहेबानंी त्याबद्दल फारसा आग्रह धरला नाही. कारर्ण त्यानंा शीख धमाची ऐप्रतहाप्रसक भपू्रमका 
अत्यंत तेजस्वी वाटली आप्रर्ण त्याम ळे त्याचंा तो धमग स्वीकारण्याकडे मनाचा कल होऊ लागला. 
 

शीख धमाची ऐप्रतहाप्रसक भपू्रमका बाबासाहेबानंा प्रद्य व भ्य आप्रर्ण म्प्हर्णून अत्यंत आकषगक 
वाटली. प्रतचा थोडक्यात इप्रतहास मी खाली देत आहे. 

 
महमद–प्रबन–काप्रसम याने लसधवर इ. स. ६७२ साली स्वारी करून तो प्रातं आपल्या ताब्यात 

आर्णला. गझनीचा महमद (९७१ ते १०३०) याने उत्तर भारतावर इ. स., १००१ मध्ये स्वारी केली. त्यानंतर 
घोरी, त घलक, सूर, लोदी आप्रर्ण मोंगल यानंी उत्तर भारतावर स्वाऱ्या केल्या. मोंगलानी आपले राज्य 
भारतात स रू केले. त्याचंी राजधानी प्रदल्ली. १५२६ सालापासून उत्तर भारतात मोंगल अम्प्मल स रू झाला. 
त्यानंतर मोंगलानंी आपला राज्यप्रवस्तार दप्रक्षर्ण भारतात केला. ६७२ ते १५०० च्या काळात म सलमानानंी 
लाखो लहदू, बौद्ध, व जैन धमीय लोकानंा आपल्या इस्लामी धमात ओढले. त्यातं बह संख्य धमांतप्ररत लोक 
अस्पृशय वगातील होते. एका हातात तलवार व द सऱ्या हातात क रार्ण घेऊन म सलमानानंी कोट्यवधी 
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भारतीयानंा म सलमान केले. या धमांतप्ररत म सलमानाचं्या वशंजानंीच १५ ऑगस्ट १९४७ ला पाप्रकस्तान 
प्रनमार्ण केले. 

 
इस्लामी धमांतरासाठी म सलमानानंी भारतीय जनतेशी जे िूर वतगन केले त्याबद्दल ज्या लोकानंा 

घृर्णा उत्पन्न झाली त्यापकैी श्री नानक हे एक होते. त्याचंा जन्द्म तालवडंी राई बोई या गावी १५ एप्रप्रल 
१४६९ ला झाला. हे गाव लाहोरपासून स मारे ४० मलै आहे. त्याचें काही वषांनी नानकानासाहेब असे 
नामातंर झाले. त्याचें वडील श्री. कलीगानदास बेदी; ते त्या गावचे क लकर्णी (मेहता) होते. त्याचंी पत्नी 
‘तृप्ता’ या होत. लहदू पंप्रडत आप्रर्ण म सलमान म ल्ला याचं्याजवळ नानक याचें प्रशक्षर्ण झाले. ऐप्रहक 
्यवहारापेक्षा धाप्रमिंक गोष्टीकडे त्याचंा ओढा लहानपर्णापासून होता. याचंा प्रववाह श्री. स लखर्णी 
(स लक्षर्णी) याचं्या बरोबर झाला. पर्ण त्याचें लक्ष ससंारात न्हते. लहदू व इस्लामी धमाचे प्रशक्षर्ण 
घेतल्यानंतर त्यानंी परमेश्वर, भर्वक्तमागग, मोक्ष वगैरे बाबीसंबंधी सूक्ष्म प्रवचार केला. ते्हा त्यानंा असे प्रदसून 
आले की, परमेश्वर एकच आहे; पर्ण प्रनरप्रनराळ्या धमाचे लोक त्याला प्रनरप्रनराळी नाव े देऊन त्याची 
पूजाअचा प्रनरप्रनराळ्या तऱ्हेने करतात. एका धमातील लोकानंा त च्छ लेखरे्ण, त्याचंा छळ कररे्ण, त्यानंा 
आपल्या धमात सक्तीने घेरे्ण, हे चूक आहे. जगातील सवग मानव हे एकाच परमेश्वराची म ले व ते परस्पराचें 
बंधू होत, हा बधं भाव लक्षात घेऊन सवग धमीय वागू लागले तर जगात दे्वष, वैर, कलह राहर्णार नाहीत; 
जगात प्रवश्वबधं त्वाचे व शातंतेचे साम्राज्य येईल. अशा प्रवचारसरर्णीने भारल्याम ळे ती प्रवचारसरर्णी भारतात 
प्रसृत करण्यासाठी त्यानंी भारताच्या सविं प्रम ख भागात दौरा काढला. त्याचं्याबरोबर लहदू धमाचे सतं व 
म सलमान धमाचे फकीर होते. मथ रा, काशी, जगन्नाथप री, मलबार, कोकर्ण, म ंबई, राजस्थान, (प्रसलोन) 
लंका, लडाख, नेपाळ, मक्का, मप्रदना वगैरे प्रठकार्णी जाऊन तेथील लोकानंा त्यानंी उपदेश केला आप्रर्ण 
आपले मठ स्थापन केले. (A History of the Sikhs, Volume Ⅰ 1469—1839, Pages 29-35) by 
Khushwant Singh; and Guru Nanak and his mission, Pages 14-15, by Teja Singh.) 

 
नानक याचंा पोषाख लहदू व म सलमान याचं्या संप्रमश्र पद्धतीचा होता. तो पाहून लोक त्यानंा 

प्रवचारीत “त म्प्ही लहदू की भ सलमान? त मची जात कोर्णती?” अशा प्रशनाबंद्दल नानक लोकावंर रागावनू 
उत्तर देत की, “पोषाखात व जातीत परमेश्वर नसतो. तो सवगत्र आहे. त मच्यातं आहे, माझ्यात आहे, लहदंूत 
आहे, म सलमानातं आहे. पर्ण तसे पाहण्याची त म्प्हालंा दृष्टी नाही. ती दृष्टी त म्प्हातं यावी, आप्रर्ण त म्प्ही 
ईश्वरमय ्हाव,े जातीमय व पोषाखमय राहू नये, म्प्हर्णून मी प्रवचने देत प्रफरत आहे. त म्प्ही ईश्वरमय ्हा, 
सवांबद्दल बंध भाव ठेवा, ईश्वराची मनोमन प्राथगना करा, व मोक्ष प्रमळवा!” अशा उत्तरानंी पृच्छक गप्प बसत. 

 
ईश्वराचे लचतन व नामस्मरर्ण करीत असताना नानक यानंा जी दृशये प्रदसत व ज्या सदृभावना 

मनात उत्पन्न होत, त्यानंा त्यानंी अक्षरबद्ध करुन ठेवले. ही अक्षरबद्ध स्तोते्र प ढे एकत्र करुन प्रलहून 
काढली. त्या गं्रथाला प ढे आप्रदगं्रथ लकवा गं्रथसाहेब हे नाव प्रमळाले. हा गं्रथ प्रशखाचंा परमपप्रवत्र धार्ममक 
गं्रथ होय. या गं्रथातील स्तोत्रातं नानक यानंी परमेश्वराला राम, हरी, गोलवद, हप्ररम रारी व रहीम या लहदू व 
म सलमानी नावानंी आळप्रवलेले आहे. आपर्ण परमेश्वराचे पाईक आहोत आप्रर्ण मानवानंा सन्द्मागग 
दाखप्रवर्णारा प्रशक्षक व ग रू आहोत, असे ते लोकानंा प्रवचनातं सागंत. ‘मी परमेश्वराचा दूत नाही’ असेही ते 
सागंत असत. परमेश्वर प्रनराकार, प्रनरामय, अवर्णगनीय आप्रर्ण सवग सत्ताप्रधप्रष्ठत आहे, तो मायाळू व कृपावतं 
आहे. द ष्टपर्णा, दापं्रभकपर्णा, खोटेपर्णा, वैर, तंटेबखेडे, जाप्रतभेद, इत्यादी अमंगल भावना आपल्या 
अंतःकरर्णातून व मनातून नष्ट करण्यासाठी परमेश्वराचे भजन, पूजन व मनन करीत रहाव;े म्प्हर्णजे मागंल्य, 
भक्ती, बंध भाव इत्यादी पप्रवत्र भावना अंतःकरर्णात व मनात रुजतील, अशा प्रकारची प्रवचने नानक करीत 
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असत. परमेश्वर अवतार घेतो, या प्रसद्धातंावर त्याचंा प्रवश्वास न्हता. (A History of the Sikhs, Volume 
Ⅰ, Page 36-38) 

 
नानक याचंी प्रवचने ऐकून हजारो लहदू व म सलमान त्याचें प्रशष्ट्य झाले. या प्रशष्ट्याचं्या समूहाला 

‘सत्संग’ हे नाव त्यानंी प्रदले. ‘सत्संग’ म्प्हर्णजे सज्नाचंी सोबत आप्रर्ण सज्न म्प्हर्णजे सत्प्रवृत्तीचे लोक. 
आपर्ण नानक ग रूचे प्रशष्ट्य सदैव सत्प्रवृत्तीचेच लोक म्प्हर्णनू राप्रहलो तर आपल्या जीप्रवताचे आप्रर्ण समाजाचे 
कल्यार्ण होईल, ही थोर भावना या प्रशष्ट्याचं्या मनात पूर्णगपरे्ण लबबली, म्प्हर्णूनच या धमाचा प्रसार त्यानंी उत्तर 
भारतात लौकर केला आप्रर्ण दप्रक्षर्ण भारतातही थोडासा केला. (प्रकता, पा. ४८) ज्या लहदू, म सलमानानंी 
शीख धमाचा स्वीकार केला त्यानंी आपापल्या धमातील पूजाअचांचे प्रवधी, स्तोते्र, इत्यादी सोडून प्रदली 
आप्रर्ण ग रू नानकाने पंजाबी भाषेत जी स्तोते्र रचली होती ती म्प्हर्णण्याचा प्रघात स रू केला. शीख धमाचा 
स्वीकार केलेल्या लहदंूत व म सलमानातं दोन वगग होते. ते उच्च दजाचे व जातींचे, आप्रर्ण नीच दजाचे व 
जातींचे. ते परस्पराशंी वागताना पूवगससं्काराचें गाठोडे टाकून द्यायला तयार न्हते. म्प्हर्णून उच्च जातीतले 
शीख नीच जातीतील प्रशखाशी आपलेपर्णाने वागत नसत. हीच पप्ररर्वस्थती धमांतप्ररत म सलमानाबंद्दलही 
होती. ही दृशये पाहून नानक ग रूला वाईट वाटले. आपल्या प्रशष्ट्याचं्या मनातंील हे वैग ण्य नष्ट केले पाप्रहजे. 
तरच आपल्या धमाला बळकटी येईल, नाहीतर आपला धमग लहद धमाप्रमारे्ण जाप्रतभेदाच्या भक्ष्यस्थानी 
पडेल. यावर उपाय योजना जी केली ती ही की, सवग प्रशष्ट्यानंी एका पंक्तीत बसाव ेआप्रर्ण सवांनी सहभोजन 
कराव.े ही योजना नानक ग रूने अमलात आर्णली. ती योजना म्प्हर्णजे ‘लंगर.’ ‘लंगर प्रथम’ ‘कतारपूर’ येथे 
अमलात आले. सवग प्रशष्ट्याचंा स्वयंपाक एकत्र कररे्ण आप्रर्ण तो सवांना ग रुप्रसाद म्प्हर्णून एकाच पंक्तीत 
वाढरे्ण ही लंगरची पद्धत प्रशष्ट्यानंा आवडली. काहंीना आवडली नाही ज्यानंा आवडली नाही, त्या प्रशष्ट्याशंी 
य र्वक्तवाद करून ग रुने त्याचंी मनें ‘लंगर’ ला अन कूल केली. ही पद्धत इतर प्रठकार्णीही फैलावली आप्रर्ण 
थोड्याच प्रदवसात ही ‘लंगर’ पद्धत शीख धमाचे एक अगं बनली. शीख धमग स्वीकारलेले पूवाश्रमीचे लहदू 
परस्परानंा भेटले की ‘नमस्ते’ म्प्हर्णत व म सलमान ‘सलाम अले क म’ म्प्हर्णत असत. नानक ग रूने या 
सवांना ‘सप्तकरतार’ (खार प्रनमाता) या नमस्कार पद्धतीची वप्रहवाट करण्यास सापं्रगतले आप्रर्ण तशी ती 
प्रथा चालू केली. पूवग धमातील अप्रनष्ट संस्कारापासून म क्त करून आपल्या प्रशष्ट्यानंा सेवाभावी व भ्रातृभावी 
मागावर आर्णनू ग रू नानकाने त्याचं्या जीवनात िातंी केली. (प्रकत्ता पा. ४८) शीख धमात एकंदर दहा ग रू 
होऊन गेले. 
 
१)  पप्रहले ग रू नानक (जन्द्म १५–४–१४६९ वैशाख श .३, संवत १५२६, मृत्य  २३–९–१५३९) त्याचा 
म लगा ‘चंद’ याला ग रुपद देण्यात याव,े असे काही प्रशष्ट्य नानक यानंा वळेोवळेी स चवीत असत; पर्ण ग रूने 
आपला सत्प्रवृत्तीचा आप्रर्ण भर्वक्तमागी प्रशष्ट्य ‘लेहना’ याला ग रुपदासाठी प्रनवडले. ग रु नानक यानंी त्याला 
‘अंगद’ हे नाव देऊन त्याची प्रनवड जाहीर समारंभात प्रशष्ट्यानंा सापं्रगतली. ग रू नानक याचें देहावसान २३ 
सटेंबर १५३९ ला झाल्यानंतर अंगद हे द सऱ्या िमाकंाचे ग रू गादीवर आले. (प्रकत्ता, पान ५३) 
 
२)  अगंद गुरू (१५०४–१५४२) यानंी ग रुपद १३ वष े(१५३९–१५५२) भषूप्रवले. त्यानंी कतारपूर येथे 
चालू असलेली लंगरची योजना ्यवर्वस्थतपरे्ण नावारूपास आर्णली आप्रर्ण श्री. नानक ग रूच्या वचनाच्या 
प स्त्या तयार करून त्या प्रनरप्रनराळ्या प्रठकार्णी पाठवनू प्रदल्या. त्या प्रठकार्णचे शीख त्या वचनाचंा उपयोग 
प्राथगनेच्या व कीतगनाच्या वळेी करू लागले. ‘ग रू नानक’ यानंी आपल्या धमाला अन रूप प्रलपी शोधून 
काढण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रलपीतील ३५ अक्षरे घेऊन आप्रर्ण उत्तर भारतातील प्रनरप्रनराळ्या भाषेतील 
काही अक्षरे घेऊन एक सपूंर्णग वगेळी प्रलपी तयार केली. प्रतला अंगदानंी ‘ग रुम खी’ (ग रूच्या म खातून तयार 
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झालेली) हे नाव प्रदले. याच प्रलपीतून प ढील काळात शीख धमाचे गं्रथ प्रलप्रहण्यात आले. अंगद यानंा प त्र 
होते. पर्ण त्यानंा गादीवर बसण्याचा अप्रधकार अंगदानंी प्रदला नाही. त्याचंा वृद्ध भक्त आप्रर्ण प्रशष्ट्य 
‘अमरदास’ याचंी त्यानंी ग रू म्प्हर्णून प्रनवड केली. (ख शवतंलसग : पाने ४९–५२) 
 
३)  अमरदास :– (जन्द्म १४५२ – १४७९ – १५७४) हे अत्यंत साध वृत्तीचे आप्रर्ण भर्वक्तप्रनष्ठ होते. 
ग रुपदी (१५५२) आल्याबरोबर त्यानंी लंगरची ्यवस्था अत्यंत कसोशीने चालू ठेवली. कोर्णी शीख त्याचं्या 
दशगनाथग आला की, त्याला प्रम आपल्याजवळ असलेल्या प्रशष्ट्याचं्या बरोबर जेवावयास लावीत व मग त्याला 
दशगन देत व उपदेश करीत. लहदू व म सलमान सतंाचंी वचने व का्ये व त्या धमांचे गं्रथ, यातंील उत्तमोत्तम 
भाग घेऊन त्यानंा नानक व अगंद ग रंूची वचने याचं्या शजेारी स्थान देऊन, ग रुम खीतून वाङ मयीन लेखन 
केले. तेच शीख धमाचे आद्य वाङमय होऊन बसले. प ढील काळात त्यात नवी भर वळेोवळेी पडत गेली. 
अमरदास याचं्या सोज्  वळ कीतीचे पडसाद अकबर बादशाह याचं्या कानावंर गेले. ते्हा बादशहाने असे 
ठरप्रवले की, अमरदास यानंा त्याचं्या कामासाठी दान द्याव.े पर्ण ते दान स्वीकारण्याचे अमरदासानंी 
सप्रवनय नाकारले. ते्हा अकबर बादशहाने ते अमरदासाच्या म लीच्या लग्नाच्यावळेी प्रतला कन्द्यादान 
म्प्हर्णून प्रदले. ते दान म्प्हर्णजे काही खेड्याचं्या शतेसाऱ्याची रक्कम. हे दान त्या म लीला वशंपरपरेने 
प्रमळण्याच्या हक्काचंी सनद बादशहाने प्रलहून प्रदली. 
 

शीख धमाचा स्वीकार करण्यासाठी लहदू व म सलमान समाजातंील हजारो स्त्रीप रुष येऊ लागले, 
ते्हा शीख धमाची लोकसखं्या खेड्यातूंन व शहरातूंन वाढू लागली. त्याचं्या धार्ममक व आध्यार्वत्मक 
प्रगतीची सवग प्रकारची ्यवस्था ्हावी म्प्हर्णनू अमरदासांनी प्रम ख प्रठकार्णी ग रुमंप्रदरे (मंजी) बाधंली व 
त्यावंर ्यवस्थापक (मसंद) नेमले. अमरदासच्या भर्वक्तसामथ्याम ळे हजारो लहदू व म सलमान आपापले 
धमग सोडून शीख धमात येऊ लागले. ते्हा लहदू धमगग रू व म सलमान म ल्ला मौलवी यानंा वाटू लागले की, 
ही आपल्या धमाला जी गळती लागलेली आहे ती बदं केली नाही तर आपला धमग नष्ट होर्णार. त्यानंी 
अमरदास व त्याचें प्रशष्ट्य याचंा छळ करण्यास स रवात केली. अकबर बादशहावर आपले वजन खचग करून 
अमरदासाचे कायग बंद पाडण्याच्या खटपटी केल्या. परंत  अकबर बादशाहाने तसे काही केले नाही. याम ळे 
शीख धमाचा प्रसार चोहोकडे झट्यापाने होतच राप्रहला. ही पप्ररर्वस्थती काही प्रदवस प्रटकली. िाह्मर्ण व 
म ल्ला मौलवी यानंी शीख लोकानंा छळण्याचे सत्र स रू केले. पर्ण त्याला प्रशखांनी दाद प्रदली नाही. शकेडो 
प्रशखानंी आत्मबप्रलदान केले, पर्ण शीखधमग सोडला नाही. अमरदास यानंी आपल्या एकाही म लाला 
ग रुपदासाठी पसंत केले नाही. खत्री (क्षप्रत्रय) जातीत सोधी म्प्हर्णून उपजात होती. त्या उपजातीतील 
एकाने शीख धमग स्वीकारून ग रुसेवचेे व्रत स्वीकारले. तो ग रुगृही राहत होता. प ढे ग रूने त्याला आपला 
जावई केला. पर्ण जावयाने आपल्यासाठी ग रुगृहात खास काही स्थान प्रनमार्ण करण्याचे कधीच मनात 
आर्णले नाही. ग रुसेवा व धार्ममक प्रनष्ठा याम ळे तो सवांना आदरर्णीय झाला. अमरदासानंी त्याचीच 
ग रुपदासाठी प्रनवड केली व त्याचे ‘रामदास’ हे नामाप्रभधान केले. (ख शवतंलसग पान ५६–५२) याचं्या 
लग्नात अकबराने त्याचं्या पत्नीलाच वरील सनद प्रदलेली होती. 
 
४)  रामदास :– (१५३४–१५८१) रामदास ग रुपदावर येण्याअगोदरच अकबर बादशहाच्या दरबारात 
तो शीख धमग याचा प्रप्रतप्रनधी म्प्हर्णून राहात होता. ग रुपदावर ते आले ते्हा त्यानंी मंजीची (ग रुमंप्रदराचंी) 
प नरगचना दृढ व प्रवस्तीर्णिं पायावर केली आप्रर्ण बादशहाने पत्नीला दान प्रदलेल्या जागेत एक प्रवस्तीर्णग तळे 
तयार केले. त्याच्या आसपास हजारो क ट ंबे येऊन राप्रहली; व त्या प्रठकार्णी एक ट मदार गाव अर्वस्तत्वात 
आले. ते्हा रामदासानंी, पूवीच्या ‘गोलवदवाल’ या गावातून आपली वस्ती हलवनू नच्या गावात आर्णली. या 
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न्या गावाला ‘ग रू का चक, चक रामदास’ लकवा रामदासप री असे नामाप्रभधान केले. हेच गाव प ढे 
शीखधमाचे म ख्य प्रठकार्ण झाले. या रामदासानंी काही भर्वक्तरसप्रधान का्ये प्रलप्रहली. शीख धमाचा प्रचार 
व प्रसार करण्यासाठी दूर दूरच्या देशातं काही धमगप्रचारक पाठप्रवले. त्यानंी त्याचंा कप्रनष्ठ प त्र ‘अज गनमल’ 
याला पाचव ेग रू नेमले. (ख शवतंलसग पान ५५) 
 
५)  अज गनमल (१५६३–१६०५), हे १५८१ ते १६०५ या काळात पाचव ेग रू म्प्हर्णून होते. त्याचें वडील 
बंधू पृथी (पृथ्वी) चंद यानंी अज गनलसहाच्या प्रवरुद्ध एक गट तयार केला व ग रुपद प्रमळप्रवण्यासाठी 
अज गनलसहाची बदनामी करण्याची मोहीम स रू केली. पर्ण अज गनलसगाच्या अन यायानंी पृथीचंदाच्या 
मोप्रहमेला नेस्तनाबूत केले. अजगनलसगानंी रामदासप री येथे शीखधमाचे भ्य मपं्रदर बाधंण्याचे कायग हाती 
घेतले. या मंप्रदराची पायाभरर्णी करण्यासाठी त्यानंी लाहोरचे त्यावळेचे आदरर्णीय मौलवी णमयाँ मीर यानंा 
आर्णले होते. या मंप्रदराचा पाया खोलगट भागात घातला त्या मंप्रदरालंा चार प्रदशानंा चार दरवाजे ठेवले. 
याचा प्रतीकात्मक अथग असा की, सवग भक्तानंी आपल्या उच्चनीच पप्ररर्वस्थतीचे व जातपातीचे भाव टाकून 
द्यावते आप्रर्ण चारी प्रदशानंी मंप्रदरात याव ेव नम्रतेने खाली मान घालून खोल खोलीत खाली खाली जाव ेव 
तेथे ईश्वर चरर्णी लीन ्हाव ेहे मंप्रदर ‘हप्ररमंप्रदर’ म्प्हर्णून बाधंण्यात आले. पर्ण ते व त्याचे पूवी बाधंलेले तळे 
यानंा प्रमळून ‘अमृतसर’ (अमृताचा झरा) असे नाव देण्यात आले. हे ‘अमृतसर’ प ढील काळात शीख धमाचे 
पप्रवत्र पीठ बनले. प्रिश्चन धमाचे रोम, इस्लामी धमाचे मक्का त्याप्रमारे्ण शीख धमाचे ‘अमृतसर’ हे पप्रवत्र 
प्रठकार्ण आहे. अज गनलसगाने आर्णखी काही गाव ेवसप्रवली. 
 

अज गनलसगानंा बरेच प्रवरोधक होते. ते लोक अज गनलसगाचंी बदनामी करण्याची व त्यानंा 
ग रुपदावरून काढून टाकण्याची एकही सधंी ्यथग जाऊ देत नसत. ते या बाबतीत अकबर बादशहाचे मन 
कल प्रषत करण्याचे हरतऱ्हेने प्रयत्न करीत असत. प्रनरप्रनराळ्या धमांतील साध संताचंी वचने एकत्र गोळा 
करून त्याचा उपयोग अज गनलसग प्राथगना मंप्रदरात करू लागले; ते्हा त्याचं्या प्रवरोधकानंी अकबराकडे अशी 
तिार केली की, अज गनलसगाने या वचनसगं्रहात इस्लामी धमाची नालस्ती करर्णारा मजकूर घातला आहे. 
त्याबद्दल त्याचे पाप्ररपत्य ्हाव.े यावळेी दरबारात अज गनलसगाचे दोन प्रप्रतप्रनधी ‘भाई बुद्’ आप्रर्ण ‘गुरुदास’ 
हे होते. त्यानंी सवग वचन-संग्रहाचा अथग बादशहाला समजावनू सापं्रगतला. ते्हा बादशहा म्प्हर्णाला की, ही 
सवग वचने परमेश्वराची प्राथगना व स्त ती करर्णारी आहेत. त्यात इस्लामी धमाची बदनामी करर्णारी वचने 
नाहीत. बादशहाला अज गनलसगाच्या कायाची महती कळली आप्रर्ण त्यानंी अंगीकारलेल्या कायाला सहाय्य 
म्प्हर्णून अकबराने द्र्य आप्रर्ण भमूी याचें दान प्रनरप्रनराळ्या गावात केले. 

 
अजगनलसग यानंी वचनसंग्रहाचे कायग १६०४ च्या ऑगस्ट मप्रहन्द्यात पूर्णग केले. या संग्रहात ग रू 

नानक याचंी सवग वचने, उपदेश व कवने त्याचं्यानंतरच्या तीन ग रंुची वचने, उपदेश व कवने, लहदू व 
म सलमान साध संत व धाप्रमिंक गं्रथातील वचने; स्पृशय व अस्पृशय संताची वचने व धार्ममक कवने 
इत्याप्रदकाचंा संग्रह केला. या सगं्रहाचा जो गं्रथ तयार झाला त्याला अज गनलसगाने ‘गं्रथसाहेब’ हे नाव प्रदले 
आप्रर्ण त्याची प्रप्रतष्ठापना ‘अमृतसर’ मंप्रदरात यथाप्रवधी केली. त्याचे वाचन व स्पष्टीकरर्ण करण्यासाठी ‘भाई 
बुद्’ याचंी त्यानंी नेमर्णूक केली. ते शीख धमाचे पप्रहले गं्रथी (प्रवचनकर) हीते. (Sikh Maryrs by Bhagat 
Laxman Sing P., P. 38—393 आप्रर्ण A History of the Sikhs by Khushwant Sing, Vol Ⅰ, PP 57—
59) 
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अकबराच्या मतृ्यूनंतर जहागंीर बादशहा झाला आप्रर्ण त्याने शीख धमाचा नायनाट करण्याचा 
कायगिम हाती घेतला. शीख लोकानंा सवग बाजंूनी त्रास द्यावा व त्यानंा म सलमानी धमात आर्णाव,े हे त्या 
कायगिमाचे म ख्य सूत्र होते. जहागंीरचा म लगा ख श्रू याने वप्रडलाचं्या प्रवरुद्ध बंडाळी स रू केली. ते्हा त्याने 
जहागंीरच्या प्रवरुद्ध लढाई करण्यामध्ये प्रशखानंी त्याला मदत करावी, अशी त्याने ग रू अज गनलसगानंा 
ग प्तपरे्ण भेटून प्रवनती केली. ग रू अज गनलसगाने ख श्र चंा अप्रतप्रथसत्कार शीख धमाप्रमारे्ण केला. पर्ण मदतीची 
प्रवनंती ग रंूनी स्वीकारली नाही. “त मचे वडील आम्प्हा ं प्रशखाचंा उच्छेद करण्याची भाषा बोलतात, तसे 
वतगनही करतात; पर्ण प्रशखाचंा नायनाट कररे्ण त्यानंा शक्य नाही. जहागंीरने प्रशखाचंा छळ चालवला 
असला तरी आम्प्ही त मच्या बाजूने त्याच्यावर हत्यार चालप्रवर्णार नाही. आमच्या धमाच्या उन्नतीसाठी 
बादशहावर हत्यार जरूर चालव!ू” अशी ग रंूनी ख श्रूप ढे आपली स्पष्ट भपू्रमका माडंली ते्हा. ख श्रू नाराज 
होऊन परत गेला; परंत  या गोष्टीचा प्रवपयास करून जहागंीरने ग रू अज गनलसगावर असा ठपका ठेवला की 
‘आमचे प्रवरुद्ध बंड करर्णाऱ्यानंा त म्प्ही आश्रय प्रदला व सहाय्य केले, याचा जाब द्यावा.’ अज गनलसगाने 
आपल्या वतगनाचा ख लासा केला; पर्ण तो बादशहाने ग्राह्य मानला नाही. त्याने ग रूला कैद करून, 
लाहोरच्या प्रकल्यात ठेवनू अमान षपरे्ण छळ चालप्रवला. ते्हा लाहोरमधील म ल्लामौलवी यानंी प्रमयाँ मीर 
याचं्या नेतृत्वाखाली प्रशष्टमडंळ नेऊन बादशहाकडे प्रनषेध केला; तरी अज गनलसगाचा छळ करर्णं थाबंले 
नाही. त्या छळाच्या काही दंतकथा परंपरेने चालत आलेल्या आहेत. त्या अशा (१) वाळू त्यावर तापवनू 
ती ग रूच्या अंगावर ओतीत; (२) ग रूला अप्रततप्त लोखंडी पत्र्यावर बसवीत; (३) ग रूला गाईच्या 
कातड्यात बसवनू व ते सवगबाजंूनी प्रशवनू रावी नदीच्या प्रवाहात सोडून प्रदले, (४) ग रंूनी रावी नदीत 
स्नान करण्याची परवानगी (त रंुगाच्या) अप्रधकाऱ्याकडून प्रमळप्रवली व स्नान करीत असता ते नदीत 
अंतधांन पावले. 

 
परंत  खरा प्रकार असा की, छळाम ळे ग रूची प्रकृती ढासळली व ते त रंुगातच ३१ मे १६०६ रोजी 

प्रदवगंत झाले. रावी नदीच्या प्रकनाऱ्यावर त्याचंा दहनप्रवप्रध यथासागं करण्यात आला. त्या दहनभमूीवर 
काहंी प्रदवसानंी प्रशखानंी ग रुद्वारा बाधंले. तेथे दरवषी यात्रा भरप्रवण्याचा पप्ररपाठ स रू केला. आपला मतृ्य ू
जवळ आलेला आहे. हे प्रदसताच ग रूने भाई ब द्ध यानंा त रंुगात बोलावनू घेतले आप्रर्ण आपला ११ वषाचा 
म लगा हरगोलवद याला आपल्यानंतर ग रुपदावर बसवा व त्याचं्या नावाने त म्प्ही सवग कारभार पहा’असे 
सापं्रगतले. त्याप्रमारे्ण ्यवस्था करण्यात आली. (ख शवतंलसग पा. ६०–६१ आप्रर्ण भगत पा. ४३) 

 
ग रू अज गनलसग प्रसद्धहस्त लेखक व कवी होते त्यानंी प्रवपूल लेखन केले ते सवग धमगप्रवषयक होते. 

त्याचंी धार्ममक का्यरचना अत्यंत लोकप्रप्रय झालेली होती. लहदू व म सलमान यानंा शीख धमाच्या पीठावर 
आर्णनू त्याचं्यात प्रदलजमाई केली. “त म्प्ही पूवीचे सवग भेदभाव प्रवसरा व शीख धमावर प्रनष्ठा ठेवा व ऐक्य 
करा मग शीख ही प्रतसरी शक्ती, भारतात प्रनमार्ण होईल.” असा उपदेश नवप्रशखानंा करीत. असत 
(ख शवतलसग, पा. ६१–६१) 

 
(६) हरगोकवद (१५९५–१६४५) हे प्रशखाचें सहाव ेग रू, (१६०६–१६४५) आपल्या ग रूला छळून 

त रंुगातच मरावयास लावले ही टोचर्णी सवग प्रशखाचं्या मनाला बोचत होती. भाई ब द्ध यानंी सहा्या ग रूच्या 
झेंड्याखाली सवग प्रशखानंा एकत्र आर्णनू म सलमानानी सते्तला प्रवरोध करावयाचा प्रयत्न केला; पर्ण त्यातं 
प्रशखाचंी प्रपछेहाट होऊ लागली. ते्हा प्रशखानंी लष्ट्करी सामथ्यग अंगी बार्णवले, तरच त्याचंा म सलमानापं ढे 
प्रटकाव लागेल, असे पटल्यावरुन ते सामथ्यग प्रशखानंा प्रमळवनू देण्याचा कायगिम भाई ब द्ध व त्याचे 
सहकारी यानंी हाती घेतला. एकूर्णएक शीख मदग लढवय्या झाला, तरच शीखसमाज म सलमानी 
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आिमर्णानंा तोंड देऊ शकेल असे त्यानंा वाटू लागले. या कायगकमाला चालना देण्यासाठी त्यानंी 
हणरमंणदर या गावी अकाल तख्त (अनाद्यनंद परमेश्वराचे आसन) उभारले. येथे वीरवृत्तीला पोषक असे 
्यायाम, पोवाडे पप्रवत्र स्तोते्र, कीतगन इत्यादी कायगिम आठवड्यातून दोन तीन वळेा ठेवण्यात आले. 
य द्धाचे व क स्तीचे डावपेच याचें प्रशक्षर्ण देण्याचीही सोय करण्यात आली. प्रशखानंी जे लष्ट्कर उभे केले ते 
ग रू हरगोलवद याचं्या नेतृत्वाखाली. त्या लष्ट्कराची एकसारखी व झपाट्याने वाढ होऊ लागली. ते्हा 
जहागंीर बादशहाला या लष्ट्करी सामथ्याची दहशत वाटू लागली. त्याने प्रशखाचं्या लष्ट्करी सामथ्याला 
आळा घालण्यासाठी ग रू हरगोलवदलसग यानंा अटक करून त रंुगात टाकले आप्रर्ण प्रशखाचें लष्ट्कर 
बेकायदा ठरवनू ते नष्ट केले. जहागंीर नंतर आलेल्या शहाजहानाने हेच धोरर्ण प ढे चालू ठेवले व जहागंीर 
पेक्षाही प्रशखाचंा जास्त छळ केला. त्याच्या छळाला तोंड देण्याची जे्हा प्रशखामध्ये ताकद उरली नाही, 
ते्हा ग रू हरगोलवद यानंी प्रशखानंा बरोबर घेऊन प्रहमालयात, प्रगप्ररक हराचा आश्रय घेतला. तेथे त्यानी 
प्रशखाचंी एकी प नः मजबतू केली आप्रर्ण म सलमानी सते्तला धडका मारण्याचा कायगिम तेथूनच स रू केला. 
म सलमानानंा हैरार्ण करर्णारे शीख लष्ट्कर वाढत आहे, हे पाहूंन ग रंूनी प्रहमालयातील आश्रय सोडून देऊन 
ते आपल्या लवाजम्प्याप्रनशी प्रफरू लागले. ग रुपरंपरा प ढे चालू ठेवण्यासाठी त्यानंी आपला नातू (म लीचा 
म लगा) गुरुदत्त यानंा सातवा ग रू नेमले. ग रू हरगोलवद याचंा म क्काम मध्यप्रदेशातील प्रबलासपूर 
नप्रजकच्या खेड्यात असताना त्याचंी प्रकृती फार ढासळली आप्रर्ण तेथेच माचग १६४४ मध्ये प्रदवगंत झाले. या 
खेड्याचे नाव प्रशखानंी कातापूर ठेवले. (ख शवतंलसग पI. ६३–६७) 
 
७)  हरराई :– (१६३०–१६६१) ‘ग रुदत्त’ यानंा हरगोलवदानी ‘ग रुपद’ प्रदले हे बऱ्याच प्रशखानंा 
आवडले नाही. या प्रशनावर त्याचं्यात दोन तट पडले व ते सते्तसाठी एकसारखे झगडत राप्रहले. त्याम ळे 
प्रशखाचें लष्ट्करी सामथ्यग ढासळले. आपला कमक वतपर्णा ओळखून हरराई ग रंूनी शहाजहान व औरंगजेब 
बादशहाबंरोबर नमते घेण्याचे धोरर्ण स्वीकारले. हे ‘हरराई’ याचं्या प्रथरोधकानंा आवडले नाही. या प्रवरोधक 
- प्रशखानंी हरराई यानंा इतका त्रास प्रदला की ते ग रू कातगरपूर सोडून गेले व प ढील १३ वष ेवनवासात 
राप्रहले. त्याचं्या १७ वषांच्या कारकीदीत प्रशखाचें ऐक्य व सामथ्यग संपूर्णग ढासळले. त्यानंी आपला लहान 
म लगा ‘हप्ररप्रकसन’ (हप्ररकृष्ट्र्ण) यानंा आठवा ग रू म्प्हर्णनू प्रनवडले. हे हरराईचा मोठा म लगा ‘रामराई’ 
यानंा आवडले नाही. (ख शवतंलसग पा. ६९-७०) 
 
८)  हणरणकसन – (१६५६–१६६४) हे १६६१ मध्ये ग रू झाले. याचं्या अज्ञानाचा स्वाथासाठी उपयोग 
करण्यासाठी काही प्रशख व ख द्द औरगजेब बादशहा आप्रर्ण शीख धमाचे मसंद याचें ग प्त प्रयत्न चालू झाले. 
औरंगजेबाने हरीप्रकसन यानंा प्रदल्लीत नेऊन ठेवले व त्याचं्या नावाने प्रशखावंर आपली सत्ता प्रस्थाप्रपत 
करण्याचे डावपेच चालू केले. पर्ण त्यातं औरंगजेबाला यश आले नाही. ग रू हप्ररप्रकसन हे तीन वषांच्या 
कारकीदीनंतर प्रदवगंत झाले (१६६४), त्यानंी आपले च लते, तेगबहादूर (तेजबहादूर) यानंा नवव ेग रू 
नेमले. त्यावळेी तेगबहादूर हे बकला गावी राहात होते (ख शवतंप्रसग पा. ७०) 
 
९)  तेगबहादूर (१६२१ - १६७५) – तेगबहादूर १६६४ मध्ये ग रुपदावर आले ते मसंद याचं्या 
पालठब्यावर. कारर्ण ग रुपदासाठी धणरमल आप्रर्ण रामराई हे ग रू घराण्यातंील दोघे तरुर्ण तेगबहादूर यानंा 
उघडपरे्ण प्रवरोध करीत होते. या दोघाचं्या पक्षाचें लोक तेगबहादूर यानंा परोपरीने छळत होते. तेगबहादूर 
यानंा जबरदस्तीने हप्ररमंप्रदरातून बाहेर काढरे्ण, त्याचंी लनदानालस्ती कररे्ण, त्याचं्यावर प्रार्णघातक हल्ल े
कररे्ण, असे प्रवरोधकाचें सत्र चालू होते. त्यानंी ग रूवर खोटे आरोप करून बादशहाकडून त्यानंा त रंुगात 
टाकण्यास भाग पाडले. पर्ण चौकशीअंती बादशहाने त्यानंा म क्त केले. 
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तेगबहादूर हे अत्यंत पापभोरु, धार्ममक आप्रर्ण प्रनःस्वाथी असल्याम ळे त्यानंी हे सवग त्रास प्रनमूटपरे्ण 
सहन केले. या सवग प्रकारामं ळे ग रंूना एके प्रठकार्णी फार प्रदवस रहाता येत नसे. ते उत्तरेकडील सवग प्रातंात 
प्रफरत राप्रहले आप्रर्ण प्रशखाचंी लष्ट्करी उभारर्णी स रू केली. या योजनेत त्यानंी लहदूचीही भरती केली. या 
कायासाठी ते पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना त्याचं्या प्रवरोधकानंी म सलमान अप्रधकाऱ्यानंा त्याचं्या प्रवरुद्ध 
उठप्रवले. अप्रधकाऱ्यानंी तेगबहादूर यानंा अटक केली व प्रदल्लीतील काजीच्या समोर त्याचंा खटला स रू 
झाला. त्याँना देहातंाची प्रशक्षा देण्यात आली. ११ नो्हेंबर १६७५ ला त्याचंा प्रदल्लीच्या त रंुगात प्रशरच्छेद 
करण्यात आला. रात्रीच्या काळोखात त रंुगातून त्याचें प्रशर व धड चोरून नेण्याचे धाडसी व स्वाथगत्यागी 
कृत्य एका पूवास्पशय प्रशखाने केले; ते ग रंूना शास्त्रोक्त प्रवप्रधपूवगक अर्वग्नसंस्कार प्रमळावते म्प्हर्णून! 

 
ग रू तेगबहादूर याचंा छळ औरंगजेबाने स रू केला ते्हा दयालचंद या पूवास्पशृय प्रशखाने पजंाबात 

म सलमान सते्तप्रवरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारला. औरंगजेबाच्या अप्रधकाऱ्यानंी ते बंड प्रचरडून टाकले. ते्हा 
दयालचंद व त्याचे प्रनवडक साथीदार यानंा प्रदल्लीतील काजीच्या न्द्यायालयाने वधाची प्रशक्षा प्रदली. 
तेलाच्या कढईत दयालचंदला उभे करुन खाली जाळ केला व त्यात त्याला उकळवनू ठार केले. या 
दयालचंदच्या घरार्णात जन्द्मलेला भाई मर्णीलसग यानें ग रू तेगबहादूर याचें धड व शीर त रंुगातून ग प्तपरे्ण 
नेण्याचा कट तयार केला. आपले स्वतःचे धड व शीर तेथे ठेऊन ग रू तेगबहादूराचें शीर व धड ग प्तपरे्ण 
नेऊन आनंदपूर येथे रहात असलेल्या ग रूच्या मूलाच्या गोलवदप्रसगाच्या हाती देरे्ण व ग रूचा अतं्यप्रवधी 
यथाशास्त्र गोलवदलसगाच्या हस्ते घडवनू आर्णरे्ण, हा तो कष्ट होता. या कटात त्याने जे तरुर्ण सामील करुन 
घेतले त्यातं त्याचा स्वतःचा म लगा होता. त्याने म लाला आज्ञा केली की, तू माझे प्रशर धडावगेळे कर, ते 
ग रूचे धड व प्रशर पडलेले आहे तेथे हे नेऊन ठेव व त्याचें धड व शीर घेऊन आनंदपूरला जा व तेथे त्याचं्या 
धड व शीर याला गोलवदलसगाच्या हस्ते योग्य प्रवधीने अग्नी द्या.’ म लगा या कृत्याला तयार होईना ते्हा 
वडील सतंापाने म्प्हर्णाला, “थंू त झ्या! प्रभत्र्या! तू असे केले नाहीस तर म सलमान लोक ग रंूचे धड व शीर 
याचंी उद्या प्रवटंबना करतील, ते पहात रहार्णा काय? मी सापं्रगतल्याप्रमारे्ण करर्णार नसलास तर मीच त ला 
आताच ठार करतो! असला प्रभत्रा म लगा मला नको!” यावर म लगा तयार झाला व रात्री योजनेबरह कूम 
सवग कायगिम पार पडला. द सरे प्रदवशी औरंगजेबाने स चप्रवल्याप्रमारे्ण ग रू तेगबहादूराचं्या शवाचे त कडे 
करण्यात आले आप्रर्ण ते त कडे व शीर प्रदल्लीच्या चार वशेीवर घारी, प्रगधाडानंी खावते व त्या कलेवराला 
मंत्राग्नी प्रमळू नये यास्तव ठेवण्यात आले. 

 
ग रूचे शीर व धड हे आधीच आनंदपूरला पोहोचून त्यानंा यथाप्रवधी, गोलवदलसग याचं्या हस्ते 

अर्वग्नसंस्कार देण्यात आला होता. भाई मप्रर्णलसग याचं्या या अत ल स्वाथगत्यागाने ग रूच्या धडाची व प्रशराची 
प्रवटंबना म सलमानाचं्या हातून झाली नाही, ही जार्णीव सवग प्रशखानंा झाली; ते्हा त्याचें हृदय भरून आले. 
नंतर गोलवदलसग ग रू झाले. ते्हा त्यांनी पूवास्पृशय प्रशखानंा ‘रंगरेटे ग रूके बेटे’ (हे रंगरेटे - पूवास्पशृय - 
ग रूचे बटेे आहेत) असे नामाप्रभधान केले. 

 
ग रू तेगबहादूर याचंा वध प्रदल्लीतील ज्या त रंुगात झाला होता त्याप्रठकार्णी काही वषांनी प्रशखानंी 

एक मपं्रदर बाधंले. ते ‘प्रससगजं’ (मस्तकाचे पप्रवत्र मंप्रदर) म्प्हर्णून प्रप्रसद्धीस आले. ते चादंर्णी चौकात आहे. 
आनंदपूर येथे ज्या प्रठकार्णी ग रूचे धड व शीर यानंा अर्वग्नसंस्कार प्रदला तेथेप्रह प ढे प्रशखानंी मंप्रदर उभारले. 
तेही ‘प्रससगंज’ या नावाने ओळखले जाते. तेथे व चादंर्णी चौकात दर वषी मोठी यात्रा भरते. (ख शवतंलसग 
पा. ७१–७४, भगतलसग, पा. ५९–६२) 
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१०)  गोलवदलसग (१६६६–१७०८)– तेगबहादूराचें प्रचरंजीव गोलवदलसग हे नव्या वषी दहाव ेग रू झाले. 
औरंगजेब बादशहा त्यानंा त्रास देईल अगर त रंुगात डाबंील, अगर देहाताचंी प्रशक्षाही देण्यास कमी करर्णार 
नाही, अशी भीती मसद व प्रम ख प्रशखानंा वाटत होती. म्प्हर्णून त्यानंी ग रू गोलवदलसग यानंा आनंदपूर येथून 
जगलात व प्रगप्ररक हरातं नेऊन ठेवले. ग रू कोठे आहेत, याचा पत्ता म सलमानानंा लाग ूनये म्प्हर्णून त्याचंा 
म क्काम प्रनरप्रनराळ्या प्रठकार्णी हलप्रवण्यात येत होता. या धामध मीच्या काळात त्याचें प्रशक्षर्ण चालू होते. 
त्यानंा लेखनकलेची आवड उत्पन्न झाली. त्यानंी प ढे उत्कृष्ट का्ये नीप्रतपर व तत्त्वज्ञानासंबधंी काही गं्रथ 
आप्रर्ण स रस आत्मचप्ररत्र प्रलप्रहले. 
 

बलोपासना, भक्ती, बंध त्व, ऐक्य, नीती, सदाचार वगरेै भावना प्रशखामंध्ये प्रज्वप्रलत करर्णारे 
कायगिम गोलवदलसगानंी हाती घेतले. शीख व लहदू याचं्यात लढवय्येपर्णा बार्णला तरच ते म सलमानाचं्या 
अप्रतिमर्णाला तोंड देऊ शकतील ही जार्णीव गोलवदलसगानंा झाल्याम ळे त्यानंी स्वतःचे लष्ट्कर उभारण्याची 
योजना आखली. या योजनेप्रमारे्ण लष्ट्कर उभे केले. त्यातं .त्यानंी पठार्ण–म सलमान व लहदंूचीही भरती 
केली. पर्ण पठार्ण लोक शवेटी बादशहाच्या लष्ट्कराला जाऊन प्रमळाले. प्रशखाचंी धमगप्रनष्ठा ग रू 
गोलवदलसगानंी एवढी वाढप्रवली की हजारो शीख धमासाठी प्रार्णापगर्ण करण्यास तयार झाले. त्यानंी 
आनंदपूर येथे एक मेळावा भरप्रवला. तेथे त्यानंी घोषर्णा केली की मला पाच शीख तरुर्णानंा समोरच्या तंबूत 
बळी द्यावयाचे आहेत. कोर्ण बळी जाण्यास तयार आहे? ते्हा पाच तरुर्ण उभे राप्रहले. ते पूवाश्रमीचे, एक 
िाह्मर्ण, एक क्षप्रत्रय व तीन अस्पृशय होते, ग रंूनी एकेकाला तंबूत नेले व प्रत्येकवळेी रक्ताने माखलेली 
तलवार हातातं घेऊन ते तंबू बाहेर आले. पाच्या तरुर्णाची पाळी सपंल्यानतर ग रूने पाचही तरुर्णानंा 
बाहेर आर्णून प्रशखाचं्या मेळा्याप ढे उभे केले; ते्हा सवग मेळावा आशचयगचप्रकत झाला. ते्हा ग रू म्प्हर्णाले 
की, त मची धमगप्रनष्ठा कसाला लावण्यासाठी मी हे केले. मी तंबतू ५ बकरे ठेवलेले होते. त्या एकेकाचा 
प्रशरच्छेद मी दरवळेी केला व रक्ताचे थेंब प्रनथळर्णारी माझी तलवार त मच्या समोर आर्णली. त म्प्ही 
धमगप्रनष्ठेत माझ्या कसाला उतरलात. हे पाच तरुर्ण शीख आजपासून पंजप्रपयार (पाच प्यारे) म्प्हर्णून 
प्रशखाचं्या इप्रतहासात पप्रवत्र मानले जातील. याचं्या हातून मी आजपासून न्या शीख समाजाची म हूतगमेढ 
रोवतो. या समाजाचे नव ेनाव ‘खालसा’ (पप्रवत्र) आजपासून चालू होईल, आजपासून ‘खालसा’ समाजात 
नव े रीप्रतप्ररवाज स रू होतील. ते आता मी स रू करतो. ग रू नानक याचं्यापासून चालू असलेला 
‘चरर्णपौहल’ प्रवधी आपर्ण अजपयिंत पाळत आलो. प्राथगनेला बसण्यापूवी ग रू आपले पाय धूत असत व ते 
पार्णी आपर्ण तीथग म्प्हर्णनू पीत असू. याच्या ऐवजी आता आपर्ण नवा प्रवधी स रू करू या, असे बोलून ग रंूनी 
एक लोखंडाचे भाडें घेतले. त्यात पार्णी ओतले. मग त्यात द धारी तलवार (खाडंा) घालून ते पार्णी पाच 
पप्रवत्र स्तोते्र म्प्हर्णत ढवळले. लोखंडातून व तलवारीतून उत्पन्न झालेले हे पार्णी म्प्हर्णजे अमृत आहे. ते 
प्रशखानंी प्याव े आप्रर्ण लोखंडाप्रमारे्ण कर्णखर ्हाव े आप्रर्ण लसहाप्रमारे्ण लढाव.े याप ढे प्रत्येक प्रशखाच्या 
नावाप ढे लसग (लसह) हे पद लावण्यात येईल. हे अमृत प्रकती प्रखर आहे हे मी त म्प्हासं दाखप्रवतो असे 
म्प्हर्णून ग रूने ते अमृत एका लहान भाडं्यात बाजूला ठेवले. ते्हा दोन प्रचमरे्ण ते प्रपण्यास आले. ते ते अमृत 
प्याल्यावर झगडू लागले व झगडता झगडता दोघेही मेले. कोर्णी माघार घेतली नाही. हा प्रकार पाहून 
मेळावा आश्चयगचप्रकत झाला. त्यानंतर ग रू म्प्हर्णाले, मी आता या ‘पाच प्यारे’ यानंा हे अमृत देऊन दीक्षा 
देतो. ते्हा ग रूपत्नी साहेबकौरजी या उठून म्प्हर्णाल्या, “या अमृताला थोडे बत्तौसे, प्रमळप्रवण्याची मला 
परवानगी द्या म्प्हर्णजे हे अमृत प्रपण्याऱ्या खालसा समाजात गोडी उत्पन्न होईल.” ग रंूनी संमती प्रदली. नंतर 
ग रू म्प्हर्णाले की, आजपासून सवग प्रशखानंा नवा जन्द्म प्राप्त होर्णार आहे. या अमृताने मी सवांना दीक्षा देर्णार 
आहे, असे बोलून ग रंूनी पाच प्यारे यानंा बोलाप्रवले त्यानंा ते अमृत लोखंडाच्या भाडं्यातूंन घोट घोट 
घ्यावयास सापं्रगतले आप्रर्ण ‘वाह ग रूजी का खालसा’ श्री. वाह ग रुजीकी फक्ते’ अशी घोषर्णा करीत ग रंूनी 
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पाच प्यारे याचं्या डोकीवर अमृताचे थेंब टाकले व त्यानंा ग रंूनी नवी नाव े प्रदली; ती अशी-दयालसह, 
धमगलसह, मोहकमलसह, साहेबलसह आप्रर्ण प्रहम्प्मतलसह. त्यानंतर ग रंूनी मेळा्याला सापं्रगतले की, हे 
पाचप्यारे म्प्हर्णजे खालसा! आप्रर्ण खालसा हे मला ग रूस्थानी होय! ते त म्प्हालंाही ग रूस्थानी आहेत. मी या 
खालसाप ढे नतमस्तक होतो असे म्प्हर्णून ग रंूनी ‘पाचप्यारे’ यानंा साष्टागं नमस्कार घातला. त्याचें 
अन करर्ण करून सवग मेळा्याने खालसाला नमस्कार केला. 

 
ग रंूनी मेळा्याला सापं्रगतले की, आजपासून प्रत्येक शीख पूवाश्रमीचे सवग आचार, प्रवचार व 

धाप्रमिंक कमें सोडून संपूर्णगपरे्ण खालसा होत आहेत व त्यानंा ‘लसह’ हे नामाप्रभधान प्रमळत आहे. त्यानंी पाच 
पप्रवत्र वस्तू जवळ ठेवल्या पाप्रहजेत. 
 

१) केस राखरे्ण, २) कंगवा - केस लवचरण्यासाठी बाळगरे्ण, ३) कच (ग डघ्यापयिंत असर्णारी 
प्रवजार) वापररे्ण ४) कडे उज्या मनगटावर वापररे्ण ५) कृपार्ण (लहान तरवार) कमरेवर बाळगरे्ण. 
याप्रशवाय प्रत्येक खालसाने पाच राहत (आचार) पाळले पाप्रहजेत १) अंगावरील कोर्णत्याही भागावरील 
केस न कापरे्ण २) तंबाखू खारे्ण अगर ओढरे्ण व दारू प्रपरे्ण - वज्यग ३) फक्त एकाच झटक्याने मारलेल्या 
मेंढीचे मासं खारे्ण. ४) म सलमान प्रस्त्रयानंा त्रास न देरे्ण, ५) .....? त्यानंतर ग रंूनी ‘पाच प्यारे’ यानंा 
सापं्रगतले की, त म्प्ही आता खालसा धमाचा प्रचार करीत सवग देशभर प्रफरा, आप्रर्ण त्यानंी ‘पाच प्यारे’ यानंा 
नमस्कार करून उद्गार काढले ‘वाह ग रूजीका खालसा! वाह ग रूजीकी फते्त!’ (खालसा हे परमेश्वराचे 
लाडके प त्र आहेत! परमेश्वराचा जयजयकार असो!!) –––– (ख शवतंलसग पान ७६–७८, ८२–८४; 
छिा पान ११० व रातव पान १७–१९) 
 

ग रू गोलवदलसग यानंी अस्पशृय वगातील स्त्रीप रंुषानंा शीख धमाची दीक्षा खेडोपाडी प्रफरून प्रदली, 
आप्रर्ण त्यानंा शीख समाजात समानतेचे स्थान प्रदले. याबद्दल वप्ररष्ठ लहदू जातींतून शीख झालेल्या बऱ्याच 
लोकानंी नापसतंी दाखप्रवली. त्यानंी याबद्दल ग रूकडे तिारी केल्या पर्ण ग रूनी त्यानंा दाद प्रदली नाही. 
ते्हा हे लोक रुष्ट झालेले शीख स्वतःला ग रू नानकाचें प्रशष्ट्य म्प्हर्णवनू घेऊ लागले. ते स्वतःच्या नावाप ढे 
‘लसग’ हे पद लावीत नसत. ‘लसग’ हे ग रू गोलवदाचे प्रशष्ट्य म्प्हर्णू लागले. या प्रकरर्णाम ळे शीख समाजात 
वरून जाप्रतभेदाचे बीज रुजले, आप्रर्ण प ढील काळात ‘अस्पृशय शीख’ या जाती धंद्यावरून प्रनमार्ण झाल्या. 
हा जाप्रतभेद प्रिप्रटशाचं्या लष्ट्करात भरती झालेल्या प्रशखानंीही पाळला. 
 

ग रू गोलवदलसग यानंी शीख लोकानंा शीलवान व धार्ममक वृत्तीचे करण्याचे जे प्रयत्न केले त्यातं 
त्यानंा बऱ्याच अंशी यश आले. पर्ण प ढील काळात दारू, गाजंा, अफू, तंबाखू, परदारागमन, वगैरे 
अनीप्रतमान आचरर्णाचंा शीख समाजात प्रशरकाव झाला. 
 

ग रू गोलवदलसग यानंी गं्रथसाहेब यात बरीच भर घातली. हे पप्रवत्र कायग ते म सलमानाचं्या 
हल्ल्याला तोंड देत सवग भारतभर प्रफरत असताना करीत असत. अशा प्रफरतीत त्याचंा मृक्काम नादेंड 
(मराठवाडा) येथे असतानाच त्याचंा खून करण्याचा कट रचण्यात आला. कटातील सूत्रधार म सलमान 
होते. त्याचें हस्तक दोन पठार्ण हे ग रंूच्या लष्ट्करात होते. त्या दोघानंी ग रू गोलवदलसग याचं्यावर हल्ला 
केला. मृत्य पूवी त्यानंी प्रशखानंा सापं्रगतले की, याप ढे आपली ग रू परंपरा बंद! याप ढे गं्रथसाहेब हेच आपले 
आता कायमचे ग रू! त्यातील आदेशाप्रमारे्ण सवग प्रशखानंी वागाव.े ग रू गोलवदलसग, नादेंड येथे ७–१०–



 
अनुक्रमणिका 

१७०८ रोजी लदवगंत झाले. तेथे प्रशखानंी ग रुद्वार उभारले ते प्रशखाचें एक पप्रवत्र प्रठकार्ण मानले जाते. 
(ख शवतं, पा. ८३–९५ आप्रर्ण तेजलसग, २४–२५) 
 

(१) एकेश्वरी पूजा, (२) सकाळी, संध्याकाळी व प्रत्येक जेवर्णाचे अगोदर प्राथगना कररे्ण व 
गं्रथसाहेबातील काही वचने म्प्हर्णरे्ण, (३) जेवताना डोके उघडे न ठेवरे्ण, (४) गाईला पप्रवत्र मानरे्ण, (५) 
संत आप्रर्ण मूती याचंी पूजा न कररे्ण, (६) मप्रशदी व लहदूची मंप्रदरे याना भेट न देरे्ण, (७) िाह्मर्ण आप्रर्ण म ल्ला 
आप्रर्ण त्याचंी धमगशासे्त्र यानंा न मानरे्ण, त्याचें धमोपदेश न ऐकरे्ण आप्रर्ण त्याचंी धार्ममक प्रतीके यानंा मान न 
देरे्ण, (८) खालसा तेवढा एक, त्याचं्यात जाप्रतभेद नाहीत हे तत्त्व कटाक्षाने पाळरे्ण, (९) लोर्णी, ग्हाचे 
पीठ व साखर एकत्र करून तळलेला खाद्यपदाथग यथाप्रवधी शास्त्रोक्त ग रुवचनानंी पप्रवत्र करून ते 
जमलेल्या प्रशखानंा प्राथगनेनंतर ग रुप्रसाद म्प्हर्णून वाटरे्ण व तो वाटताना जाप्रतभेद लकप्रचतही न पाळरे्ण आप्रर्ण 
(१०) प्रनळ्या रंगाची वसे्त्र दररोज वापररे्ण अशी आचारसंप्रहता ग रू गोलवद यानंी प्रशखाचं्यासाठी तयार 
केली. शीख धमग व शीख समाज शर्वक्तमान व नीप्रतमान करण्यासाठी ग रू गोलवद यानंी अशा प्रकारचे पप्रवत्र 
प्रनयम तयार केले. पर्ण काही काळानंतर, प्रवशषेतः पाश्चात्य सस्कृतीची छाप शीख लोकावंर पडत गेली, 
ते्हा शीख लोक पाश्चात्य पद्धतीचे पोशाख करू लागले, तंबाख (प्रसगार व प्रसगरेट्स) ओढू लागले, दारू 
प्रपऊ लागले, परदारागमन करू लागले, आप्रर्ण हॉटेलमध्ये मासंाहार घेऊ लागले. ते्हा त्याचं्यात स धारक 
व जीर्णगमताप्रभमानी असे भेद पडले. त्याचं्यात जाप्रतभेदही प्रनमार्ण झाले. ते लोक शीलभ्रष्ट व धमगभ्रष्ट झाले. 
त्याचं्यातील बधं पे्रम व ऐक्यभाव कमजोर झाले. ( तेजार्मसग, पा, २४–२५, भगत पा. ८९–९१ छिा) 
 

शीख धमग व शीख समाज यानंी म सलमानी सते्तला वीरवृत्तीने तोंड देऊन जो स्फूप्रतिंदायक इप्रतहास 
प्रनमार्ण केला, त्याचे आकषगर्ण बाबासाहेब आंबेडकरानंा मनस्वी वाटू लागले. (लहद स्थानातील दोन म ख्य 
धमांच्या चागंल्या तत्त्वाचं्या प्रमलाफाने बनलेला शीख धमग) याबद्दल सवग बाजंूनी प्रवचार करून त्यानंी 
ठरप्रवले की, पददप्रलत अस्पशृयानंा महापरािमी करर्णारा हा शीख धमग आहे. तो आपर्ण स्वीकारावा, आप्रर्ण 
प्रशखाचं्या आप्रथिंक सहाय्याने अस्पृशय समाजात प्रशक्षर्ण प्रसार करावा आप्रर्ण भारताच्या लष्ट्करात व 
सरकारीदरबारी अप्रधकाराचंी पदे काबीज करावीत. शीख समाजाची व अस्पृशय समाजाची लोकसंख्या 
एकत्र झाली की, भारतीय राजकारर्णात प्रचंड उलथापालथ आपर्णासं घडवनू आर्णता येईल, असेही त्यानंा 
वाटत होते. 
 

शीख धमाचा पद्धतशीर अभ्यास करर्णारे व त्यानंतर धमाचे प्रचार कायग करर्णारे लोक तयार कररे्ण 
जरूर आहे, असे बाबासाहेबानंा वाटल्यानंतर त्यानंी शीख प ढाऱ्याप ढे ही योजना माडंली. ती त्यानंी 
ताबडतोब मान्द्य केली. म ंबईतील १६ ्यक्तींची प्रनवड, अमृतसरला पाठप्रवण्यासाठी बाबासाहेबानंी केली. 
त्यातं बह संख्य पूवाश्रमीचे संत व गोसावी (बंरागी) होते. ते सवगजर्ण महार समाजातील होते. या १६ 
्यक्तींना अमृतसरला १५ सटेंबर १९३६ ला म ंबईहून पाठप्रवण्यात आले. या सोळा जर्णाचें नेतृत्व श्री. 
शकंरदासब वा नारायर्णदासब वा बवे (प्रचतेगाव प्रज. नाप्रशक) याचं्याकडे सोपप्रवलेले होते. श्री. बवे हे 
भर्वक्तमागातील गृहस्थ होते. धमांतराच्या चळवळीत संताचंी जी पप्ररषद म ंबईत (१९३६) भरली होती तीत 
त्यानंी आपली दाढी, जटा व माळा याचंी आह ती प्रदलेली होती. त्यानंा पूवी बाबासाहेबानंी ‘बप्रहष्ट्कृत 
प्रहतकारर्णी सभा’ आप्रर्ण ‘बप्रहष्ट्कृत भारत’ याचें प्रचारक म्प्हर्णून नेमलेले होते. या संबधंीचे बाबासाहेबाचें पत्र 
असे होते :– 
 

॥ जय भवानी ॥ 
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Bhimrao R Ambedkar, Damodar Hall, 
M A., Ph. D., D. Sc. Parel, Bombay 
Bar - At - Law 4-7-27 
Member, Legislative Council, 
Bombay 
 

This is to certify that the bearer, Shankardas Narayandas Barve is a worker of the 
Bahishkrit Hitkarini Sabha, an organization established for the uplift of the Depressed classes 
and a canvasser for the ‘Bahishkrit Bharat’ a paper stand for safeguarding the interests ot the 
Depressed classes. 

 
His duty is to travel from place to place in the presiding in the cause of the Depressed 

classes to deliver lectures and enhart them to strive for their betterment. It is requested that, 
the public bodies should help him as far as possible.. 
 
 Sd./ 
 B. R. Ambedkar. 
 
 

श्री. बवे याचं्या संबधंी ६ मे १९२७ च्या ‘बप्रहष्ट्कृत भारत’ पत्रात अग्रलेखाच्या वर, ५ पानावर 
खालील मजकूर प्रप्रसद्ध केलेला होता. 
 

“णवशेष सूचना” 
 

बप्रहष्ट्कृत भारत पत्रासाठी वगगर्णी गोळा करण्याचे कामी आम्प्ही वदेमूती हरीपरायर्ण श्री. 
शकंरदासब वा नारायर्णदासब वा प्रचते्तगावकर यास प्रनयोप्रजत केले आहे. ते या कामासाठी गावोगाव 
प्रफरर्णार आहेत. पत्राच्या बाबतीत वगगर्णी व देर्णगी घेण्याचा अप्रधकार त्यासं आम्प्ही प्रदला आहे. तरी ज्यास 
आमच्याशी प्रत्यक्ष ्यवहार करण्याची सोय नसेल त्यानंी आमच्या या प्रचारकातफे ्यवहार करावा. 
 
 ्यवस्थापक 
 ‘बप्रहष्ट्कृत भारत’ 
 

सोळाजर्णाचंी त कडी अमृतसरला पोहोचली ते्हा श्री. बवे यानंी बाबासाहेबानंा तसे पत्रद्वारे 
कळप्रवले. त्यात त्यानंी असेही प्रलप्रहले होते की, आमचा धार्ममक अभ्यास चालू झाला आहे. ते्हा त्या 
पत्राला बाबासाहेबानंी जे उत्तर प्रदले ने असे :– 
 
‘भीमराव रामजी आंबेडकर’ ‘राजगृह’ 
एम्. ए. पी. एच्., डी., दादर 



 
अनुक्रमणिका 

डी. एस सी., बॅप्ररस्टर ॲट लॉ. म ंबई १४ 
एम्. एल. सी., जे. पी. ३०–९–३६ 
 
रा. रा. शकंरदास बवे यासं अनेक जोहार. 
 

आपले पत्र पोहोचले आपर्ण सवगजर्ण स खरूप पोहोचलात व सवग ्यवस्था चागंली आहे हे वाचलू 
अत्यानंद झाला. आपर्ण सवांनी प्रकृतीस जपत जारे्ण. इकडील सवग क शल आहे. काही लचता करू नये. 
त म्प्हा ंसवांना धमांतराच्या बाबतीत जो पप्रहला मान प्रमळाला आहे. त्याबद्दल इतर लोक त मचा हेवा करीत 
आहेत. या मानाप्रमारे्ण त म्प्ही आपले कायग संकप्रलत करून याल, अशी आशा आहे. सवांस माझा नमस्कार. 
 
 आपला कृ. 

भीमराव आबंेडकर. 
 

या सोळा जर्णानंी ३१ माचग १९३७ रोजी अमृतसर येथील ‘अकाल तख्त’ येथे शीखधमाची दीक्षा 
घेतली. ते म बंईत ४ एप्रप्रल १९३७ ला आले. त्याचंा जाहीर सत्कार १४ एप्रप्रलला प्रवलेपाले येथे शीख 
प्रमशनचे श्री. शपे्रटया बाबू यानंी केला. सदर समारंभास बाबासाहेब व त्याचें इतर सहकारी उपर्वस्थत होते. 
सदर समारंभाचा फोटो काढण्यात आला. धमगप्रचारक म्प्हर्णून त्यानंा शीख प्रमशनतफें  दरमहा पगार, रु. 
४५, १७-४-३७ पासून ठरप्रवलेला होता. तो पगार बाबासाहेबाचं्या माफग त त्यानंा देण्यात येत असे. हे 
धमांतप्ररत लोक फारसे प्रशकलेले न्हते, शीख धमाचा त्याचंा अभ्यासही ज जबी स्वरुपाचा. ते्हा हे अस्पृशय 
समाजातं पप्ररर्णामकारक प्रचार कसा काय करर्णार? अशा शकंा अनेक लोक प्रदर्मशत करीत. 
बाबासाहेबानंा खरोखरच जर शीख धमग स्वीकारावयाचा होता तर त्यानंी स प्रशप्रक्षत लोक का हाती धरले 
नाहीत? अशाही शकंा काही लोकाचं्या चचेंचा प्रवषय झाल्या होत्या. पर्ण या शकंाचंा स्फोट कोर्णीच 
समाजात उघडपरे्ण केला नाही. कारर्ण बाबा करतील ती पूवग इतकी त्याचं्यावर लोकाचंी श्रद्धा बसलेली 
होती! हे धमांतप्ररत लोक प्रचार कायासाठी लहडू लागले ते्हा धमांताराबरोबरच ‘स्वतंत्र मजूर’ पक्षाचेही 
प्रचार कायग करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याप्रमारे्ण हे लोक महाराष्ट्रातील प्रजल्ह्यातूंन प्रफरत प्रचार करू 
लागले. पर्ण त्याचं्या या द हेरी प्रचाराच्या पप्ररर्णाम काही प्रठकार्णी बरा होई तर काही प्रठकार्णी अप्रनष्ट होई. 
काही प्रचारकाचं्या आचरटपर्णाच्या आप्रर्ण आगाऊपर्णाच्या वतगनाबद्दल लोकाकंडून प्रवरोध होई. अशा वळेी 
बाबासाहेब प्रचारकाचंी बाजू घेऊन लोकाचंी तोंडे बंद करीत असत. याचे एक उदाहरर्ण मी देतो. जनतेच्या 
१८-१२-३७ च्या अंकात (पा. ६) प्रप्रसद्ध झालेला मजकूर असा :– 
 

‘जाहीर सूचना’ 
 

सवग लोकासं कळप्रवण्यात येते की, शीख धमाची दीक्षा घातलेले श्रीय त अज गन रामजी कादगावकर 
उफग  केरलसग यानंी हल्ली कोकर्णात जो दौंरा काढला आहे तो माझ्या पूर्णग परवानगीने काढला आहे. तरी 
त्याचं्या प्रवरूद्ध रा. प्रशवा भाग्या जाभंारकर यानंी जे खोडसाळपर्णाचे पत्र पाठप्रवले आहे, ते अप्रतशय च कीचे 
आहे. जनतेने त्या पत्राचा प्रवचार करू नये व असे खोडसळपर्णाचे पत्र मी च कीने प्रलप्रहले अशी कब ली 
देऊन रा. प्रशवा भाग्या जाभारकर यानंी श्रीय त भादगावकर याचंी माझ्या समक्ष माफी माप्रगतली. तरी 
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सवास हेच जाहीर करतो की, भादगावकर ब वा हें माझे अन यायी आहेत. त्याचं्याप्रवरूद्ध कोर्णी खोट्या 
नाट्या बातम्प्या प्रप्रसद्ध करतील त्याजंवर कोर्णीही प्रवश्वास ठेऊ नये, अशी नम्र प्रवनंती आहे. 
 
दादर, १२–८–३७ आपला 
 डॉ. भीमराव आबंेडकर 
 

श्री. बवे यानंा ‘भाई अमरलसग’ व इतर धमांतप्ररतानंा अशीच शीख नाव ेदेण्यात आली होती. हे सवग 
धमांतप्ररत प्रचारासाठी प्रफरू लागले. तीन चार मप्रहन्द्याचं्या अवधीनंतर प्रचारकानंा माप्रसक वतेन वळेेवर 
प्रमळेना व जे प्रमळे ते अप रे पडू लागले. या व इतर कारर्णामं ळे सोळा प्रचारकानंी अगं काढून घेतले. पैकी 
पंधरा जर्णानंी आपल्या पूवीच्या ‘जटा माळी’ धारर्ण केल्या व भीक्षा मागत प्रफरू लागले. श्री. बवें 
बाबासाहेबापासून दूर झाले ते कायमचेच! ते ‘खालसा कॉलेज’ मध्ये नोकर म्प्हर्णून राप्रहले. ते शीख म्प्हर्णनू 
तेथेच १९५० सालात वारले. 
 

शीख धमगप्रचारकाचंी अशी वाताहत झाली. मध्यंतरीच्या १९३७–४१ च्या काळात बाबासाहेब व 
शीख प्रमशन व खालसा कॉलेज (जून १९३७ ला सूरू) या ससं्थाचें सूत्रधार याचं्यात अनेक कारर्णानी 
ध सफूस स रू झालौ व शवेटी बाबासाहेबानंी प्रशखाशंी असलेले आपले सवग संबधं तोडले. आबंेडकरानंी 
आपल्याला खड्ड्ड्यात टाकले अशी शीख समाजाची समजूत झाली. 

 
‘भारत भषूर्ण लप्रर्मटग पे्रस’ पूवी कामाठीप ऱ्यात होता. तो नायगावला मोरबागच्या पप्रश्चम नाक्यावर 

शीख प्रमशनने घेतलेल्या जागेत आर्णनू बसप्रवला त्याचं्यासाठी छोटीशी बंगली प्रमशनने बाधंलेली होती. 
कारर्ण पे्रस व ‘जनता’ पत्र याचंा उपयोग धमांतराच्या कायासाठी करावयाचा होता. बाबासाहेबाचें प्रशखाशंी 
संबंध त टल्यावर पे्रस मोरबागच्या पूवग नाक्याकर नेण्यात आला. 

 
शीख लोकाशंी आपर्ण संबधं का तोडले, या संबंधाने बाबासाहेबानंी कधीच स्पष्ट खुलासा केला 

नाही. णशखानंीही केला नाही. मात्र अफवा अशा होत्या की, बाबासाहेब शीख प्रमशनचे सवग पैसे स्वतःच्या 
ताब्यात मागत होते. या म द्यावर त्याचें, प्रमशनच्या सूत्रधाराबंरोबर मतभेद व तंटे झाले. द सरी अफवा 
म्प्हर्णजे प्रशखानंी अवशय पाळावयाचे पाच ‘ककार’, केस, कच्छ, कृपार्ण, कंगा व कडा यापंैकी केस राखरे्ण 
आम्प्हालंा आवशयक राहू नये असे बाबासाहेबाचें म्प्हर्णरे्ण होते. हे प्रशखानंा मान्द्य न्हते. या म द्यावर 
बाबासाहेब व प्रशखाचंा बेबनाव झाला, म्प्हर्णून त्यानंी शीख धमाचा स्वीकार केला नाही. खरी काररे्ण कधीच 
बाहेर आली नाहीत. 

 
मागील प्रकरर्णात सापं्रगतलेली परळच्या बह जन प्रवहारमधील गडबड आप्रर्ण बाबासाहेबानंी शीख 

धमाचा स्वीकार करण्याची चालप्रवलेली तयारी पाहून श्री. धमानंद कोसाबंी यानंा अत्यंत वाईट वाटले. 
त्यानंी बह जन प्रवहाराचे एक रस्टी श्री. वैक ं ठभाई मेहता यानंा प्रवनंती केली की, हा प्रवहार कलकत्त्याची 
‘महाबोधी सोसायटी ऑफ इंप्रडया’ या संस्थेकडे स पूतग करा व मला या ्यापातून म क्त करा. तसा 
कायदेशीर ्यवहार झाल्यानंतर श्री. कोसांबी काशीला गेले व तेथे त्यानंी गं्रथ प्रलप्रहण्याचे काम हाती घेतले. 
याच्यापूवी त्याचें खालील गं्रथ प्रप्रसद्ध झालेले होते :– 
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१) ब द्ध, धमग आप्रर्ण संघ (१९–४–१९१०) 
२) ब द्धलीला सारसगं्रह (१०–३–१९१४) 
३) जातक कथा संग्रह भाग १ (५–४–१९२४) 
४) प्रनवदेन (५–५–१९२४) 
५) समाप्रधमागग (१९२५) 
६) बौद्ध संघाचा पप्ररचय (१९२६) 
७) लहदी ससं्कृप्रत आप्रर्ण अलहसा (५–१२–१९३५) 
८) लघ पाठ (बौद्ध सूत्राचंा संग्रह, द सरी आवृप्रत्त (५–५–३७) 
 
काशीस गेल्यावर ‘काशी प्रवद्यापीठाने’ कोसाबंींना प्रलप्रहम्प्यास एकातं प्रमळावा, म्प्हर्णून एक स्वतंत्र 

घर बाधूंन प्रदले व त्याचं्या संशोधनासाठी लागतील ते सवग गं्रथ (इंग्रजी, संस्कृत, व पाली) प रप्रवले. 
त्यानंतर त्यानंी खालील गं्रथ प्रलप्रहले :– 

 
१) भगवान ब द्ध चप्ररत्र, पूवाधग (१९४०) 
२) भगवान ब द्ध चप्ररत्र, उत्तराधग (१९४१) 
३) पाश्वगनाथाचा चात मास (२९–६–१९४९) 
४) बोप्रधसत्व (नाटक १९४९) 
 
श्री. धमानंद कोसाबंी (१८७६–१९४७) वध्याला १९४६ मध्ये येऊन राप्रहले व तेथेच बौद्ध धमाप्रमारे्ण 

प्रत्येक प्रदवशी एक घास कमी करीत करीत शवेटी उपोषर्ण करून ब द्धवासी झाले. 
 
आपल्या हातून काही धमगकायग वा देशकायग होत नाही, ते्हा आपर्ण पृथ्वीला भारभतू झालो आहोत, 

अशी त्याचंी धारर्णा झाल्याम ळे त्यानंी प्रायोपवशेनाने आत्मसमपगर्ण केले. ते आर्णखी दहा वष ेजगले असते 
तर बाबासाहेबानंी १४ ऑक्टोबर १९५८ ला जो धमगचिपप्ररवतगनाचा प्रचंड सोहळा केला, तो पहावयास 
त्यानंा प्रमळाला असता. आप्रर्ण त्यानंा आनंदाच्या समाधीत प्रनवार्णपद भोगता आले असते. 

 
प्रतरुवनमलाई (मद्रास) येथील थोर संत श्री रमर्ण महषी याचं्या व धमानंद कोसाबंींच्या चेहऱ्यामध्ये 

मला प्रवलक्षर्ण साम्प्य आढळन आले. 
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प्रकरि १० वे 
 

“धमांतराला णवरोध आणि पाकठबा” 
 

येवले येथील धमगपप्ररषदेत धमांतराच्या घोषरे्णचा प्रवचार प्रवप्रनमय करून प्रतच्या पूतगतेसाठी जोराची 
चळवळ चालू करण्याच्या उदे्दशाने म ंबईत ‘म ंबई इलाखा महार पप्ररषद’ प्रद. ३० व ३१ मे १९३६ रोजी 
र्व्हन्द्सेंट रोड व नायगाव याचं्यामधील भ्य पटागंर्णात भरप्रवण्यात आली. या सभेसाठी जो भ्य मंडप 
उभारण्यात आलेला होता त्याला “रमाबाई नगर” हे नाव देण्यात आले होते. पप्ररषदेचे अध्यक्ष हैद्राबादचे 
अस्पृशय प ढारी श्री. बी. एस. ्यंकटराव हे होते. या पप्ररषदेस डॉ. सोळखी, श्री. भास्करराव जाधव, श्री. 
देवराव नाईक, श्री. डी. ्ही. प्रधान, श्री. अ. ह. गदे्र, श्री. र. ल. जोशी, इंदूरचे श्री. एस. के. कर्मर्णक, श्री. 
पी. जी. कारे्णकर, महाडचे श्री. स रेंद्र प्रटपर्णीस, श्री. देवदत्त प्रटळक, श्री. भास्कर कदे्रककर, डॉ. 
केशवराव पाध्ये, श्री. वाघ, प्रम. व प्रमसेस जॉन स्टॅली, बापूसाहेब सहस्त्रब दे्ध, कमलाकातं प्रचते्र, स भेदार श्री. 
राजाराम भोळे, श्री. भाऊराव गायकवाड, श्री. अमृतराव रर्णखाबंे हे हजर होते. 
 

‘मुतती कोन पंथे?’ 
 

बाबासाहेबाचें भाषर्ण संपल्यावर सभेत उत्साहाचे वातावरर्ण प्रनमार्ण झाले. पर्ण सभेचे कामकाज 
संध्याकाळपयिंत तहक ब ठेवल्याम ळे सभेत बोलू इर्वच्छर्णाऱ्यानंा संध्याकाळपयिंत थाबंाव े लागले. सभेत 
समता–सैप्रनक दलाने चोख ्यवस्था ठेवली होती. सभेस अनेक धमाचे उपदेशक व अन यायी उपर्वस्थत 
होते. सभेचे कामकाज ६–३० वाजता स रू झाले. या सभेत अनेक (महार) स्त्री – प रूषाचंी भाषरे्ण झाली. 
श्री. भाऊराव कृष्ट्र्णाजी गायकवाड यानंी धमांतराचा ठराव माडंला तो असा :– “म ंबई इलाखा महार 
जातीची ही पप्ररषद पूर्णग प्रवचारातंी असे जाहीर करते की, महार जातीला समता व स्वातंत्र्य प्रमळप्रवण्यासाठी 
धमांतर कररे्ण हा एकच मागग आहे. ही पप्ररषद आमचे एकमेव प ढारी डॉ. आंबेडकर यानंा प्रनश्चयपूवगक असे 
जाहीर आश्वासन देते की, महार समाज साम दाप्रयकरीत्या धमांतर करावयास तयार आहे.” (टाळ्याचंा 
कडकडाट) 
 

पूवपतयारी 
 

धमांतराची पूवगतयारी म्प्हर्णनू महार जातीने याप ढे लहदू देवदेवताचंी पूजाअचां करू नये, प्रहदूचे 
सर्णवार, व्रतवैकल्ये, उपोषरे्ण वगैरे पाळू नयेत व लहदूच्या कोर्णत्याही धार्ममक उत्सवात भाग घेऊ नये. 
तीथाटने, वाऱ्या वगैरे करू नयेत, असे या पप्ररषदेचे मत आहे. (टाळ्या) 
 

(ज्ञानप्रकाश प्रद. १–६–१९३६) 
 
हा ठराव प्रनरप्रनराळ्या वक्त्याचं्या भाषर्णानंतर मंजूर झाला. 
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याच पप्ररषदेच्या मंडपात महार समाजातील संत, साधू, बैरागी, गोसावी इत्याप्रदकाचंी पप्ररषद १–
६–१९३६ ला झाली. या पप्ररषदेचा वृत्तातं ३-६-१९३६ च्या “स्वराज्य” पत्रात खालील प्रमारे्ण प्रप्रसद्ध झाला 
होता – 
 

“संत पप्ररषदेत दाढ्ा–माळाचंी होळी 
साधंूच्या क ळातं जन्द्मलेल्याचंी कामप्रगरी 
महार िाह्मर्णाचा ग रू होऊ शकत नाही 
खरा साधू कोर्ण मानावा? 
महार संत ही महारच राहील 

 
म ंबई ता. १ – म ंबई इलाखा महार पप्ररषदेच्या मंडपातच आज सकाळी अप्रखल म ंबई इलाखा संत 

पप्ररषद धमांतराच्या ठरावास सप्रिय पालठबा देण्यास भरली होती. पप्ररषदेचे अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यानंी स्वीकारले होते. साध सतं, महंत, नाथ, कबीर, वारकरी इत्यादी सवग पंथातंफे प्रप्रतप्रनधी व 
सभासद हजर होते. ्यासपीठाच्या समोर एक खड्डा खर्णलेला प्रदसत होता, व काही लाकडेही तेथे 
पडलेली प्रदसत होती. पप्ररषदेचे स्वागत अध्यक्ष महंत शकंरदास नारायर्ण बवे यानंी प्रनयोप्रजत अध्यक्ष डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर याचंा िह्मवतेे्त व तत्त्वज्ञानी असा उल्लेख करून धमांतर व संताचें कतग्य या म द्यावर ते 
म्प्हर्णाले, “आपर्ण सवग संत मडंळी अस्पशृय समाजाचे प्रधान घटक आहोत व सवग समाजाचे जे भप्रवत्य तेच 
आपले भप्रवत्य होय. संताचा धमग आजवर सनातन लहदू होता. त्या धमाच्या रूढी, व्रतवैकल्ये, नेमधमग 
आजवर अधंपरे्ण व गतान गप्रतकत्वाने पाळून आम्प्ही काही साधले नाही. तर उलट मन ष्ट्यधमाला पारखे 
झाली व ्यथग कालाप्यय केला. धमातराच्या घोषरे्णला सप्रिय पालठबा देऊन आमच्या धार्ममक व बौप्रद्धक 
ग लामप्रगरीच्या सवग प्रतीकाचे आम्प्ही उच्चाटन केले पाप्रहजे व आपल्या संताचं्या प्रनदशगक, रुद्राक्षाच्या व 
पप्रवत्र मानलेल्या लाकडाचं्या माळा घालून धमांतराच्या मागाने अस्पशृय जनतेचे खरेख रे लोक–कल्यार्ण व 
सेवा करण्यास बाहेर पडा व संतपंथाची साथगकता पटवा.” अध्यक्षास स्थानापन्न होण्याची प्रवनंती करण्यात 
येऊन अध्यक्षस्थान डॉ. बाबासाहेब आबंेडकरानंी स्वीकारले. ते आपल्या भाषर्णात म्प्हर्णाले आपर्ण प्रत्यक्ष 
साधू नसलो तरी संताच्या क ळात जन्द्म घेतल्याचे सागूंन व आय ष्ट्यातील जवळजवळ १८ वष े साधंूच्या 
संगतीत धार्ममक गं्रथाचें पठर्ण करण्यात कशी घालप्रवली याचे वर्णगन करून डॉक्टर म्प्हर्णाले “समाजाच्या 
घटनेत साधूचे महत्त्व फार मोठे आहे आप्रर्ण म्प्हर्णूनच प्रकत्येक वषें अशा स्वरूपाची पप्ररषद भरप्रवण्याची माझी 
मनीषा होती, लनर्मवकल्प मनाने प्रवचार केला तर अस्पृशय समाजातील सतंाचंी कामप्रगरी, ज्ञानसंपादनासाठी 
त्यानंी केलेले श्रम व सोसलेला छळ अवर्णगनीय आहे. शूद्रानंा ज्ञानसपंादन करता येऊ नये, यासाठी 
लहदूधमाने केलेल्या कडेकोट बदोबस्तातून व कोंडमाऱ्यातूंन या लोकानंी ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न 
केला. आज अनेक अस्पशृय संताजंवळ प्रकत्येक हस्तप्रलप्रखत प रातन गं्रथ आहेत. तसले गं्रथ लहदू 
धमाप्रभमान्द्याजंवळ नसतील. परंत  मागील परािमावर सतं ष्ट न राहता प्राप्त पप्ररर्वस्थतीतील आपले कतग्य 
पार पाडण्यास संतानंी प ढे आले पाप्रहजे. संतानंी आजवर काय कमावले? संत महार ते महारच राप्रहले. 
महार प्रकतीही प्रवद्वान झाला तरी तो िाह्मर्णाचा ग रू होऊ नये, अशा तऱ्हेची बोधवचने लहद धमाच्या 
प्रशलेदारानंी प्रलहीली आहेत. मला वाटते की, आजची संतसंस्था णभक्षसंघाची दुधारलेली अवस्था आहे. 
आजचे सतं प्रनःस्वाथी लोकसेवक तर नाहीतच, पर्ण धमाचा बाग लब वा माजवनू व थापा देऊन साध पर्णा हा 
पोट भरण्याचा मागग बनप्रवण्यात आला आहे. 
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संतावंर समाजाची जबाबदारी असली पाप्रहजे. जटा, दाढी, माळा, रंगीत फडकी ह्या बाह्य 
लक्षर्णानंी खरा साधू होत नाही. समाजात होत असलेला अन्द्याय, जोरजूलूम याचंा प्रप्रतकार कररे्ण हे साधूचे 
कतग्य आहे. तीच लोकसेवा! धमांतराच्या घोषरे्णचा संदेश व त्याची पूवगतयारी करण्यास या संतसमाजाची 
अत्यंत आवशयकता आहे. आहे. लोकावंर त्याचें वजन असल्याम ळे न्या धमांची नवी तत्त्व े प्रवशद करून 
सागंण्यास धमोंपदेशक म्प्हर्णून हा समाज बाहेर पडेल. ते्हा सवग साध सतानंा माझे सागंरे्ण आहे की, 
लहद धमाच्या ढोंगी साध त्वाचा सागंाडा फकून देऊन नवधमाच्या प्रार्णप्रप्रतष्ठलेा बाहेर पडा, न सत्या माळा, 
जटानंा आज लकमत उरली नसून स्वाथगत्यागपूवगक सेवा, हीच आज समाजाला हवी आहे. आपल्या 
साध त्वाचे साथगक करावयाचे असेल तर नवधमाच्या प्रसाराचे कंकर्ण बाधंा.” 

 
अशा आशयाच्या अध्यक्षीय भाषर्णानंतर, साळ ंखेब वा ह्यानंी माडंलेल्या ठरावाने सतसमाजाने डॉ. 

आंबेडकर यावरील आपली प्रनढळ प्रनष्ठा ्यक्त करून व त्याचें मागगदशगन स्वीकारून त्यानंी केलेल्या 
धमांतराच्या घोषरे्णस सप्रिय पालठबा देण्याचा  देण्याचा प्रनश्चय जाहीर करण्यात आला. द सऱ्या ठरावावर 
भाषरे्ण चालू असतानाच ्यासपीठासमोर खड्ड्ड्यात होळी पेटप्रवण्यात आली व एकामागनू एक बैरागी, 
साधू, कबीर, अगोदर आर्णून ठेवलेल्या नाप्रपताच्या स प्रवधा वापरून सवांच्या प ढ्ात दाढी प्रमशा, 
जटाचेंउच्चाटन करण्यास बसले. स मारे पन्नास जर्णानंी हा कायगिम उरकला व नंतर एकामागून एक अशा 
३५० ते ४०० साध संतानंी लहदूधमीय पथाचंी प्रतीके माळा अग्नीत टाकल्या. ह्यावळेचा लोकाचंा उत्साह 
अवर्णगनीय होता. जयजयकार धमगिापं्रतघोषक गजगना, डॉ. आंबेडकर लझदाबाद या आरोळ्यापलीकडे द सरे 
काहीच ऐकू येईना. 

 
ह्याच पप्ररषदेच्या मंडपात म बंई प्रापं्रतक मातंग सभा भरप्रवण्यात आली होती. मातंग समाजातफें  

धमांतराच्या घोषरे्णस व चळवळीस पालठबा देण्यात आला. (स्वराज्य ३–६–३६, टाइम्प्स ४–६–३६) 
 
या पप्ररषदेचे स्वागताध्यक्ष श्री. रेवजी दगडूजी डोळस ह्यानंा त्याचं्या ३५ वषांच्या समाजसेवबेद्दल 

ता. ३०मे १९३६ रोजी रात्रौ १० वा. मानपत्र देण्यात आले. अध्यक्षस्थानी बाबासाहेब होते. मानपत्र, ह्या 
पप्ररषदेचे प्रचटर्णीस श्री. प्रदवाकर पगारे ह्यानंी वाचून दाखप्रवले. (प्रभात १–६–१९३६) ह्यानंतर राजकीय 
पप्ररषद बाबासाहेबाचं्या अध्यक्षतेखाली स रू झाली. अस्पृशयानंा म ंबई इलाख्यात १५ राखीव जागा 
प्रमळालेल्या आहेत, त्या सवग जागा अस्पृशय उमेदवाराने लढवन प्रमळवा्यात; प्रशवाय आर्णखी ३० जागा 
प्रबनराखीव जागेच्या भागातूंन प्रमळवा्यात. प्रनवडर्ण का ्यवर्वस्थतरीत्या लढप्रवल्या तर म ंबई इलाख्यात 
अस्पृशयानंा ४५ जागा काबीज करता येतील, असे बाबासाहेबानंी मत ्यक्त केले. इलाख्यातील प्रत्येक 
प्रवभागात २० सभासदाचंी एक कप्रमटी नेमावी व त्या सप्रमतीने आपल्या भागात राखीव व प्रबनराखीव 
जागेवर अस्पृशय व स्पृशय उमेदवार प्रनवडून आर्णण्याची खटपट करावी, अशी योजना प्रनवदेन करून, 
प्रनवडर्ण काचें पालगमेंटरी बोडग लवकरच स्थापन करण्यात येईल असे बाबासाहेबानंी ह्या राजकीय पप्ररषदेत 
जाहीर केले. (ज्ञानप्रकाश – २–६–३६) 

 
ह्या पप्ररषदेच्या प्रवषय-प्रनयामक कप्रमटीची बैठक ३०–५–३६ रोजी रात्रौ ११ ते १२ पयिंत भरली. 

तीत तीन ठराव मंजूर करण्यात आले. (१) अस्पृशयानंी कोर्णता धमग स्वीकारावा हे बाबासाहेबानंी ठरवाव.े 
(२) अस्पृशयानंी आपापसातंील जाप्रतभेद नष्ट करण्यासाठी रोटी व बटेी ्यवहार स रू करावते आप्रर्ण (३) 
लहद स्थानातील सवग प्रातंातील अस्पशृयानंी धमांतरास पालठबा देर्णाऱ्या सभा व पप्ररषदा भरप्रवल्यानंतर 
सवांची एक पप्ररषद भरवावी व तीत धमग-स्वीकाराचा जो प्रनर्णगय बाबासाहेब देतील तो मान्द्य करावा. 
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(नवाकाळ – ३१–६–३६) बाबासाहेबाचंा साधारर्ण कल शीख धमग स्वीकारण्याकडे आहे, असा समज 
त्यावळेी प्रसृत झाला. ह्याचे कारर्ण त्याचं्या बोलण्यात असे प्रवचार प्रदर्मशत होत की, तो धमग 
लहद संस्कृतीपासून फारसा दूर नाही. पर्ण जो आपल्या अन यायानंा लढवय्येपर्णाचा संदेश देतो असा शीख 
धमग आहे. प्रशवाय प्रत्यक्ष कृतीतही तसा त्याचंा कल प्रदसत होता. खालील उल्लेखावंरून हे स्पष्टं होते :– 

 
प्रमस्टर मप्रर्णयार ह्यानंा नकार :– हप्ररजन समाजाने धमांतराची घोषर्णा केल्यापासून तो समाज 

आपल्या धमात सामील करुन घेण्यासाठी बऱ्याच धमांचे प ढारी टपलेले आहेत. आज सकाळी येथील 
म सलमान प ढारी प्रमस्टर मप्रर्णयार यानंी मंडपात बरीच भाडंी नेऊन हप्ररजन प्रप्रतप्रनधींना जेवर्ण देण्याची 
तत्परता दशगप्रवली होती. पर्ण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी प्रमस्टर मप्रर्णयार यानंा स्पष्ट नकार प्रदल्याम ळे 
त्यानंा हात चोळीत परत जाव ेलागले. 

 
शीखाकडे म दपाकखान्द्याची ्यवस्था :– महार जातीचा शीख धमग स्वीकारण्याकडे कल झ कर्णार 

आहे असे वाटायला जी अनेक काररे्ण आहेत, त्यातंील एक कारर्ण महार पप्ररषदेतील म दपाकखान्द्याची सवग 
्यवस्था लाहोरच्या अकाली दलाचे श्री जथेदार ईश्वरलसग व माट ंगा ग रुद्वार जथा याचं्याकडे सोपप्रवण्यात 
आली होती. उद्या प्रशखातंफे सवग महार प्रप्रतप्रनधींना लंगर (भोजन) देण्यात येर्णार आहे. ( लोकमान्द्य – 
३१-५-३६) ह्या पप्ररषदेचे वृतान्द्त म ंबईतील ग जराती, उदूिं, मराठी व इंग्रजी वतगमानपत्रातूंन प्रप्रसद्ध झाले 
होते. 

 
लहद स्थानातील इतर वतगमानपत्रातूंनही ते प्रप्रसद्ध झाले होते. काही वतगमानपत्रानंी प्रप्रतकूल व 

काहींनी अन कूल मते प्रदर्मशत केली होती. त्याचा साराशं खालीलप्रमारे्ण :– 
 
प्रप्रतकूल मते – 
 

1) The People, 25-5-36 (लाहोर) 
 
या शीषगकाखाली सदर पत्राने लहदू समाजस धारर्णा होत आहे व अस्पृशयानंा धमांतर करावयाची जरूरी नाही 
आप्रर्ण धमांतर करावयाचेच तर आंबेडकरानी व अस्पशृयानंी लहदंूची व धमाची क चेष्टा न करता धमांतर 
कराव ेअसे मत प्रदर्मशत केले. “––– it seems grossly improper for Dr. Ambedkar or anybody 
else to keep on cursing the Hindus as a whole, whether most of them are fighting on his side 
or against them. It is he that is being unjust to those who have strengthened the claims of the 
depressed classes for a recognition to equality. We have no prejudice against Dr. Ambedkar 
and we do not defend the social alignment that has made for the exsistance of a depressed 
group. But we do say, and every rational person must agree with us that if Dr. Ambedkar 
wants the Hindu outlook to change, it will not do for him to fall foul of those who stand by 
him. If however, he wants to abandon Hinduism then he may well leave the business of 
purging it of its weakness to those that continue to remain within it.’ 
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२)  ‘इंप्रडयन प्रवटनेस’ The Indian Witness, 4-6-36 लखनौ :–  
 
‘Dr. Ambedkar’s New Technique. ‘ह्या स्फ टात सदर पत्राने असे प्रवचार प्रदर्मशत केले की, उत्तर 
लहद स्थानात भगंी समाजाच्या दोन जाती आहेत. लालबगेी व अझबी शीख. याचंी आत्मोन्नतीसाठी चळवळ 
चालू आहे. पर्ण ती स्वतंत्रपरे्ण. चाभंाराचंीही चळवळ स्वतंत्र आहे. ह्या तीन जमातींनी डॉ. आबंेडकराचं्या 
धमांतराच्या घोषरे्णचा प्रवचार केला तर त्यानंा धमांतराचे महत्त्व पटेल व ह्या जातींना आत्मप्रगतीचा मागग 
प्रदसेल. 
 
३)  जन्द्मभमूी :– १–६–३६ — “आंबेडकर के गाधंी” ह्या अग्रलेखात सदर पत्राने धमांतराच्या 
घोषरे्णत काही तथ्य नाही, काही योजना नाही. असा अप्रभप्राय ्यक्त करुन म. गाधंीजी लहद समाजाचे जे 
मतपप्ररवतगन करीत आहेत, त्यानेच अस्पृशयाचें प्रहत होईल, धमांतराने नाही असे मत प्रदर्मशत केले. (जे 
नाद महार पप्ररषदेने चमकावी गयी छे, नथी लागत  के कोई अघोर प्रनराशामाथंीज अे नादनो उद् भव थयो 
छे? अेनी पाछळ कोई लचतन नथी, अेनी पाछळ कोई योजना नथी, आकाश आवशे प्रसवाय अे नाद पाछळ 
कोई शर्वक्तज नथी, अजब जंक छे के, आ ग लामीनी घोर खोदवानो धमग आंबेडकराने धारवोज नथी, साचेन 
जे पप्ररवतगननी आंबेडकरोंने आज जरूर पडे छे अे पप्ररवतगन मानसन ं छे, धमगन् नहीं.... अछूतो रखे भलेू केते 
ओनो उद्धार आंबेडकरन ं काम नथी! तेओ रख प्रवसरे के, गाधंी सभी प्रनस्मृती प्रवभतूीयोंप्रसवाय काई 
सवगडपंथी प रूष के कोई समय साध मानवीना ह थमा ंअच्छूतोना ंसूत्रो सायमन नथी.” 
 
४)  म ंबई समाचार- २–६–३६ :– ‘वळी पाछी धमगपलटानंी वातो – तेनी पाछळ कोई डंडी? राज्य 
द्वारा तो नथी?” ह्या अग्रलेखात सदर पत्र म्प्हर्णाले की, स्वराज्य संपादनासाठी लहद स्थानंचा जो लढा 
प्रकत्येक वष े चालू आहे त्यात अस्पृशय समाजाची चळवळ ही एक मोठी धोंड आहे आप्रर्ण इगं्रज लोक 
अस्पृशयाचंी चळवळ स्वराज्य संपादनाच्या चळवळीच्या मागात वळेोवळेी उभी करते. आंबेडकराचंी 
धमांतराची घोषर्णा व चळवळ ही प्रिप्रटश कपटनीतीचे डाव नसतील कशावरून? 
 
५)  लहद स्थान अने प्रजाप्रमत्र - २–६–३६ :– “महारो अने धमगपप्ररवतगन” या अग्रलेखात प्रहन्द्दू समाज 
अस्पृशयानंा वाईट रीतीने वागवतो म्प्हर्णून अस्पृशयवगग धमांतरास तयार झाला असे सागंनू अस्पृशयाचंी 
चळवळ ही अस्पृशयानंा जादा राजकीय हक्क लहदूकडून उपटण्याची य क्ती होय, असे मत प्रदर्मशत केले. 
परंत  धमांतर हा अस्पृशयाचंा स धाररे्णचा मागग नसून पतनाचा आहे असा शवेटी या पत्राने अप्रभप्राय ्यक्त 
केला (“अेटले जे महार प्रबरादरोने धमगपप्ररवतगन मां पोतानंी मानवतानो प्रवकास जर्णातो होय, तेओ भले 
ब प्रद्धपूवगक तेम करे, पर्ण तेमना ठरावो पूरवार करे छे के तेओ तो केवळ गाडप्ररया प्रवाप्रहनी माफक 
गतान गप्रतकतान ंज आधंळ ं  अन करर्ण करे छे, अे मागिं उद्धारनो नहीं पर्ण पतननो छे)” 
 
६)  जामे जमशदे – २–६–३६ :- या पत्राने “महारोनी कोन्द्फरन्द्स – शू धमग बदलवाथी हप्ररजनोने 
समान दरज्ो मळी शकश?े” या नावाचा अग्रलेख प्रलप्रहला. प्रजल्हा लोकलबोडगस. म्प्य प्रनप्रसपाप्रलट्या व 
सरकार अस्पशृयाचं्या प्रहतासाठी अनेक काये करीत आहेत व लहदू समाजही अस्पृशयाकंडे सहान भतूीने 
पहात आहे. ते्हा अस्पृशयानंा धमांतर करण्याचे काही कारर्ण नाही. त्याम ळे त्यानंा वरचा दजा प्राप्त होर्णार 
नाही. प्रशवाय येत्या राजकीय स धाररे्णम ळे प्रत्येक प्रातंात अस्पृशयाचंा एक राजकीय गट उत्पन्न होईल व 
त्या गटातफे अस्पृशय लोक आपले म्प्हर्णरे्ण ऐकावयास सरकारात भाग पाडतील. धमांतर केल्याने राजकीय 
गट उत्पन्न होर्णार नाहीत असे सदर पत्राने मत प्रदर्मशत केले आहे. 
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७)  नवाकाळ २–६–३६ :– ह्या पत्राचा लेखक “फप्ररस्ता” याने संकीर्णग समालोचन हे सदर सवग 
पप्ररषदेसंबधंी प्रलप्रहले होते. धमांतराने अस्पृशयाचं्या पप्ररर्वस्थतीत काही फरक पडर्णार नाही व म. गाधंींची 
हप्ररजनोद्धार चळवळ हीच रास्त आहे, अशा अथाचे मत ह्या लेखकाने प्रदर्मशत केले होते. 
 
8)  The congress socialist, 6-6-36 (Bombay) :— धमांतराने अस्पशृयाचें प्रहत न होता 
भाडंवलशाही लहदू समाज्यवस्था नष्ट केल्यानेच त्याचें प्रहत होर्णार आहे, असे या पत्राने मत प्रदर्मशत केले. 
(‘What the leaders fail to recognise is the fact that the oppressed and the dispossessed exist 
in every religion and no change of religion will in any way alleviate the economic position of the 
Mahars. What is really needed is an entire scrapping of the eapitalist economy which breeds 
distinction and oppresion.’ 
 
९)  संघशक्ती – ७–६–३६ :– या पत्राने धमांतर, समतेची चळवळ का वैताग? या नावाचा अग्रलेख 
प्रलहून, लोकानंी धमांतर केले तरी ते ज्या धमात जातील तेथेही त्यानंा हीन दजा प्रमळेल व त्यानंा अगीतून 
उठून फ फाट्यात पडाव ेलागेल असे मत प्रदप्रशत केले. ‘धमांतराची घोषर्णा ही एक धमकी असो लकवा 
काहीही असो, आम्प्हालंा तर प्रतच्या ब डाशी एक प्रकारचा भ्याडपर्णा प्रदसतो. ज्याला समतेची इच्छा आहेतो 
ती महत्प्रयासाने साध्य केल्याखेरीज म ळीच राहर्णार नाही. आपल्या समाजात राहून समता साध्य होत 
नाही, म्प्हर्णून द सऱ्या समाजात जाण्याचा मागग प्रभते्रपर्णाचा न्हे काय? या पत्राने शवेटी असा सल्ला प्रदला 
की अस्पशृयानंी लहदू समाजात राहूनच लहदूशी धैयाने लढा देऊन आपले मार्ण सकीचे हक्क प्रमळवावते. 
 
१०)  सत्यशोधक – ७–६–३६ (रत्नाप्रगरी) :– या पत्राने “डॉ. आंबेडकर याचंी कृतघ्नता” या 
मथळ्याखाली एक स्फूट प्रलहून आंबेडकरानंी जी धमांतराची घोषर्णा केली व पप्ररषद भरप्रवली ती 
प्राप्रतप्रनप्रधक स्वरूपाची नाही व खेड्यातील महार यानंा पालठबा देर्णार नाहीत असे मत ्यक्त केले. 
 
११)  लोकसत्ता – ७–६–३७ :– या पत्राने “ब जगावरे्ण प्रनष्ट्फळ होईल” हे स्फूट प्रलप्रहले. त्यात त्याने 
खालीलप्रमारे्ण मत ्यक्त केले. 
 
––––– कोर्णाही प्रवचारी मार्णसाला कळून येईल की, डॉ. आंबेडकरानंा महार समाजात प ढारीपर्ण 
कायम ठेवता येण्यापेक्षा सदर उपद््यापाचा काहीही उपयोग : नाही –– त्यानंा धमांतराची धमकी देऊन 
स्पृशयाकंडून यथेच्छ वागण्याची सवलत उपटावयाची आहे. पर्ण अंतःसंदेश हा आयगधमीयाचंा पे्ररक नसून 
धमगगं्रथ हे आयांना प्रमार्ण आहेत. ते्हा त्याचं्या आज्ञा उल्लंघप्रवण्यात धमगप्रवर्ण आयग कधीच तयार होर्णार 
नाहीत. ते्हा आंबेडकराचें ब जगाधरे्ण फोलच होईल हे प्रनप्रश्चत. 
 
१२)  केसरी – ९–६–३६ :– या पत्रात ‘फ टकी होडी व घातकी नाबाडी’ या शीषगकाखाली 
खालीलप्रमारे्ण स्फ ट लेख प्रप्रसद्ध झाला होता :– ‘सम द्राच्या द सऱ्या तीराला जातेवळेी नाबाड्याला जी 
तयारी करावी लागते तीच तयारी धमांतराचे वळेी करावयास पाप्रहजे. आपल्या जहाजातून प्रकती लोक 
बसून जार्णार याचा अंदाज नावाड्याला करावयास लागतो, त्याचप्रमारे्ण धमांतर करावयास एकूर्ण प्रकती 
लोक तयार आहेत हे अजमावरे्ण मात्र अवशय आहे”. अशा गंभीर अप्रभप्रनवशेाने डॉ. आबंेडकरानंी म ंबई येथे 
मे अखेर भरलेल्या ‘म म्प्बई इलाखा महार पप्ररषदे” मध्ये आपल्या प्रदीघग भाषर्णाचा प्रस्ताव केला. दीडश े
पानावंर पसरलेल्या व दोन तास चाललेल्या या त्याचं्या भाषर्णाचे ध्र वपद कोर्णते असेल हे आता कोर्णास 
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न्याने सागंावयास नको. त्याचं्या झालेल्याच काय पर्ण न झालेल्याही भाषर्णात कोर्णता सूर उमटलेला 
असेल हे कोर्णालाही ताडता येण्याजोगे आहे. लाहोर येथील जातपात तोडक मंडळाचे ‘अप्रधवशेन गभगमृत 
बनप्रवण्याला त्याचं्या अनूच्चाप्ररत भाषर्णाचा हा बदसूरच कारर्णीभतू झाला. हे त्यानंी प्रप्रसद्ध केलेल्या 
प र्वस्तकेवरून प्रसद्ध होत आहे. 
 

अनुच्चाणरत भाषिाचा सूर 
 

त्या अप्रधवशेनात धमांतराचा तारस्वर मी काढर्णार नाही असे स्पष्ट अप्रभवचन आगाव ू देर्णारे 
कायदेपंप्रडत डॉ. आंबेडकर हे आपल्या अन च्चाप्ररत भाषर्णात हे माझे लहदंूप ढील शवेटचेच भाषर्ण आहे असे 
म्प्हर्णून न्द्यायनीतीची चाड ग ंडाळून लहद त्वावर प्रनखारा ठेवण्यात प्रबनप्रदक्कत धजले. त्याचे प्रायप्रश्चत्त 
घेण्यासाठी जातपात तोडक मंडळाला, आपले अप्रधवशेन रद्द करण्यापलीकडे अन्द्य मागग काय होता? 
लहदंूचा एक धमगगं्रथ असावा, उपाध्यायाचंी सरकारने परीक्षा घेऊन त्याचें सरकारी खाते बनवाव ेआप्रर्ण 
िाह्मण्याची व जाप्रतसंस्थेची लचता रचावी अशी उपाययोजना डॉक्टरमहाशयानंी त्या भाषर्णात सापं्रगतली 
आहे. पर्ण म ख्य प्रशन एवढाच आहे की, या स धारर्णा अमलात आल्या म्प्हर्णजे तरी ते लहदू धमात राहावयास 
तयार आहेत काय? खरी र्वस्थतीही आहे की त्यानंा धमांतराचा मोह अनावर झाला आहे. इंग्लंडातून “मे 
फ्लॉवर” जहाजातून गेलेल्या लोकानंी अमेप्ररकेची यक्षनगरी बनप्रवली तशी नवी सृष्टी आपर्ण अस्पृशय 
बाधंवासंाठी उभारू असे रम्प्यप्रचत्र त्याचं्या डोळ्याप ढे नाचत आहे. पर्ण त्या धाडशी याते्रकरंूच्या 
अंतःकरर्णात जे धमगपे्रम वसत होते, त्याचा आंबेडकरामंध्ये व त्याचं्या अन यायातं अभावच आहे, हे 
येवल्यापासून म ंबईपयिंतच्या साऱ्या सभापप्ररषदामंध्ये ढळढळीतपरे्ण प्रदसून आले. त्यानंा परतीराचा पत्ता 
नाही, उतारंूचा अंदाज नाही आप्रर्ण त्याचंी धमांतराची नाव धमगदे्वषाने फ टलेली आहे. अशी घटना आपल्या 
अज्ञ बाधंवाच्याप ढे उभी करण्यात डॉ. आबंेडकर लहदू समाजाबरोबरच स्वसमाजाचेही अत्यतं न कसान 
करीत आहेत. यातं संशय नाही. एकाकी बेटात गेलेल्या रॉप्रबन्द्सन िूसोची जंगली मार्णसाशंी गाठ पडली; 
तेच त्याचं्या अप्रवचारी कृत्याचे पयगवसान होय. 
 

जठराग्नी भडकत चालला 
 

म ंबई येथील पप्ररषदेतील अध्यक्ष श्री. ्यकंटराव काय लकवा डॉ. आंबेडकर काय, अस्पृशयानंी 
द सरा कोर्णता धमग स्वीकारावा व त्या योगाने आपली प्रगती कशी होईल हे कोर्णीही सागंू शकले नाहीत. 
उडी घ्यावयास सागंर्णारा परंत  ती कोठे घ्यावयाची हे प्रनर्मदष्ट न करू शकर्णारा प ढारी घातकीच ठरत नाही 
काय? भ ताने ढकलून प्रदल्याप्रमारे्ण त्यानंी कोठे तरी पडाव ेहे इष्ट आहे काय? लहदू समाजातील जाप्रतससं्था 
नष्ट होण्यावर अध्यक्षानंी भर प्रदला आप्रर्ण ख द्द आंबेडकरही येवल्याच्या पप्ररषदेपासून तसे म्प्हर्णत आले. पर्ण 
आता डॉक्टरसाहेबाचंा जठराग्नी भडकत चालला. म. गाधंींनी प्रार्ण पर्णाला लावनू मपं्रदर–प्रवशेाची मोहीम 
स रू करताच मंप्रदर प्रवशेाला आंबेडकरानंी ज्या वृत्तीने त च्छ लेप्रखले, त्याच वृत्तीने ते आता म्प्हर्णतात की 
जातीससं्था जाऊन काय होर्णार? चात वगण्यगच नष्ट झाले पाप्रहजे. आप्रर्ण त्याचंा शवेटचा ठोका हा की, 
लहद समाजात ब प्रद्धवादाला वाव नाही. पर्ण असे म्प्हर्णर्णारे डॉक्टरसाहेब जगाच्या पाठीवर द सरा एखादा 
अप्रधक ब प्रद्धमतं धमग दाखवनू देऊ शकतील काय? कालमानाप्रमारे्ण लहद धमग पप्ररवतगन पावत असताना व 
आता तर अस्पशृयता मतृ्य पथंास लागली असताना त्याचा त्याग करावयास प्रचथावर्णी देरे्ण आप्रर्ण अप्रधक 
तकग श द्ध, अप्रधक न्द्यायसंमत व अप्रधक समताप्रधप्रष्ठत धमग न दाखप्रवरे्ण हे घातकीपर्णाचे नाही असे कोर्ण 
म्प्हरे्णल? 
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इदं च नान्स्त परं च न लभ्यते 
 

अशा अधगवट प्रशकवर्णीम ळे महाराचं्या पप्ररषदेत धमांतराचा अप्रवचारी ठरावही पसार झाला. तो 
असा की, “धमांतराची पूवगतयारी म्प्हर्णून महार जातीने याप ढे लहदू देव-देवताचंी पूजा–अचा करू नये, 
लहदंूचे सर्णवार, व्रतवैकल्ये, उपोषरे्ण वगैरे पाळू नयेत व लहदंूच्या कोर्णत्याही धार्ममक उत्सवात भाग घेऊ नये 
आप्रर्ण तीथाटने, वाऱ्या वगैरे करू नयेत अशी या पप्ररषदेची प्रशफारस आहे.” या बेफाम धोरर्णाचे एक कटू 
फळ म्प्हर्णजे पप्ररषदेच्या द सऱ्या प्रदवशी महारामंधील संताचंी पप्ररषद दादरला भरली असता तीत 
पाचपन्नास संतानंी लहद त्वाचा त्याग केल्याचे प्रचन्द्ह म्प्हर्णून दाढ्ा काढल्या व गळ्यातंील माळाचंी होळी 
केली. हजामत कररे्ण व होळी कररे्ण सोपे आहे. पर्ण त्या “संतानंा” आता कोर्णता धमग राप्रहला? उद्या काही 
अस्पृशयानंी आबंेडकराच्या सागंीप्रमारे्ण लहद त्व सोडले तर ते कोर्णत्या धमाचे अन यायी होर्णार? आप्रर्ण त्या 
धमात–मग तो शीख असो वा बौद्ध असो वा म सलमानही असो– प्रवषमतेचे काटे नाहीत काय? हा प्रवचार 
करण्यासारखा प्रशन आहे. अस्पृशयता गेली तरी पूवास्पृष्ट्य म्प्हर्णून आमचेवर लाछंन राहीलच असे भय 
दशगप्रवर्णाऱ्या श्री ्यकंटरावानंा हे माहीत नाही काय की, प्रिश्चन, म र्वस्लम वगैरे समाजातही बाटलेल्याचं्या 
कपाळावर प्रनराळा प्रटळा बसतोच बसतो. ही सवग सत्य र्वस्थती शातंपरे्ण व समतोलपरे्ण प्रवचारात घेऊन डॉ. 
आंबेडकरानंी आपल्या अन यायानंा प्रवझत चाललेल्या आगीतून परधमाच्या फोफाट्यात टाकू नये. यातच 
त्याचें शहार्णपर्ण, त्याचं्या समाजाचे कल्यार्ण व लहदू समाजाचे बळ साठप्रवलेले आहे.” 
 
१३)  स बोधपप्रत्रका (१४–६–३६) या पत्राने “महार पप्ररषदेची फलश्र ती” या स्फ टात धमांतराची 
चळवळ अस्पृशयानंा घातक होईल, असे सागंून शवेटी असे उद्गार काढले की, ...... आमचा तरी दृढ 
प्रवश्वास आहे की, गेल्या आठवड्यात झालेल्या पप्ररषदेप्रमारे्ण प्रकतीही पप्ररषदा झाल्या, त्यात हजारो 
लोकानंी गदी करून सोडली, तरी अस्पृशयामंध्ये लाखानंी धमांतर होर्णार नाही. मग त्यासाठी स्वतः म ंबईचे 
डॉ. आंबेडकर अगर दप्रक्षर्ण हैद्राबादचे आंबेडकर प्रकतीही खटपट करोत. अखेरीस बोलरे्ण फोल असाच 
त्यासं अन भव आल्यावाचून राहर्णार नाही. 
 

अनुकूल मते 
 
१)  लोकमान्द्य :– (३१–५–३६) :– या पत्राने “दोन द ःखद घटना” या अग्रलेखात म. गाधंीचे थोरले 
प्रचरंजीव श्री. प्रहरालाल गाधंी यानंी श िवार ता २९ मे १९३६ ला इस्लामी धमाचा स्वीकार केला व ३० मे 
१९३६ ला म ंबईत महार पप्ररषद भरून तीत धमांतराचा ठराव मंजूर झाला याचंा उल्लेख करून या दोन 
घटना लहदू धमाच्या व समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत द ःखद आहेत असे मत प्रदर्मशत केले. लहदू लोकानंा या 
पत्राने शवेटी अशी सूचना प्रदली :– “स्पृशय लहदंूनी ह्या वरील दोन घटनापंासून योग्य बोध न घेतल्यास 
आमची खात्री आहे की, गेल्या हजार वषांत ह्याच लहद स्थानात जसे सात कोटी म सलमान झाले तद्वतच 
प ढील काही शतकात आर्णखी आठ, दहा कोटी लहदू म सलमान झाल्याखेरीज रहार्णार नाहीत....” 
 
२)  ज्ञानप्रकाश (२–६–३६) – “डॉ. आंबेडकराचंी प नः धमांतर घोषर्णा” या अग्रलेखात या पत्राने 
खालीलप्रमारे्ण उद्गार काढले होते– 
 

“....धमासारख्या मन ष्ट्याच्या मनाला, ब द्धीला आप्रर्ण अतंःकरर्णाला अत्यंत प्रज्हाळ्याच्या, अत्यंत 
पप्रवत्र आप्रर्ण अत्यंत उदात्त वाटर्णाऱ्या प्रशनाच्या बाबतीतही महार पप्ररषदेत जमलेल्या त्या प्रचंड 
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जनसम दायाने डॉ. आबंेडकरानंा धमांतरप्रनदेशाच्या बाबतीत अगदी कोरी ह ंडी स्वतःच्या सहीप्रनशी द्यावी ही 
गोष्ट डॉक्टर महाशयावंरं हप्ररजनाचंा प्रवश्वास प्रकती कमालीचा बसलेला आहे, याची उत्कृष्ट प्रनदशगक आहे. 
लहद स्थानातील अस्पृशय वगाची आजपयिंत अनेक कायगकत्यांनी मोठी सेवा केलेली आहे, पर्ण त्यापकैी 
कोर्णासही डॉ. आबंेडकराइंतका हप्ररजनसमाजाचा प्रवश्वास संपादन करता आलेला नाही .... हप्ररजनानंा 
असा कायगक शल नेता आजपयिंत कोर्णीही प्रमळालेला न्हता व त्याम ळे हप्ररजनाचंी खरी जागृती घडवनू 
आर्णण्यासाठी डॉ. आंबेडकरानंा जसे यश आले व येत आहे तसे द सऱ्या कोर्णासही आलेले नाही.....डॉ. 
आंबेडकर यानंी लहद धमग स धाररे्णचा प्रयत्न, काळाराम मंप्रदर प्रवशे सत्याग्रह वगैरे बाबतींत करून पाप्रहला; 
पर्ण त्यातं त्यानंा अपयश आले, ते्हा आता डॉक्टरसाहेबावंर लहद धमग स धारकाचा पेशी लादण्यात हशील 
नाही.....लहद धमग स धाररे्णबद्दल ते पूर्णग नैराशयवादी बनले आहेत, म्प्हर्णूनच स्वज्ञाप्रतबाधंवानंा ते धमांतरात 
प्रवृत्त करीत आहेत” 
 
३)  प्रवहार– (४–६–३६) – “महार पप्ररषद” या अग्रलेखात या पत्राने असे मत प्रदर्मशत केले होते 
की,...... धमग, इप्रतहास, चालीरीती, भावना वगैरे बंधनात आजवर अपमान आप्रर्ण कष्ट सोसूनही 
लहद समाजात राप्रहलेला अस्पृशय वगग याप ढे तशाच र्वस्थतीत काळ कठण्यास प्रबलकूल राजी नाही, हे महार 
पप्ररषदेने जाहीर केले आहे....” या पत्राने ‘डॉ. आबंेडकर’ या शीषगकाखाली एक स्फ ट प्रलप्रहले होते. त्यात 
त्याने असे मत प्रदर्मशत केले की, “गेल्या आठवड्यातील म ंबईतील सावगजप्रनक कायात डॉ. आंबेडकराचंी 
छाया पडली होती असे म्प्हर्णावयास हरकत नाही. अस्पृशयतेचा लहदू समाजावरील कलंक दूर करण्यासाठी 
पप्रहली जागतृी स्पृशयानंी केली, हे जरी खरे असले, तरी शभंर वषांत स्पशृयाकंडून न झालेली कामप्रगरी 
डॉक्टरसाहेबानंी गेल्या १० वषांत घडवनू आर्णली आहे....... डॉक्टरसाहेबाचें धमांतर केवळ अस्पृशयता 
घालप्रवर्णारे नसून लहदू धमाचे श द्धीकरर्ण करर्णारेही आहे...” 
 
४)  सेवक– (६–६–३६)– (कोल्हापूर) “या पत्राने लहद  सभेचा हप्ररजनोद्धार” या अग्रलेखात 
खालीलप्रमारे्ण उद्गार काढलेले आहेत :– 
 

“हप्ररजनाचें प ढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी धमांतराची घोषर्णा केल्यापासून लहदू 
महासभेच्या भाडोत्री हस्तकानंी हप्ररजनोद्धाराचे मायावी नाटक महाराष्ट्रात चागंलेच रंगप्रवले आहे. पं. 
मालवीय, मसूरकर–पाचलेगावकर ब वापंासून तो तहत प्रनभीडकार गद्र्यापंयिंत सवांनाच हप्ररजनाचंा 
कळकळीचा पान्द्हा राजाप री गंगेसारखा अकस्मात फ टला आहे. तत्पूवी मात्र यापैकी एकालाही हप्ररजनावंर 
होर्णारा अन्द्याय प्रदसत न्हता. जर्णू काय, डॉ. आबंेडकराचं्या घोषरे्णम ळेच त्यानंा हप्ररजनावंर होर्णाऱ्या 
अन्द्यायाची जार्णीव झाली आहे. कोर्णी हप्ररजनानंा मतं्रदीक्षा देऊन त्याचंी प्रदशाभलू करीत आहेत. तर 
कोर्णी झ र्णकाभाकरीचे थोताडं उभे करून सामाप्रजक समतेच्या थापा मारीत आहेत. काही प्रदवसापूंवी पं. 
मालवीयानंी नाप्रशकच्या हप्ररजनानंा पप्रतत, नीच समजून मंत्रदीक्षा प्रदली व ब प्रद्धवादी म्प्हर्णप्रवर्णाऱ्या केसरीने 
प्रतची तरफदारी केली. पर्ण या मंत्रदीक्षने हप्ररजनाचं्या र्वस्थतीवर काय पप्ररर्णाम झाला? पं. मालवीय गेले 
बनारसला व हप्ररजन राप्रहले महारवाड्यात. हा फसवर्ण कीचाच प्रकार न्हे काय? ... काही महाभाग 
पदरच्या (?) पैशाने दौरे काढून अज्ञ बह जन समाजाला समतेचा संदेश स नवीत आहेत. गेल्या दोन तीन 
मप्रहन्द्यातं म ंबई, प रे्ण, कोल्हापूर, सोलापूर, वेंग ला वगैरे प्रठकार्णी अशी सहभोजने झाली, या सहभोजनाचं्या 
अप्रतशयोक्तपूर्णग हप्रककती सहभोजनाचं्या प रस्कत्यांचे फोटो ठराप्रवक दैप्रनकात प्रम ख स्थळी प्रप्रसद्ध होत 
आहेत. इतकेच न्हे तर या लोकाचंी एक प्रलप्रमटेड कंपनीच बनली असून त्या कंपनीतील लोक एकमेकानंा 
“धमात्मा” व “धमगवीर” बनवनू त्याचंा बाजारभाव वाढव ूपहात आहेत. आप्रर्ण प ण्याचे एकच एक दैप्रनक न 
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झालेल्या सहभोजनाचेंही श्रेय त्याचं्या गळ्यात अडकवनू ब प्रद्धप रस्सर त्यानंा प्रोत्साहन देत आहे... 
िाह्मर्णानंा नैसर्मगक देशभक्त ठरवनू इतर जातींची लनदा करर्णारे भोपटकरच अस्पशृयोद्धारक होतात आप्रर्ण 
जाप्रतससं्थेवर फक्त लेखर्णीचे फटकारे उडवनू प्रचत्तपावन संघात हळूच प्रशरर्णारे सावरकर समतावादी 
म्प्हर्णून प्रमरवतात. सरड्याची धाव जशी क ं पर्णापलीकडे जात नाही तशी या समतावाद्याचंी समता 
सहभोजनालीकडे पाऊल टाकीत नाही. प्रमश्रप्रववाहाचा तर ते च कूनही प्रवचार करीत नाहीत. उलट 
अस्पृशयता प्रनवारर्णाची त्याचंी ्याख्या काय आहे हे परवा वेंग ला येथील बॅ. सावरकराचंें जे भाषर्ण झाले 
त्यावरून प्रदसून येईल. सावरकर म्प्हर्णतात... “जे बोट तू क त्र्याला लावतोस ते बोट तू स्वधमींयाला लाव 
म्प्हर्णजे झाले अस्पृशय प्रनवारर्ण” सावरकराचं्या मते अस्पशृयानंा क त्र्यासारखे वागप्रवले म्प्हर्णजे झाले... लहद  
समाजात समता उत्पन्न करण्याकप्ररता जातीभेदच मोडले पाप्रहजेत. राजर्मष शाहू महाराज म्प्हर्णतात... 
“आपले प्रशक्षर्ण अगदी पूर्णग होईपयिंत पाच पंचवीस वष ेसंशयात आप्रर्ण लचतेत स्वस्थ रहा, असे अस्पशृयानंा 
सागंण्यापेक्षा त्यानंा जखडून टाकर्णाऱ्या भयंकर ज लमाच्या शृखंला तोडून टाकरे्ण हीच खरी राष्ट्रसेवा 
होय. जाप्रतभेद नाहीसा करावा असे प ष्ट्कळासं वाटते. पर्ण हे कसे कराव ेहा प्रशन आहे. खालच्या जातींनी 
प्रकतीही प्रयत्न केला तरी हे काम त्याचं्या हातून ्हावयाचे नाही. प्राचीन कालापासून वशंपरंपरेने उपभोगीत 
असलेले हक्क वप्ररष्ठ जातींनीच सोडले पाप्रहजेत. असल्या पप्रवत्र आत्मयज्ञानेच त्याचें उदाहरर्ण उपयोगी 
होईल. असला आत्मयज्ञ करण्याची लहद महासभेच्या प ढाऱ्याचंी तयारी आहे काय? 
 
५)  राष्ट्रवीर– (९–६–३६) “क संगे नडला लहद धमग” या अग्रलेखात महार समाजाची डॉ. 
आंबेडकरावंरील अढळ प्रनष्ठा व डॉ. आंबेडकराचें आदशग प ढारीपर्ण या दोन गोष्टींबद्दल स्त ती व अप्रभनंदन 
करून आप्रर्ण म. गाधंीजींना प्रिप्रटश साम्राज्याचे कंबरडे मोडण्याची य क्ती शोधता आली पर्ण अस्पृशयतेच्या 
एका रोमालाही त्यानंा हलप्रवता आले नाही, पर्ण डॉ. आबंेडकर यानंी अस्पृशयतेचा वृक्ष गदगदा हलवनू तो 
उपटण्याचा मागग मोकळा केला, असे मत प्रदर्मशत करून सदर पत्राने असे उद्गार काढले की, 
“धमांतराच्या --- पप्रहल्या ठरावाप्रमारे्ण न सते मत ्यक्त करून द सऱ्या ठरावाची पूतगता होर्णार नाही. तर 
त्याकप्ररता कायग वा साधयाप्रम देहं वा पातयाप्रम अशा प्रप्रतजे्ञचे प्रचारकायग सवगत्र झाले पाप्रहजे. अथात, या 
प्रकरर्णी िाह्मर्ण, या ना त्या प्रकारे आड येर्णारे, प्रचारकायात प्रवघ्ने उत्पन्न करर्णार, हे प्रनप्रश्चत होय. आप्रर्ण 
म्प्हर्णून प्रनदान द सऱ्या ठरावाच्या पूवगतयारीच्या यादीत ब्राह्मण्यणवध्वंसन याही कायगिमाला प्राधान्द्य 
द्यावयास पाप्रहजे होते. परंत  ही प्रनकडीची गोष्ट पप्ररषदेच्या दृप्रष्टकोनातून का स टली, हा एक आम्प्हासं 
प्रवचाराचा प्रशन वाटतो..... जाप्रतभेदाचा व प्रशवाप्रशवीचा पायंडा स्पृशयानंीच अगोदर घातला व या पापाचे 
तेच धनी आहेत’ असे डॉ. आंबेकरानंी अप्रत्याप्त प्रवधान केले आहे. ते पाप्रहले म्प्हर्णजे धमांतरास तयार 
होऊनही ते िाह्मण्याला दचकत आहेत असा जबर सशंय प्रनदान आम्प्हालंा तरी येत आहे. स्पशृयातंही 
जाप्रतभेद व प्रशवाप्रशवी पाळतात याला िाह्मण्यसंरक्षक जातच कारर्णीभतू आहे, ही वस्त र्वस्थती उघड न 
करता अस्पृशयतेच्या बाबतीत धार्ममक दृष्ट्ट्या सवग स्पृशयानंा डॉ. आंबेडकर जबाबदार धरीत आहेत, ही 
आमच्या मते तरी त्याचंी सवात मोठी चूक होय. म ंबई इलाख्यात लहदूमध्ये बह सखं्य असलेल्या मराठा 
जातीला तरी सत्तासंपत्तीचे सामथ्यग असलेली िाह्मण्यसरंक्षक जात समानतेने वागवीत असते काय? व ती 
प्रवषमतेने वागप्रवते याची डॉ. आंबेडकराप्रमारे्ण मराठा प ढाऱ्यानंा चीड येते ना? आप्रर्ण म्प्हर्णूनच जागरूक व 
अप्रभमानी मराठा प ढाऱ्यानंी आपल्यावरील िाह्मर्णी धमाचे जू फेकून देऊन सध्याच्या जीवन कलहात 
िाह्मण्यप्रवध्वसंन हे कतग्यच ठरवनू घेतले आहे. असे असतानंा अस्पृशयतापालनाच्या ग न्द्हेगारीबद्दल सवग 
स्पृशय समाजाला डॉ. आंबेडकरासारखे महारथी जर जबाबदार धरून त्यावंर हल्ला चढव ूलागले तर त्यात 
स्पृशय समाजाच्या पोटात घ सून खरा ग न्द्हेगार असताही आपली कातडी स रप्रक्षत ठेवण्याची िाह्मण्यसंरक्षक 
समाजाला सधंी साधताही येर्णार नाही काय;... ते्हा लहद धमग बगलेत धरून प्रवषमतेचे प्रवषारी वातावरर्ण ते 
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संबंध लहद स्थानात िाह्मण्याने प्रनमार्ण केले आहे, ते अंशतः तरी नष्ट झाले पाप्रहजे अशी ज्याचंी इच्छा 
असेल, त्यानंी िाह्मण्यप्रवध्वसंन हेच पप्रहले कतग्य मानले पाप्रहजे.” 
 
३)  दीनप्रमत्र – १०–६–३६ – “धमांतरच योग्य” या अग्रलेखाखाली सदर पत्राने खालील उद्गार 
काढले – “डॉ. आंबेडकर यानंी धमांतराची घोषर्णा केली म्प्हर्णून चागंले चागंले प्रवद्वान आप्रर्ण प ढारी यानंी 
नापसंती ्यक्त केली आहे. धमात (समानता) शातंी नाही हा डॉ. आंबेडकराचंा भ्रम आहे. धमांतर केल्याने 
दैन्द्यातंर होत नसते. कोर्णत्याही धमात काही लोक हीन दीन र्वस्थतीत असतातच इ. अनेक म दे्द अनेक 
लोकाकंडून आले आहेत. पर्ण योग्य प्रवचार केला तर या म द्द्यास काहीच अथग नाही असे प्रदसून येते. आज 
अस्पृशय लोक धार्ममक व सामाप्रजक समानता मागत आहेत. ते कोर्णाही सनातन्द्याची संपत्ती अथवा संतती 
मागत नाहीत. “धमग” म्प्हर्णूर्ण सनातनी जे आचरर्ण करतात, तसले आचरर्ण अस्पृशयासंही करू द्या, एवढेच 
त्याचें मागरे्ण आहे. पर्ण ही अगदी साधी समताही ज्यानंा मान्द्य करवत नाही, त्यानंी इतर धमांतील प्रवषमतेचे 
भडक वर्णगन कररे्ण स्वाभाप्रवकच आहे. द सऱ्या धमात घार्णआहे, म्प्हर्णून आपल्या धमांतील ही अस्पृशयतेची 
घार्ण घालप्रवरे्ण शक्य; नाही, आप्रर्ण ती कशी घालवावी या सबंधाने आमच्या शास्त्रात आधारही नाहीत; मग 
ती घालप्रवण्याचा प्रयत्न कररे्ण म्प्हर्णजे धमात ढवळाढवळ कररे्ण होय, असा हृदयहीन प्रवचार धमाथग 
प्रप्रतपादन करर्णाऱ्यानंी दयाळूपर्णाची ऐट का मारावी हे कळत नाही?... म. गाधंींनी एका रोगट वासराला 
रोगम क्त करण्यासाठी त्याचा प्रार्ण घालप्रवण्यास संमती प्रदली म्प्हर्णून त्याचं्यावर टीकेची आग उधळर्णाऱ्या 
दयावतंाना, अस्पृशयाचं्या क्लेशाचे काहीच श भाश भ वाटत नाही. काय म्प्हरे्ण, गायवासराहूंन हीन दीन 
र्वस्थतीत तडफडर्णाऱ्या अस्पृशय मार्णसापं्रवषयी द ःख मानण्यास शास्त्रात आधारच नाही. ज्या शास्त्रात 
जनावराचं्या द ःखाप्रवषयी हळहळर्णारा आधार सापडतो पर्ण मार्णसाचं्या द ःखाप्रवषयी हळहळण्यास आधार 
सापडत नाही, ते शास्त्र अस्पृशय समाजास देवत ल्य कसे वाटाव?े यज्ञक ं डाप ढे ब कलून बोकड मारण्यास 
वदेात असलेला आधार याप्रज्ञकास प्रकतीही पप्रवत्र वाटत असला तरी त्याची पप्रवत्रता मरर्णाऱ्या बोकडास 
क ठून वाटर्णार? तो वदेाप्रभमानी व शास्त्राप्रभमानी याप्रज्ञकास म्प्हरे्णल की, “दीप्रक्षतानंो, जरं वदेोनारायर्णास 
प्रसन्न करून धमाचरर्णाचे प ण्य जोडावयाचे असेल, जर वदेाजे्ञचे पालन करून वदेाचार प्रजवतं ठेवावयाचा 
असेल, जर प्रद्य ऋषींची प्रद्य दृष्टी स्वच्छ राखावयाची असेल लकवा सनातन धमग प्रनःशकष्ट्ररे्ण 
पाळावयाचा असेल तर वदेप ढे बोकडाबरोबर ‘भट’ यानंाही ब कलून द्याव.े “रोप्रहदासासारख्या राजप त्रास 
यज्ञात बळी देण्याच्या चालीस जर भक्कम शास्त्राधार आहे तर त्या शास्त्राधाराच्या अिसूाठी याप्रज्ञकानंी 
आपली म ले आतापयगत प्रकती बळी प्रदली बरे? शास्त्राधाराप्रशवाय धमाचार करावयाचा नाही असे 
अस्पृशयताप्रनवारर्णाच्या बाबतीत बहकर्णाऱ्यातून एकानेही हा शास्त्राधारय क्त रोप्रहदासयोग का केला नाही? 
वदेाप्रभमानी प रुष प्रनबगल असला तरी त्याने पत्नीस स्वातंत्र्य देऊन प्रनयोगशास्त्राद्वारे हवी तवढेी संतती 
प्रनमार्ण करावी या धमाचारास शास्त्राधार असूनही वदेाप्रभमानी या सनातन धमाप्रमारे्ण का वागत नाहीत? 
साराशं, याचंा शास्त्राधार म्प्हर्णजे स्वतःचा स्वाथग, असेच प्रसद्ध होत नाही काय? सनातन्द्याचं्या शास्त्राधाराम ळे 
कोर्णत्या हीनदीन लोकाचंा क ठे उद्धार झाला हे कोर्णी दाखव ूशकेल काय? जे देवधमग, शासे्त्र आप्रर्ण शास्त्री 
ही आपर्णासं उपयोगी पडू शकत नाहीत त्याचंा अप्रभमान डॉ. आंबेडकरानंी का धरावा? पे्रमाने हात न 
प्रफरवता नेहमी प्रझडकारीत गेल्यास जनावरे देखील लाथा घालतात, मग अस्पृशय तर मार्णसेच आहेत. 
त्यानंी सनातन्द्यावंर लाथा झाडल्या तर त्यात आश्चयग कसले? 
 
७)  प्रवप्रवधवृत्त – १४-६-३६ :– “लहद धमगशासे्त्र व लहदू लोक यानंी अस्पशृय समाजावर प्रकती प्रनदगयपरे्ण 
अन्द्याय केलेला आहे याची त्रोटक माप्रहती “अस्पृशय आप्रर्ण धमांतर” या अग्रलेखात सागंनू सदर पत्राने 
प ढील प्रवचार प्रदर्मशत केले. “लहदू समाजाच्या प ढाऱ्यानंी डॉ. आंबेडकराचं्या भाषर्णाचा प्रधक्कार करून 
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चालर्णार नाही. आपले दोष चवाठ्यावर माडूंन उपरतीच्या मागाने आपले जो कल्यार्ण साधतो तोच अंती 
समाजाचा व ्यक्तीचा खरा प्रमत्र ठरतो. त्याऐवजी स्वतःचे अप्रधष्ठान कायम प्रटकवनू बडेजाव 
वाढप्रवण्यासाठी आपल्या उघड दोषावर जो पाघंरूर्ण घालतो तो अंती स्वतःचा वैरी ठरतो. लहदू समाजाची 
घडी नीट बसप्रवण्यासाठी प ढारलेले वैदू आपर्णातं आज अनेक आढळतील. राजकारर्ण आप्रर्ण सामाप्रजक 
चळवळ या दोन्द्ही के्षत्रातूंन बाहेरून ऐक्याचा डोलारा साधू पहार्णारे मापं्रत्रकही आपल्यामध्ये कमी आढळर्णार 
नाहीत. परंत  कडू औषध लकवा प्रसंगप्रवशषेी शस्त्रप्रिया करावी लागली तरी पत्करली, पर्ण रोग नष्ट होऊन 
समाज प्रजवतं राप्रहला पाप्रहजे, तो जोमदार आप्रर्ण सामथ्यगवान बनून स्वातंत्र्य उपभोगण्यास पात्र झाला 
पाप्रहजे या हेतूने “सत्य प्रदसेल ते बोलर्णार व सत्याग्रहाप्रमारे्ण वागर्णार” असे म्प्हर्णर्णारा प ढारी आज 
आपर्णातं नाही. अस्पृशयाचं्याच न्हे तर एकंदर लहदू समाजाच्या दृष्टीने अशी स्पष्टोक्ती केल्याची प्रचीती डॉ. 
आंबेडकराचं्या भाषर्णात प्रठकप्रठकार्णी प्रमळत असल्याम ळे त्याचा आज प्रवस्ताराने प्रवचार केला आहे. 
 

एक महार तरुर्णाने १९३६ च्या मे मध्ये इस्लामी धमग स्वीकारला. आर्णखी दोघानंी शीखधमाची 
दीक्षा घेतली. त्यानंी प न्द्हा लहदू धमात येण्याची इच्छा प्रदर्मशत केली. लहद महासभेतफे नागपूर येथील 
टाऊन हॉल समोर १४–६–३६ रोजी त्याचंा लहदू धमात स्वीकार करण्यात आला. त्याच प्रदवशी टाऊन 
हॉल मध्ये जाहीर सभा झाली. आबंेडकर व त्याचें अन यायी यानंी कोर्णताही धमग स्वीकारला तरी त्यानंा त्या 
त्या धमात संपूर्णग समानता कधीही उपभोगता येर्णार नाही आप्रर्ण अस्पृशयाचंी ही धमांतराची चळवळ म्प्हर्णजे 
आगीतून उठून फ फाट्यात पडण्याची धडपड आहे. अशा अथाचे भाषर्ण डॉ. म ंजे यानंी केले. (टाइम्प्स १८-
६-३६) उपप्ररप्रनर्मदष्ट तीन महारानंा लहदू धमात व समाजात समानता प्रमळाली लकवा प्रमळेल या प्रशनाबद्दल 
म ंजे लकवा इतर कोर्णीही ्यक्त्याने सापं्रगतलेले नाही. 
 

धमांतराच्या चळवळीच्या सबंंधात आर्णखी काही सभादी कायगिम झाले त्याचंा वृत्तातं मी येथे देत 
आहे. 

 
म ंबईतील “अंज मन तवलीग ल इस्लाम” या संस्थेतफे बाबासाहेबानंा २–६–३६ रोजी अजं मन 

इस्लाम हॉलमध्ये चहापाटी देण्यात आली होती. यावळेी एक फोटो घेण्यात आला व तो वतगमानपत्रातून 
प्रप्रसद्ध. करण्यात आला. या फोटोत श्री. अब्द ला गाधंी बाबासाहेबाचं्या बाजूला बसलेले होते. 

 
बंगलोरपासून १० मलैावर असलेले कें गरी गावात हप्ररजन आश्रम होता. त्यात १०–६–३६ रोजी 

दप्रक्षर्ण प्रहद स्थानातील हप्ररजनसेवकाचंा मेळावा भरला होता. त्याचे उद्घाटन म. गाधंींनी केले. ते्हा श्री. 
वल्लभभाई पटेल, श्री. घनःशाम प्रबला, श्री. राजगोपालाचारी आप्रर्ण हप्ररजनसेवक संघाचे सवग (दप्रक्षरे्णतील) 
कायगकते उपर्वस्थत होते. डॉ. आंबेडकर हे लाखो सवर्णग लहदंूपेक्षा श्रेष्ठ असूनही त्यानंा आपर्ण अस्पृशय मानतो 
ही आपल्या लहदूधमगशास्त्राची व आपली चूक आहे व ती चूक स धाररे्ण इष्ट आहे असे त म्प्हाला वाटत असेल 
तर तसे करा, असा गाधंीजींनी उपदेश केला. (टाईम्प्स, १३–६–३६) 

 
कै. अच्य तराव कोल्हटकर याचंी पाचवी प ण्यप्रतथी १४–६–३६ रोजी कृष्ट्र्ण प्रसनेमात श्री 

शकंराचायग डॉ कूतगकोटी याचं्या अध्यक्षतेखाली साजरी करण्यात आली. ते्हा ते धमांतराच्या प्रचप्रलत 
इशाऱ्याकडे वळले आप्रर्ण ते म्प्हर्णाले “परवा एका शीख पप्ररषदेला मी संदेश पाठवला, याबद्दल काही लोक 
माझ्यावर प्रचडले आहेत. एक धमगरक्षक म्प्हर्णनू त म्प्ही अस्पृशयानंा शीख होण्यास कसे सागंता? असे प्रवचारता 
त्यावर माझे उत्तर आहे की शीख होरे्ण म्प्हर्णजे धमांतर कररे्ण न्हेच. ही गोष्ट प्रसद्ध करुन देण्यासाठी प ढे 
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जाऊन मी असेही म्प्हर्णतो की जरूरी पडल्यास मी स्वतः शीख होण्यास तयार आहे. (नवाकाळ, १६–६–
३६) 

 
श्री. शकंराचायांनी असेही आपले मत ्यक्त केले की लहदू धमातील उत्तमोत्तम तत्त्व ेगोळा करून 

आंबेडकरानंी अस्पृशयासंाठी िाह्मो व आयग समाज यासारखा एखादा पंथ स्थापावा. (टाईम्प्स, १५–६–३६) 
 
लहदंूच्या समाजघातक चालीम ळे अगप्रर्णत अस्पृशय म सलमान झाले. लहद बद्दलच्या त्याचं्या 

प्रतरस्कारात त्याम ळे भर पडली. या धमांतप्ररत म सलमानाचें वशंज प ढे लहदंूचे हाडवैर पत्करून लहदंूना 
हैरार्ण करू लागले. हैरार्ण करण्याच्या त्याचं्या अनेक मागांपकैी लहदंूच्या प्रस्त्रया पळप्रवरे्ण व त्याचं्याशी प्रनका 
लावरे्ण हा एक मागग होय. याबद्दलचे लाखो प राव ेउपलब्ध झालेले आहेत. या स माराचा एक प रावा पहा. 
“बंगाल कायदे मंडळात श्री.श.ेहन मान-प्रसाद यानंी बगंाल प्रातंात सन १९३१-३२ व १९३३ मध्ये प्रकती 
प्रस्त्रया पळप्रवण्यात आल्या, याची माप्रहती प्रवचारली होती. तीस ना. रीड यानंी जी माप्रहती प्रदली होती प्रतचा 
साराशं चार कोष्टकातं आप्रर्ण केसरीच्या २३–६–३६ च्या अंकात “बंगालमधील स्त्रीहरर्ण” या शीषगकाखाली 
प्रदलेला होता. त्यावरून असे प्रदसते की, या बाबतीत १६९७ प्रफयादी पोप्रलसाचं्याकडे नोंदप्रवण्यात आल्या 
होत्या व ९८८ खटले न्द्यायाप्रधशापं ढे उभे करण्यात आले होते. हरर्ण केलेल्या प्रस्त्रयाचंी सखं्या लहदू ४७५, 
म सलमान ९१२ व इतर जमाती १६ अशा होत्या. तथाप्रप लहदंूच्या मूखंपर्णाम ळे व नेभळट वृत्तीम ळे त्यानंा 
याबद्दल चीड येत नसे आप्रर्ण आलीच तर ते प्रश्याशाप देण्यापलीकडे काही करत नसत. सवग लहदंूना समान 
पातळीवर आर्णा व लहदू समाज बलशाली करा, या घोषर्णा लहदू करीत. पर्ण त्याचंी कृती फारशी नसे. 

 
ऑल इंप्रडया प्रडपे्रस्ड क्लासेसतफे लखनौ येथे अस्पृशयाचंी जंगी पप्ररषद २२-५-३६ ला भरप्रवण्यात 

आली. धमांतराची घोषर्णा व चळवळ यानंा या पप्ररषदेत पालठबा देण्यात आला. या पप्ररषदेच्या चालकापं ढे 
काही धमाच्या उपदेशकानंी सवग धमांची पप्ररषद भरवा व तीत प्रत्येक धमोपदेशकाने आपापल्या धमाची 
माप्रहती व महती सागंावी व अस्पृशयानंा जो धमग श्रेष्ठ व इष्ट वाटेल तो त्यानंी स्वीकारावा अशी सूचना केली. 
ते्हा लखनौच्या टाऊनहॉलमध्ये २८–५–३६ ला सवग धमांची पप्ररषद भरप्रवण्यात आली. या पप्ररषदेला 
लहद स्थानातील १३ प्रातंातील ९ प्रातंातूंन १०० प्रप्रतप्रनधी आले. बाबासाहेबाचंी प्रकृती बरी नसल्याम ळे ते 
पप्ररषदेला उपर्वस्थत झाले नाहीत. या पप्ररषदेत ब द्ध, बहाई, अहमप्रदया, म सलमान, प्रिस्ती, कबीर पंथ, 
शीख, जैन, सनातन लहदू व आयग समाज या धमांचे व पंथाचें अकरा धमोपदेशक उपर्वस्थत झाले या 
पप्ररषदेतील पे्रक्षक, गच्ची-प्रखडक्या इत्यादी प्रठकार्णी उभे होते, कारर्ण हॉल पे्रक्षकानंी प्रचक्कार भरलेला 
होता. प्रथम अस्पृशयाचं्या प्रप्रतप्रनधीनी लहद धमगशास्त्रातील उदाहररे्ण व वचने याचंा आधार देऊन लहदू धमाची 
तीव्र शद्बातं व उच्च रवास हेटाळर्णी केली. या धमातून अस्पृशयानंी बाहेर पडलेच पाप्रहजे असे प्रनक्षून 
सापं्रगतले. लहदू धमाचे उपदेशक सनातनी स धारक व आयगसमाप्रजस्ट हे जे्हा लहदू धमाची थोरवी गात, 
ते्हा अस्पृशय पे्रक्षक नापसतंीचे सूर व आवाज काढत. प्रिस्ती धमोपदेकानंी आपल्या धमात दरमहा 
१५,००० अस्पृशय घेऊ शकू व त्याचंी योग्य ती प्रनगा राखू असे सापं्रगतले. ११ धमोपदेशकाचंी भाषरे्ण 
संपल्यानंतर अस्पृशय प्रप्रतप्रनधींनी अशी घोषर्णा केली की आंबेडकर आम्प्हालंा ज्या धमात नेतील, तेथे आम्प्ही 
जाऊ. तोपयिंत सरकारने आमचे प्रहतरक्षर्ण कराव.े अस्पृशयावंर लहदंूचे जे अन्द्याय होतात त्याचें प्रनवारर्ण 
करण्यासाठी म सलमान, प्रिस्ती व अस्पशृय लोकाचंी एक सप्रमती नेमावी, इत्यादी संबंधी पप्ररषदेत ठराव 
मंजूर करण्यात आले. “हप्ररजन” हा शद्ब अस्पशृयानंा अपमानकारक वाटतो असाही एक ठराव होता. (The 
Indian Witness, 28/5/36 व ज्ञानोदय ४–६–३६.) 
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दप्रक्षर्ण लहद स्थानात ज्या अस्पृशय जाती आहेत त्यातं प्रथया ही एक प्रम ख जात आहे. या जातीत 
प्रिस्तीप्रमशनऱ्यानंी बराच प्रशक्षर्णप्रसार केला. या जातींतील हजारो स्त्री–प रूष प्रिस्ती झालेले आहेत. ह्या 
जातीतील तरुर्णानंी ज्या प्रनरप्रनराळ्या चळवळी चालप्रवल्या आहेत त्या ‘प्रथया य वजनसमाज’ या ससं्थेतफे. 
या संस्थेचा चवथा वार्मषक समारंभ कोचीन येथे २८–४–३६ रोजी दप्रक्षर्ण लहद स्थानातील प्रप्रसद्ध िाह्मरे्णतर 
प ढारी श्री. ई. ्ही. रामस्वामी नाईकर (इरोडे) याचं्या अध्यक्षतेखाली झाला. ते्हा त्यानंी अध्यक्षीय 
भाषर्णात असा उपदेश केला की प्रथया लोक इतके प्रशकले तरी त्याचें लहदू धमाचे वडे, व त्या वडेापाई 
धार्ममक प्रवधीत लाखो रुपये खचूिंन स्वतःच्या मूखगपर्णाचे प्रदशगन करण्याची प्रवृत्ती अद्याप जात नाही. प्रथया 
समाजाची सवांगीर्ण उन्नती करावयाची असेल तर तरुर्णानंी लहद  धमगप्रवधीचे बंड व लहद धमाचा पगडा ही 
दोन्द्ही नष्ट करण्याची चळवळ हाती घ्यावी व त्यासाठी स्वाप्रभमान-संरक्षक-चळवळीची उभारर्णी करावी. डॉ 
आंबेडकरानंी जी धमांतराची चळवळ उभारली आहे ती योग्य आहे व प्रथयानंी याचा प्रवचार करावा. प्रिस्ती 
झालेले प्रथया अजून अस्पशृयच राप्रहले आहेत. म्प्हर्णून प्रथयानंी धमांतर करावयाचे ठरवलेच तर त्यानंी 
प्रिस्ती धमग न स्वीकारता इस्लामी धमग स्वीकारावा अशा अथांचे श्री. नाईकर याचें भाषर्ण झाले. (The 
Lamp, 15-5-1936, Lahore) 

 
प्रदवार्णबहाद र श्रीप्रनवासन्, मद्रास कायदेमंडळ सभासद आप्रर्ण रा. टे. कॉन्द्फरन्द्सचे सभासद यानंा 

डॉ. बाबासाहेबाचंी धमांतराची चळवळ व घोषर्णा प्रसतं न्हती. लहदू धमांत राहूनच अस्पृशयानंी मार्ण सकीचे 
हक्क संपादन करण्यासाठी झगडा चालू ठेवावा असे मत ते सभेमधून ्यक्त करीत. परंत  या मताला दप्रक्षर्ण 
लहद स्थानातील बह संख्य अस्पृशयाचंा पालठबा न्हता. स प्रशप्रक्षत व तरुर्ण अस्पृशय, धमांतराची बाजू घेऊन 
सभेत श्रीप्रनवासन् ना प्रवरोध करीत. (टाईम्प्स १५-६-३५) 

 
धमांतराची चळवळ स रू झाल्यानंतर सवर्णग लहदंूनी अस्पृशयानंा परोपरीने छळल्यास व नाडप्रवण्यास 

स रूवात केली. (१) लदडोरी (प्रजल्हा– नाप्रशक) या गावच्या शजेारच्या खेड्यात एका महार तरुर्णाचे लग्न 
होते. वर धमांतराच्या चळवळीतील एक कायगकता होता. लग्नाची वरात ज्यावळेी प्रनघाली त्यावळेी 
मराठ्यानंी ती अडप्रवली व या रस्त्याने वरात नेली तर त मचे मृडदे पाडू अशी धमकी प्रदली. ते्हा महारानंी 
वरात परत नेली. (टाईम्प्स – १४–६–३६) २) श्री. अमृतराव रर्णखाबंे याचें मेह रे्ण श्री. सावळाराम दार्णी, 
नाप्रशक ताल का लोकलबोडग मेंबर व त्याचंी पत्नी हे इगतप री ताल क्यातील नादं रवैद्य या खेड्यातून द सऱ्या 
खेड्यात लग्नसमारंभासाठी जात असता तेथील मराठ्यांनी त्यानंा अडप्रवले आप्रर्ण महारीर्ण आमच्या 
समोरून चप्पल घालून जाते, हा आमचा अपमान आहे, असा एकच प्रगल्ला केला. “ए महारर्णी, तू चप्पल 
हातात घेऊन चाल, नाहीतर त ला आम्प्ही चावडीवर बसवनू ठेव!ू” अशी मराठ्यानंी धमकी प्रदली. ते्हा सौ 
दार्णी म्प्हर्णाल्या, “मी आतापयिंत चप्पल घालून अनेक खेड्यातूंन प्रफरलेली आहे, पर्ण मला कोर्णी हटकले 
नाही. मग त मची ही दमदाटी का?” ते्हा मराठे चवताळले व प्रश्या हासडीत माराची धमकी देऊ लागले. 
दार्णी दापंत्याला लौकर प ढच्या गावी जारे्ण भाग असल्याम ळे सौ. दार्णींनी चपला हातात घेतल्या व त्या प ढे 
चालू लागल्या, ते्हा मराठे लोक प्रफदीप्रफदी हसू लागले. (टाइम्प्स– १३-६-३६) 

 
जबलपूरचे श्री. प्रसधीक ह सेन खान, एम्. ए., एल एलू. बी. (अप्रलगड), यानंी ‘The Light’ या 

पत्राच्या ८-६-३६ च्या अंकात ‘To Dr. Ambedkar’ या शीषगकाखाली एक पत्र प्रप्रसद्ध करून त्यानंा अशी 
प्रवनंती केली, की अस्पशृयानंी कोर्णता धमग स्वीकारावा याचा प्रनर्णगय जे्हा डॉ. आंबेडकर घेतील ते्हा 
इस्लामी धमातंील थोर तत्त्वाचंा संदेश लक्षात घ्यावा. इस्लामी धमाचा स्वीकार केला, तर इस्लामी लोक 
अस्पृशयानंा बधं त्वाने वागवतील, असाही सूर पत्रात लेखकाने काढला 
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‘Two Lawyers of India या शीषगकाखीली E, Leigh Mudge या लेखकाचा लेख त्याच्या आठ 
पानावर प्रप्रसद्ध झाला आहे. त्यात त्याने गाधंीजी व डॉ. आंबेडकर याचंी त लनात्मक दृष्टीने माप्रहती देऊन 
अस्पृशयाचं्या उन्नतीच्या दृष्टीने दोघाचें दृप्रष्टकोन कसे प्रभन्न आहेत; बाबासाहेबाचं्या धमांतराच्या चळवळीने 
अस्पृशयामंध्ये नवचैतन्द्य प्रनमार्ण झाले आहे व त्याचा फायदा घेण्याकप्ररता म सलमान व शीख लोक प्रयत्न 
करीत आहेत, त्यातं प्रिस्ती लोकानंीही भाग घ्यावा व अस्पृशयानंा प्रिस्ती धमात घ्याव ेअसा लेखकाने सल्ला 
प्रदला आहे. तो लेखक बाबासाहेबाचं्या बाबतीत म्प्हर्णतो :— अस्पृशयाचं्या धमांतराच्या चळवळीम ळे 
लहद स्थानात व पयायाने सवग जगात प्रवचारी मार्णसातं भावनाचंी प्रचंड उलथापालथ झाली आहे व 
समाजशास्त्राच्या दृष्टीने ही घटना न भतूो न भप्रवष्ट्यप्रत अशा स्वरूपाची झाली. अशाच अथाची प्रवचारसरर्णी 
लोथ्राप स्टोडाडग (Lothrop Stoddart) या स प्रप्रसद्ध समाजशास्त्रज्ञाने “Closing Tides of colour” या 
आपल्या गं्रथात माडंली. अस्पृशयानंी धमांतराची चळवळ स रू केली म्प्हर्णून अस्पृशयानंा धाकदपटशा 
दाखवनू व अरेरावीचे वतगन करून ही चळवळ हार्णून षाडण्याचा लहदंूनी प्रयत्न केला, पर्ण तो फसला, असे 
सदर लेखकाने गं्रथात म्प्हटले आहे. लहद धमापेक्षा बौद्ध धमग अस्पृशयानंा जास्त प्रहतकारक वाटतो व अस्पृशय 
लहदू धमग टाकून ब द्ध धमात गेले तर ही घटना मोठी िापं्रतकारक होईल असेही मत सदर लेखकाने प्रदर्मशत 
केले आहे. 
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प्रकरि ११ वे 
 

इतर चळवळी 
 

अस्पृशयाचं्या धमांतराच्या घोषरे्णम ळे प्रनरप्रनराळ्या लोकावंर प्रनरप्रनराळे पप्ररर्णाम झाले. त्यातंील 
एक पप्ररर्णाम असा की, लहद धमात व सामाप्रजक आचारप्रवचारातं प्रकतपत स धारर्णा केल्या तर अस्पृशय लोक 
लहद धमात राहतील, असा अदंाज बाधंर्णारा एक वगग लहदू समाजात उपन्न झाला. अस्पृशयानंी धमांतर केले 
तर कराव ेपर्ण त्यानंी म सलमानी धमग स्वीकारू नये, अशी प्रवचारसरर्णी ्यक्त करर्णारा द सरा वगग सवर्णग 
लहदंूत उत्पन्न झाला. हे दोन्द्ही वगग अस्पृशय वगांना च चकारण्याचे मागग चोखाळू लागले; या वगांतील 
लोकाचंी लाहोर येथे “जातपात तोडक मंडळ” या नावाची संस्था होती. ती संस्था लहद समाजातील 
जाप्रतभेद नष्ट करण्याचे प्रयत्न फार पूवीपासून करीत होती. या संस्थेच्या कायाबद्दल बाबासाहेबानंी १६–
९–२७ च्या बप्रहष्ट्कृत भारताच्या “आजकालचे प्रशन” या स्तंभात आपले प्रवचार प्रदर्मशत केलेले होते. ते असे 
:– 
 

“भाई परमानंद हे एकेकाळी पंजाबातील लहद –महासभेचे मोठे प रस्कते होते. परंत  थोडक्याच 
अवधीत त्यानंा असे प्रदसून आले की, लहद संघटनेचे कायग लहद –महासभेचे हातून पार पडरे्ण शक्य नाही. 
कारर्ण िाह्मण्याचा उच्छेद झाल्याप्रशवाय लहदंूचे संघटन होरे्ण द रापास्त आहे. या िाह्मण्याचा उच्छेद 
करावयास ज्या रोटीबंदी, बेटीबंदी तटबदं्याचं्या आत ते स खरूपरे्ण नादंत आहे त्या उडवनू प्रदल्या पाप्रहजेत, 
हे प्रनर्मववाद आहे. परंत  लहदंूचे संघटन करावयास कंबर कसलेली लहद महासभा दरभगं्याच्या महाराजाचं्या 
सनातन महामंडळाप्रमारे्ण सघंटनेच्या आड येण्याऱ्या िाह्मण्याला कापून काढण्याऐवजी त्याची जोपासनाच 
करू पाहते! याचा उदे्वग वाटून भाई परमानंद यानंी “जातपात तोडक मंडळ” या नावाची संस्था स्थापन 
केली. प्रतच्यामाफग त संघटनेचे कायग चालू, असता त्यानंी न कतेच एक ‘लहदू साम्प्यवादमंडळ’ उभारले आहे. 
हे नवीनच काय आहे म्प्हर्णून भाई परमानंद यानंा प्रजकडून प्रतकडून प्रवचारपूस होत असता उत्तरादाखल 
त्यानंी एक ख लासेवार जाहीरनामा प्रप्रसद्ध केला आहे. त्यात भाई परमानंद प्रलप्रहतात “मला वाटते 
आजच्या काळात लहद समाजरचनेत आम लाग्र िातंी घडवनू आर्णरे्ण अत्यतं जरूर आहे. समता आप्रर्ण बंध त्व 
याचंा संदेश सवगत्र प्रसृत करताना जरूर तर आपि जुन्या शास्त्राज्ञा पाळू नयेत, त्या शास्त्राज्ञादेखील 
तत्पप्ररर्वस्थतीत समाजसंवधगनाला आवशयक वाटल्या म्प्हर्णूनच प्रसृत केल्या होत्या. समाज - संरक्षर्ण हे म ख्य 
साध्य असून शास्त्राज्ञा हे त्याचे केवळ साधन होते. अथातच पप्ररर्वस्थत्यन रूप शास्त्राज्ञातं फरक कररे्ण 
अत्यावशयक आहे. 
 

जन्द्मजात अप्रधकाराचं्या रक्षर्णासाठी जे लोक भाडंतात त्यानंा तोंड देण्यासाठी ४ वषापूवी ‘जातपात 
तोडक मंडळ’ स्थापन झाले होते. जे जीर्णगमतवादी आपल्या आपल्या जन्द्मजातीचा वृथा अप्रभमान बाळगून 
प्रवधवा आप्रर्ण कप्रनष्ठ वगग यानंा मार्ण सकीने वागप्रवण्यास तयार नाहीत त्यानंा शह देरे्ण हे या मंडळाचे कायग 
आहे. ज ने “जातपात तोडक मंडळ” म्प्हर्णजेच नव े‘लहदू साम्प्यवाद मंडळ’ होय. त्या मंडळाचा पूवीचा हेतू 
प्रवध्वसंक स्वरूपाचा होता; आता समाजातील असता नष्ट करून एकता, बंध भाव आप्रर्ण समता प्रनमार्ण 
कररे्ण असे प्रवधायक ध्येय प ढे ठेवले आहे. अमेप्ररकेत जी यादबी (Civil war) झाली ती जगातील 
ग लामप्रगरी नष्ट कररे्ण या सामाप्रजक प्रशनावरच झाली. िान्द्स देशात िातंी होण्यापूवीच तेथील 
प्रवचारप्रवतगकानंी आपल्या बाधंवास समता आप्रर्ण बधं भाव याचें प्रशक्षर्ण प्रदले होते. १८३२ साली इंग्लंडात जो 
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स धारर्णाचंा कायदा अंमलात आला, त्यानेही बरीच सामाप्रजक प्रगती झाली. त्याचप्रमारे्ण लहद स्थानातील 
आपल्या स्वराज्याच्या चळवळीचा अखेर प्रनष्ट्कषग हाच प्रनघाला आहे की आपर्ण आपल्या कोट्यवधी 
बाधंवानंा समानतेचे हक्क प्रदल्याखेरीज आपर्ण राजकीय हक्कासं लायक ठरत नाही. आपल्या 
लहद संघटनाचं्या चळवळीप्रवषयी असे म्प्हर्णता येईल की, म सलमानाचं्या जाप्रतप्रवषयक चळवळीला तोंड 
देण्यासाठी संघटन पाप्रहजे. या म द्यावर जरी सवांचे एकमत असले, तरी त्याम ळे लहदू समाजात संघशक्ती 
प्रनमार्ण झालेली नाही. जाती आप्रर्ण धमगपंथ याचंी प्रवध्वसंक शक्ती संघटनेपेक्षा अप्रधक सामथ्यगवान ठरत 
असल्याम ळे उच्चनीच हे भेदभाव प्रवसरून जाऊन लहद समाजाची समानतेच्या तत्त्वावर प नघगटना कररे्ण हेच 
आपले कतग्य ठरते. इथून प्रतथून सारे लहदू एकाच रक्तामासंाचे व त्याचंा इप्रतहासही एकच असून आज 
त्याचं्यावर अपूवग आपत्तीला तोंड देण्याचा प्रसंग आला आहे. या एकाच भावनेने ते बद्ध झाले पाप्रहजेत. आज 
लहद समाजाप ढे तो प्रजवत कसा राहील, हा प्रशन आहे. अशा पप्ररर्वस्थतीत ज्यानंी त्यानंी आपल्या पूवगजाचं्या 
धमावर श्रद्धा ठेऊन व उज्ज्वल भप्रवत्याची आशा करून पप्ररर्वस्थतीन रूप वागण्यास तयार झाले पाप्रहजे. 
 
२)  आज इतके प्रदवस संघटनेचे बाबतीत लहद महासभेकड न जी फसवर्णूक होत आहे, प्रतचा प्रवचार 
केला असता भाई परमानंद याचं्या स्पष्टोक्तीबद्दल त्याचें अप्रभनंदन कररे्ण जरूर आहे. िाह्मण्याचा त्याग 
केल्याप्रशवाय संघटन होरे्ण शक्य नाही ही गोष्ट लहद महासभेवाल्यास कळत नाही, अशातला भाग नाही. पर्ण 
काही गोष्टी काही लोकानंा इतक्या प्रज्हाळ्याच्या वाटतात की त्याचंा त्याग कररे्ण तर राहोच, पर्ण न सता 
त्याचं्या त्यागाप्रवषयीचा प्रवचार कररे्णदेखील मनाला द ःखदायक होते. लहद  महासभेला िाह्मण्य ही अशाच 
प्रकारची प्रप्रय झालेली चीज आहे. प्रतचा त्याग करण्याच्या प्रवचार लहद  महासभेच्या मनाला प्रशवरे्णस ध्दा 
अशक्य आहे. लहद  महासभा ही प्राजंलपरे्ण जर कबलू करती, तर प्रतला दूषरे्ण देण्याचे काही कारर्ण न्हते. 
‘कर्णगीला हात लाव ूनको व पोरेही उपाशी मरू देऊ नको’ असा प्रवचार सागंर्णारा क र्णबी बापडा नेर्णताच 
होता. पर्ण एकीकडे िाह्मण्याला धक्का लावायचा नाही व द सरीकडे तर संघटना करण्याचा आव 
आर्णावयाचा, हा लहद महासभावाल्याचंा नेर्णतेपर्णाचा अप्रवचार नसून त्यात दगलबाज जार्णत्या मार्णसाचंी 
ठकबाजी भरलेली आहे. या ठकबाज लोकानंा बाजूस सारून भाई परमानंद यानंी ‘जातपाततोडक उफग ’ 
लहदू साम्प्यवाद मंडळ’ प्रस्थाप्रपत केले, ही गोष्ट संघटनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे असे आम्प्ही 
समजतो. 
 
३)  भाई परमानंद याचं्या जातपात तोडक उफग  लहद -साम्प्यवाद मंडळाचे हेतू व साधने बऱ्याचशा लहदू 
लोकानंा पटत चालली आहेत, ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. म ंबईत लचचपोकळी येथील सोशल सर्व्हगस 
लीगच्या परेल शाखेने चालप्रवलेल्या शाळेच्या प्रवद्याथ्यांनी व तालमीच्या खेळगड्यानंी चालू साली 
गरे्णशोत्सव साजरा केला होता. सावगजप्रनक गरे्णशोत्सव ही अगदी अलीकडील बाब आहे. लहद धमाचे 
असूनही म सलमानी मोहरमचे वळेेस आपपर भाव सोडून त्याचं्या देवास नवससायास करण्याचा लहदूचा 
प्रघात असे. परंत  प्रप्रतवषी म सलमानाशंी एकरूप होत असतानाही म सलमान लहदूची कत्तल करण्यास कमी 
करीत नाहीत, असे जे्हा म ंबईतील लहद -म सलमानाचं्या दंग्यानंतर प्रदसून आले, ते्हा लोकमान्द्य 
प्रटळकानंी लहदंूना ताबतूापासून परावृत्त कराव े व उत्साहप्रनवृत्त होर्णाऱ्या या लोकानंा स्वधमाशी संबधं 
असलेली अशी काही तरी नवीन करमर्णूक प्रमळवनू द्यावी अशा उदे्दशाने सावगजप्रनक गरे्णशउत्सवाची 
प्रार्णप्रप्रतष्ठा केली. सावगजप्रनक गरे्णश उत्सवाची पूवगपीप्रठका ही अशी असल्याम ळे त्या उत्सवाचा रोख 
साधारर्णपरे्ण म सलमानाप्रवरुद्ध असरे्ण अगदी साहप्रजक आहे. आता हा उत्सव लहद महासभेच्या पखंाखाली 
साजरा होत असल्याने तर गरे्णश-उत्सव म्प्हर्णजे म सलमानापं्रवरुद्ध ्याख्यानाचें एक सत्रच आहे, असा भास 
होऊ लागला आहे. लचचपोकळी येथील या गरे्णशउत्सवात मागे घडलेला प्रकार या नेहमीच्या प्रकाराहून 
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प्रभन्न होता. येथे म सलमाना प्रवरुद्ध जप करण्याऐवजी िाह्मण्यावर गदा घातली गेली व सहभोजनाच्या द्वारे 
िाह्मण्याचे संरक्षर्ण करण्यासाठी उभारलेल्या रोटीबंदीची तटबंदी उडवनू देण्यात आली. या सहभोजनात 
िाह्मर्णापासून भगं्यापयिंत सवग जातींचे मीलन झाले होतेच. पर्ण या सहभोजनात आमच्या मते दोन गोष्टी 
अपूवग अशा झाल्या. पप्रहली अपूवग गोष्ट म्प्हटली म्प्हर्णजे ही की, अस्पशृयानंी स्पशृयानंा जेऊ घातले. 
स्पृशयअस्पृशयातं जी सहभोजने होतात, त्यातं बह धा स्वयंपाकी अथवा यजमान कोर्णीतरी स्पृशय गृहस्थच 
असतो. असल्या सहभोजनाला आमचे मते काहीच महत्त्व नाही. सवगच लोक आपल्याला िाह्मर्णाच्या 
उष्ट्ट्याचे धनी समजतात. िाह्मर्णाच्या हातचे कोर्णीही खातो. िाह्मर्णाच्या हातचे प्रशजवलेले अन्न स्पृशय 
अस्पृशय यानंी प्रमळून एका पक्तींला बसून खाल्ले तर त्यातं िाह्मर्णाला काहीच धोका पोहोचत नाही; ते अढळ 
राहते. सहभोजनाचा म ख्य हेतू जर ‘िाह्मण्य्प्रवध्वसंन’ हा असेल तर अस्पृशयानंी प्रशजवलेले अन्न िाह्मर्णानंा 
खावयास लावले पाप्रहजे. तो प्रकार या सहभोजनप्रसगंी घडला म्प्हर्णून या सहभोजनाला प्रवशषे महत्त्व 
आहे; असे आम्प्ही समजतो. या प्रसंगी घडलेली द सरी अपूवग गोष्ट म्प्हर्णजे ही की या सहभोजनात शाळेच्या व 
तालमीच्या शजेारी असलेल्या इर्वस्पतळातील भंगी लोकही स्पृशय लोकाचं्या माडंीला माडंी लावनू पंक्तीला 
बसले होते. न सता अस्पृशय आहे असे म्प्हटले तरी काही िाह्मण्यग्रस्त स्पृशय लोकानंा प्रशसारी येते. 
अनोळखी अशा अस्पृशयाचंी संगत करण्याची गाठ पडली तर ते कसाबसा कड सोसून वळे मारून नेतात. 
असा जेथे प्रकार आहे तेथे आपल्या देखत भगं्याचा धंदा करीत असलेल्या मार्णसाला पंर्वक्तपावन कररे्ण ही 
मोठ्याच मनोधैयाची गोष्ट आहे. हे िाह्मण्याची जार्णीव असर्णारा कोर्णीही मार्णूस नाकबूल करर्णार नाही. या 
मंगलमय पवगर्णीचे श्रेय, आमचे उत्साही प्रमत्र डॉ. आपटे यानंा आहे. ही वार्मषक पवगर्णीची बाब न राहता हा 
नेहमीचा प्रशरस्ता होईल अशी काहीतरी भाई परमानंद याचं्या जातपाततोडक मंडळाच्या धतीवर प्रनत्याची 
्यवस्था करण्यात यावी, अशी डॉ. आपटे यासं आमची सूचना आहे.” 
 

जातपाततोडक मंडळाचे जाप्रतभेद नष्ट करण्याचे प्रयत्न ज जबी होत, असे बाबासाहेबानंी मत 
१९२७ साली ्यक्त केले. पर्ण १९३६ सालात त्यानंी त्या संस्थेशी सहकायग करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न 
केला. या संस्थेत अनेक प्रवद्बान कायगकते होते. त्यातंील बह संख्य सभासद आयगसमाप्रजष्ट होते. या संस्थेची 
१९३६ ला वार्मषक पप्ररषद लाहोर येथे भरप्रवण्याचे ठरप्रवले व त्याचें अध्यक्षस्थान बाबासाहेबानंी स्वीकाराव े
असे ठरप्रवले. पत्र ्यवहारानंतर बाबासाहेबानंी अध्यक्षपद स्वीकारले व मंडळाने त्यानंा आपले अध्यक्षीय 
भाषर्ण तयार करावयास स चप्रवले. कोर्णतेही गंभीर स्वरूपाचे आप्रर्ण प्रचरंतन महत्त्वाचे काम हाती घ्यावयाचे 
तर त्याचा सवग बाजंूनी प्रवचार करावयाचा व आपर्णाला नक्की जे काय सागंावयाचे ते प्रनदान म दे्दसूद व साधार 
माडंावयाचे ही जी बाबासाहेबाचंी पद्धत आहे, त्या पद्धतीचा परमोच्च उत्कषग लबदू या भाषर्णात चढलेला 
प्रदसून येतो. या भाषर्णात त्यानंी खालील प्रमारे्ण प्रवचारसरर्णी माडंलेली होती. 
 
१)  जातपात तोडक मंडळाने मला अध्यक्ष प्रनवडले हे त्याचं्या दृष्टीने व लहदंूच्या दृष्टीने अप्रनष्ट होय. 
कारर्ण मी अंत्यज आहे, आप्रर्ण अंत्यजाने सवर्णग लहदूना उपदेश कररे्ण हे लहद धमगशास्त्रानंी प्रनप्रषध्द मानलेले 
आहे. मी धमगशास्त्राचंा व लहदंूचा टीकाकार आहे आप्रर्ण लहदंूना परम वदंनीय वाटर्णाऱ्या महात्म्प्याचें प ढारीपर्ण 
मी मान्द्य करीत नाही. मी वर्णगश्रेष्ठ लहदूच्या नंदनवनातील काळा सपग आहे. मी लहदंूचा दे्वष करीत नाही. मी 
त्याचंा मूखगपर्णा दाखप्रवर्णारा एक सत्यवादी समाजकायगकता आहे. पर्ण लहदू माझा दे्वष करतात. मी 
लहदूपासून फटकून वागतो, मी माझे प्रवचार माझ्या अवर्णग बाधंबाप ढे माडंीत आलेलो आहे. लहदंूच्या 
सभामधून मला यापूवी बोलण्याची सधंी प्रमळाली नाही ती आता प्रमळत आहे. म्प्हर्णून मी हे अध्यक्षपद 
स्वीकारले. 
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२)  सवर्णग लहदू लोकानंी काँगे्रस स्थापन केली ती म ख्यतः राजकीय हक्क संपादन करण्यासाठी; पर्ण 
तीत सामाप्रजक स धारर्णा व हक्क प्रमळप्रवण्याबद्दल पप्ररषदा भरू लागल्या. प्रटळक व इतर राजकीय 
प ढाऱ्यानंी या पप्ररषदा हार्णनू पाडण्याचे प्रयत्न केले. १८९२ साली अलाहाबादला काँगे्रसचे अप्रधवशेन 
झाले. तीत सामाप्रजक स धारर्णा व राजकीय स धारर्णा याचंा अंथ अथी काही सबधं नाही, असा दृप्रष्टकोन 
अप्रधवशेनाचे अध्यक्ष श्री. डब्लू. सी. बानजी यानंी माडंला व त्याची री इतरानंी प ढे ओढली व शवेटी 
राजकीय पप्ररषदेबरोबर सामाप्रजक पप्ररषदा भरण्याचे बंद झाले. 
 

लहदंूनी अपृशयावंर हजारो वष ेअत्याचार केलेले आहेत. पेशवाईत तर अस्पृशयानंा थ ंकण्यासाठी 
गळ्यात मडके व रस्त्यावरील ध ळीत उमटलेली पावले नष्ट करण्यासाठी कंबरेला बोराटीचा फेस बाधूंन 
प्रफराव ेलागत असे. अशाच तऱ्हेचे ज लमी जीवन अस्पशृयानंा अद्याप घालवाव ेलागत आहे. अस्पृशयानंी 
चागंले कपडे वापरले, अंगावर दाप्रगने घातले, जेवर्णात तूप घेतले, शतेी केली, कोर्णी घरे बाधंली तर 
अजूनही लहदंूच्या अंगाचा प्रतळपापड होतो व ते अस्पशृयानंा झोडपून काढतात. या अन्द्यायाची दाद 
लावण्यासाठी अस्पृशयानंी प्रकतीही प्रयत्न केले तरी त्यानंा न्द्याय प्रमळत नाही. 

 
सामाप्रजक स र्वस्थती ही सामाप्रजक सवांगीर्ण प्रगतीची जननी आहे. ज्या समाजाची र्वस्थती अप्रनष्ट 

आहे त्याला अप्रनष्ट अपायापंासून ताररे्ण महाकप्रठर्ण कमग होय. या प्रसद्धातंाचा ऊहापोह कालग  माक्सग व 
फर्मडनंड लॉसेल यानंी प्रप्रशयात १८६२ साली भरलेल्या सभेत केलेला होता. या प्रसद्धातंाची सत्यता लहदू 
समाजाप रती आपर्णासं आतापयिंत अनेक वळेा पहावयास प्रमळालेली आहे. याचे ताजे उदाहरर्ण म्प्हर्णजे 
जातीय प्रनवाडा! लहदू समाजात जाप्रतभेद नसते तर लहद स्थानला पारतंत्र्यात प्रदवस घालवाव ेलागले नसते 
व हा जातीय प्रनवाडा प्रनमूटपरे्ण स्वीकारावा लागला नसता. सामाप्रजक स धाररे्णची चळवळ रोमन लोकातं 
झाली व रोमन समाज या स धाररे्णच्या पायावर राजकीय वचगस्व स्थापू शकला. मार्मटन ल्यूथरने धार्ममक 
स धाररे्णचे बंड प कारले व त्याच्या चळवळीतून प्रवश द्धमागी प्रिस्ती उत्पन्न झाले. यानंीच अमेप्ररका देशाची 
ऊप्रजिंतावस्था घडवनू आर्णली. पे्रप्रषत महंमद पैगंबर यानंी प्रथम अरब लोकातंील अप्रनष्ट धमाचा व 
चालीरीतींचा नायनाट केला व समानतेच्या धमात सवांना आर्णनू त्याचंी संघटना अभेद्य केली. म्प्हर्णनू 
म सलमानानंा चारी खंडातं आपले राजकीय वचगस्व स्थापन करता आले. प्रशवाजी व नानक याचं्यापूवी 
संतानंी सामाप्रजक समतेच्या चळवळींत समाजाला आर्णले म्प्हर्णूनच प्रशवाजी व नानक यानंा आपले धैयग 
प्रगट करण्यास के्षत्र प्रमळाले. या सवग उदाहरर्णावंरून हेच प्रसद्ध होते की, समाजाची प्रथम मानप्रसक व 
आध्यार्वत्मक ग लामप्रगरी नष्ट झाली की त्याची सवांगीर्ण स धारर्णा ताबडतोब घडून येते. 
 
३)  लहद स्थानातील समाजवादी लोक म्प्हर्णतात की मन ष्ट्य हा आर्मथक पप्ररर्वस्थतीचा दास आहे व त्याची 
आर्मथक ग लामप्रगरी गेली की, त्याची सामाप्रजक, आर्मथक आप्रर्ण धार्ममक ग लामप्रगरी नष्ट होईल. 
समाजवाद्याचंा हा दृप्रष्टकोन सवगस्वी बरोबर नाही. आर्मथक सते्तपेक्षाही सामाप्रजक व राजकीय व धार्ममक 
सत्ता जबरदस्त आहे. नंगे फकीर आप्रर्ण प्रदगंबरावस्थेत राहर्णारे साधू याचं्याप ढे कोट्याधीश आप्रर्ण सम्राट 
आतापयिंत साष्टागं नमस्कार का घालत आलेले आहेत? रोमच्या साम्राज्यात पददप्रलत (प्लेप्रबयन) लोक 
सत्ताधारी (पेप्ररप्रशयन) लोकाचं्या प्रवरुद्ध शकेडो वष ेझगडत राप्रहले व शवेटी ते सामाप्रजक, धार्ममक व 
राजकीय सत्ता काबीज करण्यात यशस्वी झाले. या झगड्यातील एक प्रवशषे म्प्हर्णजे, सत्ताधारी पेप्ररप्रशयन 
लोक अनेक य क्त्या, प्रय क्त्या करुन पददप्रलतानंा डोके वर काढू देत नसत. त्याचे एक उदाहरर्ण असे :– 
कॉन्द्सलच्या जागेवर नेमर्णकू ज्या इसमाची करावयाची त्याबद्दलचा कौल, डेल्फी देवीच्या ग रवाने 
द्यावयाचा असे. हा ग रव नेहमी पेरीप्रशयन असे व तो देवीचा कौल, जो इसम पददप्रलताचंा असे, त्याबद्दल 
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कधीच देत नसे. म्प्हर्णून प्लेबीयन इसम या अप्रधकारावर प ष्ट्कळ प्रदवस येऊ शकला नाही. साराशं, धार्ममक, 
राजकीय व सामाप्रजक सत्ता ही आर्मथक सते्तपेक्षाही जास्त प्रभावी आहे, हे मान्द्य केले पाप्रहजे. 
 

समाजवाद्याचंा द सरा प्रसद्धातं असा की, बह जन समाजाने बह जन समाजासाठी राज्ययंत्र काबीज 
केले पाप्रहजे. ही राज्यसत्ता काबीज करण्यास लोकानंी एकत्र आले पाप्रहजे. यासाठी लहदू समाजातील 
बह जन लोक हा महार, हा मराठा हा िाह्मर्ण असले जाप्रतभेद प्रवसरून खाद्यालंा खादंा लावनू राज्यसत्ता 
काबीज करण्यास, लढाई देण्यास एकत्र येऊ शकतील काय? प्रथम सामाप्रजक समता प्रस्थाप्रपत केली 
तरच ही वस्त र्वस्थती उत्तम होऊ शकेल. 

 
एवचं, लहद स्थानात आर्मथक, राजकीय धार्ममक व सामाप्रजक समता स्थापन करावयास कोर्णीही 

तयार झाला तर त्याला प्रथम जाप्रतभेदाचा सैतान त्याच्याप ढे ‘आ’ वासून उभा राप्रहलेला प्रदसेल. 
 
४)  जाप्रतभेदाम ळे लहदंूचे, लहदू समाजाचे व लहद स्थानाचे आतापयिंत अनेक तऱ्हानंी न कसान झालेले 
आहे. तसे असताही जाप्रतभेदाची तळी, आकाशाला नेऊन प्रभडवर्णारे अजूनही लाखो हरीचे लाल 
अर्वस्तत्वात आहेत. 
 

जाप्रतभेद हे श्रमप्रवभागाच्या तत्त्वावर उभारलेले आहेत, असे जाप्रतभेदाचे पक्षपाती म्प्हर्णतात. 
काहीजर्ण असेही म्प्हर्णतात की धंद्यावरून जाप्रतभेद पडले. जाप्रतमेदाचे मंडन कसेही केले तरी ते चूक आहे. 
श्रमप्रवभागात श्रमाची प्रवभागर्णी झालेली आहे आप्रर्ण जाप्रतभेदात श्रमजीवी लोकाचंी प्रवभागर्णी झालेली आहे. 
धंदे एकाच अवस्थेत ठेवरे्ण हे समाजाच्या व देशाच्या आर्मथक प्रवकासाला बाधक होय. प्रशवाय एकच धंदा 
एकाच क ट ंबात वा समाजात सक्तीने चालू ठेवरे्ण हे त्या क ट ंबाच्या व समाजाच्या आत्मप्रवकासाला बाधक 
होय. 
 
५)  जाप्रतभेदाचे काही पक्षपाती असे म्प्हर्णतात की, समाजात वशंश द्धी ठेवरे्ण हे जाप्रतभेदाचे उप्रद्दष्ट होय. 
लहद समाजातील िाह्मर्ण, चाभंार, मराठे, महार, मागं वगैरे जाती एकाच वशंाच्या आहेत; व त्या वशंात 
रक्तश द्धी शभंर टके्क सापडरे्ण हे अशक्य होय, असे अनेक प्रवद्वानाचें मत आतापयिंत प्रचप्रलत झालेले. आहे. 
ते्हा जाप्रतभेद म्प्हर्णजे वशंभेद असे न होता एकाच वशंातील भेद असे झाले आहे. ते्हा रक्तश द्धीचा 
जाप्रतभेदाशी काहंी संबधं पोहोचत नाही. 
 
६)  जाप्रतभेदाने लहद समाजाला आपली आर्मथक, धार्ममक, सामाप्रजक व राजकीय शक्ती प्रस्थाप्रपत 
करता आलेली नाही. उलट अंशी जाप्रतभेदाने लहद समाजाने स्वतःला प्रनःसत्त्व व द बगळ करून घेतलेले 
आहे. एवढेच न्हे साऱ्या लहद समाजाला एकच नाव होते, असा कोर्णत्याही ससं्कृत गं्रथात संदभग प्रमळत 
नाही. “लहदू” हे नाव म सलमानानंी स रू केले व ते लहदंूनी आतापयिंत चालवीत आर्णले. लहदंूना ऐक्याची 
चाड व चीड न्हती, याचे कारर्ण जाप्रतभेद! 
 
७)  समाजातं ऐक्य उत्पन्न ्हाव,े अशा हेतूने लहदंूनी धमगगं्रथ व शासे्त्र प्रलप्रहलेली नाहीत. िाह्मर्ण श्रेष्ठ व 
इतर जाती कप्रनष्ठ आहेत, हे दाखप्रवण्यासाठी प्रत्येक जातीच्या जन्द्माची कपोलकर्वल्पत कथा 
शास्त्रप रार्णातूंन प्रदलेल्या आहेत. एवढेच न्हे तर ख द्द िाह्मर्ण जातीत गोळक, देवरूखे, कऱ्हाडे, पळश,े 
प्रचत्पावन, वगैरे जे जाप्रतभेद आहेत, त्याचं्यात श्रेष्ठ कोर्ण, कप्रनष्ठ कोर्ण हे ठरप्रवर्णाऱ्या कपोलकर्वल्पत कथा 
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िाह्मर्णी गं्रथात प्रलप्रहलेल्या आहेत. सह्याप्रद्रखंड या दृष्टीने वाचनू पाहावा. या जाप्रतभेदाम ळे ख द्द 
प्रशवाजीलाही िाह्मर्णापं ढे नाक घासाव ेलागले, हे सवांना माप्रहत आहेच जाप्रतभेदाम ळे लहदंूना राष्ट्रवीर व 
राष्ट्रप्रहत याचंी काहीच मातब्बरी वाटत न्हती हे उघड आहे. 
 
८)  लहदू धमाचे अन यायी म्प्हर्णवनू घेर्णारे स मारे दीड कोटी लोक ग न्द्हेगार जाती, जंगलवासी, वगैरे 
नावानंी ओळखले जातात. सवग जगाला आत्मज्ञानाचे धडे प्रशकवर्णाऱ्या लहदंूना आपल्या धमातील सात 
कोटी अस्पृशयाबंद्दल जशी कधी लाज वाटली नाही, तशी या दीड कोटी लोकाबंद्दलही कधी लाज वाटली 
नाही. जाप्रतभेदाच्या भावनेम ळे लहदंूना या दीड कोटी लोकाकंडे सहान भतूीने वा भतूदयेने पाहण्याची इच्छा 
होत नाही. या लोकानंा प्रिस्ती वा म सलमान लोकानंी आपल्या कळपात नेले तर हेच लोक प ढे लहदंूच्या 
छातीवर बसतील, याची जार्णीव लहदंूना झालेली आहे. तरी पर्ण जाप्रतभेदाच्या भावनेम ळे त्यानंा याबाबतीत 
काहीच भरीव कायग करता येत नाही. 
 
९ ते १३) आमची जात श्रेष्ठ, त मची जात कप्रनष्ठ, या म द्यावर लहदू लोक परस्पराशंी नेहमीच झगडे करीत 
असतात. िाह्मर्णानंी पाठारे, प्रभ,ू सोनार, मराठे, महार इ. जातींना या म द्यावंर पूवी फार छळलेले आहे. 
जाप्रतभेदाच्या भावनेम ळे लहदंूना लहद संघटन करता आले नाही व परदेशात लहदू धमाचा झेंडा फडकप्रवता 
आला नाही. 
 
१४)  स्वतंत्रता, समता व बधं त्व या तीन तत्त्वाचं्या पायावर ज्या समाजाची रचना झालेली आहे, तो 
समाज आदशग समाज होय. ज्या समाजात जात, पैसा, व वप्रशलेबाजी याच्यावर मार्णसाचें श्रेष्ठत्व ठरप्रवले 
जाते तो समाज कप्रनष्ठ दजाचा होय. 
 
१५)  आदशग समाजाची ही कल्पना आयगसमाप्रजस्टानंा पसंत नाही. ‘चात वगण्यग’ ही त्याचंी आदशग 
समाजरचना होय. कारर्ण ती ग र्णावंर आधारलेली आहे, जन्द्मावर नाही. ग र्णावंरून िाह्मर्ण, क्षप्रत्रय वैशय व 
शूद्र हे वर्णग जर ठरप्रवलेले आहेत तर या वर्णात असे लाखो लोक सापडतील की ज्याचं्यात त्या त्या वर्णाचे 
सद्ग र्ण नाहीत; पर्ण ते केवळ त्या त्या जातीत जन्द्मले म्प्हर्णूनच त्यानंा त्या त्या जातीचे गर्णण्यात येते. मग 
ग र्णावंर आधारलेले चात वगण्यग राप्रहले क ठे? इतर देशातं एकाच मार्णसाला िाह्मर्ण, क्षप्रत्रय व वैशय याचंा 
पेशा आलटून पालटून करता येतो, पर्ण चात वगण्यात तशी ्यवस्था नाही! मग चात वगण्यास आदशग कसे 
समजता येईल? िाह्मर्ण, क्षप्रत्रय, वैशय व शूद्र या जातींबद्दल चात वगण्याने जी कल्पना लोकाचं्या मनात रूढ 
केलेली आहे ती कल्पना, जोपयिंत नष्ट होर्णार नाही तोपयिंत समाजात समाजस धाररे्णचे िापं्रतबीज रूजू 
शकर्णार नाही! 
 
१६–१८) चात वगण्याबद्दल मला मनस्वी चीड आहे. माझ्या अर्ण रेर्णूंत त्याबद्दल प्रतटकारा उत्पन्न झालेला 
आहे. केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन मी हे म्प्हर्णत नाही. त्याला प ष्ट्कळ संय र्वक्तक काररे्ण आहेत. 
चात वगण्यग ही जर सग र्ण समाज्यवस्था म्प्हर्णावी तर त्यातून जाप्रतभेद का, कसे व के्हा प्रनमार्ण झाले हे 
आयगसमाप्रजष्टस प्रमार्ण दाखव ू शकत नाहीत. वर्णग्यवस्था जर प्रचरंजीव म्प्हर्णावी तर ती सध्या प्रचप्रलत 
नाही; प्रतची जागा जाप्रतभेदानंी घेतलेली आहे. मग चात वगण्यांची मातब्बरी का मानावी? चात वगण्यग हे 
्यावहाप्ररक दृष्टीने यशस्वी झालेले नाही. मग त्याचा उदोउदो का करावा? समाजाची रचना चार भागातं 
करावयाची की जास्त भागातं करावयाची हे मन ष्ट्याच्या अंगात प्रजतके सद्ग र्ण वा द ग गर्ण आहेत यावर 
अवलंबून ठेवाव ेही जास्त शास्त्रश द्ध रीत प्रमार्ण मानली पाप्रहजे. पर्ण असे काररे्ण शक्य आहे का? नाही. 
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मानवी समाजाची प्रवभागर्णी चार व जास्त भागातं कररे्ण हे शास्त्रश द्ध नाही. ज्या सद्ग र्णासंाठी जो मानवी 
समाज प्रथम प्रमार्ण मानला गेला त्यासमाजात त्याच सद्ग र्णाचें मानव उत्पन्न होतील, असे मानरे्ण श द्ध 
मूखगपर्णा आहे. चात वगण्याचे अर्वस्तत्व प्रटकप्रवण्यासाठी काही साधनाचंा उपयोग कररे्ण जरूर आहे. ते साधन 
म्प्हर्णजे चात वगण्यांच्या मयादा उल्लंघर्णाऱ्या अपराध्यानंा प्रशक्षा कररे्ण व अशी प्रशक्षा करण्याचे अप्रधकार 
असलेले लोक अर्वस्तत्वात असरे्ण. याबद्दलची तरतूद मन स्मृती वगैरे गं्रथातं आहे. रामाने शबंूकाचा 
प्रशरच्छोद केला, तो या गं्रथातंील अप्रधकारावरह कूमच होय. राम हा चात वगण्याचा सरंक्षक म्प्हर्णून त्याने 
शबं काचा जो वध केला तो योग्यच होय! आता तसला राम आयगसमाप्रजस्टानंा प्रमळेल काय? हे लोक 
मन स्मृती वगैरे गं्रथातंील कायद्यापं्रमारे्ण लहदू समाजाचा गाडा हाकू पाहतात. हा श ध्द पोरखेळ न्हे काय? 
चात वगण्याम ळे लहदू समाजाची सामाप्रजक, धार्ममक, आर्मथक व राजकीय शक्ती खच्ची झाली व लहदू समाज 
प्रनःसत्त्व झाला आप्रर्ण त्याचं्यात परावलंबी, अज्ञानी, दापं्रभक आप्रर्ण ग लामी मनोवृत्तीची वाढ होत गेली. ज्या 
ज्या काळातं बह जन समाजाने चात वगण्याची चौकट प्रखळप्रखळी केली व सवगसत्ता काबीज केली त्या त्या 
काळातं लहद स्थानची सवांगीर्ण प्रगती झाली. मोयग राजाचं्या कारकीदीत तर चात वगण्यग बेप्रचराख होत गेले. 
म्प्हर्णून मौयाच्या काळात लहद स्थान देश सवग दृष्टींनी प्रभावशाली ब वैभवशाली झाला. 
 

चात वगण्यग हे वदेोक्त आहे व ते फार फार प रातन कालापासून प्रटकलेले आहे, असे आयगसमाप्रजस्ट 
म्प्हर्णतात. िाम्प्हर्ण व क्षप्रत्रय याचें समाजात श्रेष्ठत्व प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रकती प्रासंप्रगक झगडे झालेले 
आहेत असे आयगसमाप्रजस्ट म्प्हर्णतात. िाह्मर्ण व क्षप्रत्रय याचें समाजात श्रेष्ठत्व प्राप्तकरून घेण्यासाठी प्रकती 
प्रार्णापं्रतक झगडे झालेले आहेत व त्यातं प्रकती लोकाचें बळी पडलेले आहेत याची तपशीलवार माप्रहती 
ऋग्वदे, रामायर्ण, महाभारत, भागवत इत्यादी गं्रथातूंन पहावयास प्रमळते. 

 
िाह्मर्णानंी कपटनीतीचा अवलंबकरून आप्रर्ण आपल्या बाजूला जेवढे राजे लोक झाले, त्यानंा 

देवावताराची वसे्त्र घालून ते क्षप्रत्रय इतर िाह्मरे्णतर समाज याचं्या बोकाडंी कसे बसप्रवले, याचीही माप्रहती 
लहद धमगशासे्त्र, प रारे्ण व वदे याचं्या मध्ये प्रमळते. िाह्मर्णानंी उत्पन्न केलेले देवावतार हे िाह्मर्णाचें रक्षर्ण 
करण्यासाठी आहेत. त्या अवतारींना सवग लहदंूच्या संरक्षर्णाची आच कधीही लागलेली न्हती हेही एक 
प्रवलक्षर्ण सूत्र िाह्मर्णी धमगगं्रथातूंन पहावयास प्रमळते. चात वगण्यग जर परमेश्वरप्रनर्ममत समाजरचना आहे तर 
याच्या प्रवरुद्ध क्षप्रत्रयादी िाह्मरे्णतर बह जन समाजाने वळेोवळेी का बंडे उभारली, हा प्रशन प्रवचार 
करण्यासारखा आहे. आयगसमाप्रजस्टानंी या प्रशनाचे उत्तर द्याव!े त्यानंा जर या प्रशनाचे संय र्वक्तक उत्तर देता 
येत नसेल तर चात वगण्यग ही समाजरचना आदशग व सनातन आहे, हा त्याचंा दावा खोटा ठरतो. 
 
१९)  चात वगण्यावर व जाप्रतभेदावर हजारो वष े हल्ले झाले तरी ती अद्याप अर्वस्तत्वात आहेत व 
लहद समाजही अद्याप अर्वस्तत्वात आहे. ही प्रवचारसरर्णी प्रकट करर्णारे प ष्ट्कळ लहदू प्रवद्वान लोक आहेत. 
त्यापैकी आंतरराष्ट्रीय कीतीचे डॉ. राधाकृष्ट्र्णन् हे तत्त्ववतेे्त आहेत. चात वगण्यग सध्या अर्वस्तत्वात आहे, हा 
दावा सपशले खोटा आहे. जाप्रतभेद व लहद समाज सध्या अर्वस्तत्वात आहे, हे म्प्हर्णरे्ण खरे आहे. पर्ण 
लहद समाज कोर्णत्या अवस्थेत अर्वस्तत्वात आहे, हा प्रशन प्रवचार करण्यासारखा आहे. लहद समाज 
जाप्रतभेदाम ळे हीन, दीन व ग लामी मनोवृत्तीने जीव धरून जगत आलेला आहे, ही मोठी स्पहृर्णीय गोष्ट 
आहे, असे कोर्णीही प्रवचारवतं व स्वाप्रभमानी मान्द्य करर्णार नाही. 
 
२०)  चात वगण्यिं वा जाप्रतभेद हे समाज धाररे्णला पोषक नाहीत, हे स्पष्ट झालेले आहे. ह्याचा अवलंब 
करून लहद समाजाला आत्मसंरक्षर्णासाठी प्रबळ करता येत नाही. चात वगण्यग व जाप्रतभेद हे समूळ नष्ट करून 
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लहद समाजाची प नरगचना कररे्ण आवशयक आहे. यासाठी प्रमश्रप्रववाह झाले पाप्रहजेत व न्या प्रपढ्ानंा लहदू हे 
एकच नाव प्रदले पाप्रहजे. हे प्रमश्र प्रववाह घडून येण्यास दोन गोष्टींची अत्यतं जरूरी आहे. त्या दोन गोष्टी 
म्प्हर्णजे लहदंूच्या मनात रूढ झालेल्या धार्ममक कल्पना आप्रर्ण धार्ममक गं्रथाचें प्रामाण्य ही समूळ नष्ट कररे्ण. 
गौतम ब द्ध व ग रूनानक यानंी लहदंूतील धार्ममक कल्पना नष्ट करण्याची व वदेादी गं्रथाचें प्रामाण्य झ गारून 
देण्याची चळवळ हाती घेतली. या दोन उपायाचंा प्रनभगयपरे्ण सद पयोग केला म्प्हर्णूनच त्याचें 
समाजप नरगचनेचे कायग सफल झाले. 
 
२१ ते २६) जातपात तोडक मंडळाचे ध्येय जाप्रतभेद नष्ट करायाचे आहे. यासाठी रोटी बटेी ्यवहार झाले 
पाप्रहजेत हेही मंडळाला मान्द्य आहे. परत  या गोष्टी जाप्रतभेद नष्ट करण्यास सवगस्वी समथग नाहीत. 
चात वगण्याची कल्पना हे एक थोताडं आहे व ते थोताडं जोपयिंत अर्वस्तत्वात राप्रहल तोपयिंत रोटी बटेी 
्यवहार चालू होऊनही लहद समाजात जाप्रतभेद अर्वस्तत्वात राहतील. म्प्हर्णून लहदंूच्या मनातं रूढ झालेल्या 
देवावतार, िाह्मर्ण श्रेष्ठ, िाह्मरे्णतर कप्रनष्ठ वगैरे प्रकारच्या धार्ममक कल्पना व भावना नष्ट केल्या पाप्रहजेत 
आप्रर्ण लहदंूचे वदे, स्मृती इत्यादी गं्रथ ईश्वरप्रनर्ममत आहेत व ते वदंनीय व पप्रवत्र आहेत, म्प्हर्णून त्यातंील सवग 
प्रकारचे धार्ममक प्रामाण्य प्रार्णान्द्तापयिंत मान्द्य केले पाप्रहजे, अशा ज्या लहदंूच्या श्रद्धा, कल्पना व भावना 
आहेत त्या नष्ट केल्या पाप्रहजेत. या दोन गोष्टी नष्ट करण्यासाठी मंडळाने चळवळ सवग लहद स्थानात 
चालप्रवली पाप्रहजे ही चळवळ मंडळाने यशस्वी केली तर लहद समाज खात्रीने प्रबळ होईल. अशी आपर्ण 
चळवळ चालवावी अशी माझी फार इच्छा होती. परंत  अनेक कारर्णामं ळे मला तसे करता आले नाही. लहदू 
लोकापं ढे होत असलेले माझे हे भाषर्ण अगदी शवेटचे आहे. कारर्ण मी लहदू धमाचा त्याग करर्णार आहे. 
मंडळाच्या भावी कायगिमातं मला भाग घेता येर्णार नाही. तथाप्रप मंडळाची जाप्रतभेद नष्ट करण्याची चळवळ 
यशस्वी होवो, अशी मी इच्छा प्रदप्रशत करतो! 
 

बाबासाहेबानंी आपल्या भाषर्णाचा मस दा तयार केल्यानंतर तो त्यानंी प्ररवाजाप्रमारे्ण जातपात 
तोडक मंडळाकडे मंज रीसाठी पाठप्रवला. त्या भाषर्णातील आयगसमाप्रजस्टावंरील प्रववचेनात्मक टीका व 
जाप्रतभेद नष्ट करावयाचे असतील तर धाप्रमिंक भावना आप्रर्ण कल्पना व वदेादी धाप्रमिंक गं्रथाचें प्रामाण्य नष्ट 
करा हा उपदेश, मंडळाच्या कायगकत्यांना आवडला नाही. ‘भाषर्णातील उपप्ररप्रनर्मदष्ट भाग वगळा’ असे 
त्यानंी बाबासाहेबानंा स चप्रवले. या सबंंधी उभयपक्षातं प्रडसेंबर १९३५ ते एप्रप्रल १९३६ च्या दरम्प्यान बराच 
मोठ्या प्रमार्णात पत्र्यवहार झाला. अंदमानमध्ये प्रशक्षा भोगलेले स प्रप्रसद्ध िापं्रतकारक भाई परमानंद, 
महात्मा हंसराज, डॉ. गोक ळचंद नारंग, राजा नरेंद्रनाथ, इत्यादी प्रप्रसद्ध आयगसमाप्रजस्ट व लहद सभावादी 
प ढाऱ्यानंी असा हेका धरला की, भाषर्णातील हे उपप्ररप्रनर्मदष्ट भाग जर तसेच राहून प्रदले तर मंडळावर 
आम्प्ही बप्रहष्ट्कार प कारू आप्रर्ण मंडळाची होऊ घातलेली पप्ररषद उझळून लाव.ू अशी मंडळाला समज 
प्रदल्याम ळे, मंडळाने बाबासाहेबानंा गळ घातली की, भाषर्णातील हे अप्रनष्ट भाग वगळा. पर्ण बाबासाहेबानंी 
तसे करण्याचे साफ नाकारले. हे भाग त म्प्हालंा जर अप्रनष्ट वाटत असतील तर का, याची काररे्ण सागंा, 
असा बाबासाहेबानंी मंडळाला जे्हा उलट प्रशन केला, ते्हा मंडळाने त्यानंा कळप्रवले की आम्प्हालंा 
लोकमत साभंाळून जाप्रतभेद मोडण्याची चळवळ चालवावयाची आहे. ‘सती जावयास प्रनघावयाचे व 
शालूला आग लागेल म्प्हर्णनू त्यालाही जपून ठेवावयाचे’ असे द टप्पी वतगन करर्णाऱ्या सतीप्रमारे्ण मंडळाचे 
मन पाह न बाबासाहेबानंी मंडळाला कळप्रवले की त मच्या मताप्रमारे्ण जो भाषर्ण करील असा अध्यक्ष 
पप्ररषदेसाठी प्रनवडा व पप्ररषद पार पाडा! मंडळाने पप्ररषद तहकूब केली. कारर्ण बाबासाहेबानंा अध्यक्ष 
प्रनवडले म्प्हर्णनू लहदू लोक मडंळावर ग पचूपपरे्ण दात ओठ खात होते. बाबासाहेब लहदंूच्या धार्ममक भावना व 
कल्पना नष्ट करा व वदेादी गं्रथाचें धार्ममक प्रामाण्य झ गारून द्या, असा लहदूना उपदेश करर्णार म्प्हर्णजे 
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लहद धमांची पाळेम ळे व िाह्मर्णादी तै्रवर्मर्णकाचें लहदू समाजातील चढत्या व उतरत्या भाजर्णीप्रमारे्ण 
अर्वस्तत्वात असलेले स्थान खर्णून प्रनघर्णार. हा भीषर्ण देखावा लहदंूना भेडसाव ूलागला व ते मंडळावर 
उघडपरे्ण त टून पडू लागले. या सतप्त वातावरर्णात पप्ररषद भरली तर लहदू लोक पप्ररषदेचा मंडप 
जाळतील व अध्यक्षादी लोकावंर अत्याचारी हल्ले करतील, अशी मंडळाला भीती पडली, म्प्हर्णून पप्ररषद 
तहकूब करण्यात आली. 
 

बाबासाहेबानंी आपले भाषर्ण “भारत भषूर्ण प्रप्रलटग पे्रस’ मध्ये छापून मे १९३६ मध्ये “Tracts for the 
Times” No. Ⅰ या शीषगकाखाली ‘Speech Prepared by Dr. B. R. Ambedkar, M. A. Ph. D., D. 
Sc., Barister at Law, for the 1936 Annal Conferrence of the “Jat-Pat Todak Mandal’ of 
Lahore, but not delivered owing to the canceilation of the conference by the Reception 
Committee on the ground that views expressed in the speech would be unbearable to the 
conferrecne. या नावाने प्रप्रसद्ध केले. मंडळ व बाबासाहेब याचंा जो पत्र्यवहार झाला तो या प स्तकाच्या 
प्रारंभी देण्यात आलेला आहे. या प स्तकावर वतगमानपत्रातूंन व सभातूंन लहदू प ढाऱ्यानंी व आयग 
समाप्रजस्टानंी प्रनकराचे हल्ल े चढप्रवले. काही वतगमानपत्रानंी व वक्त्यानंी या भाषर्णाला सवगस्वी अन कूल 
नसले तरी बऱ्याच अंशी अन कूल अप्रभप्राय ्यक्त केले. त्याबद्दलची खालील उदाहररे्ण पहा. 
 
1) Bombay Standard, 24-5-36. 
२) प्रवप्रवधवृत्त ३१-५-३६ :– लहदू समाजाचा सवांत भयंकर शत्रू! (अग्रलेख) 
 
“---- डॉ. आबंेडकर यानंी लाहोरच्या जातपाततोडक मंडळाच्या पप्ररषदेप ढे वाचण्याकप्ररता अध्यक्षाचं्या 
नात्याने जे भाषर्ण तयार केले होते, त्याकडे द लगक्षकरून चालर्णार नाही. डॉ. आबडेकराचं्या भाषर्णाला 
प्रबचकून या पप्ररषदेच्या स्वागत कप्रमटीने पप्ररषदेचे अप्रधवशेनच रद्द करावे, ही गोष्ट त्या मंडळाला अत्यतं 
लाछंनास्पद होय. या मंडळाचा उदे्दशच जर जातपात मोडरे्ण हा आहे, तर हा उदे्दश प्रसद्धीस नेर्णारी 
उपाययोजना, तत्पोषक स्पष्टोक्ती व जाप्रतभेदाचा सप्रवस्तर व पूवापार इप्रतहास ज्या भाषर्णात आला आहे. 
त्या भाषर्णाने प्रबचकून जाण्याचे कारर्ण उरत नाही. अधंदृष्टीम ळे खड्ड्ड्यात पडून जीवाचा नाश होण्याची 
पाळी आली असताना दृष्टी देर्णारे अंजन ते लकप्रचत् काळ झर्णझर्णते म्प्हर्णनू जो डोळ्यांत घालू देर्णार नाही, 
त्याची गर्णना शहारे्ण लोक मूखग व आत्मघातकी मार्णसातंच करतील. डॉ. आबंडेकराचें समग्र भाषर्ण 
शातंपरे्ण वाचल्यास, ते अशाच प्रकारचे अंजन आहे, अशी पूर्णग खात्री पटते आप्रर्ण हे घरी चालून आले असता 
लकबह ना असे अजंन घाला अशी स्वतःच प्रवनंती केली असता ते स्वहस्ताने दूर लोटर्णाऱ्या मार्णसाचंी कीव 
आल्याप्रशवाय रहात नाही. 
 

आचार, उच्चार आप्रर्ण प्रवचार याचं्या ग लामप्रगरीतून लहद समाजाची म क्तता झाल्याप्रशवाय तो 
प्रनगप्रडत व संघप्रटत होर्णार नाही, आप्रर्ण त्याची बौप्रद्धक ग लामप्रगरी त्याला खरे स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा 
मनू या र्वस्थत्यंतरातं त्याचे स्थान लाभ ूदेर्णार नाही. जाप्रतभेदाचे प्रस्थ आप्रर्ण ही ग लामप्रगरी याचंा अन्द्योन्द्य 
संबंध काय, याचें स ंदर म दे्दसूद सवांगीर्ण व शास्त्रीय प्रववचेन डॉ. आंबेडकराचं्या भाषर्णात केले असल्याम ळे 
त्याचं्या शत्रूंनीही त्याचें मनन कराव े इतके ते योग्य झाले आहे. या भाषर्णाने थरकाप होऊन लाहोरच्या 
जातपात तोडक मंडळाने आपली पप्ररषद रद्द करावी, हे याच कारर्णास्तव नाम ष्ट्कीचे म्प्हटले पाप्रहजे, 
म्प्हातारीने कोंबडा झाकला म्प्हर्णून उजाडावयाचे थोडेच थाबंते? या न्द्यायाने डॉ. आंबेडकराचं्या या 
भाषर्णाचा योग्य तो फैलाव व पप्ररर्णाम झाल्याखेरीज राहर्णार नाही, अशी आम्प्हासं खात्री वाटते.” 
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(3)  Bombay Chronicle, 5-6-36 “Down and Cast” या अग्रलेखात या पत्राने खालील मत प्रकट 
केले :– 
 

----- The presidential address is now published as a pamphlet called Annihilation of 
caste. The pamphlet is a valuable contribution to the literature on this subject and has the 
merit of being practical in its discussion, is not merely academic---- that caste is an evil is 
now recognised by most thinking people and the pertinent question is now to get rid of it. It is 
a hard problem and Dr. Ambedkar regards it as even harder than the fight for Swaraj --- In as 
much as caste is ordinant by the shastras, it is necessary, he says, ‘to distroy the belief in the 
sanctity of the shastras.” But it is not necessary to go so far, whatever one’s opinion of the 
propriety expediency of this last suggestion, nor is it desirable to ignore altogether the aid of 
the movements of fusing the sub-castes or the promotion of interdining among all castes. But 
we agree that inter caste marriages are a far more effective remedy. As regards the Shastras, 
if some tests support caste, then there are others that support its abolition. The right attitude 
towards them, as towards all scriptures, should be a discriminating one, not supporting what 
is repugnant to reason and must, therefore, be annihilated. 
 
४)  प्रत्रकाळ – ८–६–३६ “––––डॉ. आंबेडकर याचं्या भाषर्णातील काही भाग गाळण्यात यावा 
असे लाहोरच्या मंडळींनी कळप्रवल्याम ळे डॉक्टरसाहेबानंी अखेरीस हे अध्यक्षपदच नाकारले असाही वृत्तान्द्त 
प्रप्रसद्ध झालेला आहे, या सविं प्रकरर्णात मौजेची गोष्ट अशी आहे की, डॉ. आंबेडकर यानंी एका शब्दाबद्दल 
आग्रह धरून लाहोरच्या मंडळींना तोंडघशी पाडले. ‘शास्त्रप्रामाण्याला फाटा द्यावा’ या डॉक्टरसाहेबाचं्या 
मताला लाहोरची मंडळी प्रवरुद्ध न्हती; पर्ण, वदेप्रामाण्याबद्दलचा अशाच तऱ्हेचा उल्लेख आयगसमाप्रजस्टानंा 
द खप्रवर्णारा असल्याम ळे तेवढा काढण्याबद्दलचा आग्रह लाहोरकर मंडळींनी धरला होता. पर्ण 
डॉक्टरसाहेबानंा तेवढीही सूचना मानवली नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. झ र्णकाभाकरीच्या 
सहस्रभोजनानंी अस्पशृयता प्रनवारर्ण होईल असे म्प्हर्णनू परािम करर्णाऱ्या लोकानंी तर डॉक्टरसाहेबाचंी ही 
अत्याग्रही वृत्ती जरूरच लक्षातं ठेवावी. 
 
५)  वैनतेय ९-६-३६– प्रासंप्रगक प्रवचार :– “लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाने आपल्या यंदाच्या 
वार्मषक अप्रधवशेनचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याप्रवषयी डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर यानंा प्रवनंती केली होती व 
त्यानंीही ती मान्द्य केली होती. पर्ण प ढे स्वागत मंडळाला डॉ. आंबेडकर यानंी तयार केलेले अध्यक्षीय 
भाषर्ण, केवळ जातीवरच न्हे तर लहद धमांवर तीव्र हल्ला करर्णारे आहे, असे वाटून त्यानंी अप्रधवशेनच 
तहकूब केले. प्रनयोप्रजत अध्यक्षाचंी प्रवचारसरर्णी पसंत न पडल्याम ळे अप्रधवशेन रद्द झाल्याचे उदाहरर्ण 
बह धा हेच पप्रहले असावे, असे वाटते. लहदू धमग आप्रर्ण जाप्रतभेद तत्त्वतः स्वतंत्र असली तरी ्यवहारात 
इतकी एकरूप बनली आहेत की, एकाचा प्रनषेध करताना द सऱ्याला धक्का लागू न देरे्ण कठीर्ण होते. त्यातून 
डॉ. आंबेडकर तर लहदू धमाला वैतागून धमांतराला उद्य क्त झालेले. त्यानंी ‘इन्द्द्राय स्वाहाः तक्षकाय 
स्वाहाः’ म्प्हटले तर आश्चयग कसले? डॉ. आंबेडकर याचें हा भाषर्ण Annihilation ot caste या नावाने प्रप्रसद्ध 
झाले असून त्याती प्रवचारसरर्णी सवांना पसंत व पडली तरी त्यानंी आपल्या अध्यक्षपदाला न 
शोभण्यासारखे काहीही प्रलहलेले नाही. हे प्रनःपक्षपाती मार्णसाला. कबलू कराव े लागेल लाहोरच्या 
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जातपात तोडक मंडळाचे हे कृत्य प्रशष्टाचाराचा भग आप्रर्ण डॉ. साहेबाचंा अपमान करर्णारे म्प्हर्णून 
अप्रवचाराचे झाले असेच कोर्णाही प्रवचारी मार्णसाला वाटेल.” 
 
६)  प्रनभीड १४–६–३६ :– “जाती तोडाल तरच प ण्य जोडाला” असा मथळा देऊन या पत्राने 
बाबासाहेबाचं्या प्रम ख म द्याचंा साराशं प्रप्रसद्ध केला होता. 
 
7)  Bombay Standard – 24–5–36 “for the greater glory of Hinduism? Doctor Ambedkar 
Prescribes,” Destroy the Shadtras burying priesthood under the State” असा मथळा देऊन पा 
पत्राने बाबासाहेबाचं्या भाषर्णातील प्रम ख म दे्द भाषर्णातील उतारे देऊन प्रप्रसद्ध केले होते. 
 
८)  ज्ञानप्रकाश १५-७-३६:– श्री. ल. ब. उफग  आण्र्णासाहेब भोपटकर याचं्या अध्यक्षतेखाली प्रो. 
श्रीपाद महादेव उफग  बापूसाहेब माटे याचंी प ण्यातील प्रटळक स्मारक मंप्रदरात बाबासाहेबाचं्या भाषर्णावर 
२३, २४ व २५ जून १९३६ रोजी ्याख्याने झाली. त्या ्याख्यानातं प्रो. माटे यांनी भाषर्णात ग्राह्य व त्याज्य 
म दे्द कोर्णते, त्याची चचा केली. त्यानंी पप्रहल्या ्याख्यानात खालील उद्गार काढले. कोर्णत्याही 
समाजावर बौप्रद्धक छाप सहजरीत्या पाडू शकतील इतके डॉक्टरसाहेब प्रवद्वान आहेत यात शकंा नाही. पर्ण 
आमचे द दैव असे की, त्यानंा जसा पाप्रहजे आहे तसा त्याचंा आपर्णास उपयोग करून घेता आला 
नाही....... डॉ. आबंेडकराचें हे भाषर्ण त्या पप्ररषदेच्या चालकानंा, जरी ते जातपात तोडर्णारे होते तरी 
पचेना. ‘पचेना’ हा शब्द या प्रठकार्णी बरोबर आहे. जातपात तोडक मंडळास लहद समाज लहदू या दृष्टीने 
कायम प्रटकवावयाचा आहे व लहद त्व आप्रर्ण लहदंूचे मूळधमगगं्रथ याप्रवषयी त्यानंा पूर्णग आर्वस्तक्ष्य ब द्धी आहे. 
त्याम ळे त्याचं्याही प्रवचारश्ररे्णीपलीकडे गेलेले डॉ. आंबेडकर यावं ेहे भाषर्ण त्यानंा पचेना -----”---- डॉ. 
आंबेडकरानंी धमांतर कराव े असे जे मी म्प्हर्णतो, ते एवढ्ासाठीच. अस्पृशय तसेच प्रचकटून राहून 
भटजींच्या लाथा खाऊ म्प्हर्णतील तर धमग लकवा देव त्यानंा लाभर्णार नाही. पर्ण तेच जर त्याचंी पवा न 
करता चतैन्द्य प्रकट करतील तर धमग त्याचं्या मागे धावत जाईल असे २७–६–३६ ला प ण्यातील प्रवजयानंद 
नाटकगृहात भरलेल्या सभेत डॉ. फूतगकोटी यानंी उद्गार काढले. (प्रनभौंड ५–७–३६) 
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प्रकरि १२ वे 
 

इतर चळवळी 
 

लहदंूच्या देवळात ज्या लहदू जातींना पूवी प्रवशे प्रमळत नसे त्या जातींनी देवळातं प्रवशे करण्याचे 
प्रयत्न पूवी केलेले होते. अशा प्रकरर्णाचंी नोंद कागदोपत्री प्रप्रवष्ट केलेली असे, ती फक्त सरकारच्या 
दप्तरात. ही पप्ररर्वस्थती फक्त प्रिप्रटशाचंी कारकीदग लहद स्थानात स रू झाल्यानंतर प ष्ट्कळ वषांनी अर्वस्तत्वात 
आली. त्यापंकैी एक प्रकरर्ण १८७४ मध्ये दप्रक्षर्ण भारतातील ताप्रमळनाडू प्रातंात उत्पन्न झाले. शनार या 
अस्पृशय जातीतील काही लोकानंी मद रा येथील मीनाक्षी देवीच्या मंप्रदरात बळजबरीने घ सण्याचा प्रयत्न 
केला. ते्हा सवर्णग लहदूनी, त्याचंा प्रयत्न संघप्रटतपरे्ण हार्णून पाडला. शनार म्प्हर्णत, आम्प्ही क्षप्रत्रय आहोत. 
त्याचें प्रवरोधक मारवान म्प्हर्णत हा त मचा दावा खोटा आहे. या म द्यावर या दोन जातींत वळेोवळेी तंटे उत्पन्न 
होत असत. प्रशवकाशी (प्रशवकाचंी) या गावात या दोन जातींची १८९९ मध्ये मोठी मारामारी झाली. मारवान 
हे बह संख्य असल्याम ळे ते शनार यानंा प्रपटून काढीत असत. १९१८ मध्ये या दोन जातीत अनेक प्रठकार्णी 
मारामाऱ्या झाल्या. काही मारामाऱ्याचं्या वळेी पोप्रलसानंा गोळीबार करावा लागला. त्यातं दोन्द्ही 
जमातींतील काही लोक प्रार्णास म कले. (Caste, Class and Occupation :- Dr. G. S. Ghurye) 

 
लहदू समाजातील जाप्रतजातींतील वैमनस्याम ळे ज्या. अनेक समाजघातकी रूढी प्रनमार्ण झाल्या 

त्याचंी द ष्ट फळे समाजाला चाखावी लागली. अशा पप्ररर्वस्थतीत लहद समाजाला तीन चार हजार वष े
घालवावी लागली. हे द ष्टचि नष्ट करण्यासाठी अनेक समाज स धारकानंी अनेक तऱ्हेचे प्रयत्न केले. 
लहद समाजातील जाप्रतभेद या प्रवषयावर ख द्द लहद समाजातील प्रवष्ट्र्ण ब वा िह्मचारी, जोप्रतराव फ ले, दयानंद 
सरस्वती, रानडे, आगरकर, कमगवीर लशदे, राजषी शाहू महाराज, सयाजीराव महाराज इत्यादी, 
अलीकडील काळातील अनेक समाजस धारकानंी कोरडे ओढले होते. या प्रवषयावर यूरोप, अमेप्ररका व 
आप्रशया या खंडातील अनेक प्रवद्वानानंी गं्रथ प्रलप्रहलेले आहेत. त्यातंील काहीजर्ण या प्रवषयाकडे धार्ममक 
गं्रथातंील तत्त्वान सार पाहात होते, तर ऐप्रतहाप्रसक व समाजशास्त्रातील घडामोडींच्या आधारे पहात होते. 
या सवांची इच्छा ही की लहद समाजाला जाप्रतभेदाचा जो रोग जडलेला आहे तो नष्ट ्हावा व त्यासाठी 
त्यानंी जे उपाय स चप्रवले ते मलमट्टीच्या स्वरूपाचे होते. 

 
बाबासाहेबाचंाही जाप्रतभेदाकडे पहाण्याचा दृप्रष्टकोन हाच होता. परंत  हा जाप्रतभेदाचा रोग वरील 

मलमपट्टीने नष्ट होर्णार नाही असे त्याचें ठाम मत होते. या रोगाचे जन्द्मस्थान लहदंूचे धार्ममक पंथ, या 
गं्रथावर असलेली लहदंूची मनोमय श्रद्धा आप्रर्ण गं्रथप्रामाण्यब द्धी या सवांचा समळू नाश केला तरच 
जाप्रतभेदाचा रोम संपूर्णग नष्ट होईल. मलेप्ररयाने पछाडलेल्या रोग्यानंा प्रन्वळ औषधोपचार करून मलेप्ररया 
नष्ट करता येत नाही तर त्याला कारर्णीभतू होर्णाऱ्या डासांची ज्या डबक्यातूंन उत्पत्ती होते ती डबकीच नष्ट 
केली पाप्रहजेत, अशा स्वरुपाची बाबासाहेबाचंी जाप्रतभेदाकडे पाहण्याची दृष्टी होती. 

 
प्रिस्ती धमात स धारर्णा ्हावी म्प्हर्णून मार्मटन ल्यूथरने व त्यानंतर अनेक लोकानंी प्रचंड चळवळ 

केली. लहदू धमात स धारर्णा ्हावी म्प्हर्णून चावाकाने व त्याच्यानंतर अनेक संतमहंतानंी, 
िाह्मोसमाप्रजस्टानंी, प्राथगनासमाप्रजस्टानंी, आयगसमाप्रजस्टानंी व सत्याशोधकानंी प्रचंड चळवळी केल्या. 
परंत  यातंील कोर्णीप्रह, बायबल, वदे, स्मृती, इत्यादी गं्रथातील समाजधारक तत्त्वाचें सनातनत्व व  
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त्यावरील प्रामाण्यब द्धी, श्रद्धा व भावना ही नष्ट केली पाप्रहजेत असा संदेश जाहीर केला नाही. ही 
श्रद्धास्थाने, भावना व प्रामाण्यब द्धी ही नष्ट केली पाप्रहजेत, असा संदेश फक्त बाबासाहेबानंीच जाहीर करून 
सवांवर माक केली, असे म्प्हटले तर अप्रतशयोक्ती होर्णार नाही. 

 
महात्मा गाधंी यानंी बाबासाहेबाचं्या भाषर्णावर ‘Dr. Amebedkar’s Indictiment’ या शीषगकाखी ११ 

व १८ ज लै आप्रर्ण १५ ऑगस्ट (Varna V. Caste) १९३६ च्या ‘हप्ररजन’ मध्ये आपले प्रवचार प्रप्रसद्ध केले. 
त्यानंी आपल्या दृप्रष्टकोनातून चात वगण्यग, वर्णग, जाप्रतभेद इत्यादी म द्यासंबंंधी धार्ममक श्रद्धाळूपर्णाने पर्ण 
स धारक दृष्टीने प्रवचार प्रदर्मशत केले. म. गाधंींचे हे तीन लेख ‘Annihilation of caste’ च्या प्रद्बतीय आवृत्तीत 
‘Appereldix I - A vindication of caste by Mahatma Gandhi’ आप्रर्ण त्याला उत्तर ‘Appendix Ⅱ A 
reply to the Mahatma by  Dr. B. R. Ambedkar’ या नावानंी प्रप्रसद्ध केलेली आहेत. या उत्तरातील 
बाबासाहेबाचंी प्रवचारसरर्णी संय र्वक्तक, प्रनभीड आहे आप्रर्ण ती बऱ्याच प्रतखड भाषेत प्रदर्मशत केलेली आहे. 
प्रत्येक लहदंूने आपल्या वाडवप्रडलाचंा पेशा चालवावा या सनातन रूढीबद्दल बाबासाहेबानंी म्प्हटले हे की, 
एखाद्याच्या बापाचा धंदा भडवपे्रगरीचा असला तर त्याच्या म लाने तोच धंदा करावा अगर आपल्या आईचा 
धंदा वशेयेचा असेल तर तोच धंदा म लीने करावा, ही प्रवचारसरर्णी मानवी जीवनाच्या सवांगीर्ण प्रगतीला 
घातक आहे, हे कोर्णीही भाग्य करील. 

 
म. गाधंी आप्रर्ण लहद धमाप्रभमानी प ढारी अस्पशृयाचं्या आप्रर्ण लहद धमगस धारण्याच्या प्रशनासबंंधी 

प्रचरस्थाथी, दूरगामी आप्रर्ण संय र्वक्तक प्रवचारसरर्णी माडंीत नाहीत, अशी बाबासाहेबांची या उत्तरात 
प्राम ख्याने तिार होती. आप्रर्ण अशा मार्णासाचे प ढारीपर्ण लहदंूना प्रशरसावदं्य मानाचे लागते, ही लहदू 
लोकाचं्या जीवनाची भयंकर शोकापं्रतका होय! अशा बाबासाहेबानंी आपल्या उत्तराच्या शवेटी शरेा मारला 
आहे. (‘The Hindus, in the words of Mathew Arnold are ‘Wandering between  two worlds, one 
dead, the other powerless to be born.’ What are they to do? The Mahatma to whom they 
appeal for guidance does not believe in thinking and can therefore give no guidance which  
can be said to stand the test of experience. The intellectual classes to whom the masses look 
for guidance are either too dishonest or too indiffement to educate them in the right direction. 
We are indeed witness to agreat tragedy. In the face of this tragedy all one can do is to 
Iament and say- “Such be thy Leaders, O! Hindus!!’) 

 
लहद धमातील चात वगण्यग व जाती या संस्थाचं्याम ळेच लहद समाजाचा पाया बळकट झालेला आहे. 

त्याम ळे लहद धमग व समाज याचं्यावर हजारो वष,े अनेकाचें हल्ले झाले तरी लहद धमग व समाज आजपयिंत तंग 
धरून राप्रहले, त्यानंा संपूर्णगतचा नष्ट कररे्ण कोर्णालाही शक्य झाले नाही. अशा अधाच्या सर राधाकृष्ट्र्णा 
याचं्या प्रवचारसरर्णीला बाबासाहेबानंी उत्तर प्रदले की, हे ठीक आहे. पर्ण लहद धमग व समाज यानंा 
स्वाप्रभमानाने व स्वतंत्र बाण्याने कधी जीवन ्यतीत करता आले का? परक्याचं्या प्रबळ शक्तीप ढे लाचारीचे 
जीवन जगण्यातच लहदूना प रुषाथग वाटला, हे कशाचे फळ? लाचारीचे जीवन व स्वातंत्र्याचे जीवन, यातं 
श्रेष्ठ दजा कोर्णाला द्यावा? लहद धमग व समाज यानंी या श्रेष्ठतम जीवनतत्त्वाबद्दल कधी प्रवचार केला का? 
केल्यास त्याचं्या द बळ्या वृत्तीचे कारर्ण कोर्णते? हे त्यानंा कळले का? कळले असेल तर तसे ते कारर्ण नष्ट 
करण्यासाठी त्यानंी कधी कंबर कसला का? मूळ उत्तराचा मजकूर मी येथे देत आहे. 
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‘Dr. Ambedkar’s reply to Sir S Radhakrishnan’s The survival Theory. 
 

‘Professor Radhakrishnan once said that there was one argument to prove the 
greatness of hindus and that was it had survived the shakes of time, it stiil existed whereas 
other ancient cults and creeds had been dead long ago. In reply to this argument Dr. 
Ambedkar says :— “I fear that this statement may become the basis of a vicious argument 
that the part of survival is a proof of fitness to survive. It seemes to me that the question is, 
not whether a community lives or dies; the question is, on What plane does it live. There are 
different modes of survival. But all are not equally honourable. For an individual as well as for 
a society there is a gulf between merely living and living worthily. To fight in a battle and to live 
in glory is one mode. To treat a retreat, to surrunder and live the life of a capture is also a 
mode of survival. It is useless for the hindus to table comfort in the fact that he and his people 
have survived. What he must consider is what is the quality of that survival. If he does that, I 
am sure he will cease to take pride in the mere fact of survival. The hindus have been living a 
life of continnuous defeat and what appears to them to be life everlasting is not living 
everlastingly. It is a more of survival of which every rightminded hindu, who is not afraid to 
own up the truth will feel ashamed.’ (The Lamp, 25-6-36) 
 

बाबासाहेबानंी ‘जातपात तोडक मंडळा’ प ढे वाचण्यासाठी जे भाषर्ण प्रलप्रहले होते त्यात असे प्रवधान 
केले होते की, पेशवाईत प्रत्येक अस्पृशयाने आपल्या गळ्यात अथवा मनगटावर काळा गंडा आपली जात 
दशगप्रवण्यासाठी बाधंावा, गळ्यात मडके बाधंाव ेया प्रवधानाला काय ऐप्रतहाप्रसक प रावा आहे, असा श्री. य. 
न. केळकर यानंी प्रशन उपर्वस्थत केला. त्याचें पत्र ५–६–३६ च्या केसरीत प्रप्रसद्ध झाले होते. तो 
पत्र्यवहार असा– 
 

‘या णवधानानंा आधार दाखवा’ 
 
रा. रा. केसरी कतें यास– 
 

सा. न. प्रव. प्रव. प ढील चार ओळीस आपल्या पत्रात जागा द्यावी. जातपात तोडक मंडळातफे 
लाहोर येथे भरर्णाऱ्या अप्रधवशेनाचे अध्यक्षस्थान डॉ. आबंेडकरानंा द्यायचे ठरप्रवले होते. पर्ण प ढे स्वागत 
कप्रमटीचा व डॉ. आंबेडकराचंा, भाषर्णातील काही म द्याबंाबत मतभेद होऊन अखेर स्वागत मंडळाने 
अप्रधवशेनच तहकूब केल्याचे जाहीर केले. तो प्रकार आता सवांस ठाऊकच आहे त्यानंतर अलीकडे डॉ. 
आंबेडकरानंी अध्यक्षीय भाषर्ण स्वतःच स्वखचाने छापून काढले आहे. प्रस्त त भाषर्ण म्प्हर्णजे एक प्रवद्बत्तापूर्णग 
प्रनबधंच आहे, असे कोर्णीही म्प्हरे्णल. मतभेदाचे अनेक प्रशन त्यात उपर्वस्थत होण्यासारखे असले तरी त्यात 
प्रदसून येर्णारा ्यासंग व प्रवद्बत्ता कोर्णासही नाकबलू करता येर्णार नाही. पर्ण हे पत्र प्रलप्रहण्याचा उदे्दश फक्त 
एका शकेंचा ख लासा डॉ. आंबेडकरानंा प्रवचारावा इतकाच आहे. पान ३ वर पेशवाईपासून अगदी १ एप्रप्रल 
१९३६ पयिंत म्प्हर्णजे आजवर अस्पृशयाचंा प्रकती प्रनदगयतेने छळ चालला होता व आहे याची प्रनरप्रनराळी 
उदाहररे्ण डॉक्टरसाहेबानंी प्रदली आहेत. त्यातं ते प्रलप्रहतात- ‘पेश्याचं्या अमलात मराठी म लखात 
अस्पृशयावंर असे बधंन होते की, त्यानंी एकादा स्पशृय लहदू सावगजप्रनक रस्त्यावरून येत असेल तर त्या 



 
अनुक्रमणिका 

रस्त्यावर जाऊ नये, कारर्ण त्याचं्या सावलीने त्या स्पृशय लहदूला प्रवटाळ ्हावयाचा. प्रत्येक अस्पृशयाने 
आपल्या गळ्यात अथवा मनगटावर काळा गंडा आपल्या अस्पृशयतेची प्रनशार्णी दशगप्रवण्याकप्ररता घातलाच 
पाप्रहजे अशी सक्ती होती. पेश्याचं्या राजधानीत प ण्यात तर असा कडक कायदा होता की प्रत्येक 
अस्पृशयाने आपल्या पाठीमागे कमरेस एक झाडू अडकवनू प्रफराव.े तो अशाकप्ररता की, अस्पृशयाच्या 
चालण्याने भमूीचा जो भाग प्रवटाळला जाई तो लगेच मागच्या झाडूने झाडून श द्ध ्हावा. तसेच प्रत्येक 
अस्पृशयाने आपल्या गळ्यात एक मडके बाधूंन प्रफराव.े अस्पृशयाने त्या मडक्यातच थ ंकले पाप्रहजे; एरवी 
त्याच्या थ ंकीने कदाप्रचत त्या रस्त्यावरून जार्णाऱ्या येर्णाऱ्या स्पशृय लहदंूस नकळत प्रवटाळ ्हावयाचा.’ 
 

अस्पृशयाचंी अत्यंत दीन र्वस्थती वर्णगन करण्याच्या भरात व िाह्मर्ण जातीला प्रहार करण्याच्या 
आवशेात डॉक्टरसाहेबानंी हे जे प्रचत्र रंगप्रवले आहे ते उत्कृष्ट असले तरी सवगस्वी असत्य आहे, एवढीच 
माझी तिार आहे. मडके गळ्यात बाधंण्याच्या साऱ्या गोष्टी केवळ दंतकथात्मक भाकडकथा असून त्याला 
समकालीन अस्सल इप्रतहाससाधनातं कोठेही आधार उपलब्ध नाही. हल्ली वाडकृत पेशवा डायरीचे १२ 
भाग, पेशव ेदप्तराचे ४५ भाग व इतर अस्सल साधनाचें पाचपन्नास खंड उपलब्ध आहेत. त्यातं अस्पशृयाने 
गळ्यात मडके बाधंल्याचा लकवा कमरेला केरस र्णी लटकावल्याचा उल्लेख सापडत नाही. डॉ. 
आंबेडकरासंारख्या प्रवद्बानाला भाकडकथा व समकालीन अस्सल कागदपते्र यातंला फरक कळत असता 
त्यानंी असा प्रवपयास का करावा? ते वर्णगन करतात त्याप्रमारे्ण ५ ते १० उदाहररे्ण तरी त्यानंी काढून 
दाखवावी अशी त्यानंा प्रवनंती आहे. न कतेच श्रीय त यशवतं नारायर्ण प्रटपर्णीस यानंी ‘दख्खनचा प्रदवा’ 
नावाचे एक नाटक प्रलप्रहले आहे. त्यात तर प्रशदनाक महार नावाच्या पात्राला प्रत्यक्ष गळ्यात मडके बाधूंनच 
रंगभमूीवर आर्णले आहे! त्यानंाही हीच प्रवनंती आहे की त्यानंीही आपले आधार जरूर प्रप्रसद्ध कराव.े स्पृशय 
जातीच्या लकवा िाह्मर्णाचं्या ज लमाचे प्रचत्र रंगप्रवताना ते अप्रतरंप्रजत न करण्याची खबरदारी त्यानंी घेरे्ण 
जरूर आहे. 
 
 आपला, 

यशवंत नरकसह केळकर 
 

आंबेडकराचें केळकरानंा उत्तर 
 
रा. रा. केसरीकतें यास– 
 

प्रव. प्रव. आपल्या तारीख ५ जून १९३६ च्या अंकात श्री. यशवतं नरलसह केळकर याचें एक पत्र 
छापण्यात आले आहे. त्यात पेशवाईच्या अमलात अस्पशृयाचं्या गळ्यात थ ंकण्याकप्ररता मडकी बाधंली जात 
असत वगैरे जी प्रवधाने मी माझ्या जातपात तोडक मंडळाच्या पप्ररषदेकप्ररता तयार केलेल्या भाषर्णामध्ये 
केलेली आहेत त्यानंा आधार दाखवा, असा प्रशन त्यानंी मला केला आहे. वृत्तपत्रातील टीकेला उत्तर 
देण्याचा माझा प्रशरस्ता नाही. व त्याप्रमारे्ण या पत्रालाही उत्तर देण्याची माझी इच्छा न्हती. परंत  परवा 
माटे मास्तरानंी जी माझ्या भाषर्णावर तीन ्याख्याने प्रदली त्यातं त्या पत्राचा उल्लेख करून त्याला मी उत्तर 
देऊ शकलो नाही असे सखेदाश्चयग प्रवधान केलेले माझ्या पहाण्यात आले. आधार नाही म्प्हर्णून उत्तर नाही 
असा कदाप्रचत् माटे मास्तरापं्रमारे्ण इतर लोकाचंा गैरसमज होण्याचा संभव आहे. म्प्हर्णून उत्तर देरे्ण 
आवशयक आहे असा काही प्रमत्राचंा आग्रह असल्याम ळे मी रा. केळकर याचं्या पत्राला उत्तर देत आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

पेश्याचं्या काळात हातात काळा दोरा, गळ्यात मडके व कंबरेला क ं चा वागवण्याची अस्पशृय 
लोकावंर सक्ती केली जात असे ही कथा अस्पृशय लोकामंध्ये प्रकतीतरी प्रदवसापंासून प्रसृत झालेली आहे. 
‘यत्र धूमस्तत्र वर्वन्द्हः’ या न्द्यायाने पाहता ही जी दंतकथा सवग अस्पृशय लोकातं पसरलेली आहे व प्रजचा 
अन वाद (उल्लेख) अस्पृशय लोकातंील वयोवृद्ध लोकानंी केलेला मी स्वतः ऐकला आहे त्या दंतकथेला 
सत्याचा आधार काहीच नसेल असे मला तरी प्रनदान म्प्हर्णता येर्णार नाही. दंतकथा ही इप्रतहासाच्या अनेक 
साधनापंैकी एक साधन आहे असे सवग इप्रतहासज्ञ मान्द्य करतात, ही गोष्ट रा. केळकर यानंा नाकबूल करता 
यावयाची नाही. सवगच गोष्टीला इप्रतहासाचा प रावा देरे्ण शक्य होर्णार नाही. प्रनदान लहद स्थानात तरी ते 
अशक्य आहे. लहद स्थानातील लोकानंा घडलेल्या गोष्टींची नोंद करून ठेवण्याची सवय नाही आप्रर्ण म्प्हर्णून 
बऱ्याचशा घडलेल्या गोष्टी घडल्या असल्या तरी त्याला लेखी प रावा देता येत नाही. प्रशवाय हल्ली जे 
इप्रतहाससंधशोक आहेत ते सवगच सद सद् प्रदवके ब द्धीला जागून खरा इप्रतहास बाहेर पाडतील अशी फारशी 
आशा मला तरी वाटत नाही. आपल्या जातीचा इप्रतहास उज्ज्वल राहावा या हेतूने प ष्ट्कळ 
इप्रतहाससंशोधकानंी लहद समाजातील अतंर्यवस्थेवर प्रकाश पाडर्णाऱ्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्राचंी 
जाळपोळ केल्याचे मी ऐकले आहे. 
 

तसेच काही जर्णानंी आपल्याजवळ असलेले कागदपत्र प्रप्रसद्ध करण्यास तयार नसल्याचेही मी 
ऐकले आहे, प ण्यात पेशवाईत काही सोनार लोकानंी आपर्ण दैवज्ञ िाह्मर्ण आहोत असा आग्रह धरून 
आंपली धमगकृत्ये वदेोक्त रीतीने केली. ही गोष्ट पेश्यानंा कळल्यानंतर त्यानंी ज्या दैवज्ञ िाह्मर्णानंी वदेोक्त 
रीतीने धमगकृत्ये केली त्याचं्या प्रजभा कापण्याचा ह कूम केला व ही सजा अमलात आर्णण्याचा अप्रधकार 
कराड येथील िाह्मर्णावंर सोपप्रवला. या ह क मान्द्वये कराड येथील िाह्मर्णानंी दैवज्ञ िाह्मर्णाचं्या प्रजभा 
कापल्या व त्याप्रमारे्ण पेश्यानंा कळप्रवले. या प्रकरर्णाचे कागदपत्र एका िाह्मर्णाजवळ असल्याचे व आपर्ण 
वाचल्याचे मला माझ्या एका प्रमत्राकडून कळले आहे. परंत  ज्याच्याजवळ ते कागद आहेत तो गृहस्थ ते 
प्रप्रसद्ध करण्यास तयार नाही. अशा पप्ररर्वस्थतीत प्रत्यक्ष कागदपत्राचा प रावा कोर्णास कसा देता येईल? व 
मला जर माझ्या प्रवधानानंा प्रत्यक्ष कागदपत्राचंा प रावा देता आला नाही तर त्यात नवल काय ? तथाप्रप 
माझ्या प्रवधानाच्या समथगनाथग मला जरी प्रत्यक्ष प रावा देता आला नाही तरी एका मोठ्या सन्द्माननीय प्रवद्बान 
्यक्तीचा हवाला देता येण्यासारखा आहे. रा. यशवतं नरलसह केळकर यानंी ‘मराठ्याचं्या संबधंाने उद्गार’ 
या कै. राजाराम रामकृष्ट्र्ण भागवत यानंी प्रलप्रहलेल्या प स्तकाच्या पान १८० वर नजर फेकली तर मी 
केलेली प्रवधाने काही भरमसाट प्रलप्रहण्याच्या हेतूने केलेली नसून त्यानंा कै. राजाराम रामकृष्ट्र्ण भागवत 
याचंा आधार आहे’असे प्रदसून येईल. 
 
राजगृह, म ंबई. आपला, 
६–७–३६ भीमराव रा. आबेडकर 
 

सामाप्रजक, धाप्रमिंक व राजकीय वचगस्व आपल्या हातातं राहाव ेम्प्हर्णून िाह्मर्ण व क्षप्रत्रय याचें झगडे 
वैप्रदक काळापासून होत आलेले आहेत. क्षप्रत्रयानंा व त्यानंा उचलून धरर्णाऱ्या इतर वगांना नामोहरम 
करण्यासाठी िाह्यर्णानंी अनेक तऱ्हेचे धार्ममक गं्रथ प्रलप्रहले व त्यातं िाह्मर्णानंा परमेश्वरापेक्षाही श्रेष्ठ व 
इतरानंा कप्रनष्ठ स्थान प्रदले. या धाप्रमिंक गं्रथानंा जे मानर्णार नाहीत त्याचं्या मागच्या व प ढच्या प्रपढ्ा 
नरकवासात राहतील, ही भीती समाजात याच धार्ममक गं्रथानी (अथात् िाह्मर्णाचं्या तोंडाने) प्रसृत केली व 
ती भीती आजतागायत लहद समाजातील बह जन समाजात रूढ झालेली आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

िाह्मर्णाचें वचगस्व लहद समाजात प्रस्थाप्रपत झाल्यानंतर लहद समाजातील हजारो जातींच्या 
अज्ञानावर यथेच्छ चनै करण्याची ब द्धी िाह्मर्णांना झाली; या चैनी अप्रप्रतहपरे्ण चालू ठेवण्यास त्यानंी अनेक 
धाप्रमिंक पंथ स्थापन केले व त्या त्या पंथाला श्रेष्ठत्व प्राप्त करून देण्यासाठी अनेक धमगगं्रथ संस्कृतमध्ये 
प्रलप्रहले. या पंथापंकैी शाक्त हा एक पंथ आहे. या शाक्त पंथाची उत्पत्ती कशी झाली, याची हप्रककत शकंर 
पावगतीला सागंतो असे शाक्त पंथाच्या धार्ममक गं्रथात प्रलप्रहलेले आहे. हा पंथ शकंरानेच प्रनमार्ण केला व तो 
सवोत्तम धाप्रमिंक पंथ होय, अशी माप्रहती शकंर पावगतीला देतो. तो म्प्हर्णतो की या पंथाची पाच मकार प्रप्रय 
तत्त्व े आहेत. ती मद्य, मासं, मीन, म द्रा व मथै न. त्याचंी तीथे व त्याचंी फळे याबद्दल माप्रहती अशी– 
‘वारागंना प्रयागश्च रजकी प ष्ट्करस्तथा । चमगकारी भवते्काशी सवगतीथग रजस्वला ॥ (वशेयेशी संभोग केला तर 
प्रयाग तीथाचे प ण्य प्राप्त होते, परप्रटर्णीशी संभोग केला तर प ष्ट्करतीथाचे प ण्य लाभते, चाभंाप्ररर्णीशी संभोग 
केला तर काशीयाते्रचे प ण्य लाभते आप्रर्ण रजस्वलेशी सभंोग केला तर जगन्नाथ प रीसारख्या सवग तीथाचे 
प ण्य पदरी पडते). ज्या िाह्मर्णाचंी ब द्धी केवळ स्वाथासाठी इतक्या हीन दजाला गेलेली होती प्रतने 
िाह्मरे्णत्तर जातींना अनेक रीतीने छळले याचे अनेक प राव ेइप्रतहासात प्रमळतात. 

 
िाह्मर्णानंी मराठे, प्रभ,ू सोनार व िाह्मर्ण पोटजातींतील लोकानंा कसे छळले याचा साधार इप्रतहास 

श्री. के. सी. ठाकरे यानंी ‘ग्रामण्याचंा साद्यत इप्रतहास, या गं्रथात (प्रप्रसप्रद्धकाळ १९१९) प्रदलेला आहे. या 
गं्रथावरून खालील गोष्टी प्रदसून येतात. 
 
(१)  चादं्रसेनीय कायस्थानंा धार्ममक प्रवधी वदेोक्त पद्धतीने करण्याचा अप्रधकार नाही, असा वाद एका 
िाह्मर्णाने शाप्रलवाहन शकापूवी ६५६ वष ेउत्पन्न केला. त्यावळेच्या जगद्ग रंूनी सदर िाह्मर्णाची समजूत 
काढण्याचे प्रयत्न केले; पर्ण पालथ्या घड्यावर पार्णी! कायस्थाचें वदेोक्त प्रवधी करर्णाऱ्या िाह्मर्णानंा वाळीत 
टाकले होते. जगद्ग रंूनी त्यानंा आपल्या पंक्तीत बसप्रवले व वाळीत काढून टाकले. 
 
(२)  हैदराबाद संस्थानातील औरंगाबाद प्रातंात, परभर्णी परगण्यात, गोदावरीच्या काठी आंबेजोगाई 
म्प्हर्णून गाव आहे. तेथील प्रभूनंा वदेोक्ताचा अप्रधकार नाही, असा तेथील िाह्मर्णानंी वाद उपर्वस्थत केला. हा 
वाद शके १३९१ (इ. स. १४६९) मध्ये चालू होता. शवेटी काशीतील श्रीपाद ग रू गोलवद भट्ट यानंी प्रनर्णगय 
प्रदला की प्रभ ूहे चादं्रसेनीय कायस्थ क्षणत्रय वशंाचे असून त्यानंा प्रत्रप्रवध कमे, षोडश संस्कार, वदेाप्रधकार 
आहेत. सदर प्रवद्वानाने याबद्दल एक गं्रथही प्रनमार्ण करून प्रदला. त्याचे नाव ‘गोलवद भट्टी’ 
 
(३)  ज न्नरच्या प्रभूनंा मौजीबधंनादी ससं्कार करण्याचा अप्रधकार नाही असा प्रशन िाह्मर्णानंी शके १५८५ 
(इ. स. १६६३) मध्ये उत्पन्न केला. या वादाच्यावळेी काशीतील कमळाकर भट्टजी याने ‘शूद्र कमळाकर’ हा 
गं्रथ प्रलहून त्यात प्रभ ूलोकाचं्या जन्द्माची उत्पत्ती प्रदली आहे. हा वाद प्रवजापूरच्या म सलमान स भेदाराकडे 
गेला व त्याने असा प्रनकाल प्रदला की, प्रभ ूहे क्षप्रत्रय आहेत व त्यानंा वदेोक्ताचे व गायत्री मंत्र म्प्हर्णण्याचे 
अप्रधकार आहेत. 
 
(४)  श्री प्रशवाजी महाराज क ळाने आपल्या तोडीचे नाहीत असे त्याचेंच सरदार मोप्रहते, लनबाळकर, 
सावतं, घोरपडे वळेोवळेी बोलून दाखवीत. महाराजानंी स्वतःला राज्याप्रभषेक करून घेण्याचे जे्हा 
ठरप्रवले ते्हा त्याचं्याच पंत अमात्य मोरोपंत लपगळे व प्रनळो सोनदेव आप्रर्ण रघ नाथपतं या िाह्मर्णानंी असा 
प्रशन उपर्वस्थत केला की, जोपयिंत महाराजाचें क ल क्षप्रत्रय आहे असा प रावा प्रमळत नाही. तोपयगन्द्त 
महाराजानंा वदेोक्त पद्धतीने राज्याप्रभषेक करता येर्णार नाही. या म द्यावर िाह्मर्ण लोक एका पक्षाला उभे 



 
अनुक्रमणिका 

राप्रहले व हा वाद फार प्रदवस चालला. शवेटी गागाभट्ट या पंप्रडताला काशीहून आर्णले. महाराज हे शदू्र 
आहेत, असा त्याने प्रनवाडा प्रदला व नंतर भरपूर दप्रक्षर्णा प्रमळाल्यावर महाराज हे क्षप्रत्रय आहेत, असा त्याने 
द सरा प्रनवाडा प्रदला. महाराजाचें प्रचटर्णीस बाळाजी आवजी यानंी उदेपूर घराण्यातील वशंावळ आर्णनू 
प्रतच्याशी भोसल्याचं्या वशंाचा संबंध आहे. कअसे प्रसद्ध केलेले होते. तरी िाह्मर्ण व गागाभट्ट ते मान्द्य 
करावयास तयार न्हते त्यानंा गडगंज दप्रक्षर्णा प्रमळाल्यावर ते महाराजानंा क्षप्रत्रय म्प्हर्णण्यास तयार झाले. 
हे रायगड ग्रामण्य शके १५९१ (इ. स. १६६९) मध्ये झाले. गागाभट्टाने बाळाजी प्रचटप्रर्णसाच्या म लाची म ंज 
वैप्रदपद्धती ने केली. 
 
(५)  कल्यार्ण प्रातंातील प्रभूनंा वदेाप्रधकार नाही, असे ग्रामण्य िाह्मर्णानंी शके १५९३ (इ. स. १६७१) 
मध्ये उपर्वस्थत केले. परंत  प्रशवाजी महाराजानंी रघ नाथ पंप्रडत अमात्य यानंा पत्र पाठप्रवण्यास लावनू सदर 
ग्रामण्य प्रमटप्रवले. या वळेी कटू अन भवान्द्ती महाराजानंी िाह्मर्णाचंा नंगानाच चालू न देण्याचे धोरर्ण 
स्वीकारले. 
 
(६)  छत्रपती शाहू महाराजाचंी शवेटी शवेटी प्रकृती नीट रहात नसल्याम ळे त्यानंी सक्व राज्यकारभार 
प्रजवाजी खंडेराव प्रचटर्णीस व गोलवद खंडेराव प्रचटर्णीस या दोघा ं प्रभकूडे सोपप्रवला, यमाजी प्रशवदेव 
म ताप्रलक प्रनसबत प्रप्रतप्रनधी हे िाह्मर्ण गृहस्थ या दोघा प्रभूनंा उठवनू राज्यकारभाराची सूते्र आपल्या हाती 
घेण्याची धडपड करीत होते. पर्ण त्याचें काही चालेना; ते्हा ते मूळचे पप्रढक शास्त्री असल्याम ळे त्यानंी एक 
संस्कृत गं्रथ तयार केला व त्यात प्रभूनंा वदेोक्त अप्रधकार नाही, असे माह लीच्या िाह्मर्णानंा ग्रामण्य 
करावयास उभे केले. राज्यकारभारी मंडळात दोन तट पडले. नानासाहेब पेशव े व शाहूमहाराज यानंी 
यमाजीपतंाची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले; पर्ण ्यथग! शवेटी शाहू महाराजानंी एक वटह कूम काढून 
िाह्मर्णानंा ताकीद प्रदली की प्रभ ू हे क्षप्रत्रय आहेत, असे पूवी प्रनकाल झालेले आहेत व त्यांच्या वदेोक्त 
प्रवधींना िाह्मर्णानंी अडथळा आर्णला तर ते दंडास पात्र होतील. हे यमाजी प्रशवदेव ग्रामण्य नंतर प्रमटले. 
(शके १६६९, इ. स. १७४७) 
 
७)  सदाप्रशव प्रचमर्णाजी उफग  भाऊसाहेब यानंी प्रभ ूलोकाचें राज्यकारभारातील व लष्ट्करातील प्रस्थ 
नष्ट करण्याकरता ग्रामण्ये स रू केली व प्रभूचं्या घरी प्रवधी करर्णाऱ्या िाह्मर्णानंा जबर दंड केले. 
‘पानपतच्या स्वारीवर प्रनघताना सदाप्रशवराव भाऊंनी सखाराम हरीस दम भरून सापं्रगतले “ठीक आहे, 
लहद स्थानातून परत आल्यावर पाहून घेईन. साऱ्या कायस्थाचंी डोचकी मेखसूखाली फोडून टाकीन. याद 
राखून ठेवा!” यावर सखाराम हरीने एवढेच उत्तर प्रदले, “लहद स्थानातून श्रीमंतानंी आधी स खरूप परत 
याव ेमग आमची डोचकी आप्रर्ण आपले मेखसू आहेच’ (पा, ३३, ३४) भाऊसाहेब हे पानपतला गेल्यानंतर 
त्याचंी ग्रामण्याची चळवळ थंडावली. (शके १६८१, इ. स. १७५९). 
 
८)  नारायर्णराव पेशव े यानंी प्रभूचं्या प्रवरुद्ध शके १६९५ (इ. स. १७७३) साली ग्रामण्य उभारले व 
न्द्यायमूती रामशास्त्री प्रभ रे्ण यानंीही त्या चळवळीला टेकू प्रदला. नारायर्णरावानंी नऊ कलमी यादी तयार 
केली व तीवर प्रम ख प्रभ ू लोकानंा सह्या करावयास भाग पाडले. आम्प्ही वैप्रदक मंत्र म्प्हर्णर्णार नाही, 
शाप्रलग्राम पूजा करर्णार नाही, शूद्राच्या देवास जाऊ, िाह्मर्णानंा हलक्या कामावर घरी नोकरीस ठेवर्णार 
नाही आप्रर्ण प्रवधवाचें पाट लाव ूअशी कलमे त्या यादीत होती. 
 



 
अनुक्रमणिका 

९)  बाळाजी जनादगन फडर्णीस उफग  नाना फडर्णवीस यानंी असा प्रशन उपर्वस्थत केला की, 
नारायर्णरावानंी जी यादी प्रप्रसद्ध केली तीत काही फेरफार करावा की काय? हा प्रशन प्रनर्णगयासाठी काशीस 
पाठप्रवला. नानानंी सातारच्या राजघराण्यातील प्रवधी वदेोक्त पद्धतीने होत ते बंद केले व प रार्णोक्त प्रवधी 
चालू केले. िाह्मर्ण व प्रभ ूयाचं्या प्रठकप्रठकार्णी व प ण्यात मारामाऱ्या झाल्या. शवेटी नाना फडर्णीसाच्या 
त्रासाम ळे सवाई माधवरावाने आत्महत्या केली व द सरा बाजीराव गादीवर आला. त्याने नारायर्णरावाच्या 
यादीचा प रस्कार केला व जाहीरनामा प्रप्रसद्ध केला. 
 
१०)  लचतामर्णराव पटवधगन, नीळकंठशास्त्री थते्त व बाळाजीपतं नातू यानंी सातारचा शवेटचा छत्रपती 
प्रतापलसह महाराज याचं्या कारकीदीत प्रभू प्रवरुद्ध ग्रामण्ये उभारून शके १७४९ (इ. स. १८२७) साली एक 
२३ कलमी यादी प्रप्रसद्ध केली. एकेरी धोतर नेसू नये, द हेरी धोतर नेसाव,े िाह्मर्णासंारखे आसन घालून 
बसू नये, सोवळे नेसू नये, उभे आडव ेगधं लाव ूनये, फक्त प्रटळा लावावा, िाह्मर्णास दीघग दंडवत घालावा, 
इत्यादी कलमे त्या यादीत होती. 
 
११)  १९०४ साली श्री शकंराचायग (सकेश्वर) महाडला आले. ते्हा प्रभ ू समाजातफे श्रींची पाद्यपूजा 
करण्याचे ठरले. श्री. द्वारकानाथ गशशे देखमखू, वकील याचं्या घरी पाद्यपूजा करण्याचे ठरले “आपली 
पाद्यपूजा जर प रार्णोक्त होत असेल तरच आपर्ण येतो,” असे श्रींनी देशम खास सापं्रगतले. याबद्दल प्रभूनंी 
जाहीर सभा घेतली व तीत या गोष्टीचा खल केला. प्रभूनंा वदेोक्त अप्रधकार असता शकंराचायग 
प रार्णोक्ताचा का हट्ट धरतात? शकंराचायांच्या या वतगनावर स धारक (फाल्ग न श . ६ शके १८२५ व ९-५-
१९०४ स बोध पप्रत्रका (२८-२-१९०४, २७-३-१९०४) या पत्रातं चचा झाली; शवेटी शकंराचायातफे असा 
ख लासा करण्यात आला की श्रीचा महाडास म क्काम असताना तेथील िाह्मर्णानंी असा प्रगल्ला केला की 
प्रभूकंडे श्रींनी प रार्णोक्त पाद्यपूजा ध्यावी, आप्रर्ण श्रीजवळ दप्तर नसल्याम ळे प्रभूंचे वदेाप्रधकार श्रींना कळले 
नाहीत. प्रभूनंा ते अप्रधकार आहेत, असा श्रींनी प्रनर्णगय प्रदला. 
 
१२)  द सऱ्या बाजीरावाने पाचंाल (दैवज्ञ) िाह्मर्ण (सोनार) याचं्याप्रवरुद्ध ह कूम काढून त्याचंी वैप्रदक 
कमे बंद केली व त्याचंी कामे प्रचत्पावन िाह्मर्णानंा सनदा करून प्रदली. 
 
१३)  शके १७१७ भाद्रपद वद्य नवमीच्या प्रदवशी प ण्याच्या सवग प्रम ख सोनाराचं्या घरावंर हल्ले करून 
त्यानंा नाना फडप्रर्णसाने कैद करप्रवले व कैदखान्द्यात हातापंायातं बेड्या ठोकून डाबंनू टाकले. ज्या कैद्यानंी 
नानाचं्या अटी मान्द्य केल्या त्यानंा जाप्रमनावर मोकळे केले. पर्ण त्यानंी रोज सकाळी अय्याशास्त्र्याच्या घरी 
जाऊन त्याला नम्रपरे्ण म जरा (नमस्कार न्हे) केला पाप्रहजे. नानाने गारद्याकंडून सोनाराचंी जानवी 
काढप्रवली व त्यानंा मारहार्ण केली. सोनाराचंी धोतरे फाडून त्याचें पंचे करून त्यानंा नेसावयास भाग 
पाडले. दैवज्ञानंी ऐप्रतहाप्रसक व ग्रापं्रथक प राव े गोळा करून अय्याशास्त्र्याला चीत केले. ते्हा नाना 
त्याचं्यावर प्रचडले; शास्त्रीब वा नानाचं्या सूचनेप्रमारे्ण शकंराचायांच्या पत्रावर अगर ‘शूद्रकमलाकर’ गं्रथातील 
वचनावर शाईचा बोळा प्रफरप्रवण्यास तयार होईना. शवेटी शास्त्रीब वानंी सनं्द्यास घेतला व हे ग्रामण्य प्रमटले. 
 
१४)  परश राम पटवधगन हे आपल्या प्रवधवा म लीचा प नप्रविंवाह करण्यासाठी धमगगं्रथातंील आधार पाहून 
तयार झाले होते. पर्ण ते सोनारानंा पाण्यात पहात होते. ते प्रभलवडीला (सातारा) गेले असता त्यानंा एका 
देवळात काही िाह्मर्ण अन ष्ठान करीत असलेले प्रदसले. चौकशी अंती त्यानंा कळून आले की हे सोनार 
(दैवज्ञ िाह्मर्ण) आहेत. ते्हा पटवधगनानंी या दैवज्ञास मारून हैरार्ण केले. एक जर्ण मरर्णोन्द्म ख असता 
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त्याला पटवधगन पार्णी पाजू लागले. ते्हा तो म्प्हर्णाला, मी प्रचत्पावन िाह्मर्णाच्या हातचे पार्णी प्रपर्णार नाही! 
पटवधगन सतंापले व त्यानंी सवांना ठार करप्रवले. ते्हा पचंिोशीतून प्रचत्पावनानंीच प्रगल्ला केला की, 
पटवधगनाचं्या हातून िाह्मर्णहत्या झाली. पटवधगनानंी सोनारानंा चागंले वागप्रवण्याचे वचन प्रदले. 
 
१५)  प्रचत्पावन िाह्मर्णाचं्या भीतीने दैवज्ञ िाह्मर्ण आपले व्रत, प्रववाहाप्रदक धार्ममक प्रवधी, गावाच्या बाहेर 
वदेोक्त पद्धतीने करीत. याबद्दल पंढरपूरच्या िाह्मर्णानंी पाचंाल िाह्मर्णानंा कैद करवनू सातारला 
महाराजाकंडे शके १७४२ (आप्रश्वन) मध्ये पाठप्रवले. महाराजानंी १–३–१८२० रोजी सोनाराचं्या तफे 
प्रनकाल प्रदला. 
 
१६)  म ंबईचे स प्रप्रसद्ध दैवज्ञ िाह्मर्ण श्रीमंत जगन्नाथ उफग  नाना शकंरशटे हे कृष्ट्रे्णच्या स्नानाकप्ररता वाईस 
गेले असताना तेथच्या भटानंी त्यानंा ‘शूद्र शदू्र’ म्प्हर्णून त्याचंा उपमदग केला व त म्प्हाला कृष्ट्र्णा नदीत उतरू 
देर्णार नाही असा दम भरला. नानानंी स्वतःच मंत्र म्प्हर्णून स्नानप्रवधी यथासागं उरकला व ता. १९ प्रडसेंबर 
१८२६ रोजी साताऱ्याचे महाराज प्रतापलसह याजंकडे प्रफयाद दाखल केली. महाराजानंी या प्रकरर्णाची 
ताबडतोब चौकशी करून आरोपींना प्रशक्षा ठोठावल्या. नंतर मोठा दरबार भरवनू महाराजानंी नाना 
शकंरशटेाचंा मोठा गौरव केला व एक बह मोल भरजरी शाल त्यानंा नजर केली. या संबंधाने ‘सातारा केस 
प्रकरर्णाच्या प्रवलायतेतील प्रोप्रसलडगात ( पृ. २७८) खालीलप्रमारे्ण उद्गार आहेत :– “In this manner 
did they (Brahmins) annoy any other persons when in the performance of their religious rights 
and ceremonies enjoyed by their respective castes.’ 
 

यानंतर नाप्रशक येथेही नाना शकंरशटेावंर असाच प्रसंग आला. प्रकती झाले तरी नाप्रशककर भटजी 
वाईकर भटजी पेक्षा अप्रधक जहाल आप्रर्ण सवाई राष्ट्रीय असतात. त्यानंी नानाशंी दोन हात करण्यासाठी 
आपल्या धाबळ्या कंबरेला कसल्या, ते्हा नानानंाही तेथच्या कलेक्टराला प्रचठ ठी पाठवनू हत्यारी 
पोप्रलसाचंी पाटी बोलावनू आर्णून या गंगाप त्र ‘कारट्या’ं चा बंदोबस्त करावा लागला. (पा. १९५–९६) 

 
येथे इतकी प्रवस्तृत माप्रहती देण्याचे कारर्ण हेच की, ज्या िाह्मर्णानंी अनेक मातब्बर प्रभूनंा व 

सोनारानंा परोपरीने छळले व प्रशवाजी महाराजानंा, शाहूमहाराजानंा व शवेटच्या मराठी राजाला - 
प्रतापलसहाला आपल्या प ढे नाकद ऱ्या काढण्यास लावले, त्या िाह्मर्णानंी व धमगग रंूनी महारानंा छळले 
नसेल, व त्याचं्या गळ्यातं मडके व कमरेस केरस र्णी बाधंण्यास भाग पाडले नसेल असे जे अन मान श्री. 
केळकर यानंी काढले ते अनाठायी आहे हे दाखप्रवरे्ण होय. या बाबतीत महार व िाह्मर्ण व सवर्णग लहदू याचें 
एवढे वैमनस्य का व के्हा उत्पन्न झाले व त्यात दोष कोर्णाचा, महाराचंा की इतराचंा असा प्रशन श्री. 
केळकरानंी उत्पन्न केला असता तर जाप्रतभेदाचे तीक्ष्र्णत्व कमी करण्याच्या दृष्टीने (फारसा ऐप्रतहाप्रसक 
प रावा नसताही, चचा झाली असती. गावचा िाह्मर्ण गावचे प्रहशबे खोटे प्रलप्रहतो व महार त्याच्या च का 
दाखवनू त्या िाह्मर्णाची लबाडी उघड करतो, असे उल्लखे त काराम व एकनाथ याचं्या अभगंातं आलेले 
आहेत. यावरून िाह्मर्ण लोक महारानंा गावच्या लोकानंा बगलेत मारून कोर्णत्या र्वस्थतीत ठेवीत व 
वागवीत असतील, हे तकाने जार्णता येईल. दामाजीपतंाला मदत करण्यासाठी प्रवठोबाने महाराचे रूप 
घेतले होते. त्या महाराच्या वषेाचे वर्णगन मप्रहपतीच्या ‘भर्वक्तप्रवजयात ४० ्या अध्यायात केलेले आहे. ते असे 
(‘फाटक्या लचध्या रुर्वक्मर्णीकातं । मस्तकी बाधंोप्रनया त्वप्ररत । कंठी घालूप्रन काळे स त । पगर कानातं घातले 
॥ ११० ॥ कासेंसी बाधंोप्रन लंगोटी । हाती सत्वर घेतली कोठी ॥ १११ ॥ दामाजीच्या काळातील महाराचंा वषे 
म्प्हर्णजे डोकीस फाटके म ंडासे, गळ्यात काळा दोरा, कानात प्रपतळेची वाळी, कमरेला लंगोटी, पायात 
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फाटका जोडा व हातात काठी, दामाजीच्या व मप्रहपतीच्या काळात व तत्पूवी महाराच्या गळ्यात त्याची 
जात दाखप्रवर्णारी खूर्ण म्प्हर्णून काळा दोरा ं होता, हे यावरून स्पष्ट होते. महाराच्या गळ्यात मडके व 
कमेरला केरस र्णी (बोराटीचा फेस) कधी व कसे आले याबद्दल काही भरीव ऐप्रतहाप्रसक प रावा नाही. मात्र 
याचे उल्लखे ज न्द्या प्रपढीतील महाराचं्या तोंडी ऐकावयास प्रमळत असत. ते्हा हा म द्दा फक्त तकानेच प्रसद्ध 
करता येईल. प्रत्यक्ष प रा्याने नाही. प्रम. अलेक्झाडंर रॉबटगसन हे ‘The Mahar Flok-A study of 
Untouchables in Maharashtra? या आपल्या प स्तकात (१९३८) म्प्हर्णतात की पेश्याचं्या घराण्यातील 
एका स्त्रीचा व गर्णपती नावाच्या एका महार तरूर्ण प्रशपायाचा चोरटा संबधं होता, असा पेश्याला संशय 
आला; म्प्हर्णून त्या तरुर्णाचा पेश्याने प्रशरच्छेद केला. ते्हा महारानंा जरबते ठेवण्यासाठी पेश्याने 
महारानंा गळ्यात मडके बाधंरे्ण, कमरेला झाडू बाधंरे्ण व सकाळी ९ वाजण्याचे आत व द पारी ३ 
वाजल्यानंतर सावगजप्रनक प्रठकार्णी न प्रफररे्ण इत्यादी बंधने लादली असावीत, असा तकग  केला तर तो चकू 
होर्णार नाही. प्रम. रॉबटगसन याचंी ही हप्रकगत दंतकथेवरच आधारलेली आहे. ही दंतकथा महार समाजात 
पूवगरंपपरेने चालत आलेली आहे. गर्णपतीचा प्रशरच्छेद ग लटेकडीवर करण्यात आला. त्या प्रठकार्णाकडे, 
अंग प्रलप्रनदेंश करून, प ण्यातील ज ने लोक, तरुर्णानंा ही दंतकथा सागंत असत. या दंतकथेत सत्याशं 
असल्याप्रशवाय का महार लोक ग लटेकडीकडे ममत्वाने पहात होते? श्री. रॉबटगसनने या दंतकथेची प्रवस्तृत 
माप्रहती प्रदलेली आहे. गर्णपतीचे भतू प्रदवसाढवळ्या व स्वप्नात पेश्याला त्रास देई व त्याला ख नाच्या व 
वशंखंडनाच्या धमक्या देई. ते्हा गर्णपतीच्या आत्म्प्याची शातंी करण्यासाठी पेश्याने त्याची दगडी मूती 
शप्रनवारवाड्याच्या पूवेकडील दरवाजावर बसप्रवली व येर्णाऱ्या जार्णाऱ्या प्रत्येकाने त्या मूतींला नमस्कार 
करावा, अशी आज्ञा केली. ही मूती म्प्हर्णजे श्री गर्णपती दैवताची होय असे प ढे जाहीर करण्यात आले. हा 
पेशवा कोर्णता व गर्णपतीची पे्रयसी कोर्ण होती, याचा दंतकथेतही उलगडा नाही. परंत  महाराच्या गळ्यात 
जे मडके आले ते या गर्णपती महाराच्या पे्रम–प्रकरर्णाम ळे असा प्रम. रॉबटगसनने उल्लेख केलेला आहे. 
ग जराथेतील अनप्रहलवाड्यातील धेडानंा १०९४ ते ११४३ च्या काळात कमरेला काळप्रवटाचे लशग बाधंाव े
लागे, याबद्दल बॉबे गझेॅप्रटयर (Vol Ⅸ, i P 378) यात उल्लेख केलेला आहे. यावरून महारानंाही गळ्यात 
मडके बाधंाव े लागत असावे, असा तकग  प्रम. राबटगसनने केलेला आहे. पेशवाईच्या अखेरच्या काळात 
महाराचं्या गळ्यातं मडकी होती व त्याबद्दलचे उल्लखे स्कॉप्रटश प्रमशनऱ्यानंी प्रलहून ठेवलेले आहेत, असेही 
प्रम. रॉबटगसन् म्प्हर्णतात. त्याचे उद्गार येरे्ण प्रमारे्ण : 

 
‘Under the Anhilwada kings, 1094-1143, Dhedas used to wear a stag’s horn tied to 

their waist. There was a time when from black cord round the neck was suspended in front a 
black earthen pot for use as a spittoon and from behind there trailed on the ground a branch 
of the wild palm to obliterate the imprint of the Mahar’s feet on the dust. Tradition affirms that 
this condition of dress was imposed on the Mahars in Poona by a Peshwa who suspected a 
watchman of scandlestine relations with one of his zanana. The Scottish missionaries who 
first settled in Poona in the thirties of the last century recorded that the Mahars and other 
untouchables were not permitted to enter the Brahman quarters of that town before nine 
o’clock in the morning or after three o’ clock in the afternoon lest their shadow fell on 
Brahman. The writer on the Mahar caste in the Bombay Gazetteer, published in 1884-5, says 
Their touch, even the to ich of their shadow, is thought to defile, and in some outlying 
villages, in the early morning the Mahar as he passed the village well, may be seen crouhcing 
that his shadow may not fall on the water drawers” (page 16) 
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A similar legend from the Mahars of Poona explains the fall of the people from the 
esteem of the mighty They say that it was during the Peshwa rule that they were subjected to 
the degrading neccssity of wearing a black card round their neck with a spittoon slung in front 
and a wild palm bush trailing on the ground behind them. The occasion for this opperessive 
enactment by the Peshwa was as follows:- A Mahar youth named Ganapati who used to be 
one of the guards over the Shaniwar Palace in Poona, was fair and elegant to look on. One of 
the ladies of the palace carried on intrigues with him. The misconduct was discovered, and 
the Peshwa put the guard to death.The ghost of the dead man kept appearing to the prince in 
his dreams and would give him no peace until he made an effigy of Mahar in the form of the 
God, Ganapati, and set it up at the Eastern entrance to the palace where all would do 
obeyance to the Mahar’s name. The ghost was laid by this means; but the Peshwa extended 
his wrath to the whole Mahar caste, and he forbade them their entrance to his capital city at 
hours when their shadows might fall on men of high degree; and when they disappear they 
were required to have the signs of their degreadation clinging to them. (पा. ७३) 
 

साराशं, महाराचं्या गळ्यात मडके होते हे प्रसद्ध होते. 
 
सवर्णग लोकानंा ओळखण्यासाठी म्प्हर्णून राजाने काही प्रचन्द्हे त्यानंा अंगावर धारर्ण करावयास 

लावावीत अशा लहदू धमातील शास्त्रातं आज्ञा आहेत, मन स्मृतीत याबद्दल स्पष्ट उल्लखे आहे. तो असा 
 

प्रदवा चरेय ः कायाथिं प्रचर्वन्द्हता राजशासनैः । 
अबाधंव ंशव ंचैव प्रनहगरेय प्ररप्रत र्वस्थप्रतः ॥ 

 
(यानंी प्रदवसा राजाच्या आजे्ञवरून व राजाने प्रदलेली प्रचन्द्हे धारर्ण करून ‘कामाकप्ररता गावात प्रफराव ेव 
अनाथ पे्रते वाहून न्द्यावी अशी शास्त्राज्ञा आहे. अध्याय १० श्लोक ५५), प्रत्यक्ष आपल्या घराण्यातील स्त्री एका 
महारावर प्रफदा झाली हे कळल्यानंतर आप्रर्ण अशा अपराध्याला प्रशक्षा करण्याची धमाची आज्ञा असल्यावर 
राजकतें िाह्मर्ण पेशव ेयानंी महार जातीच्या गळ्यात मडके बाधंले, हे म्प्हर्णरे्ण फारसे अतार्मकक वाटर्णार 
नाही. 
 

पेशवाईच्या काळात अस्पृशयावंर इतकी कडक बधंने असताना सवर्णग वगातील स्त्री अस्पृशय 
वगातील प रुषावर अन रक्त होऊन त्याच्याशी पत्नी या नात्याने रहारे्ण शक्य न्हते असे कोर्णाला वाटेल. 
पर्ण त्याचें वाटरे्ण अस्थानी होय. पेशवाईच्या उतरत्या काळात हैबती घाडगे (जन्द्म १७९४, मृत्य  १८५४) या 
नावाचा एक प्रप्रसद्ध शाहीर होऊन गेला. त्याचे पूवगज प्रडसकळ, ताल का खटाव, प्रजल्हा सातारा, या गावचे. 
प ढे ते प सेगावला स्थाप्रयक झाले. हैबतीची म लगी प सेगावच्या मातंग तरुर्णाबरोबर पळून गेली. ही हप्रककत 
श्री. प्रव. कृ. जोशी आप्रर्ण श्री. द प्रद. परच रे यानंी ‘शाहीर हैबती’ या १९५६ मध्ये प्रप्रसद्ध झालेल्या प स्तकातं 
(पा. ३०) सापं्रगतलेली आहे. उघडकीस न आलेली अशी शकेडो उदाहररे्ण ऐप्रतहाप्रसक काळात घडली 
असतील. उघडकीस आलेल्या प्रकरर्णाचंी नोंद कागदोपत्री होरे्ण, हे प्रत्रकाळ अशक्य. साराशं, तारुण्य, 
शौयग, सौंदयग ही ज्याचं्या अगंी आहेत ती मार्णसे परस्पराकंडे आकर्मषत होरे्ण हा प्रनसगाचा प्रनयम आहे. 
जाप्रतबधंने ही कृप्रत्रम होत व ती मानवी मनावर ताबा चालव ूशकत नाहीत. 
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प्रकरि १३ वे 
 

इतर चळवळी 
 

इतर कहदंूचे णवचार 
 

रमाबाईंच्या मतृ्यनंूतर घरातील द ःखी वातावरर्ण बरेच प्रदवस प्रटकले. त्याचे कारर्ण यशवतंाचा 
संप्रधवाताचा आजार! तो १९३५ च्या ऑगस्टपासून अंथरुर्णाला प्रखळून होता. ऑक्टोबरच्या अखेरीस त्याची 
प्रकृती फारच खालावली. ८ नो्हेंबरला त्याच्या प्रकृतीबद्दल सवांना लचता वाटू लागली. त्याची सारी 
उठाठेव, म क ं दची आई लक्ष्मीबाई व शकंरमामा हे करीत होते. बाबासाहेबाचं्या कानावर यशवतंाच्या 
आजाराची बातमी दररोज जात असे. वाचन, लेखन, सभादी आपली कामे उरकून त्यानंा जो वळे प्रमळे 
त्यात ते स्वतः वरच्या मजल्यावरून खाली येऊन यशवतंाला पाहून जात. औषधपाण्याची ्यवस्था 
शकंरमामा करीत असत. १९ नो्हेंबरपासून यशवतंाच्या प्रकृतीत स धारर्णा प्रदसू लागली. ते्हा एका 
वैद्याच्या सागंण्यावरून त्याला आय वेप्रदक उपचारासाठी प्रत्रवेंद्रम्वळच्या एका खेड्यात पाठप्रवण्याचे ठरले. 
२७ नो्हेंबरला शकंरमामा यशवतंाला घेऊन बोटीने प्रत्रवेंद्रमला गेले. तेथे दीड मप्रहना औषधोपचार 
केल्यावर ते दोघे म बंईला १९३६ च्या जानेवारीत परतले. यशवतंाच्या प्रकृतीत बरीच स धारर्णा झालेली 
पाहून साहेबानंा आनंद झाला. त्यानंतर यशवतंाला संप्रधवाताने पूवीसारखा त्रास प्रदला नाही. घरचे 
वातावरर्ण द ःखी व प्रनराशाजनक होते तर बाहेर समाजात धमांतराच्या ज्वलंत प्रशनावर अन कूल-प्रप्रतकूल 
टीकालेखनाचा व सभाचंा भप्रडमार चालला होता. 

 
धमांतराच्या ज्वलंत चळवळीसंबंधी काही लहदंूनी आपले प्रवचार प्रगट केले होते, त्यातंील काही मी 

प ढे देत आहे. 
 
‘डॉ. आंबेडकर यास अनावृत पत्र’ या मथळ्याखाली डॉ. वा. का प्रकलोस्कर एल . एम्. एस, याचें 

पत्र प्रकलोस्कर माप्रसकाच्या जानेवारी १९३६ च्या अंकात प्रप्रसद्ध झाले होते. त्यानंी आबंेडकरानंा असा सल्ला 
प्रदला की, डॉक्टरसाहेब, आपल्यास सागंण्याची म द्याची गोष्ट एवढीच की, हप्ररजनाचंा उद्धार ही ऐप्रहक बाब 
असून केवळ धमाची कास धरून हा प्रशन सोडवता येण्याजोगा नाही. इतकेच न्हे, तर सध्या प्रचप्रलत 
असलेल्या कोर्णत्याही धमाची कास धरण्यात कोर्णते धोके आहेत, ते आपल्या नजरेस आर्णाव.े सध्या 
आपर्णासं आपापल्या धमांत ओढण्याचा अनेक धर्ममयाचंा खटाटोप चालू आहे. त्यात या लोकाचंा मतलब 
काय आहे हे पके्क ओळखून ठेवले पाप्रहजे. असे करण्यात हप्ररजनाचें कल्यार्ण कररे्ण हा प्रधान हेतू या 
लोकाचंा नसून आपल्या धमाचे बल वृलद्धगत करून धमाच्या नावाखाली चाललेल्या ल बाडर्ण कीचे के्षत्र 
प्रवस्तृत कररे्ण हाच आहे. तसे नसते तर आज हजारो वष े हप्ररजनाचंी क चंबर्णा चालू असताना ती दूर 
करण्याकरता काडीचाही हातभार लावला नाही; व आताच एकाएकी हप्ररजनाचं्या उद्धाराचा प ळका त्यास 
का आला आहे’–––’ 

 
डॉ. आंबेडकर यानंा आम्प्ही खालील काही मंडळींनी पत्र पाठप्रवले, पर्ण त्याला एक दोन ओळींचेही 

उत्तर आले नाही. 
 



 
अनुक्रमणिका 

येवले येथील पप्ररषदेत आपर्ण लहदू धमगत्याग करर्णार असे जाहीर केले होते. ते ऐकून आम्प्हासं 
अनेक कारर्णानंी वाईट वाटले. आपल्या भावनाचंी तीव्रता आम्प्ही जार्णतो. तथाप्रप आपर्ण धमांतर केल्याने 
लहद समाजाचे काय, पर्ण प्रवशषेतः आपर्ण ज्या समाजाचे एक प ढारी आहात त्याचे तर त्यातल्या त्यात 
अप्रतशय न कसान होईल असे आम्प्हासं वाटते. आम्प्ही काही लोक अस्पृशयताप्रनवारर्णासंबधंाने व 
मागासलेल्या जातींच्या उन्नतीसबंंधाने यथामप्रत यथाशर्वक्त खटपट करतो त्याबद्दल आपर्णासं काय वाटत 
असेल ते वाटो. तथाप्रप ही इष्ट स धारर्णा लवकरच बऱ्याच प्रमार्णात घडून येईल अशी आम्प्हालंा आशा 
वाटते. कायग मोठे आहे, त्या मानाने अद्याप्रप जागतृी कमी आहे. परंत  ते कायग घडून येण्याप्रवषयी 
स प्रशप्रक्षतातंील बह जन समाज प्रामाप्रर्णकपरे्ण प्रयत्न करीत आहे, ही गोष्ट आपर्णासं प्रदसून येत असेल. आशा 
वाटते की त म्प्ही, आम्प्ही व त मच्या आमच्या सारख्या प्रवचाराचं्या इतर लोकानंी असाच प्रयत्न करीत 
राप्रहल्यास इष्ट प्रसद्धी लवकरच होईल. पर्ण ते कसेही मानले तरी आपल्या धमांतराने या कायाचा हानी 
होईल. उलट आपर्ण करीत आहात, तसेच आर्णखी प्रयत्न करीत राप्रहल्यास या नाही तरी प ढच्या प्रपढीत 
तरी बरेचसे दृशयफल प्रदसू लागले असे आम्प्हासं वाटते. आपर्णालंा योग्य वाटेल ते करण्यास आपर्ण समथिं 
आहा. परंत  एकंदर समाजाचा व या प्रवप्रशष्ट प्रशनाचा प्रवचार करता आम्प्ही आपले मत आपल्या नजरेस 
घातले, ही गोष्ट गैर झाली, असे आपर्णासं वाटत असल्यास त्याची आपर्ण क्षमा करावी. 
 

आपले, 
न. लच. केळकर, ल. ब. भोपटकर, प्रसदे्धश्वरशास्त्री प्रचत्राव, श्री. म. माटे (गीतगोष्टी पा. ९५६) 
 

‘लहद त्व म्प्हर्णजे काय? लहद राष्ट्र अशी एखादी वस्तू खरोखरीच आहे का?’ या शीषगकाखाली दे. भ. 
बॅ. सावरकर याचंा लेख प्रकलोस्कर माप्रसकाच्या प्रडसेंबर १९३५ च्या अकंात प्रप्रसद्ध झाला होता. त्यातं 
त्यानंी लहद त्वाची चचा करताना खालील उद्गार काढलेले होते, ‘पगडीच्या डोकीत, जान्याच्या दोऱ्यात 
गाईच्या मूत्रात, ते लहदंूत्व सामावलेले नाही. लहद त्व ही काही कोण्या प्रठसूळ ताडपत्रावर प्रलप्रहलेली पोथी 
नाही, की ताडपत्र तडकताच ती च रून जावी. एका कागदावर प्रलप्रहलेली आज जन्द्मर्णारी प्रन उद्या 
सरर्णारी राज्यघटना नाही. लहद त्व हे काही कोण्या एका गोलमेज पप्ररषदेचा ठराव न्हे. लहद त्व हे एका 
महान जातीचे जीवन आहे. सहस्त्रावधी प ण्यात्म्प्याचं्या, महात्म्प्याचं्या, ह तात्म्प्याचं्या य गान य गाच्या प्रयत्नाचंा 
तो पप्ररपाक आहे. ओहोटी असली तरी तो सम द्र आहे. स प्त असला तरी तो ज्वालाम खी आहे. बेश द्धीच्या 
चिात, वायूच्या झटक्यात, त्या प्रवराट राष्ट्रप रूषाच्या हातून प्रमादही घडत आहेत; पर्ण ती बेश द्धी मूच्छेची 
आहे, मृत्यचूी न्हे. या लहद राष्ट्राच्या नी लहद धमाच्या उत्कषास्तव हवन होण्यास आजही ज्या शतावधी 
ह तात्म्प्याचं्या शरीरातंील लबदू न लबदू सळसळत आहे, त्या ह तात्म्प्याचंी ती तळमळ प्रन तो आत्मयज्ञ हीच त्या 
लहद राष्ट्राची अक्ष ण्र्ण जीवनाची साक्ष! त्याच्या उज्ीवनाची हमी!!’ 

 
‘जैन हे लहदूच आहेत’ हा बॅ. सावरकराचंा लेख प्रकलोस्कर माप्रसकाच्या फेि वारी १९३६ च्या 

अंकात प्रप्रसद्ध झाला होता. 
 
‘औध संस्थानातील अस्पशृयतीप्रनवारर्ण’ या मथळ्या खाली श्री. द. ग. क लकर्णी, एम. ए. एल .एल  

बी. याचंा लेख, प्रकलोस्कर माप्रसकाच्या जानेवारी १९३६ च्या अंकात प्रप्रसद्ध झाला होता. संस्थानाप्रधपती 
श्रीमंत बाळासाहेब पतं प्रप्रतप्रनधी यानंी ससं्थानातील अस्पृशयाचंी प्रगती ्हावी म्प्हर्णून १९१० पासून कोर्णते 
प्रयत्न केले, याची माप्रहती सदर लेखात प्रदलेली आहे. ससं्थानात अस्पशृयताप्रनवारर्णाबद्दल लोकमत तयार 
होत होते व १९२० च्या नंतर अस्पृशयता पाळू नये असे तरुर्ण प्रपढीचे मत बनलेले होते. पर्ण त्या प्रपढीला 



 
अनुक्रमणिका 

ज न्द्या प्रपढीप ढे मान त कवावी लागे, याचे एक उदाहरर्ण सदर लेखकाने आपल्या लेखातं प्रदलेले आहे व 
त्यात बह तेक पप्रहलाच महाराचा प्रवद्याथी असर्णाऱ्या माझा उल्लखे आहे. ‘––––एका खोलीत बसर्णाऱ्या 
अस्पृशयाच्या म लास कळत वा न कळत स्पशग झाला, तरी शाळेतील प्रशक्षक अगर प्रवद्याथी कधी स्नान 
करून लकवा सवडीप्रमारे्ण केवळ गोमूत्रानेच पप्ररमाजगन करून आपल्या प्रशवण्याचा प्रवटाळ गेल्याची मनाची 
वडेी समजूत करीत होता. या बाबतीत, मी येथील हायस्क लात असताना घडलेला एक प्रकारही मला 
चागंलाच एक प्रकारही मला चागंलाच आठवतो. त्या वळेी आमच्या हायस्कूलात चा.ं भ. खैरमोडे नावाचा 
एक महाराचा प्रवद्याथी होता. तो होता मोठा च र्णच र्णीत. इतकेच न्हे तर, तो कप्रवताही चागंल्या करीत 
असे. मलाही पद्यरचनेचा लहानपर्णापासून नाद असल्याम ळे त्याचे माझे सूत अल्पावधीतच जमले. 
हायस्क लातून अस्पृशयतेने काळे केले होते. त्याम ळे आम्प्ही नेहमी एकाच बाकावर बसून प्रसंगी 
हातघाईवरही येत असू. एक प्रदवस अगदी अजार्णतेपरे्ण मी व तो अस्पृशय प्रवद्याथी असे दोघेजर्ण बाहेर 
पडलो ते बोलत बोलत हातात हात घालून आमच्या घरापयिंत आलो. तेथून तो महारवाड्यात प्रनघून गेला. 
अशा रीतीने येण्यात माझ्या दृष्टीला नावीन्द्य काहीच नसल्याम ळे आपर्ण आज काही भयंकर सामाप्रजक ग न्द्हा 
केला आहे, अशी मला जार्णीवही न्हती. व प्रनत्याप्रमारे्ण नंतर मी प्रफरावयास गेलो. पर्ण ही आमची द क्कल 
हातात हात घालून येताना एका धमगमातिंडाने पाप्रहली होती. त्याने चटकन् घरी जाऊन च गली केली व मी 
प्रफरून आल्यावर डोक्यावरील टोपीपासून तो पायातंील वहारे्णपयिंत रात्री आठ वाजता गार पाण्याने मला 
सचैल स्नान कराव ेलागले.” सागंण्याची म ख्य गोष्ट हीच की, अस्पृशयाचें सहप्रशक्षर्ण जरी स रू झाले होते, 
तरी त्यावळेी सहस्पशाला खेडोपाडी मज्ाव होता व औधसारख्या प्रगप्रतपर प्रवचाराचं्या राजधानीच्या 
प्रठकार्णी जरी शाळातूंन प्रवद्याथ्यांचा सहवास स रू होता तरी पोरास दोन अक्षरे यावीत या गोष्टीकडे लक्ष 
देऊन प रार्णप्रप्रय स्पशृय वगग डोळ्यावंर कातडे ओढून ती गोष्ट सहन करीत होता. परंत  ती गोष्ट प्रततकीशी 
त्यानंा मानवलेली प्रदसत न्हती. (पा. ५००) 

 
उच्चाकंाचंी साथ – (A Recod Epedimic) या शीषगकाखाली दे. भ. बॅ. सावरकर याचंा लेख 

लकलोस्कर माप्रसकाच्या जानेवारी १९३६ च्या अंकात प्रप्रसद्ध झालेला आहे. अंधश्रद्धाळू लहदंूच्या धार्ममक 
भावनानंा चेतवनू त्याचं्यावर अलौप्रकक धमगमते व धमगकृत्ये लादण्याची जी साथ लहद समाजात स रू झालेली 
आहे तीवर लेखकाने तकग प्रधान व भावनाप्रववश होऊन सदर ढोंगी लोकानंा टीकेचे फटकारे प्रदलेले आहेत. 
प्रवशषेतः अस्पृशयाचं्या धमांतराच्या चळवळीत ज्या प ढाऱ्यानंी आपल्या हीन मनोवृत्तीचे प्रहडीस प्रदशगन केले 
त्याबद्दल लेखकाने ्याजोर्वक्तपूर्णग शब्दानंी त्याचंा प्रनषेध केला आहे. या प ढाऱ्यापंकैी श्री. बा. जा. 
देवरुखकर हे एक होते. त्याचं्याबद्दल प ढील उल्लखे पहा– 

 
‘त्यानंी म बंईस एका ्याख्यानात सापं्रगतले की “लहद धमास मी सोडर्णार. म सलमानी, प्रिस्ती व 

कोर्णचाही द सरा धमग स्वीकारण्याच्या आधी मी हे पाहीन की, त्या धमात गेल्याने आम्प्हासं आज प्रमळाले 
आहे त्याहून शकेडा अप्रधक प्रप्रतप्रनधत्व, शकेडा अप्रधक मते, प्रवप्रधमंडळात प्रमळतात की नाही. ज्या धमाम ळे 
प्रवप्रधमंडळातं अप्रधक मतदारी आम्प्हासं प्रमळेल, तो धमग मी स्वीकारर्णार” म्प्हर्णजे देवरुखकरास जो शकेडा 
अप्रधक मतदारी देईल तो धमग – तो स्वीकारर्णीय धमगखरा धमग –––– त झा धमग प्रकती पैशा पासरी बोल, 
असे मत आता रोखठोक देईल तो! अप्रधकात अप्रधक शकेडा मतदारी बौद्ध होऊन प्रमळेल तर बौद्ध धमग 
खरा, प्रिश्चन होऊन प्रमळेल तर प्रिश्चन धमग खरा, म सलमान होऊन मतदारी शकेडा अप्रधक प्रमळेल तर 
म सलमानी धमग खरा!!! बघू या आता देवरुखकर महाशयानंी प कारलेल्या प्रललावात कोर्ण अप्रधक बोलतो 
ते. ब द्ध की जीजस की महमंद!!’ (पा. ४६४) 
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पंप्रडत श्रीधर दामोदर सातवळेकर यानंी आपल्या ‘प रुषाथग’ माप्रसकात खालील प्रवचार प्रदप्रशिंत 
केले. 
 

‘डॉ. आंबेडकराचें कतपव्य’ 
 

डॉ. आंबेडकर यानंी “धमांतर करतो” असे जाहीर सभेत सापं्रगतल्याम ळे या प्रवधानाकडे प ष्ट्कळ 
लोकाचें लक्ष गेलेले आहे. म्प्हर्णून या सबंंधाने दोन शब्द प्रलप्रहरे्ण आवशयक होत आहे. या धमांतराचा प्रवचार 
करताना प ढील बाबींचा प्रवचार होरे्ण अगत्याचे आहे. 
 
१)  डॉ. आबंेडकरानंा जे महत्त्व आलेले आहे ते याचं्या प्रवद्वते्तम ळे, ब प्रद्धवैभवाम ळे लकवा कोर्णत्याही 
अन्द्य शक्तीम ळे नसून ते ‘महार जातीचे (अस्पृशय) आहेत, याम ळेच. महार मागं वगैरे ज्या जाती अस्पृशय 
आहेत, त्या प्रशक्षर्णात अत्यतं मागासलेल्या आहेत. त्यातं डॉ. आबंेडकर प्रवद्वान झाले म्प्हर्णून त्यास 
सरकारने उचलून धरले. जर ते स्पृशय जातींपकैी िाह्मर्ण असते तर त्यासं कोर्णीही प्रवचारले नसते. मराठे 
असते तर थोडीशी लकमत आली असती; पर्ण महार जातीत जन्द्मल्याम ळे जेवढी लकमत त्यासं प्रमळत आहे, 
तेवढी त्यासं इतर कोर्णत्याही जातीत जन्द्मास आल्याने प्रमळाली नसती. धमांतर करण्याच्या आधी या 
गोष्टीचा प्रवचार त्यानंी व द सऱ्यानंी करावा. 
 
२)  ज्या कारर्णाम ळे त्याचें महत्त्व वाढले ते महारपि व अस्पृशयत्व लवकर नाहीसे झाले पाप्रहजे, असे 
त्याचें म्प्हर्णरे्ण आहे! अथात् आपल्याला महत्त्व देर्णाऱ्या प्रम ख कारर्णाचंाच नाश झाला पाप्रहजे असा त्याचंा 
आग्रह आहे! याचं्या म्प्हर्णण्याप्रमारे्ण जर यप्रक्षर्णीच्या काडंीने सवग लहदूतील एकूर्ण एक जाती नाहीशा झाल्या 
अथवा अस्पशृयता नाहीशी झाली तर आज जे चार कोटी मागासलेल्याचें प्रप्रतप्रनधी म्प्हर्णून डॉ. आंबेडकराचें 
महत्त्व आहे ते जाऊन ते तीस कोटी स्पृशय लहदंूपैकी एक बनतील व दयामें खसखस होऊन जातील. 
 
३)  भावी लहदवी राज्यघटनेत अस्पृशयानंा प्रमार्णाबाहेर प्रप्रतप्रनधी प्रनवडून देण्याची जी सवलत 
प्रमळालेली आहे, ती त्याचें अस्पृशयत्व असेपयिंतच त्यास लाभर्णार आहे. जाती मोडल्या म्प्हर्णजे ती सवलत 
रहार्णार नाही व केवळ ग र्णानेंच प्रप्रतप्रनधी प्रनवडले जातील. त्यावळेी इतर अस्पृशय प्रप्रतप्रनधी सभेत येर्णार 
नाहीतच पर्ण स्वतः डॉ. आबंेडकरही प्रनवडून येण्याचा संभव नाही. म्प्हर्णून नवी राज्यघटना असेपयिंत 
अस्पृशयानंी आपले अस्पृशयत्व प्रटकप्रवण्यासाठी व आपली जात कायम राहावी, म्प्हर्णून खटपट करावयास 
पाप्रहजे. व स्पशृय जातींनी अस्पृशयता घालप्रवण्यासाठी प्रयत्न केला पाप्रहजे. लाभाच्या दृष्टीने दोघाचें 
दृप्रष्टकोन असे असले पाप्रहजेत; कारर्ण अस्पृशयता प्रटकली तरच अस्पृशयाचंा फायदा व अस्पृशयता गेली 
तरच स्पृशय लहदंूचा फायदा होर्णार हे प्रनप्रश्चत आहे. मग डॉ. आंबेडकर आपली हानी का करून घेत आहेत 
बरे? 
 
४)  डॉ. आंबेडकर महार असेपयिंत जे महत्त्व त्यासं लहदी राजकारर्णात प्राप्त झाले आहे ते कोर्णत्याही 
पंथात त्यानंी आपला प्रवशे करून घेतला तरी प्रटकर्णार नाही; कारर्ण इतर सवग जातींत प्रशप्रक्षताचें 
अप्रशप्रक्षताशंी प्रमार्ण महारातंील लकवा अस्पृशयातंील प्रमार्णाशंी ताडून पाहता फार मोठे आहे. अप्रशप्रक्षत 
समाजात प ढारीपर्ण सहज प्रमळू शकते, तसे ते स प्रशप्रक्षत समाजात प्रमळरे्ण शक्य नसते. म्प्हर्णनू त्यानंी 
धमांतर करताच त्याचें राजकीय महत्त्व कमी झाल्याप्रशवाय कधीही राहर्णार नाही, 
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५)  डॉ. आंबेडकर म्प्हर्णतात “मी द दैवाम ळे अस्पृशयात जन्द्मास आली” हा त्याचंा समज अगदीच 
च कीचा आहे. डॉ. आबंेडकराचं्या आत्म्प्याचे पूवगस कृत फार मोठे असल्याम ळे त्यासं या अस्पृशय जातीत जन्द्म 
प्रमळाला. स कृत फार मोठे नसते तर ते िाह्मर्णातंच जन्द्माला आले असते. चार कोटी अस्पृशयाचंा उद्ार 
करण्याच्या कामी देह णिजवून इणतहासात अमर होण्याची सुसंधी सहजासहजी कोर्णास प्राप्त होत नसते! 
जर त्याचं्या जागी द सरा कोर्णी कमगवीर प रुषाथी धीरगंभीर मन ष्ट्य असता तर तो असे म्प्हर्णाला असता की 
“मला चार कोटी लोकाचं्या भणवतव्याला वळि लावण्याचे काम करण्याची सुसंधी परमेश्वराने णदली हे 
मािे केवढे मोठे भाग्य आहे!” ही परमेश्वराची मजवर कृपाच आहे. माझ्या प्रजवात जीव असेपयिंत मी 
आपल्या अस्पशृय समाजाची उन्नती करण्यास झटेन व हे पप्रवत्र कायग करीत असता जर मला मरर्ण आले तर 
उरलेले कायग मी प ढील जन्द्मी करीन; पर्ण माझ्या वाट्यास आलेले कतग्य मी काही झाले तरी टाकर्णार 
नाही.” पर्ण डॉ. आंबेडकर काय म्प्हर्णत आहेत बरे? ‘मी द सऱ्या पंथात जाईन व हा त्रास च कवीन.” त्रास 
च कप्रवर्णाराचे भाग्यच मरर्णाच्या पंथास लागते, हे त्यानंी प्रवसरू नये. लोकोत्तर बनण्याची स सधंी 
गमावर्णारा खरोखरच द दैवी होय! 
 
६)  स्पृशय लोकातं डॉक्टर (Ph. D.) काही थोडे नाहीत व िाह्मर्णातं तर त्याचंी गदीच आहे. पर्ण 
त्याचं्यापैकी एकासही इंग्रजी साम्राज्याचे प्रदवार्ण कवटाळीत नाहीत व त्यापंैकी कोर्णासही नामदारकी लकवा 
गोलमेजकडे जाण्याची परवानगी नाही. ती सहजासहजी डॉ. आंबेडकरास का लाभली? अस्पृशय म्प्हर्णूनच 
ना? इंग्रजी राज्य असेपयिंत िाह्मर्ण बनरे्ण पूर्णगतः व स्पृशय लहदू बनरे्ण अंशतः अत्यतं न कसानीचे होर्णार आहे. 
अस्पृशय बनण्याने सवप प्रकाराचे राजकीय महत्त्व प्राप्त व्हावयाचे आहे! हे राजकीय महत्त्व अस्पृशयासं 
प्रमळाले असल्याने अस्पृशयता कायम राखण्याकडे अस्पशृयाचंा कल होरे्ण अगदी स्वाभाप्रवक आहे. नवीन 
राज्यघटना स रू झाली व तीत अस्पशृयांचा सवता स भा स रू झाला म्प्हर्णजे अस्पृशयातं समाप्रवष्ट ्हाव ेअसे 
प ष्ट्कळच स्पृशय जातींस वाटर्णार आहे. त्यावळेी असा चमत्कार प्रदसेल की िाह्मर्णानंी व सनातन्द्यानंी 
म्प्हर्णाव ेकी, अस्पृशय हे अस्पशृय नाहीत; पर्ण अस्पृशयानंीच वगेळे राहून आपली अस्पशृयता नाहीशी झालेली 
नाही, असे ठरप्रवण्याचे प्रयत्न कसून कराव.े यावरून कळून येईल की नवी राज्यघटना अस्पृशयता 
कायमपरे्ण प्रटकप्रवर्णारी आहे. लहद सभेकडून ते काम यापूवीच दूर झालेले आहे. याचा प्रवचार डॉ. 
आंबेडकरानंी करावा. 
 
७)  कोर्णताही शाहर्णा प ढारी आपल्या अन यायाचंी व आपल्या गटातील लोकाचंी संख्या कमी ्हावी, 
असा यत्न करर्णार नाही. जो असा यत्न करील त्याची गर्णना मूखात होईल. पर्ण डॉ. आंबेडकर स्वतः 
अस्पृशयाचं्या गटातून प्रनघून द सरीकडे जात आहेत व आपल्या वजनाने आपल्या अन यायासं द सरीकडे 
नेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एकदा सवग अस्पृशय चार कोटीचे चार कोटी गटाने कोठेही गेले तरी स द्धा त्याचें 
अस्पृशय म्प्हर्णून असलेले महत्त्वाचे स्थान त्यास लाभर्णार नाही. पर्ण चार कोटी एका जमावाने कोठे जातील 
असे संभवनीय नाही. कारर्ण कोित्याही जातींच्या चार कोटी कहदंूचे एकमत िाले की तत्काळ त्यानंा 
स्वराज्य णमळेल. इतकी संघटना आमच्या डोळयादेंखत कहदंूच्या कोित्याही जातींत होईल असे आज 
आम्हासं वाटत नाहीं. त्याम ळे आम्प्हासं असे वाटते की, काही लोक डॉ. आंबेडकराबंरोबर जातील व 
प ष्ट्कळसे आहेत तेथेच रहातील. याचाच पप्ररर्णाम असा होईल की डॉ. आबंेडकराचें प ढारीपर्ण लयास 
जाईल व इतर अस्पशृयानंा इतका स प्रशप्रक्षत प ढारी प्रमळर्णार नाही. याम ळे अस्पशृयाचें राजकारर्ण सपशले 
फसेल व त्याचे सवग पाप डॉ आंबेडकराचं्या माथ्यावरच बसेल. या पापात द सरे कोर्णीही भागीदार होरे्ण 
शक्य नाही. आपला गट तोडून त्याची शक्ती कमी करर्णारा प ढारी पूवी झाला नाही व प ढेही होईलसे 
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प्रदसत नाही. ज्याला प ढे आपले महत्त्व राहाव ेअसे वाटत असेल तो तरी कधीही असे वतगन करर्णार नाही. 
पर्ण डॉ. आंबेडकर असे करीत आहेत याचेच आश्चयग वाटते! 
 
८)  लहद धमात स्पृशयाचे अस्पशृय बनत नाहीत. नाही तर सध्याची राजकीय घटना अशी आहे की 
स्पृशयानंा अस्पृशय बनवण्याचा मोह अनावर ्हावा. असे असता व अस्पृशयत्वाने लाभ करून प्रदला आहे 
याचा अन भव स्वतःस आला असताही जे प्रवद्वान ती अस्पृशयता टाकून देण्यास तयार होत आहेत, त्याचे 
खरोखरच द दैंव ओढवले आहे, असेच म्प्हर्णरे्ण प्राप्त आहे. 
 
९)  थोड्या प्रशकलेल्या अस्पृशयासं ह्या प्रततक्या नोकऱ्या प्रमळरे्ण शक्य आहे, पर्ण प ष्ट्कळ प्रशकलेल्या 
स्पृशयासं नोकरीवरून अधगचंद्र प्रमळण्याचा संभव अप्रधक आहे. असा सोन्द्याचा ठेवा अस्पृशयापं ढे आला 
असता तो दूर लोटण्यारा भाग्यवान की भाग्यहीन याचा प्रवचार डॉ. आबंेडकरानंी करावा. 
 
१०)  डॉ. आंबेडकरानंी प्रवरोधी कायगिम प ष्ट्कळ आखला ,पर्ण तो सवग फसला. लहद समाजामध्ये प्रवरोधी 
कायगिमात यश येर्णार नाही अशी लहदंूची मनोरचनाच आहे, म्प्हर्णून प ढील २५ वषांसाठी त्यानंी उलट 
प्रदशनेे प्रयत्न करावा अशी आमची त्यासं सूचना आहे. अस्पृशयानंी असे म्प्हर्णावे– ‘आम्ही कहदू आहोत, 
कहदूबरोबरच जािार व कहदूबरोबरच मरिार. कहदूलोक आम्हासं जसे ठेविार असतील तसे ठेवोत; पि 
आम्ही कहदूची कहदू धमाची व कहदू देवताचंी अब्रू राखण्यासाठीच आपले सवपस्व अपपि करिार! असे म्प्हर्णनू 
वळे प्रसंग पडताच ते आपल्या परािमाची शथग करतील, तर २५ वषांत होर्णारे काम ५ वषांत घडून येईल. 
सोयीने घेतले तर लहदूकडून हव ेते प्रमळेल, पर्ण इरेस पेटाल तर सवगस्वास म काल. पर्ण वळेेवर आपल्या 
ख शीने फारसे काही करर्णारच नाही, या हटातटाच्या वळेी अस्पृशयासं असा उपदेश कररे्ण व त्यानंी तो 
ऐकरे्ण हे अगदी अशक्य आहे; पर्ण याचवळेी खरा उपाय स चप्रवरे्ण योग्य असल्याने हा येथे प्रलप्रहला आहे. 
प्रगतीसाठी अनेक कायगिम आखाव ेलागतात, तसा २५ वषांसाठी हा कायगिम आखून पाहावा. आमच्या 
मताने या मागाने प्रगती लवकर होईल. डॉ. आंबेडकराना प्रवरोधी उपाय स चतात तसे हटकून कायग घडून 
याव ेअसे अन कूलतेचे उपाय मात्र स चत नाहीत हे अस्पृशयाचें द दैव होय.! 
 
११)  सातारा प्रजल्ह्यातील एक िाह्मर्णाने महारर्णीशी पे्रमसंबधं जोडला. प ढे त्याचंी मतै्री सहवासात 
पप्ररर्णत झाली. पे्रमाम ळे तो िाह्मर्ण त्या महारर्णीच्या घरी राहू, जेव ू व प्रनजू लागला. त्याने आपले घर 
सोडले. कारर्ण त्यास कोर्णी घरी येऊ देईनात. आज या गोष्टीस १६ वषें झाली. तो िाह्मर्ण त्या महारर्णीच्या 
घरी आहे पर्ण कोर्णताही महार त्या िाह्मर्णास आपल्या पंक्तीत घेत नाही. ते म्प्हर्णतात की आमची महार 
जात कायम आहे, पर्ण हा िाह्मर्ण मात्र जात सोडल्याम ळे पप्रतत झाला आहे. म्प्हर्णून पणतताला आम्प्ही 
आमच्या पंक्तीत घेर्णार नाही. याम ळे या गावात महार जातीत स्पृशय असून हा िाह्मर्ण अस्पशृय झालेला 
आहे. कोर्णाला हा नम ना पाहावयाचा असेल तर आम्प्ही दाखवनू देऊ. नावाचा उल्लखे म द्दाम केला नाही. 
चहूकडे र्वस्थती अशीच असता सवग जाती मोडल्याप्रशवाय मी लहदंूत राहर्णार नाही, असे डॉ. आंबेडकर 
म्प्हर्णत आहेत म्प्हर्णून त्यासं इतकेच सागंावयाचे की त म्प्ही ––– ती आधी अस्पृशयातंील जाप्रतभेद मोडा व 
मग सवग जाती मोडण्याचा प्रशन लहद महासभेप ढे माडंा. खरी गोष्ट अशी आहे की, स्पृशय लोक जाती लवकर 
मोडतील, पर्ण अस्पृशयच जाती सोडावयास तयार होर्णार नाहीत. 
 

म्प्हर्णून डॉ. आंबेडकरानंी अस्पृशय राहूनच अस्पृशयाचं्या उद्धारासाठी कसून प्रयत्न करावा; त्याम ळे 
त्याचें यश इप्रतहासात प्रचरस्थायी होईल व त्याचंी मान्द्यताही वाढेल. इतकेच न्हे तर जे अस्पृशय द सऱ्या 
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पंथातं जात आहेत व गेले आहेत, त्यासंही प नः आपल्या जातीत घेऊन आपली संख्या शक्य प्रततकी 
वाढवावी व आपला गट स संघप्रटत करावा व इतके करीत असता तीस कोटी लहदू लोकाचंा पालठबा 
प्रमळर्णार आहे तो दूर सारू नये. 

 
परमेश्वर त्यास अस्पशृयाचंी खरी स धारर्णा करण्याची पे्ररर्णा करो, (प रुषाथग, नो्हेंबर, १९३५ प. 

५०१–५०३) 
 
या लेखाम ळे धमांतरासबधंीच्या सविं बाजूवर प्रकाश टाकर्णारे चचात्मक लेख व उत्तरे ‘प रुषाथग’ 

माप्रसकातून प्रप्रसद्ध करण्यात आली. त्यातं बाबासाहेबाचेंही उत्तर होते! 
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प्रकरि १४ वे 
 

णवद्वद्वयप डॉ. आबेंडकर यास अनावृत पत्र 
 

भारतबधूं श्रीय त श्री. दा. सातवळेकर, यासं सपे्रम नमस्कार प्रव. प्रव. केसरी, ऑक्टोबर १८ मध्ये 
डॉ. लहद धमग सोडर्णार आप्रर्ण कोर्णता तरी परकीय धमग स्वीकारून नंतर लहद धमाच्या नाशाथग प्रयत्न करर्णार 
आहेत, असे वाचनात आले. आपर्ण ते यापूवीच वाचले असेल. आम्प्ही त्यानंा केसरीमाफग त अनावृत पत्र 
प्रलप्रहले आहे. त्याची एक प्रत या पत्रासोबत आपले ‘प रुषाथाकप्ररता’ पाठवीत आहोत. त्या पत्रात 
प रुषाथातील प्रनबधंाचे अनेक उल्लखे आहेत. म्प्हर्णून ते पत्र प रुषाथातही प्रप्रसद्ध होरे्ण हे आम्प्हालंा उप्रचत 
वाटते. याप्रशवाय हा प्रवषय फार महत्त्वाचा असल्याम ळे या चचेला प्रजतकी प्रप्रसद्धी प्रमळेल प्रततकी थोडीच 
आहे. यास्तव आपली द सरी काही हरकत नसेल तर हे पत्र प रुषाथात प्रप्रसद्ध कराव ेव अन्द्यत्र प्रप्रसद्धी 
करवावी. आमची सूचना मान्द्य झाल्यास ज्या अंकात हे पत्र प्रप्रसद्ध होईल, त्या अकंाची प्रत डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर याजंकडे पाठवालच; आर्णखी त्याप्रशवाय आमचे पूवीचे प्रनबंध (ज लै–नो्हेंबर १९३४ आप्रर्ण 
एप्रप्रल–ऑगस्ट १९३५) हे अकं त्याचं्याकडे पाठवावते. हे पत्र प्रप्रसद्ध करताना त्याला संपादकीय प्रस्तावना 
जोडावी. हेच पत्री प्रो. गोखले याचे नमस्कार, कळाव,े लोभ असावा ही प्रवनंती. 
 

स्केनेतटेडी – न्ययूॉकप  ता. १९–११–३५ : भारत भप्रगनी सौ. उषाताई गोखले प्रवद्वद्बयग रा. रा. भी. 
रा. आंबेडकर यासं– 

 
कृतानेक साष्टागं नमस्कार. पत्र प्रलप्रहण्यास कारर्ण की केसरी ता. १८ माहे ऑक्टोबर, १९३५ चा 

अंक आजच प्रमळाला; त्यात येवल्याच्या दप्रलतवगगपप्ररषदेची थोडक्यात हप्रककत आहे. त्या प्रसंगीच्या 
आपल्या भाषर्णातील काही अवतररे्ण प्रदलेली आहेत, त्यावरून हे पत्र प्रलप्रहण्याचे कारर्ण पडले आहे. 

 
पत्र खाजगी रीतीने न प्रलप्रहता वतगमानपत्रातून अनावृत पत्राचे रूपाने प्रलप्रहण्याचे कारर्ण, एक तर 

पत्रातील प्रवषय, केवळ खाजगी नसून सामाप्रजक स्वरूपाचा आहे आप्रर्ण द सरे कारर्ण असे की, खाजगी 
पत्राकडे लक्ष देण्याला आपर्णालंा फावलेच असे नाही. स मारे दोन वषांपूवी आपर्ण अमेप्ररकेत आली होता. 
ते्हा आमचेकडे भेटीला आप्रर्ण भोजनाला आम्प्ही प्रनमंत्रर्ण केले होते. परंत  त्या प्रनमंत्रर्णाकडे लक्ष देण्याला 
आपर्णाला फावले नाही. त्यावळेी प्रनमतं्रर्ण देण्याचे कारर्ण असे होते की, माझ्या सहधमगचाप्ररर्णी सौ. उषाबाई 
गोखले यानंी अस्पृशयतेवर एक प्रनबधं तयार केला होता. तो प्रनबधं कोर्णाला अपगर्ण करावा, या प्रवचारात त्या 
असताना (प रुषाथग, ऑगस्ट १९३५, पृ. २४) आपर्ण अमेप्ररकेत प्रवास करीत असल्याची हप्रककत माझे 
वाचनात आली. त्यावरून खाजगी भेटीत तो प्रनबधं आपर्णाला दाखवावा आप्रर्ण पसंत पडल्यास आपर्णालंाच 
अपगर्ण करावा असा आमचा हेतू होताय तो हेतू प्रसद्धीस गेला गेला नाही, याबद्दल आम्प्हासं खेद वाटला. 

 
तो प्रनबधं न कताच प रुषाथात खंडशः प्रप्रसद्ध झालेला आहे. (प रुषाथग एप्रप्रल–ऑगस्ट १९३५) 

शक्य असल्यास तो प्रनबंध वाचून त्यावर आपला अप्रभप्राय देण्याची कृपा करावी. लहद धमग सोडून कोर्णता 
तरी परधमग स्वीकारण्याचा प्रनश्चय आपर्ण केलेला आहे, असे केसरीवरून प्रदसते. हे खरे असेल तर, आमचा 
तो अस्पृशयतेवरील प्रनबधं आप्रर्ण त्यापूवीचे प रुषाथातील द सरे दोन प्रनबंध वाचेपयिंत धीर धरून धमांतराचा 
प्रवचार लाबंर्णीवर टाकावा, एवढी प्रवनंती आहे. ‘प्रिस्तीधमग आप्रर्ण जाप्रतभेद’ या प्रवषयावरही आमचा एक 
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प्रनबधं प्रप्रसद्ध झालेला आहे. (प रुषाथग ज लै–ऑगस्ट–सटेंबर १९३४) त्या प्रनबधंात प्रिस्तीधमग हा तत्त्वतः 
जाप्रतभेदाच्या प्रवरुद्ध नसून उलट उते्तजकच आहे, असे प्रसद्ध केले आहे. त्या प्रनबंधाच्या प्रती आमच्या 
प्रवनंतीवरून प रुषाथाचे संपादकानंी अनेक प्रिस्ती प्रवद्वानाकडे पाठप्रवलेल्या आहेत; परंत  त्या प्रनबधाचे 
खंडन आतापयिंत कोर्णीही केलेले नाही, एवढेच न्हे तर खंडनाचा प्रयत्न देखील केलेला नाही. यावरून 
आमचा प्रसद्धातं खराच असावा, अशी आता आम्प्हालंा खात्री वाटू लागली आहे. यास्तव आपर्णाला कोर्णता 
तरी परधमग स्वीकारावयाचाच असेल आप्रर्ण तसे करण्याला लहद धमातील जाप्रतभेद हेच एक कारर्ण असेल 
तर आपर्ण प्रनदान प्रिस्तीधमग तरी ग्रहर्ण करू नये, अशी आमची सप्रवनय सूचना आहे. आमचा तो प्रनबधं 
वाचल्यावर आमच्या या सूचनेचे ममग आपल्या लक्षात येईल. 

 
आपर्ण म्प्हर्णता “ज्या धमात राप्रहले असता अन्द्याय, अपमान आप्रर्ण छळवाद सोसावा लागतो, 

तसला धमग सोडून जेथे आपर्णासं समान दजा प्रमळेल तो धमग आपर्ण स्वीकारू या” आपले हे मत मला 
अगदी योग्य वाटते. आता प्रशन काय तो एवढाच की, सवांना समान दजा देर्णारा धमग कोर्णता? लहद धमात 
भगवद्गीता हा अत्यंत श्रेष्ठ धमगगं्रथ समजला जातो; या गं्रथात िाह्मर्ण आप्रर्ण अस्पृशय हे समान समजाव े
अशी भगवान् श्री कृष्ट्र्णाची प्रशकवर्ण आहे. 
 

“प्रवद्याप्रवनयसंपने्न िाह्मर्ण – – –। 
– – – – श्वपाके च पंप्रडताः समदर्मशनः ॥ 

 
The learned deem alike a Brahman of modesty and knowledge full and an outcaste 

Pariah. 
 

(Bhagawadgita, V, 18) 
 

यापेक्षा अप्रधक समता कोर्णत्या धमात आहे? तो शोध आपर्णासं लागला असेल तर आपर्ण प्रप्रसद्ध 
करावा, म्प्हर्णजे आपल्या बरोबर मीही धमांतर करून त्या धमात येईन. 

 
आपर्ण म्प्हर्णता “आपल्या वाडवप्रडलाचंा धमग आपर्ण चालप्रवला पाप्रहजे, ही गोष्ट मला मान्द्य नाही.” 

माझेही मत असेच आहे. माझे वाडवडील स्मातग धमाचे अन यायी होते. परंत  मी तो पथं सोडून हल्ली प्रकत्येक 
वषांपासून साखं्य धमग स्वीकारला आहे. आत्मा हा एकच ‘प्रनत्य; सवेगतः स्थार्ण ः’ असतो, अशी साखं्य 
धमाची प्रशकवर्ण आहे. म्प्हर्णनू त्या धमात उच्चनीचत्वाची शक्यता नाही. साखं्य मागग प्रारंभी कप्रपल म नींनी 
स्थापन केला. परंत  त्या मतातं अनेक प्रवद्वान िाह्मर्णानंी वळेोवळेी फेरबदल केलेला आहे. भगवद्गीतेतील 
साखं्य मत हे कप्रपल मूनींच्या मूळ साखं्य मताह न प्रभन्न आहे, हे प्रप्रसद्धच आहे. माझे स्वतःचे साखं्यमत, 
काप्रपलसाखं्य आप्रर्ण भगवद्गीताप्रर्णीत साखं्य या दोहोंहून थोडे थोडे प्रभन्न आहे. अस्त , तो म ख्य म द्दा न्हे; 
साखं्यधमात उच्चनीच भाव नाही, समानता आहे; हा म द्दा आहे. यास्तव आपर्ण धमांतराचा प्रनश्चय 
करण्यापूवी साखं्य–मागाचा प्रवचार प्रनदान आधी करावा, अशी माझी सप्रवनय सूचना आहे. 

 
साखं्यधमांत जाप्रतभेद ठेवनूही समानता ठेवता येते, ही गोष्ट आपले लक्षात येईलच. वैषम्प्य हे 

जाप्रतभेदाचे ताप्रत्त्वक लक्षर्ण नसून ती एक आगंत क रूढी आहे. मी स्वतः जाप्रतभेद व तदंतगगत कतग्ये 
प्रनयमाने पाळतो. परंत  वैषम्प्य पाळीत नाही, आपला प्रवरोध केवळ वैषम्प्याप रताच असेल तर तेवढ्ासाठी 
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जाप्रतभेद सोडण्याचे कारर्ण नाही; आयगसमाजात अस्पृशयानंा स्पृशय करून घेतात आप्रर्ण त्या धमात 
जाप्रतजातीत वैषम्प्य लकवा उच्चनीच भाव नाही, ही गोष्ट प्रप्रसद्धच आहे. लहद धमाचे शत्रू, 
प्रिस्तीधमोपदेशकस द्धा ही गोष्ट प्राजंळपरे्ण कबलू करतात. यास्तव आयगसमाज–पंथात जाण्याने आपला 
इष्ट हेतू साधून प्रिर्वस्तधमासारख्या वैषम्प्यपूर्णग धमात प्रशरण्याचे कारर्ण राहर्णार नाही. आयगसमाजात 
अस्पृशयता प्रनवारर्णाथग स्वामी श्रद्धानंदासारख्यानंी काय कामप्रगरी केली, ते आपर्णालंा ठाऊकच आहे. 

 
तथाप्रप आपला आके्षप केवळ वैषम्प्याप रता नसून जाप्रतभेदालाच असेल, तर त्याकरतास द्धा 

धमांतराचे कारर्ण नाही. आयगसमाज पंथात जाप्रतवैषम्प्य नसले तरी प्रनदान नावाचा जाप्रतभेद असतो आप्रर्ण 
आपर्णालंा कदाप्रचत जाप्रतभेद हे नावस द्धा अप्रनष्ट वाटत असेल, तर आपर्ण िाह्मोसमाजात जाऊन िाह्मो 
धमांचा स्वीकार करावा. िाह्मो समाजी आपला मोठ्या आनंदाने स्वीकार करतील. िाह्मो समाजात न सता 
नावाचा जाप्रतभेदस द्धा नाही, हे प्रप्रसद्धच आहे. 

 
आपर्ण म्प्हर्णता- “अस्पृशयता हा एक लहद धमाचाच अप्रवभाज्य भाग असल्याने, जोवर लहद धमग आहे, 

तोपयिंत अस्पृशयता राहर्णारच’; म्प्हर्णून अस्पृशयता जाण्याला लहद -धमगच नष्ट झाला पाप्रहजे.” आपले हे 
म्प्हर्णरे्ण मला नीट समजले नाही. लहद धमात वदे हे म ख्य धमगगं्रथ समजले जातात वदेांतील काही सूक्ते 
वप्रसष्ठ ऋषींनी रचलेली आहेत. वप्रसष्ठानंी अक्षमाला नावाच्या अस्पशृय जातीच्या एका क माप्ररकेशी प्रववाह 
केला होता आप्रर्ण तीच अक्षमाला प ढे अरंुधती या नावाने वदं्य झालेली असून, िाह्मर्ण वधूवरे प्रतला 
प्रववाहप्रसंगी वदंन करतात, ही गोष्ट आपर्णालंा ठाऊक असेलच. ऋग्वदेातील काही सूक्ते शूद्रप्रर्णीत आहेत 
व सोवळे िाह्मर्णस द्धा याप्रज्ञक कमांत ही सूक्ते पठर्ण करतात, हे प्रप्रसद्ध आहे अशी खरी र्वस्थती असता 
अस्पृशयता हा लहद धमाचा अप्रवभाज्य भाग आहे, असे कसे म्प्हर्णता येईल.? कहदुधमप म्हिजे काय? या 
प्रवषयावर माझा एक प्रनबंध प्रप्रसद्ध झालेला आहे. (प रुषाथग–आक्टोबर १९३४). तो आपले वाचण्यात 
आलेला नसल्यास आपर्ण वळेात वळे काढून अवशय वाचावा. मी प्रदलेल्या ्याख्येचे खंडन करण्याचा कोर्णी 
प्रयत्न केलेला नाही. त्याला अपवाद म्प्हर्णजे प रुषाथाचे संपादक पपं्रडत श्रीपाद दामोदर सातवळेकर याचंी 
त्याच अंकातील माझे प्रनबधंावरील टीका. त्या टीकेत काही च कीची प्रवधाने आहेत. 

 
मी त्या च का पत्राने त्याचं्या नजरेस आर्णल्या. त्यावर त्याचें उत्तर अद्याप आलेले नाही. यावरून ते 

त्या पत्राचा प्रवचार अजून करीत आहेत असे वाटते. एवढा हा एक अपवाद सोडून प्रदला तर माझ्या त्या 
्याख्येला अजून कोर्णी आके्षप घेतला नाही असे म्प्हर्णाव ेलागते. यास्तव माझी आता अशी प्रवनंती आहे की, 
माझी ती लहद धमाची ्याख्या आपर्ण मनःपूवगक वाचावी आप्रर्ण माझी प्रवचारसरर्णी सयं र्वक्त्तक वाटली तर, 
आपर्ण तेवढ्ाप रते आपले मत बदलून ‘लहद धमाचा अस्पृशयतेशी अप्रवभाज्य संबधं आहे’ हे आपलें  मत 
सोडून द्याव.े याचे उलट अस्पृशयता हा लहद धमाचाच एक न सता भाग न्हे तर अप्रवभाज्य भाग आहे असे 
आपर्ण समप्रमार्ण प्रसद्ध केले तर, लहद धमग नष्ट झाला पाप्रहजे हा आपला प्रसद्धातं मीही मान्द्य करीन आप्रर्ण 
त्या धमाचे नाशाथग आपल्या बरोबरीने यथाशर्वक्त प्रयत्न करीन. मला अशी खात्री आहे की लहद धमाचे शत्र ू
लहद धमाप्रवरुद्ध जी खोटी प्रवधानें करतात ती त्याचंी प्रवधाने डोळे प्रमटून ग्रहर्ण न करता, स्वतः आपर्ण जर 
स्वतंत्र ब द्धीने लहद धमाचे वाचन कराल तर लहद धमग, प्रवशषेतः िाह्मर्णी धमग, हा अस्पृशयता उत्पन्न 
करण्याकप्ररता अवतरला नसून, अन्द्य कारर्णाने उत्पन्न झालेली अस्पशृयता मोडण्याकप्ररता उत्पन्न झालेला 
आहे, अशी आपली खात्री होईल. 
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िाह्मर्णी धमात अस्पृशयता खरोखर नाही आप्रर्ण जी आहेशी प्रदसते ती आंगत क रूढी आहे, हे माझे 
म्प्हर्णरे्ण आपर्णालंा चमत्काप्ररक वाटेल. परंत  या प्रवषयावर अनेक प्रवद्वान शास्त्रीपपं्रडतानंी जे लेख प्रलप्रहले 
आहेत, ते वाचले म्प्हर्णजे आपलीही तशीच खात्री होईल. उदाहरर्णाथग महामहोपाध्याय वदेान्द्तवागीश 
श्रीधरशास्त्री पाठक याचंी लेखमाला प रुषाथात प्रप्रसद्ध झालेली आहे; ती वाचली असता अस्पृशयतेच्या 
रूढीला लहद शास्त्राच्या प्रमार्ण गं्रथाचंा आधार नाही अशी आपली खात्री होईल. या घटकेला म ख्य प्रशन 
लहद धमग काय म्प्हर्णतो हा न्हे; त्या प्रशनाचा प्रनकाल पूवीच लागलेला आहे. आता प्रशन एवढाच उरला आहे 
की, ही अस्पृशयतेची शास्त्राप्रवरुद्ध रूढी ्यवहारातून नाहीशी कशी करावी आप्रर्ण त्या कामात प ढाकार कोर्णी 
घ्यावा? हे काम करण्याचा अप्रधकार आपर्णासंारख्या प्रवद्वानाचंा आहे. यास्तव केवळ ऐकीव गोष्टींवर 
प्रवश्वास न ठेवता स्वतः शास्त्रगं्रथ वाचून स्वतःची खात्री करून घ्यावी व तशी खात्री झाल्यानंतर आपला शोध 
सवग जनतेला सागंून अस्पशृयतेची रूढी मोडण्याच्या कामाला हातभार लावावा. आजपयिंत जे काम 
िाह्यर्णवगाने मोठ्या अडचर्णीने चालप्रवलेले आहे, ते आपल्यासारख्या उत्साही आप्रर्ण प्रवद्वान ‘अस्पृशयानंी’ 
अंगावर घेतले तर अस्पृशयता थोड्याच प्रदवसातं नामशषे होईल. वदेकाळी शूद्र ऋषी कवष यांचे प्रशष्ट्यत्व 
िाह्मर्णानंी पत्करले; महाभारतकाळी धमग्याधाचे प्रशष्ट्यत्व िाह्मर्ण जाबाली ऋषीने पत्करले; मध्यकाळात 
त काराम, नामदेव याचें प्रशष्ट्यत्व िाह्मर्णानंी पत्करले. कोर्णत्याही कीतगनातं ‘त का म्प्हरे्ण’ या पालूपदावाचून 
कीतगनकाराचें पाऊल प ढे पडत नाही. त्याप्रमारे्ण हल्लीच्या काळी आपर्ण धमगशास्त्राचे अध्ययन करून 
अस्पृशयतेला लहद धमाचा आधार नाही, हा प्रसद्धातं प्रगट करण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेक िाह्मर्ण आपले 
प्रशष्ट्यत्व पत्करतील आप्रर्ण जे यश िाह्मर्णानंा या वळेेपयिंत प्रमळाले नाही, ते आपर्णालंा खात्रीने प्रमळेल. 
अस्त . 

 
यासबंंधाने अप्रधक प्रलप्रहण्याचे कारर्ण नाही; म्प्हर्णून हा प्रवषय प्रततकाच सोडतो. माझी आपली 

प्रत्यक्ष ओळख नाही म्प्हर्णून स्वतःसंबधंी दोन शब्द सागंून हे पत्र संपप्रवतो. मी जन्द्मतः धमाने स्मातगपंथी लहद  
आप्रर्ण जातीने िाह्मर्ण आहे. माझे प्रशक्षर्ण आपल्यापेक्षा प ष्ट्कळच कमी आहे. एम्. ए. पलीकडे माझी धाव 
गेलेली नाही. यास्तव आपर्णाला उपदेश करण्याचा मला अप्रधकार नाही. फक्त सूचना करण्याचा अप्रधकार 
आहे. पाश्चात्य प्रशक्षर्णाम ळे जाप्रतभेद हें एक िाह्मर्णी थोताडं आहे, अशी माझी कल्पना प्रारंभी झाली होती. 
परंत  अप्रधक अध्ययनाने ते मत बदलाव ेलागले. जाप्रतभेद हा समाजातील प्रवषमता मोडून समता स्थापन 
करण्याकप्ररता प्रनमार्ण झाला आहे, असे मला आढळले. या संबंधाने माझी प्रटपरे्ण घेऊन त्या प्रवषयावर 
सौभाग्यवतीने एक प्रनबधं प्रलप्रहला आहे. (प रुषाथग, १९३४), तो प्रनबधं आपर्ण अवशय वाचावा, अशी सप्रवनय 
सूचना आहे. १९०६ साली मी प्रिस्ती धमाचे अध्ययन स रू केले. प्रिस्ती धमात जाप्रतभेद नाही आप्रर्ण 
अस्पृशयता तर नाहीच नाही, अशी माझी इतरापं्रमारे्णच च कीची समजूत होती. परंत  प्रिस्ती धमाच्या 
अध्ययनाने ती समजूत बदलावी लागली. १९०८ साली इदूंर येथे अस्पृशयाचं्या उन्नत्तीसाठी एक संघ स्थापन 
झाला होता, त्या संघाचा मी अध्यक्ष होतो. परंत  प ढे प्रिप्रटश सरकारची नाराजी झाल्याम ळे मला अगोदर 
इंदूर, नंतर लहद स्थान व शवेटी प्रिप्रटश साम्राज्य सोडाव ेलागले. अमेप्ररकेत आल्यापासून, प्रनवाहाथग कराव े
लागर्णारे ्यवसाय करून जो वळे उरे त्यात मी लहद धमग व प्रिस्ती धमग याचें त लनात्मक अध्ययन केले. 
त्यावरून असे आढळले की — 
 
१)  जाप्रतभेद हा लहद धमाचा एक भाग आहे खरा, पर्ण तो लहद धमाचा अप्रवभाज्य भाग न्हे. 
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२)  जाप्रतभेदाचे ऐप्रतहाप्रसकदृष्ट्ट्या दोन भाग पडतात. राजन्द्य उफग  अप्रधकारप्रवप्रशष्ट आप्रर्ण िाह्मर्णी उफग  
कतग्यप्रवप्रशष्ट. राजन्द्य जाप्रतभेद हा समाजातील वैषम्प्याला कारर्ण आहे, िाह्मर्णी जाप्रतभेद वैषम्प्य 
मोडण्याकरता अवतरला आहे. 
 
३)  हल्ली ्यवहारात जो जाप्रतभेद आढळतो, तो राजन्द्य आप्रर्ण िाह्मर्णी याचं्या प्रमश्रर्णाने झालेला आहे. 
जाप्रतभेदाचे पप्ररर्णाम अप्रनष्ट म्प्हर्णून जे पप्ररर्णाम आढळतात, ते राजन्द्य जाप्रतभेदाचे पप्ररर्णाम समजाव.े 
िाह्मर्णी जाप्रतभेदाचे न्हत. 
 
४)  लहद धमगस धारकाचें या काळातील कतग्य म्प्हर्णजे, ्यवहारातील जाप्रतभेदातं राजन्द्य आप्रर्ण िाह्मर्णी 
जाप्रतभेदाचे प्रमश्रर्ण आहे ही गोष्ट ओळखून, राज्यन्द्य जाप्रतभेद काढून टाकावा आप्रर्ण िाह्मर्णी जाप्रतभेद 
तेवढा प्रशल्लक ठेवावा. असे केल्याने समाजातील उच्चनीचभाव नाहीसा होऊन समता स्थापन होईल. 
 
५)  अस्पृशयता हा राजन्द्य जाप्रतभेदाचाच म ख्य भाग आहे, िाह्मर्णी जाप्रतभेदाचंा हा भाग न्हे; ह्या 
मताची चचा प रुषाथातील प्रनबंधात सप्रवस्तर केलेली आहे. (प रुषाथग, नो्हेंबर १९३४). 
 
६)  ज्यानंा जाप्रतभेद कोर्णत्याच स्वरुपात नको असेल त्याचं्यासाठी लहद धमात सोय आहे, व तेवढ्ावर 
समाधान न झाल्यास त्यानंा स्वतःचे भावनेला अन रूप असा नवा पंथ काढता येईल. परंत  तसे करण्याची 
आवशयकता नाही. िाह्मर्णी जाप्रतभेदाचे खरे स्वरूप ज्याला स्पष्टपरे्ण समजले आहे, त्याला जाप्रतभेद नको 
असे वाटर्णार नाही. 
 
 आपला साम्प्याकाकं्षी, 
 शंकर लक्ष्मि गोखले 
 (प रुषाथग, जानेवारी १९३५, पा. ६५९–६६) 
 

प रुषाथाच्या नो्हेबरच्या अकातील ‘डॉ. आंबेडकराचें कतपव्य’ या लेखाला 
 

डॉ. आंबेडकर याचें उत्तर 
 

रा. रा. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर संपादक प रुषाथंग, यासं, अनेक जोहार. आपल्या प रुषाथग 
माप्रसकाचा नो्हेबर मप्रहन्द्याचा अंक मला पोहोचला. त्यातील ‘आंबेडकराचें कतग्य’ या शीषगकाखाली 
प्रलप्रहलेला आपला लेख मी वाचून पाप्रहला. त्याचे नंतर दोनच प्रदवसानंी आपले ता. २–१२ चे पत्र आले. 
आपल्याप्रमारे्ण इतर लहदू लोकानंीही माझ्या धमांतरासंबंधाने बरेवाईट प्रवचार प्रप्रसद्ध केलेले माझ्या 
वाचनात आलेले आहेत. परंत  त्यापैकी कोर्णालाही उत्तर देण्याचे भानगडीत मी पडलो नाही इतर 
लेखकानंी जे प्रलप्रहलेले आहे, त्यापेक्षा आपल्या लेखात प्रवशषे असे मला काही प्रदसून आले नाही आप्रर्ण 
म्प्हर्णूनच आपले पत्र येईपयिंत आपल्या लेखाला उत्तर देण्याचे कधीच माझे मनात आले न्हते. तथाप्रप 
ज्याअथी उत्तर याव ेअशी मागर्णी केली आहे, व त्यास प्रत्य त्तर देण्याची आपर्ण जी उत्कंठा ्यक्त केली 
आहे, त्याअथी आपली प्रनराशा करू नये एवढ्ा कारर्णाकप्ररता आपल्या लेखासबंंधाने मला काय वाटते, ते 
मी आपर्णासं प्रलहून कळवीत आहे. 
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मी धमाकणरता धमांतर करीत नसून व्यावहाणरक र्फायद्याकणरता ते करीत आहे, असा माझ्यावर जे 
लोक आके्षप करतात, त्यापकैी आपर्ण एक नाही, हे वाचून मला आनंद वाटतो. नफातोटा पाहून धमांतर 
करायचे ते करा, असा आपला सल्ला आहे, त्याची यथाथिंता मला पटते. मी ते प्रवसरलो न्हतोच. पर्ण 
आपर्ण आठवर्ण प्रदली, हे बरे केलेत. या धमांतराच्या सौद्यामध्ये जमाखचाचा जो तक्ता माझ्या 
समज तीप्रमारे्ण मी तयार केला आहे, त्यात तोट्यापेक्षा नफा मला जास्त प्रदसतो. परंत  आपल्या 
म्प्हर्णण्याप्रमारे्ण नफ्यापेक्षा तोटाच जास्त आहे हे जरी खरे धरले, तरी ज्या कारर्णाम ळे मी धमांतर करू नये 
असे आपर्ण म्प्हटले आहे ते खरे आहे; परंत  माझे महारपि नाहीसे झाल्यानंतर माझे मोठेपर्ण लयास जाईल 
असे जे मत आपर्ण ्यक्त केले आहे, ते एक तर माझ्या णवद्बत्तसंेबधी आपल्या अज्ञानाचे द्योतक असावे. 
लकवा िाह्मरे्णतराचं्या प्रवद्वते्तसंबंधाने िाह्मर्णाचं्या मनातं वसत असलेल्या क्ष द्र ब द्धीचे द्योतक असाव.े माझे 
महारपर्ण गेले तरी माझी प्रवद्बत्ता कायम मजजवळ राहर्णार आहे व ती काही लहानसहान नाही. िाह्मर्ण 
जातीच्या प्रवद्बानाचं्याबरोबर मला तागडीत घातले असताना माझे पारडे कमी भरेल ही आपली भीती 
प्रनरथगक आहे. त्या प्रवषयात पारंगत असलेल्या िाह्मर्ण जातीतील कोर्णत्याही ्यक्तीशी मी बरोबरी करू 
शकेन अशी माझी खात्री आहे. केवळ महार म्हिून राऊंड टेबल कॉन्करन्समध्ये मला जागा णमळाली हे खरे 
असू शकेल. परंत  त्यातून काय प्रसद्ध झाले याचा प रता तपास आपर्ण केला असता तर असे ख ळे व वडेगळ 
प्रवचार आपर्ण प ढे माडंले नसते. राऊंड टेबल कॉन्द्फरन्द्समध्ये लहदंूमधल्या गाजलेल्या ्यक्ती होत्या. त्यातं 
प ण्यातील ब्राह्मि जातीचे णशरोमिी तात्यासाहेब केळकर हेही होते. माडंीला माडंी लावनू बसण्याचा योग 
स दैवाने उभयतासं लाभला होता. त्याप्रसंगी मला त्याचंी प्रवद्बत्ता व त्यानंा माझी प्रवद्बत्ता ताडून पाहाण्याची 
वळे आली होती. त्यावळेच्या अन भवावरून त्याचं्यापेक्षा मी प्रवद्बते्तने लकवा ब प्रद्धमते्तने कमी आहे असे माझ्या 
स्वप्नातस द्धा वाटले न्हते. ते्हा केवळ माझ्या ब प्रद्धमते्तच्या जोरावर मला जे स्थान प्रमळेल ते मोठेच 
प्रमळेल, याच्याबद्दल मला काही शकंा नाही. आडपडदा न ठेवता एवढे स्पष्ट प्रलप्रहण्याचे काही प्रयोजन 
न्हते. परंत  आपल्यासारख्या िाह्मर्णाप्रशवाय द सऱ्या कोर्णाही जातीच्या लोकातं ब प्रद्धमत्ता, प्रवद्बत्ता नाही 
अशी द मगदाने माखलेल्या लोकाचंा भ्रम नाहीसा करण्याकप्ररता तसे प्रलप्रहरे्ण आवशयक झाले, याबद्दल खेद 
वाटतो. माझे मोठेपर्ण कायम राखण्याकरता आपर्ण जी लचता प्रगट केली त्याबद्दल आपला मी आभारी आहे. 
मी कोठेही गेलो तरी माझ्या प्रवद्वते्तन रूप व ब प्रद्धमते्तन रूप जे मोठेपर्ण मला प्राप्त ्हावयाचे ते होईलच, 
याबद्दल आपर्ण कसलीच शकंा बाळगू नये. परंत  अस्पृशयातं राणहल्याणशवाय मािे मोठेपि राहिार नाही, हे 
जरी खरे धरले, तरी माझे मोठेपर्ण कायम राहण्याकप्ररता अस्पृशय लोकानंी अस्पृशयच राहावे, ही 
प्रवचारसरर्णी अत्यंत प्रवलक्षर्ण, न्हे वडेसरपर्णाची आहे, असे मला वाटते. आपल्या जातीचा व आपला 
मोठेपर्णा राहावा, याकप्ररता बाकीच्या लोकानंा खाली कायमचे दडपून ठेवरे्ण हा िाह्मर्णादी तत्सम जातींचा 
प्रशरस्ता होऊन बसला आहे. तसे जर नसते तर िाह्मर्णादी तत्सम जातींनी इतर जातींचा उद्धार 
करण्याकप्ररता त्या जाती आपल्या बरोबरीच्या होऊन आपला दजा कमी होईल अशा भीतीने के्हाही कच 
खाल्ली नसती; परंत  आपले महत्त्व राखण्याकप्ररता द सऱ्यानंा नरकात डाबंून ठेवर्णाऱ्या लोकानंा मी नीच 
कोटीतील लोक समजतो. तशा नीचापैंकी मा नाही याची आपल्याला जार्णीव नाही, असे वाटते. मािे 
महत्त्व जरी बुडाले तरी बुडी परंतु आमचे लोक वर यावेत हीच माझी एक भावना आहे. याप्रशवाय द सरी 
भावना नाही, याची आपर्ण खात्री बाळगावी. 
 

“स्पृशय लोक जाती लौकर मोडतील, पर्ण अस्पृशयच जाती सोडावयास तयार होर्णार नाहीत” हे 
आपले म्प्हर्णरे्ण कदाप्रचत् खरेही असू शकेल. परंत  ‘अस्पृशयातंील जाप्रतभेद मोडा, मग सवग जाती मोडण्याचा 
प्रशन लहद महासभेप ढे माडंा” असे जे आ्हान मला केले आहे, ते आ्हान स्वीकारण्यास मी राजी आहे. 
अस्पृशयातंील जाप्रतभेद मोडण्यास मी माझी पराकाष्ठा करण्यास तयार आहे. परंत  जोपयिंत अस्पृशयसमाज 
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लहद समाजातील जाप्रतभेदाच्या तागंडातागंडीत जखडून गेला आहे, तोपयिंत त्या कायाला कधीही यश येरे्ण 
शक्य नाही. अस्पृशयातंील जाणतभेद मोडण्याला त्यानंी कहदुधमातून रु्फटून णनघिे हाच एक मागप आहे. 
महारातं जाप्रतभेदाचे खूळ आहे हे दाखप्रवण्याकप्ररता आपर्ण महारर्णीशी संबधं असलेल्या िाह्मर्णाचे जे 
सातारा प्रजल्ह्यातील उदाहरर्ण प्रदले त्याचा अथग मला काही समजत नाही. महारर्णीशी लग्न करून तो 
िाह्मर्ण राप्रहला असताना जर त्याला महारानंी घेतले नसते, तर महाराकंडे दोष आहे असे मी मानले असते. 
परंत  जारकमी िाह्मर्णाला महारानंी अपंक्त ठरप्रवला, त्यात त्यानंी वाईट काय केले, हे मला समजत नाही. 
ब्राह्यि िाला भ्रष्ट तणर तो णतन्ही लोकी श्रेष्ठ’ ह्या िाह्मर्ण उक्तीप्रमारे्ण त्या जारकमी िाह्यर्णाला श्रेष्ठच 
मानावयास पाप्रहजे होते, असे आपले म्प्हर्णरे्ण असल्यास ते कोर्णीही नीप्रतमान प रुषास पटर्णार नाही, असे 
मला वाटते. 
 

“आम्प्ही लहदू आहो, लहदूबरोबरच जगर्णार व लहदूबरोबरच मरर्णार. लहद लोक आम्प्हासं जसे ठेवर्णार 
असतील तसे ठेवोत, पर्ण आम्प्ही लहदंूची, लहद धमाची, लहद देवताचंी अिू राखण्यासाठीच आपले सवगस्व 
अपगर्ण करर्णार” अशी घोषर्णा अस्पशृयानंी करीत राहावी. म्प्हर्णजे लहदंूच्या मनाला द्रव फ टून लहद लोक 
अस्पृशयाकंप्ररता प ष्ट्कळसे काही करतील असा जो आपर्ण पोक्तपर्णाचा सल्ला प्रदला आहे, तो द सऱ्या 
कोर्णातरी अस्पृशय प ढाऱ्याला पटेल. पर्ण मी तो पत्करू शकर्णार नाही. एक तर आपला अन भव माझ्या 
अन भवाशी ज ळता नाही. दाढीला हात लावनू लहदंूनी मोठेसे औदायग दाखप्रवले आहे असे एखादे देखील 
उदाहरर्ण मला आढळत नाही. पर्ण त्याचंी शेंडी धरून त्याचं्याकडून बरचसे करवनू घेतल्याची अनेक 
उदाहररे्ण माझ्या अन भवावरून सागंता येतील. प्रशवाय कहदुधमप हा माझ्या मते धमप नसून लोकानंा वेडे 
करण्याची ही एक जडी आहे. कहदुसमाज हा वडेसर लोकाचंा समाज आहे. अशा वडेसर लोकातं 
राहण्याचा माझा इरादा नाही. अथात त्याचंी मनधरर्णी करण्याची मला जरूरी नाही. 
 
 आपला कृपाकाकं्षी, 
 भीमराव रामजी आंबेडकर 
 (प रुषाथग, जानेवारी, १९३६ पा. ६६३–६४) 
 

‘डॉ. आंबेडकराचे पत्र वर छापलेच आहे. त्याचा प्रवचार येथे थोडासा कररे्ण अगत्याचे आहे. 
 
१)  ‘ब्राह्यि णवद्वानाचं्या बरोबरीचे आपि णवद्वान आहे.’ हे जे त्यानंी म्प्हटले ते अगदी खरे आहे. या 
संबंधाने आम्प्हालंा लकवा कोर्णालाही म ळीच शकंा नाही व या प्रवद्वते्तम ळे जेवढे स्थान इतर जातींतील 
प्रवद्बानासं प्रमळू शकेल तेवढे त्यासं धमांतरानंतरही प्रमळेल यातही कोर्णास शकंा नाही. 
 

फक्त आमचे म्प्हर्णरे्ण इतकेच की, मागासलेल्या जातीतील णवद्वान जसा उठून णदसतो, तसा तो 
पुढारलेल्या जातीतील णवद्वान णदसू शकत नाही. याम ळे सध्याच्या पप्ररर्वस्थतीत जो त्यास उठावदारपर्णा 
प्रमळालेला आहे तो धमांतराने जाईल. पाच कोटी हप्ररजनामंध्ये एक दोन प्रवद्वान असले तर त्यासं त्या 
गटात जे सहजासहजी महत्त्व प्राप्त होते ते दोन कोटी िाह्मर्णातं हजार प्रवद्बान असल्याम ळे त्यासं के्हाही 
प्राप्त होरे्ण शक्य नाही. 

 
प्रशवाय नवीन राज्य्यवस्थेमध्ये हप्ररजनाचंा गट कायम राहर्णारच आहे व तो कायम राहीपयिंत त्या 

गटास राजकीय महत्त्वही फारच येर्णार आहे. कोर्णी नको म्प्हटले तरी हे टळर्णारे नाही. कप्ररता चालून 
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आलेले महत्त्व स्वीकारून त्याबरोबरच स्वजातीयाचंा उद्धार करून देण्याची संधी डॉ. आंबेडकरानंा 
हप्ररजनातं राहण्याने आपोआपच प्रमळर्णार आहे, ती त्यानंी का दवडावी हाच महत्त्वाचा प्रशन आहे. 
 
२)  ‘माझे मोठेपर्ण राहण्यासाठी अस्पृशयानंी अस्पृशयच राहाव ेही प्रवचारसरर्णी वडेसरपर्णाची आहे’ असे 
डॉ. साहेब म्प्हर्णत आहेत. या वाक्यात ‘अस्पृशय’ शब्द नको असला तर तेथे ‘हप्ररजन’ शब्द घालता म्प्हर्णजे 
त्यातला वडेसरपर्णा कमी होईल. राजकीय सनदेने जो गट बनला आहे तो गट आम्प्हासं नको आहे असे 
तरी हप्ररजनानंी लकवा डॉ. आंबेडकरानंी म्प्हर्णाव ेव मग इतरासं वडेसर म्प्हर्णाव.े या गटाचा फायदा स्वतः 
घ्यावयाचा व ‘तो घेता येतो’ असे म्प्हर्णर्णारास वडेसर म्प्हर्णावयाचे हे फक्त डॉ. साहेबानंाच शोभरे्ण शक्य 
आहे! 
 

हप्ररजनानंी कायमचे अस्पशृय म्प्हर्णजे स्पशग करण्यास अयोग्य राहाव े असे आमचे म ळीच म्प्हर्णरे्ण 
नाही. सावगजप्रनक प्रठकार्णी सवांस समान अप्रधकार आहे, असा लहद धमाचा प्रसद्धातं ‘स्पशास्पशप’ आहे व 
तोच आमचा पक्ष आहे. सवग वैष्ट्र्णव आचायांनी हा प्रसद्धातं प्रप्रतपादला व प्रचारातही आर्णला, ही गोष्ट वैष्ट्र्णव 
धमांच्या इप्रतहासात प्रप्रसद्ध आहे. लहद धमानेही हा प्रसद्धातं बाजूस सारलेला नाही. 
 
३)  ‘िाह्मर्णानंी इतरासं दडपून टाकले’ हे डॉक्टर साहेबाचें म्प्हर्णरे्ण इतर िाह्मरे्णतरी प्रवधानासारखेच 
असत्य आहे खरे पाप्रहले असता अस्पृशयतेचा व िाह्मर्णाचंा अथांअथी काही एक संबधं नाही. िाह्मर्णांनी ती 
बनप्रवलेली नाही. उलट ब्राह्यिानंी ती कमी करण्याचाच अट्टाहास केलेला आहे. श्रीरामानुजाचायांनी 
अस्पृशयता नाहीशी करण्यासाठी णकती पराकाष्ठेचे यत्न केले हे त्याचं्या चणरत्रा वरुन कोिालाही 
समजण्यासारखे आहे. इतरही अनेक उदाहररे्ण आहेत. प्रो. गोखले, याचं्या लेखात या संबधंाचा प्रनराळ्या 
दृष्टीने प्रवचार झालेला आहे व ते लेख या प रुषाता प्रप्रसद्ध झालेले आहेत. म्प्हर्णून िाह्मर्णानंी इतरासं दडपून 
टाकले हे म्प्हर्णरे्ण इप्रतहासदृष्ट्या च कीचे आहे. उलट ब्राह्मिानंी इतरासं सम लेखण्याचा प्रघात पाडला. 
 

आज जरी पाप्रहले तरी या अस्पृशयतेम ळे स्पशृयासंच अप्रधक त्रास होत आहे असे प्रदसेल. समजा, 
आगाडीत स्पृशय व हप्ररजन सरप्रमसळ बसले आहेत. अशावळेी हप्ररजनाचं्या खाण्याप्रपण्यास यर्वत्कंप्रचत 
हरकत येर्णार नाही. तहान लागली तरी तडफडत रहाव,े पर्ण स्नान केल्याप्रशवाय पार्णी प्रपता येऊ नये, हे 
कष्ट केवळ स्पृशयासंच भोगाव े लागतात याची जार्णीव आम्प्हासं आहे. वैष्ट्र्णवानंी यात स धारर्णा घडवनू 
आर्णली, एवढेच आमचे म्प्हर्णरे्ण आहे. म्प्हर्णजे िाह्मर्णानंी इतरासं दडपले, हे म्प्हर्णरे्ण असत्य आहे. 
 

आर्मथक कारर्णामं ळे होर्णारे कष्ट कोर्णीही धमाम ळे होतात असे म्प्हर्णू नये, एवढेच येथे वाचकानंी 
प्रवचारात घेतले पाप्रहजे. 
 

िाह्मर्णानंी इतरासं दडपले या असत्य प्रवचारसरर्णीम ळेच ‘स्मृती जाळिे’ वगैरे प्रनष्ट्प्रयोजन कृत्ये 
केली जात आहेत. पर्ण स्मृती या आपर्ण म्प्हर्णजे िाह्मर्णानंी केलेल्या नसून त्या त्या जातीत त्या त्या वळेी जे 
जे आचार ्यवहार चालू होते त्याचंी फक्त नोंद स्मृप्रतकारानंी केलेली आहे. प्रत्येक जातीला आपले 
परंपरेने आचार पाळण्यास पूर्णग स्वतंत्रता स्मृतींनी प्रदलेली आहे व कोर्णावरही नवीन बधने घातलेली 
नाहीत. आमच्या स्मृणत (स्मरिा) प्रमािे आमचे आमचे आचार हे आहेत, असे ज्या ज्या जातींनी सापं्रगतले 
त्या त्या जातींनी तसे आचार करण्यास स्मतृींनी सवड ठेवली. स्मृतीची ्याख्या ही आहे. जाती या 
स्मृप्रतकारानंी घडप्रवलेल्या नाहीत. स्मृती बनण्यापूवी जाती होत्या. त्यानंा विांत समाणवष्ट करून एकोपा 
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वाढणवण्याचा यत्न स्मृतीनीं केला म्हिजे स्मृतींनी जाणतभेद वाढणवला नसून तो कमी करण्याचा यत्न 
केला. या कृत्याबद्दल स्मृणतकाराचंी प्रशंसा व्हावयास पाणहजे. पर्ण ज्यास समजत नाही ते स्मतृींवर आग 
पाखडतात व आपले महत्त्व वाढप्रवण्यासाठी िाह्मर्णानंी इतरासं दडपले असे म्प्हर्णतात. हे न सते अज्ञान 
आहे. 
 
४)  ‘आपले महत्त्व राखण्यासाठी दुसऱयास नरकात डाबूंन टाकिारा मी नीच नाही’ असे डॉ. 
आंबेडकरानंी म्प्हटले आहे. हे त्याचें म्प्हर्णरे्ण योग्य आहे व या म्प्हर्णण्याबद्दल ते प्रशसेंस पात्र आहेत. म्प्हर्णूनच 
आम्प्ही म्प्हर्णत आहो की, सवग हप्ररजनाचंी उन्नती करण्याची जी स संधी त्यासं स दैवाने प्राप्त झालेली आहे ती 
धमांतर करून त्यानंी घालव ूनये. धमांतर न करता जर ते हप्ररजनातं राहूनच त्याचंी उन्नती करतील तर ते 
खात्रीने सवग हप्ररजनासं अंशतः तरी उन्नत करू शकतील. पर्ण जर ते धमांतर करून अलग होतील तर मात्र 
त्याचं्या माथी सवग हप्ररजनासं हीन र्वस्थतीत क चबंत ठेवण्याचे पाप लागेल. 
 

‘मािे महत्त्व बुडाले तरी आमचे लोक वर येवोत एवढी एकच भावना मािी आहे? असे डॉक्टर सा. 
चे म्प्हर्णरे्ण आहे. ते त्यासं भषूर्णावह आहे. पर्ण हे साधावयासाठी त्यानंी धमांतर करता कामा नये हेही 
प्रवसरून चालावयाचे नाही. धमांतर करून त्याचंी ही इच्छा कधीही सफल होर्णार नाही, तर उलट 
हप्ररजनातं राहूनच त्याचें हे साध्य त्यासं साधता येरे्ण शक्य आहे.’ 
 
५)  ‘अस्पृशयातंील जाणतभेद मोडण्याला त्यानंी कहदुधमातून रू्फटून बाहेर णनघिे हा एकच मागप आहे’ हे 
डॉक्टर साहेबाचें म्प्हर्णरे्ण कोर्णालाही पटरे्ण शक्य नाही. कारर्ण उदारपर्णासाठी प्रप्रसद्ध असलेल्या अमेप्ररकन 
प्रिस्तीधमात गोरे स्पृशय व काळे णनग्रो अस्पृशय असे आहेत व ते कहदंूच्या जाणतभेदापेक्षा अणधक प्रखर 
आहेत. गोऱ्या स्पृशय प्रिस्त्यानंी, या जातीभेदाम ळे प्रजतक्या काळ्या प्रनग्रो प्रिस्त्यासं प्रजवतं जाळले, 
फाडले, तोडले व ठार मारल त्याचं्या सहस्त्राशंानी स्पृशय लहदंूनी अस्पृशय लहदूवर ज लूम केलेले नाही. 
प्रनदान अमेणरकन अस्पृशयता व कहदंूतील अस्पृशयता याचंी तुलना केली असता कहदंूमधील अस्पृशयता सह्य 
आहे, असेच कोिीही म्हिेल. 
 

य रोप्रपयन प्रिस्त्यातंही अस्पृशयता अशीच तीव्रतर आहे जमगन नाझींनी ज्यू लोकासं जमगनीमधून 
हाकलून घातले हे सवगश्र त आहे. तसे स्पशृय लहदूनी अस्पृशयासं गावंातूंन हाकललेले नाही तर त्यासं गावात 
ठेऊन घेतले आहे व त्यासं गावकीचे हक्कही प्रदलेले आहेत. 
 

आप्रिकेत गोरे काळ्यास कसे वागवीत आहेत हे सवांस माहीत आहे. इतर य रोप्रपयन लोकही 
असेच आहेत. तेव्हा णिस्ती धमात जी अस्पृशयता आहे, ती कहदू अस्पृशयतेहूत र्फारच भयकर राक्षसी 
स्वरूपाची आहे. डॉ. आंबेडकर व त्याचें जातभाई हे प्रकप्ररस्ताव झाले तर त्यासं आगीतून उठन फोपाट्यात 
पडल्यासारखे होर्णार आहे. म सलमानी धमातही अस्पृशयता आहे व म सलमान अस्पृशयाचंी प्रशरगर्णतीही 
करण्यात आलेली आहे. प्रशवाय म सलमानामंध्ये प्रशया, स नी, अहंमदी, काप्रदयानी, असे जाप्रतभेद अत्यतं 
प्रखर व एकमेकाचंा उच्छेद करू इर्वच्छर्णारे असे आहेत. म्प्हर्णून प्रतकडे जाण्यापूवीं त्यानंी या सवग पंथाचंा 
नीट अभ्यास करावा, म्प्हर्णजे प्रतकडे जाऊन पश्चाताप करण्याची पाळी त्याचं्यावर येर्णार नाही. 
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बाहेरच्या म सलमानी देशातंही लहदी म सलमानासं स्थान प्रमळर्णार नाही; ही गोष्ट देशत्याग केलेल्या 
म सलमानाचं्या चागंली पप्ररचयाची आहे. लहदी उदूगमध्ये ही देशोत्यागी लोकाचंी चप्ररते्र प्रप्रसद्ध झालेली 
आहेत. 

 
ते्हा प्रिस्ती व म सलमानी धमग स्वीकारण्याने जाप्रतभेदाचें द ःख स टेल हे म्प्हर्णरे्ण अज्ञानाचे द्योतक 

आहे. इतर धमांतील जाणतदे्वष असह्य होिार असून कहदंूतील जाणतभेद कहदंूच्या स्वाभाणवक उदार 
धोरिामुळे र्फारच सह्म िालेला आहे व सध्या तर तो नाममात्र राणहलेला आहे. 

 
अमेप्ररकन, जमगन व आप्रिकन गोऱ्या लोकातंील अस्पशृयता हा त्या प्रिस्तीधमावरील कलंक आहे 

असे त्यासं अजूनही वाटत नाही व ते लोक ती अस्पशृयता काढून टाकण्याची खटपट करीत नाहीत, तर ती 
अस्पृशयता वाढप्रवण्याची पराकाष्ठा करीत आहेत. याच्या उलट लहदंूमधील थोर थोर प ढाऱ्यासं आपल्या 
धमातील अस्पृशयता ही कलंकरूप आहे असे वाटू लागले आहे व ते तसे म्प्हर्णून ती दूर करण्यासाठी 
प्रयत्नाचंी प्रशकस्त करीत आहेत. महात्मा गाधंी, पं. मदनमोहन मालवीय वगैरे जगदं्वद्य प ढारी अस्पशृयता 
नाहीशी ्हावी म्प्हर्णून आपले जीप्रवत पर्णाला लावनू खटपट करीत आहेत. या लहदंूच्या उदारपर्णाची 
अमेप्ररकन प्रिस्त्याचं्या अन दार धोरर्णाशी त लना करावी, म्प्हर्णजे डॉ. आबंेडकरासं खात्रीने वाटेल की 
धमांतर करण्याने हप्ररजनाचंी द ःखे शतपटीने वाढर्णार आहेत. कप्ररता ज्याचंी उन्नती ्हावी असे 
डॉक्टरसाहेब इच्छीत आहेत, त्यासं तीव्रतर द ःखात लोटण्याचे पाप धमांतर करून त्यानंी करू नये. 

 
पाच कोटी हप्ररजन हे लहदू राप्रहले तरच ते अत्यंत स खात राहतील; कारर्ण त्याचं्या उन्नतीसाठी 

प्रजतके नेटाचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत, त्याच्या शताशं प्रयत्न प्रिस्ती लकवा म सलमानी धमांत होत नाहीत, 
ही गोष्ट प्रत्यक्ष प्रदसत आहे. आयते प्रमळत असलेले सहाय्य सोडून धमांतराने हप्ररजनानंा अप्रधक द ःखात 
लोटून देरे्ण हे सवगथा अयोग्य आहे. 
 
६)  ‘कहदुसमाज हा वेडसर लोकाचंा समाज आहे व कहदुधमप वेडसर लोकाचंा धमप आहे अशा वेडसर 
लोकातं राहण्याचा मािा इरादा नाही’ हे डॉ. आंबेडकरानंी प्रलप्रहलेले वाक्य त्याचं्या प्रवचारसरर्णीचे द्योतक 
आहे. 
 

ते स्वतः आतापयिंत लहदू आहेत, धमांतर करीपयिंत ते लहदूच असर्णार हे उघड आहे. जर सगळेच 
लहदू वडेसर तर त्या लहदूबरोबर डॉक्टरसाहेबही स्वतः वडेसर ठरर्णार, ही गोष्ट वरील वाक्य प्रलप्रहतेवळेी 
त्याचं्या लक्षात आली नाही हे द दैव होय. 

 
यावर आम्प्ही आजच अप्रधक प्रलप्रहण्याची इच्छा करीत नाही. पर्ण जर खरोखरच डॉक्टरसाहेबाचंा 

समज असा असेल तर लहद धमाच्या एका एका तत्त्वावर प्रवचारप्रवप्रनमय त्यानंी आमच्याशी करावा व लहद धमग 
हा वडेसर तत्त्वाचंा धमग आहे असे ठरवाव े व जर त्यानंा तसे ठरप्रवता आले तर मग त्यानंा जो धमग लहदू 
धमापेक्षा कमी वडेसर असेल त्यात त्यानंी प्रवशे करावा; त्यापूवी मात्र करू नये. 

 
आम्प्ही, लहदूधमग हा सवग धमांत अप्रधक स ज्ञाचंा धमग आहे व त्यात वडेसरपर्णा म ळीच नाही, हे प्रसद्ध 

करून देण्यास तयार आहो. 
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शक्य असेल तर त्यानंी लहदूधमाच्या एकेका प्रसद्धातंावर आपले आके्षप प्रप्रसद्ध करावे, त्याचे 
सप्रमार्ण खंडन करण्यास आमची तयारी आजच्या आज आहे. 
 
 सं. प रुषाथग. 
 (प रुषाथग, जानेवारी १९३६ पा. ६६५–६७) 
 

‘आंबेडकराचंा स्पृशय लहदंूवर आरोप’या शीषगकाखाली प्रो. शकंर लक्ष्मर्ण गोखले, एम. ए. एलबटग 
स्रीट, स्केनेक् टेडी, न्द्ययूॉकग  संस्थान, याचा लेख प रुषाथाच्या, ज लै १९३६ च्या अंकात (पा. १११८–२२) 
छापलेला आहे. डॉ. आंबेडकराचंा लहदंूवर राग अनाठायी आहे व ते आपले पूवगग्रह मोडून टीकाकारानंा 
उत्तरे देत नाहीत, अशी तिार केलेली होती. 

 
‘प रुषाथग’ माप्रसकात हे जे प्रवचार प्रदप्रशत केले गेले, त्यात सत्याची बाज कोर्णाची, हे वाचकानंा 

ठरप्रवता याव,े म्प्हर्णून संपूर्णग उतारे मी येथे प्रदले. प्रशवाय द सरा हेतू हा की ही प्रवचारसाम ग्री अभ्यासूना 
उपलब्ध ्हावी. 

 
‘हजरत णबलाल व डॉ. आबेंडकर (जणमयते शुब्बान-अल मुस्लेमीन, मंुबई नं. ३ यानंी प्रणसद् 

केलेली, माधव लप्रलटग वक्सग, नाप्रसक)’ या नावाची एक हस्तपप्रत्रका (पाने ४) नाप्रशकमध्ये १९३६ च्या 
जूनच्या स मारास वाटण्यात आली होती. अरबस्तानात णबलाल या नावाचा क रूप व काळाक ट्ट अस्पशृय 
अरब होता. त्याने इस्लामचा स्वीकार केला व तो स्पृशय झाला. प्रबलाल हे पैगंबरसाहेब व हजरत अबूबकर, 
उमर, उस्मान व अली याचं्याबरोबर एका ताटात जेवीत असत व एकाच पेल्यात पार्णी पीत असत.’ िैंद 
हेही अस्पशृय होते. इस्लामी धमग स्वीकारल्यानंतर ते स्पृशय झाले. याप्रमारे्ण माप्रहती देऊन सदर 
हस्तपप्रत्रकेत अशी जाहीर प्रवनंती केली होती की, अस्पृशयानंी इस्लाम धमग स्वीकारावा व आपल्यावरील 
अस्पृशयतेचा कलंक प सून काढावा. 

 
प्रमस प्रमल्रेड जी. रेशर या अमेप्ररकन प्रवद षींचा पप्ररचय बाबासाहेबांशी १९३५ साली झाला. त्या 

दोघाचंी मतै्री प्रदवसेंप्रदवस वाढत गेली. ती इतकी की, बाबासाहेब रेशरबाईकंडे अनेक वळेा जेवावयास 
जात असत. सदर बाईंना बाबासाहेबाचं्या प्रवद्वते्तचे आप्रर्ण करारी स्वभावाचे इतके आकषगर्ण उत्पन्न झाले की 
त्या बाबासाहेबाचं्या अस्पृशयाचं्या चळवळीत अनेक रीतीने प्रनरपेक्ष ब द्धीने सहाय्य करीत असत. त्या त्यानंा 
‘डॉक्टरसाहेब’ असे संबोधीत. 

 
बाबासाहेबाचं्या जीवनात आप्रर्ण सामाप्रजक, धार्ममक, राजकीय आप्रर्ण साप्रहर्वत्यक कामातं 

रेशरबाईंचा थोडाबह त कायगभाग होता, याबद्दलची माप्रहती मला १९३६ पासून कर्णोपकर्णी ऐकावयास 
प्रमळे. मी बाबासाहेबाचें चप्ररत्र प्रलहावयास १९५० साली स रवात केली, ते्हापासून या बाईंशी संपकग  
करण्यासाठी प्रयत्न करीत होतो. पर्ण त्या १९४७ सालीच म ंबई सोडून अमेप्ररकेस गेल्या होत्या. ते्हा मी 
त्याचंा अमेप्ररकेतील पत्ता प्रमळप्रवण्याचा प्रयत्न केला. १९५९ मध्ये स रू झालेल्या ‘मूक नायक’ चे संपादक 
श्री. रमेश काबंळे यानंी मला W. D. C. S. of the Methodist Church अग्रीपाडा येथे नेऊन प्रमस. जी. 
क्लायनर याचंी भेट घडवनू आर्णली व मला रेशरबाईंचा पत्ता प्रदला. मी रेशरबाईंना पत्र व पप्रहल्या खंडाची 
(प्रप्रसद्धी १९५३) प्रत पाठप्रवली. त्याचें उत्तर मला लागलीच २०–१२–५७ ला प्रमळाले. त्यातं त्यानंी 
प्रलप्रहले होते :– डॉ. आंबेडकर हे लहद स्थातील एक थोर प रुष होऊन गेले. त्याचं्या चप्ररत्रलेखनास मला 
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जेवढी माप्रहती कळवता येईल तेवढी मी कळवीन. कारर्ण त्याचं्यासबंंधीची माप्रहती असलेली फाईल मी 
तयार करून ठेवलेली आहे. मराठीतून त्याचें चप्ररत्र प्रलप्रहले गेले हे ठीक आहे. परंत  त्यानंी अस्पृशयाचं्या 
सवांगीर्ण प्रगतीसाठी प्रकती प्रजवापाड प्रयत्न केले याची साद्यंत माप्रहती सवग जगाला ्हावी म्हिून तुम्ही 
त्याचें चणरत्र इगं्रजीत णलहाच, असे मी स चप्रवते. मी त्याचं्याबद्दलची माप्रहती १९५८ च्या स रवातीलाच 
पाठवीन. 

 
सदर पत्र मी खाली देत आहे :– 

 
‘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 a 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, 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 with his story. 
 
Do try to write a book in English about him so that the world may know of him and his 

brave struggle. 
 
 Sincerely 
 sd / Mildred. G. Dresher. 
 

त्या १९५८ च्या स रवातीस लहद स्थानात येण्याची पप्ररर्वस्थती प्रनमार्ण झाली व मला द्यावयाची 
माप्रहती समक्ष देण्याचे त्यानंी ठरप्रवले. पर्ण त्या १९५९ च्या माचगमध्ये म ंबईस आल्या, आप्रर्ण १७ एप्रप्रलला 
सकाळी ९–४५ ला माझ्या घरासमोर दत्त म्प्हर्णून उभ्या राप्रहल्या. माझ्या आश्चयाला पारावार राप्रहला नाही. 
कारर्ण आगाऊ काहीच न कळप्रवता त्या माझे घर शोधीत लहदू कॉलनीत राजगृहातून माझ्या घराचे प्रठकार्ण 
प्रमळवनू आल्या होत्या. बरोबर क्लायनरबाईही होत्या. त्यानंी मला १८ तारखेस सकाळी ९ वाजता 
आग्रीपाड्यातील प्रमशनमध्ये बोलाप्रवले. ९ ते १२ वाजेपयिंत त्यानंी मला सवग म द्यावंर माप्रहती प्रदली. काही 
म द्यावंरील माप्रहती त्यानंी स्वहस्ते प्रलहून प्रदली. 

 
प्रम. माईल्स आर.रेशर हे त्याचें वडील, माता प्रमसेस प्रमन्हा एन्. रेशर प्रमस प्रमल्रेडबईंचा जन्द्म 

४–१०–१८८८ ला जोन्द्स (प्रमप्रचगन राज्य) शहरात झाला. त्याचें प्रशक्षर्ण वसे्टनग कॉलेज, य प्रन्हर्मसटी 
ऑफ प्रमप्रचगन, अमेप्ररका येथे झाले. प्रनरप्रनराळ्या प्रवषयातं एम्. ए. झाल्यावर १० वष ेत्यानंी प्रशप्रक्षकेचे काम 
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केले. त्या मेथॉप्रडस्ट चचगतफे नागपूर येथे समाजसेवा करण्याच्या हेतूने अमेप्ररकेहून १९२० च्या एप्रप्रलमध्ये 
लहद स्थानात आल्या. त्याचंी नेमर्णूक नागपूरला झाली. तेथे त्यानंी ‘मेकोसा बाग नॉमगल स्कूल’ हे स रू केले 
व नावारूपाला आर्णले. त्याचंी बदली म ंबईस १९३५ साली झाली. ते्हापासून १९४७ पयिंत त्या आग्रीपाडा 
प्रमशन सेंटरच्या प्रम ख म्प्हर्णनू काम करीत होत्या. १९४७ ला सेवाप्रनवृत्त होऊन त्या मायदेशी परत गेल्या. 

 
बाबासाहेबानंी १६–१०–३५ ला येवले येथील पप्ररषदेत धमांतराची घोषर्णा केली, ते्हापासून 

त्यानंी स रू केलेल्या धमांतराच्या चळवळीला बराच जोर आला. अस्पशृयानंा आपल्या धमात आर्णण्यासाठी 
म सलमान, प्रिश्चन, शीख, वगैरे धमाप्रधकारी व प ढारी याचें प्रयत्न चालू होते. अस्पृशयानंी प्रिस्ती धमाचा 
स्वीकार करावा, यासाठी अनेक प्रिस्ती प ढारी लहद स्थानात व बाहेर प्रयत्न करीत होते. त्यातं डॉ. हेन्री 
प्रहट् िेन हे धमांतराच्या चळवळीचे प्रनरीक्षर्ण करण्यासाठी अमेप्ररकेहून १९३५ च्या नो्हेंबरमध्ये आलेले 
होते. त्यानंी वध्याला जाऊन गाधंींजी बरोबर या चळवळीबद्दल चचा केली. अस्पृशयानंी प्रिस्ती धमग 
स्वीकारला तर अस्पशृयाचंी सवांगीर्ण उन्नती करण्याचे प्रयत्न प्रिस्ती देश करतील व त्याबद्दल भारताला व 
लहदूना वाईट वाटण्याचे कारर्ण नाही; असा पक्ष (मनोदय) डॉ. िेन यानंी गाधंीजींच्याप ढे माडंला व त्याला 
त्याचंा पालठबा अप्रत्यक्षपरे्ण माप्रगतला. पर्ण गाधंीजींनी तसे करण्याचे साफ नाकारले. ख द्द अस्पशृय लोक 
प्रिस्ती धमाचा स्वीकार स्वख षीने करीत असतील तर त्यानंा कोर्णताही अडथळा आर्णण्याचा हक्क नाही. 
परंत  अस्पृशयानंी धमांतर करू नये, लहद धमात राहूनच आपल्या हक्कासंाठी झगडत रहाव,े असे गाधंीजींनी 
मत प्रदर्मशत केले. त्यानंतर डॉ. िेन म बंईस बाबासाहेबानंा भेटण्यास आले. ते आग्रीपाडा प्रमशनमध्ये 
उतरले होते. प्रमस रेशरबाईंनी बाबासाहेबाचंी भेट घेऊन त्यानंा आपल्याकडे, १९३५ च्या प्रडसेंबरमध्ये 
चहाचे आमंत्रर्ण प्रदले. त्यावळेी डॉ. िेन व बाबासाहेब याचंी धमांतराबद्दल व प्रनरप्रनराळ्या धमाबद्दल जी 
चचा झाली, तीत बाबासाहेबाचं्या प्रकाड पापं्रडत्याचे प्रदशगन झाले. डॉ. िेन अक्षरशः प्रदपून गेले आप्रर्ण 
रेशरबाई र्वस्तप्रमत झाल्या. बाबासाहेबानंी प्रिस्तीधमग स्वीकारावा अशी जी त्याचंी इच्छा होती ती सफल 
होईल, असे मात्र बाबासाहेबाचंी चचा ऐकून, त्यानंा वाटले नाही. मात्र ते्हापासून रेशरबाईंनी 
साहेबाचं्याकडे आपले येरे्ण जारे्ण चालू ठेवले व साहेबही त्याचं्याकडे वळेोवळेी चहाला, जेवायला व इतर 
कामाकंरता जाऊ लागले. कधीकधी श्री. भाप्रटना हेही तेथे साहेबाच्या बोलण्यावरून येत. ते 
साहेबाचं्याबरोबर कोलंप्रबया य प्रन्हर्मसटीत होते (१९१३ ते १९१६). तेथे याचं्या गप्पाष्टकानंा मोठा रंग चढे. 
१९३८ सालात रेशरबाईंचा व साहेबाचंा इतका धप्रनष्ट सबंंध आला की, ते रेशरबाईंना हक्काने जेवर्ण तयार 
करावयास लावीत असत. याबद्दलची एक साहेबाचंी प्रचठ ठी रेशरबाईंनी मला दाखप्रवली. ती अशी :– 
 

‘High Court Library, Bombay, 
Dear Miss D. 
 

Will be on my legs in a moment, dinner at your place would suit me better. 
 
 yours, 
 s/d B. R. A. 2-12-38’ 
 

याच स मारास म ंबई प्रातंातील प्रिस्ती लोकाचंी वार्मषक पप्ररषद (Bombay Christian Annual 
Conference of the Methodist Church) प ण्यात भरप्रवण्याचे ठरप्रवले होते. सदर पप्ररषदेत साहेबानंी 
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भाषर्ण कराव,े म्प्हर्णून त्यानंा संयोजकातफे रेशरबाईनंी आमंत्रर्ण देऊन प्रवनंती केली. ते्हा रेशरबाईंना. 
साहेबानंी खालील उत्तर पाठप्रवले :– 
 
‘Bhimrao R. Ambedkar Rajagraha, 
M. A., Ph. D., D. Sc., Barrister at-law Dadar, 
 Bombay 14. 
 15-12-38 
 
Dear Miss Dreseher, 
 

Thank you for your letter. I am hoping to come to Poona, on the 17th Saturday. But I 
feel that things may turn out in such a way that I shall have to be in Bombay for the week-end. 
There is a very big appeal which has been entrusted to me yesterday. If it does not come for 
hearing on Monday next I shall be free to come. But if does, then I am afraid I shall have to 
remain here to instruct. I shall be very sorry, if I am detained. I am trying to get it postponed. 
But the pleader instructing me is not willing. He says the parties have come here and wish to 
have the matter disposed of before the H. C. closed for vacation. However I am still trying. 

 
If I come, I will come on Saturday by the morning express which reaches Poona about 

11-45 
 
Wishing the conference every success, I am yours sincerely. 

 
sd/B. R. Ambedkar’ 

 
या चप्ररत्रगं्रथाचे काही भाग प्रप्रसद्ध करर्णारे, डॉ. आंबेडकर एज्य केशन सोसायटीचे काही कायगकते 

यानंा आप्रर्ण मला १९६३ च्या मे मध्ये रेशरबाईनंा प न्द्हा भेटण्याचा योग आला. ते्हा त्यानंी आमचे 
आदराप्रतथ्य करून दोन फोटोही घेतले व आमच्याशी चचा केली. यावळेी त्या शापं्रतप्रमशनच्या प्रम ख होत्या 
व लगेच खाटमाडूंला जार्णार होत्या. त्यावळेी त्या ७५ वषांच्या असताना एखाद्या २५ वषीय तरुर्णीच्या 
उत्साहाने वावरत होत्या. माझ्याकडून त्यानंी प्रमस झेप्रलएट (अस्पृशय चळवळीचा अभ्यास करर्णाऱ्या) याचंा 
पत्ता घेतला. प ढे त्याचंी भेग न्द्यूय्रॉकग  येथे झाली. 
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खंड सहावा 
 

पणरणशष्ट 
 

CASTE 
AND 

CONVERSION 
 

DR. B. R. AMBEDKAR 
 

The instinct of self-preservation is responsible for the present upheaval in the Hindu 
Community. There was time when the elite of the society had no fear about its preservation. 
Their argument, Was that the Hindu community was one of the oldest communities that had 
withstood the onslaught of many adverse forces and therefore there must be some native 
strength and stamina in its culture aud civilization as to make it survive. They were therefore 
firm in their belief that their community was destined ever to survive. Recent events seem to 
have shaken this belief. In the Hindu - Muslim riots that have taken place all over the country 
in recent times it has been found that a small band of Muslims can beat the Hindus and beat 
them badly. The elite of the Hindus are therefore reflecting afresh upon the question whether 
such a kind of survival in the struggle for existence is of any value. The proud Hindu who 
always harped upon the fact of survival as a proof of his fitness to survive never stopped to 
think that survival was of many types and not all are of equal value. One can survive by 
marching against the enemy and conquering him. Or one can survive by beating a retreat and 
hiding oneself in a position of safety. In either case there would be survival. But certainly the 
value of the two survivals is measures apart. What is important is not the fact of survival but 
the plane of survival. Survive the Hindus may, but whether as free men or slaves is the issue. 
But the matter seems so hopeless that granting that they manage to survive as slaves it does 
not seem to be altogether certain that they can survive as Hindus. For they are not only 
beaten by the Muslims in the physical struggle but they seem also to be beaten in the cultural 
Struggle. There is in recent days a regular campaign condcuted vigorously by the Muslims for 
the spread of Islamic culture and by their conversion movement, it is alleged, they have made 
vast additions to their numerical strength by winning over members of the Hindu faith. 
Fortunately for the Muslims there is a large mass of non-descript population unmbering about 
seven crores which is classed as Hindus but which has no particular affinity to the Hindu faith 
and whose position is made so intolerable by that faith that they can be easily induced to 
embrace Islam. Some of these are going over to Islam and yet more may go. 
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This is sufficient to cause alarm among the elite of the Hindus. If with a superiority of 
numbers the Hindus are unable to face the Muslims what would be their fate if their following 
was depleted by conversions to Islam! The Hindus feel that they must save their people from 
being lost to them and their culture. Here in lies the origin of the Shuddhi Movement or the 
movement to reclaim people to the Hindu faith. 

 
Some people of the orthodox type are opposed to this movement on the ground that 

Hindu religion was never a proselytizing religion and that a Hindu must be so by birth. There is 
something to be said in favour of this view. From the commencement of time to which 
memory or tradition can reach back proseltism has never been the practising creed of the 
Hindu faith. Professor Max Muller, the great German Savant and Oriental scholar in an 
address delivered by him in the nave of Westminister Abbey on the 3rd of December 1873, 
Day of Intercession for Missions, emphatically declared that the Hindu Religion was a non-
missionary religion. The orthodoxy which refuses to believe in expediency may therefore feel 
well grounded in its opposition to Shudhi, as a practice directly opposed to the most 
fundamental tenets of the Hindu faith. But there are other authorities of equally good repute to 
support the promoters of the Shudhi movement, for it is their opinion that the Hindu Religion 
has been and can be a missionary religion. Prof. Jolly, in an article. “DIE AUSBREITUNG DER 
INDISCHEN KULTUR”. gives a graphic description of the means and methods adopted by 
the ancient Hindu Rulers and Priests to spread the Hindu religion among the aborigines of the 
country. The late Sir Alfred Lyall who wrote in reply to Prof. Max Muller also sought to prove 
that the Hindu religion was a missionary religion. The probability of the case seems to be 
definitely in favour of Jolly and Lyall. For unless we suppose that the Hindu religion did in 
some degree do the work of proselytization it is not possible to account for its spread over a 
vast continent, inhabited by diverse races which were in possession of a distinct culture of 
their own. Besides, the prevalance of certain YAJNAS and YAGAS cannot be explained 
except on the hypothesis that there were ceremonies for the Shudhi of the Vrataya. We may 
therefore safely conclude that in ancient times the Hindu religion was a missionary religion. 
But that owing to some reason it ceased to be so long back in its historical course. 

 
The question that I wish to consider is why did the Hindu religion cease to be a 

missionary religion. There may be various explanations for this, and I propose to offer my own 
explanation for what it is worth. Aristotle had said that man is a social being. Whatever be the 
cogency of the reasons of Aristotle in support of his statement, this much is true that it is 
impossible for any one to begin life as an individualist in the sense of radically separating 
himself from his social fellows. The social bond is established and rooted in the very growth of 
self-con-sciousness. Each individual’s apprehension of his own personal self and its interests 
involves the recognition of others and their interests; and his pursuit of one type of purposes, 
generous or selfish, is in so far the pursuit of the other also. The social relation is in all cases 
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intrinsic to the life, interests, and purposes of the individual; he feels and apprehends the 
vitality of social relations in all the situations of his life. In short, life without society is no more 
possible for him than it is for a fish out of Water. 

 
Given this fact it follows that before a society can make converts it must see to it that 

its constitution provides for aliens being made its members and allowed to participate in its 
social life. It must be used to make no difference between individuals born in it and individuals 
brought into it. It must be open to receive him in the one case as in the other and allow him to 
enter into its life and thus make it possible for him to live and thrive as a member of that 
society. If there is no such provision on conversion of an alien, the question would at once 
arise where to place the convert. If there is no place for the convert, there can be no invitation 
for conversion nor can there be an acceptance of it. 

 
Is there any place in the Hindu society for a convert to the Hindu faith? Now the 

organization of the Hindu society is characterized by the existence of castes. Each caste is 
endogamous and lives by antogeny. In other Words it only allows individuals born in it to its 
membership and does not allow any one from outside being brought into it. The Hindu 
Society being a federation of castes and each caste being self-enclosed there is no place for 
the convert, for no caste will admit him. The answer to the question why the Hindu Religion 
ceased to be a missionary religion is to be found in the fact that it developed the caste 
system. Caste is incompatible with conversion. So long as mass conversion was possible the 
Hindu Society could convert, for the converts were large enough to form a new caste which 
could provide the elemeints of a social life from among themselves. But when mass 
conversions were no more and only individual converts could be had, the Hindu Religion had 
necessarily to cease to be missionary for its social organization could make no room for the 
incoming convert. 

 
I have not propounded this question as to why the Hindu Religion ceased to be 

missionary simply to find an opportunity for obtaining credit for originality of thought by 
offering a novel explanation. I have propounded the question and given an answer to in 
because I feel that both have a very important bearing upon the Shudhi movement. Much as I 
sympathise with the promoters of that movement, I must say that they have not analysed the 
difficulties in the way of the success of their movement. The motive behind the Sudhi 
movement is to increase the strength of the Hindu Society by increasing its numbers. Now a 
society is strong not because its numbers are great but because it is solid in its mass. 
Instances are not wanting where a solid organized band of fanatics have routed a large army 
of disorganised crusaders. Even in the Hindu Muslim riots it has been proved that the Hindus 
are beaten not only where they are weak in numbers, but they are beaten by the Muslims 
even where the Hindus preponderate. The case of Moplahs is in point. This alone ought to 
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show that the Hindus suffer not from want of numbers but from want of solidarity. To increase 
solidarity of the Hindu Society one must tackle the forces which have brought about its 
disintegration. My fear is that mere Shudhi, instead of integrating the Hindu Society, will 
cause greater disintegration and will annoy the Muslim community without any gain to the 
Hindus. In a society composed of casts shudhi brings in a person who can find no home and 
who is therefore bound to lead an isolated and separate existence with no attachment or 
loyalty to any one in particular. Even if shudhi were to bring into the Hindu fold a mass like the 
Malkana catch of Shradhanand, it will only add one more caste to the existing number. Now 
the greater the castes the greater the isolation and the greater the weakness of the Hindu 
society. If the Hindu society desires to survive, it must think not of adding to its numbers but 
increasing its solidarity and that means the abolition of caste. The abolition of castes is the 
real Sanghatan of the Hindus and when Sanghatan is achieved by the abolishing of castes, 
shudhi will be necessary and if practised will be gainful of real strength. With the castes in 
existence, it is impossible and if practised, would be harmful to the real Sanghatan and 
solidarity of the Hindus. But somehow the most revolutionary and ardent reformer of the 
Hindu Society shies at the idea of abolition of the caste and advocates such puerile measures 
as the reconversion of the convrted Hindu, the ehanging of the diet and the starting of 
Akhadas. Someday it will dawn upon the Hindus that they cannot save their society and also 
preserve their caste. It is to be hoped that that day is not far off. 
 
(From Telagu Samachar— 
Sankranti special issue, Jan. 1925) 



 
अनुक्रमणिका 
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डॉ. भीमराव रामजी आबेंडकर चणरत्र 
 

खंड सातवा 
 

प्रकरि १ ले 
 

स्वतंत्र मजूर–पक्ष 
 

१९३५ च्या कायद्यान्द्वये लहद स्थानात नवीन कायदे मंडळाच्या प्रनवडर्ण का १९३७ च्या जानेवारीत 
होण्याची प्रचन्द्हे प्रदसू लागली. ते्हा या प्रनवडर्ण का अस्पृशयाचं्या वतीने कशा लढवा्या? हा एक 
साहेबाचं्याप ढे प्रशन होता. १९२४ ते १९३५ च्या दरम्प्यान साहेबानंी अस्पशृयाचं्या सवांगीर्ण प्रगतीसाठी जी 
चळवळ चालप्रवली ती बप्रहष्ट्कृत प्रहतकाप्ररर्णी सभेच्या माफग त. १९३० ते १९३५ च्या काळात काँगे्रस, 
लहद महासभा वगैरे मातब्बर राजकीय पक्षानंी साऱ्या लहद स्थानच्या प ढारीपर्णाचे नेतृत्व आपल्याकडे 
घेण्यासाठी जो अश्वमेध स रू केला त्यात या पक्षाचं्या अश्वाचंा लगाम साहेबानंी पकडून ते अश्व अस्पृशयाचं्या 
राजकीय के्षत्रातून दूर उभे केले व अस्पशृयाचें स्वतंत्र राजकीय अर्वस्तत्व या पक्षाचं्या अश्वमेधाच्या यज्ञात 
पडू प्रदले नाही. लंडन येथील वत गळ पप्ररषदेत आप्रर्ण प रे्ण कराराच्या वळेी प्रार्णपर्णाने लढा देऊन साहेबानंी 
अस्पृशयाचें स्वतंत्र राजकीय अर्वस्तत्व व हक्क प्रमळप्रवले. या राजकीय हक्काचंा उपयोग अस्पृशयाचं्या सवांगीर्ण 
प्रगतीसाठी करण्यासाठी त्यानंी प्रवस्तृत भपू्रमका तयार करण्याचे ठरप्रवले. अस्पृशयासंाठी राजकीय पक्ष 
स्थापावा व त्यातफें  अस्पशृयानंा जे १९३५ च्या कायद्याने राजकीय हक्क प्रदलेले आहेत त्याचंा भरपूर फायदा 
घेऊन अस्पशृयातं जादा राजकीय आकाकं्षा उत्पन्न करा्यात, असे प्रवचार प्रनवडर्ण का जसजशा जवळ 
आल्या तसतसे बाबासाहेबाचं्या मनात घोळू लागले. या बाबतीत सहकाऱ्याशंी प्रवचार प्रवप्रनमय करता त्यानंा 
असे वाटू लागले की १९३५ च्या कायद्यान्द्वये जे राजकीय हक्क प्रमळालेत ते तर त्यानंा प्रमळप्रवता येतीलच, 
पर्ण स्पृशय लोकाकंप्ररता जे राजकीय हक्क प्रमळालेत त्यानंा मताचंा पालठबा देऊन इतर उमेदवारही आपर्ण 
प्रनवडून देऊ शकू. हे प्रवचार मनात येताच साहेबानंी राजकीय पक्ष जातीय पायावर न उभारण्याचे ठरप्रवले. 
आतापयिंत अस्पशृयाचंा लढा मयाप्रदत स्वरूपाचा होता. त्याला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त ्हाव े म्प्हर्णून त्यानंी 
कामगार शतकरी याचं्या लढ्ाशंी अस्पृशयाचंा लढा सलंग्न करण्याचे ठरप्रवले. त्यासाठी अप्रखल भारतीय 
स्वरूपाचा राजकीय पक्ष प्रस्थाप्रपत करण्याचे त्यानंी ठरप्रवले. पक्षाची घटना आप्रर्ण त्याचे ध्येय व कायगिम 
त्यानंी ठरप्रवले, ते इंग्लंडमधील प्रिप्रटश लेबर पाटीचा आदशग प ढे ठेवनू. वत गळ पप्ररषदेच्या प्रनप्रमत्ताने 
बाबासाहेबानंा लंडनला पाच वळेा जाव ेलागले व तेथे प्रत्येक वळेेला काही मप्रहने राहाव ेलागले. ते्हा 
त्यानंा मजूर पक्षाचे प ढारी, पदाप्रधकारी व कायगकतें याचं्याशी पप्ररचय करून घेण्याची व चचा करण्याची 
संधी प्रमळालेली होती. त्यावळेी त्यांनी प्रिप्रटश मजूर पक्षाची घटना, कायगिम वगैरे संबंधीचे वाङमय 
अभ्यासलेले होते. त्यातूनच त्यानंी आपल्या पक्षाची घटना, कायगिम व ध्येय ही ठरप्रवली. बाबासाहेबानंी 
नवीन पक्षाचे ‘Independent Labour Party’ स्वतंत्र मजूर पक्ष असे नामाप्रभधान केले. 
 

भारताच्या राजकारर्णात १८८५ पासून काँगे्रस ही राजकीय संस्था चळवळी करीत आली. प्रतच्यात 
१९०० ते १९०८ च्या दरम्प्यान मवाळ आप्रर्ण जहाल गट उत्पन्न झाले. १९०४ ते १९०८ या काळातं 
दहशतवादी तरुर्णाचें सशस्त्र िापं्रतवादी गट उत्पन्न झाले. ते बंगाल प्रातंात, पंजाबात आप्रर्ण महाराष्ट्रात 
अन िमे य गातंर गट, अन शीलन गट आप्रर्ण अप्रभनव भारत गट म्प्हर्णून काम करू लागले १९२० ते १९३० 



 
अनुक्रमणिका 

च्या काळातील काँगे्रसच्या चळवळीतील सारे प ढारी आप्रर्ण कायगिम, याचं्याबद्दल स प्रशप्रक्षत तरुर्ण प्रपढीला 
(काँगे्रसमधील) फारसे आकषगर्ण वाटेना. समाजवाद व साम्प्यवाद याचें आकषगर्ण त्यानंा जास्त वाटू लागले 
व दोन्द्ही वादाचंा सखोल अभ्यास केला. १९३० ते १९३५ च्या दरम्प्यात जे तरुर्ण त रंुगात होते त्यानंा या 
वादावंर वाचन, वादप्रववाद व प्रववचेन करण्यास भरपूर वळे प्रमळाला. त्यानंी १९३४ साली काँगे्रसातंगगत 
समाजवादी (काँगे्रस सोशाप्रलस्ट पाटी) पक्ष काढला. दहशतवाद्यानंी साम्प्यवाद स्वीकारला. १९२६–२७ 
सालात कम्प्य प्रनस्ट पाटी अर्वस्तत्वात आलीच होती तीत ते गेले. त्याचं्यातील काहीजर्णातं मतभेद उत्पन्न 
झाले. त्यानंी प्रर्होल्य शनरी कम्प्य प्रनस्ट पाटी ऑफ इपं्रडया, बोल्शरे्व्हक पाटी ऑफ इंप्रडया, सोप्रशयाप्रलस्ट 
प्ररपर्वब्लकन पाटी, बोल्शरे्व्हक पाटीं, सोप्रशयाप्रलस्ट य प्रनटी सेंटर, बोल्शरे्व्हक मजदूर पाटी ऑफ इपं्रडया, 
प्रर्होल्य शनरी वकग सग पाटी, देशसेवक पाटी, प्रबहार प्रकसान सभा, वकग सग अॅन्द्ड पेझटंस पाटीं, वकग सग अॅन्द्ड 
पेझंट्स लीग, प्रकसान मजदूर पाटीं, कृषीकर लोक पाटीं इत्यादी नव ेपक्ष १९३४ च्या नंतर काढले. १९३९ 
मध्ये स भाषबाबूनंी काँगे्रसच्या बाहेर पडून फॉरवडग ब्लॉक नावाचा पक्ष काढला. यात मार्वक्सगस्ट 
प्रवचारसरर्णीचे लोक जास्त होते. (Party Politics In India - Myron Weiner) एवढ्ा प्रचंड संख्येच्या 
राजकीय पक्षातं बाबासाहेबानंी आपल्या पक्षाची भर टाकली. पक्षाचा जाहीरनामा व कायगिम तयार 
करण्यासाठी साहेब बैठक मारून बसले व तो त्यानंी तीन–चार प्रदवसात तयार केला. पक्षाची घटना व 
ध्येय ठरप्रवताना त्यानंी इंग्लंडच्या लेबर पाटींला नजरसमोर ठेवलेले होते. इगं्लंडची लेबर पाटीं मंगळवार 
२७ फेि वारी १९०० रोजी मेमोप्ररयल हॉल, फॅप्ररग्डन स्रीट, लंडन येथील ५,६८,००० कामगाराचं्या ६५ रेड 
य प्रनयन्द्सच्या १२९ प्रप्रतप्रनधींच्या सभेत प्रनमार्ण करण्यात आली. मज राचं्या प्रशनानंा यापूवी इंग्लंडच्या 
राजकारर्णात प्राधान्द्य प्रमळवनू देण्यात केर हाडी यानंी आपले सहकारी जॉन बनगस, बेन प्रटलेट, प्रवलथॉनग, 
जेम्प्स सेक्स्टन इत्यादींच्या, सहकायाने खार्ण मजूराचें प्रशन धसास लावले. कारर्ण हे सवगजर्ण खार्णींत काम 
करर्णार लोक होते. केर हाडी हा पालगमेंटमध्ये मज रातंफें  प्रनवडून आला. जॉन बनगस हा प्रलबरल 
ग्हनगमेंटचा १९७५ मध्ये पप्रहला मजूर–मंत्री म्प्हर्णून घेण्यात आला. या पक्षाला रॅम्प्से मकॅ्डोनाल्ड, प्रफप्रलप 
स्नोडन वगैरे लोक प ढे प्रमळाले. या पक्षात प्रस्त्रयाही कायगकत्यां होत्या. मागारेट बाँडप्रफल्ड ही या पक्षाची 
कायगकती १९३० सालात मंत्री झाली. 
 

गप्ररबी व श्रीमंती याचं्यावर प्रचप्रकत्सक ब द्धीने प्रवचार करर्णारे तरुर्ण १८५० नंतर इंग्लंडमध्ये प ढे 
येऊ लागले. त्यानंी १८७९ मध्ये फेप्रबयन सोसायटी स्थापन केली. हे प्रचप्रकत्सक लोक आपले लहान–मोठे 
गं्रथ या संस्थेतफे प्रप्रसद्ध करून गप्ररबीचा नायनाट केला पाप्रहजे, नाहीतर इगं्लंडमध्ये िें च िापं्रतप्रमारे्ण 
रक्तपात होईल अशी मते जनतेप ढे माडूं लागले. या लोकातं रॉबटग ब्लॅंच, फोडग, जॉजग, बनाडग शॉ, प्रसडने 
वबे, बीप्ररस वबे, अॅंनी वझेटं, हॅंवलॉक एप्रलस, रॅम्प्से मेक्डोनल्ड वगैरे लोक होते. त्याचंा केर हाडी व लेबर 
पाटी यानंा जोराचा पालठबा होता 
 

हा मजूर–पक्ष म्प्हर्णजे केर हाडीचा इंप्रडपेडंट लेबर पाटी व इतर कामगाराचें पक्ष याचंा झालेला 
(१९००) सपं्रमश्र पक्ष होय. यात अनेक लोकाचें हेवदेाव ेअसत. पर्ण ते पक्षात फूट पडू देत नसत. मकॅ्डोनल्ड 
व वबे याचें जमत नसे व या दोघाचें इतराशंी जमत नसे. हेंडरसन हा सवांचा द वा होता. याने मकॅ्डोनल्ड व 
वबे यानंा एकत्र करून सोशाप्रलस्ट पाटी १९१८ च्या फेि वारीत जन्द्मास घातली. तर म ख्य पक्ष जो कामगार 
पक्ष तो अर्वस्तत्वात होताच व त्याचं्यातफेच मज राचें सवग प्रशन हाताळले जात होते. हा पक्ष इंग्लंडमध्ये १९२४ 
आप्रर्ण १९२९ साली सत्तारूढ झाला. शवेटी १९४५ भध्ये सत्तारूढ होऊन याच पक्षाने लहद स्थानास स्वातंत्र्य 
१९४७ साली प्रदले. (Fifty Years March-The Rise of the Labour party by Francis Williams) 
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THE HUNGRY HEARTH-A ROMANTIC BIOGRAPHY OF JAMES KEIR HARDIE BY JOHAN 
COCKBURN [1956] 

 
या गं्रथात प्रम. हाडी याचें चप्ररत्र आप्रर्ण मजूर पक्षाचा इप्रतहास प्रदलेला आहे. प्रवसा्या शतकाच्या 

स रवातीस साम्राज्याचा प्रवस्तार अप्रखल जगावर पसरला होता व त्याम ळे ‘प्रिप्रटश साम्राज्यावर सूयग कधीच 
मावळत नाही” असे काहीसे दपाने व काही अंशी अप्रभमानाने भरलेले उद्गार काढण्यात येत असत. त्या 
साम्राज्याची राज्यसूते्र इंग्लंडच्या कामगार पक्षाने १९२५ च्या स मारास प्रथम हाती घेतली आप्रर्ण त्यानंतर 
१९४५ ला द सऱ्यादंा घेतली व भारताला संपूर्णग स्वातंत्र्य १९४७ ला प्रदले. त्या कामगार पक्षाचा आद्यजनक 
जेम्प्स कीर हडी हा डे्ही हाडी व मेरी हाडी या स्कॉप्रटश दापंत्याचा पप्रहला म लगा. डे्ही हा ग्लासगो येथे 
कोळशाच्या खार्णी व डॉक याडग येथील कामगार होता. तो मालवाहू बोटीवरही मजूर म्प्हर्णून काम करीत 
असे. गप्रलच्छ आप्रर्ण घारे्णरड्या वस्तीत हे क ट ंब दैन्द्यावस्थेत जीवन कंठीत असता कामगार - अपघात 
झाल्याम ळे डे्ही याला सहा मप्रहने औषधोपचाराप्रशवाय त्या घारे्णरड्या वस्तीत अथंरुर्णावर पडून रहाव े
लागले. क ट ंबाला एक वळेचे तरी अल्प जेवर्ण प्रमळाव े म्प्हर्णून जेमीला (जेम्प्स) एका भटारखान्द्यात व 
कारखान्द्यात वयाच्या सात्या वषी काम धराव ेलागले. त्यानंतर तो नव्या वषी कोळशाच्या खार्णीत काम 
करू लागला. वयाच्या पंधरा्या वषी तो रात्रीच्या शाळेत प्रशकू लागला. वयाच्या सात्या वषापासून 
बावीसा्या वषापयिंत तो दररोज १२ ते १४ तास काम करी. खार्णींतील मज राचें जीवन स धारण्यासाठी 
आपर्ण काहीतरी केले पाप्रहजे, हा प्रकाश त्याच्या डोक्यात पडला. प्रनरप्रनराळे धार्ममक पंथ, िान्द्स, रप्रशया, 
जमगनी व बलेप्रजयम येथील िापं्रतकारक प्रवचाराचें लखन याचंी लहान प स्तके आप्रर्ण मोठे गं्रथ वाचनू, कालग  
माक्सग, िेडप्ररक एंगेल्स, लेप्रनन याचं्या प्रवचाराचंा हाडीच्या मनावर पगडा बसला. रप्रशयाच्या सरदार 
घराण्यातील महािापं्रतकारक लेखक व प्रचारक प्रप्रन्द्स िोपॉटप्रकन याचं्याही प्रवचारानंी त्याला घेरले होते. 
पर्ण तो दप्ररद्री मजूरातं वाढलेला असल्याम ळे आप्रर्ण दप्ररद्री लोकातं धमाचा व भर्वक्तभावनेचा खोलवर 
पप्ररर्णाम झालेला असल्याम ळे, त्याचा प्रिस्ती धमाकडे फार ओढा होता. त्याम ळे त्याने समाजवादाचा 
स्वीकार जरी केला तरी त्याला तो प्रिस्ती समाजवादाचे स्वरूप देऊन तो त्याचा खार्णी मज रातं प्रचार करू 
लागला. फेप्रबयन सोसायटीतील प्रफलीप स्नोडन, बनाडग शॉ, प्रसडने वबे (लॉडग पासफील्ड) व त्याचंी पत्नी 
बीॲप्ररस वबे इत्याप्रदकाचं्या संसगाम ळे त्याची दृष्टी प्रवशाल होत गेली. त्याने खार्णी मज राचं्या यपू्रनयन्द्स 
स्थापन केल्या व त्यातंफे अनेक संप यशस्वी करून मज राचं्या पगारात वाढ, राहावयाच्या घरातं स धारर्णा 
वगैरे स धारर्णा घडवनू आर्णल्या व कामगाराचें अत्यंत हीन दजाचे जीवन स खावह केले. 
 

त्याने प्रथम प्रिश्चन सोशाप्रलस्ट पाटी स्थापन केली व त्यानंतर स्कॉप्रटश लेबर पाटी स्थापन केली. 
“मायनर” हे पाप्रक्षक स रू केले व नंतर त्याचे रूपातंर “लीडर” या नावात केले १८८७ च्या मे मप्रहन्द्यात 
स्कॉप्रटश पालगमेंटरी लेबर पाटी स्थापन केली. १८९३ मध्ये प्रतचे रूपातंर इंप्रडपेंडट लेबर पाटींत (स्वतंत्र 
मजूर पक्ष) करण्यात आले. (पा. १४०–४४) या पक्षातफे प ंजीपती व गतान गप्रतत्वाला प्रचकटून राहार्णारा 
मध्यम वगग याचंी राजकीय, धार्ममक, आर्मथक व सासं्कृप्रतक के्षत्रातंील दादाप्रगरी नष्ट केली, तरच कामगार व 
मजूर वगाला त्या के्षत्रातं प्रवशे प्रमळेल, अशी प्रवचारसरर्णी तो या पक्षातफे आपले वतगमानपत्र व इतर 
वतगमानपते्र आप्रर्ण सभा व पप्ररषदा यातूंन प्रसृत करू लागला. कामगार आप्रर्ण मजूर यानंा संघप्रटत 
करण्यासाठी व पक्षाचे आसन र्वस्थर करण्यासाठी हाडीने अक्षरशः अमरर्ण प्रनधगन अवस्था स्वीकारली. 
 

A few generations hence, all that will be left of the landlord tribe, will be a preserved 
specimen with the inscription. “This monster used to roam the earth & swallow up the home 
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happiness of the common people, but being found not worth his keep, was allowed to die out 
it took too much to keep him.....” The rich & comfortable classes have annexed Jesus and 
have perverted his Gospel, Thrice Kingdom did not refer to heaven in the future. The Kingdom 
of God meant the establiment, right here on earth, of a condition of things in which human life 
would be beautiful and would be free to develop along God-like lines. Christianity can never 
be realised until the very idea of private property has disappeared from men’s minds–––” 
 

(— The Hungry Hearth, page 183) 
 

खार्णीचा मालक, जमीनदार, सरदार, अमीर उमराव हे आपल्या मज रानंा, कामगारानंा आप्रर्ण 
ग लामानंा आपल्या इस्टेटीवर प्रदवसाचे १८ तास राववनू त्याचं्या श्रमावर गब्बर होत असत व हे मजूर 
कामगार व ग लाम पशूचें जीवन ्यतीत करीत असत. इगं्लंड, स्कॉटलंड व आयगलंड येथील धमोपदेशकानंी 
प्रिस्ती धमाचा प्रसार आप्रशया, आप्रिका व ऑर्वस्रया या खंडात करण्यासाठी शकेडो प्रमशन्द्स स्थापन केली 
व या प्रमशन्द्सना हे श्रीमतं लोक लाखो पौंडाच्या देर्णग्या देत. ते्हा धमोपदेशक या लोकानंा चचगमधील 
आपल्या भाषर्णातं गौरवपूवगक आशीवाद देत व सरकार त्यानंा मोठमोठे प्रकताब देत. त्याम ळे सवगसाधारर्ण 
समाजात या ्यक्ती बडी-बडी धेंडे होऊन जात व पालगमेंटमध्ये प्रनवडून येत. ही धेंडे आपली संपत्ती व पत 
प्रदवसेप्रदवस जेरे्णकरून वाढेल असेच कायदे करीत. मजूर, कामगार व ग लाम याचंी पप्ररर्वस्थती 
स धारण्यासाठी कायदे करण्याची कल्पना यानंा कधीच स चली नाही व तसे कोर्णी कायदा करण्याचे 
योप्रजले तर त्याला ते कसून प्रवरोध करीत. ते्हा असला वगग नष्ट करावा व त्याची पदाथगसंग्रहालयात एक 
भतूपूवग क तूहलजनक वस्तू म्प्हर्णून स्थापना करावी, आप्रर्ण हे कायग मजूर-पक्ष करील असे जेमीने जे उद्गार 
एका सभेत काढले होते, ते वर उद् धृत केलेले आहेत. या श्रीमंत व स खलोल प लोकानंी येशू प्रिस्ताला 
आपल्या म ठीत ठेवनू त्याच्या धमोपदेशाचा संपूर्णग प्रवपयास केलेला आहे. जर प्रत्येकजर्ण माझ्या 
धमोपदेशाप्रमारे्ण वतगन करील, तर परमेश्वराचे राज्य येथे, या पृथ्वीवर स्थापन होईल असा येशनेू लोकानंा 
उपदेश केला आप्रर्ण या उपदेशाचा प्रवपयास या लोकानंी असा केला की, प्रत्येकजर्ण जर आपापले कायग 
काही क रकूर न करता करील तर जे ईश्वराचे राज्य स्वगात होर्णार आहे त्यात या लोकानंा प्रवशे प्रमळेल. 
 

मजूर पक्षाचा पप्रहला अध्यक्ष कलनगहेम गॅ्रहम हा श्रीमतं गहृस्थ झाला. प्रचटर्णीस जेमी हाडी. संपूर्णग 
दारुबंदी, वप्ररष्ठ कायदे मंडळ (House of Lords) नष्ट कररे्ण, सवग जप्रमनी, खार्णी, रेल्व े व बॅंका याचें 
राष्ट्रीयीकरर्ण, मोफत प्रशक्षर्ण इत्यादी या पक्षाची ध्येये जाहीर करण्यात आली (पान १४०–४१). या 
पक्षातफे हाडी पालगमेंटमध्ये प्रनवडून आला तो पालगमेंटमधील पप्रहला प्रप्रतप्रनधी म्प्हर्णून. हे पालगमेंटच्या 
इप्रतहासात पप्रहलेच उदाहरर्ण होय. प ढे मजूर पक्षाचा जोरदार प्रसार चोहोकडे झाला व कामगारातूंनच 
लाक पालगमेंटमध्ये प्रनवडून येऊ लागले. याचे कारर्ण, हाडीने मजूर व कामगार यानंा मतदानाचा हक्क 
पालगमेंटमध्ये सतत १० वष ेझगडत राहून प्रमळवनू प्रदला १९०६ च्या प्रनवडर्ण कीत २९ मजूर प्रप्रतप्रनधी मजूर 
पक्षातफे प्रनवडून आले (पान २०८–२४०). जेमी मकॅ्स्टन (ग्लासगो येथील प्रशक्षक), प्रजम् थॉमस, क्लेमटं 
अॅटली (लंडनच्या पूवग भागातील प्रनष्ठावतं कामगाराचंा प्रप्रतप्रनधी), मकॅ्डोनल्ड, बेल्स फोडग वगैरे तरुर्ण 
कायगकत्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाचा प्रवस्तार केला. तो इतका की कॉन्द्झवेप्रटव (ह जूर पक्ष) आप्रर्ण प्रलबरल 
(उदारमतवादी पक्ष) पक्षावर मात करून या पक्षाने राज्याचा सूत्र दोनदा (१९२४ व १९३०) हातात घेतली. 
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बाबासाहेबानंी इंप्रडपेंडंट लेबर पाटी या न्या पक्षाची घटना, ध्येय व कायगिम याबद्दलचा वृत्तातं 
टाईम्प्स ऑफ इंप्रडयाच्या १५ ऑगस्ट १९३६ (शप्रनवार) या अकंात प्रप्रसद्ध केला. तो प र्वस्तकेच्या रूपाने 
१९३७ साली श्री लक्ष्मीनारायर्ण पे्रस, म ंबई येथे छापून प्रप्रसद्ध केला. लकमत एक आर्णा. या प र्वस्तकेच्या 
पृष्ठावर “Independent Labour Party. It’s Formation and It’s Aims (Reprinted from the Times of 
India, 15th August 1936), Independent Labour Party Publication No 1” असा मजकूर होता. या 
लेबर पाटी पर्वब्लकेशनतफे प ढील काळात प्रप्रसद्ध झालेले प स्तक माझ्या पहाण्यात आलेले नसावे. 
 

पक्षाची घटना वगैरे संबंधीचा मजकूर मी येथे माप्रहतीसाठी देत आहे तो असा :– 
 

INDEPENDENT LABOUR PARTY 
 

“A new political party has been organised in Bombay for the purpose of contesting the 
elections in the Bombay Presidency under the new constitution to both Chambers of the 
Legislature. It is known as the “Independent Labour Party” and has been formed by Dr. B. R. 
Ambedkar, the Depressed Classes’ Leader. 

 
It appears that originally Dr. Ambedkar’s idea was to organise a party exclusively of 

the Depressed Classes. Its programme was specifically worded in terms of the needs of these 
classes. But at the desire of his friends from other classes, he has consented to give a 
general name to the Party and has worded the programme in more general terms. The Party 
is open to to anyone who wishes to stand for with the programme formulated for the purpose. 
 

BROAD PROGRAMME 
 

In an interview with a representative of the Times of India, Dr. Ambedkar declared that 
having regard to the fact that the present was no time for the parties communally organised, 
he had in agreement with the wishes of his friends’ broadened the name and the programme 
of the party so as to permit political co-operation between the other classes and the 
Depressed Classes”. The necleus of the Party would still be the fifteen members of the 
Depressed Classes. But members of the other classes were free to join the Party. 

 
Dr. Ambedkar added that the Depressed Classes possessed large voting strength in 

constituencies in which no seat was reserved for them, and would be possible for them to 
place that voting strength at the disposal of any candidate, who cared to become a member 
of the Party. 

 
He made it clear that the party membership was open to persons of all creeds and 

communities, although the Depressed Classes votes could be reason of the law be made 
available to all persons belonging to such communities and creeds as were included in the 
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general electrorate. Already some persons from other classes had expressed their willingness 
to join the Party and others who cared to take advantage of that opportunity might 
correspond with the Secretary of the Party at the office of the Party. 

 
Questioned what cohesion the Independent Labour Party would have, Dr. Ambedkar 

pointed out that the Party was not going to be a miscellaneous collection of members of the 
Legislature, who after getting elected, each of his own, would befriend one another in the 
Legislature, and agree to vote together. The Party would have its roots in the electrorate, and 
its members would have fought the election as such, would have pledged to the electorate to 
uphold a common and clearly defined programme, and to be bound by the rules of discipline 
framed by the Party. 
 

OPEN TO ALL 
 

Asked what promoted him to elect that particular name for the Party, Dr. Ambedkar 
explained that the Party would be independent of every other political organisation, although it 
would be ready to co-operate with any other political party where co-operation was possible. 
The Party was a labour organisation in the sense that its programme was mainly to advance 
the welfare of the labourning classes. The Party believes in having a correct ideology suited to 
the section of the people whose interests it regards as paramount. The word ‘Labour’ is used 
instead of the words ‘Depressed Classes’ ec ause labour includes the Depressed Classes as 
well. 
 

AIMS OF PARTY 
Working the Constitution Desire Defects 

 
Explaining the programme of the Party Dr. Ambedkar said that it had been formulated 

after mature consideration and in consultation with as those who were interested in it. So far 
as the new constitution was concerned– 

 
“The Party recognises that the new constitution is full of defects and falls much short 

of full responsible Government. The Party objects to several features of the Provincial 
Constitution, particularly the institution of the second Chamber. All the same, The Party 
believes in working the Constitution. But while prepared to work the Constitution, the Party 
will strive to see that the Special Emergency and Reserved Powers vested in the Governor, 
are not exercised in a manner which altogether nullifies the system of responsible 
Government.” 
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As regards the economic question (1) The Party will undertake to establish Land 
Mortgage Banks, agriculturist producers’ co-operative societies and marketing societies with 
a view to improve the productivity of agriculture (2) The Party thinks that fragmentation of 
holding in the opinion of the Party is a severe handicap in the way of the application of capital 
and improved methods of cultivation to agriculture and is therefore a direct case of the 
poverty of the agriculturists 
 

PRESSURE OF POPULATION 
 

“The Party, however, believes that the fragmentation of holdings and the consequent 
poverty of the agriculturists are mainly due to the pressure of population on land, and unless 
the pressure is relived by draining of the excess population subsisting on land, fragmentation 
will continue and condition of the agriculturists will remain as poverty-stricken, as it is to-day. 
In the opinion of the Party, the principal means of helping the agriculturists and making 
agriculture more productive consists in the industrialisation of the province. The Party will, 
therefore endeavour to rehabilitate old industries and promote such new industries as the 
natural resources of the province will permit. 
 
(3)  To raise the efficiency and the productive capacity of the people the Party will 
endeavour to undertake an extensive programme of technical education. 
 
(4)  The Party accepts the principle of state management and state ownership of industry 
wherever it may become necessary in the interest of the people. 
 
(5)  The Party will endeavour to remove all obstacles to free and full life and to alter, 
amend or abolish any economic system which is unjust to any class or section of the people. 
 
(6)  “The Party will undertake legislation to protect agricultural tenants from the exactions 
and evictions by the landlords in general and in particular the tenants under (a) the Khoti 
system and (b) the Talukdari System. 
 
(7)  The Party will endeavour to provide for the workers, agricultural as well as industrial a 
minimum standard of living compatible with civilised life. 
 
(8)  For the benefit of the industrial workers the Party will endeavour to introduce 
legislation to control the employment, dismissal and promotion of the employees in factories, 
to fix hours of work, to make provision for the payment of adequate wages, for leave with 
pay, and as many amenities of life as possible, and to provide payment to the workers of 
bonuses, pensions or other provisions of retirements from active work, on account of old age 
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or other incapacity. The Party will also introduce a scheme of social insurance which will 
provide the workers against sickness, unemployment and accident. The Party will endeavour 
to provide cheap and sanitary dwellings for the workers. 
 
(9)  For benefit of the agricultural workers the Party will endeavour to extend to them the 
same benefits which it proposes secure for the industrial workers with such modifications as 
circumstances may require. 
 
(10)  The Party accepts the principle that it is the duty of State to relive unemployment, and 
the Party will, therefor endeavour to carry out this obligations by introducing schemes of land 
settlement and by starting public works to provide for the unemployed and the landless 
labourers. 
 
(11)  The Party will undertake legislation to protect the debtor class from undue exactions, 
usurious dealings and fraudulent transactions of the money–lenders and endeavour to tackle 
the problem of rural indebtedness. 
 
(12)  The Party will undertake legislation to afford adequate protection to the lower middle 
class in the matter of house rents in industrial centres in big cities and towns. 
 

Taxation Problems 
 

The attiturde of the Party towards taxation is that “it believes that for the impovement 
in well-being of the people every goverment must undertake a large number of nation building 
activities and that these aetivities can be undertaken only when a Government has money in 
its trasury. This mony comes mainly from taxation levied on the people. A prosperous 
Government is the best guarantee of good Government. 

 
‘The Party thinks that to preach reduction of taxation as a principle and to tell the 

people that redution of taxation even at the sacrifice of useful nation–building activies, is in 
their interest, is to misguide the people and to deceive the poorer classes. This does not 
mean that the party wishes to keep the system of taxation as it is. On the contrary the Party 
sees great objection to the system of taxation now in operation. The Party definetely 
recognises that the present system of taxation is unjust and weighs heavily on the poorer 
sections of the population. The Party will endeavour to rectiy this inequity in in the general 
system of taxation. The Party has great objections to the present system of levying land 
revenue and it will undertake legislation to make it mere equitable and more elastic.” 
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Social Reform Legislation Plans 
 

With regrd to social reforms, (1) “The Party will undertake legislation for the 
advancement of all necessary social reform (1) to prevent social reformers form being 
outcasted by the orthodox and (11) to penalise all forms of organised attempts at direct 
action such as terrorism and boycott to prevent individuals or classes from exercising the 
rights and libertie, given them by law. 
 
2)  They party will undertake legislation to regulate the adminsitration of all public charities 
with a view to preventing the mismanagement and misapplication of the charity funds and so 
secure the use of any surplus that may be left over to the advancement of such secular 
purposes as duesation, etc. 
 
(3)  The Party will undertake legislation to deal with the Problem of beggars and other 
destitute persons. The attitude of the Party towards rural reconstruction is : (ⅰ) the Party will 
endeavour to make village life cheerful by providing as many ameinities of life as may be 
necessary for the object in view (ⅱ) The Party will endeavour to improve village sanitation and 
housing by introducing a Scheme of village planning somewhat on the lines of town-planning. 
(ⅲ) The Party will endeavour to establish village libraries, village halls, village radios and 
rotary cinemas in order to modernise the outlook of the villager and to make him a progressive 
person. 
 

EDUCATION 
 

In matters of education 1) The party will give effect to the scheme of free and 
compulsory primary education. 2) The party will undertake a scheme of adult education so as 
to make all people literates 3) The party will lay special emphasis on technical education. The 
party will endeavour to provide facilities for higher education in India and abroad by means of 
state and to deserving persons from communities which are educationally backward 4) The 
party will undertake legislation to reorganise the University education in the presidency by 
estabishing regional universities and to make them teaching universties. The party belives that 
this is the only remedy by which the curse of examination which has blasted the intelligence 
and effort of the student population can be removed. 
 

The attitude of the party towards the administration is : 1) The party will endeavour to 
see that the administration is good, efficient and free from corruption. 2) To secure the ends 
of good and efficient administration the party will endeavour. (Ⅰ) To secure the separation of 
judiciary from the Executive and (Ⅱ) to amend the Vatan system in a way suited to modern 
conditions. 3) The party Will also endeavour to prevent the administration from becoming the 
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monopoly of any single caste or community. Consistently with efficiency of adminsitration the 
party will eadeavour to bring about a fair admiture of all castes and communities in the 
administration of the presidency. 
 

या जाहीरनाम्प्याची माप्रहती “स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा” या शीषगकाखाली जनतेच्या २२–
८–३६ च्या अंकात प्रप्रसद्ध केली होती. 

 
स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापल्यानंतर या संबधंी स्पशृय व अस्पृशय वगात प्रनरप्रनराळ्या स्वरूपाची 

प्रप्रतप्रिया उत्पन्न झाली. सवगस्वी अस्पृशय वगाच्या आश्रयावर अवलंबनू राहार्णाऱ्या च्या राजकीय पक्षाला 
इतर राजकीय पक्षापं ढे प्रकतपत तग धरता येईल अशी सवगसाधारर्ण शकंा प्रदर्मशत केली जाई. आतापयिंत 
बप्रहष्ट्कृत प्रहतकाप्ररर्णी सभा प्रहच्यातफें  सामाप्रजक, धार्ममक, शकै्षप्रर्णक आप्रर्ण राजकीय हक्कासंंबधंीची जागृती 
साहेबानंी अस्पृशय समाजात केली व लोकाचं्या नजरेत भरेल असे प्रवधायक कायगही या सवग के्षत्रातं त्यानंी 
केले. परंत  सवगस्वी राजकीय हक्कासंंबधंी अस्पशृयानंा लढाऊ व कायगप्रवर्ण करर्णारी संस्था आतापयिंत उभ्या 
भारतात न्हती, ती साहेबानंी अर्वस्तत्वात आर्णली याबद्दल अस्पृशयानंा प्रवशषे आनंद झाला आप्रर्ण काँगे्रस, 
लहदूमहासभा वगैरे संस्था राजकीय हक्कासंाठी प्रकत्येक वष े झगडत आहेत. या झगड्यात आपर्णालंाही 
स्वतंत्रपरे्ण आपल्या स्वतंत्र मजूरपक्षातफे लढत देता येईल अशी अस्पृशयाचंी मनोभावना दृढ झाली. स्वतंत्र 
मजूर पक्षासबंधी स्पृशय वगीयाचंी अशी समजूत झाली की, हा पक्ष जरी मज रासंवधी कायग करण्यास उद्य क्त 
झालेला आहे तरी कम्प्य प्रनस्ट, सोप्रशयालीस्ट व काँगे्रस या पक्षानंी मज राचं्या सृष्टीतील सवग मोक्याच्या जागा 
्यापून मजूरानंा आपल्या तावडीत पकडलेले आहे. ते्हा. हा पक्ष अस्पृशय मज रातंच कायिं करील व 
मज रातं स्पृशय व अस्पृशय असा भेद पाडील. या संबधीचे काही प राव ेजनतेच्या ५-९-३६ च्या अंकात (पा. 
८) प्रप्रसद्ध केलेले होते. ते येरे्ण प्रमारे्ण :– 

 
“स्वतंत्र मजूर पक्षाप्रवषयी लोकमत” डॉ. आंबेडकर याचंा नवीन पक्ष 
 
डॉ. आंबेडकर याचं्या धमांतराच्य घोषरे्णने सारा लहद स्थान खळबळून गेला असता, याच खळबळीत 

आर्णखी भर पाडर्णारी एक गोष्ट त्यानंी न कतीच केलेली आहे. ती म्प्हर्णजे त्यानंी स्थापन केलेला नवा 
राजकीय पक्ष ही होय. डॉ. आंबेडकर हे हल्लीच्या म ंबई कायदेमंडळात सरकारतफें  नेमलेले सभासद 
आहेत. तसेच ते म ंबईच्या सरकारी लॉ कॉलेजचे म ख्याध्यापक आहेत. तथापी ते सरकार पक्षाचेच आहेत, 
असे म्प्हर्णण्याचे धाडस कोर्णी करू शकेल, असे आम्प्हालंा वाटत नाही. सरकारने नेमलेले सभासद 
असताही कायदे मंडळाच्या प्रकत्येक बठैकींना ते गैरहजर राप्रहले. जो ह क मावाल्या सरकारप्रनय क्त 
सभासदापं्रमारे्ण मत देण्याच्या वळेी यंत्राप्रमारे्ण सरकारचे बाजूने हात उचलण्याचा आचरटपर्णा त्यानंी केला 
नाही, व ते प ढे कधी करतील असे कोर्णी म्प्हर्णर्णार नाही. म ंबई कायदेमंडळाच्या अध्यक्षाची प्रनवडर्णूक 
गेल्या उन्द्हाळ्यात झाली. त्यावळेी कायदेमंडळातील सरकारप्रवरोधी पक्षाने डॉ. आंबेडकर यानंाच मते 
देऊन त्याचं्यावरील प्रवश्वास ्यक्त केला. ही गोष्ट प्रप्रसद्ध आहे. या सवग माप्रहतीवरून डॉ. आंबेडकर हे 
लोकपक्षाला ऊफग  कॉगे्रस पक्षाला प्रकती जवळचे आहेत व भावी काळातील कायदेमडंळातील लढ्ांमध्ये 
त्याचें सहकायग कोर्णाला प्रमळ शकेल हे सहज ध्यानात येईल. त्याचं्या पप्ररर्वस्थतीचे म स्लीम लीगचे प ढारी 
प्रम. प्रजना याचं्या पप्ररर्वस्थतीशी काहीसे साम्प्य आहे. प्रम. प्रजना हे हाडाने राष्ट्रीय व स्वतंत्र वृत्तीचे पर्ण 
पप्ररर्वस्थतीने सकं प्रचत जातीय पक्षाचे नेतृत्व यानंा पत्कराव ेलागल्याम ळे त्याचंा तात्प रता प्रवरोध कधीकधी 
प्रदसून येतो. तथाप्रप असेंब्लीमध्ये यानंी बह तेक महत्त्वाच्या प्रशनामंध्ये कॉगे्रसशी पूर्णग सहकायग करून 
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सरकारला प्रवरोधच केला ही गोष्ट मशहूरच आहे. आज डॉ. आंबेडकर हे एका जातीचे प ढारी झाले असले, 
तरी ते मनाने राष्ट्रीय, वृत्तीने स्वातंत्र्यप्रप्रय आहेत असे म्प्हर्णण्याला आम्प्हालंा तरी कोर्णतीच हरकत वाटत 
नाही. यामूळे त्यानी राजकीय पक्ष स्थापन केला. या गोष्टीचे वैषम्प्य वाटण्याचे कारर्ण नाही असे आम्प्हालंा 
वाटते. 

 
डॉ. आबंेडकर हे अस्पृशयाचें प ढारी असले तरी त्यानंी आपल्या नवीन पक्षामध्ये अस्पृशयेतरानंाही 

प्रवशेाची मोकळीक राहील, अशा ्यापक स्वरूपाचा त्याचा कायगिम आखला आहे. या नवीन पक्षाचे 
कोर्णालाही वैषम्प्य वाटण्याचे कारर्ण नाही, असे आम्प्ही वर म्प्हटले त्याचा अथग लकप्रचत स्पष्ट करून सागंरे्ण 
जरूर आहे. प्रम. लजना याचंा पक्ष काय लकवा डॉ. आंबेडकर याचंा पक्ष काय, दोघेही प्रनवडर्ण कीमध्ये 
काँगे्रसला प्रवरोध करर्णार, काँगे्रसच्या झेंड्याखाली येऊन या दोघाहंी प ढाऱ्यापंकैी कोर्णीही काम करर्णार 
नाही, हे प्रनप्रश्चत आहे. अथात्त पूर्णग प्रमलाफ होरे्ण शक्य नसेल तर “अधिं त्यजप्रत पप्रडत” या न्द्यायंाने वरील 
दोघा प ढाऱ्याचें प्रमळेल तेवढे सहकायग संपादन कररे्ण हेच काँगे्रसला श्रेयस्कर होय. प्रम. प्रजना याचेंकडून 
जसे सहकायग प्रमळाले तसे डॉ. आंबेडकर याचेंकडूनही प्रमळेल आशी अशा करण्यास आंम्प्हालंा काहीच 
प्रत्यवाय प्रदसत नाही. आप्रर्ण म्प्हर्णूनच याचं्या स्वतंत्र पक्ष स्थापनेबद्दल वाईट वाटण्याचे कारर्ण नाही असे 
आम्प्ही वर म्प्हटले आहे. 

 
प्रस्त त पक्षाचे नाव “इंप्रडपेंडंट लेबर पाटी” ऊफग  “स्वतंत्र मजूर पक्ष” असे असून त्याचे आर्मथक 

धोरर्ण शतेकरी व मजूर वगग याचंी संघटना घडवनू आर्णनू त्याचंी रहार्णी स धारण्याचा यत्न कररे्ण हे आहे. 
जगात सोप्रशयाप्रलझम उफग  समाजसत्तावाद याची प्रगती झपाट्याने होत आहे व त्याचे प्रप्रतलबब 
लहद स्थानातील प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कायगिमातही प्रदसून येत आहे. काँगे्रसचे धोरर्णही शतेकरी व 
मजूर वगग याचंी उन्नती घडवनू आर्णण्याचेच असल्याम ळे या बाबीप रते काँगे्रस व हा पक्ष याचें मतैक्य व 
सहकायग होऊ शकेल. प्रवद्यमान जमीनधारा पद्धती अप्रनष्ट व अन्द्याय्य असून ती बदलरे्ण हे या पक्षाचे उप्रद्दष्ट 
आहे व त्याच्याशी भाडंर्ण करण्याचे काहीच कारर्ण नाही. 

 
राजकीयदृष्ट्ट्या या पक्षाची मते प्रगतीपर असली तरी स धारर्णा राबवनू घेरे्ण, हे या पक्षाचे धोरर्ण 

आहे. उलट नवीन राज्यघटना ही प्रटकाव ूअसल्याम ळे ती मोडून टाकरे्ण हा काँगे्रसचा उदे्दश आहे. म्प्हर्णजे 
काँगे्रस अडवर्ण कीच्या उदे्दशाने प्रनवडर्ण की लढप्रवर्णार आहे व हा पक्ष या स धारर्णातूंन प्रमळेल तेवढे चागंले 
घेण्यासाठी त्याचा उपयोग करर्णार आहे. प्रनवडर्ण का झाल्यानंतर कायदेमंडळामध्ये काँगे्रसशी या पक्षाचे 
सहकायग होते लकवा नाही हे उभय पक्षाच्या बलाबलावरून ठरर्णार असल्याने तो प्रशन तूतग तरी अंध क 
र्वस्थतीतच रहार्णार हे उघड आहे. 

 
डॉ. आंबेडकरानंी केवळ अस्पृशयापं रता आपला पक्ष मयाप्रदत न ठेवता ्यापक पायावर त्याचंी 

रचना केली आहे. या पक्षाचा राष्ट्रीय कायगिम पार पाडावयाची उमेद डॉ. आंबेडकर व त्याचें सहकारी 
यानंी बाळगल्यास नवीन राज्यघटना टाकाव ूव क चकामाची ठरप्रवण्यास प्रवलंब लागर्णार नाही. 
 

– बलवतं १९–८–३६ 
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“डॉ. आंबेडकराचंा स्वतंत्र मजूर पक्ष” 
 

नवीन स धाररे्णप्रमारे्ण आगामी प्रनवडर्ण की लढप्रवण्यासाठी डॉ. आबंेडकरानंी वरील पक्षाची स्थापना 
केली असून या पक्षाचे के्षत्र तूतग म ंबई इलाख्याप रतेच राखण्यात आलेले आहे. या पक्षाचा कायगिम ्यवहायग 
ठेप्रवला आहे. आज देशात जी स्वराज्य–स्वातंत्र्याची भपंकप्रगरी चाललेली आहे व ज्या भपंकप्रगरीवर सारा 
देश झ लप्रवण्याचा चंग काँगे्रस पालगमेंटरी बोडाने बाधंलेला आहे त्याला आळा घालण्याचे प्रयत्न प्रत्येक 
देशप्रहतेच्छूने केले पाप्रहजेत. लोकाचं्या प्रहताप्रवषयी बपेवा राहून मन मानेल तसले “घट प्रभन्द्द्यात् पटग 
प्रछन्द्द्यात्” सारखे प्रयोग करून पाहण्याला काँगे्रसने आता पायबंद घातला पाप्रहजे. डॉ. आंबेडकरानंी 
स्थापन केलेल्या पाटीचा कायगिम पहाता ती पाटी जर प्रतला योग्य पाठबळ प्रमळेल तर जनतेचे काहीतरी 
कल्यार्ण साधू शकेल असे आम्प्हासं वाटते. आप्रर्ण म्प्हर्णनूच या नूतन पाटीचे व डॉ. आंबेडकराचें आम्प्ही 
मनापासून अप्रभनंदन करतो. 

 
डॉ. आंबेडकराचंी धार्ममक मते आम्प्हासं जरी पटत नसली तरी त्याचं्या ्यवहारनैप ण्याबद्दल, 

राष्ट्रीय वृत्तीबद्दल व देशप्रहततत्परतेबद्दल आम्प्हासं शकंा घ्यावीशी वाटत नाही. त्यानंी आखलेल्या स्वतंत्र 
मजूर पक्षाच्या कायगिमावर ओझरती नजर फेकली तरी आमच्या म्प्हर्णण्याची सत्यता कोर्णासही पटेल. 
तपप्रशलात म्प्हर्णरे्ण मखूगपर्णाचे ठरेल. 

 
अ्यवहायगता, मोहक आश्वासने आप्रर्ण भावी परािमाच्या बाष्ट्कळ वल्गना याचें साम्राज्य आजं लहदी 

राजकारर्णात पसरलेले आहे. ्यवहायग धोरर्ण ठरप्रवर्णाऱ्यानंा वअेकलीपर्णा पदरी घ्यावा लागत आहे. 
सामान्द्य जनसम हात तर अज्ञान इतके माजलेले आहे की तो सहज फशी पडती. स्वतःचे प्रहतानप्रहत अथात 
वैयर्वक्तक न्हे तर सावगदेप्रशक प्रहताची कल्पनाच अद्याप लोकानंा पटलेली नाही. त्याम ळे सगळ्या 
सावगजप्रनक जीवनाचा चूरडा होर्णार की काय असे के्हा के्हा मनास वाटल्यावाचनू राहात नाही. 
परािमाच्या गोष्टी करायच्या ते्हा करा, पर्ण जेथे परािमाचा सबंंध नाही तेथे त मची बडबड काय 
कामाची? 

 
नवी कायदेमंडळे ही राबवावी लागर्णारच. ही न टळर्णारी गोष्ट आहे. म्प्हर्णनू घटना मोडण्याच्या 

वल्गना फोल आहेत, काँगे्रप्रसक जोवर प्रवध्वसंक भाषा सोडर्णार नाहीत, तोवर त्यानंा प्रदला जार्णारा पालठबा 
देशप्रहतघातकच ठरेल हे स्पष्ट आहे. 

 
मजूर पक्षाच्या कायगिमात अ्यवहायगता नाही, फजील आश्वासने नाहीत. प्राप्त झालेल्या स धारर्णा 

शक्य प्रततक्या जास्त उपकारक होतील असे प्रयत्न कररे्ण हे या पक्षाचे धोरर्ण राहर्णार आहे. जाप्रतप्रनष्ठेवर 
या पक्षाचा भर नसून, राष्ट्रीय वृत्तीस पोषक असाच त्याचंा कायगिम आहे. शतेकरी वगग, मजूर वगग वगैरे 
वगांची आज दप्रलतासंारखी र्वस्थती आहे, ती स धारण्यासाठी जो कायगिम या पक्षाने आखलेला आहे तोही 
प्रहतकर असाच आहे. लोकानंी वरपागंी सोंगाढोंगास अगर शब्दमात्र स्वराज्य गजगनास न भ लता आपले खरे 
प्रहतकते कोर्ण याचा प्रवचार ए्हापासूनच करावयास पाप्रहजे. वरील पक्षास स संघप्रटत स्वरूप येवो व त्या 
कामी त्या पक्षाच्या प रस्कत्यांस जनतेचा पालठबा प्रमळो असे आम्प्ही इर्वच्छतो. 
 

– परीक्षक, २०–८–३६ 
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राजकीय पक्ष स्थापल्याची घोषर्णा केल्यानंतर म ंबई प्रातंातील पधरा जागासंाठी कायदेमंडळासाठी 
कोर्णत्या प्रठकार्णी कोर्णते उमेदवार उभे करावयाचे हे म िर करण्याचे कायग साहेबानंी हाती घेतले. काही 
उमेदवार त्या त्या भागात लोकानंा पसंत न्हते. याचे कारर्ण उमेदवाराचंी नालायकी आप्रर्ण बऱ्याच अंशी 
त्याचंी वैयर्वक्तक घारे्णरडी चप्ररते्र. समाजसेवचे्या पाघंरुर्णाखाली हे लोक साहेबाचं्या अधंश्रद्धाळू आप्रर्ण 
अज्ञानी लोकानंा ल टीत होते. व ते प्रनवडून आल्यानंतर तर त्यानंी या बाबतीत कहर करून सोडला. या 
लोकानंा साहेबानंी उभे करण्याचे ठरप्रवले ते्हा त्या त्या प्रजल्ह्यातील समंजस व प्रामाप्रर्णक कायगकत्यांनी 
साहेबाचं्या भेटी घेऊन आपली मते त्याचं्याप ढे माडंली. पर्ण साहेबानंी लोक म िर केले ते कायम. याम ळे 
सोलापूर, सातारा, नगर प्रजल्ह्यातंील आप्रर्ण म बंईतील अस्पशृय समाजातं असतंोष पसरला. पर्ण या 
असंतोषाची झळ साहेबानंा फारशी लागली नाही. उमेदवार प्रनवडण्याच्या प्रकरर्णावरून साहेबानंा फार 
त्रास झाला तो नाप्रशक प्रजल्ह्यात! तेथे कायमचे दोन तट उत्पन्न झाले. या तटातं प ढे भाडंरे्ण, मारामाऱ्या व 
कोठगकचेऱ्या उत्पन्न झाल्या. हे दोन तट गायकवाड आप्रर्ण रर्णखाबंे याचं्या उमेदवारीम ळे उत्पन्न झाले. या 
प्रजल्ह्यातील राखीव जागेवर हे दोघे उमेदवार हक्क सागंू लागले. गायकवाड याचें म्प्हर्णरे्ण असे की, 
सवगसाधारर्ण मतदार संघात जी जागा आहे, तेथे अस्पृशय उमेदवाराचंी बरीच संख्या आहे, व तेथे थोडे पैसे 
खचग केले तर स्पशृय मतदाराचंी मते प्रमळू शकतील म्प्हर्णनू रर्णखाबंे यानंी उभे राहाव.े रर्णखाबंे याचें म्प्हर्णरे्ण 
असे की गायकवाड हे स्पृशय समाजात लोकप्रप्रय आहेत, ते्हा ते सवगसाधारर्ण मतदार संघातील जागेसाठी 
उभे राप्रहले तर स्पृशय आप्रर्ण अस्पृशय मतदारातंफे प्रनवडून येऊ शकतील. या दोन्द्ही उमेदवाराचं्या बाजू 
घेर्णाऱ्या लोकातं खूप खडाजंगी स रू झाली आप्रर्ण दोन्द्ही पक्षानंी परस्परावंर आरोप केले की, आमचा 
उमेदवार पडावा म्प्हर्णून त्याला सवगसाधारर्ण मतदार संघातील जागेसाठी उभे करण्याचे ग प्त प्रयत्न 
बाबासाहेबाकंडे प्रवरुद्ध पक्ष करीत आहेत. या दोन्द्ही पक्षातं समझोता घडवनू आर्णण्याचे साहेबानंी प्रयत्न 
केले. परंत  त्याचें प्रयत्न प्रनष्ट्फळ झाले आप्रर्ण शवेटी गायकवाड आप्रर्ण रर्णखाबं े हे पक्ष इरेला पेटून 
परस्पराशंी १९३६ पासून जे झ ंजत राप्रहले ते कायमचे. 

 
गायकवाड आप्रर्ण रर्णखाबंे याचं्यात प्रथम ध सफ स स रू झाली ते्हा साहेबानंी दोघानंा सल्ला प्रदला 

की, त म्प्ही दोघे समेट करा व या दोन जागावंर कोर्ण कोर्ण उभे राहर्णार ते ठरवा. म्प्हर्णजे त मच्या समेटाची 
घोषर्णा मी देवळालीच्या सभेत करीन व लोकानंा सागेंन की नाप्रशक प्रजल्ह्यात अस्पृशयाचं्या प्रनवडर्ण कीच्या 
जागेवरून फाटाफूट होत नाही. या समेटाची माप्रहती शप्रनवारच्या आत आली नाही, तर देवळालीच्या 
सभेत मी हजर रहार्णार नाही, असे साहेबानंी गायकवाडानंा स्पष्ट सापं्रगतले. याचा संदभग साहेबानंी 
गायकवाड यानंा २०–८–३६ ला जे पत्र पाठप्रवले त्यात आहे. स्व. म. पक्षाच्या कायगिमाबद्दल गायकवाड 
याचें काय मत आहे हेही या पत्रात साहेबानंी प्रवचारले आहे. ते पत्र असे :– 
 
 “Rajgraha” 
 Dadar, Bombay- 14 
 20-8-1936 
 
My dear Bhaurao, 
 

I have been anxiously waiting to hear from you as to what arrangement you have 
arrived at with Rankhambe. But I am sorry there has been no intimation from you in this 
behalf. There will be no use of my coming to Deolali on sunday next unless you & 



 
अनुक्रमणिका 

Rankhambe have reached an arrangement which I can announce at the meeting. If I do not 
hear from you in this connection before saturday next, you can take it that I shall not be 
coming. 
 

Have you read the programme of the Independent Labour Party which was published 
in the Times of India on saturday last? Let me know what you think of it. 
 
 Yours, 
 Sd/ B. R. A. 
 

हे पत्र प्रलहले ते्हा बाबासाहेबाचंी प्रकृती बरीच प्रबघडलेली होती. त्यानंा डोकेद खीचा त्रास होत 
होता. मधून मधून त्यानंा चक्कर येई. त्यानंा वाटे की, आपल्या आईला मस्तकशूळाची जी ्यथा होती, तीच 
आपल्याला जडते की काय? साहेबानंी डॉ. दस्तूर व डॉ. वाड याचं्याकडून आपली प्रकृती तपासून घेतली 
ते्हा दोघानंीही सल्ला प्रदला की, बाबासाहेब! त म्प्हालंा प्रवश्रातंीची अत्यतं जरूरी आहे. त म्प्ही दोन तीन 
मप्रहने प्रवश्रातंी नाही घेतली तर त म्प्हाला अंथरूर्ण धराव ेलागेल. त्यावर साहेब म्प्हर्णाले, की मला कसली 
प्रवश्रातंी घेता येते? माझ्याकडे दररोज शकेडो लोकाचें जारे्ण-येरे्ण, त्याचं्याशी प्रवचार-प्रवप्रनमय व चचेची 
माथेफोड करावी लागते, अनेक वळेा म ंबईबाहेर सभा, पप्ररषदा व खटल्याचंी कामे यासाठी जाव ेलागते 
आप्रर्ण आता प्रनवडर्ण का तोंडावर आल्या आहेत. मी जर प्रवश्रातंी घेत बसलो तर पक्षाचा व उमेदवाराचं्या 
प्रनवडर्ण कीचा प्रचार कोर्ण करील? डॉक्टरानंी साहेबानंा सापं्रगतले की, आधी प्रकृती, मग साऱ्या गोष्टी. 
त म्प्ही वळेात वळे काढून प्रवश्रातंी घेतलीच पाप्रहजे. या सल्ल्यावर साहेबानंी खूप प्रवचार केला. अस्पृशयानंी 
जर धमांतर केले, तर त्यानंा जे राजकीय हक्क १९३५ च्या कायद्यान्द्वये प्रमळालेले आहेत त्याचंा त्यानंा न्या 
धमात उपभोग घेता येईल की नाही, हा एक प्रशन येवले येथे धमांतराची घोषर्णा केल्यानंतर आप्रर्ण शीख 
धमाचा स्वीकार करण्याच्या वाटाघाटी चालू असताना त्याचं्या मनात घोळत होता. अस्पृशयानंी धमांतर केले 
तरी सदर हक्काचंा उपयोग त्यानंा घेता यावा, याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावावा म्प्हर्णून साहेबानंी भारतमतं्री 
आप्रर्ण पालगमेंटच्या प्रनरप्रनराळ्या पक्षाचें प ढारी यानंा लंडनमध्ये भेटून त्याचंी मने वळप्रवण्याचे ठरप्रवले. या 
लंडनच्या प्रवासात आपर्णाला जी प्रवश्रातंी प्रमळेलदे तेवढीच आपली. त्यानंतर पक्षाचा प्रचार, प्रनवडर्ण काचंा 
गोंधळ आप्रर्ण कायर मंडळातील कामकाज याचंा रामरगाडा आहेच. प ढे लंडनला जाण्याच्या अगोदर 
गायकवाड व रर्णखाबंे याचं्यात समेट ्हावा याबद्दल साहेब अत्यंत उत्स क होते. प्रकृती स धारण्यासाठी मी 
भारताबाहेर जाण्याचे ठरप्रवले आहे, ते्हा त मचा समेट लौंकर घडवनू आर्णा व तो मला कळवा, असे 
साहेबानंी २५–८–३६ ला गायकवाडानंा पत्र राज्यगृहामधून पाठवनू कळप्रवले ते पत्र असे :– 
 
My dear Bhaurao, 
 

I have received your letter of the 22nd in which you say that you have written earlier a 
detailed letter. I have not received any such letter. I cannot understand what you and 
Rankhambe have been doing. My health has completely failed and the Doctors are advising 
me to go out of India for rest. I may go abroad any time. I must have your decision without 
delay. I cannot wait. Will you, therefore, write to me by return post what agreement, if any, 
you have reached with Rankhambe? 



 
अनुक्रमणिका 

 Yours sincerely, 
 Sd B. R. A. 
 

गायकवाड आप्रर्ण रर्णखाबंे याचं्यात समेट घडवनू आर्णण्यासाठी नाप्रशक प्रजल्ह्यातील काही लोक 
प्रयत्न करीत होते. परंत  या दोन्द्ही समाजसेवकानंा उचलून धरर्णारे जे प्रचल्लर प ढारी होते त्यानंी आपापल्या 
प ढाऱ्याचंी तळी वर उचलून धरताना असा काही गोंधळ उत्पन्न झाला की, या पक्षातं तडजोड अशयक्य 
होऊन बसले. ही तडजोड लौकर ्हावी आप्रर्ण ती गायकवाडानंी आपल्याला ताबडतोब कळवावी म्प्हर्णून 
साहेब पत्रावंर पते्र पाठवीत. पर्ण एक मप्रहना झाला तरी गायकवाडाकंडून काही उत्तर येईना. मध्यतंरी 
साहेबानंी स्वतंत्र पक्षाचे उमेदवार ठरप्रवले आप्रर्ण त्याचंी नाव े जनता पत्रात (२९-८-३६) प्रप्रसद्ध केली. 
त्यातंील काही उमेदवारानंा लोकाचंा प्रवरोध होता. इतर प्रजल्ह्यातंील लोकानंी आपला प्रवरोध साहेबानंा पते्र 
पाठवनू अगर वतगमानपत्रातूंन लेख प्रलहून जाहीर केला. पर्ण साहेबानंी त्यानंा काही महत्त्व प्रदले नाही. 
नाप्रशक प्रजल्ह्यातील लोकानंी आपला प्रवरोध दशगप्रवण्यासाठी अनेक प्रठकार्णी सभा घेतल्या. २४-९-३६ ला 
इगतप री येथे आप्रर्ण २७-९-३६ ला नाप्रशक - रोड येथे ज्या सभा भरप्रवण्याचे ठरप्रवले त्याचं्या हस्तपप्रत्रका 
(हॅंडप्रबल्स) साहेबाचं्याकडे पाठप्रवण्यात आल्या. २७-९-३६ ला साहेबानंी राजगृहातून गायकवाड यानंा जे 
पत्र पाठप्रवले त्यातं गायकवाडानंी साहेबानंा एक मप्रहना का पत्र पाठप्रवले नाही याचा उलगडा ही 
हस्तपत्रके पाहून मला झाला असे मत त्यानंी प्रदर्मशत केले. श्री. सावळेराम बापूजी दार्णी हे रर्णखाबं ेयाचें 
मेह रे्ण (बप्रहर्णीचे यजमान) व ्याही आप्रर्ण गायकवाड याचें च लत सासरे. ते साहेबाचें अधंभक्त, असा 
लोकाचंा समज. हस्तपप्रत्रकेत त्याचें नाव पाहून साहेबानंा आश्चयग वाटले. या सभा रर्णखाबंे याचं्या ंसंमतीने 
भरप्रवण्यात आल्या काय, असे साहेबानंी गायकवाड यानंा सदर पत्रात प्रवचारले. भगूर गावच्या महाराचं्या 
वतेनासंबधंीचे कागद वाचनू सरकारकडे हे प्रकरर्ण पाठप्रवतो असाही सदर पत्रात उल्लेख होता. ते पत्र असे 
:– 
 
My Dear Bhaurao, 
 

I cannot blame you for your silence. But I had expected you to keep me informed of 
the happenings in regard to the electoral campaign. I am sending you two handbills which 
have been sent to me. I am surprised to find Dani’s name. Does Rankhambhe know of this? 
Is it done with his consent? I sould like to have some information on these points. 

 
I have gone through the papers of the Bhagur Mahars. I think govt has regulated the 

remuneration of the Mahars. However, I will take up the matter with the Government and let 
you know what they say. 
 
 Yours sincerely, 
 (sd) B. R. A. 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

हँडणबल्स – 
 

ही णदशाभूल नव्हे काय? 
 

ता. २४–९–३६ ग रुवार रोजी म . इतगप री येथे होर्णारी सभा प र्ण करार स्मृप्रतप्रदन पाळण्यासाठी 
होण्याचे प्रनप्रमत्त असून त्यातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी प्रजल्हाप्रनहाय कमेटीकडील सम्प्मती नसताही 
मजूर पक्षाकप्ररता “जनता” पत्रात उमेदवाराचंी नाव ेदाखल केली आहेत, त्यास पालठबा देण्याचे ठरप्रवले 
आहे. 

 
तरी जाहीर केलेल्या उमेदवाराचंी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी केलेल्या प्रनवडर्ण कीस पालठबा या 

मस द्याबाबत फेरप्रवचार ्हावा, अशी आम्प्हा ंनाप्रशक प्रजल्ह्यातील लोकाचंी आग्रहाची प्रवनंती आहे. कळावे. 
ता. २३–९–३६ 
 
  आ. नम्र, 
   
 श्री. नानाजी रावबा चदं्रमोरे स. क. खजीनदार 
 श्री. त ळशीराम संभाजी काळे उपाध्यक्ष 
 श्री. रंगनाथ शकंरराव भालेराव मेंबर 
 श्री. सावळेराम बापूजी दार्णी मेंबर 
 श्री. आर , बी. प्ररपोटे मेंबर 
 श्री. सीताराम केशव कदम मेंबर 
 श्री. कचरू रावबा भालेराव मेंबर 
 श्री. चोखाजी गोपाळराव काळे मेंबर 
 श्री. श्रीकृष्ट्र्ण लप्रलटग पे्रस, नाप्रशक. मेंबर 
 

दुसरी हस्तपणत्रका 
जाहीर सभा. 

 
बाबासाहेब आंबेडकरानंी म ंबई कौर्वन्द्सलाबाबत आखलेल्या धोरर्णाबाबत फेरप्रवचार कररे्ण. 
 
तारीख २७–९–३६ रप्रववार रोजी सायंकाळी ४ वाजता म क्काम नाप्रशकरोड येथे रा. प्रसताराम 

केशव कदम याचं्या वखारीसमोर (आंबेडकर क्लब नजीक) श्रीय त त ळशीराम संभाजी काळे याचें 
अध्यक्षतेखाली सभा होर्णार असून तीत खालील प्रवषयाचंा प्रवचार होर्णार आहे; तरी सवगत्र समाजप्रहतेच्छंूनी 
हजर राहण्यास प्रवनंती आहे. 

 
तारीख ३०-५-३६ रोजी म ंबई इलाखा राजकीय पप्ररषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी 

कौर्वन्द्सलमध्ये जार्णाऱ्या उमेदवाराचें अजग प्रजल्हाप्रनहाय कमेट्यामाफग त सेंरल कमेटीकडे पाठप्रवल्यानंतर 



 
अनुक्रमणिका 

प्रनवड करण्यात येईल असे भाषर्ण केले असता, प्रजल्हाप्रनहाय कमेट्या व सेंरल कमेटी स्थापन झालेली 
नाही असे असता स्वतंत्र मजूर पक्षाने ता. २९–८–३६ रोजी ‘जनता’ अंक २८ यामध्ये नाव ेप्रप्रसद्ध केली 
गेली आहेत, त्याबबात फेरप्रवचार कररे्ण आहे. तरी सवांनी अगत्य येण्याची कृपा करावी. कळावे, लो. 
असावा. 
 
 आ. नम्र, 
 (वरील हस्तपप्रत्रकेतील नाव)े 
 

९–१०–३६ ला गायकवाडानंी साहेबानंा पत्र पाठवनू कळप्रवले की, प्रजल्ह्यात प्रनवडर्ण कीचा प्रचार 
करण्यासाठी मोहीम स रू करण्याचा कायगिम आखण्यासाठी एक पप्ररषद घेण्याचे ठरलेले आहे. या 
पप्ररषदेत आपले भाषर्ण ्हाव ेअशी सवांची इच्छा आहे. या पत्राला साहेबानंी १३–१०–३६ राजगृहातून 
उत्तर प्रदले की माझी प्रकृती इतकी खालावली आहे की थोडा वळे काम केले, तरी मला भयंकर थकवा 
येतो. ते्हा अशा पप्ररर्वस्थतीत मी प्रफरतीवर येरे्ण मला अशक्य झालेले आहे. त म्प्ही आग्रह करू नये. रर्णखाबं े
जरी राखीव जागेसाठी उभे राप्रहले तरी प्राथप्रमक प्रनवड होर्णार नाही असे वाटते (चारापेंक्षा जास्त 
उमेदवार उभे राप्रहले तरच प्राथप्रमक प्रनवड शक्य आहे) आप्रर्ण तसा बाका प्रसंग येण्याची शक्यता त म्प्हालंा 
प्रदसली तर मला कळवा. मी पप्ररषदेला हजर राहीन. पर्ण प्रतच्या तारखा मी माझ्या सोयीप्रमारे्ण ठरवनू 
त म्प्हालंा कळवीन. परवा रोहम मला म ंबईत भेटले त्यानंी असे सापं्रगतले की, रर्णखाबंे पक्षाने प्रनफाडला 
सभा भरप्रवली व तीत बाबत ठराव मजूंर करण्यात आले. या बाबतीत प्रकतपत तथ्य आहे, हे मला कळवा. 
मी दोन हस्तपप्रत्रका सोबत पाठवीत आहे. त्यात सापं्रगतल्याप्रमारे्ण सभा भरल्या का? त्या सभेत काय 
ठरले? रर्णखाबंे माझ्या प्रवरुद्ध पक्ष उत्पन्न करीत आहेत असे मी ऐकतो. सदर पत्र मी खाली देत आहे :— 
 
My dear Bhaurao, 
 

I have your letter of the 9th. I am very bad from the point of health. I have no energy 
left and I feel exhausted after any little exertion. I wish you spared me the trouble of going 
about. Besides I do not think that there would be an election even if Mr. Rankhambe stands. 
There does not seem that there is any urgency. If however you think that I must come I 
certainly will. However the dates you have fixed will not suit me. We will have leave to take 
some other dates. I will let you know what dates will suit me. 

 
Roham who came here day before yeserday told that there was a meeting held by the 

Rankhambe Party at Niphad and that not only a resolution was passed supporting 
Rankhambe but there was also another resolution passed condemning conversion. Please let 
me know how far this is true. I am sending you two handbills sent to me. Can you let me 
know what happened at the meeting? 
 
 Yours sincerely, 
 (sd.) B. R. A. 



 
अनुक्रमणिका 

गायकवाडानंी वरील पत्राला उत्तर प्रदले. त्याला उदे्दशून साहेबानंी १६ ऑक्टोबरला गायकवाडानंा 
प्रलप्रहले की रर्णखाबंे यानंा जर सवगसाधारर्णजागेसाठी उभे राहावयाचे असेल तर त्यानंी १९ तारखेला 
राखीव जागेसाठी उमेदवारीचा अजग भरू नये. तसे केले तर त्यानंा सवगसाधारर्ण जागेसाठी उभे राहता 
येर्णार नाही. हा म द्दा रर्णखाबंे यानंा कळप्रवण्याची ्यवस्था करावी. (‘If Rankhambe wants to stand for 
general seat he must not put in his nomination paper of the 19th for the esrerved seat. If he 
does, he will not be entitled to stand for the general seat. You should inform him of this.) 

 
श्री. रर्णखाबंे व श्री. गायकवाड याचं्यात प्रनवडर्ण कीच्या जागा कोठे व कोर्णाला द्या्यात या संबधी 

जो मतभेद झाला त्याबद्दल नाप्रशक प्रजल्ह्यात दोन पक्ष पडले. या पक्षानंी आपापल्या बाजूने, मतप्रचार स रू 
करण्याच्या अगोदर दोघात काही पत्र्यवहार झाला. त्यातंील दोघाचंी पते्र २४·१०·३६ च्या ‘जनते’त (पा. 
५) प्रप्रसद्ध झाली होती. ती अशी – 
 

“णवनंती पत्र” 
 

श्री. भाऊराव कृष्ट्र्णराव गायकवाड याचेंकडून श्री. अमृतराव धोंडीबा रर्णखाबंे याचें सेवशेी कृ. सा. 
न. प्रव. प्रव. आपर्ण मनमाडास याल अशी अपेक्षा होती. परंत  ती प्रनरथगक ठरली. आलेल्या मंडळींबरोबर 
झालेल्या चचेंत असे कळले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी म ंबई इलाखा लेप्रजस्लेप्रट्ह असेम्प्ब्लीच्या 
उमेदवाराचंी नाव ेप्रप्रसद्ध केल्यानंतर मी आपर्णासं जे पत्र पाठप्रवले त्यात आपर्णासं वाईट वाटेल अशी एक 
दोन वाक्ये आहेत असे श्रीय त भाद जी प्रनकाळे सागंत होते. सदर पत्रातील वाक्यामं ळे आपर्णासं जर राग 
आला असला तर ती वाक्ये प्रलप्रहल्याबद्दल वाईट वाटून मी प्रदलप्रगरी प्रदर्मशत करतो. 

 
वरील प्रदर्मशत केलेल्या प्रदलप्रगरीवरून तरी आपल्या पोटातील आग काढून टाकाल काय? चचेंत 

असे कळले की, मी असे कधीच म्प्हटले नाही की, आपर्ण जनरल सीटसाठी उभे राप्रहल्यास मी त म्प्हासं 
मदत करीन. परंत  जेथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी मदत करण्याचे आश्वासन प्रदले आहे, तेथे माझ्या 
आश्वासनाची काही गरज होती असे मला वाटले नाही. तथाप्रप या पत्राने मी आपर्णासं नम्रतापूवगक अशी 
प्रवनंती करतो की, आपर्ण जनरल सीटसाठी उभे राहण्याची कृपा केल्यास मी त म्प्हासं सवग तऱ्हेने मदत 
करीन. तरी जनरल सीटसाठी उभे राहण्याची आपर्ण कृपा करावी. 

 
चचेंत शवेटी असे ठरले की, आपल्या प्रजल्ह्यात माजलेल्या वादाचा शवेट आपर्णच उभयतानंी 

करावा व काय केले असता वादाचा शवेट होईल हे शोधून काढरे्ण अत्यंत कठीर्ण आहे. तथाप्रप आपल्या 
प्रजल्ह्याचा बोज आपर्णच उभयतानंी साभंाळावयास हवा आहे. त्या दृष्टीने प्रवचार करून आपर्ण योग्य तो 
समेट घडवनू आर्णण्यास मदत कराल, अशी आशा आहे. 

 
आपल्या प ष्ट्कळ प्रठकार्णच्या सहवासात जी उदारता मला दाखवनू मला प ढे प ढे केले आहे व मला 

प ढे आर्णण्यात ज्याप्रमारे्ण अनेक मदत केली आहे, त्याचप्रमारे्ण याही वळेेस उदारता दाखवनू मला राखीव 
जागेसाठीच उभे राहण्याची संधी कृपेने देऊन जनरल सीटसाठी आपर्ण उभे राहण्याची कृपा कराल अशी 
सप्रवनय प्राथगना आहे. क. लो. अ. ही प्रवनंती 
 
 आपला नम्र सेवक, 



 
अनुक्रमणिका 

भा. कृ. गायकवाड 
 

वरील पत्रास श्री. रर्णखाबंसेाहेब याचेंकडून उत्तर : 
–रामराम प्रवशषे, 

 
पत्रातील मजकूर वाचून लक्षात घेता आपर्ण मला उदारता दाखप्रवण्याबद्दलची जी प न्द्हा प्रवनंती 

करीत आहात, त्या प्रवनंतीस मान देऊन व नाप्रशक प्रजल्ह्याची इभ्रत कायमची राहावी म्प्हर्णनूच मी उदारता 
दाखवनू उभा राहू इर्वच्छत नाही. 
 
 आपला प्रहतेच्छू 
 अमृतराव धोंडीबा रर्णखाबंे, 
 लवचूर 
 

“श्रीमंत अमृतराव रर्णखाबं”े असा मथळा देऊन त्याचा फोटो ‘जनते’ च्या २४–१०–३६ च्या 
अंकात सहा पानावर छापला होता व त्यानंा याबद्दल धन्द्यवाद प्रदले होते. 

 
श्री. गायकवाड यानंा प्रप्रतस्पधीं म्प्हर्णून श्री. रामचदं्र सभंाजी रोकडे हे प्रनवडर्ण कीला उभे रप्रहले. 

त्यानंा श्री. रर्णखाबंे याचंा पालठबा आहे, असा समज व प्रचार झालं्याम ळे नाप्रशक प्रजल्ह्यात दोन पक्षात 
प्रवलक्षर्ण च रस उत्पन्न झाली. प्रजल्ह्यातील हे अतंःस्पधेचे घातकी स्वरूप इष्ट न्हे हे दोन्द्ही पक्षाला कळे. 
पर्ण इरेस पेटल्यानंतर या ताप्रत्त्वक समज तीची कास कोर्ण धरर्णार? हे वातावरर्ण पाहून बाबासाहेबानंी 
नाप्रशक प्रजल्ह्यात जानेवारी १९३७ च्या पप्रहल्या आठवड्यात दौरा काढला व प्रठकप्रठकार्णी प्रचारसभातूंन 
श्री. गायकवाड याचं्यातफे प्रचार केला. त्या सवग भाषर्णाचें वृत्तातं ३०–१–३७ च्या “जनतेत” (पा. २ व ७) 
प्रप्रसद्ध केले होते. श्री. गायकवाडानंा आपर्ण का पालठबा प्रदला याबद्दल बाबासाहेबानंी जो सभामंधून 
ख लासा केला तो असा :– 

 
आपल्या या नाप्रशक प्रजल्ह्यात गायकवाड व रर्णखाबंे हे दोघेही कायगकते असताना भाऊराव 

गायकवाडाचंीच प्रनवड मी का केली याबाबत बराच संशय माजला असल्याचे माझ्या ऐप्रकवात आहे. 
आपल्या नाप्रशक प्रजल्ह्यात दोन इसम गायकवाड व रर्णखाबंे कायदे मंडळासाठी लायक आहेत ही गोष्ट 
खरी. म्प्हर्णनूच चार मप्रहन्द्यापूवी उभयतानंा बोलावनू मी स्पष्टपरे्ण सापं्रगतले होते की, त मच्या प्रजल्ह्यातफे 
कायदेमंडळाच्या प्रनवडर्ण कीसाठी कोर्णी उभे रहावे, हे त म्प्ही ठरवाव.े उभयतातं जर हा वाद प्रमटला नाही 
तर मात्र मी भाऊराव गायकवाड याचं्यातफे प्रनकाल देईन, असे रर्णखाबंे यानंाही सांप्रगतले होते. कारर्ण 
उभयतातं अप्रधक लायक कोर्ण हे त म्प्हापेंक्षा मी चागंले जार्णतो. आतापयिंत अमृतराव रर्णखाबंे यानंी अध्यक्ष 
व स्वागताध्यक्ष म्प्हर्णून सभातूंन जी भाषरे्ण केली ती अमृतरावाचंी नसून भाऊराव गायकवाडानंी प्रलहून प्रदली 
आहेत, हे मी जार्णतो. रर्णखाब्याचंा बोलाप्रवता धनी वगेळाची असण्याची मूळ कथा मला पूर्णगपरे्ण माहीत 
आहे व म्प्हर्णून अमृतराव रार्णखाबं्यापेंक्षा भाऊराव गायकवाड मला अप्रधक लायक वाटले. 

 
द सरे असे की, रर्णखाबं ेयानंी राजीख षीने अंमलपार्णी न कप्ररता स्वतःच्या सहीने पत्र पाठवनू मला 

स्पष्ट कळप्रवले आहे की, कायदेमंडळात नाप्रशक प्रजल्ह्याच्या राखीव जागेसाठी श्री. भाऊराव गायकवाड 
यानंाच घ्या. असे असता आज श्री. रर्णखाबंे यानंी श्री. गायकवाड याचं्या उमेदवारीस मदत करावयास हवी 



 
अनुक्रमणिका 

आहे. परंत  प्रत्यक्ष मदत न करता अगर तटस्थही न राहता रर्णखाबंे उघड उघड भाऊराव गायकवाड 
याचं्या उमेदवारीस प्रवरोध करीत आहेत. यास काय म्प्हर्णाव?े तसे पाहता रर्णखाबंे घराण्याचा व रोकडे 
घराण्याचा माझ्या माप्रहतीप्रमारे्ण गेली ७–८ वष ेकाही कारर्णाम ळे वाद होता. उभयतातं सलोखा अगर 
पे्रमभाव म ळीच न्हता. असे असता रर्णखाबंे याचें नाव मी कायदेमंडळासाठी स चप्रवले नाही म्प्हर्णून गेली 
कैक वष े भावाभावाप्रमारे्ण व ग ण्यागोलवदाने राप्रहलेल्या गायकवाडापं्रवरुद्ध रर्णखाबं्यानंी जाऊन प्रवरोधी 
गटाच्या गळ्यात प्रमठ्या मारा्यात व ज्याला आतापयिंत प्रमत्र म्प्हर्णवनू घेतले त्याला प्रवरोध करावा, हे 
रर्णखाबं्याचें कररे्ण न्द्यायाचे नाही, अयोग्य आहे. 

 
नाप्रशक प्रजल्ह्यातं असलेली संघटना द भगंून जो प्रनरथगक बेबनाव व बखेडा माजप्रवला आहे त्यास 

श्री. रर्णखाबंचे जबाबदार आहेत. 
 

(जनता, ३०–१–३७ पा. २ व ७) 
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प्रकरि २ रे 
 

काँगे्रसने राज्यसत्ता स्वीकारण्याचे धोरर्ण धरसोडीचे ठेवल्याम ळे म ंबईतील कायदेमडंळावर प्रतने 
बप्रहष्ट्कार प कारल्यासारखेच झाले. ते्हा १९३५ च्या कायद्यान्द्वये ग्हनगरने हंगामी मपं्रत्रमंडळ नेमले. त्याचे 
म ख्यमंत्री साताऱ्याचे सर खान बहादूर धनजीभाई बी कपूर यानंा करण्यात आले. याप्रवरुद्ध तिार 
करण्याची मोहीम काँगे्रसतफें  स रू झाली व सदर मोप्रहमेला सवग पक्षाचंा पालठबा आहे, हे जनतेला 
दाखप्रवण्यासाठी श्री. बाळ गंगाधर खेर हे प्रनरप्रनराळ्या पक्षाचं्या प ढाऱ्याशंी पत्र्यवहार करून त्या पक्षातंील 
प्रनवडून आलेल्या कायदेमंडळातील सभासदाचं्या सह्या प्रमळव ूलागले. त्यानंी बाबासाहेबानंा याबाबतीत जे 
पत्र प्रलप्रहले त्याला बाबासाहेबानंी उत्तर प्रदले. त्यातं आपला स्व. म. पक्ष सह्या देण्यास व काँगे्रसशी 
सहकायग करण्यास तयार नाही, असे स्पष्ट मत प्रदले. ते उत्तर २२-५-३७ च्या जनतेच्या अंकात (पा. १) 
प्रप्रसद्ध केले होते. ते असे :– 
 
डॉ. बाबासाहेबाचें पत्र 

म रूड, जंप्रजरा, १५–५–३७ 
 
प्रप्रय प्रमत्र खेर, 
 

त मचे ता. ११ चे पत्र पोचले. मी जंप्रजऱ्याला गडबडीत असल्याम ळे त मच्या पूवींच्या पत्राला उत्तर 
पाठप्रवण्याचे मला प्रवस्मरर्ण पडले. हे पत्र काँगे्रस पक्षाचे प ढारी या नात्याने त म्प्ही मला पाठप्रवले होते व 
हंगामी मपं्रत्रमंडळाबद्दल अप्रवश्वास ्यक्त करण्यासाठी जे पत्र आपर्ण तयार केले आहे त्या पत्रकावर स्वतंत्र 
मजूर पक्षातफें  वैयर्वक्तकरीत्या सह्या प्रमळण्याच्या शक्यतेबद्दल आपर्ण त्यात मला प्रवचारले होते. या 
पत्रकाची प्रतही आपर्ण मला पाहण्यासाठी पाठवनू प्रदली होती. हा प्रशन पक्षाचा असल्याम ळे त्याच दृष्टीने 
त्याच्याकडे पाप्रहले पाप्रहजे म्प्हर्णून स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या सभासदानंी आपल्या पत्रकावर सह्या करण्याचा 
प्रशनच म ळी उद् भवत नाही. या प्रशनावर मी बारकाईने प्रवचार केला असून स्वतंत्र मजूर पक्षातफें  आपल्या 
पत्रकाला मान्द्यता देता येत नाही, असाच प्रनष्ट्कषग मी काढला आहे. माझे उत्तर आपल्याला त टकपर्णाचे 
वाटू नये म्प्हर्णून माझ्या नकाराबद्दलची ख लासेवार काररे्ण मी आपल्याला देत आहे. ही काररे्ण अशी – 
 
(१)  सध्याच्या पप्ररर्वस्थतीचा म ख्य दोष काँगे्रसकडेच येत आहे; ग्हनगरवर नाही. काँगे्रसने केलेली 
आश्वासनाची मागर्णी अनावशयक व अशक्य आहे, असेच आमच्या पक्षाचे मत आहे. 
 
(२)  असेंब्लीचे अप्रधवशेन न बोलप्रवण्याचे ग्हनगराचें धोरर्ण चालू घटकेला तरी बेसनदशीर म्प्हर्णता 
यावयाचे नाही. कायदेमंडळाचे अप्रधवशेन सहा मप्रहन्द्याचं्या अवधीत बोलावण्यात आले नाही, तरच 
बेसनदशीरपर्णा होईल. ही म दत अजून संपली नाही. 
 
(३)  संघटनेचा अंमल स रू झाल्याम ळे सवग सनदशीर उपाययोजना प्रनष्ट्फळ झाल्याचे आढळून येईपयिंत 
इतर जादा सनदशीर चळवळ स रू करण्याची आवशयकता आहे. असे स्वतंत्र मजूर पक्षाला वाटत नाही. 
 
(४)  आपली ही चळवळ आपल्या पक्षाची सत्ता व इभ्रत वाढप्रवण्याच्या इच्छेच्या पोटी जन्द्मली असून ही 
चळवळ आपल्या पक्षाप रतीच आहे. या चळवळीच्या मागे कोर्णताही राष्ट्रीय कायाचा हेतू नाही. असा हेतू या 
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चळवळीमागे नसल्याने राष्ट्रीय कायासाठी एकजूट करण्याचा प्रशन उद् भवत नाही व असा प्रशन उद् भवत 
नसल्याम ळे स्वतंत्र मजूर पक्षाने काँगे्रस पक्षाशी असलेले आपले मतभेद प्रवसरून या पक्षाला प्रमळण्याचेही 
काहीच कारर्ण प्रदसत नाही. हे कायग आपल्या (काँगे्रस) पक्षाप रतेच मयाप्रदत आहे. 
 

सध्याच्या मपं्रत्रमंडळाबद्दल प्रवश्वास वाटरे्ण अगर अप्रवश्वास वाटरे्ण या म द्यासंबधंाने आमच्या पक्षाने 
अजून आपले मत ठरप्रवले नाही असा मात्र याचा अथग होत नाही. हा म द्दा कायदेमडंळात चचेसाठी प ढे 
येईपयिंत आपले मत जाहीर न करता स्वस्थ राहरे्ण, हेच आमच्या पक्षाचे धोरर्ण आहे. 
 
 आपला, 
 भी. रा. आबेंडकर. 
 

अखेरीस काँगे्रसने राज्यसत्ता स्वीकारली, आप्रर्ण बाबासाहेब प्रवरोधी पक्षाचे प्रभावी वक्ते व काँगे्रच्या 
राज्यकारभाराचे बाभाडे काढर्णारे प्रखर टीकाकार म्प्हर्णनू नावाजले गेले. त्याचंी कायदेमंडळातील भाषरे्ण 
कोर्णत्याही श्रेष्ठ प ढाऱ्याचं्या भाषर्णापेंक्षा ग र्णानंी काकर्णभर जास्त आहेत. हे समंजस लोक मान्द्य करतील. 

 
अस्पृशयानंी धमांतर केले तर त्यानंा १९३५ च्या कायद्यान्द्वये जे राजकीय हक्क देण्यात आलेले 

आहेत त्याचंा त्यानंा उपभोग घेण्याचा हक्क राहतो लकवा नाही, हा मोठा वादग्रस्त प्रशन होता. धमांतराची 
घोषर्णा करण्याअगोदर या प्रशनाचा बाबासाहेबानंी सवग बाजंूनी प्रवचार केलेला होता. हा प्रशन स्पृशय आप्रर्ण 
अस्पृशय लोक सभातूंन व वतगमानपत्रातूंन वळेोवळेी उपर्वस्थत करीत असत. ते्हा काही वळेा साहेब त्यानंा 
त्रोटकपरे्ण उत्तरे देत व अस्पृशयानंी धमांतर केले तरीत्यानंा अस्पृशय म्प्हर्णून जे राजकीय हक्क प्रमळालेत ते 
त्यानंा धमांतरानंतरही उप भोगावयास प्रमळतील असे आपले मत प्रदर्मशत करीत असत. या बाबतीत जे 
साशकं होते, त्याचंी शकंाप्रनवृप्रत्त ्हावी या हेतूने त्यानंी ‘जनते’ च्या २५ ज लै आप्रर्ण १ ऑगस्ट १९३६ च्या 
जोडअकंात अग्रलेख प्रलप्रहला तो असा :– 
 

अस्पृशयाचें धमांतर आणि त्याचें राजकीय हक्क 
 

अस्पृशय वगाने लहद धमाचा त्याग करून परधमाचा अंगीकार करण्याचा आपला मनोदय ्यक्त 
केल्यापासून लहदू लोकातं मोठीच खळबळ उडून गेलेली आहे. धमांतराच्या चळवळीला शह देण्यासाठी 
लहदू लोक प्रशकस्तीचे प्रयत्न करीत आहेत. शह देण्याकप्ररता ते ज्या मागांचा अवलंब करीत आहेत, ते मागग 
न्द्यायान्द्यायाची चाड असर्णाऱ्या कोर्णत्याही ्यक्तीला प्रशष्टसंमत होर्णार नाहीत, अशी आमची खात्री आहे. 
ज्या ज्या वळेी अस्पशृयानंी स्वाप्रभमान संरक्षर्णासाठी स्वतंत्रतेच्या मागावर पाऊल ठेवनू आपली प्रगती करून 
घेण्याचा प्रनधार जाहीर केला त्या त्या वळेी लहदंूनी जाप्रतप्रहताच्या व श्रेष्ठतेच्या भावनानंा बळी पडून 
अस्पृशयानंा जरब बसप्रवण्यासाठी पूवीपासून ज्या शस्त्राचंा उपयोग ते करीत आले आहेत ती शसे्त्र 
अस्पृशयाचं्या धमांतराच्या घोषरे्णलाही प्रवरोध करण्याकप्ररता उपयोगात आर्णण्याचा उपिम त्यानंी चालू 
केला आहे. लहदू जमीनदार अस्पृशय क ळाकंडील जप्रमनी काढून घेत आहेत. तसेच लहदू जनता अस्पशृयांवर 
सामाप्रजक व आर्मथक बप्रहष्ट्कार प कारीत आहेत. परंत  अस्पृशयानंा ग लामप्रगरीत डाबंून ठेवण्यासाठी 
योप्रजलेल्या या ज न्द्या प राण्या उपायाचंा काहीच उपयोग होत नसून अस्पशृयवगाची धमांतराची चळवळ 
अप्रप्रतहतपरे्ण सवगत्र पसरत चाललेली आहे अस्पृशयानंा जेरीस आर्णण्याचे ज ने उपाय अप रे पडू लागले 
आहेत, असा अन भव येताच लहदू लोकानंी अस्पशृयांना भेडसावनू व गागंरून टाकण्याचा एक नवीनच मागग 
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शोधून काढला आहे. अस्पशृयानंी धमांतर केल्यास त्यानंा नवीन राज्यघटनेत प्राप्त झालेल्या राजकीय 
हक्कानंा म काव ेलागेल, असा प्रगल्ला लहदू लोकानंी चालप्रवलेला आहे. आतापयिंत अस्पृशय वगाने धमांतर 
केल्यास त्याचें राजकीय हक्क नष्ट होतील असा इशारा अस्पृशय वगाबद्दल सहान भतूी बाळगर्णारे काही स्पृशय 
लहदू मधून मधून देत असत. हे लोक अस्पृशय वगाचे प्रवरोधक नसून प्रहतलचतक होते. परंत  या लहदू 
प्रहतलचतकानंी जे इशारे म्प्हर्णनू म्प्हटले होते, त्याचा प्रवरोधी लोक धमकी म्प्हर्णून उपयोग करीत आहेत. ता. 
२१ च्या ‘जन्मभूणम’ नावाच्या ग जराथी दैप्रनक पत्रात अशी बातमी प्रप्रसद्ध करण्यात आली होती की, 
लहद धमाचा त्याग करण्याच्या ठरावाम ळे अस्पशृय वगग कोंडीत सापडला आहे व लहद धमाचा त्याग केल्यास 
जे राजकीय हक्क प्रमळाले आहेत ते नष्ट होतील अशी त्यानंा भीती वाटू लागली आहे. या प त्राने अशी थाप 
उठवनू प्रदली होती की डॉ. आंबेडकरानंा ही चूक कळून आल्याम ळे ते गागंरून गेले आहेत; आप्रर्ण म्प्हर्णनूच 
ते येत्या प्रनवडर्ण कीत उमेदवार म्प्हर्णून उभे रहार्णार नसून आपल्या अन यायानंाही तशा प्रकारचा सल्ला देत 
आहेत. ‘बॉम्बे क्रॉणनकल’ च्या ता. २२ च्या अकंात तर या पत्राच्या प्रप्रतप्रनधीने फारच मोठी कंडी प्रपकवनू 
प्रवकली आहे. या पत्राच्या प्रप्रतप्रनधीने अशी बातमी प्रप्रसद्ध केली आहे की, डॉ. आबंडेकरानंी धमांतराम ळे 
राजकीय हक्क प्रहरावले जातील की काय या प्रशनासंबधंी म ंबई सरकारबरोबर पत्र्यवहार केला होता, व 
म ंबई सरकारने त्यानंा असे कळप्रवले की, धमांतर केल्यास अस्पृशयाकंप्ररता कायदे कौर्वन्द्सलात राखून 
ठेवलेल्या जागेसाठी उमेदवार म्प्हर्णून उभे राहता येर्णार नाही. या बाबतीत डॉ. आंबडेकरानंी ‘टाइम्स ऑर्फ 
इणंडया’ पत्राच्या प्रप्रतप्रनधीला प्रदलेली म लाखत त्या पत्राच्या ता. २४ च्या अंकात प्रप्रसद्ध झाली आहे. या 
म लाखतीत डॉ. आंबेडकरानंी अस्पशृय वगाला प्रमळालेल्या राजकीय हक्कावंर धमांतराम ळे कायद्याच्या 
दृष्टीने काय पप्ररर्णाम घडतील या प्रवषयी आपले मत सप्रवस्तर रीतीने प्रदर्मशत केले आहे. धमांतराने 
अस्पृशयाचें राजकीय हक्क नष्ट होतील अशी धमकी देर्णाऱ्या वृत्तपत्रानंा आपली प्रवचारसरर्णी प्रबनचकू आहे 
अशी खात्री वाटत होती. परंत  डॉ. आंबेडकरानंी आपली म लाखत प्रप्रसद्ध केल्या नंतर ज्या ज्या लोकानंी 
एक आठवडाभर नंगानाच चालप्रवला होता, त्या लोकाचंी दातप्रखळी बसून आता प्रजकडे प्रतकडे सामसूम 
झालेली प्रदसत आहे. डॉ. आंबेडकरानंी आपल्या तकग श द्ध प्रवचारसरर्णीने या प्रशनाची चचा इतक्या 
म दे्दसूदपरे्ण केलेली आहे की, अस्पृशय वगाच्या प्रप्रतस्पध्यांना धमांतराम ळे अस्पृशयाचें राजकीय हक्क नष्ट 
होतील असा जो प्रवश्वास वाटत होता तो नष्ट झाला आहे. इतका की ज्या ज्या लोकानंी पप्रहल्या प्रदवशी 
अस्पृशयानंा भेडसावनू सोडर्णारे अग्रलेख प्रलप्रहले त्या त्या लोकानंी द सऱ्या प्रदवशी जीभ चावनू आपले 
च कले म्प्हर्णून उलट अग्रलेख प्रलप्रहले व डॉ. आंबेडकरानंी केलेला अथग व माडंलेली प्रवचारसरर्णी बरोबर व 
कायदेशीर आहे, अशी कब ली प्रदली. 
 

धमांतराने राजकीय हक्कासं बाध येतो की काय या प्रशनासंबंधाने डॉ. आंबेडकरानंी महार पप्ररषदेत 
केलेल्या भाषर्णात त्यानंी त्या प्रशनाची चचा सप्रवस्तर केलेली होती. ‘जनते’ च्या वाचकानंी ते भाषर्ण 
वाचलेले असल्याम ळे प्रफरून त्या प्रशनाची चचा ‘जनते’त करण्याची आवशयकता न्हती. परंत  हा प्रवषय 
अत्यंत महत्त्वाचा आहे, आप्रर्ण अस्पृशय समाज नवीन राजकीय घटनेच्या बाबतीत ज्ञानहीन असल्याम ळे 
त्याची या बाबतीत प्रदशाभलू कररे्ण कोर्णालाही शक्य होऊ नये म्प्हर्णून या प्रवषयाची प न्द्हा एकदा चचा कररे्ण 
प्राप्त झाले आहे. गेल्या आठवड्यात लहदू प्रवरोधकानंी जी वावटळ उठप्रवली होती व तीत जे अनेक म दे्द 
माडंले होते, त्यातंील पप्रहला म द्दा जो प्राम ख्याने माडंला गेला होता तो हा की, अस्पृशय लोकानंी 
लहद धमाचा त्याग करण्याचा व लहदू देवतानंा व गं्रथानंा न मानण्याचा जो ठराव पास केला. त्याम ळे त्यानंा 
प्रदलेल्या राजकीय हक्काचंा उपभोग घेण्यास ते कायद्याने अपात्र ठरले आहेत. याचा स्पष्ट अथग असा की, 
अस्पृशय लोकानंा नवीन राजकीयघटनेत जे राजकीय हक्क देण्यातं आलेले आहेत त्याचंा जर उपभोग 
घ्यावयाचा असेल तर त्यानंा लहदू म्प्हर्णूनच राप्रहले पाप्रहजे. आपर्ण लहदू नाही असे ते जर म्प्हर्णतील तर ते 
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आपल्या राजकीय हक्काला म कतील. जसा कोळी आपले जाळे लाबंवर पसरून त्यात ओहोळातील मासे 
अडकवनू धरण्याचा प्रयत्न करतो, तसाच लहद त्वाचा अस्पृशयाभंोवती पाश पसरून त्यानंा आपल्या जाळ्यात 
अडकप्रवण्याचा लहदंूचा हेतू असेल तर तो या डावाने साध्य होऊ शकर्णार नाही. कारर्ण हा डाव सफल 
होण्यास आधी लहदू कोर्णाला म्प्हर्णाव ेयाची काहीतरी ठराप्रवक कायदेशीर ्याख्या असावयास पाप्रहजे. पर्ण 
लहदू या शब्दाची सवगसामान्द्य ्याख्या आजवर कोर्णीही प्रदलेली नाही व कोर्णत्याही कायद्यात ठेवण्याचा 
प्रयत्नही केलेला नाही. लहद धमाची ्याख्या कररे्ण इतके कठीर्ण आहे की, जो कोर्णत्याच धमाचा अन यायी 
नाही तो लहद धमाचा अन यायी, अशी ्याख्या एक तज्ज्ञ मार्णसाने तयार केलेली आमच्या वाचनात आहे. 
ख द्द लहद महासभेने देखील लहद स्थानात उत्पन्न झालेल्या कोर्णत्याही धमाचे पालन करर्णारा तो लहदू अशी 
लहदू या शब्दाची ्याख्या केलेली आहे व लहदू या शब्दात सनातनी, आयगसमाज, जैन, शीख, बौद्ध व िाह्मो 
वगैरे सवांचा समावशे होतो असे आपल्या उदे्दश व प्रनयम पत्रकात म्प्हटले आहे. जेथे लहदू कोर्ण आप्रर्ण कोर्ण 
न्हे हेच अप्रनप्रश्चत आहे तेथे अस्पृशयानंा लहदू या कोंडीत कोंडून ठेवण्याचा प्रयत्न प्रनष्ट्फळ होर्णार आहे. 
लहद धमग हे एक अशा प्रकारचे जाळे आहे की, ह्या जाळ्यातून कोर्णत्याही मार्णसास तो प रेसा लवप्रचक 
प्रजभेचा व उलट्या काळजाचा असला तर त्याला प्रनसटून जाता येईल. अशा र्वस्थतीमध्ये लहदू लोकानंी हा 
जो प्रशन उपर्वस्थत केला आहे त्याचा प्रवचार करण्याची खरोखरी काही आवशयकता नाही. परंत  प्रशन 
महत्त्वाचा असल्याम ळे एवढ्ा प्रास्ताप्रवक म द्यावरच प्रनकाल करून सोडून देरे्ण आम्प्हासं योग्य वाटत नाही. 
 

राजकीय हक्क उपभोगण्यासाठी अस्पृशयानंी लहदू म्प्हर्णनू घेतलेच पाप्रहजे काय या प्रशनाचे खरोखरी 
दोन भाग पाडतात. एक न सता लहदू धमाचा त्याग केला तर त्याचं्या राजकीय हक्कावंर काय होईल पप्ररर्णाम 
व द सरा लहदू धमांचा त्याग करून परधमाचा स्वीकार केला तर त्याचं्या राजकीय हक्कावंर काय पप्ररर्णाम 
होईल? लहदू लोकानंी उपर्वस्थत केलेली बाब इतकी ग तंाग ंतीची आहे की, वरील प्रमारे्ण दोन भाग पाडूनच 
एक एका भागाचा प्रनरप्रनराळा प्रवचार कररे्ण वाचकाचं्या समज तीच्या दृष्टीने इष्ट आहे. प्रथमतः न सता कहदु 
धमाचा त्याग केला तर काय होईल? त्यानंा आपल्या राजकीय हक्कानंा म काव ेलागेल काय? या प्रशनाचा 
प्रवचार करू. या प्रशनाचंा प्रवचार करताना ग्हनगमेंट ऑफ इंप्रडया अॅक्टात प्रनरप्रनराळ्या जातींना जे 
प्रप्रतप्रनप्रधत्व देण्यात आले आहे त्याला लाग ूअसर्णाऱ्या कलमाचा पप्ररचय करून घेरे्ण अत्यंत जरूरीचे आहे. 
ज्य लोकानंी हे ब जगावरे्ण प ढे केले आहे त्या लोकानंा आमची अशी सूचना आहे की, त्यानंी अस्पृशय वगाची 
जी ्याख्या कायद्यामध्ये केली आहे या ्याख्येकडे लक्ष प रवाव.े ही ्याख्या ग्हनगमेंट ऑफ इपं्रडया 
अॅक्टाच्या पप्रहल्या पप्ररप्रशष्टाच्या २६ ्या कलमामध्ये प्रदलेली आहे. या कलमामध्ये अस्पृशयवगग असा 
शब्दप्रयोग म ळीच केलेला नाही. ही गोष्ट प्रथमतः सवांनी ध्यानात ठेवरे्ण आवशयक आहे. द सरी गोष्ट 
ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे ती ही की या कलमामध्ये – प्रडपे्रस ड क्लासेस – दप्रलत वगग असा देखील 
शब्द प्रयोग केलेला नाही. या कलमात जो शब्दप्रयोग केलेला आहे तो ‘शडे्य ल्ड कास्ट’ असा शब्दप्रयोग 
केलेला आहे. या शब्दप्रयोगावरून उघड आहे की, कलम २६ यामध्ये जी ्याख्या प्रदलेली आहे ती ्याख्या 
धमावर अवलंबून ठेवलेली नाही. सम्राट बादशहा व त्याचें कौर्वन्द्सल यानंी ज्या जातींनतत्र प्रलस्टातवसाया 
घातले असेल त्यानंा शडे्यलू्ड कास्ट म्प्हर्णण्यात याव.े अशी शडे्यूल्ड कास्ट याची ्याख्या करण्यात 
आलेली आहे. शडे्यूल्ड कास्ट म्प्हर्णजे फक्त पूवीचे अस्पृशय लकवा प्रडपे्रस ड क्लासेस असे ्याख्येत म्प्हटलेले 
नाही. तसेच ज्या जातींचा समावशे प्रलस्टात करून त्यानंा शडे्यूल्ड कास्टमध्ये टाकण्यात आले आहे, 
त्याचंा उल्लखे करताना लहदंूपैकी अमूक अमूक जाती असे प्रवशषेर्णात्मक वचन लावलेले नाही. हे पप्ररप्रशष्ट १ 
कलम २६ यात शडे्यूल्ड कास्टच्या ्याख्येवरून उघड होत आहे. इतकेच न्हे तर शडे्यूल्ड कास्टडच्या 
बाबतीत जी सावगभौम बादशहाची ऑडगर इन कौर्वन्द्सल प्रप्रसद्ध झाली आहे त्यात शडे्यूल्ड कास्टमध्ये 
प्रातंोप्रातंी कोर्णकोर्णत्या जातींचा समावशे करावयाचा याची जी यादी देण्यात आलेली आहे त्यातही 
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कहदंूतील अमूक अमूक जाती असे णवशेषि त्मक वचन घातले नाहीं. न सता जातींचा उल्लेख केलेला आहे. 
या ्याख्येवरून स्पष्ट आहे की, राजकीय हक्काकप्ररता लहदू समाजात लकवा लहद धमात राप्रहले पाप्रहजे अशी 
अट कायद्याने घातलेली नाही आप्रर्ण म्प्हर्णून जे लोक असे म्प्हर्णतात की, लहदू धमांतगगत लकवा लहदू 
समाजातंगगत जातींनाच हे राजकीय हक्क प्रदले आहेत, ते त्या जाती लहद धमाचा त्याग करतील तर त्यानंा 
राजकीय हक्कानंा म काव ेलागेल, त्या लोकाचें म्प्हर्णरे्ण या एका ्याख्येच्या प्रववचेनावरून कसे प्रनखालस 
खोटे आहे हे कोर्णासही कळून येईल. 
 

अस्पृशयाचं्या राजकीय हक्काचं्या बाबतीत लहद धमगत्यागाच्या ठरावाचा काही प्रवघातक पप्ररर्णाम होऊ 
शकत नाही. याला द सरीही काररे्ण देता येतील, व ही काररे्ण स लभ रीतीने जनतेच्या वाचकानंा समजावी 
म्प्हर्णून ती देण्यापूवी जातवार प्रप्रतप्रनप्रधत्वाच्या कायद्याने ठरप्रवलेल्या पद्धतीची रूपरेषा काय आहे हे आधी 
सापं्रगतले पाप्रहजे. म्प्हर्णनू या प्रवषयाची माडंर्णी प्रथम आम्प्ही करण्याचे योप्रजले आहे. लहद स्थानातील लोक 
प्रभन्न प्रभन्न धमांचे अन यायी आहेत. उदाहरर्णाथग लहदू जैन, बौद्ध, पाशी, म सलमान वगैरे लोक त्या त्या धमाचे 
अन यायी आहेत. त्याच प्रमारे्ण प्रकत्येक लोक नार्वस्तक असून कोर्णत्याच धमाला मानीत नाहीत. या सवग 
लोकाचंा प्रमळून लहद स्थानामध्ये सामान्द्य जनसमूह बनलेला आहे. या सामान्द्य जनसमूहाचा जो मतदार संघ 
घडप्रवण्यात आला आहे त्यालाच कायद्याने सामान्द्य मतदार संघ असे नाव देण्यात आले आहे. जातवार 
प्रप्रतप्रनधींचे तत्त्व जर लहद स्थानातं आले नसते तर एकाच मतदारसंघात सवग धमाच्या लोकाचंा तसेच प्रनधमी 
लोकाचंाही समावशे झाला असता. म्प्हर्णजे सामान्द्य मतदार संघाला धमाचा कोर्णत्याही प्रकारचा प्रवप्रधप्रनषेध 
झाला नसता. परंत  जातवार प्रप्रतप्रनप्रधत्वाचे तत्त्व मान्द्य झाल्याम ळे जातीय प्रनवाड्याने पप्रहली जी गोष्ट 
केली ती ही की, सामान्द्य मतदारसंघातूंन काही प्रवप्रशष्ट धमाचे लोक प्रनवडून काढून त्याचें स्वतंत्र 
मतदारसंघ घडप्रवण्याचे ठरप्रवले. त्याप्रमारे्ण जातीय प्रनवाड्याने तीन धमांच्या लोकानंा सामान्द्य 
मतदारसंघातूंन बाहेर काढून त्याचें स्वतंत्र गट बनप्रवले ते म्प्हर्णजे प्रिस्तीधमग, इस्लामधमग व पंजाबातंील 
शीख धमग हे होत. अशा रीतीने जातीय प्रनवाड्याने लहद स्थानामध्ये मतदाराचें दोन प्रकारचे संघ प्रनमार्ण केले 
आहेत. एक सामान्द्य मतदार संघ आप्रर्ण द सरा स्वतंत्र मतदार संघ. या बाबतीत एक गोष्ट ध्यानात ठेवली 
पाप्रहजे. ती ही की, धमावलंबी स्वतंत्र मतदार संघातं ठेवलेल्या राजकीय हक्काचंा उपभोग घेण्यासाठी 
प्रिस्ती, इस्लाम व शीख या तीन धमांपैकी ज्या धमांन यायाचंा तो संघ असेल त्या धमांचे अन याप्रयत्व मान्द्य 
कररे्ण ही एक आवशयक अट आहे. परंत  सामान्द्य मतदार संघामध्ये दाखल होण्याकप्ररता आप्रर्ण या मतदार 
संघाकप्ररता प्रदलेल्या हक्काचंा उपभोग घेण्यासाठी त्यातं समाप्रवष्ट झालेल्या कोर्णत्या तरी धमाचे अन याप्रयत्व 
मान्द्य करण्याची अट कायद्याने घातलेली नाही. ही गोष्ट म सलमान व प्रिस्ती मतदार संघातंील आप्रर्ण 
सामान्द्य मतदार संघातंील मतदारासंाठी कायद्याने ज्या अटी ठरप्रवल्या आहेत, त्या ताडून पाप्रहले असताना 
सहज कळून येण्यासारखी आहे ग्हनगमेंट ऑफ इंप्रडया अॅक्टच्या ६ ्या पप्ररप्रशष्टात मतदार होण्याला 
अवशय असलेली पात्रता अगंी येण्याकप्ररता ज्या अटी कायद्याने घातल्या आहेत त्या पाप्रहल्या तर असे 
आढळून येईल की, मतदार २१ वषांचा असला पाप्रहजे, प्रववप्रक्षत प्रठकार्णी ठराप्रवक म दतीपयिंत वस्ती करीत 
असला पाप्रहजे अगर त्याचे प्रशक्षर्ण एका प्रवप्रशष्ट मयादेपयिंत झाले असले पाप्रहजे. या अटी जशा सवगसाधारर्ण 
मतदार संघातील मतदाराला लागू आहेत त्याचप्रमारे्ण स्वतंत्र मतदार संघातील मतदाराला या 
सवगसाधारर्ण मतदाराच्या अटी लागू आहेतच. परंत  ६ ्या पप्ररप्रशष्टाच्या कलम ५ व कलम ६ याकडे नजर 
फेकली असताना असे प्रदसून येईल की प्रववप्रक्षत धमांचे अन याप्रयत्व ही एक जादा अट घालण्यात आली 
आहे. म्प्हर्णजे म सलमान मतदार संघात सामील असलेला मन ष्ट्य धमाने आपर्ण म सलमान आहोत असे मान्द्य 
करर्णारा असला पाप्रहजे. प्रिस्ती मतदार संघात सामील असलेला मन ष्ट्य प्रिस्ती धमाचा तो अन यायी आहे 
असे मान्द्य करर्णारा असला पाप्रहजे. तसेच शीख स्वतंत्र संघात सामील असलेला मन ष्ट्य आपर्ण शीख धमाचे 



 
अनुक्रमणिका 

आहोत असे मान्द्य करर्णारा असला पाप्रहजे. सामान्द्य मतदार संघात सामील असलेला मतदार हा त्या 
सामान्द्य मतदार संघात ज्या अनेक धमांचा समावशे झालेला आहे त्यापंकैी कोर्णत्या तरी एका धमाचा 
अन यायी आहे असे त्याने मान्द्य केले पाप्रहजे अशी अट कायद्यात कोठेच घातलेली नाही. यावरून असे 
प्रदसून येईल की, सामान्द्य मतदार संघात धमाला कोर्णत्याही प्रकारने राजकीय महत्त्व देण्यात आलेले 
नाही आप्रर्ण ज्याचंा समावशे सामान्य मतदार संघात करण्यात आला आहे त्याचें राजकीय हक्क अमुक धमप 
असण्यावर अगर नसण्यावर कोित्याही प्रकारे अवलंबून ठेवलेले नाहीत. अस्पृशय वगाचा समावेश सवप 
सामान्य मतदार संघात करण्यात आलेला आहे, ही गोष्ट ध्यानात घेतली आणि वर दशपणवल्याप्रमािे 
सामान्य मतदार संघात धमाधमाचा आणि मतदाराच्या पात्रापात्रतेचा कोित्याही प्रकारचा संबंध नाही. या 
दोन गोष्टी जमेस घेतल्या म्हिजे अस्पृशय वगाला जे राजकीय हक्क णदले आहेत ते हक्क त्यांनी कहदुधमाचा 
त्याग केल्याचा णनिंय जाहीर केल्यामुळे णहरावले जातील, असे म्हििे कोिालाही शतय होिार नाही. 
कारि ते हक्क धमावलंबी नाहीत. ज्या अस्पृशय लोकानंी कहदू धमाचा त्याग करण्याचा णनिंय जाहीर केला 
आहे परंतु ज्यानंी अजून दुसरा धमप स्वीकारला नाही त्या लोकानंा र्फार तर णनधमी म्हिता येईल. परंतु 
णनधमी लोकाचंा समावशे सामान्य मतदार संघात करता येिार नाही असे कायद्याचे अल्पस्वल्प ज्ञान 
असिारा कोिीही मािूस म्हिू शकिार नाही. 
 

ज्या लोकानंी हा बाग लबोवा अस्पशृयापं ढे उभा केला आहे त्या लोकाचंा असा समज आहे की, 
अस्पृशय वगाला देण्यात आलेल्या जागा लहदू लोकाचं्या वाट्यास आलेल्या जागामंधून प्रदलेल्या आहेत. 
परंत  आमच्या मते हा त्याचंा केवळ भ्रम आहे. कारर्ण लहद जातीला कायद्याने ठराप्रवक अशा जागा कोर्णत्याच 
प्रातंात प्रदलेल्या नाहीत. म सलमान, प्रिश्चन, शीख इत्यादी मतदार संघानंा ठरवनू प्रदलेल्या जागा सोडून 
ज्या शषेजागा राप्रहल्या त्या म सलमान, प्रिश्चन, शीख यानंा वगळून जी बाकीची जनता राप्रहली व प्रजचा 
सवग साधारर्ण मतदार संघात समावशे करण्यात आलेला आहे, त्या सामान्द्य जनतेला प्रमळून म्प्हर्णून देण्यात 
आलेल्या आहेत, आप्रर्ण अस्पृशयानंा देण्यात आलेल्या जागा या सामान्द्य जनतेला देण्यात आलेल्या 
जागापंैकी राखीव असलेला भाग असल्याम ळे केवळ लहदू लोकाचं्या वाट्यास आलेल्या जागापंैकी काही 
जागा अस्पृशय लोकानंा देण्यात आल्या, या म्प्हर्णण्याला काहीच आधार नाही. कारर्ण ज्या सवगसाधारर्ण 
मतदार संघाच्या वाट्यातून अस्पृशय वगाकप्ररता काही भाग राखून ठेवलेला आहे त्या सवगसाधारर्ण मतदार 
संघात लहदूप्रमारे्ण जैन, बौद्ध, पारशी, यह दी, नार्वस्तक वगैरे लहदे्बतराचंा समावशे झालेला आहे. मुळातच 
कहदंूच्या जागा नाहीत असे ठरल्यानतर कहदंूनी आपल्या वाटिीपैकी काही भाग अस्पृशयानंा ते कहदू आहेत 
म्हिून व कहदू राहतील असे समजून णदल्या, असे म्हिावयास काही आधार नाही. 
 

येथपयिंत आमच्या मताच्या समथगनाथग आम्प्ही तीन काररे्ण प्रदली आहेत. पप्रहले कारर्ण असे की, 
शडे्यूल्ड कास्ट याची ्याख्या देताना लहदू धमांतगगत जाती असा उल्लखे कायद्यात कोठेच केलेला नाही. 
द सरे कारर्ण असे की, ज्या सवगसाधारर्ण मतदार संघामध्ये अस्पृशयाचंा समावेश करण्यात आलेला आहे, त्या 
सवग साधारर्ण मतदार संघामध्ये दाखल होण्यास ज्या अटी कायद्याने घातल्या आहेत त्यातं लहद धमाचे 
अन याप्रयत्व न्हे तर कोर्णत्याही धमाच्या अन याप्रयत्वाची आवशयकता सापं्रगतलेली नाही व प्रतसरे कारर्ण 
असे की, अस्पशृय वगाला ज्या जागा देण्यात आलेल्या आहेत त्या लहदूच्या वाट्यातून प्रदलेल्या नसून 
सवगसाधारर्ण जनतेच्या वाट्यातून प्रदलेल्या आहेत. परंत  लहदू लोकानंी शडे्यूल्ड कास्टच्या प्रलस्टात 
समाप्रवष्ट झालेल्या जातींना राखून ठेवलेल्या जागाचंा फायदा घेण्याकप्ररता लहदू धमातच राप्रहले पाप्रहजे, 
असा जो प्रशन उपर्वस्थत केला आहे, त्याला आम्प्ही नकाराथी उत्तर प्रदले आहे. त्याला आर्णखी चौथे कारर्ण 
देता येण्यासारखे आहे. शडे्यूल्ड कास्टच्या प्रलस्टात समावशे केलेल्या जातींनी लहदू धमाशी एकप्रनष्ठ 
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राप्रहले तरच त्यानंा राखीव जागाचंा फायदा घेता येईल असे जे म्प्हर्णतात त्यानंी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे 
द लगक्ष केले असाव ेअसे आम्प्हासं वाटते. आमच्या मते या जातींतील लोकानंा राखीव जागेचा जो फायदा 
देण्यात आलेला आहे तो त्या जातींतील मतदाराचं्या धार्ममक प्रनष्ठेवर नसून मतदाराचं्या जाप्रतत्वावरच 
आधारलला आहे. जातीय प्रनवाड्याने सामान्द्य मतदार सघातं जे वगग लकवा ज्या जाती समाप्रवष्ट करण्यात 
आलेल्या आहेत त्यापंैकी काही प्रवप्रशष्ट जाती प्रनवडून काढून त्याचंा एक गट बनप्रवला आहे. आप्रर्ण त्या 
गटाला शडे्यूल्ड कास्ट असे नाव देऊन त्या गटासाठी सामान्द्य मतदार संघाच्या वाट्यास आलेल्या 
जागापंैकी काही ठराप्रवक जागा त्याचं्याकप्ररता राखून ठेप्रवल्या आहेत. या राखीव जागेकप्ररता 
पात्रापात्रतेची कसोटी पाहावयाची झाल्यास ती जातीवरून पाहावयाची आहे. धमावरून पाहावयाची नाही. 
राखीव जागेकणरता अस्पृशय उमेदवाराची पात्रता ठरवावयाची िाल्यास ती जातीवरून ठरवावयाची, 
धमांवरून ठरवावयाची नाही या आमच्या म्प्हर्णण्याची सत्यता खालील उदाहर्णावरुन स्पष्टपरे्ण वाचकाचं्या 
ध्यानात येईल. 
 

पंजाबातील शडे्यूल्ड कास्टच्या प्रलस्टात आदधमीय लोकाचंा व रामदासी लोकाचंा समावशे 
करण्यात आलेला आहे. ही गोष्ट शडे्यूल्ड कास्टच्या बाबतीत जी सरकारी आडगर–इन–कौनप्रसल प्रप्रसद्ध 
झालेली आहे त्यावरून प्रदसून येईल. या आदधमीय लोकाचंा इप्रतहास या प्रठकार्णी अप्रतशय उद् बोधक 
होईल अशी आमची खात्री आहे. काही वषापूवीं पजंाबातील चाभंार व च्यूडा वगैरे अस्पृशय जातींच्या 
लोकानंी आदधमग मंडळ नावाची संस्था स्थापन केली होती. या ससं्थेचा मूळ उदे्दश लहदू धमाचा त्याग कररे्ण 
असाच होता. सन १९३१ च्या खानेस मारीचे वळेी या संस्थेने पंजाब सरकारकडे असा अजग केला होता की, 
आम्प्ही लहद धमाचा त्याग केलेला आहे आप्रर्ण म्प्हर्णनू खानेस मारीत आम्प्हालंा लहदूपासून प्रनराळे करून 
सेन्द्सस प्ररपोटात आमची लोकसंख्या आदधमीय या नावाखाली स्वतंत्रपरे्ण प्रनराळी दाखप्रवण्यात यावी. या 
मागर्णीम ळे पंजाबातील लहदू लोक प्रचडून जाऊन त्यानंी प ष्ट्कळ अत्याचार केले. परंत  या लोकानंी आपला 
प्रनश्चय न सोडल्याम ळे आद–धमीयाचंी चळवळ यशस्वी होऊन पंजाबच्या सेन्द्सस प्ररपोटात आदधमीयाचंी 
संख्या आदधमीय नावाखाली लहदंूपासून प्रनराळी दाखप्रवण्यात आली आहे. रामदासी लोक हे शीख धमाचे 
अन यायी आहेत. अथातच ते लहदू नाहीत. तथाप्रप त्याचंा समावशे शडे्यूल्ड कास्टमध्ये करण्यातं आलेला 
आहे. यावरील दोन उदाहरर्णावरून एकच प्रनष्ट्कषग प्रनघू शकतो व तो हा की, शडे्यूल्ड कास्टच्या गटातील 
जातींना त्यानंा प्रदलेले राजकीय हक्क उपभोगण्याकप्ररता ते पात्र आहेत लकवा अपात्र आहेत हे 
ठरप्रवण्याकप्ररता ते लहदू धमाचे आहेत लकवा नाहीत हा प्रशन प्रनरथगक आहे. उमेदवार या शडे्यूल्ड कास्टच्या 
प्रलस्टात समाप्रवष्ट केलेल्या कोर्णत्या तरी एका जातीचा मार्णूस असला म्प्हर्णजे कायद्याच्या दृष्टीने बस्स 
आहे. तो त्याचं्याकप्ररता राखून ठेवलेल्या राजकीय हक्कास पात्र होऊ शकतो. अमूक एका धमावर प्रनष्ठा 
असण्याची आवशयकता नाही. म्प्हर्णजे लहदू धमाचा त्याग करून देखील त्यानंा कायद्याने प्रमळालेल्या 
राजकीय हक्काचंा उपभोग घेता येईल. 
 

परधमात गेल्याने काय होईल? 
 

अस्पृशय वगाच्या प्रहतशत्रूंनी जो प्रशन उभा केला आहे तो खोडून टाकण्यासाठी याहून अप्रधक 
प्रलप्रहण्याची आवशयकता आहे असे आम्प्हासं वाटत नाही. शडे्यल्ड कास्टच्या प्रलस्टमधील काही जातींनी 
लहदू धमाचा त्याग केला इतकेच न्हे तर द सऱ्या एकाद्या धमाचा अंगीकार केला तर त्याचं्या राजकीय 
हक्काचें काय होईल, याही प्रशनाची वासलात आजच लावण्याचा आमचा इरादा आहे. अस्पृशय वगाच्या 
प्रप्रतपक्षीयानंी या बाबतीत काही प्रख्यात लहदू कायदे पपं्रडताचंा सल्ला घेतल्याचे जाहीर झाले आहे. या लहदू 
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पप्रडतानंी शडे्यूल्ड कास्टच्या प्रलस्टमधील जातींनी लहदूधमाचा त्याग करावा असे केवळ अभावात्मक धोरर्ण 
ठरप्रवले तर राजकीय हक्क प्रहरावनू घेण्याला कायद्याच्या दृष्टीने ते कारर्ण अप रे पडेल असे मत प्रदले आहे. 
आम्प्हालंा आनंद वाटतो की, कायदे पंप्रडताचं्या या सल्ल्याम ळे अस्पृशय वगाच्या प्रहतशत्रूंच्या क टील 
नीतीला बराच आळा बसेल. परंत  या लहदू-कायदे पपं्रडतानंी अस्पृशयानंी धमांतर केले तर त्याचें हक्क नष्ट 
होतील असे जे मत प्रदले आहे, त्याने आमचे समाधान होऊ शकत नाही. या लहदू कायदे पंप्रडताचं्या मतातं 
अप्रत्याप्तीचा दोष आहे आप्रर्ण म्प्हर्णून कायद्याच्या दृष्टीने ते अग्राह्य आहे, असे आम्प्हालंा वाटते. आमच्या 
कायद्याच्या मते जातीय प्रप्रतप्रनधीत्वाच्या बाबतीत कायद्याने ठरवनू प्रदलेल्या ्यवस्थेप्रमारे्ण अस्पशृय वगाला 
सामान्द्य मतदार संघात असलेले राजकीय हक्क काही धमग अंगीकाप्ररल्याने प्रनप्रश्चतपरे्ण नष्ट होतील हे खरे; 
परंत  हा प्रनयम सवग धमास लागू होईल असे नाही. आमच्या म्प्हर्णण्याचा स्पष्ट अथग असा की, अस्पृशय वगाने 
सामान्य मतदार संघापासून णवभतत करण्यात आलेल्या एकाद्या धमाचा अगंीकार केला तरच त्याचें 
राजकीय हक्क नष्ट होतील. सामान्द्य मतदार संघातून वगळण्यात आलेला धमग कोर्णता हे प्रत्येक इलाख्यात 
कायद्याने जी ्यवस्था ठरवनू प्रदली असेल प्रतच्यावर अवलंबून आहे. इस्लाम आप्रर्ण प्रिस्ती धमग 
लहद स्थानातील सवगच प्रातंातं सामान्द्य मतदार संघापासून वगेळे काढण्यात आलेले आहेत. परंत  शीख धमग 
फक्त पंजाब प्रातंातंच स्वतंत्र करण्यात आलेला आहे. याचा अथग असा की, अस्पशृय लोक म सलमान लकवा 
प्रिश्चन झाले तर लहद स्थानातील सवगच प्रातंातं त्याचें राजकीय हक्क नाहीसे होतील. आप्रर्ण शीख झाले तर 
फक्त पंजाब प्रातंातंच ते नाहीसे होतील. अस्पशृय वगाने ब द्ध, जैन, ज्यू आप्रर्ण शीख–पंजाब प्रातंखेरीज 
करून—धमाचा अंगीकार केला तर त्याचं्या राजकीय हक्कानंा कोर्णत्याही प्रकारचा बाध येऊ शकर्णार 
नाही, ही गोष्ट प्रनर्मववाद आहे. याला बंगाल प्रातं हा एकच अपवाद आहे. बंगाल प्रातंातील शडे्यूल्ड 
कास्टस च्या बाबतीत असा प्रनयम करण्यात आला. आहे की शडे्यूल्ड कास्टपकैी एखाद्या ्यक्तीने ब द्ध 
धमाचा स्वीकार केला तर त्याची शडे्यूल्ड कास्टमध्ये गर्णना करता येर्णार नाही. म्प्हर्णजे त्याला त्या गटाचे 
राजंकीय हक्क उपभोगता येर्णार नाहीत हा प्रनयम शडे्यलू्ड कास्ट ऑडगसग–इन–कौर्वन्द्सलमध्ये घालण्यात 
आलेला आहे. हा प्रप्रतबधं फक्त बौद्ध धमाप रता असून तो फक्त बंगालच्या अस्पृशय लोकानंाच लागू आहे. 
 

या सवग प्रववचेनाचा मप्रथताथग आमच्या वाचकानंा पूर्णगपरे्ण कळावा म्प्हर्णून धमांतराचा राजकीय 
हक्कावंर काय पप्ररर्णाम होईल हे थोडक्यात सागंरे्ण इष्ट आहे असे आम्प्हासं वाटते. म्प्हर्णनू आमच्या प्रववचेनाचे 
संकलन आम्प्ही खालील कलमातं देत आहोत. 
 
१)  न सता लहदू धमाचा त्याग केल्याने व द सरा कोर्णताही धमग न स्वीकारल्याने म्प्हर्णजे प्रनधमी बनल्याने 
अस्पृशयाचें राजकीय हक्क नष्ट होऊ शकत नाहीत. हा प्रनयम सवग प्रातंानंा लागू पडेल. 
 
२)  लहद धमाचा त्याग करून अस्पृशय लोकानंी इस्लाम अगर प्रिस्ती धमग स्वीकारला तर त्याचें 
राजकीय हक्क प्रहरावले जातील. हा प्रनयम सवग प्रातंातंील लोकानंा लागू पडेल. 
 
३)  बंगाल प्रातंखेरीज करून इतर कोर्णत्याही प्रातंातंील अस्पृशय लोकानंी बौद्ध धमाचा स्वीकार केला 
असताना त्याचें राजकीय हक्क नष्ट होर्णार नाहीत. 
 
४)  पंजाब प्रातंखेरीज करून बाकी सवग प्रातंातंील लोकानंी शीख धमाचा स्वीकार केला असताना त्याचें 
राजकीय हक्क नष्ट होर्णार नाहीत. 
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५)  कोर्णत्याही प्रातंातंील अस्पशृय लोकानंी जैन यह दी, इस्त्राइली अगर झोरोर्वस्रयन पाशी धमग 
स्वीकारला तर त्याचें राजकीय हक्क नष्ट होर्णार नाहीत. हा प्रनयम सवग प्रातंानंा लागू पडतो. 
 

वरती जेथे आम्प्ही असे म्प्हटले आहे की, सवग प्रातंातंील अस्पृशय लोक प्रिस्ती अथवा म सलमान 
झाले अथवा पजंाबमधील अस्पृशय लोक शीख झाले तर त्याचें राजकीय हक्क ब डतील यावरून कोर्णाही 
धमांतरवादी अस्पृशय मार्णसाने द ःप्रखत होऊ नये लकवा स्वाथगसाधू लहदूने समाधान मानू नये. कारर्ण त्याचें 
हक्क नष्ट होतील याचंा अथग त्यानंा कोठेच राजकीय हक्क उपभोगावयास प्रमळर्णार नाहीत, असा समज 
कोर्णीही करून घेऊ नये. त्याचें हक्क ब डतील याचा अथग इतकाच की, अस्पृशय म्प्हर्णून जे हक्क प्रदले गेले 
आहेत त्याचंा उपभोग त्यानंा घेता येर्णार नाही. परंत  अस्पृशय म्प्हर्णून प्रदलेल्या राजकीय हक्कानंा ते जरी 
आचवले तरी लहद स्थानातील म सलमानानंा व प्रिस्ती लोकानंा प्रातंोप्रातंी जे राजकीय हक्क प्रदलेले आहेत 
लकवा पंजाबात प्रशखानंा जे राजकीय हक्क प्रदलेले आहेत त्या हक्काचें प्रिस्ती म्प्हर्णनू, म सलमान म्प्हर्णून वा 
शीख म्प्हर्णनू ते भागीदार होऊ शकतील. तेथे कसलीही आडकाठी येऊ शकर्णार नाही. 
 

अस्पृशय वगाला होता होईल तोपयिंत नामोहरम करण्याचा लहदंूनी केलेला हा पप्रहलाच उपद््याप 
न्हे. प रे्ण-करार झाल्यानंतर तो प्रनष्ट्फळ कसा करावा व त्यापासून अस्पशृय लोकानंा जास्तीत जास्त लाभ 
कसा न घेता येईल अशी ्यवस्था करण्याचा घाट हॅमडं कप्रमटीप ढे करण्याचा शक्य तो प्रयत्न लहदंूनी 
केला. अस्पशृयाचं्या प्राथप्रमक प्रनवडर्ण कीत कमीत कमी चार उमेदवार उभे राप्रहलेच पाप्रहजेत. चारापेंक्षा 
कमी राप्रहले तर प रे्ण करारास बाध येतो, असा लबाडीचा म द्दा लहदू लोकानंी हॅमंड कप्रमटीसमोर मोठ्या 
आग्रहाने माडंला होता. चार उमेदवार उभे राप्रहलेच पाप्रहजेत असे जर ठरले तर अस्पृशयाचं्या मताचंी 
प्रवभागर्णी होऊन लहदंूनी आपल्यातंीलच थोडकीच मते भरीस टाकली असताना त्यानंा आवडता असेल 
असा अस्पृशयातंील उमेदवार प्रनवडून देता येईल म्प्हर्णनू चार ही सखं्या कमीत कमी आहे असा आग्रह ते 
धरून बसले होते. परंत  त्याचं्या द देवाने हॅमंड कप्रमटीतील सभासद इतके मूखग न्हते. त्यानंी लहदंूची 
प्रवचारसरर्णी लबाडीची होती असे जरी स्पष्ट भाषेत म्प्हटले नाही तरी ती प्रवचारसरर्णी अयोग्य आहे असा 
प्रनकाल प्रदला. हॅमंड कप्रमटीसमोर अशा प्रकारे त्याचं्या करामतीची वासलात लागल्यानंतर आता लहदू 
लोकानंी अस्पृशयाचें राजकीय हक्क संप ष्टात आर्णण्याची ही द सरी करामत चालू केली आहे. 
 

लहद  लोकानंी अस्पृशयाचं्या धमांतराच्या बाबतीत ज्या करामती चालप्रवल्या आहेत त्या पाहता 
मालकाचंी ग लामासबंंधानें जी मनोवृत्ती प्रदसून येते तीच मनोवृत्ती लहदू लोकाचंी अस्पृशय वगासंबधंी प्रदसून 
येते. जर लहदंूना अस्पृशय वगाच्या कल्यार्णाची खरीख री कळकळ असती तर त्यानंी असे म्प्हटले असते, 
“खेद वाटतो आजवर आम्प्ही त म्प्हाला ग लाम म्प्हर्णून वागप्रवले. आमच्या हातून त मची उन्नती होऊ शकली 
नाही. परंत  आज आम्प्ही त म्प्हालंा स्वातंत्र्य देतो, आप्रर्ण त मच्या उद्धाराची आमच्या मनाला जी तळमळ 
लागलेली आहे आप्रर्ण त मच्याप्रवषयी आमच्या मनात ज्या सप्रदच्छा बसत आहेत त्याचंी खूर्ण पटप्रवण्यासाठी 
आम्प्ही राजकीय सते्तचा एवढा भाग त मच्या स्वाधीन करतो. आपल्या इर्वच्छत मागाने जा आप्रर्ण आपल्या 
सामथ्याने समाजात योग्य असे सन्द्मानाचे स्थान प्राप्त करून घ्या.” परंत  लहदंूची मनोवृत्ती अशा प्रकारची 
नाही. ग लाम सेवा करण्याला कबलू असेल तरच त्याला अन्न घालर्णाऱ्या मालकाच्या मनोवृत्तीप्रमारे्ण लहदू 
लोकाचंी मनोवृत्ती आहे. अस्पृशय वगातील ज्या आमच्या प्रमत्रानंा लहदू लोकाचं्या सहान भतूीचा मोह वाटतो 
त्यानंी या त्याचं्या प्रमत्राचं्या – लहदंूच्या - मनोवृत्तीपासून योग्य तो धडा घ्यावा. लहदू लोकानंा आमचे उत्तर 
अगदी सरळ आप्रर्ण सोपे आहे आम्प्ही जे राजकीय हक्क संपादन केले आहेत ते लहदू लोकानंी आम्प्हालंा देर्णगी 
म्प्हर्णून प्रदलेले नाहीत. आमच्या राजकीय हक्कावंर आमचा जन्द्मप्रसद्ध हक्क आहे. प्रिश्चन, म सलमान लकवा 
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शीख याचंा राजकीय हक्कावंर प्रजतका नैसर्मगक हक्क आहे त्यापेंक्षा अस्पशृयवगाचा अप्रधक हक्क आहे. आमचे 
नैसर्मगक हक्क आम्प्हालंा या पूवीच प्रमळाले नाहीत, यावरून त्याचं्यावर आमचा हक्क पोहोचत नाही असा अथग 
करता येर्णार नाही. आजपयिंत लहदू लोक सामथ्यगवान होते आप्रर्ण अस्पृशय असमथग होते म्प्हर्णून लहदू 
लोकानंी अन्द्यायाने दाबनू ठेवलेले आमचे हक्क आम्प्हालंा प्रमळू शकले नाहीत, एवढेच फार तर म्प्हर्णता 
येईल. आम्प्ही कोर्णत्याही तऱ्हेने लहदंूचे ओशाळे नाही आप्रर्ण जे हक्क वस्त तः आमचेच होते ते आम्प्हालंा 
प्रमळाल्याबद्दल लहदू लोकापं्रवषयी कृतज्ञता ्यक्त करण्याचे अस्पशृयानंा काहीच कारर्ण नाही. उलट 
अस्पृशयाचें मागात लहदू लोकानंी जे काटे पेरले त्याबद्दल संताप वाटण्याला अस्पृशयानंा सबळ काररे्ण 
आहेत. अस्पृशय वगाने जर कोर्णाबद्दल कृतज्ञता ्यक्त करावयाची असेल तर प्रिप्रटश सरकार संबधंानेच 
होय! आमच्या सकंटाच्या वळेी तेच आमच्या सहाय्याला धावले आप्रर्ण आमचे न्द्याय्य हक्क संपादन करण्याला 
त्याचं्या सहाय्यानेच आम्प्ही समथग झालो. अस्पृशय वगासंबंधी महात्मा गाधंींनी केलेल्या लीला जगजाहीर 
झालेल्या आहेत. काँगे्रस आप्रर्ण म सलमान याचं्या सयं क्त प्रयत्नाने अस्पृशय वगाच्या मागण्या हार्णनू 
पाडण्यासाठी म सलमानानंा लाच देण्याचा जो कावा या महात्म्प्याने रचला होता त्याची हप्रकगत 
लहद स्थानच्या इप्रतहासात वाचीत असताना कोर्णाही लहदी मार्णसाला लजे्ने मान खाली घालावी लागेल. 
महात्म्प्याने अस्पृशय वगाचा जो प्रवश्वासघात केला त्याला, जगाच्या इप्रतहासात कोठेही त लनाच सापडर्णार 
नाही. आमची खात्री आहे की, काँगे्रस आप्रर्ण अस्पशृयवगग याचंी प रतेपर्णी ताटातूट करण्याला जर एकादी 
गोष्ट प्राम ख्याने कारर्णीभतू झाली असेल तर गोलमेज पप्ररषदेच्या वळेी या महात्म्प्याने अस्पृशयवगाचा 
केलेला प्रवश्वासघात हीच होय. म्प्हर्णून अस्पृशय वगाने लहदू लोकाबंद्दल कृतज्ञतेची भावना दाखप्रवली नाही, 
तर त्याबद्दल त्यानंा आश्चयग वाटण्याचे कारर्ण नाही अस्पृशयाना कृतज्ञता वाटण्यासारखे लहदंूनी त्याचं्यासाठी 
काहीच केलेले नाही. 
 

या प्रवषयावर ता. २८ ज लैच्या अंकात ‘केसरी’ च्या संपादकाने “धमाचा प्रवप्रचत्र प्रललाव” या 
शीषगकाखाली एक अग्रलेख प्रलहून आपल्या अकलेचे प्रदशगन केले आहे. या अग्रलेखात जी हीन मनोवृत्ती 
्यक्त करण्यात आलेली आहे व जो प्रशवराळपर्णा करण्यात आला आहे त्याच्याशी आम्प्हालंा काही कतग्य 
नाही. स्वतःच्या म लाला त्याच्या आईसमोर ‘लशदळीच्या’ म्प्हर्णून सबंोधण्यास ज्या जातीच्या लोकानंा 
कोंबडीचीही खंत वाटत नाही त्या जातीपैकी एकाने परकीयासबंंधाने अयोग्य भाषा वापरली तर त्याबद्दल 
कोर्णास आश्चयग का वाटाव?े ‘केसरी’ च्या संपादकाने रचलेल्या तकग टातील दोनच प्रवधानानंा आम्प्ही उत्तर 
देऊ इर्वच्छतो. कम्प्य नल अवाडग मध्ये अस्पृशयांकप्ररता अवघ्या एकाहतर जागा राखून ठेवल्या होत्या. 
त्याच्याऐवजी प रे्ण करारात अस्पृशयानंा १४८ जागा देण्यात आल्या. म्प्हर्णजे ७१ जागा अप्रधक देण्यात 
आल्या. हा मोठा स्वाथगत्याग आहे. असे ‘केसरी’ चा शहार्णा संपादक सागंत स टला आहे व अस्पृशय लोक 
लहदूचे आभार मानीत नाहीत, म्प्हर्णून तो त्यानंा कृतघ्न म्प्हर्णतो. या उडार्णटप्पू सपंादकाला असे सागंरे्ण 
प्राप्त आहे की, कम्प्य नल अवाडगमध्ये फक्त ७१ जागा राखून ठेप्रवल्या होत्या, जास्त काही प्रदले न्हते, ही 
गोष्ट खोटी आहे. अस्पशृय लोकानंा कम्प्य नल अवाडगमध्ये न सत्या ७१ जागा राखून ठेवल्या होत्या इतकेच 
न्हे, तर त्याच्याहीपेक्षा जास्त प्रवस्तृत प्रकारचे राजकीय हक्क देण्यात आलेले होते. कम्प्य नल अवाडगमध्ये 
स्वतंत्र मतदार संघातफे ७१ जागा देण्यात आल्या होत्या एवढीच गोष्ट या लनदकाच्या घ्यानी राप्रहलेली 
प्रदसते. परंत  कम्प्य नल अवाडगमध्ये अस्पृशयाकंप्ररता स्वतंत्र मतदार संघातफे ७१ जागा राखून ठेवल्या होत्या 
व त्याप्रशवाय त्यानंा सावगजप्रनक मतदारसंघात मत देण्याचा अप्रधकार देण्यात आलेला होता, ही गोष्ट 
प ष्ट्कळसे लहद लोक प्रवसरून गेलेले प्रदसतात. कम्प्य नल अवाडगमध्ये अस्पृशय मतदाराला दोन मते देण्यात 
आलेली होती. एक त्याचं्या स्वतंत्र मतदार संघात त्याचंा प्रप्रतप्रनधी प्रनवडून देण्याकप्ररता व द सरे 
सवगसाधारर्ण मतदार संघात सवगसाधारर्ण उमेदवाराला प्रनवडून देण्याकप्ररता. ही दोन मताचंी सवलत 
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लहद स्थानातील इतर कोर्णत्याही वगातील अगर धमातील लोकानंा देण्यात आलेली न्हती. प रे्ण–करारात 
सत्त्याहत्तर जागा अप्रधक देण्यात आल्या हे खरे. परंत  प रे्ण–करारात अस्पृशयाचें द य्यम मत काढून घेण्यात 
आले हेही प्रततकेच खरे आहे. या सौद्यात कोर्णाचा लाभ झाला. कोर्णाचे न कसान झाले हे तराजूत घालून 
कोर्णालाही नक्की सागंता येर्णार नाही. परंत  या सौद्यात फक्त अस्पशृयाचंा फायदा झाला व लहदंूचे न कसान 
झाले म्प्हर्णर्णाऱ्याचंी गर्णती ल चे्च लोकातं लकवा प्रनब िंद्ध लोकातं केली पाप्रहजे. डॉ. आबेडकरानंी माडंलेला 
हा धमाचा प्रललाव कसा प्रवप्रचत्र आहे हे दाखप्रवण्याकप्ररता ‘केसरी’च्या संपादकाने मोठ्या प्रदमाखाने म्प्हटले 
आहे की, शीख व बौद्ध झाल्याने अस्पृशयतेचा डाग तर जावाच पर्ण अस्पृशय वगाच्या मतदार संघाकप्ररता 
राखून ठेवलेल्या जागा पटकाप्रवण्याची सवलत मात्र आपल्या हातची जाऊ नये, अशी डॉ. आबंेडकराचंी 
द हेरी मागर्णी आहे. धमांतराप ढे राजकीय हक्काचंी आपल्याला काही मातब्बरी नाही हे डॉ. आंबेडकर यानंी 
न कत्याच भरलेल्या महार पप्ररषदेत जे भाषर्ण केले त्यात त्यानंी अगदी स्पष्टपरे्ण जाहीर केले होते. परंत  
‘केसरी’ ने म्प्हटल्याप्रमारे्ण डॉ. आंबेडकरानंा दोन्द्हीही गोष्टी साधावयाच्या आहेत, असे जरी गृहीत धरले तरी 
त्यातं वावगे असे काय आहे? प्रिस्ती लोक अस्पृशय नाहीत, तथाप्रप लहदंूनी त्यानंा स्वतंत्र जागा राखून 
ठेवण्याचे बाबतीत कसलीच आडकाठी दाखप्रवलेली नाही. म सलमान लोक काही अस्पृशय नाहीत. त्यानंा 
त्याचं्या संख्येच्या अनेक पटीने जागा राखून ठेवल्या आहेत व त्यालाही ‘केसरी’ ने कधी हरकत घेतलेली 
नाही! प्रिस्ती लोक अस्पृशय नसूनही राखीव जागेच्या सवलतीचा उपभोग घेतात. म सलमान लोक अस्पृशय 
नसूनही राखीव जागेच्या सवलतीचा उपभोग घेतात. मग अस्पृशय लोकानंी अस्पशृयतेचा डाग घालवनू 
राखीव जागेची सवलत प्रटकवनू धररे्णचा जर प्रयत्न केला तर ‘केसरी’ चे पोट का द खाव?े ‘केसरीचे’ 
वाचक ज्यानंा लहद –संस्कृतीच्या रक्षर्णाथग काळजी वाटत असेल, त्यानंी या पत्राच्या नादान संपादकास 
असा प्रशन प्रवचारावा की, अस्पृशयाकंप्ररता राखून ठेवलेल्या जागा ते ज्या धमात जातील त्या धमाच्या 
लोकानंा लाभर्णार असतील तर अस्पृशय लोक शीख अगर बौद्ध होऊन त्या धर्ममयाचंी भर झालेली बरी, का 
अस्पृशय लोक म सलमान व प्रिस्ती होऊन म सलमान व प्रिस्ती लोकाचंी धन झालेली बरी? कोर्णी तरी या 
जागाचंा अपहार करर्णार असेल तर, तो शीख लकवा बींद्ध यानंी केलेला बरा, का म सलमान लकवा प्रिस्ती 
यानंी केलेला बरा? 
 

राखीव जागेच्या बाबतीत लहदू लोकाचं्या मनात जो एक भ्रम उत्पन्न झाला आहे त्याचे आम्प्ही 
प्रनरसन करू इर्वच्छतो. धमांतराम ळे अस्पृशय वगाला प्रमळालेल्या जागा त्याचं्या हातून जातील अशी धमकी 
देरे्ण लकवा अस्पृशयानंा धमांतराचा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास त्यानंी गमावलेल्या जागा आपल्या पदरात 
पडतील अशी आशा कररे्ण या दोन्द्ही गोष्टी अगदी प्रनष्ट्फळ आहेत हे लहद  लोकानंी प्रवसरू नये. आम्प्ही वर 
सापं्रगतलेच आहे की, अस्पृशय वगाने प्रिश्चन लकवा म सलमान धमाचा स्वीकार केला तर त्याचें राजकीय 
हक्क नष्ट होतील. परंत  द सऱ्या एखाद्या कोर्णत्या तरी धमाचा जर त्यानंी अगीकार केला तर त्याचं्या 
कोर्णत्याही हक्काला बाधा येर्णार नाही. परंत  महत्त्वाच म द्दा असा की, अस्पृशय वगाने प्रिश्चन लकवा 
म सलमान धमाचा स्वीकार केला तर शडे्यूल्ड कास्टच्या गटातील जाती म्प्हर्णून त्याचें जे हक्क असतील 
त्यानंा ते जरी म कले तरी प्रिस्ती लकवा म सलमान लोकानंा जे हक्क असतील ते त्यानंा प्राप्त होतील. कारर्ण 
प्रिस्ती लकवा इस्लाम धमात प्रवशे केलेल्या न्या लोकानंा म ळच्या प्रिश्चन लकवा म सलमान लोकानंा 
कायद्याने जे हक्क प्रदलेले आहेत ते प्रमळू नयेत असे कोर्णालाही म्प्हर्णता येर्णार नाही आप्रर्ण जर इस्लाम आप्रर्ण 
प्रिश्चन धमात गेलेल्या नवीन लोकानंा राजकीय हक्क देण्याची ्यवस्था करावयाची असेल तर सामान्द्य 
मतदार संघातील शडे्यूल्ड कास्टच्या गटाला मूळच्या ज्या जागा देण्यात आल्या असतील आप्रर्ण ज्या 
त्याचं्या धमातराच्या कारर्णाने प्ररकाम्प्या पडल्या असतील त्या जागा प्रिश्चन लकवा म सलमान मतदार 



 
अनुक्रमणिका 

संघाला जातील. न्हे प्रिस्ती व म सलमान लोक आपली लोकसंख्या वाढली म्प्हर्णून लहदंूच्या उरावर बसून 
त्या जागा घेतील. 
 

प्रत्येक लहद मात्राने हे ध्यानात ठेप्रवले पाप्रहजे की, ज्या जागा आज अस्पृशय वगाला देण्यात 
आलेल्या आहेत, त्याचंी परतवर्णी कधीच होर्णार नाही व त्या लहदू लोकानंा कधीच प्रमळरे्ण शक्य नाही. 
जप्रमनीबरोबर त्या जप्रमनीसबंंधीचे करारमदार ज्याप्रमारे्ण कायम असतात त्याचप्रमारे्ण अस्पृशय जातीला ह्या 
प्रमळालेल्या जागा जातीय प्रप्रतप्रनप्रधत्व अर्वस्तत्वात असेपयिंत त्या जातीच्याच ताब्यात राहातील. ते प्रजकडे 
जातील प्रतकडे त्याचं्या मागे त्या जातील. म्प्हर्णून स्पृशय लहदंूनी अस्पृशयाचं्या राजकीय हक्काचं्या बाबतीत जे 
धोरर्ण स्वीकारले आहे ते अगदीच प्रनब गद्धपर्णाचे आहे. धमांतराच्या चळवळीला थोपवनू धरण्याला 
लहद लोकाचं्या या धोरर्णाचा काहीच उपयोग होर्णार नाही. त्या धोरर्णाने अस्पृशय वगाला प्रमळालेल्या जागा 
त्याचं्या हाती लागू शकर्णार नाहीत. त्यांच्या या धोरर्णाचा एकच प्रनप्रश्चत पप्ररर्णाम होईल तो असा की, 
ग लामाच्या मनात आपल्या धन्द्यासबधंाने जी प्रतरस्कार आप्रर्ण सतंापाची भावना वसत असते तशाच प्रकारची 
भावना लहद लोकासंंबंधाने अस्पृशयाचं्याही मनात उत्पन्न होईल. 
 

अस्पृशय वगाने लहदू लोक आप्रर्ण त्याचंा–लहद धमग याचें बरोबर असलेला संबधं सवगस्वी तोडावा 
असाच सल्ला आम्प्ही अस्पृशय वगाला प्रदलेला आहे. लहदू लोकाचें व त्याचप्रमारे्ण त्याचं्याबरोबर ज्या जातींचे 
राजकीय भप्रवत्य प्रनगप्रडत झाले आहे, त्याचें कल्यार्ण ्हाव ेम्प्हर्णून त्यानंी कोर्णते धोरर्ण ठेवरे्ण इष्ट होईल 
हे सागंण्याची जबाबदारी आमच्यावर येऊ शकत नाही. परंत  या बाबतीत लहदू लोकाचं्या हातून इतकी 
अक्षम्प्य चूक घडत आहे की, त्यानंी आपले मागग बदलले नाहीत तर त्याचं्या सवगस्वाचा नाश झाल्याप्रशवाय 
रहार्णार नाही, अशी आम्प्हाला भीती वाटते. केवळ या भावनेम ळेच आम्प्हालंा लहद लोकानंा दोन उपदेशाचे 
शब्द सागंावसेे वाटतात आप्रर्ण ते त्याचा शातं प्रचत्ताने व प्रनर्मवकल्प मनाने प्रवचार करतील अशी आम्प्ही आशा 
बाळगतो. सामाप्रजक जीवन अप्रवरोध आप्रर्ण स रप्रक्षतपरे्ण चालण्यासाठी एक मूलभतू तत्त्व सवगमान्द्य झाले 
पाप्रहजे. ते तत्त्व हे की, ज्याचं्याजवळ माया आहे त्यानंी ती ज्याचं्याजवळ नाही त्याचं्याबरोबर राहून 
खाण्यास प्रशकले पाप्रहजे. प रातन काळापासून जगाच्या इप्रतहासात ज्या अनेक बंडाळ्या घडून आल्या 
त्याचंा प्रवचार केल्यास असे आढळून येईल की, जे्हा जे्हा समाजातील सत्ताधारी लोकानंी आपल्या हाती 
असलेली सत्ता आप्रर्ण अप्रधकार याचंी सत्ताहीनाबंरोबर वाटर्णी करण्याचे नाकारले, त्या त्या वळेी िातंी 
घडून आली. िातंीचा मागग रोखून धरण्याचा फक्त एकच उपाय आहे आप्रर्ण तो म्प्हर्णजे समाजात सत्ता आप्रर्ण 
अप्रधकार याचंी योग्य प्रकारे वाटर्णी कररे्ण हा होय. 
 

य रोप खंडातील काहंी देशातं ज्याप्रमारे्ण िातं्या घडून आल्या त्याप्रमारे्ण इगं्लंड देशात िातंी घडून 
आली नाही. य रोपमधील वप्ररष्ठ सत्ताधारी वगग (ARISTOCRACY) नाश पावला. परंत  इंग्लंडमधील वप्ररष्ठ 
सत्ताधारी वगग (ARISTOCRACY) अद्याप प्रजवतं आहे. याचे कारर्ण इतकेच की, इंग्लंडमधील वप्ररष्ठ 
सत्ताधारी वगाला आपल्या हाती असलेली सत्ता आप्रर्ण सपंत्तीची वाटर्णी केली पाप्रहजे, हे माहीत आहे आप्रर्ण 
त्याप्रमारे्ण तो वगग ती वाटर्णी करीत असतो. आमच्या लहद प्रमत्रानंा आम्प्हालंा एवढीच सूचना द्यावयाची आहे 
की, भतूकाळात सत्ताधारी वगानी केवळ स्वाथग ब द्धीला बळी पडून सत्ता आप्रर्ण संपत्तीचा सारा वाटा 
आपल्याच पदरातं पाडून घेण्याची अप्रभलाषा धरली व शवेटी आपल्या सवगस्वाचा नाश करून घेतला. तीच 
गत लहदंूची झाल्याप्रशवाय राहर्णार नाही. (जनता जोड अकं, २५ ज लै व १ ऑगष्ट १९३६, पा. ९-१२) 
 



 
अनुक्रमणिका 

धमांतर केले तर अस्पृशयानंा १९३६ च्या कायद्यातील हक्क उपभोगता येतील काय, याची शहाप्रनशा 
घेण्यासाठी, आरोग्य संपादन करण्यासाठी आप्रर्ण ‘प्रमप्रलटरी प्रॉब्लेम्प्स ऑफ इंप्रडया’ या गं्रथाला कोर्णती 
प्रकाशन संस्था हाती घेईल यासाठी बाबासाहेब लंडनला ब धवारी ११ नो्हेंबर १९३६ ला मध्यरात्री “लॉयड 
प्ररस्टीनो बोट काँटे्हेडे” प्रहने गेले. ते्हा ‘दी टाइम्प्स ऑफ इंप्रडया’ या दैप्रनकाच्या प्रप्रतप्रनधीने त्याचंी 
म लाखत घेतली. सदर म लाखतीत त्यानंी आपल्या सफरीच्या हेतूबद्दल ख लासा केला नाही. मात्र त्यानंा 
प्रकृती स धारण्यासाठी वैद्यकीय सल्ला प्रमळाला होता, त्याप्रमारे्ण ते प्रवलायतेस गेले. म लाखतीत त्यानी 
काँगे्रस पक्षावर अशी टीका केली की, ती भाडंवलवाले, जमीनदार, ज न्द्याप राण्या प्रवचारर्णीचे द ढ ढाचायग व 
धमाच्या नावावर समाजाच्या अज्ञानावर चरर्णारे भोंदू व रक्तप्रपपासू लहदू याचं्या हाती असल्याम ळे प्रतच्या 
हातून जनतेचे लहत साधर्णार नाही, तर जनप्रहताच्या मृगजळाचा देखावा उभा करून काँगे्रसचे लोक 
जनतेची प्रपळवर्णूक करतींल व स्वतःचे उखळ पाढंरे करून घेतील. याला पायबंद घालण्यासाठी स्वतंत्र 
मजूर पक्ष राजकीय के्षत्रात प्रशरून काँगे्रसचे ढोंगधत्त रे जनतेसमोर माडंोल व जनतेच्या प्रपळवर्ण कीला 
पायबंद घालर्णारे कायदे कायदेमंडळात मंजूर करून घेईल. जे लोक या उदात्त ध्येयाला मानर्णारे आहेत ते 
या मजूर पक्षात येतील व भरीव कायग करतील. या पक्षात सवग धमांच्या व जातींच्या लोकानंा प्रवशे प्रमळेल. 
या पक्षातफें  सवगश्री ए. ्ही. प्रचते्र, एस. ्ही. परुळेकर, एस. जी. प्रटपर्णीस, ए. ्ही. गडकरी, सी. टी. 
रर्णप्रदव ेआप्रर्ण बी. ्ही. प्रधान असे सवर्णग जातीचे सहा उमेदवार उभे करण्यात येतील असा बाबासाहेबानंी 
सदर म लाखतीत ख लासा केला. म लाखतीचा मजकूर मी येथे उद् धृत करीत आहे. 
 

Independent Labour Party 
Wide Support 

Dr. Ambedkar on aim of Organisation 
 

The Independent Labour Party which was recently formed in Bombay has bright 
chances of success in the forthcoming elections to the new Provincial Legislature according 
to Dr. B. R. Ambedkar, Leader of Depressed Classes, who formed the party. 

 
The growing influence of the party and the widespread support it was receiving from 

the progressive elements in the Bombay Presidency and outside were emphasised by Dr. 
Ambedkar to a representative of ‘The Times of India’ prior to his departure for Geneva by the 
‘Lloyd Triestino Steamer Conte Verde’ on wednesday night. 

 
Dr. Ambedkar pooh-poohed the claim of the Congress that it would safeguard the 

interests of the masses and was emphatic that the “exploiters in the Congress will not allow it 
to work for the masses.” 

 
“I have been agreeably surprised to find that the publication of the aims and objects of 

the Independent Labour Party has aroused considerable interest among the General Public,” 
said Dr. Ambedkar, referring to the numerous inquiries that were being made regarding the 
future programme of the Party. 
 



 
अनुक्रमणिका 

Branch in C. P. 
 

“A Branch of the Party has already been formed in the Central Provinces, “he 
added.” In the Bombay Presidency, a large number of persons of different classes and 
communities have generously responded by joining the Party. 

 
“The economic programme of the Party, as also its social and educational 

programme, and the fact that the Party has not been organised on communal lines have met 
with wide acceptance. Although the Party is in its infancy, it is gaining wide-spread support 
from various progressive elements all over the Presidency.” 
 

Fundamental Differences 
 

There were two fundamental differences between the programme and the policy of the 
Congress and that of the Independent Labour Party. The Congress wanted to capture the 
legislatures with a view to destroying the new eonstitutuion. The Independent Labour Party, 
on the other hand, wished to enter the legislatures in order to work that constitution for what 
it was worth. 

 
The Congress claimed to safeguard the interests of the masses. So did the 

Independent Labour Party. But, added Dr. Ambedkar, the Independent Labour Party feels 
that by its very composition the Congress is not free to serve the masses. The Congress is a 
heterogenous body composed of the exploiters as well as exploited, and it is quite certain 
that the exploiters in the Congress will not allow the organisation to work for the masses. 

 
A combination of the exploiters and exploited might be necessary for the purposes of 

achieving political freedom, but to seek to form a common party consisting of exploited and 
exploiters for purposes of social reconstruction was to deceive the masses, continued the 
leader of the Depressed Classes. 
 

Membership of Party 
 

The Independent Labour Party, in Dr. Ambedkar’s opinion, did not want to increase 
its strength in the legislature byad mitting anybody and everybody in its fold. The Party 
wanted to avoid being a collection of heterogeneons elements. 

 
“Confining its membership to persons who accept its programme without reservation 

and who have on other affiliations,” said Dr. Ambedkar, “the Party has decided to put up 
fewer candidates for the ensuring elections than it was possible for the party to do.” 



 
अनुक्रमणिका 

Although there was work to be done in the legislatures, in the view of his party there 
was much more importanant work to be done outside the legislatures in educating the 
masses, placing before them the correct ideology and organising them for political action 
through the legislatures. 
 

Appeal to Public 
 

Dr. Ambedkar thought that a party like the Independent Labour party was necesary 
and appealed to all workers, peasants and the lower middle classes to join it in large numbers 
and thus make it a mass organisation He also stated that for the purpose of educating the 
masses and carrying on propaganda a committee consisting of eight persons had been 
appointed. 

 
In addition to the candidates nominated to seats reserved for the Scheduled Castes, 

the Independent Labour Party has decided to put up for the present the following candidates 
for election to the Bombay legislature :— Mr. A. V. Chitre (Ratnagiri North) Mr. S. V. 
Parulekar (Ratnagiri South) Mr. S. G. Tipnis (Kolaba), Mr. V. A. Gadkari (Poona East), Mr. 
C. T. Ranadive (Thana South) and Mr. B. V. Pradhan (Khandesh East)” 

 
(The Times of India, Thursday, 12-11-1936, p. 5). 
 
श्री. सीताराम नामदेव प्रशवतरकर हे बाबासाहेबाचें चाभंार (रोप्रहदास) समाजातील उपद््यापी 

सहकारी गृहस्थ यानंा बाबासाहेबानंी १९३४ मध्ये दूर केले. त्यानंा श्री बाळकृष्ट्र्ण जानूजी देवरूखकर याचं्या 
खटपटीम ळे (ते महाराबंरोबर जेवले म्प्हर्णून) जातीने बप्रहष्ट्कृत केले व बाबासाहेब राऊंड टेबल 
कॉन्द्फरन्द्सच्या कायात लंडनमध्ये ्यग्र असताना प्रशवतकरानंी जातीला जेवर्ण व दारू देऊन 
जाप्रतबप्रहष्ट्कार काढून घेतला. त्याम ळे बाबासाहेबाचंी मजी खप्पा झाली. ते स्वतःला प्रनवडर्ण कीत उभे 
करण्यासाठी बाबासाहेबानंा प्रवनव ू लागले. ते्हा बाबासाहेब त्यानंा संतापाने म्प्हर्णाले की, मी त म्प्हालंा 
तळहाताच्या फोडाप्रमारे्ण जपले व महार समाजातील तरुर्णानंा दूर करून मी त मचा चळवळीत उदोउदो 
केला, आप्रर्ण त म्प्ही समता समाजाच्या तत्त्वाला व माझ्या तोंडाला काळे फासले आप्रर्ण त म्प्ही आता 
प्रनवडर्ण कीसाठी प्रतकीट मागता? त म्प्ही माझ्या चळवळीत १५ वषें राप्रहला. या काळात त म्प्ही प्रकती चाभंार 
लोक चळवळीत आर्णले? त म्प्ही महाराचंा तर दे्वष करीत होताच, पर्ण चाभंार समाजातील 
समाजसेवकाचंाप्रह दे्बष करीत होता!! त म्प्ही याप ढे माझ्याकडे येऊ नये, हेच बरे!!! 

 
श्री. प्रशवतरकर नंतर आंबेडकरानंा प्रवरोध करर्णाऱ्या चाभंार समाजसेवकाचं्या कळपात गेले. हा 

कळप १९४६ मध्ये काँगे्रसला प्रमळाला आप्रर्ण श्री. प्रशवतरकर व बरेच चाभंार समाजसेवक काँगे्रसतफे 
आमदार झाले! ज्याचं्याम ळे बाबासाहेबानंी श्री. घोलप वगैरे महार तरुर्णानंा जीवनातून उठप्रवले त्या श्री. 
प्रशवतरकराचंा शवेट असा झाला! हा शवेट पाहून श्री. देवरुखकर यानंी बाबासाहेबाचें नेतृत्व स्वीकारण्याचे 
ठरप्रवले. बाबासाहेबाचें त्यावळेचे प्रजबलग प्रमत्र, प्रवप्रवधवृ पत्राचे संपादक श्री. रामचदं्र काप्रशनाथ तटर्णीस 
याचं्याकडे सूत्र लावनू देवरुखकरानंी त्यानंा गळ घातली की, मी काँगे्रस सोडतो, मला आबेडकराचं्याकडे 
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घेऊन चला व त्याचं्या पक्षात मला स्थान प्रमळवनू द्या. तटप्रर्णसानंी बाबासाहेबाचं्या खूप वळेा प्रवनवण्या 
केल्या. पर्ण ते तटप्रर्णसाचं्या प्रवनवर्णीस मान्द्यता देईनात. तटप्रर्णसानंी या बाबतीत प न्द्हा प न्द्हा खटपट केली, 
आप्रर्ण बाबासाहेबानंी देवरुखकरानंा आपल्या पंखाखंाली घेतले. थोड्याच काळात ते शडे्य ल्ड कास्टस 
फेडरेशन’तफे म ंबई नगरपाप्रलकेत प्रनवडून आले. 

 
बाबासाहेबाचें प्रवलायतेस जाण्याचे जे हेतू लोकाचं्या चचेंतून त्यावळेी मला समजले होते, त्यापंैकी 

आर्णखी एक हेतू असा होता की रोममधील भ्य इमारतींची स्थापत्यशास्त्रीय दृष्टीने पाहार्णी कररे्ण व 
त्यातंील सवेंत्कृष्ट कला एकत्र करून त्याचंी एक – दोन हस्तप्रलप्रखत प्रचते्र रोममधील स्थापत्य 
शास्त्रज्ञाकंडून तयार करून घेरे्ण. या प्रचत्रापं्रमारे्ण त्यानंा माट ंगा येथे खालसा कॉलेजची भ्य वास्तू तयार 
करावयाची होती. त्याप्रमारे्ण सध्याची वास्तू अधगवट तयार होत असतानाच बाबासाहेबाचें व ग रुद्वार प्रबंधक 
कप्रमटीची धमांतर – सबकप्रमटी याचें संबधं त टत त टत संप ष्टात (१९४०–४१) आले. मात्र खालसा 
कॉलेजची इमारत ही रोमन स्थापत्य शास्त्रावर उभारली ती बाबासाहेबानंीच. तीत शीख लोकाचंा फारसा 
वाटा न्हता. 

 
सफरीला जाण्याचा प्रम ख हेतू जो होता त्याची वाच्यता बाबासाहेबानंी केली न्हती. प्रनदान 

म लाखतीत तरी त्यानंी तो हेतू स्पष्ट केला न्हता. तो हेतू हा की, प रे्ण–कराराम ळे ज्या राखीव जागा 
अस्पृशयानंा प्रमळाल्या होत्या, त्या अस्पृशयानंी धमांतर केले तरी त्यानंा उपभोगण्यास ससंदीय अडथळे 
येतील काय आप्रर्ण आले तर ते कसे दूर करता येतील याबद्दलची चचा लंडनमधील संसदीय पप्रडत आप्रर्ण 
मंप्रत्रमंडळातंील प्रम ख लोक याचं्याशी करून काय ते प्रनष्ट्कषग घेऊन लंडनहून परत म ंबईस येरे्ण. या 
सफरीबद्दल सात हजार रूपयाचंा खचग शीख प्रमशनने प्रदला होता. याबद्दलचा ख लासा प्रशरोमर्णी ग रुद्वार 
प्रबंधक कप्रमटी, अमृतसर या संस्थेतफें  प्रप्रसद्ध होत असलेल्या “ग रुद्वार गझेॅट” या माप्रसकाच्या ऑगस्ट 
१९३९ च्या अंकात (पान ३६) केलेला आहे. तो असा – 

 
“सकीम दी मद एट खरचवीन् ७००० वी शॉमल है, जो डॉक्टर आंबेडकर बम्प्बैईन  अच्छतॉ दे प्रशख 

सज्न् नाल उना ते प ना पॅक्ट दी बतोंसबंदी कान नी रॉए लॅंड लई इंग्लड जॉर्ण दे खरचास बंदी प्रबल म कता 
देते गये सन्” (अस्पृशयानंी धमांतर केले तरी त्यानंा प रे्ण–करारान्द्वये जे राजकीय हक्क प्रमळालेले आहेत ते 
उपभोगता येतील की नाही, याबद्दल संबपं्रधत लोकाशंी इग्लंडमध्ये चचा करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर 
लंडनला गेले होते, त्याचं्या खचासाठी ७००० रु. प्रदल्याबद्दलची नोंद वरील स्तंभात केलेली आहे. 
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बाबासाहेब प्रजने्हा येथे काही प्रदवस राप्रहले, काही प्रदवस रोममध्ये राप्रहले व काही प्रदवस लंडन 
मध्ये राप्रहले. ते लंडनहून म ंबईस परत आले (१४–१–३७) ते्हा त्याच्या अगोदर अशी बातमी प्रप्रसद्ध 
झाली की, त्यानंी एका आंग्ल स्त्रीबरोबर प्रववाह केला व ते परत प्रतच्यासह येत आहेत. या बातमीने सवगत्र 
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खळबळ माजून राप्रहली आप्रर्ण प्रनरप्रनराळ्या लोकानंी तकग क तकग  या बाबतीसंबधंी केले. या संबधंीची जास्त 
माप्रहती मी येथे देत आहे. 

 
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ग रुवार ता. १४–१–३७ रोजी सकाळी १० वाजता र्व्हक्टोप्ररया 

बोटीने म ंबईस येर्णार आहेत.” अशी बातमी ‘जनते’ च्या ९–१–३७ च्या अंकात (पा. ५) प्रप्रसद्ध झाली 
होती. बाबासाहेबाचंी बोट २-३० वाजता आली. त्याचं्या स्वागताचा मनोरंजक वृत्तातं ‘जनते’ च्या १६–१७ 
च्या अंकात (पा. १–२) प्रदलेला होता. स्वागतासाठी स मारे ५० हजार लोक आप्रर्ण समता सैप्रनक दल (जी. 
ओ. सी. अज गनराव साळव)े उपर्वस्थत होते. ‘जनते’ च्या वृत्तातंाचा पप्रहला भाग प ढीलप्रमारे्ण होता :– 

 
“बाबासाहेब आंबेडकर ग रुवार ता. १४ रोजी प्रवलायतेतून म ंबईस येत आहेत, असे पत्र येताच 

आम्प्ही ‘जनता’ पत्राच्या गेल्या अंकी त्याचं्या आगमनाची बातमी प्रप्रसद्ध केली. परंत  द सरे प्रदवशी रप्रववार 
ता. १०–१–३७ रोजी प्रप्रसद्ध होर्णाऱ्या ‘प्रवप्रवधवृत्त’ पत्रामध्ये ‘डॉ. आंबेडकर ता. १४ रोजी एका इंग्रज 
बाईंशी प्रववाहाने बद्ध होऊन सपत्नीक येत आहेत’ अशी द सरी बातमी प्रप्रसद्ध केली. त्याम ळे प्रजकडे प्रतकडे 
खळबळ उडून लोक आश्चयाप्रतरेकाने स्तब्ध झाले. या प्रववाहासबंंधी नानाप्रकारचे तकग प्रवतकग  स रू होऊन 
लोकाचंी मने अर्वस्थर बनली. अमच्या ऑप्रफसात या बातमीच्या खरेखोटेपर्णाप्रवषयी चौकशी करण्याकप्ररता 
लोकाचंी गदी होऊ लागली व बाहेरगावाहून अनेक पते्र येऊ लागली. ‘प्रवप्रवधवृत्ताने’ प्रप्रसद्ध केलेल्या 
बातमीचा असा पप्ररर्णाम झाल्यावर लोकानंा काय उत्तरे द्यावी याची आम्प्हालंा मोठी काळजी वाटू लागली. 
शवेटी येत्या ग रुवारी प्रत्यक्ष बाबासाहेब येत आहेतच. त्याचवळेी खरे खोटे कळेल ‘असे आश्वासन’ लोकानंा 
देऊन वळे मारून घ्यावी लागली. शवेटी ज्या बातमीने अस्पृशय समाजात न्हे तर इतर लोकामध्ये आप्रर्ण 
प्रनरप्रनराळ्या वतगमानपत्रामंध्ये खळबळ उडून गेली होती त्याचा खरा प्रनर्णगय देर्णारा प्रदवस येऊन ठेपला. 

 
ग रुवारी ‘र्व्हक्टोप्ररया’ बोट सकाळी १० वाजता येर्णार म्प्हर्णून पूवी जाहीर झाले होते. परंत  ही बोट 

द पारी १-३० वाजता येर्णार असे अचानक ठरल्याम ळे प न्द्हा गोंधळ झाला. ब धवारी सारी रात्र जागनू मे. 
स भेदार सवादकर, कमलाकातं प्रचते्र, स रेंद्रनाथ प्रटपर्णीस, डॉ. साहेबाचें प्रचरंजीव यशवतं आंबेडकर व 
प तरे्ण प्रच. म क ं द आंबेडकर यानंी स्पेशल मोटारीने म ंबई शहर व उपनगर प्रवभागातील अस्पृशय वस्तीत 
प्रफरून बोट आलेक्झारंा डॉकमध्ये येण्याची वळे बदलल्याचे कळप्रवले. एका रात्रीत सवग प्रठकार्णी प्रत्यक्ष 
प्रफरूनही प्रकत्येक लोक सकाळपासूनच आलेक्झारंा डॉकच्या मागाला लागले. इतकी दाडंगी उत्स कता 
लोकानंा डॉ. बाबासाहेबाचं्या स्वागताप्रवषयी लागली होती. 

 
बाबासाहेबाचं्या स्वागतासाठी स मारे पन्नास हजार स्त्रीप रुष बॅलडग प्रपअरवर पहाटेपासून येऊन 

बसले होते. प्रस्त्रयानंी आरत्या आर्णल्या होत्या. बाबासाहेबाचं्या नूतन पत्नीची ओटी भरण्याची तयारी काही 
प्रस्त्रयानंी केलेली होती. पर्ण बाबासाहेब एकटेच बोटीतून उतरले. लोकानंी त्याचें स्वागत उत्साहाने केले, 
पर्ण प्रस्त्रयाचंा प्रहरमोड झाला. 

 
म ंबईतील ‘प्रवप्रवधवृत्त’ या पत्राने १० जानेवारी १९३७ च्या अंकात (पा. ७) बाबासाहेबाचंा फोटो 

देऊन ठळक अक्षरात त्याचं्या लग्नाची बातमी प्रप्रसद्ध केली होती, ती अशी :– 
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डॉ. आंबेडकर याचंा णववाह 
 

(आमच्या बातमीदाराकडून) 
लंडन, ता. ८ जानेवारी १९३७ 

 
प्रवप्रवधवृत्ता’च्या लंडन येथील बातमीदाराकडून श िवारी प ढील खास तार आली आहे. 
 
अस्पृशय समाजाचे एकमेव प ढारी डॉ. भीमराव आंबेडकर यानंी एका इंग्रज बाईशी आपला प्रववाह 

उरकून घेतला. आपल्या नवपप्ररर्णीत वधूसह डॉ. साहेबानंी लहद स्थानात जाण्यासाठी प्रयार्ण केले. ता. ३ 
रोजी ्हेनीस येथे एस. एस. र्व्हक्टोप्ररया बोट गाठून ता. १४ जानेवारीच्या स मारास ते म ंबईस पोचतील 
असा अंदाज आहे. (खास तार) 

 
प्रवप्रवधवृत्ताला लंडनहून जी तार आली ती मला त्या पत्राच्या कचेरीतून श्री. र. अ. उफग  मामा 

मोरतकर यानंी १९५७ सालच्या नो्हेंबर मप्रहन्द्यात प्रदली. ती अशी :– 
 

“The Indian Radio and Cable Communications Co. Ltd.” 
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Dr. Ambedkar secretly married English widow. Left Venice Victoria with wife. Jaurary 3. 
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ही तार श्री. द. प्रव. ताम्प्हर्णकर यानंी लंडनहून पाठप्रवली होती. त्याचंी म लाखत मी मे १९५८ मध्ये 
प ण्यात घेऊन या प्रववाहाची हप्रककत त्यानंा प्रवचारली. ह्याबद्दलची माप्रहती प ढे येईल. 

 
या बातमीसबंंधी टाइम्प्सच्या प्रप्रतप्रनधीने बाबासाहेब बोटीतून उतरल्यानंतर त्याचंी म लाखत घेतली. 

ते्हा ते म्प्हर्णाले की, ही बातमी सपशले खोटी आहे. माझ्या प्रकृतीसंबंधी बरेच लोक असल्या प्रवप्रचत्र 
बातम्प्या पसरप्रवतात. मी प्रकृती स्वास्थ्यासाठी गेलो होतो, आप्रर्ण बह तेक सारा वळे मी र्व्हएन्ना आप्रर्ण बर्मलन 
येथे घालप्रवला. मला चोरून लग्न करण्याची काय जरूर आहे? आपर्ण स्वतंत्र मजूर पक्ष प्रनवडर्ण का वगैरे 
बाबतीत कायग करर्णार आहो असे त्यानंी प्रप्रतप्रनधीला सापं्रगतले. ती म लाखत बाबासाहेबाचंा फोटो देऊन 
प्रप्रसद्ध झाली होती, ती अशी :– 
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“Dr. Ambedkar Not To Marry European” 
Denial of Rumour 

 
A rumour regarding his marriage to a European woman published by a vernacular 

paper in Bombay was flatly denied by Dr. B. R. Ambedkar, leader of the Depressed classes, 
who returned to India from a short visit to Europe, by the M. V. Victoria on Thursday. 

 
Describing the rumour as entirely baseless, Dr. Ambedkar said : ‘Somebody seems to 

start some rumour or the other about me always; and the lastest about my alleged marriage 
to a European woman is one of them. I have no knowledge of it. Why should I marry 
stealthily? 

 
Dr. Ambedkar said that he visited Europe purely for reasons of health and he stayed 

most of the time in Vienna and Berlin. He was in London only for a week. He had no 
conversation of a political nature with any one in London. 

 
Asked if he had come to any decision regarding his intention to leave the Hindu fold, 

he said that the decision still remained, although he had not finally made up his mind which 
new faith he should embrace. 

 
Dr. Ambedkar said that his immediate concern was the ensuing elections to the 

Bombay Legislative Assembly and he would devote himself to the election campaign. The 
Independent Labour Party, which he had started, would work for the betterment of the 
political and social condition of the Depressed Classes in the Legislature, and he was 
sanguine that all the candidates put up on behalf of his Party would come out successful in 
the elections. 

 
Dr. Ambedkar was given a rousing reception on arrival. More than a thousand Khaki-

clad volunteers belonging to the Social Equity League lined up the entire route from Ballard 
Pier Station to Alexandra Dock No. 48, cheered him as he passed. 

 
Most of the candidates put up by the Independent Labour Party of which Dr. 

Ambedkar is the founder, for the ensuing elections to the Bombay Legislative Assembly were 
present on the wharf to meet him. Among them were Dr. (?) B. K. Gaikwad (Nasik District), 
Mr. Prabhakar Roham (Ahmednagar), Mr. B. H. Varale (Belgaum), Mr. R. R. Bhole 
(Poona), Mr. B J. Sawadkar, Mr. S. G. Titnis (Tipnis) (Kolaba), Mr. G. R. Ghatge 
(Ratnagiri), Mr. R. E. Bhatankar (Thana) and Mr. V. A. Gadkari.” (The Times of India, 
Friday. 15-1-37 (Page 5) 
 



 
अनुक्रमणिका 

ही म लाखत प्रप्रसद्ध झाल्यानंतर प्रवप्रवधवृत्त आप्रर्ण जनता या पत्रानंी बाबासाहेबाचंा प्रववाह 
लंडनमधील इंग्रज प्रवधवशेी झाला लकवा नाही, या म द्याबाबत ख लासा प्रप्रसद्ध केला न्हता. त्याम ळे या 
प्रववाह प्रकरर्णाला बराच ग प्तपर्णाचा म लामा लागला. यासंबधंी बाबासाहेबाचं्या तरुर्ण अन यायामंध्ये काही 
प्रदवस प्रवतंडवाद चालू होता. 

 
टाइम्प्सने बाबासाहेबाचंी म लाखत ज्या प्रदवशी (१५–१–३७) प्रप्रसद्ध केली त्याच प्रदवशी त्याचंी 

मतै्रीर्ण ‘एफ’ (प्रमसेस िॉर्वन्द्सस्िा प्रफप्रझराल्ड) प्रहने लंडनहून त्यानंा पत्र पाठप्रवले ते राजगृहाच्या पत्त्यावर. 
ते पत्र मी येथे देत आहे. :– 
 
1. Primrose 5997. 10, King Henry’s Road 
 Primrose Hi- 
 N. W. 3 
 15-1-37 
 

I noticed in the Telegraph this morning that your boat had reached Bombay. I do 
hope, dear, that the journey was pleasant and that you feel better for the change. Now you 
have to start work, don’t over do it, keep well until I come. I am markting off each day. 

 
I am glad to say that all enquiries concerning you seem to have faded away. I have 

heard nothing more since I wrote you. Thank you for your letter posted at Port Said. It 
reached me on Wednesday evening, so I Wnet off on Thursday morning to see about the 
books. They will be out by the next mail. 

 
I find the work at the India office very interesting and it gives me so much pleasure to 

do it for you. 
 
I have been at the market to-day and I have bought a beautiful pair of silver 

canddlebras. You will like them. I can picture them on our table. 
 
I am ever so sorry you did not get my card at X’mas and my farewell letter. You won’t 

get it now. It must have gone astray in the rush although I well – packed it and wrote X’mas 
Card on the outside. 

 
I am thinking of you all the day and longing to be with you. 
 
God bless you, my darling. 
With fondest love. 

 



 
अनुक्रमणिका 

 Ever yours 
 F. X.ʺ 
 

या पत्रावरून हे प्रदसून येते की बाबासाहेबानंी एफ् ला पोटग सय्यदहून पत्र पाठप्रवले होते. त्याचंी 
बोट म ंबईला स खरूप पोहोचली. ही बातमी प्रतने ‘टेप्रलग्राि’ (लंडन) या दैप्रनकात वाचली, ते्हा 
त्याचं्याबद्दलची प्रतची काळजी बरीच कमी झाली. त्याचंी प्रकृती स धारली असेल याबद्दल प्रतने आशा ्यक्त 
केली. बाबासाहेबानंा हवी असलेली प स्तके प्रविीस लौकरच तयार होतील, त्यानंी इंप्रडया ऑप्रफसमधील 
लायिरीतील काही संदभग प्रलहून काढावयास प्रतला लावले होते. ते काम ती अत्यंत आनंदाने व उत्साहाने 
करीत होती. मेर्णबत्ती ठेवण्याचे स्टॅंड्ड्स प्रतने बाजारातून प्रवकत आर्णलेले होते व ते टेबलावर ठेवलेले 
आहेत आप्रर्ण आपर्ण दोघेजर्ण त्या टेबलावर जेवर्ण घेत आहोत अशी प्रदवास्वप्ने प्रतला दररोज पडत आहेत. 
मी म ंबईला येईपयिंत त म्प्ही फार काम करून स्वतःची प्रकृती प्रबघडवनू घेऊ नका, असे ती पत्रात 
बाबासाहेबानंा प्रवनवीत आहे. म ंबईला येण्यासाठी मी एक एक प्रदवस मोजत आहे व ठरलेला प्रदवस कधी 
उगवतो याची मी लंडनमध्ये चातकाप्रमारे्ण वाट पाहात आहे, असेही सदर पत्रात प्रतने प्रलप्रहलेले होते. पर्ण 
ती पे्रमप्रव्हल फॅनी म ंबईस कधीच आली नाही व प्रतचा बाबासाहेबाशंी प्रववाहही कधीही झाला नाही. 

 
१९२० ज लै ते १९२३ माचगपयिंत बाबासाहेब लंडनमध्ये डी. एससी. चा प्रनबधं तयार करीत असता व 

बार – अॅट – लॉचा अभ्यास करीत असता प्रथम एका कजाग व दप्ररद्री स्वभावाच्या लॅंडलेडीकडे प्रवद्याथी 
म्प्हर्णून रहात होते. ती त्यानंा कशी छळत होती व बाबासाहेब या छळानंा तोड देऊन कसा अभ्यास करीत 
होते, याबद्दलची माप्रहती श्री. प्रभाकर पाध्ये यानंी प्रदलेली आहे. श्री. पाध्ये यानंी जानेवारी १९३९ मध्ये 
बाबासाहेबाचंी राजगृहात म लाखत घेतली. ती मलाखत त्यानंी एप्रील १९४१ मधील प्रप्रसद्ध झालेल्या 
आपल्या “प्रकाशातंील ्यर्वक्त” या प स्तकात ग्रप्रथत केलेली आहे. त्या म लाखतीतील एक भाग मी येथे 
उद् धृत करीत आहे. “लंडन येथील त्याचं्या आय ष्ट्यिमाचे वर्णगन मी त्याचं्याच तोंडून ऐकले ते्हा माझ्या 
अंगावर शहरे आले. ते ज्या बाईकडे राहत होते ती अगदी नतद्रष्ट बाई होती. (That Landlady was a 
horrlble woman. I am always praying for her soul; but I am sure she will go to perdition ‘!) 

 
सकाळी ती न्द्याहरीला मला काय देत असेल असे वाटते त म्प्हालंा? एक माशाचा त कडा, एक कप 

चहा, एक पावाची स्लाइस आप्रर्ण गर्णपतीच्या कपाळाला गंध टेकतात त्याप्रमारे्ण त्या त कड्याच्या टोकाला 
लावलेला जॅम! ते कदान्न खाऊन मी म्प्य प्रझअममध्ये वाचायला जाई. द पारचे जेवर्ण घ्यावयास मजपाशी 
पैसेच न्हते. तसाच मी अधगपोटी पाच वाजेपयिंत वाचीत असे. घरी आल्यावर संध्याकाळाचे जेवर्ण ते जेवर्ण. 
म्प्हर्णजे एक कप बॉ्हरीन आप्रर्ण बटर प्रबर्वस्कट्स! नंतर प न्द्हा वाचन! रात्री १० ला कडकडून भकू लागे. मी 
काय खात असे माहीत आहे.? माझ्या एका ग जराती प्रमत्राने मला पापडाचंी करंडी प्रदली होती ते 
भाजण्याकप्ररता एक पत्र्याचात कडा कोठून तरी मी पैदा केला होता. तो माझा तवा! त्यावर भाजलेले चार 
पापड आप्रर्ण कपभर दूध हे माझे अन्न! असा रहात असे मी! मप्रहना ८–८॥ पौण्डात ग जरार्ण करीत होतो मी! 
(पा. ३०) 

 
या नतद्रष्ट लॅंडलेडीच्या कदू्रपर्णाला कंटाळून बाबासाहेब द सऱ्या लॅंड-लेडीकडे रहावयास गेले. 

त्या लॅंडलेडीची म लगी प्रमसेस िॅर्वन्द्सस्का प्रफर्वत्झराल्ड प्रहची व बाबासाहेबाचंी मतै्री झाली. त्याचं्या मतै्रीची 
व रुस्या फ ग्याची अल्प माप्रहती बाबासाहेबानंी मला जी सापं्रगतली (१९२४ ते १९२६ च्या दरम्प्यान) ती मी 
चप्ररत्र खंड दोन यात प्रदलेली आहे. ती माप्रहती बनावट आहे आसा प्रचार बाबासाहेबाचं्या नावावर 



 
अनुक्रमणिका 

जगर्णाऱ्या काहंी हीन संस्कृतीच्या पदवीधरानंी व त्याचं्या हस्तकानंी केला होता. बाबासाहेबानंा वळेोवळेी 
पैशाची मदत कररे्ण, त्यानंी सापं्रगतलेला मजकूर प्रलहून काढरे्ण, गं्रथातंील उतारे प्रलप्रहरे्ण (याचे प राव े
मजजवळ आहेत) असली कामे ती त्यावळेी (१९२०–१९२३) करीत असे. बाबासाहेबाचंा ५०० प स्तकाचंा 
संग्रह त्यानंा लंडनहून आर्णता आला नाही. कारर्ण त्याचं्याजवळ पैसे न्हते. तो गं्रथ संग्रह फॅनीने स्वतःच्या 
खचाने ज लै १९२३ ला पाठप्रवला होता. तो मला बाबासाहेबानंी दाखप्रवला होता. प्रतचे पत्रही त्यानंी मला 
दाखप्रवले होते. ते मधन मधून मला प्रतच्या पे्रमळपर्णाच्या गोष्टी सागंत व म्प्हर्णत की, “She was mothering 
me too much.” मात्र माझ्या आय ष्ट्यात जी काही काये करावयाची आहेत, त्यासाठी मी प्रवद्याभ्यास 
दररोज २०–२० तास अमेप्ररकेत व लंडनमध्ये केला. याचे कारर्ण मी बौप्रद्धक व मानप्रसक दृष्टीने सवांपेक्षा 
श्रेष्ठ ्हाव ेम्प्हर्णून. प ढील काळात मला अनेक थोर, मोठ्या नेत्यानंा तोंड द्याव ेलागर्णार आहे, त्याचे बौप्रद्धक 
व मानप्रसक सामथ्यग मला माझ्यात उत्पन्न करावयाचे होते. म्प्हर्णून मी कोर्णत्याही स्त्रीच्या मोहात पडलो 
नाही. याच भावनेने मी एफ् लाही माझ्या आय ष्ट्यात प्रशरकाव करून देर्णार नाही. प्रस्त्रया या प रुषाचं्या 
जीवनात फार अडथळे प्रनमार्ण करतात. मला हे लोढरे्ण नको आहे. असे बाबासाहेबाचें प्रवचार होते. ते 
त्यानंी १९३५ ते १९४८ पयिंत पाळले. त्यानंी प्रतला एक गं्रथ १९४५ मध्ये अपगर्ण केला. 

 
म ंबईहून प्रजप्रन्हा–लंडन व लंडन ते म ंबई २॥ सफरीची तयारी कररे्ण, इलेक्शनच्या भानगडीकडे 

लक्ष देऊन आपला नवा पक्ष यशस्वी कररे्ण, वगैरे गोष्टींकडे बाबासाहेबाचें मन ्यग्र झालेले असताच 
त्याचं्यावर एका खटल्याची छाया पडू लागली. बाबासाहेबानंी २५००० रु. लकमतीचे प्रडबेंचसग प्रवकत 
घेण्यासाठी १९२८–२९ मध्ये आपल्या प्रमत्र मंडळीत प्रवकले होते. श्री. शकंरराव सायण्र्णा परशा यानंी 
पाचश े रुपयाचें व श्री. लक्ष्मर्ण कराडी जया यानंी पाचंश े रुपयाचें (नंबर ९ प्रदनाकं १४ प्रडसेंबर १९२९) 
प्रवकत घेतले होते. बाबासाहेबानंी प्रडबेंचसिं प्रवकून हाती आलेल्या पैशातून पे्रस प्रवकत घेतला व त्याला 
“भारतभषूर्ण प्रप्रलटग पे्रस” हे नाव प्रदले. प्रडबेंचसगच्या अटींप्रमारे्ण बाबासाहेबाकंडून प्रडबेंचसग प्रवकत 
घेतलेल्या प्रमत्रानंा जो प्रहशोब, ्याज, वगैरेबद्दल अहवाल प्रमळावयाला पाप्रहजे होता तो प्रमळाला नाही. 
म्प्हर्णून (१) रावबहादूर आर. एस. आसवले, जे. पी. (२) नागनाथ सयाजी नागजूी (३) लक्ष्मर्णराव कराडी 
जया, (४) एस. एस. परशा (५) रामकृष्ट्र्ण एम. साळवी, जे. पी. (६) ग र्णाजीराव डी. घ ले, जे. पी व (७) 
्ही. एस. आलकोंडा, या प्रडबेंचसग होल्डसगनी बाबासाहेबाचं्यावर स्मॉल कॉजेस कोटग, म ंबई १ येथे १९३७ 
मध्ये प्रफयाद केली. प्रफयाद सॉलोमन अॅन्द्ड कंपनी, सॉप्रलप्रसटसग, र्वस्पनर प्रबर्वल्डंग, टॅमलरड लेन, फोटग म ंबई 
- १ यानंी कोटात करण्याचे ठरले होते. याबद्दलचे सदर सॉप्रलप्रसटसगचे १९ माचग १९३७ चे पत्र मी येथे देत 
आहे. 
 
Solomon & Co Spinner Building 

Solicitors Tamarind Lane 
Solomon Moses Fort, Bombay. 
Phone : 277/37. 19 th March 1937 
 

Rao Bahadur R. S. Asawale, J. P. 
Nagnath Sayaji Nagoji, Esqr 
Laxmanrao Karadi Jaya, Esqr. 



 
अनुक्रमणिका 

S. S. Parsha, Esqr. 
Ramkrishna M. Salvi, Esqr. J. P. 
Goonajirao D. Ghule, Esqr., J. P. 
V. S. Alkonda, Esqr. 

 
Dear Sirs, 
 

Ref. : Debentures of the Bharat Bhushan Printing Press. 
 

We have taken the necessry papers in hand to file the suit as our letter to Dr. 
Ambedker has met with no purpose. 

 
Will you please therefore put us in necessary facts for the purpose of the suit by 

contributing Rs. 50 /- each? 
 
 Yours truly, 
 Solomon & Co. 
 

या प्रकरर्णाचा खटला १९३८–३९ मध्ये स्मॉल कॉजेस कोटगमध्ये बोडावर जाहीर झाला होता, अशी 
माप्रहती प ण्याचे एक गृहस्थ व एस. एस. परशा याचें नातलग श्री. एल. एम. सत्तरू (९९ मेन स्रीट, कॅम्प्प 
प रे्ण) यानंी मला सापं्रगतली होती. वरील पत्र त्यानंीच मला प्रदले होते. त्याबरोबर त्यांचे स्वतःचेही पत्र मला 
त्यानंी पाठप्रवले होते. 
 

णडबेंचसप खटल्याच्या शेवट काय िाला 
 

श्री. सत्तरू हे शकंरराव परशा याचें मेह रे्ण. (पत्नीचे भाऊ. बाबासाहेबानंा परशा यानंी सॉप्रलप्रसटसग 
फमगमधून केसेस प्रमळवनू देण्यासाठी १९२५–२६ मध्ये खूप प्रयत्न केले. बाबासाहेब त्यानंा फार मान देत 
असत.) यानंी मला सापं्रगतले नाही. या प्रनकालाची माप्रहती काढण्याचे मी अनेक वळेा प्रयत्न केले. पर्ण ती 
मला प्रमळाली नाही. लडबचेसग व खटला याबद्दलची माप्रहती जी मला अनेक लोकानंी तोंडी सापं्रगतली होती 
ती पडताळून पहारे्ण मला शक्य झाले नाही. म्प्हर्णून या प्रकरर्णाची साधार व सत्य बाजू वाचकाचं्या प ढे ठेवरे्ण 
मला जमले नाही. 

 
“एफ” (िॉर्वन्द्सस्का प्रफर्वल्झराल्ड तथा फॅनी) या आयप्ररश प्रवधवशेी बाबासाहेबाचंा प्रववाह झाला 

लकवा नाही, याबद्दलची माप्रहती मी यापूवीं प्रदलेली आहे. ती बाबासाहेबानंा पते्र पाठवीत असे आप्रर्ण सदर 
पत्रात ती आपल्या पे्रमाची आप्रर्ण बाबासाहेबाचं्या साप्रनध्यात रहाण्याची मनीषा प्रदप्रशिंत करोत असे. प्रतने 
१३–५–१९३७ ला लंडनहून जे पत्र बाबासाहेबानंा पाठप्रवले त्यात प्रतच्या इच्छेचे प्रप्रतलबब पहावयास 
प्रमळते. ते पत्र मला श्री. नानकचंद रत्त  (प्रदल्ली) याचं्याकडून प्रमळाले. ते मी येथे देत आहे. 
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“PRIMROSE 5997. 10, King Henry’s Road. 
 Primrose Hill 
 N. W. 3 
 13-5-37 
 
My darling Bhim, 
 

I am sorry not to have written you last week. I remember (I) have not had the heart to 
do anything. I am trying to recover from the great disappointment. I am not blaming you dear, 
you could not have done otherwise. 

 
I do hope you are keeping well. You must be busy watching yuro College grow. What 

about our Cottage, is that also in the making? Do write and give me some idea as to when 
you will be ready for me. 

 
Have you been able to fix up a holiday? I hope so. Have you any more cases on 

hand? 
 
It is still very cold here and we have had such a lot of rain. 

 
 God bless you, my darling. 
 My love and prayers are with you. 
 Ever yours. 
 Sd. F. X. 
 

वरील पत्रात माझी जी घोर प्रनराशा झाली तीतून सावरण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे, असे जे 
उद्गार “एफ” ने काढलेत ते बह तेक प्रतचा बाबासाहेबाशंी प्रववाह झाला नाही, या संदभात, अगर प्रतला 
लंडनहून म ंबईला येण्यास बाबासाहेबानंी परवानगी अगर संमती प्रदली नाही, या संदभात असावते ती प ढे 
म्प्हर्णते की, त म्प्ही माझा स्वीकार करण्यास के्हा तयार होर्णार याबद्दल मला पत्र पाठवनू थोडीशी कल्पना 
द्या. त म्प्ही कामातून स ट्टी घ्या व के्हा येर्णार तेही मला कळवा. त म्प्ही त मचे कॉलेज भरभराटीस कसे येईल 
याबद्दल प्रवचार करीत असाल, असेही ती प्रलप्रहते. हे कॉलेज म्प्हर्णजे खालसा कॉलेज, माट ंगा. ते २०–६–
१९३८ ला स रू झाले. या कॉलेजबद्दल बाबासाहेबानंी प्रतला प्रलहून कळप्रवले असेल. आपली झोपडी बाधूंन 
तयार झाली का? असा प्रशन प्रतने बाबासाहेबानंा प्रवचारला आहे. बाबासाहेब पन्द्हाळागडावर एक छोटा 
बंगला बाधंर्णार होते, याबद्दल त्यानंी प्रतला सापं्रगतले असाव.े त्याबद्दल हा उल्लखे असावा. हा बंगला कधीच 
बाधंला गेला नाही. प ढे १९४७–४८ सालात बाबासाहेबानंी तळेगाव (ढमढेरे) येथेही जमीन घेतली होती. 
तेथेही छोटा बंगला ते बाधंर्णार होते. तेथे प्रवहीर खर्णण्याचे काम त्यानंी स रू केले होते. शतेीही स रू केली 
होती. थोड्याच वषांनी या कामाकडे त्यानंी द लगक्ष केले औरंगाबाद येथे मोठा बंगला बाधंण्याचाही त्याचंा 
प्रवचार १९५२–५३ मध्ये होता. तोही त्यानंी नंतर सोडून प्रदला. 
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१९३७ च्या प्रनवडर्ण कीत म ंबई प्रातंात स्वतंत्र मजूरपक्षातफे जे उमेदवार बाबासाहेबानंी उभे केले 
होते, ते असे – 
 
१) म ंबई (इ व एफ वॉडग) श्री. डॉ. भीमराव रामजी आबंेडकर 

एम. ए. पीएच्.डी. डी., एससी. बपॅ्ररस्टर – ॲट लॉ. 
२) स रत – डॉ पी. जी सोळंखी 

एल. एम. ॲन्द्ड एस., जे. पी. 
३) क लाबा स भेदार प्रवश्राम गंगाराम सवादकर 
४) नाप्रशक (पप्रश्चम भाग) श्री. भाऊराव कृष्ट्र्णराव गायकवाड 
५) प रे्ण (पप्रश्चम भाग) श्री. राजाराम आर. भोळे, 

बी. एस सी. 
६) सातारा (उत्तर भाग) श्री. खंडराव सखाराम सावतं 
७) बेळगाव (उत्तर भाग) श्री. बळवतं हन मतं वराळे. 
८) अहमदनगर (दप्रक्षर्ण भाग) श्री. प्रभाकर जनादन रोहम 
९) पूवग खानदेश (पूवग भाग) श्री. दौलतराव ग लाजी जाधव 

बी. ए. 
१०) ठारे्ण (दप्रक्षर्ण भाग) श्री. रामकृष्ट्र्ण गंगाराम भातनकर 
११) रत्नाप्रगरी (उत्तर भाग) श्री. गंगाधर राघोराम घाटगे 
१२) सोलापूर (उत्तर पूवग) श्री. प्रजवाप्पा स भान ऐदाळे 
१३) म ंबई (जी वॉडग आप्रर्ण सबबगन) श्री. कृष्ट्र्णाजी महादेव काळोखे 
१४) रत्नाप्रगरी (उत्तर भाग) श्री. अनंतराव ्ही. प्रचते्र 

बी. ए. 
१५) प रे्ण (पूवग भाग) श्री. प्रवनायकराव आ. गडकरी वकील 
१६) क लाबा श्री. स रेंद्रनाथ गोलवदराव प्रटपर्णीस 
१७) रत्नाप्रगरी (दप्रक्षर्ण भाग) श्री. शामराव प्रवष्ट्र्णू परूळेकर 

एम. ए. 
१८) सोलापूर (मजूर मतदारसंघ) श्री. आर. आर. बखले 

(‘जनता,’ शप्रनवार, ३०–१–१९३७, पा. १) 
 

या उमेदवाराप्रशवाय वऱ्हाड व मध्य प्रातं यातंील सवगसाधारर्ण व राखीव जागेसाठी बाबासाहेबाचं्या 
संमतीने खालील उमेदवार उभे राप्रहले होते – 
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१) शभंजूी असूंजी खंडारे (अकोला–बाळापूर) 
२) पवार प्रचखलीकर (प्रचखली–मेहेकर) 
३) संपतराव गर्णपतराव नाईक (एप्रलचपूर–दयापूर) 
४) डॉ. के. भगत (यवतमाळ–दार्हा) 
५) देवाजी प्रभवाजी खोिागडे (चादंा-िह्यप री) 
६) केशव नारायर्ण देव (श्री. पप्रततपावनदास) (लहगर्णघाट, वधा) 
७) दौलत भीमसेन बारसे (लछदवाडा–सौंसर) 
८) राघव गंभीर घोडीचोर (भडंार–साकोली) 
९) हरदास एल. एन. (नागपूर–शहर) 
१०) रा. वा. फ ले वकील (नागपूर मजूर संघ) 
११) डॉ. पंजाबराव देशम ख बॅप्ररस्टर (अमरावती) 
१२) प्रवठ्ठल बंडूजी चौबळ वकील (वऱ्हाड–पूवग) 
१३) सौ. प्रवमलाबाई देशम ख बी. ए. (अकोला–अमरावती) 
१४) रा. सा. जयनारायर्णजी (रामटेक) 

(‘जनता’, शप्रनवार २३–१–१९३७, पान ८) 
 

या उमेदवारानंा प्रनवडून द्या, अशी प्रवनंतीपते्र बाबासाहेबानंी २३ जानेवारी (पा. ८) व ३० जानेवारी 
(पा. १) च्या ‘जनता’ पत्रात प्रप्रसद्ध केली होती. प्रवजयी झालेले उमेदवार (१) बाबासाहेब, (२) भोळे, (३) 
सावतं, (४) गडकरी, (५) भातनकर, (६) प्रचते्र, (७) घाटगे, (८) परुळेकर, (९) रोहम, (१०) ऐदाळे, 
(११) जाधव, (१२) गायकवाड (१३) वराळे (१४)द. वा. राऊत. 
(जनता, शप्रनवार, २७–२–३९७, पा. १) 
 

या उमेदवाराचंी जातवारी अशी – 
 

१ मातंग, १ होलार, ३ कायस्थ आप्रर्ण १० महार, त्यातं प्रतघे पडले व १२ प्रनवडून आले. या पक्षाचे 
प्रचटर्णीस व उपप्रचटर्णीस वारंवार व बदलले जात असत व त्या जागा बॅ. समथग, द. प्रव. प्रधान, वगैरे 
कायस्थ लोक यानंा बाबासाहेब देत असत. त्याम ळे सदर पक्षात श्री. मो वा दोंदे, स रेंद्रनाथ प्रटपर्णीस, 
अनंतराव प्रचत्र, कमलाकातं प्रचते्र इत्यादी लोक असल्याम ळे महार समाजात सदर पक्षाबद्दल मनापासून 
आप लकी वाटली नाही. चाभंार, मागं, ढोर वगैरे अस्पशृय लोक आप्रर्ण सवर्णग लहदू, प्रिस्ती, पारशी, वगैरे 
लोक या पक्षात बह संख्येने कधीच आले नाहीत अशा र्वस्थतीत ही महार समाजाच्या पालठब्यावर 
बाबासाहेबानंी या पक्षाचा गाडा महाराष्ट्रात तरी खूप प्रफरप्रवला. सदर पक्षातफें  कायदेमंडळात जनप्रहताची 
अनेक प्रवधेयके आम्प्ही आर्णू, बौप्रद्धक बळावर ती मंजूर करून घेऊ आप्रर्ण काँगे्रसचा राज्यकारभार उलथून 
पाडू, अशा प्रकारची प्रतखट भाषरे्ण करून बाबासाहेबानंी आपल्या पक्षाचा झेंडा फडकत ठेवला. याबद्दलचे 
काही प राव ेमी येथे देतो. 
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पक्षातफें  प्रनवडून आलेल्या उमेदवाराचें अप्रभनंदन करण्यासाठी डॉ. सोळंकी याचं्या अध्यक्षतेखाली 
कामगार मदैान, पोयबावडी येथे ३०–५–१९३७ ला संध्याकाळी सभा भरली होती. तीत भाषर्ण करताना 
बाबासाहेबानंी जे उद्गार काढले त्यातंील एक भाग असा होता. “आज राजकारर्णाचा डाव बंद पडला 
असला तरी ज्या प्रदवशी हा डाव न्याने स रू होईल त्यावळेेस जरूर असलेली तयारी आमच्याजवळ 
मजबूत आहे. आम्प्हालंा जे कायदे घडवनू आर्णावयाचे आहेत त्याचें बार आमच्याजवळ भरून तयार आहेत. 
टाजेट लावण्याची खोटी की, आम्प्ही एकदम आमचे प्रपस्त ल झाडर्णार आहोत :.... प्रापं्रतक कायदे मंडळात 
जी मार्णसे त मच्यातफे प्रनवडून गेली आहेत ती त मच्या प्रहतासाठी सदैव जागृत राहतील, असे मी त म्प्हालंा 
आश्वासन देतो. तात्प रत्या लाभाकप्ररता आम्प्ही काँगे्रसला प्रमळून अप्रामाप्रर्णकपर्णा करू शकत नाही. 
आम्प्हालंा राष्ट्रकायग करावयाचे आहे. सावगजप्रनक प्रहताच्या प्रशनासंबधंी एकमत होईल, त्यावळेी तात्प रते 
भेदभाव प्रवसरून आम्प्ही काँगे्रसबरोबर सहकायग करू–––कायदे मंडळाप ढे माडंावयाचं्या कायद्याचें मस दे 
आमच्या प्रखशातं तयार आहेत, आम्प्ही फक्त खेळ, स रू होण्याचीच वाट पहात आहोत ––– (जनता, 
१२–६–१९३७, पा. ४) 
 

१४–५–३८ रोजी कर्णकवली (रत्नाप्रगरी) येथे पक्षातफें  क ळाचंी सभा भरप्रवण्यात आली होती. या 
सभेत भाषर्ण करताना बाबासाहेबानंी खोती प्रबलाबद्दल माप्रहती सापं्रगतली आप्रर्ण हे प्रबल नामजूंर झाले तर 
आपर्ण सत्याग्रह करून त रंुगातं जाऊ असे उद्गार काढले “–––काँगे्रस मंप्रत्रमडंळ व अॅसेंब्लीमधील 
काँगे्रसच्या आमदारानंी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचें खोती पद्धत नष्ट करण्याचे प्रबल फेटाळून लावले तर 
आपर्ण या काँगे्रस सरकारप्रवरुद्ध सत्याग्रह करण्यासाठी जय्यत तयार राप्रहले पाप्रहजे. प ढे येर्णाऱ्या 
अप्ररष्टासाठी आपर्ण आपली संघटना मजबूत कररे्ण जरूर आहे. खोती प्रबल नापास झाले तर खोतानंा 
क ळानंी प ढील वषाचा मक्ता देऊ नये. सारा भररे्ण थाबंप्रवल्याप्रशवाय हे काँगे्रस सरकार जागे होर्णार नाही. 
या साठी सत्याग्रहात सामील होऊन त रंुगवास पत्करण्याची तयारी ठेप्रवली पाप्रहजे. स्वतंत्र मजूरपक्ष या 
चळवळीचे नेतृत्व संपादन करून ही ज लमी खोतशाही नष्ट करण्याचा अखेरपयिंत कसून प्रयत्न करील.” 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी आपल्या भाषर्णात स्पष्ट सापं्रगतले की, “आपला लढा खऱ्या तत्त्वाचा आहे. 
लहदी राजकीय सत्ता शठेजी, भटजी, सावकार, जमीनदारादी भाडंवलवाल्या काँगे्रसच्या हाती जाण्यापेक्षा 
खऱ्या श्रामजीवी वगाच्या हाती गेली पाप्रहजे आप्रर्ण त्याच दृष्टीने आमचा स्वतंत्र–मजूर–पक्ष धडाडीने कायग 
करावयास प ढे सरसावला आहे ––– जर म ंबई असेंब्लीत आपले खोतीशाही नष्ट करर्णारे प्रबल नापास 
झाले तर आपर्ण पप्रहल्याने सत्याग्रह करून त रंूगवास पत्करर्णार ––– (जनता, २८–५–३८) 
 

१६–५–३८ ला प्रचपळूर्ण येथे क ळाचंी सभा पक्षातफें  भरप्रवण्यातं आली होती. सदर सभेत संवर्णग 
लहदंूच्या तफें  बाबासाहेबाचं्या चळवळीबद्दल काही वक्त्यानंी टीकात्मक भाषर्ण केले होते. त्या वक्त्यानंा 
उदे्दशून बाबासाहेबानंी पक्षाची भपू्रमका प्रवशद करून दाखप्रवली. प्रवरोधी वक्त्यानंा उदे्दशून ते म्प्हर्णाले, 
“खरोखर येथे त म्प्हा ंशतेकऱ्याजंवळ त मची यथाशक्ती सेवा करण्यात मी धन्द्यताच मानली असती. परंत  
द देंवाची गोष्ट ही की, त मच्या प्रमारे्णच मलाही ्यवसाय आहे व तो ्यवसाय केल्याप्रशवाय माझा 
पोटापाण्याचा प्रशन स टत नाही. माझा ्यवसाय मोठ्या दजाच्या असला तरी मी बाधंलेला आहे. माझा जन्द्म 
गरीब पप्ररर्वस्थतीत झाला. माझेवर वप्रडलाचं्या ३–४ हजार रूपये कजाचा बोजा होता. सागंण्याचा हेतू की, 
मी गभगश्रीमंत नाही. त्याम ळे माझ्या इच्छेप्रवरूद्ध त म्प्हालंा सोडून माझ्या ्यवसायाकप्ररता मला म ंबईला जारे्ण 
भाग आहे. आताच रत्नाबाईंच्या भाषर्णानंतर काही गृहस्थानंी टवाळी करण्याच्या उदे्दशाने टाळ्या 
वाजप्रवल्या. त्याचं्या टाळ्याचंा अथग मी असा समजतो की, त्याचं्या दृष्टीने आपल्या पक्षाची परस्पर! 
‘हजामत’ झाली. परंत  मी प्रवचारतो या लोकानंा टाळ्या वाजप्रवण्याचा काय हक्क आहे? आम्प्ही जरी म ंबईस 
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राहात असलो तरी जे बारा मप्रहने येथेच राहतात, त्यासं काय त मची द ःखे प्रदसत नाहीत? त्यासं त मची 
द ःखे जरूर माहीत आहेत. परंत  त्यासं त मच्याकप्ररता काहीही करावयाचे नाही. काही खोत क ळास 
म्प्हर्णतात की, त झा आंबेडकर काय करतो ते पाहून घेईन. हे खोत माझी व त्याचंी लायकी सारखीच 
समजतात काय? कोर्णताही खोत माझे प ढे आल्यास मी सहजासहजी त्याचा पाडाव करीन. ते माझी व 
त्याचंी स्वतःची त लना करीत असल्यास मी म्प्हरे्णन, “कोठे मी णहमालयपवपत व कोठे हा मूतखडा!” 
 

मी श्रीमंत नसलो तरी माझे आतापयिंतचे आय ष्ट्य अत्यतं प्रनमगळ असे आहे व माझे दृष्टीने त मचे 
प्रहतास आवशयक वाटते ते मी करीत आलो आहे व करीत राहर्णार. प्रनवडर्ण कीचे वळेेस काँगे्रसने जी वचने 
प्रदली त्यापैकी कोर्णती पाळली आहेत? काँगे्रसने आतापयिंत जी प्रबले पास केली त्यातं शतेकऱ्याचं्या 
प्रहतसबंंधाचे काय आहे? उलट खोती प्रबलासारखे महत्त्वाचे प्रबल गेले १० मप्रहने काँगे्रस लाबंर्णीवर टाकीत 
असून प्रनवडर्णूकीच्या वळेी प्रदलेल्या वचनासं हरताळ फासत आहे आज मी काँगे्रसमध्ये गेल्यास तेथे मला 
योग्य स्थान प्रमळर्णार नाही अगर तेथे माझी प्रप्रतष्ठा रहार्णार नाही असे त म्प्हासं वाटते काय? मी काँगे्रसमध्ये 
गेल्यास माझे ब द्धचे जोरावर तेथेही माझी छाप पाडल्याप्रशवाय व मानाचे स्थान प्राप्त करून घेतल्याप्रशवाय 
राहर्णार नाही, अशी माझी खात्री आहे. गाधंींचे प्रार्ण कोर्णी वाचप्रवले? मी वाचप्रवले; परंत  गाधंींची ही काँगे्रस 
गप्ररबाचं्या कल्यार्णाकप्ररता नाही, अशी माझी ठाम समजूत झाल्याम ळे मी काँगे्रसमध्ये जाण्यास तयार नाही. 
गाधंींचे ्यर्वक्तमत्त्वाप ढे स भाष बोस, पं. जवाहरलाल नेहरू यानंी आपली मान वाकप्रवली. परंत  गाधंींची 
माझेवर के्हाच छाप पडली नाही. काँगे्रस ही आतापयगत ‘भटजी शटेजींच्या’ पैशावर पोसली जात 
असल्याम ळे ती त्याचंी ‘बटीक’ होऊन राप्रहली आहे, जो ज्याचें अन्न खातो तो त्याचंा लमधा असतो. मग 
त म्प्हीच सागंा सावकाराचं्या पैशावर पोसलेली ही काँगे्रस त्याचें प्रवरूद्ध कशी जाईल? आजपयिंत ‘भट 
प्रभक्षक’ वगांने त मच्या करता काय केले आहे? त म्प्ही लोकानंी त्याचं्या घरची भाडंी घासरे्ण व त्याचं्या 
बायकाचंी ल गडी ध रे्ण, याखेरीज काय केले आहे? सरकारी नोकरीत कोर्ण लोक आहेत? आज कोठेही 
जा, मामलेदार, म नसफ, कलेक्टर हे सवग पाढंरपेशा वगाचे आहेत. आज त मची संख्या शकेडा ८० पेक्षा 
जास्त असताना सरकारी नोकरीत त मचे इतके लोक थोडे असावते हे कशाचे प्रनदेशक आहे? मला 
तुमच्यापैकी प्राइमणमणनस्टर िालेला पाहावयाचा आहे. मला या मठूभर भटजींचे राज्य नको असून त म्प्हा ं
८० टके्क लोकाचें राज्य हव ेआहे. 
 

आज त म्प्ही खोताचं्या ज ल माम ळे भीरू व भेकड बनला आहात. खोताने न सते त मच्याकडे 
पाप्रहल्यास त मच्या अंगाचा थरकाप होतो. परंत  आता ही भीती सोडून त्याने ‘अरे’ म्प्हटल्यास ‘कारे’ 
म्प्हर्णण्याची तयारी झाली पाप्रहजे व त्याने काठीने मारल्यास त मची ही काठी उचलण्याची तयारी पाप्रहजे. 
प्रत्येक मन ष्ट्यास स्वसंरक्षर्णाचा कायदेशीर अप्रधकार असतो, हे मी त म्प्हासं बॅप्ररस्टर या नात्याने सागंतो. 
कारर्ण प्रत्येकाचे मदतीस आम्प्हासं पोलीस प्रशपाई देता येर्णार नाहीत. क ळानंी आपली एकच जात आहे 
असे समजले पाप्रहजे, तसेच खोताने महार क ळाकंडून जर जमीन काढली तर ती क ळवाडी, म सलमान 
क ळाने करू नये. तसेच क ळवाड्याकंडून काढल्यास महार अगर म सलमान यानंी करू नये. म सलमान 
क ळाकंडून काढल्यास महार अगर क ळवाडी यानंी करू नये. आज खोत त मच्यावर ज लूम करीत असले, 
तरी ती त्याचंी शवेटची धडपड आहे हे प्रवसरू नका. मन ष्ट्य मरताना हातापायानंी जास्त धडपड करीत 
असतो. स्वतंत्र मजूर–पक्षाने त मच्याकप्ररता खोती प्रबल आर्णले आहे. हे त म्प्हासं माप्रहत असेलच. परंत  
आज कायदेमंडळात काँगे्रसचे बह त असल्याम ळे हे “खोती प्रबल” पास होईलच अशी हमी देता येत नाही. 
परंत  हे प्रबल पास झाले नाही तर माझ्याकडून ह कूम झाल्याबरोबर सवग क ळानंी खोतास “मक्ता” देण्याचे 
बंद केले पाप्रहजे. त म्प्हालंा माहीतच आहे की, त म्प्ही खोतास मक्ता न घातल्यास त मच्यावर खोत “मदत 
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दाव”े करून जप्ती वारंट आर्णनू त मचेकडून धान्द्य वगैरे बेप्रलफाकरवी जप्त करून नेतो. परंत  रत्नाप्रगरी 
प्रजल्ह्यातील सवग शतेकऱ्यानंी खोतास “मक्ता” घालण्याचे बंद केल्यास सरकार वठर्णीवर आल्याप्रशवाय 
राहर्णार नाही. करर्ण साधारर्णपरे्ण प्रत्येक ताल क्यात दोनतीनच बलेीफ असल्याम ळे इतक्या 
शतेकऱ्याकडून वसूल कररे्ण अशक्य होईल व अशा प्रकारे या खोतशाहीस धक्का बसल्याप्रशवाय राहर्णार 
नाही. या कारर्णास्तव त म्प्हावंर त रंुगात जाण्याची पाळी आल्यास त मची त रंुगात जाण्याची तयारी पाप्रहजे. 
मी येथे जाहीर कप्ररतो की त मचे कप्ररता तुरंुगात जाण्यास मी प्रथम तयार आहे. 
 

त्याचप्रमारे्ण स्वतंत्र मजूर–पक्षाचे कायगकते हेही वळे पडल्यास त मच्या प्रहताकरता त रंुगातं 
जाण्यास एका पायावर तयार आहे. परंत  त मचीही आत्मबप्रलदान करण्याची तयारी असली पाप्रहजे. 
त रंुगातं जाण्यात कोर्णताही कमीपर्णा नाही. कारर्ण आजचे अप्रधकारावर असलेले “काँगे्रसचे सवग प्रदवार्ण” 
त रंुगात जाऊन आलेले आहेत. त म्प्ही चोरी अगर ग न्द्ह्याबद्दल त रंुगातं जार्णार नसून एका तत्त्वाकप्ररता 
त रंुगवास पत्करर्णार आहात हे लक्षात ठेवा. 
 

काँगे्रसचे काही प्रचारक स्वतंत्र मजूर पक्षाबद्दल भलताच गैरसमज पसरवीत असून असे भासवीत 
आहेत की, स्वतंत्र मजूर पक्षाची चळवळ ही प्रन्वळ लबाडीची व अज्ञ शतेकऱ्यासं फसप्रवण्याची असून ती 
डॉ. आबंेडकर यानंी महाराकंडून इतर जातीस वाटप्रवण्यास व रोटीबटेी ्यवहाराची गल्लत करण्यास 
स्थापन केलेली आहे; अशी त म्प्ही च कीची समजत करून घेऊ नका, असे माझे त म्प्हासं सागंरे्ण आहे. 
आमच्या महारात काय चागंल्या मुली नाहीत की काय? महार जातीवर माझा पूर्णग प्रवश्वास असून ते 
कायमचे माझे मागे येतील असा मला भरंवसा आहे. परंत  त म्प्ही क ळवाडी व इतर लोक खोती प्रबल पास 
झाल्यावर स्वतंत्र मजूर पक्षाशी असलेले संबधं ‘काम झाले रुजू, पगडी करा उजू’ या म्प्हर्णीप्रमारे्ण तोडर्णार 
नाही, अशी माझी अपेक्षा आहे. त म्प्ही प्रपढ्ान् प्रपढ्ा स्वतंत्र मजूर पक्षांशी आपला सबंंध कायम ठेवा. कारर्ण 
या पक्षाचे अंप्रतम ध्येय हेच आहे की, शतेकरी व कामकरी याचं्या हातातं सवग सत्ता जाऊन त्याचें सरकार 
स्थापन ्हाव.े ----- “(जनता २८-५-३८) 
 

म ंबई कायदे मंडळातं पक्षातफे तीन प्रबले आर्णण्याचे ठरप्रवले होते. खोती नष्ट कररे्ण, सावकारी 
प्रनयपं्रत्रत कररे्ण आप्रर्ण महार वतनात योग्य ती द रुस्ती करर्ण, या संबधंी ती तीन प्रबले होती. या प्रतन्द्ही 
प्रबलाचंी वाताहात कशी लागली, त्याचे वृतातं ‘कायदे मंडळातंील कामप्रगरी’ या प्रकरर्णात प्रदलेले आहेत. 
कॉन्द्गे्रस सरकारने खोती नष्ट कररे्ण व सावकारी प्रनयपं्रत्रत कररे्ण या संबधंी प ढील काळात कायदे करून 
लोकप्रहताच्या कायद्याचें श्रेय पदरी पाडले. मात्र याची सारी पूवग भपू्रमका बाबासाहेबानंी तयार केलेली होती 
व प्रतचा फायदा काँगे्रस सरकारने घेतला, हे कोर्णताही समंजस मार्णून मान्द्य करील. मात्र खोती प्रबल मंजूर 
झाले नाही तर आपर्ण सत्याग्रह करू व त रंुगात जाऊ अशा जाहीर घोषर्णा बाबासाहेबानंी केलेल्या होत्या, 
त्याप्रमारे्ण काही घडले नाही. 



 
अनुक्रमणिका 

प्रकरि ३ रे 
 

कायदे मंडळातील कामणगरी 
 

१९२६ च्या प्रडसेंबरच्या द सऱ्या आठवड्यात बाबासाहेबाचंी नेमर्णूक सरकारने कायदे मंडळाचे 
सभासद म्प्हर्णून केली. ते्हापासून ते कायदेमंडळाचे सभासद म्प्हर्णनू १९३६ पयिंत होते. या काळात ते 
कायदे मंडळाच्या बैठकींना फारसे हजर राहात नसत. पर्ण जे्हा हजर राहात ते्हा ते एकाद्या सावगजप्रनक 
प्रशनावर जोरदार भाषरे्ण करीत. प्रवशषेतः अस्पृशयाचं्या प्रहताच्या प्रशनाबद्दल त्याचंी भाषरे्ण माप्रहतीने, 
तकग श द्ध प्रवचारसरर्णीने आप्रर्ण अंतःकरर्णाच्या तळमळीने भरलेली असत. सरकार अगर लहदू लोक याचं्या 
रागालोभाची तमा न बाळगता ते सडेतोडपरे्ण बोलत असत. त्याचं्या भाषर्णातंील कडक व कड्या शब्दानंी 
आप्रर्ण प्रनभीड कोप्रटिमाने सरकार पक्ष आप्रर्ण लहद लोक घायाळ होत असत. याचं्या तीव्र वाक्प्रहरानंी 
घायाळ झालेले लहदू त्याचं्यावर वतगमानपत्रातूंन टीका करीत असत. इतके होऊनही बाबासाहेबाचं्या हातून 
भरीव स्वरुपाचे कायग कायदे मंडळात झाले नाही. महार वतन प्रबल लहदू सभासद आप्रर्ण सरकार पक्ष 
त्याचं्या आडवर्ण कीच्या धोरर्णाम ळे पास झाले नाही. याम ळे बाबासाहेब कायदे मंडळावर फार प्रचडले. ते 
कायदे मंडळात फारसे हजर राहात नसत, याचे हे कारर्ण होते. मग त्यानंी सरकार व लहदू सभासद 
याचं्यावर कायदेमंडळात टीकेच्या तोफा डागल्या. हे त्याचं्या अनेक भाषर्णावंरून प्रदसून येते. 

 
सरकारतफे दी ओनरबले मौलवी रफीउद्दीन अहमद यानंी य प्रन्हर्मसटी ॲक्टमध्ये द रुस्ती 

करण्याचे प्रबल (A Bill futher to amend the Bombay Universuty Act, 1928) ८ ज लै कौर्वन्द्सलमध्ये 
माडंले. त्याचे पप्रहले वाचन झाले. (Bombay Legislative Council Debates, Vol. ⅩⅩⅠⅩ. July 1930, 
pp. 149–170) शवेटी ते प्रबल प्रसलेक्ट कप्रमटीकडे पाठप्रवण्याचे ८–७–३० ला ठरवण्यात आले. (प्रकत्ता 
पा. १७०) या कप्रमटीत डॉ. आंबेकरानंा घेण्यात आले. य प्रन्हर्मसटी प्रबलाला बाबासाहेबानंी अनेक द रुस्त्या 
स चप्रवल्या. त्यानंा म ंबई य प्रन्हर्मसटी लंडन य प्रन्हर्मसटीच्या नम न्द्या बरह कूम करावयाची होती. पर्ण 
सरकार आप्रर्ण प्रसलेक्ट कप्रमटी यानंा ते पसतं न्हते. त्यानंा य प्रन्हर्मसटीत िापं्रतकारक बदल नको होते. 
आपापले प्रहतसंबधं स रप्रक्षत ठेवून त्यानंा य प्रन्हर्मसटीत फरक घडवनू आर्णावयाचे होते. या त्याचं्या प च्छ 
प्रगतीच्या धोरर्णाला कंटाळून बाबासाहेब गप्प बसले. मात्र त्याचं्या प्रवशाल दृष्टीबद्दल अनेक प्रवद्वानानंी 
आप्रर्ण पत्रानंी गौरवाचे उद्गार काढले. पर्ण या कोरड्या सहान भतूीचा काय उपयोग? 

 
म ंबई कायदेमंडळाची पप्रहली बठैक कौर्वन्द्सल हॉल म बंई येथे ब धवार १८–२–३१ रोजी द पारी २ 

वाजता स रू झाली. (Bombay Legislative Council Dabates, Vol. ⅩⅩⅩ, part, 1 February — 
March 1931, p. 1) बैठकीस ते हजर राप्रहले. त्यावळेी पंचम जॉजग बादशहाशी आपर्ण राजप्रनष्ठ आहोत, 
अशा रीतसर शपथ प्रवधीतून त्यानंा प्रथम जाव ेलागले. (प्रकत्ता पा. २६१) 

 
गाव–पंचायती स्थापन करण्याचा कायदा करण्याचे सरकारने १०–९–३२ रोजी सरकारी 

गझेॅटमध्ये जाहीर केले. त्या कायद्याचा मस दा (A Bill to amend and consolidate the law relating to 
Constitution of Villoage Panchayat — Bill No. ⅩⅩⅠ, of 1932) दी ऑनरेबल सरदार सर रुस्त म जे. 
वकील यानंी कौर्वन्द्सलमध्ये ६-१०-३२ रोजी माडंला. त्यावर अनेक सभासदाचंी भाषरे्ण झाली. आंबेडकरानंी 
या प्रबलावर जे भाषर्ण केले ते या सभासदाचं्या भाषर्णापेक्षा प्रनराळे होते. या प्रबलाम ळे जी सत्ता पंचायतींना 



 
अनुक्रमणिका 

देण्यात येईल त्या सते्तचा उपयोग पचंायत सभासद गरीब लोकानंा आप्रर्ण प्रवशषेतः अस्पशृय लोकानंा 
नाशप्रवण्यात करतील, तर हे प्रबल सरकारने मजूंर करू नये. आप्रर्ण केलेच तर यात अस्पृशय जमातींच्या 
लोकाचं्या संरक्षर्णाबद्दल पूर्णगपरे्ण तरतूद करण्यात यावी. तसे न करता जर सरकार हे प्रबल मंजूर करील तर 
त्याबद्दल मी प्रवरोध करीन. प्रकत्ता, पा. १११२–२२) त्याचं्या भाषर्णातंील संदर्मभत भाग मी येथे देत आहे 

 
“––––Then my honourable friend asks, should we admit this principle in the 

judiciary? Well, if my honourable friend can assure me that the existing judiciary is not without 
communal bias, that the Brahmin Judge, when he sits to ajudicate upon issues between a 
Brahmin defendent and Brahmin plaintiff, he idecides as a mere judge. I perhaps would be 
inclined to consider his proposition favourably. But I know what sort of judiciary we have, if 
my honorable friend and if this House had the patience, I would rub off heaps of stories where 
I know to my knowledge that the judiciary has abused and prostituted its position. 
(Honourable Members : Oh ho!) It is because we are not certain that what they call the 
village folk, who are bound together by ties of blood, by ties of kith and kin, will not make a 
conspiracy to utilise the political and judicial power that they will get to put down the other 
classes that we want this provision ———” P. 324. 

 
म सलमान व अस्पृशय लोक याचं्या संरक्षर्णाची तरतूद सरकारतफे प्रबलात केलेली पाहून 

आंबेडकरानंी सरकारचे आभार १०–२–३३ च्या बैठकीत मानले; Bombay Legislative Council 
Debates, Vol. ⅩⅩⅩⅦ, February March, 1933, p. 322) हे संरक्षर्ण जरूर आहे. कारर्ण 
त्यायखात्यात, जातीजातींल खटल्यात, िाह्मर्ण िाह्मरे्णतर अप्रधकारी वगग अप्रधकाराचंा वशेया्यवसाय 
कप्ररतात तर मग पंचायतीत जे गावातील प्रम ख लोक म्प्हर्णजे िाह्मर्ण व मराठे हे अप्रधकारी होऊन बसतील 
ते अस्पृशयानंा कसे छळतील हे सागंावयास तपो, असा आंबेडकराचं्या भाषर्णाचा सारांश होता. (प्रकत्ता, पा. 
३३२–२४) 

 
प्रबलाचे प्रतसरे वाचन २४–३–३३ ला झाले ते्हा आंबेडकरानंी तिार केली की, प्रबलातं म्प्हर्णावा 

तसा फरक करण्यात आला नाही, पर्ण त्याचं्या तिारीला कोर्णी महत्त्व प्रदले नाही. (कत्ता, पा. २१९७–
९८) प्रबल २४–३–३३ च्या बैठकीत मंजूर झाले. (प्रकत्ता, पा. २२०८) 

 
दी ऑनरेबल आर. डी. बले यानंी १८–२–३३ च्या बैठकीत फटके मारगाण्याबद्दलच्या कायद्यात 

द रुस्त्या करर्णारा खडा (Bill No. Ⅷ of 1993 to amend the Law relating to the punishment of 
Whipping in the Presidency of Bombay प्रकत्ता, पा. ६३७) माडंलT. या प्रबलाच्या द सऱ्या कलमाची 
भाषा स धारावी आप्रर्ण दंगलीत भाग घेतलेल्या लोकानंा फटके मारावते की नाही, हे स्पष्टपरे्ण ठरवाव,े अशा 
सूचना बाबासाहेबानंी या प्रबलावर १८–२–३३ ला भाषर्ण करताना केल्या, (प्रकत्ता, पा. ६५२–५३) 

 
१९३० पासून प ढे चालू केलेले कौर्वन्द्सल १९३६ पयिंत चालू होते. त्याचे शवेटचे सेशन सटेंबर-

ऑक्टोबर १९३६ मध्ये संपले (B. C. L. Debates. Vol. XLV) त्यानंतर १९३५ च्या कायद्यान्द्वये १९३७ ला 
न्या प्रनवडर्ण का झाल्या. 

 



 
अनुक्रमणिका 

बॅ. जयकर यानंी सप्रूनंा १४–६–३७ ला म ंबईहून (Ashram, Winter Road, Malbar Hill) पत्र 
पाठवनू असे कळप्रवले की, ऑक्सफडग य प्रन्हप्रसिंटी सप्रूनंा आप्रर्ण जयकरानंा D. C. L. ही सन्द्माननीय पदवी 
लौवकरच अपगर्ण करर्णार आहे. ही बातमी य प्रन्हर्मसटीचे प्रोफेसर थॉमसन यानंी जयकरानंा सापं्रगतली 
होती. ती पदवी सप्रू आप्रर्ण जयकर वत गळ पप्ररषदेला राप्रहले होते ते्हाच देण्याचा य प्रन्हर्मसटीचा प्रवचार 
होता. परंत  इपं्रडया ऑप्रफसने य प्रन्हर्मसटीला कळप्रवले की, दोन लहदंूना ही पदवी देरे्ण व एकाद्या 
म सलमानाला ती न देरे्ण, हे सध्याच्या लहदी राजकीय पप्ररर्वस्थतीला बाधक होईल, म्प्हर्णून तो पदवीदान 
समारंभ य प्रन्हर्मसटीने ते्हा (१९३१–३३) घेतला नाही. (“I Know from Thompson that you would 
be offered the D.C.L. of Oxford. He was keen about both of us taking it sooner or later. He 
would have liked us to do so during the Sittings of R. T. C., but as you know, the India Office 
opposed it on the ground that honouring two Hindus without a Mohomedan would be 
politically inexpedient, and as no Mohomedan could be fonnd, the idea had to be dropped. I 
am very glad that Oxford is offering it to you now, and I hope you will accept it”). सरकार लहदू 
व म सलमान याचं्यातं म सलमानानंा प्रकती महत्त्व देत होते, हे उघड होते. 

 
श्री. खेर, वगैंरे कॉन्द्गे्रसचे प्रम ख लोक याचं्याशी राजकीय प्रशनासंंबधंी प्रवचार करता आपर्णालंा ते 

असे म्प्हर्णाले की, प्रापं्रतक ग्हनगर यानंी काँगे्रसला मंप्रत्रमडंळ बनप्रवण्याचे आमंत्रर्ण प्रदले तर ते काही अंशी 
आम्प्ही स्वीकारण्यास तयार आहोत. ते्हा प्रनवडर्णूक होऊन बरेच मप्रहने गेले तरी मंप्रत्रमंडळे सरकार व 
काँन्द्गे्रस याचं्या हट्टाम ळे आतापयिंत तयार झाली नाहीत. तरी प्रिप्रटश सरकारने, या बाबतीत सरळ धोरर्ण 
स्वीकारून काँगे्रसला मपं्रत्रमंडळे बनप्रवण्याची सधंी द्यावी, याकप्ररता त म्प्ही प्रिप्रटश प ढाऱ्याचंी मने 
वळप्रवण्याचा प्रत्यत करा असेही जयकरानंी सप्रूनंा या पत्रात प्रवनप्रवले होते. 

 
सोमवार १९–७–१९३७ ला द पारी दोन वाजता म ंबईच्या न्या कायदे मंडळाची पप्रहली बैठक स रू 

करण्यात आली. प रे्ण स्टेशनच्या प्रपछाडीस असलेल्या मनमोहन रामजी याचं्या बंगल्यात श्री. बाळ गंगाधर 
खेर हे राहात होते. तेथे कॉन्द्गे्रस पक्षीय जमले. त्यानंी झेंडावदंन व वदेंमातरम् हे राष्ट्रगीत महटले, हे 
कायगिम संपल्यावर प्रवप्रधमंडळाकडे बाळासाहेबाचं्या नेतृत्वाखाली सवांनी कूच केले. ‘इर्वन्द्कलाब 
लझदाबाद’ ‘साम्राज्यशाहीचा नाश होवो!’ वगैरे जयघोषातं सभासदानंी आपले आवाज उठप्रवले आप्रर्ण 
प्रवप्रधमंडळात गेल्यानंतर काँगे्रस पक्षीयानंी राजप्रनष्ठेची शपत घेतली. काँगे्रस सभासदाचें हे कृत्य प्रवरोधी 
पक्षाच्या चेष्टेचा प्रवषय झाला. (केसरी, २०–७–३७ पा. ८) 

 
या बठैकीत जे्हा सभासदाचंा शपथप्रवधी झाला. (Bombay Legislative Assembly Debates, 

Vol. Ⅰ July –– September 1937, pp. 7-11) ते्हा आपर्ण धमांतराची घोषर्णा केली असल्याम ळे आपर्ण 
शपथप्रवधीसाठी लहद धमाचा गं्रथ, श्रीमद् भगवद्गीता, याचा आधार घेर्णार नाही, असे डॉ. आबंेडकर 
शपथप्रवधीच्या अगोदर म्प्हर्णाले; पर्ण त्यानंी बादशहाशंी राजप्रनष्ठ राहण्याची शपथ घेण्याचे मान्द्य केले, असा 
मजकूर २० ज लैच्या काही वतगमानपत्रातूंन प्रप्रसद्ध झालेला होता. 

 
म ंबईच्या मंप्रत्रमंळातंील मतं्र्यानंा ं दरमहा पगार प्रकती असावा याबद्दलचे प्रबल (Bill No. Ⅰ of 

1937—— A Bill to provide for the Salaries of the Ministers of the Government of Bombay and 
certain other matters) म ख्यमंत्री श्री. खेर यानी २३–८–३७ च्या बैठकीत माडंले. महात्मा गाधंीजींनी 
घालून प्रदलेला सेवा धमाचा आदेश प ढे ठेवनू मंत्र्यानंी जनतेची सेवा अल्प वतेन घेऊन करावी, हा म द्दा 
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प्राम ख्याने लक्षात ठेवनू दरमहा पाचश ेरूपये पगार, १०० रुपये घरभाडे, आप्रर्ण रु. १५० मोटर खचग अशी 
प्रबलात तरतूद केलेली होती. (Appendix Ⅰ, Vol. Ⅰ, p l) प्रबलावर श्री. खरे यानंी भाषर्ण केले (Vol. Ⅰ, pp 
244-47) यानंतर बाबासाहेबानंी भाषर्ण केले. (पा. २४७–५४) हे न्या कायदेमंडळातंील त्याचें पप्रहलेच 
भाषर्ण होय. त्या भाषर्णाचा साराशं खालील प्रमारे्ण : 

 
सवग मंत्र्यानंा सारखा पगार देण्याचे जे तत्त्व या प्रबलात आहे, ते मला नाही. है तत्त्व इतर देशात 

पाळले जात नाही. तेथे मंत्र्यानंा त्याचं्या कामाचा महत्त्वावरून पगार ठरप्रवला जातो. उदारहर्णाथग खालील 
माप्रहती पहा – 
 

नं. देश मंत्र्याचंी संख्या म ख्यमंत्री वार्मषक 
पगार 

इतर मंत्री वार्मषक 
पगार इतर भते्त 

१ आयप्ररश िी स्टेट ११  १७०० पौंड – 
२ साऊथ आप्रिका १३ ३५०० पौंड २५०० पौंड – 
३ कॅनडा १६ १९,००० डॉलसग १४००० डॉलसग ४००० डॉ. 
४ न्द्यूझीलंड १२ १८०० पौंड १३७० पौंड २०० पौंड 
 

१९३५ चा कायदा अमलात येण्यापूवी लहद स्थानातील प्रनरप्रनराळ्या प्रातंातंील मंत्र्यानंा त्याचं्या 
दजाप्रमारे्ण कमीजास्त पगार होता. मद्रास – म ख्यमंत्री रु. ३००० इतर मंत्री (प्रत्येकी) दरमहा रु. २५०० । 
– आप्रर्ण घर. म ंबई–म ख्यमतं्री रु. ४००० । – आप्रर्ण इतर मंत्री रु. दरमहा ३५०० य.ू पी. – म ख्यमंत्री व 
इतर मतं्री प्रत्येकी दरमहा रु. २५०० । – मध्य प्रदेश – म ख्यमंत्री दरमहा रू. ३००० आप्रर्ण इतर मंत्री रु. 
२,२५० प्रबहार – म ख्यमंत्री रु. २५०० आप्रर्ण इतर मंत्री रु. २००० ओप्ररसा – सवग मंत्र्यानंा प्रत्येकी रु. १००० 
मंत्र्याचंा पगार ठरप्रवताना १) मंत्र्याचंा सामाप्रजक दजा २) त्याचंी ग र्णवत्ता, ३) लोकशाहीशी त्याचं्या 
कायाचा संबधं, आप्रर्ण ४) राज्य कारभारात अवशय असर्णारी प्रवश द्ध कायगपद्धत आप्रर्ण कायेकप्रनष्ठा, ही तत्त्व े
लक्षात घेतली पाप्रहजेत. आजपयिंतचा अन भव असा आहे की भरपूर पगार न घेर्णारे अप्रधकारी पगाराप्रशवाय 
इतर साधनानंी आपली उत्पन्नाची वाढ करण्याच्या मोहाला बळी पडतात. त्याच प्रमारे्ण राज्यकारभारात 
आत्मीयत दाखवनू काम करर्णारी मार्णसे सापडरे्ण कठीर्ण आहे. अशा पप्ररर्वस्थतीत प्रातंाचा कारभार 
प्रनर्मवघ्नपरे्ण चालरे्ण शक्य होत नाही. प्रशवाय कमी पगाराच्या जागेवर ब प्रद्धमान मार्णसे न येता सवगसाधारर्ण 
ब द्धीची मार्णसे राज्यकारभारात जर आली तर त्या राज्यकारभाराचा सत्यानाश झाल्याप्रशवाय राहर्णार 
नाही. या प्रशनाला द सरी बाजू आहे. त म्प्हालंा जर प्रनःस्वाथी ब द्धीने लोकसेवा करावयाची आहे तर मग 
त म्प्ही मंत्र्यासाठी ५०० रुपयापेक्षा कमी पगार का ठरवीत नाही? आपल्या देशातील दरडोई उत्पन्न पाप्रहले 
तर हेच केले पाप्रहजे. य नायटेड लकगडमचे दरडोई वाप्रषिंक उत्पन्न ५० पौंड, अमेप्ररकेचे १०० पौंड, िान्द्सचे 
४० पौंड, ऑस्रेप्रलयाचे ७० पौंड, कॅनडाचे ७५ पौंड आप्रर्ण लहद स्थानचे ४ पौंड आहे. या प्रमार्णात दरमहा ७५ 
रु. पगार घ्यावा. पर्ण हे शक्य आहे काय? नाही. ते्हा ५०० रुपयाचा पगार हाही योग्य नाही. पगाराची 
रक्कम तीन, चार अगर पाच हजार असावी, असे मी म्प्हर्णत नाही. पर्ण ती रक्कम म ख्यमंत्री आप्रर्ण इतर मंत्री 
याचं्या इतमामाला शोभर्णारी असावी. 
 

बाबासाहेबाचं्या या भाषर्णावर त्यावळेी वतगमानपत्रातूंन जाहीरपर्ण बरीच चचा झालेली होती. 
खाजगी स्वरूपातही होत होती. आंबेडकराचें हे भाषर्ण म्प्हर्णजे काँगे्रसच्या मंप्रत्रमंडळाला न सता 
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आडवर्ण कीचा कोलदाडंा आहे, असेही काहीजर्णानंी मत प्रदर्मशत केले. बाबासाहेबाचे ते संपूर्णग भाषर्ण मी 
म द्दाम येथे वाचकाचं्या माप्रहतीसाठी देतो – 
 

“Dr. B. R. Ambedkar (Bombay City, Byculla & Parel) : Mr. Speaker, I rise to make a 
statement, and I use the word. “Statement” very advisedly. I am not moving an amendment 
to the Bill which has been proposed by my honourable friend the Prime Minister, nor do I 
propose to carry this matter to a division. The Ministers’ salaries Bill, I think, ought to have 
been an agreed measure, and it need not have been carried through, as the Ministry 
proposes to do so, by a purely party vote, That course the Ministry has not chosen to take, 
and I am, therefore, bound to make this statement with the simple object of lodging a protest 
against the principles of the Bill. Not with-standing what the Prime Minister has said in moving 
this Bill -- and no doubt every member of this House will feel a greater degree of respect for 
him for the sincerity with which he spoke and for the principles he has enunciated regarding 
the conduct of Ministers -- taking the view of the situation as a practical man, looking at 
things from a practical point of view, I do not think that I can accept the standard salary for 
Ministers which has been laid down in this Bill, 
 

Sir, before I explain the reasons why I think that this should not be a standard salary 
for the Ministers, I would like to place before the House some figures relating to the salaries 
which are paid to Ministers outside India and also to Ministers in India, so that the House may 
at the outset be able to realise what a great departure we are making from the standard that 
exists today. I have here with me a few figures which I have collected. In the Irish Free State 
there are 11 Ministers; very one of them is paid a say of £ 1,700/- per annum, which 
according to my calculation comes to approximately to Rs. 2000/- a month. In South Africa 
there are 13 Ministers, 2 without portfolio. The Prime Minister is paid £ 3,500/- per annum, 
the other Ministers paid £ 2000/- per annum, which according to my calculation comes to Rs. 
2,900. per month. I have not been able to get the figures for Australia, but the figures for 
Canada are as follows :– Prime Minister gets $ 19000/- per annum; there are 16 Ministers in 
Canada altogether and the Ministers get $ 4,000/- per annum, which includes $ 4,000/- for 
sessional allowance. In New Zealand there are 12 Ministers. The Prime Minister there gets £ 
1,800/- plus a residence, and a Minister gets £1,370/- per annum which includes £ 200/- for 
house allowance, so that the salary for the Minister comes to Rs. 1,500/- per month. 
 

Coming to India and leaving aside for a moment the salaries that were paid before the 
new Government of India Act came into operation, and taking the salaries that were fixed for 
the interium Ministers which were, to some extent at any rate, respoinsible to public opinion– 
these are the figures which I find from a table submitted to Parliament. In Madras the Prime 
Minister was paid a salary of Rs. 3,000/- and each of the ministers was paid Rs. 2,500/- plus 
a house. In Bombay the salary was Rs. 4,000 for the Prime Minister, and for the ministers 
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salary was Rs 3,500 - each. In the United Provinces each minister including the Prime 
Minister was paid Rs. 2,500/-. In the Central Provinces the Prime Minister was paid Rs. 
3,000/- and each Minister was paid Rs. 2,250/- In Bihar the Prime Minister was paid Rs. 
2,500/- and a minister was paid Rs. 2000/- In Orissa the Minister was paid Rs. 1,000/- each. 
 

Now, Sir, compare these figures with the figure proposed in the Ministers’ salaries Bill. 
There can be no doubt that there is a great departure from the prevailing standard. It seems 
to me that the difference is not merely a difference of degree but is a difference of kind and I 
submit a difference of kind is a difference of principle. What are the considerations which 
ought to prevail? The first is the consideration of the social standard of the Ministers, who are 
undoubtedly the social leaders of the community; Secondly, considerations of the 
competency; thirdly, considerations of democracy; and fourthly, considerations of integrity 
and purity of administration. I am not prepared to push the first consideration to any 
unreasonable length personally, I should have thought myself that the ministers of the 
Country, who are the first citizens of he country, should lead a life which is cultured, which 
cares for art, which cares for learning, and which ought to be a model for the rest. But if our 
friends do not care to consider that aspect of the case, as I say, I am prepared to leave it out 
of the consideration. Consideration of competency, the consideration of democracy and the 
consideration of integrity could never be overlooked in fixing the salaries of Ministers. I do not 
know what view the Honourable Prime Minister takes of the duties and functions of the 
Ministers. If the view is that the Ministers are to do nothing more than go about and unfurl 
flags and receive from crimson clad ladies forming guards of honour, then that is a different 
proposition. In my view, and I want to emphasise it with all my emphasis I am capaple of, 
there is anything we expect from the Ministry, it is competency I have no doubt in my mind 
that of the three organs of the State the ligislature, the executive and the Judiciary, the 
executive is the main spring of action. It is the executive which is to study the problems that 
are facing the country; it is the executive which is to show what solutions can be proposed for 
solving these problems; in short, Sir, it is the executive that must be the brain trust, if we are 
to solve the various problems with which we are faced and to get the best out of this 
consideration. 
 

The question that arises in my mind is this, wether the salary that is propoed a salary 
which is capable of inviting men who are capable and who have the necessary competence to 
face the problems and suggest remedies. Looking the question dispassionately in the light of 
the circumstances which I see prevalent in this country, I cannot give, Sir, an affirmative 
answer. First of all, there is this fact to be considered, namely, that there other walks of life in 
which the prises are for greater than the prises which have been provided for the Ministrye 
Many people who have competence, who have ambitions, will seek other walks of life rather 
than come to the Ministry and have the responsibility of the Ministry. I could have understood 
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If the Ministry was legislating that nobody should receive a salary of more than five hundred in 
any walk of life. If they. had done so, things would have been otherwise. But they are not 
doing so. They are driving away competent men in other walks of life. This is one aspect of 
the matter. The second aspect to be considered is this. Looking at the situation in India, I 
cannot help saying that the intellectual class from which you can draw men who are 
competent enough to undertake the responsibility is very small. Sir, in this country, on 
account of the social system which has been prevalent and which the British regime has not 
been able to damage very much, education was confined to a small class. Education has 
never been the privilege and the opportunity of many. In fact, under the Chatur Varna, it is 
only one class who could take education and the rest were debarred. Consequently, a large 
mass of people are absoluyely so situated that they cannot throw forth leader’s who can be 
taken in the Ministry to carry on the administration. Therefore, my submission is that the 
salary is not a salary which can invite competent people to carry on the administration. 
 

Now, Sir, coming to the question of democracy, what will be the effect of the salary? I 
would not mince matters. I would straightway say that the consequence of this salary will be 
this. Either there would be people who do not care for money, who have private means but 
who want to capture political power for the advancement of their own class or their own 
community. That would be one consequence. The other consequence would be that men 
who cannot make anything in other walks of life will get into the Ministry. There can be no 
other consequences (Laughter). My friends may laugh, but I have no hesitation in saying that 
that will be the consequence of this bill. There can be no greater disaster if what I apprehend 
comes true. We want that the political power which is given under the Goverment of India Act 
should not be cornered or monopolised by a few who have money and who do not care for 
salary. Nor do we want in the interest of thea masses that the power should go into the hands 
of incompetent people. 
 

Coming to the other question, namely, the integrity and the purity of administration, a 
friend of mine who is Congress-minded said one thing which I would like to repeat on the 
floor of this house. He said that if the Governor were to give him a contract for supply of 
Ministers, he would very readily undertake the contract and also give something to the 
Presidency of Bombay for giving him that contract. I think Sir that remark is very pregnant. 
There are hotels in Europe where waiters pay to the managers to allow them to wait. That 
shows what possibilities there are open to people who are not kept above temptation to pick 
something which they cannot get by way of pay. I am not saying anything in regard to the 
present ministry, because we are discussing the principle of the bill, not at all personalities 
involed. Even with higher salaries I admit, and readily admit, that you can never buy the 
dishonesty of a dishonest man. Pay him any salary you like, if he is dishonest, he will be 
dishonest. That is, however, not the consideration. The consideration is whether you can fix 
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your salary in such a way that the minister will be kept beyond temptation, Sir, we have had in 
this province a salary of Rs. 4,000/- and a salary of Rs. 3,000/- and yet there were scanadals 
relating to the administration. If even with salaries of Rs. 3,000/- and Rs. 4,000/- it is not 
possible to avoid scandals, I fear very much a salary of Rs 500/- may produce far greater 
scandals than have produced in the past. In this, the question that arises for consideration is 
not merely whether the salary is adequate. My friends opposite may say that the salary is 
adequate. But my view is that it is not the close of the argument. The problem of salary has to 
be considered from two points of view. From the stand-point of the individual the 
consideration is one of adequacy. From the standpoint of the State the consideration is a 
consideration of safety and purity of administration. A man may say that a particular salary is 
adequate salary for him. But it does not follow that you should not consider whether from the 
public point of view it is a safe salary. Lowest standard is not necessarily a safe standard. I 
belive my friends opposite will have, when they give contracts they shall not be given merely 
because the tenders are the lowest. Just as we do not give contracts to persons simply 
because their tenders are the lowest, similarly we cannot allow persons to serve as ministers 
merely because they are prepared to accept the lowest salary. We have to consider the other 
side of the question whether the contractor who is offering the lowest tender is capable of 
discharging the obligations of his task. Therefore, I am suggesting that, though the 
Honourable Minister may say that Rs. 500/- salary is good enough, it does not dispose of the 
argument. The House has to consider whether on this basis it can expect and hope to have 
an administration which is free from corruptions which may possibly arise. 
 

Now, Sir, I should like to read to the House a small extract from the report that was 
made by the committee appointed by the House of Commons in year 1920 in order to suggest 
the principles on which the salaries of the Ministers ought to be fixed. This is what the 
committee observe. 

 
“There are probably few subjects open to more varieties of opinion than the precise 

amount of salary suited to any given office of Government; and that the Committee 
disclaiming all pretensions to any infallible rule on a question necessarily so vague, will 
nevertheless submit some preliminary observations upon the general principles by which they 
have been governed in conscious discharge of an ungracious duty. 

 
“It is impossible not to recognise in its fullest extent the principle, that the people have 

a right to have their service done at the smallest possible expense consistent with its 
performance. Whether public servants sit in Parliament or not, the principle is the same. The 
only justification for taxes of any or is either necessity or evident public utility. If, not with 
standing the consecutive gleanings of different committees of the House any sinecures are 
still existing no time should be lost in abolishing them; and it will be seen in the course of this 
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report, that the Committee have not failed to do their duty, by more than one case of this 
description. 

 
“If any offices are overpaid they should be reformed. If any can be united with others 

with benefit to the public, useful species economy whould not be neglected and several 
suggestion of this sort will be found in the evidence which it is not within the powers given to 
the Committee to follow up. In short, all departments of Government should be watched with 
the same view to economy in general which any individual would apply to the management of 
his own affairs. 

 
“It is almost unnecessary to observe that these general principles do not lead to the 

absurd conclusion, sometimes imputed to them, that a willingness to accept low pay is any 
qualification for office. Economy, to deserve the name, must be rational; and no 
consideration of more money can be set in competition with the permanent evident necessity 
of securing for offices of great trust and coufidence the highect class of intelligence and 
integrity. It has been frequently observed, and the observation, being founded on truth and 
reason, should never be cost sight of that offices in a free country should not be put beyond 
the reach of men of moderate fortune. If salaries should be fixed too low a monopoly would 
be created in the hands of the wealthy, the power of selection by the Crown would be most 
injuriously restricted, and the public would be deprived of the services of men of limited 
means, educated with a view to the pursuit of liberal professions, a class, furnishing more 
than any other the talents and industry suited to official life. 

 
“It should be further considered, that the higher offices of Government equire an 

entire devotion of the whole time and attention of those who fill them, that their own private 
affairs must necessarily be neglected; and that if care should be taken on one hand to avoid 
the scandals of private fortunes amassed at the public expense, it is neither for the interest 
nor for the honour of the country, on the other hand, that they should be ruined in its service” 

 
I submit, Sir, that there are principles which any ministry who cares for the service of 

the country and for the purity of the administration, ought to bear in mind. And I do not think 
that the present Ministry in fixing the salary at Rs. 500/- has shown any regard to the 
principles which I have read out. 

 
Now, Sir, what are the principles that have been suggested for the salary that has 

been fixen in the Bill? The one thing I have heard often said is that the salaries ought to be in 
accord with the income of the people. I ask the question, if it is so, can it be said that Rs. 
500/- salary is in accord with the income of the people? What is the income of the people? I 
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have here figures given in the “Harijan”—— I suppose a standard authority –– from which 
may quote. 
 

The Honourable Mr. B. C. Kher : I am glad you read it. 
 
Dr. B. R. Ambedkar- I do not always read it. According to the figures given here, the 

income per head in the United Kingdom is £ 50 per annum; in the United States of America, £ 
100; in France £ 40; in Australia, £ 70; in Canada, £ 75; in India £ 4. 

 
(The Honourable Mr. B G. Kher : Hear, Hear.) Now, Sir, if all this is done on the 

principle that the salaries ought to be in accord with the income of the people, then I do not 
understand how it can be suggested that the salary of Rs. 500/- per month is in accord with 
the £ 4 income of the people of this country. Surely, if my honourable friend is basing the Bill 
which he has placed before us, on this principle, namely, that the salary should be in accord 
with the income of the people, then Rs. 500/- I submit, is most extravagant sum to take for 
the Ministry, It ought to be less than Rs, 100; it ought to be Rs. 75/-, as was suggested. If 
they are honest, if they want to fix this sum as a matter of justice, and not to place to the 
people, then why not be logical in your honesty? Why fix a sum which is out of all proportion 
to the income of the people? 

 
The second thing that has been suggested in justification of the low salary is that the 

ministers ought to live such a manner that they should look as though they were of the 
people, that there should be no distinction between ministers on the one hand and the private 
citizens on the other. Sir, if this is the object of the Ministry, that all distinctions should be 
abolished that they should look as though they were of the people, that the people should 
have full confidence in them as though they belog to the people, then, my submission is that 
this is not the method of winning the confidence of the people. Sir, in this country, the 
cleavages, social, and religious, are far greater than they exist anywhere else in the world. We 
have here -- I am speaking of this presidency for the moment -- we have here the division of 
Brahmins and non - Brahmins; the division of the touchables and the untouchables -- I am 
confining myself again to tine Hindus -- we have the division of Maharashtrians versus 
Gujaratis; We have the division of Gujaratis versus Kanarese. And add to all that the 
difference between the Hindus and the Mohomedans. If you want to create confidence in the 
administration, then, I submit that the proper way of doing it is not for the Ministers to go 
about in the streets half clad; showing there anatomy, or smoking bidis in place of 
cigarettes., or going in third class or in bullock carts. Nobody is going to be declined by these 
things. If you want to gain confidence of the people, then, I submit that the only way of doing 
it is to constitute your Government, your Ministry, your civil Services, in such a way that it 
does not become the monopoly of any particular class of any particular community. 
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(Cheers). We shall watch what the Ministry is going to do about it. But if they want to 
pretend that they are going to create confidence by doing these, what I might call, puerile 
things, then, I submit it is an attempt that is dooned to failure. 

 
Then, Sir, the Ministry has come forward with which might be called an act of 

renunciation on their part. It reminds me of the conduct and the way of life medieval monks. 
The medieval monks when they started their careers as monks were required to take three 
vows –– the vow of celibacy, the vow of chastity and the vow of poverty. I do not know 
whether my honourable friends have taken the vow of celibacy (Laughter). I suppose it is too 
late for them now to do it. I do not know whether they have taken the vow of chastity. But if 
they have and if they break it, it is certainly not a matter of grievance for this House. But they 
certainly have taken the vow of poverty, as I see from this Bill. Can they keep this vow? The 
medieval monks very seldom succeeded in maintaining their vow of chastity, but always 
succeeded in maintaining their vow of poverty. Why was it so? That was because the monks 
had no families; they were single, solitary individuals, with no obligations to any one. The 
Ministers in this respect stand in a different situation altogether. They have certainly large 
responsibilities arising out of their families and their children. I cannot see how they can 
succeed in keeping up to their vow of poverty. I wish them success, but I doubt very much 
whether they will be able to do it. 

 
Mr. A. V. Chitre :— They will be drawing their dividends. 
 
Dr. B. R. Ambedkar :— Now, Sir, There is one other matter which I would like to 

speak about. Is there any necessality of this Bill? Personally myself, I do not think the Bill is a 
necessay Bill. No–body can compel the Honourable Ministers to take more than what they 
desire. And surely, without bringing the Bill, and allowing the salaries fixed by the Governor 
remain at the figure at which they are fixed, they could take Rs. 500/- and return the rest to 
the State or to the Party Chest, whichever they liked. Why is it they do not do that? Why is it 
that they are bringing in the Bill? And that is where the catch comes in. I venture to say that 
this Bill is not put forth out of pious motive, there is a strategy behind it, That strategy is this, 
that they should always remain in the saddle and nobody else should take their places. 

 
The Honourable Mr. K. M. Munshi :— You are welcome. 
 
Dr. B. R. Ambedkar :— This reminds me of how at the Round Table Conference the 

Conservative Party was trying to strengthen its provision by introducing certain clauses in the 
Goverment of India Bill which could have no other purpose except to restrict the freedom of 
action of the Labout Party Many of us used to question them as to why they wanted certain 
clauses to be introduced into the Government of India Act which apparently had no 
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justification. They could give no reply, but everybody knew that what they were doing was 
really to forestall the Labour Party Government, should it ever come into power, and prevent it 
from undoing what the conservative party wanted to do. If my learned friends want to adopt 
that policy, they are welcome to do so. We cannot prevent them. All I want to say is that this 
is a misuse of their power. 

 
Let me at this stage make it clear, because I am likely to be misunderstood, that when 

I am protesting at the salary of Rs 500/- as being too low, I am not at all suggesting that the 
salary of Rs. 4,000/- or Rs. 3,000/- which was suggested by the Interim Ministry was a 
standard salary. Nobody need draw that conclusion, because I am not going to say that Rs. 
4000/- or Rs. 3000/- is a proper salary. I bind myself to no figure. All I say is that Rs. 500/- is 
not a proper salary for a Minister. The statement I have made will no doubt leave me open to 
the criticism that I am suggesting an extravagance. But I do not feel any embarrassment in 
making the suggestion that the salary ought to be more than that fixed in the Bill. I am 
certainly not a recipient of the salary, if it was increased; and, so far as I can see the future, I 
do not think that I shall ever be receipient of it. 

 
The Honourable Mr. B. G. Kher : Do not despair. 
 
Dr. B. R. Ambedkar :— Well, I need not answer my learned friend. But his policy is 

what it is; he certainly has deliberately excluded members of the Scheduled Classes from his 
Cabinet. 

 
The Honourable Mr. K. M. Munshi :— They may not like Rs. 500/- 
 
The Honourable Speaker : — Order, Order 
 
Dr. B. R. Ambedkar :— I do not feel any emberrasment in making this proposal, 

because I am not going to be a recipient of this salary. My motives are motives purely of 
public policy. Dr. Johnson said that patriotism was the last refuge of scroundels. He could 
very well have said that politics also was the last refuge of the scroundrels. India should 
become the last refuge of the scroundrel that I have risen to speak, (Bombay Legislative 
Assembly Debates, Vol. Ⅰ, July –- September 1937, Pages 247-54) 

 
बाबासाहेबाचं्यानंतर ज्या सभासदानंी भाषरे्ण केली त्या सवांनी त्याचं्या भाषर्णातील म द्यावंर आपली 

मते प्रदर्मशत केली. (पा २५४–७६) श्री. एस. के. पाटील यानंी बाबासाहेबाचं्या म द्यानंा उत्तरे देताना बरीच 
खोचक भाषा वापरली. (पा. २६२–६६). श्री. खेर याचें भाषर्ण सदर म द्यानंा उत्तरे झाले. (पा. २६९–७६). 
शवेटी प्रबल थोड्या द रुस्त्यापं्रनशी मंजूर झाले. (पा. २८०) 
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बाबासाहेबानंी १७–९–३६ च्या बठैकीत खोती नष्ट करर्णाच्या कायद्याचे प्रवधेयक (A Bill to 
abolish Khoti system) माडंले. त्यावर त्यानंी स मारे तीन प्रमप्रनटे भाषर्ण करून त्या प्रवधेयकाचे समथान 
केले. (Bombay Legislative Assembly Debates. Vol. Ⅰ July-September 1937, pp. 1087-88) 

 
खोती पद्धत रत्नाप्रगरी प्रजल्हा आप्रर्ण क लाबा व ठारे्ण प्रजल्ह्यातंील काही भाग याचं्यात चालू आहे. 

खोताने क ळाकडून सारा वसूल करावयाचा व सरकारला ठरलेली रक्कम द्यावयाची, क ळाकडून वसूल 
करण्याची रक्कम खोताने ठरवावयाची असल्याने खोत क ळाकडून हवी तशी रक्कम जबरदस्तीने वसूल 
करतात. क ळानंी या पद्धतीप्रवरूद्ध चळवळ चालप्रवलेली आहे. ते्हा खोपद्धत बंद करावी आप्रर्ण सरकारने 
खोताला न कसान भरपाई द्यावी आप्रर्ण क ळाकंडे जप्रमनी ठेवनू त्यानंा शतेीसाठी आर्मथक साह्य द्यावे, असा 
बाबासाहेबाचं्या भाषर्णाचा साराशं होता. 

 
या प्रबलाला श्री. एस. एल, करंदीकर (उत्तर रत्नाप्रगरी) यानंी प्रवरोध केला. सरकार लॅंड 

रे्हेन्द्यूसंबधंी १९३८ च्या बैठकीत एक प्रबल आर्णर्णार आहे. ते्हा खोतीसबंंधीचे प्रशन त्यात येतीलच. ते्हा 
आता डॉ. आबंेडकराचं्या प्रबलाची गरज नाही, असा श्री. करंदीकरानंी दावा माडंला (पा. १०८८). या 
प्रबलावर रावबहादूर जी. के. प्रचतळे हे बोलावयास उठले. परंत  अध्यक्षानंी मध्येच प्रशन काढला की, 
प्रबलावर जर जास्त सभासद बोलतील तर त्यानंा डॉ. आंबेडकर उत्तर देतील. (पा. १०८८–८९). लगेच 
बाबासाहेब म्प्हर्णाले, सरकार जे प्रबल आर्णर्णार आहे त्यात खोतीपद्धती संबधंी मला हवी असलेली तरतूद 
प्रदसून आली अगर ती तरतूद माझ्या प्रबलातील तरत दीपेक्षा उत्तम आहे असे प्रदसून आले तर मी माझे 
त्यावळेी परत घेईन. आता ते या बठैकीत येऊ द्या. अध्यक्षानंी प्रबल माडंण्यास परवानगी प्रदली व प्रबल 
माडंण्यात आले. (१०८९) 

 
याच बैठकीत (१७ सटेंबर) बाबासाहेबानंी वतन कायदा द रुस्त करर्णारे प्रवधेयक (A Bill to 

amend the Bombay Hereditary Offices Act Ⅲ of 1874) माडंले आप्रर्ण त्यावर भाषर्ण केले. (पा. 
१०९१-९२). हेही भाषर्ण स मारे तीन प्रमप्रनटाचें होते. वतनदाराला आपली जमीन रयतवारी करण्याची 
इच्छा होईल ते्हा त्याला तसे करण्याची म भा असावी. काही वतनदारानंा त्याचं्या कामाचा मोबदला 
पद्धतशीरपरे्ण प्रमळत नाही. त्यासाठी एक कायमची पद्धत ठरप्रवण्यात यावी, आप्रर्ण वतनदाराचंी कामे 
ठरलेली नाहीत, ती ठरवनू नक्की करावीत असे तीन उदे्दश सदर प्रवधेयकाचे होते. ते प्रवधेयक माडंण्याची 
परवानगी प्रमळाली व ते माडंण्यात आले. (पा. १०९२) 

 
लोकलबोडाच्या कारभारासबंंधीच्या कायद्यातं काही द रुस्त्या करर्णारे प्रवधेयक (Bill No. 1 of 

1938—A Bill to amend the Bombay Local Board Act 1923) मंत्री श्री. ल. मा. पाटील यानंी १८-१-
३८ च्या बैठकीत माडूंन त्यावर भाषर्ण केले. (Bombay Legislative Assembly Debates Vol. 2, 
January - February 1938, pp. 332-335) 

 
सरकारप्रनय क्त (सभासद) पद्धत बंद कररे्ण, अल्पसंख्याकासंाठी भरपूर जागा देरे्ण, स्वतंत्र 

मतदार संघाऐवजी सयं क्त मतदार संघ ठेवरे्ण, वगैरे योजना सदर प्रवधेयकात होत्या. स्वतंत्र मतदार संघ 
बंद करण्याच्या योजनेवर सर अप्रल महमद खान देहलवी (स रत व रादेंर शहरे) यानंी टीका केली आप्रर्ण 
म सलमानानंा लोकल बोडांत व इतरत्रही स्वतंत्र मतदारसंघ प्रदलेच पाप्रहजेत, असा भाषर्ण झाले. (पा. 
३२६–२९) प रे्ण करारावर सही केलेली असल्याम ळे आपर्ण जरी स्वतंत्र मतदार संघाचं्या बाजूचे असलो 
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तरी आता त्या संघाची लोकल बोडात अस्पृशयासंाठी तरतूद कररे्ण जरूर आहे, असे आपर्णालंा म्प्हर्णता येत 
नाही, असा प्रथम बाबासाहेबानंी ख लासा केला. संय क्त मतदार संघ म सलमानानंा देऊन म सलमान आप्रर्ण 
लहदू, याचं्यातं ऐक्य साधण्याच्या अनेक योजना आतापयिंत ढासळेलेल्या आहेत, ते्हा लोकल बोडात या 
योजनेचा काही उपयोग होर्णार नाही. हा सवग दोष लहदूचा आहे. यानंी म सलमान व अस्पृशय समाज 
याचं्याशंी वागताना प्रन:स्वाथग व प्रनरहंकाराने वागाव े म्प्हर्णजे लहदूम सलमान व अस्पृशय याचं्यात 
परस्पराबंदल खरे हार्मदक पे्रम उत्पन्न होईल. या असल्या योजना म्प्हर्णजे प्रदशाभलू करण्याच्या य क्त्या 
होत. 

 
कायदा कररे्ण ही घटनात्मक बाब आहे. आप्रर्ण या कायद्याने आपर्ण सरकारला काही अप्रधकार देत 

आहोत. ते अप्रधकार देताना त्याचंा नामप्रनदेंश प्रवधेयकात का करावा? हे अप्रधकार देण्याचे कलम घालून 
प्रत्यक्ष अप्रधकार कोर्णकोर्णते त्याबद्दल सरकारी ह कूम काढता येतील. १९३५ चा कायदा या बाबतीत 
आदशगवत आहे, त्याचा प्रकत्ता मंत्र्यानी प्रगरप्रवला असता तर ठीक झाले असते. 

 
प्रत्येक अल्पसखं्याकं जातीला प्रतच्या लोकसंख्येच्या प्रमार्णात जागा देण्यात येतील, असे 

प्रवधेयकाच्या उदे्दशात म्प्हटलेले आहे. ही तरतूद महत्त्वाची असल्याम ळे तो एकाद्या कलमात समाप्रवष्ट कररे्ण 
जरूर आहे. मतदान पद्धतीबद्दल या प्रवधेयकात काहीच उल्लेख नाही. बोडाच्या प्रनवडर्ण की क्य म्प्य लेप्रट्ह 
की प्रडर्वस्रब्य प्रट्ह पद्धतीने ्हा्यात, हे प्रवधेयकात स्पष्ट केले पाप्रहजे, असा बाबासाहेबाचं्या भाषर्णाचा 
साराशं होता. Probation of Offenders Bill यावर बाबासाहेबानंी २०–१–६८ ला भाषर्ण करून प्रबलाला 
पालठबा प्रदला. (पा. ४२५–२६) हे प्रबल इंग्लंडच्या कायद्याला प ढे धरून केलेले आहे. तथाप्रप इंग्लंडच्या 
कायद्यात असलेल्या उर्णीवा आपल्या कायद्यातं आर्णू नयेत. सोळा वषांच्या खाली असलेल्या अपराध्यापं्रचया 
आईवप्रडलानंा बाधक होईल अशी योजना या प्रबलात नसावी, असा बाबासाहेबाचं्या भाषर्णाचा साराशं होता. 

 
लोकल बोडाच्या कायदा द रुस्तीला ज्या सभासदाचं्या द रुस्त्या आल्या होत्या, त्यापंैकी दोघाचं्या 

द रुस्यावंर २२–१–३८ ला चचा झाली. एकवीस वष ेपूर्णग झालेल्या म सलमानी मतदारानंी बह मताने जाहीर 
केले की, म सलमान मतदार संघ बंद करावा. तर सरकार त्याचं्या प्रवनंतीचा स्वीकार करील, अशी तरतूद 
प्रबलात केलेली होती. ती नष्ट करावी, अशी द रुस्ती श्री. जी. के. फडके आप्रर्ण श्री. चंद्रीगर यानंी केलेली 
होती. फक्त फडक्याचंी द रूस्ती अध्यक्षानंी स्वीकारली आप्रर्ण ती बह मतानंी नामंजूर झाली. (पा. ४९९ – 
५०१) या संबधंी बाबासाहेबानंी अस घटनात्मक प्रशन उपर्वस्थत केला की, श्री. फडके यानंी द रुस्तीवर 
प्रवरुद्ध मत प्रदलेले आहे. ते घटनेला धरून आहे काय? यावर थोडीशी शार्वब्दक चकमक झाली. शवेटी 
अध्यक्ष म्प्हर्णाले, मार्णसाचे मन शवेटच्या घटकेपयिंत बदलते, असे कधी कधी होते. (पा. ५०१ – २) 

 
याच बैठकीत (२२ जानेवारी) लोकल बोडाच्या संबधंीच्या प्रवधेयकाचे कलमवार वाचन स रू झाले. 

कलम दोन मध्ये “हप्ररजन” या शब्दाची ्याख्या प्रदलेली होती. हा शब्द व ही ्याख्या प्रबलातून काढून 
टाका, अशी श्री. भा. कृ. गायकवाड यानंी द रुस्ती आर्णली. त्या द रुस्तीवर चचा करण्याचे कारर्ण नाही, 
असे मंत्र्यानंी मत देऊन द रुस्तीला प्रवरोध केला. द रुस्ती बह मताने नामंजूर झाली यानंतर बाबासाहेबानंी 
सरकारच्या या अरेरावी वागण्याबद्दल प्रनषेधात्मक भाषर्ण केले. श्री. खेर यानंी “हप्ररजन” शब्दाची पाठ 
राखर्ण करर्णारे  भाषर्ण केले. त्यानंा बाबासाहेबानंी उत्तर प्रदले व ते सभागृह सोडून बाहेर गेले. त्याचें 
अन यायी (स्वतंत्र मजूर पक्षाचे सभासद) हे त्याचं्या मागे गेले. (पान. ५०८–१२) 
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अस्पृशय समाजातील लोकानंा सावगजप्रनक लहद मपं्रदरातं जाण्यास जे कायदेशीर प्रनबिंध आहेत ते दूर 
करण्याच्या उदे्दशाने म बंई सरकारने एक प्रवधेयक (Bill No. Ⅴ. of 1938, A Bill to remove disabilities of 
Harijans in regard to worship in Temples) तयार केले. ते ८-१-३८ च्या बाँब े ग्हनगमेंट गझेॅटमध्ये 
प्रप्रसद्ध झाले. गृहमंत्री श्री. के. एम्. म नशी यानंी ते प्रवधेयक असेंब्लीच्या २४–१–३८ च्या बठैकीत माडंले. 
अस्पृशयाचं्यावरील प्रनबिंध दूर करण्याची चळवळ प्रथम त्रावर्णकोरमध्ये १९३४ मध्ये झाली व त्यानंतर 
मध्यवती कायदेमंडळात द दैवाने मजूंर झाले नाही. ते्हा हे प्रवधेयक म ंबई प्रातंाप रते आर्णले आहे व ते मजूंर 
्हाव ेअशा आशयाचे श्री. म नशी यानंी भाषर्ण केले. (Bombay Legislative Assembly Debates, Vol 2, 
January— February 1938, pp 593-601) पाप्रवत्र्य आप्रर्ण श द्धी या गोष्टींना अवास्तव स्वरूप प्राप्त 
झाल्याम ळे लहदू समाजात जाप्रतभेद व अस्पृशयता यासारखे रोग फैलावले व लहद  समाज द बगळ झाला, जे्हा 
या कल्पनेला जेवढ्ास तेवढे महत्त्व होते ते्हा हे रोग उत्पन्न झाले न्हते. मनाची श द्धता, रक्ताची न्हे, 
हेच खरे पाप्रवत्र्य. ते प्राचीन काळी मानले जात होते. ते्हा वप्रसष्ठ हे वशेयेपासून उत्पन्न झालेले होते, 
(गप्रर्णका गभग संभतूः वप्रसष्ठशच्र महाम प्रन :) तरी ते ऋग्वदेातील मंत्राचे कते होऊ शकले आप्रर्ण महाम प्रनपद 
पाव शकले. त्याचंा म लगा हा अप्रतशूद्र आईपासून झालेला होता. त्या म लाला पराशर म नी झाले. 
(स्वपाक्यास्त  पराशरः) पराशर हाही मोठा तपस्वी म्प्हर्णून पूज्य मानला गेला. पराशरापासून ्यास 
(मत्स्यगधंा या कोप्रळर्णीपासून) उत्पन्न झाला ्यास हे महाभारताचे कते व मोठे ब प्रद्धमान म नी झाले. (जाती 
्यावस्त  कैवत्या) बौद्ध व चैतन्द्य धमांतही जन्द्मजातपर्णाला मठूमाती प्रदलेली होती. धार्ममक दृष्टीने या 
प्रवधेयकाकडे पाहताना श्री. म नशी यानंी वरील आशयाची माप्रहती सापं्रगतली. (पा. ५०८) 

 
सर अप्रल महमदखान देहलवी, श्री. एस. एल, करंदीकर, श्री, आर. एन. मंडलीक, श्री. आर. बी. 

थोरात, वगैरे सभासदानंी प्रवधेयकाला पालठबा प्रदला, (पा. ६०१–९) श्री. आर. आर. भोळे यानंी स्वतंत्र-
मजूर-पक्षातफे प्रवधेयकाला प्रवरोध केला. (पा. ६१०–१२), कॉन्द्गे्रसचे लोक अस्पृशयाचं्या प्रशनाशंी 
स्वतःच्या राजकीय व सामाप्रजक इभ्रतीसाठी गेली काही वष े खेळ खेळत आहेत, असा श्री. भोळे याचं्या 
भाषर्णाचा सूर होता. 

 
प्रवधेयकावर ३१ जानेवारी आप्रर्ण १ फेि वारी १९३८ ला चचा होऊन ते मजूंर झाले. (पा. ८४८–८२ 

आप्रर्ण ९१२–३५) (The Bombay Harijan Tample Worship (Removal of Disabilitics Acts 1938) 
 
(Money Lending Act) श्री. म नशी यानंी कजाने पसेै देण्याच्या धंद्यावर प्रनयतं्रर्ण घालर्णारे 

प्रवधेयक (Bill to regulate the transaction of Money Lending in the province of Bombay) २५ आप्रर्ण 
२९ जानेवारीच्या बठैकीत माडंले. त्यावर अनेक सभासदाचंी भाषरे्ण झाली. (Bombay Legislative 
Assembly Dedates, Vol Ⅱ January — February 1938, PP. 659-618 and 800-25) ते प्रचप्रकत्सा – 
सप्रमतीकडे पाठप्रवण्यात आले. 

 
श्री. म नशी यानंी लहान शतेकऱ्यानंा सहाय्य देण्याच्या बाबतीत कायदा करर्णारे प्रवधेयक Bill No. 

Ⅵ of 1938 — A Bill to provide for the termproray relief of Small Holders in the Province of 
Bombay). २४–१–३८ च्या बैठकीत माडंले. त्यावर खडाजंगी चचा झाली (पा. ६१४-५८) बाबासाहेब 
आप्रर्ण इतर दोन तीन सभासद यांनी घटनात्मक म दे्द उपर्वस्थत केले. त्यावर श्री. म नशी, अध्यक्ष आप्रर्ण 
सभासद याचंी भाषरे्ण झाली, प्रवधेयक प्रचप्रकत्सक सप्रमतीकडे पाठप्रवण्याचे ठरले व सप्रमती नेमण्यात आली. 
(पा. ६५८) श्री. भोळे व प्रचते्र यानंी प्रचप्रकत्सा सप्रमतीचा राजीनामा प्रदला. 
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प्रकरि ४ थे 
 

अस्पृशय रेल्वे कामगार पणरषद 
 

जी. आय. पी. रेल्ववेरील अस्पृशय कामगाराचंी एक पप्ररषद भरवावी व प्रतच्यात सदर कामगारावंर 
नोकरीत प्रवशे, पगारात वाढ, बढती, राहावयास रेल्व ेक्वाटगसग वगैरे बाबतीत कसा त्रास, छळ व अन्द्याय ही 
सहन करावी लागतात, याबद्दल जाहीर प कार करावा आप्रर्ण योग्य अप्रधकाऱ्यापं ढे आपल्या मागण्या सादर 
करा्यात, असे प्रकत्येक प्रदवस आधी जाहीर केलेले होते. या संबंधी जनता’ पत्रात जवळ जवळ एक दोन 
वष े जाप्रहरात येत असे. शवेटी १२ व १३ फेि वारी १९३८ या प्रदवशी ही पप्ररषद बाबासाहेबाचं्या 
अध्यक्षतेखाली मनमाडला भारप्रवण्यात आली. 

 
या सभेतील भाषर्ण बाबासाहेबानंी इंग्रजीत प्रलहून काढले व छापले. छापून काढण्याचा हेतू हा की, 

त्या भाषर्णाच्या छापील प्रती, सरकारी अप्रधकारी, रेल्वमेंत्री व ग्हनगर जनरल याचं्याकडे पाठप्रवता 
या्यात; म्प्हर्णजे त्यानंा अस्पृशयवगीय नोकराचंी काय पप्ररर्वस्थती आहे याबद्दल नीट कल्पना यावी, आप्रर्ण 
त्यानंी सदर बाबतीत योग्य ती स धारर्णा करावी. 

 
सदर भाषर्णाचा साराशं बाबासाहेबानंी श्रोत्यानंा मराठीतून सापं्रगतला मी येथे त्या भाषर्णातील म ख्य 

म दे्द देत आहे व प ढे मूळ इंग्रजी भाषर्ण उद् धृत करीत आहे. 
 
आतापयिंत अस्पृशय लोकाचंी चळवळ सामाप्रजक, धार्ममक व राजकीय समता प्रमळप्रवण्यासाठी 

होती. त्यात आपल्या चळवळीला थोडे बह त यश प्रमळालेले आहे. आपर्ण जे राजकीय हक्क प्रमळप्रवलेत, 
त्याचा सद पयोग आपल्या प्रहतासाठी करता येत नाही. कारर्ण आपले प्रहतशत्रू या हक्कानंा ज मानीत नाहीत. 
आप्रर्ण आपल्यातंील काही लोक त्या प्रहतशत्रचू्या हातातंील दाडें होऊन, आम्प्हावंरच उलटून प्रहार करीत 
आहेत. या दोन्द्ही प्रवरोधकानंा आमचे प्रहत बघवत नाही. आजची सभा ही अस्पशृयाचं्या आर्मथक समतेसाठी 
आहे. आप्रर्ण ही अशा तऱ्हेची सभा आपल्या चळवळीतील पप्रहली सभा होय! 

 
मज राचं्या संघटनेचे शत्रू, या देशात दोन आहेत. ते म्प्हर्णजे प्रभक्ष कशाही व भाडंवलशाही. 

प्रभक्ष कशाही जातीजातीतील कामगारानंा फोडते. प्रभक्ष कशाही म्प्हर्णजे िाह्मर्णवगग न्हे, तर समता, ऐक्य व 
बंध त्व या तत्त्वानंा काळे फासर्णारे मानवी मन. हॉटेलातं कामगारानंी एकत्र बसू नये, एका चाळीत 
(प्रठकार्णी) राहू नये एकत्र खेळू नये वगैरे प्रकारची बंधने कामगाराचं्या मनावर लबबवर्णारी ही द ष्ट 
प्रवचारसरर्णी म्प्हर्णजेच प्रभक्ष कशाही लकवा िाह्मण्यग्रस्त प्रवचारसरर्णी होय! वाम ळेच कापडाच्या प्रगरण्यातूंन, 
अस्पृशयानंा वीज–खात्यात काम करता येत नाही. कारखान्द्यातूंन सवग खात्यातं काम प्रमळत नाही. त्यानंी 
फक्त ओझी वाहर्णारे हमालच मरेपयगत राहाव!े 

 
भाडंवलशाही नफ्याचे मागे लागते व कामगाराचें रक्तशोषर्ण करून गलेल ठ्ठ बनते. 

भाडंवलशाहीला मारावयाला प्रनघालेले माक्सगवादी लोक म्प्हर्णतात, माक्सगवादाप्रमारे्ण फक्त दोनच वगग 
अर्वस्तत्वात आहेत. एक मालक व द सरा मजूर. ते्हा मालकाचंी भाडंवलशाही नष्ट करण्यास मज रानंी एक 
्हाव.े पर्ण ते तत्त्वज्ञान सवगस्वी खरे न्हे! माक्सगने फक्त दोनच वगाचे अर्वस्तत्व मान्द्य केले, हे बरोबर नाही. 
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गेल्या महाय द्धात जमगनीतील कामगार रप्रशया, िान्द्स, प्रिटन, अमेप्ररका या देशातंील कामगाराचं्या बरोबर 
लढले ना? लहद स्थानातील कामगार जातीजा तील लढतात. त्याचंी एकी होऊ शकत नाही, एवढेच न्हे 
तर नीच जातीच्या कामगाराला उच्च जातीचा कामगार आपल्या जवळही वसू देत नाही. 

 
कामगाराचं्या राहर्णीचे मान वाढप्रवण्याच्या उदे्दशाने रेड य प्रनयनची चळवळ स रू झाली. 

मालकशाहीच्या नफेबाजीला शह देरे्ण, हाही एक, या चळवळीचा हेतू होता. परंत  या चळवळीत 
कामगाराचं्या प्रहतापेक्षा, प ढारी आप्रर्ण पक्ष यानंाच जास्त महत्त्व प्राप्त झाले, म्प्हर्णून सपंाचे हत्यार वळेोवळेी 
वापरण्यात येऊ लागले. त्याम ळे कामगाराचंी मानप्रसक शक्ती खच्ची होत गेली, व त्याचं्यात ऐक्यभाव 
खोलवर रुजला नाही. याबाबतीत कम्प्य प्रनस्टानंी बरेच अत्याचार केले, हे लोक जगाला अग्नीत भस्मसात 
करायला प्रनघाले आहेत. त्यात आपलेही घर जळेल, याचे त्यानंा भान नाही. 

 
१९२० मध्ये जी. आय. पी रेल्व ेस्टाफ य प्रनयन स्थापन झाली, प्रतला प्रप्रतस्पधा म्प्हर्णनू १९२७ मध्ये 

जी. आय. पी. ‘रेल्व ेमेन्द्स य प्रनयन’ स्थापन झाली. १९३१ मध्ये या दोन्द्ही संस्था एकत्र येऊन ‘रेल्व ेवकग सग 
य प्रनयन’ प्रनमार्ण झाली. १९३२ मध्ये या ‘रेल्व े वकग सग य प्रनयन’ मधून फ टून जे लोक बाहेर पडले त्यानंी 
‘लेबर य प्रनयन’ प्रनमार्ण केली. १९३५ मध्ये पप्रहली ‘जी. आय. पी. स्टाफ य प्रनयन’ प्रहचे प नरुत्थान करण्यात 
आले. या दोन्द्ही य प्रनयन्द्समध्ये वैरभाव आहे. तशीच पप्ररर्वस्थती ‘रेड य प्रनयन काँगे्रसची’. १९१९ पासून 
१९२९ पयिंत प्रतच्यात खूप बदल झाले. 

 
१९२९ साली नागपूर येथे या काँगे्रसमधील, कम्प्य प्रनस्टाचें वचगस्व मान्द्य नसलेले लोक बाहेर पडले 

व त्यानंी ‘नॅशनल रेड य प्रनयन फेडरेशन’ ही संस्था स्थापन केली. 
 
कामगाराचं्या संस्थानंा राजकीय पक्षाचंा पालठबा असला तर त्या ससं्थाचं्या चळवळीला महत्त्व येते. 

अशा कामगार संस्थानंा ‘कम्प्य प्रनस्ट पाटी’ सोशपॅ्रलस्ट पाटी, ‘काँगे्रस पाटी’ वगैरे राजकीय पक्षाचंा पालठबा 
आहे. 

 
अस्पृशय कामगाराचंी जी ससं्था आहे प्रतने या वरील पक्षाचंा पालठबा प्रमळप्रवरे्ण पप्ररर्णामी भयंकर 

कृत्य होईल. या ससं्थेला जर ‘स्वतंत्र – मजूर – पक्ष’ याचा पालठबा असेल तरच या संस्थेचा प्रनभाव 
लागेल. 

 
जे लोक व राजकीय पक्ष, अस्पृशय कामगारातं फूट पाडतात, असे जे आरोप करतात त्यातं काही 

तथ्य नाही. वरील प्रववचेनावरून हे उघड आहे की आम्प्हालंा त म्प्ही जवळ करीत नाही, वर चढू देत नाही, 
तर त मच्या हाताखाली फक्त ग लाम राहाव ेअसे वागप्रवता. मग आम्प्ही स्वतंत्रपरे्ण आमची आर्मथक र्वस्थती 
स धारण्यासाठी व त मच्या बरोबर आर्मथक समता प्रमळप्रवण्यासाठी झटलो तर ते कामगार संघटनेला बाध 
कसा आर्णते हे दाखवा, असे अस्पृशय कामगारानंी स्पृशय कामगार व त्याचें प ढारी यानंा प्रवचारावे. 

 
अशा आशयाचा बाबासाहेबाचं्या भाषर्णाचा साराशं आहे. ते मूळ भाषर्ण मी खाली देत आहे :– 
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Friends, 
 

This is a Conference of the Depressed Classes who are working as railwaymen on the 
G.I.P. Railway. The Depressed Classes have bithertofore met in many a conference in this 
province as well as in other provinces of India and on many occasions. In a certain sense this 
is not the first conference. But in another sense it is the first of its kind. The Depressed 
Classes have hitherto agitated principally for the removal of the social grievances. They have 
not taken up the work of the removal of their economic grievances. This is the first time when 
they are meeting to consider their economic grievanaces. Hitherto they were meeting as 
Pariahs. Now you are meeting as workers. I am not prepared to say that we have been wrong 
in concentrating our efforts in emphasizing social grievances. Whatever other people may 
say, they are grievances under the load of which our very manhood is crushed out. Nor can it 
be said that our agitation has borne no fruit. It is true that we have not succeded in the 
removal of untouchability. It is true that we have not succeeded in securing some of the most 
elementary rights to which all human beings are entitled. But it is also true that our agitation 
has succeeded in so far as we have obtained possession of political power. Who has power, 
has liberty is an observation no one can gainsay. Power is the only means whereby one can 
secure liberty and free himself from all obstacles and political power has a potency which it if 
is not as great as religious or economic power, is quite real and effective as far as it goes. I 
am sorry that the political power which the Depressed Classes have got under the new 
constitution has been frittered away by the machinations of our enemies and by the 
selfishness of needy and profligate adventurers from among our selves. Power, behind which 
there is no consciousness, is no power. I hope one day, not before very long, the Depressed 
Classes will become organised; will become conscious of the power they have got and will 
begin to put it to wise and effective use in order to secure their social emancipation. 
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Although I am not prepared to say that our efforts have been misdirected I confess 
that we have too long neglected to lay the same emphasis on the economic problems with 
which we are faced as we do on social problems and I am, therefore, glad that we have met 
to-day more as worker than as untouchables, It is a new departure and I congratulate those 
who have given us this opportunity of discussing them. 

 
There are, however, some people who have read into this move a similar motive and 

have criticised me for being a party to this conference. I would not have cared this criticism 
had it not been that this criticism comes from labour leaders. The graveness of their charge 
seems to be that by holding this conference of the Depressed class workers we are dividing 
the ranks of labour. 

 
There are in my view two enemies which the workers of this country have to deal with. 

The two enemies are Brahmanism and Capitalism. The accusation of our critics arises partly 
because the critics fail to reckon Brahmanism as an enemy which the workers have to deal 
with. I do not want be misunderstood when I say that Brahmaism is an enemy which must be 
dealt with. By Brahmanism I do not mean the power, privileges and interests of Brahmins as a 
community. That not the sense in which I am using the word. By Brahmanism I mean the 
negation of the spirit of Liberty, Equality and Fraternity. In hat sense it is rampant in classes 
and is not confined to the Brahmins alone though they have been the originators of it. This 
Brahmanism which pervades everywhere and which regulates the thought and deeds of all 
classes is an incontrovertible fact. It is also an incontrovertible fact that the Brahmanism gives 
certain classes a priviledged position. It denies certain other classes even equality of 
opportunity. The effect of Brahmanism is not confined to what are social rights such as inter-
dining or inter-marriage. If that was so, one would not mind it. But it is not so. It extends to 
civic rights as distinguished from social rights. Use of public wells, of public conveyances, of 
public restaurants are matters of civic rights. Everything which is intended for the public or 
maintained out of public fund must be open to every citizen But there are millions to whom 
these civic rights are denied. Can anybody doubt this is the result of Brahmanism which has 
been let loose in this country for thousands of years and which is functioning even now as a 
live wire? So omnipresent is Brahmanism that it even effects the field of economic 
opportunities, Take the Depressed Class worker and compare his opportunites with a worker 
who does not belong to the Dapressed Classes. What opportunities of obtaining work has 
he? What are the prospects he has in the matter of security of service or advancement 
therein? It is notorious that there are many a vocations from which a Depressed Class worker 
is shut out by reason of the fact that he is untouchable. A notorious case in point is that of the 
cotton industry. I do not know what happens to other parts of India. But I know that in the 
Bombay Presidency the Depressed Classes are shut out from the weaving department in 
cotton mills both in Bombay and Ahmedabad. They can only work in the spining department. 
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The spinning department is the lowest paid department. The reason why they are excluded 
from the weaving department is they are untouchables and because on that account the 
caste Hindu worker objects to work with them although he does not mind working with the 
Musalman. 

 
Take the Railways. What is the position of the Depressed Class worker on the 

Railways? No one can deny that his destiny is to work as a gangman. Day in day out, all his 
life he works as a gangman with no prospects to rise. There is no higher grade post that is 
open to him. Very rarely is he employed even as a porter. That is because as a porter he must 
also work as a domestic servant, as a part of his customary duties, in the household of the 
Station Master. A Depressed Class worker becomes quite useless to the Station Master who 
is generally a high caste Hindu; because he cannot avail himself of the services of the porter 
for his household purpose if the poter is an untouchable. He therefore does not appoint a 
Depressed class man as a porter. In the Railway there is no qualifiying (qualification) for the 
appointment of clerks and non-matrics are usually employed for these posts. Hundeds of 
non-matrics from Indian Christians, from Anglo-Indians and Caste Hindus are employed as 
clerks in the Railways. But the Depressed Class boys, who are non-marries and there are 
hundreds of them, are systematically rejected and hardly one ever gets a chance. The same 
is the case in the Railway Workshops. Very seldom is a Depress class man employed as a 
mechanic class. Hardly a Depressed class man seem to occupy the position of a Mistry. He is 
never made a foreman or ever a charge-man in the workshop. He is just a cooly and remains 
cooly. Such is the condition of the Depressed Class worker in a the Railways. 

 
In these avocations where he has a chance to obtain work he is employed in the 

lowest grade. He is executed from any place of power or authority, He is not only empoyed in 
the lowest grade but he is confined to that grade until he retires. 

 
There is no rise for him. There is no promotion for him. This is what happens to him 

when there is no slump. In days of slump he is the first to be fired as in the boom he is the last 
to be employed. 

 
To the critics who have accused me and you of sinister motive I wish to ask two 

questions — and they are plain questions — are these or are these not real grievances? 
Secondly, if they are real grievances, must not those who are suffering from them organise in 
order to see that they are removed? If the answer to these questions is in the affirmative, I do 
not see how any honest man can give any other answer – then our attempt is amply justified. 
Labour leaders who are accusing us are undoubtedly suffering from certain delusions. They 
have read in Karl Marx that there can be only two classes, owners and workers, and reading 
Marx they straightway assume that in India there are only ownerr and workers and proceed on 
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their mission of demolishing Capitalism. There are obviousaly two errors in this. The first error 
consists in thinking as real what is only possible or ideal. Marx never said that dogma that 
there are only two clear-cut classes in a society, namely, the owner and workers. Such a 
statement is untrue in fact and therfore it is dangerous as a foundation to build upon it any 
active propaganda with any chance of succes. It wold be as false as to hold that an economic 
man or a rational man or a reasonable man is a fact whic exists in all classes. The economist 
has always uttered a wise caution whatever he puts for the economic man is a basic fact for 
drawing his conclusion that the economic man exists only if other things are equal. The labour 
leaders have forgotten this cateris paribus. It would be incorrect to suppose that even in 
Europe what marx said was true. “Is there a poor man, an oppressed man, in Germany? Is 
there a robbed and ruined artisan of France? Well there they appertain to one race, one 
country, one creed, one past, one present, and one future. Let them unite.” This is an 
exhortation which has been addressed ever since the days of Marx. Has the poor and 
oppressed man in Germany united with the robbed and ruined artisan of France? Even after 
100 years they did not learn to unite and in that last war they fought as open avowed and 
ruthless enemies. It would be positively erroneous with regard to India. A clear cut division 
does not exist in India. That all Labourers are one from one class is an ideal to be achieved 
and it is the greatest error to assume it as a fact. How are we to consolidate the ranks of 
labour? No, by allowing one section of the workers to suppress another section of the 
workers. Not by preventing the oppressed section from agitating against the injustice that is 
being done to them. The real way to bring about unity is to remove the causes which make 
one worker the antagonist of another worker on the ground of race and religion. The real way 
to bring about unity is to tell the worker that he is wrong in claiming rights which he is not 
prepared to give to other workers. The real way to bring about unity is to tell the worker who 
makes these social distinctions which result in unfair discremination, are wrong in principle 
and injurious to the solidarity of workers. In other words we must uproot Brahmnism, the 
spirit of unequality from among the wokers if the ranks and labour are to be united. But where 
is the labour leader who has done this among workers? I have heard labour leaders speaking 
vociferously against capitalism. But I have never heard any labour leader speaking against 
Brahminism amongst workers. On the other hard their silence on this point is quite 
suspicious. Whether their silence is due to their belief that Brahmanism has nothing to do with 
the organisation and untiy of workers, whether it is due to their non-apprciation of the fact 
that Brahmanism has great deal to do with the disorganisation of abour or whether it is due to 
sheer opprtunism which believes in acquiring leadership of labour and lot saying anything 
which would hurt the feelings of the wokers I do not stop to inquire. But I must say that if 
Brahmanism is admitted to be the root - cause of the disorganisation of abour. Thus a serious 
effort must be made to remove it from the workers. The infection will not go away merely by 
ignoring it or by remaining silent about it. It must be pursued, dug out and knotched. Then 
and then only will the way for the unity of workers be made safe. claims vested rights against 
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another section of labour namely the So long as Brahminism remains a living force and so 
long as people continue to stick to it becauses it confers privileges upon one class and puts 
handicaps on others, I am afraid that till then there will be the necessity for those who suffer 
from these handicaps to organise themselves. And what harm is there if they do organise 
themelves? I could understand the force of the complaint if this organisation was engineered 
by the employers. If it could be proved that we are the tools of the employers, that we are 
playing into their hands, that we are organising separately with deliberate purpose of dividing 
the ranks of labour, then there would be sufficient justification for condemning this 
conference. Indeed such a conduct could be denounced as a treachery. But can any one say 
that this move of ours is engineered by the employers and that we are out to help the 
employers and ruin the cause of labour? I challenge any of our critics to do so. 

 
There is therefore no necessity to be ashamed of or to offer any apology for holding 

this conference. The reason and motives amply justify it. There are one or two men from the 
Depressed Classes who have disapproved of this conference. There is nothing strange in 
this. Some of them are the tools and hirelings of others. Some are misguided. The Depressed 
Classes are so weak in themselves and the word union has such a charm in it, especially 
when it falls from the lips of influential propagandist that it is no wonder they are deluded; but 
such people forget that there can be no real unoin between parties whose feelings and 
attitudes are in every respect opposed to each other and where one of whom claims rights 
and interests which are adverse to the interests of others. Union among such people would 
be nothing but fraud upon the weak and suffreing party. Every sincere man who repudiated 
the fraud is maligned by these imposters, as one who would sow division. Division, indeed! 
yes, a division it may be, but it is a division where a real difference and a real antagonism 
exists. This antagonism arises chiefly because one section of labour Depressed Classes. 
Nobody wants to create a difference. What we are doing is to recognise the difference and to 
prevent the difference from working an injustice to us. 

 
There is no question that you must organise if you want to remove your grievances, 

The next question is: What purpose is your organisation to serve. That you must organise for 
trade purposes goes without saying. The question is should you form separate union for your 
own or should you join any of the existing unions. This is a question which you must seriously 
consider before you decide upon your line of action. 

 
Trade unionism in India is in a sorry state. The chief aim of trade unions is completely 

lost sight of. The chief aim of trade unionism is to protect the standard of living of the working 
class from being reduced. In Europe there is a noticeable tendency on the part of a normal 
man to cling to his established standard of comfort, to the mode of life to which by birth and 
training he is accustomed. He will resist with firm determination any attempt to reduce it. It is 
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notorious that this determination is not to be found in the Indian worker. He is anxious only to 
exist. He has no desire to live. And all since pointed out “Where there is not in the people a 
resolute resistance to this determination — a determination to preserve an established 
standard of comfort the condition of the poorest class sinks, even in a progressive state, to 
the lowest point which they will consent to endure” If there is any country where trade 
unionism was absolute necessity in any opinion it was India. But as I said to-day trade 
unionism in India is a stagnant and sinking pool. It is entirely due to the fact that the 
leadership of trade unicnism is either timid, selfish or misguided. There are some labour 
leaders who are only arm-chair philosophers or politicians who have limited their task. To 
issuing statements in the papers. Organisling the workers, educationg the workers and 
helping them to agitate does not form part of their duty. They are only anxious to represent 
the worker and  speak on their behalf but avoid having any contact with them. The second 
category of labour leaders is of those who are engaged in forming unions for the sole purpose 
of finding a place for themselves as secretaries, presidents or chairman, to maintain 
themselves in their places they try to keep their unions as separate and rival entities. One 
notices the astounding and shameful phenomenon that the warfare between different unions 
is far more deadly than what exists, if any at all, between workers and owners — and all this 
for what — for no other purpose than that of securing mastery over unions for certain 
individuals whose ambition is to find a leader’s place in themselves. The third class of abour 
leaders is composed principally of the Communists. They may be well meaning but I have no 
hesitation in saying that they are misguided body of men and I go further and say that nobody 
has brought a greater ruiation on the workers than these men. if to-day the back of workers is 
completely broken, if to-day the masters have the upper hand, if to day unionism is an 
athema it is entirely due to the misuse of power which the Communists had at one time 
secured over the trade unions. Their aim seems to bring about discontent among the workers 
as though there was any absence of it, because they belive that with a discontended body of 
workers they will bring about a resolution and establish the rule of the proletariat. Therefore to 
bring about discontent they launched upon a systematic campaign of organising 
disorganisation. The series of strikes on which they drove the men can have no other meaning 
and no other conseqence except that it was a deliberate attempt to organise disorganisation. 
For a successful revolution it is not enough that there is discontent. What is required is a 
profound and thorough conviction of the justice, necessity and importance of political and 
social rights. Not even a revolutionary Marxist would make a fetish of strikes, as was done in 
the good old days by the Revolutionary Syndicalists. The strike was never considered by 
revolutionary Marxists as a “revolutionary exercise,” but was regarded as a very serious 
measure to be resorted to as a last extremity after all efforts have proved unaviling. But the 
Communists have thrown all this to the winds and have looked upon strikes as a divine means 
of creating discontent among the workers. Whether they have created greater discontent or 
not they have most certainly destroyed the very trade union organisation which were the 
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source of their strength and their power and now they are practically on the streets seeking to 
take shelter under all sorts of capitalist organisations, What else can be expected from such a 
senseless activity? The Communist, like an incendiary who in his desire to set up a general 
conflagration, has not taken care to save his own house. 

 
As a result there are no unions in existence to which workers can resort to. I am not 

going to speak about the malaise that prevails among the textile workers in Bombay. But take 
the state of affairs existing in the G. I. P. Railway Workers. In 1920 the G. I. P. Railway Staff 
Union was oraganised. It was defunct between the years 1922-24. It was revived in 1925. In 
1927 another rival Union was organised. In 1931 the two unions were amalgamated under the 
name of Railway Worker’s Union. In 1932 there was a split in this Union and a new Union 
called the Railway Labour Union was started. In 1935 the old G. I. P. Staff Union was revived 
and started as a new body. It is now the recognised union and there is a sharp conflict and 
rivlry between these unions which are all out to serve the interests of the Railway workers. All 
this conflict is due to competition for leadership between the communist and non-communist 
groups among the labour leaders. The same rivalry has caused a split in the central 
organisation. The All India Trade Union Congress was started in 1919 as the central 
organisation of Labour. All Unions were affiliated to this Cogress till 1929. In 1929 a split 
occurred at Nagpur and those unions which did not accept the leadership of the communist 
section seceded and formed a separte body, called the National Trade Union Federation. A 
sharp antagonism previls between these bodies. In 1931 and 1932 efforts were made to bring 
about unity between these two rival bodies. But they have failed. Something to that effect is 
now on the anvil. What good will come out of it is more than I can say, Under these 
circumstances it is difficult for me to give you any advice. There would be nothing Wrong if 
you started a separate union of your own provided you have got the men to run the union. It is 
a very big proviso. A union if it is to flourish must function and a union cannot function if it 
cannot secure the services of efficient functionaries. Can you get men to run your union? If 
yau can, form your own union. In fact it would be better if you did. There is nothing wrong in a 
separate union. Because separate unions need not result in separatism or weakness. Your 
separate union can always be afiliated to some labour which can give unity of purpose and 
unity of action. If you cannot organise a separate union of your own you may join any one of 
the existing unions. But you must take care that the union does not use you for its purposes. 
There is great danger of such a thing happening. It has happened in Bombay where invariable 
strikes have been called in the interests of the weavers and the spinners have been used to 
support the cause of the weavers. To avoid this you must insist upon two conditions. Firstly, 
you must insist upon a special representation in the executive of the union so that your special 
problems will receive the attention and support of this union. Secondly, you must insist upon 
some part of your contribution to the union to be earmarked for being used if necessary for 
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fighting on your grievances. These must be two essential conditions on which you should join 
a general union of all workers if you do not decide to have a separate union of your own. 

 
There is no question that you must organise a union for trade purposes. But that is not 

enough. Yon must also organise for political purposes. Experience has shown that trade 
unionism by itself cannot help the labourers to win their struggle against the masters. The 
question whether trade unions should enter politics is a question on which there can now be 
no two opinions. 

 
Trade Unions must enter politics because without political power they cannot protect 

purely trade union interests, Even for the purposes of securing such reforms as standard rate, 
normal day, common rule, minimum living wage, collective bargaining are aims which cannot 
be secured merely by organising unions. The powers of unions must be strengthened by the 
force of law. This cannot happen until in addition to organising yourselves into unions you also 
begin to play your part in the politics of the country. 

 
The protection of purely trade union interests cannot be the only reason why trade 

unions must enter politics. To confine your attention to trade unionism is to mistake the 
immediate task for the ultimate good; it is to assume that slaving for others is a destiny which 
the labouring classes cannot escape. On the cantrary your aim should be to replace this 
system of wage – slavery by a system which will recognise the principles of liberty, equality, 
and fraternity. This means rebuilding of society and, I say that it is the primery concern of the 
labouring class to bring about such a reconstruction of society. But how can the labouring 
class realise this ideal? Effective use of political power is certainly a powerful means to this 
end. why should they not seize such political power as they have got? Repudiation of politics 
by trade unions does not mean that workers, as individuals, will not interes themselves in 
politics. on the contrary, many of them wilt attend political meetings, vote at elections for one 
candidate or another and frequently join one or other of the political parties. ‘No politics’ for 
trade unions does not mean no politics for workers who are members of the union. The watch 
word of “No politics” will apply only to the oraganised forms of politics. Under such 
circustances every individual worker could privately engage in politics as must as he desired 
and of any shade he liked, but when organised with his fellow–workers he wasto quit politics 
the moment he entered his organisation. Naturally, by thus atomising himself politically, by 
refusing to use in the interests of his class, that which constitutes his main strength, that is 
organisation, the worker is sure to be a prey to the organised force of the capitalist party. As 
you probably know that the two rival bodies which claim the right to speak in the name of 
labour, the trade Union Congress and the Trabe Union Federation have decided to merge 
themselves into one body. Each has gone by half to bring about this unity. The Trade Union 
Congress has adopted the constitution of the Trade Union Federation and the Trade Union 
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Federation has agreed to drop its name. I understand that one of the conditions of this unity is 
that this organisation is to be purely Trade Organisation. It is to have no politics. When I heard 
this I wondered if these gentlemen really understood what they said. It is a matter of great 
sorrow that the workers have been suffering the gross injustice to which they have been 
subjected chiefly by neglecting to use the means of their command towards removing the 
cause of it, I mean the use of political power. I fail to understand what this trade union unity is 
for if it is not for a united–political action. There is some meaning in the phrase agreeing to 
differ if the point on which there is difference is so small or immaterial that it does not disturb 
the agreement on other important and material points. But there is no meaning in a unity 
where the point on which people agree to differ is so big that the agreement on small and 
minor points is of no consequence whatsoever. Whatever may be the view of other people I 
must say that if. organised labour avows to eschew politics their labour is doomed. We at any 
rate must realise that hitherto our efforts in the channel of economic reform we must realise 
that all the evils under which we suffer have a common origin, namely that those who exercise 
social and economic dominance over us have taken over in their hands political power which 
rightly belongs to the labouring classes. 

 
To enter politics means the formation of a party. politics without a party behind it is a 

futilty. There are many Politicians who prefer to be independent, to plough their lonely furrow, 
I am always snspicious of a politician who wants to be independent. If a politician is so 
independent that he cannot join with any body then he is useless for any practical purposes. 
He can achieve nothing. This lonely furrow cannot make eveu blade of grass grow, But many 
politicians who want to be independent, desire independence not because their intellectual 
honesty demands it. They want independence because they want to be free to sell 
themselves to the highest bidder. It is because of this that they want to be free from the 
trammels of party discipline. At any rate such has been my experience of many of the 
politicians who are pursuing the line of independence in politics. Without a party there can be 
no real and effective politics. 

 
Question is what party you should join. There are various alternatives. There is the 

Congress. Should you join the Con gress? Will it help the cause of abour? I have no 
hesitation in saying that abour should have a separate organisation in politics independent of 
the Congress. I know that this view is opposed by the section of the abour leaders. There is a 
section represented by the Congress Socialist who would like to have labour organising itself 
for the achievement of Socialism but the organisation must be within the Congress. There is 
another section – calling itself Communist represented by Mr. Roy which is vehementaly 
opposed to any separate organization by labour or by any class in india either inside or 
outside the Congress. I am entirely in disagreement with either group Mr. Roy must be a 
puzzle to many as he is to me. A Communist! And opposed to separate political organization 
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of Labour! A terrible contradiction in terms! A point of view which must make Lenin turn in his 
grave. The only rational justification that one can give for so queer a view is that Mr. Roy looks 
upon the destruction of Imperialism as the first and foremost aim of Indian politics. In no other 
way can one read any sense in the view which is being propagated by Mr. Roy. This view 
would be correct if it could be proved that with the disappearance of Imperialism all vestige of 
Capitalism will also disappear from India. But it does not requie much intelligence to realise 
that even if the British depart from India, the landlords, the mill-owners, the money–lenders 
will remain in India and continue to blood the people and that even after Imperialism has 
gone, labour will have to fight these interests just as much. If this is so why should it wait for 
developing the organization? Don’t find any anwer. The Congress Socialists evidently realise 
that labour has to fight capitalism as much as Imperialism, and therefore agree that labour 
must organise. But they have put a proviso that any labour organization must be within the 
Congress. I am not able to understand the virtue of necessity of this compulsory coalition 
between the Congress and Labour. The aim of the Congress Socialists is to bring about 
Socialism. So they say. How they hope to bring it about? By converting the right wing of the 
Congress. That is the explanation they give for not going out of the Congress. A more 
pathetic case involving utter ignorance of human nature cannot be imagined. If Socialism is to 
be the aim then the way to bring it about is to preach it to the masses and organize them for 
that purpose. Socialism will not come by wooing the classes. That the right wing of the 
Congress will not tolerate more than a slight dose of the socialism is a fact which is becoming 
clear day by day. Pandit Nehru last year opened a Whirlwind campaign in favour of Socialism. 
The poor man was soon called to order and like a naughty boy was sent to his room, made to 
live on bread and water and was brought downstairs on his agreeing to behave well. The 
Pandit has now completely recanted and has become so much domisticated that he now 
objects to the red flag which he once waved but which to the right wing in Congress is an 
anathema. The right wing in the Congress in Bihar has shown its teeth, Swami Sahajanand, 
the leader of the Kisan has left the Congress and his colleague, Mr. Jaya Prakash Narayan is 
about to leave. I am told that at the last meeting of the A. I. C. C. held in Bombay the 
Congress Socialists were charged by the Right Wine for indiscipline, for practising Socialism 
from Congress platform and let off a simple admotion as is done with first offenders under the 
Criminal Procedure Code. Such is the futility of the politics of the Congress Socialists. 

 
Indian politics has become wrapped by its reaction to Imperialism. Labour is made 

forget its real enemy, namely the vested interests. Both the Royists and the Congress 
Socialists are trading in this quagmire because of confusion of thoughts. Even if Imperialism is 
to be dealt with as the common enemy it does not mean that all classes must forget class 
interests and join in one organization. Imperialism could be fought by the different class 
organizations making a common front. It is not necessary to dissolve all organisations for this 
purpose. It is not necessary to have a merger. Common front is quite enough. I am sorry that 
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many people do not seem to realise that the right wing of the Congress is merely using 
Imperialism as an excuse for preventing separate and independent organisation of labour and 
I warn you against falling into this error. Politics must be based upon class consciousness. 
Political Which is not class conscious is hypocracy. 

 
You must, therefore, join a political party which is based upon class interests and 

class consciousness. Applying this test I find no other party than the Independent Labour 
Party to which you can join without detriment to your interests. It is the only party which has a 
clear programme, which gives the interests of the workers a first and foremost place, which 
has a definite line of action, which proposes to exhaust all constitutional means for furthering 
its programme and will not agree to unconstitutional means unless forced to do so, which is 
willing to avoid class war but is not prepared to give up the principle of class organisation. It is 
true that the Independent Labour Party is in its infancy and is confined to the Province of 
Bombay But that is no argument against it. Every party at one stage is in its infancy. The 
question is not how old is the party. The question ought to be what are its principles, what 
does it stand for, what are its potentialities. Any one who cares to read the manifesto of the 
Independent Labour Party, will know what are its principles and what it stands for.That the 
party has great potentialities is evident. The party is not a close corporation. It is open to 
anybody irrespective of caste and creed. It has a programme which, although it emphasises 
some of the special needs of the Depressed Classes, is wide enough to include the needs of 
all labouring classes. One of the difficulties in the way of the growth of the Independent 
Labour Party is social and not political. The fact that its substration or nucleus consists of the 
Depressed Classes is the only thing that stands in the way of the growth and expansion of the 
Party. It is the general feeling of not associating with the low class people such as the 
Depressed Classes, which has prevented caste Hindu workers form joining the fold of the I. 
L. P. and I am sorry to say that many people who are opposed to the growth of the 
Indepentdent Labour Party are expoloiting this feeling and disuading the ignorant and the 
superstitious from joining the Party. But I am sure that the straight and honest politics of the 
Independent Labour Party will work as a powerful magnet to draw all labouting classes within 
its fold and will counterbalance any disruptive force originating from the Hindu Social system. 
Already the Party has completely established itself in the three Districts of Thana, Kolaba and 
Ratnagiri and has secured a footing among peasants and workers. It is making headway in 
other parts of the Province. The party is functioning in the Province of C. P. & Berar and I 
hope that it will have its place in the rest of the provinces of India. The lindependent Labour 
Party is therefore the only Party which justifies the support of the labouring classes. 

 
In the organisation of labour the Depressed classes can give a great lead to abour in 

general in India — Mr. Gaumage, a student of the Chartist movement in England, has well 
observed, “It may be doubted whether there ever was a great political movement of the 
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people without a social origin. The chief material object of mankind is to possess the means 
of social enjoyment. Secure them in possession of these and small is the care they have for 
political obstruction. It is the existence of great social wrongs which principally teaches the 
masses the value of political rights”, Your wrongs great. Your wrongs are real. The refore 
your politics can be genuine and real. If you realise this you can be the beacon – light to all 
labour in India in the matter of genuine political organisation. There is another service you can 
render to Labour in general. You have assured quota of representation in the Legislature. 
Some labour leaders do not seem to realise the advantage to labour in general which this 
assured quota of representation gives. Elections are gambles. No system of election can 
secure to party in the ordinary way any assured quantum of representation in the Legislature. 
Nor can any system of election give to anyboby of voters representation in proportion to the 
number. The history of elections in England will show how surprising and disastrous are the 
results of the elections to the different parties. Often a minority of Volers obtain a majority of 
seasts Such disasters are avoided in you system of assured quotas. And so far as the 
assured quota of representation to the Depressed Classes is concerned it is an advantage not 
to the Depressed Class only but to Labour as a whole. The Depressed Classes being sure of 
representation can give great support to other labouring classes in their attempt for political 
organisation if they care to avail themselves of this support. How great can be the support of 
the Depressed Classes to Labour in general for securing political representation to labour is 
proved in the last election. The Depressed Classes were able to elect three representatives of 
Caste Hindus to the Bombay Legislative Assembly who stood on the I. L. P. ticket and 
rendered help to several others who did not stand on its ticket but who were approved by the 
Party. Those who care to profit by our efirots may do so. But the fact remains that the 
Depressed Classes by themselves can play a great part in the politics of this country and a 
part which can be very helpful to themselves and to Labour in general. 

 
All this however depends upon how well and how quickly you organise yourselves. I 

have told you why you must organise and what you can do by organisation. I will now close 
by telling you being your organisation and wait not till you achieve it. I thank you for the 
honour you have done me in asking me to preside at the this Conference and I wish you all 
success”. 
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प्रकरि ५ वे 
 

कायदे मंडळातील कामणगरी 
 

अथगमंत्री श्री. अ. बा. लठ ठे यानंी २५–२–३८ च्या बैठकीत १९३८–१९३९ चे अंदाजपत्रक माडंले. 
(Bombay Legislative Debates, Vol. Ⅲ part Ⅰ - January—March 1938, P. P. 35-65) पत्रक सादर 
केल्यानंतर, याबद्दल अथगमंत्री व सरकार याचें काही सभासदानंी अप्रभनंदन केले. या अंदाजपत्रकावर डॉ. 
बाबासाहेबानंी २–३–३८ ला भाषर्ण केले. त्यानंी आपल्या भाषर्णात असे दाखवनू देण्याचा प्रयत्न केला की, 
काँगे्रस सरकारने जनतेला स खी करर्णयाची जी आश्वासने प्रदली ती पाळण्याची तळमळ सरकारला नाही, 
कारर्ण हे अंदाजपत्रक गप्ररबानंा स खी कारर्णार नाही तर श्रीमंतानंा स खी करर्णारे आहे. असे म्प्हर्णण्याचे 
कारर्ण, गप्ररबानंा सामाप्रजक सेवा, ( औषधपाण्याची, राहण्याची, प्रशक्षर्णाची कामधंदा देण्याची, बेकारानंा व 
वृद्धानंा भक्ता देण्याची, इत्यादी) देण्याची जरुरी आहे; ती त्यानंा हे अंदाजपत्रक देत नाही; कारर्ण त्यात 
तशी तरतूद केलेली नाही, श्रीमतं, आपल्या म लाला घरी प्रशकवण्या ठेऊन एम्. ए. पयिंत प्रशकव ूशकतो; 
परी डॉक्टर बोलावनू घरच्या लोकाचंी औषधोपचाराची सोय करू शकतो तस गप्ररबानंा करता येत नाही. 
त्याचं्या या अत्यतं प्रनकडीच्या गरज भागप्रवण्याची काहीच सोय या अंदाजपत्रकात केलेली नाही. श्रीमतंानंा 
आपल्या श्रीमंतीत भर टाकता येते पर्ण गप्ररबानंा आपल्या उत्पक्षात भर टाकू शकेल अशा कोर्णत्याही 
साधनाचंी तरतूद या अंदाजपत्रकात केलेली नाही. ते्हा हे असले, प्रदखाऊ, पोकळ आप्रर्ण जनतेच्या 
प्रहताला बाधक असलेले अंदाजपत्रक तयार केल्याबद्दल अथगमंत्री आप्रर्ण सरकार अप्रभनंदनास पात्र नाहीत. 
उलटअंशी त्यानंी सभात्याग कररे्ण जनतेच्या लहताचेच ठरेल. अशा आशयाचे भाषर्ण बाबासाहेबानंी केले. 
त्याचें मूळ भाषर्ण, संपूर्णग माप्रहती आप्रर्ण प्रप्रतपक्षावर प्रवप्रशष्ट पद्धतीने हल्ला चढप्रवर्णारी प्रवचारसरर्णी यांनी 
भरलेले असल्याम ळे मी ते येथे उद् धृत करीत आहे :– 

 
“Dr. B. R. Ambedkar (Bombay City) :- Mr. Speaker, Sir, this is the second financial 

statement which has been presented by my Honourable friend the Finance Minister. It would 
therefore be natural to expect this Budget to be subjected to greater scrutiny and closer 
examination. Before stating what I think of this Budget, I cannot forget the fact that this 
Budget has been commended by all those Members of this House who have so far taken part 
in the discussion. The Honourable Finance Minister must have felt a certain amount of 
satisfaction that his work has secured praise from all those who have spoken. But I must 
confess that I am very much surprised that this Budget should have been really commended 
in the way in which it has been commended by speakers who have preceded me. I have 
devoted a certain amount of time for the consideration of the financial statement which he has 
presented, and I have no hesitation in saying that this is not only the most paltriest Budget 
that I have ever seen, but it is a hollow and insubstantial Budget. It discloses no vision of the 
future and no recognition of the problems with which this Presidency is faced. This may 
appear somewhat extravagant but I am presently going to substantiate what I am saying. 
There is Sir, one item for which, perhaps, I may praise the Government, but that praise, 
unfortunately for any Hononrable friend, cannot go to him. It must go to the Honourable 
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Home Minister. I refer to item No. 45 in the new scheme. This item No. 45 is an item which 
provides an additional expenditure of Rs 36,217 for the augmentation of the Police Force, Sir, 
the relationship that existed between the Members who are sitting on the other side and the 
police Force before they took office and become part of the Goverment is a well known thing. 
I myself well remember having witnessed the scene, Scene of a number of people clad in 
white pursuing the police from place to place, shouting “pili topi hai, hai.” That there should 
have been established this camera daily between the police, who were at one time regarded 
as the instrument of tyranny and oppression upon the people, and the Congress Party is 
certainly a matter, if one may say so, for congratulating the Honourable Home Minister for 
demanding the money and the Honourable Finance Minister for finding it. He certainly in my 
judgement made the Police Force. He certainly needs their loyalty; for all know now what he is 
engaged in doing with the Police Force, and we recently had an illustration of what use the 
Police Force is being made of. I refer to the firing that took place at Dharavi. I am sure that the 
present Government which has, so far as I can see, shown very little sympathy for the 
advancement of the cause of labour, may have to indulge in greater use of the Police Force 
against the labouring classes. That the Congress Ministry should have come out in its true 
colour is a matter of congratulation. But with that I must stop, because in the rest of the 
Budget there is nothing for which Government can take any credit. 

 
The fisrt thing, Sir, to which I would like to draw the attention of this House is what I 

regard certain examples of finanical impropriety There are before me here — I have called out 
from the financial statement which the Houourable Finance minister has presented some 5 
items, namely, item No. 53 which provided 24 lakhs for education, item No. 46 which 
provides Rs. 25,000/- for what is called voluntary police Force, item No. 105 which provides 4 
lakhs for vlillage panahayats, item No. 100 which provides 1 lakh for labour amenities, and 
item No. 67 which provides. Rs. 80,000/- for what is called the training of Unani Haims. Now 
‘Sir, when one looks at the Blue Book which has been circulated, one notices an admission 
on the part of the Government that for none of these items which are included in the financial 
proposal is there any scheme in existence, All these heads on which the expenditure is 
intended to be incurred are still in incubation. They themselves do not know what are the 
purposes on which this money is to be spent. The second thing is that this House has not 
passed any of the legislative measures on which this expenditure is supposed to follow, Sir. 
his expenditure which practically asks for a blank cheque from this House wich the fullest 
liberty for the Members of the Government to spend it on anything they like so long as it falls 
under the main heads such as Education, police etc. amounts altogether to 31 lakhs of 
rupees. Now, if one takes into consideration the fact that the total amount of the new items 
which have been added by the Honourable Finance Minister to the existing Budget comes to 
about 1, 16 lakhs, one can very easily realise the amount of money which this Government 
proposes merely to lift from the hands of the House and spend in the way it wants to spend. 



 
अनुक्रमणिका 

Sir, I can not help saying that the Government has been constantly encroaching upon the 
privileges of this House. My Honourable friend the Home Minister is unfortunately not here 
and I regret it because I do not want to refer to one or two things for which he principally is 
respousible. I have noticed ever since the Congress Government has taken office that the 
Honourable Home Minister has insisted that this House has no right to pass upon any rules 
that the Government might make under any particular law that this House may have passed. 
Sir, I say that his is an encroachment upon the authority of this House. I say that there are 
rules and rules. There are rules which merely carry out what is called the administrative policy. 
There are rules which are nothing else but a part of the law, and I claim and I insist that 
wherever a rule is a part of the Law, then this House has not only the right to pass upon the 
original legislation but it has the right to pass upon the rule as well, and I do not understand 
how any executive Government can appropriate this field to itself. But the Congress 
Government has, time in and time out, encroached upon this privilege of the House. This 
lifting of money, this asking for blank cheque is, I regard, another in-road and an 
encroachment upon the privileges of this House. Sir, I do not know what the situation now is; 
but I was quite familiar with what is known as the Devolution Rules which were prepared 
under the old Government of India Act and I think my Honourable friend the Finance Minister 
will bear me out that section of Devolution Rules included what is called the Constitution of 
the Finanace Department. It was one of the Cordial principles then recegnised under the old 
Government of India Act that the Finanace Department ought not to be a transferred 
department. The reason given was a very substantial reason for not treating the Finance 
Department as a transferred department, The Finance Department was intended to scrutinise 
all expenditure that was put forth by any particular Minister in charge of any particular 
portfolio. It was intended that one of the principal functions of the Finance Department was 
not only to see whether the sum asked for any particular purpose was necessary and could 
be granted, having regard to the finanancial position of the province, but whether the grant 
asked for was properly itemized. 

 
I am sure that, although the old Government of India Act of 1919 has ceased, the 

Devolution Rules framed under the act are probably no longer law, the principles enunciated 
in those Devolution Rules must be permanent, must be abiding for all time. Ever since finance 
came to be recognised as an important part of the Machinery of control which the Legislature 
has forged over the Executive, it has always been accepted that no Minister shall place before 
the Legislature a demand or any jump sum without specifying the particular services, the 
particular items which are supposed to be included in the demand. The reason is two – fold. 
The House must know what are the details on which funds are being spent. Secondly, it is 
necessary for the Audit and Accounts Department know how the money granted by the 
House has been spent. And say, Sir, that it is something which is quite inexcusable, that this 
Government should have had the courage- I say, the audacity — to come forward before this 
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Legislature and merely say that they want Rs. 31 lakhs for spending on certain items about the 
propriety of which the House has never decided and as to details of which the Government 
itself has not made up its mind, I say it is audacity. 

 
Now, coming to the budget itself, I do not propose to go into the details of the 

different items of which this budget it composed. That would take me too long do I think the 
general discussion is the occasion on which one should go into the details of the expenditure, 
I propose to contine myself to general aspects of the budget, the broad problems with which 
we are faced and the way and means adopted by the Finance Minister to deal with those 
problems. The first thing to note is that the new items which have been added in this budget 
to the frame-work of the administration as it exists now. come upto to a total sum of Rs. 1, 
16, 67,000. The question is, does this show a real expansion of our activities? Now, Sir, I 
think We must make one deduction from this figure, and that is the deduction of Rs. 
48,11,000,/-, the part of the expenditure, as admitted by the Finance Minister, is non-
recurring, that is to say, it is intended to cover temporary items which are the needs of the 
day. They are not intended to provide permanently for such deficiencies of the Social Services 
which it is the duty of the Government to make good. Therefore, deducting Rs. 48 lakhs out 
of the total of Rs. 1,16,67,000/- you get a balance of Rs. 68,56,000/- and therefore I say 
that, correctly estimated, what the Government has come forward with as a permanent 
addition of expenditure for meeting the Social Services of the province is not what is alleged 
to be this big sum of Rs. 1,16,67000 but the sum of Rs. 68,56,000/- From that you have also 
to make a further deduction of Rs. 31,45,000/- due to prohibition That is merely a negative 
thing. It adds nothing positively to meeting the needs of the province. It is merely a foregoing 
of an amount of revenue which was due to Government. Therefore, ultimately what one finds 
the real budget providing for permanent expenditure is nothing more than Rs 37,11,000/-. 
How this amount of Rs. 37,11,000/- is distributed by the Government many members of this 
House Know. One conspicuous item is education, which takes up 29 lakhs that is recurring. 
Minor irrigation is Rs. 3,50,000/- which is also recurring. The rest is non-recurring and that 
the other items of expenditure are village panchayats, village open sites, water supply, 
medical relief, quinine, teaching of Ayurvedic Medicines, and all that; they are all nonrecuring; 
that is to say, they are merely intended as stopgaps for the year. Now, Sir.taking the budget 
in the way in which, I submit, it ought to be taken, the question really that has to be asked is 
this is this Government to be congratulated when as a matter of fact, it comes before this 
House and demands nothing more than this paltry sum of Rs. 37,11 0002/- Sir, I have no 
hesitation in asking, having regard to the needs of this province, having regard to the 
illiteracy, having regard to the poor health, having regard to malaria ahving regard to 
gonorrhoea and syphilis and other diseases that are prevalent in this province, whether it 
connotes a sense of responsibility, whether it connotes a sense of adequacy on the part of 
the Governemnt to come forward with nothing more than paltry budget of Rs. 37,11,000/-. I 



 
अनुक्रमणिका 

see my Honourable friend the Minister is laughing. Of course he must laugh, What else can he 
do? He can do nothing else (Laughter) (An Honourable “Member should he cry?”). I wish 
he did cry, and I would much like to see him cry, because that would really show a cartain 
amount of feeing and a cartain amount of sympathy. A laugh carries us nowhere and is 
certainly not an argument. 

 
Now, Sir, let me take another aspect of the question; it is this. Is there any chance of 

this expenditure provided for by the Government in this budget becoming permanent? Is 
there any chance of the Rs. 29 lakhs which the Government proposes to spend on education 
being available for the next year or the year after that? Is there any chance that the provision 
made by the Government for minor irrigation works and for many other things – is there any 
hope for us to feel that money, for spending on all these items, will be available for us next 
year or the year after? Can we depend upon it that these will be permanent items? Sir, I 
cannot give a positive answer. But it will be clear to all of us if we really ask one question and 
it is this : how is this expenditure financed by the Government? What are the means adopted 
by it for the purpose? 

 
I find that the Finance Minister, in making up his budget, has in the first instance, 

depended upon a surplus of Rs.10,50,000/- from the current year’s budget. Then he has 
drawn upon this year’s balances to the extent of Rs. 63 lakhs; and thirdly, he hopes to have, 
by what he calls the additional yield from certain taxes which are levied now, a sum of Rs.8 
lakhs. These are sources on which my Honourable friend is depending for financing the new 
items which he hasprovided in the budget, But, Sir the question that I ask is this : are these 
sources, these ways and means which have been divised by my Honourable friend the 
Finance Minister permanent and lasting? Can they be depended upon to return from year to 
year? Let us analyse the figures. First of all, the increase in the current year’s revenue which 
has given him Rs. 10,50,000/- is principally due to the fact that by good luck he has been 
able to get additional income from two sources, namely Excise and Stamps. According to his 
own figures, these two sources of revenue have given him Rs. 21, 52, 000/-. Then the 
Government of India gave him as part of income-tax return a revenue of 27 lakhs. Now, on his 
own principles, prohibition, or rather the Excise Revenue, is tainted money. His whole show, 
if one may say so, is a tainted show, based on tainted money. Let us not talk about the past; 
we are faced with the present; and there is no question about it that this Excise money will not 
come to him again. Not only is he not collecting more but he is giving up what he has. 
Stamps, I do not think, will yield him much. He does not expect much from that, and 
therefore, so for as recurring years are concerend, these two items which swelled his balance 
must now be dismissed from our consideration. Income-Tax may or may not come. That 
again is a contigent item. Therefore all that one can see now, so far as the future is 
concerned, is this. For the new items of expenditure which he has shown in the Budget, the 
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basis in the form of real assets is nothing else but the paltry sum of 8 lakhs of rupees which he 
proposes to derive from remodelling the system of tobacco taxation which prevails in this 
province. For this additional expenditure of 37 lakhs of rupees, all the revenue we have is 8 
lakhs of rupees on which we can depend. Therefore, I feel I am justified in saying even this 
petty show which has been presented to us in the form of a budget of 37 lakhs may not come 
again next year. 

 
Now, Sir, let us look at this Budget from another point of view. I ask this guestion. 

what are the liabilities, responsibities, which the Congress Government proposes to take 
upon its shoulders? Let us realise what our total liabilities are. Sir, it is a small matter whether 
these liabilities are such that we can meet them to - morrow, day after, or whether it will take 
a long time for us to meet these liabilites. That is altogether a different question. It is quite 
important, I say quite essential and in fact fundamental, that all of us - those who are sitting 
on this side and those who are sitting on the other - should know once for all what we 
propose to undertake with respect to the Welfare of the people of this province. Therefore it is 
very necessary that we should take stock of what the ultimate position is going to be, apart 
from the question how we meet and how soon we shall meet it. Now, Sir, it is quite clear that, 
traditionally taking thing as they stand in this province up to this day, Government have 
undertaken, although they have never fulfilled, their responsibilities and duties which certainly 
cover such fields as education, public health, medical relief, and one may say to a certain 
extent water supply. These are admittedly the functions of the Government Now, I am glad to 
say that the Congress Ministry, when it come in office on the 17th August 1937 issued a 
statement on the “Labour policy of the Government”. I would like to remind my Honourable 
friend of that statement, because he has altogether taken no note of what Government have 
stated in the press Communique. Referring to that Statement, I find that Government have 
unequivocally accepted the fact that these are not the only duties which this Government 
would look upon as their obligation. The Congress Government have accepted that over and 
above these, what are called the essential services-Education, public Health, Medical Relief 
and Water Supply–there are, by common standards now prevailing in all modern countries, 
other duties which Government must undertake. These duties, I find are Unemployment 
Benefit, Sickness Insurance, Old Age pensions, Maternity Benefits and Premature Death 
Benefits to Dependents. Therefore, we have got to start with this position that any 
Government who claim to have the reins of offices in its hands must look upon these duties as 
part of their functions. And the question, therefore, is what are going to be the total liabilties 
of Government, if Government were to decide upon discharging these obligations? As I said, 
it matters nothing, it does not solve the problem, whether we are in a position to do this to-
day or not it is quite essential, quite necessary that we ought to know what our duties are and 
what is the liability in which we will be involved ultimately. Now, Sir, takings all these things 
into consideration, I would like, I woulb welcome, even at the close of the debate, some kind 
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of the estimate from my Honourable friend, from his expert hand, to tell us what exactly would 
be the liability thrown on the revenues of the Province, if we are to undertake the discharge of 
those liabilities in their fullness. I have made some little calculation so far as I am able to do. 
My calculations cannot be exact. I have no information, I have no data, I have no expert 
assistance, but I have ventured to make some kind of estimate to find out exactly what would 
be the total financial liabilities of Government. Modestly speaking, the totol liabilities of this 
province will come to 24 crores of rupees. This is what a Gvorenment of this province will 
have to bear in mind. I have no objection which Government comes in. Even this Government 
may perpetually carry on the administration of this province. I have no quarrel so long as that 
Government is conscious of what their obligations are. The question, therefore, we have to 
bear in mind is, how are you going to raise this sum of 24 crores? It may be a little more or a 
little less; somewhere about that figure will be the liability of the Government in this province 
to undertake. Sir, I ask, is it within the competence of this Government, any Government for 
that matter, to raise this sum? Let us now turn to certain figures of revenue in other parts of 
the world and let us compare the position in other parts of the world with the position that we 
find in our own province. I have worked out some figures of per capita revenue in some 
countries. They are : 
 
 £ S D 
CANADA 9 8 0 
SOUTH AUSTRALIA 19 0 0 
NEW SOUTH WALES 13 0 0 
NEW ZEALAND 22 0 0 
UNION OF SOUTH AFRICA 4 0 0 (This does not include the revenue collected by the 

provincial Governments) 
AUSTRALIA 12 0 0 
IRISH FREE STATE 10 0 0 
BOMBAY 0 0 7 
AUSTRALIA 12 0 0 
IRISH FREE STATE 10 0 0 
BOMBAY 0 0 7 
 

Sir, this, I say, is a most satggering, picture. it is a picture, it is a contrast, which is 
bound to make any Finance Minister who wants to take responsibility of bringing welfare to 
the masses of the people of this Province, shake in his shoes. 
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Now, the other things which we have to notice with regard to the Financial position in 
this Province is that our revenues have been absolutely stagnant. I am quoting the Finanace 
Minister himself. In the last year’s Budget speech, he gave us a very useful set of figures 
comparing the increase of revenue in the different Provinces of India between 1922 and 1935. 
The increases were :– 
 
MADRAS 26·7 per cent 
THE PUNJAB 28·6 per cent 
THE UNITED PROVINCES 16·7 per cent 
ASSAM 14·7 per cent 
BENGAL 11·9 per cent 
BOMBAY 3 per cent 
 

Even this 3 per cent, has to be taken with a further deduction. This increase is found 
to be on the basis that you take into consideration all the additional taxation that was imposed 
from the year 1922. If you deduct all the additional taxes that were levied from 1922 to 1935, 
the revenues of the Presidency of Bombay have decreased by 5½ percent. We, therefore, 
find ourselves in this position, that our revenues are not increasing at all; they are practically in 
a stagnant position. Now, add to that two new factors. The first is that this position is now 
going to be worse off by the prohibition policy which has been adopted by this Government. 
Secondly we have to bear in mind that this Government has announced its policy for reducing 
the land revenue. Now, it is a fact that these two items of revenue together make up 
something like 7 crores of rupees. These 7 crores of rupees, having regard to the policy laid 
down by the Government, must now be regarded as the vanishing assets of the province. 
Therefore, the net revenue which you can calculate as a permanent basis for building up 
anything that could be permanent is only 5 crores of rupees. As against this, you have to set 
up, as I said, an ultimate liability of 24 crores of rupees, 

 
Now, Sir, the question is: what are the ways of improving the financial resources of 

this province? I am sorry to say, but I must really say it, that looking at the financial statement 
and the Budget speech which my Honourable friend made this Budget is a most retrograde 
Budget. It is a Budget which shows that the Government has gone back on its plighted word. 
Sir, the last Budget speech which the Honourable Finance Minister made, I do say– and I 
think praise must be given where it is due – did contain an element of boldness, an element 
of radicalism which gladdend the hearts of those of us who were sitting on this side of the 
House. I have compared the speech which he delivered on the last occasion with the speech 
which he delivered the other day, and I noticed a very, painful conrtast between the two. Sir, 
last year, my Honourable friend– at any rate judging from the speech which he delivered - 
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gave me the impression that he was conscious of one of the most difficult and one of the 
most important problems with which we are all faced, namely the problem of finding money. 
He was not only aware of the fact that, that was our one supreme problem, but he gave us 
the promise that he would tackle it in such a way that not only would there be greater 
resources available for the benefit of this Province but that the burdens would be so equitably 
distributed that those who could not bear would be relived and those, who could, would be 
taxed. I am going to read to him certain passages from the speech which he delivered last 
year. In paragraph 14, this is what my learned friend– 

 
An Hounourable Member :– “Honourable friend” 
 
Dr. B. R. Ambedkar :– I am used to the High Court where we call our friend 

“learned”. This is what my Honourable friend said. 
 
“Lastly, we come to new taxation as a source of the much needed additional finance. 

In this connection, our first object is to make the necessary adjustments in the incidence of 
the existing taxes. Take the Land Tax first. Our ultimate object is to cease taxing the 
uneconomic holdings in which our land is at present divided. To begin with, however, we 
think it necessary to introduce a graded tax on the larger agricultural incomes. Through a 
process of the expropriation of the actual cultivator, a consider- adle portion of the lands has 
passed into the hands of non-cultivating, rent-receiving, absentee landlords. Are their 
incomes, large or small, to be treated in respect of immunity from or reduction of taxation in 
the same way as the actual cultivator of the soil? Then there is a large class of incomes 
derived from alienated lands. These incomes are putting this province to an actual loss of 
nearly 70 lakhs of rupees. How are these incomes to be treated when we propose to tax the 
more well-to-do classes of our Khatedars? The views of the Honourable Members on every 
side of this House on question like these would be of immense use in the formulation of 
definite proposals by Government. Such resources as will become available by the adoption 
of policy of higher taxation on landed incomes which could bear the burdens should, we 
think, be largely utilised for making the burden of land tax easily bearable by the actual tillers 
of the soil and for making their lives better. Enquiries regarding the result of a graded tax on 
higher and equitably taxable agricultural incomes have already been set afoot. Similarly the 
other taxes from which we are at present deriving our revenues require to be carefully re-
examined and re-adjusted both in reference to their incidence as well as in reference to their 
effects on public interests. We are proceeding with this work as expeditiously as possible and 
Government have every hope that our definite conclusions could be announced to this House 
by the time the next budget is ready for submission to it. 
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I hope that nothing that I have said this evening will countenance the belief that 
Government are not ready to propose new taxes for financing schemes of social utility. Such 
an impression would, I may say, be far from the truth. Although taxation in this province is 
very high, it is clear to us that, most of this taxation is being borne by the poorer people in this 
province. The Land Tax, the Excise tax, the Stamps and Court Fees, the Taxes on public 
Conveyances, the Tax on country-grown tobacco-all these are being mostly paid by the 
poorer classes. The income-tax is the only tax paid by the rich and that at present is beyond 
the reach of the porovincial Government. Between the poorer classes who pay most of the 
provinciall taxes and the richer classes who pay the income-tax to the Central Government, 
there is a considerable body of people who ought to bear a portion of the financial 
responsibilities of their province. The wealthier classes whose contribution to the provincial 
Revenues is inadequate must also come forward to take their proper share in them. Hedged 
in as we are by numerous restrictions, it is easy task to devise taxes which will affect only the 
taxable untaxed. Though to-day I am not in a position to anticipate the decisions of the 
future, I may state, that we are exploring the possibilities of many proposals with a view to 
submit to this House, proposals which may provide the necessary funds for not only 
recouping ourselves from the loss which a policy of prohibition may involve, but will also 
enable us to undertake some expansion, though not all the expansion, that We desire in the 
many fields of Social Service in the Widest sense of the term.” 

 
Then, Sir he also made this observation; 
 
“There is one other direction in which Government’s activities must be extended for 

the purpose of augmenting its resources. There are many public utility services which are at 
present being utilsed for the benefit of a few at the cost of the community as a whole. There is 
no reason why the State should not nationalise these activilies and appropriate the profits for 
the good of the community as a whole. The supply of the Electricity, for instance to the public 
is carried on at present by private agencies under the protection which Government alone can 
give on behalf of the public. There is no valid reason why the profits of this public utility activity 
should not return to the pockets of the public as a whole through its accredited agency, the 
Government. Nothing has been hitherto done in this direction. Many other potential sources 
of income which could fairly be taken up by the Government remain unutilised or are allowed 
to be exploited for the benefit of a few. There is a large field, which we must explore, to which 
State activities could be extended, and Government will look forward with confidence to 
activities of this nature as possible resources of public benefit”. 

 
Is there anything of this in the new Budget speech which my Honourable friend has 

made? He has eaten up his very words : there is not even a passing allusion to any of the 
statements which he made in the course of his last Budget speech. I ask him this question. 
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Why has he eaten up his words? Who has compelled him to do it? (Honourable Members! 
“Vallabhbhai !” “ Shegaon!” ). There must be somebody behind. I will not go into that. But I 
do want to say one thing, and I want to say it with all the sincerety that I possess. My 
Honourable friend has been congratulated on, I think, the ground that there has been no new 
taxation. I for myself have the greatest condemnation for the Government for not coming 
forward with taxation. This Budget, therefore, I say, is a rich man’s Budget. It is not a poor 
man’s Budget. The Poor man wants more and more. The rich man can afford to be 
independnt of the Government. A rich man needs no school; he can keep a schoolmaster and 
give his son education upto B. A. or M. A. without sending him to school or college. A rich 
man needs no dispensary; he can call in a doctor, pay him Rs. 30/- and get himself, his wife 
and his children examined if suffering from any disease. It is the poor man who wants 
Government to come to his succour, it is the poor man that needs more service. No 
Government worthy of its name, no Government with any sincerity, can tell the poor classes 
that it eannot provide these amenities because it has not the courage to levy taxes. The 
sooner such Government abdicates the beter for all. 
 

Honourable Mr Morarji R. Desai–That is the rule. 
 

Dr. B. R. Ambedkar.– There is one other point ot which I should like to refer. I do not 
know how many Members of this House will agree with me in what I am saying, but I hold 
firmly to the view that the Government of India, no matter what the province is, will never do 
any good if they confine their attention to what in European Countries are merely called Social 
Services. I do maintain, and I state it emphatically, that one of the principal duties of this 
Government must be to tackle the problems of poverty. The Government must see that they 
do adopt ways and means whereby the National Income of this Province rises to some 
substantial level, whereby the majority of the people can live in amenities which rightly belong 
to all modern and civilised men. The system of Social Services which has so far prevailed in 
European Countries, whereby the Government gives what are called doles or unemployment 
benefits, maternity benefits, and so on presupposes one thing; it presupposes that a majority 
of the people are above want, are above the line poverty, and that it is only those few who, 
either by the vagaries of the economic system or by any misfortunate befalling them, fall 
below that line of poverty, that need assistance from the Government. It is, therefore, 
perfectly possible, perfectly justificable, for European Governments not to bother with 
problems of general economic uplift of the people as a Whole, But the problems with which 
we are faced in this country are of a totally different character. I have no hesitation in saying, 
and I do not suppose there is anybody in this House who would quarrel with me if I state it, 
that we are all a nation of beggars and cool lies. That is the description which one can give of 
all this man of people. Therefore, no government worthy of its name can sit silent and not 
take account of this grave problem. 
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Now, Sir, having regard to the Budget proposals which we have before us, is there 
anything to indicate that this Government is aware of this problem, that it does take 
coggisance of it, that after all, the one supreme aim must be to see that the National Income 
of this Country rises, that the National dividend rises. I do not see anything. There seems to 
be one idea which is prevalent all over and which really want to examine at this stage. The 
view is held by all that a large part of the poverty of the agriculturists arises out of what is 
called by heavy burden of land revenue.There fore, the view is held and I have no doubt that 
that is the view of the Finance Minister – that all that needs to be done in order that the 
people’s income may increase would be to repuce the burden of land revenue. Now, Sir, I 
may take the liberty of saying that nothing can be more fallacious than this view. That does 
not mean that I am opposed to the reduction of the land revenue. I am for it; I will insist upon 
it, because I say that this Government has really no right to take what are called the profits of 
agriculture, as distinguished from mere rent for the use of land. But let me examine for the 
moment the idea that seems to be prevailing and the idea on which this Government seems to 
be proceeding, namely, that all that need be done for the relief of the poverty of the general 
mass of the people is to remit the land revenue, to reduce it. Sir, let us examine and see what 
relief can be afforded by this process. The total land revenue which we collect is about 3-1/2 
(three and half) crores and the total population of this Province is something like 2 crores, 
very nearly. Now, assuming for the sake of argument, and I am assuming against myself, that 
this Goverment was generous enough and could afford to remit the whole of the land 
revenue, namely 3-1/2 crores, let us distribute this precious sum of 3-1/2 crores over the two 
crores of population. Now, on a rough calculation I find that the total addition to the income of 
one individual under these circumstances, would be 1 rupee and eight annas. That is the 
highest. Converting it into a monthly allowance I find that the addition that would be made to 
the income of each man would be of 2-1/2 annas. Now, I like to ask whether anybody would 
seriously contend that an addition of 2-1/2 annas, which would be the result of the remission 
of the whole of the land revenue, would increase over economic welfare in such a way that 
the problem of poverty would be abolished from our midst. Sir, the problem needs different 
remedies altogether different remedies. I do not want to go into that now., I have probably 
worried the House enough. But I do want to say that this is something which this Government 
does not seem to be aware of, and I do say that a Government which is not cognisant of this 
prolem, a Government which has not the ways and means of solving this problem, can bring 
no relief, can be a source of no happiness, to the people of this Province; and therefore, I will 
say, in conclusion, that this is a Budget which is a most disappointing budget, a budget 
which is designed to relieve the rich and to starve the millions, (Applause).” (Vol. III, Part I, 
feb – March 1938 pp. 168-79, 
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चणरत्र लेखकाचा अल्पपणरचय 

 
चप्ररत्रकार श्री. चा.ं भ. तथा आबा साहेब खैरमोडे याचंा जन्द्म पाचबड ता. खटाव, प्रज. सातारा, 

येथे १५ ज लै १९०४ मध्ये झाला. १९२९ मध्ये बी. ए. झाले. त्यानंी एम ए. व एल. एल. बी. च्या टमिंस 
भरल्या परंत  पप्ररके्षस बसू शकले नाहीत. त्याचें लेख व कप्रवता काही माप्रसक व वतगमानपते्र यातून १९२३ ते 
१९६४ च्या काळात प्रप्रसद्ध झाल्या. त्याचें हृदयंगम का्य ‘अमृतनाक’ (१९२९), बाबासाहेबाचं्या प स्तकाचें 
अन वाद ‘श द्र पूवीं कोर्ण होते? लहदू प्रस्त्रयाचंी उन्नती व अवनती (१९६१) हे प्रप्रसद्ध झाले य प्रनर्व्हगलसटी ऑफ 
ब स्कान् सन (अमेप्ररका) येथील तो रॉबटग, जे मसर याचंा 
 
‘Button, Button.....––– Great Tradition, Little Tradition Whoe, Traditioll?” 
 

या नावाखाली ॲन्द्थ्रापॉलॉप्रजकल क्वाटगली, ्हॉल्य म नं. ३० जानेवारी १९६६, लेख प्रप्रसद्ध झालेला 
आहे त्यातं त्यानंी ‘अमृतनाक’ या खंडका्याबद्दल गौरवपर उद् गार काढलेले आहेत श्री. आबासाहेब 
खैरमोडे यानी बाबासाहेबाचं्या चप्ररत्रावर प्रचंड साम ग्री गेल्या ३०–४० वषात जमा करुन चप्ररत्र्याचे अठरा 
खंड प्रलप्रहण्याचा संकल्प केला. १९५२ ते ६८ पयिंत ५ खंड प्रप्रसद्ध झाले. १९८३ ला खंड ८ वा प्रप्रसद्ध 
झाला. आता खंड ६ व ७ प्रप्रसद्ध होत आहेत. प ढील खंड लवकरच प्रप्रसद्ध होतील. प्रप्रसध्द झालेल्या चप्ररत्र 
खंडावरील काहंी अप्रभप्राय खंड १ (प्रद्व. आ.) व खंड ५ यात प्रदलेले आहेत यावरुन श्री. खैरमोडे याचं्या 
कतृगत्वाची आप्रर्ण अचूक व साधार प्रलहण्याच्या प्रवृत्तीची साक्ष पटते. आपल्या लेखन कायात ्यग्र 
असतानाचं काळाने त्याचं्यावर झडप घातली व हृदयप्रवकाराने १८ नो्हेंबर १९७१ ला त्याचंा अतं झाला. 
 


