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णनवेदन 

सिर्ोि वृत्तीचा आरण कचर्नशीि व्यक्तर्ित्वाचा ‘दरिर्रित्र’ 
 
हवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात आपल्या महाराष्ट्रात बह िन समािातून िी अनेक हवचारवतं मंडळी 

प ढे आिी त्यात रामचंद्र नारायि चव्हाि याचंा उल्लेख प्राम ख्याने करावा िागेि. प्रस्तावनेत डॉ. एस्. एस्. 
भोसिे यानंी ज्या “नागंरी” परंपरेचा उल्लखे केिा आहे, त्या नागंरी परंपरेतिे आहि हववकेशीि, शचतनशीि 
व्यस्क्तमत्व असिेिे रा. ना. चव्हाि यानंी सतत पन्नास वर् ेबह िनसमािाच्या शकवा ब्राह्मितेर समािाच्या 
ग िदोर्ाचंी मीमासंा करिारे िेखन सातत्याने केिे. बह िनसमािात त्या काळात हवद्याव्यासंग, हशक्षि, 
अभ्यास याचंी वानवाच होती. हशक्षिाच्या अभावामं ळे दाहरद्र्याची म ळे पक्की रुििेिी  अशा या समािात 
पहरवतवनाची पहाट व्हावी आहि एकरस समाि हनमाि व्हावा, या तळमळीने रा. ना. चव्हाि यानंी सातत्याने 
आपिी िेखिी हििविी. स दैवाने वाईमधीि वास्तव्यात दोन मोठ्या मािसाचंा सहवास त्यानंा िाभिा. 
त्यापैकी एक म्हििे महर्ी हवठ्ठि रामिी शशदे. द सरे म्हििे प्रकाडंपंहडत तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी. या 
उभयताचं्या पहरचयातून श्री. चव्हाि याचंी वैचाहरक भमूी पक्की िािी. महात्मा िोहतबा फ िे याचं्या िीवनाशी 
आहि हवचाराशंी त्याचें तादात्म्यच िािे होते. प्रस्तावनाकारानी म्हटल्याप्रमािे “सत्सगं आहि व्यासंग या 
बिस्थानावंर त्याचंी अतूट श्रद्धा होती.” “बह िन हहताय” ही त्याचं्या िेखनामागची एकमेव पे्ररिा होती. 
म्हिूनच त्यानंा “दहितहमत्र” ही साथव पदवी हमळािी. 

 
सतत पन्नास वर् ेरा. ना. चव्हाि यानंी हकती हवप ि आहि हवहवध हवर्यावंर मूिगामी शचतन करिारे 

िेखन केिे आहे हे पाहहिे म्हििे आश्चयव वाटते. त्याचं्या िेखनामागीि वृत्तीही समिंस, अनाग्रही 
स धारकाची. िेखनात काटेकोर शब्दरचना आहि समतोि वृत्ती. कोठेही अहभहनवशे वा आक्रस्ताळेपिाचा 
मागमूस नाही. बह िन समािाने अज्ञानाची अधंारी वाट सोडून ज्ञानाचा प्रकाशमय मागव धरिा पाहहिे, तीच 
खरी म क्ती, हे त्याचं्या हवचाराचे प्रम ख सूत्र. बह िन समािाच्या प्रबोधनाच्या इहतहासात त्याचें स्थान अढळ 
राहीि यात काही शकंा नाही. त्याचें हे वैचाहरक सहंचत आिच्या नवीन हपढीिा िाभाव ेयासाठी साहहत्य-
संस्कृती मंडळाने “पहरवतवनाची हक्षहतिे” या शीर्वकाने त्याचं्या हवहवध हवर्यावंरीि शचतन एकत्र केिे आहे. 
त्याचें संपादन करून डॉ. एस्. एस्. भोसिे यानंी या प स्तकास हवस्तृत आहि मूिग्राही प्रस्तावना हिहहिी 
आहे, त्याबद्दि मंडळ त्याचें आभारी आहे. 

 
हदनाकं द. िा. रििासदाि 

 अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कती मंडळ 
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सपंादकीय 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाचा, १९८३-८६ या कािावधीत मी सन्माननीय सदस्य होतो. 
सोबतीने, इतर काही मान्यवराबंरोबरच डॉ. मा. प. म ंगडकर, डॉ. सरोहिनी बाबर, ‘नवाकाळ’ कते हनळूभाऊ 
खाहडिकर, डॉ. गंगाधर पानताविे व डॉ. प्रभाकर माडें ही िािती मंडळी होती. 

 
या काळात, आम्ही मंडळासमोर सातत्याने काही समािाहभम ख प्रस्ताव हवचाराथव ठेविे. कै. पंढरीनाथ 
सीताराम पाटीिकृत फ िेचहरत्राचे प नम वद्रि, रािर्ी शाहू महारािाचं्या सटीक भार्िाचें प्रकाशन, ना. 
भास्करराव िाधव हिहखत “रामायिावर नवा प्रकाश”चे संपादन, मराठवाड्यातीि प्राचीन वाङ्मयाचे 
संकिन व संपादन, सत्यशोधकीय वाङ मयाचे संपादन व प्रकाशन अशा काही प्रस्तावात, “दहितहमत्र” रा. ना. 
चव्हाि याचं्या हनवडक वैचाहरक िेखाचंा एक संग्रह सपंाहदत करून घ्यावा व मंडळाने तो प्रकाहशत करावा 
अशी हवनंती करिाराही एक प्रस्ताव होता. 

 
इतर अनेक प्रस्तावापं्रमािेच या प्रस्तावाचे महत्व व िािून मंडळाने त्यास मंि री हदिी. संपादनाचे काम डॉ. एस्. 
एस्. भोसिे व डॉ. गंगाधर पानताविे यािंवर सोपहविे. 
 
त्यान सार “पहरवतवनाची हक्षहतिे” हा, रा. ना. चव्हाि याचं्या हनवडक वैचाहरक िेखाचंा संग्रह हसद्ध होत आहे. 

 
“पहरवतवनाची हक्षहतिे”च्या संपादनाचे काम मंडळाने डॉ. भोसिे व डॉ. पानताविे याचं्यावर सोपहविे होते. 
पि हनिवयानंतर, या ना त्या कारिाने सहा/साडेसहा वर् े हे काम रखडत/रेंगाळत राहहिे. दरम्यान, डॉ. 
पानताविे अन्य व्यापात ग ंतून पडल्याने “सदरचे काम मी पूिव कराव.े” असे त्यानंी सूहचत केिे. त्यान सार 
त्याचं्याशी व इतर अन्य मान्यवराशंी वळेोवळेी उपय क्त सूचनाचंी देवािघेवाि करीत िेखसगं्रहाची हसद्धता 
होत आहे. 
 
गेल्या पंचावन/साठ वर्ांच्या कािावधीत रा. ना. चव्हाि यानंी हवप ि वैचारीक वाङ मय हिहहिे. छोटीमोठी 
हनयतकाहिके, दैहनके, स्मरहिका/गौरव गं्रथ, िहान िहान प स्स्तका यामंधून रा. ना.ं नी भरपेट हिहहिे आहे. 
त्या साऱयाचा शोध घेऊन, त्यामधून वचेक हनवडून ते प्राहतहनहधक रूपात स संगतरीत्या माडंिे ही वळेखाऊ, 
कष्टाची आहि हिकीरीची गोष्ट होती. रा. ना. चव्हाि व मी उभयताचें स्नेही डॉ. हशवािीराव चव्हाि याचें या 
बाबतीतिे साहाय्य मोिाचे ठरिे. त्याम ळे अहधक खोिवर िाऊन रा. ना.ं च्या वाङ मयाचे आिोडन 
करण्यासाठी, वाचिेल्या ह्या वळेेचा उपयोग करिे मिा शक्य िािे. संबहधताशंी िािेल्या प्रत्यक्ष भेटीसाठी, 
वादहवमशव, पत्रव्यवहार आदींच्या ह्या संपादनातीि खािाख िा, संबहंधतानंी मिा उदारपिे हदिेल्या 
मोकहळकीचा भाग आहे. 

 
“पहरवतवनाची हक्षहतिे” मधीि िेखादी मिक राच्या सढळ वापरास, संपादनास व प्रकाशनास िेखक रा. ना. 
चव्हाि व संबहंधत यानंी आनंदाने परवानगी हदिी, रा. ना.ं नी ‘ओळख’ व ‘माझ्या िेखनामागची कळसूते्र’ ही 
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संपादकीये डोळ्याखंािून घािून त्यास संमती दशवहविी. त्याचं्या या सववस्पशी साहाय्याबद्दि त्याचें  ि मनात 
वागहविे आनंदाचे वाटते. 
 
“पहरवतवनाची हक्षहतिे” मधीि िेख रा. ना.ं च्या हनगरािीखािी म ळाबरह कूम पहरष्ट्कृत केिे आहेत. 
“पहरवतवनाची हक्षहतिे”ची बाधंिी करताना हमत्र मो. हन. ठोके संपाहदत “रा. ना. चव्हाि हनवडक वाङ मय” व 
श्री. शरचं्चद्र चव्हाि संकहित “रा. ना. चव्हाि : हवचार दशवन” या प स्तकाचंाही उपयोग िािा. त्याचंा मी 
आभारी आहे. 
 
तसेच मािे ज्येष्ठ स्नेही प्राचायव गिमि माळी, श्री. पन्नािाि स रािा, डॉ. वसतं स. िोशी व डॉ. श्रीपाि 
सबनीस याचं्याशी वारंवार केिेल्या चचा, प्रस्तावनेची आखिी करताना मिा उपय क्त ठरल्या.  िाचा हनदेश 
त्यानंा आवडिारा नाही म्हिनू तो करीत नाही. 
 
हचत्रकार श्री. मन्सूर शखे यानंी “पहरवतवनाची हक्षहतिे”चे वषे्टन व श्री. रा. ना. चव्हािाचें रेखाहचत्र काढून हदिे. 
त्याचंा  िहनदेश करतो. सूचींसाठी कष्ट उपसिेल्या स्नेही डॉ. चव्हाि व प्रा. वाळके याचें  ि शब्दातीत 
आहे. 
 
माझ्याप्रमािेच मंडळाचे तत्कािीन सन्माननीय अध्यक्ष डॉ. य. हद. फडके याचंा, “रा. ना. चव्हाि याचें िेखन” 
हा आस्थेचा हवर्य राहहल्याने त्यानंी वळेोवळेी हवचारिा केिी. अध्यक्षीय अहधकारात हमत्रत्वाच्या भावनेने 
प्रसंगी पत्राद्वारे दटाविीही हदिी. त्याचें, उपाध्यक्ष प्रा. रतनिाि सोनाग्रा, मंडळाचे सन्माननीय सदस्य व 
सहचव श्री. चदं्रकान्त वडे या सवांचे मनापासून आभार मानतो. 
 
सापं्रतचे मंडळाचे आदरिीय अध्यक्ष श्री. द. मा. हमरासदार यानंी रेंगाळिेिे हे काम नेटाने रेटिे हे नमूद करिे 
कतवव्य आहे. 
 
तसेच मंडळाचे मािी अध्यक्ष डॉ. स रेन्द्र बारशिगे, मािी उपाध्यक्ष डॉ. मा. प. मंग डकर आहि हनवृत्त सहचव श्री. 
सूयवकान्त देशम ख व कै. पंढरीनाथ पाटीि याचें आभार मानिे मी मािे कतवव्य समितो. 
 
औरंगाबाद  एस. एस. भोसिे 
२१ मे, १९९९ 
------------------ 
४, हशवनेरी अपाटवमेंट् स, 
िोकसेवा मंडळािवळ, 
खडकेश्वर, औरंगाबाद 
४३१००२ 
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॥ओळख॥  

“दरिर्रित्र” िा. ना. चव्हाण / शबदाांकन : सांपादक 
 
 
पिांपिा 
 
नािायण कृष्णाजी चव्हाण, हे रा. ना.ं चे हपताश्री. 
 
िन्म १३ माचव, १८८५ उडतरे (ता. वाई, हिल्हा सातारा) येथे आिोळी, सौ. हभकूबाई व श्री. कृष्ट्िा नरसू 
चव्हाि हे िनक माताहपता, त्याचें मूळ गाव वाई ताि क्यातीि नावचेी वाडी हे. 
 
उडतरे (ता. वाई, हि. सातारा) येथे काळेश्वराच्या मंहदरात त्याचें दत्तकहवधान िािे. 
 
दत्तक हपता श्री. गिपतराव राघोिीराव बाबर, बडोदे संस्थानात श्रीमतं िक्ष्मीबाई मल्हारराव गायकवाड 
याचं्याकडे िामदार खात्यात नोकरीस. रािीसाहेबाचं्या बरोबर शहद स्थानातीि बव्हंश तीथवके्षते्र पाहण्याची सधंी 
उपिब्ध. सववसाधारिपिे चागंिे हशक्षि प्राप्त. 
 
सातारा हिल्ह्यातीि सत्यशोधक चळवळीच्या कायात सहभाग, वाई येथीि चळवळीचे १९१९ पासून १९३३ 
अखेर नेतृत्व, प ढे वाई नगरपाहिकेच्या अध्यक्षपदी १ एहप्रि, १९२६ रोिी हनवड, म. गाधंींच्या स्वातंत्र्याच्या 
चळवळीस शक्य तेवढा हातभार. 
 
पे्रमळ स्वभाव, वृत्ती समािशीि, कतवव्याची भावना, िबाबदारीची िािीव; त्याम ळे वाई पंचक्रोशीत प्रहतहष्ठत 
सद् गहृस्थ म्हिून ख्याती. 
 
जन्ि आरण रशिण 
 
हशक्षिाची आवड, बह िनासबंंधी आस्था व सामाहिक कायाची परंपरा असिेल्या घराण्यात “दहितहमत्र” रा. 
ना. चव्हाि याचंा िन्म हदनाकं २९ ऑक्टोबर, १९१३ रोिी. आई सौ. यशोदाबाई व वडीि श्री. नारायिराव. 
प्राथहमक व माध्यहमक हशक्षि अन क्रमे नगरपाहिकेची प्राथहमक शाळा, वाई, द्रहवड हायस्कूि, वाई व श्री. 
हशवािी मराठा हायस्कूि, प िे येथे. हतथूनच १९३५ मध्ये म ंबई हवश्वहवद्याियाची महॅरक्य िेशन परीक्षा उत्तीिव. 
 
सांस्काि 
 
प ण्यातीि हशक्षिासाठीच्या वास्तव्यात, प ण्याच्या बह स्पशी व्यस्क्तमत्व वाचे संस्कार रा. ना.ं च्या मनावर िािे. 
या फायद्याबरोबरीने अहधक मोिाचा फायदा म्हििे महर्ी हवठ्ठि रामिी शशदे याचंी ओळखदेख िािी. ये-िा 
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वाढिी. वाचनाची गोडी द िाविी. िेखनाची  इच्छा बळाविी. त्यावळेी म ंबईतून प्राथवना समािाचे “स बोध 
पहत्रका” हे हनयतकाहिक प्रकाहशत होई. समािाचे ते म खपत्र होते. त्यामध्ये रा. ना.ं नी “ब्राह्मधमव व 
बह िनसमाि” हा िेख हिहहिा. १९३६ सािी. रा. ना.ं चे अक्षराचं्या राज्यातीि हे पहहिे पदापवि. 
 
रा. ना.ं ना प ढीि हशक्षि घेण्याची इच्छा होती, पि पहरस्स्थती प्रहतकूि पडिी. प ण्याच्या सर परश रामभाऊ 
कॉिेिातून त्यानंी एफ . वाय. ची परीक्षा उत्तीिव केिी, आहि घरच्या आर्थथक/प्रापंहचक अडचिीम ळे त्यानंा 
हशक्षिाकडे पाठ हफरवावी िागिी. 
 
वाटचाि 
 
पहरस्स्थतीवर उपाय म्हिून प िे नगरपाहिकेच्या प्राथहमक शाळेत रा. ना.ं नी हशक्षकाची नोकरी पत्करिी. प ढे 
नाहसक हिल्ह्यातीि नगरपाहिकेचा “हाऊस टॅक्स किेक्शन” हवभाग, द सऱया महाय द्धानंतर (१९३९) 
देवळािी (साऊथ) येथे हनघािेिे हर-एन्फोर्समेंट सेंटर, ठािे हिल्ह्यातीि अबंरनाथ येथीि ‘बॉम्बे सेि 
फॅक्टरी’ व शवेटी सातारा हिल्हा िोकि बोडव येथे रा. ना.ं ची नोकरी िािी. हिल्हा िोकि बोडात दीड 
तपाहून अहधक नोकरी केिी. रा. ना. ना हतथे स्स्थरता व स्वास््य हमळािे. वाचन-िेखनािा गती आिी. प ढे 
िाऊन त्याचंा तो सततचा ध्यासच बनिा. 
 
१९३७ मध्ये रा. ना.ं चा हववाह िािा. हचपळूिच्या माधवराव बळवतं डागें याचं्या कन्या इहंदरा याचं्याशी. वाई 
येथीि ब्राह्मो समािात हववाह संपन्न िािा. या हववाहाची वैहशष्ट्ये तीन : १. त्याचे पौरोहहत्य “स बोधपहत्रके”चे 
संपादक श्री. दा. गो. वैद्य यानंी केिे. २. नवपहरहित वध -वराचं्या गृहप्रवशे हवधीसाठी कमववीर हव. रा. शशदे 
यानंी उपासना चािहविी. तर ३. वडीि नारायिराव यानंी मंगि हववाहाच्या आनंदाहप्रत्यथव िातधमवपंथ भेद न 
मानता पंचक्रोशीतल्या सवांना सहभोिन हदिे. 
 
परंपरेनेच िोकसेवची दीक्षा हमळािेिे, िोडीिा गं्रथसंपत्तीशी साहचयव आहि िेखनाची आवड, त्याम ळे 
संस्था/व्यक्ती/चळवळ याचं्याशी रा. ना.ं चा सतत संपकव  राहहिा. वाईचे हशवािी वाचनािय, ब्राह्मो समािाची 
वाई शाखा, वाई वसंत व्याख्यानमािा, महाराष्ट्र साहहत्य पहरर्द/वाई शाखा, िो. हटळक स्मारक ससं्था अशा 
िहानमोठ्या ससं्थामंध्ये रा. ना. सहक्रय कायवकते राहहिे. समिंस दृष्टी, साभंाळून घेण्याची वृत्ती, हवधायक 
कामाकडे ओढा व रचनात्मक बाधंिीची इच्छा अशा अनेकहवध ग िानंी रा. ना.ं ची, पडेि त्या छोयामोठ्या 
कामातीि सहक्रयता मंहडत िािेिी आहे. 
 
रा. ना.ं ना कमववीर हवठ्ठि रामिी शशदे व तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी याचंा िाभिेिा सहवास मोिाचा 
ठरिा. त्याम ळे िेखन-वाचन-शचतनाच्या अंगाने, वैचाहरकता गाढ बनिी आहि िीवनािा समदृ्धता िाभिी. 
रा. ना.ं नी या समदृ्धतेचे मोि शब्दाहंकत करताना प्रा. मो. हन. ठोके संपाहदत “रा. ना. चव्हाि हनवडक 
वाङ् मय” मधीि “मी आहि मािे िेखन” मध्ये म्हटिे आहे : 
 



 
अनुक्रमणिका 

“कर्मवीर शिंदे वाई येथे ब्राह्मो सर्ाजाच्या कायानिनर्त्त येऊ-जाऊ लागल्यािंतर सहवास लाभ ूलागला. तयािंी 
अस्पृश्यता निवारण्यासाठी व नियाचंी उन्नती व्हावी, यादृष्टीिे वाई व वाई तालुका येथे उदारधर्ाचा प्रसार 
केला. हा काळ सि १९३३ व १९३७ पयंतचा होता. शिंदे यािंी अिेक नर्त्ािंा येथे बोलाविू तयाचंी व्याख्यािे 
प्रवचिे करनवली...तीि-चार वर्ष े कर्मवीर शिंदे याचं्यािंी, तयाचं्या घरीदारी तयाचंा सहवास प्राप्त झाला. 
तयाचं्यारु्ळे र्ाझा पुणे व रंु्बई येथील प्राथमिा सर्ाजािंी जवळचा संबधं जोडला गेला. धर्मर्ताबद्दल सवांचे 
एकर्त व र्ान्यता नर्ळणे अिंक्य असले तरी या सवम र्ंडळींचा तयाग, निष्ठा व कळकळ याचंा ठसा र्ाझ्यावर 
उर्टला” 
 
तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी याचं्या सहवासाम ळे मनोहवकास व ज्ञानहवकास होण्यास कशी मदत िािी 
त्यासंबधंी रा. ना. सागंतात : 
 
“र्ी १०-११ वर्ष ेनिंक्षण व िोकरीच्या निनर्त्तािे बाहेर काढल्यािंतर १९४५-४६ साली वाई येथे आलो. वाई येथे 
या वळेेस “चले जाव चळवळ” व भनूर्गताचंी चळवळ चालू होती. तकम तीथम या काळात र्ािवने्र रॉय याचं्या 
रॅनडकल पक्षाचे प्रवक्ते व तयाचं्या िवर्ािवतावादी नवचाराकडे आकृष्ट झालेले होते. ब्राह्मो सर्ाजात 
र्ािवतावाद असल्यारु्ळे पं. लक्ष्र्णिंािी जोिंी तयाचं्याकडे सहािुभतूीिे पाहात. तयािंा र्हातर्ा जोतीबा फुले 
याचं्यातही िवर्ािवतावादाला जवळ असणारा र्ािवतावाद आढळला. आठ-दहा वर्ष े तयाचंा व र्ाझा संबंध 
वधमर्ाि रानहला. र्ाझ्याजवळ जोतीराव फुलेकृत “गुलार्नगरी”, “इिंारा” व “सावमजनिक सतयधर्म” ही 
पुस्तके होती. पण तयाचं्या तळािंी असणारी नवचारसरणी ज्ञात होणे कठीण पडे. प्राथमिा सर्ाजाच्या सहवासािे 
र्ी तयाचं्याकडे एकेश्वरीवादाच्या दृनष्टकोणातूि पाही... 
र्. फुले याचंी दुसरी बाजू वाचकापंुढे यावी म्हणूि तकम तीथांच्या र्ागे नचकाटीिे लागिू “ज्योनत निबधं” नलहूि 
“जेथे-र्ोरे” याचं्या उपस्स्थतीत या पुस्तकाचा सर्ारंभ झाला. हे पुस्तक “नवठ्ठल रार्जी शिंदे याचं्या स्र्ृतीस” 
अपमण केल्यारु्ळे तयाचें एक आद्य वाङ्र्यीि स्र्ारक झाले. ह्या निबंधात तकम तीथांिी नचपळूणकरािंा पूणम साफ 
केले आहे. िंतर तकम तीथांिा “बहुजि सर्ाजाचा इनतहास” नलनहण्याची इच्छा झाली. तयासाठी अिेक साधिे 
जर्नवली. सुर्ारे दोििं ेपेजीस नलखाणही झाले. तकम तीथांच्या बरोबर हे जे सवम नलखाण झाले आनण तयावळेी 
जी उदंड चचा झाली, तयारु्ळे र्ाझे एकूण गेल्या िंतकातील प्रबोधिाचे ज्ञाि नवकास पावले. हा काळ सि 
१९५४-५५ पयंतचा होता.” 
 
रा. ना. चव्हाि यानंी महर्ीं-तकव तीथादी महोदयाचंा सहवास तटस्थतेने भोगिा, आहि प्रसंग पडेि तेव्हा 
हततक्याच अहतनम्रपिे तो अहभव्यक्तही केिा. 
 
िवळिवळ पाच तपे रा. ना. चव्हाि याचें िेखन चािू राहहिे. िेखन प्राम ख्याने वैचाहरक स्वरूपाचे असिे 
तरी त्यामधीि हवर्याचें वैहवध्य िक्षिीय आहे. महाराष्ट्रातीि सामाहिक चळवळी, प्रबोधनाच्या हदशा, म. 
िोतीबा फ िे/रािर्ी शाहू/कमववीर हव. रा. शशदे आहि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महामानव, त्याचें हवचार, 
उपक्रम, कायव व पहरिाम हे त्याचं्या शचतनाचे हवशरे् हवर्य हदसतात. मात्र त्यावगेळ्या व्यक्ती/हवचार वा कायव 
त्यानंा वज्यव नाही. त्याचंाही परामशव ते हततक्याच आस्थेवाईकपिाने घेताना आढळतात. त्यातिी मनस्वी उदार 
दृष्टी व मनमोकळेपिा िोभावनू टाकतो. त्यान र्गंाने महाराष्ट्रातीि एकोहिसाव े शतक, आध हनक 



 
अनुक्रमणिका 

समािक्रातंीचे िनक, धमांतराची समस्या, सत्यशोधक समिा, दहित समाि, त्याचें प्रश्न, म स्स्िम 
सत्यशोधक मंडळ, त्यामधल्या िागतृीचे स्वरूप, िोकशाहीचे आधार, भारतीय सहंवधानाचा गाभा, मराठा 
नेतृत्व, श.े का. पक्ष, आर. एस्. एस्., दहित चळवळ व साहहत्य अशा हवहवध हवर्यावंर रा. ना.ंचे शचतन आहे. 
त्यानंी ते नेहमीच संयत शिैीत माडंिे आहे. हवनोबानंी म्हटल्याप्रमािे एतहद्वर्यक रा. ना.ंच्या अनाग्रहातही 
आग्रह आहे. महाराष्ट्रातीि छोटी मोठी वृत्तपते्र/हनयतकाहिके, चचासते्र/पहरसंवाद यामधून त्यानंी 
हिहहिेल्या/वाचिेल्या अशा िेखाचंी/हनबधंाचंी संख्या हकमान १००० च्या घरात िाईि. “वाचकाचंा 
पत्रव्यवहार”मधीि पत्र आहि “कृष्ट्िराव भािेकर समग्र वाङ्मय” (सीताराम रायकर), “केशवराव िेधे” (य. 
हद. फडके), ‘नॉनब्रहॅह्मन म व्हमेंट इन् सदनव इंहडया” (डॉ. के. के. काविेकर) शकवा “अस्ग्नफ िे : साहवत्रीबाई 
फ िे याचंी कहवता” यासारख्या मान्यवराचं्या मौहिक गं्रथाचंी हततकीच व्यासंगपूिव परीक्षिे, अशी संपत्ती, 
गितीसाठी वगेळीच धरावी िागते. यासबंंधात मोिदाद करायचा प्रयत्न केिा तेव्हा ख द्द रा. ना.ंनीच “असा 
काही मेळ िमहविे कठीि आहे”, अशा स्वाभाहवक नम्रतेने असमथवता प्रकट केिी. रा. ना.ंचा हा सववस्पशी 
प्रािंळपिा त्याचं्या उभ्या िेखनाची सधनता वर्थधष्ट्ि  करतो. 
 
एवचं, िेखन-वाचन-शचतनाच्या द्वारे सववसाधारि िनतेच्या अडचिी माडंता आल्या, मनोगत माडंता आिे, 
थोरा-मोठ्याचं्या गं्रथाचं्या/तत्व वज्ञानाच्या तळाशी असिारी हवचारसरिी हिज्ञासूसह सववसामान्यानंा ज्ञात करून 
देता आिी, त्याम ळे थोडीफार िोकसेवा घडिी याचा रा. ना.ंना हवशरे् आनंद व समाधान वाटे. 
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माझ्या लेखनामागची कळसूते्र 

िा. ना. चव्हाण / शबदाांकन : सांपादक 
 
....... गेल्या पन्नास-पंचावन वर्ांच्या काळात रा. ना. चव्हाि यानंी हवप ि हिहहिे. आिही, ऐंशीव्या वर्ातीि 
पदापविातही रा. ना.ंचा उत्साह चढता-वाढता आहे. 
 
....... आपल्या िेखनासंबधंी रा. ना.ंनी प्रसंगपरत्व े कमी-अहधक हिहहिे आहे : िेखनामागच्या पे्ररिा, 
िेखनाचे स्वरूप, तसे ते असण्यामागीि कारिे, िेखनाशी हनगहडत ग ि-दोर्ाचें धावते हदग्दशवन अशा, अनेक 
बाबींचा त्यामध्ये समावशे होतो. हनमवळ वृत्तीच्या रा. ना.ंनी समािशीि ताटस््याने हे साहंगतिे आहे. त्यात 
कमािीचा पारदशीपिा आढळतो. त्यामधीि “सत्य” हनष्ठेचा ध्यास सतत प्रभावी आहे. मनावर तो गहहरे 
संस्कार करून िातो. 
 
....... प्रस्त त िेखकाशी रा. ना.ंच्या अशा वारंवार चचा िाल्या. वाद-हवरोध रंगिे. गेिी हकमान १८ वर् े
प्रस्त त िेखकाचा रा. ना.ंशी सतत चचाहवहनमय होत आिा आहे. 
 
....... या सवांमधून रा. ना.ंची िेखनामागची कळसूते्र समोर येतात. त्याचंी समग्र भहूमका समोर येते. ती 
संकहित रूपाने, रा. ना.ंच्याच शब्दात हटपिीसह निरेखािून घाििे इष्ट ठरेि. 
 
श्री. रा. ना. चव्हाि सागंतात : 
 

“आपला सर्ाज, संस्कृती व धर्म याचंा स्वभाव सवमसार्ान्येकरूि परंपरावादी आहे. 
वाडवनडलार्जजत चालीरीतीप्रर्ाणे लोकसर्ाज चालतो. धर्मिंािापेक्षा रूढी बलवाि व घट्ट 
असतात. गावगाड्यातील जीवि जास्ती सिातिी असते. कालगतीप्रर्ाणे पनरवतमि सवमत् होते, 
पण ते र्ंद असते. सर्ाजात व नविंरे्षतः खेड्यापाड्यात, घरीदारी व्यस्क्तस्वातंत्र्य असतेच असे 
िव्हे. “र्हाजिो येि गतः स पंथः” म्हणजे जास्तीत जास्त लोक जसे वागतात. तयाप्रर्ाणे वागाव े
लागते. “सतय असतयािंी र्ि केले ग्वाही। र्ानियले िाही बहुर्ता” असे धैयम फारच थोडे 
दाखनवतात व ह्याचें नवचार व कृती बहुलोक-सर्ाजात पनरवतमि होण्यास कारणीभतू होत 
असते.” 

 
परंपरावादी, सनातन समािात मंदपिे पहरवतवन होत असते. कािगतीप्रमािे ते होते. तसेच ते थोर थोर 
स धारक/व्यक्तींच्या िीवनातीि तत्व वज्ञानान सारही होते. हे नेहमी दोन्ही प्रहक्रयाचं्याद्वारा घडते. त्यासाठी 
त्याचंी हवभहूतपूिा, नेतृत्वाची पूिा शकवा स्त ती अगर गौरव करीत राहण्याची गरि नसते. हवचाराचंा परामशव 
घेऊन त्यासाठी सतत चचा व ऊहापोह करीत राहण्याची हनकड मात्र असते. केिा िािारा असा हवचारप्रपंच 
पूिव नसतो. तशा भ्रामक समि तीत राहिे िाभदायक नसते. रा. ना. चव्हािाचंी ही धारिा आहे. 
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भारतीय समाि िाहतव्यवस्थाबद्ध आहे. त्याम ळे केवळ स्विातीतीि थोराचंा अहंकर बाळगून, गौरवासाठी 
त्याचें दैवतीकरि केिे िाते. असे दैवतीकरि करण्यातच थोराचें थोरपि “दडिेिे” आहे आहि पहहल्यादंा 
आपिच ते उिगडून दाखवत आहोत, अशी अहंता हचहकत्सक मूल्यमापनािा मूठमाती देते. परामशव मग शबि 
बनतो. मूल्यमापनातीि िळिळीतपि हटकून राहिे केव्हाही इष्टच. म्हिून एखाद्या संस्थापकािा व नेत्यािा 
सववस्वी प्रमाि मानून मूल्यमापनाचा सारीपाट पसरण्याम ळे हनष्ट्कर्ाचा दशवनशबदू नको त्या िागी स्स्थर होतो. 
असामान्य मािसाचें पायही शवेटी मातीचेच असतात. प्रयत्न करूनच थोर मािसे असामान्य िािेिी असतात. 
म्हिून त्यानंा ईश्वरी शकवा दैवी मानण्याचे हबिकूि कारि नाही. सववच असामान्य मािसानंा देश-काळ-
वतवमानाच्या मयादा असतात. म्हिून मागीि-प ढीिाचा हवचार करून, संदभव वचेून, मयादासंह साम्याचा 
शोध घेण्याची गरि असते, अशी धारिा प्रकट करताना रा. ना. सागंतात :  
 

“केवढीही थोर एकच व्यक्ती सवम काळािंा सवमथा र्ागमदिंमि करू िंकत िाही. म्हणिू असार्ान्य 
सर्जल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचे नवचार, गं्रथ व कृती (कायम) तपासले पानहजे. ही जी प्रनिया असते, 
ती म्हणजे बुनिवाद होय.” 

 
अनेक मागांनी हा ब हद्धवाद आपल्या परीने आपि िोपासिा कसा त्याचे हववचेन रा. ना.ंनी केिे आहे. 
स्वतःसह इतराचं्या िािविाऱया हथटेपिाची कठोर समीक्षा करण्याची हनभवय हनमवमता तसेच 
मतहवशरे्ाहभमानाच्या पिीकडे िाण्याची भहूमका असावी िागते. येरागबाळािा ते िमिारे नाही. रा. ना.ंची ही 
दृष्टी सृष्टी आहे. ती त्याचं्या हववचेनात प्रकट िािी आहे. ब हद्धवादाच्या ह्या िक्षिाबंाबत रा. ना. सागंतात : 

 
“आतर्परीक्षणाची, आतर्टीकेची गरज सवमत् असतेच. राष्ट्रीय संदभात सवमस्वी इंग्रजाला 
जबाबदार धरणे आनण सार्ानजक-धार्जर्क बाबतीत दनलतािंी व ब्राह्मणेतरािंी ब्राह्मणीधर्म व 
ब्राह्मण सर्ाज यािंा सवमथा कारण र्ािणे, ही सवम प्रथा स्वातंत्र्यात तपासली पानहजे. यासाठी र्ी 
तटस्थ झालो. र्ी कोणतयाही पक्षाचा िव्हतो व िाही. प्राथमिा सर्ाजात र्ूतीपूजा / नवभतूीपूजा, 
कोणतयाही गं्रथाचें सवमप्रार्ाण्य िसते. गं्रथ हे र्िुष्ट्यकृत र्ािले जातात. यारु्ळे बुनिवादाची वाट 
र्ोकळी होते. हीच तत्त्व े र्. फुल्याचं्या पुस्तकातूंि िंोधान्ती सापडतात. या दृष्टीचा र्ी 
जोडप्रचारक बिलो.” 

 
रा. ना. चव्हाि हे इहवादी. त्यादृष्टीने त्यानंी सतत तळमळीने “सत्या”चा “प्रचार” केिा. 
 
तसा तो करताना, रा. ना. चव्हाि महर्ी हवठ्ठि रामिी शशदे याचं्या सपंकात आिे. काही वर् े ते त्याचं्या 
िीवनात वावरिे. त्याचे गडद-गहन संस्कार त्याचं्या मनीमानसी म रिे. हवचारदृष्टी-धारिा अशा सववच अंगाचंा 
संस्कार होता. त्याचे  ि रा. ना.ंनी अखंडपिे साभंाळिे, हवनम्रपिे िोिाविे. रा. ना.ंच्या ठायीची कृतज्ञता 
द र्थमळ म्हटिी पाहहिे. स्वतःच्या िेखनावर महर्ी शशदे याचं्या िेखनाची ध्येयधोरिे आहि छाया कशी पडिी 
आहे ते सागंताना रा. ना. सागंतात : 
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“िंाळा-कॉलेजात जे निंकावयास नर्ळाले िाही, ते गुरुवयम आण्णासाहेबाचं्या जवळ नर्ळाले. शिंदे 
र्ोठे धर्मज्ञ, भार्षािंािज्ञ व सर्ाजिंािज्ञ होते. तुलिातर्क व सर्न्वयक अभ्यासाची तयाचंी पित 
र्ाझ्या अल्पकुवतीप्रर्ाणे वाढवीतच गेलो. ..... शिंदे पोथीबंदवादी शकवा सापं्रदानयक िव्हते. 
तयाचं्यात पक्षीयता िव्हती. र्ी तयाचंी ध्येयधोरणे निंकलो. र्हर्षी शिंदे सि १९४४ साली वारले. 
तयाचें कायम यथािंक्ती पुढे चालनवणे कतमव्याचे वाटले. म्हणूि काही थोडेफार कायम करीत आलो 
आहे.” 

 
एकदा तर, “तू माझ्यापेक्षा चागंिे हिहहतोस।” अशी कमववीर शशद्यानंी शाबासकी हदिी आहि प ढे िाऊन “तू 
बह िनसमािाच्या बािूने हिहीत िा।” असा आदेशच हदिा, त्याप्रमािे आपल्याकडून आिवर थोडीफार 
िोकसेवा घडिी असे रा. ना.ंनी म्हटिे आहे. आदेशातीि िक्षिा समिावनू देताना, 
 

“येथे बहुजि सर्ाज म्हणजे कोणी एक बहुसंख्य र्राठा सर्ाज असा अथम िव्हता. नवठ्ठल 
रार्जींिी सि १९१७ साली “बहुजि पक्ष” स्थापि केला होता. या पक्षाला तयािंी वगीय तत्त्वज्ञाि 
नदले होते.” 

 
“शशदे पोथीबंदवादी शकवा सापं्रदाहयक नव्हते. त्याचं्यात पक्षीयता नव्हती.” असे रा. ना.ंनी अन्वथवक भाष्ट्य केिे 
असून आपल्या िेखन-हवचारात, त्यानंी ते िािाळूच्या दक्षतेने काटेकोरपिे साभंाळिे, त्यािा बाधा पोहोचेि 
असे, हातून काहीही घडू हदिे नाही. रा. ना.ंची ही अन करिीय समन्वयकता िक्षिीय आहे. 
 
तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी याचंा सहवासही प्रबोधनाचे ज्ञान हवकहसत होण्याच्या कामी उपय क्त ठरिा. या 
थोरामोठ्याबंरोबरच आध्यास्त्मक गं्रथाचंी आवड असिेिे वडीि, मामा बाब राव रघ नाथराव शशदे, स्नेही 
बाळकृष्ट्ि सामक, पा.ं मा. येविे इत्यादींचे ससं्कार व ग्रहि यानंी मनाची घडि बनहविी. १९२० नंतरची 
राष्ट्रीय िागतृी, वाईतीि सत्यशोधक चळवळीची िाट, अस्पशृ्यता हनवारि कायातीि हतची सहक्रयता, 
सत्यशोधक ब्राह्मिेतर पहरर्दा, सत्यशोधक समािाचे कायवकते, “तेि”कार हदनकरराव िवळकर, बाब राव 
यादव, केशवराव बागडे याचंी वाई व पहरसरातीि व्याख्याने ऐकण्याची हमळािेिी संधी, म. गाधंी आदींची 
स्वातंत्र्याची राष्ट्रीय चळवळ, वाईच्या द्रहवड हायस्कूिमधीि हस्तहिहखत माहसके चािहवण्याच्या परंपरेने 
िोपासिेिी िेखनवृत्ती, प्राथवना समािाच्या “स बोध पहत्रके”तीि (व इतर हनयतकाहिकातंीि) म क्त वाव, 
संय क्त महाराष्ट्र चळवळीची तीव्रता अशी अनेकहवध घटनाप्रसंगानंी भरिेिी ऐहतहाहसक पाश्ववभमूीही 
िेखनाची आवड उत्पन्न होण्यास व वाढहवण्यास कारि ठरिी. पूरकही अनेक बाबी होत्या. रा. ना. चव्हाि 
यानंी याची वळेोवळेी नोंद करून ठेविी आहे. ते सागंतात : 
 

“लेखिाची आवड वाचि, निरीक्षण व शचति याचं्यायोगे निर्ाण होत असते व संस्कारही जरुरीचे 
ठरतात.......” िर्ािे र्ग “िंालेय िनर्क पुस्तकानंिंवाय इतर वाचिाची र्ला आवड निर्ाण 
होऊि पुढील निंक्षणातूि व सवमच जीविाच्या काळात वधमर्ािच होत रानहली.” 
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िेखन-वाचनाच्या आवडीने आपि कसे “वडेे” िािो होतो त्याचे रा. ना.ंनी त काराम, म. फ िे याचं्या 
संदभातीि एक उदाहरिच प ढे ठेविे आहे. रा. ना. सागंतात : 

“पुढे तुकारार्ाची गाथा र्ी दररोज वाच ूलागलो. सि १९३३ साली प्राथमिा सर्ाजाकडे आकृष्ट 
होण्यास तुकारार् कारण झाला. ततपूवी १९२६-२७ साली वऱ्हाडर्धील प्रनसि पुढारी कै. 
आिंदस्वार्ी, पंढरीिाथ पाटील (फुलेचनरत्ाचे लेखक) आर्चे घरी आले होते. तयाचं्याकडूि र्. 
फुले चनरत्ाच्या प्रती वाईतील कायमकतयांिा प्राप्त झाल्या. जोतीराव फुले याचें हे चनरत् र्ी 
वारंवार वाचूि उत्तरोत्तर र्ी तयाचं्यािंी तादातम्य पावलो. तुकारार् र्हाराजार्ध्येही सतयिंोधकी 
नवचार व वाग्बाण आहेत याचीही जाणीव होतीच. कै. तातयासाहेब केळकर याचं्या नटळक-
चनरत्ातील पनहल्या खंडार्धील फुले याचं्यासबंंधीची र्ानहती वाचण्यात आली आनण सतयता 
पडताळण्यास र्दत झाली. चौदा-पंधरा वर्षांपासूि जो र्ी “फुले वडेा” झालो, तो कायर्चाच! र्ी 
आजपयमन्त र्. फुले व सतयिंोधक चळवळ यावर नलहीत आहे, बोलत आहे, आनण यात र्ला 
आिंद वाटतो.” 

 
रा. ना. चव्हाि यानंा होिारा हा आनंद इतका असीम आहे की, तो ते : 

 
“केव्हा केव्हा वाटते की, र्. फुले नवद्यर्ाि असतािा र्ाझा पूवमजन्र् तयावळेचा तर िाही िा! 
र्ागील जन्र्ात र्ी फुले याचं्या जवळचा तरी असावा.” 

 
अशा भावस्पशी शब्दात व्यक्त करतात. 
 
या क्रमाने रा. ना.ंच्या व्यस्क्तमत्व वाची घडि िािी आहि हवचाराचंी मसू बनिी. अखंड असे एक वैचाहरक 
िीवन ते िगिे. क ठिाही हवर्य त्यानंी वज्यव मानिा नाही. दृष्टी आहि कायव इहवादी असल्याने सामाहिक 
शकवा रािकीय हवर्य कधी वगळिे नाहीत. रा. ना. हिहहतात : 

 
“उत्तरोत्तर सापं्रदानयक प्रचाराच्या बाहेर पडलो… िंतेकरी-कार्करी-र्जूर या नवर्षयावर 
पक्षीयतेला ओलाडूंि नलनहले. बहुजिाचं्या नहतासाठी नलनहले. सते्तच्या व निवडणुकीच्या 
राजकारणात रस िव्हता.” 

 
त्याम ळे हनम वक्त मनाने, मनसोक्त हिहहिे. हचहकत्सक व तटस्थ वृत्तीने हिहहिे; हनगवीपिे हिहहिे; अशी रा. 
ना.ंची धारिा आहे. व्यासंग, समतोि आहि मूल्यहववके हा तर रा. ना.ंच्या उभ्या िेखनाचा गाभाच राहहिा. 
“बह िनाचं्या हहतासाठी हिहहिे” असे रा. ना.ंनी म्हटिे आहे. यामधीि “बह िन” म्हििे “बह िन समाि” 
अतएव संख्येने मोठा असा “मराठा समाि” नव्हे. रा. ना.ंना असा समाि अहभपे्रत नाही, हे सूयवप्रकाशाइतके 
िगिगीत आहे. रा. ना.ंसारख्या म. फ ल्याचं्या सच्च्या सत्यशोधक “दहितहमत्रा”िा असा प्रदेश आखडून 
टाकिारा वाटतो. एवढा संक हचत अथव त्यानंा मानविारा नाही. िातधमवपंथभेदातीत दहित, उपेहक्षत, 
काळंििेिा, वहंचत असा “शूद्राहतशूद्र” रा. ना.ंच्या या हवचारकके्षत सामावतो. त्यादृष्टीने 
“बह िनबह हहतवाद” या मंत्राची हशवरात्र रा. ना. िागव ूइस्च्छतात. 
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रा. ना. चव्हाि यानंी गेिी िवळिवळ पाच तपे हिहहिे, अहोरात्र अक्षराचें अस्ग्नहोत्र घातिे, त्यामागीि 
हनतळ भहूमका रा. ना.ंनी, अहंतेचा एवढाही डौि न हमरहवता नेटकेपिाने माडंिी आहे. रा. ना. सागंतात : 

 
“राष्ट्र एकनजिसी होण्यास निरनिराळ्या सर्ाजातील सासं्कृनतक व आर्जथक दऱ्या भरूि आल्या 
पानहजेत. तयाचं्यात केवळ संघर्षम पेटविू उपयोगी िाही. र्ागास व अनतर्ागास जे आहेत तयािंी 
व्यस्क्तिंः आनण सर्ाजिंः स्वोन्नती केली पानहजे. पुढे जे जातात, ते तयाचं्या गुणारुं्ळेही जातात व 
पुढे पात्तेिे असतात. ही दृष्टी र्ाझ्यापढेु होती..  …. कोणतयाही चळवळीला व जागृतीला िीट 
वळण लागाव े यासाठी नवचारवतंािंी प्रयति करणे तयाचें कतमव्य आहे. सतय िंोधतो तोच 
सतयिंोधक. गेली पन्नास वर्ष ेर्ी नवचारपूवमक अक्षर व िंब्द वापरले. सानहस्तयक म्हणविू घ्याव े
यासाठी हा प्रवास िव्हता व िाही. पोटासाठी तर रु्ळीच िव्हता. जिता-जिादमिाची िम्रपणे 
यथािंक्ती सेवा करणे हा र्ूलभतू उदे्दिं होता.” 

 
हवशरे्तः िेखनमागे समािप्रबोधनाच्या ज्योतीत भर घािण्याचे सातत्य ठेविे ते या मूिभतू उहद्दष्टाच्या 
पूतींसाठी आहि यथाशक्ती प ढेही ते तसे ठेवाव े िागेि असे रा. ना. चव्हाि मानतात. त्याची कारिेही ते 
हततक्याच तत्परतेने नोंदहवतात. रा. ना.ंची नोंद अशी आहे : 

 
“स्वातंत्र्य आल्यावर नवकास झाला िाही असे िाही पण व्हावा नततका सावमजनिक र्िोनवकास 
झालेला िाही. उलट र्ागील प्रबोधि म्लाि होत चालली आहेत. भारत पुन्हा र्ागील िंतकात 
पुच्छप्रगती करण्याची िंक्यता वाढली आहे. निंकल्या-सवरलेल्या िी-पुरुर्षातं देखील अंधश्रिा 
बळावत आहेत. धर्ांधता सवमत् वाढत आहे. यातूि सुटका किंी होईल ? हा एक, अिेक 
प्रश्िापंैकी जनटल व नबकट प्रश्ि आहे.” 

 
त्यासाठी मात्र समािप्रबोधनाचे सातत्य राखाव े िागेि अशी रा. ना.ंची धारिा आहे, तशी हवनंतीही आहे. 
व्यासंगी संशोधक हवचारवतंाचं्या, बह िनाचं्या ठायी असिेल्या आस्थेचे हे प्रहतकच म्हिता येईि. 
 
श्री. रा. ना. चव्हाि याचं्या हातून िे काही िेखन घडिे ते व्यासंगशीितेमधून उदयािा आिे. त्यानंी ते 
हवचारपूववक माडंिे/सिहविे. पि म्हिनू त्यात न्यनू नसेिच असे नव्हे. स्वतःच्या संशोधनाच्या मयादेपयंत ते 
हनखळ असेि, नाही असे नाही, पि त्याप ढेही काही असू शकेि, नसेि असे कसे म्हिाव े ? स्वतःच्या 
सगळ्याच िेखनासंबधंी ते हवनम्रपिे प्राथवना करतात :  

 
“की, ततसंबधंीची सवमच्या सवम नववचेि व नवधािे नबिचूक आहेत, असा प्रकार असणे िंक्य िाही. 
म्हणूि वाचकािंी र्ला क्षर्ा करूि तयािंी स्वतः नवचार करावा.” 

 
मिा वाटते, रा. ना.ंच्या अखंड पारदशी हवधायक िेखनाचे या “उंची”तच साथवक आहे. 
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॥ प्रस्तावना॥ 

 
प्राम ख्याने हवसाव्या शतकाच्या उत्तराधामध्ये, महाराष्ट्रात हवचारवतंाचंी माहंदयाळी दाटून आिी, त्यात 

खेड्यापाड्यातंीि हवचारवतं मान्यवराचंा सहभाग हवशरे् स्वरूपाचा हदसतो. ग्रामीि भागातीि हववकेवतंाचें हे 
उभरते पीक, प्रचहित इहतहासकार व समीक्षिकते याचं्या शहरी दृष्टीिा अनहभज्ञ असिे तरी शवेटी वैचाहरक 
के्षत्रातिा हंगाम, बैसाखीचा महोत्सव सािरा करिार हे नैसर्थगकच. खेड्यापाड्यातंीि हववकेवतंानंी माडंिेिा 
बाभळीच्या गाठीसारखा हवचार हा, क िी दखि घेवो वा न घेवो सहिगत्या आपिे स्वयंभरू्ि हसद्ध करिारा 
आहे. हवचारप्रहतपादनाचे हक्कदार आम्ही आहि त्याच्या राबवि कीचे वारसदारही आम्हीच असे हे स्व-तंत्रपि 
होते. हे स्व-तंत्रपि िेवढे सत्यहनष्ठ त्याहूनही अहधक खरे हे होते की, हा हवचार बव्हंश मराठी प्रदेश, मराठी 
माती, मराठी मन आहि मऱहाटी अस्स्मता या साऱयाच अंगानंी मराठी मािसाचे सवांगीि प्रहतहनहधत्व करिारा 
होता. तीन-चत थांश महाराष्ट्राचे हे प्राहतहनहधक रूप होते. समग्र महाराष्ट्राचा साकल्याने हवचार करिारे हे 
दखिपात्र अस्सि गावरान रसायन होते. 

 
आहवष्ट्कार : नागरी व नागंरी परंपरेचे 
 

बव्हंश महाराष्ट्राचा हवचार करिाऱया खेड्यापाड्यातंीि या हववकेवतंानंा हवचारवतं म्हििे प्रचहित 
हवचारप्रिािीच्या चौकटीत बसिारे नसेिही कदाहच् पि कािम द्रा ‘हवचारवतं’ या हबरुदावर मोतवब करून 
राहते, ते टळिारे नाही. महाराष्ट्राच्या प्रस्थाहपत परंपरेतीि महामना हवचारवतंाचंा भिा-ब रा, चागंिा-वाईट, 
खरा-खोटा असा हवचार िरूर िािा पि महाराष्ट्र देशाच्या तो अधांगाचा ठरिा. अधांग + अधांग – 
पाहहल्याचे आहि द सऱयाचे – बरोबर पूिांग होते हे सप्तपदीत मनीमानसी शबबहविे असिे तरी इथे तसे घडिे 
नाही. स्वतःचे अधांग आपिेच आहि द सऱयाचे अधांगही आपिेच; वगेळे नाही, पहहल्यासारखेच द सरे. ते 
हमळून होते पूिांग. या संकल्पनेम ळे महाराष्ट्रातल्या महान भव हवचारवतंाचं्या पूिांगात महाराष्ट्रदेशाच्या 
अधांगाचा हवचारच िािा नाही. महाराष्ट्रातल्या  प्रचहित पठडीतल्या एकाक्ष हवचारवतंानंा महाराष्ट्रदेशाचा 
पूिव नकाशा कधी हदसिाच नाही. रेघारेघाचं्या अक्षाशं-रेखाशंाची सूक्ष्म िािीव हा फार दूरचा प्रवास होता. 
येशिे तेिाच्या त ळत ळीत पषृ्ठभागाच्या तवगंावर कोळशाचा भ गा चटकन सगळीकडे पसरतो आहि सारा 
पृष्ठभाग व्यापून टाकतो ना, तसे महाराष्ट्रप्रदेशातल्या प्रस्थाहपत हवचारवतंानंा व्यापक काही बनता आिे नाही. 
साहहिकच प्रचहिताचंा काहीसा एकागंी, एकस री व एकतफी हवचार एकमागी यातायातीत घ टमळिा, 
हवरमिा. क्रमाने हनबीि बनत गेिा. प्रभावहीन राहहिा. आपल्या कवते अवघ्याचें पािकत्व घ्यायिा असमथव 
ठरिा. 

 
कारिे स्पष्ट होती : पहहिे मौहिक कारि हे होते की, शरे् एक तृतीयाशंाचा हवचार म्हििे आख्ख्याच 

महाराष्ट्राचा हवचार असे मानण्याची चकू घडिी होती. क्वहच् समििे-उमििे तरी हतची प नरार्वृत्तीही होत 
होती. ‘भारत देश खेड्याचंा.’ ‘ऐंशी टके्क िोक खेड्यातंच राहतात.’ ‘खेड्याचंा नाश म्हििे भारताचा हवनाश’ 
ही खेड्यापाड्याचं्या भारतदेशाची आस्थापूिव भिावि; खेड ताचं्या नावाने अहवरत चाििेिा हा ियघोर्. पि 
फ काची भिावि आहि हक्क-अहधकार ह कहविारा हनस्ष्ट्क्रय ियघोर् म्हििे ८०%खेड त हवचाराच्या बाहेर. 
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त्याची कसिी गितीच नव्हती. म्हििेच पहरवतवनाच्या प्रहक्रयेच्या पल्याड. साहहिकच प्रचहित हवचारवतंांचा 
हवचार-गोंधळ चौफेर नव्हता. साराशंाने तारतम्याचाही नव्हता. म्हििे िढाईचे स्वरूप हवर्म होते. एकदम 
असमान. 

 
आपि करतो तो हवचार अवघ्याचंा, अवघ्या महाराष्ट्राचा असा नागरी परंपरेतल्या हवचारवतंाचंा 

डागंोरा असिा तरी तो अचकू नव्हता आहि यथाथव तर नव्हताच नव्हता. तसे म्हििाऱयाचं्या हनतळ 
पारदशीपिाच्या देखाव्यात आपमतिबीपिाच्या काटेरी वृक्षाचे बीि होते. असा आपमतिबीपिा शकवा 
आपस्वाथव कदाहच् अिािताही असेि पि प्रस्थाहपत हवचारवतंाचं्या हवचारकके्षतून ३/४ महाराष्ट्र अस्पश्यव 
राहतो, आडमागािाच पडतो हे कोडे कशाचे द्योतक ते समििे बह तेक अवघडच िाते. स्वाथाचे पदर 
हचकटिे की नाठाळ गोष्टींची उपि हमखास होतेच. इथे तेच घडिे. 

 
आकिनातीि अज्ञान शकवा आकिनाची खोट हे तर कािमहहम्याचे अपत्य असेही एक समथवन, 

त्यासाठी उपिब्ध असिारच नाही असे नाही. आत्मभानाच्या तीव्रतेत नव्याने भान हरपिेिे. िािीव 
गळाठिेिी, त्याम ळे परात्मभान एकदम अधं क, हफके िािेिे असेही एखादे मत असू शकेि. नागंरी ससं्कृतीत 
सगळेच काही अडािी, अक्षरशून्य, ब-ेहहशबेी नव्हते, त्याचं्यातही थोडेफार शहािे-स रते होतेच की; पि 
त्याचेंही आत्मभान परात्मभानािा हभडिे नाही हे कसे ? – असाही एखाद्याचा प्रश्न राहीि. म्हििे ८०%च्या 
ओझ्यात, प्रस्थाहपत हवचारवतंाबंरोबर ‘अडाण्या’ंचाही काही भार असिार असा याचा अथव. मत-मतान्तरे, 
डावी-उिवी असे सगळे गृहहत धरूनही शवेटी ८०% चे ओिे क िाच्या खादं्यावर हा प्रश्न उरतोच. तो 
महत्व वाचा आहे. कारिे व पहरस्स्थती कोितीही असो, इहतहासाच्या अंगोपागंानंा डावी घािून प ढे सटकिारा 
इहतहास, तरािूची डावी मारून मापात ग ंडाळिाऱया देशहवन्म ख व्यापाऱयाच्या नीतीसारखा असतो. खरे पाहता 
सत्य, तत्व व, हनष्ठा आहि त्यान सार िेखन या त्याचंा इहतहास भोक्ता असतो. महाराष्ट्रातल्या तथाकहथत 
इहतहासकार हवचारवतंानंी इहतहासाच्या ह्या अगदी साध्या प्राथहमक तत्व वसूत्राची एवढीही बिू राखिी असे 
हदसत नाही. त्याम ळे भमूीत नागंराचा फाळ रोवनू उभा असिेिा नागंरी आहि ज्ञानेश्वर माऊिीच्या 
पसायदानात ग ंतिेिा नागरी असे दोन्ही प्रवाह रेल्वचे्या समान्तर रूळासारखे हिथल्या हतथे स्स्थर; दक्ष 
स्स्थतीत िैसे थे राहहिे, ‘या हृदहयचे त्या हृदहय घातिें ’ असे कधी घडिे नाही. 
 

मात्र िसिसे िागरि घडत गेिे तसतसे, अगदी क्रमशः नसिे तरी टप्प्याटप्प्याने नागंरी परंपरेने 
स्वतःचा कृहतहनष्ठ हवचार ठामपिे माडंिा. दाखवहेगरीचे िावण्य त्यात हनहश्चतच नाही पि पहरवतवनाचा वसा 
आहे. त्यात काहीसा रावसपिा, खरेखरेपिा आहि शकहचत्सा धसम सळेपिा िरूर आहे. मऱहाटी मातीचे 
व्यस्क्तत्व आहि त्यातून फ ििेिे कतृवत्व यामधून साकार िािेिी ग िसंपदा त्यात हनहश्चतच आहे असे 
म्हिण्यातही वावगे काही नाही. कारि सहि िरी म. फ िे-भािेकर -हदनकरराव िवळकर – पािेकर - 
म क ं दराव पाटीि - हव. रा. शशदे - रािर्ी शाहू महाराि - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - श्रीमंत सयािीराव 
महाराि - कमववीर भाऊराव पाटीि - भाई माधवराव बागि - प्रबोधनकार ठाकरे - ‘िागरूक’कार वािचंद 
कोठारी - डॉ. पंिाबराव देशम ख - िगदाळे मामा - कमववीर घोगिे - पंढरीनाथ पाटीि अशा नागंरी 
परंपरेतल्या वैभवाकडे दृष्टीके्षप टाकिा तरी इहतहास कोित्या वाटेच्या वळिावर होता ते कळते. सूक्ष्म दृष्टीिा 
हे कळण्यास अडचि नाही. मात्र तशी दृष्टी अिूनही बह िनानंी, ज्ञानाच्या आसक्तीने शकवा ओढीने 
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अंहगकारिी आहे असे आढळत नाही. ग्रामीि पाश्ववभमूीचा अभाव, िनसाधारिाचं्या सेवाव्रतासंबधंी अनास्था हे 
एकीकडे आहि ज्ञानाच्या आसक्तीची वानवा हे द सरीकडे- त्याम ळे नागरी व नागंरी परंपरेमध्ये हनकटता कधी 
ि ळून आिी नाही. समन्वय, साहचयव, सामिंस्य आहि आमोरे-सामोरे बसून शहािास रता हवचार कधी िािा 
नाही. त्याम ळे सारव भरिी गेिी ती इहतहासाच्या हपछाहाटीची, पराभवाची. यात वैयस्क्तक पराभव शकवा 
हपछेहाट नगण्य; म्हिून िािविारी नसेिही पि वैचाहरक वाङ्मयाच्या समदृ्धीच्या व सखोि हवकासगतीच्या 
अंगाने आहि रचनात्मक पहरवतवनाच्या बाि ने आध हनक महाराष्ट्राचे कल्पनेपहिकडचे न कसान िािे हे िक्षात 
घेतिे पाहहिे. त्याम ळे ग्रामीि महाराष्ट्राच्या प्रकाशाच्या वाटा िवकर उिळल्या नाहीत. कळत-नकळत 
कसेही असो, नागरी परंपरेतीि हेकट अहंता व आपस्वाथीपिा याम ळे महाराष्ट्रातीि बह िनासंाठी एक 
मध्यय ग हनमाि िािे. प ढे ते हटकेि कसे ते पाहहिे गेिे; पोसिेही गेिे. प ढे िाऊन च कीची द रुस्ती 
करण्याच्या उपद्व्यापात ‘तेि’कार हदनकरराव िवळकरासंारख्या मदानी योद्ध्याच्या कायवकतृवत्वापेक्षा, 
त्याचं्या अंगा-खादं्यावरीि इहंटमेंट सेंट अहधक दरवरळिा कसा शकवा परंपरागत विाश्रमधमी प्रहतपादनाचा 
हशरच्छेद करण्यापेक्षा फ िे-भािेकर याचं्यामध्ये क्ष द्र स्वरूपाचे व्यस्क्तगत किहच मोठे कसे होते त्याची 
‘श हद्धपत्रके’च अहधक िोडण्यात आिी. ओंिळीच्या बोटातून मऊसूदपिे वाळू हनसटत रहावी, शीतळ 
स्पशवस खाने थोडे बरे-बरे वाटाव ेतसे घडिे. उभारून येिाऱया हचत्तचक्षचूमत्काहरक ज्ञानाच्या प्रवाहात काय 
हनसटिे ते कळिेही मग अवघड िािे. महाराष्ट्राचा बह िन समािीय असा हा मध्यय गीन नकाशा सहिपिे 
क िािाही न्याहाळता यावा असा आहे. 

 
त्याम ळे बव्हंश कािपरवापयंत सववच कािपहरस्स्थतीत नागरी पंहडताचं्या चािीवर बह िनाचंी पाविे 

राहहिी. मात्र बह िनाचंी ही कृती, बव्हंश मातीच्या घोड्यावर बसून नदी ओिाडंण्याच्या साहसासारखी होती. 
उभयपक्षीच संशयाऐविी हवश्वासाचा, दे्वर्ाऐविी समिोत्याचा आहि पूववग्रहाऐविी न्याय वागि कीचा मागव 
चोखाळिा असता तर प ढीि काळात ब्राह्मिेतर चळवळीतीि हवखाराचे तेि मंदाविे असते आहि आध हनक 
महाराष्ट्राची िडि-घडि हकतीतरी स बक व स ंदर िािी असती  िाबं िाबं पसरत िािाऱया उत्थानाच्या 
सावल्या मा्यातळी आल्या असत्या आहि पायतळीचा अगंार तेवढा पेटिा नसता  आध हनक महाराष्ट्रावरीि 
भिे-ब रे ठसे गडद-हफकट होत गेिे असते; कदाहच् भोग च किेही असते. पि एकूिच पहरस्स्थती अशी की 
तसे फार कमी, फार अल्प घडिे. 

 
रा. ना. चव्हाि : सत्यशोधक हवचारवतं 
 
सववसाधारिपिे या पाश्ववभमूीवर, हवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात उदयास आिेल्या नागंरी परंपरेतीि 

हववकेशीि सत्यशोधकाचं्या सत्व वशीि हपढीतीि रा. ना. चव्हाि हे एक अग्रिी बह िनसमािीय होत. रूढ 
अथाने त्यानंा ब्राह्मिेतर म्हिता येईि. िवळिवळ अखंड ५० वर्े, रा. ना. चव्हाि यानंी बह िन समािाच्या 
(पारंपहरकदृष्ट्या ब्राह्मिेतर समािाच्या) ग िदोर्ाचंी शचतनशीि मीमासंा, समतोि हनग्रहाने केिी. 

 
दोन कारिासंाठी ती महत्व वाची आहे : 
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(१) बह िन समािात हवद्याभ्यासाची अनास्था असल्याने अज्ञान-हवर्मता-दाहरद्र्याचे िौळ माििे 
होते. अज्ञानाचे दशावतारी िहळत, भतूबाधेने पछाडिेल्या िाडागत, बह िनाभोवती फेर धरून घ मत होते. 
सतत चार तपे, रा. ना.ंनी बह िनाचं्या मनाची वैचाहरक मशागत केिी. अगदी हनरिस, हनगवी आहि ठाम 
वृत्तीने. ती हकतपत फिीभतू िािी हा चचेचा अिग म द्दा ठरतो. 

 
(२) या िोकिागरिामध्ये, रा. ना.ंना प्राम ख्याने बह िनातीि अहवदे्यचा आहि त्याअन र्ंगाने 

मनीमानसी हखळिेल्या म डद सी स्वस्थतेचा िसा पहहिा अडसर होता तसाच क्रमेकरून, ते सरकारी नोकरीत 
होते; हाही अडचिीचा भाग होता. हनभवय म क्तपिे हिहहण्याच्या संदभात, अनेक अंगानंी डाचिारा हा अडसर 
कमी महत्व वाचा नव्हे  काळा-गोऱयाचं्या चाकरीतीि सरकारी हनयमाचंा िाच, िािव ूनये अशा ख बीने तो 
व्यवहारात आिताना आडव-ेहतडव ेहपळे घािून मािसािाच म रडून टाकण्याची वृत्ती, कागदावर हटपिेल्या 
आहि तशाच सोडिेल्या दोन ओळींमधून अदृश्य अथव-अनथव काढून तापद्रा देिारा व्यवहार, बव्हंश वाक ड्या 
कृतींना स कृतीचे महारािीपद बहाि करू पाहिारी अनैहतकता-सरकारी नोकरीतीि पाटबधंाऱयाचं्या या 
योिना म्हििे संवदेनशीितेचा चेंदामेंदा. सिवनशीितेिा अखेरचा सिाम. मनाच्या भमूीत, भावनेच्या क ं िात 
शकवा ब द्धीच्या संप टात काही रुिायिा टाकायचे, काही उगवायिा घािायचे तर ही पहरस्स्थती सववस्वी 
प्रहतकूि. हनर्थमतीचे मिैाचे दगड त्याम ळे मागे न पडिारे. रा. ना.ंची अशी अवघड घाटाची हबकट वळिाची 
वाट. त्यात हवद्याभ्यासाची ओढ, आस्था, अभ्यास याचंी भिीमोठी वानवा असिेल्या बह िन समािात रा. 
ना.ंचा िन्म. म्हििे िन्मासह हशक्षि, संस्कार, पहरस्स्थती-पहरसर, वावर असे सवव काही हतथिेच. उिया 
अथाने बह िनानंा िाभिेिी ही हतरकट कवचक ं डिे रा. ना.ंनी फोडून-तोडून टाकिी. स्वतःच्या प्रयत्नातून 
आहि आदशातून प ढीिासंाठी पाऊिवाटा चोखाळल्या. त्याचे हमरस्ते व्हावते अशी धडपड केिी. भरदार 
पदराच्या आडोशाने, वाऱयाच्या एवढ्याशा ि ळ कीनेही हविू-हमटू न देता िामिहदवा तडीिा िावावा तशा 
हळूवार सतकव तेने रा. ना.ंनी वैचाहरकतेचा िामिहदवा तेवता ठेविा. खेड्यापाड्यातंल्या दूरवरच्या हवराि 
माळावरल्या देवळात तेविाऱया तेिवातीसारखा. साहत्व वक नंदादीपासारखा. िामिहदवा, देवळीतिी तेिवात 
आहि नंदादीप ही रा. ना.ंच्या हवचारसृष्टीची प्रहतके म्हिता येतीि. 

 
रा. ना. चव्हाि याचं्या सभोवतािची पहरस्स्थती िन्मानेच म ळी संवदेनशीितेचे/सिवनशीितेचे 

हबसतंतू क स्करून टाकिारी होती. तरीही संस्कार आहि सहवास हे, मािसाच्या िीवनाचे सोने करिारे 
मूल्याधार आहेत, याचे साहभप्राय प्रात्यहक्षक ख द्द रा. ना. चव्हाि हेच आहेत. त्याम ळेच तर त्यानंी संवदेना 
िागतृ ठेवनू सगळे िेखन केिे. त्यासाठी गाभंीयाने वाचिे. मनन-शचतन केिे. चचा-हवमशाची अस्ग्नहोते्र 
घातिी. पराकोटीची वैचाहरक सहहष्ट्ि ता ठेविी. सतत समन्वयाच्याच दृष्टीने स काि ूवळहविे. म ळातून सवव 
ढवळून, तळागाळातीि एकदम उफाळून पृष्ठभागावर आिे तरच काहीतरी घडण्याची शक्यता असते. 
स दैवकेरून कमववीर हवठ्ठि रामिी उफव  अण्िासाहेब शशदे याचं्या तत्व वाहधहष्ठत बह समन्वयी परंपरेचा बह पेडी 
वारसा रा. ना.ंना िाभिा. महर्ी शशद्याचं्या कृहतशीि हशष्ट्यत्वात, प्रकाडं पहंडत तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी 
याचं्या सहवासाचा पे्ररक गंध हमसळिा. साहहिकच हवद्याभ्यासाची सतत ओढ, बह िन समािीय सामाहिक-
सासं्कृहतक चळवळींचा बारकाईचा अभ्यास, मूिगामी सशंोधनातीि कमािीचा साके्षप व काटेकोर हशस्त, 
संदभव-सूचीमधीि पारदशी नेटकेपिा, तकव श द्ध रचनात्मक दृष्टीकोन, ताि व तोि िराही ढळू न देिारा 
समतोि हवचार आहि कवड्या सायीसारखा परमतसहहष्ट्ि तेचा आचार अशा हकतीतरी ग िानंी रा. ना.ंचे 
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वैचाहरक िेखन मंहडत िािे, सििे. खरे तर, रा. ना.ंमधीि अंगभतू ग िच म ळी मंडनाचे होते. कमववीर शशदे-
तकव तीथव िोशी याचं्या िेखनातीि बदित्या भहूमकेतल्या हवसंगती/त्र टी, तळ दाखहविाऱया डोहाच्या शातं 
हनळाईने अगदी हमतव्ययी शिैीत रा. ना.ंनी दाखहवल्या. त्यामागीि ममवसूत्र रा. ना.ंचा प्रबोध व प्रतीहतदशवक 
हा िेखनहववकेच होय. चौफेर िेखन आहि चौफेर प्रहसद्धी; मात्र भहूमका, तारतम्य आहि साराशं हे हत्रग िायत 
रसायन अव्वि दिाचे. हा पहरपाक हा, रा. ना.ंच्या एकूिच िेखनाचा ऐवि. सववस्पशी िेखनहववके हे रा. 
ना.ंचे शस्क्तस्थळ आहे. िहानमोठे कोितेही वृत्तपत्र वा हनयत्काहिक असो, धन/पत/प्रहतष्ठा याचे एवढेही 
अवडंबर न मािहवता रा. ना.ंनी सतत िेखन केिे. शब्दयज्ञाचा हा पेटता स्थंहडि, हवचार व आचार यात 
कसिेही दै्वत येऊ न देता, रा. ना.ंनी धगधगता ठेविा. सत्संग आहि व्यासंग या बिस्थानावंर रा. ना.ंची अतूट 
श्रद्धा. श द्ध स्फहटकव् चाहरत्र्य, आरस्पानी हनमवळ मन व उभारिीचीच मनःप्रवृत्ती ही रा. ना.ंची गहतचके्र; तर 
एखाद्या प्रश्नाचा ध्यास घेतिा की बारीक बारीक शपिि करून त्याचा साकल्याने हवचार हे रा. नां.चे 
हवचारवैभव होते. या हवचारात, वाचकाचे हवस्तृत पहरके्षत्र आहि त्या पहरके्षत्रातीि स्वतःचे सवोपरी समाधान 
करिारे पहरपे्रक्ष्य सवांगाने अतंभूवत होते. संदभव/आठविी/अन भव/ससं्मरिे/ 
पत्रव्यवहार/आप्तवाक्य/संभाव्यता-क्रातंदशी दृष्टीिा हदसिारे नव ेिग/वैयस्क्तक सबंंधातंीि हवश्वासाचे 
हहतग ि अशी सगळ्या थरातंिी माया हा रा. ना.ंच्या िेखनाचा माहहती-कोश होता. त्यात न सता शब्दाथव 
नव्हता तर अन्वय-अथासह भाष्ट्यही होते. कारि ‘बह िनबह हहताय’ ही िेखनामागची एकमेव पे्ररिा होती. 
हनरखून-पारखून घेिे आहि हनवडिे ते हकतीही अवघड असिे तरी सववसामान्याचं्या आकिनाच्या कके्षत 
आिनू सोडिे या िेखनप्रहक्रयेवर रा. ना.ंचा भर होता. त्याम ळे, अन कूि-प्रहतकूि अशा कोित्याही अंगाने, िे 
िे हवचार योग्य शकवा समीक्षाक्षम त्याचा तळ शोधण्याकडे कि हे रा. ना.ंच्या िेखनाचे ध्र पद आहे. 

 
साहहिकच ज्या ज्या संदभात आपल्यास हवचार करिे आवश्यक व उहचत वाटते त्या सवव परंपराचंा 

मूिगामी हवचार रा. ना. चव्हाि यानंी केिा. आहि बह िन समािात समशीतोष्ट्ि सहहष्ट्िू प्रकृतीचा एक मोठ्ठा 
पि उपेहक्षत हवचारवतं/समीक्षक उदयास आिा. अथा् हवचारवतं मोठ्ठा असिा तरी बह िन समािाच्या 
पटक रात त्याचा िन्म हा, त्याच्यादृष्टीने काहीसा शाप ठरिा. रा. ना.ंच्या िेखन-संपदेची-संशोधन कायाची-
तशी चहा िािी नाही. तथाकहथत रहस्योद्ग्राही संशोधन करिाऱयाचें मान-पान, पत-प्रहतष्ठा, सहमत्या-मंडळे, 
प रस्कार आहि धनराशी देऊन गौरव खूप िािे. मात्र रा. ना.ंचे गावठी कवठ इष्ट स्थळी पोहोचिेच नाही. 
आविूवन क िी तशी तसदीही घेतिी नाही. स्वहकय/आप्त याचं्याकडूनच रा. ना.ंची उपेक्षा िािी. रा. ना.ंना 
त्याची खंत होती. हवचाराचं्या हेळसाडंीबद्दि अहधकच खंत होती. 

 
स्वाभाहवकपिेच ‘दहितहमत्र’ रा. ना. चव्हाि म्हििे स्फ ट काहीतरी हिहहिारे एक वृत्तपत्रीय िेखक 

अशीच सववत्र धारिा बाळगण्यात आिी. असा स्फ ट पत्रिेखक ना पक्षकार असतो, ना साहहस्त्यक. हवचारवतं 
ही तर खूपच दूरची गोष्ट. रा. ना. वाचकाचं्या पत्रव्यवहारात सतत पते्र हिहीत. प ण्याच्या दैहनक 
‘सकाळ’मधीि ‘वाचकाचंा पत्रव्यवहार’ हा त्याचंा खास एक्का असावा असे हदसते. नगण्य वाटिाऱया बारीक 
बारीक हवर्यावंर त्याचंी पते्र/हटपिे असत. छोटे छोटे तसेच मोठे मोठे िेखही हिहीत. काडावरची बारीक 
अक्षरातिी वैयस्क्तक पते्र तर भरगच्च मिक राने खच्चनू भरिेिी असत. त्यास एखाद-द सऱया हवर्यावरच्या 
हटपिाचेच स्वरूप असे. त्यातून हवर्य वचेनू काढिे िात आहि प्रश्न/अडचि/समस्या इ.च्या सोडवि कीची 
त्यात समन्वय दृष्टी असे, सूचना व भहवष्ट्यकािीन इशारेविा भाष्ट्य असे. अवघड, शब्दबंबाळ असे त्यात 
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काहीही नसे. सारे अवघड सोपे करून साहंगतिेिे असे. वैयस्क्तक पूववग्रहाचं्या कोहळष्टकानंी मथिेल्या दूहर्त 
दृष्टीचा त्यास स्पशवही नसे. त्यात वैचाहरक चचेसाठी िागिारे गाभंीयव, हवचारािा हदशा व वळि देण्याचे 
साम्यव मात्र प्रचंड होते. सामाहिक नीहतमते्तचा आग्रह आहि आवगे हाही या िेखनसंपदेचा मिूाधार राहहिा. 
तरीही ब हद्धहनष्ठ महाराष्ट्रातीि हवचारवताचं्या दृष्टीने रा. ना. चव्हाि हे स्फ ट िेखन करिारे पत्रिेखकच होते. 
हवचारवतं या हबरुदाविीच्या मक्तेदारीच्या हकल्ल्या कडोसरीिा िावनू हमरहविाऱयानंा साम राईचा आदशव 
अमान्य होता. खरे तर, रा. ना. चव्हािाचं्या सारखे िोकहहतदक्ष हवचारवतं िे िे काही हिहहतात ते िोकाचं्या 
आहि केवळ िोकाचं्या कल्यािाच्या हवचारानेच, त्यापिीकडे त्याचंा म ळी कसिा अट्टाहासच नसतो. या 
भावनेचे रा. ना. हे सचे्च पाईक होते. क िाची काही मते असतीि, असिार; मात्र कािहनिवयाचा हनवाळा 
हवचारवतंाचा राहहिा हे रा. ना. चव्हाि याचं्या ग िवते्तने त्यानंा प्रदान केिेिे प्रमािपत्र होय. 

 
रा. ना. चव्हाि हे तन-मनाने कमववीर हव. रा. शशदे याचंा वारसा िपिारे व िोपासिारे, खास मऱहाटी 

बाण्याचे अग्रिी हवचारवतं आहेत. वृत्तीत पे्रमळ, वागण्यात नम्र, िेखनात समतोि रा. ना.; द सऱयाचे भरपूर 
ऐकून घेत. त्यानंतर फार कमी, अगदी मोिके असे बोित. बोित तेही मार्थमक. वमव अधोरेहखत करून ममव 
िोखिारे. िसे बोिण्यात-संभार्िात हमतव्ययी तसेच िेखनात-प्रहतपादनातही अवतरत. अंतर शकवा भेद 
क ठेही नव्हता. हवचारप्रहतपादनात शकवा मताच्या उद्घाटनात असा क ठेही. वस्त च्या मूळ गाभ्यािा िराही 
धक्का न िागेि अशा बतेाने, समन्वयासाठी शक्य तेवढेच रा. ना. मागे सरकत पि मूळ म द्दा घट्टच असे. 
िास्तीत िास्त फादं्या छाटल्या तरी मूळ ब ंध्यािा धक्का िागिार नाही याचीही रा. ना. चव्हाि काटेकोर दक्षता 
घेत. हनतळ प्रामाहिक वृत्ती आहि पारदशी प्रसन्नता याद्वारा बह िन समािाच्या मध्यय गीन मानहसकतेचे 
पहरवतवन करण्याचा रा. ना. चव्हािाचंा ध्यास होता, व्रत होते. काही हवहशष्ट सूते्र डोळ्यासंमोर ठेवनू त्यानंी हा 
वसा घेतल्याचे हदसते. ही सूते्र अशी : 

 
(१) िाहतधमाहधहष्ठत भारतासारख्या खंडप्राय देशात िातपातधमव, गल्ली-बोळ-मोहल्ला ही प्रसंगी 

आश्रयािा घेऊन साहाय्यभतू ठरावीत असा प्रयत्न होतो हे खरेच पि सववस्वी तीच वाट खरी नव्हे. ज्ञानाची 
आसक्ती, ओढ, ग्रहिाची इच्छा, क्षमता आहि उपयोिनाची दृष्टी ही खरी म क्तीची वाट. शाश्वत वाट. त्यासाठी 
िया घ्यावा िागतात. कहरता ज्ञानाच्या सवव अंगो-पागंानंा हभडण्याची ऊिा बह िन समािाच्या अंगा-मनात 
सिाित उसळिी पाहहिे. हक्षहतिे मग आपोआप फाकतात. या अभावी मात्र म क्ती आडवाटेिा िागण्याची 
शक्यता अहधक. म्हिून िीवाच्या आकातंाने त्याचा पाठप रावा करिे आवश्यक. खूपच हनकडीचे. ह्या 
कािहनिवयावरच बह िनभहवतव्य हनभवर आहे. हे फ िे-सूत्र रा. ना.ंनी पके्कपिाने िाििे. या िाितेपिात रा. 
ना.ंची प्रबोधक कृहतशीिता आहे. 

 
(२) त्यासाठी सववसामान्य मािसानंा वाव देिाऱया, त्याचा वावर असिाऱया हवहवध स्वरूपी िोकससं्था, 

मोठ्या प्रमािात संस्थाहपत करिे, त्यानंा आकार देिे, आहेत त्या हटकहविे व वाढहविे, मरू 
घातिेल्या/मरगळिेल्या ससं्था उर्थितावस्थेत कशा येतीि ते पाहिे या प्रहक्रयेकडे रा. ना.ंचा कटाक्ष आहे. 
िोकाधाहरत िोकहनष्ठ संस्थाचं्या वाढीदीढीत िोकचळवळी असतात आहि िोकशाहीिा त्या समदृ्धीचे 
खतपािी घाितात. म्हिनू शहाण्या-स रत्यानंी हनग तीने त्याची िोपासिे करिे हे त्याचें कतवव्य ठरते. 
स्वातंत्र्याची चळवळ िोकससं्थाचं्या अशाच सहक्रय सहभागातून वाढिी, यशस्वी िािी आहि िोकशाहीही 
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त्याम ळेच हटकिार/वाढिार असल्याने, ‘श्रीशाय िनतात्मने’ असे सारे िेखन/भार्ि/संभार्ि सामान्य ििानंा 
समिेि-उमिेि अशा रीती-भातीत हव.े रा. ना. चव्हाि याचें िेखन इतके सरळसोपे का आहि रा. ना. 
‘वाचकाचंा पत्रव्यवहार’/‘पाचाम खी’/‘िोकमानस’/‘बह ताचंी अंतरे’ यासारख्या सामान्याचं्या सदरात इतके 
हवप ि का हिहीत असत, त्याचे रहस्य िोकमानसाच्या या उद्घाटनात आहे. रा. ना.ंसारखा हवचारवतं 
‘स्फ टा’मागे िागिा; ते काहीतरी ‘धन’ हनमाि करण्यासाठी हे िक्षात हव.े म्हििे रा. ना.ंचे गिगोत हे केवळ 
बह िनाशीच हनगहडत नाही तर ते त्यािा वढूेन असिाऱया िोकशाही िीवनदृष्टीशी सदंर्थभत आहे. रा. ना. 
चव्हािाचंा हा साकल्याचा प्रदेश आहे. 

 
‘श्रीशाय िनतात्मने’ : ब हद्धवाद, प्रबोधन आहि पहरवतवन 
 

गेिी पाच तपे रा. ना. चव्हािाचंा हात हिहहता होता. ‘राष्ट्रवीर’, ‘नवभारत’, ‘य गकता’, 
‘अस्स्मतादशव’, ‘समािप्रबोधनपहत्रका’, ‘समस्या’, ‘प रोगामी सत्यशोधक’, ‘मराठा िागृती’, आहि हवशरेे्करून 
प्राथवना समािाची ‘स बोध पहत्रका’ अशी हरेक हनयतकाहिके व िहान-सहान-थोर वृत्तपते्र यामंधून रा. ना. 
चव्हािाचंा अक्षरयज्ञ चािू होता. सातत्याने व अव्याहतपिे. शवेटच्या क्षिापयंत (१० एहप्रि, १९९३) त्यास 
खळ म्हिून कसिा नव्हता. ‘स िभ ससं्कार हवधी’ (१९४६), ‘सत्यशोधक िोतीराव फ िे’ (१९५२), 
‘सावविहनक सत्यधमवसार’ (१९७४), ‘महर्ी शशदे याचं्या काही आठविी’ (१९७५), ‘कमववीर भाऊराव पाटीि 
याचं्या आठविी’ (१९८६), ही रा. ना. चव्हािाचंी स्वतंत्र वाङ्मयसपंदा. िोडीिा ‘रा. ना. चव्हाि हनवडक 
वाङ्मय’ (प्रा. मो. हन. ठोके) व श्री. रा. ना. चव्हाि : हवचार दशवन (श्री. शरचं्चद्र चव्हाि) ही संपाहदत प स्तके. 
पैकी प्रा. ठोके संपाहदत ‘रा. ना. चव्हाि हनवडक वाङ्मय’ हा ‘हनवडक’ म्हिण्यापेक्षा रा. ना.ंच्या वाङ्मयाचा 
बृहद्गं्रथच म्हटिा पाहहिे. (पृ. ६०४ + ५९) त्यामधीि हवर्याचंी हवहवधता हविक्षि वधेक आहे. त्याचा 
आवाका आहि हवस्तार चहकत करिारा आहे. 

 
‘ओळख’मध्ये रा. नाां.च्या चिंतनाच्या कके्षत येणाऱ्या विषयाांसांबांधी म्हटले आहे : 
 
“महाराष्ट्रातील सामाविक िंळिळी, प्रबोधनाच्या विशा, म. िोतीबा फुळे/रािषी शाहू, कममिीर वि. 

रा. चशिे आवण डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर हे महामानि. तयाांिें वििंार, उपक्रम, कायम ि पवरणाम हे तयाांच्या 
चिंतनािें विशषे विषय विसतात. मात्र तयािगेळ्या व्यक्ती/वििंार या कायम तयाांना िर्जयम नाही. तयाांिंाही परामशम 
ते वततक्यािं आस्थेिाईकपणाने घेताना आढळतात. तयातली मनस्िी उिार दृष्टी ि मनमोकळेपणा लोभािनू 
टाकतो. तयानुषांगाने महाराष्ट्रातील एकोवणसाि ेशतक, आधुवनक समािक्राांतीिें िनक, धमांतरािंी समस्या, 
सतयशोधक समाि, िवलत समाि, तयाांिें प्रश्न, मुस्स्लम सतयशोधक मांडळ, तयामधल्या िागतृीिें स्िरूप, 
लोकशाहीिें आधार, भारतीय सांविधानािंा गाभा, मराठा नेतृति, श.े का. पक्ष, आर. एस्. एस्., िवलत िंळिळ 
ि सावहतय अशा विविध विषयाांिर रा. नाां.िें चिंतन आहे. तयाांनी ते नेहमीिं सांयत शलैीत माांडले आहे. विनोबाांनी 
म्हटल्याप्रमाणे एतविषयक रा. नाां.च्या अनाग्रहातही आग्रह आहे. महाराष्ट्रातील छोटी-मोठी 
िृत्तपते्र/वनयतकावलके िंिंासते्र/पवरसांिाि याांमधून तयाांनी वलवहलेल्या/िािंलेल्या अशा लेखाांिंी/वनबांधाांिंी 
सांख्या वकमान १००० च्या घरात िाईल. ‘िािंकाांिंा पत्रव्यिहार’ मधील पते्र आवण ‘कृष्ट्णराि भालेकर समग्र 
िाङ्मय’ (सीताराम रायकर), केशिराि िेधे (य. वि. फडके), ‘नॉनबवि मुव्िेंट इन् सिनम इांवडया’ (डॉ. के. 
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के. कािलेकर) चकिा ‘अस्ननफुले : सावित्रीबाई फुले याांिंी कविता’ यासारख्या मान्यिराांच्या मौवलक ग्रांथाांिंी 
वततकीिं व्यासांगपूणम परीक्षणे अशी सांपत्ती, गणतीसाठी िगेळीिं धरािी लागते. यासांबांधात मोििाि करायिंा 
प्रयतन केला तेव्हा खुद्द रा. नाां.नीिं ‘असा काही मेळ िमविणे कठीण आहे.’ अशा स्िाभाविक नम्रतेने असमथमता 
प्रकट केली.” (पृ. १०). रा. नाां.िंा हा सिमस्पशी प्राांिळपणा तयाांच्या उभ्या लेखनािंी सधनता िर्धधष्ट्णु करतो. 

 
एवढा अवाढव्य खटाटोप रा. ना. चव्हाि यानंी उभा केिा तो बह िनाचं्या प्रबोधनासाठी. त्याचं्या 

पहरवतवनासाठी. त्यातून (भारतीय समािव्यवस्था थोडी बाि िा ठेविी तरी) मराठी समािव्यवस्था ‘मानवी’ 
करण्यासाठी. चात ववण्यावर अहधहष्ठत, िाहतबद्ध श्रिेीत चहूअंगानंी िखडिेल्या भारतासारख्या खंडप्राय 
देशातीि हवकासगती अहतशय मंद असते, हधमी असते. ‘िोकाचें हमत्र काय ते आपिच. आपल्यासारखे 
हहतकते द सरे क िीच नाही.’ असा बेमािूम अहभनय वठहविारे िोकशत्र,ू िोपेतही क िािा चाहूि िागू नये 
अशा चत राईने पहरवतवनाची प्रगती रोखण्यासाठी स्वतःिवळीि अनेकहवध आय धाचंा ख बीने वापर करतात. 
ज्याचा केवळ प्रगतीसाठीच वापर व्हावा, त्यासाठीच ज्याचंा िन्म अशा आय धाचंा ख बीने वापर करण्याचे 
िोकशाही शासनप्रिािीतीि हहतसंबहंधयानंी इथे हवकहसत केिेिे ‘शास्त्र’ ही तर येथीि तंत्रमंत्रज्ञानाची 
परमावधी म्हटिी पाहहिे. सरकारचे अगर इतर क िाचेही असोत, हहतसंबधंी मडळी सारे प्रयत्न-उपक्रम फोि 
ठरहवण्याचे महत्कायव िोकशाहीच्या पडद्याआडूनच साधत असतात. साहहिकच िोकशाहीतीि परंपरावादी 
समािात पहरवतवन गोगिगायीच्या गतीने घडाव ेही स्वाभाहवक हक्रया बनते. आकाकं्षा उंचाविेल्या आहि 
महत्व वाकाकं्षा फ ििेल्या समािाच्या मनात याबद्दि ऐर् असतो. पि कािगतीने होिारे पहरवतवन आहि 
समािक्राहंतकारकाचं्या िीवन-तत्व वज्ञानाच्या बैठकीवर आधाहरत पहरवतवन याकडे पाहिे-हवरोध करिे-
सहभागी होिे याखेरीि हनःशस्त्र िोकाचं्या हाती द सरे असते तरी काय? मात्र पहरवतवनासाठी-बदिासाठी दृढ, 
ठोक् आहि पक्की हवचारप्रिािी, भतूकाळाची गादी न्याहाळत, वतवमानाच्या अश्वावर आरूढ होत, भहवष्ट्याच्या 
अहभरे्कासाठी सदैव सज्ज असावी िागते. हे ज्यािा कळते-उमिते त्यािा पहरवतवन केव्हा होईि? आता 
होईि की मग?-असे प्रश्न पडत नाहीत. कािगतीवर हवसंबिे तर आपततः घडिाऱया पहरवतवनाचा भरवसा 
देिे केवळ अशक्य; हा प्रश्नही तातडीने हनकािात िातो. म्हिून रा. ना. चव्हाि हे अगंी िळमटे चढेपयंत 
बसून राहत नाहीत तर आवश्यक अशा तत्व वज्ञानाची बाधंिी करण्यास प्रवृत्त होतात. ते म ळातच इहवादी 
असल्याने सतत तळमळीने ‘सत्य’चा ‘प्रचार’ करतात. सातत्याने हवचारप्रपंच करतात हनधारपूववक हनश्चयाने. 

 
या हवचारप्रपचंामागीि दृष्टी, भहूमका आहि व्याप-एकूिच ब हद्धवाद - रा. ना. चव्हाि प्रकट करतात 

तो असा : 
 
“तयासाठी विभवूतपूिा, नेतृतिािंी पूिा चकिा स्तुती अगर गौरि करीत राहण्यािंी गरि नसते. 

वििंाराांिंा परामशम घेऊन तयासाठी सतत िंिंा ि ऊहापोह करीत राहण्यािंी वनकड मात्र असते. केला िाणारा 
असा वििंारप्रपांिं पूणम नसतो. तशा भ्रामक समिुतीत राहणे लाभिायक नसते.” 

 
भारतीय समाि िाहतव्यवस्थाबद्ध असल्याने केवळ स्विातीतीि थोराचंाच अहंकार बाळगून, 

गौरवासाठी त्याचें दैवतीकरि केिे िाते. असे दैवतीकरि करण्यातच थोराचें थोरपि ‘दडिेिे’ आहे आहि 
पहहल्यादंा आपिच ते उिगडून दाखवत आहोत अशी अहवता हचहकत्सक मूल्यमापनािा मठूमाती देते. परामशव 
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मग शबि बनतो. मूल्यमापनातीि िळिळीतपि हटकून राहिे केव्हाही इष्टच. म्हिून एखाद्या ससं्थापकािा व 
नेत्यािा सववस्वी प्रमाि मानून मूल्यमापनाचा सारीपाट पसरण्याम ळे हनष्ट्कर्ाचा दशवनशबदू नको त्या िागी स्स्थर 
होतो. असामान्य मािसाचें पायही शवेटी मातीचेच असतात. प्रयत्न करूनच थोर मािसे असामान्य िािेिी 
असतात. म्हिनू त्यानंा ईश्वरी शकवा दैवी मानण्याचे हबिकूि कारि नाही. सववच असामान्य मािसानंा देश-
काळ-वतवमानाच्या मयादा असतात. म्हिून मागीि-प ढीिाचा हवचार करून, संदभव वचेून, मयादासंह 
साम्याचा शोध घेण्याची गरि असते. ह्या ब हद्धवादी प्रहक्रयेसंबधंी रा. ना. सागंतात : 

 
“केिढीही थोर एकिं व्यक्ती सिम काळाांना सिमथा मागमिशमन करू शकत नाही. म्हणून असामान्य 

समिल्या िाणाऱ्या व्यक्तींिें वििंार, ग्रांथ ि कृती (काये) तपासले पावहिे. ही िी प्रवक्रया असते, ती म्हणिे 
बुवििाि होय.” 

 
अनेक मागांनी हा ब हद्धवाद आपल्या परीने आपि िोपासिा कसा त्याचे हववचेन रा. ना.ंनी िागोिागी 

केिे आहे. स्वतःसह इतराचं्या िािविाऱया हथटेपिाची कठोर समीक्षा करण्याची हनभवय हनभवयता तसेच 
मतहवशरे्हभमानाच्या पिीकडे िाण्याची भहूमका असावी िागते. येरागबाळािा ते िमिारे नाही. रा. ना.ंची ही 
दृष्टी-सृष्टी आहे. ती त्याचं्या हववचेनात प्रकट िािी आहे. ब हद्धवादाच्या ह्या िक्षिाबंाबत रा. ना. हवस्ताराने 
सागंतात : 

 
“आतमपरीक्षणािंी, आतमटीकेिंी गरि सिमत्र असतेिं. राष्ट्रीय सांिभात सिमस्िी इांग्रिाला िबाबिार 

धरणे आवण सामाविक-धार्धमक बाबतीत िवलताांनी ि ब्रािणेतराांनी ब्रािणीधमम ि ब्रािण समाि याांना सिमथा 
कारण मानणे, ही सिम प्रथा स्िातांत्र्यात तपासली पावहिे. यासाठी मी तटस्थ झालो. मी कोणतयाही पक्षािंा 
नव्हतो ि नाही. प्राथमना समािात मूतीपूिा/विभतूीपूिा, कोणतयाही ग्रांथाांिें सिमप्रामान्य नसते. ग्रांथ हे मनुष्ट्यकृत 
मानले िातात. यामुळे बुवििािािंी िाट मोकळी होते. हीिं तत्त्ि े म. फुल्याांच्या पसु्तकाांतून शोधान्ती 
सापडतात. या दृष्टीिंा मी िोडप्रिंारक बनलो.”  

 
िोडप्रचारक बनून रा. ना. चव्हाि यानंी हनम वक्त मनाने हिहहिे. मनसोक्त हिहहिे. महर्ी 

अण्िासाहेब शशदे याचें हशष्ट्यत्व आहि तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्रींचा सहवास त्यानंी तटस्थपिे भोगिा. कमववीर 
शशदे शकवा तकव तीथव-दोघेही पोथीवादी शकवा सापं्रदाहयक नव्हते. उघड्या डोळ्यावंर चकाकती प्रकाशहकरिे 
घेऊन ती हरचहवण्याची दोघाहंीिवळ प्रखर हवज्ञानहनष्ठा होती. त्याम ळे प्रबोधनाच्या कक्षा रंुदावल्या आहि 
मनोहवश्वाचे आकाश हवस्तारिे. ते कसे िािे त्याचे आरेखन रा. ना.ंनी ‘ओळख’मध्ये म दे्दसूदपिे केिे 
आहे.साहहिकच धारिा इहवादी, दृष्टी कायववादी असल्याने एखादा हवर्य वगळिा शकवा बाि िा टाकिा असे 
रा. ना. चव्हािानंी कधी केिे नाही. सावविहनक मनोहवकास आहि िोकहहतब द्धी याचंी कवचक ं डिे त्यानंी 
अंगा-खादं्यावरून कधी खािी उतरविीच नाहीत. हातून िाखमोिाचे काम होत राहहिे पि साहहस्त्यकपिाची 
हमरविूक नाही, अहंहनष्ठ डौि नाही की संशोधकाची फ काची हमिास नाही. ताठा म्हिून कसिा नाहीच. 
हनखळ िोकसेवाव्रती प्रबोधनाची भहूमका. रा. ना.ंचे िेखन अंतःकरिाच्या तारानंा िित्कारते आहि मेंद िा 
हवचाराची हपसे िावते ते त्याम ळेच  िोकव्रती रा. ना. चव्हािाचें, यामागीि हनतळ मन व हवचारातंीि 
प्रािंळपिाही मग तसाच प्रकट होतो. ते सागंतात : 
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“राष्ट्र एकविनसी होण्यास वनरवनराळ्या समािातील साांस्कृवतक ि आर्धथक िऱ्या भरून आल्या 
पावहिेत. तयाांच्यात केिळ सांघषम पेटिनू उपयोगी नाही. मागास ि अवतमागास िे आहेत तयाांनी व्यस्क्तशः आवण 
समािशः स्िोन्नती केली पावहिे. पुढे िे िातात, ते तयाांच्या गुणाांमुळेही िातात ि पढेु पात्रतेने असतात. ही दृष्टी 
माझ्या पुढे होती. …कोणतयाही िंळिळीला ि िागृतीला नीट िळण लागाि ेयासाठी वििंारिांताांनी प्रयतन करणे 
तयाांिें कतमव्य आहे. सतय शोधतो तोिं सतयशोधक. गेली पन्नास िष े मी वििंारपूिमक अक्षर ि शब्ि िापरले. 
सावहस्तयक म्हणिनू घ्याि ेयासाठी हा प्रिास नव्हता ि नाही. पोटासाठी तर मुळीिं नव्हता. िनता-िनािमनािंी 
नम्रपणे यथाशक्ती सेिा करणे हा मूलभतू उदे्दश होता.”  
 
सासं्कृहतक परंपरेचे ग ंतिेिे धागे 
 

रा. ना. चव्हाि यानंी, वर हनदेहशत केिेल्या यथायोग्य उदे्दशाची पाठराखि इहतहास, समािशास्त्र 
आहि भगूोि या शास्त्राचं्या व्यासंगानेही केल्याचे हदसते. त्यानंी केवळ सामाहिक-सासं्कृहतक-वाङ्महयक 
असेच प्रश्न हाताळिे असे नाही तर अशा प्रश्नोपप्रश्नाचें बीि त्यानंी इहतहास-समािशास्त्रातंही न्याहाळिे. 
अष्टावधानी चौफेर व्यासंगशीिता ही त्याचंी आधारहशिा होती. त्याम ळे रा. ना.ंच्या िेखनाचा मांड आहि 
प्रत्यक्ष िेखन हे, इहतहासािा त्यापिीकडे नेिारे आहे. श्री शरचं्चद्र चव्हाि संपाहदत ‘रा. ना. चव्हाि : 
हवचारदशवन’ या प स्तकाच्या ‘चार शब्द’ मध्ये मराठीतिे एक समीक्षक प्रा. रा. ग. िाधव यानंी नेमकेपिाने रा. 
ना.ंच्या या ऐहतहाहसक कायाची नोंद केिी आहे. ते सागंतात, .... 
“महाराष्ट्रातील वििंारिांताांिंी परांपरा मोठी असली तरी या परांपरेिंी तपशीलपूिमक सिमसमािशेक बाांधणी 
झालेली नाही. या परांपरेतील पिर गुांफणारे लहान-मोठे तपवशल सांशोधनपूिमक पढेु आणणे आिश्यक आहे. 
मराठी वििंारिांताांच्या परांपरेतील या उवणिा िूर करण्यािंा प्रयतन करणाऱ्याांपैकी श्री. िंव्हाण हे एक आहेत.” 
प्रा. िाधि पढेु वलवहतात, “आि-उद्याच्या साांस्कृवतक प्रश्नाांत, काल-परिाच्या साांस्कृवतक परांपरेिें धागे कसे 
गुांतलेले आहेत, हे िाखविणे हे तयाांच्या लेखनािें िैवशष्ट्य आहे.” 
 

महाराष्ट्रातीि प्रस्थाहपत हवचारवतंाचं्या प्रचहित िेखनव्यवस्थेत बह िनसमािीय हवचारवतंाचंा 
तपहशि नाही; त्यादृष्टीने सववसमावशेक बाधंिी आवश्यक आहे; या म द्याकडे प्रा. िाधव याचें हववचेन बोट 
करते. प्रा. िाधवाचंा समीक्षकी नेमस्तपिा तसे स्पष्ट म्हिायिा धित नसिा तरी रा. ना. चव्हाि यानंा त्याची 
स्पष्ट िािीव होती असे, प्रस्त त िेखकाबरोबर त्याचं्या िािेल्या अनेक वळेच्या चचा-हवहनहमयातून प्रत्ययास 
आिे आहे. “आतािंा महाराष्ट्रािंा सामाविक-साांस्कृवतक इवतहास पूणमतिानां वलवहला गेला आहे अशी समिूत 
आहे. पण ती खरी गोष्ट नाही. इवतहास अधािं आहे. नाांगरी परांपरेिंां छोटांसां वबळूक नागरी परांपरेच्या मोठ्या 
ितुमळात समाविष्ट करण्यात आलां  आवण ते म्हणिे हेिं असां भासविण्यात आलां . यात िेतयािंी भािना मूलतः 
होती. माझे कष्ट प्रस्थावपत परांपरेच्या मोठमोठ्या खड्ड्यात भराि टाकून िमीन समतल करणारा ठरू शकतो 
असां िाटतां.” - रा. ना.ंचे हववचेन. 

 
“पि हा भराव कसिा? मातीचा की हसमेंटचा?” मािा प्रश्न. 
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रा. ना. चव्हाि त्यावर हववरि करताना म्हिािे होते, “हटकाऊ धरिाचं्या मातीचा. हसमेंटाहूनही 
अहधक ताकदीचा. महाराष्ट्राचा पारंपहरक इहतहास वाचताना काहीतरी राहून गेिंय असं मनात वारंवार येई. 
शोध घेता घेता मोकळ्या िागा भरण्याचं काम होत गेिं. त्यात िािीव होती पि हनयोिन होतं असं काही मन 
सागंत नाही. मनात पक्क्या होत गेिेल्या सूत्रापं्रमािे हे घडत गेिं असं मानायिा हव.ं” आहि नेहमीच्या हनर्थवर् 
हमस्स्किपिाने रा. ना. चव्हाि यानंी हिकासा हचमटा काढिा होता : “आता त्या के्षत्रातिी महािन मंडळी 
तसं काही हबरुदच हचकटहवत असतीि तर ते न मानून कसं चािेि?” 

 
रा. ना. चव्हाि याचं्या या आप्रवाक्यावरून, परंपरागत इहतहासातीि पूिव वाक्याची आच त्यानंा 

िािवत असावी असे हनःशकंपिे म्हिता येते. रा. ना. चव्हाि याचंा शब्द ही ‘ॲथॉहरटी’ होती असे डॉ बाबा 
आढाव यानंी हनःसहंदग्धपिे म्हटिेिे आहे; (‘प रोगामी सत्यशोधक : िाने-फेब्र -माचव, १९९३ : पृ. ३) हे िक्षात 
घेतिे की आिखी वगेळ्या ‘ॲथॉहरटी’ची गरि उरत नाही; एवढी पारदशवकता त्यात आहे. 

 
रा. ना. चव्हाि याचंी दृष्टी अतंबाह्य फ िेवादी आहे. मात्र फ िेवादातही मिूतः ती सत्यहनष्ठ आहे. म. 

फ ल्याचं्या प्रभावातही रा. ना. चव्हाि क ठे हवतळत नाहीत, की हरवत नाहीत. सत्यहनष्ठेच्या अंगानेच ती 
सरकताना हदसते. त्याचं्या भहूमकेचा हा हवशरे् होय. अव्वि असे एक उदाहरिच पहा : ‘हनबधंमािा’कार 
हवष्ट्ि शास्त्री हचपळूिकर याचें िेखन, प रोगामी म्हिहविाऱया िवळपास सवव हवद्वान् पंहडतानंी प्रहतगामी ठरहविे 
आहे मात्र हवष्ट्ि शास्त्र्याचं्या भहूमकेतही काही वगेळे त्य असून हभन्न संदभातीि त्या भहूमकेचे साम्यव 
स्वीकारण्याची सत्यहनष्ठा, फ िेवादािा न्याय देऊनही श्री. चव्हाि याचं्या भहूमकेने हसद्ध केिी आहे. अशी सूक्ष्म 
हचहकत्सा करून, डोळ्याआड िािेिे सूत्र निरेसमोर आिनू वाचकानंा हवचारप्रवि करण्यात रा. ना. चव्हाि 
यानंा हवशरे् रस आहे. त्यानंा ते आवडते. ‘अल्प क वतीप्रमािे’ ‘त िनात्मक व समन्वयी अभ्यासाची’ श्री. चव्हाि 
याचंी ही पद्धत त्याचं्या ब द्धीचाच एक हवशरे् आहे. िेखनात हतचा सववत्र वावर आहे. 

 
या फ िेवादी सत्यहनष्ठेच्या हशवारामध्ये उभे राहून क िी काय काय पेरिे, हकती पेरिे, हकती रुििे, 

हकती उगविे आहि हकती नासिे-सडिे ते रा. ना. चव्हाि तपासून घेतात. हरेक घटना-प्रसंग ते सूक्ष्मदशवक 
यंत्राखािी टाकतात. अखंड हनबधं शकवा स्फ ट पत्रव्यवहार ह्याबरोबरच इहतहासावर म द्रा खोदिाऱया, 
काळािा किाटिी देिाऱया महामानवाचं्या, िोकनायकाचं्या िीवन-कतृवत्वाचा वधे आहि गं्रथपरीक्षिे हेही 
चव्हािाचं्या िेखनाचे हवशरे् हवभाग म्हिता येतीि. आपल्या फ िेवादी सत्यहनष्ठेच्या अटींच्या स्वाधीन राहून 
अत्यंत आत्मीयतेने, चव्हाि या हवभागाचें सार्य करतात. गौतम ब द्ध, म. फ िे, कािव  माक्सव, हवठ्ठि रामिी 
शशदे, रािर्ी शाहू महाराि, िो. हटळक, न्यायमूती रानडे, रािा राममोहन रॉय, साहवत्रीबाई फ िे, डॉ. 
आंबेडकर, तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी, ग रुवयव बाब राव िगताप, श्री. म. ऊफव  बापूसाहेब माटे, समािभरू्ि 
बाब राव गोखिे, कमववीर भाऊराव पाटीि, बापूिी साळ ंखे अशा हकत्येक हभन्निातीय व हभन्नके्षत्रीय 
महाप रुर्ाचं्या िीवनकायाचे मूल्यमापन श्री. चव्हाि करतात ते सत्यहनष्ठेच्या अंगाने. तकव श द्धपिे. 
व्यस्क्तपूिेचा उदे्दश टाळून, तत्व वशचतनावर भर देऊन. 
 

असा भर रा. ना. चव्हाि देतात त्याचे महत्व वाचे कारि, महामना कतृवत्ववतंाचं्या कायाचे मोि तोिाव-े
मापाव ेिागते ते पहरवतवनाच्या प्रवाहातच याचे त्यानंा उत्तम भान आहे, हे होय. त्याम ळेच तर म. फ िे-न्याय. 
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रानडे, डॉ. आंबेडकर-रािर्ी शाहू, माक्सव-फ िे याचंा त िनात्मक अभ्यास करताना चव्हािानंी ज्याचे त्याचे 
साम्यव िोखिे आहे आहि श्रेयाचा वाटा ज्याच्या-त्याच्या पदरात टाकिा आहे. उगीच क ठेतरी साडंिार नाही 
अशा नेमकेपिाने. क िाच्या श्रेयािा टाच नाही की अहतशयोक्तीिा बाधा. इथे म. फ िे शकवा कमववीर शशदे 
यानंाही सूट नाही. रा. ना. चव्हाि सववत्र “फ िेवाद’- फ िेवादातीि सत्यहनष्ठा-हसद्ध करण्याच्या प्रयत्नात, 
धडपडीत हदसतात. अगदी अनाग्रही वृत्तीने. सतत. रा. ना. चव्हाि, पैिू पाडत असिेिा फ िेवाद हा 
नवमानवतावादाच्या हनकर्ाचं्या अहधष्ठानावर खडा आहे. फ िेवाद, माक्सववाद, आंबेडकरवाद असे, 
राष्ट्ररचनेची संकल्पना पोटात वागहविारे कोितेही वाद नवमानवतावादीच असायिा हवते, शकबह ना तसेच ते 
असतात ही रा. ना.ंची खूिगाठ आहे. त्या अन र्ंगाने या वादामंध्ये चव्हाि मग नवमतवादाचा द वा शोधतात. 
कारि, तसा तो नसेि तर प्रबोधन आहि पहरवतवन हवफिच होते; याची िाि रा. ना. चव्हािाचं्या िेखनात 
आढळते. चव्हािानंी बह िनाचं्या हहतासाठी हिहहिे, पहक्षयतेिा ओिाडूंन हिहहिे; त्यामागे ऐहतहाहसक 
पाश्ववभमूीचा असा पहरसर आहे. 

 
अशा स्वरूपाच्या चचेत, रा. ना. चव्हािानंा प्रस्त त िेखकाचा एक प्रश्न असा होता : 

“नवमानवतावादाचे अहधष्ठान असिाऱया अशा बह िनसमािीय वादाचें सयंोिन करण्यात आपल्यास हकतपत 
यश िाभिं आहे?” 

 
“ते साद्यतंपिे अद्याप समन्वहयत करता आिेिं नाही. चरि नामदेव पायरीपाशीच आहेत; सोपान 

पायऱया पायाखािी आिेल्या नाहीत.” श्री. चव्हािाचें मोिके उत्तर. 
 
“नागंरी परंपरेतीि हवचारवतंानंा याचं िवकर भान आिं नाही, प्रयत्नाचंी गती वाढिी नाही तर 

हबघडिाऱया हचत्राचं स्वरूप कसं असेि?”–प्रस्त त िेखकाचा प्रहतप्रश्न. 
 
“आपिे हवचारवतं फार िवकर क िा ना क िाचे तरी अंहकत होतात. मािक व हहतसंबंधी याचं्यामध्ये 

दास बनून राहतात. आिच्या भारे्त ते संपकव  अहधकारी तर ि न्या रीतीत ते दिाि असतात. मग साहाय्याचे 
नाटक िोकासंाठी तर िोकाचं्याच नावावर सल्लामसितीचे म नाफे मािकािा असं चाित. बह िनातीि 
हवचारवतं तरी त्यास अपवाद कसे ठरतीि? बह िनानंा हरप्रकारे भ रळ घािून, त्याचं्या नैसर्थगक शक्तींचा 
कौशल्याने वापर करून त्यानंा हपळिारा नवा भाडंविी शोर्क वगव हनमाि होईि. ग्रामीि समाि दहरद्रीच 
राहीि. आहि एक दाहरद्र्य सववत्रच नडतं; स्वातंत्र्य स्वाहा करतं; हा धोका आहे.”-रा. ना.ंचे हववचेन. 

 
“चौदा-पंधरा वर्ांपासून िो मी ‘फ िे-वडेा’ िािो तो कायमचाच  .......केव्हा केव्हा वाटते की, म. फ िे 
हवद्यमान असताना मािा पूवविन्म त्यावळेचा तर नाही ना  मागीि िन्मात मी फ िे याचं्या िवळचा तरी 
असावा ” (उहन : ‘मी आहि मािे िेखन’, पृ. ५०) असा साक्षात्कार िािेिे रा. ना. चव्हाि आपल्या मयादाचंी 
िािीव ठेवतात. त्यातल्या खारीच्या वायाचे भान राखतात. हववचेन, हवश्लेर्ि शकवा संश्लेर्िामध्ये क ठेही 
सत्यहनष्ठा सोडत नाहीत. रािर्ी छत्रपती शाहू महारािाचं्या मूल्यमापनाकडे त्यादृष्टीने िक्ष वधेता येईि. 
रािर्ी शाहू महारािाचं्या कतृवत्वािा संस्थाहनक (आहि सरंिामदार म्हिूनही) म्हिून पडिेल्या मयादाचें 
अन हचत भाडंवि करून, काही ना काही ऐप िावनू त्याचें हवधायक योगदानही नाकारण्याचा करंटेपिा “काही 
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खोडीि वृत्तीची तथाकहथत ब हद्धवादी मंडळी” करतात. खािमानेचे हििकरी नंदी रीऽऽ ओढतात म्हिून 
िोकनायक शाहू रािाचं्या एकूि कतृवत्वाच्या िोकतत्व वीय ऐहतहाहसकत्वावर रा. ना. चव्हाि भर देऊन त्याचें 
‘संस्थाहनकपि’ ‘िोकगंगे’त हवरघळून गेल्याचे नेटकेपिाने सागंतात. खोडीि ब द्धीवाद्याचं्या खतखोडी 
अंगावर येतीि का याची िरास द्धा हफकीर रा. ना. चव्हाि करीत नाहीत. कारि खोडीि ब द्धीवाद्याकंडे 
नसिेिी पहरपक्वता आहि प्रगल्भता त्याचं्याकडे मात्र भरून पावण्याइतकी आहे. 
 
मािंरीच्या दाताने प्रश्नाचंी उचि करताना रा. ना. चव्हाि नेमक्या वमावर बोट ठेवतात. बह िनाचंा कमवठपिा 
वशेीवर टागंतात. बह िनाचं्या स्वतःच्या वचवस्ववादी ‘मराठपिा’म ळे महर्ी अण्िासाहेब शशदे याचं्या 
मानवतावादाचे रहस्य समिू शकेि नाही अशी नोंद ते हनभवयपिे करतात. “बह िन समािािा महर्ी शशद्याचं्या 
मानवतावादी धमाचे रहस्य कळू शकिे नाही.” हा, रा. ना. चव्हाि याचंा अहभप्राय बह िनानंा अंतम वख करतो 
आहि कमववीर शशद्याचें न पचिेिे द िव हक्षत महात्मेपि हळूहळू मनात उतरू िागते. या संदभात रा. ना. चव्हाि 
यानंी प्राम ख्याने म. फ िे आहि सत्यशोधक चळवळ, ग्रामीि आहि दहित चळवळ, दहित शकवा ब्राह्मिेतर 
नेतृत्व इत्यादीहवर्यी केिेल्या हववचेनाकडे आविूवन िक्ष वधेता येईि. म. फ ल्याचें सत्यशोधक चळवळ हा 
बह िनाचं्या अस्स्मतेचा अंगभतू भाग असल्याने रा. ना. चा तो सदैवच आस्थेचा हवर्य आहे. म्हिून ते या 
हवर्याचे साद्यन्त शचतन व हववचेन करतात. दहित चळवळी आहि दहित वाङ्मय याचंा परामशव घेताना डॉ. 
आंबेडकरानंी स्वीकारिेल्या बैद्धधमाच्या ‘भीमयान’ अहभयानाचे (हा अन्वथवक मतळाही रा. ना. चव्हािाचंाच.) 
स्वरूप २२ किमातूंन ते हवशद करतात. बह िनसमािाच्या – ब्राह्मिेतर – नेतृत्वाचीही हचरफाड करतात. 
बह िनसमािाने स्वीकारिे – नाकारिे, स्वीकारिे आवश्यक व इष्ट असूनही त्याकडे पाठ हफरहवल्याम ळे 
भ िे-ब रे काय िािे, त्याचा हनःपक्षपातीपिाने त्यानंी ताळेबंद सादर केिा आहे. सम्यक् संदभाने, दहिताचं्या 
चळवळींचा आढावा घेताना, होिाऱया टीपा-हटप्पिीबाबत मराठा समािाने िबाबदारीने बोििे / वागिे 
पाहहिे असा रा. ना.ं चा आग्रह आहे. नागरी नेतृत्व सनातनी खरे मात्र शकै्षहिक संस्थापंासून प्रशासकीय 
नोकरीपयंत आहि उद्योग-धंद्यापंासून पत्रकाहरतेपयंतचा, आध हनक तंत्र-मंत्राचा स्वीकार करिारा त्याचंा प्रवशे 
हा, त्याचं्या समािासाठी उपकारक कसा ठरिा त्यावर रा. ना. चव्हाि यानंी नेमके बोट ठेविे आहे. असे 
हवचारप्रदशवन ही एक चळवळ आहे, एक अहभयान आहे ही चव्हािाचंी धारिा आहे. त्याम ळे कोित्याही प्रकारचे 
हववचेन-हवश्लेर्ि करताना शक्यतो शत्रूंची सखं्या कमी करिे व हमत्राचंी वाढहविे या चळवळीतल्या सूत्राची ते 
उत्तम िाि ठेवतात. यामधून साधल्या िािाऱया फहिताचा उपसंहार रा. ना. चव्हाि असा करतात : 

 

“राष्ट्र एकविनसी होण्यास वनरवनराळ्या समािातील साांस्कृवतक ि आर्धथक िऱ्या भरून आल्या पावहिेत. 
तयाांच्यात केिळ सांघषम पेटिनू उपयोगी नाही. मागास ि अवतमागास िे आहेत तयाांनी व्यस्क्तशः आवण समािज्ञ : 
स्िोन्नती केली पावहिे. पुढे िे िातात, ते तयाांच्या गुणाांमुळेही िातात ि पुढे पात्रतेने असतात.... कोणतयाही 
िंळिळीला ि िागृतीला नीट िळण लागाि े यासाठी वििंारिांताांनी प्रयतन करणे तयाांिें कतमव्य आहे. सतय 
शोधतो तोिं सतयशोधक. गेली पन्नास िष ेमी वििंारपूिमक अक्षरे ि शब्ि िापरले.” (रा. ना. चव्हाि : हनवडक 
वाङ्मय/सपंा. मो. हन. ठोके/‘मी व मािे िेखन’/पृ. १८) महत्व वाचा असल्याने उपसंहार इथे आविूवन प नरुक्त 
केिा आहे. 
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रा. ना. चव्हाि यानंी िेखनाचा उपयोग स्वतःचे सामाहिक-शकै्षहिक-सासं्कृहतक हवचार प्रसृत करण्याचे एक 
साधन म्हिून केिा. साधन हाताळताना ते हकती मोठे, हकती िहान असा हवचार रा. ना.ं च्या मनात उपििेिा 
नाही. हवचार शब्दबद्ध होिे महत्व वाचे. तो मग क ठेही पडिा तरी रुितो, वाढतो, फोफावतो आहि प ढे त्याचा 
डेरेदार वृक्ष बनतो. म्हिून रा. ना.ं च्या बाबतीत साधनाचें िहान-मोठेपि िसे गौि तशा त्यास सीमा शकवा 
मयादाही नव्हत्या. हवचाराचें बीि सफि, साधनाचंा वापर हवशाि असे रा. ना.ं चे गहित होते. हवचाराचें 
प्रके्षपि अतीव महत्व वाचे म्हिून साधने आखडती घ्यायची नाहीत; प्रचहित पद्धतीत ती प्रहतहष्ठत–अप्रहतहष्ठत 
अशी मानिी िात असिी तरी तोच हवचार प्रम ख मानायचा नाही अशी चव्हािाचंी सरळ भहूमका होती. हवचार 
पेरिे, प्रबोधन रुिहविे आहि कायव उभारिे ही रा. ना. चव्हािाचं्या स्स्थर दृष्टीतीि हवकासाची प्रहक्रया 
असल्याने िेखक गौि होता. िेखक म्हिून शकवा िेखक व्हायचे म्हिनू िेखन केिे असे नाही तर 
िेखनामागून िेखकपिच धावत आिे. प्राथम्याची भहूमका राहहिी ती िनतािनादवनाच्या सेवचेी. या सेवाव्रती 
भहूमकेने िेखकपि हदिे, प ढे ते प रतेपिी अंगात हभनिे आहि नंतर मग िोकसेवक व िेखक या भहूमका 
अहभन्नच िाल्या. त्या वगेळ्या करिे मग अशक्यच बनिे. िेखकाचा आब आहि िोकसेवकाचा वसा एकमय 
िािा आहि िोकसेवकाचे हनशाि िेखकाच्या िेखिीने कधी खािी पडूच हदिे नाही. हातात हात घािून, 
एकिग सामंिस्य साधत िोकसेवक रा. ना. चव्हाि आहि िेखक रा. ना. चव्हाि तटस्थतेने चाििे. 
ब्राह्मोसमािी प्रचारकाची भहूमका हनभावताना प नरुक्ती व आभरि हे िेखनातीि दोर् (त्यािा तसा पयायच 
नव्हता.) तसेच ठेवनू रा. ना.ं नी इहवादी दृष्टीकोनाचे अहभसरि कसे होत राहीि हे पाहहिे. “तू माझ्यापेक्षा 
चागंिे हिहहतोस!” असा गौरव करिाऱया ग रुवयव अण्िासाहेब शशद्यानंी “तू बह िनसमािाच्या बािूने हिहहत 
िा!” असा एकदा आदेशच हदिा. ‘अल्पक वतीप्रमािे’ ‘त िनात्मक व समन्वय अभ्यासपद्धतीने’ रा. ना.ंनी मग 
साऱया िेखनाचा माडं घातिा. रा. ना. चव्हाि सागंतात : “गेली पन्नास िष े मी वििंारपूिमक अक्षरे ि शब्ि 
िापरले. सावहस्तयक म्हणिनू घ्याि ेयासाठी हा प्रिास नव्हता ि नाही. पोटासाठी तर मुळीिं नव्हता. िनता-
िनािमनािंी यथाशक्ती सेिा” हीच म ळातिी आच होती. (उहन : पृ. १८) ती मनसोक्त केिी आहि हतचा 
भरपेट आनंदही भोगिा. बह िनानंा िागृतीचे साम्यवही हदिे. 

 
तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी यानंी ‘तत्व वशचतक, साधक आहि उपासक’ असे रा. ना. चव्हािाचें विवन 

केिे आहे; ते साथवच आहे. म. फ िे यानंी बह िनाचं्या मानहसकतेत पािट घडहविा. अहवदे्यच्या 
खतखोडीबरोबरच हवदे्यची प्रकाशाची तळी ख िी केिी; तर फ िेहनष्ठ रा. ना. चव्हाि यानंी ज्ञानाच्या सवव 
अंगानंा बह िन कसा हभडेि, हवदे्यच्या प्रकाशाच्या तळ्यात ब ड्यावर ब ड्या कसा मारीि याची शचता वाहहिी. 
हवरोध केिा की शत्र त्व येते, िीवावर बेतते असल्या वािं हाकाया हपटिाऱयाचें मतिबी डावपेच हनधारपूववक 
बािूिा फेकून देऊन, मोठ्या हिम्मेदारीने चव्हाि यानंी बह िनाचं्या मानहसक पहरवतवनाबाबत अहवरत 
िेखनकामासाठी केिी. रा. ना. चव्हाि याचें हे कायव खूप मोिाचे आहेच. पि त्याबरोबर त्यािा द सरी एक 
बािूही आहे. ती आहे, बह िनात अहधकाहधक संशोधनवतृ्ती हवकहसत होण्याची. संशोधकानंा िन्म हमळण्याची. 
स रुवात िािी आहे; पि वाढीदीढीचा हंगाम कधी व कसा घेता येईि (आता हाती फारसा वळेच नसल्याने 
शक्य हततक्या तातडीने उिविी िािी पाहहिे. शळेविावर ग िराि म्हििे आिखी हकमान शभंर वर् े
हपछाडीवर पडिे होय.) याचे संकल्पहचत्र हसद्ध करण्यात रा. ना. चव्हािाचं्या एतहद्वर्यक अहनवार तळमळीचे 
चीि आहे. 
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रामचंद्र नारायिीय वाि 
 

सववप्रकारे सत्य िािनू घेिे ही रा. ना. चव्हाि याचं्या हवचार-िेखनामागीि मूिगामी दृष्टी आहे. या 
दृष्टीचे प्रकटीकरि रा. ना. करतात ते, आपल्या मनातीि भाव पराकोटीच्या पारदशवक पद्धतीने व्यक्त 
करिाऱया सूक्ष्माहतसूक्ष्म शब्दाचं्या वापरातून. मािूस व मत याचंा हवचार ते मतभेद बािूिा ठेवनू करतात. हभन्न 
संदभातीि त्या त्या भहूमकेचे-दृहष्टकोनाचे-साम्यव स्वीकारण्याचे आहि उहिवा दाखवनू देण्याचे द र्थमळ 
िेखनवैहशष्ट्य चव्हािाचं्या ठायी आहे. ‘हववके व हववकेवतं’ मध्ये हवकाऊ हवद्वानाचंी चव्हािानंी केिेिी चचा, 
त्या दृष्टीने डोळ्याखंािून घािायिा हरकत नाही. अवघ्या महाराष्ट्रातल्या तमाम हवचारवंताचं्या माहिकेत, रा. 
ना. चव्हाि याचें िेखनवैहशष्ट्य सववस्वी हनराळी िातक ळी प्रकट करिारे आहे. रामचंद्र नारायिीय असा हा 
वाि आहे. साधारिपिे शासकीय भारे्च्या मोडिीत मोडावा असा. म दे्दसूद व आटीव अशा ऐटीचा. प्रभावी 
पहरिामाचा.  

 
काही नम ने पहा : 
 
...“पवरसांिािािंा विस्तृत विषय याप्रमाणे व्यक्त करता येतो.” (उवन : पृ. ३९) 
 
... “ि आिही हे तयाांिें स्थान धु्रि आहे.” (उवन : ३४६) 
 
...“विरोध करते झाले.” (उवन : पृ. २१) 
...“आता थोडक्यातिं वनषेिाियािें झाल्यास असे ध्िवनत करता येते की…” (उवन : पृ. २३) 
 
...“याांच्या ििंमस्ििािाविरुि उठािािंा हा मागम प्रायः होता.” (उवन : पृ. ३८) 
 
...“ही उच्चभ्रूां िंी म्हणून सहमत वतच्याशी म. फुले झाले नाहीत.” (उवन : पृ. ६) 
 
...“म्हणून पवरणाम पुढे लाांबिर पोहोिंत गेला.” (उवन : पृ. ३४) 
 
त्याचबरोबर ‘टाहकिी’, ‘बाळहगिी’, ‘उच्चाटि’, ‘घटना’, ‘गहििा पाहहिे’, ‘िोक अमान्यता’, 

‘आहखि’, ‘व’ व ‘आहि’चा वापर, ‘कायमचे तूतवतरी’, ‘प्रायः’, अशी वाक्याचंी व शब्दसंहतींची धाटिी ही खास 
रामचंद्र नारायिीय आहे. ‘प्रायः’ आहि ‘कायमचे-तूतवतरी’ या शब्दसंहतींचे उपयोिन रा. ना. चव्हािच करू 
िािोत  त्याचं्या वापरातिी ऐट, िकब, बाि आहि डौि हे इतर क िािा साधिारे सूत्र नाही. रा. ना. 
चव्हािाचं्या व्यस्क्तमत्व वाचे सवकंर् सार इथे एकवटून येते. त्यातून अखंड रा. ना. चव्हाि समोर उभे राहतात. 

 
रा. ना. चव्हािाचें समतोि हववचेन अनेक संदभास्न्वत असते. बारीकसारीक संदभवकिानंी पहरप्ि त 

असते. वरवर पाहता, इतके अि -रेि सारखे वस्त स्स्थतीहनदशवक तपहशि रा. ना.ंच्या िेखनात हवख रिेिे 
असतात की, हा पसारा कशािा? काय कामाचा? असे सहि वाटून िाव.े वास्तहवकपिे काहीसे कंटाळवािे 
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वाटून, मधल्या मधल्या ओळीवरून उडी मारून वाचकाने प ढे िेपावण्यास सहिी आतूर असाव.े पि तसे घडत 
नाही. तपशीि ‘ग्रीप’ मध्ये ठोकिेल्या हखळ्यासारखा इतका िाम की वाचक हिू शकत नाही आहि सूक्ष्म 
तपहशिाच्या ओझ्याने रा. ना.ंचे िेखन म डपत शकवा दबत नाही. िेखनाची खोिी आहि हवश्वासाहवता मात्र 
वाढताना हदसते. तपहशिाचा वास्तवदशीपिा, म दे्दसूदपिा, हव ेतेवढे म्हििे अगदी हव ेतेवढेच नेमके उद्धरि 
व सरळ माडंामाडं अशी काही या हवश्वासाहवतेची म ळे आहेत. त्याम ळे रा. ना.ंची नवीन हवचारसूते्रही आपोआपच 
हवश्वासाहव बनून येतात आहि त्यानंा त्याचंी म्हिून एक हक्रयाहशिता प्राप्त होते. प्रायः रूढ समि तींना धक्का 
देिारी ही हवचारसूते्र असतात. उदा. ‘शाहू-हटळक हवग्रह का िािा?’ या प्रश्नाच्या उत्तरात ‘परहकयाचं्या 
कारवाईम ळे’ ही रूढ समिूत रा. ना. चव्हाि नाकारतात. मात्र समािशास्त्रीय हवशिे्र्िातून हा प्रश्न स टू 
शकतो, असे ते हसद्ध करून दाखहवतात. (उहन : पृ. २३३) हवचारपूववक ठरहविेल्या भहूमकेवर क ठल्याही 
पहरस्स्थतीत ठाम असिारे रा. ना. चव्हाि पहरवतवनाचा प्रवाह समिून घेण्यासाठी, क िा एका दैवतावर त्याचंा 
ब हद्धवाद गहाि ठेवत नाहीत. स्वतःच्याच ब द्धीवर हनभवर राहतात. म. फ ल्याचें कतृवत्व िोखताना त्यानंा 
उपिब्ध असिेिे साधन-साहहत्य, हब्रहटश रािवटीतीि वाङ्मयीन परंपराचें हवशरे्, शहदू रूढी-परंपराचंी 
प्रहतकूिता इत्यादी घटकाचंी चव्हाि नोंद करतात. सत्याथवबोध करून घेताना एकाच घटनेच्या हवहवध पिंूैना 
स्पशव करण्याची रा. ना.ंची पद्धत सूक्ष्मदशवक यतं्रासारखी आहे. असे पहा की, म. फ िे याचं्या कतृवत्वाचा 
ताळेबंद माडंताना िोकहहतवादी, हवष्ट्ि शास्त्री हचपळूिकर आहि हब्रहटश रािवट अशा अनेकस्तरीय केन्द्रातून 
रा. ना. चव्हाि त्याची माडंिी करतात. यािा रा. स्व. सघंाचे सरसंघचािक गोळविकर ग रुिीही अपवाद 
नाहीत. वैचाहरक मतभेद आहेत म्हिून क िािा टाळाव ेशकवा मनात आकस ठेवनू वागाव ेअशी रा. ना. 
चव्हािाचंी वृत्ती नाही. त्याचंी हववकेवादी दृष्टी गोळवकर ग रुिींसह सवांचे प्रयत्न समिून घेऊन त्याचें मूल्य 
ठरव ूइस्च्छते. स्वीकारिेल्या बाहंधिकीन सार मूल्याचे विन चढते-उतरते राहिार, सवांचे मूल्य हनहश्चतच 
सारखे नसिार हे खोटे नाही. मात्र असा िेखा-िोखा करताना हववकेाचा समतोिपिा व िेखिीचा 
समंिसपिा, तत्कािी तरी रा. ना. चव्हािाचं्या एवढा इतर क िात आढळत नाही. हमत्र-महैत्रिींसाठीच 
हनरहनराळ्या सदावतांच्या पकं्ती टाकिाऱया तथाकहथत हवचारवतंाचंी, साध्या उल्लखेानेही होिारी भगभग 
पाहहिी की, रा. ना. चव्हािाचं्या भल्या पहाटेच्या श भ्र, हनतळ मानहसकतेचे कौत क कराव ेतेवढे थोडेच ठरते. 
उभा समाि हखरवनू टाकिाऱया अस्पृश्यतेच्या उच्चाटनाच्या मागांसबंंधी रा. ना. चव्हाि याचंा समािपोर्क 
हववकेच पहा ना : म. गाधंी, म. फ िे, महर्ी हव. रा. शशदे, डॉ. आंबेडकर, बापूसाहेब माटे, स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर, गोळविकर ग रुिी याचंी अस्पशृ्योद्धारासंबधंी मते हभन्न होती आहि मागवही वगेवगेळे होते. रा. ना. 
चव्हाि यानंा, त्यातिी काही मते आहि मागव म ळीस द्धा न रुचिारे. ते त्याचे कट्टर हवरोधक. मात्र सवांच्या या 
संदभातीि हेतंूबद्दि श्री. चव्हािानंी कसिीही शकंा घेतिेिी नाही. त्याचं्या मनातच ती गोष्ट नाही. 
अस्पृश्यतेची समस्या िवकरात िवकर नष्ट व्हावी असाच या सवांमागीि हेत  होता असा श्री. चव्हािानंी 
त्याचं्यावर गाढ हवश्वास व्यक्त केिा आहे. ते सागंतात : “कोिताही उपाय हा अपायकारक मागव नसावा. 
एकमेकानंी एकमेकाचंा हवश्वास शिकावा.” (उहन : पृ. ३८२). रा. ना. चव्हािाचें असे प्रहतपादन अन भवसमदृ्ध 
बह श्र ततेने सिून येते तेव्हा सत्याशी-राष्ट्रीय एकात्मतेशी ते खूपच संवाद साधते. 

 
रा. ना. चव्हाि हे अज्ञात इहतहासावर प्रकाशिोत टाकिारे संशोधकही आहेत ही त्याचं्या व्यासंगाची 

एक समदृ्ध बािू आहे. साधारिपिे असे घडते की, महामनाचं्या कतृवत्वाखािी अनेक वळेा इहतहास दबिा, 
दाबिा शकवा दडपिा िातो. काही मोिक्या महाप रुर्ानंाच पहरवतवनाच्या इहतहासात नोंदीचे भाग्य िाभते. 
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बाकी उपेके्षच्या िौळात गाडिे तरी िातात शकवा भस्म तरी होतात. सामान्य मािसाचंी आठवि इतकी िबर 
की, हवस्मरिाच्या खाईत गडप होिाऱयाचंा त्यानंा मागमूसही नसतो. मात्र रा. ना. चव्हाि अशा ‘महामना’ंचे 
उद्धारकते बनतात. संशोधनाच्या बारीक बारीक कप्प्यात घ सताना श्री. चव्हािाच्या हाती अशी रत्ने िागतात. 
डॉ. भाडंारकर, नारायि मेघािी िोखंडे, रािारामशास्त्री भागवत, बा. शि. हबिे, ‘हशवचहरत्र’कार केळूस्कर, 
ना. भास्करराव िाधव, अण्िासाहेब िठे्ठ, केशवराव िेधे शकवा ब्राह्मो समाि, प्राथवना समाि, श.े का. पक्ष, 
सत्यशोधक समाि अशा हकतीतरी ज्ञात-अज्ञात, सामान्य-असामान्य व्यक्ती-संस्थाचं्या उपेहक्षत कतृवत्वाची 
ओळख सशंोधक रा. ना. चव्हाि करून देतात. ही न सती ओळख नसते तर सत्यशोधक चव्हािकृत 
मूल्यमापनच असते. मन मोठे असल्याखेरीि हातून उदारमनस्क अशी कृती घडत नसते. याबरोबरीनेच रा. 
ना. चव्हािाचंा आिखीही एक हवशरे् आहे : प्राचीन दाशवहनक प्रवाहापासून अत्याध हनक समािवाद, 
िोकशाही, हनधमीवाद इत्यादी नवमूल्याहधहष्ठत हवचारप्रिािीपयंत सववत्र रा. ना. चव्हाि समथवपिे म क्त 
संचार करतात. त्याम ळे रा. ना.ंची म ळची हवचारप्रवतवकता अहधकच गहहरी होऊन येते; आहि चौफेर 
हववचेनािा अथवपूिवता प्राप्त होते. उदा. “फ िे-आंबेडकर याचं्यामध्ये शशदे नसते तर पोकळीच राहहिी 
असती.” (उहन : पृ. १२५) असे रा. ना. चव्हाि हिहून िातात तेव्हा अशा अथवपूिवतेचा सहि प्रत्यय हमळतो. 
 
वैचाहरक सामाहिक नेतृत्वाची अपेक्षा 
 

क िािाही श्रद्धापूववक आदर वाटािा असे रा. ना. चव्हाि याचें व्यस्क्तमत्व व होते. हमतभार्ी पि नेमके 
व मोकळे बोििे हा त्याचंा स्वभाव होता; िीन व्हाव्या अशा हवनम्रतेने अखंड कायवशीिता त्यानंी िोपासिी 
होती. अंतःकरिातीि मादवव, सौिन्य व  ि ता ही त्याचं्या धमन्यातूंन वाहत होती. आढ्यता गावीच नव्हती. 
अहभिात स संस्कृतपि रा. ना.ंच्या शब्दातूंन अहभव्यक्त होई, तसे त्याचें वागिेही होते. अन भवसमदृ्ध, 
अहभिात, स संस्कृत, हमतव्ययी, संयमशीि व नवतेचा स्वीकार करिारे तािे टवटवीत मन ही रा. ना. 
चव्हािाचंी दौित त्याचं्या िेखनसभंारातही सिून-धिून अवतरिी आहे. आपल्या िेखनासंबधंी, “…की, 
तत्संबधंीची सववच्या सवव हववचेने व हवधाने हबनचूक आहेत, असा प्रकार असिे शक्य नाही. म्हिून वाचकानंी 
मिा क्षमा करून त्यानंी स्वतः हवचार करावा.” अशी रा. ना. चव्हािाचंी हवनम्र प्राथवना आहे. 

 
या प्राथवनेत अहभपे्रत असिारा हवचार कोित्या म द्यावंर व्हावा याचेही हदशादशवन रा. ना. चव्हाि 

अहधकारवािीने करतात. ‘भारतीय दहिताचंा प्रश्न आहि हवठ्ठि रामिी शशदे’ या िेखात रा. ना. सागंतात, 
“.....यापढुील प्रगती विद्यमान लोकशाही, मूल्याांिंा विकास, वनधमी धोरण, वशक्षण, पांिंिार्धषक योिना या 
स्िातांत्र्योत्तर नव्या वििंारमूल्याांतून होणार आहे. ......मागील इवतहास कोणतयाही प्रश्नाांिर काही मयावित 
अनुभि सूविंत करील पण क्राांवतकारक बिलासाठी नि ेक्राांवतकारक पविते्र, आर्धथक ि विकासातमक योिनेतून 
घ्याि ेलागतील. भारतीय सिमिं समाि एकरस होण्यासाठी ि स्िातांत्र्यातून एक निराष्ट्र वनर्धमतीसाठी वशक्षण ि 
लोकशाही या मूल्याांतून क्राांवतकारक बिल होण्यािें मागम पतकरले पावहिेत. या मागातून गेल्या शतकात 
झालेल्या निप्रबोधनाला यश वमळिनू िेता येईल. तळातील विविध िवलताांिंी ‘गवरबी हटली’ तर राष्ट्रीय 
िावरद्र्यािंा ि िवलताांिंाही प्रश्न सांपत आला, असे समीकरण वसि होईल.” (उहन : प.ृ १०६) वैचाहरक 
सामाहिक नेतृत्वाच्या बाधंिीची अपेक्षा बाळगिाऱया रा. ना. चव्हािाचं्या ‘पहरवतवनाची हक्षहतिे’चे हे ‘नवदशवन’ 
आहे. 
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औिांगाबाद एस. एस. भोसिे 
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१. 

साणहत्य, ससं्कृती आणि समाजजीवन 

भारतीय संस्कृती व समाि यानंा एक सावविहनक स्वभाव आहे. तो िािावा िागतो. भारतात िात-धमव-पंथ-
संप्रदाय-विव-वगव या संबंधाने करावा एवढा हवचार-हववके थोडाच असतो. आि हिारो वर् ेतो चािू आहे, 
प ढेही सतत चािू राहिार, म्हिून हे सवव हवर्य कमी महत्व वाचे कधीच ठरत नाहीत. ि न्याचंी िागा नव ेघेते. 
पि नव्यातही ि न्याचंा अंशभाग राहतोच. ि न्या नव्याचंा संगम-समन्वय होऊन भारतीय ससं्कृतीचा प्रवाह 
वाहत आिा. भारतीय िीवनात संपूिवपिे भतूकाळाशी म्हििे ि न्याशी हवग्रह घेता येत नाही. त्याचप्रमािे 
साहहत्य, संस्कृती, समाि व त्याचे समािशास्त्र व एकूि प्रत्यक्ष िीवन याचं्यावरही नवी नवी आवरिे घािून 
हवचार करता येतो. साहहस्त्यक गप्पा, असा एक प्रकार आहे, व ह्या गप्पाचंा कायवक्रम होतो. हा एक म क्त चचेचा 
प्रकार आहे. यात औपचाहरक प्रकार नसतो. तरी म ख्य अहधकारी असा, सूत्रधार असतोच. पि सवांना मते-
आशय माडंता येतात. खंडन-मंडन चािू राहाते. साहहस्त्यक गप्पाचंा फायदाही होतो पि ह्या बठैकी हिक्या 
फ िक्या, स्वरूपात भरतात. म्हििे िहित प्रकारािा कादंबरी-नाय वगैरेंच्या चचेिा प्राधान्य असते. 
साहहत्य-संस्कृती व समाि यामागे तत्व वज्ञान असते. याची खोि उकि करण्याचा फार थोडा प्रयत्न होत 
असतो यासाठी वैचाहरक वाङ्मय प्रकाराची कास धरावी िागते. समाि सामूहहकपिे िीवन िगतो. त्यामागे 
काही सूते्र-तत्व व े असू शकतात. याची िािीव िाल्यास खरे समािहवज्ञान सापडू शकते. भारतीय धमव व 
संस्कृती यामधीि मतूीपूिा, अवतारवाद, गं्रथप्रामाण्य, विव-िात, स्पृश्या-स्पृशता, उंचनीचभाव, हवर्मता, 
मठ-मंदीर संस्था, ित्रा-यात्रा वगैरे िीवनात प्रत्यक्ष अस्स्तत्वात असिेिे रूढ प्रकार व पद्धती याचंा अभ्यास व 
संशोधन कराव ेिागते. िे नाकाराव ेिागते ते अस्स्तत्वात का आहे? याचा शोध घ्यावा िागतो. प स्तकाच्या 
बाहेर िग आहे व असते. अन भव, हनरीक्षि व परीक्षि याचं्याद्वारे आपिास खरे ज्ञान होऊन वस्त स्स्थती व 
वास्तव प्रगट कहरता येते. प स्तकी हवद्या सकंटकाळात उपयोगी पडत नाही. परहस्तगत धन वळेेवर हमळत 
नाही. य द्धशास्त्रावरीि प स्तके य द्धानंा मागवदशवक होऊ शकतात हे खरे, पि प्रत्यक्ष य द्धात रिागंिात 
प्रसंगावधानच िास्ती िागते, व पहरस्स्थती पाहून हनिवय घेतिे िातात. तरी प स्तके मग कोित्याही 
हवर्यावरची असोत मयाहदत अथाने का होईना, ती उपयोगी पडतातच. एवढे मात्र खरे की, ‘प स्तकी िग्’ व 
प्रत्यक्ष व्यवहार यात अंतर पडते. तत्व वज्ञानाप्रमािे कोित्याच धमाचे वतवन असत नाही. तरी धमाच्या मागचे 
पायाभतू तत्व वज्ञान कळण्यासाठी तत्व वज्ञानाची प स्तके व त्याचंा अभ्यास िरूर आहेच. कागदावर साखर हा 
शब्द हिहहिेिा वाचिा म्हििे साखरेची गोडी प्रत्यक्ष चाखिी असे नव्हे. शब्द व त्याची प्रहचती यात अंतर 
असते. साहहत्य िीवनाबरोबर िाते तरी प्रत्यक्ष िीवन व साहहत्य (प स्तकातीि हवचार) यात फरक पडतो. 
प स्तक (गं्रथ) याप्रमािेच ह बेहूब िीवन कोठेच असू शकत नाही. वदे वदेान यायी, बायबि व त्यािा प्रमाि 
मानिारे, क राि व ह्यानंा सवांशी प्रमाि मानिारे म्हििे िगातीि धमव व त्याचें अन यायी यात तफावत पडते. 
िात-धमव-विव-पंथ स्पृश्यास्पृश्यता ही सारी भारतात िन्मप्राप्त व वाडवहडिार्थित परंपरेने चाित आिेिी 
असतात. म्हिून ती हमळहवण्यासाठी म द्दाम हवशरे् प्रयत्न येथे करावा िागत नाही. ििूकाही ती नैसर्थगक 
आहेत. समाििीवनातीि वरीि चािू बाबी यानंा सवांना प स्तकाचंा धमवगं्रथाचा आधार असतोच, असे नव्हे. 
म्हिून धमव प स्तकाचं्या-गं्रथाचं्या-बाहेरच्या बाबी समािात असू शकतात. सगळ्यानंाच आधार-गं्रथाधार-
असतोच असे नव्हे. िाती-भेदावरीि हवचारापेक्षा विाश्रमधावर धमेहतहासात िास्ती हववके िािेिा आढळतो. 
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अहिकडे मात्र िातीसंस्थाचंा अभ्यास पाश्चात्य पंहडत येथे येऊन करीत असतात. प्रत्येक िातीचा असा पृथक 
धमाचार असतो, पि प ष्ट्कळशा िाती हनरक्षर होत्या, व अद्यापही आहेत, म्हिून त्याचं्या धमाचारासंबधंी गं्रथ 
स्वतंत्रपिे हनर्थमत िािेिा आढळत नाही. गं्रथ-प्रहवष्ट शकवा प स्तकातून समावहेशत िािे नाही. असे बरेच 
काही प्रत्यक्ष समाििीवनात आढळू शकते. ििू काही ‘समाि’ हाच हिवतं गं्रथ चािता-बोिता आहे, असे 
हनरीक्षि व प्रत्यक्ष परीक्षि आहि स्वान भवातंी आढळते. समािस्वरूपी गं्रथ वाचण्याचे प्रयत्न होतात काय? 
प्रत्यक्ष काही अन भव परीक्षिातंी सापडतो का? समाि व साहहत्य यात तफावत असते का? साहहत्याने हनकोप 
समाि हनमाि करावा अशी अपेक्षा त्याच्याकडून केिी िावी. असा प्रयत्न करिारे कोि कोि िािे? 

 
प्रवास : रनिीिण व स्वानुभव 
 
भगूोिाची प स्तके मािसास भौगोहिक ज्ञान देतात हे खरे पि िगभर प्रवास करिे, स्वतः पाहािे याम ळे 
िास्ती ज्ञान हमळते. पि अशी सधंी फार थोड्यानंा प्राप्त होऊ शकते. प्रवास-हनरीक्षि व स्वान भव याचंा िाभ 
होऊन ज्यानंी ज्यानंी साहहत्य हिहहिे त्यात सखोिता आढळू शकते. उदा. महर्ी शशदे यानंा प्रवास हनरीक्षि व 
कायान भव फार मोठा प्राप्त होता. कोित्याही कायास स रुवात करण्यापूवी त्या कायाचा ते सखोि अभ्यास 
करीत. भारतीय अस्पशृ्यतेच्या प्रश्नावर त्याचंा गं्रथ व प ढे मागे त्यानंी हिहहिेिे िेख केवळ प स्तकी ज्ञानावर 
आधाहरत नव्हते. पूवास्पशृ्यातीि अनेक प्रातंातंीि िाती, िमाती, त्याचंी राहिी, उद्योगधंदा, धमव, 
आचारहवचार याचंा भारतभर प्रवास करून नंतर त्याचें साहहत्य साकार िािे. असाच त्याचंा बौद्ध धमावरीि 
अभ्यास हा हिवतं वाटतो. त्याचं्या हिखािात हवद्वते्तची िडता नाही. उिट त्याचंी िन्मभार्ा कानडी असून 
त्यानंी मराठी सहि सोपी व स िभतेने हिहहिी आहे. िग पाहहिे, ऐकील्यानंतर वगेळाच अन भव येतो. 
िन्मभर अस्पृश्यतेच्या प्रश्नास प्रत्यक्ष वाहून घेतल्याम ळे त्याचंा कायान भव व अहधकार मोठा समििा गेिा व 
िातो. येथे िे हववचेन हाती घेतिे आहे. व साहहत्य संस्कृती व िीवन या संबधंाने सारासार हवचार व्यक्त 
करण्याचे ठरहविे आहे, त्यािा महर्ी शशदे याचें िीवनान भवातून व्यक्त िािेिे साहहत्य मागवदशवक ठरिारे 
आहे. समाि िीवनाचा म्हििे समािशास्त्राचा अभ्यास होय. 
 
पुस्र्काच्या बाहेिचे सारहत्य व जीवन 
 
हनरहनराळ्या सृष्टी कस्ल्पल्या िातात. वृत्तपत्र सृष्टी, प स्तक हवश्व, ‘कामगार िग्’ वगैरे शब्दयोिना करून 
मयाहदत अथव व्यक्त केिा िातो. हवश्वािा अमयाद अथव असतो, पि ‘महहिा हवश्व’ वगैरे तत्सम शब्दप्रयोग 
केिे िातात. उदा. ‘साहहत्य हवश्व’ वगैरे वगैरे, सृष्टी शकवा हवश्व यानंा हवशरे्ि िोडल्यास व्यापक अथािा 
मयादा पडते. प स्तकी िगताच्या बाहेर हवश्वाची व्याप्ती मोठी असते. 
 
साहहत्य हे प स्तकाच्याद्वारे उपिब्ध होत असते. पि सववच साहहत्य प स्तकातून सामाविेिे असते, असे नव्हे. 
िोकातंीि व समािातीि सववच संकल्पना व िािीवा प स्तकातूंन शब्दबद्ध केल्याच िातात असे नव्हे. ज्ञान-
हवज्ञान प स्तकाचं्या बाहेरही उरते व राहाते. िोकात मौहखकरीत्या असिेिे साहहत्य, ज्यािा िोकसाहहत्य 
म्हितात ते सवव प स्तकबद्ध शकवा हिहखत िािेिे असते, असे नव्हे. प ष्ट्कळ मौहखक साहहत्य ब डते. अहिकडे 
मराठी भारे्मध्ये प स्तकाचंी हनर्थमती वाढिी आहे. याम ळे प ष्ट्कळसे ज्ञान व हवचार प स्तकातूंन सामाहविेिे गेिे 
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आहे हे खरे पि प ष्ट्कळ थोरामोठ्याचं्या आठविी प्रत्यक्ष सहवासातून हिहहिे िािे िरुर होते. पि त्याचंी वाि 
आहे. चहरते्र व आत्मचहरते्र इगं्रिीत िशी दिेदार अनेक आहेत, तशी मराठीत नाहीत. 
 
िोकसारहत्य 
 
िनतेत व िोकातं नानाहवध समाि थर होते व आहेत. पूवी मूठभर पाढंरपेशानंी शहरी गद्य व पद्य स्वरूपात 
असिेिे साहहत्य प्रायः उपिब्ध केिे. हशक्षिाच्या प्रसाराचा प्रातं व परीघ खेड्यापाड्यापंयंत पसरू 
िागल्यावर. त्याचं्यातून हशकिेल्या हवचारी िोकानंा वाटू िागिे की, िोकाचें साहहत्य िे अमाप आहे, त्याचे 
प्रहतशबब एकूि उपिब्ध साहहत्यात उमटिेिे नाही. या नव्या िाहिवतूेन िोकसाहहत्य हनघू िागिे. 
िोकसाहहत्याचा प्रकार िास्तीत िास्त ग्रामीि होता व असू शकतो. भारत खेड्यापाड्याचंा देश आहे. म्हिनू 
िास्तीत िास्तपिे िोकसाहहत्य हे ग्रामीि साहहत्य असू शकते. िोकम्हिी िास्तीत िास्तपिे खेड्यापाड्यात 
िोकातं वापरल्या िािाऱया असतात. िोकसाहहत्य हे उच्चभ्र ूपाढंरपेशाचं्या साहहत्यापेक्षा वगेळेच वाटते. नागरी 
साहहत्य व नागंरी साहहत्य ह्या पहरभारे्त हा भेद व्यक्त करीत येतो. म्हिी ह्या िोकाचं्या भारे्तीि बह तेक 
असतात. त्यानंा फारच अथव असतो. ह्या वास्तवाचा बोध करतात. 
 
त कारामाच्या अभगंाच्या ओळी म्हिी स्वरूपात वापरल्या िातात. हनरक्षर व खेड्यापाड्यातंीि िोकातं 
त काराम प्रवशे करीता िािा. हे िोकसाहहत्य साधारितः पाठातंराम ळे प्रसृत िािे. हनरक्षर व ग्रामीि प रुर्ानंा 
व हस्त्रयानंादेखीि ब द्धी असते. म्हिून स्मरिशक्ती देखीि असते. याम ळे हनरक्षर बायाबापड्या व हकत्येक 
प रुर्ही अभगं पाठ करून िक्षात ठेहवतात. ज्ञानेश्वरीच्या अवघड ओव्यादेखीि हनरक्षर िनतेतीि काही 
िोकानंा पाठ असतात. 
 
पूवी वाचनापेक्षा श्रविाने ज्ञान प्रसृत होईि. आता साक्षरता व हशक्षि वाढते आहे, म्हिून प स्तकाचंी वाढ होत 
आहे. वाचक वगव वाढत आहे. त्याचंी गरि असते म्हिनू प स्तके प्रकाहशत होत असतात. छापण्याची किा 
हनघाल्यानंतर पाठातंराची गरि हदवसेंहदवस कमी होत आिी. 
 
ब्राह्मणाांचे कायत 
 
ब्राह्मि समािाने वदे पाठ करून ितन केिे. पाठ केिेिे वदे ब्राह्मि हपढ्यानहपढ्या तोंडाने म्हित व िोक 
ऐकत. म्हिनू वदेानंा ‘श्र ती’ म्हटिे गेिे. आि वदेगं्रथ छापीि स्वरूपात हमळतात, म्हिून तोंडपाठ करून ज्ञान 
ितन करण्याची ि नी पद्धत मागे पडिी, व वदेाचंी भार्ातंरे करून ते वदे िगािा उपिब्ध करून हदिे गेिे. 
पूवी (व आताही) वदे िोकाप्रत गेिेिे नसतात, म्हिूनही त्यानंा िोकसाहहत्य म्हिून म्हटिे िात नाही. 
त कारामाचे साहहत्य अभगं स्वरूपात िनतेपयंत गेिे व िाऊ शकते, म्हिून त कारामाच्या अभगंानंा ‘पाचवा 
वदे’ म्हिून संबोहधतात. ससं्कृतात िोकसाहहत्य नाही. 
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सांस्कृर् बोिभाषा होर्ी ककवा नव्हर्ी? 
 
िोकसाहहत्य िास्तीत िास्तपिे प्राकृतात असते. म्हिून सववच प्राकृतािा िोकसाहहत्य म्हिता येते व 
िोकसाहहत्य प्राकृतातच छापिे िाते, म्हििे संस्कृतात छापिे िात नाही. संस्कृतात छापण्याची गरि पडत 
नाही, म्हिूनही ससं्कृत भार्ा मयाहदत राहहिी, व हतची वाढ व प्रसार थाबंिा. हतची िागा प्रत्यक्ष व्यवहारात 
प्राकृताने घेतिी. प्राकृत चािू भार्ा आता वधवमान होऊन राहहल्या आहेत. भार्ावार प्रातंरचना िाल्यानंतर 
प्राकृत भार्ाचें ज्ञानभाडंार वाढत आहे. संस्कृत भार्ा कोित्याही प्रातंाची रािभार्ा होऊ शकिी नाही, मग 
अहखि भारताची ती रािभार्ा िािी नाही; यात नवि नव्हे, म्हिूनही संस्कृत भार्ा ही िोकभार्ा नाही. 
संस्कृतािा हवप ि िोकसाहहत्य आहे असे म्हिता येत नाही. वदे व संस्कृत हशकण्यास कोिाची हल्ली बंदी, 
अडथळा व प्रत्यय नसतो. तरी फार मोठ्या प्रमािात म्हििे खेड्यापाड्यापंयंत ससं्कृत व वदे याचंा प्रचार व 
प्रसार िािेिा नाही. िोकसाहहत्य हे संस्कृत प स्तकाचं्या बाहेरचे साहहत्य ठरते; यावरून प स्तकाबाहेरचे 
साहहत्य असू शकते व होते. संस्कृत प्रधानकाळात प्राकृत भार्ा प्रगत िाल्या नाहीत. ज्ञानाची भार्ा म्हििे 
ससं्कृत भार्ा असा अथव होता व आहे. साध संतानंी िोकोद्धाराथव संस्कृतचे ज्ञान प्राकृतात आहििे. त्याम ळेही 
संस्कृताची गरि संपिी. सतंाचंा छळ िािा; व त्यानंी ज्ञानप्रसाराथव तो सोसिा. आता बह तेक ससं्कृत गं्रथाचंी 
भार्ातंरे प्राकृत भारे्त उपिब्ध आहेत. म्हिून फारसे नडत नाही, याम ळे प्राकृत भार्ाचें भहवतव्य वाढिे; त्या 
समृद्ध होत चािल्या. याचे श्रेय साध सतंाकंडे िाते, त्यापूवीच्या िैन-ब द्ध व महान भाव याचं्याकडे िाते. आता 
तर भार्ावार प्रातंरचना िाल्याम ळे प्राकृत भार्ानंा अहधक चागंिे हदवस यावते अशी आशा बाळगिी िाते. 
 
ग्रांथ व पुस्र्क 
 
सववसाधारिपिे धार्थमक प स्तकानंा गं्रथ म्हितात. संताचं्या गाथा या गठ्ठा स्वरूप असतात. गाथा म्हििे गठ्ठा, 
यानंा गं्रथ म्हितात. ज्ञानेश्वरी वगैरेंना गं्रथ म्हितात. धमवगं्रथ प्रत्येक धमात असतात. धमवगं्रथाहशवाय धमव 
अस्स्तत्वात राहू शकत नाही. धमव हा गं्रथाहधहष्ठत असतो व त्यानंा म्हििे धमवगं्रथानंा पूज्य व पहवत्र मानतात. 
तसे िी प स्तके धमाखेरीि इतर हवर्यावंरची असतात त्यानंा गं्रथ म्हित नाहीत. िी प स्तके शनदाप्रचूर व 
हिकट हवचाराने भरिेिी असतात, त्यानंा चोपडी-चोपडे म्हितात. म्हििे त्यानंा प स्तक म्हिण्यासही िाि 
वाटते, व ती शनद्य समििी िातात. अहश्लिता फारशी श्रेष्ठ समििी िात नाही. 
 
प्राकृतातही धमवगं्रथाचंी हनर्थमती शक्य आहे. हे िैन-ब द्ध, हशख, वारकरी, महान भाव यानंी हसद्ध केिे. प्राकृताने 
सववसामान्य िनतेची पारमार्थथक भकू भागहविी व भकू भागहवते देखीि. प्राकृत भार्ा सिीव असतात. 
िगाच्याच साहहत्यात धार्थमक व ताहत्व वक साहहत्याचा प्रथम मोठा भाग हनमाि िािा. 
 
धित व धितशास्त्र 
 
व्यवस्स्थतपिे ज्ञान व (हवज्ञान) हिहहिे गेिे ते ‘विे अरेंज्ड’ (Well Arranged) असिे म्हििे त्यािा शास्त्र 
म्हितात. वदेानंा स्मृतींना शास्त्र म्हितात. सहा शासे्त्र (र्ड्दशवने) आहेत. शहदूखेरीि इतर म ख्य म ख्य धमांना 
एकच गं्रथ असतो. एकच प्रमाि असा शहदंूना गं्रथ नाही. अध्याय, खंड, समास वगैरेंच्या साहाय्याने ज्ञान 
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प्रकरिवार, पोटहवर्यवार गं्रथबद्ध केिे असिे म्हििे त्यास शास्त्रीय स्वरूप येते. शहदूत हनरीश्वरवादी, 
पाखाडंी व नास्स्तक दशवनानंा देखीि शास्त्र म्हितात. वदे िे माहनत नाहीत त्यानंा ‘नास्स्तक’ म्हितात. पि िे 
धमव वदेबाह्य आहेत, वदे माहनत नाहीत अशा नास्स्तक धमांनाही धमवगं्रथ व धमवशास्त्र असू शकते. चावाकाचं्या 
गं्रथानंा असा मान आहे व तत्व वज्ञानाच्या इहतहासात स्थान आहे. 
 
पूवी गं्रथकते आपिे नाव गं्रथात नोंदहवत नसत व गं्रथारंभ कोित्या तारखेस केिा व गं्रथाचें िेखन केव्हा 
संपहविे वगैरे माहहती हिहहिी िात नव्हती. म्हिनूही गं्रथ हे ईश्वरकृत आहेत, अशी समिूत करून देण्यास 
मोठा वाव हमळािा. एकाच गं्रथाचे अनेक कते देखीि होते. म्हिून एकाच गं्रथकत्याचे त्यावर नाव नसते. 
म्हिूनही त्यािा ‘हडव्हाईन’ म्हटिे गेिे. अद्याप धमवगं्रथाचे कतृवत्व ईश्वराकडे हदिे िाते; व धमवगं्रथ िे ईश्वरी 
आहेत, अपौरुरे्य आहेत असा समि बळाहविा गेिा. पि असे होण्याचा व करण्याचा काळ आता राहहिा 
नाही. वदे वगैरे सववच धमांचे धमवगं्रथ मन ष्ट्यकृत आहेत, हे हसद्ध िािे आहे. धमवगं्रथ व धमवशासे्त्र ही ईश्वरहनर्थमत 
आहेत म्हिनू ती अपहरवतवनीय, शाश्वत व सवांशी प्रमाि आहेत, असा हवचार हवर्मता व ग िामहगरी हटकवावी 
म्हिून उपयोगात आहििा गेिा व िोकानंी तो मानिा. म्हिून मानिारे ग िामहगरीत राहहिे व त्यानंी 
हपढ्यानहपढ्या हवर्मता भोगिी. धमवगं्रथातं प्राहक्षप्त व मागाहून घ सडिा गेिेिा भागही असतो. म्हिून त्याची 
छाननी करिे अवघडच असते. 
 
अभांग व अखांड 
 
म. फ िे यानंी धमवगं्रथाचें ईश्वरीपि काढून घेतिे व पहवत्र माहनिेल्या धमवगं्रथात सामाहिक अन्याय, भेदाभेद व 
हवर्मता आहे म्हिून असिे गं्रथ सवांशी प्रमाि नाहीत, ह्यावर म. फ िे यानंी फार िोर हदिा. धमवगं्रथाचंी 
ग िामहगरी व दास्यत्व हिडकारून द्याव ेिागिे व िागते. आध हनक काळी श्रीमान केशवचंद्र सेन व म. फ िे 
यानंी वदेाचें प्रामाण्य हिडकारून हदिे, याम ळे धमवक्रातंी शक्य िािी व होऊ शकते. ब हद्धवादाची वाट मोकळी 
होते. 
 
‘सावविहनक धमव’ प स्तकािा त्यानंी धमवगं्रथ म्हिून म्हटिे नाही. प स्तक (Book) म्हिून म्हिा असा त्यानंी 
आग्रह धहरिा. कारि धमवगं्रथ हे हपळवि कीचे साधन होऊ शकतात. गं्रथात खरे काय आहे व असत्य कोिते हे 
शोधण्यासाठी सत्यसंशोधन िरूर असते. यासाठी साक्षात्काराचा अविंब कहरता येत नाही. मन ष्ट्य हा परमेश्वर 
असू शकत नाही व परमेश्वर हा मािूस नसते. हनरवय व हनराकार परमेश्वरािा हात असू शकत नाही. म्हिनू 
तो गं्रथ हिहू शकत नाही हे एक. म. फ ल्याचं्या हवचाराचे आधारभतू सूत्र होते. सवव भारे्तीि हिहखत वाङ्मय 
मन ष्ट्यकृतच आहे व सववधमव मन ष्ट्यहनर्थमत ग िदोर्ात्मकच आहेत. धमव (सत्य) व अधमव (असत्य) याचंा शोध 
करून मािसाने कोित्याही धमातीि व देशातीि भारे्मधून सत्य घ्याव.े एवढ्यासाठी हेच सागंाव े म्हिून म. 
फ िे यानंी त्याचंी प स्तके हिहहिी. डॉ. आंबेडकरानंी एकूि संशोधनात हवद्वत्तापूिव भर घातिी व इंग्रिीत 
हवचार व्यक्त केल्याम ळे ते िगभर गेिे व िाऊ शकतात. 
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पििेश्वि प्राप्र्ीचा िागत 
 
या िगात अस्स्तत्ववादी बह संख्येने असू शकतात व त्यापकैी प ष्ट्कळानंा परमेश्वराप्रत िाण्याची प्रामाहिक 
इच्छाही असते, परमेश्वर प्राप्ती हे ध्येय त्याचें असते. धमवगं्रथ मागवदशवन कहरतात, साहाय्यभतू होतात. पि 
नामस्मरि. िप, प्राथवना, शचतन वगैरे िे मानहसक (आध्यास्त्मक) भक्तीचे प्रकार आहेत व पद्धती आहेत, 
त्याचंा अविंब कहरताना कोित्याही धमवगं्रथाची िरूरी नसते. वरीि मानहसक साधनाने ईश्वराशी तादात्म्य 
पावता येते. अधं मािसू, हनरक्षर हस्त्रया व प रुर् हेही वरीि साधनाचं्याद्वारे परमाथाचा अहधकारी होतो. साक्षर-
हनरीक्षर असा भेद अध्यात्मात नाही. कोित्याही धमवगं्रथाची मध्यस्थीची िरुरी नाही. भाव हाच परमेश्वर. 
संतानंी धमवशास्त्राचंी ग िामहगरी याप्रकारे दूर केिी व परमाथव ख िा केिा. प स्तके-गं्रथ वाचता येत नाही तरी 
तीथवयात्रा, त ळशीपूिन, हहरपाठ (म्हििे अभगं पाठ म्हििे), नामस्मरि, िप ही सोपी धमवसाधने संतानंी 
बह िनसमािास हदिी. वारकरी पंथाचा फायदा इतरेिनास म्हििे दहितासंह सवव हनरक्षर समािास िािा व 
अिूनही होत असतो. परमाथात स्वान भव मोठा गहििा िातो. अंतःपे्ररिा, ‘आतिा आवाि’ (Inner Voice) 
याचंा प रस्कार गाधंींनी केिा. 
 
धितशास्त्र व रूढी 
 
रूढीने समाि चाितो. धमाच्या शास्त्राज्ञा बािूसच राहतात. धमव म्हििे कायदा असा अथव घेतल्यास वहहवाट-
रूढी-परंपरा ह्या धमवशास्त्र गं्रथापेक्षा व ‘स्मृहत’ गं्रथापेक्षा बळकट असतात. धमवगं्रथात ज्या रूढींना आधार नसतो, 
अशाही रूढी कोित्याही धमवसमािात प्रभावी असतात, यावरून धमवशास्त्र गं्रथापेक्षाही प्रत्यक्ष रूढीने चाििारे 
िग वगेळे असते. कोित्याच धमातीि सववच्या सवव िोक त्याचं्या धमाप्रमािे व धमवशास्त्राप्रमािे वागत नाहीत. 
शास्त्रातीि वागंी शास्त्रातच राहतात, इतर िे ‘सेक्य िर’ कायदे आहेत त्याचं्याही बाबतीत वहहवाट, रूढी, 
प्रत्यक्ष कबिा याचंा आधार महत्व वाचा मानिा िातो. यावरून प स्तकाबाहेर- कायद्याच्या बाहेर-देखीि िीवन 
असते. रूढी बऱया-वाईट असतात. पि त्या हनत्य िीवनास आधार असतात. कायदे व हनयम प स्तकातच 
राहतात. 
 
आधाि-सांदभत-टीपा 
 
ज्यानंा शास्त्राधार नाही, अशा रूढी चािू होत्या; तरी िीवनास पूवी धमवशास्त्राचंा आधार असे. धमवशास्त्री हे आधार 
काढून दाखहवत; व शास्त्री-पंहडताचं्या सभा भरवनू त्यातून हनिवय हदिा िाई. राज्यकते मग ते कोित्याही 
धमांचे असोत ते ते त्या त्या धमांतीि हवद्वानाचें सल्ले घेत; व ज्या त्या धमांच्या िोकानंा त्याच्या त्याचं्या 
धमवशास्त्रान सार न्याय हदिा िाई. रािा सवव धमांचा असे. म्हििे त्याचंा स्वतःचा शहदू, म स्स्िम व हिस्ती धमव 
िरी असिा तरी द सऱया धमांतीि िोकानंा त्याचं्या धमांतीि िोकानंा त्याचं्या धमांतीि आधारान सार न्याय 
हदिा िाई. समान नागरी कायदा नव्हता. भारत अनेकधमी (म्हििे हनधमी) सवव धमी प्रत्यक्षात राष्ट्र होते व 
प ढेही राहिार, नाईिाि आहे. 
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नवे आधुरनक सारहत्य 
 
साहहत्यात हल्ली हनबंध-प्रबधंानंा टीपा व संदभव शवेटी िोडण्याची पद्धत वाढत आहे. साधार हववचेन कराव े
िागते. पूवी अग्रिेख व हनबधं वाङ मय हिहहताना साध संताचंी वचने व संस्कृत श्लोकाचें आधार घेतिे िात. 
इंग्रिी आल्यावर मान्यवर इगं्रिी गं्रथातीि उतारे घेऊन आधारभतू हववचेन केिे िाई व िाते. संशोधनािाही 
आधार िागतो. गं्रथ, प स्तके व िीवन याचंा सयंोग असतो. पूवव प स्तकाचं्या आधारे प ढीि वाङ मयाची हनर्थमती 
होते. म्हिूनही िीवनाबरोबर िे िाते-वाहते ते साहहत्य अशी साहहत्याची व्याख्या केिी िाते. कािान सार 
साहहत्याची स्वरूपे बदितात. पि साहहत्याहशवाय िीवनप्रवाह-हवचारप्रवाह-अशक्य असतो. पूवी व्यक्त 
िािा नाही असा संपूिव नवा हवचार असिे सागंिे फार अवघड असते. 
 
ग्राम्यभाषा 
 
पूवी श्लीि व अश्लीि याचंा आचार-हवचार होतच होता. ग्राम्यभारे्िा अहश्लि भारे्चे स्वरूप असे व अद्यापही 
असते. म्हिून गावढंळ-गावठी वगैरे शब्द हनमाि िािे. तमाशात ग्राम्यभार्ा िास्ती वापरिी िाई, व तमाश ेहे 
शृगंार रस गावकऱयानंा प रवीत, व प रवतात देखीि, तमाश े हे तामस असत. िते्रत याचंा आहवष्ट्कार होई, 
िाविी ह्या छंदाच्याद्वारे शृगंार रस ओतप्रोत हनमाि केिा िाई. िाविी हा छंद नागरी-गावठी-प्राकृत 
िोकाचंा होता; परंत  पेशवाईत तो प्रहतहष्ठत शहरी िािा; व वीररसप्रधान पोवाडे मागे पडिे. ग्राम्यभार्ा 
असंस्कृताचंी पि प िेरी संस्कृतीत ती रुळिी गेिी. िते्रत तमाश ेहोत व होतात पि क स्त्याचंाही फड भरहविा 
िातो; व बािारही भरतो. द काने थाटिी िातात. अहश्लिता हाच एक ग्रामीि िावनाचा पिूै नव्हे. प ष्ट्कळ 
अंगोपागें असतात. ग्रामीि साहहत्य, ग्रामीि संस्कृती व ग्रामीि शतेकरीधमव अत्यंत ि ना व गाव े वसिी 
तेव्हापासून चाित आिा. ग्रामीि साहहत्य हे पूवी होते व आिही आहे. ब्राह्मिाची िेखिी व महाराचें गािी हा 
प्रकार व भेद होता. आंबेडकरी दहित साहहत्यात कहवतेचा हल्ली पूर वाहत असतो. याचे कारि गािी गाण्याची 
व कहवता करण्याची परंपरा होती. ‘किगी-त रा’ या पद्धतीने वदेातंाचा प्रसार केिा िाई. पि आता हा प्रकार 
द र्थमळपिे आढळतो. ‘किगी-त रा’ ग्रामीि भागात िोकहप्रय होता. हा िोकसाहहत्याचाच भाग होता. 
 
र्िाशे-जिशे 
 
सत्यशोधक चळवळीचा प्रसार व प्रचार १९०६-०७ नंतर तमाशाचं्याद्वारे/िावण्याचं्याद्वारे करण्याची प्रथा 
िोखंडे-महाम नींच्या काळापासून चािू िािी. पूवी फ िे-भािेकर यानंी काव्य, पोवाडे वगैरे प्रकार वापरिा 
होताच. पि तमाश े व ििश े याचंा संचार शाहू महारािाचं्या काळात चािू िाल्याम ळे सत्यशोधक चळवळ 
भासमान िािी. हदसू व ऐकू येऊ िागिी. ग्रामपद व ग्रामस्वरूप पाविी. पि त्याबरोबरच ती अहश्लि आहे, 
असाही अपभं्रश व समि हनमाि िािा; पि १९३० नंतर सत्यशोधक तमाशाचंी-ििशाचंी-गरि संपिी. 
गरिेतूनच साहहत्यप्रकार हनमाि होतात. गरि संपल्यानंतर अस्स्तत्वात आिेिे प्रकार आपोआप मावळतात. 
भतूकाळाचे होतात. समािाची स्मरिशक्ती अल्प असते. हवसर चटकन् तयार होतो. ‘हशव्या’ हा भार्ाप्रकार 
प्रत्येक भारे्त व सवव िगात आहे. संस्कृत ही व्याकरिबद्ध शास्त्रीय भार्ा कधीच िानपद नव्हती म्हिून 
हतच्यामध्ये हशव्या नसाव्यात, पि मूखव, यवन, राक्षस वगैरे शनदा करण्यास िरूर असिेिे शब्द आहेतच. 
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संस्कृतात शृगंार ओतप्रोत आहे. चावट भाग आहेच. हशव्या हदल्याखेरीि शनदा-टीका अपूिव राहहल्यासारखी 
वाटते. त काराम परखड, सरळ व सडेतोड होता म्हिनू त्याच्यात हशव्या आढळतात व ग्राम्यभार्ा आढळते. 
ग्रामीि िोकानंा समिेि असे काव्य त्याने केिे. िोकसाहहत्याचा तो एक िनकच म्हिावा िागेि. प ष्ट्कळाचें 
साहहत्य-प स्तके-कपाटातच राहतात, साध सतं याप्रमािे फक्त कपाटातच राहहिे नाहीत. समािाचे िीवन 
स धारण्यास त्यानंी यश हमळहविे. समािच िास्ती धार्थमक आहे. म्हिनू धार्थमक वाङ्मय िास्ती खपते. 
 
रनष्कषत 
 
समािाच्या िीवनाचा अभ्यास करिे िाल्यास समािान भव घेतिा पाहहिे. वास्तव पाहहिे पाहहिे. संस्कृती 
हवकृती हनमाि होऊ शकते. उदा., देवदासी पद्धत हनमाि िािी तेव्हा, हतच्यामागे उदात्त हेतू नव्हताच असे 
म्हिता येत नाही. हवकृती नाहीशी करून संस्कृती श द्ध करिे, हा देहखि साहहत्याचा उदे्दश असावा. िीवनाचे 
प्रहतशबब साहहत्यात पडत असते, पि साहहत्य हे िीवनािा नीट वळि िाव ूिागिे म्हििे खऱया प्रबोधनास व 
प ढे पहरवतवनास स रुवात होऊ शकते. प स्तकाचें-गं्रथाचें महत्व व व महहमा कमी करावा, हा ह्या िेखाचा उदे्दश 
नाही. परंत  वगेवगेळी प स्तके वाचून त्याचें आधार घेऊन शोधहनबधं प्रायः तयार होतात. व आधारभतू गं्रथाचंी 
यादी वाढते. शाधहनबधं हिहहिाऱयाने त्याचे मत, त्याचा स्वान भव, त्याचा स्वतःचा हववके, त्यात व्यक्त केल्यास 
अहधक ठीक. साहहत्य हे न सते खटाटोपीचे होऊ नये. समािाच्या िीवनात उत्तरोत्तर स धारिा-प्रगती-हवकास 
होत आहे शकवा नाही? साहहत्य वाचिे िाते शकवा नाही? िोकाप्रत ते हकती पोहचते? हे साहहत्य हनर्थमत 
करिाऱयाने तपासिे पाहहिे. उदा., राष्ट्रीय एकात्मकतेसंबंधी आि बराच हवचार होत असतो. पि आपल्या 
सवांचे व सवव प्रातंातीि िोकाचें प्रत्यक्ष िीवन एकात्मकतेकडे चाििे आहे का? एकूि भारतीय समाि िीवन 
क ठे चाििे आहे? हे साहहत्य-संस्कृतीच्या संदभात वारंवार पडताळून घेतिे पाहहिे. 
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२. 

नवसमाज प्रबोधनाची गरज 

कोित्याही काळात िािेिे समािप्रबोधन प ढीि काळात सववथैव उपयोगी होत नाही. मागीि प्रबोधन, भारत 
पारतंत्र्यात असताना िािे; म्हिून त्यािा त्या काळाच्या मयादा पडल्या. ‘नवसमाि-प्रबोधनाची गरि’ म्हििे 
िािेल्या प्रबोधानाची समीक्षा करून नव्या गरिा िक्षात घेण्याचा प्रयत्न करिे हा उदे्दश आहे. 
 
आध हनकतेची वाढ, इंग्रिी राज्याचे आगमन, हमशनऱयाचें आगमन व त्याचंा आक्रमक धमवप्रचार, इंग्रिी हशक्षि 
व नव ेपाश्चात्य हवज्ञान वगैरे िी अनेक कारिे िािी, त्याम ळे गेल्या शतकातीि समािप्रबोधन आहवष्ट्काहरत 
िािे. हे सामाहिक प्रबोधन राममोहन याचं्या काळापासून म्हििे सन १८५७ च्या उठावापूवीपासूनच अवतरत 
होते. इंग्िंडचे भारतातीि व्हाइसराय िॉडव हरपन यानंी भारतात उदार व प्रागहतक धोरि स्वीकारल्याम ळे 
िागतृीची िाट वाढू िागिी. िोकात नव्या आकाकं्षा हनमाि होऊ िागल्या. धार्थमक, सामाहिक, शकै्षहिक, 
रािकीय व औद्योहगक उन्नतीसाठी नव्या चळवळी हनघाल्या. पहरर्दा भरू िागल्या. हकत्येक हवश्वहवद्यािये 
हनघािी. हवद्याप्रसार वाढू िागिा. द ष्ट्काळ व दाहरद्र्य याचें अन भव येऊ िागल्याम ळे प ढे िहाि 
रािकारिाचा उदय िािा. स्वराज्य शब्दाचा उच्चार होऊन मागिीिा िोर आिा. दहा दहा वर्ांनी देऊ 
केिेिे हक्काचे हप्ते शहदी िनतेस असमाधानकारक वाटू िागिे. म. गाधंींच्या नेतृत्वाखािी सववच भारतीय 
िनतेने आपआपसातीि भेद हवसरून स्वातंत्र्यच प्राप्त करून घेतिे. द सऱया महाय द्धानंतर िो िागहतक 
पािट िािा, त्याम ळे इंग्रिदेखीि राहू शकिा नाही; गेिा  हवशरे्तः रािकीय िागृतीम ळे ही क्रातंी िािी. 
इंग्रि िाताना भारत हद्वखंड िािा. एकोहिसाव्या शतकातीि सन १९४७ सािापयंतचा िमाना आता सववथैव 
पािटिा. साम्राज्य हटकहवण्यासाठी बनहविेिी गोरी नोकरशाही व हतिा साहाय्यक होिारे देशी नेमस्त 
रािकारि सपंिे. इंग्िंडमध्ये सत्ताधारी िो पक्ष होई, त्याच्या धोरिान सार भारतात इंग्रिाचंा बरावाईट 
कारभार चािे. पूिव स्वातंत्र्य एकपरी अचानक आल्याने, साम्राज्यवाद्याचंी नीती संपिी व आपि आपिे 
म खयार िािो. सवव संस्थाने गेिी. पराविंबन गेिे व आता िनता िोकशाहीच्या द्वारे राज्यकती िािी आहे. 
फाळिीम ळे अंतगवत शहदू-म सिमान पूवीइतका प्रभावी होईिसे वाटत नाही. इतर प ष्ट्कळशा वादानंा इगं्रिाचंी 
फूस होती, ती देखीि संपिी. स्वराज्याचे स राज्य करण्याची िबाबदारी आता भारतीयावंर आहे. राष्ट्रीय 
एकात्मकता व संरक्षिाची िबाबदारी देखीि भारत याचंी आहे. आता उन्नतीस व अवनतीस आपि स्वतःच 
िबाबदार आहोत. इंग्रिी राज्यातीि हपढ्यानंा त्या काळच्या मयादा पडल्या; अन करिाचा तसा कसिाच 
प्रकार आता नाही. प ष्ट्कळ प्रकारे स्वातंत्र्य प्राप्त िाल्यानंतर क्रातंी िािेिी आहे; व सवांगीि हवकास देखीि 
होत आहे. नव्या पे्ररिा, नवी स्फूती आता भारतीय समािातूनच स्वाविंबनाने हनमाि िािी पाहहिे. 
 
नवी रवचाििूल्ये व नवी दृष्टी 
 
समािवादी िाकशाही, हनधमीवाद व हवकें द्रीकरि वगैरे म दे्द नव ेआहेत. पंचायत राज्याचे स्वरूप व अस्स्तत्व 
वदेकाळाच्याही मागीि काळात होते; तरी आिचे सावविहनक पंचायत राज्य नव्या िोकशाही हवकें द्रीकरिावर 
अहधहष्ठत आहे. स्वातंत्र्य येण्यापूवी सामाहिक व रािकीय स धारिाचंी वाटचाि टप्प्याटप्प्यातून चाििी होती. 
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आता तो प्रकार म ळीच नाही. उत्पादनवाढ, िोकसंख्येचे हनयोिन, औद्योहगक प्रगती वगैरे दृष्टीने नवी 
वाटचाि चािू आहे. ह्यासाठी योिना आखल्या िातात. िी प्रगती व्हावयाची आहे ती पंचवार्थर्क योिनातूंन 
होिेची आहे. योिनाचं्या यशावर भहवष्ट्यकाळ अविंबनू आहे. स्वातंत्र्यपूवीचा इहतहास आता सववथैव मागवदशवक 
ठरिारा नाही. पारतंत्र्याच्या काळात िािेिे प्रबोधनाचे तेच स्वरूप आता सववप्रकारे उपयोगी ठरिारे नाही. 
होऊन गेिेिे प्रबोधन प्राश्चात्य राज्य, संस्कृती, साहहत्य व धमव याचंी व भारतातीि पहरस्स्थतीची गाठ पडिी 
म्हिून हनष्ट्पन्न िािे होते. स्वातंत्र्यातीि नवप्रबोधनाची तीच कारिे राहिार नाहीत. नवी घटना, आचार-
हवचार स्वातंत्र्य प्राप्त आहे, म्हिूनही गेल्या शतकात व्यक्त िािेिे हवचार प नः तपासिे पाहहिेत. स्वातंत्र्यात 
िे उपयोगी आहेत तेवढेच राखिे पाहहिेत. नव्या व ताज्या दृष्टीची गरि आहे. हवचारवतंानंा आता 
इहतहासातच रुतून राहून चाििार नाही. कारि नवा भारत हा गेल्या शतकाप्रमािेच राहिार नाही. चािू 
हवसाव ेशतकही संपत आिे आहे, बारा आिे तर संपून गेिे, मागीि संदभव सववच उपयोगाचे नाहीत. नव्या व 
आगामी काळाचा अन्वय/अथव नवा असिारा िोकहहतवादी, फ िे व आगरकर याचं्या काळातीि 
समािस धारिानंा हवरोध राहहिा नाही; आिच्या सामाहिक गरिा नव्या आहेत. 
 
िागीि प्रबोधने 
 
िैन, ब द्ध, भागवत वगैरेंच्याद्वारे ज्या हवरोधी-प्रॉटेस्टंट-धमवचळवळी फार मागे िाल्या, त्या प्रायः आध्यास्त्मक व 
धार्थमक होत्या. त्यावळेी परकीय आक्रमिे नव्हती. काही िािे तरी आक्रमक येथे राहहिे नाहीत. पूवीचे आयव 
येथे राहहिे ते स्थाहयक िािे. आता आयव-आयेतर भेद नाही. म सिमानी बादशहा व दहक्षिेतीि स ितानी रािे 
येथेच राहहिे. त्यानंा तोंड देिारी िहानमोठी रािकीय व धार्थमक प्रबोधने िािी. पि त्याचेंही कारि धमवरक्षि 
करिे हेच होते. हशवािीच्या राज्याचे कारिही म ख्यतः धमवरक्षिाचे होते. संस्कृती हटकहवण्यासाठीच धमवप्रधान 
िहानमोठी प्रबोधने िािी. १९५७ च्या उठावािा देखीि धार्थमक कारिे िािी. बह तेक प्रबोधक धार्थमक प रुर् 
होते. भारतावरीि अध्यात्माची छाप व त्याचा सनातन धमवशपड नाहीसा िािा नाही, होत नाही व संपूिव होिार 
नाही. भारत व अध्यात्म याचा हवग्रह होिे अशक्य. पाश्चात्य व य रोपीय नवी संस्कृती येथे अवतरल्यावर ब्राह्मो 
समाि हनघािा. महाराष्ट्रात परमहंससभा, प्राथवना समाि व नंतर सत्यशोधक समाि स्थाहपिे गेिे. हे काळाने 
नवय गधमव होते तरी त्याचें मूळ स्वरूप आध्यास्त्मक व धार्थमकच होते. धमवहनरपेक्ष-इहवादी-असे संपूिव प्रबोधन 
एकही िािे नाही. अशा प्रकारचा हा नवा हवचार, स्वातंत्र्य आल्यावर िोराने उगम पाविेिा आहे. नाहीतर 
राममोहन, दयानंद, केशवचंद्र सेन, िोहतबा, गाधंी, राधाकृष्ट्िन्, रामकृष्ट्ि परमहंस, हववकेानंद, रानडे-
भाडंारकर व डॉ. आंबेडकर वगैरे सवव प्रबोधक अध्यात्म व धमव ह्याचाच पाया मिूंर करिारे िािे. हल्लीचे 
हवनोबा व सवोदयवादी नेते धमव व अध्यात्मप्रधानच आहेत. 
 
माक्सववादी पक्ष व त्याचे हवचार द सऱया महाय द्धानंतर िास्ती इकडे आिे, पि त्यानंाही िडवादी व हवज्ञानवादी 
दृहष्टकोि हनमाि करता आिा नाही. सववसामान्यतः त्यानंी आर्थथक व रािकीय हवचारप्रपंच केिा. 
अज्ञानहनवारिाचे फार मोठे सासं्कृहतक कायव त्यानंी हातातच घेतिे नाही; व खेड्यापाड्यानंा त्याचें नवहवचार 
हशविे देखीि नाहीत. समािवादी पक्षाची हीच गती िािी व होत राहहिी. हवज्ञानवादी दृहष्टकोि फार मोठ्या 
प्रमािात कोिीच हनमाि करू शकिे नाही, व याप ढे तो म ख्यतः करावयाचा आहे. 
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राममोहनच्याद्वारे िे नवप्रबोधन अवतरिे ते भारतीय सनातन मूळ धमािा व नव्या काळािा िवळ असूनही, ते 
खेड्यापाड्यातं उतरिे नाही व पोहोचिेही नाही. मागीि कोितेही प्रबोधन संपूिवपिे यशस्वी िािे नाही. 
िैनब द्धाचं्या उिट वगेळ्या िाती िाल्या. त्याचं्यात उपिाती धमवभेदावरून पडल्या; चार वदेामं ळेही भेद पडून 
उपिाती िाल्या, असेही नव्हे. भागवतधमाची फक्त वगेळी िात िािी नाही. वारकरी व प्राथवना समाि-नवा 
भागवतधमव-ह्याचंी मात्र वगेळी िात नाही. िैन-ब द्धात प ष्ट्कळ साम्य असूनही अिगच ते राहहिे. िैन व ब द्धाची 
येथे िहानमोठी राज्ये िािी. अशोकाचे तर साम्राज्यच होते, म्हििे धमवस धारिा वाद्यानंाही रािकारिे करावी 
िागिी. हल्ली तर रािकारि अटळ िािे आहे. सवव प्रबोधने ही उत्थाने (uprising) होती. धमवस धारिा व 
स्वधमवश द्धी हा त्याचा प्रधान हेतू होताच. धमांतरे रोखिी गेिी. आयव समािामधूनच प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष शहदू 
महासभा हा रािकीय पक्ष हनघािा होता. हशक्षिप्रसाराच्या, िागृतीच्या बाबतीत नवय ग समािाना यश येत 
गेिे. ह्यानंी समािकल्यािात्मक कायाचा पाया घातिा. रािकारि िरी ह्या नवसमािानी पारतंत्र्याच्या इगं्रिी 
काळात, वज्यव मानिे होते तरी महाराष्ट्रातीि ब्राह्मिेतर सत्यशोधक चळवळीच्या प ढे १९३३ पयंत तरी वगेळा 
रािकीय पक्ष िािा. प्राथवना समािी बह तेक (महर्ी शशदे वगळून) नेमस्त व रािकारिात मवाळ होते. ही 
प्रागहतक व उदार रािकारिे स्वातंत्र्यात संपिी. हिस्ती राज्य गेल्याम ळे हिस्तीकरिािा इंग्रिाचें असिेिे 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष साह्य सपंिे. भारतात व सत्ताधारी काँगे्रसमध्ये शहदूच प ष्ट्कळ म्हििे बह सखं्याकं आहेत. 
बह िनसमाि शहदंूचाच आहे. शहदंूनी कोित्याही अल्पसंख्याकाचें भय आता धरिे, हे त्याचे दौबवल्य ठरेि. 
म्हिून िातीधमाहधहष्ठत (हवघहटत) समाि प्रबोधनाची पूववगरि संपिी. हनधमी घटनेम ळे अल्पसखं्याकंानंा 
संरक्षि व अभय प्राप्त िािे आहे-व ते राष्ट्रीय प्रवाहाशी प ढीि काळात अहधकाअहधक एकरूप होऊन िातीि. 
कारि राखीव िागा व खास सवितींची गरि उत्तरोत्तर राहिार नाही. प ढे ही गरि संपिार आहे. गरि 
राहीि तोपयंत दहिताचंा प्रश्न वगेळा असा हशल्लक राहीि. 
 
सिाजाची आगेकूच 
 
स्वातंत्र्यात सववच समािाची आगेकूच चाििी आहे. अहतमागासिेिे व मागासिेिे ह्याचं्यासाठी खास व 
राखीव प्रयत्न व सविती वाढल्या आहेत. समािस धारिा म्हििे आता आर्थथकदृष्ट्या द बवि घटकानंा सबि 
करिे, अशी नवी व्याख्या करिे क्रमप्राप्त िािी आहे. चािू काळ अथवप्रधानतेचा आहे. केवळ परिोकवादी 
धमाचा काळ राहहिा नाही. म्हिून परमाथवहशवाय इतर हवज्ञाने व ऐहहक शासे्त्र याचा हवचार-आचार उत्तरोत्तर 
अहधक वाढत आहे. प्रातंाप्रातंात तरी समाि बाह्यतः तरी ऐनहिनशी व प ष्ट्कळसा एकसारखा बनत आहे. 
मागीि शतकात व ह्या शतकातीि पहहल्या काळात इगं्रिी परकीय राज्य असल्याम ळे धार्थमक व सामाहिक 
हवचार व स धारिाचंा िास्ती हवचार िािा. आधी सामाहिक का आधी रािकीय? ह्या हवतंडवादाम ळे का 
होईना, धमव व समाि ह्यासबंधंी गेल्या शतकात प ष्ट्कळ हवचार िािा. हवरोधी दृष्टीतून महाराष्ट्रात हचपळूिकर-
हटळक यानंीही प ष्ट्कळ हवचार व्यक्त केिे, म्हिून उभय बािूने हवचारहवहनमय िािा. ह्या वादाचं्या आड इंग्रि 
येत नसे. शहदी प ढाऱयाचं्या रािकीय हािचािीवर त्याचंी उघडी व ग प्त देखरेख असे, पि सामाहिक, धार्थमक 
चळवळी व स धारिानंा अनेक कायदे करून परकीय सरकारने पाशठबा हदिा. म्हिनूही मागीि समािप्रबोधन 
अहखि भारतीय िािे. तत्पूवी देश हवहवध रािाचं्या राज्यात हवभागिा गेिा होता. म्हिून सिगता नव्हतीच, 
ह्याम ळे अहखि भारतीय चळवळी व हवचारहवहनमय आहि त्यासाठी सामाहिक, रािकीय, औद्योहगक पहरर्दा 
होतच नसत. अहखि भारतीयत्व व दृष्टी प्राप्त िाल्याम ळेही भारतीय समािाची आगेकूच िािी. हमशनऱयानंी 
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सववप्रकारच्या के्षत्रातीि स धारिाचंा धमवप्रसाराच्या मोहाने अविंब केिा, तरी प ढे शहदी नेते त्यातून िागृत 
िािे; व स्वाविंबी प्रयत्न करू िागिे, ह्याम ळेही समािाची आगेकूच िािी. शतकभर िाहतभेद, पार्थथव पूिा 
व अस्पृश्यता ह्या राष्ट्रीय हत्रदोर्ाहंवरुद्ध वैचाहरक खूप प्रचार िािा. म्हिून ह्याचा उघडा प रस्कार व प्रचार 
फारसा कोिी करीत नाही  राष्ट्रीय, भावहनक ऐक्य व एकात्मकता ह्यानंा, ही हवहवधता व अिगपिा पोर्क 
नाही; ह्याचंा द ष्ट्पहरिामाहधक्याम ळे हे हसद्ध िािे आहे. हनधमी िोकशाहीचे नव े हवचार ह्या हत्रदोर्ानंा पूरक 
नाहीत. समाि इहवादी उत्तरोत्तर होत आहे. धमाचार व कमवकाण्ड द य्यम, गौि व प्रासहंगक िािे आहे. 
इंग्रिाचं्या काळापेक्षा शकवा पूवीच्या धमववडे्या रािवटींच्यापेक्षा चािू काळ हनधमीवादास पूरक िािा आहे, 
सािेसा आहे. धमाची-पथाची िडथड व ि डबूड आता व्यथव व अस्थानी ठरत चाििी आहे. 
 
परधमीय रािे राज्य करीत होते तेव्हा त्याचं्या धमाचे प्रिा अन करि करीत असे. ‘यथा रािा (आता घटना व 
राज्यकारभार) तथा प्रिा’ ह्या न्यायाने हनधमीवादी प्रिादेखीि उत्तरोत्तर होिार, होत आहे. समािाचे नव े
प्रबोधन व नविागरि होण्यास नवा स्वातंत्र्याचा काळ पूरक व प्रोत्साहनकारक खास आहे. म्हिूनही 
नवप्रबोधनाचे स्वरूप व प्रयोिन िक्षात आििे पाहहिे. यासाठी प नः नवधमवसंस्थापना करण्याची िरुरी नाही. 
ह्याम ळे नवपंथ हनमाि होऊन त्याचंीही नवी िात होते. 
 
धितरनिपेि सािारजक दृष्टी 
 
मागीि समािप्रबोधने धमाहधहष्ठत होती. आता संपूिव सामाहिक प्रबोधने अवतरण्यास हरकत राहहिी नाही. 
धमव म्हििे येथे शहदू-म सिमान हिस्ती वगैरे िातीचे धमव असाही अथव घेिे अटळ आहे. ह्या सापं्रदाहयक व 
वाडवहडिार्थितपिे प्राप्त होिाऱया धमवपंथाचं्या पहिकडे िाऊन सववच भारतीय समािाच्या स धारिेहवर्यी-
हवकासाहवर्यी आपि म क्त हवचार व आचार करण्यास स्वतंत्र आहोत. धमांचे तरी प्रयोिन कोिते होते व असू 
शकते? समािधारिा हेच प्रयोिन असू शकते. म्हििे धमव समािासाठी असतो. वारंवार िािेिी पहरवतवने 
समािधारिेसाठी िािी व होतात. 
 
न्या. रानडे यानंा हवशरे्ाने धमवप्रबोधनाची गरि भासिी; कारि असे होते की, अव्वि इंग्रिीतीि नव्या 
हशक्षिाम ळे नवहशहक्षत नास्स्तक होऊ िागिे होते; रानडे यानंी समािाची म्हििे अहखि भारतीय समािाची 
सामाहिक स धारिा व्हावी म्हिून स्वतंत्र अ. भा. सामाहिक पहरर्द भरहवण्याचा नवा उपक्रम चािू केिा होता. 
ही पहरर्द तत्व वतः सववधमीयाचंी होती; सवव धमांसाठी होती. म्हििे धमवहनरपेक्ष होती. पि रानड्याचंी ही 
सवांगीि भारतीय दृष्टी फारशी कोिी िक्षात घेतिी नाही. रानड्याचंा नेमस्तपिा आडवा आिा असेि. 
आिही सामाहिक पहरर्देचे तत्कािीन ठराव पाहहल्यास ते धमातीत होते, असे समिू शकते. आता तर 
समािशास्त्रावर स्वतंत्र साहहत्यही उत्तरोत्तर उपिब्ध होत आहे. सामाहिक असा सवव शहदी-भारतीय-
िोकासंाठी नवा हवचार उदय पावत आहे. पहरभार्ा देखीि बदित आहे. प्रश्न नव ेआहेत; गरिा नव्या आहेत. 
 
गेल्या शतकातीि काही काही उपक्रम दूरदृष्टीचे होते, पि त्याचंा पराभव िाल्याने देशाची हानीच िािी. 
कारि हवहवध धमवपंथातं हवख रिेिा भारतीय समाि एकसंघ िािा नाही. राष्ट्रीय सभेने देखीि स्वातंत्र्य 
हमळहवण्यासाठी भारतीय हवहवध धमव व हभन्न िाती याचें ऐक्य प रस्काहरिे. अस्पशृ्यतता हनवारि हा प्रायः 
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सामाहिक पहरवतवनाचा व समािस धारिेचा हवर्य होता. तरी तो राष्ट्रसभेने पत्करून कायवक्रमात गोहविा. 
ह्यावळेी अहखि भारतीय सामाहिक पहरर्द मोडिी होती. रािकीय, आर्थथक व सामाहिक असा हभन्नहभन्न 
स्वतंत्र प्रातं कधीच करता येत नाही; ह्याची एक साक्ष ठरिी. नव े प्रबोधन देखीि एकाहंगत असिार नाही, 
म्हििे ते ‘डॉग्महॅटक’ व साचेबंद राहािार नाही. 
 
िाष्रीय एकात्िकरे्चा रवचाि 
 
रानड्याचं्या सामाहिक पहरर्देच्या मागे एकात्मकतेचा हवचार होता. ही एकात्मता आता राष्ट्रीय व अहखि 
भारतीय पातळीवरून प नः हवचारा-आचारात घेण्याची नवी गरि हनमाि िािी आहे. हनधमी, समािवादी 
िोकशाहीतून व हवशरे्तः हशक्षिक्रमातून एकात्मकता व भावहनक ऐक्य हनमाि करण्याची गरि आहेच; व 
एकात्मकता हटकहवण्यासाठी व वाढहवण्यासाठी सतत प्रयत्न चािू ठेवण्याची िरुरी आहेच. राष्ट्रीय 
एकात्मकता साधण्याचे माध्यम ‘धमव’ हे होऊ शकत नाही. धमव व तत्व वज्ञाने ह्याचं्यावर सवांचे एकमत होऊ शकत 
नाही, असा गतेहतहासाने हनवाळा हदिा आहे. आयव समाि व ब्राह्मो समाि ह्या समकािीन चळवळी होत्या व 
तत्वतः प ष्ट्कळ साम्य असूनही त्याचं्या एकीकरिाचे प्रयत्न यशस्वी िािे नाहीत. नवय गधमवसमािामध्ये उपपथं 
(मतभेद) हनमाि िाल्याम ळे देखीि ते प ढे फारसे यशस्वी िािे नाहीत. आयव समाि व इतर शहदू याचंाही 
हमिाफ िािा नाही. बॅ. सावरकर यानंा शहद त्वाची व्याख्या भौगोहिक (राष्ट्रीय) करावी िागिी. म्हिून ती 
हनधमी (िातीधमवपंथ भेदातीत-संप्रदायातीत) म्हिावी िागते. सावरकराचं्या व्याख्येपेक्षा अहधक व्यापक 
व्याख्या प ढे आिी नाही. आयव समाि, ब्राह्मो समाि, प्राथवना समाि ह्यानंी हिस्ती आक्रमिाची म्हििे 
धमांतराची िाट प ष्ट्कळ अंशी परतहविी; व शहद धमाचे परमोच्च स्वरूप व्यक्त केिे. तरी परंपरावाद्यानंा त्याचं्या 
शहद त्ववादी राष्ट्रीय कामहगरीचे स्वरूप समििेच नाही. अद्यापही त्यानंा वगेळे समििे िाते  ह्याचें कायव 
स्वातंत्र्य आल्यावर मंदाविे आहे. ह्यानंीही आता आत्मपरीक्षिपूववक नवी दृष्टी घ्यावी. 
 
स्वातंत्र्य आल्यानंतर नव धमवसंस्थापना करून त्याच्या द्वारे एकात्मकता साधण्याचा पूववहवचार म्हििे, मागीि 
प्रबोधनाच्या स रुवातीचा हवचार मागे पडिा. आता तो काळ बराच कािबाह्य वाटतो. राष्ट्रीय एकात्मकतेसाठी 
इंग्रि आल्यानंतर शहद -म सिमान व हिस्ती ह्या हतघानंी एकेश्वरवादी धमांच्याद्वारे एक होऊन प नः देशोद्धाराथव 
एकीने प्रयत्न करावा, हा राममोहन याचंा हवचार ख द्द त्याचं्या ब्राह्म समािाच्याद्वारे यशस्वी िािा नाही. हिस्ती 
व महंमदी धमांतीि पोथीप्रामाण्य व एकाच ठराहवक पे्रहर्तासबंंधीचा कडवा अहंकार उल्लंघता आिा नाही, येत 
नाही. हे एक कारि घडिे व हे नेहमीचे असते. राष्ट्रीय प्रवाहाशी एकस्वरूपता अिूनही पूिव साधिी गेिी 
नाही. िातीधमव रािनैहतक ऐक्याच्या आड वारंवार आिे व येतही असतात. 
 
असा आध हनक भारताच्या इहतहासाचा काही उिटा अन भव आल्याम ळे देखीि ‘हनधमीवाद’ उदयास आिा. 
हनराग्रही व सहहष्ट्िू िीवनपद्धती आहि आग्रही व िहयष्ट्िू िीवनपद्धती याचंा समन्वय होिे कठीि ठरते. 
राममोहन नंतर महात्मा मोहनदास गाधंी ह्यानंीही प्रयत्न केिा. पि यश आिे नाही. तरी त्याचंा ध्येयवाद 
प्रामाहिक होता असेच म्हिाव े िागते. कोिताही आदशववाद अवघडच असतो. असामान्य मािसे तरी 
त्याचं्यासाठी यशापयशाचा हवचार न करता प्रयत्न व महाप्रयत्नाचंा सक्रीय प रस्कार करीत राहतात. िो. 
हटळकानंी देखीि िखनौ कराराच्याद्वारे स्वराज्य संपादनाथव असे एकात्मकतेचे प्रयत्न मागे केिेच. राष्ट्रीय 
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प्रवाह एकस्वरूप राखण्याची गरि नेहमीच राहाते. भारतात सासं्कृहतक शपडच ध्येयवादी आहे. हवश्वात्मक 
दृष्टीिा व मानवतावादी मनोरचनेिा पूरक होिारी अशी भारतीय संस्कृती आहे व हतचे आदशव संक हचत 
म ळातच नव्हते. म्हिूनही भारताचा भहवष्ट्यकाळ उज्वि राहीि. मात्र अखंडत्वासाठी भारतािा हवहवधतेतीि 
एकहवधता महत्व वाची मानावी िागेि. 
 
िो. रटळक व ि. गाांधी याांचे रवचाि 
 
हनधमीवादाचा मागोवा मागीि प ढाऱयातं घेता येतो. िो. हटळक व म. गाधंी यानंी िे स्वराज्याचे स्वप्न पाहहिे, 
ते देखीि सववधमीयसमानत्वाचेच होते. 
 
“शहद धमात अनेक मते असिी तरी त्या सवांत एकसारखी सापडिारी अशी काही तत्व व ेआहेत. या तत्व वाम ळे 
एवढ्या मोठ्या हवस्तीिव देशातीि हभन्न हभन्न भार्ा बोििाऱया िोकातं एक प्रकारचा धमैक्यभाव राहहिेिा 
आहे.” ह्याही प ढे िाऊन िो. हटळकानंी अनेकवार राष्ट्रीय नवहवचार व्यक्त केिेिे आढळतात. ते सागंतात, 
“प्रत्येकाने िातीकडे व धमांकडे न पहाता सवव राष्ट्राकहरता प्रयत्न केिा पाहहिे.” (‘िो. हटळक याचंी गेिी 
आठ वर् े: पा. ४१८ व ३६०). म. गाधंी, राममोहन व रानडे याचं्या धोरिािा पाशठबा देिारे असे उद्गार िो. 
हटळक याचं्यातही हमळतात. हवश्वधमाच्या पायावर शहद धमांचे परमोच्च स्वरूप हदग्दर्थशत करण्याची ऐहतहाहसक 
गरि होती. पाश्चात्य हवद्वान व हमशनरी याचं्यातही हे परमोच्च स्वरूप हदसू शकिे, दयानंदाचंाही असाच उदे्दश 
होता; व त्याम ळे शहद त्वाचा कसिाच तोटा िािा नाही. 
 
म. गाधंींनीही त्याचें धोरि मोठ्या आत्महवश्वासाने माडंिे आहे. ‘हनधमी’ शब्द बाह्यतः ‘हनगेहटव्ह’ 
(अकरिात्मक) वाटतो. पि ह्या धोरिाची वाटचाि राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेपासूनच दृश्य होऊ िागिी. 
राष्ट्रीय सभेचे-(काँगे्रसचे) धोरि आरंभापासून सवव धमव व सवव िाती याचं्यासाठी आहे, काँगे्रस हनधमीच होती व 
आहे म. गाधंी ह्यानंी देखीि धमव हा खािगी व वैयस्क्तक हवर्य आहे असे म्हटिे आहे : 
 
“If I were a dictator, relision and state would be separate, I swear be me religion, I will die for it. 
But it is my personal affair the state has nothing to do with it. The state would look after secular, 
welfare, health, communications, foreign relations currency and soon, but not your or my 
religion, that is everybody’s personal concern.” (Life and thoughts of Mahatma Gandhi. p. 79.) 
 
हनधमी शब्दाचे अथव अनेक केिे िातात. ‘सेक्य िर’ (इहवादी) ह्या अथाने म. गाधंी ह्यानंी पूवीचे त्याचें धोरि 
स्पष्ट केिे होते. येिारे व िे हमळवावयाचे ते स्वराज्य कोित्या धोरिाचे राहीि, ह्याबद्दिचे हववरि व 
स्पष्टीकरि म. गाधंी यानंी खूप आधी केिे होते. म्हिूनच त्यानंा सवविाती व सववधमव ह्याचंा प्रचंड पाशठबा 
हमळािा. सवव भारताचा हवश्वास म. गाधंी ह्यानंी शिकिा म्हिूनच सवव भारताने गाधंी याचंा प्रातं, भार्ा वा 
िन्मप्राप्त िात वगैरे दृष्टीने म. गाधंी याचं्याकडे म ळीच पाहहिे नाही. एवढेच नव्हे तर सारे िग म. गाधंी ह्यानंा 
िागहतक महाप रुर् म्हिून मानत होते व आिही हे त्याचें स्थान ध्र व आहे. मा. गाधंी याचंी सेक्य िर स्टेट ह्याची 
व्याख्या आिच्या मंत्र्यानंी व शासनाने सक्रीय िक्षात घ्यावी; व स्वतःिा वाटिारा इष्ट देवधमव व पूिाअचा वगैरे 
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ही खािगी बाब िािावी. भारताचे एकात्मकत्व व प्रगती ह्या दृष्टीने म. गाधंी याचें हवचार मौहिक आहेत. म. 
गाधंी सामाहिक नेते देखीि िािे. 
 
हनधमी दृष्टीचा ‘सववधमवसमभाव’ म्हििे िातीधमवपंथसपं्रदायातीत दृष्टी असाही होतो. व तोही रचनात्मक व 
एकात्मकतेिा आहि भावहनक ऐक्यािा पूरक आहेच. भारतीय स्टेट िरी सेक्य िर, घटनेने ठरहविे आहे तरी 
भारतीय नागहरक-रयत-प्रिा हहचा व्यवहार व खािगी वतवन ‘सेक्य िर’ पूिवपिे व्हाव ेअसा आग्रह िादिा 
गेिा नाही. धमवस्वातंत्र्य, प्रचार-स्वातंत्र्य आहेच. मात्र धमांतराच्या खटाटोपीत काळाबािार िो होत आिा व 
स्वातंत्र्यातही चािू असतो, तो कायद्याने घािहविा पाहहिे. राष्ट्रहपता गाधंी ह्यानंा धमांतरे मान्य नव्हती, 
हनधमी होिे शकवा हनधमीवादाचे आचरि करिे म्हििे धमांतर करिे शकवा अधमी होिे नव्हे. हनधमी हा शब्द 
हनगेहटव्ह नाही; व मूळ ‘सेक्य िर’ हा शब्दच भारतीय वगेवगेळ्या भाहर्कानंी वापरिा तरी तो कािातंराने पूिव 
स्वदेशी देखीि होईि. 
 
‘सेक्य िर स्टेट’ची आध हनक पद्धत िगातीि प ष्ट्कळ राष्ट्रातूंन अविंहबिी िाते. व ही कोिासही 
राज्यकारभार चािहवताना अटळ आहे. भारतात म. गाधंी याचं्यानंतर पं. नेहरंूनी हा हवचार वाढहविा व तो 
आता घटनेतही प्रवशे केिा आहे. आता भारतािा प नः मागे िाता येिार नाही. 
 
डॉ. आबंेडकर खूप आधी ब द्धधमाचे चहाते होते व शवेटी ब द्धदीक्षा त्यानंी साम दाहयकपिे घेतिी तरी भारतीय 
घटना ब द्धधमाचीच असावी असा द राग्रह त्यानंी म ळीच केिा नाही. घटनेचे हशल्पकार ह्या दृष्टीनेही त्याचंी ही 
संप्रदायातीत दृष्टी शचत्य व आदशव आहे. म. गाधंी याचंी आध्यास्त्मकतेची व्याख्यादेखीि व्यापक आहे. ती 
धमवपंथहनरपेक्ष आहे. ‘Spirituality is not a matter of knowing scriptures and engaging in philosophical 
discussions. It is a matter of heart culture of Unmeasurable Strength. Fearlessness is the first 
reguisite of spirituality. Cowards can never be moral’ (Life and thoughts of Mahatma Gandhi : P. 
78). म. गाधंी ह्याचें हे हनभवय हवचार आिही सवव भारतीयानंाच काय पि सवव िगािा उपय क्त आहेत. म. गाधंी 
स्वतः पोथी प्रामाण्यवादी शकवा अवतार-हवभतूी प्रामाण्यवादी म्हििे आग्रही नव्हते. सत्यासबंंधी त्याचंा आग्रह 
होता; हनधमीवाद म्हििे सत्य व अशहसेचा अभाव नव्हे. हनधमीवाद म्हििे नीहतहवहीनता नव्हे. भारतीय स्टेट 
‘सेक्य िर’ आहे म्हििे सेक्य िॅहरिम (इहवाद) भारतीय सरकारिा आचरिीय ठरेि. पि भारतीय सवव प्रिा 
(रयत िोक) त्याच्या व्यवहारात पूिव सेक्य िर होिार नाहीत. रहशयात शकवा िगात असे कोठेही नाही. 
 
साांप्रदारयक ऐतय व ि. गाांधी 
 
म. गाधंी यानंी स्वतः हनराळा संप्रदाय तयार केिा नाही. गाधंी सेवक संघ, साविी येथे िािेल्या ३-३-३६ 
रोिीच्या भार्िात म. गाधंी म्हिािे, “गाधंीवाद अशी काही गोष्ट माझ्या डोक्यातच नाही. मी काही संप्रदाय-
प्रवतवक नाही. तत्व वज्ञानी होण्याचा मी कधी आग्रहही धरिा नाही. मािा तो प्रयत्नही नाही…” “िर गाधंीवाद हे 
संप्रदायाचे द सरे नाव असिे, तर तो संपिे हेच योग्य होय…” राष्ट्रीय एकात्मकतेची म. गाधंी याचंी दृष्टी फार 
व्यापक होती. सापं्रदाहयक ऐक्य या संबधंाने म. गाधंी याचें उद्गार उपिब्ध आहेत. ते म्हितात, “…या ऐक्याचा 
अथव केवळ रािनैहतक एकता असा नाही. कारि रािनैहतक एकता िबरदस्तीने िादिी िािे शक्य आहे. 
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सापं्रदाहयक एकतेचा अथव हृदयाची एकता, की िी तोडूनही त टिार नाही, …द सऱया परधर्थमयाचं्या बरोबर 
व्यस्क्तगत हमत्रता कायम केिी पाहहिे आहि वाढहविी पाहहिे. त्याने द सऱयाचं्या धमाहवर्यी स्वतःच्या 
धमाइतकाच आदर बाळगिा पाहहिे…” (‘गाधंी तत्व वज्ञान’ : पा. १३९). 
 
सववधमवसमभाव हा गाधंीिींचा प्रािभतू हववके होता व स्वातंत्र्यानंतरच्या समािप्रबोधनातही ह्या दृष्टीिा महत्व व 
आहेच. म. गाधंी फार मोठे समािप्रबोधक ठरतात. भारतात फार प्राचीन काळापासून िो धमवहवचार होत आिा 
आहे तो मन ष्ट्यिीवनािा उदे्दशून आहे. अिीकडची, भारतात धमािा िावावी िागिारी शहदू-म सिमान-
हिस्ती वगैरे िातीय हवशरे्िे म ळीच उपयोगात नव्हती. ‘धमव’ ही सववसाधारि संज्ञा वापरून म. गाधंींनी त्याचें 
आध्यास्त्मक हवचार प्रगट केिे होते. ‘सत्य व अशहसा’ म्हििेच धमव व ईश्वर देखीि होय, असा त्याचंा म ख्य 
आशय होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात म. गाधंी याचें व्यापक हवचार िास्ती उपयोगाचे आहेत. 
“रािकारिापेक्षा समािस धारिेचे कायव िास्त कठीि आहे” असे म. गाधंींनी त्याचं्या अन भवातून स्वच्छ 
म्हटिे आहे. आिही समािप्रबोधनासंबधंी फारच थोडा आचार-हवचार होत असतो. “आपल्या अभागी देशात 
सापं्रदाहयक ऐक्य िरूर होईि. ही उमेद मी सोडिार नाही…” सापं्रदाहयक ऐक्यासंबधंी म. गाधंी ह्याचें वारंवार 
हवचार व्यक्त िािे होते. हनधमी दृष्टी हे िे स्वातंत्र्यातीि अपूवव म्हििे प ष्ट्कळपिे नव ेतािे राष्ट्रीय धोरि 
आहे. त्यासाठी ऐक्यासंबधंीचे म. गाधंी याचें हवचार आि फार शचत्य आहेत. त्याखेरीि हनधमी दृष्टी उत्पन्नच 
होऊ शकिार नाही. नैहतक बळ हेच राष्ट्राचे परमोच्च साम्यव असू शकते असा संदेश म. गाधंी याचं्या चहरत्राचे 
द्वारे हमळतो. 
 
स क्याबरोबर ओिे नाहीसे करिे हा हनधमीवादाचा उदे्दश नाही. राष्ट्रीय एकात्मकतेचा, नव्या प्रबोधनात 
सापं्रदाहयक ऐक्याचा समावशे होतो. राममोहनपासून हनमाि िािेल्या समािप्रबोधनात हा हवचार होता. 
सापं्रदायातीत राहून प ढे म. गाधंी यानंी तो प्रािपिाने वाढहविा. हनधर्थमकतेच्या नावाखािी कोिािाही हे 
मागीि प्रयत्न यशस्वी िािे नाहीत म्हिनू, स्वातंत्र्याच्या नव्या काळात ते गौि व द य्यम ठरहवता येिार 
नाहीत. पि हा अशासकीय ठरिारा कायवक्रम फारच थोड्यांनी हाती घेतिा व प ढेही घेतीि, असे हदसते. पि 
तो प ढेही अटळ राहीि. नव्या समािप्रबोधनाचा नवा वधे घेताना राममोहनपासून म. गाधंी याचं्या अखेरपयंत 
िे प्रबोधन िािे त्याकडे संपूिव पाठ करता देखीि येिार नाही. समािप्रबोधनाचे भावी स्वरूप मागीि व 
वतवमानकाळाचे स्वरूप पाहून ठरवाव े िागेि. म. गाधंी याचें हवचार म्हििे आपिा सवांना फार नहिकचे 
ठरतात. त्याचें सववच हवचार इतरानंी सववप्रमाि मानावते असा त्याचंा आग्रह नव्हता. िो. हटळकाचं्यापेक्षा म. 
गाधंी याचें व्यापक हवचार भारतीय सेक्य िरवादािा िवळचे ठरतात. त्याचं्यानंतर नवसमािप्रबोधन ह्याप्रमािे 
अवतरिे देखीि आहे व सेक्य िर दृष्टी हा त्याचा एक पिूै व किा असल्याम ळे एवढा हवचारप्रपचं केिा आहे. 
धमवगं्रथासंबधंीचे अहिप्तपिाचे धोरि अिून प्रत्यक्षतः अंगवळिी मात्र पडावयाचे आहे. ते पूिव म रिे नाही. 
रुिवायचे आहे. 
 
िोकशाही कर्तव्य व नवे प्रबोधन 
 
िोकशाही ही भारतीय राज्यपद्धती आहे. ‘सेक्य िर’ स्टेट’ असिे हा िोकशाहीने मान्य केिेिा हववके आहे, 
तत्व व आहे. िाहतविवभेद, अस्पृश्यता वगैरे उच्चनीच भाव व सामाहिक, आर्थथक हवर्मता ही िोकशाहीने अमान्य 
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केिी आहे. ‘श द्ध धमव’ ह्या माध्यमातूनच ती हशकवनू मान्य केिी िावी असेच केवळ नव्हे तर भारतीय 
िोकशाही समािवादािा व हनधमी दृष्टीिा हवर्मता हवरुद्ध ठरते, ह्या नव्या राष्ट्रीय व रािकीय दृष्टीतून हतचे 
वैय्यवत्व व िाििे गेिे पाहहिे. कोित्याही स धारिेिा मागीि धमांचा आधार असो नसो, नव्या िोकशाहीत व 
भारतीय घटनेत िाहतविवभेद, अस्पृश्यता पूिवपिे नामिूंर केिी आहे. िातीयता व राहहिेिी अस्पृश्यता 
हनधमी धोरिातून याप ढे घािवावयाची आहे. कोित्याच िाती-धमांहधहष्ठत रािकीय पक्षािा भहवतव्य नाही. 
 
सािारजक रवरवधर्ा व रवषिर्ा भूषणावह नव्हे! 
 
क ट ंबहनयोिन हे देखीि राष्ट्रीय कतवव्य िािे आहे. धमांची त्यािा मान्यता आहे शकवा नाही, हा प्रश्नच नाही, 
ते अटळ आहे. कारि चािू काळ अथवप्रधान बनिा आहे; व कोित्याही प्रश्नाचंा हववके अथवकारिातून म ख्यतः 
करावा िागतो; समािकारिात अथवकारि देखीि येतेच. ‘राष्ट्रधमव’ ह्याचा अथव राष्ट्रीय कतवव्ये असाच करावा 
िागिार आहे. कतवव्य अटळ असते. नागहरकाचंी कतवव्ये नव्याने घटनेत बदि करताना ठरहविी आहेतच. ती 
महत्व वाची आहेत व त्याचं्यासबंंधी तरी मतभेद होण्याचे कारि नाही. नवी राष्ट्रीय आचारसंहहता पाहहिे होतीच. 
 
ही िी कतवव्ये माडंिी िाऊन ठरहविी गेिी आहेत ती म्हििे नव े समाि-प्रबोधनच होय व हे नव े
समािप्रबोधन सवव नागहरकापयंत-खेड्यापाड्यापयंत पोहोचिे पाहहिे. हक्काची िािीव िािेिी हदसते, पि 
कतवव्यासंबधंीचे ज्ञान देखीि व्हावयाचे आहे. देशावर आक्रमि आिे असतानाच देश मागीिप्रमािे िागा 
व्हावा, असेच केवळ नव्हे. िागृती नेहमीच पाहहिे. 
 
िो काही याप ढे बदि होण्याचा अहभपे्रत आहे व नव्याने िोकशाहीतून ठरहवण्याचा आहे. तो पािट-
हशक्षिातून, िोकशाहीतून, शासनाच्या व शासनाच्याद्वारे आहि रािकीय पक्षाच्याद्वारे (म्हििे िो कोिताही 
रािकीय पक्ष िोकशाहीद्वारे सते्तवर येतो त्याचेद्वारे) घडवनू आिावयाचा आहे. कोिािाही आत्मपरीक्षिािा 
अग्रस्थान द्याव े िागेि, म्हिून प्रबोधनाचे स्वरूप नव े आहे; हवधायकता हा नवप्रबोधनाचा हवशरे् आहे. 
हवरोधासाठी हवरोध ही वृत्ती देशाहभमानाची ठरिार नाही. 
 
समाि व राष्ट्रप्रबोधनाचे कायव रािकीय सवव पक्षानंी केिे पाहहिे. िरूर त्या समािपहरवतवनाचे कायव रािकीय 
पक्षाचें देखीि िोकशाही कतवव्यच ठरते. कारि ही नवी राष्ट्रीय कतवव्ये नव्या-ि न्या पंथाचं्याद्वारे व 
संप्रदायाचं्याद्वारे पार पडिार नाहीत. म्हिून नवीन माध्यमे योििी पाहहिेत. सामाहिक न्याय व अन्याय 
कोिता असू शकतो तो समािाच्या प्रत्यक्ष अवस्थेतून हदसू शकतो. ह्यासाठी कोित्याही धमवगं्रथाचा आधार 
घेण्याची िरूरी राहहिी नाही. 
 
नवसमािप्रबोधन धार्थमक प्रबोधनातूनच याप ढे मागीिप्रमािे व्हावे, अशी हनतातं गरि नव्या हनधमी काळात 
िरुरीची राहहिी नाही. मािसािा स्अस्, हववकेशक्ती व ब द्धी हनसगवतः प्राप्त आहे व ह्याद्वारे योग्यायोग्य 
त्यािा ठरहवता येतेच. असे करण्यास नवा ि ना पंथ पाहहिे असेच नव्हे, नवी प्राप्त हवचारमूल्ये कोिती व 
कािबाह्य आचारहवचार कोिता हे ब द्धीच्याद्वारे देखीि िािता येते, व िाििे गेिे पाहहिे. या दृष्टीने 
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आगरकर प ढेही मागवदशवक म्हिून महत्व वाचे राहतीि. आगरकरानंी धमवस धारिेिा हवरोध केिा नाही; व 
कोिताही नवा-ि ना पंथ प रस्कारिा नाही. 
 
धमव व पंथ आहि संप्रदाय याचं्या िाती-पोटिाती सवव धमांतूनच िाल्या आहेत. िोकशाहीत होिाऱया 
हनवडि कातूंन िातीयतेचे नािे िोपयंत प्रभावी असेि तोपयंत खरी िोकशाही आिी आहे, असे म्हिता 
यावयाचे नाही; ही पहरस्स्थती केव्हा पािटिार? 
 
िे ह्या िेखातीि हववचेनािा नवसमाि-प्रबोधन असे सबंोहधिे आहे. येथे ‘समाि’ म्हििे भारतीय िोक व 
अहखि भारतीय नागहरक असा व्यापक अथव आहे व समािप्रबोधन याप ढे केवळ धमवस्वरूपीच असून भागिार 
नाही, तर ते सामाहिक, आर्थथक, रािकीय, औद्योहगक वगैरे िीवनाच्या अंगोपागंात प्रगट होिे अगत्याचे आहे. 
म्हििे पहरवतवन प्रत्येक के्षत्रात हव ेआहे. प्रत्येक थरात व वगात हवे. यासंबधंात हनयतकाहिके व साहहत्यसेवक 
याचं्यावर िबाबदारी येते. 
 
भारतीय हवहवध भारे्तीि साहहत्याने म्हििे त्याच्या स्वरूपाने नवा िन्म घेतिा पाहहिे. कारि िोकशाही 
कतवव्ये नवी आहेत. स्वातंत्र्यपूवव काळातीि साहहत्य म्हििे परतंत्र-मागीि काळातीि साहहत्य-सववथैव नव े
मागवदशवन करू शकिार नाही. नव्या प्रबोधनासाठी नव े साहहत्य िागिारच. साहहत्याने असिेिे िीवन 
प्रहतशबहबतच कराव ेम्हििे िीवनाबरोबर िात असाव ेअसेच केवळ नव्हे. हिवतं साहहत्याने इष्ट ते नव ेपहरवतवन 
केिे पाहहिे. साधन हे ि ने द रुस्त करण्यासाठीच केवळ नसावे; तर त्याने नव े घडवाव.े नव्या िािीवा 
द्याव्यात. नवा व तािा वतवमान हवचार करावा व दूरदृष्टी देखीि द्यावी. साहहत्य म्हििे केवळ किा शकवा 
कसब नव्हे. साहहत्यसाधनेदेखीि ि नी व कािबाह्य होतात. म्हिनू नव ेसाहहत्य हनमाि होत असते. नव्या 
साहहत्याने नवी पहरभार्ा घेतिी पाहहिे. हनधमी धोरिाचे साहहत्य देखीि वाढिे पाहहिे. 
 
शेवटी 
 
मागीि समािप्रबोधन धार्थमक-सामाहिक (Socio-Religious) होते. ब द्ध व संत ह्याचें प्रबोधन प्रम खतः 
आध्यास्त्मक व पारमार्थथक होते. समािरचना बदिण्याचा, प्रत्यक्ष उपक्रमाचा प्रचार एकोहिसाव्या शतकातीि 
सामाहिक आध हनक चळवळींनी केिा. तो िरी यशस्वी ठरिा नाही तरी अहभपे्रत समािरचना होऊ शकते, हे 
अमान्य करता येत नाही. समािरचना बदिण्याची नवी नवी हनकड हनमाि होत असते व िािी आहे. 
 
कोितेही मागीि समािप्रबोधन सपूंिव यशस्वी शकवा पूिवतः अयशस्वी िािे असे म्हिता येत नाही. ह ंडाबंदीची 
बाब मागीि स धारकानंी माडंिी होती. तरी पि ह ंडापद्धती िारी असल्याने मािी पंतप्रधानानंादेखीि ह्या 
हवर्यावर बोिाव ेिागिे. आंदोिने अशाच मागीि प्रबोधनात व्यक्त िािेल्या सामाहिक हवर्यावर वारंवार 
स्वातंत्र्यात देखीि करावी िागतात. रूढी अद्याप बिवत्तर आहेत. अहनष्ट रूढींचा त्याग िािेिा नाही. 
हवकृत्या वाढत्या आहेत. आक्रमि िाल्यावर मागे भारत वळेोवळेी िागा िािा. आता िनिागरि नेहमीच 
िािे पाहहिे, पूिव स्वातंत्र्यातीि काळात वाटचाि करीत असताना नव्या समािप्रबोधनाची गरि िास्ती 
भासतेच. भ्रष्टाचार रोखण्याचा महत्व वाचा म द्दा, म्हििे देखीि त्यावर प्रबोधन होिे िरूर आहे. कन्याहवक्रय व 
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सतीची चाि नाहीशी िािी. हस्त्रयानंा व हवदे्यत मागासिेल्यानंा हशक्षि ख िे िािे. होऊन गेिेल्या आध हनक 
समािप्रबोधनाचे बरेच यश देखीि सागंता येते; पि ते अप रे आहे. 
 
ब द्ध-िैनाचं्या नीहतप्रधान प्रबोधनाने शहसाप्रधान यज्ञयाग संपिे. भारतीय समाि िागा होता, असे प्रत्येक काळ 
दाखहवतो. नीहतप्रधान समािप्रबोधनाची आिही गरि आहे. राष्ट्रािा नैहतक पे्ररिा हमळािीच पाहहिे; तरच 
संभाव्य अधोगती टळेि. स्वातंत्र्याच्या आगमनापूवी ‘Public life must be spiritualised’ असे म. गाधंींचे ग रू 
गोखिे म्हित असत. रानड्याचंाही नैहतकमूल्यांवर भर होता. खािगी व सावविहनक िीवनात म. गाधंींनी 
िीवनाचे अध्यात्मीकरि म्हििे सदाचारी वतवनाचा आदशव, स्वचाहरत्र्याद्वारे देशाप ढे उभा केिा आहे. ह्या 
बाबतीत चािू काळ पाहाता म. गाधंी याचें समािप्रबोधन व त्याचंा आदशव दृहष्टआड होत आहे, असे म्हिाव े
िागते. प्रत्येक व्यक्ती स्वतः स धारिी पाहहिे. 
 
म्हिून नैहतक पे्ररिा देिारे अहखि भारतीय नव ेप्रबोधन म ख्यतः आहवष्ट्काहरत होण्याची िास्तीत िास्त गरि 
आहे. हशक्षिातून, िोकशाहीतून व रािकीय पक्षाचं्याहीद्वारे आहि सते्तच्याहीद्वारे ही पे्ररिा व शक्ती राष्ट्रािा 
प्राप्त होिे अगत्याचे आहे. भारतातीि हवहवध धमांनी आहि सामाहिक संस्थानंी देखीि नैहतक पे्ररिा स्वतः 
वाढहवल्या पाहहिेत. आध्यास्त्मक, पारमार्थथक व धमवपर हवचार, नैहतक पे्ररिा वाढहवण्यासाठीच असू शकतात. 
नवसमाि-प्रबोधनाचा हवचार करताना मागीि प्रबोधनामधीि हा प्रािभतू म द्दा नव्या स्वातंत्र्य काळात 
महत्व वाचा व अगे्रसर गिावा िागतो. नैहतक चाड हनमाि िाल्याखेरीि स्वराज्याचे स राज्य होिार नाही. 
हवकास योिनानंा व िोकशाही हवकें द्रीकरिािा यश यावयाच्या दृष्टीनेही अशा प्रबोधनाची नव्याने गरि आहे. 
कोिीतरी अवतार घेऊन हे नैहतक प्रबोधनाचे कायव प रे करीि असे मात्र समिता येिार नाही. पूवववत अशचत्य 
व अतक्यव गूढ शक्तीवर अविंबून राहून चाििार नाही. समािप्रबोधन कोिी प ढे येिारा पे्रहर्त करीि; हा 
भहवष्ट्यवाद हवज्ञानय गात हटकिार नाही. प ढीि पे्रहर्ताच्या आगमनासंबधंी मागीि धमवगं्रथातून भहवष्ट्यवािी 
आढळते; काळही हनदेहशिेिा असतो पि असे पराविंबन नव्या िगात अप्रस्त त ठरते. िोकशाहीत िास्तीत 
िास्त समाि बदिावयाचा असतो शकवा बदिून िािे िरूर असते. िग वगेाने बदित आहे. ज्ञान व हवज्ञान 
याचं्या हवकासाचा वगे पूवीपेक्षा मोठा आहे. समाि अशासकीयरीत्या हितका बदितो हततका शासकीयरीत्या 
कायद्याने-पािटत नाही. सतंानंी नैहतक पे्ररिा हनमाि केल्या, हे नाकारता येत नाही. संताचं्यािवळ शकवा 
गेल्या शतकातीि प्रबोधकाचं्यािवळ सत्ता नव्हती. 
 
म. गाधंीकाळात हे हदसून आिे. म. गाधंींनी अवाचीन काळात, त्याचं्या मागे िे भारतीय मोठे प रुर् होऊन गेिे, 
त्यानंा एकपरी िाकळून टाकिे व उिटपक्षी राममोहन याचं्यापासून िे धमव व समािस धारक िािे, त्यानंा 
अपूवव यश आिून हदिे. अस्पृश्यता हनवारण्याच्या बाबतीत म्हिावयाचे िाल्यास त्यानंी म. फ िे-शशदे 
ह्यासारख्या दहितोद्धारकाचं्या प्रारंहभक कायास अहखि भारतात साम्यव व नव े चैतन्य हमळवनू हदिे. 
रािकीय प्रबोधनाच्या बाबतीत देखीि हाच अपूवव अन भव आिा. स्वातंत्र्य आल्यावर कोित्या प्रकारचे 
रािकीय व आर्थथक प्रबोधन असाव.े ह्यासंबधंीचे काहीचे महत्व वाचे हवचार म. गाधंी याचं्यात पहावयास 
हमळतात. 
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स्वातंत्र्य आल्यानंतर िरूर तो बदि घडवनू आिण्यासाठी त्याचं्यासारखे साम्यवशीि ‘द सरे गाधंी’ आपिास 
प्राप्त होतीि, अशी ‘वाट’ पाहाण्याची ही वळे नव्हे. भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या प्रकाराम ळे ग्िानी आिी आहे. सवव 
भारतातीि समािाने त्याचा त्यानेच कायापािट करून घेतिा पाहहिे. 
 
इंग्रि होता तेपयंत त्याने धमात व पूवापार सामाहिक पद्धतीत हात घािू नये असे म्हिता येत होते. पि तसे 
आता म्हिता येिार नाही. स्वातंत्र्यातीि कोित्याही पक्षाचे सरकार स्वकीय असते. म्हिून हवरोधासाठी हवरोध 
करिे म्हििे देशाहभमान नव्हे. प्रबोधन सतत सवांगीि राहीि व त्याचे प्रवतवन व कायववाही शासनािा व 
िनतेिाही करावी िागेि. पहरवतवनाचे माध्यम धमाच्याद्वारे िोकाचंी मने स धारिे हे िसे होऊ शकते, तसे हे 
कायव रािकीय पक्षाचं्याद्वारे देखीि घडिे पाहहिे. 
 
आतापयंतची िगातीि कोितीच प्रबोधने सववथा हनरथवक, हल्लीच्या व प ढीि काळात ठरिारी आहेत, असे 
म्हिावयाचे नाही. ब द्ध-िैन-हिस्त फार मागे िािे तरी िग त्यानंा हवसरू शकत नाही. म. गाधंी याचंा हवसर 
पडल्यासारखा वाटतो. कारि त्याचंी नैहतकप्रधानता हदसत नाही. म. गाधंी याचं्याकडे पाठ करता येिार नाही. 
पाहकस्तान व बागंिा देश ह्यानंाही त्यानंा आठवाव ेिागेि. मागीि प्रबोधनात िे थोर थोर प रुर् होऊन गेिे 
त्याचंी प नः नवी गरि देखीि हनमाि होत असते. हिस्तापूवी ब द्ध हे फार मोठे नैहतक पे्ररिा करिारे सतं 
िािे. डॉ. आबंेडकरानंा दहितोद्धाराच्या दृष्टीने त्याचंी प नः गरि िागिी. प्रत्येक प्रबोधनाचा अभ्यास करून 
प ढीि मागव चोखाळावयाचा असतो. माक्सव देखीि महत्व वाचा समािप्रबोधक ठरतो. तोही सववथा कािबाह्य 
होिारा नाही. 
 
गेल्या शतकात भारतभर महत्व वाचे प्रबोधक िािे. त्याचं्या शताब्द्या िाल्या; म्हििे स्मरि प्राप्त िािे. ह्याम ळे 
त्याचं्या समािप्रबोधनावर फेरहवचार िािा. पि शताब्दी प रतेच स्मरि मयाहदत राहू नये. मागीि काळातीि 
िे हटकण्यास पात्र असते, ते हटकते. िे हटकते व िरूरीचे होते, ते महत्व वाचे ठरते. मागीि काळातीि हवहवध 
प्रबोधनातीि ‘रहस्य’ देखीि सापडते. ही हशदोरी घेऊन मागीि सववच प्रबोधक प ढीि वाटचाि करीत आिे. 
नव्या समािप्रबोधनासाठी वारंवार उिळिी-मीमासंा व समीक्षा करून प ढे चािाव ेिागेि. वैचाहरक िागतृी व 
न्याय हवचार-आचार स्वातंत्र्य हा तर प्रािभतू म द्दा मानावाच िागतो. 
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३. 

महाराष्ट्रातील समाजप्रबोधनाचे स्वरूप 

पाहश्चमात्य धमव व संस्कृती आहि हवशरे्तः भार्ा व हवज्ञान याचं्या आगमनाम ळे, अठराव्या व एकोहिसाव्या 
शतकात भारतीय समािप्रबोधनाचा उद गम व हवकास िािा. हे िे नव ेसमािप्रबोधन त्या काळी अवतरिे, 
त्याचे नेतृत्व रािा राममोहन राय यानंाच द्याव ेिागते. त्याचं्या समािप्रबोधनाचा पाया ‘मानवी हवश्वधमव’ हा 
होता. त्याबरोबरच स्वदेशाची सवांगीि प्रगती व क्रमप्राप्त समािस धारिा याचंा प रस्कार व प्रचार त्यानंी केिा. 
त्यानंी इंग्रिी व आध हनक शासे्त्र याचं्या हशक्षिाचा प रस्कार मोठ्या दूरदर्थशत्वाम ळे केिा. ह्यािा तरी प ढे 
‘हनबधंमािा’काराचंा हवरोध नव्हता. उिट ‘वाहघिीचे दूध’ म्हिून त्यानंी इंग्रिी हशक्षिाचा गौरवच केिा. 
वाहघिीचे दूध प्याल्याम ळे रािकीय स्वातंत्र्यहवर्यक अनेकहवध उद्योग व प्रयत्न येथे चािू िािे, म्हिून सवव 
बािंूनी या सामाहिक प्रबोधनाचे महत्व व सवांनाच मान्य कराव ेिागते. वाढते दळिवळि, औद्योहगक बदि व 
एकूि नवय गाचा िािेिा प्रारंभ याम ळेही समािप्रबोधन व समािस धारिा यशस्वी होण्यास मोठी मदत िािी. 
संताचं्या चळवळीत नवसमािप्रबोधनाची बीिे होती; तरी तो काि मध्यय गीन असल्याम ळे, प्रत्यक्ष व्यवहारात 
नवी समता त्यानंा आििे शक्य नव्हते. हा त्याचंा दोर् नव्हता. त्याचं्या आध्यास्त्मक प्रबोधनािा तत्कािाने 
मयादा घातल्या, तशाच मयादा नवय ग समािप्रबोधनािाही पडल्या  काळ इगं्रिी राज्याचा म्हििे परकीय 
सते्तचा होता व हिस्ती आक्रमिही वाढते होते. म सिमानी आक्रमि थोपहवण्यास मदत होिारे वातावरि 
संतानंी हनमाि केिे. तसेच हिस्ती आक्रमि थोपवण्याचा हवशरे् प्रयत्न धमवस धारकानंी व समािस धारकानंी 
केिा. 
 
समािप्रबोधनाचे पहहिे पाऊि म्हििे सन १८२८ सािी िािेिी ब्राह्म समािाची स्थापना होय.किकत्ता 
रािधानीत हनमाि िािेल्या ह्या नवसमािाचा पहरिाम बाकीच्या भारतावर िािा. देव समाि, आया समाि, 
प्राथवना समाि व तत्पूवीची परमहंस सभा हे सवव प्रयत्न प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष ब्राह्मसमािातून प ढे आिे. महाराष्ट्रातीि 
सत्यशोधक समािदेखीि परमहंस सभेतून हनमाि िािा. ह्याचे संस्थापक िोहतराव फ िे परमहंस मंडळीत 
होते. म्हििे त्याचं्या प्रथमच्या सवव चळवळींना परमहंस मंडळीतीि स धारकानंी व प्राथवना समािाच्या 
स हशहक्षत, पहहल्या पाढंरपेशा, कत्या प ढारी मंडळींनी साह्य व सहकायव केिे. राम बाळकृष्ट्ि, त काराम तात्या, 
मोरो हवठ्ठि वाळवकेर, गोवडें, परािंपे, हवनायकराव भाडंारकर, मामा परमानंद, िगन्नाथ सदाहशविी, 
िािशकंर उहमयाशकंर, िोकहहतवादी वगैरे िहानथोर धमव व समािस धारकाचंी व िोहतबाचंी दृढ व 
घरोब्याची मतै्री होती. वरीि सवव नवसमािाची गिना, ख द्द या समािाचें एक पहहिे मोठे टीकाकार 
हवष्ट्ि शास्त्री हचपळूिकर यानंी ‘एकाच माळेचे मिी’ म्हिून केिी आहे. नव्या हपढीचे नंतरचे सत्यशोधक, 
फ ल्याचं्या पाठीमागची नव्या समािप्रबोधनाची पाश्ववभमूी व इहतहास िािीत नाहीत. परंत  राममोहन व फ िे, 
ब्राह्म समाि, प्राथवना समाि व सत्य समाि याचंा तौिहनक अभ्यास केल्यास, या दोन प रुर्ाचं्या 
आचारहवचारामंध्ये फार साम्य आढळते. केशवचंद्र व फ िे याचं्यातही साम्यस्थळे खूप आढळतात. ही सवव 
स धारक मंडळी म ख्यतः धमवस धारक होती व फ ल्याचं्यासह वरीि सवव अध्यात्मवादी आहि प्राथवनामागी होते. 
फ िे याचं्या हनधनानंतर प्राथवना समाि व सत्यशोधक समाि याचं्यात पडत गेिेिे अतंर िास्त हवकास पाविे. 
प ढल्या हपढ्यानंा तर एकमेकातं फार दूरच वाटतात. ब्राह्म समािाशी असिेिे सत्यशोधक समािाचे मूळचे 
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अन सधंान त टिे. ‘म. फ िे व महर्ी शशदे’ हा समाि प ढे ठरतो. पि हा समन्वय आता तरी नष्ट िािेिा 
हदसतो. कारि बह िनी नव्या नेतृत्वाने फक्त रािकारिी-सत्तावादी स्वरूप घेतल्याम ळे त्याचा व म. फ िे-शशदे 
ह्याचंा नामोच्चाराप रताच सबंंध उरिा व ह्याम ळेच अस्पृश्यासंंबधंीचा खेड्यापाड्यातीि िनतेचा दृहष्टकोि 
हवरोधी व प रािमतवादी म्हििे ि नाच राहहिा. समािप्रबोधन तळात िाऊनही, तेथे रूििेच नाही. हहरिन, 
बौद्धाचंी सवव के्षत्रातं व सते्तच्या दािनात उपेक्षाच आहे  
 
बंगािी ब्राह्म समािी मंडळी प्रायः बडी िमीनदार, गभवश्रीमंत, स हशहक्षत व उच्चभ्र ूहोती. केशवचदं्र सेन हेच 
पहहिे ब्राह्मिेतर ब्राह्मो प ढारी िािे. तेही स हशहक्षत श्रीमतं होतेच. पि फ िे-िोखंडे-भािेकर ही िनसमािाचे 
प्रहतहनहधत्व करिारी शतेकरी मंडळी सववसामान्य गरीब िनतेतीि होती. ही अन भवी मंडळी फार मोठी 
हवद्वान-पंहडत अथातच नव्हती. तरी तळातीि शूद्राहतशदू्र िनतेची स्स्थती, गरिा, द ःखे व मागण्या त्यानंा 
समिू शकल्या, त्या त्यानंा बोचत होत्या, त्या त्यानंी माडंल्या. “हिस तन िागे। वह तन िाने। हबचमे क्या िाने 
गव्हारारे॥” असा सवाि, फ िे रानड्यानंा करीत होते. १८७७ सािच्या द ष्ट्काळाम ळे व म ंबईतीि हगरिा 
मि राचं्या अवस्थेम ळे सत्यशोधक चळवळीिा नंतर शतेकरी व मिूर चळवळीचे स्वरूप येत गेिे. शतेकऱयाचंी 
द ःखे फ िे यानंी माडंिी व हगरिी कामगाराचंी द ःखे नारायिराव मेधािी िोखंडे या धीट, करारी प रुर्ाने 
माडंिी. प्राथवना समािाशी याचंा संबधं िवळून आिा, तरी प्राथवना समाि अिगपिे परमाथववादी, धमवस धारक 
म्हिून त टकच राहहिा. कोित्याही ग िामहगरीशी म काबिा हनमाि करण्याचे व िढाऊ संघटना हनमाि 
करण्याचे साम्यव, इच्छा असूनही, प्राथवना समािात नव्हते; म्हिून त्याचे स्थान प्रायः वरतीच राहहिे व 
िनतेच्या इहवादी ज्विन्त प्रश्नोपप्रश्नाशंी त्याचा संबधं वाढू शकिा नाही. फक्त हचपळूिकरपंथीयापं्रमािे 
बह िन समािाच्या चळवळींना त्याने हवरोध केिा नाही. पि कोित्याच सामाहिक/रािकीय िढ्यात 
िोरकसपिे प्राथवना समािी उतरिे नाहीत. ब्राह्मिेतर रािकीय पक्ष व प्राथवना समािी याचंा नेमस्त रािकीय 
पक्ष याचंीही नादंविूक प ढे वगेवगेळी िािी. ज्या वहरष्ठ थरातूंन प्राथवना समािाने थोडासा का होईना वरती 
काय रोविा होता, त्या थरातंीि परंपरा, हहतसंबधं याचं्या मयादा त्यािा पडल्या व आता तर रानडे-भाडंारकर 
वगैरे प ढाऱयाचं्या वहरष्ठ सामाहिक थराने प्राथवना समािाकडे संपूिव पाठ हफरहविी आहे. बह िनता धमवभोळी 
म्हिून दूर राहहिी. रानड्याचं्या हपढीत अनेक न्यायाधीश, वकीि वगैरे प्रब द्ध वहरष्ठ मंडळींचे िक्ष प्राथवना 
समािाकडे वधेिे होते. पि ही परंपरा प ढे ख ंटिी. म्हििे आता समािातीि स हशहक्षत व वहरष्ठ थर रानडे 
यानंा अन सरत नाही, म्हिनूही समािप्रबोधन ख ंटिे  ग िामहगरीच्या बडे्या तोडिारा िढाऊ, कृतीशीि 
करारी नेता प्राथवना समािास िाभिा नाही. अनेक कारिामं ळे फ िे यानंी व त्याचं्या सवांगीि हवचार प्रवाहाने, 
वहरष्ठ थरात हनमाि िािेल्या समािप्रबोधनाबरोबर क्रमप्राप्त हवग्रह घेतिा. तरी फ िे यानंी परमहंस सभेच्या 
मूळ तत्व वाशी व कायवक्रमाशी हवग्रह घेतिा नाही. उिट त्याचं्याएवढा मोठा धडाडीचा परमहंस-म्हििे 
सत्यासत्य वगेळे करिारा प ढारी-परमहंस सभेिा त्याचं्यानंतर िाभिा नाही. “मी कोिाचेही अन्न ग्रहि 
करीन” अशी उघड घोर्िा व कृती करण्याचे धाडस नसल्याम ळेही बोिक्या परमहंस स धारकापंासून फ िे 
वगेळे िािे. त्याचं्याइतके प्रखर अन ष्ठान-आचरि-करिारा एकेश्वरवादी प ढारी द सरा दाखहवता येिे अशक्य 
आहे. म्हिूनच रानडे-भाडंारकर-चंदावरकर यासंारख्या हवचक्षि हवद्वानानंा ओिाडूंन प्राकृत िोहतबानंी 
साऱयाच िनतेच्या थराचें हृदय काबीि केिे. त्याचं्या हवचाराचं्या िाटा िनसागरावर येत िात असतात. 
फ ल्याचें हवचार पके्क होते व त्यानंी मिब ती व प्रचार एकसारखा चािहविा, हवग्रह घ्यावा िागिा तरी ताहत्व वक 
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व व्यावहाहरक कृतज्ञता त्यानंी टाकिी नाही. डॉ. आबंेडकरानंी सववच धमव व समािस धारकानंा डाविून 
फ ल्यानंाच ग रू केल्याम ळे त्याचंी अपूवाई व असामान्यत्व हसद्ध िािे व सत्यशोधक आहि ब द्ध याचंा मेळ िािा. 
 
ब्राह्म समािाच्या दूरगामी पहरिामाचंा इहतहास फार मोठा आहे. तरी किकत्व याकडे त्याचं्यात िी फाटाफूट 
िािी व ब्राह्म समािाशी आयव समािाचे संपूिवतः िमिे नाही म्हिूनही राममोहननंतरच्या समाि व 
धमवस धारकातं पोटपंथभेद वाढिे व संघटना हवभागिी गेिी. हववकेानंद ब्राह्म समािापासून वगेळे िािे  
अपयशाचे हे कारि दाखहवता येते. िोहतबानंी दयानंद पाहहिे ऐकिे होते, तरी वदेातंीि हवर्म भागाम ळे 
िोहतबा व वदे याचें नाते हवळ्याभोपळ्याचे ठरिे. आयव समािातही दोन तट पडिे; असे तट सत्यशोधक 
समािात प्रत्यक्षतः पडिे नाहीत तरी एकवाक्यतेचा हवकास िािा नाही व फ िे याचं्याइतका शकवा त्याचं्यापेक्षा 
मोठा प ढारी ख द्ध सत्यशोधकातं िािा नाही. डॉ. आंबडेकरानंी मात्र फ ल्याचं्या आचारा-हवचारात हविक्षि भर 
घातिी. अस्पशृ्यता व म ख्यतः िाहतभेद याम ळे समािप्रबोधन एकहिनसी व प्रभावीपिे संघहटत िािे नाही. 
सत्यशोधक समािािा अहखि भारतीय स्वरूप येऊ शकिे नाही. प्राथवना समािािा रािाश्रय हमळािा नाही 
तरी थोड्या संख्येच्या बळावर त्याने हशक्षि ससं्था, बािकाश्रम वगैरे समाि कल्यािाची काये चािहविी 
आहेत. त्याने फ िे याना िसे साह्य केिे, तसेच हवठ्ठि रामिी शशदे यानंीही मौहिक साह्य केिे. हल्ली या 
चळवळी िोकसमािाप ढे फारशा नाहीत. तरी महाराष्ट्रातीि समािप्रबोधनाचा इहतहास हिहहताना परमहंस 
सभेचे ज्येष्ठत्व कबिू करावचे िागते. मूतीपूिेचे प्राबल्य िनतेमध्ये आिही आहे. म्हिून वरीि सवव चळवळी 
(आयव समािासह सत्यशोधक समािही) या दृष्टीने पराभतू आहेत. शहद त्ववादीदेखीि या दृष्टीने आयव 
समािाशी पूिव समरस िािे नाहीत. धमवहनिवय मंडळ सववथैव आयव समािाशी एकस्वरूप िािे नाही. त्याचंी 
वगेळी िरूरी राहहिी  रानडे म्हित असत की, प्राथवना समाि व आयव समाि याचं्यात फक्त नावाप रताच भेद 
आहे. रानडे यानंा त्याचं्या समन्वयक दृष्टीम ळे सत्यशोधक समािाचा अथव व त्याचा हवद्याप्रसारक पहवत्रा 
सक्रीयपिे िास्त समििा. पूववग्रह टाकण्याची त्याचं्यातीि ताकद मोठी अन करिीय ठरते. िोकहहतवादीनी 
प्राथवना समाि व आहि आयव समाि ह्याचं्याशी समानपिे संबधं राखिा; ती प्राथवना समािी मंडळी 
िोकहहतवादीना आपिे एक वहरष्ठ नेते असा क्रमप्राप्त मान देत नाहीत. रानड्यानंी मात्र िोकहहतवादीना 
सववप्रथमचा मान हदिा. िोकहहतवादी व फ िे ह्याचें हशक्षि एकाच इंग्रिी शाळेत िािे असाव.े दोघेही 
एकमेकानंा िाित होते. गोपाळ हरी देशम ख याचंी टीका फ िे याचं्यापेक्षा मोठी तीव्र व िहाि असूनही 
िोकहहतवादीनी सत्यशोधक समािात अगे्रसरत्वाने भाग घेतिा नाही. रानड्यानंी ही उिीव भरून काढिी. 
दादोबा पाडं रंग हे आपल्याकडीि मराठी समािप्रबोधनाचे आद्य िनक ठरतात व त्याचें ‘धमवहववचेन’ व 
िोहतबाचे ‘सावविहनक सत्यधमव’ ह्या प स्तकातूंन समान म दे्द प ष्ट्कळ सापडतात. समािप्रबोधनाचे धागेदोरे व 
परस्पराशंी साम्य व भेद समिावा, म्हिून असे हनष्ट्कारि येथे केिे आहे. हे सवव राममोहन याचं्याच परंपरेतीि 
धमवस धारक ठरतात. तौिहनक व समन्वय अभ्यासाची गरि आहे. 
 
समािप्रबोधनाचा करता येईि हततका हवपयास ‘हनबंधमािा’कारानंी केिेिा हदसतो. तरी त्याचंी व हटळकाचंी 
टीका खास शचतनीय वाटण्यािोगी आहे. ‘हवद्याप्रसार’ हा िो फ िे याचंा प्रािभतू म द्दा होता तो हचचळूिकरानंी 
शवेटी उदार अंतःकरिाने मान्य केिा व काही शचत्य सूचना हदल्या. फ िे यानंीदेखीि ज्या पौराहिक भागावर 
हचपळूिकरानंी टीका केिी होती तो भाग प ढीि प स्तकातून वगळिा व मिूभतू उदे्दश वाढवीत गेिे. फ िे याचें 
हवचार वर उल्लहेखिेल्या सवव स धारकातं होते म्हिून ते सावविहनकपिे िोकाचं्या गरिेचे ठरिे. हववकेानंदानंी 
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प रोहहतशाहीसबंंधी फ िे याचं्याहीपेक्षा कडक उद्गार काढिे आहेत. असा तौिहनक हवचार व सवव पाहिी 
केल्यावर फ िे याचं्या स्फोटक उद गाराहवर्यी नवि मानण्याचे कारि नाही. उिट त्यानंी फारच काळिीने, 
िपून हिहहिे आहे व वस्त स्स्थती माडंिी आहे. हशक्षिाम ळे अंधश्रद्धा िाईि असा हवश्वास राममोहन रायपासून 
फ िे याचं्यापयंतच्या सवव स धारकानंा वाटत होता. पि हशक्षिक्रमात हा भाग नसल्याम ळे, त्याचंी आशा फोि 
ठरिी. समािप्रबोधनािा मयाहदत यश आिे याचे कारि त्यािा अन कूि व साथ देिारे हशक्षि नव्हते व नाही. 
ते असते तर म सिमान व हिस्ती याचं्याही हपढ्या िास्त प्रागहतक व उदार बनल्या असत्या. हचपळूिकराना 
आहि हटळकानंा धमव व समािस धारिेत रस नव्हता. तरी आध हनकता, औद्योहगक स धारिा, छापखाना वगैरे 
याहंत्रकीकरि त्यानंी स्वागताहव ठरहविे. हववकेानंदानीही हवरोध दशवहविा नाही. राममोहन, केशवचंद्र सेन, 
दादोबा पाडं रंग, फ िे या सवांवरच तत्कािीन हमशनऱयाचं्या हवचाराआचाराचंी छाप पडिी होती. त्याचं्या 
आत्महनवदेनपर हकत्येक उद्गारांवरूनच हे स्पष्ट होते. कािक्रमप्राप्त हा पहरिाम ख द्द त्याचं्यावर आहि 
त्याचं्या अन यायावंर प ढे राहहिा नाही. ‘हनबंधमािे’तीि उपहास सोडिा तर नवय ग समाि व त्या वळेचे 
प ढारी याचें स्वरूपदेखीि समिते. प ष्ट्कळ िोक असे समितात की, मराठीतीि या टीकेम ळे समािप्रबोधन 
थोपहविे गेिे. पि समािप्रबोधनाचे स्वरूप अहखि भारतीय होते. हल्लीदेखीि आयव समाि, ब्राह्म समाि, 
प्राथवना समाि व सत्यशोधक समाि त्याचं्या त्याचं्या शक्तीन सार िोकसेवा व िागतृी करीत असतात. 
समािप्रबोधन संपूिव यशस्वी िािे नाही. याचे एक प्रम ख कारि त्याचं्यातीि अंतगवत उिीवा हे होते. 
 
रािा राममोहन याचं्या प्रबोधनािा सववथैव यश आिे नाही हे खरे. नवभक्ती संप्रदाय व मूतीरहहत मंहदर संस्था 
या योिनानंा अहखि भारतीय म्हििे प्रत्येक प्रातंात प्रहतसाद थोडा हमळािा. प्रत्येक प्रातंात (शसध व पूवव-
पहश्चम बंगाि धरूनही) ब्राह्म समािाची चागंिी महंदरे, वास्तू, इमारती व हकत्येक िोककल्यािक ससं्था 
आिही आहेत. सत्यशोधक समाि फक्त महाराष्ट्रातच आहे. तो अहखि भारतातीि नाही व नव्हता. परंत  
रािा राममोहन राय, प्रबोधनाचे स्वरूप व पहरिाम अहखि भारतीय ठरतो. एवढेच नव्हे तर त्याचें चहरत्र व 
ब्राह्म समािाचे कायव व इहतहास याचें पडसाद भारताबाहेर उमटिेिे आढळतात. हिस्ती व महमंदी आहि 
इतर धमांनाही ‘ब्राह्म समाि’ िवळचा व आपिासा वाटिा; पि प ढे फक्त शहद धमाचे स धारिेिे स्वरूपच 
ब्राह्म समािाच्याद्वारे फक्त िाल्याम ळे महंमदी व हिस्ती धमांतून त्यािा अन यायी हमळािे नाहीत. फक्त 
एकेश्वरीपूिा पद्धतीचाच प्रसार म्हििे ब्राह्मधमांचा प्रसार अशी संक हचत व्याख्या त्याने न ठेवल्यास व फक्त 
हवश्वधमांच्या प्रचारावर िोर हदल्यास, त्याचा प्रभाव याप ढेही वाढेि. कारि ब्राह्म समािप रस्कृत (शहदू) 
उपासनापद्धती इतर धमांना (एकश्वरी असूनही) मान्य होईि असे वाटत नाही; शहद धमाचा मूतीपूिा हा 
प्रत्यक्षात व िोकव्यवहारात हिवतं धमवस्वभाव असल्याने शहद धमांतीि िोकानंाही ब्राह्म समाि आवडिा नाही. 
वास्तहवक ‘ब्रह्म’ ही रािा राममोहन राय यानंी परमहववकेानंतर पत्करिेिी वदेातीि व वदेान्तातीि-
उपहनर्दातंीि संज्ञा होय. ज्ञानहवज्ञानात्मक परब्रह्माच्या पिीकडचे ज्ञान मानवास ठाऊक असिे अशक्य आहे. 
गीता, ज्ञानेश्वरी, दासबोध व सवव श्रेष्ठतम् संताचें गं्रथ ब्रह्मप्रहतपादक आहेत. म्हिून रािा राममोहन राय यानंी 
भारतीय धमािा ब्राह्मधमव-ब्राह्म समाि हे साथव व मूळ नाव हदिे व ब्रह्म होण्याचा वदेाहधकार यच्चयावत सवव 
मन ष्ट्यिातीिा ख िा केिा. रािा राममोहन राय याचं्या परंपरेत देशभर अनेक प्रातंातं त्यागी स धारक व 
देशसेवक िािे. सववच समािस धारिेचा स संगत व कािक्रमान सार स्वतंत्र इहतहास हिहहिा िािे िरुरीचे 
आहे. राममोहन राय याचें अपयश म्हििे उपहनर्दे व अनासक्त भक्ती हशकहविाऱया भगव् गीतेचा पराभव 
होय. 
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महाराष्ट्रात सनातनी हवचाराचें प्रहतहनहधत्व हचपळूिकर-हटळकाकंडे िाते. तरी ह्याचं्यातीि, वतवमानपते्र 
काढिे, शाळा व कॉिेि काढिे, इंग्रिी वाहघिीच्या द धाचे कौत क करिे वगैरे अनेक हवचार-आचार 
पाहहल्यास यानंा आध हनकता अटळ ठरिी असे म्हिाव े िागते. आगरकराचं्या मागािा िोकमान्यानंी व्यथव 
हवरोध केिा. ‘गीतारहस्या’मध्ये हटळकानंी गीतेिा ‘नवा करार’ म्हटिे आहे. यावरूनही त्यानंा स धारिा व 
कािप्राप्त पहरवतवन मान्य होते; हे हसद्धच होते. सववसामान्य मािसूदेखीि सनातनी स धारक असतो. म्हिूनच 
बोिके स धारक व कते स धारक असे दोन भेद पडतात. स धारिाहप्रयता व प्रत्यक्ष स धारिा-कृतीत, यात फरक 
पडतो. ज्योहतबा फ िे यानंा धाडसाने व साहसाने हे अतंरच तोडिे, म्हिून मी मी म्हििाऱया हवद्वान, स हशहक्षत 
स धारकावंर त्यानंी हविक्षि मात करून, स्वतः प्रत्यक्ष व हयातीनंतर फार मोठी शयवत शिकिी व महाराष्ट्राच्या 
हवचारशसहासनावर ते, इतरानंा मागे टाकून हवरािमान िािे. सध्या तरी ही पहरस्स्थती हदसते. प ष्ट्कळच 
स्वाविंबी हवचार व स्वतंत्र िढाऊ कायवक्रम त्यानंी महाराष्ट्रािा हदिा. ‘ब हद्धवाद व मानवता’ हा त्याचं्या 
हवचाराचंा किा ठरतो. 
 
हटळक-आगरकर याचं्या िगड्यातून तात्यासाहेब केळकर प ढे आिे व त्यानंी आचार हवर्यक क्रातंीत मध्यशबदू 
पत्करिा. टोके टाकिी  रािकीय स धारिा आधी का धार्थमक, का सामाहिक स धारिा आधी? हा प ष्ट्कळ, 
हनष्ट्कारि वादग्रस्त केिेिा सोपा प्रश्न केळकर यानंी सोडहविा व अहधक सोपा केिा. रािकीय 
भस्क्तमागािा-हवभहूतपूिेिा-आळा घातिा व सारासारहववके प ष्ट्कळ वाढहविा आहि स्व-संप्रदायािा व्यापक 
स्वरूप देत गेिे. फ िे, ब्राह्मिेतर चळवळ व शाहूमहाराि या सवांसंबधंी िास्त उदार माहहती केळकर 
साहहत्यात आढळते. केळकरानंा सापं्रदाहयक मयादा साभंाळिे भाग होते. तरी त्यानंी त्या खूप ओिाडंल्या  
केळकर यानंी प ष्ट्कळ वादग्रस्त हवर्यावंर ख िे व हनभीड मतप्रहतपादन केिेिे हदसू शकते. ब्राह्मिेतर 
चळवळीवर देखीि थोडा िास्त उदार हवचार केळकरातं-हचपळूिकर-हटळकापेंक्षा-त िनेने वाचावयास 
हमळतो. केळकरानंी धमवहनिवय मंडळातही प ढे भाग घेतिा. 
 
एकूि समािप्रबोधनाच्या इहतहासात केविानंद-तकव तीथव यानंी प ढे प ष्ट्कळच कामहगरी बिाविी. ब्राह्म 
समाि-आयव समाि वगैरेंनी शहद धमांच्या बाहेरचे वाटिारे मागव पत्कारिे. सतंांनी व मागे  र्ींनी समािातच 
राहून पहरवतवन केिे व हाच तत्व वहनष्ठ पहरवतवनवादी पक्ष केविानंद ह्यानंी स्वीकारिा. धमवहनिवय मंडळाची 
नव-घटना करून, सामाहिक सवव स धारिानंा आधार शास्त्रातून शोधून दाखहविे. सामाहिक स धारिानंा 
मान्यता व पाशठबा हदिा. अस्पृश्यताहनवारिािाही पाशठबा हदिा. शकंराचायवपीठानंा िो धमवहनिवयाचा 
अहधकार होता; तो पहरवतवनवादी पंहडतानंी स्वतःच घेतिा व सनातनी ि न्या पहंडतानंा वादात शिकून त्यानंा 
बौहद्धक पातळीवर नामोहरम केिे  धमवपहरवतवनाच्या इहतहासातीि हा एक मोठा टप्पा ठरतो. तकव तीथांनी 
त्याचं्या ‘शहद धमाची मीमासंा’नामक गं्रथातून ग िामहगरीचे िे स्वरूप माडंिे आहे, ते िास्त हवदारक आहे. 
ग िामहगरीचे मूिभतू स्वरूप, िे महात्मा फ ल्यानंी त्याचं्या ‘ग िामहगरी’ प स्तकात माडंिे आहे, त्याहीपेक्षा 
तकव तीथांना ते पहंडत व शास्त्रहनप ि असल्याम ळे, िास्त सोपपहत्तक व सोदाहरि व्यक्त करता आिे. धमवहनिवय 
मंडळाच्या उपाययोिनेम ळे सनातनशाहीचा हकल्ला ढासळण्यास कारिीभतू होिारे अनेक प रोगामी पंहडत प ढे 
असल्याम ळे आता स्वतः ‘सनातनी’ (म्हििे प रािमतवादी-परंपरावादी-कमवठ) आहोत, असा दावा सहसा प ढे 
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येतच नाही व तो हवरोधाचा कािही संपिा  स्वतः सनातन्याचंी म िेबाळे पूवीच्या स धारकापेंक्षा फारच प ढे 
गेिी  सनातनीपिाचा दावा सागंिारी मंडळी राहहिीच नाही  
राममोहन ते फ िे आहि फ िे ते केविानंद-तकव तीथव याचं्यापयंत केवढा िमीनअस्मानाचा फरक पडत गेिा, 
तो पाहहल्यास कािमहहम्याचे महदाश्चयव वाटते. येथीि परंपरागतपिा, प रािहप्रयता एवढी मोठी आहे की, 
संपूिव हविय कोिासही हमळािा नाही. सवव पहरवतवनवादी व स धारक धार्थमक आंदोिने ही संपूिव पराभतूही 
नाहीत. सावरकर यानंी ब्राह्म समाि, प्राथवना समाि व आयव समाि यानंा शहदूच म्हटिे आहे, तरी धमवहनिवय 
मंडळाने ह्या सवांचा म्हिावा हततका गौरव केिा नाही. धमवहनिवय मंडळाने घेतिेल्या हकत्येक हनिवयाचें स्वरूप 
पाहहल्यास, त्यातीि हकत्येक धमवहनिवयाचंा व शास्त्रवचनाचंा ब्राह्म समािाने मागेच प रस्कार केिेिा हदसून 
येतो. उदाहरिाथव, अस्पशृ्यताहनवारिाच्या प्रयत्नाचे िनकत्व ब्राह्म समािाकडे व आपल्याकडीि फ िे व 
त्याचं्या सत्यशोधक समािाकडे िाते. अिूनही प्रगत व व्यापक दृहष्टकोन घेऊन धमवहनिवय मंडळाचा हवकास 
िािा तर तो एकूि संस्कृतीची व साहहत्याची स धारिा करण्यात कारिीभतू होईि. म ख्यतः ‘िात’ ही उपाधी 
वैचाहरक व मानहसक के्षत्रात तरी अहिबात बािूिा टाकून, साहहत्य, इहतहास व रािकारि यासंबधंी 
हववकेवतंानंी िाहतधमवहनरपेक्ष व हनःपक्षपाती हवचार करण्याचा पायंडा नव्याने घािून हदिा पाहहिे व 
सत्यशोधक व नवबौद्ध यानंीही हनकोप हवचार िास्त केिा पाहहिे. 
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४. 

न्याय व सामाणजक समता 

सामाहिक समता प्रस्थाहपत होण्यास समािात सामाहिक न्याय प्रत्यक्ष कायववाहीत आिा पाहहिे. सामाहिक 
समतेसाठी ‘न्याय’ ह्या हवर्यावर हवचारप्रपंच करिे िाल्यास न्याय म्हििे सामाहिक न्याय असा सरळ अथव 
करिे भाग आहे. मानवता व मानवी हक्क, सामाहिक समतेचे नव ेमोठे आधार होऊ शकतात. 
 
फ्रें च क्रातंीतून स्वातंत्र्य, समता, बंध भाव ही तत्व व े प ढे आिी. मानवी हक्काचंा हवचार होऊ िागिा. गेल्या 
शतकात िगातीि प्रगत राष्ट्रातं व भारतातही समािप्रबोधन िािे. त्यानंा वरीि हवचारानंी म ख्यतः पे्ररिा 
हदिी होती. य रोपात वैज्ञाहनक िागृती त िनेने मोठी होती. नव ेयंत्रय ग व औद्योहगक क्रातंी याचें आगमन िािे 
होते. आपल्या देशात ब द्धापासून िािेिी प्रबोधने व पहरवतवने ही प्रधानतः धमवप्रबोधने होती. धमव व समाि याचंा 
येथे अहवभाज्य संबधं होता व अिून आहे. भौहतकवादी हवचारापेंक्षा अध्यात्मवादी हवचार येथे प्रभावी असतात. 
प्रारंभी भारतीय तत्व वज्ञाचं्या हवचारात िडवादाचा अंतभाव होता. बौद्ध व िैनानंी हनरीश्वरवादाचा प रस्कार 
केिा होता. पि त्यानंा प ढे धमांचेच स्वरूप प्राप्त िािे व याचं्या संस्थापकानंा अन यायाचं्या धमांचरिात 
ईश्वरासारखेच पूिनीय व उपासनीय स्वरूप प्राप्त िािे. तत्पूवीचा चावाकाचा िडवाद व हनरीश्वरवाद हवकास 
पाविा नाही. अधंश्रद्धा िनतेत प्रभावी राहात असल्याम ळे िनतेचा धमव हा येथे स धारण्याची सतत गरि 
राहाते. िडवादी व ब हद्धप्रामाण्यवादी म्हिहविाऱयाचंी संख्या नेहमीच अल्प असते. परंपरावाद्याचंी संख्या व 
रूढींची शक्ती पहरवतवनाना हगळून टाकतात. प्रत्येक समािात परंपरावाद्याचंी संख्या मोठी होती व असते. 
त्याना रूढींचा िास्ती आधार असतो. 
 
राममोहन ते फ ल्याचं्या अखेरपयंत िािेिे प्रबोधन म ख्यतः धमवप्रबोधन होते. पाश्चात्य हवचाराचंा ह्यावर प्रभाव 
पडिा होताच. हवहवध सामाहिक स धारिाचंी नव्या काळात येथे नवी गरि हनमाि िािी व सामाहिक 
स धारिानंा अन कूि असे तत्व वज्ञान व धमांचे स्वरूप नव्याने माडंण्यात आिे. स धारिानंा पाशठबा देिारे 
कायदेही िािे. भारतीय घटनेने तर समतेचे तत्व व सववथा मान्य केिे आहे. अस्पृश्यता हनवारिासाठी कायदा 
िािा. पि वरीि सवव प्रयत्नाचं्या मागचे हवचार व समतावादी दृष्टी खेड्यापाड्यातं िवळिवळ िाऊन 
पोहोचिी नाही. हशक्षिाच्या प्रसाराम ळे िरूर ते समािप्रबोधन व पहरवतवन होईि अशी आशा सववच 
स धारकानंी बाळहगिी होती. पि हशक्षिात त्यानंा अहभपे्रत असिेल्या समतेचा आशय नसल्याम ळे हशहक्षताचंीही 
मने व आचार अधंश्रद्धामूिक राहहिेिे सववत्र आढळतात. म सिमान व हिस्ती समािातून वरीिसारखी धमव व 
समािप्रबोधने िािीच नाहीत, त्याचं्यात पोथीबद्धता वाढिी व हवहवध भेदाभेद त्याचं्यातही राहहिे आहेतच. 
म स्स्िम बाधंवाचंा क ट ंबहनयोिनािा पाशठबा हमळत नाही व समान नागरी कायद्यािाही त्याचंा हवरोध आहे. 
ख द्द शहदूप रते बोिावयाचे िाल्यास, बह िनसमाि िो न्याय वरीि वगाकडून मागीत होता, तो तळागाळातीि 
िोकानंा देण्यास तयार नाही. या सवव वस्त स्स्थतीम ळे स्वातंत्र्य येऊन तीस-पस्तीस वर् ेिािी, तरी समान 
न्याय व सामाहिक समता दृहष्टपथातही आिी नाही. म्हिून हा हवर्य महत्व वाचा आहे. न्यायाचे तत्व व 
बह िनसमािाच्या गळी उतरिे नाही. येथीि संस्कृती ही मूितः कृर्ी संस्कृती आहे व सववच खेडोपाडी िहमनी 
हपकहवण्यासाठी बसिी. अन्न, वस्त्र व पािी उपिब्ध िािे, तेथे तेथे शतेकरी समाि खेडी व वाड्या करून 
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राहहिा. शतेीिा िागिारे तेवढेच धंदे करिारे बि ते िोक खेड्यात तयार िािे, त्यानंा त्याचं्या कामाबद्दिचा 
मोबदिा धान्य रूपाने हदिा िाई. काही काही कामे उदा., चाभंार, ढोर याचंी कामे आहि महाराचंी, मेिेिी 
ग रे ओढिे यासारखी कामे यांचा सबंंध द गधंी व अस्वच्छतेशी आिा. हे िोक अस्पशृ्य ठरिे. व्यवसाय- धंदे 
परंपरेने चाििारी पद्धत पडल्याम ळे अस्पृश्यताही परंपरेची व िन्मिात िािी. सामाहिक अहभसरि बंद 
होऊन प्रत्येक ‘िाती’ वगेळी िािी. बटेीव्यवहार स्विातीतच प ढे मयाहदत िािा व िन्मप्राप्त िातीभेद 
हनमाि िािा. विव गेिे, आश्रमधमव गेिा व असंख्य िाती व पोटिाती मात्र घट्ट राहहल्या. ह्या हवर्मता 
दाखहवतात. नाही म्हटिे तरी अिून हकत्येक खेडेगावात बि तेदारी चािू आहे. या देशात थोडेफार पहरवतवन 
होते. पि आमूिाग्र क्रातंी होऊ शकत नाही. ख द्द बि तेदारानंा त्याचंी बि तेदारी परंपरेने चाित आिेिी 
प्रत्यक्ष व्यवहारात हवी असते. पयाय नसतो  
 
बि त्याच्याद्वारे हमळिारे उत्पन्न हनकृष्ट असल्याम ळे सववच बि तेदार गरीब राहहिे. िोशी व ग रव साधारितः 
धार्थमकदृष्ट्या पहवत्र होते तरी त्याचें उत्पन्नही कमीच होते. भू-मािक व शतेकरी समाि त िनेने गावगाड्यात 
आर्थथकदृष्ट्या बि तेदाराचं्याएवढा कहनष्ठ राहहिा नव्हता व कहनष्ठ आता तर नाही. गावगाड्यातीि सामाहिक 
व आर्थथक हवर्मतेचा एक उगम व हतचे स्वरूप वरीिप्रमािे सागंता येते. ‘बळी तो कान हपळी’ व मनगटशाही 
गावगाड्यात चाित आिेिी आहे. गावग ंडी चािते. हवधवा व द बविाचं्या माना म रगळल्या िातात. डॉ. 
आंबेडकर यानंीही गावगाड्यािा अस्पृश्यतेबद्दि िबाबदार धरिे आहे व पूवास्पृश्यानंी शहरात िावे, असेही 
मत व्यक्त केिे होते. पि प्रत्यक्षात हे शक्य नाही. हल्ली खेड्यात श्रीमंत शतेकरी व गरीब शतेकरी असा भेद 
नव्याने हनमाि िािेिा आहे. पि पूवीचा वरीि िातीय स्वरूपाचा िन्मिात विीयभेद देखीि कायम आहे. 
नवा समतावादी गावगाडा अस्स्तत्वात आिा नाही. प ष्ट्कळ ि ने व काही थोडेच नव ेिीवनात चािू असते. 
 
सामाहिक समता नसल्याम ळे सामाहिक न्याय देखीि नसतो, यात नवि नव्हे. हवर्मता व हििा फ िे-
आंबेडकरानंी भारतीय संदभात ‘सामाहिक-धार्थमक ग िामहगरी’ (Socio-Religious) म्हिून नव्याने संबोहधिे 
आहे, ती अद्याहप प्रत्यक्ष आहेच. काि प ष्ट्कळ पािटिा आहे असे बाह्यता वाटते, म्हििे पोर्ाखी वरचा बदि 
िािा आहे. परंपरेने स्विातीचा व्यवसायधंदे करिारे अद्याप प ष्ट्कळ आहेत. घरािेशाही, सरंिामदारी वृत्ती व 
स्वतःस उच्च समिून द सऱयानंा हीन समिण्याची प्रथा सामाहिक मनात सववत्र दडून असते. मानहसकदृष्ट्या 
देखीि सामाहिक समता फार मोठ्या प्रमािात आढळत नाही. हस्त्रयावंरीि अन्याय वाढत आहे. काळ नवा 
आिा आहे, हे खरे. भौहतक हवकास होत आहे, पि मनाचा हवकास होत नाही. सामाहिक समतेिा पूरक अशी 
मने तयार िाल्याहशवाय सामाहिक न्यायाचे प्रत्यतंर समािात हदसिार नाही. स्वयंभूर्िे समािरचनेची 
घडि-िडि होत आिी व ती बदिून नवी सामाहिक समतेवर आधारिेिी समािाची रचना प्रत्यक्षात 
यावयाची आहे. नवी आध हनक भारतीय िोकशाही देखीि हे कायव पूिव करू शकिी नाही. 
 
जार् व वणत आरण न्याय 
 
आहदवासीयात व आयेतरातंही िाहतभेद आढळतो. आयव व आयेतर याचंा हमिाफ िाल्यावर प्रत्यक्ष समािात 
ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य आहि शूद्र अशी हवभागिी त्याचं्या त्याचं्या व्यवसायावरून िािेिी हदसते. स्वाभाहवकपिे 
िािेिी चार विांची रचना प्रत्यक्ष पाहून धमवगं्रथातून त्याचें स्वरूप, कतवव्ये व धमव याचंी माडंिी िािी. चारी 
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विव हे िाहतभेद हनर्थमतीस कारिीभतू िािे, असा समािात समि आढळतो. साहहत्यातही ही कल्पना रूढ 
आहे. चार विांच्या नंतर त्यातूनही प ढे िाती-पोटिाती असंख्य वाढल्या, हे खरे आहे. विव म्हििे वशं नव्हे. 
िाहतसकंर व विवसंकर प्रत्येक काळात होत असतो. ह्या संकराम ळेही येथे िाती वाढल्या. प्रहतिोम 
हववाहातूनही िाती िाल्या. शहदू समािातून म सिमान व हिस्ती िािेल्यातंही िाहतभेद राहहिा व आिही 
आढळतो. ब्राह्मि ही िातही आहे व विवही आहे. क्षहत्रय, वैश्य व शूद्र यामध्ये मात्र अनेक िाती होत्या व सामाव ू
शकल्या. क्षहत्रय, वैश्य व शूद्र म्हिून प्रत्येक एक िात नाही. 
 
िोतीबानंी ‘शूद्राहतशदू्र’ असा प्रयोग केिा. अहतशूद्र म्हििे अस्पृश्य, अस्पृश्यातंही अनेक िाती आहेत. 
कहिय गात क्षहत्रय नाहीत म्हिून ह्या विाचा िोप िािा; असा य स्क्तवाद प ढे आिा.  ग्वदे, यि वेद इत्यादी 
वदेभेदाम ळे ब्राह्मिात उपिाती िाल्या. ह्या प्रकारे शहदूसमाि म्हििे िाहतभेद, अवतारवाद, मूर्थतपूिा व 
स्पृश्यास्पशृ्यता पाळिारा समाि, हेच प्रत्यक्ष हदसिारे शहदू धमाचे स्वरूप होय. ही एक हिवतं व्याख्या होऊ 
शकते. प रुर्सूक्ताने ब्राह्मिास म ख, वैश्यास माडं्या व शूद्रात पायाच्या हठकािी कल्पून हवराट प रुर्ाची 
कल्पाना उभी केिी. ‘मन स्मतृी’ व तस्तम गं्रथानंी प ढे समािात प्रत्यक्ष हनमाि िािेल्या हवर्मतेस कायद्याचे व 
धमवशास्त्राचे स्वरूप देऊन शहदू कायदा तयार िािा. राज्यकत्यांनी व सववच समािाने तो प्रमाि माहनिा. इंग्रिी 
राज्यातही ‘मन स्मतृी’, ‘हमताक्षरी’ वगैरे गं्रथ न्यायाियात प्रमाि मानिे. म स्स्िमाचं्या बाबतीत क रािान सार 
असिेिा कायदा प्रमाि माहनिा. हक्रहमनि प्रोहसिर कोड व हसव्हीि प्रोहसिर काड हे सवांना सारखे केिे; 
पि ‘समान नागरी कायदा’ स्वतंत्र भारतािाही अंमिात आिता येत नाही. कायद्याच्या के्षत्रातीि हे अपयश 
ठरल्याम ळे न्याय व सामाहिक समता अद्याप अशक्यच राहहिी. डॉ. आंबेडकर याचें शहदू कोड बीिही सववथा व 
एकम खी पास होऊ शकिे नाही. समान नागरी कायद्याप ढे सवव सारखे िािे असते व सामाहिक समता 
प्रस्थाहपत होण्यास पाया तयार िािा असता. सामाहिक समता समान न्यायावर, समान कायद्यावर व समान 
धमांवर अविंबून असते. स्वातंत्र्यात अद्याप हे होऊ शकत नाही, म्हिून न्याय व समता हनमाि िािी नाही. 
 
न्याय, र्त्त्वज्ञान व धित 
 
एकपरी येथीि तत्व वज्ञाने हवर्मतेवर आधारिेिी आहेत, असे देखीि म्हिता येत नाही, उिटपक्षी 
परमाथववादी व आध्यास्त्मक तत्व वज्ञानाचं्या आधारे धमात व समािात समता आिण्याची वारंवार पराकाष्ठा 
िािी. सवव संत याचसाठी िािे. हनदान आध्यास्त्मक समता प्रस्थाहपत व्हावी म्हिनू िनतेच्या प्राकृत भार्ाचंा 
त्यानंी छळ सोसून प्रचार केिा व बरेच यश हमळहविे. शहदू धमवगं्रथाचंा ‘मन स्मृती’ व तत्सम अस्पृश्यतेिा 
पाशठबा आहे. मूळ अदै्वत तत्व वज्ञाचा म ळीच नाही. िात व अस्पृश्यता यानंा कोित्याही इतर तत्व वज्ञानाचा आधार 
नाही. रूढी हाच धमव िाल्याने रूढ धमात ह्या बाबी चािू आहेत. तत्व वज्ञान म्हििे िीव-िग्-िगदीश्वर याचंा 
हवचार व परस्पर सबंंधाचा हववके. तो करताना ज्ञानाचं्या के्षत्रात समताच असते. तत्व वज्ञानाचा धमव िाल्यावर 
मूळचे समान तत्व वज्ञान िोपते. ‘हवर्ाने पक्वाने्न गोड कडू िािी’ ह्या त कोक्तीन सार श्र हत-स्मृती प रािोक्त 
शहदूधमात हवर्मतेचे हवर् हभनिे. धमवरचना व समािरचना न्यायाहधहष्ठत राहहिी नाही. म. फ िे-आंबेडकर 
यानंा सामाहिक हवर्मता िास्तीत िास्त सोसावी िागिी म्हिून त्यानंी शहदूधमाचे खंडिच अहधक केिे. 
राममोहन राय-रानडे वगैरे, वरीि थरातंीि समािामधीि स धारकानंी हवर्मता नाकारिी तरी त्याबरोबर शहदू 
धमांतीि उच्चतम मूळ भागही िोकापं ढे माडंिा. धमव, नीती, कायदा, संस्कारधमव, हवधी सवांना सारखे 
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असावते. ‘धमव, राज्य, भेद मानवात नसावते’ या समानदृष्टीतून िोतीरावानंी सावविहनक साववभौम सत्यधमव 
साहंगतिा. स्त्री-प रुर् व एकूि मानवात भेद व हवर्मता नसावी. ही िोतीबाचंी दृष्टी व मानवतावादी मागिी 
होती. समान धमाचा हा हवचार व समान नागरी कायद्याचा उदे्दश एकसारखाच वाटेि. कारि धमव म्हििे हनयम 
(कायदा) हा सवांना सारखा िागू असावा. िो अन्याय ठरिार नाही तो ‘न्याय’, हवर्मतेचा अभाव असिे 
म्हििे ‘समता’ ईश्वर (हनर्थमक) ‘परम न्यायी’ आहे. त्याच्या परमन्याहयत्वािा ‘बट्टा िागेि’ असा धमव नसावा. 
अशी हवर्म समािरचना असू नये. सवव मन ष्ट्ये एका परमेश्वराची िर िेकरे आहेत, तर त्यानंा समान हक्क, 
समान सधंी व समान कायदा असिे क्रमप्राप्त आहे, हे ईश्वराच्या संबधंाने व नात्याने ‘न्याय्य’ होय असे िोतीबा 
वारंवार म्हितात. समान न्याय व समान सधंी प्राप्त करून घेण्यासाठी संघर्ाची, िढ्याची व हवद्रोहाची सक्रीय 
कास त्यानंा धरावी िागिी. प ढे डॉ. आंबेडकरानंी त्यानंाच ग रू माहनिे. संघर्व व हवद्रोह यानंी बाबासाहेबाचें 
िीवन व्याहपिे आहे. न्याय व प्रत्यक्ष सामाहिक समता स्थापण्यासाठी नव्या काळात संघर्व व हवद्रोह याचंी 
गरि पडते. स्वतःचे गैरवािवी व अन्यायी महत्व व व वचवस्व स्वतःच नाहीसे करून सामाहिक न्याय हृदय 
पहरवतवनाने स्थाहपत होतो, असा अन भव येथे नाही. स खास खी कोिीच वचवस्व सोडत नाही. अिूनही एक 
समाि द सऱया समािािा खािचा समितो. हवर्मतेची अशी हशडी कैक हिार वर् ेअस्स्तत्वात आहे. उदा., 
बह िन समाि पूवास्पशृ्यानंा बरोबरीचा व समान समित नाही. हवर्मतेिाही इहतहास आहे. पि ििू काय ती 
स्वयंभ ू आहे असे वाटते. म्हििे ती िन्मप्राप्त िाल्याने नैसर्थगक िािी. नैसर्थगक स्वभाव समािाचा 
समािािाच बदिून टाकिे-अवघड िात आहे. 
 
सिाजप्रबोधन व सािारजक सिर्ा 
 
धमवसमीक्षा ही इतर सवव समीके्षची स रुवात असते. धमािा ग्िानी आिी की धमव हवर्म बनतो व धार्थमक 
ग िामहगरी हनमाि होते. धमांच्या अशा स्वरूपातून सामाहिक समता हनमाि होत नाही. सामाहिक न्याय 
िोपतो. ब द्ध आहि शकंराचायव याचं्या काळात धमवपरीक्षि, मीमासंा व समन्वय या दृष्टीने भारत िागृत होता. 
नंतर भागवत धमव देखीि प्रॉहटस्टंट चळवळ होती. पि प ढे म सिमानी आक्रमिाची उहशरा िािीव िािी. 
नंतर इंग्रिानंी सवव देशच शिकिा. शहदू, म सिमान, हिस्ती वगैरे सववच िे त्याचं्याकडून हित िािे; याम ळे 
राममोहनपासून आत्मपरीक्षि व उत्थानाच्या चळवळी िाल्या. रािकीय स धारिा हमळाव्यात म्हिून इ. स 
१८८५ सािी राष्ट्रीय काँगे्रस स रू िािी. ह्या कामी रानडे, आनंदमोहन बोस वगैरे धमव व समाि स धारकाचंा 
मोठा वाटा होता. ह्या सवव वरीि धार्थमक, सामाहिक आहि रािकीय िागृतीच्या गेल्या शतकािा 
समािप्रबोधनाचे शतक म्हिनू संबोहधिे िाते. इंग्रिाकंडून शिकिे िाण्याचे एक कारि म्हििे भारतीयातीि 
िाहतभेद होय. प्रत्यक्षतः सववच धमांच्या वगेळ्या िाती िाल्याम ळे धमवभेदानंा िाहतभेदच म्हििे िास्ती खरे 
होय. अस्पृश्यता ही िन्मिातीवरच अविंबून असल्याम ळे िाहतभेद व अस्पृश्यता एकाच नाण्याच्या दोन बािू 
ठरतात. इंग्रिािा घािहवण्यासाठी या भारतीय सामाहिक हवर्मतेहवरुद्ध आघाडी उघडिी गेिी. मळू 
तत्व वज्ञानाचा, खऱया धमांचा व एकूि देशाचा िाहतधमवभेद हा ‘शत्र’ू आहे, त्यावर एकमत होऊन हा 
घािहवण्यासाठी ब्राह्मो समाि, आयव समाि, परमहंस सभा व सत्यशोधक समाि हनघािे. यानंा सामाहिक 
समतेच्या चळवळी म्हिता येते. िे िनिागरि िािे त्याने िातीधमवभेद हा शतू्र आहे असे ठरहविे. सववच इतर 
धमांचे व वदेादी गं्रथ मन ष्ट्यकृत आहेत म्हिून त्यात सववत्र सारखी समता व सामाहिक न्याय नाही. यासाठी 
धमवगं्रथाचें सववथा प्रामाण्य िे माहनिे िाते ते ि गारून देण्यात आिे. एकेश्वरवादाचा प रस्कार केिा गेिा. 
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मागीि तत्व वज्ञान, धमव व भारतीय समाि याचंा मध्यय गानंतर, अवाचीन काळात असा फेरहवचार िािा. ह्या 
नवदृष्टीकोिाचा प्रभाव राममोहन नंतर िे. म. गाधंी-आंबडेकर अखेरपयंत िे राष्ट्रीय प ढारी िािे त्याचं्यावरही 
पडिा. समािस धारिेसाठी व समतेच्या प्रस्थापनेसाठी कायद्याचंा आश्रय घेण्यात आिा. गं्रथ व शब्दप्रामाण्य 
सोडल्याहशवाय मन ष्ट्य ‘हनधमी’ होत नाही. भारतीय घटनेने कोित्याच धमांच्या गं्रथाचे प्रामाण्य स्वीकारिे 
नाही. शासन व धमव हे हवभक्त मानिे. याहशवाय येथे समान न्याय व सामाहिक समता प्रस्थाहपत होिार नाही. 
ही नवी िािीव होय. पि प्रत्यक्षात ही दृष्टी समानपिे सवांनीच आत्मसात केिेिी नाही. ख द्द हनधमीवादी 
सरकारिा व्यवहारात हनधमी स्वतः होता येत नाही. 
 
कायद्याचा, घटनेचा व न्याय आहि सामाहिक समता याचंा परस्पर व अन्योन्य संबंध आहे. होऊन गेिेिे 
सामाहिक-धार्थमक (Socio-Religious) प्रबोधन व सामाहिक न्याय व सामाहिक समता याचंा संदभव आपि 
तपासिा. भारतीय घटना िी समताहधहष्ठत िािी हतची पाळेम ळे स्वातंत्र्यपूवव काळात होऊन गेिेल्या 
प्रबोधनात सापडतात. म्हििे राममोहनचे राष्ट्रबांधिीचे नव े हवचार म. गाधंी-नेहरूत हवकास पाविे. पि हे 
सवव िािेिे प्रबोधन सामाहिक व प ढे रािकीय प्रायः होते. स्वातंत्र्य हमळहवण्यासाठी भाडंविशाहीचा आश्रय 
घ्यावा िागिा. समतेचा मानवतावाद हा िो आधार असतो त्यािा उत्कटतेने वाव हमळािा नाही. िोतीबात 
उत्कटतेने धार्थमक ग िामहगरीच्या हवरुद्ध कडव े हवचार पेशवाईनंतरच्या काळात आढळतात. इंग्रि 
सरकारवरही कडक टीका आहे. आर्थथक समतेहवर्यीचे हववरि आहे. हपळविूक करिारे व हपळिे िािारे 
असे दोन वगव आहेत. ही िािीव त्यानंा िास्ती िािी. माक्सवच्या समतावादाशी येथे साम्य आहे. भाडंविशाहीत 
न्याय व सामाहिक समता याचंा अभाव असतो हे नाकारून चाििार नाही. 
 
जार् व वगत 
 
िाहतरहहत समािव्यवस्था व वगवहवहीन समाि हनमाि होईपयंत अन्याय व हवर्मता राहािारच. समाि एका 
पातळीवर येण्याची गरि आहे. पूवीच्या धार्थमक-सामाहिक हवर्म समािरचनेत आर्थथक हवर्मता व गरीब-
श्रीमंत भेद याची उत्तरोत्तर वाढती भर पडत आहे. हवदे्यत मागासिेिे, हवदे्यत प ढारिेिे अशी हवर्मता होती व 
अद्याहप आहे. स्वातंत्र्य आल्यानंतर प ढारिेिे िास्ती प ढारिे. श्रीमतं अहधक श्रीमतं िािे. याम ळे सामाहिक 
अन्याय व सामाहिक हवर्मता वाढत आहे. दाहरद्र्य रेरे्खािी िगिारे बह सखं्य आहेत. म्हिून आर्थथक 
प नरवचना करून आर्थथक समता स्थाहपत करण्याची अहधक िरूरी आहे. यासाठी िाती नष्ट होईपयंत थाबंण्याचे 
कारि नाही. नष्ट होण्यास फारच दीघवकाळ िागेि. आर्थथक समता हा सामाहिक समतेचा पाया असतो. ह्याचा 
अभाव आहे. आर्थथक हवर्मता नष्ट करिारे सरकार भारतात हनवडून येईि. तर त्याच्याकडून आर्थथक समता 
येऊ शकेि. 
 
‘समािस धारिा समतेसाठी आधी का सते्तसाठी रािकीय हक्क व स धारिा अगोदर’ हा वाद महाराष्ट्रात फार 
गाििा. आि कोिी स्वतःिा सनातनी म्हिून घेत नाही व समािस धारिा कायदेशीर िाल्याने त्यानंा हवरोध 
राहहिा नाही. होऊन गेिेिे समािप्रबोधन संपूिवतः हवियी नसिे तरी त्याने यशाचा बराच टप्पा गाठिा आहे. 
आता स्वातंत्र्यात सामाहिक न्याय व समता स्थापन िािी नाही, तर स्वातंत्र्य व्यथव ठरेि. 
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हशक्षिप्रसार हे गेल्या शतकातीि भारतीय प्रबोधनाचे एक फि आहे व हशक्षिात सामाहिक समता व न्याय 
याबद्दिच्या िाहिवा वाढहविारा अभ्यासक्रम असल्यास हशक्षिातून ह्या बाबी वाढहवता येतीि. सापं्रदाहयकता व 
संप्रदाय यामंधून समता व न्याय प्रस्थाहपत होिार नाही शकवा नवा धमव व संप्रदाय स्थापूनही हे होिे नाही. 
कारि पहरस्स्थती व नव े िीवन हदवसेंहदवस ‘सेक्यूिर’ होत आहे. हनधमीवादािा समता व न्याय स्थापन 
करण्यात यश आिे पाहहिे. िोकशाहीतीि सवव पक्षानंी न्याय व सामाहिक समता हा एक त्याचंा कायवक्रम 
करावा. सामाहिक के्षत्रात पहरवतवन व प रोगाहमत्व अपेहक्षिाऱयात एकमत असिे हे देखीि िरूरीचे आहे. 
नवकािप्राप्त म द्यावर शक्ती संघहटत िािी नाही, तर पूवववतच सवव समाि प ढेही मागे राहीि. 
 
िातीयता, िातीयदे्वर्, उंचनीच भावना असे हवघटन िाहतभेद कहरतो. अव्वि इगं्रिीत १९१९ सािापयंत 
सावविहनक काये सवव िातीिमाती व सवव धमव हमळून प्रारंभी करीत. राष्ट्रीय सभा, सामाहिक पहरर्द वगैरे 
उपक्रमात िातीधमव प्रारंभी भेद नव्हते. िखनौ करारापासून म सिमानाचंी पृथक्ता वाढत गेिी. स्वराज्याची 
चळवळ वाढत चाििी, हे पाहून ‘फोडा व िोडा’ ही इंग्रिी नीती वाढत गेिी. िातीधमवभेदप्रधान हवघहटत 
समाि व्यवस्था इंग्रिािा उपकारक िािी. ज्या त्या िातीिा नोकऱया, प्रहतहनहधत्व, वगैरे सत्तास्थानात 
स्वतंत्र हहस्सा असावा असे उत्तरोत्तर वाटू िागिे. आपल्या िातीचा मंत्री असेि तरच तो आपिा, असा 
पृथक्भाव रािकारिात वाढत गेिा. वाढत्या अशा सते्तच्या रािकारिाम ळे न्याय व सामाहिक समता या 
के्षत्रातीि समता िी स रुवातीस वाढत होती, हतचाही िोप िािा. आता तर फार मोठ्या प्रमािात प च्छ प्रगती 
चाििी आहे व देश प न्हा मध्यय गात िाईि अशी साधार भीती वाटण्याचा हवर्म काळ येत आहे. शचता वाढत 
आहे. 
 
सववच िाती-िमाती, शकै्षहिकदृष्ट्या, सासं्कृहतकदृष्ट्या, आर्थथकदृष्ट्या एकाच पातळीवर नव्हत्या व अद्याप 
नाहीत. हवदे्यत िे मागासिे होते त्याचं्यासाठी खास प्रयत्न त्यानंा प ढे आिण्यासाठी कराव े िागिे. 
पूवास्पशृ्यासंाठी कराव ेिागिे व िागतात. ब्राह्मो व प्राथवना समाि असतानाही म. िोहतबाना शदू्राहतशदू्रासाठी 
खास प्रयत्न कराव े िागिे. रािर्ी शाहू महारािानंा मागास िाती-िमातींची बोहडंग िातवारीने काढावी 
िागिी. सयािीराव गायकवाड यानंी मराठा हशक्षि पहरर्द व मराठा स्कॉिरहशपस् यासाठी सवाहधक खास 
प्रयत्न केिे. कमववीर शशदे यानंा पूवास्पृश्यांसाठी खास हमशनच चािवाव ेिागिे. डॉ. आबंेडकरानंा असिे 
प्रयत्न चािू असतानाही स्वाविंबनाने स्वतंत्र पक्ष व चळवळ, त्याचं्या समािासाठी करावी िागिी. वरीि सवव 
समतावादी समािप्रबोधकानंा व ज्यानंा िाती तत्व वतः मान्य नव्हत्या, त्यानंाही प्रत्यक्ष िाती मागास व 
अहतमागास आहेत, म्हिून त्यानंा प ढारिेल्या बरोबर करण्यासाठी िातवारीने खास िाहतशः प्रयत्न कराव े
िागिे व केिे गेिे नसते तर दऱया भरून आल्या नसत्या व समािाची वाटचाि समपातळीकडे व समानतेकडे 
िािी नसती. याप्रमािे हशक्षि, नोकऱया वगैरेंबाबत मागासिेिेल्या िातींची आगेकूच िािी. सरकारिाही 
आहदवासी, भटक्या िमाती, पूवास्पशृ्य वगैरे मागास व अहतमागासासाठी खास प्रयत्न कराव े िागिे व 
स्वातंत्र्यातही कराव ेिागतात. म्हििे वरीि सवांना िाहतभेद तत्व वतः व ध्येयतः मान्य आहेत असे म्हििे चूक 
आहे. पृथक्भाव, रािकीय सवता स भा, स्वतंत्र राष्ट्र वगैरेपयंत हशख, म सिमान, तामीळी वगैरे मिि 
गाठतात; ती मात्र देशद्रोही म्हिावी िागते. देशाची एकात्मकता व हवकास याचं्याआड िाहतधमवभेद येऊ नयेत 
एवढे िरी प्य सववच पाळू िागिे व सवांना असा सराव, अभ्यास व वळि प्राप्त िािे तरी प्रगती व समता 
याचं्या बाबतीत मोठा टप्पा गाठता येईि. 
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समािस धारिा, दारू, दाहरद्र्य, घातक चािीरीती, पडदा, ह ंडा वगैरेबाबत हशक्षि; नोकऱया, रािकारि, 
सत्ता या बाबतीत िाती संस्थानंी व िाती पहरर्दानंी स्पधा केिी तशी वरीिसारखे खास सामाहिक 
पहरवतवनाचे प्रयत्न िािे असते तर सामाहिक न्याय सववत्र प्रस्थाहपत िािाही असता. श्रमहवभाग वरीि 
बाबतीत होऊनही हस्त्रया मागे राहहल्या नसत्या. िाती संस्थानंी फक्त प रुर् हवद्या्यांना हवद्यावतेने हदिी, 
स्विातीसाठी वसतीगृहे काढिी. म िींच्यासाठी असा प्रयत्न िािा नाही. बह तेक प्रयत्न व उपक्रम प रुर्ी 
होतात. म्हििे प रुर्ासंाठी प्रथम केिे िातात. स्त्रीस अहतशदू्राचंी दाद व आठवि नसते. फार काय शहदू या 
व्यापक नावाखािी हनघिाऱया चळवळी, संस्था व पहरर्दा फक्त ब्राह्मिी राहतात. िवळकरानंी हटळकाचं्या 
प्रहतगामीत्वावर तीक्ष्ि व कठोर हल्ले केिे. पि ‘मूकनायका’ंच्या पहहल्या अंकात डॉ. आंबेडकरानंी तेच म दे्द प्रस्न्न 
व भारदस्तपिे माडंिे होते. परंत  ‘ब्राह्मिेतर’ या नावाखािी िे प्रयत्न िािे ते मराठा व फार फार तत्समाचं्या 
पहिकडे गेिे नाहीत, म्हिून आंबेडकरानंी १९१९ सािी ब्राह्मिेतर व दहित याचं्यातीि तफावत ‘साऊथबरो 
कहमशन’प ढे हनवहेदिी. ब्राह्मिेतर हे हवदे्यत मागे होते; पि अस्पृश्य नव्हते. त्याचंी आर्थथक अवस्था 
दहिताएवढी द धवर नव्हती व नाही. काँगे्रसने या काळात फक्त उठाव केिा. इगं्रिाने म सिमानासंाठी िेवढे 
केिे तेवढे दहितासंाठी केिे नाही. ‘पि िे व्हावयास पाहहिे ते होत नाही, िािे नाही म्हिून ‘न्याय व 
सामाहिक समता’ हा प्रश्न ज्विन्त राहहिा आहे. ‘अहखि भारतीय सामाहिक पहरर्दे’पेक्षा ज्या त्या िातीने 
आपआपल्या िातीची स धारिा केल्यास सामाहिक पहरर्देचा अहखि भारतीय उदे्दश िास्ती कायववाहीत येईि 
असे िो. हटळकानंीही म्हटिे होते (‘िो. हटळक याचंी गेिी आठ वर्े’, १९०९, पृ. १९१). अ. भा. सामाहिक 
पहरर्देत फक्त शहदू समािाचा हवचार िािा, म स्स्िम व हिस्ती देशबाधंवाचंा राष्ट्रीय काँगे्रसप्रमािे सामाहिक 
पहरर्देत समावशे िािा नव्हता व तेही स्वतः दूर राहहिे आहि त्यानंी त्याचं्या समािाच्या व धमाच्या पहरर्दा 
शहदंूच्याप्रमािे भरवरू समािप्रबोधन केिे नाही. त्याचं्यात धमवशोधन व सवांगीि सत्यशोधन िािे नाही व 
आत्मपरीक्षिाचा उदय िािा नाही. उिट अल्पसंख्य समिून स्वतः बह सखं्याकंापासून मनाने व रािकारिाने 
दूर राहहिे व स्वतःदेखीि न्याय व समता प्रस्थाहपत करू शकिे नाहीत  
 
धमव व िाहतभेद समतेच्या आड येतात. एकभाव एकमन व परस्परावरीि हवश्वास, देशपे्रम व राष्ट्रभक्ती यानंा 
प्राधान्य न देण्याची प्रथा या देशात बळाविी आहे व एकूि राष्ट्रात सववत्र व सवांमध्ये सामाहिक न्याय व समता 
कशी हनमाि होई याचे शचतन व शचता याप ढे तरी वधवमान िािी पाहहिे. त म्ही कोित्याही मागाने िा, त्यामध्ये 
िाहतभेद आडवा येईिच, हा आबेडकराचंा अन भव राष्ट्रव्यापी म्हिावा िागेि. कामगार चळवळ व वगविढे 
िरी घेतिे तरी त्याचंा इहतहास हेच दाखहवतो. कोित्याही रािकीय पक्षािा हनवडि कीत िाती व धमव याचंा 
हवचार करावा िागतो. अन भवान्ती ‘िी िात नाही ती िात’ अशी व्याख्या एक हवद्वान कहरतात. पि न्याय व 
सामाहिक समता प्रस्थाहपत होण्यासाठी ‘िी िाते ती िात’ अशी आशावादी व्याख्या, हनराशा सोडून करिे 
भाग आहे. साहहत्यािा म्हििे वैचाहरक प्रातंािाही िातीय मयादा पडतात. इहतहास संशोधनािाही 
िात्याहभमान आडवा येतो व ‘रामदास-हशवािी’ वगरेै अनेक वादहववाद उपस्स्थत केिे िातात  
 
िाखीव जागा व सविर्ी 
 
राखीव िागा व सविती यानंा हवरोध करण्यास सवव तै्रवर्थिकाचंा िातीय स्वाथवच उघडा होतो. न्याय व 
सामाहिक समता ह्यावर हवचार कहरताना हा ज्विन्त हवर्य वगळता येत नाही. मागास व अहतमागास वगांना 



 
अनुक्रमणिका 

हशक्षि, प्राहतहनधीक संस्था व नोकऱया वगैरेंच्या के्षत्रातं राखीव िागा असिे पूिव न्यायाचे आहे. तत्व व म्हिनू 
मान्यता देिे न्यायशीि हवचारवतंाचे कतवव्य आहे. घरातीि द बवि व आिारी मािसाने बरे व्हावे, म्हिून 
इतरानंी त्याग करूनही त्यािा सकस आहार हदिा पाहहिे. या संबधंाने रािर्ी शाहू महाराि व डॉ. आंबेडकर 
याचंी ठोस हवचारसरिी सवितीहवरुद्ध तक्रार व सतत क रकूर करिाऱयानंी अभ्यासावी. सामाहिक समता व 
न्याय प्रस्थाहपत व्हावा म्हिनूच घटनेत राखीव िागा व सवितींचे तत्व व व धोरि गोहविे आहे व िोकसभेने 
आिखी दहा वर् ेम दत वाढहविी आहेच. न्याय प्रस्थाहपत होण्यासाठी व सामाहिक समता हनमाि व्हावी म्हिनू 
शासनािा करता येिे शक्य आहे असा हा अन भवशीर व यशस्वी उपाय आहे. दहितामंध्ये िी आि प्रगती 
हदसते ती सविती नसत्या तर िािी नसती. दरी भरत भरत िाईि व असा काळ येईि की, सवितींची 
िरूरी राहिार नाही, असे उभयपक्षी वाटेि. पि असा काळ फार दूर वाटतो. 
 
प्रत्येक प्रातंात भार्ावार प्रातंरचना िाल्यावर तेथीि स्थाहनक बह िनसमाि हा रािकारिात प ढारी समाि 
बनिा. तत्पूवी प्रत्येक प्रातंात, हवदे्यत व संस्कृतीत एक एक स्थाहनक अल्पसंख्य समाि परंपरेने व संस्काराने 
प ढे होता. त्याची सखं्या एकूि भारतात साडेतीन टके्क आहे. पि सववच भारतात ह्याने चाळीस पन्नास टके्क िागा 
व्यापल्या आहेत. प ढारी बह िनसमाि, िे प्रातंात आहेत, त्याचं्याकडे देशातीि िहमनींची मािकी िास्तीपिे 
आहे. िहमनीचे ‘राष्ट्रीयीकरि’ करण्याचे ठरल्यास प्रत्येक प्रातंातीि बह िनसमाि खवळून उठतीि, ज्याने 
त्याने यासाठी आत्मपरीक्षि कराव े हे अहधक चागंिे. सवितींच्या प्रश्नावर महाराष्ट्राचा ग िरात िािा नाही 
शकवा करता आिा नाही, येत नाही; याचे श्रेय महाराष्ट्रात िे सवव वगात व थरात िहान-मोठे समािस धारक-
अस्पृश्योद्धारक िािे त्याचं्याकडे िाते. मागे तै्रवर्थिकानंी सविती उपभोहगल्या. मराठा समािास इंग्रिी 
राज्यात राखीव िागा होत्या, हमडि क्िास स्कॉिरहशपस् होत्या. त्याचं्यात अनेक मराठे संस्थाहनक होते. 
त्यानंी शकै्षहिक सोयी व सविती आहि प्रोत्साहन उपिब्ध केिे होते. याम ळे हा बह िनसमाि सत्वर प ढे 
आिा. या प्रकारे ज्यानंी सविती उपभोहगल्या त्यानंीच दहिताचं्या सवितींना हवरोध करू नये. हे न्यायाचे 
ठरेि. दहिताचं्या सवितीसंबंधी तपशीि, कायववाही वगैरेबाबत आि खूप चचा चािू आहे. सवितीपासून 
फायदेतोटे साहंगतिे िातात. पि राखीव िागा व सविती आताच बंद केल्या तर दहित समाि मागे राहीि. 
या दृष्टीने राखीव िागा व सविती, त्याचें उपयोग व पहरिाम पाहून समथवनास प्राप्त ठरतात. केवळ आर्थथक 
हनकर् व ग िवत्ता हे हनकर् ठरहवल्यास न्याय व सामाहिक समता याचा िोप होईि व हवर्मतेची भरून येत 
चाििेिी दरी आहे तशीच राहीि. स पहरिामापेक्षा प्रत्यक्षात द ष्ट्पहरिामच अहधक होतीि. तपशीि प ष्ट्कळ प ढे 
येिे शक्य आहे, पि ‘न्याय व सामाहिक समता’ यासाठी मंडि आयोगाची नामातंराच्या प्रश्नासारखी बोळवि 
होऊ नये. सविती व राखीव िागा कायमपिे असाव्यात असे बाबासाहेबाचेंही मत नव्हते. सविती व राखीव 
िागा ह्या दहितातंीि खऱया गरिंूना हमळाव्यात. असे याप ढे तरी न होईि तर ह्यािा द सरा अन्याय म्हििे 
क्रमप्राप्त होईि. िे प ढे आिे आहेत त्यानंी द सऱयानंा प ढे येऊ देिे व आििे हे त्याचें कतवव्य होय. 
 
दरिर् सारहत्य आरण सािारजक सिर्ा 
 
वगेळ्या राखीव िागा व सवितींचा न्याय्यपिा दशवहवल्यावर दहित साहहत्याचा तोच स्वतंत्र उदे्दश सागंिे भाग 
आहे. दहित साहहत्य हे दहितत्व वाइतके प्राचीन व ि ने आहे. डॉ. आंबेडकराचं्या वळेी व पूवी देखीि दहित 
साहहत्य प्रकाशनास स रुवात िािी होती. ह्या प्रकाशनापूवी दहित साहहत्य हिहखत नव्हते. ते तोंडी होते. 
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दहित संताचं्या वािीतून ते बाहेर पडिे. गेिी तीसपस्तीस वर् े दहित साहहत्य असा प्रयोग स्वतंत्र होऊ 
िागल्यानंतर उत्तरोत्तर सवांना ज्ञात व भासमान िािे. िोतीरावाचं्या शाळेतीि एका अहतशूद्र म िीने 
पूवास्पशृ्यावंर होिारा अन्याय आध हनक काळी हिहून प्रहसद्ध केिा. ि िूम व ग िामहगरीचे स्वरूप माडंिे. 
अहतशदू्राचं्या गळ्यात पेशवाईत गाडगी बाधंिी होती. यािा कागदी प रावा कोिता? असे महामहोपाध्याय 
पोतदार यानी मिा त्याचं्या वाईतीि वास्तव्यात हवचारिा होता. ‘प िे विवन’कार कै. ना. हव. िोशी यानंी हा 
ि िूम त्याचं्या ‘प िे विवन’ प स्तकात शवेटी नमूद केिा आहे. हकल्ल्याच्या पायात व मोठमोठ्या बाधंकामाच्या 
पायात मागंमहारानंा प रत होते. ज्यानी ग िामहगरी िादिी त्याचं्याच कागदपत्रातं ि िूम कसा व कोि 
नोंदिार? दहित साहहत्य आताचे चािू वतवमान अन्याय व हवर्मता माडंते. सामाहिक न्याय व सामाहिक 
समता प्रस्थाहपत होण्यासाठी दहित साहहत्याचा उगम व हवकास िािा व होिे अगत्याचे आहे. देशात 
दहितत्व व असेपावतेो दहित साहहत्याचे वगेळे अस्स्तत्व राहीि व ज्यावळेी ह्या दहित साहहत्याची वगेळी गरि 
संपेि त्यावळेी सामाहिक न्याय व समता हनमाि िािी व दरी भरून आिी, असे खात्रीने मानता येईि. एक 
गाव एक पािवठा होऊन फक्त चाििार नाही. उभय वस्त्या पूिवपिे हमहश्रत होऊन संपूिव गाव एक होईि 
तेव्हा इतर देशाप्रमािे एकमय समाि हनमाि िािा, असे हसद्ध होईि. पि असा काळ आिखी हकती दूर 
आहे? 
 
न्याय व सािारजक सिरे्च्या प्राप्र्ीचे िागत 
 
न्याय द्यावा िागतो. सामाहिक न्याय हमळू शकत नाही म्हिून िैन व ब द्ध वगेळे िािे. आक्रमक आल्यावर 
येथीि अहतशदू्रातीि बरेच िोक म सिमान िािे. हिस्ती हमशनरी आल्यावर प ष्ट्कळ हिस्ती िािे. येथीि 
धमेहतहास तपासता न्याय व सामाहिक समता प्राप्त होण्यासाठी ‘धमांतर’ हा एक मागव होता, असू शकतो व 
अिूनही धमांतरे होतात. इतर कारिे असतीि देखीि. पि व्यवसायस्वातंत्र्य वगैरे फायदे हमळू शकिे. 
धमांतरािा शहदू धमातीि हवर्मता हे म ख्य एक कारि म्हिून मान्य कराव ेिागते. ज्यानंा धमांतर नको असते, 
अशानंी शहदू धमवस धारिेचा मागव पत्कहरिा. राममोहन, रानडे, दयानंद, िोतीबा फ िे वगैरे धमवस धारकानंी 
स्वधमात राहूनच धमवस धारिेचे प्रयत्न केिे. पि ह्यानंा खेड्यापाड्यापंयंत सववत्र सवांगी यश यावयाचे आहे, ते 
आता स्वातंत्र्यात याव.े असे दोन मागव सामाहिक हवर्मतेकडून समतेकडे िाण्याचे इहतहासात उपिब्ध आहेत. 
शहदूधमातीि हवर्मता व इतर धमातीि सामाहिक समता याचें तौिहनक हनरीक्षि/परीक्षि करून सामाहिक 
समतेसाठी धमांतराची तरफदारी केिेिी िोतीबात आढळते. म्हिनूही प्रारंभी िोतीराव अहप्रय होते. खरी 
वस्त स्स्थती सागंिारा व प्रहतपादिारा िोकमान्य होऊ शकत नाही. 
 
सारासारहववके केल्यावर व वरीि हिारो वर्ांचा इहतहास तपासल्यावर समतेसाठी व न्यायासाठी आंबेडकर 
यानी ब द्धधमात प्रवशे करून धमवदीक्षा घेतिी, हा एक धमेहतहासािा धरून उपायच िािा. न्याय, नीती व 
समतेचा हा एक स्वतंत्र भारतीयच मागव आंबेडकरानंी उपिब्ध प न्हा केिा. पि हा देखीि साववहत्रक व्हावयाचा 
आहे. न्यायाची िरूरी व सामाहिक समतेची भकू व आवश्यकता दहिताचं्या दृष्टीने या देशात अहधक आहे. 
म्हिून वरीि म दे्द हवचारात घ्याव ेिागतात. सामाहिक न्याय व समता यावी म्हिून फ िे-ब द्ध-आंबेडकर व 
माकव स् याचंा अभ्यास अटळ आहे. आिखी एक म द्दा नमूद करावा िागतो. तो म्हििे वदेाचें ऐहतहाहसक व 
साहहस्त्यक महत्व व मोठे असिे तरी न्याय व समता प्रस्थाहपत करण्यासाठी वदेबाह्य व्हाव ेिागते. वदेाचें सवव 
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प्रामाण्य सोडूनच आतापयंत ब द्धापासून प ढीि धमव व समािस धारिाचें प्रयत्न िािे. िोतीराव तर म्हितात 
की सवव धमांच्या गं्रथानंी हस्त्रयानंा सामाहिक न्याय हदिा नाही. 
 
न्याय व सिरे्चा िागत 
 
हिारो वर् े अध्यात्मप्रधान तत्व वज्ञाने न्याय व सामाहिक समता स्थापू शकिी नाहीत. गेल्या शतकातीि 
समािप्रबोधने प्रधानतः आध्यास्त्मक होती. राममोहन, रामतीथव, हववकेानंद, दयानंद, रानडे-गाधंी वगैरे सवव 
प्रबोधक अध्यात्मप्रधान होते. याप ढे आपल्या भोवतािचे िे प्रत्यक्ष िग आहे व त्यातीि मािसाचें िे दृहष्टकोि 
आहेत, प्रत्यक्ष हवकासाचे िे इहवादी भौहतक हनयम आहेत त्याचें शोधन व आकिन म्हििे तत्व वज्ञान होय अशी 
व्याख्या करिे भाग आहे. धार्थमक कल्पनावादानेच समता व न्याय स्थाहपत होिार नाही. उदा., अदै्वत तत्व वज्ञान 
मूितः समतावादी आहे. हिारो वर् ेहे तत्व वज्ञान िगात व भारतातही मूळचे उपिब्ध असूनही समता हनमाि न 
होता, हिारो वर् ेहवर्मता नादंत आहे. अहिकडीि िगात एकेश्वरीवादी चळवळी हनघाल्या पि त्यानंाही एक 
धमव व एक मन ष्ट्यिाती बनहवता येत नाही, याचे कारि मन ष्ट्य समािात एकच समान हहतसंबधं असू शकत 
नाहीत. श्रीमंती व गरीबी यातीि तफावत व हपळिूक सववच ऐहतहाहसक धमव नाहीसा करू शकण्यास असमथव 
ठरतात. आध्यास्त्मक तत्व वज्ञान शाश्वत असते, त्यािा गती व हवकास अत्यल्प असतो. परमाथात तत्व वज्ञानाचे 
महत्व व मान्य करूनही ते हवर्मता (ऐहहक) घािव ू शकत नाही. कारि त्यात म ख्यतः पारिौहकक हवचार 
असतात. खािगी मािमते्तचे द ष्ट्पहरिाम अध्यात्मवादी समता संपव ू शकत नाही. ग िामी व मािकशाही 
हवर्मतेिा िन्म देते. कृहर्प्रधान आपल्या देशात सरंिामदार-इनामदार, धनदाडंगे होते. अिून त्याचंा पीळ 
तसाच कायम आहे. शतेीसबंंधाने िमीनमािक व मिूर याचें आर्थथक प्रश्न नव े नव े हनमाि होत आहेत. 
िातीयतेबरोबर वगवभेद वाढत आहेत. अवाढव्य सतत वाढती िोकसंख्या या खंडप्राय देशाचे हवहवधतासंपन्न 
हवराट स्वरूप पाहता येथे पात्र व समथव शासन प्राप्त िाल्याखेरीि ह्या मंद पहरवतवनवादी देशात न्याय व समता 
स्थापन होिे द ष्ट्कर आहे. िास्तीत िास्त हस्त्रया हनरक्षर असल्याने व हवशरे्तः खेड्यापाड्यातंीि शतेकरी 
हस्त्रयातं पूवास्पृश्याबंद्दि अिून हतरस्कार व मनात घृिा आहे. परंपरावाद व अंधश्रद्धा बळकट आहेत. हहरत 
क्रातंी िािी आहे असे म्हटिे िाते, पि हृदयपहरवतवन िािेिे नाही. याम ळे सामाहिक-धार्थमक (Socio-
Religious) हवर्मता खेड्यापाड्यातं िास्त आहे आहि आर्थथक हवर्मतेच्या प्रश्नाने ह्यात मनस्वी भर घातिी 
आहे. 
 
समता व न्याय काही व्यक्तींच्या प रोगामी मनात उदय पावनू फक्त चाित नाही. सगळा समािच न्याय व 
समता याचंा हक्रयाशीि भोक्ता बनिा पाहहिे. तरच अस्पृश्यतेसारखे सामाहिक दोर् संपून िातीि. हे दोर् 
मूितः पूिवतः नाहीसे िािे हा एक भ्रम आहे. 
 
डॉ. आंबेडकरात ‘सामाहिक नीती’ हा एक महत्व वाचा हवचार आढळतो. सामाहिक समता ही सवांगिी असिे 
उपय क्त आहे. उदा., िोक त्याचं्या श्रमातून संपत्ती हनमाि करतात. नफयाचे मािक मात्र भाडंविदार-
कारखानदार वगैरे तत्सम धनाहधपती होतात. श्रहमक देखीि नफयाचे वाटेकरी िािे पाहहिेत. मिूर व दहित 
यानंा आर्थथक समता प्राप्त िािी पाहहिे. केवळ पारमार्थथक, धार्थमक व सामाहिक समता भाडंविदारी 
अथवव्यवस्थेत अपूिव ठरते. दहिताचंा प्रश्न हा असा नव्याने आर्थथकही आहे. खािगी मािकी हनदान मयाहदत 



 
अनुक्रमणिका 

केल्याहशवाय न्याय अशक्य आहे व सामाहिक समता हे अशा अवस्थेत स्वप्न होय. फसविूक व हपळविूक 
असता कामा नये. सामाहिक हशवताहशवत संपिी म्हििे आर्थथक दहितत्व व खिास िािे असे नव्हे. समाि 
दिा, समान सधंी, समान हक्क ज्या समािात सवांना सारखे हमळू शकतात तो समसमाि होय. सरंिामी व 
भाडंविदारी समािव्यवस्थेत समान न्याय व समान समता अशक्य होय. केवळ साम्राज्यशाही िािनू रािकीय 
स्वदेशी स्वतंत्र िोकशाही स्थापन िािी म्हििे न्याय प्रस्थाहपत िािा असे नव्हे. खािगी मािमत्ता व हवशरे्तः 
िहमनीची मािकी ही येथे िीवापेक्षा प्यारी असल्याम ळे सहकारी शतेी देखीि वाढिी नाही. सहकारी तत्व व व 
चळवळ मयाहदतपिे का होईना भाडंविशाहीच्या द ष्ट्पहरिामानंा आळा घािते. पि िास्तीतिास्त उत्पादनाचा 
हवर्य असिेल्या ह्या शतेीके्षत्रात सहकारी वृत्ती व प्रवृत्ती म ळीच मूळ धरू शकिी नाही. देश औद्योहगक आहे 
असे अिून म्हिता येत नाही. देश हा शतेीप्रधान व शतेकऱयाचंा आहे. कामगाराचें प्रश्न िी थोडी मोठमोठी शहरे 
आहेत, तेथेच आहे. िास्तीतिास्त िोक खेड्यापाड्यातं राहतात व ह्या गावगाड्याचे स्वरूप हल्ली आहे तसेच 
ठेवनू सामाहिक समता येिार नाही. धार्थमक प्रश्न व धमव गौि व द य्यम होत िात आहे. म्हिून सामाहिक 
समता हहची व्याख्या आर्थथक समता व तत्संबधंीचा न्याय असा करावा िागतो. हपळल्या िािाऱयातं फक्त 
पूवास्पशृ्य दहितच सामावतात असे नव्हे, दहितत्वची आर्थथक व्याख्या िन्मिातीवर आधाहरत करून याप ढे 
सतत चाििार नाही. िातीय हवर्मतेहवरुद्ध िढा िसा येथे िरूर आहे तसा वगविढा देखीि अटळ होत 
िािार. समािरचना याप ढे विवहवग्रहीच फक्त म ळीच राहिार नाही. वगवहवग्रही समािरचना येथे आहेच. विव 
ग ळग ळीत व बोथट िािे आहेत. पि िातीभावना वाढत आहेत. आश्रमधमव राहहिा नाही. येथीि धमव व 
तत्व वज्ञान प्रायः मायावादी व हनवृत्तीप्रधान असूनही भ्रष्टाचार वाढत आहे. शोर्ि कोित्याही प्रकारचे असिार 
नाही तेव्हा न्याय व खेड्याचंा हवकास यामध्ये मोठी दरी हदसते. भाडंविदारी िोकशाहीऐविी समािवादी 
िोकशाही हनदान भारतात अपेहक्षत ठरते. यासाठी ‘सामाहिक िािीव’ वाढिी पाहहिे. अन्न, वस्त्र, और्ध व 
हशक्षि आहि काम सवांना हमळािे पाहहिे. बेकारी व दाहरद्र्य नष्ट केिे पाहहिे. 
 
न्याय व सामाहिक समतेसाठी त्यावर हवचार कहरताना िीवनाचे कोितेच अंग वगळता येत नाही. शासन, 
न्यायखाते, कायदा, नीहतमत्ता, किा, धमव, साहहत्य, तत्व वज्ञान व हवज्ञान वगैरे अंगोपागें संबहंधत होतात. फक्त 
एकाच के्षत्रात न्याय व समता असून चाित नाही. शासनाचे व राज्यकत्यांचे दडपि न्यायसंस्थेवर असेि तरीही 
अन्याय वाढतो. भारतीयाचंा शपड सामाहिकदृष्ट्या व व्यस्क्तशः अध्यात्मवादी व धमववादी म्हििे रूढीवादी 
आहे. मानहसक पािट ह्या के्षत्रात प्रथम होण्याची गरि आहे. धमवशास्त्रापेक्षा िीवन हे रूढीने चािते. म्हिनू 
अहनष्ट रूढीशी िढा द्यावा िागतो. ब्राह्मि (=हवर्मता) िी आहे ती सववच दहितासंह ब्राह्मिेतरानंा व्यवहारात 
िरूरीची वाटते. म्हिून ब्राह्मिीधमव ब्राह्मिेतराचं्या कडूनच हटकहविा िातो ही खरी सामाहिक शोकाहंतका 
आहे. 
 
विविढा व वगविढा असे दोन मागव न्याय व समतेच्या प्रस्थापनेसाठी साहंगतिे िातात. विाश्रमाचंा िोप होऊन 
समािाच्या सवव वगांत िातीयता व तत्संबधंाने हनमाि होिारी हवर्मता प्रत्यक्ष िारी असते, म्हिून 
िातीयतेहवरुद्ध िढा व वगविढा हे समतेचे मागव होऊ शकतात. दहितातंही धमविातीभेद व वगवभेद आहेत 
म्हिून इतराप्रमािे देखीि त्यानंाही हे दोन िढे िरूर आहेत. िातीससं्था व िातीभेद च टकीसरशी संपिार 
नाहीत, हेही खरे  पि िातीदे्वर्, मत्सर सवांना सोहडता येईि व िातीय सिोखा हनमाि कहरता येईि. 



 
अनुक्रमणिका 

सवांनी एकसारखा प्रयत्न करिे, हे सवांचे राष्ट्रीय कतवव्य होय. विविढा म्हििे िाती व्यवस्थेहवरुद्ध िढा 
होय. चार-विव म्हििे देखीि चार िन्मप्राप्त िातीच (Four Castes) ठरतात. 
 
समािात अनेक थर आहेत. ह्या थराथरातं परस्पराबंद्दि ‘सामाहिक हवश्वास’ असिे व वाढिे िरूर आहे. 
शिेारधमव हा प ष्ट्कळ अंशी सेक्य िर’ असतो. हवहवधतेतही हा पे्रमभाव हटकवनू धरतो. सामाहिक समतेसाठी हा 
पे्रमधमव देखीि उपयोगी पडतो. सहकायव वाढहवतो. Just म्हििे Fair हा एक न्यायाचा अथव होतोच. 
 
न्यायाियात दाव-ेहफयादी दाखि िाल्यावर दोन्हीही पक्षािा असे वाटिे पाहहिे की, िो न्याय हदिा गेिा तो 
योग्य आहे. आरोपीच्या बाबतीत ‘प्रॉहसक्यूशन’ िरूर असते, पि कायद्याचा उपयोग ‘परहसक्यूशन’ म्हिून 
छळासाठी होऊ नये. हदवािी व फौिदारी न्याय असा अथव घेऊन कायदा व न्याय याचा येथे हवचार करावयाचा 
नव्हता. हा हवर्य असा येथे माडंिा नाही. तरी ‘सामाहिक न्याय’ (Social Justice) यासंबधंाने कोटात दाव े
होतात. त्यावळेी द बविानंा न्याय हमळिे सामाहिक बाबतीत, समतेच्या दृष्टीने िरूर आहे. उदा., अस्पृश्यता 
हनवारक कायदा. 
 
या देशात पारमार्थथक व आध्यास्त्मक समतेचे प्रयत्न ब द्धापासूनच्या सवव सतंानंी केिे, म्हिून िीवाचा दे्वर् येथे 
नव्हता. बाह्यतः अस्पृश्यता, िाहतभेद आिच्या पेक्षा रूढ होते, तरी ते हिारो वर् ेअसूनही सह्य िािे. आता व 
याप ढे मात्र हेच हवर्मतेचे कारि ठरतात. म्हिून त्याचें समथवन करिे, हा देखीि अन्याय होय. सामाहिक 
अन्याय व सामाहिक हवर्मता याचें अस्स्तत्व व िोकशाही खऱया अथाने इथे एकत्र नादूं शकिार नाहीत. 
 
गुिािरगिी व सािारजक स्वार्ांत्र्य 
 
धार्थमक व सामाहिक ग िामहगरी होतीच. हनग्रो ग िामहगरी व आपल्याकडीि ग िामहगरी यात साम्य आढळते. 
पि भेदही तपासिा पाहहिे. प रोहहतवगाने धमवगं्रथ ईश्वरप्रहित व देवदूत आहेत, म्हिून ते अपहरवतवनीय 
आहेत; या प्रकारचे धमवगं्रथाचें सवांशी प्रामाण्य हनमाि केिे व हवर्मता व अन्याय यानंा शास्त्राधार हदिा. बौद्ध, 
िैन, भागवत, ब्राह्मो समाि व सत्यशोधक समाि यानंी धमवगं्रथ ईश्वरप्रहित नसून मन ष्ट्यकृत आहेत असा 
हनवाळा हदिा व ब हद्धस्वातंत्र्याचा मागव मोकळा केिा. तथाहप म सिमानी व हिस्ती धमात पोथीप्रामाण्य िारी 
आहे. म्हिनू त्याचंा हनधमी ‘सेक्य िर’ हवचारआचारािा हवरोध आहे व त्याचं्यातीिही हवर्मता व भेद ते टाळू 
शकत नाहीत. म सिमानी धमांत धमांधारे हस्त्रयावंर अन्याय होतो. सवांनीच हनधमीवादाची कास धरिी तर 
न्याय व सामाहिक समतेच्या वाटा ख ल्या होतीि. न्याय व सामाहिक समता याचंा हवचारआचार फक्त शहदू 
प रताच होऊन उपयोगी नाही. धमवस्वातंत्र्य म्हििे पोथीहनर्थमत ग िामहगरीतून म क्तता. ही म क्तता िािी 
म्हििे समान नागरी कायद्याची वाट मोकळी होते. पि भारतासारख्या धमवश्रद्ध देशात हे अवघड ठरत आहे. 
ज्याचंा समान नागरी कायद्यािा हवरोध आहे, त्यानंा प्रत्यक्ष त्याच देशाचे नागहरक म्हिून राहाव े िागते व 
राहाव ेिागेि.  
 
य रोहपअन प रोहहतशाही व हवशरे्तः शहदू धमातीि प रोहहतशाही एक स्वरूप समिून हवचार करण्यात आिा. 
गेल्या शतकात होऊन गेिेल्या प्रबोधकानंी य रोपमधून आिेिे हवचार प ढे ठेवनू न्याय व सामाहिक-धार्थमक 



 
अनुक्रमणिका 

समतेचा हवचार केिा. आता भारतीय घटना िी समतेवर आधारिी आहे, हतची तत्व व ेमूिभतू धरून न्याय व 
समतेचा, स्वातंत्र्यात हवचारआचार केिा पाहहिे. यासाठी, नव ेव नवीन प्रश्नासंमोर िािारे नव ेप्रबोधन हव.े 
डॉ. आंबेडकरानंी समािातीि Like mindedness व हवशरे्तः Human Rights आहि Civil Rights याचंी महती 
‘साऊथबरो कहमशन’प ढीि साक्षीत हनवहेदिी होती व Material well being ची देखीि मागिी केिी होती. 
आता सवांच्या संबधंाने हे म दे्द व्यापकपिे िक्षात घेण्याची नवी गरि आहे. 
 
न्याय-नीतीचा उगम व हवकास समािात िािा पाहहिे व न्यायाचा व सामाहिक समतेचा अन भव व्यक्तीिाही 
आिा पाहहिे. द बवि घटकानंा सबि घटकाकडून अन्याय होत नाही अशी प्रचीती आिी पाहहिे. िोकशाही ही 
हवकें हद्रत प्रत्यक्ष नसेि, तर सते्तवर येिारा पक्ष-समूहगट-अन्याय व दडपशाही करू शकतो. ज्या िोकशाहीत 
हवरोधी पक्ष संघहटत व समथव नसतो, तेथे सते्तचा गैरवापर होऊ शकतो. िोकशाही, सामाहिक समता 
हनर्थमण्यास व संवधवण्यास समथव ठरिी पाहहिे. िाती व धमव यावर आधारिेिे रािकीय पक्ष बेकायदेशीर 
ठरहवण्याची अत्यंत गरि आहे. 
 
भारतात िन्मिातीवरून व िन्मप्राप्त धमांवरून अल्पसखं्य व बह सखं्य असे हवघटन आहे. ह्या हवघटनाची 
मूितः गरिच राहािार नाही. तेव्हा सामाहिक न्याय आहि सामाहिक समता प्रहसद्ध िािी असे समिण्याचा 
काळ प्राप्त िािा, असे सवांना अन भवाने वाटेि. न्याय व सामाहिक समता यासाठी अहवरत प्रयत्न आपि 
सवांनीच केिे पाहहिेत. एवढे तरी सववमान्य आहे. 
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५. 

म. फुले-चणरत्राचा सुविणकळस 

हवदे्यत मागासिेल्या िोकासंाठी इ. स. १८५२ चे स मारास फ ल्यानंी एक वाचनािय (“the first Native 
Library for these castes”) उघडिे. आतापयंत स्त्री-शूद्राहदकाचं्या हशक्षिाथव त्यानंी िे अहद्वतीय प्रयत्न केिे 
याबद्दि फ िे म्हिािे; He said and he acted in “Conformity with the dictates of canscience, and 
above all the will of God” (‘बोडव ऑफ एज्य केशन’चा हरपोटव, १८५६ पा. १७) ह्या उच्च ध्येयान सार सहासात 
वर् े ह्या शाळा त्यागपूववक चािवीत असताना येथीि समािस्स्थतीचा फ ल्यानंा अन भव आिा व त्यातीि 
महत्व वाच्या प ढीि दोर्ाचें त्यानंा दशवन िािे : 
 
१. स्त्री-शूद्राहदकावंरीि दास्य. 
२. अस्पृश्यता. 
३. िाहतभेद व विाश्रमाहनर्थमत हवर्मता आहि वचवस्व. 
४. समाि एक हिनसी नाही. उिटपक्षी वहरष्ठ वगीयाचें हहतसबंंध हभन्न असून ते बह िनसमािािा बाधक 
आहेत. 
५. प रोहहत वगाची ग िामहगरी अस्स्तत्वात आहे. 
 
यासाठी प्रथम म ख्यतः बह िनसमािािा ग िामहगरीची िािीव करून हदिी पाहहिे व त्यास खरे हशक्षि 
म्हििे सत्यासत्य ओळखण्याची पात्रता आिून हदिी पाहहिे. हे सत्कायव करण्याची शहमत, धैयव व त्याग 
तत्कािीन स धारकातं नाही; असा पडताळा फ ल्यानंा स्वान भवाने आिा. म्हिनू शाळाचंा संबधं सोडून त्या 
द सऱयाचं्या हवािी केल्या व िीहवतातीि प्रधान कायाकडे वळण्यासाठी ते पूिव मोकळे िािे. ह्या हवचाराचं्या 
संग्रामात असतानाच, यावळेी त्याचें वडीि (इ. स. १८६४ सािी) हनवतविे. यानंतर फ ल्यानंा बरीच दैन्यावस्था 
आिी. त्यावळेेचे परोपकारी व प्रहसद्ध हमशनरी मरी हमचेि ह्यानंी फ ल्याचंी हशक्षि देण्याची हातोटी पाहून 
त्यानंा हमशनच्या म िींच्या शाळेवर हशक्षक म्हिनू नेमिे. हमशनऱयाचं्या सहवासात त्यानंी हिस्ती धमाचा 
अभ्यास केिा. सर िोन्स व प्रो. हवल्सन याचंी शहदूधमावरीि टीका त्यानंी वाचिी. वाचनाची व संशोधनाची 
त्याचंी मूळची वृत्ती वृशद्धगत होत गेिी. हमशनऱयापंासून त्यानंी िोकसेवचेी वृत्ती अहधकच आत्मसात केिी. पि 
संशोधकवृत्तीच्या िोहतबािा हमशनऱयानंा आत्मसात करता आिे नाही. रािा राममोहन रॉय याचं्याप्रमािेच 
फ ल्याचंा मागव स्वतंत्र िािा. इ. स. १८५७ च्या बंडानंतर िोहतबाचें य रोहपयन हमत्र त्याचं्याकडेही साशंकतेने 
पाहू िागिे   फ िे प्रहतकूि पहरस्स्थतीिा न ि मानता िीवनध्येयाकडे वळिे. मध्यंतरी स्त्रीदास्य हनरसनाथव 
फ ल्यानंी दोन महत्व वाच्या कायाचा पाया घातिा : 
१. ता. ८ माचव १८६० रोिी प ण्यास गोखल्याचं्या बागेत पहहिा प नर्थववाह घडवनू आििा. 
२. इ. स. १८६४ सािी पहहिे प्रसूहतगृह व आद्य अनाथ बािकाश्रम उघडिा. 
तथाहप सामाहिक ग िामहगरीहवरुद्ध बंड करिे त्यानंा भागच पडिे. 
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‘सत्य असत्याशी िन केिे ग्वाही’ 
 
आतापयंतचे फ ल्याचें चाळीस वर्ांचे आय ष्ट्य म्हििे त्याचं्या कायाची प्रस्तावना शकवा पूवाधव होता. 
१. स धारकातं राहून कायव करिे. 
२. वास देव बळवतं फडके इत्यादी देशाहभमानी क्रास्न्तकारकातं हमसळून राज्यक्रान्ती करि. 
३. बाबा पदमनिी व रे. शरे्ाद्री याचं्याप्रमािे हिस्ती धमात हविीन होऊन िािे. 
असे म ख्यतः तीन मागव फ ल्याचं्या प ढे होते. पि हे हतन्ही मागव त्यानंी धैयाने सोडिे व स्वतःचा असा स्वतंत्र 
सत्यसंशोधनाचा मागव काढिा. आय ष्ट्याचा सवव उत्तराधव त्या मागांच्या प्रसारासाठी खची घातिा. िातीभेद नष्ट 
व्हावा म्हिून ‘मी कोित्याही हातचे अन्न ग्रहि करीन’ असे त्यानंी िाहीर केिे व याप्रमािे तेव्हापासूनच 
वतवनास प्रारंभ केिा. त्यानंी स्वतःचा स्वतंत्र मागव काढिा, तरी वरीि मागातीि हमत्राचें सहकायव व मतै्री त्यानंी 
सोडिी नाही. कात्रिच्या घाटात वास देव बळवतंाचें सैन्य दबा धरून राहहिे होते त्यावळेी िोहतबानंी सैन्यािा 
भाकरी प रहवल्या; व बवे प्रकरिात िोकमान्य हटळकानंा वीस हिार रुपयाचंा िाहमन हमळवनू हदिा. हटळक-
आगरकराचं्या त रंुगवासानंतर िाहीर सत्कार केिा. इ. स. १८७३ सािच्या आरंभी त्यानंी ‘ग िामहगरी’ नामक 
एक संवादात्मक प स्तक हिहून प्रहसद्ध केिे. यापूवी अमेहरकेतीि िोकानंी हनग्रो िोकानंा ग िामहगरीतून म क्त 
केिे. िोहतबा स्वातंत्र्याचे भोक्ते असल्याने त्यानंा ही घटना आकर्वक वाटिी. या देशात अनाथव, आहदवासी, 
शूद्राहतशदू्र इत्यादीकावंर आयवकाळापासून धमवगं्रथाधारे ‘ग िामहगरी’ प रोहहतानंी िादिी आहे; ही गोष्ट त्यानंी 
िनतेच्या व सरकाराच्या निरेस आििी. अवतारपद्धती, अवतारवाद, पौराहिक हवसंगती, िाहतभेद, 
अस्पृश्यता, मन स्महृतप्रहित सामाहिक हवर्मता धमवगं्रथाचें ईश्वरप्रहितत्व व इत्यादी पहवत्र समिल्या िािाऱया 
धमवकल्पनावंर व रूढींवर िोहतरावानंी ‘न भतूो न भहवष्ट्यहत’ असा हल्ला चढहविा. अव्वि इंग्रिीतही असिेिी 
सामाहिक, धार्थमक, रािकीय, आर्थथक व शकै्षहिक के्षत्रातीि हवर्मता व पक्षपात िोहतरावानंी उघडकीस 
आििा. सरकारची कानउघाडिी केिी. आतापयंतचे आत्मचहरत्रही त्यानंी िोकापं ढे माडंिे. धार्थमक 
ग िामहगरी नष्ट करून धार्थमक स्वराज्य स्थापण्याचा हनिवय त्यानंी घेतिा. नंतर हे कायव एकयाच्या हातून 
कधीच व्हावयाचे नाही म्हिनू एक बळकट िढा व संघटना हनमाि करण्यासाठी त्यानंी त्याचं्या अनेक सहकारी 
हमत्रानंा िाहीर पाचारि केिे. खेड्यापाड्यापंयंत सागराप्रमािे पसरिेल्या बह िनसमािात चैतन्य व 
स्वाहभमान हनमाि व्हावा म्हिून इ. स. १८७३ सािी सप्टेंबरच्या चोहवसाव्या तारखेस प िे येथे सत्यशोधक 
समािाची संस्थापना फ ल्यानंी केिी. प रोहहताचे वचवस्व व मध्यस्थी ि गारून देिे व हवद्याप्रसाराचे द्वारे 
िनतेिा मानवी समाि हक्काचंी िािीव करून देिे; हे दोन म ख्य उदे्दश समािाच्या संस्थापनेचे वळेी िाहीर 
करण्यात आिे. िोहतरावानी स्वतःच्या संदेशाचे सार प ढीि अभगंात गाईिे आहे : 
 

‘जोणतबाचा सार’ 
रडूां लागे शिेाऱ्याशीं। आसूां नाहीं डोळे पुशी॥ १॥ 
मोल घेई रडूां लागे। बहुरुपी आवण सोंगें॥ २॥ 
सि ंसाक्ष िगतपती। तयाला नकोिं मध्यस्थी॥ ३॥ 
विटाळसा तोडी ताल। करी पूिा घेई मोल॥ ४॥ 
मूढा िेऊनीया थापा। पापी कवरतो बा िपा॥ ५॥ 
िकीलािंी िंाड नाही। कतां आमुिंा सिम न्यायी॥ ६॥ 
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त्राता सिांला सारखा। नाहीं कोणाला पारखा॥ ७॥ 
ऐका िोतीबािंा सार। घाला िेिािीिर भार॥ ८॥ 

 
त्याचप्रमािे हवद्याप्रसाराबद्दि फ िे म्हितात : 
 

“आता तरी तुम्ही मागें घेऊां  नका। वधःकारूनी टाका मनुमत॥ 
विद्या वशकतािं पािाल तें सुख। घ्यािा माझा लेख िोती म्हणे॥” 

 
फ ल्यानंी स्थापन केिेल्या समािास ‘सत्यशोधक समाि’ हे समपवक नाव योहिल्याम ळे समािास व्यापकपिा, 
सववसंग्राहकता, हवकास, हवचारस्वातंत्र्य, संशोधनस्वातंत्र्य इत्यादी अनेक ग िाचंी िोड हमळािी, तो संप्रदाय 
होऊ शकत नाही. सत्य व नीती याचंा महहमा फ ल्यानंी वाखाहििा व सारासार हवचारािा सवांत िास्त महत्व व 
हदिे. उदाहरिाथव : 
 

“खरी नीवत हािंी मानिाांिंा बाकीिें धमम। अधमम र्जयोवत म्हणे॥ 
सतयाविंयें िारी। मोक्ष केर भरी॥ भाि नमस्कारी िोवत म्हणे॥” 

 
सत्यशोधक सिाजाचा प्रचाि 
 
समािाची स्थापना केल्यावर प ढीि राहहिेिी सतरा वर् ेसमािाचा प्रसार करण्याचे कामी त्यानंी खचव केिी. 
प िे प्रातंातून म बंई, ठािे व बडोदे इत्यादी हठकािी दौरे काढून त्यानंी व्याख्याने हदिी व समािामाफव त गरीब 
हवद्या्यांना हवद्यावतेने देऊन हशक्षिप्रसाराचे कायव चािू ठेविे. एकेश्वरी पद्धतीचा मराठी िग्नहवधी व 
मंगिाष्टके तयार करून त्यानंी प्रथम स्वतः िग्नामंधून पौरोहहत्य करण्यास स रुवात केिी. याम ळे समािाचा 
प्रसार वाढिा. हवरोधही बळाविा. इ. स. १८७७ सािी प. वा. श्री. हवष्ट्ि शास्त्री हचपळूिकर यानंी िोहतबावंर व 
समािावरही ‘हनबंधमािे’च्या द्वारे प्रहतकार व्यक्त केिा  तथाहप ही चळवळ प ढे अहधक फोफाविी. 
िोहतरावानंी दहक्षिेचा दावा हायकोटापयंत िढवनू हवधीस्वातंत्र्य व पौरोहहत्याचे स्वातंत्र्य हसद्ध केिे. 
“स्थापाया अहधकार मी िटतसे, या बायकाचें सदा॥” अशी शपथ मंगिाष्टकाचे द्वारे वराकडून या वरीि 
िग्नहवधीत घेतिी िाते. “वृद्धा, पंग  सहाय द्या म िीम िा, हवद्या तशी हशकवा॥” असा समािाचा संदेश शवेटी 
व्यक्त केिा िातो. िग्नादी धमवहवधीत अनाठायी खचव न करता तो हशक्षिकायाथव करा असा उपदेश करिे 
समािाचे काम आहे. प ढे या समािाच्या तत्व वाचंी घटना करण्यात आिी. सत्यसंशोधन हे समािाचे शाश्वत 
ध्येय आहे व भोळाभाव नाहीसा करिे हे म ख्य कायव आहे. या समािाच्या आतापयंत सोळा धमवपहरर्दा भरल्या; 
पहहल्या व शवेटच्या पहरर्देतून प ढीि तत्व वानंा मान्यता देण्यात आिी : 
 
सत्यशोधक सिाजाची र्त्त्व े
 
१. ईश्वर एक असून तो सत्यस्वरूप आहे. सवव मन ष्ट्यप्रािी त्याची हप्रय िेकरे आहेत. 
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२. त्याची भक्ती करण्यास प्रत्येक मानवास पूिव अहधकार आहे. आईबापासं संत ष्ट करण्यास त्रयस्थाची व 
मध्यस्थाची गरि नाही. त्याचप्रमािे ईश्वर व भक्त याचं्यामध्ये दिािाची िरूरी नाही. 
३. मन ष्ट्य िातीने श्रेष्ठ ठरत नाही; तो ग िाने ठरतो. 
४. कोिताही गं्रथ सवांशी प्रमाि व ईश्वरप्रहित नाही. 
५. परमेश्वर सावयवरूपाने अवतार घेत नाही. 
 
इत्यादी हवचार व मते ब्राह्मधमांप्रमािेच आहेत व ती बीिरूप स्वरूपात फ ल्याचं्या हवचारात हवख रिी होती. 
फ ल्याचं्या इतर सवव हवचाराचें परीक्षि करता असे आढळते की, त्यानंा महाराष्ट्रातीि सामाहिक पहरस्स्थतीने, 
शतेकरी व कामकरी शकवा ि न्या शब्दातं सागंावयाचे िाल्यास ब्राह्मिेतर चळवळीस, िन्म द्यावा िागिा. ह्या 
वगाच्या सवांगीि उन्नतीचे व तत्कािीन पहरस्स्थतीचे हृद्गत त्याचं्या प स्तकातूंन व्यक्त िािे आहे. 
त कारामापं्रमािे त्याचें खंडि िोरदार असे. फ ल्यानंा ह्या भमूीत प ढे सहद्वचाराचें पीक याव े म्हिून िमीन 
नागंरावी िागिी. ब्राह्मिी धमा हवरुद्ध समतेच्या हवचाराचंा फाळ त्याचं्या हवचारसमूहातूंन हफरहविा िात 
असिेिा प्रथम निरेस येतो. 
 
‘सावतजरनक सत्यधित’ 
 
आतापयंत हवहवध प स्तके, संवाद, प्रश्नोत्तरे याचं्याद्वारे व्यक्त केिेल्या मताचें संकिन ‘सावविहनक सत्यधमव’ 
या शवेटच्या प स्तकात फ ल्यानंी केिे आहे व ‘सवव िोकाचं्या हहतासाठी’ आय ष्ट्याच्या शवेटी हे प स्तक 
अधांगवायूच्या आिाराने उिवा हात गेिा तरी डाव्या हाताने हिहून प रे केिे. सत्यशोधक समािाचा ‘सत्यधमव’ 
स्पष्ट केिा. फ ल्यानंा िोकावंर स्वतःचे हवचार िादावयाचे नव्हते, समािाचे ते संस्थापक होते; तरी ग रू म्हिनू 
नव्हते. तथाहप त्याचंी सेवा व उपकारकायव पाहून त्याचं्या अन यायानंी त्यानंा ११ मे १८८८ रोिी म ंबईस 
‘महात्मा’ पदवी आदरपूववक समपवि केिी. स्त तीने ते भाळिे नाहीत शकवा शनदेने खचिे नाहीत. “…व्यंगे 
हदसून येतीि त्याहवर्यी क्षमा करून ग ििेशाचा स्वीकार करावा.” अशी त्याचंी हवनंती होती. फ िे ब द्धीवादाचे 
प रस्कते व हवचारआचार स्वातंत्र्याचे भोक्ते होते. तरी ते प्राथवनाशीि व अंतःकरिातून ईश्वरीपे्रमाने व स्फूतीने 
ओथंबिेिे असत. म्हिून िीवनात त्यानंा महाकाये प्रथम प्रत्यक्षतः करता आिी. फ िेवादािा ‘एकेश्वरी 
समािवाद’ म्हिता येईि. त्याचं्या सत्यधमाच्या प्रहतपादनाचा इत्यथव, प ढीि त्याचं्याच शब्दातं कळू शकतो : 
 

“र्जयािंा मुळमुद्दा सिांिंा वनमीक। सतय आहे एक नसे िुिा॥” 
“आपसुखासाठी तयानें केलें  सिम। बाहू नको गि ंपूिमध्ये॥” 
“स्त्री पुरुषाांमध्ये वनिड नसािी। गुणें आिरािंी सिकंाळ॥” 

 
‘बोिे तैसा चािे’ ह्या त कारामाचं्या उक्तीचा मूर्थतमंत साक्षात्कार त्याचं्या सवव चहरत्रात होतो. इ. स. १८८५ 
सािी ग ढीपाडव्यास सत्यशोधक समािाच्या िेंड्याची हमरविूक काढण्यात आिी. त्यावळेी न्यायमूती रानडेही 
सामीि िािे व नंतर त्यानीही व्याख्यान हदिे. 
 
सत्यवर्तन 
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धमवमागात मूर्थतपूिा म ख्यतः भोळाभाव हनमाि करू शकते. मरू्थतपूिेम ळे महंदर संस्था हनमाि होते. 
मंहदरसंस्थेम ळे साहहिकच उपाध्याय व प रोहहत ससं्था हनमावी िागते. मरू्थतपूिेचा त्याग केल्याहशवाय 
मूिगामी धमवश द्धी होऊ शकत नाही; त्याम ळे भोळाभाव व ग िामहगरी नष्ट होत नाही. “धातू-दगडाच्या मूतीस 
हनर्थमकाच्या ऐविी मान देत नसल्यास त्यास सत्यवतवन करिारे म्हिावते.” असा स्पष्ट इर्ारा फ ल्यानंी हदिा 
आहे. मरू्थतपूिा सोडल्याहशवाय प रोहहत ससं्था नष्ट होिार नाही. एकपत्नीव्रताचा प रस्कार, अमिी व मादक 
पदाथांचा हनरे्ध, उद्यम स्वातंत्र्याचा प रस्कार, नहशबवादाचा हनरे्ध इत्यादी अनेक हवधायक चळवळींना 
साह्यभतू होिाऱया तत्व वाचंा फ ल्याचं्या िीवनात व त्याचं्या संभार्िय क्त वाड्यात समावशे िािा आहे. 
राममोहन व केशवचदं्र सेन ह्याचं्या चहरत्राशंी व हवचाराबंरोबर फ ल्याचें अनेक हवचार ि ळते आहेत व त्याचंा 
‘सावविहनक सत्यधमव’ व ‘ब्राह्मधमव’ तत्व वतः दोन नाहीत. सत्य व ब्रह्म दोन असू शकत नाहीत. फक्त 
पहरस्स्थतीने हभन्न इहतहास तयार केिे. िोहतरावानंी मानवधमव व मानवतावाद याचंा प रस्कार करून त्यासाठी 
प्रत्यक्ष सामाहिक िढा चािू केिा व ‘हशक्षि’ हा एकमेव उपाय साहंगतिा. 
 
रशकवण व शेवट 
 
इ. स. १८९० सािी प न्हा िोहतरावाचंा आिार बळावत चाििा. शवेट िवळ येत चाििा होता याची त्यानंा 
िािीव होती. देह थकत होता तरी त्याचं्या आत्म्याची ज्योत आनंदीच होती. िन्मास येऊन करावयाचे ते सवव 
कायव केिे व आपल्या मागे हे सत्कायव चािहविारी मडंळी आहेत म्हिनू त्यानंा आनंद होत होता. त्याचें 
खािगी, वैयस्क्तक व कौट ंहबक िीवन समािसेवतेच हविीन िािे होते. त्यािा हनराळे अस्स्तत्वच उरिे 
नव्हते. पत्नी साहवत्रीबाई व अनाथ बािकाश्रमातून िहानाचा मोठा िािेिा दत्तकप त्र यशवतंराव यानंी 
िोहतरावाचंी फार सेवा केिी. त्याम ळे त्यानंा परम संतोर् होत असे. ‘अनेक संकटे आिी तरी सत्यप्रसाराचे 
कायव सोडून नका’ असा धीराचा संदेश, शवेटी िवळ िमिेल्या अन यायानंा व हमत्रानंा त्यानंी हदिा व हचत्त 
परमेश्वराच्या प्राथवनेत मग्न ठेविे. ता. २७ नोव्हेंबर १८९०, ग रुवार रोिी रात्रीचे दोन वािून वीस हमहनटानंी ह्या 
सत्यशोधक प रुर्ोत्तमाने मत्यव देह ठेविा व तत्पूवी शाश्वत हवचाराचंा अमोि ठेवा मागे ठेविा. आपि सवांना, 
हवशरे्तः त्याचें अन यायी म्हिहविाऱयानंा, ह्या बोधामतृाप्रमािे वतवण्याची ब द्धी व शक्ती प्राप्त होवो, तरच 
िोहतरावाचंा ियियकार होईि व िोहतरावाचं्या चहरत्राचे साथवक होईि. आतापयंत फ ल्याचं्या 
हवचारचहरत्राचे संकिन आपि केिे. (१) ब्राह्मिेतर, दहित हस्त्रया व अस्पृश्य म्हिून माहनल्या गेिेल्या वगांची 
बािू त्यानंी ‘सावविहनक सत्यधमव.’ प स्तकातही प न्हा आवशेाने माडंिी आहे. हे कायव त्याचं्या निरेआड 
आमरि होऊ शकिे नाही. (२) एकेश्वरी धमवहवचार त्याचं्या प स्तकातूंन आढळतात व शवेटी त्याचंा हवकास व 
पहरपोर् ‘सावविहनक सत्यधमव’ प स्तकात िािेिा आढळतो. 
 
त्याचं्या हवचार-संग्रामाचे हे दोन म ख्यतः स्पष्ट हदसिारे प्रवाह आहेत. पहहल्या हवचारसंग्रामाचे अहधष्ठान द सऱया 
हवचार-प्रवाहावरच आधारिेिे आहे. त्याचंी प ढीि हशकवि सवांनी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करिे हीच 
त्याचंी खरी स्मतृी व खरे स्मारक होय. आता म ख्यतः हेच त्याचें हबकट व हवधायक कायव इतःपर सवांप ढे ठेविे 
य क्त होईि. प ढीि त्याचें प्रब द्ध व हवकहसत हवचार म्हििे त्याचं्या चहरत्राचा स विवकळस होय. 
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६. 

सत्यशोधक समाजाचे व्यापक ध्येय व कायण 

म. िोहतबा फ िे यानंी त्याचं्या कळकळीच्या हमत्राचं्या साह्याने ता. २४ सप्टेंबर, सन १८७३ सािी सत्यशोधक 
समािाची संस्थापना केिी. म. फ िे याचं्याही अगोदर सत्यसशंोधन चािू होते व त्याच्यानंतरही 
सत्यसंशोधनाची गरि ही राहािारच; कारि सत्याच्या प्रकाशाकडे, अज्ञानातून हनघून नेहमीच यावयाचे 
असते. ‘असतो मा. सद्गमय’ ही शाश्वत प्राथवना आहे. सत्य कोित्याही काळात प्रकाहशत िािे पाहहिे. 
सत्याची गरि नेहमीच असते. 
 
अज्ञ समािािा धार्थमक ग िामहगरीची िािीव करून देऊन त्यास हवदे्यच्याद्वारे मानवी अहधकार समिावनू 
सागंिे व हमळवनू देिे या सत्कायाहप्रत्यथव म. िोहतराव याचें िीवन होते व सत्यशोधक समाि या कायासाठी 
साहहिकच हनघािा. ह्या समािाचा सन १८७७ सािचा हरपोटव पाहहल्यास असे आढळते की, हा समाि 
हवद्याप्रसाराथव हवद्या्यांना बहक्षसे, हवद्यावतेने इत्यादी साह्य देत असे. डेक्कन मराठा असोहसएशन, प िे ही संस्था 
हे काम १८८५ सािानंतर करू िागिी. प िे येथे बोहडंग काढाव ेअसाही या मंडळींचा उदे्दश होता. संस्थापक 
हपढीच्या हातून सववच कायव पार पडत नसते. म. फ िे याचं्या पश्चात सत्यशोधक समािाचे कायांस प ष्ट्कळानंी 
चािना आििी. तथाहप सत्यशोधक समाि अद्याप संस्थारूप िािा नाही. ही एक चळवळ आहे. 
 
सत्यशोधक परिषद 
 
इ. स. १९१० सािी सत्यशोधक पहरर्द स्थापन िािी व प ढे या पहरर्देची फक्त सोळा अहखि भारतीय 
अहधवशेने भरिी. सत्यशोधक समािाची तत्व व े हनहश्चत करण्यात आिी तरी रािकीय कामाचं्याकडेच 
बह तेकाचंा ओढा असल्याने सत्यशोधक समािाचे कायव व्हाव ेतसे िािेिे नाही. राममोहन, दयानंद इत्यादी 
स धारकानंा हवद्वान, त्यागी व कत्या मंडळींची परंपरा िाभिी. तशी महाराष्ट्र सत्यशोधक समािािा िाभिी 
नाही. आता स्वातंत्र्य हमळािे आहे व रािकारिात सवांनीच भाऊगदी करण्याचे प्रयोिन उरिे नाही. 
हनवडि का व सत्ता आहि िाहहराती स्वरूपाची कीती याचंा मोहन आवरून, सामाहिक स धारिाचं्या कायांकडे 
कळकळीच्या कायवकत्यांनी वळिे पाहहिे. हशक्षि स्वस्त स्वरूपात कसे वाढेि व सवांना हमळेि, याबद्दि 
सहक्रय हवचार केिा पाहहिे. 
 
श्री. िहषी रवठ्ठि िािजी कशदे 
 
या दृष्टीने कमववीर हवठ्ठि रामिी शशदे याचें चहरत्र व कायव आि िनतेिा फार आदशव आहे. हमशनरी िीवनाचा 
शहदी नम ना म्हिनू कमववीर शशदे-चहरत्र अत्यंत स्फूर्थतप्रद आहे. कमववीर भाऊराव पाटीि, कमववीर बाब राव 
िगताप ह्याचंीही चहरते्र व कायव सवांना समक्ष हदसत आहेत. कायांस वाहहिेिे समािसेवक हमशनरी शकवा 
हभक्षूभाव िरूर आहेत. 
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शुद्ध सत्य व रनितळ गांगा 
 
नदीच्या पाण्यािा महापूर आिा म्हििे नदीचे पािी गढूळ व भयप्रद वाटते. त्याप्रमािे मराठी प्रातंातून 
सत्यशोधक चळवळीिा एक प्रकारे पूर येऊन गेिा. आता हा पूर ओसरिा आहे. नदीच्या स्वच्छ व छान 
पाण्याचे ध्येय सवांनाच उपिब्ध आहे. सत्यशोधक समाि हा मानवतावाद आहे. तो सवव मानवासंाठी आहे. ही 
चळवळ प्रातंीय व िातीय वाटते, पि भोवतािच्या सामाहिक वातावरिाच्या व पहरस्स्थतीच्या ठेविीचा हा दोर् 
आहे. िसिशी समािात एकहिनशी अवस्था येत िाईि तसतशी ही अहनष्ट घडि नाहीशी होईि. सत्यशोधक 
चळवळ फक्त धार्थमक चळवळ नाही. म. फ िे व त्याचंा सत्यशोधक समाि ‘एकेश्वरवादी’ होता. हे खरे ब्राह्मो 
समाि व सत्यशोधक समाि तत्व वतः दोन नाहीत, फक्त प्रातं व इहतहास दोन िािे. तथाहप सत्यशोधक 
समािाने िास्ती व्यापक नाव धारि केल्याम ळे, त्यास व्यापकता अहधक येते. प्राथवना शकवा ब्राह्मो समािाप्रमािे 
तो फक्त ‘भस्क्तवादी’ नाही. त्याचे स्वरूप अहधकाहधकपिे सामाहिक आहे. समािक्रातंी तो करू शकतो. 
रािकारि, अथवकारि व हशक्षि इत्यादी सवव िीवनाची हवहवध के्षते्र व त्यातीि हवचार याचंा सत्यशोधक 
समािात समावशे होतो. सत्यशोधक समािाचे धमास ‘सावविहनक सत्यधमव’ हे नाव आहे. हा सत्यधमव फक्त 
धार्थमक हवचारापं रताच नाही. रािकारि, आर्थथक समानता व नव ेनव ेहवचार याचंा समावशे सत्यधमांत होतो. 
सत्यशोधक समािािा, ठराहवक ग रू अवतार शकवा एकच पैगंबर, एकच हिस्तदेव शकवा ‘मध्यस्थ’ नाही. 
शब्दप्रामाण्य नाही. एकच ठराहवक धमवगं्रथ शकवा ठराहवक बायबि शकवा एकच क राि नाही. एकच कोितेही 
प स्तक त्यािा सववप्रमाि नाही. त्याच्या शोधािा बाध व अहनष्ट बंधन नाही. येथे हवचारस्वातंत्र्य व 
व्यस्क्तस्वातंत्र्य आहे. संप्रदाय नाही. ठराहवक ग रुमंत्र नाही शकवा वारकरी पंथासारखी माळ, ब क्का इत्यादी 
बाह्य हचन्हे नाहीत, सत्यशोधक समाि म्हििे िात नाही. सत्यशोधक समाि म्हििे वगेळा धमव नाही. सवव धमव 
त्याचे आहेत. सत्य सववत्र असते. सत्य सववव्यापी आहे. धमवभोळेपि िोडिे व सोडावयास िाविे, हे त्याचे कायव 
आहे. धमवभोळेपिाच्या हवरुद्ध तो आहे. सत्य, समता व स्वातंत्र्य ही त्याची त्रयी आहे. ‘ब हद्धवाद’ हा त्याचा प्राि 
आहे. हचहकत्सा, मीमासंा, टीका आहि बौहद्धक हववरि करिे हे त्याचे कायव आहे. तो हवज्ञानाच्या शकवा हवहवध 
आध हनक शास्त्राचं्या हवरुद्ध नाही. 
 
परमेश्वर सत्य आहे. त्याचा शोध करिारा तो सत्यशोधक असा मूिाथव आहे, हे खरे. सत्याकडे िाण्यास 
मध्यस्थ-दिाि-नको हे त्याचे प्रधान तत्व व आहे. मािसाची योग्यता िन्मिातीवरून नाही, ती ग िकमावर 
आहे. ग िामं ळे मािसाची योग्यता वाढते. तो थोरवीस चढतो. समािात ग िोत्कर्व िािा पाहहिे. ग िानंा 
प्राधान्य हमळाल्यास, ग िाचें चीि िाल्यास मािूस प्रगत होत िातो. मानवी उत्कर्व िवळ येतो. ग ि व ग िाचंी 
मािसे सववत्र असतात. अमूक एकाच िातीची मािसे सववथा वाईट शकवा सववथा चागंिी व हनदोर् असे 
व्यवहारात म्हिता यावयाचे नाही. म्हिनू सत्यशोधक समाि िाहतविवभेदाहवरुद्ध आहे. उद्यमस्वातंत्र्य त्यास 
मान्य आहे व कोिताही धंदा व व्यवसाय आहि िात अपहवत्र नाही. श्रेष्ठ-कहनष्ठ उच्च-नीच भाव नाही. 
 
परमेश्वर हनराकार व सत्यस्वरूप आहे, म्हिून त्यास ठराहवक मूती, अवयव शकवा आकार नाही. परमेश्वर 
अमूतव व अदृश्य असल्याने हकत्येक सोईसाठी त्याची मतूी करून, त्या मूतीच्या ठायी परमेश्वरी ग ि व शक्ती 
कल्पून, त्या मूतींची परब्रह्म म्हिून पूिा व भक्ती करतात. ‘हवठ्ठि हे परब्रह्म आहे’ असे त कोबाही म्हित. 
तथाहप क्ष द्र दैवते वतेाळे-फेताळे, शेंदरी दैवते, मासंभक्षक देव व ित्राचार याचंा त कोबानंी हनरे्ध केिा आहे व 
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एकोपासनेची वाढ केिी आहे. मूतीम ळे प रोहहत संस्था हनमावी िागते व प रोहहत स्वतःचे उदरभरिाथव नाना 
उपाय अविंबनू भक्तीचे हवडंबन करतात. मूर्थतपूिेम ळे दिािी वाढते व धमव, देव आहि भक्ती याचंा धंदा होतो. 
 
िध्यस्थ नको 
 
ही दिािी व हा बािार नको म्हिून सत्यशोधक समाि मरू्थतपूिा व तत्सम महंदरसंस्था मानीत नाही. 
मूर्थतपूिाप्रवृत्ती कमी करिे, नष्ट करिे हे समािाचे कायव आहे. मध्यस्थ नको म्हििे स्वाविंबन पाहहिे, 
सहकायव पाहहिे. ‘मध्यस्थ नको’ हा संदेश फक्त धमवकायाप रता शकवा धार्थमक के्षत्राप रता नाही. रािकारि, 
अथवकारि, समािकारि, हशक्षि इत्यादी के्षत्रातंही दिािी नको. स्वाविंबन पाहहिे. भोळा-भाव नको, असा 
समािाचा पहवत्रा आहे. भाडंवि व नफा याचं्या दरम्यानही दिाि नको. सहकायाने संपत्तीचा हवहनयोग, वापर 
व िाभ सवांना िािा पाहहिे. 
 
सवत पिवशां दुुःखां ! 
 
सत्यशोधक समाि एकेश्वरी आहे. भागवत धमव हाच त्याचा प्राि आहे. परंत  मध्यस्थ ईश्वर शकवा ग रू याचं्यावर 
सववस्वी अविंबून राहून मानवाची खरी उन्नती होत नाही. मन ष्ट्य स्वतःच्या बळावर नराचा नारायि होऊ शकतो 
(उद्धरे दात्मनात्यानम्). स्वतःचा उद्धार आत्मपरीक्षिाने मानवाने केिा पाहहिे. हा सत्यशोधक समािाचा 
सदेंश आहे. कल्पनावादी हवचारसरिी, परिोक वाद, दैववाद, नशीबवाद व हताशवृत्ती समािास अमान्य 
आहे. कतवव्याथव िगडा देण्याची हौस तो वाढहवतो. समाि आशावादी आहे. पराविंबन व हनस्ष्ट्क्रय हनवृत्ती 
सत्यशोधक समािास अमान्य आहे. तो ज्ञानाचा-ब्रह्मज्ञानाचा भोक्ता आहे. पि ब वाशाही त्यास अमान्य आहे. 
प रोहहतशाही व ब वाबािी हा रोग आहे. हा रोग खऱया धमािाही ग्रासतो. 
 
‘रनिीश्विवाद’ 
 
सत्यशोधक समाि मूर्थतपूिा व भोळाभाव टाकून श द्ध एकेश्वरवाद अविंहबतो हे मागे हनवहेदिे आहेच. तथाहप 
प्रामाहिक हनरीश्वरवाद्यानंा सत्यशोधक समािात स्थान आहेच. ब द्ध हा आद्य सत्यशोधक व बह िनसमािवादी 
नेता होऊन गेिा. ब द्धधमव हा आद्य सत्यशोधक धमवच आहे. मन ष्ट्यास ब द्धी ही अमोि देिगी आहे व या देिगीचा 
वापर करिे मन ष्ट्याचे कतवव्य आहे. ब द्धी हनहद्रस्त ठेविे हा मािूसधमव नाही. प्रत्येक मािसू हा खरोखर 
ब हद्धवादी ब द्ध व्हावयास हवा. 
 
चावाक, ब द्ध, महावीर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, त काराम इत्यादी तत्सम महान संत त्या त्या काळातीि सत्यशोधक 
िािे. राममोहन, केशवचंद सेन, देवेंद्र, रवींद्र, िोहतबा फ िे, आगरकर, रानडे-भाडंारकर, हवठ्ठि रामिी 
शशदे, दयानंद इत्यादी आध हनक काळातीि सत्यशोधक िािे. सत्यशोधक एकाच देशात होतात असे नाही. 
सववस्थळी व काळी सत्यशोधक होतात. देशकाि व वतवमान याचंी मयादा त्यानंा नाही. मोठ्या प रुर्ानंा 
सत्यशोधक समाि अवतार, हवभतूी शकवा देव मानीत नाही. त्या त्या काळातीि असामान्य थोर प रुर् म्हिून या 
सवव सत्यशोधकानंा व संतानंा सत्यशोधक समाि समान मान देतो. प ढेही सत्यशोधन व्हावयाचे आहे. ज्ञान 
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अपार आहे. सत्य अनंत आहे. सत्यामध्ये हवज्ञानही येते. भावी काळात सत्यशोधक होतीिच व सत्यात भरही 
पडेि. 
 
सत्यशोधक रवद्याथी सांघ 
 
या नावाने हठकहठकािी काही अल्प कायव चाििेिे आढळते. या कामास भक्कम घटना व हनहश्चत धोरि प्राप्त 
िािे पाहहिे. िोहतबा फ िे मरेपयंत ‘हवद्याथी’ होते. वाचन, संवाद, अभ्यास, चचा, शोधन त्याचें चािूच होते, 
त्याचं्यापरीने त्यानंी प स्तके हिहहिी आहेत. तेवढेच वाङ्मय म्हििे सत्यशोधक समािाचे अहखि हवचार 
नाहीत. संस्थापकाचं्या कायात व हवचारात प ढीि हपढीने भर घातिी पाहहिे. अभ्यास मंडळ, पहरर्दा यातूंन 
अभ्यास व हचहकत्सा वाढेि पि बौहद्धक अभ्यासािा आर्. एस्. एस्. (R. S. S.) प्रमािे शारीहरक कवाईत व 
हशस्तीचे प्राथहमक नागरी सैहनकी हशक्षि याचंी िोड हमळाल्यास सत्यशोधक हवद्याथी संघ वाढत राहीि. 
कायात दोर् असिे, कोित्याही पक्षात मतमताचंा व्यस्क्तवैहचत्र्याम ळे गिबिा असिा, ताहत्व वक व आर्थथक 
स्वाथी मतभेद असिे तरी संस्थेचा हेतू व चळवळीचा उदे्दश पाहून हतचे मूल्यमापन कराव ेिागते. िो सत्य 
शोधेि तोच फक्त सत्यशोधक. येथे िाती-धमांचे काम नाही. 
 
बहुजनसिाजाची वर्तिानपते्र 
 
सत्यशोधक समािाचा प रस्कार करिारी अनेक हनयतकाहिके व वतवमानपते्र आिवर हनघािी. परंत  ‘दीनबधूं’ 
(१८७७) हे पहहिे वृत्तपते्र होते. या पत्राचे नावावरून गहरबाचंा कैवार घ्यावयाचा होता असा स्पष्ट उदे्दश कळून 
येतो. ‘दीनबधूं’ हे परमेश्वराचेही नाव आहे शकवा परमेश्वराचा तो ग ि आहे. 
 
सत्यशोधक समािाचा प्रसार ‘दीनबंधू’ प्रमािे प ढे ‘हवियी मराठा’, ‘दीनहमत्र’, ‘िागृहत’, ‘राष्ट्रवीर’ इत्यादी 
अनेक पत्रानंी केिा. ‘तमाशा’ हा प्रचारप्रकार श्री. शाहूमहारािाचें काळात व नंतरचा िास्ती गाििा. पि हा 
प्रकार प्रगत िािा नाही. कािातंराने हे प्रभावी साधन पूिव मागे पडिे. सत्यशोधक समािाचा प्रसार 
वतवमानपत्रानंी अहधकाहधक केिा. काही प स्तकेही यािा साहाय्यभतू िािी. म. िोहतरावकृत ‘ग िामहगरी’ या 
प स्तकाच्या पाच सहा आवृत्व या हनघाल्या. ‘क िकिी िीिामतृ’, ‘शटेिी प्रताप’ इत्यादी प स्तकाचंी नाव ेनमूद 
करण्यासारखी आहेत. वाङ्मयाची िोड समािास हमळािी पाहहिे. हवद्वते्तची िोड भेटल्याहशवाय हे व्हावयाचे 
नाही आहि चागंल्या वाङ्मयाहशवाय सत्यशोधक समाि प्रगत व्हावयाचा नाही. श्रषे्ठ हवचाराचंी संपत्ती वाढिी 
पाहहिे. हनहश्चत दृष्टी कायम िािी पाहहिे व ती रुळिी पाहहिे. 
 
सत्यशोधक चळवळ व ब्राह्मिेतर पक्ष याचंा संयोग ि ळिा होता तरी सत्यशोधक समाि म्हििे केवळ 
ब्राह्मिेतर पक्ष शकवा चळवळ नव्हे. प ढे ब्राह्यिेतर पक्ष त्याचें काम संपल्यावर म्हिा शकवा स्वतंत्र पक्ष म्हिनू 
चािहवण्यािोगे पात्र व्यस्क्तत्व व व नेतेपिा उरिा नाही म्हिा, तो पक्ष काँग्रसमध्ये सामीि िािा  तरी 
‘राष्ट््वीर’, ‘िागहृत’, ‘दीनहमत्र’ इत्यादी पत्र चाि च राहहिी व आि चािूच आहेत.(त्यातीि ‘िागहृत’, 
‘सारथी’, ‘हशवनेर’ इत्यादी नवी पते्र हनघािी आहेत.) सागंण्याचा उदे्दश एवढाच की, बह िन समािाची पते्र 
आपिे ध्येय तेवत ठेवीत आहेत व आपापल्या शक्तीन सार ती चाििी आहेत. बह िनवादी म्हिूनच ती 
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ओळखिी िातात. चळवळ हिवतं आहे, याची साक्ष ही पते्र आहेत. म्हिून याचें संपादक कमववीर आहेत. कमव 
त्यानंी टाकिे नाही. कतवव्याच्या ज्योतीत ही पते्र भर घािीत आहेत. ब्राह्मिेतर पक्षानंतर ‘बह िन समािवादी’, 
‘शतेकरी कामकरी पक्ष’ अशा आवृत्व या हनघाल्या. तथाहप बेहदिी आहि हबनहहशबेीपिा, हशस्तीचा अभाव, 
पक्षपे्रमाचा अभाव इत्यादी कारिाने वरीि पक्ष संघहटत िािे नाहीत. श.े का. प.मधीि बरेच िोक काँगे्रसमध्ये 
गेिे तरी बह िनसमािाची पते्र चािूच आहेत. तत्व व ेबरखास्त होत नाहीत, सत्यशोधक समाि शाश्वत आहे. तो 
उत्तरोत्तर स्पष्टतम होत िाईि. अन यायानंी तो सोडिा म्हिून तत्व व,े समािधमव आहि दृहष्टकोि नष्ट होत नाही. 
म्हिून याप ढेही सत्यशोधक समािाच्या नव्या ताहत्व वक भहूमकेवरून पते्र व संस्था चािहवल्या िाव्यात  
रािकारि अस्स्थर असते म्हिून पक्ष हनघतात  मोडतात  प न्हा हनघतात. पि सत्यशोधक समाि प्रत्येक 
हपढीचा आहे. प्रत्येक काळाचा आहे. सत्य मोडिार नाही. पात्र व स ज्ञ अन यायी हमळताच त्यास व्यवहारात 
योग्य आकार येतोच. याप ढे चागंल्या हवधायक मागाने सत्यशोधक चळवळ वाढहवण्याचा प्रयत्न िरूर आहे. 
सत्यशोधक समाि कोित्याच पक्षािा नसतो, म्हििे तो पक्षपाती नसतो. या दृष्टीने व नव्या आहि प्रगत 
भहूमकेवरून बह िनसमािातीि हनयतकाहिके चािहविी िातीि तर पूवीच्या अहभनंदनीय इहतहासात अहधक 
चागंिी भर पडेि. नव्या सत्यशोधक िेखकानंीही नवी दृष्टी आत्मसात केिी पाहहिे. प्रातंीयतेचे आहि 
िातीयतेचे हदवस आि गेिे. हवचारानंा िातीय पाया शकवा मूल्य देता उपयोगी नाही. तरच िातीयता िाईि 
व खरे सत्यशोधक हवचार व आधार हनमाि होतीि. 
 
सािाांश 
 
या िेखात सत्यशोधक समािाचे ध्येय, धोरि व कायव याचंा प्राथहमक परामर्व घेतिा आहे. हल्ली 
सापं्रदाहयकपिे ‘ब्राह्म समाि’, ‘प्राथवना समाि’ व ‘आयव समाि’ही वाढत नाहीत. वाढिे नाहीत. त्याचं्या िास्त 
स पात्र अन यायानंा देखीि त्याचं्या भहवतव्याची काळिी वाटते. मग सत्यशोधक समािाची वाट काय? परंत  
सत्यशोधक समाि ही संस्थाही िािी नाही. फंड, शाखा, उपशाखा, कचेरी इत्यादी रेखीव, िरूर व आवश्यक 
ती प्रचार साधने त्याच्यािवळ नाहीत. ही एक चळवळ आहे. िनतेची चळवळ म्हिून ही ओळखिी गेिी व हा 
अंक र अद्याप कायम आहे. सत्यशोधक म्हिनू वगेळा धमव, िात शकवा स्वतंत्र समाि येथे हनमाि िािा नाही. हे 
एकापरी बरे िािे. कारि आिखी एक िात म्हिनू पूवीच्या िाहतभेदात भरच िािी असती. किकत्व याकडे 
ब्राह्मो समािाचे असेच िािे. प्राथवना समाि महाराष्ट्रात फारसा वाढिा नाही. 
 
सत्यशोधक चळवळ आहे, सत्यशोधक ही दृष्टी आहे, सत्यशोधक ही हवचारपद्धती आहे; एक तत्व वज्ञान आहे. 
आयव समािाप्रमािे तो प्रमािवादी व गं्रथबद्ध नाही. त्यािा अमयाद दृष्टी आहे. आक ं हचतता नाही. तो आरसा 
आहे. सत्यशोधक धमव हे एक दशवन आहे. माक्स्व इत्यादी सत्यशोधक व त्याचें संशोधन त्यास वावडे नाही. मात्र 
तो कोिाचा अधंान यायी नाही. माक्स्विा तो पैगबंर मानिार माक्स्वमधिा सत्याशं, ग्राह्याशं व सारासार हवचारच 
त्याचा आहे. तो व्यस्क्तपूिक नाही. बौहद्धक ग िामहगरी त्यास संपूिव अमान्य आहे. त्यास संस्थापकांनी व्यापक 
नामाहभधान हदिे आहे. त्याचे नावच त्याचे कायव, धोरि व ध्येय प्रकाहशत करते. प रेसा बोध देते. म्हिून 
सत्यशोधक समािास भहवतव्य आहे. हवद्याथी, संशोधक, हचहकत्सक, मीमासंक व ब हद्धवादी अन यायी त्यास 
िाभोत. कारि ‘ब हद्धवाद’ हा सत्यशोधक समािाचा किा आहे. हपळविूक व ि बाडिूक या धमवव्यवहार आहि 
सववप्रकारच्या प्रपंचातून नष्ट िाल्या पाहहिेत. मानवास, त्याचे स्वातंत्र्य अन भहवता आिे पाहहिे. त्यास 
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अन्नवस्त्राच्छादनादी िीवनसाधने हमळािी पाहहिेत. मन ष्ट्य म्हिून त्याचे मानव्य हवकहसत िािे पाहहिे. खरी 
िोकशाही त्यास अन भहवण्यास हमळािी पाहहिे. असे िोकशाहीस पूरक तत्व वज्ञान व दृष्टी सत्यशोध धमव 
हशकहवतो. आध्यास्त्मक व भौहतक आहि ऐहहक स खाची वृद्धी होण्यास सत्यशोधक समािाचा हवचारप्रवाह 
साहाय्यक आहे. ‘अवघा संसार स खाचा’ करण्यास तो कारिीभतू होिार आहे. स्वाविंबन, स्वातंत्र्य, समता व 
सत्य याचंी वाढ सत्यशोधक समाितत्व व ेकरू शकतात. ही तत्व व ेम्हििे ‘प्रकाश’ आहे; ज्ञान आहे. नव्या हपढीने 
याचा अभ्यास िरूर करावा. म्हिून त्याचे व्यापक व सापं्रदायातीत स्वरूप येथे माडंिे आहे. म. फ िे हे 
मागवदशवक आहेतच. पि त्याचं्यासारखे अनेक फ िे याप ढे हनमाि होवोत. त्याचंी िनसमािास िरूरी आहे 
आहि अशा स वाहसक फ िाचंा एक प ष्ट्पहार तयार होवो. प ष्ट्पमाहिका बनो. एकाचे हे काम नव्हे. अनेक त्यागी 
कमववीराचं्या आह त्या सत्ययज्ञासाठी िागतात. म्हििे सत्यशोधक समािाचा तारा अहधक प्रकाहशत व 
मागवदशवक होईि. हवरोधकानंा आहि शनदकानंाही तो प्रकाश देईि. कारि तो स्वयपं्रकाहशत आहे. पहरस्स्थतीचे 
व वादाचे ढग बािूस िात चाििे आहेत. नव्या काळात त्याचे नवदशवन घेतिे पाहहिे. 
 
आिेप खांडण 
 
आता रािकीय स्वातंत्र्य आिे व पूवीचा सववच मामिा बदििा आहे. नव्या काळात सत्यशोधक समािावरीि 
आके्षप व गैरसमि दूर होत आहेत, त्याप्रमािे म. िोहतबा फ िे याचं्या चहरत्रावरीि आके्षपही नाहीसे होत 
आहेत. हशवािी, एकनाथ, त काराम याचं्या चहरत्राप्रमािे फ िे चहरत्रही मराठी िनतेचे, आबािवृद्धापयंत 
आवडते होत आहे व फ िेचहरत्रास एकप्रकारचा शास्त्रीय व रेखीव आकार येत आहे. 
 
म. फ िे हिस्ती होते असा एक आके्षप. मागे हटळक-हचपळूिकर पक्षाने व पंथीयानंी आििा होता व तो फोि 
ठरिा  द सरा आके्षप, ‘फ िे िोहतराव हे ब्राह्मिदे्वष्टे होते’ असा केिा िात असे. पि हा आके्षप हल्ली प ढारिेिे 
व प रोगामी हवद्वान व पहंडतच खोडून काढीत आहेत. श्री. प्रल्हादराव अते्र यानंी म. फ िे बोिपट तयार 
करण्यात स यश हमळहविे आहे. श्री. अते्रमहाशय अहभनंदनास पात्र आहेत. िोकहहतवादी गोपाळराव देशम ख 
याचं्या ‘शतपत्रा’बरोबर त िना केल्यास म. िोहतरावाचंा ब्राह्मिहवरोध त्या मानाने फारच कमी भरतो. 
िोकहहतवादीच िास्त हतखट, बोचक, फटकळ व स्पष्ट आहेत. म. फ ल्याचं्या मानाने तेच िास्ती हवध्वसंक 
िािे. त्याचं्या ब्राह्मिशनदेच्या ओळी अहधक आहेत. हतसरा आरोप, म. फ िे यानंा रािकीय स्वातंत्र्याची 
िािीव नव्हती. ते राज्यकत्यांची बािू घेिारे होते. हा आरोप देखीि ब हद्धवादास न पटिारा ठरतो. म. फ िे 
ह्यानंी समाि व धमवस धारिेिा मूिभतू म्हिून िास्ती मूल्य हदिेिे आहे. हटळक, आगरकर, वास देव बळवतं 
फडके, गोवडें इत्यादी देशभक्तानंा त्यानंी साह्य महत्व वाचे वळेी हदिे आहे. 
 
म. फ िे, त्याचं्या अन यायानंी, धार्थमक व सामाहिक प्रश्नाचंी तीव्रता कमी होत गेल्यावर म. गाधंी याचं्या शहदी 
स्वातंत्र्याच्या िढ्यात फार िोरदार भाग घेतिा होता. कमववीर शशदे, केशवराव िेधे, नाना पाटीि, िवळकर 
इत्यादी मोठमोठ्या सत्यशोधक प ढाऱयापंासून ते िहानसहान कायवकत्यांपयंत हिारोंनी या िढ्यात प्रत्यक्ष 
भाग घेतिा होता व त्यानंी अहधक अंशानंी ब्राह्मिेतर पक्षच काँगे्रसमध्ये हविीन केिा. याच्या उिट 
हचपळूिकराचें अन यायी िोकशाही स्वराज्य पक्ष, शहदू महासभा, िनसंघ, आर. एस. एस. इत्यादी नावे-
उपनाव े धारि करून फार मोठ्या प्रमािात म. गाधंी व काँगे्रस यानंा हवरोध करते िािे. म. गाधंी याच 
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हवरोधाच्या वावटळीत नाहीसे िािे. भावी इहतहासकार याबद्दि िास्ती हचहकत्सा करण्यास समथव होतीि व 
ही घटना भावी शहदी इहतहासावर व भारतीय िीवनावर पहरिाम करीत राहीि  प न्हा बह िन समािवादी 
काँगे्रसमध्ये होते ते आता बाहेर आिे  प्रातंोप्रातंीचे हवरोधी पक्ष हवतळत चाििे. बह िन समािवाद्याचंा श.े का. 
पक्ष देखीि सखं्याबाह ल्याने काँगे्रसमध्ये हशरिा आहे व त्याचे मताहधक्य मराठी प्रातंाप रते तरी आता 
काँगे्रसमध्ये िास्तीच आहे. कारि पूवी ना. हहरे आदीकरून अनेक बह िन समािातीि प ढारी मंडळी 
काँगे्रसमध्ये होतीच. सागंण्याचे तात्पयव हे की, म. फ िे याचं्या अन यायानंी काँगे्रस व पं. नेहरू यानंाच पाशठबा 
हदिेिा आहे. यावरून रािकीय स्वातंत्र्याहवरुद्ध सत्यशोधक चळवळ आहे, असे प्रत्यक्ष व्यवहाराची तपासिी 
करताना आढळत नाही. सत्य, समता व स्वातंत्र्य यासाठीच सत्यशोधक समाि आहे. मराठी साहहत्याच्या 
हकल्ल्या व सरस्वतीचे दािन यद्यहप प ढारिेल्याचं्याच कबज्यात आहे व या कबज्याच्या िोरावर आहि 
ब हद्धचापल्याच्या साहाय्याने वरीि िो आके्षप घेतिा िातो तो हनरथवक व म. फ िे कायास गौि स्वरूप 
देण्याच्या प्रहतगामी इराद्याचा द्योतक आहे, असे काळ ठरवीि. कारि काळ हनःपक्षपाती असतो. सामाहिक 
स धारिा, सामाहिक नीहतमते्तची वाढ, धार्थमक स धारिाचंी गरि आि आवश्यक आहे असे सवव िािते 
म्हितात आहि सामाहिक पहरर्देची प न्हा िािेिी स्थापना, हेच दाखहवते. स धारक आगरकर व फ िे याचंा 
हसद्धातं खरा होण्याच्या मागास िागिा आहे. हटळक-हचपळूिकर पंथीय आिही काँगे्रस हवरोधक आहेत. 
त्याचें शहद त्व पे्रम व समता-धमावर अहधहष्ठत नाही. म्हिनू िनता त्याचें मागे नाही. 
 
म. फ िे व पयायाने सत्यशोधक समाि याचं्यावर केिेिे वरीि आके्षप याप्रमािे हनरथवक आहेत. सवव प्रकारचे 
स्वातंत्र्य, समता व प्रगती सत्यशोधक समािास हवी असते. 
 
स्वकर्तव्य 
 
बह िन समािाने सत्यशोधक समािाची उपेक्षा व आबाळ करता कामा नये. त्याची शक्य तो वाढ केिी पाहहिे 
कारि सत्य हे कामधेन प्रमािे असते. रािकीय व आर्थथक प्रश्नानंा आि फार महत्व व आहे, तरी बह िनता 
धार्थमक भोळ्याभावातून व अंधश्रद्धा व अधंपूिा यापासून म ळीच दूर नाही. रािकीय व आर्थथक के्षत्रातही 
भोळाभाव म्हििे वळेोवळेी तयार होिारी ब वाबािी, गटबािी व पक्षबािी आहि आर्थथक के्षत्रातीि हवर्मता 
सत्यशोधक समािास अमान्य आहे. 
 
बह िनता खरोखरच प्रगत व प्रब द्ध व्हावयाची िाल्यास, हहने ब्राह्मिीधमव व प रािधमव टाकिा पाहहिे. सनातनी 
व प रािमतवादी सववत्र व सववच समािात असतात. त्याम ळे वरीि कायव घडून येत नाही. समािस धारकाचें 
प्रयत्न यशस्वी ठरत नाहीत व प नःप न्हा प रािधमव व रूढीधमव डोके वर काढून सवांच्याच मानग टीवर बसिेिा 
आढळतो. डॉ. आबंेडकर यानंी ब द्धधमवप्रवशेाचा िो पहवत्रा धारि केिेिा आहे, याचे मूळ कारिही त्यानंा 
ब्राह्मिीधमव अमान्य आहे, हेच होय. 
 
ब्राह्मिी धमाच्या उच्चाटनाचे साम्यव सत्यशोधक तत्व वात आहे. फरक एवढाच आहे की, ब द्धासारखे त्यागी 
प्रवतवक व प्रचारक आहि डॉ. आंबेडकर याचं्यासारखे हवद्वान पहंडत, सत्यशोधक समािास पाहहिेत हततके 
िाभिे नाहीत. 
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परिवर्तन 
 
म. िोहतबा फ िे ह्यानंी सत्यशोधक समािास स्वतःच कसिाही बाधं शकवा मयादा घातिी नाही. ‘ग ििेशाचा 
स्वीकार करा’ असे ‘सावविहनक सत्यधमव’ प स्तकात म. फ िे म्हितात. ठराहवक धमवमते व पंथ ते िोकांवर 
िादू इस्च्छत नाहीत. म्हिून सत्यसंशोधन व सत्यशोधक समाि ही दोन नाहीत. सत्यसंशोधन हेच समािाचे 
एकमेव ध्येय आहे व ते ध्येय गाठिारे शोधक या प ढेही होतीि. सत्यास संक हचतता आिण्याचे काहीच कारि 
नाही. समता देखीि सवव के्षत्रातंीि पाहहिे. कोित्याच िीवनाच्या के्षत्रात हवर्मता व ग िामहगरी नको. 
स्वातत्र्य देखीि सवव के्षत्रात पाहहिे. सत्याप ढे कोिाचीच कदर म. फ िे यानंी बाळहगिी नव्हती. 
 
सावविहनक व साववभौम सत्य त्यानंी प्रहतपाहदिे. म. फ िे यानंी िी ज्योत प्रज्ज्वहित केिी आहे, त्यात सवांनी 
पूरि-भरि घातिे पाहहिे. अहधकाहधकपिे ज्योत प्रकाहशत केिी पाहहिे. ज्ञानप्रकाश वाढहविा पाहहिे. 
यासाठी िरूर तो अभ्यास, उदारता, सहहष्ट्ि ता, तौिहनकता, समन्वय दृष्टी याचंी साधना केिी पाहहिे. स्त ती 
शकवा शनदा या दोहोंचाही उपयोग सत्यशोधनाच्या शकवा आत्मोद्धाराचं्या मागात होत नसतो. आत्मटीका व 
आत्मपरीक्षि याचाच उपयोग िास्ती होतो. म्हिनू ऐहतहाहसक स्वदोर् टाकिे पाहहिेत. िरूर तो स्वभाव व 
त्याप्रमािे भारे्त बदि केिा पाहहिे. म्हििे सवांगीि कायापािट होऊ शकतो. कािमानान सार िीवनात 
पािट, पहरवतवन व स धारिा करून नव े हनिवय घ्याव े िागतात. नव्या भारे्त तत्व वे माडंावी िागतात. नवा 
पेहराव घ्यावा िागतो व या प्रकारचा वाव सत्यशोधक समािाच्या ठेविीत, घटनेत असू शकतो. रािकारि 
देखीि त्याच्या के्षत्रात येते. असे सवांगीि, सववसंग्राहक, हंसक्षीरन्याय व सववव्यापक स्वरूप सत्यशोधक 
समािािा आहे. हवचाराने त्याचे नवदशवन घेिारे पाहहिेत. हवकाराने त्याचे दशवन होिार नाही. दृहष्टदोर्ाचा 
येथे उपयोग नाही. साफ, स्पष्ट व हनःपक्षपात दृहष्टकोि येथे पाहहिे. सत्यशोधक (खरे) समािात थोडेच 
राहिार  िोकअमान्यता पत्करूनही सत्य सागंिारे व ऐकिारेही थोडेच असतात. ब्रह्मज्ञान ज्याप्रमािे 
‘िेक राच्या गोष्टी’ नव्हेत, त्याप्रमािे सत्याचा शोध व संशोधन याही बाबी िेक राचं्या नाहीत. येथे पोटी 
ज्ञानिािसा पाहहिे. कोित्याच स्वाथाने सत्यास मयादा येता उपयोगी नाही शकवा स्वतःिा अगर एखाद्या 
िमातीिा हतच्या स्वाथासाठी कायदा, सत्य शकवा न्याय आहि नीती याचंा वापर करता येऊ नये. प रोहहतशाही 
व मध्यस्थ-दिाि व शकंराचायव स्विातीचा असिा तरी घातकच आहे. स्वाविंबन व आत्मप्रगती तो ब डहवतो. 
तो धमाचा धंदा करतो, काळाबािार करतो. म्हिून सवव मानवासं समान हक्काचें व समतेचे ‘सावविहनक सत्य’ 
म. फ िे यानंी साहंगतिे आहे. येथे िटपट शकवा ‘घटपट’ नाही. हनभीड व चोख मागव म. फ िे यानंी साहंगतिा 
आहे. स्वाथवपरायिता व धमांधता, रूढीची ग िामहगरी, पूववग्रह आहि दृहष्टदोर् याम ळे हकत्येकानंा तो परवडिा 
नाही शकवा परवडत नाही. त्यास इिाि नाही. पि सत्याची साधना करून कोिीच वाया िािार नाही. सत्य 
वतवनाने कोिीही तरेिच. सत्यशोधक समाि ही भवनदी तरून नेिारी नाव आहे. संसार व प्रपंच स खाचा 
करण्याचा रािमागव आहे. कारि सत्य हेच ब्रह्म असते आहि ब्रह्म म्हििे िे प्रगट होते ते सत्य हवकहसत िािे 
पाहहिे. प्रगट िािे पाहहिे. प्रकाहशत िािे पाहहिे. असत्य व अज्ञान आहि अहवद्या याचंा हवनाश घडिा 
पाहहिे. ज्ञानमागव वाढिा पाहहिे. 
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आता थोडक्यातच हनवदेावयाचे िाल्यास असे ध्वहनत करता येते की, सत्यशोधक समाि अहखि मानवासाठी 
आहे. एखाद्या सामाहिक वादाचा व त्याचा िो इहतहासात संबधं आिा तो कारिाप रता होता. ती उपाधी 
तत्कािीन होती. सवव काळाचे त्याचे स्वरूप स्वच्छ व व्यापक आहे. त्याचे दशवन सवांना आवश्यक आहे. 
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७. 

शेतकऱयाचंी आधुणनक चळवळ 

महाराष्ट्राच्या सामाहिक, आर्थथक, शकै्षहिक आहि रािकीय िीवनावर ज्याचंा पहरिाम िािा अशा अनेकहवध 
चळवळी महाराष्ट्रात गेल्या शतकात िाल्या. त्यापकैी सत्यशोधक चळवळ ही प्रम ख ठरते. सामाहिक 
स धारकातं दोन वगव पडू शकतात : एक, जे्ञयवादी स धारकाचंा व द सरा, अजे्ञयवाद्याचंा. आगरकर अजे्ञयवादी 
स धारकाचें एक प्रम ख नेते िािे. रानडे, भाडंारकर वगैरे प्राथवना समािी जे्ञयवादी स धारक िािे. दोघानंाही 
धार्थमक स धारिा हव्या होत्या. म्हििे आगरकरानंा देखीि धार्थमक, वाईट व घातक चािीरीती नाहीशा िाल्या 
पाहहिेत असे तीव्रतेने वाटत होते. या सवांच्या अगोदर सन १८४० सािी प्रथम म ंबई येथे ‘परमहंस सभा’ 
हनघािी. हतचा उदे्दश िाहतभेद मोडिे व हशक्षिप्रसार करिे हा होता. पि प्रत्यक्ष हतचे यश हदसिे नाही. तरी 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष परमहंस सभेनंतरच सवव सामाहिक, धार्थमक स धारिा याचंा हवकास व हवस्तार होत गेिा; पि 
खेड्यापाड्यापयंत िनतेच्या तळातीि थरापयंत सत्यशोधक चळवळच फक्त िाऊन हभडिी. वरच्या सवव 
चळवळी प रोगामी व उदार होत्या. तरी त्या प्रस्तावनेप्रमािे प्रारंहभक ठरल्या. सारा महाराष्ट्र ढवळून काढिारी, 
हिवनू सोडिारी, हवहवध व व्यापक स्वरूपाची िागतृी आहि प्रगती करिारी अशी एकच मोठी सामाहिक 
चळवळ िािी व ती म्हििे महात्मा फ ल्यानंी िन्म हदिेल्या सत्यशोधक समािाची चळवळ होय. हा उठाव 
होता, हे आंदोिन होते, हे िोकानंा पाहहिे होते म्हिूनच िािे. िरूरीतून सावविहनक चळवळी हनमाि 
होतात. ही प्रहतहक्रया होती. प्रहतहक्रयेत हवरोध व हवध्वसंक याचंा साहहिकच समावशे होऊ शकतो; होतो. 
उदाहरिाथव, गौतमब द्ध मोठ्यात मोठा पहहिा सत्यशोधक िािा व त्याने सकाम व शहसाप्रधान यज्ञयागाचंा 
नायनाट करिारी हवरोधी चळवळ हनमाि केिी. हनदान याबाबतीत तरी तो मोठ्या प्रमािात यशवतं ठरिा. 
मध्यंतरी प ष्ट्कळ शतके गेल्यावर शकंराचायांच्या नंतर प न्हा प रोहहतशाहीचे महत्व व उत्तरोत्तर वाढू िागिे. 
भागवत धमांम ळे शहसक यज्ञयाग रोखिे गेिे, तरी देवधमव-मंहदरसंस्था वगैरेंचा प रस्कार करिारा भागवतधमव 
असल्याम ळे त्याने एकपरी व्यवहारात प्रत्यक्ष प रोहहतशाही ितन केिी. तरी परमाथात व अध्यात्मात विवधमवभेद 
बोथट केिे. यादवकाळात व हशवािी काळात, प रोहहतशाही काही अपवादप्रसंगी पीडादायक असे. कारि 
हतच्या हातात राज्य नव्हते; पि हवशरे्तः उत्तर पेशवाईत प रोहहतशाही समािाचे राज्य िािे. हदवाि रािाचा 
व राज्याचाही मािक बनिा. रयतेच्या पैशातून दहक्षिा वाटण्याची प्रहतवार्थर्क चाि हनघािी. कमवकाडंािा 
महत्व व आिे, देवळे वाढिी, त्याचंी इनामे वाढिी, प रोहहतशाही िोपासिारी सनातनी संस्थानेही महाराष्ट्रात 
िािी. उत्तरोत्तर सामान्य प्रिेचा कारभारावरीि ताबा स टिा व शकै्षहिक, आर्थथक, धार्थमक व रािकीय दास्य 
हनमाि िािे. ह्या सवांिा धमवगं्रथाचा व शास्त्राचंा आधार धरण्यात आिा. प्रहतहक्रया कोि करिार? वारकरी व 
भागवत धमात हे साम्यव उरिेिे नव्हते; त्याचं्यात साम्यव आिही साहहिक नाही आहि िनता त्यावळेी तरी 
हनदान हनरक्षर व दाहरद्र्याने पीडिी होती. हनश्चि होती. उत्तर पेशवाईत हवहवध सरदाराचंा पायपोस 
कोिाच्याही एकयाच्या ताब्यात नव्हता. िेत्याचें हवहवध साम्यव काळाप्रमािे प्रभावी िािे. िेत्याबंरोबर 
येथीि धमािा आव्हान देिारे हमशनरी देखीि आिे  
 
पाश्चात्त्य धित व िाज्य याांचा सांबांध 
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उत्तरेकडून राज्ये शिकीत शिकीत इंग्रि दहक्षिेकडे आहि शवेटी महाराष्ट्राकडे आिे व ‘फोडा व िोडा’ या 
नीतीच्या आधारावर प्रथम पेशवाई व नंतर छत्रपतींचे राज्य त्यानंी घेतिे आहि प्रिा रािकीय दृष्टीने ग िाम 
िािी. सातारचे राज्य ब डण्यात स्वकीय हवहवध हफत राचंा हात होता. त्याम ळे सामान्य िनतेमध्ये स प्त असंतोर् 
राहहिा. इगं्रिानंी आपल्याबरोबर पाश्चात्व य स धारिा, हशक्षि वगैरे आध हनक हवज्ञानात्मक स खसोयी आिल्या. 
देशी राज्ये स्वदेशी होती; पि त्याचंी व नव्या इंग्रिी राज्याची सववसामान्य प्रिा त िना करू िागिी. सामान्य 
संसाहरकानंा इंग्रिी स व्यवस्थेत सामाहिक आल्हाद प्रथम वाटिा. रािीचे राज्य सवव साम्राज्यभर शातंतेचे व 
प्रगतीचे सवांनाच वाटिे. इगं्रिी राज्य आिे तरी ‘पेशवाई’ ही कारभारात व सरकारी चौकटीत कायम राहहिी. 
ज्याचं्यािवळीि ‘ब हद्धबळ’ असते ते राज्यक्रातं्या िरी िाल्या तरी पहरवतवनशीि ब द्धीम ळे नवा-नवा अवतार-
पक्ष घेऊन िगू शकतात  नव्या हशक्षिाचा फायदा घेऊन प रोहहतशाही, नोकरशाहीच्या नव्या स्वरूपात 
राज्यावर राहहिी व कायद्याचे राज्य िािे. कायदा सरंिामदार, इनामदार, सावकार-मारवाडीशटे व नवी 
नोकरशाही याचं्या बािूचा होता; त्यानंा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सरंक्षि हमळािे. शतेकरी िोकाचंा सैहनकी व शतेी असा 
हद्वहवध व्यवसाय होता. त्यापैकी सैहनकी पेशा िवळिवळ पूिव संपिा, शतेीवर भार पडिा व हा शतेकरी, 
सामान्य वगव अन्नवस्त्रािा महाग िािा, पहरस्स्थतीतून मागव काढिारा नवा सत्यशोधक हवाच होता व धमवश द्धीची 
नवी गरि होती. 
 
जोरर्िाव फुिे याांचा उदय 
 
वरीि सवव इहतहासाचा अथव िाििारी व समकािीन पहरस्स्थती न्याहाळिारी अशी मोठी चौकस व स्वतंत्र 
ब द्धीची एक असामान्य व्यक्ती, इंग्रिी हशक्षि घेऊन प्रथम प ढे आिी ती म्हििे िोहतराव फ िे ही एकच-
एकमेव-होय. प रोहहतशाहीचे वचवस्व हरएक धमात असते. पि ‘हमशनरी व देशी हभक्ष कशाही’ आहि ‘स्वदेशी 
राज्ये व नव ेआिेिे एकसघं हवदेशी राज्य’ आहि ‘ि ने हशक्षि व नव े हशक्षि’ या सवव ि न्या-नव्यात त िना 
करिारी व तारतम्यब द्धी वापरिारी अशी असामान्य िोहतराव ही उठाव करिारी व्यक्ती होती. हतने प्रथमतः 
वैचाहरक व हक्रयात्मकही नेतृत्व केिे. हवदे्यच्या द्वारे सवांगीि प्रगती शक्य होईि हे द्रष्टेपि हतिा प्राप्त िािे व 
धार्थमक बाबतीत प रोहहतशाहीचे वचवस्व-मध्यस्थी ि गारून देण्याम ळे िनतेिा खरे सामाहिक व मानहसक 
स्वातंत्र्य प्राप्त होऊ शकेि अशी अन भतूी िोहतरावाचं्या िीवनक्रमातून त्यानंा प्राम ख्याने प्राप्त िािी व या 
द हेरी हेतंूच्या हसद्धीसाठी सववसामान्य िनतेतीि हठकहठकािच्या नव्या हशहक्षत िोकानंा प ण्यास त्याचं्याकडे 
बोिहविे. िो सत्याचा शोध त्यानंा प्राप्त िािा व िो मागव नव्या पहरस्स्थतीत काढिे प्राप्त होते यासाठी ता. २४ 
सप्टेंबर १८७३ रोिी िोकशाही पद्धतीने व सवव सूज्ञ हमत्रमंडळी व साहाय्यक याचंा सल्ला घेऊन पहहिा 
सत्यशोधक समाि प्रस्थाहपत केिा. सवांगीि पहरिाम हदग्दर्थशत करण्यापूवी ‘उद्गम’ िािनू घेिे िरूरीचे 
ठरते. यापूवी कै. िोकहहतवादी देशम ख यानंी काही हवचार माडंिे होते. तरी बंडाचे साम्यव व प्रत्यक्ष मागव 
सत्यशोधक चळवळीनेच फक्त काढिा. 
 
वरीि सत्यशोधक चळवळ हशक्षिप्रसाराथव प्राम ख्याने प्रस्थाहपत िािी. सरकार िनतेच्या प्राथहमक 
हशक्षिाकडे िक्ष देतच नव्हते. “The educational system was closely connected with religion. The 
higher education of the Hindus was in the hands of the Brahmins and mainly intended for them.” 
अशी प्राचीन काळापासून पहरस्स्थती चाित आिी होती. सन १८१८ सािात इंग्रिानंी म ंबई इिाखा नव्याने 
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बनहविा. िॉडव एस्ल्फन्स्टन याचंा हशक्षिहवर्यक दृहष्टकोि बराच व्यापक होता. प ढे सर आस्स्कव न पेरी ह्यानंी 
“Filtration Theory” चा िोरदार प रस्कार केिा : 
 
“He held that the Board of Education should encourage English schools. He therefore, advised 
the Board to leave the education of the means to the indirect influence of the downward filtration 
theory. He believed that even morality would spread from the higher classes to the lower ones.” 
(History of Primary Education : From 1815 to 1940 by B. N. Vidhya, B. A., Page 15) अशा हनहबड 
अंधारमय पहरस्स्थतीतून सत्यशोधक मंडळींना पहहिी वाट काढावी िागिी व त्यानंी स्वाविंबी हन हबनसरकारी 
प्रयत्न चािू केिे. सन १८७० सािापासून िमीन महस िाबरोबर िोकि फंड सेस वसूि करण्यास प्रारंभ 
िािा. तरीपि ही नवी करपट्टी-िोकि फंड-वहरष्ठ थरातीि िोकाचं्याच हशक्षिासाठी शहरातूंनच प्रथम खची 
पडे. िनतेची म्हििे शतेकऱयाचंी मानहसक पहरस्स्थती पाहहिी तर ‘हशक्षि घेिे’ हे आपल्या िाहतविवधमांच्या 
हवरुद्ध आहे. हा आपिा स्वधमवच नव्हे  अशी त्याचंी धारिा होती. शूद्राचं्या हशक्षिाकडे कोिी िक्ष देत नव्हते व 
अहतशदू्राचंी म िे प्राथहमक शाळेत बरोबरीने कशी घ्यावी हा मोठा पेच परकीय हमशनरी व सरकारप ढे होता. 
ह्यातून स्वतः प ढे येण्यासाठी हवद्याप्रसारक असा कायवक्रम प स्तके, व्याख्याने व दौरे वगैरेंच्या द्वारे पहहल्या 
सत्यशोधकानंी चािू केिा. प ढे हवद्यावतेने, हशक्षि पहरर्दा, वसहतगृहे वगैरे चािू केिी. बडोदा व नंतर 
कोल्हापूर वगैरे संस्थाहनकाचें साह्य घेतिे. हवद्यािागृती केिी व मागासिेल्या वगातीि हशकूनसवरून प ढे 
आिेल्या िोकाना नोकऱयातं िागा हमळाव्यात म्हिनू िोकसंख्येच्या प्रमािात िागा हमळवनू घेतल्या. हशक्षि 
प्रसार वाढतच गेिा. सन १८७३ ते प ढे िवळिवळ पन्नास वर् ेहबनसरकरी स्वाविंबी हशक्षिप्रसारक चळवळी, 
सभा, सववत्र पहरर्दा वगैरे घेतल्या. खेडेगावातून तमाशाच्याद्वारे, िग्नाच्या मगंिाष्टकातूंन, भोिनाचं्या 
पंक्तीतून श्लोक म्हिून अनेक प्रकारे हवद्यािागृती केिी. िोकि बोडवस् स्थापन िाल्यावर बह िनसमािातीि 
हशक्षक नेमण्याचा प्रघात वाढहविा व ही प्रारंहभक हशक्षिप्रसारक चळवळ यशस्वी िाल्यावर द य्यम हशक्षिाच्या 
व महाहवद्याियीन हशक्षिाच्या के्षत्रात बह िनसमािाने मोठी घोडदौड केिी व आता ‘हशक्षि घ्या, हशक्षि घ्या’ 
असे कानीकपाळी सागंाव ेिागत नाही. ज्यािा त्यािा समिते. म िी व हहरिन देखीि याच चळवळीच्या 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष पहरिामाम ळे हशकू िागिे. अंगठेबहादू्दरपिा गेिा; हतसरा हशक्षिाचा डोळा आिा. अनेक प्रहसद्ध 
व अप्रहसद्ध त्यागी व कळकळीच्या पहहल्या सत्यशोधकानंी हिवाचे – या शकै्षहिक क्रातंीसाठी-रान केिे. िी 
‘हफल्टर डाऊन हथयरी’ यशस्वी होत नव्हती ती सत्यशोधक चळवळीम ळे, स्वाविंबी व िनतेतीि नेतृत्वाकडून 
यशस्वी िािी. आिच्या नव्या हपढीचा नवा महाराष्ट्र हा वरीि हवद्याप्रसारक चळवळीचा पहरिाम आहे. 
पायातीि दगड हदसत नाहीत; त्याप्रमािे वरीि प्रकारचा प्रयत्न करिारी पहहिी मडंळी स्मृहतभ्रम िािी; पि 
त्याचें यश काळाने हसद्ध केिे आहे. सत्यशोधक चळवळीच्या हवधायक कायाच्या िमेच्या बािूिा हा मोठा 
हवद्याप्रसारक इहतहासाचा स्तंभ उभा आहे. िी पहहिी मंडळी हशकिी त्यानंी ब्राह्मिेतर रािकीय पक्ष बनहविा 
व त्या काळाच्या अथात मयादेत राहून प ष्ट्कळ कायव केिे. एकूि हशक्षिप्रसारािा मोठी गती देण्यात आिी. 
इतके हवस्तृत व पार खेड्यापाड्यापयंतच्या हशक्षिाचे कायव करण्याचा हवचार डेक्कन एज्य केशन सोसायटी 
वगैरेसारख्या तत्सम पाढंरपेशा शहरी हशक्षि संस्थाचं्या डोक्यात आिा नाही. तो हवचार स्वतः पायावर उभे 
राहून व िनतेचे साह्य घेऊन बह िनसमािातीि अनेक कमववीरानंी व हशक्षि महर्ींनी सववत्र प्रत्यक्षात आििा. 
हशक्षिाचा ‘वटवृक्ष’ एकसारखा वधवमान राहहिा आहे. प्रथम ‘बी’ होते. डेक्कन मराठा असोहसएशन, प िे 
(१८८५) या सवांना प्रथम हवद्यावतेने देिाऱया ससं्थेचा िन्म सत्यशोधक चळवळीतून िािा. न्या. मू. रानडे हे 
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देखीि हहचे एक संस्थापक व पे्ररक होते. या सवव शकै्षहिक चळवळीचा फायदा प ढीि व चािू हपढीिा हमळािा 
आहे. कमववीर शशदे याचं्याप्रमािे माननीय यशवतंराव चव्हाि उघडपिे म. फ ल्यांचे कायव चािहवण्यास, नव्या 
भारतीय रािकीय कारिाम ळे धित नाहीत; तरी आिची िी नवकाँगे्रसची मगरहमठ्ठी महाराष्ट्रावर त्यानंी 
बसवनू व बाळगून ठेहविी आहे, त्याचेही प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष व अंतस्थ श्रेय होऊन गेिेल्या सत्यशोधक सामाहिक 
चळवळीकडे िाते. त्यानंा व इतर सवांना हे मान्य कराव ेिागते; म्हिून पहरिाम प ढे िाबंवर पोहोचत गेिा. 
 
सािारजक परिणाि 
 
सत्यशोधक चळवळ ही शतेकऱयाचं्यासाठीच, शतेकरी प ढाऱयानंीच स्वतः म ळातच चािू केिेिी आध हनक 
चळवळ होती. ही चळवळ प्रसाहरत पावावी म्हिून अगदी पाहहिे हनयतकाहिक ‘दीनबंधू’ नावाचे सन १८७७ 
सािी चािू िािे. ‘भािेकर-िोखंडे-हबिे’ हे अगदी पहहिे िनतेतीि संपादक िािे. ‘दीनबधूं’ म्हििे िे 
गरीब बाधंव आहेत असे िोक. त्याचंी गाऱहािी, संकटे, अडीअडचिी या पत्राने प्रथम माडंल्या. ‘राष्ट्रवीर’ने 
देखीि प ढे पन्नास वर् े हेच सत्कायव उत्तम प्रकारे बिहवण्यात असामान्य यश हमळहविे. िनतेचे प्रहतहनधी 
प्राहतहनहधक संस्थातूंन हनवडून िाऊ िागिे. ताि का, हिल्हा िोकि बोडव िनतेच्या ताब्यात आिी. आता 
प ढे पंचायत राज्ये व हिल्हा पहरर्दाचं्यावर ताबा आिा. हा सगळा पहरिाम हशक्षििागृतीच्याच पहहल्या, 
वरीि मूळ व आता पायात राहहिेल्या प्रयत्नाचंा होय. नाहीतर या सवव पहरस्स्थतीचा संपूिव अभाव होता व सत्ता, 
मत्ता व सवव प्रकारचे नेतृत्व मूठभर शहरी पाढंरपेशाचं्या ताब्यात होते. मध्यस्थ-एिंट-आडत्या नको हे 
सत्यशोधक चळवळीचे किाभतू, प्रािभतू तत्व व होते. त्याम ळे पहरस्स्थती पािटिी. त्यासाठी प्रथम 
धमवस धारिेचा मिूभतू प्रयत्न करावा िागिा. देवधमव मान्य अशा प रोहहतशाहीिा हविक्षि धक्का द्यावा 
िागिा. पहहिे सत्यशोधक अपूववपिे मोठे व्यवहारी होते. िनतेच्या चािीने ते चाििे. हतिा समििारी भार्ा 
त्यानंी वापरिी. हतिा पाहहिेत व िेपतीि अशी तत्व व े मांडिी. साधने वापरिी. पहहिी िागतृी घडवनू 
आििी. हे सवव हचपळूिकरी ‘हनबंधमािे’च्या संप्रदायािा अथात आवडिे नाही. ही िनतेची चळवळ 
रोखण्यासाठी सत्यशोधक चळवळ हीच परधमव व परहकयाचं्यापासून उत्स्फूतव आहे असा डाव त्यानंी टाकिा. 
पि सत्यशोधक खंदे वीर होते. ि िंार होते. शकेडो पटींनी, प्रहतहक्रया बरीवाईट व्यक्त करून, हचपळूिकरी 
संप्रदायाचा बािेहकल्ला िमीनदोस्त करण्यात आिा. 
 
ब्राह्मिी प रोहहताचंा हात हवहवध धमवससं्कारहवधीत असतो. ब द्धीने श्रमि हनमाि केिे. प ढे िंगम व ग रव हनमाि 
िािे. त्याप्रमािे म. फ िे, शाहू महाराि यानंी स्वयंप रोहहत हनमाि करिारी हबनचूक अशी नवी चळवळ, 
आध हनक काळी प न्हा हातात घेतिी. धार्थमक-सामाहिक-रािकीय के्षत्रातूंन प ढारिेल्या वगािा बहहष्ट्कृत 
करून वगळण्याचे िाहिम पहवते्र घेण्यात आल्याम ळे त्याचें हवहवध महत्व व कमी िािे व त्याचं्या िागा, 
वतनदाऱया मोकळ्या िाल्या व मागासिेल्यानंा प ढारण्यास बऱयाच प्रमािात पहहिी गती हन अवसर हमळािा. 
सत्यशोधक चळवळीच्या काळात प्रथम अब्राह्मि प रोहहताकंडून िाविेिी िग्ने बकेायदेशीर आहेत; दहक्षिा 
वसूि होण्यासाठी वगैरे तत्सम प्रकारचे वचवस्व राहाव े म्हिून म. फ ल्याचं्या वळेेपासून ते थेट भास्करराव 
िाधवाचं्या काळापयंत अनेक दावे, हफयादी इंग्रि सरकारच्या कोटात दाखि केल्या गेल्या. पि म. फ िे यानंी 
सन १८८५ सािी हायकोटात दावा शिकिा व शवेटी सन १९२६ नंतर म ंबई कौस्न्सिमध्ये ‘िोशी हबि’ मंिूर 
होऊन प रोहहत होण्याचे व पौरोहहत्याचें स्वातंत्र्य कायद्याने प्रस्थाहपत िािे. हवहवध पहरिाम काय िािे हे 
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पाहण्यासाठी चळवळीच्या इहतहासातून कािक्रमिान सार प ढे िाव ेिागते. सत्यशोधक चळवळीचा आहवष्ट्कार 
‘िातीय’ माध्यमातून िाल्यासारखा वाटतो. पि त्या काळाच्या मयादेत व माध्यमात राहून हतिा 
वस्त स्स्थतीिन्य असे व्यावहाहरक पहवते्र घ्याव ेिागिे. हे ठीकच िािे. 
 
सवव ब्राह्मिेतरामंधीि िातीिमातींच्या शकै्षहिक संस्था, पहरर्दा व चळवळी ह्या सवांना सत्यशोधक चळवळीने 
िन्म हदिा. रािर्ी शाहू महारािानंी हवद्याप्रसारक चळवळींना मोठ्यात मोठा आर्थथक हातभार िाविा. 
त्याम ळे म. फ ल्याचंी स्वप्ने व्यवहारात मोठ्या प्रमािात आिी. म. िोहतराव फ िे व रािर्ी शाहूमहाराि हे 
मोठ्यात मोठे प ढारी िािे. याचं्याही हनधनानंतर ही सवांगीि प्रगती व पहरिाम करिारी चळवळ हटकिी व 
प ढेही हहिा वगेळा भहवष्ट्यकाळ असेि. कारि सत्य हे शाश्वत व हवकासात्मक असते. प्रकाहशत होतच असते. 
वदेोक्त प्रकरिापयंत (१९०१-०६) एक प्राथहमक कािखंड खिास होतो. संपतो  “Prior to 1856 the 
Shastrys in the Poona Sanskrit College taught brahima students only and refused to teach the 
sacred Law to except a Brahmin.” [A Review of Education in Bombay State, (1855-1955) 
Government Publication : P. 492] बह िनसमािािा हवदे्यची दारे बंद होती असे म्हििे केवळ 
कादंबरीप्रमािे काल्पहनक नव्हते  शदू्र म्हििे दास ग िाम. अहत शूद्र म्हििे तर अस्पृश्य असूनही बंदा ग िाम  
हशवािीच्या मराठी काळानंतर मराठे िोकानंा शदू्र समिण्याची वहहवाट वाढिी. वदेाचंा संस्कृतचा अहधकार 
हस्त्रयाशंदू्रासं नाही; प्राकृतानंा नाही अशी ओरड प्राम ख्याने त कारामादी संतानंी केिी. समान दिा, समान हक्क, 
समान सधंी यासाठी मूळ सत्यशोधक प्रवाह हनमाि िािा होता. मािकािा, यिमानािा शूद्र समिून त्यािा 
नीच, अस्पृश्य मानण्याचा प्रघात उत्तर पेशवाईत वाढिा  दहक्षिा, दान-देिगी मात्र शूद्र नव्हती. शशदे-
गायकवाड-भोसिे वगैरे रािे सवव शूद्र  क्षहत्रय कोिी नाही  संस्कार िोप होऊन च किा  रािर्ी 
शाहूमहारािानंी श्री. हशवािी-प्रतापशसह याचं्यापासून चाििेल्या वदेोक्त प्रकरिाचा शवेट एकदाचा केिा. 
“क्षात्रिग् ग रू” नामक नव े प रोगामी पीठ तयार केिे. िो. हटळक-हविापूरकर-भाऊशास्त्री िेिे वगैरेंनी 
कडवा हवरोध केिा. श्री. शाहूमहाराि यानंी नाईिािाने यात िक्ष घातिे. आयव समािािा कोल्हापूरात 
चागंिे स्थान हदिे. कारि श्री. दयानंदानंी यच्चयावत मन ष्ट्यप्राण्यानंा वदेाचा अहधकर ख िा केिा. इंग्रिी 
राज्यात मकॅ्सम ल्लर, हवल्सन, िोन्स वगैरे आंग्ि पाश्चात्व य पंहडतानंा वदे व संस्कृत हशकहवण्यासाठी पोटाथो 
वैहदक पंहडत िात असत. त्याचंी भार्ातंरे िमवन व इंग्रिी भारे्त िािी. पि रािर्ी शाहूमहाराि व त्या 
अगोदर सयािी महाराि त्याचें वदेोक्त संस्कार हक्क नाकारण्यात आिे. याम ळे चळवळ भडकिी व 
विव्याप्रमािे पसरिी. ह्याच काळातीि चळवळीच्या स्वरूपावर प्राम ख्यतः आके्षप घेतिे िातात; पि ह्याच 
घिाघाती काळाच्या समयात सत्यशोधक चळवळीचे प्रम ख उदे्दश तडीस गेिे. ब्राह्मि-अब्राह्मि-हहरिन वगैरे 
सवव महाराष्ट्रीय समािथरावर या चळवळींचा धार्थमक-सामाहिक-रािकीय-शकै्षहिक वगैरे दृष्टींनी सवांगीि 
पहरिाम होऊन च किा. चळवळीच्या ताहत्व वक यशाचे प ढे प्रत्यक्षात आिेिे यश, धमवहनिवय मंडळाने प ढीि 
प्रसाहरत केिेल्या प्रम ख ठरावात आढळते. डॉ. आंबडेकर, म. फ िे व शाहूमहाराि यानंी िी Shock 
Treatment हदिी. त्याम ळे सनातनी पंहडत कायमचे-तूतव तरी-मागे पडिे. ि न्या व सनातनी हवचाराचें आता 
मण्डन कोिी करीत नाही. शास्त्री-पंहडतातंच स धारक व पहरवतवनशीि प्राज्ञ नव े पंहडत तयार िािे. 
गोळविकर ग रुिींनी विवधमाचे नाव काढताच सववच वगातीि हवचारवतंानंी त्यानंा प्रत्याघात केिा  हवहवध 
शकंराचायव हनमाल्यव् व हनष्ट्प्रभ असे नामधारी आहेत. 
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यशस्वी परिणाि 
 
ब्राह्मिेतर चळवळ व सत्यशोधक चळवळ प ढे एकच भासिार नाही. कारि कोठल्याही समािात, देशात व 
धमात सनातनी प रािमतवादी आहि स धारिावादी असे दोन पक्ष वगेवगेळ्या काळातही असतात. रािकारि, 
अथवकारि वगैरे के्षत्रात असा िगडा, संघर्व आढळतो. सत्यशोधक चळवळीचा हवचार करताना िातीय व पक्षीय 
शकवा एकतफी हवचार करून चाििार नाही. सत्य सापडिार नाही. िो सत्य शोधतो तोच सत्यशोधक. 
िोकहहतवादी, रािारामशास्त्री भागवत, अच्य तराव कोल्हटकर वगैरे हवचारवतंानंी सत्यशोधक चळवळीस 
साह्य केिे. गोखल्यानंी सक्तीच्या हशक्षिासाठी हिवाचे रान केिे. प ढे सत्यशोधक प्रवृत्ती मानवात सतत 
राहिार; ती नैसर्थगक आहे. बौहद्धक आहे. या दृष्टीने प ढे धमवहनिवय मंडळाने िे हनिवय घेऊन नव ेपहरवतवन केिे; 
त्याच मागण्या प्रथमपासून सत्यशोधक चळवळीच्या खास मागण्या व भाग होता. प्रत्यक्ष िढा होता, तो 
धमवहनिवय मंडळींच्या पहरभारे्तही थोडाफार स्पष्ट करता येतो. 
 
खािीि धमवहनिवय शचत्य आहेत : 
१. कोितीही िात िन्मतः श्रेष्ठ अथवा कहनष्ठ समिू नये. 
२. कहिय गात क्षहत्रय, वैश्य नाहीत असे काही हवद्वान घोहर्त करतात ते अयथाथव आहे. 
३. हस्त्रयाचें धार्थमक आहि सामाहिक के्षत्रातंीि अहधकार प रुर्ाचं्या बरोबरीचे आहेत. हे धमवहनिवय मंडळास 
मान्य आहे. 
४. हद्वित्वहसद्ध्यथव वैहदक पद्धतीने संस्कार प्रत्येक तज्ज्ञाचं्या साह्याने करावा. (पौरोहहत्याचा व वदेाचंा सवांचा 
समान हक्क धमवहनिवय मंडळाने मान्य केिा आहे.) 
५. ब द्धीच धमाचे प्रमाि होय. 
६. उच्चतम कल्याि हे मानवाचे ध्येय आहे व त्या ध्येयाचे िे साधन तो धमव होय. 
७. समािामध्ये काही िातींची रूढ असिेिी िन्मिात अस्पृश्यता याप ढे मानू नये. (धमव हनिवय मंडळाचा 
रौप्यमहोत्सवी वृत्तान्त). 
 
शहदूमहासभेतही ठराव होऊन वदेोक्ताचे अहधकार सवांचे आहेत असे यापूवी िाहीर िािे आहे. म्हििे 
सत्यशोधक चळवळीतून प ढे ज्यासाठी वादसंघर्व हनमाि िािे ते संघर्ाचे म दे्द सवव थरातीि हवचारवतंासं मान्य 
िािे आहेत. डॉ. आंबेडकर यानंी आध हनक ब द्धधमाची दीक्षा घेताना प ढीि दंडक घातिे आहेत : 
१. कोितेही हक्रयाकमव ब्राह्मिाचे हातून करवनू घेिार नाही. 
२. सवव मन ष्ट्यमात्र समान आहेत. 
३. मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन. 
४. देवाने अवतार घेतिे यावर मािा हवश्वास नाही. 
 
डॉ. आंबेडकर व महात्मा फ िे याचं्या हवचारातीि साम्य याप्रमािे हदसते. सामाहिक पहरिामाच्या दृष्टीने शवेटी 
असे म्हििे क्रमप्राप्त आहे की, सवव थरातीि हवहवध हवचारवतंाचं्या हवचारात प ष्ट्कळ फरक घडिा, पहरवतवन 
िािे तरी सववसामान्य हस्त्रया व हवशरे्तः ग्रामीि बह िनसमाि आहि सववच हहरिन समाि धमवभोळा िािा 
आहे; पि गेल्या शतकात िागतृी व प्रगती देखीि हकत्येक बाबीत िािी आहे. सववच सत्यशोधक चळवळ 
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कोिता सामाहिक पहरिाम अपेहक्षते त्याचा वरीि एक आराखडा आहे व हा आिेख [त्यान सार वरच्या व 
खािच्या थरावर (ब्राह्मिेतर)] सत्यशोधक चळवळीचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष पहरिाम दशवहवतो. 
 
आर्थथक व िाजकीय परिणाि 
 
सत्यशोधक समाि हनघाल्यानंतर १८७७ सािात मोठे द ष्ट्काळ पडिे. त्याची प नरावृत्ती देखीि िािी. 
शतेकऱयाचंी स्स्थती भयाि िािी. महाराष्ट्रात हठकहठकािी शतेकऱयाचें दंगे िािे व या काळात शतेकऱयाचं्या 
मािकीच्या िहमनी वहरष्ठवगीय सावकार-इनामदार याचं्या ताब्यात गेल्या. िे भटहभक्ष क, िोशी-क िकिी, 
वतनदार-प रोहहत होते ते देखीि सावकारी करीत असत व शतेकऱयािा हपळीत  क िकिी हा तर ग्रामराक्षस 
होता. त्यािा सत्यशोधक चळवळीने खिास केिे  शटेिी (भाडंविवािे) भटिी (पाद्री-म ल्ला वगैरे) याचं्या 
वचवस्ववादाहवरुद्ध उठावाचा हा मागव प्रायः होता. म. फ िे-िोखंडे-भािेकर ‘दीनहमत्र’कते पाटीि याचें िेखन 
पाहहल्यास शतेकरी-मिूर-कामगार व हहरिन याचंी द ःखे व दाहरद्र्य त्यात साहंगतिे आहे. ‘गरीबी हटाव’ ही 
याचंीच पहहिी चळवळ. सावकारशाहीचा ि िूम निरेस यानंीच आििा. या सवांतून डेक्कन ॲहग्रकल्चरि 
हरिीफ ॲक्ट (सन १८७९) मंिूर िािा व अव्वि इंग्रिीत शतेकऱयानंा थोडा प्राथहमक हदिासा हदिा  
सत्यशोधक चळवळ, हवद्याप्रसारक चळवळ मूितः िशी होती तशी ती शतेकरी-कामकरी व मिूर चळवळ 
होती. 
 
शतेकरी-कामकरी ही एक दृष्टी आहे. तत्व वज्ञान आहे. हवचार आहे. या प्रवाहाची बीिे सत्यशोधक चळवळीत 
हदसतात. ‘दीनबंधू’ सावविहनक सभा, शतेकरी सभा, हगरिी कामगार, मिूर संघ याचं्याद्वारे आर्थथक समतेच्या 
पहहल्या चळवळी करण्यात आल्या. कै. िोखंडे याचं्या साक्षीप्रमािे पहहल्या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये हगरिी 
कामगाराचं्या प्राथहमक मागण्या मंिूर िाल्या. प ढे सक्तीच्या हशक्षिाची मागिी मिूंर िािी. नोकरीत प्रमाि 
हमळािे. राखीव िागा कौस्न्सिात हमळाल्या. आता वटवृक्षव् िािेिी हवहवध सहकारी चळवळ सत्यशोधक 
प ढाऱयानंी प्रथम वाढहविी. पहरिामाचं्या दृष्टीने शवेटी संकिन करावयाचे िाल्यास ते तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री 
िोशी याचं्या शब्दात करता येते : “बह िनसमािावर शहदंूच्या ब्राह्मिी परंपरेने िे य गान य गे वचवस्व गािहविे 
आहि खािच्या समािािा अज्ञान, दाहरद्र्य, भोळेपिा, मागासिेपिा, अस्वच्छता, माहिन्य, मनोदौबवल्य आहि 
हताश वृत्ती याचेंच भागीदार राहू हदिे; हतच्याहवरुद्ध बंड करिारी प्रवृत्ती सत्यशोधक समािाच्या रूपाने िागी 
िािी. शतेकऱयाचें, कारागीर वगाचे आहि कामगार वगाचे दीघवकािीन आर्थथक शोर्ि हीही गोष्ट या 
असंतोर्ाच्या म ळाशी होती. शहदूधमाच्या परंपरेवर बौहद्धक आक्रमि करिारी वैचाहरक िािीव या चळवळीत 
होती….. सत्यशोधक समािाम ळे शतेकरी-कामकरी याचं्या िीवनहवर्यक िढ्यािा आकार प्राप्त िािा. 
अस्पृश्याचं्या आत्मोद्धाराच्या चळवळीिा दहक्षि शहद स्थानात ब्राह्मिेतर चळवळीम ळेच काही बळ चढिे….. 
सरकार संस्थेतीि ब्राह्मिी वचवस्व आहि समािातीि सवव महत्व वाच्या व्यवहारातीि ब्राह्मिी नेतृत्व या गोष्टींच्या 
हवरुद्ध एक प्रकारचा वगवहवग्रहच या चळवळीने हनमाि केिा.” (‘वैहदक संस्कृतीचा हवकास’ : पृ. २३५-२३६) 
पहरसंवादाचा हवस्तृत हवर्य याप्रमािे व्यक्त करता येतो. हपळविूक व वचवस्ववाद आहि वतनदारी कोिाचीही 
असो, ती नाहीशी करिे हे खऱया सत्यशोधकाचें कतवव्य राहीि. 
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उपसांहाि 
 
पहरिाम याप्रमािे, हवहवध कािखंडातूंन हवहवध प्रकारे होत आहे. ब्राह्मो समाि व रािा राममोहन राय याचंीच 
मानवतावादी तत्व व ेमूळ सत्यशोधक समािाची होती व आहेत. तरी पि पहरिामाने सत्यशोधक समाि फार 
हभन्न, सवांगीि, व्यापक व िानपद ठरिा. सत्यशोधक समाि केवळ पारमार्थथक व श ष्ट्कपिे ताहत्व वक नाही. तो 
िास्तीत िास्त ‘सेक्य िर’ आहे व होता. म. गाधंींच्या आगमनानंतर राष्ट्रीय सभेत मोठी वैचाहरक क्रातंी िािी 
व तत्पूवीचे िहाि-मवाळ हे दोघेही म. गाधंींच्या दृष्टीने नमेस्तच ठरिे. म. गाधंी व त्याचंी सावविहनक काँगे्रस 
महाराष्ट्रीय सत्यशोधक ब्राह्मिेतर चळवळीिा िास्ती िवळची वाटिी. ‘सामाहिक स धारिा आधी का 
रािकीय स धारिा आधी?’ हा श ष्ट्कवाद िोकमान्यादी िािती प ढारी मंडळी खेळत होती  म. गाधंींनी 
सामाहिक स धारिा, शहदू म सिमान ऐक्य, अस्पृश्यता हनवारि व असहकाहरतेच्या मागाने सवांसाठी 
स्वराज्याचा व नंतर पूिव स्वातंत्र्याचा िढा चािू केिा व महाराष्ट्रातीि ब्राह्मिेतर-सत्यशोधक-मंडळींना 
बोिावनू, त्याचं्याशी चचा करून, त्यानंा हवश्वासात घेऊन योग्य ती नवी पाविे टाकिी. म. गाधंी, 
शाहूमहाराि, म. फ िे व कमववीर शशदे याचें कायव ओळखीत होते. सत्यशोधक चळवळीने, िी स्वतंत्र व 
स्वाविंबी हवचाराचंी नवी दृष्टी हदिी, धार्थमक आहि सामाहिक स्वातंत्र्याथव िढा देण्याचे हशक्षि हदिे; त्यातून 
िे नव े नेतृत्व प ढे आिे, त्याने म. गाधंींच्या िढ्यात अगे्रसर भाग घेतिा. नाना पाटीिाचं्यापासून, िेधे व 
कमववीर शशदे वगैरे प ढारी व सत्यशोधक वीर स्वपक्ष बािूस ठेवनूही म. गाधंी याचं्या स्वातंत्र्य हमळहविाऱया 
िढ्यात प्रािपिाने पडिे व िढिे. स्वातंत्र्य आिे. याच्या उिट केसरी-िो. हटळक संप्रदायाची अवस्था 
िािी व तो प्रायः म. गाधंींच्या िढ्यापासून दूरच व िाबं राहहिा. सत्यशोधक चळवळ म्हििे केवळ 
‘इंग्रिहनष्ठ’ वगैरे, तत्सम चळवळ रोखण्यासाठी प ढे केिेिे आरोप खोटे पडिे. सवव प्रकारच्या स्वातंत्र्यासाठी 
व समतेसाठी सत्यशोधकािा समकाळान सार व प्रसंगान सार िढाव े िागते. सत्य, समता व स्वातंत्र्य, 
स्वाविंबन, वैज्ञाहनक दृष्टी, मानवी समान हक्क, समान दिा, मानवी धमव, ब हद्धस्वातंत्र्य, हनधमी दृष्टी (धमव-पंथ 
भेदहवरहहत समभाव), िोकशाही, समािवाद ही हवचारमूल्ये सत्यशोधक चळवळीत बीिरूपाने सापडतात. 
‘शतेकरी कामकरी’ हा पक्ष म्हििे हवचाराचंी बािू, दृष्टी, तत्व वज्ञान याचेंही बीि (seeds) सत्यशोधक 
चळवळीत आढळतात. पहहल्यापासून, ज्या ज्या वळेेस काँगे्रस प्रहतगामी होते, िनताहवन्म ख होते, त्या त्या वळेी 
हतिा िनताहहताथव हवरोध करावा िागतो व िागिा आहि िागेि. संय क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत वरीि 
शतेकरी कामकरी पक्ष सवांत प्रम ख व मोठा होता. महाराष्ट्र हमळािा. याप्रमािे सत्यशोधक चळवळ सवांगीि 
हवहवध पहरिाम घडवीत आिी. केवळ नेहमीचा हछद्रान्वरे्ीपिा टाकून सहान भूतीने तत्व वमूिक हवचार-आचार 
याप ढे सवांनी करावा. 
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८. 

लोकशाहीतील सत्तचेे अणभसरि 

मानवी इहतहासात व सवव धमांत व सवव देशातून एक प्रकारची वतनदारी, मक्तेदारी हनमाि होत आिी आहे व 
होत असते. शतेकरी शतेातीि गवतहरळी वगैरे नको असिेिे घातकी ति दरसाि नागंरट वगैरे करून 
काढून टाकीत असतो. प न्हा हरळी क ं दा उगवतो  प न्हा कोळपिी करावी िागते. नाहीतर गवत मािून हपके 
ब डतात. िगातीि क ठल्याही देशाधमातीि सत्यशोधकािा देखीि असत्य शोधून, हनरहनराळी असत्ये उपटून 
टाकावी िागतात. ग िामहगरी हवमोचन, स्त्री-स्वातंत्र्य, समान हक्क, हवहवध भेद व अस्पृश्यता, अज्ञान, 
भोळाभाव वगैरे तत्सम घातक बाबीतून स टका होण्यासाठी, सत्यशोधक हवचार हा ‘हववके’ असतो. मक्तेदारी 
वशंपरंपरा म्हििे वतनदारी असा अथव येथे घेतिा आहे. श्री. हशवािी छत्रपती यानंा देखीि वशंपरंपरागत 
वतनदारी-अमान्य होती. म्हिूनच अष्टप्रधानात्मक िोकराज्य त्यानंी स्थाहपिे. द दैवाने पेशवाईत हे िोकशाही 
धोरि िोपिे  सत्यशोधक हवचारसरिीची गरि वळेोवळेी मानवानंा भासते. उदाहरिाथव, भारतीय म सिमानी 
समािात व धमात म ल्लामौिवी याचं्याम ळे पडदा, अज्ञान स्त्रीदास्य वगैरे वाईट चािीरीती आिही िारी आहेत. 
खऱया संताचंा छळ करून हवहवध धमातीि प रोहहतशाही हे अज्ञान हटकवनू धरते. असत्य व अज्ञान यातून 
म क्तता व स टका होण्यासाठी ‘म स्स्िम सत्यशोधक मडंळ’ चािू होऊन आता म स्स्िम सत्यशोधक महहिा 
पहरर्दादेखीि भरू िागल्या आहेत. चागंिे हचन्ह आहे. प रोगामी हिस्त्यानंी शकवा इतर कोित्याही धमातीि 
िोकानंी प रोहहतशाही पासून स टका करून घेण्यासाठी सत्यशोधक हवचारसरिीचा आपआपल्या समािात व 
स्वधमात िरूर अविंब करावा. कारि सत्यामृत िे असते त्यावर कोिाचीही ठराहवक मक्तेदारी अगर 
वतनदारी असू शकत नाही आहि साववभौम सत्यािा देशकािवतवमान वगैरे मयादा नसतात. संशोधन मयाहदत 
नसते. सत्यशोधक चळवळ अशा प्रकारे अवतार घेत असते. हतिा कारिपरत्व ेआवृत्त करून हतची स धारिेिी 
नवी आवृत्ती काढिे भाग आहे. 
 
काळ बदितो. चािू व आगामी काळ रािकारिाचंा व अथवकारिाचंा आहे. िो बदि व िी क्रातंी घडवावयाची 
असते ती, रािकीय पक्षाचं्या द्वारे व िोकशाही सते्तच्या सद पयोगातून व हनकोप िोकहशक्षिातूनच होऊ 
शकेि. यासाठी सत्यशोधक नवी दृष्टी कारिपरत्व े घेत असतो. तरी ता ठोकळेबाि व अगदीच ठरीव अशी 
हवचारसरिी शकवा पोथीबद्ध व फॉमवविा िीहवतसरिी नाही. सत्य आहि सत्याची प्राप्ती-साधना-याचं्या 
दरम्यान भाडोत्री मध्यस्थ-एिंट-दिाि नसावा हे सत्यशोधक समािाचे म ख्य सूत्र. िगाच्या कोित्याही 
देशातीि व धमातीि िोकानंा एकसारखे हहतप्रद असू शकते. म स्स्िम-सत्यशोधक-मंडळींनी म्हिूनच ह्या 
हवद्यमान व उपिब्ध सत्यशोधक दृष्टीचा िाहीर अविंब केिा. इहतहासात वाईट व घातकी चािीरीती 
याहवरुद्ध शतकान शतके िढा अनेकानंी हदिा, म्हिून सकाम व शहसाप्रधान यज्ञयागी ‘सकाम धमव’ कायमचा 
मागे पडिा. सतीची चाि बदं िािी. बािहववाह, हवधवावपन वगैरे हस्त्रयावंरीि अन्यायी बधंने, एकसारख्या 
प्रयत्नाम ळे कायमच्या स्वरूपात, आता नाहीशी होत आिेिी आहेत. नव्हे  नाहीशी िािी आहेत. सत्यशोधक 
मानवातीि प्रवृत्तींचा हा हविय आहे. सत्याचा आहवष्ट्कार वारंवार होत असतो. श्री. राममोहनपासून ते डॉ. 
आंबेडकरापंयंत िे िे हवहवध सत्यशोधक स धारक िािे; त्यानंी त्याचें नवसत्यसशंोधन माडंिे व सत्यासाठी 
आग्रह केिा. िगडा केिा. गौतमपासून रािर्ी शाहूपयंतच्या अनेक सत्यशोधकानंा सववथैव व संपूिव यश आिे 
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नाही, तरी बरेच यश आिे व प ढे यावयाचे आहे, येईि असा सक्रीय आशावाद सवांनी िरूर बाळगिा पाहहिे. 
पोकळ भक्तीपेक्षा सदाचार-सत्यवतवन-चागंिे. देवािा कोरडी स्त ती नको. हा हवचार ‘म. गौतम-फ िे’ 
याचं्यात सापडतो व म ख्य बाब म्हििे हवर्मता व पक्षपातप्रधान व स्वाथी चात ववण्याहवरुद्ध बंड करिे हा सवव 
धमवस धारकाचंा आत्मा व प्राि होता. ‘विाधमव’ यातून आश्रमधमव मागेच गेिा  कारि गीतेतही चार आश्रमावर 
फारसा हवचारप्रपचं आढळत नाही  िी अवघड बाब आहे, ती कोिी पाळीत नाही. ब्रह्मचयव व शवेटी सनं्यास-
हनवृत्ती-संसारात कोिी सहसा सावविहनकपिे कधीच पाळिी नाही व कधीच पाळत नाही. शवेटपयंत मरेपयंत 
सववसामान्यानंा स्वाथव स टत नाही  मतिबाप रता फक्त चार विांचा उंचनीच हवचार हशल्लक राहहिा व हाही 
िाईि. 
 
तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी हे ‘िी िात नाही ती िात’ अशी िातीची व्याख्या करतात. पि ही हनराशचेी व 
हनस्ष्ट्क्रयतेची व्याख्या आहे. भेदभाव उत्तरोत्तर िात आहे. कारि ‘हनधमी िोकशाही व समािवाद ह्या नव्या 
हत्रसूत्रीत िन्मिात विवकल्पना म ळीच बसत नाही. िी िात नाही ती िात (CASTE) अशी व्याख्या हनराशतूेन 
न करता िी िाते (Which Goes; Vanishes) ती िात’ अशी व्याख्या सवांनीच हनधाराने केिी पाहहिे व 
हनदान ताहत्व वक तडिोड तरी करता कामा नये  स धारकानंी व सत्यशोधकानंी व मानवतावाद्यानंी त्याचें हनदान 
हवचार तरी ठाम करावते  म. फ िे याचें हवचार ठाम पके्क होते व त्या पके्क व ठाम हवचाराचंी, ते एकसारखी 
मिब ती करीत होते. वतनदारी म्हििे मक्तेदारी सवव के्षत्रातीि त्यानंा नको होती. हनरक्षर िवळिवळ ‘ठोंब्या 
पाटिाचें’ पराविंबन, त्यानंी आसूडाच्या हनबधंात दाखहविे आहेत. क िकिी-अष्टाहधकारी याचें प्राबल्य नंतर 
संपिे   हभक्ष कीप रोहहताचं्या मनोवृत्तीत फरक बराच िािा आहे. यिमानािाच हपळिारा प रोहहत पाहहिे 
असतो. प रोहहतवगव आता हनकृष्ट दशसे पाविा आहे. तो इतरानंा शूद्र व नीच समित नाही; हीन समित नाही. 
िोकाचं्या सामाहिक प्रहतष्ठवेर घाव घािून तो आता आपिी प्रहतष्ठा पूवववत साभंाळत नाही. साभंाळू शकत 
नाही. िगातीि सववच धमात प्रॉटेस्टंट सत्यशोधक चळवळींना प ष्ट्कळ यश या प्रकारे आिे आहे व हवज्ञानात्मक 
दृहष्टकोिाम ळे देवाधमाचा देखीि अडथळा दूर होत आहे. आपल्य येथे, असा खरा मूिभतू प्रश्न आहे की, 
परंपराबद्ध, प रािहप्रय िोकसमािािा हवहशष्ट-ब्राह्मि-िातीचा प रोहहत हा पाहहिेच असतो. प रोहहतशाहीचे 
अस्स्तत्व व सगंोपि याप्रमािे यिमान वगाकडून म्हििे बह िनसमािाकडूनच होत असते. म्हिून 
प रोहहतािाच दोर् देण्याची परंपरा याप ढे तरी खोटा, बोथट ठरते. ब्राह्मि उपाध्यायाची गरि िोकानंा िागते. 
त्याच्याहशवाय त्याचे धार्थमक समाधान होतच नाही. सारासार हवचारान्ती हे खरे  हे सत्य आहे  देवस्थान रस्ट 
कायदे, कूळकायदा या अनेक नवीन कारिामं ळे व श्रदे्धच्या उत्तरोत्तर उच्चाटनाम ळे आहि सववच िोकिीवन, 
िास्ती िास्ती धमवपंथ हनरपेक्ष िाल्याने देवस्थानच्या उत्पन्नात घट पडिी व देवस्थाने हनष्ट्प्रभ िािी. िोकाचंा 
देवधमावरीि ‘भाव’ कमीकमी होत आहे व हनधमी राज्यघटनेचा देवाधमािा फारसा आधार नाही. असिा तर 
‘तो असिे’ घटनाबाह्य आहे. िाहतधमवहनरपेक्ष भारत बनवावयाचा आहे. 
 
िाजकीय सत्ता आरण ितरे्दािी 
 
हल्ली िी मक्तेदारी आहे, ती रािकीय सते्तत व भाडंविशाही के्षत्रात व स्वरूपात हवशरे्तः आढळते. रािकीय 
मक्तेदारी-वतनदारी, पाहरवाहरकता, स्वाथाने ख ची हटकहवण्याचा हव्यास िोकाचं्या निरेस येत आहे व 
त्याहवरुद्ध बंडे उठिी, उठत आहेत व उठतीि  कारि तरुि रक्त आता स हशहक्षत, होतकरू व उत्साही होत 
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चाििे आहे. िोकशाहीत सवांना सधंी पाहहिे. व संधी व न्याय्य अवसर रोखिा तर नवकाँगे्रसमध्येही बंड 
उठतात  सहकारी के्षत्रातीि व हिल्हा पहरर्देतीि, मराठी वाङ्मय व साहहत्य आहि ससं्कृतीच्या के्षत्रातीि 
मक्तेदाऱया देखीि िवकरच संप ष्टात येतीि  एखादा मोठा इसम एखाद्या कोित्याही संस्थेचा अनेक वर् ेसतत 
अध्यक्ष राहतो म्हििे िोकशाही नव्या हवकें द्रीकरिाच्या य गात ही बाब मोठी शोचनीय व शचता हनमाि करिारी 
आहे. वतनदारीची असिी उदाहरिे, िोकाचंी िोकशाहीतीि अपात्रता व असमथवता दशवहवतात, व एकाचढीत 
एक िायक व एकापेक्षा अहधक स पात्र हवद्वान मािसे असू नयेत, हे देशाचे मोठ्यातिे मोठे अभागी द दैव आहे  
या िोकशाहीत एकाच िागेवर अनेक वर् ेसतत राहिाऱया महात्म्याचंी देखीि कीव केिी पाहहिे  तत्व वतः व 
मूितः सत्यशोधक समाि हा हनधमी, िोकशाही, समािवादी व हवकें द्रीत िोकशाहीचा प रस्कता आहे, म्हिून 
त्याने म्हििे िे खरे सत्यसंशोधन करतात त्यानंी, कोित्याही के्षत्रातीि आर्थथक हवर्मता व वतनदारी, 
मक्तेदारी, सरंिामदारी, असल्या िोकशाहीिा राखिाऱया बाबीहवरुद्ध िरूर आवाि उठहविा पाहहिे. या 
योगेच देशसेवा घडू शकते. मक्तेदारी म्हििे सत्ता व सपंत्तीचे कें द्रीकरि होय. सत्यशोधक हवचार व आचार 
िागहतक असतो. 
 
अन्यायारवरुद्ध झगडा व न्यायाची प्रस्थापना 
 
हनधमी-हनरीश्वरवाद व हवज्ञान याकडे सत्यशोधकाचंा कि वाढिा आहे. अध्यात्म िरी समिा मानिे नाही, 
तरी न्याय, सत्य, समता, शातंी-प्रगती, समानता, समान संधी व हक्क-मानवी स्वातंत्र्य- वगैरे तत्व वावर कोिाही 
सत्यशोधकािा ताहत्व वक श्रद्धा ही ठेवावी िागिारच  कािव  माकव स्ने देखीि ह्या िीवनमूल्याचे खंडन केिेिे 
नाही. वतनदारी, मक्तेदारी आहि सरंिामदारी, समािात श्रेष्ठ, कहनष्ठ भाव व उंचनीच भाव आहि हवर्मता 
हनमाि करते. ह्या अन्यायी बाबी आहेत. हे सावविहनक न्यायाच्या आड येतात. संस्थाहनकाचें तनखे गेिे, तशा 
त्या बाबी नाहीशा िाल्या पाहहिेत. नव ेसंस्थाहनक हनमाि करू नयेत. ह्या खेरीि खऱया सहकारी न्यायाची 
प्रस्थापना होिार नाही. अन्यायाहवरुद्ध िगडा देिे व न्याय प्रस्थाहपत करिे या शब्दात व वाक्यात सत्यशोधक 
समािाचे ध्येय व कायव याचें दशवन िोकानंा देता येते. म्हिून त्याचे स्वरूप िढाव ूहदसते व अन्याय वाढल्यास 
िास्तीपिे ते हदसू शकते. विवधमवदेखीि मक्तेदारी व िन्मिात वतनदारी हनमाि करू िागिा म्हिनू भगवान् 
ब द्धापासून ते डॉ. आंबेडकर ह्या आध हनक नवबौद्धापयंत िन्मिात विवधमाहवरुद्ध बडें िािी. शॉक रीटमेंटस 
(SHOCK TREATMENTS) द्याव्या िागत. बंडाच्या कारिाचें आहधक्य िािे की बंडे अटळ होतात. 
कोित्याही पक्षात व धमांत मक्तेदारी-वतनदारी व तत्सम सत्तावाद व सत्ताधंता हनमाि होऊ शकते. अशा 
वळेेस ख द्द पक्षातीिच हवचारवतंानंा सत्ताधंतेिा हवरोध करावा िागतो. नाहीतर बडें आहि उठाव अटळपिे 
िनतेतून हनमाि होतातच  
 
हनवडि कीच्या िोकशाही पद्धतीत अन भवी, त्यागी व स पात्र आहि ज्याचंी प नः िरुरी आहे, असे िोक प नः 
हनवडून हदिे िातात. त्याचंी िरुरी मतदारानंा कळते व कोिािाही प नःप न्हा हनवडि कीस उभा राहता येते. 
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सत्य व सत्ताशुद्धी 
 
सत्य व सत्ताश द्धी याचंी गरि सवव पक्षानंा पडतेच  सत्तत अश द्धी हनमाि होत असते; मग कोित्याही पक्षाचे 
राज्य होवो, त्यािा सते्ततून हनमाि होिारे दोर् संपूिव टाळता येिे शक्य नसते. हवरोधात असताना, सत्ताधारी 
पक्षावर कडाडून हल्ला चढहवता येतो, पि तोच हवरोधीपक्ष सते्तवर आिा, की त्याच च का होऊ शकतात. अशा 
अवस्थेत सत्ताश द्धीचे व शासनश द्धीचे प्रयत्न िागरूक राहून सतत कराव े िागतात. सत्ता हकत्येक वळेा 
हपळवि कीसाठी वापरिी िाते व सते्तच्या िोरावर अन्याय देखीि घडवनू आििे िातात. पक्षश द्धी, 
संप्रदायश द्धी व सत्ताश द्धी आहि कोित्याही संस्थेतीि अशी श द्धीकरिे याचंी वारंवार िरूर पडते. सत्यदेखीि 
श द्ध करून तपासून, पारखून घ्याव े िागते. कारि या दं्वद्वप्रधान आहि व्यंगप रािात्मक िगात सत्यावर 
असत्याचे आहि अज्ञानाचे पटि आवरि येत असते. म्हिून श द्ध मते तपासावी िागतात. मक्तेदारी व 
िोकशाही (खरी) एकत्र नादूं शकिार नाहीत. मक्तेदारी-ब वाशाही गािहविारे समािकंटक सवव िातीधमात, 
सवव देशातूंन आढळतात. िोकशाहीत कोठेही सते्तचे अहभसरि चािू असिे पाहहिे. िोकसेवा-देशाची सेवा 
करण्यासाठी-सवांना वाव आहे; असिा पाहहिे, पि कोिाही सत्ता-संपत्ती कें द्रात, कोिाही व्यक्तीची 
दीघवकाि ह कमी मक्तेदारी हनमाि होिे िोकशाही हहताचे नाही. हपळविूक थाबंवावयाची िाल्यास 
अन्यायमिूक व स्वाथी मक्तेदारी घािवावी िागते. यासाठीच िोकशाहीत ठराहवक म दतीनंतर अटळपिे 
हनवडि का घ्याव्या िागतात. 
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९. 

वेताळ पूवणस्थळावर! 

िगातीि सववच थोर थोर प रुर्ानंा यशापयश असते. कोिीच महान प रुर् पूिव नसतो. मन ष्ट्यच सात असतो. 
फ िे याच्यासंबधंी समकािीन वृत्तपत्रातूंन फारच थोडी माहहती उपिब्ध िािी आहे. ‘बोडव ऑफ 
एज्य केशन’च्या हरपोटवस् वरून म िींच्या शाळेची बरीच माहहती धनंिय कीर वगैरेसारख्या पहरश्रमी 
चहरत्रकारानंा हमळू शकिी. ‘प िे विवन’ (कै. ना. हव. िोशीकृत) या प स्तकातूनही म िींच्या शाळेची हकीकत 
बरीच हमळते. पि तत्पूवी १८४८ सािी िोतीरावानंी मराठे िोकासंाठी शाळा काढिी होती, असे उल्लखे 
हमळतात. पि ही शाळा प ढे हकती हदवस चाििी? वगैरे माहहती कोिासच हमळािेिी हदसिी नाही. अहत 
शूद्राचं्या व म िींच्या शाळा १८५७ च्या बंडाच्या आधी होत्या. पि बंडानंतर बंद पडल्या. वगैरे माहहती िोतीराव 
याचं्या ‘ग िामहगरी’ प स्तकातून हमळते. त्याचें १८७३ पयंतचे आत्मचहरत्रपर उल्लखे ‘ग िामहगरी’त आहेत व 
म िींच्या शाळाशंी असिेिा संबधं त्यानंी का सोडिा हेही त्यानंी हिहहिे आहे. गं्रथातीि व समािातीि 
हवर्मतेचा प्रत्यक्ष स्वान भव यातून त्यानंा स्वतःिा िाग येत चाििी व मग ते इतरानंा िागे करू िागिे. 
 
१८५७ च्या उठावापूवीच्या स्त्रीशदू्राहतशदू्रासंाठी शाळा चािहवण्याच्या प्रयत्नाम ळे िोतीरावाना प ण्यात प्रहसद्धी 
हमळािी. पि या सवव शाळा प िे म्य हनहसपाल्टी स्थापन िाल्यावर हतच्यामाफव त स्वतंत्र म िाम िींच्या शाळा 
चािू िाल्यावर, िोतीराव व त्याचं्या स धारक हमत्रानंी काढिेल्या शाळाचंी स्वतंत्र गरि राहहिी नाही. 
गरिेतून ससं्था चाितात. िोतीरावानंी काढिेल्या शाळानंा कायवकारी मंडळ होते. कै. मोरो हवठ्ठि वाळवकेर 
हे शवेटपयंत हटकिेिे हमत्र होते. अहतशदू्राचं्या शाळाचें हचटिीस होते. यानंी शाळा चािहवताना आिेिा 
सामाहिक हवपरीत अन भव अस्पृश्याचं्या शाळाचं्या हकीकतीत नमूद केिा आहे. वाळवकेर व िोतीबा याचं्या 
काळात म िानंा पािी हमळिे देखीि कठीि होते. असल्या अडचिी िािूनच िोतीरावानंी अस्पृश्य मानिेल्या 
िोकासंाठी घराच्या प ढीि हवहीर ख िी केिी. त्याचं्या ठायी ‘करूिा’ हा मोठा ग ि होता. १८५७ च्या पूवी 
वरीि सवव प्रयत्न आरंहभिे होते, हे सवव अपूवव होते, हे खरे. म िींची शाळा चािहवण्यात ब्राह्मि समािातीि 
अनेक उदार गृहस्थाचें साह्य व सहभाग होता. पम िोतीराव व त्याचें हमत्र यानंा या सवव शाळानंा संस्था स्वरूप 
देता आिे नाही. हे यश म्हिता यावयाचे नाही. हे यशापयश पहरस्स्थतीअन कूिता, प्रहतकूिता यावर अविंबनू 
असते. काळही फार अवघड होता. १८५७ च्या उठावाम ळे स्त्रीशूद्राहतशूद्राचं्या शाळात हवके्षप आिा व 
य रोहपयनाचंी मदत बंद िािी व िोतीराव आहि त्याचंी पत्नी साहवत्रीबाई यानंा गोशवदराव फ िे यानंी घरातून 
घािवनूही हदिे व नाईिािास्तव िोतीरावानी स्कॉटीश हमशनऱयाचं्या बोहडंग स्कूिमध्ये नंतर नऊ वर् ेनोकरी 
केिी. नात्र सरकारची कायमची नोकरी हमळण्यास सोपे असतानाही प ढेमागे त्यानंी हब्रटीश राज्यात नोकरी 
म ळीच धरिी नाही. प ढीि यश त्यानंा याम ळेच हमळािे. म िींच्या शाळा चािहवण्यात दाखहविेिा त्याग, सेवा 
व तत्परता याम ळे फ िे याचंा इंग्रि सरकारने सत्कार केिा. शाििोडी हदिी. पि यावळेी त्याचं्या मदतनीस 
हशहक्षका साहवत्रीबाई या पत्नीचाही उल्लेख सत्कार समारंभात आढळतो का? फक्त िोतीरावाचंाच म ख्यतः 
सत्कार केिा. ब्राह्मिेतरािा पूवी ब्राह्मिी राज्यात शाििोडी, पोर्ाख वगैरे देऊन सन्मान करण्याची चाि 
नव्हती, पि अव्वि इंग्रिीत िोतीबानंी हा मान हमळहविा. हे एक पहरवतवनीय सामाहिक यश होते. 
प नर्थववाहास चािना, केशवपन रूढीहवरुद्ध प्रचार, हवधवाकंडून होिारी बािहत्व या वगैरे प्रयत्न म िाम िींच्या 
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शाळाचें नगरपाहिकाचं्याकडे हस्तातंर िाल्यावर फ ल्यानंी केिे. िोतीराव धडपडे होते. म्हिूनच 
एकापाठीमागे एक एक उपक्रम त्यानंी हातात घेतिे. बािहत्व या प्रहतबधंकगृह-बािसंगोपन हे कायव त्यानंी 
हातात घेऊन चािहविे. पि फारच थोडी म िे िगिी. शातंाराम नामक एक म िगा त्यानंी दत्तक घेतिा होता. 
तो िगिा नाही म्हिून यशवतं हा द सरा म िगा साभंाळून त्यास हशक्षि हदिे. यािा प ढे स्वतः दत्तक घेऊन 
इस्टेटीचाही वारस केिा. असे करण्यात बरेच गैरसमि होिे शक्य िािे. पि ही एक कौट ंहबक क्रातंी होती. 
ज्या माळी समािात िोतीबा िन्मिे होते त्यानंाही हे आवडिे नाही. पत्नी साहवत्रीबाई यानंी पाशठबा हदिा. 
यशवतंरावानंी व त्याचं्या पत्नी िक्ष्मीबाई यानंी आिारपिात िोतीरावाचंी व प ढे साहवत्रीबाई यानंी सेवा केिी. 
भाऊबंद द राविे. साह्यकारी हमत्रापंैकी सवांनाच ही योिना पसंत पडिी नाही. बािकाश्रमाचे संचािन बंद 
पडिे तरी मयाहदत यश हमळािे. प ढे १८७७ सािात मोठा द ष्ट्काळ पडिा तेव्हा हफरून ‘स्व्हक्टोहरया 
बािकाश्रम’ काढून अन्नवस्त्रास महाग िािेल्या बािकानंा-म िानंा त्यानंी साभंाळिे. समाि कल्यािपर काये 
चािहविे हा एक िोतीरावाचं्या िीवनाचा उदे्दश होता. िोतीरावाचें बािकाश्रम पाहून पढंरपूरच्या प्रहसद्ध 
बािकाश्रमाचे संस्थापक िािशकंर उहमयाशकंर यानंी बािकाश्रम काढून चािहविा व अद्याप तो चाििा 
आहे. प्राथवना समाि िहानगा राहहिा, तरी त्याच्या िोकसेवक संस्था चािू आहेत. आयव समािामाफव तही 
देशात हशक्षि, समािकल्याि वगैरे के्षत्रात कायव चािू आहे. किकत्व याकडे ब्राह्मो समािाच्या संस्था आहेत. 
 
अस्पृश्यता हनवारि हे िोतीबाचें प्रथमपासून एक म ख्य अंग होते. पि ह्या अहतशूद्राचंी उन्नती करिारे शूद्रातून 
यावते तसेच कायवकते प ढे आिे नाहीत. कारि शदू्र (अब्राह्मि) फारच मागास होते. तरी शदू्राहतशूद्राचं्या-
दोघाचं्या-हशक्षिाथव िोतीबानंी पहहिे प्रयत्न केिे. नंतर प्राथवना समािी हवठ्ठि रामिी शशदे यानंी 
दहितोद्धाराचा प्रश्न अहखि भारतीय पातळीवरून सोडहवण्यास घेतिा. म्हििे ज्या ज्या समािस धारिाचंी 
गरि होती, त्या त्या बाबतीत िोतीरावाना प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष अन सरिारे कायवकते, स धारक, प ढारी प ढे आिेच. 
सवांत िास्ती, हशक्षिप्रसारक कमववीर एकाचढीत एक िािे. 
 
उच्चभ्रमूधीि हवधवा प नर्थववाहाचा प्रश्न सोडहवण्यास व हस्त्रयाचं्या हशक्षिाथव प्रयत्न करिारे रानडे-आगरकर-
कवे वगैरे प ढे िािेच. एक एका प्रश्नासंबधंी स्वतंत्र संस्था हनघाल्या. समािस धारिाचंी सावविहनक गरि 
होती. हा प्रश्न मूठभर स धारकाप रता वैयस्क्तक मयाहदत नव्हता. रानड्याना प न्हा हवधवशेी िग्न करिे अशक्य 
िािे शकवा हकत्येक स धारक प ढाऱयानंी माघार घेऊन कच खाल्ली. कारि सामाहिक बहहष्ट्कार टाकण्याची 
पद्धत होती. सनातन्याचंी सखं्या सवव िातीधमात मोठी होती. समािपहरवतवनािा घरीदारी फारच अल्प पाशठबा 
हमळे. िोतीराव बोिे तैसा चािे ह्या वगातीि होते हे खरे, पि त्यानंाही मयादा पडल्या. आगरकरानी संघटना 
बाधंिी नाही. िोतीबानंी सत्यशोधकाचंा संघ बनहविा. म्हििे संघहटत, सतत ससं्थात्मक कायव करिेस 
िायक मािसे येऊन हमळावी िागतात. कवे ज्या समािातून प ढे आिे त्यानंा उच्चभ्र ूसमािातून सेवातत्पर 
मंडळी हमळू शकिी. त्याचंी संस्था वधवमान राहहिी आहे. िोतीरावानंा व प ढीि कमववीर शशदे यानंा एकाचढीत 
एक हमशनरी वृत्तीची समर्थपत मंडळी भेटिी नाहीत. काही हमत्रमंडळी भेटिी पि बरीच या नाही त्या 
कारिाम ळे दूरही िािी. भारत सेवक समाि या गोखल्याचं्या संस्थेस प ढे कायवकते हमळािे. तशा प्रकारचे 
संस्थात्मक अन सरि फ िे-शशदे व प ढीि डॉ. आंबेडकर याचं्याही बाबतीत िािे नाही. हनष्ठावतंाचंी वािच 
त्याचं्या देखत व मागेही पडिी. हवदे्यत मागास व अहतमागासिेल्याचें उपक्रम हनयतकाहिके, प ढारिेल्या 
वगाएवढे यशस्वी िािे नाहीत. हे आतमपरीक्षातंी मान्य कराव े िागते. दहितासंह इतर अब्राह्मि समाि 
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अद्याप प ढारिेिा नाही, प ष्ट्कळ के्षत्रात मागास आहे, याची वस्तूस्स्थतीने िािीव होऊन प न्हा प्रबोधन व्हाव े
म्हिूनही हा हवर्य घेऊन येथे हाताळत आहोत. शाहूमहाराि-भाऊराव पाटीि-पंिाबराव देशम ख-बाब राव 
िगताप-बापूिी साळ ंखे वगैरे हकत्येक मोठमोठे प्राप्त िािे. पि तरीही सवव कायवभार उरकिा नाही. 
प ढारिेल्याचं्याही प्रत्येक प्रभावी के्षत्रात व िीवनाच्या अंगोपागंात िोतीरावाचंा शूद्राहतशदू्र बह िोकसमाि 
प ढारिेल्याचं्याही इतका प ढारिा नाही, मग त्याचं्याहीपेक्षा त्याचं्यावर मात करून प ढे आिो नाही हे तर 
िास्ती खरे  अशी महत्व वाकाकं्षा व हवधायक अस्स्मता हनमाि िािी नाही हे मान्य केिे पाहहिे. िोतीरावानंा 
मयाहदत व हथटे यश हे कसे व का आिे? ह्या प्रश्नािा कठोर आत्मपरीक्षिाने उत्तर देण्याची गरि आहे. 
िोतीरावाचें हठकहठकािी उभे राहहिेिे प तळे हे कायव करिार नाहीत. केवळ िोतीरावाचं्या दैवतीकरिाम ळे 
सववच भाग उरकिार नाही. मन ष्ट्यबळ मागेप ढे हमळािे होते हे खरे. पि हे साम्यव एकिीव िािे नाही. 
िोतीरावानंा त्याचं्या काळान सार ज्या मयादा पडल्या, फंडस अप रे पडिे, हिस्ती व परकीय इगं्रिाचें साह्या 
घेण्याहशवय प्रथम गती नव्हती व तेही त्याज्य समिून त्यानंी साह्य घेतिे नसते, तरी प्रगती व हल्ली िािी आहे 
तेवढी शदू्राहतशदू्राचंी उन्नती िािी नसती. शाहू महारािानी हटळकाचंीच रािकीय िहाि भहूमका व 
समािस धारिाचं्या के्षत्रात प्रहतगामी भहूमका त्याचं्याप्रमािेच घेतिी असती व हटळकान यायी िािे असते, तर 
आिची सामाहिक, रािकीय प्रगती म ळीच िािी नसती. व्यवहायव वास्तववादी भहूमका घेिे हे एक सत्यशोधक 
चळवळीचे वैहशष्ट्य होते. स्वराज्य-स्वातंत्र्य िे आिे ते द सऱया महाय द्धात इंग्रिी साम्राज्य कमक वत िािे व 
त्यानंी वगेवगेळ्या अनेक अहंकत देशातीि त्याचंी सत्ता त्यानंीच सववत्र सोडून हदिी. हे सवांत म ख्य कारि 
िािे. स्वातंत्र्य आिे तरी सामाहिक न्याय, आर्थथक समता प्राप्त होऊन भाडंविशाहीचा शवेट िािा नाही. 
कोित्याच महाप रुर्ानंा सवव यश येत नाही. मग फ िे याचं्यासारख्या नेत्यािा त्याचं्यादेखत शकवा मागे अद्याप 
यश यावयाचे राहहिे आहे, यात नवि नाही. म. गाधंी वगैरे मागीि प ढीि सतं बरेच पराभतू आहेत. स्वातंत्र्य 
आल्यावर इंग्रि असताना होते ते प्रश्न पूिवपिे हमटिे नाहीत. उिट त्या अपूिव राहहिेल्या प्रश्नात नव्या 
ज्विन्त प्रश्नाचंी भहूमतीश्रेिीने भर पडिी व पडत आहे. आशा ही आहे की, मागीि राममोहनपासून फ िे-
आंबेडकरापंयंत िे महत्व वाचे समािप्रबोधक होऊन गेिे, त्याचं्याहवर्यी शाळा-कॉिेिात (अकॅडहमक) का 
होईना हशक्षिक्रमात स्थान हमळािे आहे. प्रत्यक्ष समािात तरीही प्रबोधन दृश्य होत नाही. मग पहरवतवनाची 
बािू (कृतीची) दूरच राहाते. खंडप्राय देश गिगतीने िातो. अहवकहसत सववच भारत आहे. गहरबी वाढत आहे. 
म. फ िे यानंा गहरबी नको होती. 
 
शोरषर् व शोषक 
 
म. फ िे याचं्या हवचार-आचारानंा समिावनू घेिे िाल्यास एकूि हवर्य वगीय पहरभारे्त माडंल्यास शास्त्रीय व 
सैद्धाहंतक अथवबोध िास्ती समिू शकतो. शदू्राहतशदू्राचें नेते व द्रष्टे यानंी त्याचंी बािू वास्तववादातून व िातीय 
वस्त स्स्थतीने माडंिी. भारतात असे करिे व होिे अटळ होते. शदू्राहतशदू्र समपातळीवर प्रायः होते. 
त्याचं्यावरीि सामाहिक व धार्थमक ग िामहगरीचे स्वरूप सववसाधारितः सारखेच होते. ज्या धार्थमक (मन स्मृती 
इ. इ.) गं्रथाचंा ग िामहगरीिा पाशठबा होता ते गं्रथ एकाच शहदू ब्राह्मिी धमाचे समान दोघानंाही होते. न कतेच 
आिेिे इंग्रिी अव्वि राज्य व त्याची हपळविूक बरीच प्राथहमक अवस्थेत होती. म्हिून 
िोकहहतवादी/फ ल्यानंा ती फारशी िािविी नाही. इंग्रिी सते्तच्या पूवीचा यादवीचा व आपापसातीि 
किहाचा काळ मागे पडिा होता. शातंता आिी होती. इंग्रिानंी आपल्यािा शिकिे याचे भान िोतीरावांना 
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होते व त्याची कारिे देखीि त्याचं्या परीने त्यानंी हदिी होती. हटळक-हचपळूिकर-वास देव बळवतं फडके 
याचं्याप डे फक्त पेशवाई गेल्याम ळे रािकीय स्वातंत्र्य-स्वराज्य प न्हा हमळहविे एवढाच प्रश्न होता. 
स धारकाचं्या प ढे उच्चभ्र ू मध्यमवगािा िागिाऱया कौट ंहबक स धारिा कशा होतीि, हा प्रश्न होता व हे 
त्याचं्यातीि सनातनी असिेल्या मंडळीशी भाडंत होते. सनातन्याचंी बािू घेऊन िोकमान्य हटळक व तत्सम 
समािस धारिावाद रोखीत होते. 
 
िनतेचे (शतेकरी-मिूर व एकूि श्रहमक याचें) दाहरद्र्य व हनरक्षरता मोठी होती. त्यानंा उच्चभ्रूंकडून शूद्र-
हिके-समिण्यात येईि. सरकार िोकि फंड शतेकऱयाकंडून हशक्षिाथव वसूि करी पि, या फंडातून शहरी 
उच्चभ्र ूिोकाचें उच्च हशक्षि चािू होते. नगरपाहिका, सावविहनक सभा, राष्ट्रीय सभा व एकूि नोकरशाही 
यामध्ये ब्राह्मिाहशवाय फारसे इतर कोिीच नव्हते. अगं्िाईत पेशवाई होती. गोरे नोकर देखीि िोकानंा 
हपळीत व ते येथीि ब्राह्मिी नोकरशाहीच्या किाने वागत. काळी-गोरी नोकरशाही शतेकऱयाकंडून िाच 
घेऊन, धार्थमक बाबतीत धमवशास्त्राधाराचा आधार घेऊन, गरीब शतेकऱयाचंी हपळविूक चािू होती. वरचेवर 
पडिारे द ष्ट्काळ, सतत होिारी रोगराई याम ळे शतेकरी अन्न-वस्त्रास महाग िािा होता. ग्रामिोशी व गाव 
क िकिी हे देखीि शोर्ि करीत. वगैरे वगैरे द ःस्स्थतीतून हशक्षि प्रसाराच्याद्वारे व त्याचें वास्तहवक मानवी 
अहधकार समिावनू देऊन त्याचं्यात स्वाविंबन, स्वाहभमान हनमाि करण्यासाठी िोतीराव व त्याचं्या स ज्ञ 
हमत्रानंी सत्यशोधक समािाची स्थापना १८७३ सािी केिी. धमवमातंडाचंी िी सामाहिक-धार्थमक ग िामहगरी 
होती, ती धार्थमक गं्रथावंर-श्र ती-स्मृतींच्यावर-आधाहरत होती. शास्त्राधारे पहरवतवन रोखण्याचा सनातन्याचंा 
मोठा प्रयत्न होता. उदा., क्षहत्रयाचें अस्स्तत्व कहिय गात नाही, असे शास्त्रवचन प ढे करून क्षहत्रयाचं्या विाचा 
िोप िािा, असे प्रहतपाहदिे िाई व मग हशवािी छत्रपती, शवेटचे प्रतापशसह भोसिे याचें वदेोक्त हक्क 
गं्रथवचनाचं्याद्वारे डावििे िात. हा मोठा संघर्व िािा. संस्कृत व इतर हवद्या हस्त्रशूद्राहतशदू्रानंा नाकारल्या 
िात. अव्वि इंग्रिीतही प िे संस्कृत कॉिेिात अब्राह्मिानंा प्रहतबंध होता. मग अहतशदू्राचंी अवस्था िास्ती 
अंधारी (Dark) होती; ह्यात नवि नाही. 
 
ख द्द सत्यशोधक समाि मंडळ िे होते त्यात फ िे व त्याचें हमत्र माळी-साळी-कोळी-धनगर-सोनार-क ं भार 
वगैरेंनी प ढाकार घेतिा होता. मराठा तत्समच प ढारी िास्ती प्रथमच होते. भािेकर-िोखंडे हे दोन माळी फार 
महत्व वाचे िािे. त्यानंी िागतृीचा बगीचा फ िहविा. मतभेद फ िे-िोखंडे-भािेकर-घोिे याचं्या दरम्यान िािे 
िोतीरावानंा कायवकते येऊन हमळािे तसे वगेळेही िािे. पि चळवळीची गरि होती म्हिून मतभेद द य्यम 
ठरिे. शाहू महारािाचं्या काळात मराठा मंडळी व स हशहक्षत प ढारी-िाधव, िठे्ठ, डोंगरे, कदम, बागि वगैरे 
येऊन हमळािे. त्यानंी समाि िागतृ केिा, हे खरे. पि िोतीरावाचं्या काळात साधीस धी मािसे कायवकती फार 
होती. िेथे िवळकरानंतर शाहूच्या पश्चात ही चळवळ संपिी. एकपरी प्रोत्साहन देिारा इंग्रि गेिा  
साम्राज्यशाहीचा नाश होऊन स्वातंत्र्य आिे आहे. 
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आज िहात्िा फुिे असरे् र्ि! 
 
म. फ िे याचें हनवाि होऊन १९९० सािी म्हििे आिखी चार वर्ांनी शभंर वर् ेपूिव होतीि. महाराष्ट्रात तरी 
त्याचंी शतसावंत्सहरक प ण्यहतथी मोठ्या प्रमािात सािरी होईि. हदल्लीचे मध्यवती कें द्र हा महोत्सव हाती 
घेईि काय? 
 
आि महात्मा फ िे एका शतकानंतर प्रत्यक्ष येिार नाहीत. पि ते िर असते/आिे समिा तर प ष्ट्कळ बाबतीत 
त्यानंा हवसंगती आढळून येईि. 
१. सारा समाि (स्त्री-प रुर्ाचंा सवव) साक्षर व्हावा, प्राथहमक हशक्षि सवांना सक्तीचे व्हावे, ही मागिी त्यानंी 
िन्मभर प्रािपिाने केिी. पि स्वातंत्र्य येऊन ३०-४० वर् ेहोत आिी तरी महाराष्ट्रात फक्त ३९ टके्क िोक 
साक्षर आहेत; यामध्ये हस्त्रयाचें प्रमाि अथात मोठे असिार. सक्तीचे हशक्षि िािे नाही. 
२. ब्राह्मि हशक्षक अब्राह्मि हवद्या्यांना त च्छ समिून त्यानंा म क्त मनाने हशक्षि देत नाहीत, हा अन भव त्याचं्या 
काळातीि होता. आि कोिी कोिािा शाळेत (व बाहेरही) उच्चनीच माहनत नाहीत व अब्राह्मि हशक्षक, 
प्राध्यापक व प्राचायव याचें प्रमाि आि खूप आहे, तरी अब्राह्मि हशक्षक हवद्या्यांसाठी हशकहवताना कराव ेएवढे 
श्रम करीत नाहीत. म्हिनू ग्रामीि भागातीि हनकाि सववसाधारितः उच्च नसतात. ग िवते्तत ग्रामीि हवद्याथी 
शहरी हवद्या्यांएवढे चमकत नाहीत. िोतीबाना िीवनाच्या हरएक बाबतीत ब्राह्मि कमी होऊन, त्याचं्या िागा 
अब्राह्मिानंी व दहितानंी घेतल्या आहेत, असे स्वप्न प्रत्यक्षात याव,े असे वाटत होते. उदा., ब्राह्मि वतनी व 
वशंपरंपरागत क िकिी गेिे. प ढे नानाहवध िातींचे ब्राह्मिेतर तिाठी आिे, आता ग्रामसेवक तर 
शतेकऱयातंीि आहेत. पि हेही शतेकऱयाकंडून िाच घेतात, आपिे उखळ पाढंरे करीतात  
३. सावसावकारकी, इनामदारकी वगैरे तत्सम बाबी फ ल्याचं्या काळाप्रमािे आि नाहीत. सहकारी सोसायया 
हनघाल्या आहेत, यामधून भ्रष्टाचार मोठा आहे. हरएक के्षत्रात म. फ ल्याचं्या काळाएवढे ब्राह्मिी महत्व व राहहिे 
नाही, हे खरे. पि ब्राह्मिेतर अहधकारी व नोकरशाही सवांचीच हपळविूक करते. दहित अहधकारी 
दहिताकंडूनही िाच घेण्यास कमी करीत नाही. Old order change the yielding place to new one. 
हपळवि कीचे स्वरूप बदििे व हपळवि कदार फक्त ब्राह्मि राहहिे नाहीत. हा अन भव सवव के्षत्रातं येतो. 
हपळवि कदाराचंी िात पािटिी असेि; पि स्वकीय ग्रामीि भागातून हनवडून गेिेिे प्रहतहनधी शतेकऱयाचें 
हहतास िागत नाहीत. हहरत क्रातंी िािी आहे. शतेीस यंते्र िास्ती वापरिी िातात. पि हवज्ञानात्मक 
दृहष्टकोि तयार िािा नाही. शतेकरी वगैरे तत्सम अधंश्रद्धा आहेत, हस्त्रया िास्ती भोळ्या राहहल्या आहेत. 
िोतीबा आिे तर त्यानंा वरीि सवव बाबतीत द ःखच होईि व कष्टी होतीि. म िाम िींना शाळेत पाठवा हा 
िोतीराव व त्याचं्या हशष्ट्याचंा फार मोठा कटाक्ष होता. आता असा उपदेश करावा िागत नाही म्हिून त्यानंा 
आनंद वाटेि हे खासपिे म्हिता येईि. 
 
ब्राह्मणाांची जागृर्ी 
 
सत्यशोधक समािाम ळे ब्राह्मिेतर िाती-िमाती िागतृ होऊ िागल्या, तसे ब्राह्मिही िागे िािे व हवधी 
संस्कार व गृहकमे करण्यास बोिाहवल्याहशवाय ब्राह्मिानंी ब्राह्मिेतराचं्या घरी िाऊ नये, असे ठराव ब्राह्मि 
पहरर्दाचं्या सभेत िािेिे आढळतात. ब्राह्मि पहरर्दाचंी अहधवशेने भरू िागिी, अद्याप होतात. याचं्यातीि 
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हनिवय पाहहल्यास सत्यशोधक चळवळीचा पहरिाम व्यक्त होतो. ‘ब्राह्मि समाि िागा होऊन आत्मपरीक्षि 
करू िागिा व तोही आमच्या चळवळीम ळे प ढे गेिा.’ असा स्वान भाव कमववीर भाऊराव पाटीि यानंी, मािे 
वडीि व मी आहि स्वतः कमववीर भाऊराव पाटीि खािगी चचा करीत असताना स्वतः त्यानंी व्यक्त केिा. 
भाऊरावाचंा समािान भव व हशक्षिान भव फार मोठा होता. सत्यशोधक चळवळीस िोतीरावाचं्या काळापेक्षा 
त्याचं्या पश्चा् ब्राह्मिहवरोध वाढू िागिा. 
 
ब्राह्मणेर्ि प्ररर्रनरधत्व 
 
महाराष्ट्रात ब्राह्मिेतर (व दहितही) प्रहतहनधी त्याचं्या सखं्येच्या प्रमािात हनवडून यावयाचे िाल्यास ब्राह्मिाचें 
प्रस्थ-महत्व व-नाहीसे िािे पाहहिे. हा हवचार-आचार बळाविा. या स्वरूपाच्या घिाघाती प्रचाराम ळे 
ब्राह्मिेतर समाि ब्राह्मिाच्या प्राहतहनहधक संस्थावंर हनवडि कामंधून मते देईनासा िािा. ही रािकीय 
अस्स्मता व स्वाहभमान ब्राह्मिेतर चळवळ म. गाधंी याचं्या काळापासून काँगे्रसमध्ये स्वातंत्र्य िढ्यात प्रवहेशत 
िािी. तरीही काँगे्रसचे ब्राह्मिेतरीकरि होऊन, ब्राह्मिेतर प्रहतहनधी अहधकाहधक हनवडून िाऊ िागिे. हा 
प्रचार कै. यशवतंराव चव्हािानंा महाराष्ट्र काँगे्रस काबीि करण्याच्या कामी देखीि उपयोगी िािा. खेर 
मंहत्रमंडळाच्या काळात ब्राह्मिेतर समाि द खाविा गेिा. यशवतंरावानी श.े का. प. मधीि प ढारी काँगे्रसमध्ये 
प न्हा घेऊन ग्रामीि नेतृत्वाच्या अमिाखािी सारा महाराष्ट्र आहििा. ब्राह्मिावर धमवहवधीत व हनडि कीतून 
प्रहतहनधी हनवडताना व सववच िीवनात बहहष्ट्कार टाकावा, असा हवचार प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष माडंिा होता. रािकीय 
बाबतीत, सहकारी चळवळीत वगैरे अनेक रािकीय के्षत्रात यशस्वी िािेिा आहे. शाहू महारािाचं्या 
प्रयत्नानंतर व आता स्वातंत्र्य चळवळीनंतर व स्वातंत्र्यात ब्राह्मिेतर प्रहतहनधी िास्तीत िास्तपिे काँगे्रसमाफव त 
देखीि हनवडून येतात, असा अन भव सूयवप्रकाशासारखा स्वच्छ हदसतो. राखीव िागाचंी व नॉहमनेशन पद्धतीची 
पूवीची िरूर िागत नाही. म. फ िे-शाहू याचें हे यश आहे. त्यानंा श्रेय द्यावचे िागते. प्रत्यक्ष चळवळ हदसत 
नाही. कारिे िशी होती तशीच ती राहहिी नाहीत. हनदान मराठा समािात राखीव िागा व सविती आता 
दहिताचं्या प्रमािे िरूरीच्या वाटत नाहीत. 
 
िोतीबानंी सक्तीच्या हशक्षिासाठी आकाशपाताळ एक केिे. प ढेही ही सक्ती हशक्षिाची चळवळ व मागिी चािू 
राहहिी. इगं्रि सरकार आहे तोपयंत उठाउठी करून सामाहिक समतेसाठी ब्राह्मितेरानंी (व दहितानंी 
देखीि) इंग्रिी राज्याचा फायदा घ्यावा. ही म. फ िे (व शाहू) याचंी दृष्टी-हवचार आचारसरिी-होती. फ िे 
याचंा (डॉ. आंबेडकर याचंा देखीि) दारू व व्यसनी पदाथांना हवरोध होता. गरीबी असिी तरी गरीबात दारूचे 
व्यसन वाढिेिे आढळते. याम ळे गरीब िास्ती गरीब होतात. श्रीमंत प न्हा गरीब होतात व ध ळीचे हदव ेहोता. 
 
दारूबांदीची चळवळ व ‘सत्यशोधक रनयिाविी’ 
 
मूळ सत्यशोधक समािाने त्याचे हनयम छापिे होते. घटना केिी होती. सत्यशोधक समािाच्या मूळ हनयमात 
दारूबंदी व प्रत्येक सभासदाने दारू वगैरे अमिी पदाथांचे व्यसन सोडाव.े स्वतः शहसा करू नये. एका 
ईश्वराहशवाय द सऱयास ईश्वराएवढा मान देऊ नये. समािात िे द बवि असतीि असे असमथव त्यानंा साह्य 
कराव,े अशी रचनात्मक दृष्टी होती. पि हे सवव हनयम पाळिारे अन स्थाहनक सभासद व अन यायी यानंी संपन्न 
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असे कायवकारी मंडळ १८७६ नंतर प्राप्त िािे नाही व प ढे अहवाि वगैरे हनघािेिे फारच कमी सापडतात. 
हनष्ट्कर्व काढता येतो की, सत्यशोधक समाि (ख द्द म. फ िे यानंी स्थापिेिा संस्थास्वरूप िािा नाही. मात्र 
त्याचंी चळवळ होत गेिी.) वगेवगेळे आहवष्ट्कार िािे. त्यात संगती व हवसंगती देखीि हदसून येते. 
 
िो. हटळकाचं्याही पूवी िोतीरावानंी दारूबंदीवर भर हदिा होता. आि दारूचे व्यसन फार फैिावत आहे. 
म्हिून हा अपयशाचा म द्दा म्हिावा िागतो. 
 
जोर्ीिावाांचे यश 
 
रायगडावरीि हशवसमाधीचा िीिोद्धार ह्या कामी िो. हटळकाचं्याही पूवी िोतीबाचें व ‘दीनबधूं’ पत्राचे िक्ष 
गेिे होते. हे कायव प रे करण्यासाठी प ढे हटळकानंी प्रयत्न केिे व आता रायगडावर नव ेहवश्व हनमाि िािे आहे. 
हशवरायाचं्या बद्दि आस्था हा एक म द्दा ब्राह्मिेतर चळवळीतही होता.  
 
समािात वक्ते तयार व्हावते, तरुिानंा हनबंध हिहहता यावते, समािाचे म खपत्र असाव,े हवद्या्यांना हवद्यावतेने 
द्यावीत, शतेकी स धारिेचा प्रयत्न करावा वगैरे कायवक्रम आद्यसत्यशोधकानंी हाती घेतिे होते. त्याचंा प रस्कार 
व वृद्धी िोतीरावाचं्या देखत िािी व प ढे रािर्ी शाहू, सयािीराव वगैरे संस्थाहनकाचं्या साहाय्याने हा हवकास 
वधवमान िािा. शहरात हशकावयास येिाऱया हवद्या्यांसाठी वसहतगृह, राहाण्या िेवण्याची सोय असिी 
पाहहिे. हा उपक्रम प ढे हकत्येक व्यक्तींनी हातात घेतिा पि ख द्द मूळ सत्यशोधक समाि या ससं्थमाफव त हे 
नव ेआध हनक उपक्रम वाढिे नाहीत. मराठा-माळी वगरेै िातीनी आपआपल्या िातीस हशक्षिप्रसारक ससं्था 
काढल्या. हवभागनू िातीवारीने हवद्यवृद्धीचे प्रयत्न िािे. िातीिातींची बोहडंगे हनघािी. सत्यशोधक समािाचा 
मूळ हेतू ‘िातीभेद दूर ठेविे’ हा होता. पि मूळ दृष्टीकोिािा यश न येता, िातीभेद प्रत्यक्ष िीवनात बळकट 
असल्याने हवद्यावृद्धीचे प्रयत्न प ढे मराठा हशक्षि पहरर्दा, माळी पहरर्दा वगैरे िातीिातींच्या पहरर्दानंी 
करण्यात बरेच यश हमळहविे. हा उिटा आहवष्ट्कार होय. ब्राह्मि-सारस्वत वगैरे िातींनी देखीि आपआपल्या 
िातींच्या हशक्षिप्रसारक ससं्था महाराष्ट्रात काढल्या. ब्राह्मि समािास सत्यशोधक चळवळीचा हवरोध होऊ 
िागिा व ब्राह्मि समािही याम ळे िागृत िािा व त्यानंी म ंबईस ‘ब्राह्मि सभा’ चािू केिी. ही संस्था अद्याप 
आहे. िोकहहतवादींच्या स्वसमािािा िागतृ करिाऱया ‘शतपत्रा’म ळे िी ब्राह्मिात िागतृी िािी नाही, तेवढी 
सत्यशोधक समािाच्या चळवळीम ळे िे आघात होऊ िागिे, त्याम ळे होऊ िागिी. हे यश आहे. ब्राह्मिी 
पत्रानंी सत्यशोधक समािाच्या कायाकडे प्रथम द िवक्ष केिे, उपेक्षा केिी, पि प ढे त्यानंा हवरोधी भहूमका घेऊन 
का होईना उल्लखे कराव ेिागिे. प्रहतहक्रया करावी िागिी. याम ळेच चळवळ व सत्यशोधक समाि ज्ञात होऊ 
िागिा. ब्राह्मिाचं्या हवरोधािा तशी खास कारिे होती. िो. हटळकाचंा हवरोध, ब्राह्मिेतराचं्या सभेत हमखास 
पहहिा ‘रािहनष्ठेचा ठराव’ होई म्हिूनही होता. 
 
इांग्रज सिकािच्या रनष्ठेचा स्वीकाि व त्याग 
 
प्रथमची इंग्रिी परकीय सते्तबद्दिची समिूत सामाहिक हहताची होती. प ढे धूतव आहि ‘फोडा’ व ‘िोडा’ ही 
नीती चािहविाऱया इंग्रि सरकारने ह्या रािहनष्ठ धोरिाचा काही काळ फायदा घेतिा व स्वराज्यहवर्यक 
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िहाि चळवळींना रोखिासाठी उपयोग करून घेतिा, हे खरे, पि हटळकानंंतरच्या गाधंीकाळात ब्राह्मिेतर 
समािात राष्ट्रीय िागतृी हविक्षि िािी व हा बह िनसमाि काँगे्रसमध्ये गेिा. त्याम ळे प ढे इंग्रिांची हनराशा 
िािी. िोतीबाचं्या काळात हकत्येक धूतव हमशनरी सत्यशोधक ब्राह्मिेतर चळवळीकडे व ख द्द म. फ िे 
याचं्याकडे आशाळभतू वृत्तीने म्हििे हिस्ती स्वाथाने पाहात होते, पि म. फ िे व त्याचंी चळवळ ही शहदूधमव 
स धारण्यासाठीच स रू िाल्याने हमशनऱयाचं्या आशा व्यथव ठरल्या. टीकाकारानंी व समीक्षावाद्यानंी दोन्ही पक्ष 
बािू िक्षात घ्याव्यात व प ढीि पहरिाम पाहावा म्हििे त्याचंीच हवधाने न्यायशीि ठरतीि. आता पाश्चात्याचंा 
अन नय व इंग्रिहनष्ठा, िहाि-मवाळ भेद वगैरे स्वातंत्र्यपूववकाळातीि प्रश्न संपिे. प ढे काय? 
 
सतर्ीचे रशिण 
 
इंग्रिानंी अप ऱया उत्पन्नाची सबब प ढे करून सक्तीचे प्राथहमक हशक्षि प्रत्यक्षात आििे नाही. उिट हनराशा 
केिी. अद्याप स्वातंत्र्यात सक्तीचे प्राथहमक गरिेप रते तरी (Three Rs.चे) हमळत नाही. स्वातंत्र्यानेही 
फ ल्याचंी हनराशा केिी. ब्राह्मिेतर (व दहिताचेंही) प्रहतहनहधत्व सरकारात असूनही सक्तीचे हशक्षि व 
दारूबंदी वगैरे उपक्रम कायववाहीत आिे नाहीत. हे प्रहतहनधी त्याचंा स्वतःचा व फार तर गोतावळ्याचा स्वाथव 
पाहातात. सामाहिक स धारिानंा त्याचंा हवरोध नाही, पि सक्रीय पाशठबाही नाही. प्राथहमक हशक्षिाची 
खेड्यापाड्यातंीि अवस्था पाहता समाधानकारक आहे असे ठरहविे कठीि होईि. हिल्हा पहरर्दा बह िन 
समािाच्या ताब्यात असूनही प्राथहमक हशक्षिाची अवस्था ठीक नाही. यात द सऱया कोिाचा दोर् नाही. 
 
ि. फुल्याांचा एकेश्विवादी िानवर्ावाद 
 
सवव मािसे एका परमेश्वराची िेकरे आहेत तर त्यानंा समान संधी, समान हक्क, समान नागरी कायदा व सम-
धमव (हवर्मतारहहत) असा हसद्धातं माडंिा. पूवीच्या धमवस धारकानंी व सतंानंी फक्त परमाथात, मोक्षमागात व 
भक्तीमागात समानता व समान संधी माहगतिी व त्यासाठी नेमस्त का होईना संघर्व केिा होता. िोतीरावानंी 
हा संघर्व िहािपिे इहवादी (सेक्य िर) स्वरूपात व्यक्त केिा. यासाठी हवभतूीपूिा-गं्रथप्रामाण्य-
अवतारवाद-मूर्थतपूिा त्याज्य ठरहविी व ब हद्धवादाचा आहि मानवी समतेचा मागव ख िा केिा. परंत , ज्या बाबी, 
ज्या धमवसमि ती िोहतबानी बह िनाचं्या उद्धाराथव अस्वीकाराहव ठरवनू त्यावर घिाघात घातिे त्या आता 
स्वातंत्र्यात (व मागे देखीि) बह िन समािास हव्या आहेत. िे ब्राह्मि म. फ िे यानंा कटाक्षाने नको होते, ते 
आता ब्राह्मिेतरानाच हव े आहे  ब वाबािी, बाबाबािी (धमवकारिात व रािकारिातही) वाढत आहे. 
खेडेगावातून देव र्ी ह्या ब्राह्मिेतर दिािाचें प्रस्थ माित आहे. सत्यशोधक प्रबोधन हगळून टाकीत आहे. 
प्रबोधन मागेच मावळिे. पहरवतवनािा म ळच्या प नरुज्जीवन प्रवृत्व या, रुढींची बळकटी, परंपरावाद रोखीत 
आहेत. वाडवहडिाचंी चाकोरी सोडण्याचे धैयव िनतेत नाही. म्हिून ‘वतेाळ’ पूववस्थळावर आिा आहे. िैसे थे 
होत आहे. वारकरी भागवतधमांचा िोकावंर िास्ती पगडा आहे. 
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पुिोगािी रवचािाांची रपछेहाट 
 
घरात एखादा द सरा प रोगामी असिा तर क ट ंबातीि सनातनी हस्त्रयापं ढे त्याचें चाित नाही. सनातन्याचंी 
संख्या ब्राह्मिेतरातं मोठी आहे. बह संख्य ब्राह्मिेतरानंा ब्राह्मिीधमव-आचार हवचार पाहहिे आहेत. म्हिून थोडेसे 
असिेिे प रोगामी पराभवीत िािे. गिपती उत्सवात आता ब्राह्मिेतर िनताच प ढे असते. अमाप खचव होतो. 
हशवाय िगाचार, वाऱया वगरेै मध्यय गीन प न्हा िारी होत आहे, वाढते आहे. वाढते हशक्षि हे सवव रोखू शकत 
नाही. आध हनकता वाढत आहे. आध हनकतेिा धमाहशवाय इतर के्षत्रात िोकाचंा हवरोध नाही. पोर्ाख, फर्थनचर, 
यंत्राचंा उपयोग वगैरे सवव िोकानंी घेतिे. इंग्रि गेिा तरी इंग्रिी सवांना हवीच आहे. धमाच्या बाबतीत 
िातीभेद व हस्त्रयाचें हक्क वा समता वर के्षत्रात िोतीराव व मागीि सवव धमवस धारकानंी िो प्रयत्न केिा त्याचा 
अथव पाि्या घागरीवर पािी पडल्यासारखा होऊन प च्छप्रगती घडत आहे. हस्त्रया व द बवि घटकावंर अन्याय 
वाढत आहेत. सववच रािा राममोहनराय पासूनची एकेश्वरवादी उदार धमवहवर्यक चळवळ आता पराभतू 
िािी. शहदूसभावािे-शहदू एकतावािे-R. S. S. यानंा कसिेच पहरवतवन नको आहे. फक्त त्याचंा िढा आहे 
तो हिस्त्याशंी व म सिमानांशी  बाकी शहद त्ववादी व शहदूराष्ट्रवादी यानंा चारी विवव्यवस्था-
मूर्थतपूिा/िातीव्यवस्था-हवी आहेच. भारतीय िनता पक्षाच्याद्वारे ब्राह्मिरक्षक राज्य प न्हा व्हावे, िोकानंी 
गोब्राह्मिप्रहतपािक प न्हा व्हाव ेअसा प्रयत्न आहे. ब्राह्मिेतरातंीि बह संख्य सनातनी असल्याम ळे शहद त्ववाद 
त्यानंा आकर्वक वाटतो व म. फ ल्यानंी म्हटल्याप्रमािे शहदू-म स्स्िम दंग्यात ब्राह्मिेतरच मारिे िातात. 
ब हद्धिीवी धूतव सहीसिामत राहतात. ब्राह्मि समािाचे काळान सार पहरवतवन िवकर होते व हा ब हद्धवतं 
समाि त्याच्या हहताथव आतून िागृत असतो. 
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१०. 

‘मराठा’ हृदयाचे णवशालत्व 

मािूस व धमव याचंा परस्परसंबंध, मन ष्ट्यिातीच्या स रुवातीपासूनचा आहे. हल्ली देखीि धमाचा पगडा 
सववसामान्य मािसावर, कमीिास्त स्वरूपात असतोच. रहशयन िीवनातही हा पहरिाम हवद्यमान आहेच. धमव 
धारि करतो. धमव म्हििे कतवव्य. धमव म्हििे आत्मा व परमात्मा याचं्या ऐक्याचे मंदीर दाखहविारी वाट; असे 
परमोच्च धमाचे स्वरूप असू शकते. पि धमव म्हििे ठराहवक आचारकाडं, हवधी, सकामयज्ञादी कमवकाडें, 
पौराहिक हवभतूींच्या मतूीपूिा इत्यादी प्रत्यक्षात व्याख्या होतात. प रोहहतशाहीच्या, ऐहहक िीवनाचा; 
आचारप्रधान धमव हा एक मागव बनतो. प रोहहत नाना िातीचे व सवव धमांचे असतात. म्हिून हा हवहशष्ट िातीतून 
बोधक शब्द आहे. ब वा व ब वाबािी करिारे सवव िातीिमातीतून आढळतात. तसा हा मानहसक सामाहिक-
धार्थमक रोग असून तो िागहतक आहे. म्हिूनच म ख्यतः कािव  माकव स् आहदकरून ब हद्धवतंानंी, त्यास ‘अफू’ 
म्हटिे. या अफूचा अंमि दूर व्हावा, म्हिून गौतमादी प रुर् रािर्ी व धमवस धारक िािे; महावीर िािे. 
त्याचं्याच थोर परंपरेतिे आपिे श्री. शाहूमहाराि त्याचें प ण्यस्मरि श्वासोच्छवासाइतके महत्व वाचे आहे, 
कतवव्याचे आहे. 
 
रवद्याप्रसाि 
 
म. िोहतरावानंी सववसामान्य समािाचे हनरीक्षि केिे. पाहिी केिी. संशोधन चािहविे. त्याचंा हवचारचक्षू फार 
तीव्र व प्रखर होता. संपूिव ब वाबािी भस्मसात करण्याचे साम्यव िोहतरावाचं्या हवचारात आहे. पि सववच 
कायाचा सारा भार एकच थोर असामान्य व्यक्ती उचिू शकत नाही. महात्मा िोहतराव याचं्या देहावसानंतर 
कमववीर िोखंडे-भािेकर, महाम नी वगैरेंनी, ती ज्योत हिवतं ठेविी. या ज्योतीिा प्रत्यक्ष रािर्ी शाहूमहाराि 
प्राप्त होताच साऱया दख्खनेत ती प्रखरपिे प्रज्वहित िािी. म. फ िे यानंी सामाहिक रोगाचे हनदान अचकू 
केिे. त्याचंी नाडीपरीक्षा च किी नाही. बह िनसमािात हवदे्यचा अभाव आहे; हनरक्षरता आहे हे त्यानंी िाििे; 
व रािकीय स्वातंत्र्यापेक्षा त्यानंा हवद्याप्रसार प्रथमतः महत्व वाचा वाटिा व तो िाल्यावर स्वातंत्र्य येते व हटकते. 
सत्यशोधक समािाचे स्वरूप हवद्याप्रसारक होते. 
 
सवांगीण प्रगर्ी हे िुख्य ध्येय 
 
श्री. शाहूमहारािाचें पाठबळ स रू होताच, सत्यशोधक समािाची शक्ती व्यापकपिे अमयाद िािी. प. वा. 
भाऊराव पाटीि, भास्करराव िाधव, म क ं दराव पाटीि, िेधे-िवळकर-मोरे वगैरे असंख्य िहानमोठ्या 
कमववीरानंा शाहूसूयाने प्रकाश हदिा. असंख्य कायवकते हिििे. पायात व िागृहतरूपी मंहदराच्या खािी स प्त 
िौहककाने आहेत. ‘शाहूप्रभा’ सत्यशोधक समािाच्या इहतहासात अिौहकक, असामान्य व अमूल्य ठरिी. म. 
िोहतराव महाभाग्यवान ठरिे. कारि त्यानंा अत्यंत पोिादी असा मागनू हशष्ट्य प्राप्त िािा. सत्यशोधक 
समािाच्या धार्थमक मतासंबधंी मतमतातंरे असतीि, होतीि; पि हवद्याप्रसार, हवद्यािागतृी, शकै्षहिक नवी 
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िािसा हनमाि करिे व त्याद्वारे सवांगीि प्रगती साधिे, हा िो सत्यशोधक समािाचा प्रािभतू भाग त्यासंबधंी 
दोन मते व हभन्न पक्ष होण्याचे कारि नव्हते व नाही. 
 
िोकगांगेर् पावन झािेिा िहापुरुष 
 
हवद्याप्रसाराच्या कामहगरीत शाहूमहारािाचें नाव स विवअक्षराने हिहाव ेिागते. शाहूमहाराि म्हििे िनतेचे 
हृदय. डॉ. आबंेडकरादंी अनेक कमववीरानंा त्याचंा वरदहस्त प्राप्त िािा. वास्तहवक पाहता त्याचें संस्थाहनक 
िीवन हे िोककायांत हविीन िािे होते. म्हिून िनतेच्या सामान्य िीवनाचे ते प रस्कते होते. िोकनायक, 
िोकसंग्राहक, िोकसेवक, दीनबंदू, हवदे्यचा प्रसारक, धमांचा स धारक ह्या दृहष्टकोिातून कोिीही आता याप ढे 
शाहूचहरत्राचे मूल्यमापन करीि. साऱया बह िनसमािाचे व ग्रामीि िनतेचे िीिव िीवन ज्यानंी बदिून नव े
केिे, त्यानंा आता संस्थाहनक रािा म्हिून विवन करण्यात फारच थोडा अथव उरिा. िोकोद्धाराथव िोकगंगेत 
पावन िािेिा हा महाप रुर् होय. 
 
हवद्या स धारिी, ज्ञान वाढिे की, धमवही स धारतो. भोळाभाव राहात नाही. ब द्धी िागृत होते. ही हवद्या क्रातंी 
शाहूमहारािाने म ख्यतः केिी. अनेक ससं्था िोपासल्या. शाहूमहारािाचं्या उपिब्ध कामहगरीम ळे सववश्री 
यशवतंराव-बाळासाहेब यानंा त्याचं्याच पायावर उभे राहून चािता आिे. सगळा समाि िंगडा होता. 
अज्ञानापायी अधं होता. प रोहहतशाहीच्या कबज्यात होता. ही धमववडेी शाहूरािाने तोडिी. सत्यशोधक समाि, 
आयवसमाि यानंा िवळ केिे, वाढहविे. प्रचाराची व प्रचारकाचंी सोय केिी. वृत्तपते्र काढहविी. कौस्न्सिात 
प्रहतहनधी िावते असा यशस्वी प्रयत्न केिा. धमवस धारिेच्या बाबतची आद्य छत्रपतींची इच्छा व शवेटच्या 
छत्रपतींची-प्रतापशसह महारािाचंी-मनीर्ा पूिवत्वास नेिी. वैहदक प्रकरि गािहविे; म्हिून सत्यशोधक 
समाि प नः िागृत होऊन सवांच्या निरेत भरिा. नाहीतर त्याची स्मृती प सिी गेिी असती. शाहूमहारािानी 
त्यािा अमरत्व हदिे. व रािकीय ब्राह्मिेत्तर पक्षािाही यशस्वी केिे. बह िनसमािाच्या इहतहासातून 
शाहूमहारािानंा अगे्रसरत्वाचे स्थान द्याव ेिागते. शाहूमहाराि हे बह िनसमािाचे एक उदार अंतःकरि होते. 
अस्पृश्योद्धारक रािर्ी म्हिनू त्याचंी ख्याती आहे. हा भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न म. गाधंींच्याही अगोदर त्यानंी 
हाताळून मराठा हृदयाचे हवशाित्व हसद्ध केिे. मराठ्यानंा चागंिा नेता हमळािा की ते प ढे येतात. िरूर ते 
नेतृत्व शाहू महारािानंी मराठा तत्सम बह िनसमािास प रहविे. 
 
शाहू िहािाजाांचा वािसा 
 
शाहूमहारािाना अकािी मरि प्राप्त िािे. तरी त्यानंी त्याचं्या ग िाहधक्याम ळे फार मोठा वारसा प ढीि 
हपढीसाठी ठेविा आहे. त्याचं्या पश्चात हशक्षि काये, पहरर्दा इत्यादींची काही वाढ िािी. पि म. िोतीराव व 
श्री. शाहूमहाराि याचं्या पश्चात सत्यशोधक समािाची िोपासना व ताहत्तवक वाढ व्हावी तशी िािी नाही. 
शाहूराय रािकारिी होते. तरी रािकारि म्हििेच सववस्व ते मानीत नव्हते. िनतेच्या उद्धाराचा कोिताही 
प्रश्न असो, ते त्यािा साह्य करीत. धमाच्या बाबतीत त्याचं्या पश्चात डॉ. आंबेडकर यानंी रािर्ी-ब द्ध याचा 
नीहतप्रधान धमव पत्करून बरीच धमवक्रातंी केिी. त्या मानाने सत्यशोधक समाि आि उपेहक्षत आहे. नव्या 
य गाच्या दृष्टीने, नवी माडंिी करून, त्या संबधंीचे कतवव्य पार पाडण्याची महनर्ा आि आढळत नाही. धार्थमक 
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स्वाविंबन, व स्वयंप रोहहत ही शाहूमहारािानंी प रस्कारिेिी काये आि उपेहक्षत आहेत. या कायांना प नः 
चािना हमळावी म्हिून श्री. शाहूरायाचें स्मरि िरूर आहे. स्वतःचा उद्धार स्वतः करावा या प्रयत्नास िातीय 
म्हिता यावयाचे नाही. त्या दृष्टीने हठकहठकािचे हवद्याप्रसारक समाि आि मागे पडिे आहेत. काँगे्रसच्याद्वारे 
सवव स धारिा होऊ शकतीि असा गंड तयार िािा आहे. श्री. शाहूमहारािाचं्या संदभात हवचार केल्यास काही 
के्षत्रात उपेक्षा व काही के्षत्रात प्रगती आढळते. समािासंबंधी त्याग करिे, व्यस्क्तहहत, स्वाथव द य्यम समििे 
म्हििे समािवाद. ही समािवादी मनोवृत्ती शाहूचहरत्रात आढळते. धमवसंबधंीची ग िामहगरी, ब वाबािी, खोटे 
िोहतर्, क्ष द्र देवताचंी पूिा, अंगात आििे, देव घाििे, वगैरे देवाधमांच्या नावाखािी चाििारा गोंधळ आि 
खेड्यापाड्यात दबा धरून आहे. 
 
शाहूरायाचें कायव अप रे आहे. स धारिेिे-वैहदक-संस्कार देखीि प्रसार पाविे नाहीत. हवज्ञानात्मक दृहष्टकोि 
तयार िािा नाही. श्री. शाहूप ण्यस्मरिाथव अशा प्रकारचा आढावा मागवदशवक ठरेि असे वाटते. 
अस्पृश्योद्धाराचा प्रश्न सववथैव पूिवपिे स टिा नाही. ब द्ध धमासंबधंी सहहष्ट्ि ता बह सखं्याक समािातून हनमाि 
िािी नाही. ही आप िकी हनमाि िाल्याहशवाय अस्पृश्यतेचा प्रश्न स टिा असे म्हिता यावयाचे नाही. 
बह िनसमािावर मोठी सामाहिक िबाबदारी आहे. 
 
कुिदीपक व सिाजभूषण 
 
हशवािी महारािानंतर भोसिे क ळाच्या कीतीस श्री. शाहूमहारािानी फार मोठी भर घातिी आहे. मराठा ही 
आक ं हचत िात शकवा धंदावाचक संज्ञा नव्हे; शकवा विव नव्हे. अथवा ठराहवक धमवसपं्रदाय नव्हे िो ग िाम न 
राहाता स्वराज्य चािहवतो व िो सववसंग्राहकपिे हवशाि मनोवृत्तीने नेतृत्व करतो, तो मराठा, ‘हवशाि मराठा’ 
म्हिून श्री. शाहूनृप श्रीदशव होत. त्याचंी कामहगरी व दृष्टी सावविहनक होती. शाहू ही एक हवचारससं्था िािी. 
केवळ ती व्यक्ती आहे. देहात्मक ब द्धीने त्याचें कायवमोि समििार नाही. सवांच्या संबंधीचे अदै्वत, कळवळा, 
दया िोकोपकार इत्यादी ग िानंी मंहडत असे शाहूराय िािे. धमवरक्षि, धमवश द्धी, ज्ञानाचा प्रसार करिारा हा 
महात्मा प्रगटिा. ज्याचे हृदय महान् व ज्याचें कायव व्यापक तो महान् आत्मा होय. िो सावविहनक महान प्रश्न 
सोडव ूशकतो तो महात्मा ससंारातीि स खद ःखे याचें तडाखे छत्रपती शाहू महाराि यानंाही बसिे. शवेटी ते 
हवरागी िािे. म्हििे सनं्यासी नव्हे. राज्यव्यवहार, प्रपंच याचं्यामधीि मन काढून त्यानंी िोकोपकारात 
देहधारिा धरिी. व्यक्ती, नेते, म त्सद्दी या हतन्हीही दृष्टींनी त्याचें चहरत्र अहधकाहधक अभ्यासनीय आहे. कोत्या 
क िाहभमानाच्या परंपरागत कल्पना व त्याचें बधं त्यानंी सहक्रयपिे तोडून टाकिे. 
 
संस्थानात व संस्थानाबाहेर श्री. शाहूमहाराि याचं्या दातृत्वाने हनमाि िािेल्या व संबंहधत िािेल्या अनेक 
हवहवध संस्था आहेत. या त्याचं्या थोरवीची साक्ष देतात. त्याचें कायवके्षत्र सवांगीि व हवशाि होते. 
 
महात्मा िोहतराव फ िे, रािर्ी शाहूमहाराि याचं्यापासून हनमाि िािेिे नवचतैन्य व नवीन सागृती याचंी 
िोपासना करिे, हे नव्या तरुि हपढीचे काम व कतवव्य आहे. कृतज्ञतेतून सामाहिक उत्कर्व होत असतो; म्हिनू 
श्री. शाहूमहाराि याचं्या कायात यथाशक्ती भर घािण्याचे साम्यव सवव नव्या कायवकत्यांना होवो, अशी शवेटी 
प्राथवना.  
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११. 

भारतीय दणलताचंा प्रश्न आणि णवठ्ठल रामजी शशदे 

दहिताचंा प्रश्न स्वातंत्र्यातीि वतवमानकाळातही ज्विन्त आहे; हहरिन-बौद्धावंर, हवशरे्तः खेड्यापाड्यातं 
अनेक प्रातंात अन्याय होत असल्याच्या अनेक बातम्या वृत्तपत्रात हल्ली हरहमेश येत असतात. ह्या 
अल्पसंख्याकंाचंा प्रश्न फारच ि ना आहे; व तो अहखि भारतीय आहे. राममोहन ते मनमोहन गाधंींपासून थेट 
डॉ. आंबेडकर याचं्यापयंतच्या धमवस धारकानंी आहि गौतमब द्धापासून ते एकनाथानापयंतच्या संतानंी पूवी, 
आध्यास्त्मक समतेचे प्रयत्न करूनही, ही देशव्यापी समस्या अिून भेडसावीत आहे. हे येथीि ससं्कृतीतीि मोठे 
न्यून आहे. म. गाधंींचाच शब्द िर वापरावयाचा िािा तर ‘किंक’ आहे. 
 
अस्पृश्यतेच्या उद्गमाची अनेक कारिे होती. त्याचं्याशी व गतेहतहासाशी, आता फारसे कतवव्य नाही. कारि हा 
प्रश्न आर्थथक समानतेतूनही स टिा पाहहिे. भहूमहीन हहरिनानंा व बौद्धानंा िमीनही वाटून हदिी िावी. गाव 
तेथे अिग महारवाडा असिा तरी गावात हहिन वस्तीत स्थान द्याव े येथपयंत हवचार प्रगट िािे आहेत. 
हिल्हा पचंायतींनी त्याचं्या अथवसंकल्पात ठराहवक टके्क रक्कम हहरिन-बौद्ध याचं्या हवकासाथव खचव करावते, 
असाही अहभनंदनीय प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने प ढे आििा आहे. म ंबईसारख्या मोठ्या संख्येच्या 
कॉस्मापॉहिटन शहरातूंन, हहरिन-बौद्धासंबधंी प्रश्न हततकेसे उग्र नाहीत; खेड्यात आहेत. ताि क्याच्या व 
मोठमोठ्या शहरातीि नगरपाहिकाचं्या हद्दीतीि हहरिन वस्त्याचंी पहािी केिी तर, या नगरपाहिकानंी 
देखीि त्याचं्या अथवसकंल्पात ठराहवक रक्कम हहरिन वस्तीच्या स धारिेसाठी राखून ठेवावी असा दंडक करिे 
िरूर वाटतो. हशवताहशवत याचं्यासबंंधी सावविहनक हठकािी आता फारसा प्रश्न नसतो. तसा कायदाही िािा 
आहे. अस्पृश्यता हनवारिाच्या चळवळीिा इहतहास आहे. प्रगती आहे व अिून प ष्ट्कळ प ढे िावयाचे आहे, अशा 
अवस्थेत ज्यानंी ह्या प्रश्नाची सोडविूक व्हावी म्हिून मानवधमातून पद्धतशीर प्रयत्न केिे, या प्रश्नािा वाहून 
घेतिे, अशा एका उपेहक्षत कमववीराचा या िहटि प्रश्नासंबंधीचा दृहष्टकोन िनतेप ढे येिे िरूर वाटतो. हवठ्ठि 
रामिी यानंा ‘उपेहक्षत’ अशा अथाने संबोधण्याची गरि वाटिी की, बह िनसमाि कै. शशद्यानंा 
‘बह िनसमािाचे कमववीर’ मानतो, परंत  हा प्रश्न बह िनसमािाकडूनच उपेहक्षत राहहिा गेिा आहे. हनदान 
आता अस्पृश्यतेच्या िन्मिात रूढीचे व परंपरेचे समथवन करण्यास कोिी धित नाही. म्हििे हवचारातून तरी 
प्राथहमक क्रातंी होऊन च किी; पि या प्राथहमक पहरवतवनाचा देखीि खेड्यापाड्यातं अभाव हदसतो. 
बह िनसमाि म्हििे ग्रामीि शतेकरी समाि होय व या शतेकरी मराठी वगाच्या या प्रश्नासबंंधीच्या रूढ 
मनोवृत्तीत मात्र द दैवकेरून आचारात्मक क्रातंी िाल्याचा साक्षात्कार प्रत्यक्ष व्यवहारात व रािकारिातही होत 
नाही. नैहतक स धारिा म्हििे समािस धारिा व मूिभतू हवकास, असा अथव अहभपे्रत धरून याप ढे िािे 
क्रमप्राप्त होय. धमव व शशदे सतत एकच होते. 
 
कितवीि कशद्याांचा िागत 
 
आगरकराचंा ‘स धारक’ वाचनात येऊ िागिा व कमववीर शशदे याचंी मते स धारक पक्षाकडे वळिी. कै. शशद्याचें 
आई-वडीि, आिी-आिोबा पंढरपूरच्या हवठ्ठिाचे भक्त होते. घरात भागवतधमीय परंपरा होती. ‘स्त्रीश द्राचंा’ 
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कैवार हा एक भागवत धमाचा भाग होता. असे परंपरागत भस्क्तवादी मन असल्याम ळे, ग रुवयव कै. शशदे प्राथवना 
समािाकडे म्हििे स धारिेल्या ‘प्रॉटेस्टंट भागवतधमां’कडे सहि वळिे. ब्राह्मो समािाच्या प्रचाराथव भारतभर 
प्रवास िाल्याने त्याचंी दृष्टी भारतीय िािी. देशातीि हडपे्रस्ड क्िास म्हििे हनराहश्रत िोकाचंी अवस्था त्यानंा 
प्रत्यक्ष हदसून आिी. धमाहधहष्ठत मानवी समता िर व्यवहारात आिावयाची िािी तर या हनराहश्रत. िोकानंा 
म्हििे तळातीि िोकानंा सहक्रय, उन्नत करून त्यानंा घरीदारी, समािात आहि धमात व रािकारिात 
बरोबरीने वागहविे पाहहिे, या हेतूने सन १९०६ सािी शशद्यानंी ‘अहखि भारतीय हनराहश्रत साह्यकारी संस्था’ 
स्थाहपिी. मानीव अस्पृश्याचें प्रातंवार िोकसंख्येचे आकडे त्यानंीच प्रथम उपिब्ध करून बहहष्ट्कृत भारताचे 
स्वरूप, िनता सरकार व राष्ट्रीय सभेप ढे माडंिे. काँगे्रसच्या अहधवशेनात डॉ. ॲनी बेिंट व म. गाधंी याचं्या 
सहाय्याने काँगे्रसमध्ये अस्पृश्यता हनवारिाचा प्रथमचा ठराव पास करहविा. सरकारातून त्याचं्यासाठी राखीव 
िागा व अनेक सविती हमळहवल्या. देशात हनराहश्रत साह्यकारी मंडळाच्या शाखा हठकहठकािी काढल्या. 
मराठी शाळा, बोहडंगे वगैरे चािहविी. स्वतःच्या क ट ंहबयासंह सवव िीवन या प्रश्नािा समर्थपत केिे. प ण्यास 
अहहल्या आश्रम बाधूंन त्याचं्या वस्तीत सहक ट ंब िाऊन राहहिे. शहदी हमशनरी पद्धतीने एवढा मोठा संघहटत, 
पद्धतशीर व हशस्तशीर देशव्यापी प्रयत्न त्याच्या अगोदर नव्हता. या कामहगरीचा समग्र वृत्तातं थोडक्यात 
कोिासही देता येिार नाही. 
 
फुिे-कशदे फिक व सािखेपणा 
 
शशद्याचं्या या देशव्यापी प्रयत्नाने फ ल्यानंी ज्या कायाची ज्योत प ण्यास प्रज्वहित केिी होती, त्या ज्योतीत 
एकसारखे आभरि घािून मध्यंतरी प्रकाशमान ठेहविी. गाधंी, काँगे्रस व आंबेडकराचं्या हातात ही िोहतरावाचंी 
ज्योत ताब्यात देऊन, शशद्यानंी शवेटी यातून संन्यास घेतिा. शशदे िसे कमववीर होते तसे ते धमवज्ञ, 
समािशास्त्रज्ञ, इहतहास संशोधक, अनेक भार्ा व हवहवध धमव याचंा हविायतेत िाऊन अभ्यास करून आिेिे 
हक्रयाशीि पंहडत होते. म ंबई हवश्वहवद्याियाची बी. ए. ही पदवी त्यानंी घेतिेिी होती. िोहतरावाना एवढा 
मोठा हशक्षिाचा व दीघव प्रवासाचा व सववगामी पाहंडत्याचा िाभ होिे अशक्य होते. िोहतरावानी हशद्याचं्या प्रमािे 
प्राथवना समािी समाि स धारकाचं्या सहाय्याची मदत घेतिी, पि फ िे हे एकेश्वरवादी होते, तरी प्राथवना 
समािी िािे नाहीत. प्राथवना समािी मंडळी रािकारिात मवाळ, नेमस्त व प्रागहतक होती. शशदे धमव व 
रािकारिात कते, राष्ट्रीय-िहाि व स्वतंत्र वृत्तीचे होते. सरकारी पदवी व इंग्रिाचंी आहि त्याचं्या माडंहिक 
संस्थानातीि बडी नोकरी तात्काळ हमळण्याची सधंी असूनही ती स द्धा शशद्यानंी घेतिी नाही. पे-प्रमोशन-पेन्शन 
असा सामान्य मागव त्याचंा िािा नाही  फार काय फस्टव एि. एि. बी.चे एक वर्व पास होऊनही वहकिीचा मागव 
सोडून, ते धमवहशक्षिाथव मनॅ्चेस्टर कॉिेिमध्ये गेिे. फ ल्याचंा त्याग शशद्याचं्यामध्ये हदसून आिा. ध्येय, हनश्चय, 
करारीवृत्ती, हनभीडपिा हे मोठे ग ि दोघातही होते. राममोहन, फ िे याचं्या काळातीि स धारक पाहश्चमात्य धमव 
व संस्कृतीकडे साहहिकच कििे होते व इंग्रिी राज्य हे दैवी वरदान होय असे रानडेही समित  पि 
शशद्याचं्यात स्वातंत्र्याचा मागव व्यक्त होई. रािकारि दोघाचंाही हवर्य नव्हता. धमव व समािस धारिा 
याचं्यासबंंधी ‘फ िे-शशदे’ याचं्यात ऐक्य आढळते. शशदे यानंी त्याचें हवचार प्रसन्न मराठी भारे्त व्यक्त केिेिे 
आहेत. रानडे-भाडंारकर-चदंावरकर वगैरे हवद्वानाशंी त्याचंा प्रत्यक्ष पहरचय होता, शशद्याचं्या इतका ताहत्व वक, 
तौिहनक व समन्वयक हिहहिारा-बोििारा हववकेवतं हवद्वान अद्याप तरी बह िनात (म्हििे शतेकीर मराठी 
थरातून) प ढे कोिीच आिेिा नाही. हवद्यमान समािािा त्याचें फारच थोडे भान आहे  फ िे (काहीसे) 
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कळण्यास त्याचं्यानंतर सत्तर वर् े िागिी. याचप्रमािे एका शतकानंतर प्रगत महाराष्ट्रािा शशदे कदाहचत 
समितीि  शशदे, फ िे व आंबेडकर देखीि पचण्यास फार अवघड आहेत; म्हिूनच अस्पृश्यावंरीि अन्याय 
वाढते आहेत. फ ल्याचं्या काळात कोिी महारवाड्यात िात नव्हते शकवा हहरिन मंडळी गावाशी संबहंधत 
नव्हती. आता बाह्य हशवता-हशवत गेिी. पि हनवडि की (ग्रामपंचायतीच्या वगैरे) व पक्षभेद या कारिाम ळे व 
इतरही कारिाम ळे हहरिनाना मारहाि वगैरे करण्यास ि नी हशवता-हशवत आडवी येत नाही. रािरोस त्याचं्या 
अंगावर चािून िाताहेत  शशदे-फ िे याचं्या काळात अस्पृश्यता कडक होती. खेड्यापाड्यात व गावगाड्यात 
िाहतभेद होता तरी तेथे िोक गोडीग िाबीने रहात आिे. हल्लीइतकी वाढती िोकसंख्या नव्हती. महारवाडे 
िहान होते. आता सववत्र िािेल्या संख्यावाढीने हहरिनवस्तीही वाढिी आहे िे धंदे अस्वच्छ असतात, 
सवांचाच त्याचं्याशी तेथे संबधं राहहिा नाही. उत्तरोउत्तर प ष्ट्कळच फरक पडत आहे. रािकारिािा महत्व व येत 
आहे. पूवी हनवडि काचं्याम ळे पडिारे तट नव्हते, पक्षीयता नव्हती. हवकें द्रीत नव्या रािकीय सते्तचा व 
वहशल्याचा एवढा मद नव्हता. शतेकरी त िनेने सववच प्रायः गरीब होते. आता ऐहहक श्रेष्ठत्वाची व संख्याबिाची 
खेड्यात ध ंदी िास्ती चढिेिी आढळते. फ िे, शशदे याचें द दैव  पराभव  व तोही बह िनसमािाकडूनच  या 
संदभात येथे मीमासंा व्यक्त करावयाची आहे; थोड्या मागीि घटना तपासावयाच्या आहेत. 
 
धिांर्िाचा प्रश्न व िागत 
 
श द्राहतशदू्राचंी आध हनक काळातीि िागृतीची व समान हक्क आहि समान सामाहिक-रािकीय दिा 
हमळहवण्यासाठी कारिपरत्व ेव िरुरीम ळे हनमाि िािेल्या पहहल्या चळवळीिा, सत्यशोधक समाि म्हिनू 
संबोहधिे गेिे व संबोधण्यात येते. या आद्य सत्यशोधक समािाचे एक महत्व वाचे वैचाहरक संस्थापक (म्हििे 
महत्व वाचे धमव व समािस धारक) म्हिून पहहिा मान िोहतरावाचं्याकडे िातो त्याचं्या समग्र साहहत्यात. 
‘ब्राह्मिेतर’ हा नवीन शब्द िवळ िवळ म ळीच आढळत नाही. िोहतरावानी श द्राहतशदू्राचंी द ःखे व्यथा, 
उिीवा, अडचिी, मागण्या, म्हििे (कैहफयती) शवेटपयंत वारंवार माडंल्या आहेत. चळवळीचा व स्वतंत्र 
संघटनेचा मंत्र ज्यानी हदिा, त्या िोहतरावाचं्या प ढे धमांतराचा प्रश्न होताच  िोहतरावाचंा हवचाराचा डोळा 
उघडण्यास, प ण्यातीि त्यावळेचे पहहिे त्याचें अगदी प्रारंभीचे-म सिमान हमत्र काहीसे कारि िािे. त्याचं्या 
घराभोवतािची व त्या हवभागाची त्यावळेची स्स्थती िक्षात घ्यावी; त्यानंतर स्कॉहटश हमशनरी रे. मरे हमचेि 
हवशरे्तः कारिीभतू िािे. त्या प्रॉटेस्टंट स्कॉच हमशनऱयाचं्या सहवासात िोहतराव बायबि चागंिे हशकिे. 
हवठ्ठि रामिी शशदे व िोहतराव फ िे याचंी पे्ररिामूल्ये अगदीच हभन्न ठरतात. श्रीमान फ िे यानंी पे्ररिा व 
िागतृी याचंी स्थळे व संदभव स्वतःच नमूद करून ठेविे असल्याम ळे वादाचा व मतभेदाचा प्रश्नच येत नाही. 
(‘महात्मा फ िे समग्र वाङ्मय’ : सरकारी प्रकाशन, पा. २६४ व २६५) परंत  राममोहन राय याचं्या प्रमािेच 
हमशनऱयाचं्या पिंातून म. फ िे स टिे  हशवािी, िॉिव वॉशशग्टन, थॉमस् पेन, अब्राहम शिकन ह्या स्वातंत्रवादी 
थोर प रुर्ाचंी चहरते्र वाचावयास हमळाल्याम ळे िोहतरावात स्वदेशाहभमानाचे वारे होते. सावविहनक सभेचे व 
स्वदेशी राष्ट्रीय चळवळीचे पहहिे एक प रस्कते सदाहशवराव गोवडें हे िोहतरावाचं्या शाळेतीि एक 
िीवश्चकठश्च हमत्र होते. हशवाय वास देव बळवतं फडके याचं्याबरोबर, िह िीब वा याचं्या आखाड्यात फ ल्यानी 
िोरबठैका काढल्या होत्या. इंग्रि सरकारिा पािथे घािण्यासाठी फ िे िष्ट्करी हवद्या देखीि हशकिे होते. 
(‘ग िामहगरी पा. १६२) ते चागंिे पहहिवान व वस्ताद क स्तीगीर असल्याम ळे इंग्रिाचें व हमशनऱयाचें डावपेच 
त्यानंी हबनचूक ओळखिे. चागंल्या सूज्ञ व हवचारी, हशहक्षत हमत्राचंी त्यानंी सभा घेतिी, चचा केिी, 
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सल्लामसित हमळविी व धमांतराचा व्यक्त केिेिा मागव (म. फ िेकृत ‘ग िामहगरी’ पा. १८९) हिडकारिा व 
धमवश द्धीसाठी व समािस धारिेसाठी राममोहन राय याचं्या ब्राह्मो समािाच्या धतीवर दहक्षिेत ‘सत्यशोधक 
समाि’ स्वतंत्रपिे व वगेळा प्रस्थाहपिा; व शूद्रानंा हमशनरी डावपेचातून राममोहन राय याचं्याप्रमािेच 
सोडहविे. एवढेच नव्हे तर स्त्रीशूद्राहतशदू्रासाठी प िे येथे स्वदेशी िोकानंीच चािहविेल्या देशी शाळा 
चािहवण्यात अगे्रसरत्वाचा सहक ट ंब भाग घेतिा. (कै. िोशीकृत ‘प िे विवन’) पि अस्पृश्य व अहतशदू्र 
याचं्याबाबतीत काय कराव?े असा िोहतरावाचं्याप ढे प्रश्नच होता. िोहतराव उपिब्ध हमत्र व सहकारी 
याचं्याबरोबर प्रश्नोत्तरीसंवाद एकसारखे करीत होते; व त्यातून त्यानंी आपिी मते घासून प सून घेण्याचा 
प ष्ट्कळसा शक्य तो प्रयत्न केिा. वाचन-शचतन-मनन, अखंड आमरि चािू होते. स्वतः हवद्याथीच राहहिे. 
 
ता. २४ सप्टेंबर १८७३ रोिी शूद्राचंी पहहिी सभा िािी. नंतर प िे सत्यशोधक समािाचा हनबधं व वक्तृत्व 
भार्ि समारंभ िून, १८७७ मध्ये िोहतरावानंी घडहविा. यासाठी बक्षीस िावनू हनबंधस्पधा त्यानंी घेतिी. या 
प्रहतवार्थर्क हनबधं स्पधेसाठी प ढीि सहवस्तर हनबधं हवर्य त्यानंी िाहीर केिा होता. त्यात “शहदू (रूढ) धमात 
राहहल्यापासून कोिती द ःखे सोसावी िागिी, िागतात व िागतीि” हे हवर्याचे म ख्य सूत्र होते तरी, 
िोहतरावानंी ते मोठ्या नायपर भारे्त प ढीि प्रमािे हवचार माडंिे आहेत : ‘परमाथव’ मागातीि अस्पृश्यता 
घािहवण्याचा प्रयत्न सतंाचंा होता. एकनाथ महारािाचं्या वळेचा ‘अत्यिं शकवा नवा ‘अस्पृश्य’ हा ससं्कृत शब्द 
म. फ िे याचं्या हववचेनात हदसून येत नाही. कमववीर शशद्याचं्याही पूवीची अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाचंी सामाहिक 
अवस्था अभ्यासण्याच्या दृष्टीने प ढीि एक प्राहतहनधीक उतारा सवांनाच शचत्य व मनोवधेक वाटेि. मूळ पत्र 
‘ज्ञानप्रकाश’ ता. १२ एहप्रि, १८७७ मध्ये प्रहसद्ध िािे होते. त्यातीि सहवस्तर हनबंध हवर्य. 

 
“चहिुस्थानिंी एम्पे्रस महाराणी स्व्हक्टोवरया साहेब िसे काय चहिुस्थानात प्रिास करीत आहेत, आवण 

एका गािातील माांग महारिायाििळ आपली गाडी एकाएकी उभी करून तेथील झोपयाांिंा िेखािा तया 
गाडीखाली उतरून, उभ्या राहून पहात आहेत, इतक्यात लाकडाच्या मोळ्या घेऊन आलेल्या पैकी एक माांग ि 
िुसरा महार असे िोन मोळके तेथे येऊन िाखल झाले आवण ते आपल्या मोळ्या खाली ठेिनू आपले लोक चहिू 
धमात रावहल्यामुळे ि शुद्र रार्जयात कोणकोणते िुलुम, अडिंणी ि िुःख सोसािी लागली ि हल्ली सोसािी 
लागतात, तयािंप्रमाणे तयास प्रस्तुतकाली इांग्रि रार्जयात कोणती िुःखे सोसािी लागतील याविषयी कच्ची 
हकीकत ते राणी सरकारास कळिीत आहेत.” 

 
एवढ्या हवस्तृतपिे िोहतरावानी माडंिेल्या वरीि हवर्यात त्याचें स्वतःचे मनोगत व्यक्त होते व हा ि िूमाचा 
प्रकार हवशरे्तः पूवी शूद्र रािे असताना देखीि व इंग्रिी राज्य आल्यावर देखीि चािूच होता व आता 
स्वातंत्र्यातही चािू आहे एवढे समिते. मागंा-महारानंी शहदूधमात रहाव ेशकवा न रहाव ेअशी म. फ िे याचं्याप ढे 
धमांतराची समस्या होती  प ढे हवसाव्या शतकात; कमववीर शशद्याचं्या काळात त्याचं्याप ढे अशा तऱहेची समस्या 
नव्हती. प्रस्त त िेखकाचा व शशद्याचं्या घरोब्याचा व हनकटवती सबंंध आिा. शशद्यानंी मिा एकदा एक 
चमत्काहरक हहककत साहंगतिी. शशद्याचंाही हमशनऱयाशंी सहवास म्हििे मतै्री असे. िोहतराव व हवठ्ठिराव 
शशदे यानंीही बायबिाचे चागंिे ज्ञान कमाहविे होते. िोहतराव येशिूा यशवतं महाप रुर् म्हिून संबोहधत असत. 
ग रुवयव शशदे प्रहतवर्ी नाताळात हिस्तियतंीहनहमत्त स्त्रीप रुर्ाचें प्राथवना मेळाव े भरवीत होते. एका प्रसंगी व 
अनेक वळेा शशद्यानंी हिस्ती हमशनऱयानंा सागंून पाहहिे की, “मिा (म्हििे शशद्यानंा) हिस्ती करा  पि उत्तर 
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असे : त म्हािा हिस्ती करून कसे चािेि? कोिीच हमशनरी शशद्यानंा बास्प्तस्मा देतो म्हिून तोंडाने वरवर 
देखीि ‘होकार’ देण्यास तयार होत नसत  शशद्यानंी असा त्याचंा शचतनीय अन भव साहंगतिा. शशद्याचं्या 
हिहहण्या-बोिण्यात मेख असे  पूवी राममोहन व फ िे यानंा हिस्ती करण्यात अपयश आिे म्हिनू हवद्वान 
हिस्ती हमशनऱयानंी नक्राश्रू ढाळिे  उद्यमस्वातंत्र्य, स्पशृ्यता वगैरे व्यावहाहरक िाभ होऊ शकतात. म्हिून 
प ष्ट्कळ अहतशदू्र म सिमान िािे; व शवेटी स्वदेशी ‘पाहकस्तान’ िािे. हिस्त्यानंा िर म सिमानाइतकेच यश 
येईि तर देशाचा ‘हतरपगडा’ होईि असे शशद्याचें मत ‘माझ्या आठविी’ ह्या हृद्य गं्रथात नमूद केिे आहे. हा 
हतरपगडा टाळावा म्हिनू राममोहन-फ िे-शशदे या हतघानंाही हवर्मधमव बािूिा काढून, सावविहनक 
सत्यधमाचा म्हििे मूिभतू हवश्वधमाचा एकसारखा प्रचार चािहविा होता. या कामी स्पृश्य तै्रवर्थिक 
म्हिहविाऱयानंी देशभर चागंिी साथ हदिी नाही. आहि म्हिून आिची दहिताचंी समस्या कायम राहहिी, 
शकबह ना वाढत आहे. खेड्यापाड्यातिा स्पशृ्यसमािाचा दृहष्टकोि समताप्रधान िािा नाही व पूवीच्या 
साध संतानंी िो नैहतक आहि आध्यास्त्मक समतेची मूल्ये वाढविी, तीही नष्ट िाल्यासारखीच आहेत. शशदे 
सागंत असत की, अस्पृश्यता अंतःकरिातून गेिी पाहहिे. अस्पृश्यता खेड्यापाड्याचं्या िोकात व हवशरे्तः 
हस्त्रयाचं्या हृदयात दडून आहे. हस्त्रयाचें मतातं्तर िािे पाहहिे असे शशदे यानंी आविूवन साहंगतिे आहे. शशदे-
फ िे दोघेही कृहतस धारक  फार काय? मी-मी म्हििाऱया स हशहक्षत स धारकानंी िेथे हार खाल्ली, ती-ती कामे 
फ िे-शशदे, या छातीच्या धमवस धारकानंी प्रत्यक्ष केिी. स धारिेची खरी व्याख्या व स्वरूप फ िे व शशदे याचं्या 
प्रत्यक्ष कायवस्वरूपी आरशात शास्ब्दक स धारकानंा पाहाण्याची वळे आिी, प्रसंग आिा. त्याग व कृती याम ळे 
दोघाचं्या हशकवि कीिा शकमत चढिी. 
 
ििाठा िहाि ? 
 
महाराष्ट्रातीि हवहवध समािातीि िोक वशंशास्त्रदृष्ट्या हभन्न नाहीत, ही फ ल्याचंी देखीि धारिा आढळते. 
‘शशदे-फ िे’ असा येथे हवचार केिा आहे. याचे कारि शशद्यानंी म. फ िे याचं्याशी ताहत्व वक अन सधंान सोडिे 
नाही. मानवतावादािा धरून दोघानंा दृहष्टकोि एकच होता. हनमािकत्यांच्या संबधंाने ब्राह्मि आपिे बंधू असे 
म. फ िे यानंी ‘हत्रवार’ त्याचं्या साहहत्यात नमूद केिेिे आढळते. मानवतावादी दृष्टीची एवढी मोठी, मराठी 
स धारकाचंी कतीचहरते्र होऊन हा मराठी प्राकृत शतेकरी, सनातनी व कमवठच राहहिा ग रुवयव शशदे हहरिनात 
एवढे एकरूप िािे की, त्यानंा महारच समिण्यात येऊ िागिे  पूवी पंढरीच्या हवठ्ठिाने हवठू महाराचे रूप 
धारि केल्याची कथा सांगतात. रािर्ी शाहू महाराि शशद्याचं्या समकािातीिच, दोघेही कते अस्पशृ्योद्धारक, 
ख द्द मराठी बह िनसमािात िािे. तरी मराठा बह संख्याकं व हवशाि ग्रामीि बह िन समािाच्या दृहष्टकोनात 
फारसा फरक पडिा नाही. या प्रश्नावर भर देिारे सयािीराव गायकवाड, भास्करराव िाधव याचं्यासारखे 
मोठे व हकत्येक िहान, हक्रयाशीि इतर हवचारवतंही िािे. तरी प्रबोधन वाया गेल्यासारखे वाटते, कारिे 
कोिती? वरीि सगळ्याचंी मदत व सहाय्य डॉ. आंबेडकरानंा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष िािे हे खरे. िोहतरावानंा सन 
१८७३ नंतर अहतशदू्राचं्या प्रश्नाकडे प्रत्यक्ष िक्ष घािण्यास फारसा अवसर हमळािा नाही. त्याचे कारि सन 
१८७७ नंतर सािोसाि मोठे द ष्ट्काळ पडू िागिे. त्याम ळे शूद्र शतेकऱयाचंा आर्थथक प्रश्न िास्ती दारुि िािा, 
व त्यानंी शतेकरी प्रश्नावर नाईिािाने भर हदिा; तरी सक्तीचे हशक्षि त्यानंी शवेटपयंत सवांसाठी साहंगतिे. 
ह्या सवव चळवळी प्रम खतः हशक्षिप्रसारक चळवळी होत्या. 
 



 
अनुक्रमणिका 

शतेकरी वगािा शूद्र समििे िाई. म ळातच हशक्षिाची परंपरा नव्हती. गोडी नव्हती. हशक्षि आपिा धमवच 
नव्हे, अशी शदू्राहतशदू्राचंी स्वतःमध्ये घट्ट धार्थमक श्रद्धा होती. श्रमािा प्रहतष्ठा नव्हती. मागं-महार वगरेै सवव शदू्र 
असूनही अहतशदू्र ठरत गेिे. शूद्र=क्षदू्र-हचरडिे, दहित असा अथव. तथाहप, ‘अहतशूद्रानंा’ शूद्रदेखीि हचरडू 
िागिे. व सवांचीच तळातीि व गावाबाहेर राहिारी उपेहक्षत िनता ही, ‘अहतशूद्र’ अशी वाडवडिार्थित समि 
होती व आहे. िोहतराव शतेकऱयानंा उदे्दशून शदू्र शब्द योिीत व मानीव अस्पृश्यासंाठी त्यानंा अस्पशृ्य न 
संबोहधता ‘अहतशदू्र’ म्हिून संबोहधत असत. या देशातंीि पहहल्या प्राथहमक शाळा हिस्ती हमशनऱयानंी 
(स्वाथासाठी का होईि) घातल्या. ही गोष्ट हशक्षिप्रसाराच्या आध हनक हनःपक्षपात इहतहासािा मान्य कराव ेहे 
िागिारच. या पहहल्या हमशनऱयापं ढे व इंग्रि सरकारने काढिेल्या प्राथहमक शाळाचं्याही प ढे स्पृश्य व अस्पृश्य 
म िे मराठी शाळेत, शहरातही एकत्र कशी बसवावीत, हा प्रश्न होता  आता हा प्रश्न खेड्यातही राहहिा नाही. 
एकाच शाळेत हमश्रपिे खेड्यातही म िे हशकतात. सरकारी कायद्याचे साह्य व िनतेमधीि शकै्षहिक िागृती, 
याम ळे हशवताहशवतीचे प्रश्न फारसे राहहिे नाहीत; व हिस्ती शाळा हवद्याखात्याच्या वाढीम ळे प ढे फार मोठ्या 
प्रमािात बंद होत गेल्या व आता स्वातंत्र्यात त्याचंी आठविही फार थोडी राहहिेिी आढळते. तात्पयव हे की, 
शतक-दीडशतकाच्या वरीि हवहवधाचं्या प्रयत्नानंतर दहिताचं्या िहटि प्रश्नाचं्या के्षत्रात हबिक ि यश आिेच 
नाही, असे म ळीच नव्हे. 
 
धिांर्िािुळे पुनुः दुिावा वाढिा! 
 
हिस्ती हमशनरी, ब्राह्म प्राथवना समाि, आयव समाि. म. फ िे, महर्ी शशदे, म. गाधंी आहि काँगे्रस, माटे-
सावरकर, भाऊराव पाटीि वगैरेंच्या हवहवध प्रयत्नाम ळे प्रगती िािी. म. गाधंींनी तर हहरिनानंा वगेळा 
मतदार संघ नको म्हिनू, प्रािाहंतक उपोर्ि केिे. गाधंी-आबंेडकर महत्व वाचा करार िािा. या प्रसंगाने या 
हवर्यासंबधंी देशभर िागतृी िािी. कमववीर शशद्याचं्या पयंतचे प्रयत्न हे स्पृश्याचें प्रयत्न होते. शशद्यानंी बहहष्ट्कृत 
व हनराहश्रत भारतातीि मानीव अस्पृश्याना ‘हडपे्रस््’ म्हििे अन्यायाने दाबिेिे ‘पददहित’ अशी नवी संज्ञा 
हदिी; या राष्ट्रीय हनराहश्रत हमशनची पूतवता व्हावी म्हिनू सवांनाच पाचारि करून मोठमोठ्या अभतूपूवव अ. भा. 
पहरर्दा पार पाडल्या. स्वतः सते्तच्या रािकारिापासून संपूिव अहिप्त होते. कै. गवई वगैरे सारखे प्रातंोप्रातंी 
िहानसहान पि महत्व वाचे पहहिे हहरिन कायवकते िािे. पि डॉ. आंबेडकर याचंा या के्षत्रात महत्व वाच्या अशा 
‘महार’ ह्या शूर समािामधून उदय िािा. नेतृत्वाचे सवव ग ि त्याचं्या ठायी होते. शवेटी त्यानंी ‘शॉक 
रीटमेंट’िा हात घातिा. महाडचा सत्याग्रह, नाहशकचा सत्याग्रह, स्वतंत्र मिूर पक्षाची स्थापना, ‘िनता’ 
पत्राद्वारे िागृती वगैरे वगैरे खूप प्रकारे स्वाविंबी व अहखि भारतीय प्रयत्न केिे. म. फ िे यानंी अगोदर अशा 
अथाचे भाष्ट्य करून ठेविे होते की, माझ्यानंतर एक महापंहडत येईि व तो ‘हवर्म धमांच्या’ शचध्या शचध्या 
करीि. (‘ग िामहगरी’ आवृत्ती ४ थी, पा. १७९) ह्या भहवष्ट्यवािीप्रमािे डॉ. आंबेडकर यानंी ‘मन स्महृत’ िाळिी; 
व शहदूधमवगं्रथावर म्हििे हवर्मतेवर म. फ िे यानंा करता आिे नाहीत, एवढे मोठे वज्रप्रहार केिे. डॉ. 
आंबेडकर याचंा म. फ ल्याचं्याप्रमािे तै्रवर्थिकातीि स धारकावंर देखीि हवश्वास नव्हता. ‘रानडे-शशदे’, ‘गाधंी-
गोखिे’ व पहहिे आद्य राममोहन वगैरे स धारकानंा डाविून डॉ. आबंेडकरानंी म. फ िे यानंाच ग रू मानिे. 
ह्याम ळे म. फ ल्याचें महत्व व भहूमतीश्रेिीने प्रत्ययास येत गेिे. कमववीर शशदे यानंी त्यापूवीच म. फ िे यानंा आद्य 
अस्पृश्योद्धारक म्हिनू सहक्रय वदंन केिे होते. डॉ. आंबेडकराचं्या उदयाम ळे अथात शशदे वगैरेंच्या प्रयत्नाचंी 
िरुरी उरिी नाही. मात्र गॅ्रज्य एटस् तरुि प ढे आिे व शशद्याचं्या प्रयत्नाम ळे यावळेी हहरिनात बरीच नवी 
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हशहक्षत मंडळी व कायवकते हनमाि िािे. प ण्याचा बाधंिेिा स्वतंत्र ‘अहहल्याश्रम’ व ‘हडपे्रस्ड क्िास हमशन 
संस्था’ हहरिनाचं्या हवािी करून सन १९२३ नंतर कमववीर शशदे ियापियाचा वगैरे हवचार सोडून पूिवपिे 
हनवृत्त िािे  ज्या हठकािी म. फ िे यानंी नाना पेठेत हहरिनासाठी पहहिी शाळा घातिी होती, तीच सात 
एकर िागा कमववीर शशद्यानंी मोठ्या खटपटीने सपंादन केिी. डॉ. आंबेडकर प ण्यात आिे म्हििे येथेच 
उतरत. 
 
हहरिन चळवळ म्हििे म. फ ल्याचं्या पासून स रू िािेिी चळवळ, डॉ. आंबेडकराचं्याम ळे स्वाविंबी िािी व 
मानवी हक्कासंाठी िढा देण्यास स्वतःच्याच पायावर शशद्याचं्यानंतर उभी राहहिी. हा टप्पा म्हििे या 
चळवळीच्या इहतहासातीि ‘महान क्रातंी’ होय. अथात ही क्रातंी व हे यश डोळ्यानंी पाहून शशद्यानंा समाधान 
िािे. पि या प्रश्नातही उत्तरोत्तर रािकारि हशरू िागिे  सववच स्वरूप बदित चाििे  हनवृत्त िाल्यावरही 
‘भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न’ नामक हवद्वत्ताप्रच र गं्रथ त्यानंी हिहहिेिा उपिब्ध आहे. शशद्यानंा डॉ. 
आंबेडकराचं्या धमांतराचा मागव पसंत नव्हता. शशदे याचं्या पश्चात डॉ. आबंेडकर यानंी ब द्धधमवदीक्षा घेतिी. पि 
सन १९३५ सािाच्या स मारापासून डॉक्टर मि कराचंा धमांतराचंा हवचार व घोर्िा चािू िाल्या होत्या  पि 
हनहश्चत धमांतर कोित्या धमांत करिार हे ठरिे नव्हते  सन १९३५ सािी उन्हाळ्यात डॉ. आबंेडकर 
शसहगडावरीि एका बंगल्यात उतरिे होते. त्यावळेी प्रस्त त िेखकाची व त्याचंी योगायोगाने भेट घडिी. 
कोंडािा हे नाव ज्या कौंहडण्य  र्ीम ळे पडिे होते तो  र्ी ब द्ध होता, ही माहहती आपि होऊन डॉ. 
बाबासाहेबानंी साहंगतिी. यावळेी बाबासाहेब तरुि, तेिःप ंि, पािीदार व आत्महवश्वाससंपन्न चेहऱयाचे असे मी 
पाहहिे. यावळेीदेखीि ब द्धधमांकडे त्याचें िक्ष होते, ही बाब त्याचं्या ब द्धदीक्षतेनंतर माझ्या चागंिी ध्यानात 
आिी. त्याचवळेी धमांतर का अंतधमव (सववधमांतगवत धमव म्हििे सववधमवरहस्य) या हवर्यावर शशद्यानंी डॉ. 
आंबेडकर याचं्या घोर्िाचं्या हनहमत्ताने िाहीर भार्ि केिे. व स्वतःची बािू व धमवश द्धीपर हवचार माडंिे. 
हशख, म सिमान व हिस्ती वगैरे धमातीि म खंड डॉ. आंबेडकरानंा पाचारि करून स्वागत करण्यास तयार 
होते. डॉ. आबंेडकर व शशदे याचं्यात अनेक म द्यावंर मतभेद होते, त्यापैकी शशद्यानंा धमांतराचा मागव म. 
फ ल्याचं्याच संदभात मान्य नव्हता; हा महत्व वाचा म द्दा होय. ‘हहरिन’ नाव बदििे, शास्त्राधार पाहािे इत्यादी 
म. गाधंी याचेंही काही म दे्द कमववीर शशद्यानंा अमान्य होते. कारि ह्या मिमपट्ट्याच ठरिाऱया होत्या व आता 
ठरल्याही  शवेटी शशदे-गाधंी याचं्या पश्चा् डॉ. आंबेडकर यानंी ब द्धधमवदीक्षा घेतिी. ह्यािाच सवव धमांतर 
समितात. वास्तहवक राममोहन, फ िे, शशदे, गाधंी ते थेट कै. न. शच. केळकर याचं्यासारख्यापयंत अनेक 
िहानथोर व्यक्तींनी ‘गौतमब द्ध व त्याचा धमव’ यासंबधंी आदर, पे्रम व्यक्त केिेिे आढळते. गौतमािा अवतार 
मानिे आहे. स्वतः शशदे िागहतक व ब द्धधमवपहरर्देसाठी ब्रह्मदेशात गेिे होते. पािी-पाकृत भार्ा त्यानंा 
चागंिी अवगत होती. स्वतःिा ‘ब हद्धस्ट’ म्हिवीत होते. धमांनंद कौसंबी नामक ब द्धधमाच्या अभ्यासकाशी 
त्याचंा दृढ पहरचय होता. ब द्ध पौर्थिमेबद्दि व ब द्धाच्या धमवप्रचारक दृष्टीहवर्यी व ब द्धसंघाहवर्यी ग रुवयव शशदे 
याचंा उिट आदरभाव अत्यतं दृढ पहरचयानेही मी अन भहविा आहे व तो िाहीरही होता. पि त्यानंा हहरिनाचें 
धमांतर हे (मग ते कोित्याही धमात घडो) द रावा हनमाि करीि अशी भीती अन भवाने वाटत होती, व आि ती 
खरी वाटते. एकपरी ही ‘शॉक रीटमेंट’ िािी  कारि मागीि धमव व समािस धारक हे सवव ‘सनातनी स धारक’ 
शकवा पहरवतवनवादीच ठरतात. यादृष्टीने ‘ब द्धधमव-प्रवशे’ ही धमवक्रातंी ठरते. 
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डॉ. आबंेडकरानंी त्याचं्या अन यायानंा नीहतप्रधान धमव हदिा. ध्येयवाद हदिा; व रूढीबद्ध उपिब्ध धमातून 
स टका व्हावयाची िाल्यास हाच एकमेव उपिब्ध व िवळचा सवोत्कृष्ट मागव होय. हे सवव खरे. अथात त्यानंी 
ब द्धधमाची तत्कािीन ि नी संन्यासपर व हनवहृत्तपर बािू नवब द्धधमव घटनेतून वगळिी. आद्य शकंराचायांना 
येथे ‘प्रच्छन्न ब द्ध’ म्हिून म्हितात तेथेच हकत्येक शतकानंतर डॉ. आंबेडकर दीक्षावान असे प्रब द्ध ठरिे तर 
नवि नाही. सारा भारतच एकेकाळी ब द्धधमवमय होता; पि खेड्यापाड्यातंीि िोकानंा ‘ब द्ध व त्याचा धमव’ या 
संबंधात काहीही माहहती नव्हती व नाही. त्यानंा या अपूवव बदिाहवर्यी आत्मीयता वाटिी नाही. वाटत नाही. 
‘हे ब द्ध’? म्हििे परधमीय-परके अशी स्पृश्याचंी दृष्टी अहधकच वाढिी. या दृहष्टकोनातून त्याचं्याकडे खेड्यात 
पाहहिे िाते; व आपि इतर ‘ब द्ध’ नव्हेत अशी नवी िािीव खेड्यात हनमाि िािी. म. गाधंी अखेरपयंतच्या 
स्पृश्य-अस्पृश्योधारक स धारकानंा व स्वतः म. गाधंींना मानीव अस्पृश्याचें कसल्याही प्रकारचे धमांतर पूिवपिे 
अमान्य होते. परंत  डॉ. आबंेडकरानंा हवशरे्तः त्यानंाच आवडिारा धमांतराचा मागव इतरानी धरिा, म्हिून 
आिखी वगेळ्याच दृष्टीने खेड्यातीि िनता त्याचं्याकडे पाहू िागिी व एकतरी धार्थमक आिखी एक नवा 
द रावा व अिगता द दैवाने हनमाि िािी. खेड्यात शहदू व ब द्ध असा हवहभन्न भाव प नः हनमाि िािा. 
अस्स्तत्वात असिेल्या भावहनक ऐक्यािा एकतरी तडा गेिा. कारि महार िमातीहशवाय इतर हहरिन 
िमातींनी धमांतर केिे नाही व आता ही ‘शॉक रीटमेंट’ केवळ तत्कािीन ठरिी; व उत्तरोत्तर ठरिारी आहे. 
दहिताचं्या आर्थथक व योिनाहवकासातून होिारा सवांगीि हवकास हा प्रम ख हवकास ठरू शकेि. आता हा 
प्रश्न आर्थथक समतेचा वाटतो. कारि हहरिन हे प्रायः खेड्यात शतेमिूर व इतर काम करिारे भहूमहीन 
कामकरी आहेत. म ंबईस हगरिीत मिूर आहेत. ब्राह्मि मराठ्यादी वगाप्रमािे हहरिनातही पाढंरपेशा व शहरी 
हवभागात राहिारा उत्तरोत्तर पाढंरपेशा मध्यमवगवही शकै्षहिक व इतर सवितीम ळे तयार िािा आहे. 
पदवीधर, वकीि-बॅहरस्टर-आमदार-नामदार त्याचं्यात आहेत. स्वतंत्र हरपस्ब्िकन पक्षाचें रािकीय तत्व वज्ञान 
देखीि डॉ. आंबेडकरानंी त्यानंा देऊन ठेविे आहे; व राज्यकती िमात तयार होऊन स्वतःच सवव प्रकारची 
म क्ती व ऐहहक उन्नत दशा त्यानंी हमळवावी, असे डॉ. आंबेडकरानंी अनेक हवस्तृत व हवद्वत्तासंपन्न हवचारधन 
मागे ठेविे आहे. िे फ िे-शशदे यानंा करता आिे नाही, असे स्वतंत्र स्वाविंबी व अहभपे्रत असे डॉ. 
आंबेडकरानंी िास्ती हिद्दीने केिे; व हवक्रम केिा. शतेकरी बह िनसमािाच्या ब द्धधमव प्रवशेाचा त्याचंा हेतू 
चागंिा समिल्यास वरीि वाढिेिा द रावा नाहीसा होण्यास प ष्ट्कळच मदत होईि. धमांतराचा धक्का देऊन 
डॉ. आंबेडकराचें अकािी हनवाि घडिे. तरी शवेटी त्यानंी िी भारताची घटना तयार केिी ती हनधमी (म्हििे 
धमवपंथहनरपेक्ष) दृष्टीवर आधारिी आहे. डॉ. आंबेडकर याचं्या कायाचा पहरिाम हहरिन समािावर सवांपेक्षा 
साहहिकपिे फारच िािा. एवढे मोठे नेतृत्व त्यानंा प नः केव्हा हमळिार? 
 
िहषी कशदे व बहुजनसिाजाचा अपेरिर् पािट 
 
बह िनसमािािा मात्र महर्ी शशद्याचं्या मानवतावादी धमाचे रहस्य कळू शकिे नाही. फार मोठे सासं्कृहतक 
आंदोिन घडिेच नाही. या यद्यपी बह िनसमािाच्या कमवठपिाम ळे िवळिवळ अवघड वाटते  शशदे खेड्यात 
गेिे म्हििे महारवाड्यातून िाऊन आल्याखेरीि राहात नसत. घरीदारी अस्पशृ्यता गेिी पाहहिे. कोिताही 
सावविहनक कायवक्रम िािा, सावविहनक भोिन िािे तर त्यात हहरिन बाधंवाचंा कटाक्षाने समावशे िािाच 
पाहहिे. ‘िेथे ते नाहीत तेथे मी नाही’ असा कडक दंडक  स्वतःचा वचवस्ववादी ‘मराठापिा’ बािूस ठेवण्यास, 
आिचे मराठे प ढारी त्याचं्या इतके आतून तत्पर नाहीत  खेड्यात ब्राह्मि तर उरिचे नाहीत  सवव ग्रामीि 
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िबाबदारी हवकें द्रीकरिाम ळे मराठा बह संख्यांक मध्यवती व कें द्रीय बह िनसमािाची आहे. ह्या सासं्कृहतक 
िबाबदारीची िािीव स हशहक्षत व पाढंरपेशा मराठा प ढारी मंडळीत नाही तर शतेकरी भोळ्या मराठी समािात 
कोठून येिार? हहरिनाचंी वगेळी रािकीय हक्काची चळवळ हनमाि िाल्यानंतर म. फ ल्याचं्या ब्राह्मिेतर 
चळवळीचा व अस्पृश्याचं्या प्रश्नाचंा उत्तरोत्तर हवग्रह वाढतच गेिा  िोहतरावाचंा ‘श द्राहतश द्र’ हा समास व 
समन्वय मागे इहतहासात राहहिा  स्वतंत्र महाराष्ट्रातीि बनावाम ळे संख्याबळावर काही मराठे राज्यकते 
म्हिून बरेचसे प ढारिे. महाराष्ट्रातीि ब्राह्मिेतर पक्ष म. गाधंींच्या काँगे्रसमध्ये हविीन िािा. व काँगे्रसच्या 
हातात सत्ता गेिी. अथात अटळपिे राष्ट्रीय धोरिाम ळे बह िनसमाि नव्या नेतृत्वाम ळे प ढे सरकिेिा 
आढळतो, पि शशदे व फ िे याचं्या ध्येयधोरिाप्रमािे समािक्रातंी करिारे, ख द्द स्पृश्य बह िनसमािात, 
ताहत्व वक कायवकते स्वातंत्र्याच्या काळात प ढे फारसे आिे नाहीत. त्यागाचे स्थान भोग व पहरवाहरक स्वाथ यानंी 
घेतिे. पहरवाहरक दृष्टी वाढिी व सामाहिक/सावविहनक हहताचंी कळकळ िोपिी. समािस धारकात बोिके 
व कते असे दोन हवभाग होते, तरी एकूि दोघाचं्या प्रयत्नाम ळे हनदान स्पशृ्याचंा दृहष्टकोि प ष्ट्कळ बदििा. 
इतःपर हहरिनासह बह िनसमाि स्वतः त्यानंा बरोबरीने सववत्र घेऊन प ढे िाईि तर आगामी ‘आपत्ती’ 
टळतीि. केवळ कोिाचेही संख्याबळ हे सववबळ व मूिगामी बळ फार हदवस ठरिार नाही  सासं्कृहतक एकता 
िेपिी पाहहिे. 
 
‘मराठा म्हििे हबनहहशबेी’ अशी एक मराठ्याचंी व्याख्या शशदे नेहमी करीत. महाराष्ट्रातीि मराठ्याचें राष्ट्रीय 
महत्व व आध हनक काळी रानडे-भाडंारकर व िोकमान्य यानंाही मान्य होते; कारि हवशरे्तः हशवािीसारखा शूर 
द्रष्टा प रुर् मराठ्यामंध्ये होऊन गेिा व त्याचेंमधीि शौयव, धाडस, देशाहभमान, कतृवत्व म्हिून त्यानंा 
अनन्यसाधारि राष्ट्रीय महत्व व आहे  हे ग ि हटकहविे तर ते प ढेही राहातीि; असे उद्गार ख द्द िोकमान्यानंी 
‘केसरी’ ता. २९ ऑक्टोबर, १९०१ मध्ये व्यक्त केिेिे आहेत. कोित्याही बह िनसमािावर व कोित्याही 
देशातीि बह संख्याकं समािावर िबाबदारी मोठी असते व ती सावविहनक असते. शशद्याचं्या सारख्या 
हिव्हाळ्याने व आत्मीयतेने बह िनसमािास हे हशकहविे व सागंिे सवांचेच एक सामाहिक कतवव्य ठरते. 
कारि मूितः व शवेटी सववच मराठी भाहर्क हे सारेच मराठे आहेत. स्वतः शशद्यानंी सववप्रथम ‘राष्ट्रीय मराठा 
संघ’ सन १९१३ सािी काढिा होता व शवेटी ब्राह्मिेतर पक्ष बरखास्त करून टाका, असा शशद्यानंी सल्ला 
हदिा. म. गाधंींच्या िढ्यात स्वतः कमववीर शशदे वृद्धावस्थेतही पडिे; त रंुगवास पत्करिा. पि त्यानंी 
सामाहिक प रोगामी धोरि बरखास्त करा, असे कधीच साहंगतिे नाही. उिट सत्यशोधक समाि स धारावा 
म्हिून त्यानंी अनेक व्याख्याने शवेटी हदिी. तौिहनक अभ्यास व समन्वयक शचतन हा शशद्याचंा स्थायी भाव 
होता. िातीयता व अंध पक्षीयतेपेक्षा मानवी बंध त्वावर त्याचें हवचार आधाहरत होते. धमवहनरपेक्षता (हनधमी-
दृष्टी) सववधमवसमभावातूनच हनमाि होऊ शकते. सववधमवऐक्य हे िरी हबकट ध्येय ठरिे, तरी ‘सववधमवसमभाव’ 
हा शशदे यानंी प रस्कारिेिा सावविहनक धमवमागव भारताच्या राष्ट्रीय व भावहनक ऐक्यास व फेर अखंडत्वास 
िरूर आहे. या म द्यावर म. गाधंी व बह तेक अिीकडचे धमवस धारक याचं्यात मतैक्य आहे. या दृष्टीने सत्यशोधक 
समािास ब्राह्म समािाचे प न्हा प्रगट स्वरूप द्याव ेम्हिून कमववीर शशद्यानंी प्रयत्न केिे; सत्यशोधक समािाचे 
िाहतभेदातीि ताहत्व वक दशवन घडाव े व त्यातीि अनेक कािप्राप्त हवकृत्या दूर व्हाव्यात, म्हिून सहक्रय 
मागवदशवन शशद्यानंी केिे. प ढीि हपढीने त्याचंा संदेश ध्यानी घ्यावा व हहरिनावंरीि अन्याय दूर करण्याच्या 
कतवव्यास अग्रस्थान द्याव;े यासाठीच कमववीर महर्ी हवठ्ठि रामिी शशदे ऊफव  आण्िासाहेब शशदे याचें येथे दशवन 
घडहवण्याचा प्रयत्न केिा आहे. 
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अहत प्राचीन हित व िेते ह्या सबंंधाम ळे म्हिा शकवा अन्य कारिाम ळे म्हिा, प ढे गावगाड्यात, हहरिनानंा 
दाससेवक म्हििे ग िाम मानण्याची रूढ मनोवृत्ती आहेच व ग्रामीि शतेकरी मोठ्या हवभागात हहरिनानंा 
प्रत्यक्ष ग िाम सेवक म्हिून समिण्याची परंपरागत समिूत चाित आिेिी आहे; ती मराठी शतेकऱयात 
खोिपिे आढळते व अन्यायाच्या ब डाशी हा खेड्यातीि श्रेष्ठ गंड असण्याचा अहधक संभव असतो व प्रत्यक्ष 
आहेच. वाढत्या गावग ंडी हतढ्याचा व तत्सम ग ंडहगरीचा हहरिन गरीबानंा उपद्रव होऊ नये, अशी खबरदारी, 
(वहशिा व दहशत यानंा न ि मानता) शासनानेही घेतिी पाहहिे. िे ग्रामीि हवद्यमान िोकशाहीत, हवकें हद्रत 
पंचायत राज्ये व हिल्हा पहरर्दा चािहवतात, त्या प ढाऱयानंा ह्या कतवव्याची प्रथम सहक्रय िािीव िािी व 
त्यानंी िक्ष घािून खबरदारी घेतिी तर प ष्ट्कळ हवकृती टळेि  कारि खेड्यापाड्यातूंन प्रत्यक्ष राहािारे नव े
प ढारी स्थाहनक, तेथीि खरी वस्त स्स्थती िािू शकतात व तेच उपाय काढू शकतीि व त्याचं्यातच वरीि 
वैचाहरक क्रातंी प्रथम घडिे सववथैव य क्त आहे. सामाहिक दोर्ाचंी व उहिवाचंी प्रथम िािीव पाहहिे. तरच 
सावविहनक प्रगती शक्य होईि. शशदे व फ िे याचं्या दहितोद्धाराचा पहरघ फार हवस्तृत होता. ग रुवयव शशदे 
यानंी देवदासी व म रळ्या याचं्या हवमोचनाचा प्रश्न हाती घेतिा होता. पि त्यानंा या प्रश्नािा अहधक वळे देता 
आिा नाही. त्यानंा वशे्याचं्या उद्धाराबद्दि देखीि काही करता आिे नाही व दास्यहवमोचन के्षत्रातीि व 
माि सकीच्या उद्धाराचा त्याचंा मनोदय अप राच राहहिा, असे ग रुवयव शशदे शवेटी सागंत असत. 
 
दरिर् व दरिर्रित्र 
 
हवहवध दहित हे प्रायः उपेहक्षत व त्या दृष्टीने हनराहश्रत आहेत. त्याचं्यातही िाहतभेद-व्यवसायहभन्नत्व आहे. 
हहरिन-ब द्ध हा शब्द रुळिेिा आढळतो, पि महाराष्ट्रीय हहरिनात ‘महार’ हे बह सखं्य असून ग्रामीि भागात 
शतेकरी मराठ्याचं्या खािोखाि त्याचंी मोठी संख्या आहे. डॉ. आंबेडकराचं्याम ळे ते िास्ती िागृत आहेत. 
महात्मा फ िे व डॉ. आंबेडकर याचंा, हवचाराचंा हमिाफ िाल्यास महाराष्ट्रात दहित-िनता व दहितहमत्र 
त्याचं्यात समन्वय घडू शकेि. हिल्हा पहरर्दाचं्या मधीि िे ‘समाि कल्याि’ खाते आहे ते िास्ती कायवकारी 
िाल्यास सामाहिक व सासं्कृहतक हमिाफ शक्य आहे. देव-देवके, क ि-दैवते (खंडोबा, बहहरव व िोतीबा 
वगैरे प्रम ख) व ग्रामदैवते, वार्थर्क ित्रा वगैरे बाबतीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भागात मूिभतू ऐक्य आहे. फार 
काय मराठ्याचंी अनेक नामवतं आडनाव े ‘क्षहत्रय महार’ समािात आढळतात. मराठी राज्याच्या 
संस्थापनकाळात व नंतर सतत या समािाचे शौयव-प्रामाहिकपिा वगैरे ग ि प्रत्ययास आिे; महाराष्ट्राच्या 
प्राचीन काळात हे राज्यकते होते. िोहतरावानी ह्या अहतशूद्राचें राष्ट्रीय व प्राचीन महत्व व हनदशवनास आििे 
आहे, एवढेच नव्हे तर त्याही खािी तळातीि अनायव, हभल्ल, संताळ, गोण्ड, आहद-द्रहवड वगैरे तत्सम भारतीय 
आहदसमाि याचं्या संबधंीही हवचारहवहनमय केिेिा आढळतो. फ िे याचं्या भारे्चे बाह्यावरि दूर करून 
आध हनक दहितहमत्रानंी त्याचें वैचाहरक दशवन हमळवनू व्यापक कृतीचा मागव धरिा पाहहिे. समाि कल्याि 
म्हििे सवव दहिताचंा सवांगीि आर्थथक हवकास होय. वहरष्ठातीि प नर्थववाह, बािहत्व याप्रबधंन, केशवपन वगैरे 
पाढंरपेशी स धारिासंबंंधी आगरकराचं्याही अगोदर कृहतशीि हवचार महात्मा फ िे यानंी केिाच व 
शूद्राहतशदू्रापेक्षा खािी व मागे िाऊन आहदवासी याचंीही बािू त्यानंी घेतिी; म्हिून महात्मा फ िे सवांगीि 
आहि सववस्पशी ‘दहितहमत्र’ म्हिून ठरतात. 
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क्ाांरर्कािक सािारजक रवचािाांचा अभाव 
 
शतेकरी व त्याचं्यातून आिेल्या िोकप्रहतहनधींच्या, दहिताचं्या प्रश्नासबंंधीचा दृहष्टकोि आत्मीयता व 
दहिताचंी त्याच्यावरच प्राम ख्याने असिेिी िबाबदारी या सवांची िािीव ग्रामीि समाि थरात वाढावी व ती 
वाढल्याम ळेच हा प्रश्न प ष्ट्कळ स कर होईि, हा एक वैचाहरक हनष्ट्कर्व ठरतो. ह्या भारतीय प्रश्नाचा 
महाराष्ट्राप रता िरी हवचार केिा तरी असे आढळते की, पहहल्यापासून महाराष्ट्रीय समाि एकहिनसी व 
भावहनक ऐक्याने संपन्न असावा हततका नाही, असा इहतहास व त्यातीि महाराष्ट्रीय समािाचे, एकूि एका 
गेल्या शतकाचे, सावविहनक िीवन पाहहिे तरी, ही बाब समिल्याहशवाय रहात नाही. िोहतरावानी हनमाि 
केिेल्या त्याचं्या शतेकरी चळवळीत व हतच्या मूळ तत्व वज्ञानात हा प्रश्न प्राम ख्याने त्यानंी गोहविा होता. पि 
‘शूद्राहतशदू्र’ ही त्याचंी अभेद्य हबरुदाविी त्याचं्या पश्चात िवकरच द दैवाने िोपिी व फक्त ‘ब्राह्मिेतर’ ह्यामध्ये 
असिेल्या बह िनाचं्या चळवळीचे स्वरूप आिे व याचें िे नेतृत्व आिे ते अहतशदू्राहवर्यी उदासीनच राहहिे. 
सगळ्या शतेकरी समािािा िोहतरावाचंी प्रगत मते िेपिारी नव्हती व िी चागंिी वाईट चळवळ िािी, ती 
ब्राह्मिेतराचंी हवद्याप्रसाराची व त्या द्वारा नेमस्तपिाने रािकीय हक्क व नोकऱया हमळहविारी ठरिी. अठराश े
सत्तावनच्या उठावानंतर ‘समािवादी’ इंग्रि अन भवाने शहािा िािा. तो हवघटना हनमाि होण्यास आतून 
प्रोत्साहनही देऊ िागिा व हप्त्याहप्त्याने देऊ केिेल्या हप्त्याचंा स्वीकार डॉ. आबंेडकरासंह सवव पक्ष करू 
िागिे. म. गाधंी याचं्या राष्ट्रवादी चळवळीम ळे या सवांनाच हादरा बसिा. कमववीर शशदे प्रथमपासूनच 
खादीधारी, गाधंींच्या असहकाराकडे आकृष्ट िािेिे होते. सवांचेच िक्ष रािकीय स्वातंत्र्याकडे िास्तीतिास्त 
वधेिे. समािपहरवतवनाचा हवभाग मूिभतूपिे व त िनेने उपेहक्षत राहहिा व त्यािा इतक्या प ढच्या आताच्या 
नंतरच्या स्वातंत्र्याच्या काळातही हात घाििे िरूरीचे राहहिे  
 
शशद्याचंा एक अन भव या सवव संदभात मोठा शचत्य ठरेि. सन १९१६ सािी हनपािी येथे हवदे्यत मागासिेल्या 
समािाची मोठी पहरर्द िािी. पहरर्द बोिहवल्याम ळे, अस्पृश्यता हनवारि मंडळींचे हचटिीस हव. रा. शशदे या 
पहरर्देिा उपस्स्थत राहहिे. िोहतबाचें अन यायी म्हिहविारी अशी िवळिवळ दोन हिार मंडळी िमिी 
होती. माळी, तेिी, िैन व शिगायत वगैरे अब्राह्मि समाि िमिा होता. कै. भास्करराव िाधव याचं्याकडे या 
अगदी पहहल्या पहरर्देचे नेतृत्व होते. मराठा तत्सम मागासिेल्या िोकातं, हशक्षिाचा प्रसार कसा िारीने 
करावा व त्याचं्या रािकीय हक्काचें संरक्षि कसे करावे, हा पहरर्देचा हेतू होता. ठरावदेखीि तसेच िािे. या 
पहरर्देिा ‘सव्हंटस् ऑफ इहंडया सोसायटी’चे प्रम ख कै. नारायिराव िोशी देखीि शशद्याचं्याप्रमािे उपस्स्थत 
होते. पहरर्देत स्वसमािातीि प रोहहताकडून संस्कारहवधी करावते वगैरे ठराव पास िािे. पि अस्पशृ्यता 
हनवारिाचा ठराव हवर्याचं्या यादीत नव्हता  शकवा त्याचं्या प्रश्नाहवर्यीचा हवचारही तेथे आिा नाही व या 
चळवळीची िवळिवळ पूतवता होऊन िरूरी संपेपयंतदेखीि दहिताचंा प्रश्न व त्याचंी स्विनातीि तीव्रता, या 
हवचाराचंी फारशी दखि घेण्यात आिी नाही. फक्त कमववीर भाऊराव पाटीि यानंी याचं्या हशक्षिप्रसारक 
‘रयत हशक्षि ससं्थे’त या प्रश्नािा मोठे स्थान देऊन ग रुवयव शशदे व फ िे याचं्या कायात हवशेर् भर घातिेिी 
आढळते. डॉ. आंबेडकर यानंाही स्वतंत्र चळवळ प ढे करावी िागिी. याचेही कारि ह्या स्पशृ्य 
बह िनसमािाची उदासीनता हे एक होय. कै. शशदे वरीि पहरर्देवरून आल्यानंतर कै. सर नारायि 
चंदावरकर यानंा भेटिे. या उभयतात संभार्ि िािे. ते वैद्यकृत नारायि गेिेश चंदावरकर याचं्या हवस्तृत व 
हववचेक चहरत्रात उपिब्ध आहे. (पृ. ५२३, ५२४). पि “ह्या िोकानंा (म्हििे वरीि पहरर्देच्या) 
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अस्पृश्यसंबधंाने काही सहान भतूीतरी वाटते काय?” असा सर नारायि यानंी शशद्यानंा नेमका प्रश्न हवचारिा  
शशद्याचें उत्तर देखीि अहधक शचत्य आिही आहे. “त्यानंा काही सहान भतूी वाटते असे मिा वाटत नाही. मािा 
तर अन भव असा आहे की, मागासिेिे म्हिनू आपल्यािा म्हिहविाऱया िोकापेंक्षा अस्पृश्याचं्या उद्धाराहवर्यी 
ब्राह्यिानंाच अहधक कळकळ वाटत असून त्याचंीच ह्या काया अहधक सहान भतूी आहे ” यावर दहक्षिाप्रातंी 
चंदावरकर गेिे होते तेव्हा हतकडीिही प्रातंात स्थाहनक बह िन समािाची दहिताचं्या प्रश्नासंबधंी उदासीनता 
त्यानंाही आढळिी. म्हिून हा केवळ एका प्रातंाचाही मयाहदत प्रश्न नाही व हल्ली िे सवव प्रातंात हहरिन व बौद्ध 
िनाचं्यावर अत्याचार होतात, त्याचंी तशी आिखी वैयस्क्तक व स्थाहनक , कौट ंहबक, खािगी इतर कारिेही 
असू शकतीि. मध्यवती सरकारही या प्रश्नात आता िास्ती िक्ष घािीत आहे. कारि ‘फोडा व िोडा ’ ह्या 
इंग्रिाचं्या नीतीचा पहरिाम म्हिून सववत्र सामाहिक व धार्थमक संघर्व उत्पन्न होत होते, असे म्हिून त्याकडे 
द िवक्ष करून त्याचंी पूवी  बोळवि िािी. आता साम्राज्य गेिे, ती भेदक नीती गेिी  प्रातंोप्रातंीच्या स्पृश्य 
बह िन समािाचा भारतभर ह्या प्रश्नावरीि दृहष्टकोि फारसा प्रगत िािा नाही. हे आि प्रत्ययास येत आहे. 
हरपस्ब्िकन आहि नवकाँगे्रस याचंी केवळ हनवडिूकप्रधान य ती होऊन चाििार नाही. डॉ. आंबेडकराचं्या 
प्रश्नात त्याचं्यासारखी हिद्द धरून त्याच्या अन यायानंी स्वप्रयत्न करून संघहटत प्रयन्तही केिे पाहहिेत. 
त्याचं्यासारखे पाहंडत्य व चौकस ब द्धी कमाहविी पाहहिे. फ ल्याचें नाव घेऊन फक्त इकडे रािकीय सत्ताप्रधान 
य ती घडवनू आििी म्हििे बह िनसमािाच्या आध हनक नेतृत्वाचा कायवभाग सपंिा व यशस्वी िािा, हा 
देखीि भ्रम होय. हे दशवहवण्यासाठीच येथे ‘कमववीर शशदे व दहिताचंा प्रश्न’ असा िोड हवर्य घेिे िरूर वाटिे 
व त्याचंा त्याग, कामहगरी व व्यापक दृष्टी याचं्या अन र्गंाने व संदभाने हवचारप्रपंच केिा आहे. स्वसमािाचे 
त्यानंी नेतृत्व घेतिे असते तर त्या काळात त्यानंा मंत्रीपदे अशक्य नव्हती. सरकारने देऊ केिेिे हकताबही 
त्यानंी परत केिे. त्याचें उदाहरि, त्याचंी स्मृती मागे पडिी; म्हििे दहिताचंा प्रश्न मागे पडिा. सासं्कृहतक 
ऐक्यासंबधंी अहखि भारतीय हवचार होण्याची आि स्वातंत्र्यात गरि आहे. चािू इतर रािकीय ज्विन्त व 
वतवमान प्रश्नाचंी तीव्रता वाढत आहे, तरी गतकाळाप्रमािे हा प्रश्न उपेहक्षत राहहि तर आिखी बरेवाईट 
पहरिाम प ढे होतीिच, म्हिून राष्ट्रीय व आर्थथक समानतेच्या हवचारातून आगेकूच िािी पाहहिे. 
 
ह्या प्रश्नाची प्रगर्ी व यश  
 
याप ढीि प्रगती, हवद्यमान, िोकशाही मूल्याचंा हवकास, हनधमी धोरि (म्हििे सववधमवसमभावी  धोरि), 
हशक्षि, पंचवार्थर्क योिना या सवव स्वातंत्र्योत्तर नव्या हवचारमूल्यातूंन होिार आहे. प्रत्येक पंचवार्थर्क योिना 
आखताना त्यातून दहित व आहदवासी आहि भटके वगव याचं्या हवकासाचा मोठ्या प्रमािात योिनाबद्ध अंतभाव 
िािा पाहहिे. मागीि इहतहास कोित्याही प्रश्नावंर काही मयाहदत अन भव सूहचत करीि, पि क्राहंतकारक 
बदिासाठी नव ेक्राहंतकारक पहवते्र, आर्थथक व हवकासात्मक योिनेतून घ्याव ेिागतीि. भारतीय सववच समाि 
एकरस होण्यासाठी व स्वातंत्र्यातून एक नवराष्ट्र् हनर्थमतीसाठी हशक्षि व िोकशाही या मूल्यातून क्राहंतकारक 
बदि होण्याचे मागव पत्करिे पाहहिेत. या मागातून गेल्या शतकात िािेल्या नव प्रबोधनािा यश हमळवनू देता 
येईि. तळातीि हवहवध दहिताचंी ‘गरीबी हटिी’ तर राष्ट्रीय दाहरद्र्याची व दहिताचंाही प्रश्न सपंत आिा, 
असे समीकरि हसद्ध होईि. 
  



 
अनुक्रमणिका 

१२. 

‘मराठा’ ससं्कृतीची व्यापक आवृत्ती 

या हवर्यावर मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत बह त टीका येऊन गेिी आहे. ‘िो िो शनदा। तो तो शस्क्त वाढे बळ।’ या 
न्यायाने श्री. हशवरायाचंा कीतीसूयव अहधकाहधक तेिस्वी होऊन त्याचा प्रकाश िाबंवर उत्तरोत्तर मागवक्रमशा 
करीत आहे. महाराष्ट्र म्हििे हशवािी महाराि. हशवप्रताप वगळिा तर मराठ्याचंा इहतहासच उरत नाही. 
मराठ्याचंी कीती, इभ्रत व दरारा या सवांचा पाया हशवािी चहरत्रातच आढळतो. संताचं्या समतावादी थोर 
तपस्येिा आिेिे स ंदर फळ म्हििे छत्रपती हशवािी ही हवभतूी होय. हशवािीची थोरवी वाखािावी हततकी 
थोडी आहे. उपकार व  ि याचें िेवढे स्मरि कृतज्ञतेने कराव े हततके सवव अप रे होय. ख द्द रामदासानंी 
हशवरायाची म क्तकंठाने स्त ती साहहिकपिाने केिी आहे. उत्तम प रुर् शकवा प रुर्ोत्तम या पदवीने श्री. 
हशवरायाचंी आरती शकवा स्त ती रामदासानंी केिी आहे. 
 
परकीय आक्रमिाच्या िाटेतून ब्राह्मि उरिे . देवळे तीथवके्षते्र सहीसिामत राहहिी.  ब्राह्मि हनभवय राहहिे. 
त्यानंा संरक्षि हमळािे व एकूि सवव बाबतीत नवय ग नवप्रभात िन्मास आिी. ‘म्हिून हर्वभरे श्री रामदास या 
आनंदवनभ वनात काव्य व संचार कहरते िािे. त्याचेंच हवहवध उद्गार नवय गप्रभात िािी म्हिून ग्वाही देत 
राहहिे आहेत. 
 
सुिाज्य आिे! 
 
श्री. हशवरायाचं्या प्रभावाम ळे फक्त नामधारी स्वतंत्र्य शकवा स्वराज्यच आिे नाही तर स राज्य आिे. िनता 
आर्थथक, कौट ंहबक, सामाहिक व धार्थमकदृष्ट्या अहधक हनभवय, अहधक आत्महवश्वासी व आनंदी िािी. सवव 
बाबतीत रंकापासून रावापंयंत, ब्राह्मिापंासून शदू्रातीशूद्रापंयंत, समािाच्या सवव थरानंा स्वास््य िाभिे. 
भाग्याची व अहभमानाची प्रचीती श्री. हशवरायानंी आिनू हदिी. म सिमानादी यवन समििे गेिेिे िोकही 
आनंदाने नादूं िागिे. खऱया हनधमी स राज्याची प्रचीती आिी. आिखी कसिे नवय ग यावयाचे राहहिे होते? 
 
श्री. रटळकाांची स्फूर्थर्देवर्ा 
 
हशवकािात हशवािी ही व्यक्ती प्रभावी होती. एवढेचे नव्हे तर त्यानंतरच्या काळातही हशवािी-चहरत्र अहखि 
महाराष्ट्रािा स्फूती देण्याचे महत्व वाचे कायव करीत असते. िोकमान्य हटळकानंा हशवचहरत्रापासून स्फूती 
हमळािी. हशवरायाचे स्मरि स्वराज्यसपंादन मागात उत्साहिनक ठरेि. म्हिूनच त्यानंी ‘श्री. हशवािी उत्सव’ 
व ‘रायगड स्मारक योिना’ इत्यादी कायांना चागंिी चािना हदिी. न्यायमतूी रानडे यानीही मराठ्याचं्या 
उदयावर इंग्रिीत सवोत्कृष्ट गं्रथ तयार केिा. ‘मराठ्याचं्या हवर्यी चार शब्द’ नामक प स्तकात श्री. 
रािारामशास्त्री भागवत यानंीही मराठ्याचं्या हवर्यी आदर व्यक्त केिा. प. वा. श्री. हटळक स्वतःिा मराठे 
समित व ‘मराठा’ नावाचे एक इंग्रिी पत्र त्यानंी चािू केिे. 
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फुिे-फडके 
 
िोतीराव फ िे यानंाही हशवचहरत्रापासून स्फूती हमळािी. इंग्रिानंा हाकिून िावण्याच्या इराद्याने त्यानंी 
दाडंपट्टा-गोळीबार इत्यादी िष्ट्करी हशक्षि वास देव बळवतं फडके याचेंबरोबर िह िी मागंाच्या आखाड्यात 
घेतिे. फ िे-फडके याचं्या िष्ट्करी खेळात व मदानी साहंघक सामन्यात कधीकधी हटळकही तरुिपिी िात 
येत असत  रायगडावरीि हशवसमाधीचा शोध व िीिोद्धार ह्या स्वाहभमानी खेळातूनच प्रथम उगम पाविा. 
हशवािीने मावळे िमवनू राज्य हमळहविे. तसेच आपि रामोशी िोकाचंा संघ तयार करून राज्य परत हमळव ू
शकू, असा कयास फडके यानंी बाधंिा होता. फ ल्यानंा हा मागव नापसंत होता. ते मोठे धोरिी व दूरदशी होते. 
हटळक व फडके याचें मागव त्यानंा आवडत नव्हते. तरी हमत्रत्वाचे साह्य त्यानंी त्यानंा केिे. “स्वराज्य हा माझ्या 
िन्महसद्ध हक्क आहे.” अशी धीर घोर्िा हटळक हशवािीपासून स्फूती घेऊनच, या किखर महाराष्ट्रात उच्चारू 
शकिे. हशवािी म्हििे महाराष्ट्राचे हृदय, हशवािी म्हििे मराठा संस्कृतीचा प्राि. अशा थोर प रुर्ाचा पहरचय 
व्हावा म्हिून िोतीरावानंी इ. स. १८६९ सािी हशवािीचा आठ चौकी स ंदर व स्वतंत्र पोवाडा करून प्रथम 
प्रहसद्ध केिा. सागंण्याचे तात्पयव हे की हशवािीचे चहरत्र त्याच्यानंतर होऊन गेिेल्या हवहवध श्रेष्ठ प रुर्ानंा 
आदशव म्हिून उपयोगी पडिे व पडेि. 
 
पिकीयाांकडून गौिव 
 
हशवचहरत्र महाराष्ट्राचे मानकें द्र आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक परकीयानंी या महाप रुर्ाची योग्यता म क्त कंठाने 
मान्य केिी आहे. उदारता, सववसंग्राहकता, धमवसमन्वय, सववधमवसमभाव, सहहष्ट्ि ता, म त्सद्दीपिा व शौयव 
इत्यादी मौहिक ग िाचंी हशवरायाच्या अत ि कामहगरीम ळे महाराष्ट्र ससं्कृतीत भर पडिी. कोिीही 
महाराष्ट्रीयास, कोित्याही फाितूक कारिाम ळे श्री. हशवरायास हशरसावदं्य मानण्यास िज्जा वाटावी, हे त्या 
द दैवी महाराष्ट्रीयाचें अभाग्य होय. त्याचे ते सपूंिव करंटेपि होय  असा कोिीही इसम िोकोपवादास 
कारिीभतू िािा तर त्यात आश्चयवच नाही; कारि महाराष्ट्र िात्याच ब हद्धवादी व स्वाहभमानी आहे. 
 
ििाठा सांस्कृर्ीची व्यापक आवृत्ती 
 
महाराष्ट्रात मराठा नामक िात आहे. नव्हे, तो एक बह िनसमाि आहे. स्वतंत्र भार्ा, भागवतधमाची स्वतंत्र 
परंपरा व सह्याद्रीचे नैसर्थगक वषे्टन याम ळे महाराष्ट्र हनसगवतः धन्य व रमिीय िािा आहे. हशवरायाचं्या 
िीवनकायाम ळे मराठेतरही मराठे म्हिनू घेऊ िागिे. महाराष्ट्रात कोित्याही िातीच्या मािसात प्रातंाबाहेरचे 
‘मराठा’ म्हिून ओळखतात. पाहनपतावर मराठे म्हिूनच िढिे. ‘मराठे’ या व्यापक संजे्ञत मराठी भार्ा 
बोििाऱया अनेक िाती-उपिातींचा व तत्समाचंा समावशे होतो. ‘मराठे िोकाचंी िी भार्ा ती मराठी भार्ा’ 
अशी एक मराठी भारे्ची बािबोध व स्पष्ट व्याख्या होऊ शकते  अठरापगड साध सतंाचं्या अभगं वाङ्मयाम ळे या 
भारे्च्या किखर साहहत्याचा पाया घातिा गेिा. श्री. रामदास याचें उपास्य व त्यांचा पंथ स्वतंत्र होता. हा 
अिगपिा येथीि सामाहिक त सडेपिाने हनमाि िािा होता व वळेोवळेी होतो. याच कारिाम ळे महाराष्ट्र 
द भगंतो, ऐनहिनशी राहात नाही. तथाहप रामदासाचें व संताहदकाचें तत्व वज्ञान एकच होते. हे सववच प्रवाह 
महाराष्ट्राचे आनंदवनभ वन व्हाव े म्हिनू कमीअहधक प्रमािे साह्यभतू िािे व मराठी इहतहास याचंी घडि 
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घडिी. हशवराय या सवव प्रयत्नाचंा प ढचा कळस होय. कारि दूरगामी पहरिाम घडवत राहिारी ती महान 
व्यक्ती िािी. हतच्याचम ळे अहखि मराठा समािास राष्ट्रीय इभ्रत प्राप्त िािी व सामाहिक मध्यवती असा 
महत्व वाचा दिा प्राप्त िािा, भहवष्ट्यकाळाची आशा करण्यास िागा िािी. कोित्याही समािाचा अगर 
राष्ट्राचा भाग्योदय व्हावयाचा िाल्यास त्या समािात अथवा एकूि राष्ट्रात थोर प रुर् हनपििे क्रमप्राप्त असते. 
योग्य नेते न िाभल्यास अधःपातच होतो. नवय गप्रवतवक प रुर् व संत हनमाि व्हाव ेिागतात. 
 
शेर्किी कािकिी िाज्य 
 
नाना पक्षोपपक्ष शतेकरी कामकरी राज्याची भार्ा बरळतात  पि नागंऱया िोकानंा सैहनक, हशिेदार, स भेदार, 
सेनापती इत्यादी बनवनू हशवरायानंी प्रत्यक्ष ‘शतेकरी कामकरी राज्य’ प्रत्यक्षात आििे. केवळ स्वप्न म्हिनू तो 
भास नव्हता. िहमनीचे मािक म्हििे कसिारे के्षत्रपती (के्षत्र-शते) याचं्या ताब्यात सत्ता आिी, इडापीडा 
टळिी व बळीराज्य आिे. हे वैहशष्ट्य भारताच्या चािू स्वराज्यािा वरीिप्रमािे शतेकरी कामकरी राज्य 
म्हिता येईि काय? 
 
श्रीरशवबाचा ‘बहुजनसिाज’ 
 
आिचा बह िनसमाि प्रभावी नेतृत्वाचे अभावाम ळे असंघहटत, अज्ञानपंकात रुतिेिा हदसून येतो. दूरदशी 
दृष्टीचे नेतृत्व त्यास प्राप्त िािेिे नाही. हशवरायाचे स्मरि मागवदशवन करीि. मात्र चािू काळान सार 
हशवरायाच्या ग िाचें मनन िािे पाहहिे. केवळ बाह्य मूतीपूिा शकवा अवतारवाद अथवा हवभतूीवाद यानंा 
कवटाळण्यात अथव नाही. हशवबाचे स्मरि करण्यात प्रातंीयतेचे पाप कोित्याच प्रकारे घडत नाही. 
िातीयतेच्या पापाचा येथे तर संबंधच येत नाही. ब्राह्मिापासून ते थेट अगदी खोिापयंत म्हिा, हशवबा सवांना 
सारखा आवडता आहे. शहद त्वाची िागती ज्योत, ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर ऐक्यास साह्यभतू होिारी दृष्टी, 
परधमवसहहष्ट्ि ता इत्यादी मौहिक ग िाचंा हशवचहरत्रात सम च्चय िािा आहे. महाराष्ट्राचे सयं क्ततेस सतत 
स्फूती प रहवण्याची शक्ती हशवचहरत्रात खास आहे. बह िनसमािाने आपल्या मागासिेपिाचा िबाबदारी 
द सऱयावर न िादता, आत्मपरीक्षिाने व स्वाविंबनाने वतवमान व भहवष्ट्यकाळ आता घडहविा पाहहिे. प ष्ट्कळ 
वळेा हहरिन वगात संघहटत आघाडी हदसून येते तशी संघटना व िागतृी मध्यम बह िनसमािात आढळत 
नाही. भाऊबंदकी, परस्पर बेबनाव, वैयस्क्तक ईर्ा व महत्व वाकाकं्षा, राष्ट्रीय व साहंघक दृष्टीचा परंपरागत 
अभाव, हवधायक काये, संस्था व पक्ष सतत चािवण्याची क वत नसिे इत्यादी अनेक दोर् आहेत. त्याम ळे 
कािमानान सार बदििाऱया व संधी िाििाऱया िहानिहान ब हद्धशािी िमातीचे अहधराज्य 
बह िनसमािाच्या मानग टीवर हरएक काळात कायमच असते, बह िनसमाि हे एक खेळिे होते. ग िामी 
हनमाि होते. म्हिून हशवरायाच्या अनेक ग िाचें शचतन योग्य आहे. सहहष्ट्ि वृत्तीच्या बरोबर िहयष्ट्ि वृत्ती हशवबाचे 
चहरत्रात एकवटिी आहे. पराक्रम पूिव धमाहभमानाबरोबर सवव-धमव-पे्रम व सवव-संत-समभाव हशवरायाच्या 
स्वभावात हदसून येतो. शहद त्वाचे रक्षि व वाढ, हशवरायाच्या वरीि पाहवत्र्याचे अन करि केल्यासच होईि. 
आक ं हचत िाहतभाव व सापं्रदाहयकदृष्टी सोडण्यातच हशवबाचे खरे स्मरि आहे व खरा शहद त्ववादाचा प रस्कार 
आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

नवयुगरनिारे् पुरुष 
 
बह िनसमािाचे उन्नतीचा इहतहास अविोहकल्यास भगवान ब द्ध, महावीर, त काराम, हशवािी व िोहतबा फ िे 
नवय गहनमाते प रुर् होऊन गेिे. ब द्धानंतर मौयव व अशोकादी रािाचंी थोर साम्राज्ये िािी. ऐहहक भरभराट, 
किाकौशल्य व स बत्ता याचंी या काळात रेिचेि िािी, हाच काळ म्हििे स विवय ग होय. याच वळेी भरतभमूी 
म्हिून गौरहविी गेिी. ब द्धावर व संतावंर अनेक आके्षप आिण्यात येतात. पि ते हनष्ट्फळ आहेत. त कारामाचे 
वळेी मराठी राज्य आिे व वाढिे. िोहतबा फ िे याचं्यानंतर बह िनसमािास धार्थमक व सामाहिक 
हवर्मतेहवरुद्ध सामाहिक िढा देण्यास स्फूती व साम्यव आिे. या सवव चळवळीम ळे बह िनसमाि प्रगत िािा 
व त्यास प ढे पाऊि टाकण्यास इहतहासाचा आधार हमळािा. या य गप्रवतवकाचें कायव नेटास िाविारी हपढी 
अद्याप हनपिावयाची आहे. 
 
नवयुग व क्ाांर्ी 
 
नवय ग शकवा क्रातंी म्हििे शब्दच फक्त नव्हेत. प्रत्यक्ष पहरचय शकवा व्यवहारात दाखिा आिा पाहहिे. एक 
सरकार बदिून केवळ द सरे कोितेही सरकार आिे म्हििे नवय ग आिे नाही. वस्त स्स्थती अशी आहे की, 
हतचे गोडव ेगाण्यास फार थोडा अवसर हमळेि. हवधायकता, एकता व राष्ट्रीय उन्नतीच्या व्यावहाहरक योिना 
केवळ दृष्टीतही नाहीत. प्रत्येक व्यक्तीच्या व पक्षोपपक्षाचंा व सावविहनक सहक्रय हातभार िागिा पाहहिे. 
परस्पर व अंतगवत श ष्ट्क दोर्ाहवष्ट्करि, यादवी, िाथाळी, हछद्रान्वरे्ी धोरि, सत्ताहभिार्ा इत्यादी प्रचहित 
साववहत्रक दोर् नवय ग येण्याच्या मागात पववताप्रमािे उभे आहेत. म. गाधंींनतर नवय ग म्हििे स्वप्न ठरिे आहे 
हे द दैव होय. 
 
रशविायाचा आदशत 
 
अशा वरीि हवपरीत पहरस्स्थतीत कोित्याही सरकारास हशवरायाचे खंबीर धोरि, हनहश्चत पहवत्रा, िोकशाही 
हनधमी दृष्टी इत्यादी सद्ग ि आदशव म्हिूनच उपयोगी ठरतीि व कोिाही व्यक्तीस ते मागवदशवन करू 
शकतीि. म्हिनूच या शककत्याचे स्मरि कतवव्याचे ठरते. 
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१३. 

सामाणजक व्याकरिातील ‘मागासलेपि’ 

शािान्त परीके्षतीि वरच्या क्रमाकंाची नाव ेअनेकानंी वाचिी आहेत. त्यातून एक बाब स्पष्ट होते की, िरी 
बह िनसमािात हशक्षिाचा थोडाफार प्रसार एका शतकानंतर वाढिा आहे, तरी स्पधात्मक व उच्च क्रमाकंात 
ग्रामीि व बह िनसमािातीि हवद्याथी आढळत नाहीत. आढळिे तरी ते फारच अपवादात्मक होत. या 
पहरस्स्थतीचा हवचार केिा पाहहिे असे वाटते. या हवर्यावर हवचार प्रदर्थशत करताना िातीयतेचा आरोपही 
सहन करिे क्रमप्राप्त आहे; अटळ आहे. कारि प्रत्यक्ष िोकव्यवहारात हवर्मतामिूक िाहतसंस्था व 
सामाहिक रचना अस्स्तत्वात आहे. िाहतविव िाऊन वगात्मक समािरचना येथे फारशी नाही. हवद्याके्षत्रात 
हवद्यमान बह िन समाि मागेच आहे व आता त्याने आपिी फार प्रगती होऊन च किी आहे अशा खोया भ्रमात 
राहिे भयावह ठरेि, हे येथे प्राम ख्याने सांगावयाचे आहे. 
 
ग्रािीण रवद्यार्थ्यांची अनुपक्स्थर्ी 
 
म. फ िे ते डॉ. आबंेडकर याचं्या अखेरपयंत प ष्ट्कळानंी हवर्मतेतून हनसटून हवद्या व स धमव याचं्याद्वारे आपिा 
सामाहिक हवकास व समान दिा प्राप्त करून घ्यावा म्हिून फार प्रयत्न केिे. इतके स्वाथवत्यागी आहि 
हबनसरकारी प्रयत्न होऊनही हवदे्यत बह िनसमाि मागे आहे, असे हनरीक्षिपूववक पाहहल्यास हदसेि. 
सामाहिक प्रगतीची आस्था असिाऱयानंा त्याम ळे अचबंा व खेदही वाटेि. मूठभर ब हद्धिीवी व त्याचं्या 
परंपरागत संस्काराचं्या प्रभावाम ळेच काळिीपूववक प्रत्येक परीके्षत प ढे असतात व बह िनसमािातीि ग्रामीि 
हवभागातिे हवद्याथी याचंी अन पस्स्थती िािवते; म्हिून या मागासिेपिाची िािीव करून देिे िरूर होय. 
 
आि बह िनसमािाचे राज्य िािे आहे. सत्ता त्याचं्या हातात आहे. सहकारी चळवळ व िहमनीची मािकी 
त्याचं्याकडे आिी आहे. मग आता राहहिे काय? सवव िािे. प्रगती िािी. होऊन च किी. असे हदवास्वप्न 
पाहिारे िोक शहरी पाढंरपेशात अहधक आहेत. बह िनसमािातीि हवचारवतं तर आत्मोद्धार स्वात्मभाव, 
आत्मपरीक्षि, प्रगतीचा आढावा या दृष्टीने हवचारआचार करिे म्हििे ‘िातीयता’ असा भाव-भोळी श्रद्धा-
बाळगून आहेत. वस्त स्स्थती त्यांना ठाऊक आहे. उमिते, िािवते, कळते व समितेही. पि आपिास 
अराष्ट्रीय व िातीय म्हितीि आहि स्वतःच्या सत्तास्थानािा ते परवडिार नाही, असे त्यानंा िािून घेऊन 
वागाव ेिागते. ते याप्रमािे यशस्वीपिे वागतातही  पि दहावीस िोक मंत्री िािे, हकत्येक उपमंत्री िािे 
म्हििे सत्ता हाती आिीच असे नव्हे. नोकरशाही आर. एस. एस.च्या भावनेची व नोकरशाहीतीि बरेच वरचे-
खािचे, या नाही त्या कारिाने आतून हवरोधी तटस्थ असल्याने सत्ताधाऱयाचंी सत्ता व नोकरशाहीची चौकट 
याचंी स संगती आढळिे कठीि िाते. या सवव वस्त स्स्थतीम ळे छत्रपतींचे-मराठा तत्समाचें-राज्य िािे आहे; हा 
भ्रम आहे. राज्य होऊनही (वरीिप्रमािे मंहत्रपदे हमळवनूही) शतेकरी, कामकरी, हरीिन, बौद्ध वगैरेंनी तयार 
होिारा हस्त्रयाचंा िनसमूह व बह िनसमाि हवद्याके्षत्रात, ताहंत्रक व उच्च महाहवद्याियीन हशक्षिात वैद्यकीय व 
कायदे वगैरेंच्या के्षत्रात मागे आहे. हे वरीि मंहत्रपदे वाहिाऱयाना व हनरीक्षकाना सहि हदसेि. बाराश े
रुपयाचं्या उत्पन्नाची सवित व रयत हशक्षि संस्थेसारख्या अनेक िहानमोठ्या हशक्षि संस्थामं ळे हशक्षिप्रसार 
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वाढिा आहे. काहीच प्रगती िािी नाही; म. फ ल्याचंा काळ होता तोच आताही राहहिा आहे; असे मात्र येथे 
म ळीच म्हिावयाचे नाही. िािेिी प्रगती हथटी, अप री व िोकसंख्येच्या मानाने असमाधानकारक आहे; एवढेच 
म ख्यतः सागंावयाचे आहे; व वचाहरक िागतृी तरी व्हावी असा मनोदय आहे. पािक िागतृ िािे पाहहिेत. 
 
दजेदाि यशाची गिज 
 
प्राथहमक व माध्यहमक हशक्षि हवकें हद्रत पंचायत पहरर्दाचं्या ताब्यात आहे. म्हििे बह िन समािाच्या 
हशक्षिासबंंधी ग्रामीि हशक्षिावर हल्ली पहरर्दाचंा ताबा आहे. हशक्षि, शतेी आहि सहकार याचं्या बाबतीत िरी 
हवश द्ध योिनाबद्ध प्रयत्न िािे तरी प्रगतीची प ष्ट्कळ वाटचाि करता येईि. हिल्हा पहरर्दानंी, ग्रामीि 
हवद्या्यांनी हनरहनराळ्या परीक्षातूंन उत्तम रीतीने उत्तीिव व्हावे, दिेदार यश हमळवावे, त्यासाठी हवहवध 
प्रकारची हवद्यावतेने पाहरतोहर्के आहि रोख बहक्षसे याचंी योिना आखावी. गावकऱयानंी देखीि ित्रा-देवस्थाने 
वगैरेंसंबंधी गावकऱयाचंी िी रक्कम गोळा होते त्यातून वरीि प्रकारचा मयाहदत का होईना प्रयत्न करावा; 
ग िवत्ता वाढवावी. 
 
देव-देव र्ी, ब वा, ज्योहतर्, अंगात आििे, देव घाििे, नवस-सायास, ित्राचार, करिी व मठू, मंत्र, तंत्र 
इ. भोळाभावसंवधवक हवचारसरिी खेड्यापाड्यातं दबनू राहहिी आहे. त्याम ळे धमवसबंंधात भोळ्या प्रकारे फार 
खचव येतो. िोक ब डतात. या बाबतीत गेल्या हपढीच्या सत्यशोधकानी बरीच वैचाहरक िागृती केिी. पि ती 
थाबंिी म्हिून द दैवाने भोळाभाव तसाच राहहिा आहे. कारि त्यािा परंपरावादाचा, रूढीचा, सामान्य 
िोकव्यवहाराचा व वाडवहडिाचं्या चािीरीतीचा घट्ट पाशठबा आहे. रािकीय सत्ता ग्रहि करूनही हा भोळाभाव 
व हे दारुि अज्ञान सामान्यिन समािािा सोडता येत नाही. हा पराभव बह िनसमािातीि िबाबदार व 
िोकप्रहतहनधींना मान्य करावा िागेि. हवज्ञानात्मक दृहष्टकोि वाढेि आहि दैववाद बळाविा िािार नाही; 
असे खास हबनसराकारी उत्स्फूतव प्रयत्न िनतेतून िािे पाहहिेत. सते्ततून रािकारिातूनच सवव साधिारे 
नाही. हवदे्यतीि मागासिेपि व हवज्ञानहवन्म खता ही िी हदसून येतात त्याचे कारि वरीि अंतगवत सनातनी 
प्रकारची हविक्षि छाप होय. खेड्यातीि दृश्य अस्पृश्यता देखीि बह िनसमािातीि सनातनीपिाम ळे हशल्लक 
आहे. हवद्याप्रसार, प्रगत आहि प्रब द्ध धमाद्वारे हवकास शक्य आहे असे हवचार माडूंन हा हद्वहवध मागव डॉ. 
आंबेडकर, म. फ िे यानंी दाखवनू ठेविा आहे. त्या मागाने सववच ग्रामीि िनतेिा गेल्याहशवाय गती व प्रगती 
नाही. सवव मानवाना हनसगवतः ब द्धीची देिगी हमळािी आहे. हतचा हवकास मात्र त्यानंी केिा पाहहिे. 
वृद्धावस्थेही भोळाभाव नाहीसा व्हावा म्हिून श्री. माधवराव बागिासारखी मािसे हवचारप्रवतवन करताना 
आढळतात. कारि याप्रकारचे हशक्षि िनसमािािा आिही गरिेचे आहे व याप्रकारचे ज्ञानहवर्यक हशक्षि 
नष्टहवण्यासाठी पाहहिे आहे. हवद्या व ज्ञानहवर्यक मागासिेपि हे सववच मागासिेपिािा िन्म देते. 
सत्यशोधनाचा हवकास िािा पाहहिे. 
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श्रि-रशिण याांचा रवग्रह नको 
 
कमववीर शशदे, भास्करराव िाधव, डॉ. आंबेडकर, श्री. सी. रा. तावडे, कहववयव हव. द. घाटे, डॉ. पी. सी. 
पाटीि, श्री. बाबूराव िगताप इत्यादींनी ज्ञानसाधना करून ते आदशव हवद्याथी िािे. त्याचंी चहरते्र नव्या हपढीने 
पाहहिी पाहहिेत. रािकारि म्हििेच सवव हवकास व सवांगीि प्रगती नव्हे. 
 
उच्च प्रतीच्या हशक्षिाचा अभाव असल्याम ळे साहहत्यात व हनयतकाहिकसृष्टीत ग्रामीि समाि मागे आहे. 
हवद्वते्तचे के्षत्र, पाहंडत्य यानंा बह संख्याक समाि अिून पारखा आहे. खेड्यापाड्यातीि हशक्षिामधून संस्कृत 
हशक्षिाचाही प्रसार िािा पाहहिे. इंग्रिी, गहित स्वभावबेरोबर चागंिे होिे िरूर आहे. 
 
िनतेचे हशक्षि, ग्रामीि हशक्षि संस्थाचं्या अडीअडचिी, उच्च हवद्याियीन हशक्षि के्षत्रात त्याचं्यासाठी राखीव 
िागा व स िभ प्रवशे वगैरे दृष्टीने हशक्षिाच्या के्षत्रात आिही हवचार व पहरर्दा याचंी गरि वाटते. ग्रामीि 
हवभागातीि हवद्या्यांच्या शतेीहवर्यक हशक्षिाची सोय अप री आहे. श्रम व हशक्षि याचंा हवग्रह होता कामा नये. 
कष्टाचे महत्व व हवद्या्यांना कळिे पाहहिे. ग्रामीि भागात काही खास अडचिी व वगेळ्या गरिा असतात. त्या 
शहरी िोकानंा फारशा उमित नाहीत. शाळा बह धा देवळात, चावडीत व अप ऱया िागेत भरतात. क्रीडागंिे 
नसतात. वगैरे हकतीतरी अडचिी असतात. ऐहतहाहसक व सामाहिक वादहववाद व पूववग्रह दूर ठेवनू ग्रामीि 
हवद्या्यांच्या हवकासासाठी खास प्रयत्नाचंी गरि आहे व त्या दृष्टीने हवशरे् वाटचाि करिे क्रमप्राप्त आहे. 
हवहवध परीक्षाचें हनकाि व त्यातीि बह संख्याक वगाची उच्च श्रेिीतीि गैरहिेरी पाहता, एवढे तरी मान्य करिे 
कोिासही भाग होईि. उच्च श्रेिी, उच्चाकं व दिेदार यश यात ग्रामीि हवद्याथी मागासिेिा राहू नये. िर 
त्याचे स्थान सामान्य व सववसामान्य माम िी यशात राहीि तर तो प्रशासन व्यवस्थेत व सरकारी यंत्रिेतही 
मागासिेिा राहीि. याप्रकारचे हवचारचािन आता हकत्येक बह िनसमािातीि िािते म्हिहविाऱयानंाही 
कािबाह्य व अस्थानी वाटण्यासारखे असते. मागीि व गेल्या हपढीने स्थापन केिेल्या डेक्कन मराठा एज्य केशन 
असोहसएशन व मराठा हशक्षि पहरर्द व हठकहठकािचे तत्सम हवद्याप्रसारक समाि याचं्या अहभवृद्धीसाठी 
िोकसंख्येच्या मानाने समर्थपत कायवकते यावते, तसे प ढे आिे नाहीत. वयोमानान सार हे हवद्याप्रसारक यत्न 
तसे वाढहविेिे आढळत नाही. कोित्याही पहरर्दाचें वार्थर्क अहधवशेन िािे नाही. म्हििे या उपक्रमात 
थंडाई आहे असा हनष्ट्कर्व हनघतो. या हशक्षि पहरर्देिा अिून प ष्ट्कळ हवचार करता येईि. 
 
बहुजन सिाजाची व्याप्र्ी 
 
प ण्याम बंईच्या वृत्तपत्रातूंन व प्रहतहष्ठत हनयतकाहिकातूंन महाराष्ट्र मागे का आहे याची सागंोपागं चचा चािते. 
सववसामान्य समाि व ग्रामीि हवभागातीि िनता मागे आहे म्हिून ओघानेच महाराष्ट्र मागे आहे, अशा प्रकारचा 
हसद्धातं उभयपक्षी मान्य करावा िागतो. बह िनसमाि हवदे्यत प ढारिेिा आहे शकवा तो प ढारिेल्यांचाही प ढे 
चाििा आहे असे म्हिता यावयाचे नाही. शकवा त्याचं्या हातात सत्ता आिी आहे म्हिून त्यािा प ढारिेिा 
होण्याचा मागव सापडिा आहे; असेही केवळ नव्हे  सते्तहशवाय शहािपि नाही खरे. फार काय सते्तहशवाय 
सत्यािाही व्यावहाहरक प्रहतष्ठा नाही हे देखीि अन भहवक सत्य होय. सत्तास्पधा व सत्ता हटकहवण्यातच सवव 
शक्ती खचव िािी तर मग उपयोग थोडाच  अशा स्स्थतीत प्रगती थोडी होत असते. बह िनसमािाची 
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हवद्याहवर्यक अवस्था अशी तर मग आहदवासी व वन्य िमाती वगैरेपयंत हशक्षि गेिे नाही यात नवि काय? म. 
फ िे याचं्या बह िनसमािाची व्याप्ती अगदी गोरगरीब, हीनदीन व हपळिे िािारे सववच िोक यानंा समावशेनू 
घेिारी होती. बह िनसमािातीि हवद्याहवभहूर्त साहहत्यक म्हिून हस्त्रया देखीि फारच थोड्या  प्राथहमक 
हशक्षिाचा प्रसार िािा, समानसधंी हमळािी, बाराश ेरुपयाचं्या उत्पन्नाची सवित हमळािी; म्हििे दिा व 
समान दिा प्राप्त िािा असे नव्हे. अिून हकत्येक खात्यातूंन वहरष्ठ म्हिहविाऱयाचें प्रमाि फार आहे. आर्थथक 
के्षत्रात श्रीमतं श्रीमतंच िािे व गरीब अहधक गरीब होत चाििे. हीच अवस्था हशक्षिके्षत्रात साहहिकच 
आढळते. साहहत्यातीि त्याचंा प्रपचं वाढिा. प ढारिेल्याचें हवचार, साहहत्य त्याचं्याच िीवनाची प्रहतशबब े
म्हििे मराठी भार्ा व साहहत्य अशी व्याख्या आहि सामाहिक व्याकरि होऊन च किे आहे. 
 
आवश्यक प्रयत्न किणे क्िप्राप्र् 
 
मागासिेपिाबद्दि व अंतगवत यादवी यासंबधंात इंग्रिािा िबाबदार धरण्याची चाि होती. याप्रमािेच 
मागासिेपिाबद्दि सववथैव प ढारिेल्यानंा िबाबदार धरण्याची चािरीत येथे प ढे चािहवण्याचा इरादा नाही. 
शकवा बह िनसमािातीि हवहवध िातीिमाती वगातीि मंत्री िािे म्हििे सववसामान्य गरीब िनता स धारिी 
असेही म्हिायचे नाही. केवळ राष्ट्रवादातून सवव प्रश्न स टिार नाहीत. सववच प्रांतात समान पहरस्स्थती नाही. 
 
सामाहिक एकरसता हनमाि होईपयंत वगेवगेळ्या सामाहिक थरानी सामाहिक स धारिा व प ढारिेिे 
होण्यासाठी स्विबाबदारीवर सरकारद्वारे, स्वाविंबनेही िरूर प्रयत्न करिे क्रमप्राप्त ठरते. उदाहरिाथव 
‘श्वेतापहत्रका’ ही हशक्षिहवर्यक ‘कृष्ट्िपहत्रका’ आहे असा आवाि उठवावा िागिाच. ह्या तथाकहथत 
श्वेतपहत्रकेचे प ढे काय िािे ते कळिे नाही. िनतेच्या प्रहतहनधींना स्वािंबनाने बह िनता हशक्षिके्षत्रात प ढे 
येईि व ग्रामीि हशक्षिाचा दिा वाढेि अशी समानसंधीय क्त खरी श्वेतपहत्रका माडंिी पाहहिे. 
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१४. 

‘॥ चंदनाचे हात, पायही चंदन॥’ 

हनराहश्रताचंा कैवार घेिारे सपंादक धन्य होत. 
 
आद्य सांपादक 
 
कै. कृष्ट्िराव पाडं रंग भािेकर (िन्म १८५०- मृत्यू ७ मे १९१०) याचं्याकडे बह िनवादी साप्ताहहक सववप्रथम 
प्रत्यक्ष चािू करण्याचा मान िातो. याचें वडीि पाडं रंगराव हडस्स्रक्ट कोटात सरकारी नोकर होते. 
कृष्ट्िरावाचं्या कहवतामध्ये हठकहठकािी ईश्वरस्तवन आहे, त्यात एकमेव परमेश्वरािा अनेक हठकािी ‘दीनबधूं’ 
म्हिून प्रार्थथिे आहे. म. फ िे ह्यानंा िे महत्व व होते व आहे आहि प ढेही राहीि, त्याचे कारि त्यानंी सत्यशोधक 
हे व्यापक नाव ठेवनू ‘नवसमाि’ संस्थाहपिा. ही घटना व ही मंडळी िोकशाही पद्धतीची होती. या मंडळािा 
‘हनबधंमािा’कार यानंी ‘सत्याथी मंडळी’ म्हिून स्वतःच संबोहधिे आहे. हवद्याप्रसाराचा उदे्दश तर त्यानंा फारच 
आवडिा. त्याचंी सववच टीका सववथा त्याज्य नाही. सवांशी अप्रमाि नाही. 
 
कृष्ट्िरावाचें हशक्षि प िे रहववार पेठेतीि हमशन स्कूिमध्ये िािे. याचें हशक्षि इंग्रिी सहावी पयंतच िािे होते. 
म. िोहतबा यानंी बायबि व हिस्तीधमव याचें सखोि व व्यापक अध्ययन केिे होते. कृष्ट्िरावाचंी अनेक प स्तके 
व कहवता उपिब्ध आहेत. पि कृष्ट्िरावावर हिस्तीधमाचा पगडा पडिा नाही. याचे कारि वहडिाचंी वारकरी 
परंपरा. तरी १८७४ सािी ते प िे सत्यशोधक समािात दाखि िािे. म ंबई कामाठीप ऱयातीि तेिगू श्रीमतं व 
कळकळीच्या प ढाऱयानी, प िे सत्यशोधक समािाकडे अदमासे १,८०० रुपयाचंा छापखाना इ. स. १८७५ सािी 
पाठहविा. म्हिनू हा मूळ प्रारंभ. पत्र काढाव े म्हिून प िे येथे रास्ता पेठेत कै. रा. ब. हवरिंगमय्या यांच्या 
हदवािखान्यात सत्यशोधक बंधूची सभा भरिी. स्वभावभेदाम ळे मतभेद वाढिे व प ढीि वर्ी म ंबईकराचा पे्रस 
परत केिा. शभंर वर्ांतीि २७ वर् े रास्त्याचं्याच पेठेत दीनबंध  पे्रस व कायािय होते व प िे येथीि रास्ता 
पेठेतच हल्ली आहे. हा योगायोग कै. डॉ. हव. मा. नविे याचं्याम ळेच आिा. प्रथम भािेकर यानंी कै. म क्तािी 
अप्पािी याचं्या साह्याने हशळापे्रस हवकत घेतिा. सन १८७५ सािातीि िानेवारीपासून प ढे सहा महहने प ण्यास 
‘दीनबधूं’ हशळा पे्रसवर हनघािा. प ढे कै. िाया काराडी शिगू याचं्या मदतीने टाइपावर ‘दीनबधूं’ हनघू िागिा. 
सन १८७५ ते १८७७ अखेरपयंत ‘दीनबधूं’ची शताब्दी पाळण्यास असा िेखी सबळ प रावा भेटतो. आरंभी १३, 
प ढे ८२, १८७८ सािी १९२, १८७९ सािी २६० व १८८० च्या स मारास ३८० वगविीदार होते. ‘दीनबधूं’ 
गरीबाचंा, गरीबासंाठी व गरीबानंी चािहविेिा होता. भािेकरानी मोठ्या हबकट हठकािी-प ण्यास-व हबकट 
द ष्ट्काळी भयंकर काळात चार वर् े ‘दीनबधूं’ चािहविा. प ढे म ंबई सत्यशोधक समाि मंडळींनी त्यािा म ंबईस 
नेिे. सते्तचाळीस वर्ांनंतर तो प न्हा िागच्या िागी प ण्यास परत आिा आहे  व सतत चािू आहे. ही 
परमानंदाची बाब आहे. त्याचे श्रेय कै. डॉ. हव. मा तथा आण्िासाहेब नविे ह्यानंाच देिे क्रमप्राप्त ठरते. 
‘दीनबधूं’चा पूवेहतहास दीनबंधूतूनच देण्यात आनंद वाटतो. भािेकर १८९४ च्या पूवी ‘दीनहमत्र’ (संपादक कै. 
ग. स. पाटीि) व ‘शतेकऱयाचंा कैवारी’ ह्यानंाही िेख प रवीत. म्हिून ‘दीनबंधू’च्या पोटातीिच ही अनेक पते्र 
एकपरी एकच होती व त्याचं्या संज्ञाना-नावानंा-एकसारखा अथव होता. ‘कैवारी’ हे नाव पत्करून कै. 
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हदनकरराव िवळकर यानंी म ंबईस काही वर् ेएक मोठे साप्ताहहक चािहविे होते. वरीि पत्राचंी परंपरा ह्या 
नाही त्या स्वरूपात व तत्सम नावाने चािू ठेहवण्याचा ‘दीनबंधू’च्या मागीि इहतहासाचा स्वभाव आहे. हवदे्यत व 
आर्थथकदृष्ट्याही मागासिेल्या िोकाचंी त्या वळेची स्स्थती, गरिा, उहिवा, मागण्या, द ःखे याचें प्रहतशबब 
वरीि पत्रातून पडिे. मराठी साहहत्यात बह िनवादी पत्रांचा इहतहास व कामहगरी स्वतंत्र आहि स्वाविंबी 
होती. समग्र इहतहास गं्रथ प ढे कोिी परम प्रयत्नाने व न्याय देिाऱया ब द्धीने काढीि, त्यावळेी हे िेखन 
उपयोगी पडाव ेम्हिून ते सटीकपिे हिहहिे आहे. 
 
ि न्या ‘दीनबंधू’चे भािेकर-िोखंडे व हबिे याचंी िेखिी व कामहगरी पायाभूत व महत्व वाची आहे, पे्ररिा देिारी 
आहे. ही मागीि शक्ती आहे. ‘दीनबधूं’चे सत्यशोधक समाि सवांना ज्ञात केिा. हे संपादक होऊन गेिे म्हिनू 
प ढे कोठारी, शशदे, देसाई, िाड, िवळकर, बागडे, ‘दीनहमत्र’कते पाटीि, कै. शामराव भोसिे, प्रबोधनकार 
ठाकरे, भ िंगराव दळवी, ‘हंटर’कते हपताप त्र बागि वगरेै अनेक नामवतं कायवकते संपादक व िेखिीबहाद्दर 
िािे. म. फ िे याचं्या मनात सन १८७५ सािी स्वतः साप्ताहहक काढाव ेअसे होते. पि त्यानंा स्वतःचा व 
द सऱयाचंाही भरवसा नव्हता व द सऱया कोिी चािहविे तरी ते कठीि वाटत असाव.े तरी प ढे ‘सत्सार’ नावाचे 
माहसक म. फ िे ह्यानंी काढिे. याचे फक्त दोनच अकं हनघािे. पि बह िनाचें व सववसामान्य िोकाचें हेच 
पहहिे माहसक होय. म. फ िे त्याचे संपादक व एकमेव िेखक होते. हे दोनच अंक हनघािे पि ते असामान्य 
शक्तीचे आहेत. रािर्ी शाहू महाराि याचं्याकडून प ढे िेवढी मदत हमळत असे, तेवढा रािाश्रय सन १९१० 
सािापूवी ज्यानंी ज्यानंी पत्राद्वारे िनिागतृीचे कायव केिे, त्यानंा हमळािा नव्हता. समािोद्धाराची कळकळ, 
समर्थपत ब द्धी, हचकाटी, त्याग, धाडस व संग्राम करण्याची िढाव ू वृत्ती हे सवव ग ि फ िे, िोखंडे, भािेकर, 
हबिे वगैरे पहहिे सपंादक-िेखक-व प्रकाशक याचं्या ठायी उत्कटतेने होते. 
 
‘दीनबधूं’ एकखाबंी नव्हता. हवहवध िाती-समािातीि संपादकानंी व िोकानंी त्याच्या प्रगटीकरिािा साह्य 
केिे. अस्पशृ्योद्धार व दहितोद्धार या के्षत्रातही वरीि सवव कायवकते मागे नव्हते. ह्या प्रकारे ‘दीनबधूं’ सवांचा व 
गरीब असे सवांसाठी होता व आहे. ‘दीनबधूं’ चळवळ व पक्ष केवळ म. फ िे व रािर्ी शाहू महाराि यासारख्या 
असामान्याचं्या’ अनेकाचं्या सहाय्याम ळे चाििी व हनघािी, हटकिी व वाढिी. असेच नव्हे तर 
सववसामान्याचं्या, अनेकाचं्या सहाय्याम ळे तो संवधविा गेिा. मधूनमधून बंद पडिा तरी वारंवार त्याचे उत्थान 
िािे व आता कै. हव. मा. नविे व त्याचें हचरंिीव याचं्या प्रयत्नाने तो प न्हा चािू िािा व चाििा आहे. 
याप्रमािे तो केवळ वैयस्क्तक अवतारहनष्ठ व हवभहूतहनष्ठ नाही. िोखंडे, आवटे (नविे हपताप त्र) ह्यानंी प्राथवना 
समािाचे सदस्यत्व स्वीकारिे. कारि तत्व वतः हे दोन समाि एकच आहेत. याप्रमािे ‘दीनबधूं’ हा एक 
ग रूवादी नाही. हवभहूतपूिक नाही शकवा केवळ प्रहतहक्रयावादी नव्हे. ‘दीनबंधू’ अनेक िािे व होतीि. कारि 
इहतहास मागे उभा आहे, परंपरा आहे. ती महाराष्ट्र वृत्तपत्राच्या इहतहासात असाधारि आहे. 
 
‘दीनबधूं’ हे शतकभर सतत चाििेिे एकमेव पहहिे पत्र होय. कै. हवष्ट्िू कृष्ट्ि हचपळूिकर याचं्या भारे्त 
सागंावयाचे िाल्यास हे ‘शूद्र मंडळींचे’ म खपत्र होते. नामदेवादी त काराम, चोखा, सावता वगैरे संतानंी त्याचं्या 
काळात ‘शूद्र’ ही संज्ञा वापरून भागवत धमाच्या द्वारे क्रातंी केिी. म. ज्योहतबा यानंीही ‘शूद्राहतशदू्र’ ही संज्ञा 
वापरिी व ह्याचंी व हस्त्रयाचंी कैहफयत माडंिी. सवव हस्त्रया ह्या शदू्र गहिल्या िात. सतंात व ‘दीनबधूं’ मंडळीत 
विव-िातीवाचक अहंकार दपव व गवव नव्हता॥ सत्यमेव ियते॥ हे ब्रीदवाक्य होते. सत्य, समता व स्वातंत्र्य हे 
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ध्येय व ‘िे का रंहििे गाहंििे। त्याहस म्हिे िो आप िे’॥ ही कै. हव. मा. नविे यानंी ब्रीदवाक्ये पत्कहरिी. ती 
पूवव परंपरेिा धरूनच होती. त कोबाचं्या शब्दातही ‘दीनबंधू’ हववके पक्ष माडंिा गेिा व माहंडता येतो. तत्व व े
हटकतात व हवकास पावतात. 
 
कै. िाधविाव िोकडे पायाने िांगडे पण िेखणीने पोिादी! 
 
माधवराव राघूिी रोकडे याचंा मराठी व इंग्रिीचा अभ्यास मोठा होता. चटकदार िेखक बह श्र त, प्रहतपक्षाचे 
म दे्द खोडिारे वक्ते. वडाच्या गादीवर खािगी शाळा काढिी. हिारोंचे हशक्षि केिे. यंदे याचं्या साह्याने 
‘शतेकऱयाचंा कैवारी’ साप्ताहहक चािहविे. स हशहक्षत याचंी कन्या कै. िनाबाई रोकडे यानंी शाळा वधवमान 
केिी. ‘चंदनाचे हात, पायही चंदन’ अशी ही मंडळी होती. माधवराव रोकडे हे ‘दीनबंधू’चे खंदे िेखक िािे. 
‘दीनबधूं’त संपादकीय मि कराहशवाय अनेक नामवतं िेखकानंा पहहल्यापासून िास्ती िागा हदिी िाई व 
िाते. हे वैहशष्ट्य आहे. आिही अग्रिेखाचंी िागा हदिी िाते. ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर-वादाची ि नी िक्तरे ध िे हे 
हवद्यमान ‘दीनबधूं’चे ध्येय नाही. स्वातंत्र्य आिे आहे. काळ बदििा आहे. नव े प्रश्न, आर्थथक व रािकीय 
िास्तीपिे आहेत. यादृष्टीने ि ना हवर्य नव्याने चािू पहरभारे्त माहंडिा आहे. 
 
म. फ िे-भािेकर-िोखंडे-‘आवटे-यंदे याचें आपसात’ पटिे नाही; कधीकधी कायवहानी देखीि िािी. १ 
िानेवारी १८७७ सािापासून ‘दीनबधूं’ भािेकरानंी चािू केिा. याकामात त्यानंा किव िािे. प ढे िोखंडे 
यानंाही चट्टा बसिा. यंदे-िोखंडे याचं्या कारकीदीत ‘दीनबधूं’, भरभराटीत राहहिा. िोखंड्याचं्या ‘अँग्िो 
व्हन्याक्यिूर’ ‘दीनबधूं’त एक चटकदार अग्रिेख, स्फूट िेख असे. िोखंड्यानी हगरिीतीि नोकरी सोडून, 
आमरि ‘दीनबंधू’चे स्वतःच्या मािकीचा पे्रस करून, संपादन केिे. एका मोठ्या ऑहफसातीि हवद्वान व 
ह दे्ददार िेखक इंग्रिी िेख हिहीत. ‘वतवमानसार’, ‘म ंबई वृत्त’ हा भाग कामगाराचें आद्य भारतीय नेते िोखंडे 
स्वतः हिहीत. ‘दीनबधूं’िा मी आद्य-आदी पत्र-म्हटिे आहे. याचे कारि हे की प ष्ट्कळ देश व िोकहहताच्या 
व्यापक बाबींचा प रस्कार करण्यात तो ‘केसरी’ व तत्सम पत्राचं्याही प ढे होता. ‘दीनबंधू’त अग्रिेख स्फूट िेख 
हवहवध िेखक हिहीत. (व हिहीतात.) याप्रमािे तत्कािीन बह िनवादी-िोकहहतवादी िेखकाचंा ‘दीनबधूं’ 
साधन, माध्यम व आसरा होता. ‘दीनबंधू’च्या वगविीदारानंी व हहतशचतकानंी ह्या काळात, िोखंड्यानंी 
चािहविेल्या साप्ताहहकासाठी चार हिाराचंा फंड प रा केिा व किव फेडी केिी. कै. नरसू सायबू, रामय्या 
व्यंकय्या, िाया कराडी शिगू वगैरे म ंबईकर कामाठीबधंूंचे फार साह्य होते. या काळहवभागात दीनबधूंचे स्वरूप 
संग्रामशीि व संघर्वशीि होते. कामगारानंा सविती हमळवनू हदल्याम ळे तर ‘दीनबधूं’ फार िोकमान्य िािा. 
राष्ट्रीय सभा प ढीि िानपद िािेल्या महात्मा गाधंींच्या काळातीि काँगे्रसप्रमािे िोकाहभम ख व ग्रामीि 
िनतेची प्रथम म ळीच नव्हती. ह्याम ळे िोखंड्याचंा ‘दीनबधूं’ राष्ट्रीय सभेवर घिाचे घाव घािी. शवेटी सक्तीचे 
हशक्षिाचा ठराव काँगे्रसने पास केिा. 
 
बवे कोल्हापूर प्रकरिात, फ िे ह्यानंी िामीन ग ळवशेटे यािंकडून हटळकासंाठी भरहविा व स टका िाल्यावर 
िोखंडे-यंदे यानंी हटळक आगरकराचंी दाढी करण्यासाठी म ंबई येथे डोंगरी त रंुगािवळ न्हावी नेिा. प िे-
म ंबई येथे वाितगाित हमरवि का काढल्या. शिेा पागोटे, हारत रे, पानस पारी केिी. हशवािी पे्रमी हे सवव 
दीनबधूं अगे्रसर होते. कै. हवठ्ठि कृ. बंडेकर व सीताराम के. बोिे िोखंड्याचें म बंईस उिव ेहात होते. या 
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सवांना िनहहताची अत्यतं कळकळ होती. याकाळात ‘दीनबधूं’ म ंबईस हनघत असे. हा फार प्रभावी व 
कायवकारी असे. प ण्यास सन १८८७ सािी कै. बंडोबा तरवडे, हहरश्चदं्र नारायि नविकर, शाईवािे घोरपडे 
यानंी ‘दीनबधूं सावविहनक सभा’ स्थाहपिी. हवद्यावृद्धी, दारु वगैरे व्यसनाचंा त्याग, स्वदेशी हिन्नस वापरण्याचा 
प्रचार, हा राष्ट्रीय कायवक्रम होता, सत्यशोधक समािात धार्थमक प्रश्नावर अतंगवत व बहहःगवत वाद-संवाद-
प्रश्नोत्तरी होई. पि ‘दीनबधूं’ सभेत धार्थमक बाबीवर चचेिा बंदी होती. हनधमी वृत्तीचा हा पायाच होय. 
शाईवािे घोरपडे याचंा पे्रस वगैरे, प ढे कै. श्रीपतराव शशदे यानंा १९१८ नंतर ‘हवियी मराठा’ काढताना 
उपयोगी पडिे. सन १९१० ते १९२७ पयंत ‘दीनबधूं’ बंद होता. पि त्याचा पाया व िनिागरि रािर्ी शाहू व 
सवव बह िनवादी पत्रानंा व नानाहवध चळवळींना व संस्थानंा-पहरर्दानंा उपयोगी पडिा हे, सववमान्य आहे. 
सववच ‘दीनबंधू’च्या पायािवळ नतमस्तक िािे व होतात. ‘दीनबधूं’ ही एक िनतेप्रत िािारी वाट होती. 
 
कै. िाजािािशास्त्री भागवर् 
 
कै. भास्करराव िाधव शाहू महारािाचें सल्लागार व साह्यक होते. ते रामय्या व्यकंय्या अय्यावारू व रािाराम 
शास्त्री भागवत (१८५१-१९०८) याच्या तािमीत तयार िािे. ‘दीनबंधू’च्या चळवळीशी रािारामशास्त्री भागवत 
हनगडीत होते. ह्यानंी ‘मराठ्याचं्या संबधंाने चार शब्द’ (१८८७) नामक गं्रथ हिहहिा. त्याचं्या मते ‘क ळवाडी’ 
ही आयव व द्रहवड याचं्यापासून िािेिी एकच िात महाराष्ट्रात होती. याचं्याही अगोदर आद्य ‘दीनबधूं’ 
िोहतराव फ िे यानंी त्याचं्या रािे छत्रपती हशवािीवरीि पोवाड्यात हशवािी महारािानंा ‘क ळवाडी-भरू्ि’ या 
हवशरे्िाने संबोहधिे आहे. रािारामशास्त्री यानंी ऐहतहाहसक गंहिफा (१९०३-१९०८) ‘दीनबधूं’त प्रहसद्ध केिा. 
‘दीनबधूं’साठी त्यानंी अनेक द सरेही िेख हिहहिे. क्षात्रिगत ग रु प्रकरिी व मागीि वदेोक्त प्रकरिी भागवत 
यानंी रािर्ी शाहू महारािानंा चागंिीच बौहद्धक मदत केिी. शाहू महारािानंी रावभट तयार केिे त्याचेही 
प राव्यासंह मंडन रािारामशास्त्री यानंी केिे. पूवव संस्कृत गं्रथातंीि अनेक आधार हदिे. क्षहत्रयाचं्या अस्स्तत्वावर 
िेख हिहहिे. ह्याम ळे ब्राह्मिेतर चळवळीचे त्याकाळात साम्यव वाढिे. सन १९०३ ते १९०८ च्या दरम्यान व 
मध्ये ‘दीनबधूं’ कै. वास देवराव शिगोिीराव हबिे हे सपंादन करीत असत. साहहस्त्यक, इहतहास संशोधक 
म्हिून ते प्रहसद्ध होते. ह्याचें मराठी व इंग्रिी भारे्वर चागंिे प्रभ त्व होते. 
 
‘दीनबधूं’ ही गादी होती व आहे. अनेक संपादक या गादीवर बसिे. ‘दीनबधूं’ हे एक व्यासपीठ होते व आहे. 
 
‘दीनबधूं’ संबहंधत कायवकते मोठे चळवळे होते. सन १८८४-८५ नंतर म. फ िे तीनचार वर् ेअंथरूिावरच घरी 
मरेपयंत आिारी राहहिे. त्याचं्यापासून स्फूती घेतिेिी मंडळी हचकाटीच्या बाबत कमी नव्हती. हनरहनराळ्या 
व सवांगीि बािूने त्यानंी वगवकिह चािू ठेहविा. सन १८८४ सािी कै. सयािीराव महाराि गायकवाड 
बडोद्याचे गादीवर आिे. ‘शतेकऱयाचंा कैवारी’ या पत्राकडे त्याचें िक्ष होते. (म द्रक : श्री. रामिी संत िी 
आवटे). यंदे-आवटे िोडीने ‘बडोदा वत्सि’ चािू केिे. म द्रिाियावरून ही िोडी फ टिी. यातून ‘सयािी 
हविय’ साप्ताहहक हनघािे. बडोदा सोडून यंदे म ंबईस आिे. आश्चयवकारक प्रकाशक-गं्रथसंपादक म्हिनू 
प्रहसद्ध होते व आहेत. आवयाचंाही ‘इंहदरा पे्रस’ होता. मराठी साहहत्याचे म द्रि-प्रकाशन वगैरे तत्सम के्षत्रात 
‘दीनबधूं’ची प्रथम हनगहडत असिारी मंडळी प ढे प्रख्यात िािी. न्यायमूती रानडे व यंदे याचंा स्नेह होता. यंदे 
‘इंद प्रकाश’ संपादन करीत. िो. हटळक याचं्या हनधनानंतर त्यानंी िो. हटळक खास संग्राह्य अकं काढिा. कै. 
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त काराम तात्या पडवळ (मतृ्यू-३-६-१८९८) हेही ‘दीनबधूं’ महात्मा फ िे व सत्यशोधक समाि याचें परम हमत्र 
होते. ह्याचं्या तत्व वहववचेक छापखान्यातून अनेक मराठी गं्रथ छापून उपिब्ध िािे. टाइप प रविारे ‘दीनबधूं’चे 
शहतशचतक “िाविी दादािी” हे िोखंडे वगैरेंना सागंीत की, द फळीने द सऱयाचे फावते व बंधूभावाची िरूरी 
सागंीत. “त म्ही सत्यशोधे आहात, त मच्याशी वाद कोिी घािावा?” असे ते उिट म्हित. म्हस्के, चौधरी-
आवटे हे नेमस्त सत्यशोधक प्रवृत्तीचे होते. फ िे िोखंडे फार िहाि  ‘दीनबधूं’चे िोखंडे यानंा िाविी 
दादािी याचं्यासबंंधी फार सख्य असल्याम ळे माहहती होती. िाविी दादािी याचं्यावरीि ‘दीनबधूं’तीि 
मृत्यिेूख महत्व वाचा होता. िाविी दादािी ता. ५-४-१८९२ रोिी हनिधामास गेिे. ‘दीनबधूं’चे फार न कसान 
िािे. 
 
साधन सािुग्रीचा सािासािरववेक 
 
‘दीनबधूं’त १८९२ सािी ‘रा. रा. गा.ं’ ह्यानंी श्रीमंत िाविी दादािी याचं्या मृत्यिूा उदे्दशून 

“हे भमूी िे वतथेला उविंत खरे। नाम मृतयूभवूम अस। 
पवरणाम मरण यास्ति घे। आपणास मतयम असे॥” 

अशी आया रहचिी होती. ‘दीनबधूं’चे मागीि अंक हाताच्या बोटावर मोिता येतीि, एवढेच मिा पाहण्यास 
हमळािे. पि ‘दीनबंधू’तीि उतारे, पडसाद ‘केसरी’, ‘हवहवधज्ञानहवस्तार’, ‘स धारक’ वगैरेमध्ये पडिे-
आढळिे व ह्या साधनावर अविंबून मिा राहाव ेिागिे. उदा., न्हाव्याचं्या संपाची सूचना ‘दीनबधूं’ने केिी व 
आगरकरानंी त्याचंी पाठ थोपटिी. ज्योहतबा फ िे य रोहपअन हमत्राचं्याबरोबर रायगडिा प्रथम गेिे असावते व 
नंतर ‘दीनबधूं’त ‘केसरी’च्याही बरेच अगोदर रायगड हशवसमाधीच्या िीिोद्धाराचा ऊहापोह िािा. 
बवेप्रकरिात दीनबधूंसबंंहधत समािसेवकानंी हटळक आगरकरानी केिेल्या मदतीचा उल्लखे इतर हकत्येक 
पत्रात आिा. ह्याचें अगे्रसरत्व कै. तात्यासाहेब केळकर, साहहत्यसम्राट यानंीही मान्य केिे. हसद्धातं ठरतो की, 
हटळकर आगरकर देखीि ‘दीनबधूं’चे  िी िािे. हशवािी महारािाकंडून घेतिेिी देशभक्ती व 
स्वातंत्र्यमिूक पे्रम हा या सवांत सारखा म द्दा होता; व िे िे म दे्द समान होते त्यात महाराष्ट्रीय या सवव नेत्यातं 
मतभेद बािूस ठेवनू सहकायव िािे. कै. सीताराम रघ नाथ तारक ं डे, हडपसर हे तेथे पोष्ट मास्तर होते व हे ख द्द 
फ िे-िोखंडे-भािेकर याचें समकािीन हमत्र होते. त्यानंी प्रहसद्ध केिेिा ‘ब्राह्मिेतर चळवळीचा इहतहास’ 
फार साधार व हवश्वसनीय आहे. 
 
कै. डॉ. नविे यानंी ‘दीनबधूं’िा १९२७ मध्ये स्थैयव आहििे व श्री. प्रतापराव यानंी तो चािू ठेहविा; म्हिून मिा 
तरी िागा प्राप्त िािी. पूवी साहहत्यसम्राट केळकर यानंी सन १९२२ सािी प्रहसद्ध िािेल्या कै. तारक ं डे 
याचं्या इहतहासावरून िो. हटळक चहरत्रासाठी पहहल्या खण्डात माहहती संग्रहहत केिी. कै. ‘दीनहमत्र’कार 
पाटीि यानंी त्याचं्या वहडिाचें चहरत्र वारंवार उपिब्ध केिे आहे. तकव तीथव िोशी याचं्याकडे मी ‘बह िन 
समािाचा इहतहास’ हिहहण्यास िात होतो. (सन १९४८ ते ५३ दरम्यान) त्यानंाही ही माहहती हवश्वसनीय 
वाटिी. तकव तीथांनी त्याचं्या व माझ्या हवचाराने २०० कागद हिहहिे होते. पि त्यानंी काँगे्रस प्रवशे केल्यानंतर 
मते पािटिी  मी त्यानंा अनेक द र्थमळ साधने हदिी. शवेटी हिहहिेिा मिकूर गहाळ िािा, असे त्यानंी 
शवेटी साहंगतिे व दगा हदिा  बरीच साधने आठ-दहा वर्ांनंतर परत केिी   मी मात्र नाऊमेद िािो नाही. 
‘दीनबधूं’चे हवद्यमान संपादक श्री. प्रतापराव हवठ्ठिराव नविे, बी. ए. यानंी कदर केिी. त्यानंा ‘दीनबंधू’च्या 
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परंपरेचा हिव्हाळा आहे. कै. डॉ. हवठ्ठिराव नविे यानंाही होता. म्हिनू त्यानंी एकयानेच फक्त, बंद पडिेिा 
‘दीनबधूं’ चािू केिा. ‘दीनबंधू’चा सारा इहतहास म्हििे बह िनवादी-िोकायत-चळवळीचा पूवेहतहास होय. 
कै. सीताराम रघ नाथ तारक ं डे ‘दीनबंधू’चे िेखक होते. हनःपक्षपाती व स बोध अशी त्याचंी िेखिी होती. 
रॅहडकि व मानवतावादी पक्षाचे ज्या वळेी तकव तीथव िक्ष्मिराव िोशी होते, त्यावळेी त्यानंी ‘ज्योहत हनबधं’ 
(१९४७) प्रहसद्ध केिा. तोही आम्हा दोघाचं्या चचेतून व सहकायातून हनघािा. त्यानंी वारंवार  ि िाहीर 
सभेतही व्यक्त केिे. पि हे सवव प्रयत्न अद्याप अप रे आहेत. साम्यवादी व रहशयावादी हवद्वानाचें अहिकडे 
‘दीनबधूं’ िोखंड्याचं्याकडे व म. फ ल्याचं्याकडे िक्ष िाऊ िागिे आहे. नाहीतर कॉ. डागें ि ने प ढारी 
असूनही त्यानंी द िवक्ष केिे  मात्र कै. हनबधंमािाकार याचं्याप्रमािे ह्या सवव चळवळी म्हििे हवद्याप्रसारक 
चळवळी होत, एवढाच अथव घेतिा  म्हिूनही हचपळूिकर, डागें यानंा बह िनतेचा पाशठबा महाराष्ट्रात तरी 
हमळावा तसा भेटिा नाही. 
 
कै. म क ं दराव पाटीि त्याचं्या िनक वहडिाचें चहरत्र हिहहिार होते. त्यानंी तकव तीथांच्या अश्वाहसत 
इहतहासासाठी साधनसाम ग्री पाठहविी. तकव तीथांनी बते रहहत केिा  मी ती कागदपते्र परत केिी  कै. 
म क ं दराव तकव तीथांच्यानंतर हिहहिार होते. पि हे सवव बेत कािाधीन िािे. मी नोटस् ठेहवल्या होत्या. हा 
िेख म्हििे दीनबधूं व त्याचे कायव, संपादक वगैरेंचा वधवमान अभ्यास आहे. तो इतरानंा पे्ररक ठरो. ‘दीनबधूं’ची 
गाथा िहानगी नव्हे. पराक्रम, शौयव व धैयव मोठे ठरते. तत्व वज्ञानाचे दशवन महत्व वाचे व मिूगामी असते. 
 
उपसांहाि 
 
‘दीनबधूं’ची कामहगरी मात्र उपिब्ध आहे. काळाने व तो परमन्यायी असल्याने त्यानेच ितन केिी आहे. सत्य 
ब डत नसते. काळ ही चाळि असते. स्वातंत्र्य आल्याम ळे एकदम अभ्यासाचा दृहष्टकोि व पहरस्स्थती बदिते. 
‘दीनबधूं’ इंग्रिाचंा अन नयकता व ब्रह्मदे्वष्टा असा समि होता. पि तो काळ कािाधीन िािा. आर्थथकदृष्ट्या 
हपळिेल्या िनतेचे व रयत समािातून थोडे फार हशकिेल्या संपादकानंी चािहविेिे हे पत्र होते. हपळविकू 
धार्थमक व सामाहिक होती; आता िास्तीपिे आर्थथक आहे. ‘दीनबधूं’ने कामगार व शतेकरी याचं्या समस्यानंा 
िन्म हदिा. ह्या समस्या अद्याप हिवतं आहेत. ‘दीनबधूं’ दहिताचंा देखीि ‘दहित बंधू’ होता व असतो. 
‘दीनबधूं’चे िे हमशन होते व असू शकते, त्याचे हे दशवन होय. 
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१५. 

ग्रामीि साणहत्याचे प्रयोजन व कायण 

हशक्षिाच्या प्रसाराम ळे साहहत्य वाढत आहे हे खरे, पि त्याच्या संबधंाने सारासारहववके केिा पाहहिे. 
 
‘ग्रामीि’ साहहत्य, ‘दहित’ साहहत्य अशा संज्ञा मराठी वाङ्मयात हभन्नपिे वापरल्या िातात. नागरी व नागंरी 
अशा दोन िीवनपद्धती आहेत. म्हििे शहरी राहाटी व खेडेगावातीि िीवनमान एकच असू शकत नाही. 
शहरी व ग्रामीि असा भेद-फरक करून हिहू-बोिू नये, असे हकत्येक ऐक्यवादी म्हितात. पि नैसर्थगकभेद 
दोन्हीही िीवनात व हवभागात आहे, ह्यािा काय कराव?े ही तफावत केव्हा संपिार? 
 
दहितापंकैी िास्तीत िास्त खेडेगावात राहतात. म्हििे दहित साहहत्य हे ग्रामीि साहहत्य नव्हे काय? दहित 
प्रश्न (भारतीय अस्पृश्य मानिेल्याचंा) हा प्रधानतः ग्रामीि प्रश्न आहे; व ग्रामीि साहहत्य हे कधीही शहरी 
मध्यम-पाढंरपेशा वगाचे असू नये  दहित साहहत्याचे िेखक हे दोन्ही प्रायः आता शहरी व पाढंरपेशी िािे 
आहेत. त्याचें अन भव व हवश्व ग्रामीि राहहिे नाही  फारच थोड्याचें ग्रामीि हवश्व हे अन भवी-हवश्व म्हिनू 
हवकास पाव ूशकते. स हशहक्षत स्त्रीप रुर् कोित्याही समािथरातंीि व वगातीि असो, तो बह तेक करून शहरी 
पाढंरपेश ेव ब हद्धिीवी िीवन पत्कहरत असतो. ह्यािा अपवाद म्हिनू शोधून सापडिे अवघड होईि. म्हिनू 
दहित कथािेखक व ग्रामीि कथािेखक हे ब्राह्मिादी शहरी िोकाचें साहहत्य आदशव म्हिून मानतात. 
त्याचं्याप ढे िास्तीत िास्त ग्रामीि हवश्व व त्याचंा अन भव, स खद ःखे व व्यथा ह्या हचहत्रत करण्याची उत्तरोत्तर 
शक्ती राहात नाही; पि राहहिी पाहहिे; त्यानंी ग्रामीि भागाशी व दहित हवभागाशी िवळून सपंकव  वाढहविा 
पाहहिे. तेथीि िीवन िवळून पाहहिे पाहहिे. समाि अभ्यासिा पाहहिे. उदा., महर्ी शशदे दहित प्रश्नानंी 
एवढे एकरूप िािे होते की, त्यानंी िेवढा दहितप्रश्नाचंा शोधबोध व अन भव प्रत्यक्ष त्याचं्यात राहून िवळून 
सतत घेतिा होता, हततकाही घेिारे व त्याचं्याप्रमािे फकीर होऊन देशभर भ्रमंती-प्रवास-करिारे, दहितात 
िन्म पाविेिे दहित िेखकही आि द र्थमळ वाटतात  नवबौद्धानंी िंका, ब्रह्मदेश, चीन-िपान वगैरे मधीि 
बौद्धधमाची अवस्था पाहून त्यानंा काय वाटते, ते हचहत्रत कराव.े हनग्रो प्रश्न व भारतीय दहित प्रश्न याचं्यात 
साम्यापेक्षा रंगविववशं ह्या दृष्टीने हविक्षि तफावत कशी आहे, ती अभ्यासिी पाहहिे. येथे ग्रामीि 
साहहत्यसेवक म्हिहविाऱयाचं्या दृष्टीने िास्त हववके करावयाचा आहे. दहित साहहत्य हे ग्रामीि साहहत्यच 
असल्याने थोडा त्याचाही हववके करावा िागेि. 
 
ग्रािीण सारहत्य म्हणजे ‘बहुजनसारहत्य’ 
 
वास्तहवक आध हनक दहित व ग्रामीि साहहत्यािा म. फ िे याचं्यापासून स रुवात िािी. ‘शूद्राहतशदू्र’ ह्यात 
शतेकरी-मिूर व दहित याचंा सवांचा समावशे करून म. फ िे यानंी पोवाडे, कहवता व हनबधंही हिहहिे. 
याप्रमािे दहित साहहत्य व ग्रामीि साहहत्य याचें उद्घाटन व प्रारंभ एकत्र असल्याम ळे दहित व ग्रामीि 
साहहत्यात प ढे हवग्रह करिे अयोग्य होय. दहित साहहस्त्यकानंी ग्रामीि साहहत्य हनमाि कराव े व ग्रामीि 
साहहस्त्यकानंीही दहित साहहत्यात सहक्रय गहतमान असाव.े पि हल्ली दहित साहहत्याचे अस्स्तत्व व हनर्थमती 
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िास्त उमटून हदसते. दहित साहहत्य पहरर्दा भरू िागल्यानंतर ग्रामीि साहहत्याच्या काही पहरर्दा िाल्या; 
पि प ढे ह्याचंी सामसूम फार हदसते  भहवष्ट्यकाळात खेडी व ग्रामीि समाि (गावकरी) असिारच. 
 
अस्पृश्यरे्िा भरवर्व्य नाही! 
 
अस्पृश्य व परंपरागत दूर (बहहष्ट्कृत) मानिे गेल्याकंडून िे साहहत्य हनर्थमिे िाते व त्याचंी साहहत्यहवर्यक िी 
चळवळ चािू असते, ह्या प्रयत्नािा दहित साहहत्य म्हटिे िाते. दळिवळिाम ळे अस्पृश्यता उत्तरोत्तर कमीच 
होऊन कािातंराने नाहीशी होिार; हे सूयवप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे व याम ळे अस्पशृ्य मानिेल्याचे पृथक्करि, 
अिगपि व स्वतंत्रपिे प ढे राहिार नाही (राहू नये) हे देखीि उघड आहे. प नरुक्तीने व एकसूरी पद्धतीने 
दहित साहहत्य त्याचं्या व्यथा, वदेना, आशा-आकाकं्षा माडंीत आहे. पि ह्या वदेना व ही द ःखे सतत 
खेड्यापाड्यातंही राहिार नाहीत. िो शतेकरी भारतीय बह िनसमाि खेड्यापाड्यातं अस्पृश्याना शिेारी 
घेऊन, हिारो वर् े राहत आिा, तो शतेकरी त्याचं्या बाबतीत आध हनक काळान सार राहहिे पाहहिे. दहित 
साहहत्याचा अंत असा फार िाबं नाही म्हििे शतकान शतके याप ढे पूवववत अस्पृश्यता व तद्न सारचे परंपरागत 
‘दहितत्व’ ही आता शाश्वत व सनातन (कायम राहिारी) बाब म ळीच नव्हे. असा हवचार माडंल्यावर फक्त 
बह िन साहहत्यासंबधंी काही म दे्द नव्याने वाचकापं ढे ठेहवत आहे. बह िनसाहहत्यािा मात्र भहवतव्य राहीि. 
परंत  त्याने िातीविवभेदाच्या पिीकडे िाऊन वतवमानातीि प्रश्न माडंिे पाहहिेत. 
 
ग्रािीण साहत्याचे प्रयोजन 
 
मराठी साहहत्य  मराठी साहहत्य   ज्यािा म्हितात ते साहहत्य मूठभर शहरी व पाढंरपेश ेिोक तयार करतात. 
त्याचें अन भवहवश्व वगेळे पडते. चािू हपढीिा महाराष्ट्रात ब्राह्मि व ब्राह्मिेतरात प ष्ट्कळ सत्ता हनमाि िािी 
आहे. वरीि मठूभर ब हद्धिीवी वगाचे इंग्रिी राज्य आल्यानंतर िे हशक्षि घेतिे, तेच प ढे बह िनसमािानंी व 
दहितानी घेतिे. त्याम ळे दहितातं व बह िनसमािात नवब्राह्मि व नोकरपेशाचंा एक शहरी पाढंरपेशा वगव 
हशक्षिाच्या वाढत्या प्रसाराबरोबर वाढत आहे  पि हाही उत्तरोत्तर आत्मकें हद्रत होत आहे. 
 
शहरातीि म िाचंी िी पाठ्यप स्तके व धडे (हनदान प्राथहमक शाळेत) असतात, ती व शहरातीि म िाचंी 
पाठ्यप स्तके एकच असतात. हशक्षिक्रम सवव एकच होता व आहे. यािा ‘सावविहनक हशक्षि’ म्हितात. 
स्वतःिा उच्चविीय व श्रेष्ठ िातीय म्हिहविाऱयानंी इंग्रिी राज्यात िे सावविहनक हशक्षि घेतिे, तेच दहितानी 
व बह िनसमािाने तसेच घेतिे. म्हिूनच हशक्षि व नोकऱया या के्षत्रातीि मूठभर िोकाचंी मक्तेदारी कमी 
िािी. हा अन भव आता हसद्ध िािा. दहितानाही सवव के्षत्रात राखीव िागा आहेत, म्हिून देखीि मक्तेदारी 
कमी होत आहे. 
 
वरीि मूठभर िोक ज्या प्रकारचे मनोरंिक-करमिूकपर व फारकरून सेक्स्प्रधान साहहत्य हनमाि करतात 
तसेच साहहत्य, दहितातीि व बह िनसमािातीि नवसाहहत्य वाङ्मयसेवकानंी हनमाि करू नये. श्रमिीवी 
ग्रामीि व द बवि घटक आहि दहित हस्त्रया याचंी द ःखे, व्यथा, उहिवा, दोर्, मागण्या नवब्राह्मिानंी माडंाव्यात. 
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(‘ब्राह्मि’ या शब्दाचा येथे ब हद्धिीवी व साविीत काम करिारा असा अथव आहे.) ब्राह्मि म्हििे एक िातच 
नव्हे  
 
ग्रामीि साहहत्यसेवकानी शतेकरी, ग्रामीि स्त्रीप रुर् याचंा दहितहवर्यक दृहष्टकोि व वतवन न्यायशीि व 
सहहष्ट्ि  कसे होईि ह्या प्रकारचे प्रबोधन ग्रामीि साहहत्याच्याद्वारे कराव.े बह िनसमाि व दहितसमाि या दोन 
समािात सामाहिक एकरसता व भावहनक ऐक्य हनमाि अद्याप िािे नसल्याम ळे ‘दहित साहहत्य’ असा वगेळा 
व सवता स भा िरूर िािा; व दहित साहहत्याच्याद्वारे पाटीि, देशम ख व स्वतःिा शहाण्िव क ळीचे उच्च 
म्हिहविाऱयानंा श्रीमंत शतेकऱयावर-मराठ्यावंर-टीका केिी िाते. ह्याचा अथव सवव मराठा समािाने िक्षात 
घेतिा पाहहिे. सामाहिक त सडेपिा व अंक हचत दृष्टी रािकारिातही नडते. बह िनसमािाने सवांना घेऊन 
धरून, चािून, सहकायाने, न्यायाने िरूर ती स्थाने तत्समानंाही देऊन चाििे पाहहिे. नाहीतर ‘फोडा व 
िोडा’ ही नीती महाराष्ट्रातही याप ढे िरुरी व प्रभावी होईि. ग्रामीि साहहत्याने िोकहहतवादींच्याप्रमािे 
बह िनसमािािा िागे केिे पाहहिे. म्हििे िोकहहतवादींनी त्याचं्या ब्राह्मि समािािा त्याचें दोर् उघडपिे 
दाखवनू हदिे तसेच ग्रामीि साहहत्यसेवकानंी स्वदोर्ाचें हववचेन केिे पाहहिे. स्वदोर् हटकवनू व िोपासून 
शकवा त्यावर पाघंरुि घािून, दडवनू ठेवनू कोिासच वर शकवा प ढे येता येिार नाही. अधंश्रद्धा नष्ट होऊन 
भौहतक व इहवादाकडे म्हििे हवज्ञानाकडे िोकाचें िक्ष वळहविे पाहहिे. ब हद्धवाद वाढहविा पाहहिे. ग्रामीि 
साहहत्याचे म्हििे बह िन साहहत्याचे वगेळे प्रयोिन व त्याप ढे पडिेिी अफाट कायाची थोडक्यात हदशा 
दाखवावयाची होती. साहहत्याने वाचकाचं्या मनाचा योग्य तो हवकास केिा पाहहिे. िेखकािा पोट व संसार 
असतो. पि पोटच ध्येय होता कामा नये. 
 
कायतपद्धर्ी 
 
शतेकरी व कामकरी िोकाचंा कैवार घेिारी िी हनयतकाहिके हल्ली थोडीच हनघतात ती हटकून संवर्थधिी िािे 
य क्त आहे. चािू हपढीत ग्रामीि हवभागातदेखीि महाहवद्यािये आहेत. त्याचंी हनयतकाहिके हनघतात. त्याचंा 
साचा शहरी महाहवद्याियाचं्या हनयतकाहिकापं्रमािेच नसावा. ग्रामीि हवभागात िी माध्यहमक व महाहवद्यािये 
आहेत, त्याचं्यावर तेथीि समािहशक्षिाची िबाबदारी आहे, तसेच समािपहरवतवनाची िबाबदारी आहे. 
हशवािी हवद्यापीठ व मराठवाडा हवद्यापीठ यानंी हशक्षिसबंंधीचा दृहष्टकोि प िे व म ंबई येथीि हवद्यापीठाप्रमािे 
फक्त शहरी व नागरी ठेव ूनये कोल्हापूर व औरंगाबाद येथीि हवद्यापीठापं ढे अहवकहसत हवभागाचंा मनोहवकास 
करण्याची खास व वगेळी िबाबदारी आहे. ह्या दृष्टीचीच वगेळी िबाबदारी ग्रामीि व दहित साहहत्यवर आहे 
वगेळी िबाबदारी नसती व वगेळे प्रयोिनच नसते, तर ग्रामीि व दहित साहहत्य असे शब्दप्रयोगही अस्स्तत्वात 
आिे नसते. प िे व म ंबई येथीि हवश्वहवद्यािये, अहवकहसत सासं्कृहतकदृष्ट्या मागास समािाच्या उद्धाराथव 
समथव असती तर हशवािी य हनव्हर्थसटीची गरि नव्हती. समाि हदवसेंहदवस एकरस होत िाईि, तसतशी ह्या 
सवव हवश्वहवद्यापीठाचंी ग िवत्ता समान पातळीवर येईि. हशवािी हवद्यापीठ स्वतंत्र हनघाल्यावर त्याच्या 
ग िवते्तबद्दि गैरसमि पसरहविा गेिा व अद्याप िातो  अहवकहसतानंी हवकहसतावंर व प्रस्थाहपतावंर मात 
केिी पाहहिे; तरच हशक्षि व साहहत्य  के्षत्रातीि मक्तेदारी व अहंगंड इहतहासिमा होईि. आि तरी दहित 
साहहत्य व ग्रामीि साहहत्य बरेच मागे आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

पि ग्रामीि साहहत्यापेक्षा दहित साहहत्य संघर्वशीि व साहिवतं आता तरी आहे. म्हिून दोघानंी सहकायाने 
हवकासाथव प्रयत्न केिे पाहहिेत. असा हवशरे् प्रयत्न करीत असता मराठी साहहत्य समेंिन व साहहत्य पहरर्दा 
वगैरे ि न्या आहेत, त्याचं्यात दहित साहहत्याच्या व ग्रामीि साहहत्याच्या सेवकानंी िरूर भाग घेतिा 
पाहहिेच. आपि होऊनच कोिी (अस्पृश्य) दूर व त सडे राहू नये. मात्र बह िनातून हवशरे्तः शतेकरी-
कामकरी समािातून हशकून प ढे हनयतकाहिके िे काही थोडेच चािहवतात, त्याचंी संपादन धती-कायवपद्धती-
पाढंरपेशीय मध्यमवगीय शहरी अल्पसंख्याकंाचं्या संपादनासारखीच समान असण्यात अथव नाही. ग्रामीि 
हवभागातीि िी अनेक कॉिेिेस आहेत व िी हनयतकाहिके प्रहतवर्ी काढतात, त्यानंी ग्रामीि भागातीि 
समािाचे व स्थाहनक संस्कृतीचे िास्तीत िास्त भान ठेवाव.े उगाच कोिाच्या साहहत्याचे अन करि करू नये. 
भार्ा साध्वी व िानपद वापरावी. संस्कृतमधीि शब्द हनष्ट्कारि वापरू नयेत. मराठीचे बािबोधपि हटकवाव.े 
ग्रामीि व दहित साहहत्यावर ही िबाबदारी मोठी आहे. 
 
िुन्शी पे्रिचांद याांचे रवचाि 
 
आिवर िे मी प्रहतपादन येथे केिे, त्यािा आधारभतू हवचार पे्रमचंद याचं्यामध्ये सापडिे. त्यानंी हपळविकू 
करिाऱया आहि हपळल्या िािाऱया व्यक्तींच्या िीवनसंघर्ाचे हचत्रि केिे. मराठी साहहत्यात आि 
‘हनबधंमािा’कार, गोळे, रािवाडे, भाव े याचंा काळ राहहिा नाही. बह िनाचं्या व दहिताचं्या चळवळीकडे 
आत्मीयवृत्तीने पाहून त्या िानपद चळवळीचे नव ेदशवन करून देिारे संशोधक बरेच प ढे येत आहेत. माक्सववादी 
साहहस्त्यक व हववकेवतं याचंाही दृहष्टकोि हटळक-हचपळूिकराचं्यासारखा व वळेचा राहहिा नाही, हे खरे. 
तरीपि पे्रमचंद याचें ध्येयधोरि िक्षात घ्याव े: 
 
“ज्या देशातीि ऐंशी टके्क मािसे खेड्यात राहात असतीि, त्याचं्या साहहत्यात ग्रामीि िीवनच प्राम ख्याने 
हचहत्रत िािे पाहहिे. त्याचें (खेड ताचें) स ख म्हििेच (त्या) राष्ट्राचे स ख आहि त्याचें द ःख तेच राष्ट्राचे 
द ःख; तद्वतच त्याचं्या ज्या समस्या त्याच राष्ट्राच्या समस्या होत.” 
 
पे्रमचंद हे पहरवतवनवादी साहहस्त्यक िािे. तसेच मराठीत फारच थोडे िािे. पे्रमचदंानंी प रोहहतशाहीवर व 
त्याचं्या ब वाबािीवर खूप कोरडे ओढिेिे आढळतात. पि प रोहहतशाही ही फार ि नाट व हरळी-क ं दा ह्या 
गवताप्रमािे प नः प न्हा उगवनू वाढिारी आहे. प रोहहतशाही सवव िगातीि सवव राष्ट्रात व हरएक धमात व 
पंथात व िातीत आहे. म्हिून समािप्रबोधनाचे व समािपहरवतवनाचे कायव सतत चािवाव ेिागते. धमव सतत 
स धारावा िागतो. म न्शी पे्रमचंद याचें उदाहरि ग्रामीि साहहत्यसेवकानंा मागवदशवक होिारे आहे, पि आता 
स्वातंत्र्यात काळ िपायाने बदित आहे. आर्थथक व रािकीय प्रश्न िास्तीत िास्त महत्व वाचे िािे आहेत. 
प रोगामी साहहत्य व प्रहतगामी साहहत्य असे शब्दप्रयोग केिे िातात, असे भेद असू शकतात. पि प रोगाहमत्व 
वरचेवर तपासिे पाहहिे; पहरिाम पाहहिे पाहहिे. 
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सिाज आरण सारहत्य 
 
साहहत्यात इहतहास संशोधन देखीि येते. भारत इहतहास संशोधन मंडळ, प िे ही संस्था स्थापन िाल्यानंतर 
संशोधनािा वगे आिा. खोरे ज्याप्रमािे आपल्याकडे माती ओढते, त्याप्रमािे रािवाडे-भाव-ेगोळे वगैरे अनेक 
मान्यवर संशोधकानंी ब्राह्मिीवृत्तीने पक्षपात करून अन्याय केिा आहे. महर्ी शशदे हे प्रत्यक्ष सत्यशोधक 
समाियीन नव्हते. तरी त्यानंा तटस्थपिे उच्चभ्र ू साहहस्त्यक व संशोधक याचंी हकत्येक मते खंडन करावी 
िागिी व त्यानंी साधार व भारदस्त भारे्त खंहडत केिी. डॉ. आंबेडकर यानंीही हेच काम केिे. त्या दोघाचंी 
हवद्वत्ता सवांनी मान्य केिी. महाराष्ट्रात िो स्वातंत्र्यपूवव काळात हटळकाचं्या वळेी सामाहिक वाद चािहविा 
होता, त्याचे एक कारि पक्षपाती ब्राह्मि िेखन हेच होय. आिही रािवाडे याचं्यासारखी, अनेक एकवल्ली 
हवधाने प्रस्त त करण्यासाठी िटिारी काही मंडळी आहेत. उदा., न कतीच रामदास स्वामी महाराि याचें 
शतसावंत्सहरक हनवाि हतथीवर्व सािरे िािे. यासारख्या उत्सवातून हशवािी व त काराम यानंा हनष्ट्कारि 
गौित्व देण्याचाही पूवववत काही प्रयत्न होत असताना हदसतो. ‘घाशीराम कोतवाि’ नाटकािा व्यथव हवरोध 
िािा. इहतहास म्हििे इहतहास. ह्यात िातीय अहभमानाने कोिीच अपभं्रश करू नये. ग्रामीि साहहत्याने व 
दहित साहहत्याने अशा पक्षपाती प्रयत्नाचें साधार खंडन करण्याचे कायव करिे अटळ आहे. ह्यासाठी वैचाहरक 
साहहत्याची िास्त गरि असते. परंत  हवचारक्रातंीसाठी िटिारे फारच थोडे असतात. िहित िेखक 
हवचारक्रातंीसाठी हिहहतात काय? मराठीतीि साहहस्त्यक बह धा िास्तीतिास्त उच्चभ्र ू शहरी व ब हद्धिीवी 
वगांतीि आहेत. ज्ञानाची व ज्ञानसाधनाची ज्याचंी परंपरा हपढ्यानहपढ्या होती व आहे, हीच मंडळी गं्रथकार व 
साहहत्य संस्कृतीच्या के्षत्रात प ढे आहेत. आकाशवािी, टी.व्ही. वगैरे ज्ञानाच्या के्षत्रात उच्चभ्र ू व मूठभर 
समािातीि मंडळी व कंपू प ढे आहेत. इतरानंा सधंी सढळपिे हदिी िाते असे त्याचं्यानेही म्हिहविार नाही  
दहित साहहत्य व ग्रामीि साहहत्य हे प्रकार नव्याने हनघािे ह्यात काही वावगे व अन हचत नाही. िे व्हावयास 
हव ेहोते तेच िािे. सवव इतर वगात व्यासंगी िेखक कसे हनमाि होतीि? 
 
य हनव्हर्थसटीि व कॉिेिीस याचं्यामध्ये शतेकरी-श्रहमक व बि तेदार वगातीि प्रोफेससव नवी मंडळी वाढत 
आहेत. मराठवाड्यातही वाढत आहेत. ह्यानंी बाकीच्या अहवकहसत ग्रामीि बह िनाचंी आठवि ठेवावी, भान 
ठेवाव ेव त्याचें प्रश्न साहहत्याचाद्वारे माडंावते. हनरहनराळ्या हनयतकाहिकामंधून हवचारहवहनमय करावा हे ह्या 
नव्या हपढीिा उत्कटतेने सक्रीय सहकायव कराव.े हल्ली म ळीच असा प्रयत्न होत नाही, असे नव्हे. पि त्याचा 
दिा, उंची व खोिी वाढिी पाहहिे. म. गाधंी यानंी ग्रामराज्याहवर्यी व ग्रामोद्धाराहवर्यी प ष्ट्कळ हिहहिे आहे. 
ते िहित नाही; पि ग्रामीि आहे ग्रामाहभम ख आहे. 
 
सांशोधन 
 
दहित साहहत्याने व ग्रामीि साहहत्याने संशोधनही केिे पाहहिे. संशोधनाचे एकच के्षत्र असते असे नव्हे. 
अनेकहवध के्षते्र असू शकतात. फ िे-शशदे-आंबेडकर हे सशंोधक िािे. इहतहास संशोधनाच्या बाबतीत मराठीत 
फार प्रदूर्ि आढळते. उदा., त काराम महाराि हे हशवािीच्या राज्याहभरे्काच्या वळेी देहूत हयात नव्हते. तरी 
‘छत्रपती’ ही पदवी िावनू हशवािीिा त काराम सागंताहेत की त म्ही रामदासाचं्याकडे िा. ‘राया छत्रपती 
ऐकाव ेवचन’ असा एक अभगं त कोबाचं्या गाथेत सापडतो. ‘छत्रपती’ पदवी घेण्यापूवीच त कोबाचं्या अभगंात 
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हशवािीचा उल्लखे ‘छत्रपती’ म्हिून कसा येईि? इहतहासािा गढूळ करण्याचे अनेक प्रयत्न मराठीत िािे व 
होतात. बह िनातून आता पीएच्. डी. होिारे बरेच आहेत. डॉक्टरेट हमळहवण्याप रते संशोधन नसाव.े महर्ी 
शशदे, भास्करराव िाधव हे हवद्वान एपीच्. डी. नव्हते तर त्यानंी हवद्वत्तापूिव प्रहतवाद करून खूप संशोधन केिे. 
शशदे, हवठ्ठिराव यानंी तर िोकमान्य हटळक, ज्ञानकोशकार केतकर वगैरे अहथरथी महारथींच्या बरोबर 
बौहद्धक ि िं हदिी. प्रस्त त सववसामान्य िेखकाने महर्ी शशदे याचं्यापासून त्याचं्या सहवासातून पे्ररिा घेतल्या. 
सागंण्याचे तात्पयव हे की, दहित साहहत्याने व ग्रामीि साहहत्याने िहित वाङ्मय प्रकारातच मशग ि राहू नये. 
त्याबरोबरच हवचारप्रवतवनाथव हिहाव.े माहसके चािवावीत. िी स रू असतात यातून हिहाव.े ग्रामीि िनतेचा 
ताबा हवचारप्रवतवक साधने व हवचारप्रवतवक चळवळीवर पूिवपिे शाबीत िाल्याहशवाय ग्रामराज्य िािे असे 
म्हिता येत नाही. खेडेगावात (मोठ्या) पे्रस फारसे हनघािे नाहीत. अिून हनरक्षरता शहरापेक्षा खेड्यापाड्यातं 
मोठी आहे. ग्रामीि िीवनाहभम ख िेखक थोडे आहेत. सासं्कृहतक क्रातंी महाराष्ट्रात तरी व्हावयाची आहे. 
सासं्कृहतक दरी मोठी आहे. ‘फ िे-आंबेडकर’ िािे म्हिनू काही महत्व वाकाकं्षा हनमाि िाल्या. िागृती िािी. 
हनद्रा गेिी, पि प नः येते हे खरे, पि िागतृी हटकवनू धरण्याचे कायव ग्रामीि व दहित साहहत्याने केिे पाहहिे. 
 
शाहूमहारािानंी वृत्तपत्रसृष्टी बह िनसमािात चािू केिी होती. त्याचं्या आर्थथक साहाय्याने काही 
हनयतकाहिके हनघािी. पि शाहूमहारािाचं्या मृत्यनंूतर त्याचं्याकडे पाठ करण्यात आिी. वगेळा-वगेळा काळ 
येत असतो. पहरवतवन कराव ेिागते. पि ते ‘तत्व वहनष्ठ’ असाव.े उदा., स्वातंत्र्यानंतर वगेळा काळ आिा आहे. 
म. फ िे-शाहू याचं्या चळवळीसारखी चळवळ हल्ली गरिेची नाही. पि त्याचा िनताहभम ख व ग्रामाहभम ख 
दृहष्टकोि बरखास्त करण्यात आत्महत्या आहे. आंबेडकराचं्या मागे देखीि त्याचंा दृहष्टकोि नाहीसा होिे 
अयोग्य आहे. िायकी वाढवनू, ग िात्मक स्पधा करून दहित व ग्रामीि साहहस्त्यकानंी प ढे आिे पाहहिे. ह्या 
कामी दे्वर् व मत्सर उपयोगी होिारा नाही. सत्य तेवढे घेऊन असत्य टाकिे पाहहिे. ग ि घेतिे पाहहिेत. 
केवळ हपळविूक होते, केिी िाते असे म्हित बसण्यात अथव नाही, ज्याचंी हपळविूक होत आहे व ज्याचंी 
फसविूक होत असते, त्यानंी ती कशी होऊ नये, याची स्वतःही काळिी घेतिी पाहहिे. याप ढे स्वतःच्या 
‘अहवकहसत्वा’ची िबाबदारी िोकावंर टाकून भागिार नाही. स्वातंत्र्यपूववकाळातीि भतूकािीन थोर प रुर् 
देखीि त्याचं्यानंतर येिाऱया सवव वगेवगेळ्या काळािा मागवदशवक होिार नाहीत. स्वाविंबन हेच महत्व वाचे 
असते. ब द्धाने हवभतूीपूिा एवढ्यासाठीच नाकारिी होती. ग्रामीि (व दहितही) साहहत्याचें प्रयोिन, ध्येय, 
धोरि व कायव याचं्या नव्या हदशा कािपरत्व ेशोधल्या पाहहिेत व वाङ्मयीन चळवळीिा कृतीचीही िोड हदिी 
पाहहिे. म्हििे चळवळही िरूर असतेच. संग्राम-िगडा असतो तो प्रहतगाम्याचं्या हवरुद्ध प रोगाम्याचंा असावा 
िागतो. 
 
ग्रािीण सारहत्य म्हणजे ‘िोकसारहत्य’ 
 
स हशहक्षत िोकच साहहत्य हनमाि करीत होते, असे नव्हे. हनरक्षर देखीि करीत होते. श्रवि, पाठातंर, गायन 
(ऐकिे व गािे) वगैरे साधनाचं्याद्वारे िोकसाहहत्य हनमाि होई. म्हिी म्हििे िोकाचंा अन भव. ह्या िोकम्हिी 
म्हििे देखीि साहहत्य होय. शहरी हवभागापेक्षा ग्रामीि हवभागात काही वगेळ्या म्हिी असतात. िोकगीते व 
ग्रामीि गीते याचें संग्रह प्रहसद्ध िािे आहेत. हे खरे हनरक्षर िोकही पोवाडे, अभगं रहचत होते व रचतात. 
प्रहतभा व अन भव केवळ शहरी व स हशहक्षताप रता मयाहदत नव्हता व नाही. तमाश ेव िोकनाय, किगीत रा 
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वगैरे वाङ्मयप्रकार हनरक्षर िोकानंी वधवमान ठेविे होते. हनरक्षर िनता ही समंिस व समि तदार नसते, हा 
भ्रम आहे. दहित हस्त्रया व प रुर् व ग्रामीि बि तेदारवगव ह्यातूनही कवी, शाहीर व िोकनायकार िािे व 
आहेत. याचंी सवांची दखि घेतिी गेिी नाही. उपेहक्षत आहेत. 
 
सत्यशोधक वाङ्मय हे िोकसाहहत्य होते. त्याची सूची तयार िािी नाही. काळ पिटिा तरी त्यातीि हवचार 
िोकोपयोगी असतीि. प नम वहद्रत िािे नाहीत. ह्या सवव ग्रामीि साहहत्याकडे म्हििे िोकसाहहत्याकडे ग्रामीि 
भागात िे प्राचायव, प्राध्यापक व अध्यापक आहेत, त्यानंी इकडे िक्ष द्याव.े सहान भतूी व आवड पाहहिे. स्वतःचा 
संसार म्हििे अहखि संसार नव्हे  पाहरवारीकता थोडीफार ओिाडंल्याहशवाय ‘समािवाद’ येिार नाही. 
 
िोकरशिण हे ध्येय 
 
साहहत्याचे ध्येय िोकहशक्षि व िोकस धारिा हे असाव.े वारकरी कीतवनकारानंी त्याचं्या काळान सार 
िोकहशक्षि केिे. हकत्येक दहित अभगंकते व कीतवनकार िािे. एकतारी कीतवन व भिन िोकहप्रय होते. 
साहहत्यात िीवन प्रहतशबहबत होते. साहहत्य हे िोकप्राहतहनहधक असाव.े भारत म्हििे प्रायः ग्रामीि भारत ह्या 
दृष्टीने ह्या बह िनसमािाच्या साहहत्याची वाढ व्हावी. साहहत्याने समाि िागृत करून प ढे आििा पाहहिे. 
शाहूमहारािानंी असे पत्रकार व साहहस्त्यक बनहविे. त्यानंा देिग्या हदल्या. 
 
कै. श्री. वा. शि. हबिे, केळूस्कर (हशवचहरत्रकार), भास्करराव िाधव, िठे्ठ, डोंगरे वगैरेंच्या कृती बदित्या 
काळातही संपूिव कािबाह्य िाल्या नाहीत. हवठ्ठि रामिी शशदे याचें नाव देखीि दहित साहहत्यात मोठे 
महत्व वाचे आहे. ज्यानंी िात (Caste) हा त्याचंा िेखनाचा व दृष्टीचा पाया केिा नाही; त्याचें िेखन त्या 
काळातीि देखीि इंग्रिी राज्य गेल्यानंतरही स्वातंत्र्यात अभ्यसनीय आहे. फ िे-आंबेडकर-शशदे हे वाचक, 
आिन्म हवद्याथी व समािहहतशचतक होते. त्याचंा वारसा (अथात चािू व प ढीि काळाच्या दृष्टीने) ग्रामीि व 
दहित साहहस्त्यकानंी िरूर घ्यावा. आत्मकें हद्रत राहण्यापेक्षा समािहहतकें हद्रत राहाव.े खेड्यातीि िीवन 
पंचागं (कॅिेंडर) व रूढ्या (चाकोऱया) याचं्यामागे िास्तीकरून परंपरागतपिे बह धा चािते. 
 
िातसतवादी सारहत्य  
 
माक्सवची रहशयन हवचारसरिी, पहहल्या महाय द्धानंतर येथे आल्यापासून माक्सववादी िेखक व िेखन मराठीत 
वाढत आहे. पि रहशयन आर्थथक साहाय्याने शहरी पाढंरपेशचे िास्ती माक्सववादी िेखक िािे आहेत. ग्रामीि 
हवभागातीि फारच थोडे िािे आहेत. समािात िाहतभेद असल्याने, कोिाच्याही हवचारानंा मयादा पडतात. 
वगविढ्याबरोबर विवहवर्मतेहवरुद्ध िढा देिे िरूर आहे, याची िािीव माक्सववादी हवचारवतंानंा आता कोठे 
होऊ िागिी आहे हे, त्याचें स दैव होय. कारि फ िे-आबंेडकर यानंी अधंश्रदे्धहवरुद्ध िढा हदिा तसाच िढा 
भारतीय माक्सववाद्यानंा भारतात द्यावा िागेि ह्याचे भान वाढिे पाहहिे. स्वातंत्र्य आल्यानंतर अंधश्रद्धा, िातीय 
िढे वाढत आहेत. 
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पि एक बाब मान्य केिी पाहहिे, ती ही की, माक्सववादी पाढंरपेशा शहरी ब हद्धहिवी िेखकानंी शहदूधमांची व 
वैहदकधमाची प ष्ट्कळ अशी हनःपक्षपात हचहकत्सा केिी आहे. साम्यवादी व समािवादी िेखक-हवचारवतं 
विविातीचा अहंकार दूर ठेवण्यात प ष्ट्कळ यशस्वी िािे आहेत. पि माक्सववादी शहदी (Indian) साहहत्य 
ग्रामीि साहहत्याखािी येते का? माक्सववादी व समािवादी पक्षाचें साहहत्य पाहरभाहर्क व शास्त्रीय िास्ती आहे. 
एवढे मात्र म्हिावसेे वाटते की, ग्रामीि व दहित साहहत्याने माक्सववादाचा अभ्यास करावा व माक्सववादी आहि 
समािवादी साहहत्याने ग्रामीि व दहित साहहत्याचे भारतातीि प्रयोिन व कायव समिून घ्याव.े साहहत्यात 
दहित, ग्रामीि, माक्सववादी (साम्यवादी-समािवादी) व बौद्धसाहहत्य वगैरे हवशरे्िे साहहत्य प्रकारािा 
िाविी िातात पि हे सवव एकूि साहहत्यातीि दृहष्टकोिच मानाव े िागतात. िरूरीप्रमािे हवभाग पडून 
हवभागीय हवचारआचार होत असतो. आर्थथकदृष्ट्या सवव समाि एकवगीय व सासं्कृहतक दृष्टीने एकविीय व 
एकिातीय नाही. हहतसंबधं हभन्न हभन्न आहेत. म्हिनू साहहत्यािाही हभन्न हभन्न अंगे हनमाि होतात. एक मन व 
एकहिनशी समाि िाल्यावर साहहत्य देखीि एकात्म होईि. 
 
शे. का. पि व सारहत्य 
 
आता मराठीत माक्सववादी हवचाराचें वाङ्मय हवप ि आहे. दहित साहहत्याचीही वाढ होत आहे. कोिताही पक्ष 
वाढावयाचा िाल्यास त्यािा तत्व वज्ञान-दृष्टी हवी असते व ती वधवमान ठेवावी िागते. माक्सववादी पक्षानी 
कामगाराचंा िास्ती आचारहवचार केिा. शतेकरी-कामगार पक्षाने कामगार ह्या सजें्ञपूवी शतेकरी ह्या वगीय 
संजे्ञिा महत्व व हदिे, कारि शतेी व शतेकरी हा भारतात अत्यंत व्यापक िोकसंख्येचा प्रधान हवर्य व व्यवसाय 
(िगण्याचा मागव) आहे. कामगार हे बह तेकपिे शहरातून असतात. अिून खेड्यापाड्याचें औद्योहगकीकरि व 
याहंत्रकीकरि िािे नाही. िािे तरी भारतात शतेकरी हा प्रम ख वगव राहिार व तो िास्तीत िास्त 
खेड्यापाड्यातं राहािार, खेडीपाडी, वाड्या, वस्त्या असल्याहशवाय सववत्र देशात िी शतेी आहे व फार मोठे 
िागवडीखािी के्षत्र आहे, ते िागवडीस येिार नाही. म्हिून खेड्यापाड्याचें अथवशास्त्र व शहरी अथवशास्त्र ह्यात 
तफावत राहिार. खेड्यासंाठी पंचवार्थर्क योिनातूंन स्वतंत्र व समथव हवभाग असल्याहशवाय भारत प ढे येिार 
नाही. 
 
ग्रामीि साहहत्य व दहित साहहत्य हे श.े का. प.िा िवळचे व पूरक आहे. बौद्ध साहहत्य देखीि ग्रामीि 
साहहत्य म्हिून संबोधाव े िागते. पूवीच्या ब द्धग हा िास्तीत िास्त ग्रामीि भागात आहेत व नवबौद्धही 
िास्तीतिास्त ग्रामीि भागात राहातात. ग्रामीि साहहत्याच्या कक्षा अशा एकरूप आहेत; िवळिवळच्या 
आहेत. ग्रामीि साहहत्य म्हििे खेडेगावातीि िीवनासबंंधीचे साहहत्य; ह्यात ग्रामीि भागातीि हचते्र, 
व्यस्क्तरेखा, सामाहिक िीवन उमटिे िाते. ग िदोर्चचां व आत्मपरीक्षि िास्तीपिे उत्तरोत्तर िािे पाहहिे. 
अंधश्रद्धा िावनू हवज्ञानात्मक दृहष्टकोि खेड्यात कसा व केव्हा हनमाि होईि, हा हबकट प्रश्न आहे. 
 
श.े का. प.िाही साहहत्य पाहहिे. हनयतकाहिके पाहहिेत. शतेकरी-कामकरी व एकूि श्रहमकांची बािू प ढे 
आिण्यासाठी ही साधने हवी असतात. हल्ली ही बिवत्तर आहेत, असे म्हिता येईि काय? आिकािच्या 
िगात प्रचाराच्या साधनानंा अत्यंत महत्व व आहे; व कोित्याही पक्षाचा प्रचार साहहत्यसाधनानंी करू शकतात. 
सारासारहवचार वाढव ूशकतात. आि ‘हसनेमा’ हनरक्षर व श्रहमक िोकही पाहातात  पि हसनेमा वैचाहरक क्रातंी 



 
अनुक्रमणिका 

करू शकत नाहीत. उिट वाईट प्रवृत्ती वाढहवतात. हसनेमानंी ‘िोकहशक्षि’ हकती केिे व करताहेत, हा प्रश्नच 
आहे. हे एक मनोरंिनाचे साधन आहे. तीनचार तास पे्रक्षकाचंी हचते्त बाधूंन ठेविी िातात  प ढे काय? हसनेमात 
ग्रामीि िीवन प्रहतशबहबत होते असे नाही. गभवश्रीमंत, शहरी, उच्चभ्र,ू पाढंरपेश ेयाचें िीवन दाखहविे िाते  
हसनेमानंी नायसृष्टी मागे टाकिी, ह्या हवहवध साहहत्यप्रकारात ग्रामीि बह िनतेचा िीवनाचा हवसर असतो  
 
ग्रािीण जीवनाचा रववेक 
 
मोठी खेडेगाव ेथोडी आहेत पि खेडेगावातही िहान व मोठी खेडेगाव ेअसा प्रकार आहे. बडे शतेकरी थोडे 
आहेत. पि साहहत्य व सासं्कृहतक िीवनाकडे त्याचें िक्ष आहे, असे नाहीच. िक्ष नाही. बौहद्धक प्रयत्न 
त्याचं्याकडून होत नाहीत. सवव सत्ता मात्र हातात ठेवतात  सते्तबरोबर अभ्यास (ग्रामीि िीवनाचा) होत नाही, 
म्हिून ग्रामीि समािात प्रबोधन व पहरवतवन हदसतच नाही. ज्या रूढ्या आहेत, त्यात देखीि प ष्ट्कळ 
स धारिानंा वाव आहे. उदा., खेड्यापाड्यातंच घरटी वगवण्या काढून ित्रा होतात. क स्त्याचें फंड हा चागंिा 
प्रकार आहे. पि खेडेगावातूनही तािमी मागे पडत आहेत. तमाशा वर्ातून एकदा करमिूक व मनोरंिनाथव 
असतो, पि ह्या सवांबरोबर गावातीि ग िी व पहहल्या क्रमाकंात येिाऱया हवद्या्यांना बहक्षसे देखीि द्यावीत. 
ग्रामीि कथा, कहवता, पोवाडे यानंा प्रोत्साहन द्याव.े 
 
ग्रामीि वाङ्मयप्रकार व देशी खेळ उत्तरोत्तर िोप पावत आहेत. ‘भिनी मंडळे’ असतात, पि अहिकडे 
भिनातून काहीिि दारू हपऊन अभगं व पदे म्हितात  ग्रामीि साहहत्याने ग्रामीि व्यंग, दोर् व उिीवा 
देखीि माडंल्या पाहहिेत. प्रत्येक खेडेगावातीि स्थाहनक मंडळींनी हे स्वाविंबनाने केिे पाहहिे. तरच काही 
होईि  सववच शतेकऱयाचें कैवारी शतेकरी स्वतः होते. व खेड्यातच राहात होते, असे नव्हे. काही थोडेच 
द र्थमळपिे असू शकतात. कामगाराचें प ढारी व कामगार प्रश्नावर हिहहिारे, बोििारे प्रत्यक्षतः हगरिीत-
कारखान्यात-सववसामान्यपिे स्वतः मिूर आहि कामगार होते व असू शकतात असेच नव्हे. ‘दीनबंधू’ िोखंडे 
हगरिीत स्टोअर क्िाकव  होते, म्हिून कामगार प्रश्नाकंडे अन भवाने त्याचें िक्ष गेिे. फ िे-भािेकर यानंा शतेी 
व शतेकरी िीवनाचा प्रत्यक्ष अन भव होता. ह्यानंी शतेकरी चळवळीिा िन्म हदिा. हे हतघे-चौघे व आिखी 
काही कमववीर होते. फक्त िेखकच नव्हते  
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१६. 

डॉ. आबेंडकर आणि त्याचें ‘भीमयान’ 

ब द्धधमात महायान व हीनयान असे दोन प्रवाह मागे हनमाि िािे. कोित्याही ऐहतहाहसक धमांत एकापेक्षा 
िास्ती पंथ आहेत, एवढेच नव्हे तर एका पंथात आिखी उपपंथ आहेत. डॉ. आंबेडकरानंी ब द्धधमातीि 
कोिताही एकच प्रचहित पथं न स्वीकारता, फक्त ब द्धीिा अहभपे्रत अशा मूळ ब द्धाच्या धमाचे प्रकटन शकवा 
आहवष्ट्कार केिा. तो नवा आहे. 
 
चीन, िपान, ब्रह्मदेश व िंका वगैरे देशात ब द्धधमव हल्ली िे प्रचहित आहेत, त्याचं्यात्याचं्यावर स्थाहनक 
पूववधमांचा पहरिाम होिे शक्य होते व िािाही आहे. डॉ. बाबासाहेब यानंी कोिाचीही संपूिव नक्कि केिी नाही; 
उिटपक्षी, यानंी त्याचं्या प्रजे्ञतून व अन भवातूनही स्वतःचा नवा प्रवाह हनमाि केिा. म्हिून त्याचं्या प्रवाहािा 
‘भीमयान’ असे संबोधिे भाग पडते. ही नवसंघटना ठरते. 
 
मािा ब द्धधमाचा अभ्यास अत्यंत तोकडा आहे. म्हिून मािे हवचार हबनचकू असतीि, असा दावा मी करीत 
नाही; अभ्यासकानंी क्षमा करावी. पि हा एक व्यापक अभ्यासाचा हवर्य होतो. 
 
ज्यािा ‘नव ब द्धधमव’ म्हिून संबोहधिे िाते, ते स्वतंत्र ब द्धधमाचे डॉ. आंबेडकरानंी व्यक्त केिेिे नव ेस्वरूप 
शकवा साथवपिे नवीन प्रकटन ठरते. केवळ नव्याने िािे ते अिीकडीि (आंबेडकर-अन यायी) ‘नवबौद्ध होत’ 
अशी नवब द्धाची व्याख्या उथळ व बाह्य स्वरूपाची वाटते. डॉ. आबंेडकर याचं्याप ढे म ख्यतः सवव दहित समाि 
होता. शकबह ना त्याचं्याप ढे भारत देश-शहद स्थान व हवशरे्तः शहदूधमव, शहदू समािव्यवस्था व शहदूधमाचे 
‘मन स्मृती’ व इतर धमवगं्रथ होते. फ िे काय शकवा आंबेडकर काय, त्याचंी मनोवस्था अशीच होती, असे 
म्हिण्यास प्रत्यवाद नसावा. फ ल्याचं्या प ढे व िोकहहतवादी याचं्याही प ढे पेशवाई गेल्यानंतरचा महाराष्ट्र 
(इंग्रिाने शिकिेिा) होता. आंबेडकराचंी धमवस धारिा ही स्वातंत्र्य आल्यानंतरची होय. राममोहन रॉय 
याचं्यापासून ते थेट म. गाधंींच्या अखेरपयंतचे धमव व समािस धारकापं ढे (Socio-Religious Reformers) 
देखीि शहदूधमव व शहदूिोक होते. ह्यानंी शकवा ज्योहतरावानंी ‘शहदू’ शब्द वापरून हवचार-आचार-प्रपंच केिा 
नाही. फार काय, दयानंद वैहदक संस्कृतीचे फार मोठे उत्थानकते महापंहडत िािे, पि त्यानंीही शहदू शब्द 
स्वीकारिा नाही. 
 
देशात १८९६ सािी हठकहठकािी (म ंबई-येविे-वाई वगैरे हठकािी) शहदू-म सिमानात उदे्रक घडिे. त्यानंतर 
िो. हटळकानंी शहदू हवचारावंर भर हदिा. यापूवी ब्राह्मो समाि-प्राथवना समाि-परमहंस सभा वगरेै 
नवय गसमािानंी शहदूधमाप रता हवचार केिा नाही व सवव धमांच्या ऐक्याचे ‘एक राष्ट्रीयवादी’ (देशाहभमानी) 
शहदी (-Indian) ही एकच भावना वरीि सवांच्या आचाराहवचारातं होती. सवव िोक स्वतःिा शहदी मानीत. प ढे 
भेद पडिे. पक्षोपपक्ष वाढत गेिे. 
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फ िे-आंबेडकर वैहदक धमांचे कटे्ट द ष्ट्मन िािे. म. फ िे हे तर शाकंर अदै्वताचे पूिव शत्रू होते. फ ल्याचें असे मत 
होते की, प्रथम म सिमानानंी व नंतर हिश्चनानंी धमांतरे घडवनू अस्पृश्यता दूर केिी. 
 
डॉ. आांबेडकिाांच्यापूवी 
 
डॉ. आंबेडकराचं्यापूवी, रािा राममोहन रॉय याचं्यानंतर भारतात ब द्धधमासंबधंी कोिती अवस्था होती? ख द्द 
रािा राममोहन रॉय हे सवव धमांचे मिूभतू अभ्यासक िािे. ते पहंडत व कमववीर देखीि होते. एकपरी डॉ. 
आंबेडकर हे, इंग्रिी राज्य आल्यानंतर हमशनऱयाचं्या आक्रमिातून िे सामाहिक प्रबोधन िािे, त्यातीि 
शवेटचे मोठे पंहडत मानाव ेिागतात. प ढीि काळ मागीि काळाशी सबंंहधत असतात. भतू, वतवमान व भहवष्ट्य 
असे तीन काळ आहेत, तरीही हे तीन काळ पूिव स टे नसतात. ह्या हतघाचं्याम ळे तीनही काळाचंी हनर्थमती होते. 
म्हििे काळािा ही हत्रहवध अंगे असतातच. असा हवहवध प्रकारे काळ बनतो. हा काळाचा स्वभाव असतो. 
काळदेखीि पािटिारा-बदििारा-असतो. पि काळािा डॉ. आंबेडकराचं्यासारखे महाप रुर् बदिावयास 
िावतात. काळस्वरूपी यंत्रावर आरूढ होऊन ते काळािा नव्या हदशपे्रत नेतात. ‘भीमयान’ नव ेहोय. 
 
रािा राममोहन रॉय हे ब द्धधमाच्या अभ्यासासाठी हतबटेात गेिे. हा प्रवास त्या काळी केवढा अवघड होता? 
रािा राममोहन रॉय यानंी ब द्धधमांचा व पािी भारे्चा अभ्यास केिा होता. स्वतः वदेान्तवादी असूनही ते 
पोथीप्रामाण्यवादी नव्हते, तर ब हद्धप्रामाण्यवादी होते. ब्राह्मो समािाच्या इहतहासात ब द्धधमावर व्यासंग करिारे 
एका चढीत एक असे अनेक हवद्वान गृहस्थ होऊन गेिे. मध्यय गात व तत्पूवीच्या काळात फक्त ब द्धािा शहदंूनी 
हवष्ट्िूचा अवतार मानिे. हा समन्वय होता. पि इंग्रिी राज्य आल्यानंतर सवव धमांच्या तौिहनक व समन्वयक 
अभ्यासाची नवी परंपरा हनमाि िािी. पािी व अधवमागधीचे अध्ययन हवदेशी व स्वदेशी पंहडत करू िागिे. 
मचेँस्टर कॉिेि याहवर्यी प्रहसद्ध होते. 
 
भारतातीि एकोहिसाव्या व हवसाव्या शतकातीि हवचारवतंाचंा ब द्धधमांकडे कि गेिा होता. उदा. हववकेानंद 
यानंी ब द्धधमाची हविक्षि महती गाहयिेिी आढळते. म. गाधंी याचं्याकडूनही ब द्ध-प्रशस्ती हमळते. फार काय, 
िो. हटळक व त्याचं्या संप्रदायातीि िेखनातही ब द्ध-गौरव आहे. आद्य शकंराचायांचा गौतमाच्या स्त तीसंबधंी 
एक श्लोक सादर करता येतो. पि या हठकािी आधाराथव उतारे घेतल्यास िाबंड िागेि, असे वाटते. 
 
िहषी कशदे आरण गौर्ि बुद्ध 
 
अस्पृश्यता-हनवारिािा इहतहास आहे. म. फ िे याचं्यानंतर आहि डॉ. आंबेडकर व गाधंी याचं्यापूवी भारतीय 
अस्पृश्यतेच्या हवचारावर आचारात्मक संघहटतपिे िागतृी करिारे प रुर् म्हििे महर्ी शशदे हेच प्रम ख नेते 
मानाव ेिागतात. धमवहशक्षिाथव मचेँस्टर कॉिेिात असताना त्यानंा त िनात्मक धमव शास्त्राचा व समन्वयात्मक 
अभ्यास-पद्धतीचा अिभ्य िाभ िािा. शशदे ज्यावळेी हविायतेस धमाभ्यासासाठी हनघािे तेव्हा सवांना नवि 
वाटिे. भारत ही धमवभमूी आहे, धमव आहि अध्यात्माची खाि आहे, त्यातीि इतर राष्ट्रानंा भारत-धमवभमूी 
वादातीत आदशव होती व आहे. अशा स्स्थतीत धमवहशक्षिाथव शशदे हविायतेस कशासाठी िात आहेत; असा त्यानंा 
प्रश्न पडिा   त्यानंी तेथे धमवहशक्षि घेतिे, व हमशनरी व इतर िोक तेथे समािकल्यािपर िी सेवाकाये 
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चािवीत होते, त्या ससं्थाचंी त्यानंी पाहिी केिी. इंग्रिाचं्या स्वतंत्र देशाचे व साववभौमत्वाचे दशवन त्यानंा िािे, 
आपिा भारत देश पारतंत्र्यात आहे, याची िािीव व खंत त्यानंा वाटिी व ते राष्ट्रीय वृत्तीचे हवचार व 
आचारवतं िािे. या दृष्टीने िो. हटळक त्यानंा िवळचे वाटिे. फ िे-आंबेडकर हे शूद्राहतशदू्राचें दाहरद्र्य, 
मागासपिा व त्याचं्यावरीि ग िामहगरी याम ळे हैराि व बेचैन होते. राष्ट्रीय वृत्तीम ळे शशदे प्रथम िो. 
हटळकाचं्या प्रभावाखािी गेिे व नंतर म. गाधंींचे अन यायी होऊन सत्याग्रहातीि िढ्यात त रंुगवास भोगते 
िािे. सन १९०५ च्या आधीपासून कमववीर शशदे हे ब द्धधमाचे अभ्यासक व त्या धमांची हनष्ठा व अहभमान 
बाळगिारे होते. 
 
ब द्धधमाने िाहतभेद व अस्पृश्यता माहनिी नव्हती. त्याज्य समििी. ब द्ध हा पहहिा मोठा धमवस धारक म्हिनू 
त्याची ियंतीदेखीि ते सावविहनकपिे पाळीत. ब द्ध आत्मा मानीत नव्हते. हा ब द्धाचा क्राहंतकारक हवशरे् 
शशद्याचं्या भक्तीच्या आड येत नसे. कारि शशदे सांप्रदाहयक ब द्धीचे नव्हते न तशी त्याचं्यात घट्ट व मठ्ठ पक्षीयता 
नव्हती. अस्पृश्याचं्या उद्धाराथव अहखि भारतीय पातळीवरून सतत प्रयत्न करिारी शशदे ही एकच महत्व वाची 
व्यक्ती मध्यंतरीच्या (फ िे-आंबेडकराचं्या दरम्यानच्या) काळात िािी. ब द्धधमाचे संशोधक व अभ्यासक 
धमानंद कोसंबी हे महर्ी शशदे याचें हमत्र होते. भगवान ब द्धावंर दोघाचेंही हनतातं पे्रम होते. शशदे यानंी त्याचंी 
प ण्यास व्याख्यानेही घडवनू आििी, पि त्यानंा व हववकेानंद, राममोहन, गाधंी वगैरे वर नमूद केिेल्या 
ब द्धधमवपे्रमी प ढाऱयानंा ब द्धधमव प्रत्यक्ष स्वीकारून त्यात प्रवशे करण्याची सामाहिक गरि डॉ. 
आंबेडकराचं्याप्रमािे वाटिी नाही. गाधंी हे सववधमवसमानतावादी होते, तर शशदे हे सववधमांतगवत धमवरहस्यावर 
पे्रम करून त्याचा प्रचार करिारे होते. गाधंी व शशदे दोघेही आपापल्या परीने अस्पृश्योद्धारक होते. फार काय, 
शशदे यानंी अस्पशृ्यता-हनवारिाचा हवर्य शहदी काँगे्रसमध्ये दीघव व हचकाटीच्या प्रयत्नाने नेिा आहि म. गाधंींचे 
व राष्ट्रीय सभेचे िक्ष ह्या प्रश्नाकडे िास्त वळहविे. प्राथवना समािी शशद्यानंा डॉ. आंबेडकर याचं्याप्रमािे 
अस्पृश्याचं्या धमांतराची गरि वाटिी नाही. मागे िोहतराव फ िे यानंी अस्पृश्यानंा हिस्ती धमात िाण्याहवर्यी 
िे अडथळे आहेत ते स्पष्ट केिेिे आढळतात. (पाहा : ‘म. फ िे समग्र वाङ्मय,’ पृ. २५०, ओळ पधंरा) पि 
त्यानंी स्वतः, हमशनरी व बाबा पदमनिींचा िवळचा व ि ना संबंध असूनही बास्प्तस्मा घेऊन हिस्ती मत 
स्वीकारिे नव्हते. गाधंींचेही हिस्ती धमावर असे पे्रम होते. फार काय, गाधंींचे इंग्रिी िेखन बायबिमधीि 
इंग्रिी भारे्च्या धतीवर असे, पि फ िे व गाधंी यानंी हमशनरी हमत्राचंी हनराशा केिी. आबंेडकर याचंाही 
बायबिचा व हिस्ती धमाचा अभ्यास होताच, पि ते त्याचं्याकडे िोहतबा व गाधंी याचं्याएवढेही संबधं आय ष्ट्यात 
ओढिे गेिेिे हदसिे नाहीत. सववच परकीय आहि परदेशीय धमांना डाविून ब द्धधमाचा मागव त्यानंी पत्करिा. 
पूवी महाराष्ट्रात व इतरत्र ब द्धधमव सववत्र िारी होता. देशभर ब द्धग हा आहेत. 
 
कितवीि कशद्याांचे बुद्धधित पे्रि व दरिर्ोद्धाि 
 
महर्ी शशदे, रािा राममोहन रॉय याचं्या माहिकेतीि ही परंपरा डॉ. आंबेडकरानंी स्वीकारिी नाही. फ ल्याचं्या 
नंतर व आंबेडकराचं्या अगोदरचे शशदे, सन १९०६ पासून ब द्धियतंी दरसाि सािरी करीत. १९३३ सािी वाई 
येथे ब्राह्मो समािाची स्थापना ब द्धियंतीच्या हदवशीच िािी. ब्रह्मदेशात भरिेल्या िागहतक ब द्धधमव पहरर्देस 
ते भारतातीि प्रहतहनधी म्हिून उपस्स्थत होते. “मी ब हद्धस्ट आहे”. असे किकत्व याच्या साधारि ब्राह्मो 
समािाने भरहविेल्या मेळाव्यात शशदे म्हिािे. इतर हवद्वान व सापं्रदाहयक ब्राह्मो समािीयानंा त्याचें म्हििे 
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आवडिे नाही. भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न ह्या त्याचं्या महनीय प स्तकात ब द्धधमाचा संशोधकीय अभ्यास व्यक्त 
िािेिा आहेच. भारतीय अस्पृश्यता-हनवारिाचा इहतहास सादर करताना त्यानंी ब द्धास पहहिे स्थान हदिे. 
ब द्धधमावरीि त्याचें इतरही प ष्ट्कळ हवचारधन उपिब्ध आहेत. ‘बौद्ध धमव व संघ’ हे धमानंद कोसंबीकृत प स्तक 
त्याचं्या आवडीचे होते. िातककथाही ते धमवहशक्षिाचा एक भाग मानीत. एवढे सवव त्याचं्याशी प्रत्यक्ष िािेल्या 
िवळच्या सहवासातून प्रस्त त िेखकािा सागंता येते. 
 
ब्राह्मो समािाचा धमव ि सववधमव आहे व तो फक्त श द्ध शहद धमवच नव्हे, तर मग त्यात ब द्धधमव सामावतोच. असे 
त्याचें व्यापक मत होते. येथे त्याचें आगळेवगेळे स्वरूप समिते. असा आध्यास्त्मक व भौहतक पायादेखीि शशदे 
यानंी आंबेडकरासाठी भरिा होता. शशदे यानंी बाधंिेल्या अहहल्याश्रमात डॉ. आंबडेकर प ण्यास प्रथम येत 
असत; तेव्हा त्याचं्या ह्या ‘हडपे्रस्ड क्िास हमशन’मध्येच उतरत. आबंेडकर याचं्या हशक्षिाथव आर्थथक साह्य 
िाभाव े म्हिनू बडोदे व कोल्हापूर महारािाकंडे त्यानंी हशफारसही केिी होती. कमववीर शशदे ह्यानंी केिेिी 
दहिताचंी सेवा सागंण्यासाठी स्वतंत्र िेख हिहावा िागेि. ‘बहहष्ट्कृत भारत’ (Untouchable India) ही संज्ञा 
१९०३ पासून त्यानंीच योहििी व भारतातीि हनरहनराळ्या प्रातंामंधून दहिताचंी संख्या केवढी आहे, याचे 
साधारि आकडे भारतात प्रथम त्यानंीच शोधून उपिब्ध केिे. अस्पृश्यतेचा उगम, त्याचं्यातीि िातीिमातींची 
सशंोधनीय माहहती त्यानंीच प्रथम िमा केिी. डॉ. आंबडेकरापूवी ब द्धधमाचा व्यासगंी अभ्यास करिारे महर्ी 
शशदे हे अस्पशृ्योद्धाराचे पहहिे मोठे प ढारी िािे. ‘साऊथबरो कहमशन’प ढे ‘अस्पशृ्य प्रहतहनधीसाठी राखीव 
िागा असाव्यात’ अशी वैयस्क्तक साक्ष हदिी व त्याचं्या प्रयत्नाने काही हमळाल्याही. थोडक्यात सागंावयाचे 
आहे की, शशदे यानंी भीमयानासाठी सवव बािूने िमीन नागंरून ठेविी. 
 
हनकृष्ट िोक हनकृष्ट धमव सहसा पाळतात. त्यानंा वर आिण्यासाठी कोिता ना कोिता ‘सद्धमव’ दहितानंा हवा, 
याची िािीव शशदे यानंा होती. शशदे हवश्वधमी होते. एक धमव व एकच मािसूिाती, ही त्याचंी हवचारसरिी 
होती. या दृष्टीने महर्ी शशदे ब्राह्मो समािाच्या हवश्वधमाचे प रस्कते व प्रचारक होते. सर चंदावरकर याचं्या 
अध्यक्षत्वाखािी ‘ऑि इहंडया हडपे्रस्ड क्िासेस’ सन १९०६ सािी शशदे यानंी स्थाहपिे. म. फ िे यानंी महार-
मागं वगैरे अहतमागास िोकासंाठी सन १८५२ मध्ये शाळा काढिी होती. या शाळेसाठी एका संस्थेचीदेखीि 
योिना केिी होती. हे कायव म. फ िे यानंी ज्या िागेवर चािू केिे होते, तीच हमळकत प िे 
म्य हनहसपािटीकडून शशद्यानंी ताब्यात हमळहविी व तेथेच वसहतगृह व शाळा काढल्या, ह्या हमशनच्या शाळा व 
शाखा नागपूर, सातारा, म ंबई वगैरे दहा-बारा हठकािी चािू िाल्या. ‘हडपे्रस्ड क्िासेस’ अशी वगीय पहरभार्ा 
त्यानंी योहििी. आि ‘दहित’ (Depressed) हीच सजं्ञा व पहरभार्ा वापरात आहे. ‘शडे्यूल्ड कास्ट्ट्स’ असे 
िाहतवाचक नामाहभधान त्यानंी पत्करिे नव्हते. म ंबई कौस्न्सिात प्रथम घेतिेिे दहिताचें प्रहतहनधी शशद्याचं्या 
हमशनमध्येच हशकिे. शशद्यानंी डॉ. आंबेडकर याचं्या अगोदरची एक दहितामंधीि नवी हशहक्षत हपढी तयार 
केिी. डॉ. आबंेडकर याचं्यापूवी व महात्मा फ िे याचं्यानंतर अहखि भारतीय स्तरावरून शशदे यानंी 
दहितासंाठी िे शकै्षहिक, धमवपर व त्याचं्या रािकीय िागृतीचे कायव केिे; त्यानंतर डॉ. आंबेडकर यानंी पृथक् 
व स्वतंत्र कायव केिे. पववती सत्याग्रहात शशदे यानंी भाग घेतिा होता. त्यापूवी रािर्ी शाहू व सयािीराव आहि 
भारतातीि हवहवध पक्षाचें ध रीि याचें िक्ष अस्पृश्यतेच्या भारतीय प्रश्नाकडे ओढण्यासाठी शशदे यानंी िी 
हाडाची काडे केिी, ती त्याचंी तपश्चया हवसरिे हे अन्यायाचे होते. शशदे-आंबेडकर याचं्यामध्ये मतभेद होऊन 
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आंबेडकराचंा मागव स्वतंत्र िािा. फ िे-आंबेडकर याचं्यामध्ये शशदे नसते तर पोकळीच राहहिी असती. नंतर 
स्वतः आंबेडकरानी ब द्धधमाची प ढीि नव घटना केिी : 
 
डॉ. आांबेडकिाांचे बावीस कििी भीियान 
 

१. मी ब्रह्मा, हवष्ट्ि , महेश यानंा देव मानिार नाही शकवा त्याचंी उपासना करिार नाही. 
२. राम व कृष्ट्ि यानंा देव मानिार नाही शकवा त्याचंी उपासना करिार नाही. 
३. गौरी-गिपती इत्यादी शहदूधमातीि कोित्याही देवदेवतेस मानिार नाही शकवा त्याचंी उपासना 

करिार नाही. 
४. देवाने अवतार घेतिे यावर मािा हवश्वास नाही. 
५. ब द्ध हा हवष्ट्ि चा अवतार होय हा खोडसाळ प्रचार होय. 
६. मी श्राद्ध-पक्ष करिार नाही; शपडदान करिार नाही. 
७. ब द्धधमाच्या हवरुद्ध हवसंगत कोितेच आचार करिार नाही. 

आिखी राहहिेिी पधंरा किमे प ढे हदिी आहेत : 
महायान व हीनयान याचं्यानंतर अिीकडे भीमयान हनमाि िािे. ह्या सवव प्रहतज्ञा, बौद्धधमाची दीक्षा घेताना 
घेतल्या गेल्या. हदनाकं १४ ऑक्टोबर १९५६ रोिी हवियादशमीच्या श भ हदनी बाबासाहेबानंी ब द्धधमाचा 
आपल्या अन यायासंह नागपूर येथे िाहीरपिे साम दाहयक स्वीकार केिा. त्या वळेेचे प्रहतज्ञापत्रक आिही 
अभ्यासनीय आहे. आठव ेकिम क्राहंतकारक वाटेि. 

८. कोितेही हक्रयाकमव ब्राह्मिाच्या हातून करवनू घेिार नाही. 
९. सवव मन ष्ट्यमात्र समान आहेत, असे मी मानतो. 
१०. मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन. 
११. भगवान ब द्धाने साहंगतिेल्या अष्टागंमागांचा अविंब करीन. 
१२. भगवतंाने साहंगतिेल्या दहा पारहमता मी पाळीन. 
१३. सवव प्राहिमात्रावंर दया करीन. त्याचें िािनपािन करीन. 
१४. चोरी करिार नाही. 
१५. खोटे बोििार नाही. 
१६. व्यहभचार करिार नाही. 
१७. दारू हपिार नाही. 
१८. माझ्या ि न्या मन ष्ट्यमात्राचं्या उत्कर्ािा हाहनकारक असिाऱया आहि मन ष्ट्य मात्रािा असमान व 

नीच मानिाऱया शहदूधमांचा मी त्याग करतो व ब द्धाच्या धमाचा स्वीकार करतो. 
१९. ज्ञान, शीि आहि करुिा या बौद्धधमाच्या तीन तत्व वाचंी सागंड घािून मी मािे िीवन चािवीन. 
२०. तोच सद्धमव आहे अशी मािी खात्री पटिेिी आहे. 
२१. मािा नवा िन्म होत आहे असे मी मानतो. 
२२. इतःपर ब द्धाच्या हशकविीप्रमािे वागेन अशी प्रहतज्ञा करतो. 
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भीियान 
 
‘भीमयान’ ज्यािा म्हिता येते, त्या आंबेडकरप्रहित धमाचे स्वरूप व सूते्र वरीिप्रमािे आहेत. ह्यात 
अवतारवाद व हवभहूतपूिा नाही. नैहतक मूल्यावंर भर आहे. कोितेही नवधमवप्रहतष्ठान बनत असताना त्याची 
सूते्र-हनयम कायम कराव ेिागतात. उदा; िोहतरावानंी सत्यवतवन करिारे कोिास म्हिाव,े यासंबंधी तेहतीस 
हनयम केिे होते. डॉ. आंबडेकरानंी बावीस हनयम ठरवनू ‘प्रहतज्ञापत्रक’ तयार केिे. याची िरुरी असते. 
ब द्धधमव स्वीकारल्यानंतर टाकावयाच्या अशा शहदूधमातीि त्याज्य बाबी कोित्या याचा स्पष्ट उल्लखे 
प्रहतज्ञापत्रकात आहे. आठव्या हनयमातीि ‘कोितेही हक्रयाकमव ब्राह्मिाच्या हातून करवनू घेिार नाही.’ हा 
दंडक िोहतरावाचंाही होता. पि तो प ढे अमिात येऊ शकिा नाही. कारि ब्राह्मिेतर समाि पूवववत सनातनी 
व परंपरावादीच राहहिा व आहेच. ही शोकाहंतका िािी  ब्राह्मिेतर चळवळ प्रहतहक्रयात्मक होती. नव 
ब द्धधमाचे असे होऊ नये  त्याचें पूववधमात कािातंराने हविीनत्व घडिार की नव ब द्धधमव प ढे हवकास पाविार? 
 
धिांर्िाचा ऐरर्हारसक प्रश्न 
 
ह्या देशाच्या इहतहासात मूळ वैहदक धमातून उठाव करून वगेळा अिग धमवपंथ स्थापण्याचे प्रयत्न ब द्धपूववकाळ 
व ब द्धोत्तरकाळापासून आितागायतच्या भीमयानापयंत अनेक िािे. वदेपूववकाळी येथे समग्र अधंार नव्हता. 
प्राकृत संस्कृती व धमव होतेच. िैन धमव ि ना म्हिनू ओळखिा िातो. कािातंराने पूववधमव व नवीन पंथ याचंा 
शहदूधमात समावशेदेखीि िािा. परंपरावाद व गतान गहतकता येथे प्रभावी होती. ब द्धधमािा क्राहंतकारक 
म्हिता येते. बाकीच्या धमवस धारिापर पहरवतवनवादी चळवळी िाल्या व होतात. ब द्धधमाचा भागवतधमीयावंरही 
पहरिाम िािा. ब द्ध हा पहहिा मोठा प्रहसद्ध सतं िािा. प ढे म स्स्िम व नंतर हिस्ती अहतक्रमिे आिी. या 
दोन्ही धमांनी दहित वस्तीपैकी बराच भाग आत्मसात केिा. नाहीतर आिच्यापेक्षाही दहिताचंी संख्या 
देशातीि प्रत्येक प्रातंात िास्त असती. धमांतराम ळे ग्रामबाह्यता िाते व स्पृश्य होता येते. व्यवसायातंर करून 
स्पृश्याचें व्यवसाय-धंदे करता येतात. धमांतराचे हकत्येक सामाहिक व आर्थथक फायदे असू शकतात. त्याम ळे 
िे त्याचंा धमव स्वीकारण्याकडे साहहिक कि असतो ते िैन-ब द्ध स्वकीय व येथीिच होते व आहेतही. 
सासं्कृहतक व रािकीय आक्रमि करिाऱयाचंी गोष्ट वगेळी ठरते. त्यानंी आहमर् दाखवनू बाटहवण्याचा मागव 
स्वीकारिा. स्थाहनक िैन-ब द्धाप्रमािे बाहेरीि हिस्ती व महंमदी धमांना शहदूत्वात समावहेशत करण्यात यश 
येत नाही. श द्धीचे प्रयत्न अप रे पडतात व स्वातंत्र्य आल्यानंतर िेवढे शहदूकरि व्हावयास पाहहिे होते, तेही 
घडिे नाही. बह तेक चचेस दहित वस्तीच्या निीक असतात. अव्वि इंग्रिी िाल्यावर हिस्ती आक्रमिािा व 
प्रचारािा मोठा ऊत आिा. राममोहन, दादोबा पाडं रंग, िोहतराव फ िे वगैरे अव्वि इंग्रिीतीि पहहल्या 
हपढीप ढे ‘धमांतर का स्वधमवस धारिा?’ असा यक्षप्रश्न उभा राहहिा. वरीि प ढाऱयावंर बायबिचा दाट प्रभाव 
असतानाही त्यानंी स्वधमवस धारिेच्या चळवळी चािू केल्या. नवय ग धमवसमाि स्थाहपल्याम ळे धमांतरे रोखिी 
गेिी. तत्पूवी म सिमानी अमिात सतंानंी भागवतधमीय वारकरी पंथ वाढवनू धमांतराची िाट बरीच 
थोपहविी. शहदूधमात वरीि सवव चळवळी होऊनही अस्पृश्यता िारी राहहिी. पेशवाईत सामाहिक छळ व 
हवर्मता वाढिी. ह्याची प्रहतहक्रया म्हिून िोहतबा फ िे िािे तरी काम भागिे नाही. डॉ. बाबासाहेब याचं्या 
स्वतंत्र प्रयत्नाचंी गरि राहहिी. धमांतराची त्यानंा गरि वाटिीच, कारि वरीि सवव इहतहास व चळवळी 
होऊनही दहिताचंा प्रश्न कायम राहहिा. हा स टिा असता तर भीमयानाचे नव े प्रयोिन राहहिे नसते व 
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भीमयानानेदेखीि दहित प्रश्न संपिा की काय? असा संभ्रमात टाकिारा प्रश्न पडिा नसता. दहितामंध्येही 
राष्ट्रीय कायवकते होते व त्याचं्यामध्येही गरीब-श्रीमतं भेद तयार होत आहे. 
 
डॉ. आांबेडकिाांचे िर्भेद व उरिष्ट 
 
डॉ. आबंेडकराचं्या तथाकहथत धमांतरासंबधंीची िोकातीि उिटस िट चचा मागेच थाबंिी. डॉ. आंबेडकर 
कोित्याही समकािीन अगर पूववकािीन प्रवाहाशी एकरूप िािे नाहीत. त्याचंा माक्सववादावरीि व्यासंग मोठा 
होता. रहशयाने काही वहरष्ठ भारतीय उच्चभ्र ूिोकाकंडे त्याचं्या माक्सववादी पक्षाचे काम सोपहविे, असा दोर् 
रहशयन कम्य हनस्टानंा त्यानंी हदिा. काँगे्रसशी त्याचें नाते बरोबर नव्हते. िेधे-गाडगीळ हे िोडीने 
हनवडि कीस उभे राहहिे. ह्या िोडीपैकी िेध्यानंादेखीि त्यानंी पाशठबा हदिा नाही  िेध्याचंा काँगे्रसप्रवशे 
बाबासाहेबानंा नामिूंर होता, असो. 
 
डॉ. आंबेडकराचंा शपड धमववादी होता. ‘Between Scheduled Castes and Communism Amebedkar is 
the barrier.’ असे ते स्वतःहवर्यी उल्लखे करून म्हिािे, हल्लीचा काळ ‘मटेहरआहिस्स्टक’ व ‘सेक्य िर’ 
असूनही त्यानंी बौद्ध होऊन माक्सववादािा रोखिे. त्याचें हशक्षि हवशरे्तः हब्रटन व अमेहरकेत िािे होते. शशदे, 
माटे, सावरकर व गाधंी ह्याचं्यापेक्षा वगेळाच प्रश्न आंबडेकर याचं्याप ढे होता आहि वरीि सवांनाच डाविून 
त्यानंी ‘भीमयान’ हसद्ध केिे. याचे कारिही त्यानंी स्वतःच हदिेिे आहे; ते असे : 
 
“माझ्यासमोर हा प्रश्न आहे, की मी िाण्यापूवी माझ्या समािािा काहीतरी definite द्यावयास पाहहिे. कारि 
हा समाि आतापयंत दहित, पीहडत, शोहर्त राहहिेिा आहे. त्याम ळे आता त्यामध्ये िी नविागतृी येत आहे, 
तीमध्ये एक प्रकारची चीड, आवशे असिे स्वाभाहवक आहे आहि अशा प्रकारचा िो समाि असतो तो 
कम्य हनिमचा भक्ष्य बनतो आहि मिा हा मािा-शडे्यलू्ड कास्ट-समाि कम्य हनिमच्या आहारी िावा असे 
वाटत नाही. त्याम ळे त्यािा क ठे ना क ठे तरी divert करिे हे राष्ट्राच्या दृष्टीने मिा अवश्य वाटते.” 
 
‘शडे्य ल्ड कास्ट फेडरेशन’ १९४२ सािी त्यानंीच स्थाहपिे असताना प ढे नवीन ‘हरपस्ब्िकन पक्ष’ काढिा. 
हनरहनराळ्या रािकीय पक्षातीि दहित या पक्षाच्या द्वारे एकत्र येतीि, दहितेतर-ज्यानंा ब द्ध आवडतो-असेही 
ह्या नव्या पक्षात येतीि-असा चक्रव्यूह त्यानंी योििा होता. हा चक्रव्यूह यशस्वी िाल्यास नको असिेल्या 
ि न्या पद्धती नाहीशा करून पाहहिे त्या नव्या िरूरीच्या बाबी प्रस्थाहपत करता येईि व ह्याद्वारे भीमयानही 
पहरप ष्ट होईि. पि त्यानंा अहभपे्रत असिेिा वरीि रािकीय ऐक्याचा नवा प्रवाह एकत्र आिाच नाही. 
हरपस्ब्िकन पक्ष व भीमयानदेखीि, त्याचं्या स्वसमािाप रते मयाहदत राहहिे  
 
दहिता व गरीब पीहडतानंा माक्सव हाच सखा होतो, ह्या त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे दहित स हशहक्षत तरी प ढे 
माक्सववादापासून दूर राहिार नाहीत. हा धोका भीमयानािाही प ढे संभवतो. अस्पृश्योद्धार का ‘स्वोद्धार’ असा 
प्रश्न उभा राहहिा  डॉ. आंबडेकरानंा केवळ स्पृश्याचं्याकडून अस्पृश्याचें नेतृत्व नको होते. शशदे, गाधंी व माटे 
याचंी गरि सपंिी. धमांतराचे वारे वाहू िागिे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

धिांर्ि का पुनरुज्जीवन? 
 
आबंेडकर कोिता धमव स्वीकारिार ह्यासंबधंी भारतभर प्रथम क तूहि हनमाि िािे होते. ब द्धधमाबद्दि त्याचं्या 
मनात-सन १९५६ पूवीची वीस वर्-ेहवचार चािू होते. शवेटी ब द्धधमात हनहश्चतपिे प्रवशे केल्याम ळे फार मोठी 
खळबळ उडािी  डॉ. आंबेडकराचं्या शोचनीय मतृ्यूम ळेही धमांतराची िाट हनमािी नाही. उिट हठकहठकािी 
उपक्रम चािूच राहहिे. बाबासाहेबाचं्या भीमयानाचे महत्व व व प्रभाव याम ळे िािता येतो. 
 
एक पहरिामकारक घटना म्हिून धमवहनिवय मंडळाने याचा उल्लखे केिेिा आढळतो. ‘प नरुज्जीवन’ असा उल्लखे 
धमवहनिवय मंडळाच्या रौप्य महोत्सवी वृत्तान्तात आढळतो. ‘वास्तहवक भगवान ब द्ध हे भारताचे स प त्र असून 
भारताच्या आचारहवचारावंर त्यानंी प्रहतपाहदिेल्या धमवतत्व वाचंा प्राचीन काळीच पहरिाम िािेिा आहे. तथाहप 
या नव्याने होिाऱया ब द्धधमवप्रवतवनाचा हवशरे् हा की, ते एका वगेळ्याच मनोवृत्तीतून आपिा मागव चोखाळीत 
आहेत. त्याचा नीट उिगडा (वर उद्धतृ केिेल्या बावीस किमी योिनेप्रमािे) प्रहतजे्ञवरून होऊ शकतो.’ 
(वृत्तान्त, पृ. १२५-२६). 
 
नागपूर येथे िािेल्या िाहीर दीक्षा समारंभास हभख्खू सद्धहतता उपस्स्थत होते. त्याचें भार्ि आिही शहदंूना व 
नवब द्धानंा शचतनीय वाटेि. ते म्हिािे, 
 
“…कनव्हशवन (धमांतर) म्हितात. हे विवन हततकेसे आनंददायक नाही. खऱया अथाने पाहहिे तर हे स्वधमांतर 
आहे …धमांतर हा शब्द ज्या रूढ अथाने वापरिा िातो त्या अथाने त्यात आहमर् असते आहि परधमांत गेल्याची 
भावना असते … आपल्या देशाच्या पूवीच्या धमांत आपि िात आहोत …धमांतर केिे नसून त्यानंी स्वधमव 
पत्करिा असेच म्हिावयास पाहहिे.” (‘प्रब द्ध भारत’ : बौद्ध दीक्षा हवशरे्ाकं, पृ. ३५) 
 
प्रस्त त िेखकासही वरीि कारिाम ळे ‘धमांतर’-कन्व्हशवन-शब्द अयोग्य होय, असे वाटते. म्हिून ह्या प्रयोगािा 
‘भीमयान’ म्हटिे आहे. आहमर्य क्त अधंश्रदे्धचे ख द्द गौतमािा व आंबेडकरानंाही पूिव वावडे होते. ‘भीमयान’ हा 
नवा अिीकडचा मोठा उठाव आहे. 
 

तापाच्छिाच्च वनकषात् सुिणमवमि पस्ण्डताः। 
परीक्ष्य वमक्षिो ग्राह्य मििंो न तु गौरिात॥   ‘तत्त्िसांग्रह’ : ३५८८ 

 
अथव : सोन्याची अग्नीत ज्याप्रमािे पारख करून घेतात तसे मािे बोििे नीट पारखून घ्या. स्वतः ब द्ध िर 
त्याचे म्हििे पारखून घ्या म्हितो, तर नव ब द्धधमवप्रवतवक आबंेडकर याचेंही म्हििे पारखून घेिे आि व प ढेही 
िरूरीचे राहीि. त्याचं्यानंतर तेवीस वर्ांचा काळ िोटिा. हा मागीि सवव तेवीस वर्ांचा काळ स्वातंत्र्यातीि 
आहे. 
 
डॉ. बाबासाहेब यानंा स्पृश्याचंा अस्पृश्यावंरीि अन्याय अन भवास आिा व ह्या हवटिेल्या मनोवृत्तीतून त्यानंी 
ब द्धधमवमागव स्वीकारिा. त्याचंाही नाइिाि होता. हा शवेटचा धक्का देिारा बाि त्यानंी सोडिा व त्याचं्या 
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िीवनाची इहतकतवव्यता िािी. गौतमचा काळ व उदे्दश आहि त्याचे ध्येय वगेळे होते. डॉ. आंबेडकराचंी बावीस 
किमे तशी बरीच नवी आहेत व संदभव अिीकडीि आहे. गौतमाच्या धमाचे त्याचं्यानंतर काय िािे हेही िक्षात 
घेिे येथे िरूर वाटते. गौतमाचे यज्ञप्रधान कमवकाडंी व पश हत्याकारक धमवपद्धतीहवरुद्ध बंड होते. शहसामय 
यज्ञ पूिव मागे पडिे. या दृष्टीने ब द्ध हवियी  त्याच्या मतातीि स्वीकारिीय भाग प ढे शहद धमाने पत्करून 
आत्मसात केिा. आिचा म्हििे प ढीि प्रच्छन्न शकंराचायांचा शहदूधमव म्हििे शहदू व ब द्धधमाचा समन्वय आहे. 
शहदूधमाच्या हवशाि उदरात, सववसंग्राहकतेत आिवरची अनेक बंडे गडप िािी. तसे आंबेडकराचें बंड-
भमीयान-प ढे गडप होिारच नाही, असे ऐहतहाहसक अन भवाने म्हिता येिे फारच कठीि  आंबेडकराचंी क्रातंी 
सामाहिक व मानहसक होती, हे मात्र खरे. ब्रह्मदेशातीि न्या. थून यानंी देखीि आंबेडकराचं्या साम दाहयक 
दीक्षा-समारंभात साधकबाधक हवचार माडंिे होते. त्यानंी सहहष्ट्ि ता व सहकायव याचंी माहहती साहंगतिी. 
आंबेडकराचं्या धमांतरासबंंधी अनेक मान्यवराचें मतभेद होते. ‘ब द्धधमव हा हनवृहत्तप्रधान आहे’ असे मत माननीय 
तकव तीथव िोशी यानंी व्यक्त केिे आहे. ‘आंबेडकर याचें कायव संपिे’ ह्या प्रकारचे त्याचें हवधान बाबासाहेबानंा 
म ळीच आवडिे नाही. फ िे-प्रवाहाचा इहतहास तकव तीथांनी हिहहिा होता. आंबडेकराचेंही चहरत्र तकव तीथव 
हिहहिार होते. पि हे िाहीर केिेिे संकल्प द दैवे करून उिेडात येऊ शकिे नाहीत. महाराष्ट्र ह्या 
हवचारधनािा म किा  तरीपि वैहदक ‘वैहदक-धमव हवकास’ ह्या प स्तकात व ब द्धधमावरीि आपिे 
व्याख्यानमािेत वऱहाडात त्यानंी ग ंफिेिी अनेक व्याख्याने उपिब्ध आहेत. ब द्ध संस्कृती व धमव यावंरीि 
हववचेन नवब द्धानंाही आभ्यसनीय वाटेि. एवढा प्रपंच द सऱया कोिी शहदूपंहडताने अिीकडे तरी केिा नसावा. 
डॉ. आंबेडकर याचं्याशी त्याचंा िवळून पहरचय होताच व स्वतः बाबासाहेब तकव तीथांची हवद्वत्ता िािीत. 
दोघाचंी भहूमका वगेळीच िािी. 
 
पहरवतवनवाद्यानी ‘कोिताही धमव स्वीकारताना तो हनरागसपिे स्वीकारिा िावा’ असे मत माडंिे. रौप्य 
महोत्सवी वृत्तान्तात ‘बौद्धधमाचे प नरुज्जीवन’ हे सहाव ेप्रकरि मोठे उद्बोधक आहे. ब द्धधमव ही धमवशाखा, त्याचें 
मते पहरवतवनीय ठरते. याप ढे ब द्धधमाचे नवब द्धानंी ‘हनरागसपिे’ अध्ययन व प्रचार करावा. भारतीय 
आचारहवचारात िाहतभेदाम ळे िे दोर् हशरिे त्याचें उच्चाटन करिे सवांचे एकसारखे कतवव्य राहते. िाहतभेद 
दहितामंध्येही असल्याने बाबासाहेबाचें भीमयान महार समािाप रते मयाहदत राहहिे. तरी ह्या समािाने 
सािवहनकपिे भीमयानाचा स्वीकार केिा व त्याचा पाठप रावा चाििा आहे, हे कमी महत्व वाचे नाही. दहित 
म्हिून म्हिवनू घेण्यापेक्षा ‘ब द्ध’ होिे व संबोधून घेिे चागंिे व अहधकाहधक श्रेष्ठ होय. ब द्धधमाची संख्या िगात 
मोठी आहे. हा मानवतावादी हवश्वधमव होय. म्हिूनही सवव िगात ब द्धािा व त्याच्या धमािा फार मोठे ध्र व स्थान 
आहे. 
 
भीियानाचे भरवर्व्य 
 
भीमयानाचे भहवतव्य हवशरे्तः नवबौद्धावंर अविंबनू आहे; कारि महारेतर हवहवध िाहतिमातींचा मोठा समाि 
शहदूच राहहिा आहे. शहदू-दहित व ब द्धदहित असा फरक पडिा आहे. धमांतराचा प्रयोग व तोडगा असा व्यंग 
वाटतो. 
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पूवाश्रमीचे अस्पृश्य म सिमानी व हिस्ती धमात िात असत. हमशनरींची किेक्टर वगैरे वहरष्ठ गोऱया 
अहधकाऱयापयंत ओळखपाळख असल्याम ळे त्यानंा, धमांतहरतानंा नोकऱयाचाकऱया हमळवनू देण्यात थोडेफार 
यश येई. पि इंग्रि आता गेिे. परंत  असे म्हितात की, स्वतंत्र भारतात देखीि हिस्ती यत्न उिट वाढिे 
आहेत  उिटपक्षी, हहरिन व बौद्धानंा सविती हदल्या िातात. या सवितींचा फायदा हकत्येक धमांतहरत 
हहरिन मूळची अस्पृश्य गििेिी िात िावनू घेतात  हमशनरींना ही बाब शचतेची वाटते   त्याचं्या यासंबधंीच्या 
प्रहतहक्रया हिस्ती हनयतकाहिकामंधून उठत असतात    धमांतहरत हिस्त्यामंध्येही द बवि घटक आहेत. वरीि 
सवव पहरिाम, सवितींचा आर्थथक फायदा हमळवावा यासाठी हदसतो. कारि ह्या हिस्त्यानंा प्रत्यक्ष ब द्ध 
व्हावयाचे नसते  अथात येथे फक्त भीमयानावर हववके करावयाचा आहे. 
 
डॉ. आंबेडकर ब द्धधमाचेही नव े घटनाकार व हशल्पकार आहेत. हदनाकं १४ ऑक्टोबर १९५६ च्या हविया 
दशमीनंतर ह्या नव ब द्धधमास २२ वर् ेपूिव िािी. त्यावळेी प्रहतजे्ञत िोहतबाचें हकत्येक उदे्दश डॉक्टरसाहेबानंी 
प न्हा माडंिे म्हिूनही ही ग रुहशष्ट्य िोडी ठरिी, िोहतबात ब द्धधमवप्रशस्ती आहे. आद्य शकंराचायव याचं्यावर व 
वदेावर घिाघात आहेत. िोहतबा वैहदकेतर व प्राकृत ठरतात. फ िे-शशदे यानंी प्रत्यक्ष ब द्धधमाची वाट धरिी 
नव्हती. आंबेडकराचें धमांतर ही प ढीि पायरी ठरते. मोठ्यातिा मोठा धक्का (Shock Treatment) ठरतो. हे 
शहदूधमािा नव ेआव्हान िािे. फ िे प्रत्यक्ष रूढ शहदूधमात मेिे नाहीत. सत्यशोधक होऊन मेिे. त्यानंी धमाचे 
सावविहनक व मानवतावादी स्वरूप प्रकट केिे. आंबडेकरानंी त्याप ढचे पाऊि टाकिे व िे टाकावयास 
पाहहिे होते तेच नेमके टाकिे. येथेच अपूवाई आहे. ह्याने हविक्षि िागृती िािी. नव े पवव चािू िािे. 
‘अस्पृश्योद्धार का स्वोद्धार?’ ह्या प्रश्नािा नेमके उत्तर हमळािे. पूववस धारकाचें प्रयत्न पायाभतू िािे. त्यावर 
मंहदर डॉ. आंबेडकरानंी उभारिे व कळस केिा. आि दहितात िो हिवतंपिा हदसतो; स हशहक्षत, उत्साही 
तरुि हदसतात; त्याचे श्रेय बाबासाहेबाना आहे. धमांतराम ळे खेड्यापाड्यातं द रावा; वाढिा; पि द सरी गतीच 
नव्हती व नाही देखीि. एवढाच शवेटचा मागव होता. शतेकरी व बह संख्य ब्राह्मिेतरानंा-बह िनसमािािा-ह्या 
धमांतराचा उदे्दश अद्याप कळिा नाही. गौतमाबद्दि त्याचंा अभ्यास व ओळखस द्धा नाही. काही चागंिे व इष्ट 
घडवनू आिण्यासाठी शकमत द्यावी िागते. ‘धमांतर’ यशस्वी होण्यास शकमत द्यावी िागिी व िागिार. 
कारि सवितींचा प्रश्न उभा राहीि. डॉ. आंबेडकरानंा सामाहिक व धार्थमक प्रश्न िास्तीत िास्त महत्व वाचा 
वाटत होता. त्यानंी तो सोडहविा. 
 
डॉ. आंबेडकर याचं्या धमवपहरवतवनाचे शकबह ना धमवक्रातंीचे स्वरूप समिण्यासाठी या िेखात मागे हदिेल्या 
बावीस म द्याचंा-अटींचा-आदशव डोळ्याप ढे ठेवावा िागतो. त्याकडे दृष्टी वळहविे हा येथे उदे्दश होता. 
िोहतबाचं्या अन यायानंी व त्यानंा मानिाऱयानंी हे बावीस म दे्द िक्षात घ्यावते. त्यानंा त्यात खरा सत्यशोधक धमव 
हदसेि. िोहतबा व आंबेडकर ही िोडगोळी आहे. ‘ब द्धधमव प्रवशे’ म्हििे नेमके काय करावयाचे, कसे 
वागावयाचे हे बावीस हनयमावंरून समिते. हा ‘िाहीरनामा’ आहे. हा िबाबदारी दाखहवतो, दीक्षा देतो. तरी 
येथीि आपिा सवव समाि परंपरावादी स्वभावाचा आहे. ‘पहहिे पाढे पंधरा’ अशी गत होते. 
 
ब द्धधमाची नवी वाट कोिती व त्या वाटेिा ‘भीमयान’ का म्हिावसेे वाटिे? ते स्वतंत्रपिे भीमयान आहे. 
महायान व हीनयान ह्या पूववभेदाचा येथे प्रश्न नाही. ब द्धाचा धमव प न्हा चािू पहरस्स्थतीत म ख्यतः दहितासंाठी 
माडंिा आहे. स हशहक्षत पदवीधराचंी संख्या त्याचं्यात वाढत आहे. त्याचं्यातीि चतैन्य हदसते. पि 
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बाबासाहेबाचं्या ‘भीमयान’ मागाने िावयाचे म्हििे काय करावयाचे? ह्याची स्पष्ट समिूत होिे प नःप न्हा 
अगत्याचे आहे. ‘भीमयान’ िागते ठेवाव ेिागेि. यासाठी त्याचा हत्रकािात्मक हवचार करिे भाग होते. शहद  
धमात इतर अनेक पंथ हनघािे, पि ब द्धधमव हा क्राहंतकारक आहे. ब द्धाने गं्रथप्रामाण्यापेक्षा ब हद्धप्रामाण्यावर भर 
हदिा. गौतमाच्या धमवचक्रपहरवतवनाम ळे भारतात उिटस िट प्रहतहक्रया घडल्या. बौद्धाचंा कमी छळ िािा 
नाही. तर ब द्धधमव अनेक आहशयाई देशात पसरहवण्यात ब द्धप्रचारकानंा मोठे यश आिे. पहश्चमी िगातदेखीि 
ब द्धाचे अवशरे् हमळतात. हिस्ती, म सिमान वगैरे धमांवर ब द्धधमाचा पहरिाम हदसून येतो. चीन, िपान, 
िंका, ब्रह्मदेश वगैरे हठकािी तेथीि स्थाहनक पूववधमव ब द्धधमाच्या मानाने हथटे होते. म्हिूनही एक उत्कृष्ट हाच 
धमव म्हिून हनरहनराळ्या अनेक राष्ट्रानंी घेतिा. भारताने त्यािा तत्व वतः संपूिव टाकिे नाही. डॉ. 
आंबेडकराचं्या द्वारे प न्हा स्वीकारिे. डॉ. आबंेडकर व सदग रू गाडगेमहाराि याचंी गाठ पडिी होती. 
हिस्ती-म सिमान वगैरे परकीय धमव न स्वीकारता येथीि कोिताही धमव स्वीकारा, असे त्यानंी स्वच्छ 
साहंगतिे. गाडगेबाबा याचंा सल्ला बाबासाहेबानंी मानिा. ब द्धधमाची मातृभमूी, प ण्यभमूी व पहवत्रभमूी. 
शहद स्थानच होय. ह्या व्याख्येप्रमािे ब द्धधमव शहदू धमाची भारतीय शाखा ठरते. शहदू ठरते. तरी शहदू धमाची एक 
शाखा म्हिून डॉ. आंबेडकर यानंी ती म ळीच स्वीकारिी नाही, हे त्यानंी तयार केिेिी बावीस किमी प्रहतज्ञा 
दाखहवते. द सऱया बािूचे मत बॅ. सावरकर याचें होते. १९३५-३६ सािात प ण्यास सदाहशव पेठेत महाराष्ट्र 
मंडळात बॅ. सावरकर याचें एक व्याख्यान ऐकण्याचा योग आिा. तेथे हवद्वान व अभ्यासू मंडळी उपस्स्थत होती. 
सावरकरानंी हवदेशी हवद्वानाचं्या अनेक गं्रथातंीि ब द्धाची पडती बािू दशवहविारे उतारे व्याख्यानातून सादर 
केिे. अध्यक्षस्थानी शप्र. आर. डी. करमरकर होते. त्यानंी सावरकरानंा हे उतारे एकत्र छापून काढावते, अशी 
हवनंती शवेटी केिी. परंत  िैन-ब द्धानंा सावरकर शहदूच मानीत होते. सावरकर याचंा अस्पृश्योद्धार 
शहदूधमवहहतासाठी व धमांतरे रोखण्यासाठी होता, महर्ी शशदे यानंी रत्नाहगरीच्या अस्पृश्योद्धारक कायाची 
केिेिी स्त ती प्रहसद्ध आहे. पि बॅ. सावरकर व बॅ. आंबडेकर शहदूसभेच्या हवरुद्धच असत. 
 
सागंण्याचे तात्पयव हे की, ब द्धधमाचे खंडन व मंडनदेखीि सापडते. परंत  डॉ. आबंेडकरानंी सवव आके्षपानंा 
उत्तर देऊन हवरोधकावंर मात केिेिी आढळते; व त्यानंी त्याचंी हिद्द सोडिी नाही. मरिापूवी त्यानंी ह्या 
धमावर िेखन प रे केिे; व भीमयानािा नवा पाया तयार केिा. समग्र फ िे वाङ्मय प्रहसद्ध िाल्याने फ िे-
अभ्यासकाचंी सोय नव्याने िािी. डॉ. आंबेडकर समग्र वाङ्मय उपिब्ध िाल्यावर भीमयानाचा अहधकाहधक 
अभ्यास करता येईि. परंत  फ िे-आंबेडकरानंा िोकानंी देव केिे; व हकत्येक पूिा करतात  हचहकत्सा ही 
पूिेपेक्षा फिदायी होते; म्हिून हा हवचारप्रपंच केिा. याप ढेही समीक्षा, मीमासंा वारंवार िािी पाहहिे, म्हिून 
हवस्तार आिखी करिे येथे भाग पडते. फ िे व आंबेडकर हे दोघेही ब्राह्मिेतरवादी होते, तरी शवेटी 
बाबासाहेबानी रािकीय ब्राह्मिेतर पक्षातीि अनेक त्र टी व अप रेपि साहंगतिे आहे. दोघेही नेमस्त व इंग्रि 
सरकारशी एकहनष्ठपिे वागिे. सामाहिक स्वातंत्र्याचे मलू्य व महत्व व फ ल्यानंी मूिभतू व अगे्रसर मानिे. याच 
कारिाम ळे म. फ िे यानंा म ख्यतः ग रू मानिे. ह्याम ळेदेखीि ख द्द बह िनसमािापेक्षा म. फ िे हे सवव दहितानंा 
िवळचे कहििे िािे आहेत. आपल्यानंतर एक महाशूद्र येईि व तो ब्राह्मिी धमवगं्रथाचं्या शचध्याशचध्या करीि 
व आपल्या समाधीवर फ िे उधळीि, अशी भहवष्ट्यवािी द्रष्टे फ िे यानंी वतवहविेिी त्याचं्या ‘ग िामहगरी’ व 
शवेटच्या ‘सावविहनक सत्यधमव’ या प स्तकातून सापडू शकते. व आंबेडकर याचं्याद्वारे ती खरीदेखीि िािी. 
पि भीमयानाच्या वधवमानत्वासाठी आंबेडकर याचं्यानंतर द सरे आिखी ‘ब द्ध’ यावते, म्हििे ‘भीमयान’ 
बळकट होईि. फ िे-आंबडेकराचं्या नंतर एका चढीत एक त्यागी प रुर्ाचंी माहिका िागल्याहशवाय 
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दहितप्रश्न इहतहासात पूिवपिे सामीि होिार नाही. पि िोकशाहीत अवताराचंी वाट न पाहता भीमयानाचे 
संवधवन व हवकास व्हावा, हे अहधक ठीक. ‘ब द्ध महासभा’ कायव करीत आहेच. बह िनसमािाने हवशरे्तः ब द्धधमव 
पूिवपिे आपिा व स्वकीय मानल्याहशवाय भागिार नाही. म. फ िे-आंबेडकर याचंी इच्छा अप रीच राहीि. 
बह िनसमािावरच हा प्रश्न अविंबून आहे. कोित्याही प्रातंातीि बह संख्याकं समािाचा दृहष्टकोि नवा िािा 
पाहहिे. 
 
सािासाि रवचाि 
 
भीमयानाचा प्रभाव महाराष्ट्र-नागपूर व मराठवाडा यामंध्येच फक्त राहहिा तरी भीमरावाचंा भीमयानाचे चौफेर 
दशवन घेता येते व घेतिे पाहहिे. त्याचे आध हनक समािप्रबोधनातीि स्थानही िािाव ेिागते. 
 
पाश्चात्व य धमव व इंग्रिी राज्य-शकबह ना, हित व िेते-याचं्या संयोगातून व वैचाहरक संघर्ातून राममोहन रॉय 
याचं्यापासून नविागरि शकबह ना नवय ग भारतात आहवष्ट्काहरत िािे. ह्या धार्थमक-सामाहिक प्रबोधनातून 
सहहष्ट्ि  ब्राह्मोसमाि व िहयष्ट्ि  आयवसमाि हनघािा. म. फ िे व डॉ. आंबेडकर यानंा वदेप्रामाण्यवादी 
आयवसमाि म ळीच आवडिा नाही. शूद्र कोि होते? या प स्तकात प्रारंभी डॉ. आंबडेकरानंी आयवसमािाच्या 
वदेाप्रामाण्यहवर्यक धोरिावर सडकून टीका केिी आहे. म. फ िे-आंबेडकर असा सयं क्त हवचारप्रपंच करावा 
िागतो; ग रूत हशष्ट्य व हशष्ट्यात ग रू पाहता येतो. दोघेही ब द्धधमाचे चहाते व ब्राह्मिी धमाचे कट्टर शत्रू. ब्राह्मिी 
धमात दोघेही राहहिे नाहीत. ‘ब्रह्म’ हा शब्ददेखीि फ ल्यानंा वावडा होता. आयव म्हििे ब्राह्मि अशी त्याचंी 
व्याख्या असल्याने दयानंदाचं्या सत्काराच्या बािूचे ते रानड्याचं्याप्रमािेच होते, तरी त्यानंी 
िोकहहतवादीप्रमािे आयवसमाि मानिा नाही. िोकहहतवादी प्राथवनासमािी व आयवसमािी एकाच वळेी 
असत; रानडे दोन्ही एकच समित. फक्त नाव े वगेळी. िोहतबानंी हे दोन्ही समाि प ढीि डॉ. 
आंबेडकराचं्याप्रमािेच अव्हेरून स्वतःचा स्वतंत्र सत्यशोधक समाि काढिा व वरीि सववच समािावर 
त्याचं्यात डॉ. आंबेडकराचं्याप्रमािे टीका आढळते. दोघेही रूढ शहद धमाच्या हवर्म स्वरूपावर अन भवाने हवटिे 
गेिे व स्वतंत्र वगेळा मागव चोखाहळते िािे. ‘भीमयान’ मागे पडिे तर दहित चळवळीतीि तेि, ओि व गती 
नाहीशी होईि  
 
मागे डॉ. आंबेडकर याचंा सत्यशोधक, ब्राह्मिेतरवादी चळवळीशी संबधं आिा. शाहूमहाराि िवकर अकािी 
वारिे. त्याचं्या मते, डॉ. आबंेडकरानंा ब्राह्मिेतर पक्षाचे ध रीित्व द्यावयाचे होते; पि त्याचं्या पश्चात म. फ िे 
याचं्याप्रमािे शदू्राहतशूद्राचंी एकसारखी उन्नती व्हावी असा सक्रीय हिव्हाळा, उत्तरोत्तर आढळिारी कृती वरीि 
ब्राह्मिेतर चळवळीत नंतर िािी; म्हिूनही त्यानंा हवग्रह घ्यावा िागिा. फक्त एकमेव फ ल्यानंा ग रू मानून ते 
तेथेच त्याचं्यापयंत थाबंिे. पि फक्त शाहूहवर्यी प ढीि कृतज्ञतेने “शाहूसारखा अस्पृश्याचंा ‘सखा’ द सरा 
िािा नाही”. असे स्वच्छपिे म्हिािे; व “म. फ ल्याकंडे त्याचं्या सत्यशोधक अन यायानंी हनिवज्जपिे पाठ 
केिी.” असा म ंबईत िािेल्या सोळाव्या सत्यशोधक पहरर्देस संदेश पाठहविा. सत्यशोधक समािाने डॉ. 
आंबेडकराना कधीच अध्यक्ष केिे नाही. डॉ. आंबेडकरानी ब्राह्मिेतर पक्षाच्या काळातच स्वतंत्र पक्ष स्थाहपिा व 
पूिव वगेळे िािे. ब्राह्मिेतर चळवळ काँगे्रसमध्ये गेिेिी त्यानंा आवडिी नाही. िेधे-िवळकराचंी मतै्री व पक्ष 
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त्यानंी प ढे पूिवपिे सोडिा. सत्यशोधक समाि असतानाही नवा व स्वतंत्र भीममागव त्याना चोखाळावा िागिा. 
हा हवग्रह असा ‘अभ्यसनीय’ आहे. 
 
ह्या गोष्टीस महाराष्ट्रातीि िबाबदार हवचारवतंाचंा बह तेक हवरोधच होता. डॉ. आंबेडकराचें साम दाहयक 
धमांतर घडल्यानंतर डॉ. भवानीशकंर व सर सी. पी. रामस्वामी याचं्यासारख्या अनेक हवद्वानानंी प्रहतहक्रया 
व्यक्त केल्या, तरी डॉ. आंबडेकर व त्याचं्या एकहनष्ठ अन यायानंी त्याचंा मागव सोडिा नाही. म. गाधंीदेखीि 
त्यानंा अन कूि नव्हते. तरी त्याचं्यात ब द्धधमावरीि हवचार आढळतात. सवांना हे अटळ िािे. हाच ब द्धाचा 
एकपरी हविय. ब द्धधमव िरी अजे्ञयवादी होता तरी हवश्वधमी महर्ी शशदे यानंी त्यािा आत्मवादीच म्हटिे आहे. 
त्याचं्या मते धमांतर न करता ब द्धाची तत्व व ेअमिात आिता येतात. 
 
आद्य शकंराचायांनंतर राममोहन आहि त्यांच्यानंतर डॉ. आंबेडकर हे या देशातीि महापहंडत म्हिून सवव िगात 
मान्यता पाविे. इतर सवांनीच ब द्धधमांचा स्वीकार करावा अशी डॉ. आंबेडकर याचंी इच्छा होती. ती अप री 
राहहिी आहे. खेड्यापाड्यातंीि शतेकरी बह िनसमािािा ब द्ध व त्याचा धमव याहंवर्यी माहहती िािी पाहहिे. 
हशक्षिातून हे साधिे पाहहिे. तरच नवब द्धाचंा दे्वर् व छळ थाबंिे. हा एक उपाय ठरतो. मराठवाड्यात 
नवब द्धाहंवरुद्ध बंड उठिे तेथे शहदू हहरिनावंर-बौदे्धतरावंर-रोख नव्हता, हे िक्षात घेतिे पाहहिे. नवब द्धाचं्या 
सहहष्ट्ि  वृत्तीची, सहकारी वृत्तीचीदेखीि िरुरी आहे. एकसारखी शहदू धमवगं्रथावर टीका करिे फारसे 
फायद्याचे नाही व फारच थोड्याचें बाबासाहेबापं्रमािे प्रखर ज्ञान असते. टीका करिे हा त्याचंा अहधकार होता व 
बऱयाच मोठ्या प्रमािात तो सववमान्य िािा. आता काय हदसते? बौद्धवाडा हे महारवाड्यानंा नव ेनाव प्राप्त 
िािे. खेड्यापाड्यातंीि सवव शहदूिन ह्यानंा आपल्यातीिच शहदू म्हिून माहननासे िािे  खेड्यापाड्यातंीि 
शतेकऱयानंा आंबेडकराचंी योग्यता व कायव समििे पाहहिे. उदा. डॉ. आबंेडकरानी भारतात िन्म पाविेिा 
स्वदेशी ब द्धधमव स्वीकारिा, तसेच म सिमानापं्रमािे स्वतंत्र मतदारसंघाची हट्टी मागिी धरून न ठेवता, ती 
पूिव मागे घेऊन म. गाधंी याचें प्राि वाचहविे. त्याचंी देशभक्ती व राष्ट्रपे्रमदेखीि व्यक्त िािे. दहितस्थानाचंी 
मागिी अव्यवहायव ठरिारी आहे. ती त्यानंी मागे घेतिी. स्पृश्य व अस्पृश्य याचं्यात अंतर पडेि व दै्वत वाढेि 
असा मागव कोिताही असो, तो सवांनीच सतत त्याज्य मानावा. येथीि स्पृश्यास्पृश्यता िन्मप्राप्त िातीवरून 
ठरते. 
 
‘भीमयान’ देखीि इतर िातीय दहितानंी स्वीकाराव.े त्यानंा डॉ. आंबेडकर मान्य असतात, पि भीमयान मान्य 
नसते  येथेच शोकाहंतका वाटते. हरपस्ब्िकन पक्षातही सवव दहित िाती एकवटल्या नाहीत. सते्तसाठी परवडेि 
त्या त्या पक्षात दहित मंडळी व प ढारी हवभागनू िातात. रािकारिािा व सते्तिा धमवकारिापेक्षा अहधकाहधक 
महत्व व चढिे आहे व प्रत्यक्ष िीवन सेक्य िरच िाल्याने कोित्याही धमाचा प्रत्यक्ष व्यवहारात, समािात व 
रािकारिात संबधं कमीकमी होत चाििा आहे. धमव हा वैयस्क्तक ठरत आहे. ससं्कारधमव तर ग ह्य होता. 
ब द्धधमातही संस्कारधमव आहेतच व सारे चागंिे ब द्धससं्कारधमव पाळिे कतवव्याचे आहे. नवब द्ध ही केवळ 
िन्मप्राप्त िात होऊ नये. सववधमीयाचं्या वगेवगेळ्या िन्मिाती िाल्या आहेत व होतात. “कोित्याही मागाने 
त म्ही िा, िाहतभेदाचा राक्षस आडवा येतो”, हे आंबेडकराचेंच बोि आहेत. भीमयानाचे भहवतव्यदेखीि ज्याची 
त्याची िातीयता रोखते. ख द्द दहित चळवळ हवशरे्तः फ ल्याचं्या सत्यशोधक चळवळीतूनच प्रथम चािू िािी. 
सत्यशोधक ब्राह्मिेतर चळवळ बह िनसमािाचा आहि शतेकरी-ग्रामीि िनतेचा दहितहवर्यक ि ना 
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परंपरावंादी दृहष्टकोि बदिू शकिी नाही  ही अपात्रता डॉ. आबंेडकराचं्या ध्यानात आल्याहशवाय राहहिी 
नाही. िेथे तेथे िातीयता नडते. सत्यशोधक चळवळदेखीि मराठा-मराठेतर िातीयवादाने मागे पडिी. 
ब द्धधमव काय शकवा सत्यशोधक समाि काय, याचें मूळ ध्येय िातीयता घािहविे हेच असू शकते. दहितामधीि 
िाहतभेद भीमयानाचा शत्रू ठरतो; ज्यािा त्यािा स्विातीय मतै्री वगैरे स्विातीचेच िोक सते्तवर आहि 
नोकरशाहीत असावते असे वाटते. पि स्विातीचे प्रहतहनधी िातीयतेतून हनवडून गेल्यावर स्वतःचेच हहत 
पाहतात आहि डॉ. आंबेडकराचंा व फ ल्याचंा व्यापक ध्येयवाद हवसरतात. भीमयानािा अशा खूप सामाहिक व 
रािकीय मयादा पडतीि. बौद्ध साहहत्य हे अहखि दहिताचें साहहत्य होिार नाही. एकपरी ब द्ध ही अिग 
संस्कृती ठरते. हवज्ञानात्मक व ब हद्धवादी दृहष्टकोि हनमाि करिे हा फ िे-आंबडेकर यानंा मानिाऱयाचा 
कायवक्रम िािा पाहहिे. 
 
सत्यशोधक ब्राह्मिेतर चळवळ मागे िािी तशीच आि व प ढे होिार नाही  कारि इंग्रिाचें ‘फोडा व िोडा’ 
धोरि हतिा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष खतपािी घािीत होते  पि स्वातंत्र्यातही सत्यशोधक चळवळीवर हल्ली 
हवचारचािन चािते. या दृष्टीने फ िे-आंबेडकर याचंा संय क्त हवचार करून बह िनसमािाने दहिताचं्या 
उद्धाराथव भीमयानािा पाशठबा हदिा पाहहिे. ब द्ध सत्यशोधकच होता. हातात हात घािून भीमयानािा उत्कट 
भहवतव्य प्राप्त होण्यास हनवडिूकहनरपेक्ष प्रयत्न फ िे-आंबेडकराचें अन यायी करतीि काय? मागे डॉ. 
आंबेडकराचें रािकारि स्वतंत्रपिे चािू िािे. म. गाधंींची हहरिन चळवळ व हहरिन सेवक संघ व डॉ. 
आंबेडकर कधीच एक िािे नाहीत. हहरिन शब्ददेखीि आंबेडकरानंी नाकारिा  शशदे-माटे-सावरकर-गाधंी 
वगैरे दहिताचं्या हमत्रापंासून डॉ. आंबेडकर िीनाप्रमािे वगेळे िािे. आता सवव िोकानंा हे बौद्ध िाल्याचे 
ठाऊक िािेिे आहे. बौद्धवाड्यात गौतम, आंबेडकर, फार तर कबीर व फ िे याचं्या प्रहतमा हदसतात. बौद्ध 
िाल्याम ळे आर्थथक स्स्थतीत फरक पडिा नाही. आर्थथक पहरस्स्थतीवर आधाहरत सविती द्याव्यात असा हवचार 
प ष्ट्कळदा प ढे येतो. हा हवचार ग्राह्य धरिा तर सववच पददहिताचें प ढे येिे रोखिे िाईि, ह्या अन भवाने-
भीतीने नवब द्धाचं्या सविती प न्हा चािू कराव्या िागतात. डॉ. आंबेडकरानंी दहाबारा वर्ांची म दत घेतिी 
होती; पि सविती आिखी हकती वर् े ठेवाव्या िागतीि हे सागंता येत नाही. आर्थथक कस धरल्यास 
संहधसाधंूचे फाविे  म्हिून हे खूप काळ अशक्य होय. 
 
धमांतराचे फहित तपासिे पाहहिे. हे उभय समािाचे काम आहे. भीमयान ही केवळ प्रहतहक्रया ठरू नये  
उिट भीमयानाचा हवकास होण्याची िरुरी फार आहे. ब्राह्मिेतर मराठा तत्समानंी गेल्या पाऊिश ेवर्ांत बरीच 
मिि मारिी-त्याचप्रमािे मराठ्याचंी व सवर्थियाचंी बरोबरी पात्रतापूिव स्पधेने हसद्ध केिी पाहहिे. सववच 
हहरिनानंा मराठ्याचं्याप्रमािे खेड्यापाड्यातं िहमनी असिे य क्त आहे. हा प्रश्न आता आर्थथक व रािकीय 
आहे. भीमयान सववच प्रश्न सोडव ूशकत नाही. प्रश्न सेक्य िर फार आहेत. म ख्यतः ग्रामीि ठरतात. कोितेही 
‘धमांतर’ हे प्रश्न सोडव ूशकिार नाही. भाकरीबरोबर धमाचे महत्व व साहंगतिे गेिे व यासाठीच भीमयान हसद्ध 
िािे. हे हटकहविे व वधवमान ठेविे कािातंराने सोपे िाईि, असे नाही. िोहतबाचंा तो सत्यशोधक समाि 
संपिा  ब्राह्मो समाि स्वतःस शहदू समित नसे. ‘ब्राह्म’ म्हिून िोकगिनेत उल्लखे ते करतात, प्राथवना समाि 
चािू हपढीिा िवळिवळ राहहिे नाहीत. मागीि धमवस धारिानंा व तत्व वहनष्ठ नेमस्त 
धमवपहरवतवनवादािादेखीि यशस्स्वता प्राप्त िािी नाही, पि एक गोष्ट खरी की भारतातीि िनतेची 
सामाहिक स धारिा होिे िाल्यास प्रथम धमवस धारिा िागते. राममोहन व रानडे-भाडंारकर याचें हेच मिूभतू 
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धोरि होते. आिच्यापेक्षा पूवीच्या काळी धमव समािाशी िास्त हनगहडत होता. िगावर सववत्र आि धमवय ग 
नाही. य द्धािा अव्हेरून ‘ब द्ध’ (अशहसा) स्वीकारिे िगािा िमत नाही  तरी भीमयानाचे महत्व व प्रयत्नवादाच्या 
दृष्टीने हबिक ि कमी नाही. स्वधमवब द्धीचा हा मागव ठरतो. हा स्वतःची उन्नती करिारा खास प्रयत्न आहे. 
आंबेडकर धमवप रुर्च ठरतात. 
 
राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी ‘सववधमवसमभाव’ िरूरच आहे. राममोहन रॉय यानंी शहदू, म सिमान व हिस्ती या 
धमांचे म ख्यतः ऐक्य प रस्काहरिे, राष्ट्रीय दृष्टीने हे महत्व वाचे ठरते. ह्यािा भहवतव्य असेिही. काही बाबी अटळ 
असतात. भहवतव्यता फार दूर असते. डॉ. आंबेडकर यानंी ब द्धधमाचा मागव पत्करिा तरी भारतीय घटनेतीि 
हनधमी धोरिाच्या हवरुद्ध ते नव्हते. सरकारने हनधमीच राहिे भारतात तरी चागंिे. बौद्धिनानंी अभ्यास 
करण्यासारखी डॉ. आंबेडकराचंी नवी मते आहेत. 
 
बाबासाहेबाांचे क्ाांरर्कािक सांशोधन 
 
वदेसाहहत्य केवळ ब्राह्मि मंडळींचे नाही. ते सवव तै्रवर्थिकानंी व शूद्रानंीही हनमाि केिेिे असे सावविहनक आहे. 
गायत्री मंत्र अब्राह्मिाने केिा. वदे व उपहनर्द काळातही अस्पृश्यता नव्हती. मन स्मृतीकाळात देखीि अस्पृश्य 
समाि म्हिून वगेळा नव्हता. मन स्मृतीकाळात कोित्याही िातीच्या मािसाने अपराध केिा तर काही काळ 
समािातून बहहष्ट्कृत केिे िात असे. यािा ब्राह्मिदेखीि अपवाद नव्हते. वदे व मन स्मृती याचं्या सबंंधाने 
त्याचंा हवरोध होता, तरी त्यानंी वरीिप्रमािे हवधायक बािूदेखीि माडंिी. 
 
चंद्रग प्ताच्या काळाच्या आसपास आिची अस्पृश्यता ही सामाहिक संस्था हनमाि िािी. यावळेी समािाचे दोन 
भाग होते. एक शतेी करून राहिारा प्रस्थाहपत समाि; हकत्येक आपआपसात सतत भाडूंन िढिारे व टोळी 
टोळी करून राहिारे अस्स्थर असे भटके िोक; यापंैकी िढाईत प ष्ट्कळ िोक मरत. प ढे कोठेतरी स्थाहयक 
व्हाव ेव शतेकऱयाचं्या आश्रयाथी होऊन राहाव,े असा हवचार हशल्लक राहहिेल्या टोळीवाल्यात हनमाि िािा. 
शतेकऱयानंा मािमत्ता रक्ष करण्यासाठी मिूर पाहहिे होतेच. परंत  ह्या िोकानंा (Broken men) ते अपहरहचत 
व परके असल्याम ळे घरात-गावात घेिे इष्ट नाही, म्हिून गावकऱयानंी त्यानंा वशेीबाहेर िागा हदिी. ह्या 
िोकाचंा उद्धार त्यानंीच स्वतःचा स्वतः करावा म्हिूनही भीमयान आबंेडकरानंी चािू केिे. महात्मा फ िे यानंा 
मानिाऱयानंा आंबेडकराचंा दृहष्टकोि क्राहंतकारक वाटेि. 
 
जोरर्बा फुिे व आांबेडकि याांची िर्रभन्नर्ा 
 
िोहतबा फ िे याचंी हवचारसरिी प्रो. हवल्सन व सर हवल्यम िीन्स याचं्या गं्रथावरून आधाहरत िािी. 
 
देशाहभमानी-राष्ट्रवादी हवचारवतंाचंा असा आके्षप असतो की, परकीय रािकत्यांनी येथीि िनतेत ‘फोडा व 
िोडा’ या न्यायाचा अविंब करून अनेकपरी ह्या देशाचा इहतहास हिहहताना, भेद पाडिाऱया हसद्धान्ताचा 
(theories) य रोहपयनानंी अविंब केिा. डॉ. बाबासाहेब यानंी ह्या प्रकारच्या हवघटनात्मक प्रयत्नानंा चोख 
उत्तर हदिे. आयव बाहेरून आिे. बाहेरून आिेिे सववच उपरे आहेत, असे पाश्चात्व य िेखक म्हित, आयव हे 
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वशंवाचक नाव आहे; असे सागंिाऱया पाश्चात्व य हवद्वानाचें बाबासाहेबानंी खंडन केिे. आयव व दस्यू हे हभन्न वशंाचें 
आहेत. हा हकत्येक य रोहपयन गं्रथकारानंी माडंिेिा भेदक हसद्धातं डॉ. आंबेडकरानंी खंहडत केिा. आयव हा 
शब्द ग िवाचक आहे; वशंवाचक नाही. मागे म. िोहतबा फ िे यानंी आयव (ब्राह्मि) व दस्यू (दास) असा 
हवग्रहात्मक प्रपंच केिा होता. शूद्रदेखीि क्षहत्रय होते, असे डॉ. आबंेडकरानी प्रहतपाहदिे. 
 
डॉ. आंबेडकर सवव राष्ट्राचे प ढारी होते, फक्त दहिताचेंच नव्हते. त्याचंी गं्रथसंपदा, हवचारवैभव व कायव मोठे 
आहे. हे राष्ट्राचे हवचारधन आहे. हवद्वत्ता व पाहंडत्य याचं्या िोरावर त्याचें एक ग रू िोहतबा फ िे याचें संशोधन 
त्यानंी प ष्ट्कळ प्रकारे द रुस्तदेखीि केिे. राष्ट्रीय एकात्मतेचे हवचारदेखीि त्याचं्यात आढळतात. भीमयान व 
हरपस्ब्िकन पक्ष ह्या देिग्या सवांसाठी आहेत, फक्त दहितासंाठी नव्हेत, ही बाब सवांनी िक्षात घ्यावी. 
भीमयानाचा मागव सवांसाठी ख िा होता व आहे. आंबेडकरानंा कोिी हनष्ट्कारि मयादा घािू नयेत. त्याचं्याप ढे 
िाण्याचा त्याचं्यानंतर प्रयत्न व्हावा, हेच त्याचें स्मारक होय. ब द्धधमवप्रवशे हे त्याचें अंहतम ध्येय ठरिे. पि 
काळ प ढे िात आहे  
 
देशभतर् आांबेडकि 
 
५ फेब्र वारी, १९५० रोिी त्यानंी घटना सहमतीप ढे केिेिे भार्ि म्हििे त्याचं्या चहरत्रावरीि कळस वाटतो. 
बाबासाहेब म्हितात, 
 

“अिेक िंतकािंतर आता आपल्याला स्वातंत्र्य नर्ळालेले आहे. आपल्यात र्तभेद असतील, पण 
आपण सवांिी नर्ळूि हे पाहावयास पानहजे की, इतक्या वर्षांिंतर आनण इतक्या पनरश्रर्ािंतर 
नर्ळालेले स्वातंत्र्य हातचे जाऊ िये. म्हणूि कोणतयाही कारणािे आपल्यात ‘जयचंद’ निर्ाण 
होणार िाहीत याची काळजी आपण घ्यावयाला पानहजे.” 

 
काठमाडूं येथे िािेल्या त्याचं्या भार्िात त्यानंी भारतभमूीच्या सासं्कृहतक उच्चतम मूल्याचें श्रेष्ठत्व प्रखर ब द्धीने 
प्रहतपाहदत केिे आहे. डॉ. आंबेडकराचं्यामध्ये महत्व वाकाकें्षबरोबर काळान रूप पहरवतवनदेखीि आढळते. त्यानंी 
स्वातंत्र्य पाहहिे. 
 
फ िे काय शकवा आंबेडकर काय, दोघाचं्या हवचारप्रपंचातून एकात्मतेचे हवचार आपिास िाभ ूशकतात, हा 
हववके भीमयानाचा प ढीि काळातीि आचारप्रपचं करीत असताना िक्षात घेिे िरुरीचे नाही काय? डॉ. 
आंबेडकर याचं्या ह्या कायावर याप ढेही हवचारमंथन होिे क्रमप्राप्त आहे. 
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१७. 

बुद्ध व त्याचे बौद्धदशणन 

मन ष्ट्येतर िीव व मन ष्ट्य िीव ह्यात हनसगवतः अत्यतं अंतर आहे. मन ष्ट्य इहपर हवचार करू शकतो; मन ष्ट्येतर 
हिवानंा अथात तत्व वज्ञानाची गरि पडत नाही, ह्याहशवाय मन ष्ट्येतर हिवाचें भागू शकते. मािसािा मन ष्ट्येतर 
हिवापेक्षा खूपच िास्ती ब द्धी हनसगवतः प्राप्त िािी आहे व मन ष्ट्य त्याच्या ब द्धीचा व ज्ञानाचा सतत हवकास करू 
शकतो. मन ष्ट्याच्या भोवती िे हवश्व आहे, सृष्टी आहे व भौहतक आहि हवज्ञानात्मक िड पदाथव आहेत त्याचंा तो 
शोध करू शकतो. भतू, वतवमान व भहवष्ट्य काळाचाही तो हवचार करू शकतो. य स्क्तपूववक ब द्धी योिून, तो 
हवहवध तत्व वज्ञानाचंा हवचार प्रपंच करू शकतो. असा प्रयत्न तो करीत आल्याम ळे तत्व वज्ञानाच्या हवस्तारक्षम 
के्षत्रात अनेक दशवने हनमाि होत आिी आहेत. मन ष्ट्याची ब द्धी ही भेदाभेदात्मक हववके करू शकते, ब हद्धभेद 
करू शकते, परस्पर खण्डन, समथवन, समन्वय वगैरे प्रकारे मन ष्ट्य ब द्धी चािव ूशकतो. मन ष्ट्य म्हििे ब द्धी. या 
ब द्धीने मन ष्ट्य सारासार हवचार, सद-असद हववके करू शकतो. ब द्धीने चािू शकतो, वतूव शकतो. साहाहिकच 
मन ष्ट्याच्या या धमािा (स्वभावािा) ‘ब द्धधमव’ हे नाव प्राप्त होिे, अटळ होते. हा स्वाभाहवक धमव होय. नैसर्थगक 
धमव होय. ह्यात फॉरेन (Foreign) काही नाही. िे आहे ते सवव नीहतप्रधान आहे, कमवकाण्डप्रधान नाही. 
 
भािर्ीय दशतनाांची व्यापकर्ा 
 
वैहदक दशवनानंा बह तेकपिे भारतीय दशवने समििी िातात व शहदू धमव प्रायः वदेाविंबी असल्याने भारतीय 
दशवन म्हििे वैहदक व शहदू-दशवने अशी व्याख्या हदिी िाते. चावाक, बौद्ध व िैन ही दशवने वदेबाह्य िरी 
आहेत, तरी ती अवैहदक असूनही भारतीय आहेत. वैहदक धमािा शहदू धमव हे नाव ब द्धोत्तर काळानंतर शकबह ना 
म स्स्िमाचं्या स्वाऱया होऊ िागल्यानंतर प्राप्त िािे. परकीय म स्िीम िोक येथीि िोकानंा शहदू संबोधू 
िागिे. शकंराचायव (आद्य) याचं्या काळापासून प ढे वैहदक धमािा िे नव ेस्वरूप आिे, त्यािाच परधमी िोक 
शहदू धमव म्हिून संबोधू िागिे. यापूवीच गौतमािा अवतार माहिकेत स्थान हदिे गेिे होते. ह्या सवव दृष्टीने 
शकंराचायानंतरचा नव शहदू धमव ब द्धधमाच्या मागचा म्हििे नंतरचा ठरतो. गौतमानंतर व महावीरानंतर िे 
वैहदक धमात शहदूधमाचे वाङ्मय हनमाि होऊ िागिे, त्यावर िैन व ब द्धाचंा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष पहरिाम आढळतो. 
गीतेच्याही शवेटच्या दहा-अकरा अध्यायावरही पहरिाम िास्ती आढळतो. नाथ संप्रदायावरही आढळतो. ह्या 
काळात एकमेकाचंी सम्यक् दशवने एकमेक अभ्यासत असत व िरी िैन, बौद्ध व चावाक दशवने वदेबाह्य होती, 
तरी ती वरीि सवव काळात अभारतीय समििी िात नव्हती. वगेवगेळ्या दशवनाचं्या अन यायातं परस्परात 
सहहष्ट्ि ता व उदारता होती. प्रहतपादन, खण्डन व मण्डन चािे. य स्क्तवाद व तकव वाद केिा िाई. याम ळे 
देखीि वरीि सवव भारतीय दशवने समदृ्ध होऊन हवकास पाविी. तत्व वज्ञानासंबधंी वरीि काळात बह मोि 
िागतृी होती, म्हिूनच परस्पराहवरोधी मते प ढे आिी. तत्व वशचतनाचा व प ष्ट्कळ प्रकारे समदृ्धीचा तो अभतूपूवव 
काळ होता. र्् दशवनापंैकी बौद्धधमाचे दशवन अभ्यासताना बाकीच्या पाचही दशवनाचंा अभ्यास व ज्ञान िरूर 
आहे. तत्व वज्ञानदृष्ट्या अन्योन्य सबंंधही आहे. परस्पराचंा परस्परावंर पहरिामही आहे. कमवकाण्डावर भर हदिा 
असतानाही; तत्व वशचतन चािू होते. भारतात तो काळ होता. धमापेक्षा तत्व वशचतन िास्ती होई. एकाच क ट ंबात 
वैहदक, िैन व बौद्ध मते प रस्कारिारी मािसे एकत्र राहात. कारि प्रारंभी वरीि सवव दशवनाचें अिग अिग धमव 



 
अनुक्रमणिका 

व िन्मिाती िाल्या नव्हत्या. प ढे व हल्ली देखीि वरीि हतन्ही धमांचे वगेळे समािधमव व परंपरागत िाती 
िाल्या आहेत. प्रारंभी मात्र सहहष्ट्ि  असा एकसंघ वरीि काळ होता. ब्राह्मि (वैहदक) पंहडत इतर अवैहदक 
दशवनाचंा अभ्यास करीत. एवढेच नव्हे तर िैन व बौद्ध होऊन देखीि स्वीकाहरत, धमासंबधंीही नवी गं्रथरचना 
करीत, उिटपक्षी बौद्ध व िैन श्रमिपंहडत ब्राह्मिी धमाचे गं्रथ अभ्यासून त्यावर टीकात्मक गं्रथ हिहीत. प ढीि 
क मारीि भट्टाच्या काळापासून िैन व ब द्धांचे असे गं्रथ बरेच नष्ट केिे गेिे. उदा. स्वतः आद्य शकंराचायांनी 
मण्डिहमश्र व त्याचंी पत्नी याचं्याबरोबर वाद खेळल्यानंतर िैन गं्रथ नदीत ब डहवल्याचाही उल्लेख हमळतो. 
म्हििे िशी पूवी उदार सहहष्ट्ि  धमवदृष्टी होती, तशी प ढे िहयष्ट्ि  दृष्टीही होती  प ढे म स्स्िम आक्रमकानंी बौद्ध व 
शहदंूवरही भिंक आक्रमिे केिी, तेवढी शहसाचारी िहयष्ट्ि  वृत्ती म सिमान येण्यापूवी भारतीय समािात 
परस्परात नव्हती, असे त िनेने म्हिता येते. म स्स्िम आक्रमिानंतर िमाना पािटिा व कािातंर िािे. 
हिस्ती हमशनरी व इंग्रिी राज्य आल्यानंतर प न्हा कािातंर घडिे. आध हनककाळी स्वामी दयानंदाचं्या 
आयवसमािाने शहदू धमािा िहयष्ट्ि  करण्याचा प्रयत्न वैहदक भहूमकेवरूनच केिा. यासाठी स्वामीिींनी इतर 
दशवनाचें खण्डन केिे. 
 
एकोहिसाव्या व हवसाव्या शतकात पाश्चात्व य दशवनाचंी व पौवात्य भारतीय दशवनाचंी, हवशरे्तः य रोपीय इंग्रिी 
राज्य आल्याम ळे उभयताचंी गाठ पडिी व तौिहनक अभ्यास होऊ िागिा. ‘शशदे-आंबेडकर’ याचंा हाच नवा 
काळ होता, म्हिून त्यानंी भारतीय व पाश्चात्व य उभय तत्व वज्ञानाचंाही अभ्यास केिा. दोघाचं्या पहरश्रमाने ब द्ध 
धमाकडे भारतीयाचें व महाराष्ट्रीयाचें िक्ष प नः वधेिे गेिे आहे. दहित वाङ्मयसेवकानंी ‘शशदे-आंबेडकर’ 
याचं्याप्रमािे सवव धमाच्या तौिहनक अभ्यासाची व सशंोधनाची वरीि परंपरा स्वीकृत करून, हनदान भर 
घािण्याचा यथाशक्ती तरी प्रयत्न करावा. कोित्याही वाङ्मयािा ताहत्व वक व तत्व वशचतनाचा पाया 
हमळाल्याहशवाय कोितेच वाङ्मय स्थैयव पाहून हवकहसत होऊ शकत नाही. असे िर न होईि तर दहित 
साहहत्य सीहमत राहीि; बौद्ध धमांची िोड करून देण्यात त्याचा दीघव हेतू होता. तो ओळखिा िावा. 
 
भारतीय दशवनात ईश्वरवादी दशवने व ईश्वर नाकारिारी दशवने असे दोन भाग पडतात. चावाक, िैन व बौद्ध वदे 
मानीत नसत, म्हिून त्यानंा ‘नास्स्तक’ समििे गेिे. साखं्य दशवन हे वदेपूवव होते. साखं्य दशवन हनरीश्वरवादी 
असूनही प ढे वदे मान्य केल्याम ळे त्याचंी नास्स्तकात गिना होत नसे  उदा. गीतेच्या द सऱया अध्यायात 
साखं्यमत पायाभतू माहंडिे आहे. तरी गीता वदेबाह्य समित नाहीत. वदेहवरोधी िी दशवने होती, ती ‘नास्स्तक’ 
गििी गेिी. अहिकडे नास्स्तक म्हििे हनरीश्वर आहि आस्स्तक म्हििे ‘ईश्वरवादी’ असा वगेळाच अथव रूढ 
िािेिा आहे; तो पूवी तसा नव्हता. 
 
भारतीय दशवनाचें व तत्व वज्ञानात्मक संज्ञाचें एकापेक्षा िास्ती अनेक अथव होऊ शकतात. कारि परंपरा कैक 
हिारो वर्ांची आहे व सतत समीक्षा व मीमासंा चािू राहहिी. उदा. परिोक (स्वगव) नाकारिाऱयानंाही 
नास्स्तक समित व स्वगव मानिाऱयानंा ‘आस्स्तक’ समित. ह्या अथान सार बौद्ध व िैन दशवने आस्स्तक दशवने 
मानावी िागतात, नव्हे मानिी गेिी. येथीि िीवन क्षहिक, अहनत्य व अशाश्वत आहे असे सववच दशवने 
सागंतात. परंत  क्षिभगं रत्व हवसरूनच सववसामान्य बह तेक िैन पंहडताचें असे मत आहे की, िैनधमव हा वदेपूवव 
आहे. िैन व बौद्ध मतानंा वेदपूवव साखं्य तत्व वज्ञान पायाभतू होते. साखं्य म्हििे गिक-गहिती तत्व वज्ञान होय. 
हे प्रथम िास्तीत िास्त िडवादी, वास्तववादी होते. चावांकाचे स्थान मग आगळेवगेळे व प ष्ट्कळपिे स्वतंत्र 
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होते. चावाक संपूिव पाखंडी मानिा गेिा व त्याच्या मताचंा हवपयास केिा गेिा. पि त्याच्या दशवनावरीि 
आके्षपाचें ढग दूर करण्याचा नवा प्रयत्न हल्ली होत असतो. चावाक वदे व स्वगव मानीत नाही म्हिून तो सववप्रकारे 
नास्स्तक माहनिा गेिा. िाता-िाता चावाक व िोतीराव फ िे याचं्यातीि साम्य सागंावसेे वाटते. िोतीराव वदे 
व स्वगव दोन्हीही मानत नव्हते. पि ‘हनमीक’ मानीत होते. मात्र फ िे व ब द्ध ह्या दोघानंाही आयांचे वदे व स्वगव 
अमान्य होते. वदे नाकारण्याची पद्धत वदेाएवढीच ि नी ठरते  
 
वदेपूवव व संस्कृतपूवव आयेतर व द्रहवड याचं्या संस्कृत्या व प्राकृत भार्ा होत्या. कारि आयव उत्तरेकडून 
येण्यापूवी भारतात रहहवाशी नव्हते असे नव्हे व असे कोिी समित नाही. वदे हे अहतप्राचीन हिहखत वाङ्मय 
असल्याम ळे व त्यापूवीचे आयेतराचें हिहखत वाङ्मय उपिब्ध नसल्याम ळे वदेानंा आहदगं्रथाचे स्वरूप आिे व 
त्याचंा महहमा वाढहवण्यास फार मोठे साधन िािे. ख द्द वदेापूवीच्या संस्कृहतहवर्यी व हकत्येक धमांचाराहवर्यी 
वदेात उल्लखे हमळतीि. चारी वदे ईश्वरकृत म्हिून सववथैव प्रमाि व हनवाहचत मानण्याचा घट्ट व मठ्ठ प्रघात 
वदेाहभमान्यानंी रूढ केिा. ह्या अंधश्रदे्धिा ब द्धाने मोठा धक्का हदिा व ब हद्धवादाची व धमवहचहकत्सेची वाट 
मोकळी केिी. आिही वदेातीि सववच्या सवव ग्राह्य कोिीही मानत नाही. आयवसमाि फक्त  ग्वदे माहनतो पि 
त्यातीि िातीभेद व िन्मिातविवभेद मानीत नाही. सत्य तेवढे घ्याव व असत्य सोडाव े हा पहवत्रा दयानंद 
स्वामींनाही घ्यावा िागिा. त्यानंी ब्राह्मिे व प रािे अप्रमाि ठरहविी. 
 
‘वदे व वैहदक वाङ्मयािा देखीि बौद्ध धमाच्या उद्गमाच्या दृष्टीने एकपरी महत्व व आहे. यज्ञयागाहद सकाम 
कमवकाडंािा वदेानंी िन्म हदिा व धमांच्या के्षत्रात प रोहहताचें वचवस्व वाढून त्यानंी त्याचं्याकडे धमवसत्ता घेऊन, 
स्वविाचे महत्व व मनस्वी वाढहविे. यज्ञात मोठी पशूशहसा होऊ िागिी. यज्ञ वैहदक देव-देवतानंा संत ष्ट 
करण्यासाठी व स्वगातीि स ख िाभासाठीही केिे िात. ब द्धाने म ळावरच घाव घािून स्वगव, ईश्वर व ब्रह्म वगैरे 
वैहदकाचं्या कल्पनावंर प्रहार केिे व वदेाचें ईश्वरप्रहित प्रामाण्यच ि गारिे. ही धमवक्रांती होती. तत्व वज्ञानात 
क्रातंी होती. ब द्धाने तत्व वज्ञानच पािटिे. 
 
ब द्धपूववकाळापासून भारतीय दशवनात वदेहवरोधी दशवने व वदेान कूि दशवने असे दोन भेद होते. वदेान कूि 
दशवनातही कमवकाण्ड व अधीहष्ठत मीमासंा व ज्ञानकाण्डावर आधाहरत वदेान्त (उपहनर्दे) असे दोन भाग होते. 
उपहनर्दामंध्ये यज्ञयागी कमवकाण्डावर प्रखर टीका होती, शकबह ना ‘वदेान्त’ हा कमवकाण्डहवरोधी हवचार व्यक्त 
करिारा होता. पि प्रत्यक्ष बंड करण्याचे श्रये ब द्ध व त्याच्या धमाकडे िाते. ब द्धाच्या दशवनाने कमवकाण्डी 
सकाम दशवने मागे टाकिी. पि एवढे म्हिावसेे वाटते की, वदे होते म्हिून वदेान्त (उपहनर्दे) होऊ शकिी. 
उपहनर्दानंी धमवस धारिा हवचारात व्यक्त केिी होती, ती एकापरी ब द्धानंी धमवस धारिेची भारतव्यापी चळवळ 
उभी करून यज्ञयागाचंी शहसाप्रधान प्रथा मागे टाकिी. याम ळेही प रोहहतवगाचे महत्व व बरेच कमी िािे. असे 
करण्याम ळे हवरोध वाढिा. 
 
धितशुद्धीची पद्धर् 
 
ब द्धाचा मागव हा िोकायत मागव होता; व वैहदक मागव हा परिोकवादी-स्वगववादी होता. हल्ली स्वगववादी 
हवचारसरिीची प नः हपछेहाट होत आहे. ब द्धाच्या काळात प ष्ट्कळ म्हििे तो असतानाच त्यािा भारतात अनेक 
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अन यायी हमळािे व त्याचं्या उपदेशािा प ढे स्वतंत्र दशवनाचे स्थान भारतीय सहा दशवनातं देण्यात आिे. त्याच्या 
हनधनानंतर वैहदक धर्थमयानंी देखीि त्यािा दशावतारात स्थान हदिे. ब द्ध गया हे शहद ंचेही पहवत्र तीथवके्षत्र 
आहे. सवव िीवमात्राहवर्यी करुिा व दया हे ब द्धतत्व व ध्र व आहे. त्याच्या हयातीत व नंतरही वदेन यायी िोकानंी 
वैहदक धमव सोडून ब द्धाचंा उपदेश प्रमाि मानिा. आप्तवचन प्रमाि मानण्याची म्हििे बाबा वाक्यं प्रमािम्। 
अशी िी भारतात वैहदक मनोवृत्ती वाढिी होती, ती ब द्धाने नाहीशी केिी. ब द्धीिा प्रमाि मानण्याचा नवा प्रघात 
ब द्धाने घातिा म्हिनू िरी ब द्धािा अनेकहवध नाव ेआहेत, तरी ‘ब द्ध’ हेच नाव (गौतमािा) प्रम ख समििे गेिे 
व ‘ब हद्ध-प्रमाि मानिारा िो धमव तो ब द्धधमव’ असे ज्ञान स्पष्ट िािे. ख द्द प्रथम ब द्धाचा उदे्दश व उपदेश 
िास्तीपिे अभ्यासिे हा ब द्धधमाच्या ज्ञानाचा पाया होऊ शकतो. शहसामागी यज्ञयागी सकाम कमवकाडं मागे 
हटहवण्याच्या चळवळीत िैन तीथंकर व शवेटचे चोहवसाव े तीथंकर महावीर याचंाही वाटा आहेच. ब द्धापूवी 
तेवीस ब द्ध िािे, असे सागंण्यात येते. पहहिा तीथंकर व पहहिा ब द्ध याचंा काळ  ग्वदेापूवीचाही असू शकेि. 
पि वदेाहभमानी येथीि परंपरा  ग्वदेाचा धमव हा सवांत ि ना असे मानण्याचा आग्रह धहरतात व  ग्वदेाचा 
काळ िास्तीत िास्त मागे खेचण्याचा प्रयत्न होत आिा आहे व होत असतो. पि एवढे खरे की, ज्ञानप्रधान 
उपहनर्दानंी ब द्धासाठी िमीन नागंरिी होती. ब द्धािा मागीि सवव ज्ञान व पूववगं्रथ याचें ज्ञान असिारच; त्याने 
करून घेतिे असिे पाहहिे. कारि त्याच्या पूवीच्या सवव वाटा त्याने चोखाहळल्या होत्याच. तो सत्यशोधक 
होता. त्याने वदेबाह्य होऊन वदेाचें सवव ईश्वरी प्रामाण्य ि गारिे, म्हििे स्वाथी हवकृती ि गारिी. 
उपहनर्दातीि सववच ज्ञान व नैहतक धमव त्याने अप्रमाि माहनिा नाही. सत्य तेवढे घ्याव ेव असत्य तेवढे टाकाव े
हेच िोकोपयोगी ध्येयधोरि ब द्धाचे होते व त्यानेही स्वतःिा ईश्वरी अवतार शकवा सववप्रमाि हबनचूक व 
हनबाहधत माना, असा हम्याग्रह धरिा नाही. येथेच ब द्धाच्या ब हद्धवादाची मेख आहे. 
 
खरे सत्यशोधक िे असतात ते स्वतःचे ‘सववप्रामाण्य’ हनर्थमत नाहीत, मन ष्ट्याच्या ज्ञानाच्या ब द्धीच्या मयादाचंी 
त्यानंा िािीव असते. उदा. ब द्धाएवढी िोतीरावाचंी िगभर अथात ख्याती नाही. तरी पि त्याचंा मागव 
सत्यसंशोधनाचा होता. सावविहनक सत्यधमव प स्तकाच्या प्रस्तावनेत ते हिहहतात :- ‘स्त्री-प रुर्, हवद्वान व स ज्ञ 
वाचिाराचं्या ध्यानात व्यंगे हदसून येतीि त्याहवर्यी त्यानंी क्षमा करून ग ििेशाचा स्वीकार करावा,’ फ िे िॅरी 
स. शो. समािाचे अगे्रसर ससं्थापक होते, तरी त्यानंी व्यस्क्तप्रामाण्य, हवभहूतप्रामाण्य व त्याचं्याच गं्रथाचें सवव 
प्रामाण्य व स्वतःचे ग रुत्व ब द्धाप्रमािेच िोकावर िादिे नाही. त्याअथी तत्व वतः फ िे हे बौद्ध. 
 
ब हद्धवादी हवचार हा िोकशाही हवचार असतो. ब द्धाने (व फ ल्यानंीही) िोकशाहीिा मयादा घातल्या नाहीत. 
उिट ज्या गोष्टी त्यानंी नाकारल्या त्या िोकशाही हिवतं राहावी म्हिूनच होत्या. नाकारण्याच्या ज्या बाबी 
होत्या शकवा त्यानंी ठरहवल्या त्याच्यातीि उदे्दश-रचनात्मकच होता. प रोहहतशाहीची हपळविकू नाहहशी 
करावयाची िाल्यास ब द्ध व फ िे िोडहवचार िरूर आहे. 
 
धमवस धारिेचा व धमव श द्ध करण्याचा पायंडा ब द्धाने घातिा. स धारिेची एक व्याख्या प ढीिप्रमािे हदिी िाते 
– Go back to the original. डॉ. आंबेडकर यानंी प ढीि हवकृती हवचारात न घेता मूळ व ख द्द ब द्धािा शरि 
गेिे, म्हििे त्याच्या धमािा शरि गेिे. महात्मा फ ल्यानंा एक ग रू केल्याम ळेही त्याचें महत्व व व अभ्यास 
भहूमतीश्रेिीने वाढत आहे. डॉ. आंबेडकराचं्याम ळे दहित साहहत्याचेही हवशरे् िक्ष म. फ िे याचं्याकडे वधेिे 
आहे. त्याचबरोबर बौद्ध स्वीकार केिा नसता, तर दहित साहहत्य हे फक्त वदेना, व्यथा माडंिारे हवग्रही व 



 
अनुक्रमणिका 

हवद्रोही साहहत्य राहहिे असते. ब द्धात हवग्रह-हवद्रोह आहे, त्याचबरोबर स्वीकाराहव ‘नीहतशास्त्र’ व अनेक 
रचनात्मक व हवधायक बाबी आहेत. तत्व वज्ञान आहे, इहतहास आहे. ब द्ध शासनही आहे. प ढीि ब द्ध 
(िागहतक) पहरर्दाही आहेत. एक हवश्वव्यापी हवचार व चळवळ आहे. महात्मा फ ल्यात हवग्रह-हवद्रोह आहे. 
तरी सावविहनक हवश्वमानवी दृष्टी आहे, दहिताचं्यासबंंधी सक्रीय हिव्हाळा आहे. याच न्यायाने व वरीि 
कारिाम ळे म. फ िे यानंा त्यानंी एक ग रू (मागवदशवक) समििे, म्हििे त्याचं्या पश्चा् िािेल्या सत्यशोधक 
ब्राह्मिेतर चळवळीतीि मन ष्ट्यस िभ, काळस िभ हवकृत्या िक्षात न घेता, ख द्द फ िे याचें कायव व संदेश याकडे 
िक्ष हदिे व हवकृत्या स धाराव्यात, म्हिून त्यानंी वरीि चळवळीतीि त्याचं्या हमत्रानंा वळेोवळेी हचहकत्सा 
करून िागे केिे. द दैव हे की, त्यानंा िाग आिी नाही  त्यानंीच सवव संपहविे  
 
महर्ी शशदे स द्धा म्हित असत की, त्यानंा प ढीि हकत्येक तथाकहथत सत्यशोधकापेंक्षा, ख द्द व मूळ म. फ िे 
पसंत पडतात, म्हिून ते त्यानंा डॉ. आंबेडकराचं्या मागवदशवकाप्रमािे मानीत असत. हे मी स्वतः ऐहकिे आहे व 
त्याचं्या सहवासातून अन भहविे आहे. थोर महात्म्याचंा अहधकार हा अहधकारी प रुर् मानतातच. सववसामान्य 
मािसे व असामान्य मािसे ह्यात िगात तफावत आहेच. 
 
आरसा दशवन देतो, म्हििे आरशात दशवन घेता येते. पि आरसा वारंवार स्वच्छ करावा िागतो. डॉ. 
आंबेडकरानंी प नः ब द्ध धमव स्वीकारल्याम ळे ब द्ध दशवनासंबंधी नवी िागृती िािी व ब द्ध व त्याचा धमव याचा 
आध हनक काळी फेरहवचार व आचार चािू िािा; व हवचाराचंी आिोचना-प्रत्यािोचना व आदान-प्रदान वगैरे 
वैचाहरक काये प न्हा चािू िािी. प्रस्त त िेखकािा हा हवर्य हाती घेण्याची पे्ररिा ‘शशदे-आंबेडकर’ 
याचं्यापासून प्राप्त िािी. पि मूळ गं्रथाचे अध्ययन हथटे पडते. काही वाचन व शचतनातून मागव काढावा िागतो. 
सारासार हवचाराचा प ढीि पहरपाक आहे, एक चचा आहे. 
 
बुद्ध दशतनाची रवशेषर्ा 
 
ब द्धाचे ‘दशवन’ म्हििे केवळ प स्तकी-ग्राहंथक आधारच नव्हे; ब द्धािा ज्ञानाचा बोधी वृक्षाखािी ‘अंतयामी’ 
साक्षात्कार िािा. ब द्ध म्हििे ज्ञानी. वदेान यायाचंी परंपरा वचनाधारे व वदेगं्रथाधारे चािे. आिही शहदू 
िोकामंध्ये अशा प्रकारचे पारंपहरक हवचारवतं व वदेाचंा केवळ अहंकार बाळगिारे प ष्ट्कळ होते व आहेत. पि 
ब द्धाचे तेि, त्याची प्रश्नोत्तर पद्धती व य स्क्तवादाने (ब हद्धवादाने) िोकाचें समाधान करण्याचे साम्यव, याम ळे 
िोक त्याचें अन यायी िािे व होतात. तो हितेंहद्रय होता, साध -हवरागी होता, त्याचा त्याग शास्ब्दक नव्हता. 
श द्ध हचत्त, महाप रुर्त्व इत्याहद त्याच्या महानतेम ळे प्रत्यक्ष देखीि ब द्ध धमाचे ‘बी’ रुििे गेिे. त्याच्यानंतर 
त्याच्याएवढा ‘महाब द्ध’ अद्याप िािा नाही. त्याची प्रशस्ती, त्याचा गौरव, त्याचा अभ्यास व शचतन करण्यात 
पाहश्चमात्य पंहडतही धन्यता मानतात, मग आपि भारतीयानंी कृपिपिा का करावा? ब द्धाने भारतभमूी सवव 
िगभर गौरवास्न्वत केिी. त्याने स्वतः प रुर्ाथव करून दाखहविा व ऐहहक-सामाहिक परंत  वैहश्वक धमाची वाट 
दाखहविी. ‘ब द्ध-दशवन’ म्हििे येथे एखाद्या ठराहवक गं्रथाचे दशवन नव्हे. गं्रथ प ढे संस्थापकानंतर तयार 
होतात. 
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वैहदक व वदेान्ती उपहनर्द वाङ्मय रचिारे मंत्रद्रष्टे  र्ी अनेक िािे. म्हिनू वैहदक धमव (व प ढीि शहदू धमव 
देखीि) एक खाबंी नाही, हे खरे. पि िागहतक धमेहतहास पहाता ब द्ध, हिस्त व महंमद याचंी चहरते्र होऊन 
गेिी, म्हििे महान व्यक्ती होऊन गेल्या, त्याचं्या पश्चात त्याचं्या उपदेशाचें संग्रह गं्रथस्वरूपात उपिब्ध िािे. 
पि अन यायाचें िक्ष मूळ संस्थापकाकडेच हखळून राहहिे व धमवगं्रथापेंक्षा संस्थापक पे्ररक महाप रुर्ानंा 
सववसामान्य िोक पूिनीय व वदंनीय मानू िागिे व मानतात, असे हनरक्षरतेच्या पूवीच्या काळात असे 
िास्तीपिे होिे, अटळ िािे. 
 
वास्तहवक मूर्थतपूिेची बीिे वदेात, यज्ञात व वदेपूववकाळातही आढळतात. मरू्थतपूिा हवकास पाविी. न िोकः 
पारमार्थथकः॥ अशी िोकाचंी व्याख्या केिी आहे. पारमार्थथक म्हििे येथे ताहत्व वक होय. ब द्ध हा तत्व वशचतकात 
गििा िातो. परंत  सववसामान्यानंा ‘ज्ञान’ (कोित्याही धमांत) िेपत नाही. म्हिूनच कमवकाडं व भस्क्तकाडं 
प्रत्येक धमान यायात िरुरीचे राहते व आचारः प्रथमो धमवः। हा अन भव तयार होतो. महायान पंथाम ळे मूळ ब द्ध 
धमात खूप फरकही पडिा व भरही पडिी. म ख्यतः हनरीश्वरवादी ब द्ध हा त्याच्या पश्चात प िेचे प्रतीक िािे. 
महावीराचेही असेच िािे. शहद  धमात ही उिीव भासू िागल्यावर राम व कृष्ट्ि याचं्या चहरत्राचें दैवीकरि 
करण्यात आिे; व शहदू धमांतही अस्ग्नपूिा व वदेगं्रथपूिेपेक्षा राम-कृष्ट्ि-हरी वगैरे देवताचंी प ढे फक्त प िाच 
सववसामान्याचं्या आटोक्यात राहहिी आहे व त्याचे भिन-पूिन व प ढे नामस्मरि होत असते. तत्व वज्ञानापेक्षा-
ज्ञानापेक्षा-पार्थथव पूिा सववसामान्य िोकानंा कोठेही आवडते, पाहहिे असते. िैन धमात पाश्ववनाथ व महावीर 
याचंी पूिा उत्कटतेने केिी िाते. ब द्धािाही ज्या नको होत्या त्याच बाबी त्याच्या धमात हशरल्या  मूळ धमव व 
धमाचार (प्रत्यक्ष अन यायाचंा) यामध्ये सवव धमांत व सवव संप्रदायातं तफावत पडिी व पडते, असे िागहतक 
धमेहतहास साक्ष देतो. म्हिनू ब द्ध व त्याचे तत्व वज्ञान एवढ्यावर िास्तीतिास्त िोर द्यावा िागतो. प ढीि बौद्ध 
दशवनही अनेक आहेत. सवांचाच प्रस्त त िेखकाने अभ्यास केिेिा आहे, असे म ळीच नाही. पि ब द्ध व त्याचा 
पहरिाम धमेहतहासाच्या वाटचािीवरूनही सागंता येतो. उदा. ब ध्दाने वदे व इतर ब्राह्मिी धमांच्या गं्रथाचें 
ईश्वरप्रहितत्व व व अबाहधत्व हिडकारिे, म्हिून िोक-िनता त्यािा ब द्ध म्हिून संबोधू िागिी व त्याच्या 
उपदेशािा व ब हद्धवादािा आहि िास्तीपिे त्याच्यानंतरच्या मागािा बौद्ध धमव म्हिून संज्ञा प्राप्त िािी. 
त्याच्या हयातीत ब द्धीने-य स्क्तपूववक त्याने उत्तरे हदिी म्हिून त्यािा हसद्धाथवही हेही द सरे नाव पडिे. 
 
बुद्धाचा परिणाि 
 
ब द्धाची िी मते आहेत त्याचं्यासारखी काही दृष्टी व मते ब द्धपूवव दशवनातूनही आढळतात. व ब द्धोत्तर िो भारतात 
धमवहवकास िािा व होिार आहे, त्यािाही ब द्धहवचार हवा नाही त्या स्वरूपात, तत्व वहनष्ठ पहरवतवनवादी 
दृष्टीतून का होईना स्वीकारावा िागेि. त्याच्या मागे िाता येिार नाही. उदा. स्वामी दयानंद सरस्वती यानंी 
प नः ‘आयव’ हे नाव धमवस धारिेिा योिून अस्ग्नपूिा-होमहवनाचा प रस्कार व प्रचार केिा. यज्ञयागाचंी िागा 
मूतीपूिेने घेतिी होती व आहे. यज्ञािा प रोहहत िागतात, तसेच मूतीपूिा व तत्सम पार्थथव कमवकाडंािा 
ब्राह्मि, ग रव व िंगम यासारखे प रोहहत िागतात, प रोहहत ब्राह्मि व अब्राह्मि होते व हल्लीही आहेत  म्हििे 
प रोहहत संस्था नष्ट न होता, मूतीपूिेने हटकहविीच आहे. होम-अस्ग्नप्राथवनेसाठी आयवसमािातही आयव पंहडत व 
आयव उपाध्याय असू शकतात. आयव समािाची धमवस धारिा ब द्धाएवढी रॅहडकि नसताही, हचपळूिकर-हटळक, 
रामतीथव, हववकेानंद, स्वामी रामकृष्ट्ि परमहंस इत्यादी वदेाहभमान्यानंा आवडिी नाही. ब्राह्मो समािाचे प ढारी 
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केशवचंद्र सेन व महाराष्ट्रातीि रानडे व भाण्डारकर यानंा त्याचं्या ब हद्धवादातून व य स्क्तवादातून आवडिी 
नाही. म्हििे आयव समाि सवव शहदंूनी पत्करिा नाही व पत्कारीत नाहीत, कारि त्यात मूर्थतपूिा नाही. 
होमहवन व अस्ग्नपूिा आहे तरी तो शहदंूनी मोठ्या सखं्येने पत्करिा नाही. ह्यावरून असे हसद्ध होते की, ब द्ध 
(व िैन) याचं्या चळवळीम ळे बंद पडिेिे होमहवन यज्ञ व अस्ग्नतपवि प नः आयव समािािा रूढ व िोकहप्रय 
करता आिे नाही. आयव समािाने अग्नीिा फक्त आयव मंहदरात आहि हववाहादी गहृ्यसंस्कारात स्थान कायम 
राखिे आहे. त्याच्या मते अस्ग्नपूिा ही मूर्थतपूिा आहे, असे नव्हे. धमवहनिवय मंडळ-तत्व वहनष्ठ पहरवतवनवादी 
वैहदक पंहडतानंी सन १९२९ नंतर धमांचा फेरहवचार केिा. हववाहादी गृह्यससं्कारात ‘होम’ कायम ठेविा, पि 
पश चें हवनास प न्हा पाशठबा हदिा नाही. वदेकाळी मूतीपूिेपेक्षा अस्ग्नपूिा िास्ती रूढ होती. हल्ली एखादा 
द सरा यज्ञ पश हत्येसह शकवा शाकाहारी करण्याचा प्रयत्न होतही असतो; प नरुज्जीवन अशक्य आहे. सवांनीच 
ब द्धपूवव काळात िे पश समपवि होई ते बंद केिे, स्वीकारिे नाही. वैहदक सनातन्याचं्या मते पश समपवि वदेय क्त 
व वदेमान्य व वदेािा मंिूर आहे. दयानंद व आयव समािही अहिकडीि वैहदक चळवळ, िाहतभेद व 
अस्पृश्यता मानीत नाही म्हिूनही त्यािा हवरोध होतो व िािा. आयव समाि वैहदक धमव स धारक ठरतो. तरी 
सनातनी वैहदक व आयव समािी वैहदक असा िगडा शहदू धमात चािू िािा व मधून चािू असतो. येथे हा संदभव 
घेण्याचे प्रयोिन हे की-तत्व वहनष्ठ पहरवतवनवादी भहूमकेवरूनही आयव समािािा ब द्धपूवव काळातीि वैहदक 
धमांकडे नेता येिे अशक्य िािे व होईि. िोतीबा व भीमराव आंबेडकर यानंा आयव समाि नापंसत का िािे हे 
त्यानंी कारिासहहत हिहून ठेहविे आहे. िोतीबािा तर आयव व त्याचें कस्ल्पत ब्रह्म याचंा मनस्वी हतटकारा 
होता. ब द्धोत्तर भागवत धमािा व साध संतानंाही ब द्धाच्या मागे िाता आिे नाही व येत नाही. शकंराचायांना 
िाता आिे नाही. उिट ब द्ध हकत्येक बाबतीत स्वीकारावा िागिा व हवरोधकांना गौरवावा िागिा. रािा 
राममोहनरॉय हे आध हनक भारताचे एक प्रम ख व आद्य िनक म्हिून नानाहवध पहंडत व हवद्वान मान्य करतात. 
तरी त्यानंी अस्ग्नपूिा, वैहदक यज्ञयाग, होमहवन व मूर्थतपूिा स्वीकारिी नाही. हनग वि हनराकार ब्रह्मच म ख्य 
मानिे व पूिा-अचा-अपवि व नैवदे्य वगैरे हभक्ष की पूिािाही चाट हदिा; अधवचंद्र हदिा. अरशवद घोर्, गाधंी, 
हटळक, हवनोबा वगैरे गीतेचे हवहवध भाष्ट्यकार अहिकडे िािे, त्यानंाही ब द्धाच्या मागे वरीिप्रमािे िाता आिे 
नाही. वदेप्रामाण्य हिडकारिाऱया ब्राह्मो समािाकडून म्हििे त्याचं्याद्वारे महर्थर् शशदे ब द्ध व त्याचा ‘धमव व संघ’ 
याचें प रस्कते िािे. वाचकाचं्या प ढे म द्दा हा ठेवावयाचा आहे की, कोिािाही ब द्धपूववकािीन अस्ग्नपूिक, 
शहसाप्रधान व सकाम वैहदक कमवकाडंाकडे नेता येत नाही. R. S. S. व शहदू राष्ट्रवाद्याचं्या मनात हा हेतू 
कदाहचत दडिा असावा, पि त्यानंाही मागे िािे अशक्य होईि. ब द्धाचें यश व तत्व व-पराक्रम आहि भारतीय 
धमेहतहासातीि त्याचे ध्र वस्थान वरीि हववचेनावरून ध्यानी आिून द्यावयाचे आहे. बाबासाहेबाचंा ब द्ध धमाचा 
नवा व आध हनक अभ्यास व नवस्वीकार अथात ब द्धाच्या दशवनािा बळकटी आितो व प ढे नेतो. याप ढे ब द्ध व 
त्याच्या प ढीि व चािू िास्ती हवचारात घ्यावा िागतो. हल्ली वैहदक धमवय ग व वदेाचंा काळ नाही. धमाचा प्राि 
हा ‘नीतीधम्म’ आहे, असे ब द्ध व बाबासाहेब सागंतात. समािरचना बदिून अस्पृश्यता संपूिव इहतहासिमा 
करण्याच्या कामी आिवरच्या कोित्याही धमवस धारकािा यश यावयाचे आहे. यासाठी ब द्ध व ब द्धोत्तर काळात 
‘ब द्ध व त्याचे दशवन’ याच्या स पहरिामावरून बाबासाहेबाचं्या ब द्ध धमव स्वीकाराची महती पटते, तशीच ब द्धपूवव 
िी अनेक दशवने भारतात होती, त्याचं्यामध्ये ब द्धाच्या तत्व वाचंा प रस्कार आढळतो. हे शवेटी थोडक्यात 
दाखवावयाचे आहे. वास्तहवक धमव व धम्म ह्या बाबी व हवचार-आचार-िगात वदेपूववकाळी व आयव भारतात 
येण्यापूवी होत्या. धमव व धम्म मन ष्ट्य िातीच्या िन्माएवढा प रातन आहे. धम्म स्वीकार ही दीक्षा आहे, 
समािातंर नव्हे. भारत देशातून देशातंर करिे नव्हे. िन्मभचूी हनष्ठा सोडून हनष्ठातंर करिे नव्हे. ‘सत्य व 
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अशहसा’ हे गाधंींनी दोन शब्दात ‘सवव-धमवसार’ हदिे आहे. हे पूवी ब द्धानेही धमवरहस्य म्हिून व्यक्त केिेिे 
होतेच. काळ, स्थळ व नवी िरुरी यान सार धमांची फेरमाडंिी व आखिी होत असते. शहदूसाठी आयव समािाचे 
संस्थापक दयानंद यानंी वैहदक भहूमका कायम ठेवनू केिेिी आहे. आयव समािाचे अस्पृश्यताहनवारिाचे कायव 
िक्षिीय आहे. उत्तर शहद स्थानात त्याच्या अनेक शाखा आहेत. वारंवार धमवस्थापना करावी िागते. 
बाबासाहेबाचंी गरि स्वतंत्र व वगेळीच होती. हतची पूतवता बाबासाहेबानंी त्याचं्या ‘भीमयानाची’ नवी सूते्र सागंून 
केिेिी आहेच. धमवचक्र हफरते ठेवाव ेिागते. त्याचं्यासारखे असामान्य ब द्ध वळेोवळेी प्राप्त होिे अशक्य आहे. 
व्हावते अशी इच्छा अथात असावी. पि त्याचं्या पश्चात सववसामान्यानंीही यथाशक्ती ‘धमवचक्र’ गहतमान ठेविे, हे 
सवांचे कतृवत्व आहे. ह्यासाठी हा सववसामान्याचंा एक प्रयत्न आहे. ‘आयव (उन्नत) सत्ये’ सागंताना ब द्धाने ‘आयव’ 
शब्द स्वीकारिा होता. त्याच व्यापक अथाने दयानंदानंी स्वीकारिा. 
 
बुद्धदशतनािा इर्ि दशतनाांचे आधाि 
 
भारतीय दशवनात चावाक, िैन, न्याय, वैशहेर्क, साखं्य, योग, मीमासंा, वदेान्त वगैरे िहानमोठी अनेक दशवने 
आहेत. त्याचं्या हववचेनात ब द्धाच्या काही हवचारानंा आधार हमळतात, हे आधार ब द्ध दशवनाची महती 
दाखहवतात. अल्पसा तौिहनक अभ्यास प ढे व नंतर शवेटी माडंिा आहे. 
 
चावाक सवांत िास्ती वास्तववादी (हरॲहिस्टीक) िािा. तो संपूिव िडवादी ठरतो. ब द्धाचा हवज्ञानवादी व 
ब हद्धवादी दृहष्टकोि बऱयाच अंशी चावाकािा व आध हनक िडवाद्यानंा िवळचा आहे. चैतन्य, आत्मा, स्वगव, 
ईश्वराची भक्ती इत्याहद आध्यास्त्मक तत्व व ेव अध्यात्मवाद चावाक नाकारतो. वदे व प रोहहतावर श्रद्धा ठेविे-
मरिोत्तर श्राद्ध हे मूखवपि आहे, असे स्वच्छ सागंतो. प रोहहतानंी त्याचं्या पोटापाण्यासाठी कमवकाडं व वरीि 
सवव बाबी हनमाि केल्या असे चावाकाचे क्राहंतकारक मत आहे. ब द्धाचा माध्यहमक-मध्यम मागव होता, तरी 
चावाकाप्रमािे त्याने वदे, ईश्वर, स्वगव, ब्राह्मि प रोहहत वैगेरसंबंधी बंड केिे. ह्याबाबतीत तरी चावाक व ब द्ध 
याचं्यात सारखेपिा हदसतो. चावाक पूिव पाखंडी समििा िातो. अन मान व एकूि अदृश्य व अतकव वादी, 
आत्मवादी धमव चावाकानेच संपूिव प्रथम नाकारिा. चावाक एकटा व स्वतंत्र िािा. ब द्धाचा मागव हा मध्यम मागव 
होता. तो स विवमध्य साधतो. एकापरी ब द्धाच्या धमांपेक्षा िैन धमावर चावाकाची िास्ती छाया हदसते. 
दृहष्टगोचर वस्तंूनाच िैन िास्ती मानतात. हवश्वासास योग्य म क्तमहाप रुर्ानंा (तीथंकरानंा) िैन प्रमाि 
मानतात. याचप्रमािे बौद्ध गौतमािा मानतात. चोवीस तीथंकराचं्यासबंंधी िास्ती माहहती हदिी िाते, तशी 
मागीि तेवीस ब द्धासबंंधी फारसी माहहती उपिब्ध नसावी. चावाकाप्रमािे भौहतकद्रव्ये (प द्गि) िैन 
मानतात. ब द्ध व िैन दोघेही हनरीश्वरवादी आहेत. प्राचीन मूळचे साखं्य-दशवन देखीि हनरीश्वरवादी आहे. 
याम ळे बौद्धानंा व िैनानंा ह्या अथी िवळचे व आधारभतू ठरते. िैन धमव आत्मा मानतो. कमव मानतो. बौद्ध व 
िैन धमात प ष्ट्कळ साम्ये दाखहविी िातात तरी फरक प ष्ट्कळ आहे. िैन धमव आचरण्यास फार अवघड 
असल्याम ळे, तो फारसा वाढिा नाही व ब द्ध धमाप्रमािे भारताच्या हशवाय इतर बाहेरच्या राष्ट्रात पसरिा 
नाही. पि वैहदक धमािा दोघानंीही टक्कर हदिी. प ष्ट्कळसे साम्य असल्याने अवाचीन िैनानंी वास्तहवक ब द्ध 
धमाचा फार अभ्यास सहान भतूीने केिा पाहहिे. ‘िैन-बौद्ध’ याचंा उल्लेख प ष्ट्कळपिे एकसमयावच्छेदेकरून 
केिा िातो. सत्य, करुिा व अशहसा इत्याहद दोघाचंीही अनेक तत्व व ेसारखी आहेत व ऐहतहाहसक कायात 
समानता आहे. ‘हथअरी ऑफ कमवन्’ हा िैन धमाचा किा आहे. िैनानंी धमांचा सूक्ष्मात सूक्ष्म हवचार केिा असे 
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धमवज्ञ मानतात. चावाक, िैन व बौद्ध धमाचा ब्राह्मिी धमाकडून मनस्वी छळ िािा. िैन व बौद्ध यानंा अन यायी 
हमळािे, तसेच चावाकािा हमळािे नाहीत. िैन व बौद्ध ह्या दोन चळवळी भारतात िाल्या. येथे मूिभतू 
ताहत्व वक साम्ये दाखवावयाची आहेत. ब द्ध धमव समिण्यासाठी इतर सवव भारतीय दशवनाचं्या तौिहनक 
अभ्यासाची हनतातं गरि आहे. असा अभ्यास करूनच बाबासाहेबानंी नंतर ब द्धाचा हनश्चय केिा. ‘मी धमांतर 
करिार ’ असे १९३५ नंतर िाहीर केल्यावर कोि गदारोळ उठत होता. ह्या काळात माझ्या वाचनात ‘केसरी’, 
‘भािा’, ‘ज्ञानोदय’, ‘स बोधपहत्रका’ वगैरे हनयतकाहिके येत होती. ज्ञानोदयाचे संपादक िे. एफ. एडवडवस् 
यानंी ह्या हवर्यावर अनेक स्फ टे इंग्रिीत हिहहिेिी मी वाचत होतो. स्वतंत्रपिे अनेक वर् ेपरमहववेक करून 
शवेटी एकमेव ब द्धाचा मागव स्वीकारिा व प्रचाहरिा. बाबासाहेब कोित्या धमात िािार, ह्यासंबधंी फार 
क त हि होते  हनरहनराळे धमव त्यानंा आमंत्रि करीत होते. प्रत्येकिि आपिाच धमव योग्य समिून 
बाबासाहेबानंा आवाहत बोिाहवत होते. ह्या काळात मी बराच कळता होतो. शीख, म सिमान, हिस्ती बोिाहवत 
होते. फार काय, प्राथवना समाि देखीि त्याचंा धमव योग्य आहे, असे म्हित होते  
 
ब द्धाच्या पश्चात त्याच्या धमाच्या वाटचािीत हनमाि िािेल्या िंिािातून त्यानंी िरूर तेवढाच भाग व 
‘सत्सार’ (Essance of truth) बाहेर काढिे, ब द्धाने वैहदक धमाच्या कमवकाण्डात िोपिेिी नैहतक सत्ये प नः 
प्रकट केिी होतीच. ब द्ध धमव मूळातच हवश्वधमव होता व आहे. या अथाने तो सववथैव दहित व दहितेतरानंाही व 
सवव िगािा उघडा आहे. कारि द ःख हे प्रत्येक हिवािा संभवते व प्रत्येक िीव द ःखातून स टिा पाहहिे. 
बाबासाहेबानंी महायान व हीनयान यातून सत्ये घेतिी व ब द्धाकडे व त्याच्या धम्माकडे िाण्यासाठी नव े
‘भीमयान’ तयार केिे. भीमयानाच्याद्वारे ‘ब द्ध व त्याचा धम्म’ याकडे सहि िाता येते. ही नवी सोय व नव े
वाहन आहे. नवी घटना व माडंिी आहे. 
 
ज्ञानदीप 
 
त्याचं्या अगोदर िोतीबानंी त्याचं्या ग िामहगरी प स्तकात बौद्ध व शाक्यम नी याचं्या कायाचा हनदेश केिा होता. 
ब्राह्मिी मतिबी धमाने त्यावर कशी हहकमत शसध च्याद्वारे मात केिी, हे हनदेहशिे होते. त्यानंतर महर्ी शशदे 
यानंी उदार, सहहष्ट्ि  व तौिहनक आहि समन्वयक ब्राह्मो समािाच्या दृष्टीतून िास्तीतिास्तपिे ब द्ध धमाकडे 
पाहहिे. पािी भारे्चाही त्यानंी मूळातून अभ्यास केिा होता. ब द्धाने बाह्य बाबींचा धमव (Outward Religion) 
नाकारून अंतयामी असिेल्या स्वाविंबी ‘ज्ञानदीपाचा’ आधार घेतिा, ह्याम ळेच स्वाविंबी उदार हवचारवतं 
ब द्धाकडे वळतात. ब द्धाने शब्दप्रामाण्य व गं्रथप्रामाण्य (वदेाचें) सोहडिे नसते, तर त्यािा ‘ब द्ध म्हिण्याचे 
प्रयोिनच नव्हते.’ पि ब द्धाने पूवव-संस्कृती व धमव यातीि चागंिे, उत्कट, भव्य व िोककल्यािास पात्र तेवढे 
सवव संवर्थधिे व प्रचाहरिे. सत्य तेवढे घ्याव े व असत्य तेवढे वगळाव-ेटाळाव,े असा वरीि सवांचाच पहवत्रा 
होता. अस्पृश्योद्धारक शशदे-आंबेडकर याचं्या रािकीय पक्षात, साधनात व माध्यमात फरक प ष्ट्कळ होता, तरी 
परस्पराचें हवचार व कृती दहितोद्धारक के्षत्रात परस्परपूरक होती, पि बाह्य शरीरे दोन होती, तरी हवचाराचं्या 
हपण्डात दोघातं खूपच सोईरसंबंध होता, ऐक्य होते, हेही मी हसद्ध केिे आहे (‘अस्स्मतादशव’ दीपाविी अकं 
१९८० पहा) ब द्ध धमाचे सन १९०३-०४ पासूनचे पूववअभ्यासक व संशोधक म्हिूनही शशदे नवब द्धानंा व एकूि 
दहितानंा समीप आहेत. 
 



 
अनुक्रमणिका 

बुद्ध व त्याचे दशतन 
 
ब द्धी-‘ब द्ध’ म्हििे कोिी एक िात (CASTE) नव्हे. गौतमाची नवी िात हनर्थमिे हा हेतूही म ळीच नव्हता. एका 
वदेाचे चार वदे िािे व त्याचं्या तीन-चार िाती ब्राह्मिात िाल्या. िोतीबानंी वदे याचा अथव ‘भेद’ असा 
हशवािीच्या पोवड्याच्या प्रस्तावनेत केिेिा आढळतो. परंपरा हिारो वर्ांची असल्याने ज्ञानभेद हनमाि होिे 
शक्य िािे. चावाक, न्याय, वैशहेर्क, मीमासंा वगैरे काही ताहत्व वक दशवनाचं्या प्रमािे समािात िाती िाल्या 
नाहीत व ब द्धकाळातही वदेबंदी शूद्राहतशदू्रानंा एवढी प ढीि काळाप्रमािे घट्ट िािी नव्हती. कारि धमव व 
तत्व वज्ञान याचं्या रचनेत सवव विव भाग घेत होते. महावीर व गौतम याचं्या उदाहिावंरून क्षहत्रयाचंा मोठा भाग 
होता. ब द्धाने पूववशास्त्र व उपिब्ध गं्रथ याचंा अथात मागोवा घेतिा असिाच पाहहिे. त्याचा काळ 
तत्व वशचतनाचा होता. त्याच्या तत्व वज्ञानाचे दशवन घेिे व त्याच्यासारखे हकत्येक हवचार-तत्व वभाग इतर 
दशवनातूंनही आढळतात, ते पाहािे हे एक ब द्धाचे दशवन (ताहत्व वक) होऊ शकते. भारतीय सहा दशवनातंीि 
साम्य व वैर्म्य पाहािे व शोधिे हा देखीि ब द्ध धमािा पूरक असा अभ्यास आहे. तत्व वज्ञानात, दशवनातं उद्गम 
व हवकास आहे. स्वतः दशवहनक ब द्धाने मोठा हवकास केिा. पि त्याचे स्वरूप िास्ती हनहश्चत आहे. वैहदक 
दशवनातीि संज्ञचे व पहरभारे्चे अनेक अथव होऊ शकतात. कारि मीमासंा व टीका अनेकहवध होत आल्या, हा 
उपक्रम चािूही असतो. 
 
सववसामान्यानंा पार्थथव दशवन आटोक्यात वाटते. ब द्ध हत्रशरिात पार्थथव अथव नसतो. परंत  िोकात पारमार्थथक 
(ताहत्व वक) व पार्थथव हवचार-आचार करिारे असे दोन प्रकारचे िोक असतात. हहनयानापेक्षा महायानाचंी 
संख्या फार मोठी आहे, याचे कारि हेच होय. पि दोघेही वदेहवरोधक आहेत; चावाकापासूनची वदेहवरोधकाचंी 
परंपरा ब द्ध, िोतीबा फ िे, आंबेडकर याचं्या अखेरपयंत सतत चािू आहे. म्हिून वदेप्रामाण्यवादी तेवढे शहदू 
ही िी हटळकाचंी व्याख्या होती ती गं्रथ प्रामाण्य सोडून बॅ. सावरकरानंा व्यापक असा राष्ट्रीय शहद त्ववाद माडूंन 
हवशाि करावी िागिी. ह्यात गौतमाचा एकाअथी ियच हदसतो. बौद्ध धमाने अगोदरच आहशयाई अनेक राष्ट्र े
व्यापून टाकिी असल्याम ळे म स्स्िम धमाच्या आक्रमक व प्रसरिशीि पाहवत्र्यािा मयादा पडल्या. म स्स्िम 
आक्रमकानंी मात्र शहद स्थानातीि बौद्धाचंा छळ केिा. म स्स्िम धमव व बौद्ध धमव ह्यात साधम्यव फारच कमीतकमी 
सापडते; कारि म स्स्िम एकेश्वरवाद व ईश्वर शरिागती गौतमाच्या हनरीश्वरवादी व इहवादी दृहष्टकोिात 
बसतच नाही. हिस्त्याचंा ‘हरहनटीवाद’ तर म ळीच बसत नाही  मात्र येशूवर ब द्ध व त्याच्या धमाचा फार 
पहरिाम िािा होता व येश चा आहि ब द्ध धमाचा सपंकव  िािा होता, हे बाबासाहेबानंी हिहहिे आहे. 
बाबासाहेबाचंा सवव धमांचा अभ्यास हकती हवस्तृत होता, याची कल्पना त्याचं्या साहहत्यावरून येते. समीक्षा व 
टीका करण्यापूवी समीके्षचा हवर्य बाबासाहेब खोिवर अभ्यासत होते. त्यानंा शाळा-कॉिेिात संस्कृत घेता 
आिे नाही. शशद्यानंा हायस्कूि व कॉिेिमध्ये संस्कृत चागंिे हशकता आिे. त्याम ळे हविायतेत मँचेस्टर 
कॉिेिमध्ये असताना त्यानंा पािी भारे्त चटकन प्रगती करता आिी व बौद्ध धमव अभ्यासण्यास त्यानंा अडचि 
पडिी नाही. कारि पािी व संस्कृत यामध्ये साधम्यव आहेच. बाबासाहेबानंा मूळ संस्कृत गं्रथाच्याऐविी इंग्रिी 
भार्ातंराचं्याद्वारे मागोवा घ्यावा िागिा. तरी काही हवद्वानाशंी त्यानंी चचा केल्या होत्या. 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

बाबासाहेबाांचा (बुद्ध धिाचा) शोध 
 
ही एक मोठी धमव-घटना आहे. Who were the Shudras? हा इंग्रिी गं्रथ हिहहण्याच्या काळात थोडे मागे-
आगे बाबासाहेब व रॅहडकि ह्य महॅनस्ट पक्षाचे प्रवक्ते व प्रचारक आमच्या वाईचे ग रू तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री 
िोशी याचंा एकमेकात सहवास िािा. चचाही िािी. म्हििे बाबासाहेब अहधकारी पंहडताशी हवचारहवहनमय 
देखीि करीत असत. कै. भास्करराव िाधव यानंी देखीि ते रामायिाचा शोध व अभ्यास करीत असताना 
मागे-आगे तकव तीथांच्या सहवासात आिे. पि द दैव (आश्चयव) हे की-भास्करराव व भीमराव दोघेही म ंबई 
कौस्न्सिात एकाच वळेी असताना फारसे एकत्र शकबह ना दोघेही अस्पृश्यता हनवारक असूनही सहहवचाराथव 
एका व्यासपीठावर आिेिे उल्लेख हमळिे अवघड वाटते. भास्करराव िोतीबाचें हशष्ट्य व अजे्ञयवादी असूनही 
महर्ी शशदे याचं्याप्रमािे ब द्धाकडे वळिे नाहीत. मोठे सत्यशोधक प ढारी संस्कृतज्ञ होते. भास्कररावाशी सदरहू 
िेखकाचा पहरचय होता. आंबेडकराचंा व शशद्याचंा िसा एक पक्ष िािा नाही, तसा भास्करराव व आंबेडकर 
याचंाही िािा नाही. राऊंड टेबि कॉन्फरन्समध्ये दोघेही एकाच वळेी हविायतेत होते. हे सगळे म. फ ल्याचें 
हशष्ट्यच, एवढेच नव्हे तर म. फ िे याचें कायव वाढहविारे मोठे प ढारी  रािकारिाम ळे, वैयस्क्तक दृहष्टकोिाच्या 
स्वभावाम ळे हवद्वान मािसे व्हावीत तशी एकसंघ होत नाहीत. आिही हा अन भव येतो. वरीि सवांत तफावत 
आढळते. पि काही साम्य देखीि होते. िाधवराव व आंबेडकर याचें रािकारि प्रायः प्रागहतक होते. शशदे हे 
रािकारिातनेमस्त होते. म्हिून िाधवराव व शशदे याचं्यात फरक. भास्करराव िाधवापेंक्षा हवचार-आचाराने 
‘शशदे-आबंेडकर’ िवळचे ठरतात. 
 
पािी प्रवशे, मंहदर प्रवशे, ब द्ध धमवप्रवशे असे संग्रामशीि पहवते्र डॉ. आंबेडकरात होते. उिटस िट मते व्यक्त 
होत होती. राऊंड टेबि कॉन्फरन्समध्ये बाबासाहेबानंी स्वतंत्र मतदार संघाची मागिी केल्यापासून ते गाधंी-
आंबेडकर करार (तह) होईपयंत, घिाघाती काळ गेिा. गाधंींच्या प्रायोपवशेनाम ळेही िागृती देशात होत 
होती. 
 
सद्गुरु गाडगे िहािाज व डॉ. आांबेडकि 
 
साधारितः खादी कपडे व गाधंी टोपी घािून सत्याग्रही होऊन त रंुगात िािे म्हििे साहहिकच ‘देशभक्त’ 
पदवी िाभे. हा मागव डॉ. आंबेडकराचंा नव्हता. त्याचें ि ने हमत्र िेधे िवळकर व त्याचे अन यायी यानीही 
सत्याग्रहाचा मागव स्वीकारिा होता. शशदे तर अगोदरपासून राष्ट्रीय वृत्तीचे. ते त रंुगात गेल्याम ळे साराच 
ब्राह्मिेतर हवचारप्रवाह िवळिवळ सववच काँगे्रस व गाधंींच्या िेंड्याखािी गेिा. मानी व अस्पृश्यातं राष्ट्रवादी-
गाधंींचे अन यायी आंबेडकरवादी असे भेदही िािे, राष्ट्रीय पते्र आंबेडकरावंर टीका करीत होती. सनातनी िे 
पके्क होते, ते हनढाहविेिे होते  ‘परधमात िावयाचे आहे ना  ख शाि िा ’ असे म्हििारेही हकत्येक होते  पि 
आंबेडकर या सवव बािू न्याहाळत होते, धमांतर कोित्या धमात करावयाचे यासंबधंी सद्ग रु गाडगे महाराि 
याचं्याशीही त्यानंी चचा केिी होती. गाडगे महारािानंी साहंगतिे की-‘म सिमान व हिस्ती धमांहशवाय 
कोित्याही धमात िा.’ गाडगे महाराि पूवी वऱहाडातीि सत्यशोधक चळवळीतही होते. म्हिूनच त्याचें िक्ष 
हशक्षिाकडे होते. सत्यशोधक ििशामंधूनही त्यानंी िागृती केिी होती. म. फ ल्याचं्याकडून त्यानंी पे्ररिा 
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घेतिी होती. धमांतराच्या घोर्िेम ळे सववत्र गदारोळ उठिा होता  शहद ंपकैी बह तेक सवव हवचारवतंानंा 
‘धमांतराचा’ मागव आहि तोडगा मान्य नव्हता. बाबासाहेब एकाकी चाििे होते. 
 
‘सवत धिांर्गतर् धित’ सवत दशतनाांर्गतर् धित 
 
महर्ी शशदे याचं्या हयातीच्या आत म्हििे सन १९४४ पूवी बाबासाहेबाचं्या कायाची वरीि पहरस्स्थती होती, 
कोित्या धमांत िािार? यासंबधंी पत्ता नव्हता  बाबासाहेब शीख होिार  वगैरे काही धमांची नाव े िाहीर 
होतही असत. शशद्याचं्यावर त्याचं्या सावविहनक कायाच्या हनवृत्तीच्या कािहवभागात आंबेडकराचें कायव व 
हवचार प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष पहरिाम करीत होते. वरीि काळात वाईच्या गिपती घाटावर ‘धमांतर का सवव धमव रहस्य 
(सववधमांतगवत धमव)’ ह्या हवर्यावर त्यानंी व्याख्यान हदिे. कारि हा हवर्य गाित होता व बौद्ध धमांसंबधंी 
अंहतम हनश्चयही कमववीर शशदे असताना बाबासाहेबाचंा िािा नव्हता. पि शशदे सववधमी (हवश्वधमी) होते म्हिनू 
सववधमांतगवत धमव हा कोित्या तरी धमात िाण्यापेक्षा चागंिा मागव आहे, हा साहहिक त्याचंा म द्दा होता. मात्र ते 
स्वतः बौद्ध धमांकडे अध्यात्मवादी धमव म्हिूनच पाहात होते. कारि अध्यात्म हे अंतयामी असते आहि 
ब द्धाप्रमािे अंतःस्फ रिािा शशदे श्रेष्ठ स्थान देत. 
 
सवत दशतनाांर्गतर् धित 
 
बाबासाहेबानंी स्वीकारिेिा बौद्ध धमव हा भारतातीि म ख्य सहा दशवनातंगवत आहे व कोित्याही परकीय परदेशी 
धमापासून अहिप्त आहे. मध्याचायव वदेान यायी होते, तरी त्यानंी िैन-बौद्ध दशवनाहद सवव दशवनाचंा 
सववदशवनसंग्रहात समावशे करून माहहती हदिी आहे. ब द्धदशवन हे ‘सम्यक् दशवन’ असल्याम ळे त्यािा अथात 
खण्डन करण्याच्या उदे्दशाने का होईना वदेान कूि सवव प्रहसद्ध आचायांना स्थान द्याव े िागिे. यावरूनही 
बौद्धदशवनाची महती कळते. ब द्धाच्या अगोदर चावाक मत होते, िैन धमव होता. तरी बौद्ध धमव स्वतंत्र काढावा 
िागिा. म्हििे बौद्ध धमव पूववदशवने ब द्धािा मान्य नव्हती व म्हिून नव्या दशवनाची गरि होती. कारि ‘द ःख’ 
दूर िािे नव्हते. म्हिून द ःखाचंी मूळ कारिे ब द्धाने प्रथम हदिी, द ःखची कारिे असू शकतात. कारिाहशवाय 
द ःख असू शकत नाही. ही कारिे दूर केल्यास द ःखहनवारि होऊ शकते. बाबासाहेबाचं्या प ढे अस्पृश्यतेचे-
दहितत्वाचे द ःख खडे होते  द ःखावर इिाि म्हिनू ‘धमांतर’ हे असू शकते. पि पूवी म सिमान व हिस्ती 
धमाचा मागव प ष्ट्कळानंी पत्कहरिा होता. 
 
ब द्ध सवव वस्तू स्वाभाहवकपिे व कारिाकारिाने हनमाि होतात व त्या सवव पहरवतवनशीि आहेत, असे मानी. 
अथात द ःखािा कारि होिारी, हीच तृष्ट्िा द ःखािा कारि असते. अज्ञानािा कारि होते. ज्ञानाची शकवा िी 
तृष्ट्िा द ःखािा कारि होत नाही, ती तृष्ट्िा ब द्धाने त्याज्य माहनिी नाही. त्याज्य तृष्ट्िा दूर करण्यासाठी 
हवधायक अष्टागं मागव त्यानंी साहंगतिा. सववक्षहिक त्याने साहंगतिे असिे, तीर सवव असत्य तो माहनत नव्हता. 
पहरवतवनशीि माहनत होता. ब द्धाच्या धमाचा त्याच्या मागून फार हवकास िािा व वगेवगेळी भर प ष्ट्कळ पडत 
गेिी. हतचा हवचार येथे करिेचा नाही. 
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बुद्धाची िूिभूर् रशकवण 
 
आठ आयव सत्ये उन्नत व उत्कृष्ट आहेत, याचं्या पािनाम ळे हनमवळ ब द्धी व शातंी हमळू शकते. द ःख हवनाश होतो. 
प निवन्म संभवत नाही. ह्या अवस्थेिा ‘हनवाि’ म्हिता येते. ब द्धाने हनवािाची िी स्स्थती साहंगतिी, ती 
मरिोत्तर शकवा तथाकहथत अदृश्य स्वगात प्राप्त होिारी नाही. ‘याच देही। याहच डोळा।’ हमळिारी आहे. 
यादृष्टीने इहवादी आहे. तृष्ट्िा म्हििे अहवद्या होय. ब द्धाची हनवािहवर्यक िािीव मोक्ष हा स्वगात हमळत 
नाही. मोक्षकल्पना व ब द्धाचे हनवाि वगेळेच आहे. ही एक तत्व वज्ञानातीि क्रातंी होय. 
 
न्याय व वैशहेर्क दशवने याचं्यामध्ये ईश्वर व मोक्ष याचं्या िाहिवामध्ये साम्य आहे. तरी या दोहोपासून ब द्ध दशवन 
स्वतंत्र वगेळे आहे. मूळ साख्य दशवन ईश्वराचे अस्स्तत्व माहनत नाही. कहपिकृत साखं्य दशवन संपूिव 
हनरीश्वरवादी होते. पि हनरीश्वरवादी दशवन सपं्रदायातूनही ईश्वरवादाचा प ढे प्राद भाव िािा. मीमांसा-दशवने 
तर वदेवादी व यज्ञवादी होती. वदे, प्रहतकूि दशवने बह तेकपिे ईश्वरवादाच्या हवरुद्ध होती. साखं्य कपीिम नी 
ब द्धाचा ग रु देखीि माहनतात. मीमासंा दशवन भौहतक िगत व त्याची सत्ता माहनते. परंत  स्त्रष्टा, परमात्मा, ईश्वर 
मानीत नाही. वदेान्ताने स्, आत्मन्, ब्रह्यन् अशा ज्ञानाच्या िाहिवा हवकासास नेल्या. वेदान्ताप्रमािे ‘ईश्वर’ 
कल्पना ही माया (हम्या) आहे. वदे प्रथम मौहखक होते, ब द्धाचा उपदेश देखीि प्रारंभी मौहखक होता. वदेापेक्षा 
वदेान्तािा (उपहनर्दानंा) महत्व व िास्ती आहे. ‘सदाचार’ हा ब द्धाच्या हशकवि कीचा गाभा आहे. य द्धहवहीन 
िग त्यािा हव ेआहे. 
 
पांचिहाव्रर्-पांचशीि 
 
(१) अशहसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) अपहरग्रह (५) ब्रह्यचयव ही पंचमहाव्रते ब द्ध, िैन व वदेान्त या दशवनातून 
समानपिे आहेत. बौद्ध धमात या महाव्रतािा पचंशीि म्हितात. हिस्ती धमामध्ये प ढे ह्याच पंचशीिचा ह्या 
नाही त्या भारे्त स्वीकार  केिा आहे. पहंडत िवािहरिाि यानंी ‘पंचशीि’ ही संज्ञा स्वीकारिी होती. िैन 
साध ही पचंशीि पाळण्याचा कठीि प्रयत्न कहरतात. पंचशीि-पंचमहाव्रत हा सवव धमांतगवत धमव व सवां वरीि 
दशवनातंगवत धमव आहे. कोिाही दशवनाने ह्यािा हवरोध केिेिा नाही. बौद्ध धमातीि आयासत्ये, पंचशीि ही 
एकूि हवश्वधमाची रहस्ये आहेत. उपहनर्दाचे (वदेान्ताचे) सारही आहेत. 
 
बौद्ध धमाच्या काळात म्हििे ब द्ध काळात िग्, परिोक, पाप, प ण्य, प निवन्म,मोक्ष व इतर तत्सम हवर्यावर 
घोर तकव हवतकव  चाििे होते. ब द्धपूवव भारतात देखीि परस्परहवरोधी दशवन हनष्ट्पन्न िािी, याचे कारिही वरीि 
सवव तत्व वज्ञानपर हवर्यावर भारतात हवचार हवकास चािू होता. तत्व वज्ञान य गाच ह्यािा म्हटिे पाहहिे. एवढे 
मोठे य ग प नः आिेिे हदसत नाही. अनेक सम्राटाचंी राज्ये आिी व गेिी. त्याचे शासन चािूच असते. तो 
अखेरपयंत मागवदशवन करिार. त्याच्यावर हवचार करिे हे एक आनंद हमळहवण्याचे साधनच होय. हीनयान व 
महायान याचंा हमळून ‘बौद्ध धमव’ प ढे तयार िािा. दोन्ही परस्पराविंबी आहेत. 
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बुद्ध व आांबेडकि 
 
डॉ. बाबासाहेबानंी बौद्ध धमाचा स्वीकार केिा व दहितानंा करावयास िाहविा हे िक्षात घेतिे पाहहिे. 
हवस्मरि होऊ नये म्हिनूही स्मरि कराव ेिागते. बाबासाहेबाचं्या अध्ययनाची व्याप्ती त्याचें समग्र वाङ्मय 
साक्ष देते. आध हनक अथाने बौद्ध (व िैन) हे समािस धारक होते म्हिण्यापेक्षा तत्व वज्ञान व धमवस धारक होते. 
भारतात धमांचा व तत्व वज्ञानाचंा संबधं िवळचा व मूितः असतो, म्हिून धमव स धारावाही िागतो. ब द्धाच्या 
काळात व नंतरही विवव्यवस्था व अस्पृश्यताही होती. विवक्रम बदिून क्षहत्रयाचंा पहहिा क्रमाकं त्याने रूढ 
करण्याचा प्रयत्न केिा. शूद्राहतशूद्रानंा ब द्ध संघात व धमात प्रत्यक्ष घेण्याची त्यानेच स रुवात केिी. एवढीही 
स रुवात द सऱयानंी व िैनानंी केिी नव्हती व आिही िैनाचें िक्ष दहित प्रश्नाकडे, अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाकडे 
आहे, असे म्हिता येत नाही. बाबासाहेबानंी त िनेने उपिब्ध उत्कृष्ट अशी वाट बौद्ध धमाचीच एकमेव वाटिी. 
ह्याचीही म्हििे त्यानंी शवेटी केिेल्या पसंत धमाचीही कारिे पाहहिी पाहहिे. त्याचंा असा दावा नव्हता की, 
बौद्ध धमव सववथैव हनदोर् आहे. पि त्यानंी ब द्ध व त्याच्या धम्माकडेच िास्ती पाहहिे व आपि सवांनीही तसेच 
पाहहल्याहशवाय गती नाही. बाबासाहेबानंी भारतीय दहिताचं्या उद्धाराथव िेवढे पाहहिे तेवढे घेतिे, चीन-
ब्रह्मदेश वगैरे बौद्ध धमीय देशातीि बौद्ध धमाची अवनतावस्थाही त्यानंी दाखहविी आहे. बाबासाहेब बौद्ध धमव 
हचहकत्सक-मीमासंक-समीक्षकही होते. बौद्ध धमाचे स धारकही होते. 
 
अहिकडे अनेक माक्सववादी हववकेवतं वैहदक धमव-शहदू धमव व बौद्ध धमव याचंी समीक्षा करीत आहेत. पूवी ब्राह्मि 
पंहडतानंी बौद्ध धमावर सतत हल्ले केिे होते. पि माक्सववादी अभ्यासकामं ळे प ष्ट्कळ खऱया व कठोर बाबी प ढे 
येत आहेत. याम ळे ब्राह्मिी धमाचे हपतळही उघडे पडत आहे. बाबासाहेबानंी बौद्ध धमाचे दशवन ख द्द ब द्ध 
गौतमाच्या िीवनातून, संदेशातून व कायातून पाहहिे व माक्सववादातीि नैहतक हथटेपि म्हििे अशहसेचा 
अभाव दशवहविा. िेथे अशहसेचा अभाव माहनिा िातो तेथे िोकशाही िोपते. बाबासाहेबानंी बौद्ध धमाहशवाय 
द सरा कोिता धमव हनवडावयाचा होता? त्या प्रश्नािा अन्य उत्तर नाही. 
 
ब द्धाचा एवढा मोठा प्रभाव का पडिा? व िोक बौद्ध का िािे? धमव व तत्व वज्ञानशचतक व शोधक थोडेच 
असतात. त्याकाळी तरी बौद्ध धमव प्रसार पावत असताना दळिवळि व साक्षरता कमीच होती. सववसामान्य 
िोकानंी ब द्धाचे तेि, ओि व कीती पाहून ऐकूनही बौद्ध धमव स्वीकारिा. ब द्धाच्या मरिोत्तर देखीि त्याची 
कीर्थतप्रभा हशल्लक राहहिी व त्याच्या धमाच्या पहरर्दा भरून ब द्धकायव व संदेश वाढिा. 
 
धमवगं्रथापेक्षा प्रत्यक्ष धमवसंस्थापक महात्म्याचंा प्रभाव त्याचं्या हयातीत व नंतरही राहातो व वाढतोही. डॉ. 
आंबेडकर याचं्याही बाबतीत वरीिप्रमािे स्स्थती आपल्याकडे िािी. त्याचें गं्रथ सववसामान्यानंी वाचिे होते, 
ऐहकिे होते व सवांनीच त्यानंा पाहहिे होते असे नव्हे, पि त्याचं्या महतीचा पहरिाम त्याचं्या समक्ष व आि 
अपरोक्षही हदसू शकतो. धमवसंस्थापकाचं्या मागाहून धमवगं्रथाचंी हनर्थमती िरुरीन सार होते. पि ब द्ध, येश,ू 
िरत्र ष्ट वगैरे थोरानंा-असामान्यानंा प्रत्यक्ष िोक अन सरतात. वदंनीय व पूिनीय प्रत्यक्ष व्यवहारात समितात, 
याचे कारि हवद्वतिड प ष्ट्कळपिे अवघड असिाऱया धमवगं्रथापेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञानाचा साक्षात्कार िािेिे थोर थोर 
महात्मेच व त्याचें चहरत्र िोकावंर प्रभाव पाडते. असे शाक्यशसह बौद्ध गौतम याचे उदाहरि िगाच्या 
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धमेहतहासात उमटून हदसत आहे. ख द्द ब द्धाम ळे वैहदक व वदेान्ती धमव प ष्ट्कळपिे पािटिा. हाही ब द्धाचा उदे्दश 
होता. 
 
धितक्ाांर्ी व बुद्ध 
 
ब द्धािा दशावतारात स्थान हदिे व ते सवव शहद ंना आि मान्य आहे याचे कारि ब द्धाचे असामान्यत्वच होय. 
त्यािा हवष्ट्िूचा अवतार मानतात, तसेच त्याचे एक नाव ‘हिन’ (हितेंहद्रय) देखीि आहे. ब द्धानंतर शहदू व बौद्ध 
धमात एवढी मोठी सरभेसळ िािी व एकमेकाचंा एकमेकावंर एवढा मोठा पहरिाम िािा की-दोन्ही धमांचे 
हभन्नत्वच भारतात िोप पाविे. तसेच िैन व शहदू याचं्यातही आदान-प्रदान िािे. उदा. िैनाचं्या पाहवत्र्याच्या 
कल्पनेतून शहदंूची स्पशृ्यास्पृश्यतेची चाि िैनातही रुििी. बौद्धाचा मानीव अस्पृश्यासंबधंी िेवढा उदार 
दृहष्टकोि होता व आहे तेवढा हिन धर्थमयात नव्हता व नाही. ‘भारतीय अस्पशृ्यतेच्या प्रश्नावर’ संशोधन करीत 
असताना त्याचं्या या गं्रथात कमववीर शशदे यानंी िैन धमािाही अस्पृश्यतेचे सगंोपन करण्याच्या कामात 
िबाबदार धरीिे आहे. आिही चीन, िपान, ब्रह्मदेश, िंका वगैरे देशातं भारताएवढा अस्पृश्यतेचा व 
दहिताचंा प्रश्न तीव्र नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी बौद्ध धमवच का पत्कहरिा ह्याबाबतची कारिे त्यानी 
साहंगतिी आहेत व इतरानंाही ती संशोधून पाहाता येतीि. भारतात पहरवतवनवादी व परंपरावादी याचं्यातीि 
िगडा उपहनर्दापासून तो आितागायत चािू आहे. वैहदक व अवैहदक असा संघर्व होता व आहे. शहदू धमात 
अनेक तत्व वज्ञान पंथोपंथ िािे. त्यािाही कारिे होती. बह तेक पंथ प रोहहतशाहीच्या वचवस्वाम ळे व परमाथव 
के्षत्रात होिाऱया क चंबिेम ळेही हनघािे व वाढिे. सनातनी व पहरवतवनवादी हा वाद वदेाएवढा ि ना आहे. 
वदेप्रमाि मानिाऱया शकंराचायव, रामान िाचायव, शनबाकव  व मध्याचायव याचं्यात तत्व वज्ञानात्मक पंथभेद िािे. 
तत्पूवी एका वदेाचे चार वदे िािे व प ढीि हवचारवतं  र्ींना वदेांतीि पार्थथव पूिेचे स्वरूप मान्य न 
िाल्याम ळे उपहनर्दे (वदेान्त) हनमाि िािी. ब द्धपूववच उपहनर्दानी शहसाप्रधान सकाम यज्ञयागाहद 
कमवकाडंाहवरुद्ध बंड केिे होते. समतेचा प रस्कार वदेान्ताने केिा होता. हा व चावाक व साखं्य 
हनरीश्वरवाद्याचं्या हवचाराचंा पाया भारतात ब द्धािा होता; कोित्याही क्रातंीिा पूववपाया व पाश्ववभमूी थोडीफार 
असतेच. क्राहंत आभाळातून एकदम पडत नाही  बौद्ध-िैनानंी प्रत्यक्ष समािरचना (आध हनक अथाने) 
बदिण्याचा प्रयत्न केिा, असे म्हिता येत नाही. त्याचं्या काळात आर्थथक प्रश्न फारच अत्यल्प होते. तत्व वज्ञान 
म्हििे िीव, िग् व िगदीश्वर याचंा संबधं सागंिे व शोधिे होय, पि िैन-बौद्धानी िीवाची व िगताचा 
हवचार वाढहविा पि िगदीश्वर नाशाहबत केिा. ही क्राहंत होती. प्रािीमात्राचंी िीवहवर्यक समता साहंगतिी, 
म्हििे अशहसा हा तत्व वज्ञानाचा पाया केिा. 
 
िैनात श्वेताबंर व हपताबंर असे दोन पंथ िािे, बौद्धात हीनयान व महायान असे दोन पंथ िािे. तरी दोघानंीही 
महावीर व ब द्ध यानंा अन क्रमे प ढे प्रमाि मानिे. शहदू धमव ह्याआथी एकेश्वरी (एक संस्थापकीय) नसल्याम ळे 
िरी त्याचे तत्व वज्ञान वृद्धी पाविे तरी समाि व त्याचा धमव ह्या दृष्टीने तो हवघहटत, हवहभन्न व हवभाहित राहहिा. 
बौद्ध धमव सवव िगात पसरिा ही प्रसरि शक्ती शहदू धमात पूवीही म्हििे ब द्धपूवव व ब द्धोत्तर काळातही दृष्टीस 
पडिी नाही. ख द्द िोकमान्य हटळकानंी त्याचंा आवडता ब्राह्मि धमव (वैहदक धमव) गौतमाने स धारून िगभर 
पसरहविा, ह्याबद्दि ब द्धाचा हटळकानंी गौरवही ख ल्या मनाने केिेिा आढळतो. ह्याप्रमािे कोिाही तत्व वज्ञान 
शचतकािा ब द्धाकडे पाठ कहरता येत नाही. मग तो तत्व वशचतक ब द्धाचा पक्षपाती असो वा हवरोधी असो  ब द्ध व 
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त्याचा धमव या हवर्यावर तटस्थ संशोधक डॉ. रा. गो. भांडारकर हे महाराष्ट्रात महत्व वाचे पंहडत ठरतात. परंत  
डॉ. भाडंारकर एकेश्वरी भक्त िािे. 
 
रववाद-पिाङ्िुखर्ा 
 
ब द्ध प्रत्यक्ष व समक्ष ज्ञानािा वहरष्ठत्व देई व िे ब हद्धगम्य व ब द्धीच्या पहिकडचे असते, ते नाकारीत असे. ब द्धी 
म्हििे मानवी ब द्धी होय. ब द्धािा खािीि प्रश्न हवचारिे िात. (१) आत्मा व शरीर एकच का दोन-हभन्न. (२) 
आत्मा अमर आहे काय? ससंार सान्त का अनंत? हनत्य का अहनत्य? असिे प्रश्न हवचारिे िात असताना तो 
मौन धारि करी व ह्यासारख्या अतक्यव, अनाकिनीय प्रश्नानंा तो उत्तर देतच नसे. पूवीच्या दशवनानंी वरीि 
अनाकिनीय व ब द्धाच्या व मानवी ज्ञानाच्या कके्षबाहेरचे हवर्य व प्रश्न चर्थचण्यात वळे दवहडिा; व त्यानंा 
शवेटी हनहश्चत उत्तर हमळािे नाही, म्हिूनही परस्पर हवरोधात त्यानंी वळे घािहविा. द ःखाकडून स खाकडे 
कसे िावयाचे, ह्याचा मागव फक्त दाखहविे, हे ब द्धाचे वहरष्ठ कायव व हेतू होता. द ःखाची कारिे शरीरातच 
असताना बाहेरच्या अगम्य बाबीहवर्यी का्याकूट करिे मूखवपिाचे आहे, हे त्याचे धोरि होते. आपल्यािा 
देखीि ज्या प्रश्नाचें उत्तर देता येिे अशक्य आहे व ज्यावर एकापेक्षा अनेक मते पडतात, त्यावर मौन धरण्याचा 
सराव कहरता येिे शक्य आहे. ह्याम ळे हवतण्डवादहववाद नाहीसे कहरता येतात. वादहववाद टाळता येतात. 
रोिचे िीवन स कर होते. मतै्री व परस्पर सहकायात अडथळा येत नाही. मेल्यानंतर प नः िन्म हमळतो काय? 
तथागतािा ख द्द प निवन्म आहे शकवा नाही? वगैरेसारख्या मतभेद होिाऱया प्रश्नािा ‘अव्याकताहन’ म्हितात. 
फक्त द ःख नाहीशी करू शकिारी िी आयव चार सत्ये साहंगतिी आहेत, त्याचं्याशीच त्याच्या हवचाराचंा व 
उपदेशाचा िास्तीतिास्त सबंध तो कटाक्षाने राखे. द ःखाची कारिे नाहीशी केल्यावर, आपोआपच स ख प्राप्त 
होते. स खाचे तो अस्स्तत्वच माहनत नव्हता, असे म ळीच नव्हे. स खावस्था प्राप्त होण्यासाठीच द ःखाची कारिे 
त्यानंी साहंगतिी व ती दूर केल्यावर द ःख राहातच नाही. चावाक सोडून बाकीची दशवने ब द्धाच्या चार आयव 
सत्यावर हववके कहरताना आढळतात. ब द्धािा कोिीच चावाक समित नाही. द ःख-हनरोधािाच हनवाि ब द्ध 
समितो. पारिौहकक मोक्ष व मरिोत्तर काल्पहनक स्वगीय मोक्ष ह्यापेक्षा ‘हनवािावस्था’ संपूिव ऐहहक व 
इहवादी-ह्या िोकातीिच आहे. ही क्रातंी होय. अष्टागंमागव म्हििेच ब द्धाचा प्रहतत्यसमत्पादवाद होय. ब द्धाच्या 
उपदेशाचा व धम्माचा हा साराशं होय. ह्या िगात मािूस द ःखहनवृत्त कसा होईि, हा ब द्धाप ढे ऐहहक-इहवादी-
व प्रत्यक्ष प्रश्न होता. ह्या िगापासून-समािापासून-िोकापासून हनवृत्त होण्याचा ब द्धाचा मागव नव्हता. त्यािा 
हनष्ट्कारि हनवृत्तीवादी म्हटिे िाते. िगाचा प्रत्यक्ष उद्धार व्हावा, मािूस हा उन्नत होऊन त्याच्यातीि संभाव्य 
पाशवी ग ि नाहीसे व्हावते, ही तर िग् ग रु ब द्धाची हशकविूक होती व आहे. स्वतः गौतम ज्ञानी िाल्यावर व 
ब द्ध िाल्यावर आळशी-हनष्ट्क्रीय-संन्यासी होऊन स्वस्थ राहहिा असे नव्हे, िगाचा त्यािा प्राप्त िािेल्या 
ज्ञानान सार उद्धार करण्याचे कायव त्याने आमरि चािहविे. ब द्धाचा संदेश-द ःख हवरोधाचा-वतवनात आििे 
अथात सोपे नाही. अवघड आहे. दशवनादशवनातीि साम्य व भेद िाििे, हे देखीि येथे सोपे नाही. एक प्रयत्न 
आहे. उदा. ब द्धाने धमव संस्थापना केिी. चावाकदशवन धमव संस्थापना करू शकत नाही. 
 
चावाक हनवाि व मोक्ष माहनत नाही, असे त्याच्या उपिब्ध हशकवि कीवरून समिते. मृत्यिूाच चावाक मोक्ष 
समितो. ब द्ध देहामध्ये हनवािपद प्राप्ती करून घेिे शक्य माहनतो. दोघेही वैहदक हक्रयाकमव माहनत नाहीत. 
अष्टागंमागव व आयव सत्ये याचं्याद्वारे द ःख हनवारि केिे असता हनवािपद म्हििे स ख-समाधान शातंी हमळू 
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शकते, असे ब द्ध सागंतो. भारतीय सवव दशवनाचंा तौिहनक अभ्यास केल्याम ळे बौद्ध धमाचे ज्ञान वाढू शकते. 
(सहा) र्ड्दशवनाच्या द्वारे हवहवध तत्व वज्ञानाचे ज्ञान होऊ शकते. ब द्ध दशवन व वाङ्मय हवप ि व िगातीि अनेक 
भार्ामंधून आहे. टीकाकाराचंी देखीि अनेक मते आहेत. ब द्ध िािा नसता तर आद्य शकंराचायांचेही प्रयोिन 
नसते. ब द्धाचे दशवन हे सम्यक दशवन आहे. ह्यािा िोकायत दशवन म्हितात. हे नैराश्यवादी आहे, असे म्हटिे 
िाते, ते खरे नाही. ब द्ध दशवनाने एक नैहतक व्यवस्था प्रस्थाहपत केिी. िे ब द्धािा मानतात, शरि िातात 
त्यानंी स्वीकृत हसद्धातंावर नेहमी शचतन केिे पाहहिे. आत्मसंयमाने अहनष्ट वासनानंा हवरोध केिा पाहहिे. योग 
दशवनामध्ये यम व हनयम साहंगतिे आहेत. (१) शहसा करू नये. (२) खोटे बोिू नये. (३) चोरी करू नये. (४) 
काम वासनेच्या आधीन िाऊ नये. (५) िोभ धरू नये. हे पाच यम आहेत. अशहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयव-
अपहरग्रह हे सवव यम-हनयम ब द्ध दशवनामध्ये देखीि म ख्य आहेत. मन ष्ट्य हा सदाचारी कसा होईि? याचा मागव 
दाखहविा आहे. समािातीि मािसे ही चागंिी मािसे करण्याच्या कायात धमवच उपयोगी पडतो. सरकारािा 
हे अशक्य असते. मतै्री, करुिा व म हदता (प्रसन्नता) ब द्धाने महत्व वाची गििी आहे. हनवाि साधनाम ळे 
द ःखहवनाश होतो तशी शातंी व आनंद आहि समाधानही प्राप्त होते. मन ष्ट्यिन्म द िवभ संपत्ती आहे. त्याच्या मते 
द ःखाचा हवनाश म्हििे स खाचंा हनरहतशय िाभ होय. शरीर व आय ष्ट्य तो महत्व वाचे माहनतो. 
 
‘रकच्छो िनुस्स परटिाभो’ बुद्ध 
 
‘द िवभो मान र्ो देहो देहहना ंक्षिभगं रः॥’ भागवत धमवदेखीि ब द्धाप्रमािेच मन ष्ट्यिन्माची अशी योग्यता सागंतो, 
क्षहिकत्व सागंण्याचा उदे्दश मन ष्ट्यािा त्याचे अहनत्यत्व समिाव ेव संसार पार्थथव सषृ्टी शाश्वत नाही हे उमिाव.े 
मन ष्ट्यािा िागे करण्याचा हा मागव आहे. मन ष्ट्य मृत्यूिा हवसरून िगात वागतो  व ससंार प्रपंच हनत्य समितो  
मन ष्ट्यािा नीहतधम्म प्रवृत्त करिे, हे दीघाय र्ी ब द्धाचे ध्येय होते. ब द्धाचा व महावीराचा काळ िवळिवळ 
सारखाच होता. भारतीय दशवनातून नैहतक अशा वरीि पाच हनयमासंबंधी परस्परात एकवाक्यता आहे व ज्यात 
एकवाक्यता आहे, तो सवव भारतीय धमेहतहासाचा कें द्रीय गाभा ठरतो. िगभर ह्या नैहतक धमािा कोित्याच 
दशवनाचंा हवरोध नाही. सृष्ट पदाथव हवनाशी आहेत, म्हििे पहरवतवनशीि आहेत. हा ‘अहनत्यवाद’ सवव दशवनात 
आढळतो. ‘बी’ िहमनीत पेरिे की त्याचे िाड होते, पि बी नाहीशी होते, प नः िाडातून फळाचं्याद्वारे हबया 
तयार होतात. प नः िाडे हनमाि होतात. वतवमानावर भहवष्ट्यकाळ आधारिा िातो. प नः भहवष्ट्यकाळ वतवमान 
होतो. ह्या प्रकारे िन्म, मृत्यू व प निवन्म याचा पहरवतवनशीि प्रवाह चािू राहातो. 
 
ब द्धाच्या उपदेशातून प ढे त्याच्या हवचारप्रवाहात चार संप्रदाय म्हििे हवशरे् मते हनघािी. (१) शून्यवाद, (२) 
हवज्ञानवाद (यािा योगाचार देखीि म्हितात) (३) सौत्राहंतक मत, (४) वैभाहर्क मत, ही मते व संप्रदाय 
हनघािे म्हििे ब द्धाच्या मतावर प ढे स्वतंत्र िास्ती हवचार काळान सार हवकास िािा. ह्याम ळेही ब द्ध वाङ्मय 
समृद्ध िािे. द सऱयाही भारतीय दशवनातून अनेक संप्रदाय हनघािे. फक्त बौद्ध धमातच हीनयान व महायान 
असे दोन प्रवाह िािे, एवढेच नव्हे तर तर वदे-वदेान्तातही अनेक मते व मतभेद शकंराचायांच्या नंतरही िािे. 
शहदू धमव स धारण्यासाठी एकेश्वरवादावर अहधहष्ठत असे ब्राह्मो समाि, प्राथवनासमाि, आयवसमाि अहिकडच्या 
काळात इंग्रिी राज्य असताना हनघािे. ह्यात प ष्ट्कळ साम्ये आहेत, तरी तफावती देखीि आहेत. तत्व वज्ञाने 
हवकासक्षम असतात. ती म ळात उपिब्ध होती. उत्तर शहद स्थानात आयवसमाि आिही कायवकारी हदसतो. तरी 
त्यामध्ये शाकाहारी व मासंाहारी असे भेद आहेत. ख द्द हदल्लीत दोनशचे्यावर ‘आयवसमाि’ आहेत. धमव 
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तत्व वज्ञानाच्या वाढत्या हवचारानंतर मतभेद होऊन फ टिा नाही, असा एकही धमव नाही, एकही दशवन नाही की, 
ज्यावर मतभेद होत नाही शकवा होिार नाही. मीमासंा दशवनातही पूवव मीमासंा व उत्तर मीमासंा असे प्रकार 
िािे. मीमासंा शास्त्रानंी वदेाचें प ढे स्वतःचे प्रामाण्य वाढहविे व ईश्वरापेक्षा वदेानंा थोर ठरहविे. याम ळे 
कमवकाण्ड मिबूत िािे. कमवकाण्ड मिबूत व िोकहप्रय िाल्याने प रोहहत वगव तयार िािा, हटकिा व 
वाढिा  
 
नाक्स्र्कौ वेदकनदकुः 
 
चावाक-बौद्ध-िैन वदेशनदक म्हटिे िातात. पि त्याचं्यातही साम्यापेक्षा भेदाचें आहधक्य िाल्याने ते वगेवगेळे 
िािे. न्याय व वैशहेर्क दशवनानंी हवज्ञानाचा हवचार केिा होता. तथाहप ईश्वर व मोक्ष याचं्यासंबधंी त्याचं्यात 
साम्य आहे आहि ही दशवने वेदान कूि असल्याम ळे बौद्ध दशवनापासून अथात सपूंिव हवभक्त ठरिी गेिी. योग 
दशवनाच्या पहहल्या काळात ईश्वरहवर्यक कल्पना नव्हती. हनरीश्वरवाद असा प्राचीनही आहे. ब द्ध-दशवन िसे 
स्वतंत्र आहे, तसे ते सवव दशवनातंगवतही आहे. भारतीय दशवनाचं्या प्राचीन काळात त्यांचे स्वरूप िडवादी व 
हवज्ञानवादी होते. पि प ढे हवज्ञानवाद मागे पडिा, अध्यात्मवाद वाढिा. 
 
आद्य शांकिाचायांचा रनिीश्विवाद 
 
शून्यािा अस्स्तत्व आहे. ब द्धाचा शून्यवाद म्हििे (Nothingness) नव्हे. शकंराचायांच्या पहरभारे्त ‘शून्य’ हे 
ब्रह्माकार आहे. ब्रह्म हनर्थवकार, हनराकार व हनग वि आहे. शकंराचायांच्या हनग विवादात व ब द्धाच्या 
शून्यवादातीि साम्य प ष्ट्कळानंी साहंगतिे आहे. नेहत-नेहत  म्हिून शकंराचायव ज्यािा म्हितात, त्यासंबधंी 
कोितेच उत्तर ब द्ध देत नाही व तटस्थपिे मौन राखतो. फरक एवढा आहे की, ब द्ध अनात्मवादी व हवज्ञानवादी 
आहे. गहितशास्त्रात शून्याचे मूल्य व कायव साहंगतिे आहे. शून्य म्हििे ‘असत्य’ नव्हे. वदेातंात ब्रह्मािाच 
आत्मा म्हटिे आहे, म्हिून ह्याअथी ब द्ध ब्रह्म माहनत नाही. शून्य म्हििे ‘माया’ नव्हे. द सऱया अथाने शकंराचायव 
ब्रह्मािा सग ि (ईश्वर) मानतात व ब्रह्म व परब्रह्म असा फरक सागंतात व ऐक्यही सागंतात. असा समन्वय 
ब द्धात नाही. पूिेश्वरवाद- (Theism) थीईिम् हवर्यी पहश्चमेत िेम्स मॉर्थटनो व आपल्याकडे राममोहन यानंी 
आद्य शकंराचायांचा मायावाद अमान्य करून, सग ि व उपासनीय हनराकार परब्रह्म ईश्वराचा प रस्कार केिा 
आहे. पि ब द्ध व आंबेडकर ह्या दृष्टीनेही ब्रह्मवादी नाहीत. शकंराचायव ब द्धािा समीप होतात त्यापेक्षा हततकेच 
िास्ती दूर िातात. ‘प्रच्छन्न-ब द्ध’ म्हििे पूिवतः ब द्ध नव्हे  
 
शकंराचायव व ब द्ध दोघेही संन्यास आश्रमािा महत्व व देतात. ‘आत्म हदपो भव।’ हा ब द्धाचा संदेश होता. 
स्वाविंबनाने ज्याने त्याने आपिा उद्धार करून घ्यावा. महायान पंथाने उदारपिे िोकाचं्या कक्षात येिारा धमव 
स्वीकारिा; व िपान, कोरीया, चीन वगैरे देशात सावविहनक िोककल्यािाथव ब द्ध धमाचा प्रसार केिा. तेथीि 
स्थाहनक धमव आपल्या पोटात पचहविे.ब द्धाच्या वळेी त्याच्या संदेशानंतर िी धमाची िहान नदी होती हतिा 
अनेक प्रवाह येऊन हमळािे, व गढ ळताही येत गेिी. तरी ‘बोधीसत्व’ हाच आदशव राहहिा. हनवािप्राप्ती 
संसारात राहूनही होऊ शकते. हा हवचार नागािूवन काळात पत्करिा. शकंराचायांनंतर भागत धमानेही संन्यास 
मागव असाच अनावश्यक ठरहविा. सवव मन ष्ट्ये ‘एकात्माच’ आहेत, असे महायान पंथ सागंू िागिा. ‘नागािूवन’ 
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नामक ब्राह्मि पंहडत महायान पंथाचा म ख्य प्रवतवक समििा िातो॥ न संसारस्य हनवािा् हकञ्यदस्स्त 
हवशरे्िम्॥ ही नागाि वनाची उक्ती आहे. ब द्धािा ‘पारमार्थथक सत्य’ मानून त्यािा प ढे अवतार समिण्यात आिे 
व ब द्धािा महायानानी ‘अहभताभ ब द्ध’ म्हिून संबोधण्यात आिे, ब द्धही उपास्य िािा. मात्र ह्या उपासनेचा अथव 
त्याच्या ठायी िे ग ि, दया, करुिा, िोकसेवा वगैरे ग ि होते, त्याचंी उपासना करिे, असा मूिभतू अथव आहे. 
महायान पंथ ब द्धाची ग िोपासना प्रधान मानतो. ब द्ध आदशव िािा. सववसामान्यानंा धमव हवा असतो. पारमार्थथक 
ब द्धाची सत्ये सववसाधारि िोकानंा िेपिी नाहीत. ह्याचा फायदा ब द्ध हवरोधकानंी घेतिा. बाहेरचे म स्स्िम 
आक्रमि ब द्धान यायाना फार भारी पडिे. हशवाय कोितीही हभक्ष कशाही पहतत िािी म्हििे क ं पिही शते 
खाते. प्रच्छन्न शकंराचायांनी ब द्ध धमव सदृष्ट्य (तत्सम) वदेातंाची माडंिी करून नंतर मूळचे वैहदक मत 
प न रुज्जीहवत केिे. ही एक य क्ती होती. महायान पंथ व र्् (६) दशवने आद्य शकंराचायांच्या पूवीची होती. फार 
काय नागाि वनानंतर शकंराचायव िािे. 
 
उपसांहाि 
 
महायान (मोठी गाडी) पंथ हनघाल्यावर मूळ ब द्ध धमािा हीनयान (छोटी गाडी-वहान) अशा संज्ञा प्राप्त 
िाल्या. ब द्धाच्या उपदेशात क्षहिकवाद व शनू्यवाद होता. त्याचे तत्व वज्ञान प ढे एकपरी हवकहसतही िािे व कमी 
अहधक प्रमािात त्याच्या मागे महायान पंथ त्याच्यापासून दूर गेिा. हनवृत्ती व वैराग्य ह्या प्रवृत्तींना बह तेक 
धमवशास्त्रानंी िास्ती महत्व व व मान हदिा होता. िैना ऐवढी आत्मपीडा ब द्धाने साहंगतिी नाही. तंत्र, हठ, वगैरे 
िी साधने होती, त्याचंा प रस्कार त्याने प नः केिा नाही. वास्तहवक ब द्धाचे चहरत्र, चाहरत्र्य व कायव व कीती 
ह्यावरूनही पहरिामतः त्याचे दशवन होते. केवळ िगभर असिाऱया व उत्खननात सापडिाऱया प तळ्यावरूनच 
त्याचे दशवन होते, असे नव्हे. सवव सामान्यानंा हनग वित्व (शनू्यत्व) िेपत नाही, म्हिून प्रहतमा अस्स्तत्वात येतात. 
आद्य शकंराचायांनी देखीि परा-पूिा व अपरा पूिा असे दोन प्रकार साहंगतिे आहेत. ब द्ध उपासनेसाठी हशष्ट्य 
िमा करी, म्हििे एकमेकाशिेारी आसन घािून हवचारहवहनमय करी, असा अथव व त्याचा प्रघात होता. 
ब द्धाच्या मूती िाल्याम ळे शहदू धमात मूतीपूिा आिी व वाढिी, असे हकत्येक हवद्वान हिहहतात पि मूतीपूिा 
आहदवासी, व प ढीि वैहदक आयात व द्राहवडातही होती. वदेापेक्षाही ती ि नी असावी. येशू व महमदी धमात ह्या 
नाही त्या प्रकारची प्रतीकपूिा आहेच. न िोकः पारमार्थथकः। तत्व वज्ञानी धमव ससं्थापक व सववसामान्य प ढीि 
अन यायी ह्यामध्ये प्रत्येक धमांत तफावत पडते. ब द्ध व बाबासाहेब याना मूतीची व स्वतःची पूिा आवडत 
नव्हती; नागपूर येथे साम दाहयक धमांतर करताना त्यानंी िे बावीस हनयम िाहीर केिे, त्यावरून हे उघड 
आहे. प ढेही ब द्ध धमातीि ‘उत्कृष्ट हदव्य व भव्य’ तेवढेच त्यानंी िगाप ढे ठेहविे. व ब द्धाचे ‘सम्यक दशवन’ प नः 
सवांना उपिब्ध केिे. 
 
सम्यक् दशवनसम्पन्नः कमवहमनव हनबद्धयते। 
दशवनेन हवहीनस्त  ससंारं प्रहतपद्यते॥ 

-मन संहहता ६/७४ 
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‘दशवन’–ज्ञान ज्यािा म्हिता येते असे भारतीय सहा दशवनात ब द्ध दशवन महत्व वाचे आहे. कारि बाकीच्या पाचं 
दशवनापेक्षा ब द्ध दशवनािा िगात प ढे असंख्य अन यायी हमळािे व आहेत. ख द्द वदेािा (चारी) सम्यक् दशवनात 
स्थान नाही. कारि वदेातंािा (उपहनर्दानंा) दशवन म्हटिे गेिे. वदे आहि वदेातं ह्यात अंतर खूप आहे  
 
Six Systems of Philosophy 
 
सहा दशवनानंा ‘र्ड्दशवने’ असे म्हितात. याचें ज्ञान म्हििे भारतीय दशवनातीि तत्व वज्ञानाचे ज्ञान होय. 
मकॅ्सम ल्लरच्या गं्रथात त्याने म्हटिे आहे की, दशवने हभन्नहभन्न असिी तरी एखादा द सरा महत्व वाचा हवचार 
द सऱयाही दशवनातून आढळतो. सहा दशवने परस्पराविंबी देखीि आहेत; वगेवगेळी बािू माडंतात. या दृष्टीने 
ब द्धाचे हवचार इतरही दशवनात आढळतात. असा समन्वय सांगता येतो. शकंराचायांच्या मायावादाचे अहिकडे 
नव ेसमथवन करण्यात येते. उदा. ब्रह्म हितके पूिव व शाश्वत सत्य आहे, त्याशी त िना करताना ‘माया’ ही 
शाश्वत नाही; त िनेने अशाश्वत आहे. ब द्ध अदृश्य सत्ता माहनत नाही. ब्रह्म माहनत नाही. स्वभाव (ग ि) हे 
कारि मानतो. कारिा् कायवभावः। स्वभावान सार सृष्टीचक्र हफरते. िडािा-हवज्ञानािा देखीि स्वभाव 
असतो. स्वभाव हे कारि व कायव आहे. एवढा सवव हवचार केल्यावर बाबासाहेबाचं्या धमांतरािा धमांतर कसे 
म्हिाव?े हा प्रश्न पडतो. धमव प्रवशे, धमवग्रहि, धमवस्वीकार व अधमाचा त्याग असेच म्हिाव ेिागते. ब द्धापासून 
ब द्धाचे धमवप्रशासन चािू िािे. ज्यानंा प्रत्यक्ष व्यावहाहरकपिे ब द्ध व्हावयाचे नव्हते, त्यानाही ब द्ध व्हाव ेिागिे. 
म्हििे प ढे कोिािाच ब द्ध वगळता येत नाही. आद्य शकंराचायांनाही भारतािा व वैहदक धमािा ब द्ध धमाच्या 
मागीि काळात (पश यज्ञ काळात) मागे िोटता आिे नाही व ब द्धाएवढीही समता-समानता व परमाथा 
(धमवमागांत) समता प्रत्यक्ष स्थापन कहरता आिी नाही; उिटी हवर्मता वाढू िागिी. आद्य शकंराचायव 
धमवक्रातंीकारक नव्हते. ब द्धामध्ये अवाचीन साम्यवादी माक्सव याचा हवचार हमळतो हततका शकंराचायांत हमळत 
नाही. ब द्धामध्ये माक्सव पाहहिा पाहहिे. माक्सवमध्ये ब द्ध पाहून चाििार नाही. शकंराचायव सववच िडवाद हा 
हम्यावाद म्हितात; व हवज्ञानािा अहवद्या मानतात. ब द्ध हवज्ञान मानतो व अनाकिनीय अतक्यव अशा ब्रह्माची 
सत्ता माहनत नाही. ब द्ध ब्रह्मवादी नव्हे. ब द्धाची हवचारधारा व प्रवाह अिग-वगेळा होता म्हिनू तो ब द्धानंतर 
महायानाच्याहीद्वारे वाहात राहहिा नाही. 
 
नागाजूतन व शांकिाचायत 
 
नागािूवनाचे माध्यहमक-मत व शकंराचायव वदेातं यामध्ये िास्ती साम्य दाखहविे िाते. नागािूवन व ब द्ध 
पारमार्थथक सत्याचे म्हििे शून्याचे नकारात्मक विवन कहरतात. शकंराचायव देखीि ब्रह्माचे विवन 
नकारात्मकपिे शून्य विवनासारखेच कहरतात. ब द्धािा तथागतत्व (हनवाि) प्राप्त िाल्यानंतर त्याची गती 
कशी िािी, असे हवचारल्यावर त्याने मौनच पाळिे. नागािूवन व शकंराचायव याचं्यात अहधक साम्य वाटते. तरी 
नागािूवनाने, ब द्धतत्व वाशी तत्व वहनष्ठ राहून धमवपहरवतवन केिे. ब द्धाचे प्रशासन (सत्ता) मानिे. वैहदकाचंी शकवा 
त्याचं्या मायावादी अदै्वती ब्रह्माची अहंतम सत्ता माहनिी नाही. राम, कृष्ट्ि, शकंर वगैरेना ज्याअथी शकंराचायव 
देखीि ईश्वर (सग ि) मानतात; त्याअथी महायानी नागािूवन माध्यहमक-मतवादी म ळीच माहनत नाहीत. साम्ये 
हदसिी तरी तत्व वभतू फरक राहहिाच, व िर तत्व वात्मक सववच साम्य असते, तर महायान पंथ शकंराचायांच्या 
धमात हविीन िािा असता. नागािूवनाचे ध्येय हवहिनीकरिाचे नव्हते; समन्वयाचे देखीि नव्हते. दोन्ही टोके 
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सोडून माध्यहमक मत-दृष्टी सववसाधारि सवव देशातीि िोकासंाठी नागािूवनाने प्रस्थाहपत केिी. नागािूवन 
ब द्धाचा उत्तराहधकारी िसा ठरतो, तसे शकंराचायव म ळीच ठरत नाहीत. नागािूवनाचा काळ आद्य 
शकंराचायांच्या पूवीचा. मागीि तत्व वज्ञानाचा पहरिाम प ढीि तत्व ववते्व यावर होऊ शकतो. 
 
बाबासाहेबाांचे धिांर्ि म्हणजे काय? 
 
श्र ती-स्मृती-प रािोक्त असा वैहदक-शहदू धमव तयार िािा. ही परंपरा वदेान कूि ठरते. ही परंपरा टाकून, 
श्र ती-स्मतृी-प रािोक्त याचें प्रामाण्य सोडून, वदे प्रहतकूि व स्वतंत्र िो ब द्ध धमव तो बाबासाहेबानंी स्वीकारिा, 
त्याअथी बाबासाहेबाचें धमांतर साथव आहे व त्याचा अथव िाििा पाहहिे. िे नव्याने ब द्ध िािे, त्यानंी तर 
अहधकाहधक िाििा पाहहिे. कारि पूववरूढी व िोकाचार सोडिे तरी ते सावविहनकपिे िोकमान्य 
असल्याम ळे घरीदारी प न्हा सववशस्क्तमान होतात. धमवचक्र हफरते ठेवाव ेिागते. डॉ. आंबेडकरापूंवी महर्ी शशदे 
यानी एकाअथी हे चक्र हफरते ठेहविे होते. 
 
ज्यानंा प्रत्यक्ष ब द्धधर्थमयात दाखि व्हावयाचे नाही, पि ब द्ध धमव तत्व वतः पटतो-आवडतो, त्यानंी ब द्धाच्या 
नैहतक संदेशाप्रमािे वागण्याचा प्रयत्न करिे ही देखीि इष्ट प्रवृत्ती स्वागताहव व हहतावह सवांच्याच आहे. 
स्पृश्यात व पूवास्पृश्यात ब द्धपे्रम वाढल्यास अस्पशृ्यता नष्ट होण्याचा दरवािा ख िा होऊ शकेि. द रावा 
वाढिार नाही. दहितामंधीि ज्या समािानंी दहित असूनही ब द्ध धमव स्वीकारिा नाही त्यानंीही ब द्ध व त्याचें 
दशवन आत्मसात कराव.े िे. म. फ ल्यानंा मानतात त्यानंीही सत्यशोधक हवचाराना ब द्धाचा हवचार िोडावा. 
 
नागाजूतन व बुद्ध 
 
वरीि उदे्दशाने प्रस्त त अवघड हवर्य येथे हाताळिा आहे व प ढीि शवेट करीत आहे. नागािूवनाच्या वळेी 
गृहस्थाश्रमामध्ये राहूनही ब द्ध धमवसाधना करता येते, असा हवचार प ढे त्याचं्याही तफे प ढे आिा. भागवत धमाने 
देखीि गृहस्थाश्रमाचे महत्व व ह्याप ढे उत्तरोत्तर मानिे. (१) संवहृत्त सत्य (Empirical) (२) पारमार्थथक सत्य 
अशी दोन सत्ये (प्रकार) नागाि वनाने ब द्धाच्या दृष्टीशी हनभवर राहून साहंगतिी. दोन्ही प्रकारे हनवाि प्राप्ती होऊ 
शकते, असा हदिासा त्याने हदिा व हनवािदेखीि अविवनीय त्याने ठरहविे. ज्याने हनवािपद हमळहविे तोही 
तथागत अविवनीय मानिा. हनवाि म्हििे ‘अन भहूत’ असाही अथव नागाि वनाने िोडिा. नागाि वन वस्त -िग् 
असत्य मानतो. नागाि वनाचे हवचार व आद्य शकंराचायव याचंी वदेातसंबधंी मते एक आहेत असेही हकत्येकानंी 
त्याचें मत माडंिे आहे. ह्यावरून प ढे िािेिे आद्य शकंराचायव प्रच्छन्न नागाि वनदेखीि ठरतात. 

 
िे सतये समुपावितय बिुानाां धममिेशना। 
लोकसांिृवत्त-सतयां िं, सतयांिं परमाथमतः॥ 
येSन योनम वििानस्न्त मेिां परम-तावत्त्िकम्। 
ते किाSचप न िानस्न्त गांभीरां बुिशासनम्॥ 
-माध्यहमक शास्त्र, अध्याय २४, काहरका ८-६ 
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ब द्धाचे दशवन समिण्यासाठी नागाि वनाचाही अभ्यास िरूर िागतो. ‘अस्स्मतादशव’ (हदपाविी अंक १९७९) 
मध्ये ‘ब द्ध व शकंराचायव’ ह्यावर अभ्यास माडंिा होता, त्याच्याही प ढचे शचतन ह्या िेखात नम्रपिे वाचकानंा 
सादर केिे. 
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१८. 

दणलत चळवळ : काल, आज आणि उद्या 

गौतमािा अस्पशृ्यता-हनवारिाचा सहक्रय प्रवतवक मानतात, तरी अस्पृश्यता ही धार्थमक-सामाहिक रूढी कायम 
राहहिीच व नंतर वाढिी देखीि. म सिमान आल्यावर धमांतर केल्याम ळे अस्पशृ्यता िाऊ शकते व गावातीि 
स्पृश्यामंध्येदेखीि व्यवसाय-धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त होऊ शकते, अशा तऱहेचा अन भव आल्याम ळे प ष्ट्कळ 
दहितानी व हनराहश्रतानी म स्स्िम धमव स्वीकारिा. कोित्याच प्रकारची धमांतरे आिवर िािी नसती तर 
दहिताचंी भारतात फार मोठी संख्या आिही असती  शहदूम स्स्िम प्रश्नापेक्षा दहिताचंा प्रश्न तत्पूवीपासून 
चाित आिा आहे. ि नाट, िहटि व हचवट अशी ही समस्या आहे. 
 
साध संतानंी सववसामान्य प्राकृत िनाचंी परमाथांची भकू भागहविी. साध सतं व हस्त्रयामंधीि संत याचंी नाव े
दहितामंधीि म िाम िींना ठेविी िात होती व अद्यापही साध संताचंा प्रभाव भारतभर हदसतो. आध्यास्त्मक 
समतेचे फार मोठे िािेिे हे प्रयत्न नसते, तर अस्पृश्यतेचे द ष्ट्पहरिाम फार तीव्र स्वरूपात िािे असते. डॉ. 
आंबेडकर यानंी संत कबीरािा एक ग रू मानिे, यामध्येही व्यापक अथव सापडतो. 
 
धमवप्रसाराच्या हेतूने पहहल्या हमशनऱयानी अस्पृश्य मानिेल्या िोकाचं्याकडे प्रथम िक्ष हदिे. दहितामंधीि 
पहहिे कायवकतेदेखीि हमशनऱयाचं्या शाळेतून बह तेकपिे हशकिे. फार काय, िोहतबा फ िे व त्याचं्या हकत्येक 
हमत्राचें हशक्षि हमशनऱयाचं्या शाळेतच िािे; असे हदसून येते. पि िोहतबा फ िे यानंी स्त्रीशदू्राहतशूद्राचं्या 
पहहल्या शाळा प ढे स्वाविंबनाने काढल्या. प ण्यातीि पहहल्या हपढीतीि स हशहक्षतानंी व स धारकानंी त्यानंा 
अहधकाहधक साह्य केिे. ही बाब नंतरची. हमशनरी व हिस्त्यानंी केिेल्या मराठी वाङ्मयसेवचेे मूल्यमापन 
करण्यात आिे आहे. पि त्यानंी, धमवप्रसाराच्या हेतूने का होईना, मागास व अहतमागास िोकामंध्ये केिेल्या 
हशक्षिप्रसाराचे पहहिे महत्व वदेखीि नगण्य नाही. त्याचप्रमािे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष त्यानंी समािस धारिेिादेखीि 
मदत केिी होती. आपल्याकडे बाबा पद्मनिी व इतर काही व्यक्ती तसेच ज्ञानोदयाचे संपादक यानंी 
सामाहिक स धारिाचं्या बािूने हिहहिेिे ज्ञानोदयाच्या मागीि अंकातूंन आढळते. रेव्ह. परे हमचेि, हमसेस 
हमचेि व फारा मडम वगैरे तत्कािीन हमशनऱयाचें हशक्षिकायव स्फूर्थतप्रद ठरिे. अथात ह्या सवांच्या 
धमवप्रसाराच्या हेतूची तरफदारी करावयाची नाही. िोहतबा फ िे यानंी नंतर िह िी मागं व रािबाऊ मागं याचं्या 
साह्याने अहतशदू्रानंा हशक्षि देिारी पहहिी शाळा काढिी. हे दोघे-हतथे पहहिे दहिता कायवकते समिाव े
िागतात. महाराष्ट्रातीि दहित चळवळीचा आध हनक उगम हा मानावा िागतो; व हा काळ सन १८५२-१८५३ 
च्या स माराचा होता. अहतशदू्राचंी द ःखे अडचिी व उहिवा िोहतबाचं्या प स्तकातूंन पोटहतडकीने व्यक्त िाल्या 
व त्याचं्या शाळेतीि दहित हवद्याथी म क्ताबाई हहचा उपिब्ध हनबधंही दहित वाङ्मयाची स रुवात िािावी 
िागते. ह्या सवव पहहल्या मराठीतीि अस्पशृ्याचं्या कैहफयती होत. 
 
प ढे सन १८६७ नंतर केशवचंद्र सेन याचें म ंबई येथीि व्याख्यान ऐकून न्या. मू. रानडे व त्याचें हमत्र यानंी 
अस्पृश्योद्धारक कायाकडे हवधायकपिे िक्ष हदिे. िोकहहतवादींचेही हतकडे िक्ष गेल्याचे उल्लखे हमळतात; 
पि प्रत्यक्ष कृतीच्या दृष्टीने हहरिन िोकाशंी िोहतबाचंा िवळचा सबंंध आिेिा हदसतो. 
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सन १८९२ च्या स मारास हब्रहटशानंी महार ह्या शूर समािास सैन्यात प्रवशे देण्याचे बंद केिे. (वास्तहवक 
मराठ्याहवरुद्ध िढाया देण्याच्या कामी हब्रहटशाना महार सैहनकानंी मोिाची मदत केिी होती.) तेव्हा 
सेवाहनवृत्त सैहनक गोपाळराव विंगकर हे महार समािातीि पहहिे प ढारी िािे. विंगकरानंी िोहतबा फ िे 
याचं्यापासून स्फूती घेतिी होती. विंगकरानंी हवटाळहवध्वसं नामक हनयतकाहिकही काढिे होते. महारानंा 
सैन्यात भरती करण्याचे नाकारल्याम ळे त्याचं्यात पहहिी िागृती िािी. 
 
दहितासाठी चळवळ करण्याची स रुवात स्पृश्य स धारकानी केिी, पि ह्याच स मारास दहितामंधीि हकत्येक 
स्वाविंबी कायवकते व प ढारी प ढे येऊ िागिे; व दहिताचें स्वोद्धाराथव स्वतंत्र व स्वाविंबी प्रयत्नही चािू 
िािे. नागपूर-हवदभाकडीि हकसान फागू बंदसोडे ह्या दहित प ढाऱयाने बरीच हािचाि व चळवळ केिी. 
त्यानंी ‘सन्मागवबोधक हनराहश्रत समाि’ सन १९०१ सािी स्थापन केिा. कै. ग. अ. गवई (उमरावती), 
श्रीपतराव थोरात, हशवराम िानबा काबंळे वगैरेंची नावहेी नमूद करावी िागतात. डॉ. आंबेडकरपूवव अस्पशृ्य 
चळवळीिा असे अस्स्तत्व होते. सत्यशोधक प्रवाहातीि ‘दीनबधूं’ व प्राथवनासमािाचे म खपत्र ‘स बोधपहत्रका’ 
यासंारख्या हनयतकाहिकाचंा दहिताचं्या चळवळीिा पाशठबा होता. अस्पृश्यतेचा प्रश्न अहखि भारतीय 
असल्याने प्रत्येक प्रातंातीि दहितहवर्यक चळवळीिा इहतहास आहे. पि महाराष्ट्राचा इहतहास आपिास 
िास्त िवळचा म्हिून ज्ञात आहे. प्रा. कै. बापूसाहेब माटे, बॅ. सावरकर, शाहूमहाराि, सयािीराव 
गायकवाड, महर्ी शशदे, भाऊराव पाटीि वगैरे दहितोद्धारक महाराष्ट्रात िािे. बगंाल्यात ब्राह्मो समािात 
शहशपाद बानिी व आयव समािापकैी स्वामी श्रद्धानंद, िािा िज्जपतराय वगैरे िािे. स हशहक्षत स्पृश्य 
समािाचा दृहष्टकोि बदिण्यात या सवांची कामहगरी हनदानपक्षी कारिीभतू िािी, हे मान्य होण्यास प्रत्यवाय 
नसावा. डॉ. आंबेडकर याचंीही अपेक्षा सविांची ि नी मनोवृत्ती पािटावी अशी होती. िन्मिात उच्च-नीचपिा 
िो समििा िात होता तो हल्ली शहरी हवभागात तरी प ष्ट्कळ प्रमािात कमी िािा आहे. दहित चळवळीचा 
मागोवा घेताना (१) आंबेडकरपूवव काळ, (१) आबंेडकर कािीन काळ, (३) आंबडेकर याचं्या नंतरचा काळ, 
असे कािखंड समिता येतात. 
 
स्पृश्य समािापैकी ग्रामीि हवभागातीि िोकाचें व्हाव ेइतके प्रत्यक्ष पहरवतवन िािेिे नाही, असे स्वच्छ हदसते. 
दहितातीि हवचारवतंानंी सववसामान्य ग्रामीि दहित समािाचा हवचार केिा, तर त्यानंाही रूढीचे प्राबल्य 
अहधकच ठरते, असा व्यावहाहरक अन भव आल्याहशवाय राहत नाही. सववसामान्याचंा कि परंपरेप्रमािे व 
रूढीप्रमािे चािण्याचा असतो. चागंल्या नव्या परंपरा हनमाि होण्याकडे फारच थोड्याचंा कि असतो. 
रूढीप्रमािे म्हििे गतान गहतकपिे चाििे त िनेने सोपे असते; हवरोध सहन करूनही दहिताचें िीवन 
स धारण्याचा प्रयत्न काही थोड्या समािस धारकानंी गेल्या शतकात केिा. अस्पृश्यता हनवारि-दहिताचंा 
उद्धार-हा प्रश्न हाती घेतिेल्या आता श-ेदीडश े वर्ांपयंत काळ िोटत आिा आहे  ह्याप ढे कोिती हदशा 
असावी? 
 
परिवर्तनवाद रवरुद्ध अपरिवर्तनवाद 
 
समािप्रबोधनाच्या गतइहतहासाचे परीक्षि केल्यास, त्या काळात िो िगडा होता तो पहरवतवनवादी हवरुद्ध 
अपहरवतवनवादी असा होता; व हा संघर्व फक्त शहदूमध्येच चािू होता. भारतामधीि म सिमान व हिस्ती 
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घटकामंध्ये पहरवतवनवादी चळवळींनी मूळ धरिे नाही व अद्यापही फारसा मागमूस नाही  पहरवतवनवाद हा 
कोठेही धमवस धारिेसाठी हवा असतो. कारि परंपरावादी व रूढीवादी सागंत असत की, धमव व धमवगं्रथ 
अपहरवतवनीय आहेत. ईश्वरकृत आहेत; म्हिून मािसाच्या ब द्धीने त्यात फरक संभवत नाही. ज्या अवतारी 
प रुर्ानंी धमव व धमवगं्रथ केिे ते अवतार साक्षा् ईश्वर-परमात्मा होते. म्हिनू िाती, विव, अस्पृश्यता वगरेै 
परंपरागत-धमव व त्यान सारची समािरचना ईश्वरी आहे. नैसर्थगक आहे. पहरवतवनािा शास्त्राधार नाही, असा 
िास्तीत िास्त संख्येने असिेल्या सनातन्याचंा दृढ दावा होता. म्हिून त्या काळातीि धमवस धारकानंा व 
समािस धारकानंा पहरवतवनािा अन कूि असे शास्त्राधार व पूववसंस्कृत गं्रथातंीि वचने दाखवावी िागत. उदा. 
ईश्वरचंद्र हवद्यासागर यानंी प नर्थववाहानंा अन कूि वचने दाखहविी. हा वाद स धारक-पंहडत व सनातनी-पंहडत 
याचं्या दरम्यान चािे. आपल्या महाराष्ट्रात रानडे-भाडंारकर वगैरेसारखे स धारक पंहडत समािस धारिानंा 
शास्त्राधार दाखहवत व नवधमवपहरवतवनवाद हा धमवबाह्य नाही असे प्रहतपादीत. कोिताही (म्हििे क ठल्याही 
धमाचा) गं्रथ साक्षा् ईश्वरप्रहित शकवा सवांशी प्रमाि नाही, हे देखीि धमवस धारिावादाचे साहहिकच नव ेसूत्र 
िािे. ह्याम ळे मयाहदत व प रोगामी अथाने का होईना, आध हनक ब हद्धवादाची वाट मोकळी िािी. हे एक यश 
होय; पि हहच्या आड हनदान शहदंूचा धमव व धमवशासे्त्र येत नाहीत. म्हििे सनातन्याचंी तक्रार नाही. इतर धमात 
एवढी मोठी नवधमविागृती िािी नाही म्हिून म सिमान व हिस्तीधमव हे शहदूधमाप्रमािे हततक्या मोठ्या 
प्रमािात क ट ंबहनयोिनािा पाशठबा देताना हदसत नाहीत. धमवपहरवतवनािा यश यावयाचे राहहिे आहे ते 
भारतीय हिस्ती व भारतीय म सिमान धमामध्येच होय. समािप्रबोधन शहदूप रते िास्त मयाहदत राहहिे; व 
शहदूत पूवी िास्तीत िास्त सनातनी (अपहरवतवनवादी) होते. ते म्हित असत की, त्रयस्थ इंग्रिाने सामाहिक-
धार्थमक स धारिाबंाबत कायदे करून आमच्या धमात हात घािू नये. आता तर इंग्रि गेिा. म्हिून हा प्रश्न 
संपिा  धमवस धारिेिा शास्त्राधार आहे शकवा नाही, असा वाद उभय पक्षातीि मडंळी खेळत असताना, ह्या 
वादात न पडता व ह्यात वळे न दवडता, ज्या थोड्या समािस धारकानंी प्रत्यक्ष कृतीिा हात घातिा; त्यापकैी 
महर्ी अण्िासाहेब शशदे महत्व वाचे ठरतात. पाहंडत्य असूनही केवळ वादासाठी वाद करण्यात त्यानंी म ळीच 
भरू्ि माहनिे नाही. त्याचं्या पूवीचे कृहतवतं स धारक िोहतराव फ िे ह्यानंा पाहंडत्याचा तर िाभच नव्हता  फ िे 
प्राकृत होते. 
 
शशदे यानंी त्याचं्या काळातीि सामाहिक स धारकाचंा ब हद्धवादी पक्ष बडोदे येथीि सन १९३५ सािातीि 
साहहत्य पहरर्देच्या अहधवशेनातीि भार्िात उल्लहेखिा होता. ‘तत्कािीन स हशहक्षत पाढंरपेशाचें प ढारी 
मंडळींनी धमांचा व श्रदे्धचा भाग वगळून श द्ध सामाहिक चािीरीती स धारण्याची वाङ्मयीन चळवळ चािहविी’ 
अशा फारच थोड्या ब हद्धवादी अजे्ञयवादी समािस धारकानंा सामाहिक स धारिानंा धमववचनाचे आधार आहेत 
शकवा नाहीत ह्यासंबधंीची काळिी अथात नव्हती. 
 
िोहतबा फ िे याचें प्रयत्न प्राकृत भारे्तून व व्यावहाहरक भहूमकेवरून चािू िािे. शूद्राहतशूद्र अशा 
तळागाळातीि िनतेिा कोित्या स धारिा उत्कटतेने पाहहिेत; ह्यासंबधंीचा त्यानंी िास्त सहक्रय हवचार 
केिा. िोहतराव ख शािचेंडू थरातीि नव्हते. त्यानंी धमव व तत्व वज्ञान ह्यापेक्षा सामाहिक, धार्थमक स धारिावंर 
िास्त भर हदिा. प ढे अहतशूद्रासंाठी खास हवचार व कृती डॉ. आंबेडकर यानंी केिी. आंबेडकर हे बौद्ध 
िाल्याम ळे नंतर फ ल्यापं्रमािे अजे्ञयवादी स धारकातं मोडत नाहीत. तरी बह तेक समािस धारक हे मूिभतूपिे 
धमवस धारक िािे. आगरकराचंा  अजे्ञयवादी स धारकवगव अत्यल्प होता व अद्याप तो वाढत आहे असे म्हिता 
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येत नाही.ब द्ध हा अजे्ञयवादी होता. तरी तो धमववादीच ठरतो. डॉ.आंबेडकरानंी िोहतबाना एक ग रू म्हिनू 
म्हटिे तरी आंबेडकराचंी सववस धारिा (दहितोद्वार) शवेटी ब द्धधमाहधहष्ठत िािी, म्हिून धमववादी िािी. 
होऊन गेिेल्या समािप्रबोधकामंधीि समािस धारिेकडे पाहण्याचे िे वगेवगेळे दृहष्टकोि िािे, त्याचें स्वरूप 
वरीिप्रमािे माडंता येते. महर्ी शशदे हे राममोहन रानडे याचं्या जे्ञयवादी धमवस धारक प्रवृत्तीचे व प्रवाहातीि 
िािे. शशदे तत्व वतः आध्यास्त्मक स धारिावादी ठरतात. म. फ िे िास्तीत िास्त ‘सेक्य िर’ ठरतात. कारि 
त्यानंी उपासनापंथ काढिा नाही. 
 
अस्पृश्यर्ा : एक सािारजक सजीव व्यथा 
 
थोर थोर प रुर्ाचं्या चहरत्रात व कायात देशाचा सामाहिक इहतहास सामावतो. फ िे-शशदे-आंबेडकर याचं्या 
िीवन-चहरत्रात व हवशरे्तः हवचारात दहित चळवळीचा व महाराष्ट्राच्या सामाहिक प्रगतीचा इहतहास 
सामाविा आहे. यािा रािकीय व आर्थथक आशयदेखीि होता व आहे. म्हिून सावविहनक पहरिामाच्या 
दृहष्टकोिातून येथे िास्त हववके करावयाचा आहे. महाराष्ट्र रािकीय दृष्ट्यादेखीि कसा पािटिा त्याचाही 
छडा िावावयाचा आहे. म्हिनू चहरत्रात्मक माम िी तपशीिापेक्षा ताहत्व वक व सामाहिक मीमासेंिा येथे प्राधान्य 
हदिे आहे. िातीयतेचे-अस्पृश्यतेचे स्वरूप बदित आिे. त्याचप्रमािे दहित प्रश्नदेखीि पहरवतवनीय आहे. 
म्हििे त्याचे स्वरूप पािटते. फ ल्याचं्या काळात पेशवाईनंतर िे स्वरूप होते ते आि राहहिे नाही. फ िे-
शशदे-गाधंी व डॉ. आंबेडकर असे टप्पे िािे. 
 
शशदे म्हििे अस्पृश्यताहनवारि व अस्पृश्यताहनवारि म्हििे शशदे, असा अथव िािा होता. दहिताचंी संख्या 
नगण्य नाही; याची पहहिी िाि शशदे यानंी आपल्या देशािा हदिी. िोहतबाचंा पहहिा प्रयत्न प ण्याबाहेर गेिा 
नाही; व प ण्यात मागं-महार वगैरे िोकानंा हवद्या हशकहविारी मंडळी िोहतबांनी सन १८५२ सािी काढिी. कै. 
वाळवकेर-गोवडें वगैरेंची िोहतबाना मदत होती हे खरे; पि हा प्रयत्न फारसा मूळ धरू शकिा नाही. प ढे 
मूळचे के्षत्रवासी माळी, क िबी, धनगर इ. ब्राह्मिेतर शतेकरी िोकाचं्या उद्धाराथव िोहतबानंी सन १८७३ पासून 
स. शो. समाि चािू केिा. शूद्र (ब्राह्मिेतर) मागास िोकापं रताच हवचार करिे हे ह्या समािाचे ध्येय होते. 
अहतशदू्र (दहिताहद) अहतमागास िोकाचंा समावशे नव्हता; त्याचंा हवचार खास दहितासंाठी नव्हता म्हिूनच 
प ढे सत्यशोधक चळवळीने ‘ब्राह्मिेतर चळवळ’ हे नाव घेतिे ह्याचा अथव असा नव्हे की स्वतः िोहतरावानी 
त्याचें अहतशूद्रासंबंधीचे हवचार प ढे बदििे शकवा सोडिे. सागंण्याचा म द्दा हा की, प ढे रानड्याचंी सामाहिक 
पहरर्द, व प्राथवना समािातीि कै. श्री. कळसकर, सीतारामपतं िव्हेरे वगैरे कायवकत्यांनी अस्पृश्याचंा प्रश्न 
प न्हा त्यानंतर हाती घेतिा. केशवचंद्र सेन, गोखिे, सर चंदावरकर, र.ँ परािंपे, िािा ििपतराय, स्वामी 
श्रद्धानंद वगैरेंचे िक्ष अस्पशृ्यताहनवारिाकडे म. गाधंींच्याही अगोदर होते. १९०६ सािापासून सवांच्या 
सहकायाने अहखि भारतीय पातळीवरून अस्पृश्यताहनवारिाचा प्रश्न शशद्यानंी समर्थपत ब द्धीने (म्हििे हमशनरी 
पद्धतीने) हाती घेतिा. दहितामध्ये डॉ. आंबेडकराचं्यापूवी िे सववसामान्य कायवकते व प ढारी होते, 
त्याचं्याशीदेखीि संपकव  साधून, त्यानंा सामावनू घेऊन ह्या प्रश्नाची वाटचाि शशदे यानंी नव्याने चािू केिी. 
प ढे उपस्स्थत िािेिा महाराष्ट्रातीि ब्राह्मि-अब्राह्मिवाद ह्या प्रथमच्या काळात िवळिवळ नव्हता. 
सत्यशोधक समािापैकी फारच थोडे शशद्यानंा त्याचं्या वरीि कायात मदत करिारे होते. मराठा समािाचे ह्या 
प्रश्नाकडे द िवक्ष होते व अद्यापीही आहे. ससं्थाहनक अनेक होते व िािे, पि सयािीराव व नंतर शाहूमहाराि 
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ह्यानंीच ह्या प्रश्नात रस घेतिा. डॉ. आंबेडकरानंा मदत केिी. अस्पृश्यताहनवारि म्हििे धमवस धारिा व एक 
सद्धमवपािन अशी शशद्याचंी भहूमका होती. शशद्यानंा पद्धत होती; कृती होती. 
 
म. फ िे यानंी विव, िाहतव्यवस्था व अस्पृश्यता पूिव नाकारिी होती. परमेश्वराचे हपतृत्व व मन ष्ट्याचे समान 
बंध त्व हा हवचार म. फ ल्यातं सूत्रबद्ध प्रकारे सववत्र आढळतो. शशद्याचंी हीच भहूमका होती. मात्र शशदे िास्त 
आध्यास्त्मक होते. िोहतराव गूढवादात हशरिे नाहीत िोहतराव धार्थमकतेपेक्षा िास्त सामाहिक होते. 
 
महार-मराठे-ब्राह्मि एकाच वशंातीि आहेत, असा हवचार म. फ ल्यात आढळतो. देव-देवळे, आडनाव े
इत्यादींबाबत मराठे व महार यामधीि मूिभतू हविक्षि साम्य कमववीर शशदे यानंी साहंगतिे आहे. 
महाराष्ट्राप रता हवचार केल्यास देखीि सवव िाहतिमातीचे व अस्पृश्यासंह सवव िोक एकाच वशंाचे आहेत. 
अस्पृश्यतेची चाि हनमाि होऊन ती कायम होण्यास वशंभेद हे मूळ कारि हदसत नाही. आयव व अनायव याचंा 
मागेच हमिाफ होऊन च किा होता व भारतीय धमवससं्कृती अशी सहमश्रीत िािी आहे; समन्वहयत आहे. तरी 
प्रत्यक्ष समाि व्यवहारात व हवशरे्तः गावकीत स्पशृ्य गाव वगेळे व अस्पृश्य त्या गावाबाहेर असा नैसर्थगक भेद 
अद्याप राहहिा आहे. म. फ िे, शशदे, गाधंी हे सारेच तत्व वशचतक व समािशचतक िािे, तरी वरीिप्रमािे होऊन 
गेिेिे समािप्रबोधन असे हथटे पडिे. आि शहरातीि िोकानंा दहित-प्रश्न फारसा भासत नाही, कारि 
शहरातून फारच िक्षिीय फरक पडिेिा आढळतो. असाच फरक खेड्यापाड्यातं हदसावा व आपिा 
ग्रामीिप्रधान बह संख्य समाि एकात्मक व्हावा, हे भारताप ढीि मोठे अवघड कायव आहे. यासाठी होऊन गेिेिे 
समािप्रबोधन थोडेफार तपासिे पाहहिे. समीके्षने मागोवा घेतिा पाहहिे. तटस्थतेने पाहहिे पाहहिे. 
 
आगरकर-कवे ह्यासंारखे समािस धारक केवळ कौट ंहबक आहि वैयस्क्तक के्षत्राप रते आहि शहरी 
पाढंरपेशाप रते मयाहदत होते, असे म्हटिे िाते हे सववथा खरे आहे काय? प्रथम हवचारात क्रातंी करावी िागेि. 
आगरकरानंी ब हद्धवादी व इहवादी दृष्टीतून सवव स धारिाचंा हपच्छा प रहविा. ही अपूवव वैचाहरक क्रातंी होती. 
अस्पृश्यता-हनवारिािा व िाहतभेद-हनवारिािा आगरकरानी पाशठबाच हदिा होता. आगरकराचंा पहरिाम 
शशद्यावंर िािा होताच. प ढे प्रत्यक्ष ही काये अंगावर घेऊन सारा िन्म यासाठी व्यतीत करण्याचे कायव महर्ी 
शशदे यानंी केिे. अस्पशृ्यता-हनवारि ही खेड्यापाड्यातं सववच भारतात करिे िरूर असिेिी सामाहिक 
स धारिा होती व आहे. खेड्यापाड्यातूंन सवव भारतभर अस्पृश्यता पूिवपिे गेिी आहे, असे म ळीच नाही. हा 
िाँग-माचव वाटतो. म्हिून ह्या हवर्यावर हववके करावा िागतो. शशदे याचंी दृष्टी िोकापं ढे ठेवावी िागते. शशदे 
यानंी प्रचारात्मक व संस्थात्मक असे प्रयत्न एकच वळेी केिे. शशदे यानंी गौतमब द्ध या कायासाठी आपिासा 
मानिा व डॉ.आंबेडकरानी तो प ढे प्रत्यक्ष साम दाहयक दीक्षा घेऊन स्वीकारिा. आबंेडकरानंाही पूवीचा पाया 
उपिब्ध होतो. अगदीच कोरी करकरीत पाटी नव्हती. काही वाटचाि पूवीच िािी होती. 
 
गरीबीतूनच प ढे याव े िागल्याम ळे गहरबाहवर्यी हिव्हाळा व घरी भागवतधमीय वारकरी परंपरा असल्याने 
िाहतभेदापासून अहिप्त असे मन शशदे यानंा प्राप्त िािे होते. ब्राह्योसमािाचे भारतभर प्रचारकायव करीत 
असताना त्यानंा अस्पृश्याचंी दारुि अवस्था प्रत्यक्ष हदसिी. ही दूरवस्था दूर करण्यात ज्यानंी सारा वैचाहरक व 
शचतनक्षम असा िन्म घािहविा, असे शशदे िािे. दहित प्रश्नासंबधंीचे त्याचें दृहष्टकोि आिही कािबाह्य 
िािेिे नाहीत. उिट, त्याचें हवचार व आचार दहित प्रश्नाचा उिगडा करतात व उपाय देखीि सागंतात. 
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अडचिींची मीमासंाही करतात पि िेव्हा कोठेही रािकारि-सत्ताकारि येते, तेव्हा मतभेद अटळ केव्हाही 
होतात  
 
िाखीव जागा व वेगळा िर्दाि सांघ 
 
दहित प्रश्नाचंी वाटचाि होत असताना, राखीव िागा व वगेळा मतदारसंघ असावा की नसावा हा प्रश्न होता. 
ह्या प्रश्नावर अस्पृश्योद्धाराचे कायव करिाऱयातच मतभेद िािे. राष्ट्रीय वृत्तीचे कमववीर शशदे प्रथमपासूनच 
िातीयवादापासून अहिप्त राहहिे. श्री. कै. सयािीराव गायकवाड व कमववीर शशदे हे प्रथमपासूनच केवळ 
मराठा समािाप रते पाहात नव्हते. बह िनसमािातीि बह तेक कायवकते मराठा समािाच्या उद्धाराथव खटपट 
करीत होते, त्याचवळेी व त्याच काळात कमववीर शशदे यानंी अस्पृश्योद्धाराचे कायव सवाहधक महत्व वाचे मानिे. ही 
बाब मराठा समािािा अथात अमान्य होती. क्षात्रिगद्ग रूचे पीठ कमववीर शशद्यानंा अमान्य होते व आि ते 
हनमाल्यव् आहेच  शाहूमहारािाचं्या चळवळींम ळे मराठा समािास म बंई कौस्न्सिात सात िागा राखीव 
हमळाल्या होत्या. िाहततत्व वावर आधाहरत अशा िागेवर उभे राहून हनवडून येण्याचे त्यानंी नाकारिे व िनरि 
सीटवर उभे राहहिे. व पराभवदेखीि पत्करिा  प न्हा आिन्म हनवडि काचं्या रािकारिात उमेदवार म्हिनू 
कधीच उभे राहहिे नाहीत. अस्पृश्य समािािा मात्र राखीव िागा असाव्यात असे त्याचें प्रथमपासून मत होते. 
अस्पृश्यता-हनवारिािा खादी, शहदू-म सिमान ऐक्य, यापेक्षा पहहल्या क्रमाकंाचे स्थान द्याव,े असे म. गाधंींना 
सन १९२४ सािी शशद्यानंी पत्र पाठवनू कळहविे होते. प ढे १९३२-३३ सािी डॉ. आबंेडकरानंी स्वतंत्र 
मतदारसंघ माहगतिा, तेव्हा ह्या प्रश्नावर म. गाधंींना प्रािाहंतक उपवास करावा िागिा व ह्या प्रश्नािाच 
सवात अहधक महत्व व द्याव ेिागिे  डॉ. आबंेडकर हे अस्पृश्य समािािा बह संख्य स्पृश्य समािापासून दूर 
घेऊन िात होते, हे शशद्यानंा म ळीच पटिे नाही; कारि त्याम ळे स्पशृ्यास्पशृ्य भेद दृढ होण्यािा मदतच िािी 
असती. अस्पशृ्य समािाच्या रािकारिािा बॅ. हिनाचं्या म स्स्िम रािकारिाप्रमािे अिग स्वरूप येिे 
राष्ट्रीयदृष्ट्या घातक आहे असे शशदे याचें मत होते. डॉ. आंबेडकराचें सवत्यास भ्याचे, अिगता व पृथक्भाव 
वाढविारे रािकारि १९१८-१९ सािापासूनच शशदे यानंा मान्य नव्हते. दहित समाि डॉ. आंबेडकराचं्या 
मताहवर्यी सारासारहववके व समािसमन्वय करीनासा िािा व ज्या दहित समािासाठी शशदे यानंी आिवर 
कष्ट उपसिे, तो दहित समािही शशदे याचं्यापासून दूर गेिा. पि वैचाहरक प्रामाहिकपिा कोित्याही 
सबबीवर कधीच शशदे यानंी सोडिा नाही; शकवा दहिताचं्या म क्तीच्या कायात खंड पडू हदिा नाही. कायव 
करीत असताना त्यानंा असा अन भव आिा की, समािप्रबोधन भारतासारख्या खंडप्राय देशात 
खेड्यापाड्यातंीि िनतेपयंत पोहोचत नाही. पि १९१७-१८ पासून रािकीय िागृती वाढू िागिी. 
माँयूग्यूचेम्सफडव स धारिा-कािापासून फ िे याचं्या सत्यशोधक समािास ब्राह्मिेतर रािकीय चळवळीचे व 
पक्षाचे स्वरूप येऊ िागिे. मराठा व तत्सम िोकासंाठी ह्या पक्षाने काही िागा राखीव हमळहवल्या. मराठा व 
तत्सम बह संख्य समािािा राखीव िागा असू नयेत, फक्त अस्पृश्यानंा राखीव िागा असाव्यात, असे शशदे 
यानंी कटाक्षाने प्रहतपाहदिे. राष्ट्रीय चळवळ मिबतू होण्यासाठी ब्राह्मि-अब्राह्मि वगैरेसारखे भेद व तंटे 
नसावते, असे शशदे यानंी मत माडंिे. िातीय तत्व वावर रािकीय खेळ खेळिे िाऊ नये, िढा द्यावयाचा तो 
प्रहतगाम्याच्या हवरुद्ध द्यावा, असा शशद्यानंी त्या काळात तत्व वमूिक पक्ष माडंिा. पि िातीयवादी ब्राह्मिेतरानंा 
शशद्याचें राष्ट्रीय व एकात्म धोरि त्या काळात म ळीच परवडिे नाही. वहरष्ठ वगीयाकंडून िी समता ब्राह्मिेतर 
अपेहक्षत होते, ती समता दहितानंाही हदिी िावी, असे शशदे त्या काळातच धाडसाने सागंत होते; व आता 
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स्वातंत्र्यात हाती सत्ता येऊनही शशद्याचंा हववके खेड्यापाड्यातंीि मराठे िोकानंी अंमिात आििा नाही. 
म्हिूनही एकात्मवादी शशदे उत्कटतेने िोकापं ढे माडंाव ेिागतात. मराठा-तत्समानंा आता राखीव िागाचंी 
गरि उरिी नाही. ग्रामपंचायतीपासून तह् प्राहंतक मंहत्रमंडळापयंत बह िनसमाि हा राज्यकता िािा आहे 
पि खेड्यापाड्यातंीि हहरिन-दहिताचंी पाहिी केल्यास ते उपेहक्षत हदसतीि. पक्षहनरपेक्षपिे हे सवव मान्य 
कराव े िागते. दळिवळिाच्या साधनापासून िी खेडी आता दूर असतात, त्याच्यात तर फार कमी फरक 
पडिा आहे. 
 
सत्याग्रही कशदे रवरुद्ध डॉ. आांबेडकि 
 
राखीव िागा दहितानंा असाव्यात हे प्रथमपासूनच शशदे व आंबेडकर या दोघानंाही मान्य होते. पि 
पद्धतीहवर्यी तीव्र मतभेद िािा. इंग्रि सरकारने सन १९१८ नंतर हनरहनराळ्या िाहतिमातींना प्रहतहनहधत्व 
द्याव,े ह्याचा हवचार करण्यासाठी ‘साऊथबरो कहमशन’ नेमिे होते. शशदे याचंी अथात साक्ष िािी. त्याचं्या 
‘हडस्पे्रस्ड-क्िासेस हमशन’तफे िािेल्या साक्षीत त्यानंी ‘म ंबई कायदेमंडळातीि सभासदानंी अस्पृश्याचंा एक 
प्रहतहनधी हनवडावा’ असे मत माडंिे व एकूि नऊ िागा अस्पृश्यानंा द्याव्यात अशी मागिी केिी. अस्पशृ्याचं्या 
ज्या संख्या आहेत त्यानंी प्रहतहनधी हनवडावते, अस्पशृ्यासाठी वगेळा मतदारसंघ नसावा, असेही त्यानंी म्हटिे. 
शशदे याचें त्या काळात असे मत होते की शहदूस्पृश्यापंासून अस्पशृ्यानंा कोित्याही प्रकारे दूर करू नये, 
पृथक्भाव व अिगपिा आिू नये; आिल्यास अस्पृश्यता वाढेि. डॉ. आंबेडकर याचं्या मते अस्पृश्याचें प्रहतहनधी 
स्वतः अस्पृश्यानंीच हनवडावते. अथात शशदे व आबंेडकर याचं्यामध्ये फारच फरक पडून प ढे हे दोन मोठे प रुर् 
एकमेकापंासून पूिव हवभक्त िािे. िातवार प्रहतहनहधत्वाहवरुद्ध त्या काळात देशात बरेच हवचारवतं होते. 
िातवारीम ळे िाहतभेद वाढण्यात त्यानंा भीती होती. शशद्यानंी ‘हडस्पेस्ड क्िासेस हमशन’तफे हदिेल्या वरीि 
साक्षीम ळे डॉ. आंबेडकर-गवई यासंारखे दहित नेते शशद्यावंर नाराि िािे व द सऱया बािूने प्राथवनासमािाच्या 
‘स बोधपहत्रके’नेदेखीि शशद्यावंर प ढीि टीका ९ फेब्र वारी १९१९ च्या अंकात केिी. “…फार हदवसापूंवी नव्हे… हे 
(शशदे) िातवार प्रहतहनधींच्या हवरुद्ध होते. आता अतं्यिासाठी काही हववहक्षत िागा कायदे काउनहसिात 
राखून ठेवाव्या अशा प्रकारची त्याचंी फ्राँचाईि कमेटीप ढे साक्ष िाल्याचे प्रहसद्ध िािे आहे. हे त्याचें खािगी 
मत असल्याचे समिते…” ह्या प्रकारे स्वाथवत्यागी शशदे अडहकत्व यातीि स पारी िािे  
 
प ढे सन १९३०-३१ पासून डॉ. आंबेडकरानंी अस्पृश्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघच मागण्याची स रुवात केिी. 
भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने डॉ. आंबेडकराचंा हवचार अयोग्य आहे, असे शशदे यानंी परखडपिे प न्हा 
साहंगतिे. वगेळा मतदारसघं अस्पृश्याना हदिा तर ते शहदूपासूनदेखीि अिग पडतीि अशी साधार भीती 
महर्ी शशदे यानंी व्यक्त केिी. २५ ऑक्टोबर १९३१ रोिी प ण्यात अस्पृश्याचंी फार मोठी पहरर्द शशदे याचं्या 
अध्यक्षत्वाखािी िािी. भारतीय व शहदू-समािामध्ये एकात्मकता रहावी म्हिून वगेळा मतदारसंघ नको, असा 
ठराव ह्या पहरर्देत िािा. व फक्त राखीव िागा असल्या म्हििे िािे असे मान्य करण्यात आिे. शशदे व गाधंी 
याचंा दृहष्टकोि एकात्मवादी होता. डॉ. आंबेडकरानंी तो शवेटी मान्य केिा. 
 
डॉ. आंबेडकर यानंी त्याचं्या सावविहनक आय ष्ट्याच्या प्रथमारंभी महार पहरर्दाचंी अहधवशेने भरहविी. ह्याम ळेही 
इतर िहान िहान दहित िातीिमातींना डॉ. आबंडेकर हे महार समािाचे प ढारी आहेत. असे वाटिे 
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साहहिकच िािे. महार-महारेतर भेदभाव नसावा. व सवव दहितानंी अंतगवत िाहतभेद हवसरून एक व्हाव,े असे 
कमववीर शशद्यानंा प्रथमपासून वाटे; व वरीि स्वतंत्र मतदार संघहवरोधी पहरर्देत त्यानंी महार व महारेतर भेद 
हमटहवण्याचा प्रयत्न केिा. अशा प्रकारच्या अंतगवत िाहतभेदाम ळे दहित हे दहित प्रश्नाचे शत्रू होतात व 
अस्पृश्यताहनवारिाच्या चळवळीचे पाऊि प ढे पडत नाही, असे शशदे वरचेवर म्हित. डॉ. आंबेडकरानंाही प ढे 
हाच अन भव आिा व आिही दहितामंधीि िातवार हवसंघटन व रािकीय पक्षभेद आडव े येतातच. सवव 
दहितासंाठी असिेल्या वसहतगृहातंीि दहित हवद्याथी आपसात स्पृश्यतास्पृश्य भेद पाळतात. हे डॉ. 
आंबेडकरानंा समिताच, अशा अंतगवत भेदावंर त्यानंी ‘बहहष्ट्कृत भारत’ ह्या त्याचं्या हनयतकाहिकामंधून टीका 
केिेिी देखीि आढळते. 
 
ि. गाांधी व आांबेडकि बेबनाव 
 
शशदे याचं्या पाच-सहा वर्ांच्या प्रयत्नानंतर किकत्ता काँगे्रस अहधवशेनात अस्पृश्यता हनवारिासंबधंीचा एक 
ठराव मंिूर करण्याच्या कायात म. गाधंी व ॲनी बेिटं याचं्यासारखी मदत िािी. हा ठराव म्हििे एक फक्त 
रािकीय ठरावच होय, अशी डॉ. आंबेडकरानंी त्यावर १९२८ सािी ‘बहहष्ट्कृत भारत’ मधून टीका केिेिी 
आढळते; कारि गाधंी व काँगे्रस यानंी अस्पृश्यता हनवारिासबंंधी मध्यंतरी काहीच केिे नव्हते. राऊंड टेबि 
पहरर्देत गाधंी व आबंेडकर याचं्यात बराच बबेनाव िािा. डॉ. आंबेडकर यानंी माहगतिेिा ‘स्वतंत्र 
मतदारसंघ’ रद्द व्हावा यासाठी म. गाधंींना प्रािाहंतक उपोर्ि कराव े िागिे. डॉ. आंबेडकरानंी स्वतंत्र 
मतदारसंघाची मागिी मागे घेतिी. ह्याम ळे सारा देश शकबह ना सारे िग डॉ. आबंडेकराचें  िी िािे. गाधंी 
िागहतक प रूर् होते. दहितासंाठी स्पृश्य व अस्पृश्यामंध्ये अंतर वाढेि व पृथक्भाव वाढेि असे काहीही नसाव,े 
असे िे शशदे यानंा वाटत होते, त्या त्याचं्या एकात्म धोरिाचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष प्राप्त िािेिे यश शशदे यानंी पाहहिे. 
शहदूमधीि ऐक्य हटकाव े व दहिताचंा प्रश्न स टावा हा शशद्याचंा प्रयत्न व बािा आिही उभय समािानंा 
उपयोगाचा आहे. इतःपर दहिताचं्या प्रश्नाचंी वाटचाि कोित्या हवधायक मागाने व्हावी, यावर प्रकाश पडतो. 
 
मागे वगेळ्या दहितस्थानाचंी मागिी वगैरे फाळिीविा फ टीर प्रवृत्तीचे स्वरूपे प ढे दहिताचं्या मागण्यातूंन 
उमटू िागिी. व हिनाचं्या वगेळ्या रािकारिाचे अन करि होऊ िागिे. हे थोपहविे राष्ट्रीय एकात्मकतेच्या 
दृष्टीने योग्यच होते. याप ढेही काळिी घेतिी पाहहिे; व सहकायाने प्रश्न स टिे पाहहिेत. सामिंस्याचंी वाढती 
गरि आहे. दहिताचें प्रश्न तर स टिेच पाहहिेत. पि मागव कोिता? खरे उपाय कोिते? 
 
‘हहरिन’ हे म. गाधंी यानंी केिेिे नामातंर डॉ. आंबेडकरानंा पूिव अमान्य वाटिे. नामातंर शकवा शब्दातंर हाच 
उपाय होऊ शकत नाही. हे डॉ. आंबेडकराचं्याही प्रयत्नातीि सूत्र होते. हा हवचार दृहष्टआड होण्यास कसिाच 
फायदा नाही. केवळ कोिताही नामातंरवाद हा प ढे श ष्ट्क ठरतो. मिूभतू उपाय हव ेिागतातच. 
 
शशद्यानंादेखीि मिमपट्ट्या-बाह्योपचार म ळीच आवडत नव्हते. सवांच्या अंतःकरिातूनच िाहतभेद व 
अस्पृश्यता गेिी पाहहिे; अस्पृश्यता व िाहतभेद या एकाच नाण्याचं्या दोन बािू आहेत, असे शशदे म्हित. 
कारि स्पृश्य की अस्पृश्य हे िन्मप्राप्त िातीवरून ठरते. िन्मप्राप्त िात हाच स्पृश्यास्पृश्यतेिा अद्याप 
खेड्यापाड्यातं तरी मूिाधार आहे. दहितात समाििागतृी व रािकीय िागृती हदसते. पि शतेकरी व ग्रामीि 
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िनतेत सामाहिक प्रबोधनाचा पूिव अभाव आहे. शशद्याचं्यासारखे रािकारिहनरपेक्ष कायव करिारे समािसेवक 
नव्या काळातही खेड्यापाड्यातं हव ेआहेत. हीच वाि आहे. कारि सते्तच्या मागे धाविे हा चािू काळाचा 
स्वभाव िािा आहे. स्वातंत्र्य आल्यावर सरकारच दहितासंाठी सवव काही करीत आहे. िोकाचें प्रयत्न ते 
कोिते? स्वातंत्र्यपूवव काळातीि दहित चळवळ व स्वातंत्र्योत्तर काळातीि दहिताचंी चळवळ ह्यात महदंतर 
पडिे आहे. हा प्रश्न रािकीय व आर्थथक होत आहे. 
 
दरिर् चळवळ बदिरे् स्वरूप 
 
म ख्यतः सेक्य िर बनत आहे. कारि नवबौद्ध हे ‘दहित’ संजे्ञचा वापर करूनच चळवळ करतात. येथे काही 
मयाहदत हवचार केिा आहे. 
 
महर्ी शशदे याचं्या हनहमत्ताने दहित चळवळीची आिवरची वाटचाि आपिास शोधता येते. पूवी अस्पृश्याचं्या 
प्रश्नािा प्रारंभी तरी धार्थमक प्रश्नाचें स्वरूप होते. उदाहरिाथव : हद. १५-१-१९३३ रोिी शशदे याचं्याच 
अध्यक्षतेखािी श्री के्षत्र वाई (हि. सातारा) येथे अस्पृश्यता-हनवारक पहरर्देचे अहधवशेन िािे. त्यािा ख द्द म. 
गाधंी यानंी स्वतः प ढीि संदेश पाठहविा होता. 
 
“अस्पृश्यानंी म दाड मासं वज्यव करण्याची प्रहतज्ञा करावी. मेिेिी ग रे ओढून नेिे ही िनसेवा आहे. गोमासं 
सोडतीि व स्नान करतीि त्यानंा मंहदरप्रवशेाचा अहधकार पाहहिे, परंत  असे न करिाऱयानंा एकदम बहहष्ट्कृत 
करू नये. दृढ सवय सोडिे कठीि असते… सवव हहरिन बंध भहगनी आत्मोन्नतीसाठी तयार होतीि अशी आशा 
आहे.” 
 
तीस-पस्तीस वर्ांपूवी मंहदरप्रवशे व तत्सम् वरीिसारखे धार्थमक प्रश्न होते ते तसेच राहहिे नाहीत. महंदर-
प्रवशेाहप्रत्यथव शशदे-आंबेडकर-साने ग रुिी वगैरेंसारख्या स धारकानंा िढे द्याव ेिागिे. चािू हपढीत मागीि 
हपढ्यात दहिताचंा प्रश्न होता तसा रहहिा नाही. तो सेक्य िर-आर्थथक व रािकीय बनिा आहे. हल्ली नवचे पवव 
चािू आहे. तरी हे मागीि शसहाविोकन सवांनाच उपयोगाचे वाटिे. 
 
िहर्थष कशदे-ि. गाांधी 
 
अस्पृश्यता-हनवारिािा शास्त्राधार आहे शकवा नाही असाही प्रश्न आि म ळीच राहहिा नाही. ‘वचना् प्रवृहत्तः’ 
‘वचनात हनवृत्तीः’ अशी िी मोठ्या प्रमािात अवस्था होती ती राहहिी नाही. पूवी मात्र ही गरि म. गाधंींसह 
सवांना वाटे. ‘मौि’ (म ंबई) च्या हद. १०-१-४९, म. गाधंीस्मृती खास अंकात तकव तीथव ग रुवयव िोशी यानंी म. 
गाधंी व हवठ्ठि रामिी ह्याचं्यात वरीि संबधंाने िािेिा संवाद हदिा होता. तो आिही उद बोधक आहे : कै. 
हवठ्ठि रामिी शशदे हे एकदा येरवड्यामध्ये गाधंींना वरीि सल्ला देण्याकहरत म द्दाम आिे होते. हवठ्ठि रामिींचा 
अहधकार समािस धारिेच्या बाबतीत हकती मोठा होता, हे सागंण्याची गरि नाही. हवठ्ठि रामिी आिे तेव्हा मी 
गाधंींच्या शिेारी बसिो होतो. द पारी तीन वािताचे ऊन गाधंींचे अंग तापवीत होते. हवचारपूस िाल्यावर 
हवठ्ठिराव शशद्यानंी गाधंींना सवाि टाकिा की, ‘धमवशास्त्र व धमवशास्त्री या दोन्ही गोष्टी या य गात पूिव मागे 
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पडल्या आहेत. या ब्राह्मि पहंडताना व प रोहहताना अस्पशृ्यतेसारख्या प्रश्नावर हनिवय देण्याचा काय अहधकार 
आहे? आपि त्यानंा महत्व व हदल्याम ळे त्यानंा नसते महत्व व चढू िागिे आहे.’ त्यावर ‘माझ्या िीहवत-संदेशाची 
मदार ज्याचं्यावर आहे त्यापकैी ते आहेत’, असे गाधंी एक क्षिभरही न थाबंता एका तडाख्यात म्हिािे. हवठ्ठि 
रामिी प न्हा म्हिािे की, ‘नैहतकतेची भहूमका सपूंिवपिे समथव नाही काय?’ गाधंींनी उत्तर हदिे, ‘नैहतकता व 
धार्थमकता एकिीव िािी तरच त्यात पूिवता येते.’ हवठ्ठि रामिी म्हिािे, ‘धमवगं्रथावाचून िगण्यास धमव समथव 
आहे.’ त्यावर गाधंी म्हिािे, ‘प रोहहता’नी व धमवगं्रथानंी धमािा मदतही केिी आहे. म्हिून त्याचंी मदत हमळत 
असल्यास आपेि कायव अहधक िवकर यशस्वी होईि.’ 
 
वरीि संवाद म. गाधंी व हवठ्ठि रामिी ह्याचं्या परखड स्वभावावर आहि म. गाधंी याचं्या दृहष्टकोिावर प्रकाश 
टाकतो. नव्या हपढीिा ही माहहती नवी वाटेि. वरीि वळेी अपहरवतवनवादी काशीचे पंहडत कायदा या दृष्टीनेच, 
कायदा गं्रथ म्हिूनच धमवशास्त्राचा अथव करावयास भाग पाडीत होते. “कायदा या दृष्टीने धमवगं्रथ अस्पृश्यता 
सागंतात असेच म्हिाव ेिागेि. परंत  धमाचे तत्व वज्ञान अथवा शहदूधमाचे मूिहसद्धातं अस्पृश्यतेचे समथवन करू 
शकत नाहीत.” असे पहरवतवनवादी पहंडत तकव तीथव िोशी यानंी मत मांडिे आहे. डॉ. आंबेडकरानंी शहदूधमाच्या 
आध्यास्त्मक तत्व वज्ञानात मिूभतू समता साहंगतिी आहे, ह्या दृहष्टकोिाकडे हवशरे् िक्ष हदिे नाही. 
स्मृहतगं्रथातीि हवर्मताच त्यानंी िास्ती िक्षात घेतिी. स्मृहतगं्रथ म्हििे कायदे व प्रत्यक्ष आचार हाच िक्षात 
घेतिा. िोहतबानी देखीि मन स्मृहतप्रहित हवर्मताच िास्ती पाहहिी व िोड उठहविी. िोहतबा व भीमराव 
आंबेडकर ह्यानंी हवटून-हचडूनच िास्ती हिहहिे. शशदे व गाधंी यानंी हववकेी नेमस्त भहूमका घेतिी. आंबेडकर 
िहाि व कडवी भहूमका घेिारे िािे. म्हिून त्याचं्या हवचारात अतंरही खूप पडिे. 
 
वास्तहवक खेड्यापाड्यातं आि ‘एक गाव, एक पािवठा’ नाही. याचे कारि ती परंपरागत चाि, रूढी, 
वाडवहडिार्थित पद्धत व अनादी काळापासून हहरिन वस्ती व सविव वस्ती, हवभक्त राहण्याची वहहवाट, 
ह्याम ळे नाही. मन स्मृती वाचून शकवा हतच्यामध्ये स्पशृ्यास्पृश्यता नमूद आहे हे िािनू वरीि िीवनपद्धती 
बसहविी आहे, हे भान व ज्ञान खेड्यापाड्यातं नसते. म्हिून गं्रथापेक्षा रूढीच बिवत्तर, कारिीभतू व प्रमाि 
असते, म्हिून तीच िास्त िबाबदार ठरते. मन स्मृती वगरेै पूववगं्रथ िाििारे खेड्यापाड्यांत द र्थमळच असतात. 
फ िे-आंबेडकरानी केवळ ब्राह्मिी धमािा िबाबदार धरिे. म्हिून काळ प ढे गेिा तरी त्याने अन याहयत्व हसद्ध 
करण्यासाठी ब्राह्मिी धमािा वठेीस धरिे िाते  वस्त स्स्थतीचे याप ढे तािे, नव,े सामाहिक हनरीक्षि हव ेआहे. 
कारि हशक्षि व दळिवळि वाढत आहे. खेड्यात पूवी स्पृश्य म िे व अस्पृश्य म िे शाळेत वगेवगेळी बसहविी 
िात. हा भेद आता नाही. प्रयत्नान्ती िाहतभेद स्पशृ्यास्पृश्यता िाऊ शकते. उभयताचंा हवश्वास व हरएक 
प्रश्नावर सामंिस्य व सहकायव पाहहिे. म्हििे आिखी दृढ प्रयत्नानंी ‘एक गाव व एक पािवठा’ होईिच, 
अशी सक्रीय श्रद्धा वाढिी पाहहिे. ‘साम्यव आहे चळवळीचे’ हे मान्य कराव ेिागते. अस्पृश्यतेिा भहवतव्यता 
नाही; पि केवळ अस्पृश्यता गेिी तरी दहित प्रश्न राहीि  
 
डॉ. आांबेडकिाांची िहानर्ा 
 
डॉ. आबंेडकरानंी वगेळ्या मतदारसंघाचा हट्ट मागे घेतिा. व म. गाधंी याचंा िीव वाचहविा. हे सवव िािे याचे 
कारि त्याचं्यामधीि अपूवव प्रासहंगक सावधानता व सामंिस्य होय. रबर हकती तािावयाचे ह्याचा ते हववके 
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करीतच होते. स्वातंत्र्य आल्यानंतर त्यानंा थोड्याच वर्ांचे आय ष्ट्य िाभिे. घटना तयार करण्यात त्यानंी 
महत्व वाचा भाग घेतिा. शवेटी ज्या धमाची मायभमूी, हपतृभमूी व पहवत्रभमूी भारतच आहे, असा धमवस धारक 
गौतमाचा बौद्धधमव स्वीकारिा. हनधमी घटना करताना यानंी सविती केवळ दहा वर्ांसाठी माहगतल्या, प न्हा 
वगेळा मतदारसंघ माहगतिा नाही. देशाचे अखंडत्वच त्यानंा िास्ती मिूंर होते. सत्य व अशहसा ही ब द्धाची 
तत्व व ेम. गाधंी यानंी ही म ख्य मानिी. डॉ. आंबेडकर याचें म. गाधंी याचं्याबरोबर मतभेद िािे, पि म. गाधंी 
याचं्या अशहसावादी सत्याग्रहाची पद्धत सामाहिक न्याय हमळहवण्यासाठी त्यानंी अविंहबिी. उदा. महाड 
चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, नाहशकचा काळाराम मंदीर, सत्याग्रह वगैरे िढे आंबेडकर िढिे. 
 
महर्थर् शशदे याचं्याबरोबर आबंेडकर याचें मतभेद मागे िािे. पि सन १९२८-२९ सािातीि डॉ. आबंेडकर 
याचं्या ‘बहहष्ट्कृत भारत’ पाहक्षकाची फाईि पाहावयास हमळािी. ‘पूवव बंगल्यातीि अस्पशृ्य वगाच्या उच्च 
हशक्षिाची प्रगती’ हा कमववीर ग रुवयव हव. रा. शशदे याचंा िेख ‘िागृती’ (बडोदे) ह्या साप्ताहहकावरून त्यात 
उद धृत केिा होता. तसेच िोकहहतवादी याचं्या शतपत्रापंैकी काही पते्र प न्हा ‘बहहष्ट्कृत भारता’त देण्याचाही 
उपक्रम त्यानंी केिेिा आढळिा. म्हििे दहितेतरापंकैी ज्यानी अस्पृश्यासाठी कायव केिे. हवचार माडंिे, 
अशा थोर मािसाबद्दि आंबडेकराचं्या मनात पूज्य भाव होताच. कै. रािारामशास्त्री भागवत याचं्या संबधंाने 
आंबेडकरानंी हवशरे् आदर व्यक्त केिा आहे. 
 
िोकशाहीवादी डॉ. आबंेडकरानंी फक्त अस्पृश्यासंबंधी शकवा एकूि दहित प्रश्नासंबंधंीच हिहहिे व कायव केिे 
असे नव्हे. दहित साहहत्य म्हिून अहखि साहहत्यात त्यानंा वगेळी शभत तयार करावयाची नव्हती. शहदूधमाची 
स धारिा करण्यासाठीच त्यानंी पहहिा मोठा भारतीय समािस धारक िो ब द्ध त्यािा अन सरिे व समाि-
प्रबोधनाथव हवद्वत्ता उपयोगात आििी, म्हिून अथात ब द्ध व आंबेडकर हे सवव भारतीयाचं्यासाठी िािे, हा 
हववके दृष्टीआड होता कामा नये. सवांनीच दूरवर व्यापक हवचार व हवधायक आचार केिा पाहहिे. 
 
डॉ. आंबेडकर याचं्यानंतर वगेवगेळा काळ येत िाईि. केवळ त्याचंी पार्थथव पूिा अप री ठरेि. त्याचंी 
ग िोपासना मात्र सवांनाच उपयोगी पडेि. मात्र दहित प्रबोधनािा व चळवळीिा त्याचं्याएवढा स्वाविंबी 
ि ंिार नेता मागे हमळािा नव्हता व अद्यापही नाही. त्याचें समािप्रबोधनातीि असामान्य मागवदशी स्थान 
अभ्यसनीय आहे. 
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१९. 

‘दणलतत्व’ व दणलत साणहत्याची नवी णदशा 

आध हनक दहित साहहत्याचे पे्ररक म. फ िे ठरतात. परंत  डॉ. आंबेडकराचं्यापासून पे्ररिा घेऊन िे साहहत्य 
नव्याने हनमाि िािे त्यािा ‘दहित साहहत्य’ म्हटिे िाते. बाबासाहेबानंी अस्पशृ्य मानिेल्यानंा स्वतंत्र 
अस्स्मता हदिी. एवढेच नव्हे, तर स्वतंत्र रािकारिही हदिे. त्याचं्यापासून शकबह ना त्याचं्याम ळेच दहिताचें 
रािकारि देशभर स्वाविंबनाने चािू िािे. ह्याम ळेच दहित साहहत्यािा वगे आिा. तत्पूवी धार्थमक व 
सामाहिक हवचारानंा व चळवळींना प्राधान्य होते. असा क्रम िागिे साहहिक असते. सामाहिक प्रबोधन हेच 
कोठेही पायाभतू असू शकते. 
 
डॉ. आंबेडकरानंी ‘हरपस्ब्िकन पक्ष’ ही एक महत्व वाची रािकीय वाट दाखहविी होती. हा मागव हकतपत यशस्वी 
िािा शकवा नाही, हा येथे हवर्य नाही. दहितत्व होते व आहे व असेि तोपयंत दहित साहहत्याचे अस्स्तत्व 
राहिार  दहितत्वच नसेि तर मग वगेळ्या दहित साहहत्याची गरिच नसिार  कोितेही साहहत्य स्वतः 
दहित नसते शकवा नव्या काळात ते अस्पृश्यही मानिे िात नाही. म्हििे आिकाि दहितेतरापंकैी बरेच 
त्याची दखि घेत आहेत, स्वागत करीत आहेत, त्याच्या रचनेत भाग घेत आहेत. 
 
पिांपिा जुनीच 
 
डॉ. आंबेडकराचं्यापूवी दहित चळवळ होती व दहित साहहत्यही हनर्थमत होत होते. उदा., हकसन फगू वगैरे 
िेखक, पत्रकते देखीि िािे. त्याचंी दखि फार थोडे घेत होते. शकबह ना ते दहित समािातही अप्रहसद्ध व 
एकपरी उपेहक्षत होते  िोहतरावाचं्या काळात होऊन गेिेिे त्याचें हमत्र बाबा विंगकर याचंा काळ तर 
अगोदरचा ठरतो. विंगकर हे पहहिे दहित समािातीि िेखक िािे. डॉ. आंबेडकराचं्या पूवी दहिताचंी व 
दहित साहहत्याची दखि प्रथम म. िोहतराव व नंतर कमववीर शशदे यानंी घेतिी. 
 
चोखामेळा हे संत दहितामंध्ये िन्मिे त्याचं्या हवचाराचंी दखि त कारामादी संतानंी घेतिी. ‘चोखामेळा संत 
हिवाची सोईरे॥’ असे ख द्द त कोबा म्हितात. संत त कोबाही कमववीर शशद्यांच्याप्रमािे प्रत्यक्ष अस्पृश्यता हनवारक 
होते, असे म्हिावयाचे नाही. पि मराठी सतंानंा चोखामेळा याचंा िीवात्मा वगेळा नाही, असे स चवायचे होते. 
पारमार्थथक दृष्ट्या हे सवव संत एकाच िातीचे (of one caste) होते. चोखामेळा यानंी त्याचं्या वदेना, द ःख 
आहि अन भवास येिाऱया िािीवा व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंा मराठीतीि श्रेष्ठ व प्रहसद्ध संताचंा हवरोध नव्हता. 
चोखामेळा व तत्सम साध सतंाचें उद्गार हे दहित साहहत्यच ठरते. दहितत्वाचा उगम प्रथम दहितेतरातीि 
धमवस धारकानंा आिा. ब द्ध हा ह्यापैकी सवांत मोठा व अगोदरचा प्रम ख धमवस धारक होय. त्याने हवर्म 
विविातीव्यवस्थेिा ब द्धधमव स्थापून धक्का हदिा. त्याचे यासंबधंीचे हवचार हे दहित साहहत्याच्या प्राथहमक 
उद गमास कारिीभतू िािे व त्याच्यापासूनच डॉ. आबंडेकर यानंी स्फूती घेतिी. अस्पृश्यतेवर उपाय म्हििे 
ब द्धधमाचा सावविहनक स्वीकार होय, असे त्यानंी सक्रीय मानिे. ह्याम ळे नव बौद्ध साहहत्याचा िन्म िािा. 
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रिरवध रवकास 
 
अवाचीन काळी फ िे-शशदे, सयािीराव, शाहू महाराि, माटे-सावरकर, म. गाधंी वगैरे िे अनेक 
अस्पृश्योद्धारक िािे, त्यानंी त्याचं्या वाङ्मयातून दहित प्रश्नाची उत्पत्ती व उपाय ह्यासंंबंधी ऊहापोह केिा 
आहे. दहितानी दहितासाठी हिहहिेिे व दहितेतरानी दहित प्रश्नावंर हिहहिेिे असे िे वाङ्मय आहे, ते 
दहित साहहत्यातच गिाव ेिागेि. कारि वरीि सवव कत्यांप रुर्ानंी त्याचें अन भव शब्दाहंकत केिे आहेत. 
उदा., ‘भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न’ नामक कमववीर शशदे याचंा गं्रथ दहित प्रश्नावरीि एक अहधकारी प्रयत्न 
ठरतो. श्रीपादराव माटे याचंा ‘अस्पृष्टाचंा प्रश्न’ हाही गं्रथ सन १९३३ सािच्या स माराचा होय. ख द्द शशदे यानंी 
ह्याचा चागं िपिा नमूद केिेिा आढळतो. दहितेतर अस्पृश्योद्धारकानंी हनमाि केिेिे साहहत्य हे सवव 
वैचाहरक वाङ्मय आहे. हवचार महत्व वाचा गिावा िागतो. ह्या (दहित) साहहत्यािा दहित नामाहभधान प्राप्त 
िाल्यावर वैचाहरक साहहत्य हवप िपिे हनमाि िािे आहे. असे म्हििे अवघड वाटते. डॉ. आंबेडकर यानंी 
दहितोद्धाराथव िहित म्हििे कथा, कादंबऱया, काव्य वगैरेंचा अविंब केिा नव्हता. वैचाहरक साहहत्य 
आिकाि कमी वाचिे िाते. तरी त्याचं्यात वैचाहरक िागतृी करण्याचे कमी साम्यव असते असे नव्हे. डॉ. 
आंबेडकराचें गं्रथ (इंग्रिी व मराठी) भार्िे, िेख वगैरे सशक्त वाङ्मयापकैी आहेत व डॉ. आबंेडकरानंा मराठी 
साहहत्य संमेिनाचे कधीच कोिी अध्यक्ष केिे नव्हते. तरी आंबेडकर थोर साहहस्त्यक ठरतात. 
 
अिीकडीि काळात प्रा. गगंाधर पानताविे, (औरंगाबाद) याचंा क्रमाकं असा बराच प ढचा मानावा िागतो. 
‘अस्स्मतादशव’ नामक वैचाहरक हनयतकाहिक ते कैक वर् ेचािहवत आहेत. अशा प्रकारचे उपक्रम फारच थोडे 
आहेत. हे सवव हटकिे पाहहिेत व वाढिे पाहहिेत. नामदेव ढसाळ हे उत्कृष्ट कादंबरी कथाकार आहेत. 
हवचारप्रधान साहहत्यापेक्षा िहित साहहत्य वाढत आहे. सवव वाङ्मय वतवमान आहे. 
 
मराठी साहहत्यात दहित साहहत्याचे दािन उघडिे गेिे आहे, ही बाब स्वागताहव आहे. मराठी साहहत्याचा 
हवकास समािातीि उपेहक्षत थरापयंत खािी होत आहे. हे मराठीचे परमभाग्य होय. 
 
दहितात अनेक पक्ष आहेत व असतीि, हे साहहिकच आहे. रािकीय मतभेद व पक्षोपक्षीयाचंी हवहवध प्रहतशबब े
दहित साहहत्यात उमटिारच  हशवाय (नव) बौद्ध साहहत्य वगेळेच, ह्याचा अहधकाहधक पहरपोर् होण्यावर डॉ. 
आंबेडकराचंा ब द्धधमव प्रवशेाचा हविय अविंबून राहीि, हे म ख्यतः प्रभावी ठरिे पाहहिे. 
 
दहितत्व (दासप्रथा) व हपळविूक राहीि तोपयंत दहित साहहत्याचे वगेळेपि राहीि. दहिताचंा प्रश्न हा 
दहित दहितेतरानी हमळून गोडीग िाबीने व सहकायाने सोडहवण्याचे आहे. ह्या दृष्टीने राममोहन रॉय, 
केशवचंद्र सेन वगैरे स्पृश्य मानिेल्या हवचारवतंापंासून स रुवात िािी आहे. आपल्याकडे रानडे-भाडंारकर, 
गोखिे, सर चंदावरकर वगैरे नेमस्तानंी देखीि ह्या हवर्यावर मते व हवचार व्यक्त केिे आहेत. त्याचंी ओळख 
दहित साहहत्यसेवकानी करून घेतिी पाहहिे. म्हििे डॉ. आंबेडकर याचं्यापूवी ह्या हवर्याची मशागत कशी 
िािी व प्रारंभ कसा िािा, हे समिू शकेि. स रुवात िाििे, उद बोधक कोिासही वाटेि. 
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सागंण्याचे तात्पयव हे की, दहित साहहत्य हे दहित व दहितेत्तर हवचारवतंाकडून चािू िािे व चािू आहे. 
दहितेतरात आिही ह्या हवर्याचे अभ्यासक आहेत. दहित साहहत्य आपिेच आहे, असे मानून त्याचा अहभमान 
बाळगिारे श्री. गं. बा. सरदार याचं्यासारखे व इतर तत्सम हववकेवतं आहेत व प ष्ट्कळिि प्रत्यक्ष कायवकतेही 
आहेत. ह्याचंी संख्या वाढिी पाहहिे. वाङ्मयीन चळवळीबरोबर उभयताचंी कृतीदेखीि हवी. उभयताचं्या 
सहकायाने हा प्रश्न सोपा होईि. 
 
व्याख्या 
 
दहित साहहत्याचा असा हद्वहवध वाहत आिेिा प्रवाह पाहहल्यानंतर त्याची व्याख्या करिे सोपे होते. हवर्मतेचे 
हनम विन करून न्याय, समता, सत्य प्रस्थाहपत करिे ह्यासाठी दहित साहहत्य सभंवते. सवांगीि हवर्मतेचा 
हवनाश घडवनू समता प्रस्थाहपिे, ही त्या साहहत्याची व्याख्या होऊ शकते. िगात कोठेही अन्याय असतो, तेथे 
अशा प्रकारचे साहहत्य हनमाि होऊ िागते. ग िामहगरी, दासप्रथा, पक्षपात, उपेक्षा वगैरे अन्याय िगभर 
कोठेही असू शकतो. तेथे उपेहक्षताचं्या साहहत्याची गरि पडते. “Tell him that he is a slave he will revolt” 
असे डॉ. आंबेडकरानी अस्पशृ्य मानिल्या िोकानंा साहंगतिे; व त्याचंी संघटना बाधंिी. ‘िे हिहहिे/बोििे 
िाते ते साहहत्य,’ अशी साहहत्याची सहि व्याख्या साहहत्य सम्राट केळकर यानंी केिी होती. डॉ. आंबेडकर िे 
बोििे व िे त्यानंी सवव काही हिहहिे ते आंबेडकरी-साहहत्य फक्त दहिताचंाच हवर्य केवळ घेिारे नव्हते. हा 
त्याचंा म ख्य उदे्दश होता, हे खरे पि देशाच्या संदभात अनेक हवर्य त्यानंी अभ्यासपूिव माडंिे. पूवी त्याचें ग रू 
िोतीबा फ िे यानंी श द्रांच्या (म्हििे ब्राह्मिेतर बह िनसमािाच्या) प्रश्नावंर अहतशूद्रांच्या प्रश्नापेक्षा िास्त 
हवचार-आचार-प्रपंच केिा होता. डॉ. आंबेडकर स्वतःच अस्पृश्य मानिे गेिेल्यामध्ये िन्म पाविे, म्हिनू 
त्यानंा नैसर्थगकपिे अस्पृश्याचं्या प्रश्नाकंडेच अहधकाहधक िक्ष द्याव ेिागिे. पि एवढीच त्याचंी मयादा नव्हती, 
हे दहितामंधीि नविेखक व कवीने िािाव.े डॉ. आंबडेकराचंा अहभमान धरिे, समािशास्त्रज्ञ, धमवशास्त्राचे व 
राज्यशास्त्राचे अभ्यासू पंहडत, इहतहाससंशोधक व हवशरे्तः अथवशास्त्रज्ञ त्या दृष्टीने आंबेडकराचंी ग िोपासना 
व्हावी. त्याचें इंग्रिीवरीि प्रभ त्व वगैरे हकतीतरी ग िाचें सम दाय त्याचं्या ठायी होते ते दहितानंीच नव्हे तर 
सवांनी आदशव म्हिून यथाशक्ती अंगी बािण्याचा प्रयत्न करावा. दहित, साहहत्याचे म ख्य आध हनक पहहिे 
मोठे पे्ररक म्हिून आबंेडकरानंा मानिाऱयानंी फक्त ‘िहित व दहित’ एवढीच कक्षा धरू नये. दहितत्वाच्या व 
हदित साहहत्याच्या मयादा केवळ अस्पृश्य िातीिमातीप रत्याच राहहल्या तर आि ना उद्या दहित प्रश्न 
संपल्यावर दहित साहहत्य हा शब्दप्रयोग देखीि राहािार नाही. उदा., काळ पािटत आहे; फ ल्याचं्यावळेी व 
स्वातंत्र्यपूवव काळात ब्राह्मिेतराचंा प्रश्न गाित होता, तो आता नाही. कारि फ िे व त्याचं्या प्रवाहाने माडंिेल्या 
बऱयाच प्रश्नाचंी सोडविूक िािी आहे; व हकत्येक बोथट िािे आहेत. त्यानंा धार आिनूही ते धारदार व तीव्र 
होिार नाहीत. ह्याचप्रमािे दहित म्हिून घेिाऱयाचंा प्रश्न त्याचं्या हवद्यमान साहहत्याची वरीिप्रमािेच गती 
होईि  कारि दहितत्व हा काही ग ि (भरू्ि नव्हे) नव्हे. म्हिून तो हटकवनू सतत वधवमान करण्यािोगा आहे  
म्हिून व्याख्येिा आतापासूनच मयादा घािून ठेवण्यात हशीि नाही. ह्याचा अथव असा नव्हे की हवद्यमान दहित 
साहहत्याचे काहीच प्रयोिन नव्हते व नाही. आबंेडकर हे मात्र ‘एकसूरी’ नव्हते; हे मात्र िक्षात आिून देिे भाग 
आहे. ते अहधक िगिे असते तर तत्व वहनष्ठ राहून त्यानंी अनेक पहरवतवने माडंिी असती. आिच्या िीवनात िे 
प्रश्न बह सखं्य गरीबाचं्याप ढे आहेत, ते सवांना सारखेच आहेत. 
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रनग्रो प्रश्न व दरिर्ाांचा प्रश्न याांचे रवरभन्नत्व 
 
दहितातून अनेक कवी, पत्रकार, साहहत्यसेवक प ढे येत आहेत. त्यानंा नाराि करण्यासाठी हा हवर्यप्रपचं 
हाती घेतिेिा नाही. दहिताचं्या हवद्यमान साहहत्याचे स्वागत करिे व त्याचंा परामर्व घेिे, हे सववच प रोगाम्याचें 
कतवव्य राहाते. वगेळी दहित साहहत्य संमेिने व बौद्धसाहहत्य संमेिने भरिी तरी त्यात मराठी भारे्च्या 
अहभमान्यानंा म ळीच वाईट वाटता कामा नये. कारि ही सवव संमेिने िागृती व अस्स्मतादशवक ठरतात. 
 
दहित साहहत्याच्या पे्ररिाबाबत ह्यापढे सागंावयाचे आहे : िोहतरावानंी ‘ग िामहगरी’ प स्तकात हवशरे्तः इंग्रिी 
प्रस्तावनेत हनग्रो िोकाचंी ग िामहगरी व पहरस्स्थती येथीि शदू्राहतशूद्राचंी धार्थमक-सामाहिक (Socio 
Raligious) याचं्यासंबधंी ऊहापोह मध्यंतरी केिा आहे. सदर प स्तक १८७३ सािी त्यानंी अमेहरकेतीि हनग्रो 
िोकानंा म क्त करिाऱयानंा अपवि केिे आहे. ही घटना बोिकी आिही आहे. ह्या प स्तकाचे महत्व व ह्या 
अपविपहत्रकेने अथात वाढिे आहे. पि ह्या प स्तकातीि आतीि भाग पाहहिा शकवा तदनंतरची त्याचंी प स्तके 
पाहहिी तर त्याचंी पे्ररिाही फक्त हनग्रो हवमोचक घटनेतूनच हनमाि िािी होती; असे मानता येत नाही. प ढे 
त्यानंी हनग्रोप्रश्नच अहभपे्रत धरून एकसारखा सतत हववकेप्रपंच केिा नाही. त्याचं्या पे्ररिा त्यानंा अनेक बािूने 
हमळाल्या तथाहप त्या िास्तीत िास्त स्वान भवातून व सभोवतािच्या सामाहिक, धार्थमक पहरस्स्थतीतून प्राप्त 
िाल्या व त्याची होिारी धार्थमक हपळविूकही माडंिी. तथाहप ह्याचंी म्हििे श द्राचंी (व अहतशदू्राचंी) द रवस्था 
अमेहरकेतीि अहतशदू्रापेंक्षा भयंकर आहे, असाही त्यानंी त्याचं्या इंग्रिी प्रस्तावनेत अहभप्राय व्यक्त केिेिा 
आढळतो. त्याचं्या काळात िी स्स्थती हीन-दीन शूद्राहतशूद्राचंी होती ती त्या काळान सार फ िे फारसे च किे, 
असे आि म्हिता येत नाही. भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न व पाश्चात्व य हनग्रोंचा प्रश्न याचंी ससंारी (त िना) शशदे-
आंबेडकरानंी केिेिी आढळिी नाही. 
 
हनग्रो हे ग िाम होते व यद्यहप आहफ्रका-अमेहरकेत असतीिही पि ते कधीच अस्पशृ्य नव्हते व आिही नाहीत. 
भारतीय अस्पशृ्यतेच्या बाबतीत असे म्हिता येते की, अस्पृश्यावरीि बहहष्ट्कार हा िन्मिात व 
हपढ्यान् हपढ्याचंा असतो. विव व वशंदृष्ट्या काळे हनग्रो व पाढंरे य रोहपयन रंगाने व वशंाने पूिव हवहभन्न आहेत. 
तरी त्यानंा कधीच अस्पृश्य समिून परंपरेने ग्रामबाह्य केिे नव्हते. हनग्रोंचा स्पशव हा अपहवत्र व धमवबाह्य मानिा 
िात नाही. 
 
भारतीय अस्पशृ्य व स्पृश्य याचं्यात आितरी रंगभेद व विवभेद नाही. हनग्रोंची हवक्री केिी िाई तशी अस्पृश्याचंी 
केिी िात नसे. दोघाचं्यावर असिेल्या ग िामहगरीत असे भेद व तफावती सागंता येतीि. म्हिून हनग्रोप्रश्न व 
अस्पृश्याचंा भारतीय प्रश्न यातीि मूिभतू फरक िािनू सारासार हवचार केिा पाहहिे. 
 
आपल्याकडे म. फ िे-शशदे-गाधंी वगैरे स्पृश्य समािस धारकानंी अस्पृश्यता िावी म्हिून प्रािपिाने प्रयत्न 
केिे. त्याचप्रमािे हनग्रोम क्तीसाठी श भ्र रंगाच्या य रोहपयन व अमेहरकन समािस धारकानंी अहतशय प्रयत्न केिे 
व काहीनी प्रािही गमहविे. ह्याचंी हिद्द दहितांच्या उद्धारासाठी व उन्नतीसाठी आिही िरूर आहे. हनग्रो व 
हवमोचक िे िािे, त्याचं्यापासूनच म. फ िे यानंी िास्त पे्ररिा घेतल्या हे अहधक खरे. िरूर तो छळ 
सोसण्याचे साम्यव फ िे याचं्यात हनमाि िािे. वरीि परदेशी व स्वदेशी धमवस धारकाचंी चहरत्र दहित प्रश्नांची 
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सोडविूक करण्यासाठी दहिताना व ख द्द इतरानंाही उपयोगी पडतीि. दहित साहहत्याने ह्या दृष्टीने प्रयत्न 
िरूर करावा. हमशनऱयानी मात्र धमवप्रसारासाठी हनग्रोत आहि भारतीय अस्पृश्यात कायव केिे. 
 
भारतीय दहिताचंा प्रश्न भारतीय परंपरा, संस्कृती, धमव व समािशास्त्र, इहतहास आहि प्रत्यक्ष उद्याची व 
आिची स्स्थती ह्या संदभात िास्त हाताळावा िागेि. हवशरे्तः भारतीय ग्रामीि हवभागात स्पृश्यास्पृश्य 
भेदावरून िे अत्याचार अस्पृश्य समािावर ग्रामीि िोकाकंडून होतात, त्याची कारिे चािू रािकीय व 
आर्थथक पहरस्स्थतीच्या संदभातून पाहिे नव्याने िरूर िािे आहे. शतेकरी व ग्रामीि बह िनसमािाची व 
तेथीि स्त्रीसमािाची मने कशी पािटतीि व ती परंपरागत अधंश्रद्धा, मने हववकेी, उदार व सहहष्ट्ि  कशी 
होतीि हा येथे ज्विंत ‘प्रश्न’ आहे. द सऱया बािूने असे म्हििे आता प्राप्त आहे की, दहितानंी व दहितत्वाचा 
हीनगंड न बाळगता ग िाचंी उपासना करून व स्वाविंबनाने उत्कर्व साधून स्पृश्य समािाच्याही प ढे व सवव 
के्षत्रात गेिे पाहहिे. सरकारी सविती व काहींना हमळिाऱया नोकऱया व मंत्रीपदे ह्याम ळेच केवळ हा त्याचंा 
सावविहनक प्रश्न स टिार नाही. दहितत्वाचा हवनाश कसा व कोिकोित्या प्रकारे घडहवता येईि हा प्रश्न 
आता नवा आहे; हदशा नवी हवी आहे. 
 
फुिे-िोकरहर्वादींचा आदशत 
 
िोकहहतवादी प्राथवनासमािी व आयवसमािी होते. त्यानंा स्विातीच, अहंकार नव्हता. उिट त्यानंी 
स्वसमािाचे दोर्ाहवष्ट्करि तीव्रपिे व हनभीडपिे केिे. त्याचंी ‘शतपते्र’ हेच त्याचें समािप्रबोधनािा 
कारिीभतू िािेिे साहहत्य होय. ‘शतपत्रा’ंपासून ज्यानंा ती म ख्यतः उदे्दशून हिहहिी, त्या ब्राह्मि समािाने 
खूप बोध घेतिा. आता हा ब हद्धप्रधान समाि हकती पािटिा आहे, हे अभ्यासिे िरूर आहे. िोहतरावानंा 
त्याचं्या शूद्राहतशदू्रावंरीि मानहसक दास्य नष्ट करावयाचे होते, म्हिून त्याचंी ग िामहगरी नाहीशी करण्याच्या 
दृष्टीने त्याचं्या िेखिीच्याद्वारे संघर्व पेटहविा पि प ढे ‘शतेकऱयाचंा असूड’ ह्या प स्तकात आत्मपरीक्षिान्ती 
हनरीक्षिपूववक शदू्राहतशदू्राचें दोर् त्यानंी साहंगतिे आहेत, ह्यापैकी प ष्ट्कळ दोर् शूद्राहतशूद्रातं व बह िन 
शतेकऱयातं आहेत. ज्या प्रमािात शतेकरी व िोहतबाचंा शूद्राहतशदू्र महािन समाि पािटावा तेवढ्या प्रमािात 
तो पािटिा नाही, म्हिून ‘फ िे व आंबेडकराचं्या’ िनतेिा आत्मपरीक्षिाची अत्यंत गरि आहे. दहित 
साहहत्याने अंतम वख या प ढे िािे पाहहिे. बौद्ध साहहत्यानेही िािे पाहहिे. ग्रामीि साहहत्यानेही िािे पाहहिे. 
फक्त ब्राह्मि व ब्राह्मिी धमवगं्रथावंरच सतत मारा करून, याप ढे फारसा कायवभाग उरकिार नाही. ज्यानंी 
त्यानंी आपआपिे दोर्-उिीवा िािून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न स्वाविंबनाने केिा पाहहिे. ब्राह्मिेतर ही 
एकच िात नव्हती, त्याचप्रमािे ‘दहित’ म्हििे कोिी एकच िात शकवा समाि नाही. अंतगवत हवहवधता व 
परस्परहवरोध फार आहे. त्यातच नव्या रािकीय पक्षोपक्षाचंी भर पडिी आहे, याम ळे साम्यव हवभागिे िाते. 
 
नाकािाहत भाग व स्वीकािाहत भाग 
 
कबीर-फ िे हे सवव िातीधमातीि विविातीभेद, कमवहवपाक, हवभतूी व मूतीपूिा, ग्रथाचे सवव प्रामाण्य म्हििे 
ईश्वरकृत धमवगं्रथ मानिे इत्यादी बाबी फ िे-आंबेडकर नाकारतात. साहहिकच दहित साहहत्यावरीि सवव 
बाबी हवरुद्ध िढा देते, द्यावाच िागतो ईश्वराचा उपयोग ग िामहगरी दृढ करण्यासाठी व प रोहहताच्या 
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स्वाथासाठी होत असतो. म्हिूनही ईश्वर नाकारावा िागतो. नाकारिाऱया ज्या बाबी डॉ. आंबेडकर व गौतम 
ब द्ध यानंी ठरहवल्या होत्या, त्या प नः स्वीकारता येिार नाहीत. ‘नकार’ हा देखीि महत्व वाचा असतो. पि 
ह्याबरोबरच गौतम व आंबेडकर यानंी नैहतक सवव परंपरागत तत्व व ेव शाश्वत धमव स्वीकाराहव म्हििे आचरिास 
योग्य व कल्यािप्रद मानिा आहे, हे हवसरता कामा नये. िगात सत्य व असत्य दोन्हीही असते. म्हिनू व्यक्ती, 
गं्रथ, धमव यातीि (व कोित्याही प स्तकातीि) फक्त सत्यच घ्यावे, ह्यासाठी म. फ िे यानंी सत्यशोधक मागव 
दाखहविा आहे. ह्या धोरिान सार याप ढे संशोधन वाढहविे पाहहिे. दहित साहहत्याने व ग्रामीि साहहत्याने 
सहकायाने प्रयत्न करावते. 
 
बुद्ध-कबीि-फुिे 
 
ब द्धाचा काळ इसवीसनापूवीचा होता. कबीराचा मध्यय गाचा होता व म. फ िे याचंा काळ अवाचीन होता. परंत  
तो काळ हब्रहटशाचं्या साम्राज्याच्या वळेेचा होता. आता स्वातंत्र्य येऊन तीस वर् होऊन गेिी, तरी अस्पृश्याचंा-
दहिताचंा-प्रश्न वाढावा व त्यावर हवस्तृत हववचेनाची िरुरी िागावी, हे स्वतंत्र भारताचे द दैव होय. दहित 
साहहत्याने हे द दैव दूर केिे पाहहिे, हेच त्याचें तूतव म ख्य ध्येय असाव.े हस्त्रया, आहदवासी वगैरे या देशात अनेक 
दहित देखीि आहेत. 
 
ब द्ध हा संघर्व (य द्ध) नसावा हे हशकहवतो. कबीर शहद म स्स्िम ऐक्याचे महान प्रहतक होय. ब द्ध-पोटाळ (स्वाथी-
िोभी) प रोहहतशाहीहवरुद्ध िढा करण्यास हशकहवतात. ह्या बाबतीत ह्या हतघातं मोठे ऐक्य आहे. 
 
पि ह्याप ढे िाऊन नम्रपिे असे सागंिे भाग आहे की, ज्यानंा प रोहहत, ब वा, िोहतर्ी-िोशी याचंी िरुरी पडते 
व ह्या सवव िोकाचं्यामागे िे धमवभोळे िागतात, ते त्याचं्याही पेक्षा िास्त दोर्ी आहेत. याचं्याकडूनच ब द्ध-
कबीर-फ िे-आंबेडकर याचंा पराभव होत आहे. ह्यावर उपाय कोिता? हा प्रश्न म ख्य आहे. ब द्ध-कबीर-
आंबेडकर-फ िे वगैरे प रोगाम्याचंा पराभव त्याचं्याच समािाकडून अन यायाकंडून होत असतो व ह्याप ढे 
होण्याचा अहधकाहधक संभव आहे; म्हिून िागतृीसाठी हिहाव ेिागते. 
 
नािाांर्िे 
 
शहदू धमांतीि हवर्मता व पक्षपात हा दूर करण्यासाठी, आंबेडकरानी ब द्ध सावविहनकपिे त्याचं्या अन यायानंा 
घेऊन स्वीकारिा. पि ब द्धधमांप्रमािे वतवन नवब द्धाकडून िािे नाही. तर धमवमातंडानंा व सनातन्यानंा 
िबाबदार कसे काय धरण्यात येिार? हा द सरा प्रश्न आहे. ब द्ध धमव हे केवळ पूवीच्या महार समािाचे नामातंर 
व नव े नाव ठरू नये. पहरवतवनािा परंपरा हमळते. क्रातंीिा प्रहतक्रातंी खाऊन टाकते व पचहवते. िोक 
सववसाधारिपिे प नः पूववधमव स्वीकारतात. महाराष्ट्राप रते बोिावयाचे िाल्यास पूवी महार व इतर अस्पृश्य 
समाि व द सरी स्पृश्य िनताही ब द्ध होती. िास्तीत िास्त ब द्ध ग हा, िेिी महाराष्ट्रातच अहधकाहधक आहेत. 
पि ही सारी चळवळ प नः इहतहासिमा िािी व िोक प नः पूवववत आद्य शकंराचायांच्या सनातन वैहदक 
ब्राह्मिी धमात गेिे. आता असेच प नः ब द्धधमवप्रवशे हे केवळ नामातंर ठरू नये. कोित्याही प्रकारच्या 
नामातंराम ळे मूिभतू फरक पडत नाही. म. फ ल्यांच्याही सत्यशोधक समािाची त्याचं्याच िोकाकंडून हवपरीत 
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गत िािी. आत्मपरीक्षिानंतर अनेक प्रश्न सोडहविे भाग िाल्यास द सऱयानंा िबाबदार धरूनच व त्याचं्या नाव े
खडे फोडूनच उपयोग नाही. हे आता दहित समािास व मधल्या बह िनसमािास कळािे पाहहिे. आत्मदोर्ी 
आहवष्ट्कारिावर भर अहधकाहधक हदिा गेिा पाहहिे. परंपरागत चाित आिेिे सामाहिक दोर् घािहविे 
क्रमप्राप्त आहे. शवेटी दहित साहहत्यािा िर नव ेवळि िागेि तर दहित चळवळीिाही नवी हदशा सापडेि. 
 
फ ल्यानंा िे मानतात व आंबेडकर यानंा िे चाहतात त्या सवांनी एकात्मक होऊन प ढीि वाटचाि 
स्वाविंबनाने केिी पाहहिे. सववच महाराष्ट्रीय व भारतीय समािाचे सामाहिक-धार्थमक परीक्षि केिे तर 
धमवगं्रथातंीि हवर्मता व ती हठकािे मंत्र व श्लोक-कोिीच वाचिेिी नसतात. ज्या रुढ्या व परंपरा असतात, 
त्यात स धारिा करावयाची िाल्यास सवव ब्राह्मिेतर-दहितासह-समािाने स्वतःच प्रयत्नपूववक क्रातंी केिी 
पाहहिे. धमवक्रातंीचे शत्रू आपिे आपिच होतो व आहोत. दहित साहहत्य िेखकानंी िेखिीचे टोक द सऱयाचं्या 
डोळ्यात घ सहवण्यापेक्षा स्वतःच्या स धारिेचा हववके याप ढे िास्त करावा. यासाठी हनयतकाहिके धमव, समाि 
याचं्या स धारिाथव, स्वाविंबी संस्थादेखीि दहित म्हिहविाऱयानंी चािहवल्या पाहहिेत. साहहत्य म्हििे फक्त 
कागदावर पाढंऱयाचे काळे करिे नव्हे. साहहत्यात अनेक प्रकारची सवांगीि साहहत्ये (साधने) असू शकतात. 
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२०. 

कायदेणनष्ट्िात डॉ. आबेंडकर आणि ‘देशाचे दुष्ट्मन’ खटला 

डॉ. आंबेडकर याचं्या चहरत्रािा, कायािा व हवचारानंा अनेक पैिू आहेत. त्यापंकैी न्यायाियाच्या के्षत्रात डॉ. 
आंबेडकर याचं्या ब हद्धमते्तने िे हवक्रम केिे ते सामाहिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्व वाचे आहेत. कायद्याच्या 
ज्ञानात तर हवस्मयकारक भर घाििारे आहेतच. डॉ. आंबेडकर यानंी ग दरिेल्या कैहफयती, कोटातीि 
भार्िे, ििमेंटस् आिही वहकिी करिारानंा मागवदशवक आहेत. डॉ. आंबेडकर याचं्यावर आिही संपूिवतः 
हिहून पूिव िािे, असे नव्हे. हा एक प ढेही चािू राहिार ‘प्रोसेस’ आहे. उदा., सवांत गाििेिा ‘देशाचे द ष्ट्मन’ 
या प स्तकावरीि शिकिेिा अभतूपूवव खटिा सवांत महत्व वाचा ठरतो. सत्यशोधक-ब्राह्मिेतर चळवळ ही 
हक्रयाप्रहतहक्रया स्वरूपात प ढे येत गेिी. उदा., िो. हटळक याचें द दैवी हनधन िाल्यावर त्याचें प िे 
म्य हनहसपािटीने एक स्मारक म्हिून रे माकेट (आत म. फ िे माकेट) समोर एक प तळा नगरपाहिकेच्या 
खचाने बसहविा. नेमस्त पक्षातीि ब्राह्मिेतर पक्ष हे दोन्ही त्यावळी मवाळ होते. त्याचें आपसात साहचयव 
प ष्ट्कळसे असे. हटळक व रानडे-गोखिे याचं्या पक्षात दं्वद्व असे. हटळक व रािर्ी शाहू याचं्या पक्षात तर तीव्र 
मतभेद होऊन गेिे होते. मतभेदाचे पडसाद त्याचं्या पश्चा् उमटत होते. 
 
रक्याप्ररर्रक्या स्वरूप 
 
िो. हटळकाचंा प तळा नगरपाहिकेच्या खचाने उभारल्यावर त्यािाही प्रहतहक्रया अपेहक्षत होती. ब्राह्मिेतराचें 
तरुि प ढारी व प िे म्य हनहसपि सभासद कै. केशवराव िेधे यानंी म. फ िे याचंा प तळा प िे म्य हनहसपािटीने 
उभारावा, असा ठराव आहििा. सवव िगात िढा असतो तो सनातन व स धारक याचं्यामध्ये चाितो. सनातनी 
ब्राह्मि व सनातनी अब्राह्मि याचें साहचयव व्यवहारात स रू होते, दहित वगातही सनातनी व स धारक होते, 
असू शकतात. उदा., हबगर महार दहित इतर सवव समािाने, डॉ. आंबेडकराचं्या सावविहनक धमांतरास-बौद्ध 
दीके्षस-पाशठबा हदिा नाही, याचे एक मूळ कारि त्यानंा स धारिावादी धमापेक्षा सनातनी दहितानंा शहदू धमात 
राहिे आवडिे व आवडते. ब्राह्मिेतर सनातनी सभासदाचंा फ िे प तळ्यास हवरोध शक्य िािा. याचे एक 
कारि ‘केसरी’ कंपूने त्या काळास ब्राह्मिेतर चळवळीस हवरोध करण्यासाठी ब्राह्मिेतरातीि काही मंडळी 
िवळ केिी होती. व राष्ट्रीयत्वाच्या नावाखािी ‘संग्राम’ नामक मराठी वृत्तपत्र चािहवण्यास मोठे साह्य हदिे. 
“भागवत धमाचा प रस्कार करून सत्यशोधकाचं्या पाखंडी व्रताचे खंडि करिे” हा सनातनी ‘संग्राम’ 
साप्ताहहकाचा बािा त्यांच्या अंकावर छापिा िाई. श्री. ग. म. निावडे, प िे हे संपादक होते. पि प्रत्यक्ष त्यात 
हिहहिारे द सरे प िेकर होते. ‘मिूर’ नामक सत्यशोधकाचें साप्ताहहक कै. रामचंद्र नारायि िाड हे चािहवत. 
हा काळ १९२५ ते १९२८ अखेरपयंतचा होता. प िेरी वृत्तपत्रसृष्टीतीि ही दोन पते्र आपसात ि िंिी. ‘संग्राम’ 
म. फ िे याचं्यावर त टून पडे, तर ‘मिूर’मध्ये हदनकरराव िवळकर हटळकावंर तीक्ष्ि हल्ला करीत. ही दोन्ही 
साप्ताहहके मिा त्या काळात वाचावयास हमळत. व्यंगहचते्र देखीि दोघेही छापत. ‘देशाचे द ष्ट्मन’ हे प स्तक कै. 
िाड ‘मिूरकते’ यानंी त्याचं्या म द्रिाियात छापिे. िवळकर हे या अत्यंत हतखट प स्तकाचे िेखक होते. हे 
प स्तक सववत्र गाििे. 
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खटिे-खोकिे 
 
सत्यशोधक चळवळीच्या म. फ िे व प ढीि कािखंडात भटकी संबधंाच्या दहक्षिेचे दाव े त्यावळेच्या इंग्रिी 
राज्यातीि कोटातून चाित. इतरही प्रातंात असे काही दाव ेिािे. पि म ंबई इिाख्यात त्यावळेी म. फ िे व 
शाहू महाराि याचं्या काळात सत्यशोधकानंी अनेक दाव ेशिकिे व प ढे िोशी हबि पास िािे. समाि स धारिा 
हवर्यक कोिताही कायदा पाशठबा देण्यासाठी पास िािा की, तत्संबधंीची चळवळ हनमािी िाई  आि सववच 
मराठी व तत्समानंा ब्राह्मि प रोहहत अत्यंत गरिेचा वाटतो. कािाय तस्म ै नमः॥ पि िेधे-िवळकर 
कािखंडात सत्यशोधकी वाङ्मयावर ब्राह्मिी पक्षाकडून अनेक दाव े अब्र न कसानीच्या सबबीवर भरिे गेिे. 
४/९/२५ रोिी िेधे केशवराव यानंी माडंिेिा म. फ िे प तळ्याचा ठराव सनातनी ब्राह्मिेतर सभासदाचं्या 
हवरोधाम ळे नापास िािा. ‘देशाचे द ष्ट्मन’ हे प स्तक म. फ िे याचं्या चहरत्राचंी माहहती देण्यासाठी हिहहिे गेिे. 
िोकमान्य हटळक याचंी अप्रहतष्ठा करिे हा िेधे-िवळकर-ठाकरे वगैरे तत्समाचंा पहवत्रा होता. तर 
“संग्राम”कते श्री. म. ग. निावडे वगैरे तत्समानंा हाती धरून केसरी पक्ष म. फ िे याचंी बदनामी करत होता. 
आिही ‘मिूर’, “संग्राम” पत्राचं्या फाईिी हमळाल्यास कोिासही या द दैवी वादाचे हक्रयाप्रहतहक्रयात्मक स्वरूप 
समिून येईि. दोन्हीही पते्र मी वाचीत असे. त्याम ळे वादाचे स्वरूप पूिव आठवते. त्यावळेच्या म ंबई 
इिाख्यातीि अनेक हिल्ह्यात प ण्यातीि वादाचे पडसाद पडिे. प ण्यातीि िो. हटळकाचं्या प तळ्याचे संरक्षि 
व्हाव ेम्हिून सभोवती पोिीस बंदोबस्त ठेविा गेिा. हा प तळा १९४२ सािी बसहविा गेिा. 
 
१९२५ च्या ऑक्टोबरिा कै. श्रीधरपतं हटळक यानंी छत्रपती मेळाव्याच्या पद्याविीम ळे आपल्या वहडिाचंी 
बदनामी िािी म्हिून हसटी महॅिस्रेट फिेशमग याचं्या न्यायाियात हफयाद केिी. फिेशमग साहेबानंी 
िवळकर-िाड यानंा प्रत्येकी पाचश ेरुपये दंड व तो न हदल्यास पाच महहने साधी कैद अशी हशक्षा फमाविी. 
सत्यशोधक चळवळ थोपहवण्यासाठी पहहल्यापासून सत्यशोधकावर कायद्याचा आश्रय घेऊन खरे-खोटे खटिे 
खोकिे करण्याचा मागव ब्राह्मिानंी स्वीकारिा होता अशी माहहती ि नी कागदपते्र पाहहल्यावर हदसिे. 
 
ह्या काळातीिच नव्हे तर मागीि महाराष्ट्रातीि सामाहिक वादाचे स्वरूप हक्रयाप्रहतहक्रयारूपी होते. 
ब्राह्मिेतरानंी म. फ िे याचंा प तळा बसवावा म्हिून केशवराव िेधे, म्य . सभासद याचं्यामाफव त प िे 
म्य हनहसपािटीत ठराव माडंिा. ‘संग्राम’ नामक केळकर-केसरी याचं्या प्रोत्साहनाने हनघिाऱया साप्ताहहकात 
गोखिे, न. हव. गाडगीळ, ह. मो. िोशी, हे हिहीत असत व ‘मिूर’ पत्रात िवळकर याचं्याप्रमािे बापट नामक 
गृहस्थही हिहीत होते. या काळात प्रबोधनकार ठाकरे याचें वास्तव्य प िे येथेच होते व ते प स्तके व वृत्तपत्र 
याद्वारे िवळकराचं्याप्रमािे हतखट हिहीत. याम ळे दोहोपक्षी वाद रंगिा व आंबेडकरानंी त्या काळात िो 
खटिा शिकिा त्या वळेचा हा सवव काळ व पाश्ववभमूी आिही कोिासही िक्षात घ्यावी िागते. 
 
म. फ िे याचें चहरत्र व कायव समिाव ेम्हिून िवळकरानंी ‘देशाचे द ष्ट्मन’ प स्तक हिहून प्रहसद्ध केिे. हे प स्तक 
फारच खळबळिनक ठरिे. कै. हवष्ट्ि शास्त्री हचपळूिकर याचें प तिे कृष्ट्ि महादेव यानंी हसटी महॅिस्रेट 
फिेशमग याचं्या कोटात त्याचं्या घराण्याची बदनामी होत आहे म्हिून दावा ग दरिा. फिेशमगसाहेबानंी १५ 
सप्टेंबर १९२६ रोिी वरीि दाव्याचा हनकाि हदिा. िेखक िवळकर, म द्रक िाड यानंा प्रत्येकी एक वर्व साधी 
कैद व अडीचश ेरुपये दंड, न भरल्यास, दोन महहने कैद अशी हशक्षा ठोठाविी. प्रस्तावनाकार िेधे-बागडे 
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यानंाही कोटात दोर्ी ठरहविे. फिेशमगसाहेबानंी हचपळूिकराचं्या वरीि वशंिाचं्या भावना द खहवल्या गेल्या. 
असे मत हदिे व त्याचें हनकटचे नातेदेखीि मान्य केिे. प ण्याचे ब्राह्मिेतर प ढारी मोठ्या अडचिीत सापडिे. 
गिेंद्रमोक्ष केिा तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंीच, हे हवसरिे गेिे. याउिट िोहतराव याचंी बदनामी करिारे 
बाब राव फ िे याचं्यावर िोहतरावाचं्या च ितभावाचा नातू गिानन फ िे यानंी ग दरिेल्या हफयादीच्या हनकािात 
गिाननराव फ िे हे हनकटचे नातेवाईक नाहीत, असे मत हदिे. फिेशमगसाहेबाचंी ही हवसंगती आिही मोठी 
मनोरंिक वाटेि. आश्चयव हे होते की, य रोहपयन न्यायाधीश फिेशमग याचं्याशी आंबेडकर िढिे. डॉ. आबंेडकर 
संघर्वशीि असत. 
 
डॉ. आांबेडकि याांची बुरद्धित्ता 
 
वरीि फिेशमगसाहेबाचंी हवसंगती चािाक्ष कायदेपहंडत आंबेडकरानंी नेमकी हेरिी. सेशन कोटात अपीि 
करण्यात आल्यावर डॉ. आबंेडकर यानंी िेधे, िवळकराचं्या पक्षाचे वहकिपत्र घेऊन केस चािहविी. वरचे 
सेशन िज्ज िे. डी. िॉरेन्स यानंी कृष्ट्ि महादेव हचपळूिकर हे हवष्ट्ि शास्त्री याचें हनकटचे नातेवाईक नाहीत, 
असा हनवाळा हदिा. सवव आरोपी दोर्म क्त ठरहविे. िवळकर िेखसगं्रहाचे संपादक श्री. य. हद. फडके यानंी 
याचं्या हवस्तृत व हववचेक प्रस्तावनेत सवव घडिेिा खटल्याचा इहतहास हदिा आहे. आता ही (एक ि नी) 
सत्यकथा (story) आहे. शोकाहंतकेची स खाहंतका आंबेडकरानीच घडहविी. संदभाप रती माहहती येथे त्याचं्या 
प्रस्तावनेतूनच चािू नवीन हपढीसाठी थोडक्यात हदिी आहे. हशळ्या कढीिा उत आिण्याचा उदे्दश येथे नाही. 
बाबासाहेबाचंा ‘हवियी मराठा’कते यानंी अन ल्लखे केिा  या संबधंी कै. अ. हव. हचते्र याचें २९/१०/२६ चे मूळ 
पत्र प ढे हदिे आहे. ‘स बोधपहत्रका’ आंबेडकराचं्या वाचनात असे. कै. हचते्र यानंा अटळपिे बािू माडंावी 
िागिी. 
 
सुबोधपरत्रका व डॉ. आांबेडकि 
 
म ंबईत प्राथवना समािाचे म खपत्र ‘स बोधपहत्रका’ हनयहमत हनघत असे. या पहत्रकेत डॉ. आबंेडकर याच्या 
संबंधाने अनेक तटस्थ स्फ टे वगैरे प्रहसद्ध िािी होती. ‘स बोधपहत्रके’चे संपादक कै. द्वारकानाथ गोशवद वैद्य हे 
होते. त्यानंी इतर हठकािी आंबेडकरानंा उदे्दशून ‘आमचे हमत्र’, म्हिून उल्लखे केिेिा आढळिा. हद. ७ 
नोव्हेंबर, १९२६ रोिीच्या ‘स बोधपहत्रके’त कै. हचते्र याचें पत्र व त्यावर स्फ ट आिेिे मी िसेच्या तसे प ढे देत 
आहे. वाचकानंी ते वाचाव े म्हििे ‘देशाचे द ष्ट्मन’ प स्तकप्रकरिी डॉ. आंबेडकर यानंी ऐन वळेी बिाविेिी 
कामहगरी िक्षात येईि. देशाच्या द ष्ट्मन खटल्यात आबंेडकरानंी केिेिा ‘बचाव’ वगैरे व न्यायाधीशाचें िज्जमेंट, 
ही साधने वाचकानंा उपिब्ध होतीि तर आबंेडकराचंा कायद्यातीि अहधकार िक्षात येण्यास मोठे साह्य 
होईि. हा खटिा आबंेडकरानी शिकिा. तो सावविहनक व सामाहिक संघर्ाचा होता. त्याचं्या ध्येयधोरिाची 
ही सवव माहहती म्हििे त्याचं्या अष्टपिूै चहरत्राचा एक अप्रहसद्ध भाग आहे. मूळ िज्जमेंट हमळवनू िर ह्याच 
हवर्यावर प्रकाश टाकण्याचा कोिी प्रयत्न केल्यास द धात साखर पडेि. ह्या खटल्याचा हनकाि िाल्यावर 
‘टाईम्स ऑफ इंहडया’, म ंबई मध्ये स्फ ट आिे होते. एवढे मिा आता आठवते. इगं्रिी व मराठी वृत्तपत्रानंी 
आंबेडकराचंा नामहनदेशही केिा नाही, हे आि आश्चयाचे वाटेि. सत्यशोधकाचें मवाळ अध्यक्ष ना. भास्करराव 
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िाधव हेही तटस्थ राहहिे  व ख द्द ‘दीनहमत्र’ कते पाटीि म क ं दराव यानंी िहाि िवळकरी हिखािािा 
पाशठबा हदिा नाही. 
 
देशाचे दुष्िन डॉ. आांबेडकि 
 
आि द सरीकडे रा. रा. अ. हव. हचते्र ह्याचें िे पत्र आम्ही छाहपिे आहे, ते आमच्या हातात येईतो डॉ. 
आंबेडकराचं्या व देशाचे द ष्ट्मनसंबधंी खटल्याअखेरच्या हनकािाचा काही संबधं असल्याचे आम्हास काहीच 
माहीत नव्हते. त्याम ळे डॉ. आंबेडकरानंी न्यायाधीशाप ढे केिेल्या भार्िाचा कसा पहरिाम िािा, ह्याहंवर्यी 
आम्हास काहीच हिहहता आिे नाही. त्यानंी ह्या खटल्यात आरोपीच्या वतीने िे भार्ि केिे त्याबद्दि आम्ही 
त्याचें मनःपूववक अहभनंदन कहरतो. बहॅरस्टर आंबेडकराचं्या नावाचा उल्लखे तारात का िािा नाही याहवर्यी 
हनरहनराळ्या कल्पना करून वाढिेल्या असतंोर्ामध्ये भर घािण्याची आमची इच्छा नाही. बाकी एवढे मात्र 
आम्हास आि वाटत आहे की, रा. बागडे वगैरेंचे अहभनंदन करण्यासाठी ज्या ज्या वळेी ज्या ज्या हठकािी सभा 
भरतीि त्या त्या वळेी डॉ. आंबेडकराचं्या न्यायाधीशाप ढीि भार्िाचा गौरवय क्त उल्लेख होिे अत्यंत अगत्याचे 
आहे. आमचे ब्राह्मिेतर हमत्र हे कतवव्य करण्यास माघार घेिार नाहीत, अशी आशा आहे. 
 
पत्रव्यवहाि 
 
श्रीय त संपादक, ‘स बोधपहत्रका’ यासं— 
सा. न. हव. हव. खािीि चार ओळीस आपल्या सन्मान्य पत्रात िागा द्याि अशी आशा आहे. 
“देशाचे द ष्ट्मन” ह्या खटल्याच्या हनकािात प ण्याच्या सेशन्स कोटाने आरोपींना दोर्म क्त केिे. ह्या गोष्टीबद्दि 
आपि ‘स बोधपहत्रके’च्या मागीि अकंात आनंद व्यक्त केिात हे आपल्या हनःपक्षपातीपिािा सािेसेच िािे. 
ब्राह्मि ब्राह्मिेतर चळवळीच्या दृष्टीने हा खटिा अहतशय महत्व वाचा होता. बिेबाबदार िेखकाचं्या िेखाचंा 
आहि माथेहफरु तरुिाचं्या अत्याचाराचा ब्राह्मिेतर चळवळीशी कायदेशीर संबधं िावण्यासाठी सध्या करण्यात 
येत असिेल्या प्रयत्नापंकैीच हा एक प्रयत्न होता आहि हा प्रयत्न अयशस्वी िाल्याबद्दि कोिाही 
द राग्रहहवरहहत व्यक्तीिा आनंद वाटल्यावाचून राहािार नाही. कायद्याच्या दृष्टीनेही हा खटिा अहतशय 
महत्व वाचा होता. मृत व्यक्तीची शनदा केल्यास अब्रून कसानीचा आरोप हसद्ध होऊ शकेि की काय ह्या महत्व वाच्या 
प्रश्नाचा हनिवय िावावयाचा होता. आहि ह्या प्रश्नाचे उत्तर नास्स्तपक्षीच हदिे पाहहिे ही गोष्ट, डॉ. 
आंबेडकरानंी आरोपीतफे केिेल्या भार्िात हसद्ध केिी. 
 
सदरहू खटल्यातं ब्राह्मिेतर पक्षािा हािून पाडण्याचा प ण्यातीि ब्राह्मि प ढाऱयाचंा डाव बॅहरस्टर आंबेडकर 
याचं्या ब हद्धकौशल्याम ळे बह ताशंी फसिा हे कोिािाही नाकबूि करता येिार नाही. असे असतानाही सदरहू 
खटल्याची हकीकत प्रहसद्ध करिाऱया सवव इंग्रिी व मराठी वतवमानपत्रात बॅहरस्टर आंबेडकराचंा नामहनदेशही 
करण्यात आिेिा नाही, याचे आश्चयव वाटते. प ण्याच्या ब्राह्मिी गिबल्यातं गडबडिेिे ‘टाइम्स’, ‘क्रॉहनकि’, 
‘इंहडयन डेिीमेिचे हरपोटवर बॅहरस्टर आंबेडकराचें नाव देण्यास धििे नाहीत असे म्हिता येईि. पि 
असोहसएटेड पे्रसच्या हरपोटवरानेही बॅहरस्टर आबंेडकराचें नाव का गाळाव े हे समित नाही. हनःपक्षपातीपिाचे 
धोरि ठेविे हे त्याचें कतवव्य आहे. सदरहू खटल्याचा हनकाि ऐकून ब्राह्मिी संपादक गागंरून गेिे यात नवि 
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नाही. खािच्या कोटाच्या हनकािावरच संपादकीय स्फ ट हिहून (हवियी मराठ्याचं्या मते) ‘सैतानी आनंद’ 
व्यक्त करिाऱया ‘ज्ञानप्रकाशा’च्या उतावळ्या संपादकाची अहपिाचा हनकाि वाचनू ते्रधाच उडािी असेि. 
त्याच्या धसकिेल्या िेखिीिा बहॅरस्टर आंबेडकराचें नाव घेण्याचे धैयव िािे नाही यात नवि नाही. 
प्रहतपक्षाच्या हवियी प ढाऱयाचे शकवा त्याचं्या साहाय्यकाचे योग्य प्रसंगीही गौरव करण्याइतका मनाचा मोठेपिा 
‘केसरी’करानंी दाखहवल्याची उदाहरिे फारशी सापडिार नाहीत. िहाि व मवाळ ब्राह्मिी वतवमानपत्रानंी 
बॅहरस्टर आबंेडकराचें नाव देण्याचे टाळिे यािा काहीतरी कारि देता येईि. पि ‘हवियी मराठा’, ‘नवय ग’ 
वगैरे ब्राह्मिेतर पत्रानंीही ह्या बाबतीत त्याचेंच अन करि का कराव े हे कळत नाही. वास्तहवक पाहाता 
ब्राह्मिेतर पक्षाची अब्र ूआि बॅहरस्टर आबंेडकरामं ळे बचाविी आहे. अशा वळेी ‘हवियी मराठ्या’ने आपल्या 
हवियी महारबधंूंचे अहभनंदन करिे अवश्य होते. हा ब्राह्मिेतर संपादकाचंा हवसराळूपिा की कृतघ्नता? की 
एक हवद्वान अस्पशृ्य बधंूंचा मोठेपिा मान्य करण्यास तयार नसिेिी मत्सरब हद्ध? 

आपिा,  
अ. हव. हचते्र 

म ंबई, २९-१०-२६  
 
वरीि सवव िढा बह ताशंी ‘रािकीय’ होता. आि यातून काय बोध हनघतो? 
 
उपसांहाि (एक भाष्य) 
 
‘स बोधपहत्रका’ या हनयतकाहिकातीि वरीि सवव मिकूर प्राप्त िाल्याम ळे हा िेख साकार होऊ शकिा. 
‘देशाचे द ष्ट्मन’ प स्तकाचा वऱहाड, नागपूरपयंत प्रसार िािा. प िेरी पते्र या प स्तकािा ‘चोपडे’ म्हित. 
िवळकर समग्र वाङ्मयात हे प स्तक आता उपिब्ध आहे. हचपळूिकर, हटळक व त्याचें सनातनी अन यायी 
यानंा या प स्तकाचे कधीच कौत क वाटिार नाही. पि िोतीबाचं्या ‘ग िामहगरी’ प स्तकानंतर एवढा मोठा 
िबरदस्त आघात या प स्तकाने केिा. आघात करिारी िी प स्तके असतात, त्यातीि शब्द ना शब्द सववथैव 
समथवनीय व पहंडत शास्त्री यानंा आवडिारा असा असिे शक्य नसते. डॉ. गॉगि याचं्या वाचनातून हे प स्तक 
कसे अद्याप स टिे? म. िोतीरावाचं्या ‘ग िामहगरी’ प स्तकावरच त्याचंा डोळा आहे. 
 
‘हवियी मराठ्या’सारख्या पत्रातून आंबेडकराचंा नामोल्लखे आिा नाही. म्हिूनच कै. ि. हव. हचते्र यानंी पत्र 
प्रहसद्ध केिे. यानंतर ‘हवियी मराठ्या’त यासंबधंाने काही मिकूर आिा होता व योग्य तो अपेहक्षत ख िासा 
त्याने केिा की नाही, हे त्याचे प ढीि अकं त्यावळेचे पाहाण्यास हमळािे तरच सागंता येईि. कै. हचते्र याचे 
२९-१०-१९२६ चे पत्र आिही बोिके आहे. ‘स बोधपहत्रके’चे धोरि तटस्थ होते. म्हिूनही कै. हचते्र यांचे पत्र 
छापिे गेिे व त्यािा पाशठबाही हदिा गेिा. 
 
डॉ. आंबेडकरानी ब्राह्मिेतर चळवळीकहरता येईि हततकी मदत केिी. असे करीताना त्यानंा ब्राह्मिेतर प ढारी 
व पते्र याचंा हकत्येक वळेा कट  अन भव आिा. सत्यशोधक समाि व त्याचंी प ढीि ब्राह्मिेतर पक्षीय चळवळ 
शूद्रासंाठी-म्हििे ब्राह्मिेतरासंाठी फक्त व प्रायः होती. शूद्र व अहतशूद्र दोघेही अब्राह्मि पि शूद्र हे अस्पृश्य व 
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अहतमागास नव्हते. अनटचेबि-हडपे्रस्ड-व ब्राह्मिेतर हवदे्यत (त्यावळेी) मागासिेिे यामधीि फरक, 
बाबासाहेबाचं्या ‘साउथ बरो कहमशन’ने प ढीि मेमोरडँममध्ये हिहहिेिा आढळतो. तो शचतनीय आहे. 
 
हकत्येक सत्यशोधक व ब्राह्मिेतरपक्षीय प ढारी अस्पृश्याचं्या उद्धारािा पाशठबा देिारे होते. हवरोध करिारे 
नव्हते. पि सववत्र िास्तीत िास्त अब्राह्मि, सववसाधारि बह िनसमाि, प्रत्यक्ष सनातनी-परंपरावादी-रूढ व 
वाडवहडिार्थित वृत्तीने चाििारा होता, व आताही आहे. याम ळे खेड्यापाड्यातं अिूनही मनातून व पक्ष 
व्यवहारातून दहित प्रश्नासबंंधी क्राहंतकारक बदि िािेिा नाही. ख द्द महाड सत्याग्रह प्रसंगी व अन्य अनेक 
वळेी बाबासाहेबानंा िो त्यानंा अन भव आिा, तो त्यानंी इतरत्र नमूद केिेिा आढळतो. मराठा 
बह िनसमािाच्या ब्राह्मिेतर चळवळीत दहितोद्धाराच प्रत्यक्ष कायवक्रम व खास असा उपक्रम व उपाययोिना 
नव्हती. व हनवडि कीतून सनातनी अब्राह्मिाचंी मते िातीि, म्हिूनही त्यानंी हा सवव कायवभाग अध्याहृत 
ठेविा, अिूनही मराठा-तत्सम याचंी मने व मते पािटावी हततकी पािटून प रोगामी िािी नाहीत. त्यानंी 
त्याचं्यावरीि सनातनी ब्राह्मि धमांचा पगडा आिही दूर केिा नाही. उिट वाढत आहे. हम. हम. हमशनची 
चळवळ व प्रयत्न देशभर चािू होता, हे खरे पि ग्रामीि िनतेची मने पािटण्याच्या कामी हतिा अपूिव यश 
आिे. बाबासाहेबात ह्यासंबधंीची मीमासंा आिेिी आहेच. सत्यशोधकाची चळवळ व ब्राह्मिेतर रािकीय पक्ष 
असताना बाबासाहेबानंी प ढे ‘स्वतंत्र मिूर पक्ष’ स्थापून वगेळा हवचार-आचार स्वतंत्रपिे व स्वाविंबनाने केिा. 
याची काही कारिे कै. हचते्र याचं्या पत्रात सापडतात. 
 
राममोहन ते रानडे याचं्या प्रवाहापासून ताहत्व वक ऐक्य होते, तरी म. फ िे यानंी पथृक् पिा पत्करून वगेळा 
‘सत्य शोधक समाि’ ब्राह्मिेतराचं्या खास उन्नतीसाठी काढिा. त्याचप्रमािे डॉ. आंबडेकर यानंी म. फ िे-शाहू 
हा प्रवाह उपिब्ध असताना ‘स्वतंत्र मिूर पक्ष’ काढिा. ह्या पृथक्पिाचे या दोन ऐहतहाहसक घटनेत साम्य 
हदसतात.सत्यशोधक समाि असताना व म. फ िे यानंा एक ग रू मानूनही बाबासाहेबानंी ब द्धधमाचा (मूळ)-
मागव का धहरिा याची कारिे अभ्यासिे िरूर आहे. रािकीय ब्राह्मिेतर पक्षही नेमस्तपक्षाने त्याकाळच्या 
पूवीपासूनचे चािू असिेिे सहकायव सोडून वगेळा प ढे का आिा? यािाही सामाहिक कारिे व तफावत 
कारिीभतू िािी. वगेळी होण्याची कारिे प्रत्यक्ष िेथे सपंतात तेथे प नः वगेळे िािेिे समाि हवभाग व नेते एक 
होतात. उदा., राष्ट्रीय चळवळीच्या काळात ‘मिूर’ पक्ष संबहंधत िेधे-िवळकर व संग्राम संबहंधत न. हव. 
गाडगीळ व तत्सम एक िािे  डॉ. आंबेडकर आिन्म स्वतंत्र राहहिे. त्याना राहािे अटळ िािे. 
 
आांबेडकिाांची एक आठवण 
 
कै. मोरे यानंी सन १९४८ सािी ‘देशाचे द ष्ट्मन’ प स्तकाचे अपीि डॉ. आंबेडकरानंी चािहविे. यासंबधंी 
आठवि साहंगतिी, क शाग्र ब हद्धमत्ता व वादकौशल्य याम ळे ब्राह्मिेतर प ढारी हदपून गेिे. डॉ. आंबेडकराचंा 
छपन्नावा वाढहदवस होता. हा अहहल्याश्रमात सािरा िािा. मोरे म्हिािे, ‘वकीिपत्र घेण्यास म ंबईचे कोिीही 
वकीि तयार नव्हते.’ सत्यशोधकानंा ‘राक्षस’ समित  डॉ. आंबेडकर यानंी म बंई हवधान सभेत फिेशमग 
साहेबाचं्या पक्षपातीपिाहवरुद्ध प्रश्न हवचारिा; व फिेशमगकडून हनदान ख िासा तरी मागवावा अशी मागिी 
केिी. 
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स्वर्ांत्र वृत्तपत्र सृष्टीचा जन्ि 
 
डॉ. बाबासाहेबानंा ब्राह्मिेतर वृत्तपत्रसृष्टी चािू असताना वगेळा स्वतंत्र मिूर पक्ष तर काढावा िागिाच एवढेच 
नव्हे, तर स्वतंत्र वृत्तपत्रसृष्टी स्वाविंबनाने प ढे चािू करावी िागिी. स्वोद्धाराथव असे कराव ेिागिे. यािा 
कारिे होती. हा हवभक्तपिा व हे स्वाविंबन पत्कहरिे नसते तर त्याचं्या समािाचा आिचा ‘स्वोद्धार’ िािा 
नसता. असे करण्यास रािर्ी शाहू याचंा पाशठबा पूवीच होता. त्यानंा ठाऊक होते की, ‘मूकनायक’ पत्र िे काम 
करू शकेि ते त्याचंीच ‘हवियी मराठा’ तत्सम पते्र करू शकिार नाहीत. म्हिूनही पहहल्या आंबेडकराचं्या 
पत्रास रािर्ींनी देिगी हदिी. रािर्ी द्रष्टे ठरिे. ‘स्वोद्धार व उद्धार’ या दोन पहवत्र्यात ‘हवग्रह’ घडिा. असे 
होिे अटळ होते. म. फ िे-शाहू-शशदे याचंी नाव ेदहित प्रश्नाचं्या सोडवि कीत महत्व वाची आहेत, शशदे व िेधे 
यानंी पववती सत्याग्रहात भाग घेतिा होता. कमववीर भाऊराव पाटीि याचंी कामहगरी महत्व वाची िािी. 
िवळकरानंी नाहशक येथे डॉ. आंबेडकरानंी काळाराम मंहदर सत्याग्रह चािू केिा तेव्हा प्रकृती नाद रुस्त 
असतानाही त्यात भाग घेतिा. काही अशी उदाहरिे ब्राह्मिेतर चळवळीत होती. पि ह्याचं्याम ळे दहित 
प्रश्नाचं्या बाबतीत सवव अब्राह्मि समाि पािटिा असे आि म्हिता येत नाही. समरसतेचा प्रश्न आिही 
आहेच. ब्राह्मिेतर चळवळ इहतहासिमा िािी. पि दहित चळवळ व साहहत्य सिीव आहे. 
 
डॉ. आंबेडकर याचं्याम ळे िेधे-िवळकर-बागडे-िाड देशाचे द ष्ट्मन खटल्यात हनदोर् स टिे. हे ‘दीनहमत्र’कते 
म क ं दराव पाटीि यानंा देखीि यापूवी पत्र पाठवनू कळहविे होते. डॉ. आंबेडकराचें ब्राह्मिेतर चळवळीिा 
प्राप्त िािेिे योगदान आहि हतच्या ग िदोर्ाचंी मीमासंा हा त्यांचा एक पैिू होता. 
 
िेधे-िवळकर आहदकरून प ढाऱयानंा येरवडा त रंुगात नेिे; तेव्हा कमववीर शशदे यानंी येरवड्यािा िाऊन 
त्याचंी भेट घेतिी असा उल्लखे आढळतो. ‘तटस्थता’ हा शशद्याचं्या स्वभावाचा स्थायी भाग असे व ते सन १९२३ 
नंतर हनवृत्त िािे. ‘अध्यात्म’ हा त्याचंा प्रम ख पाया असे. तरी सवव ब्राह्मिेतर प ढारी त्याचें हमत्र व चहाते होते. 
उत्तर आय ष्ट्यात त्याचं्या सभा संमेिनािा शशदे िात व प्रसंगी त्यानंा सल्लामसित देत. ब्राह्मिादी समािाकडून 
िो न्याय त म्ही मागता आहात त्याप्रमािे तसाच समान न्याय दहितानंा त म्ही द्या, असे त्यानंा सागंत पि 
त्यावळेी व आताही त्याचें कोि ऐकतो? 
 
म ंबई कायदे कौस्न्सिात ब्राह्मिेतर पक्ष महत्व वाचा होता. त्यावळेेस बरीच वर् ेआंबेडकर म ंबई कौस्न्सिात होते. 
या पक्षाशी सहकायव करून हकत्येक कामे बाबासाहेबानंी केिी, पि महार वतन हबिाचे वळेी ब्राह्मिेतर 
आमदारानंी त्यानंा पाशठबा हदिा नाही  म ंबई कायदे कौस्न्सिमधीि डॉ. आंबेडकरानंी केिेल्या कामासंबधंी 
अद्याप स्वतंत्र प्रकारे संशोधनीय सोपपहत्तक असे कोिी सहवस्तर हिहहिे नाही. ‘स्वतंत्र मिूर पक्ष’ वगेळा चािू 
िािा तरी ब्राह्मिेतर चळवळीहवर्यी आंबेडकराचंी आस्था शूद्र कोि होते? या प स्तकाच्या प्रस्तावनेत व्यक्त 
िािी. ब द्ध तर अवैहदक म्हििे अब्राह्मिी धमाचा प्रवतवक होता. त्यािा बाबासाहेबानंी हशरोधायव समििे. 
स धारिेचा एक अथव असा होतो की, मूळाकडे-तत्व वाचं्याकडे परत िािे. सत्यशोधक समािाच्या ताहत्व वक 
संवधवनाच्या कामी ब्राह्मिेतरानंी बाबासाहेबाचंा िेवढा िाभ उठवावयास पाहहिे तेवढा म ळीच उठहविा नाही. 
एकही सत्यशोधक समाि अहधवशेनािा त्यानंी बाबासाहेबानंा अध्यक्ष म्हिून बोिाहविे नाही. आमंहत्रत केिे 
असते तर म. फ िे यानंा एक ग रू मानिारे डॉ. बाबासाहेब खात्रीने उपस्स्थत राहून त्यानंी हवद्वत्ताप्रच र असे 
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मागवदशवनपर भार्ि केिे असते. काळ आता बराच प ढे चाित आिा आहे.संदभव काही हटकतातच. आता डॉ. 
आंबेडकर सवांनाच अभ्यासनीय ठरिे आहेत. ‘देशाचे द ष्ट्मन’ प स्तकाच्या खटल्यात डॉ. आंबेडकराचं्या हवक्रमी 
ब हद्धमते्तने ब्राह्मिेतर प ढारी हनदोर् स टिे याची माहहती सवांच्याच चािू हपढीिा व्हावी यासाठी केिेिा हवचार 
हवस्तार येथे नम्रपिे सपंहवतो. 
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२१. 

पुढारी व णववेकवतं 

हवचार व हववके सवांच्या गरिेचा हवर्य आहे. मन ष्ट्यािा सत्यासत्य शोधता येते. मन ष्ट्यात हनमाि होिारा 
प्रत्येक हवचार हा बरावाईट असू शकतो. हवचार व हववके यात असा फरक आहे की, हववके म्हििे शाश्वत 
(सत्य) व अशाश्वत (असत्य) याचं्यासंबधंी ब द्धी वापरून व तपासून िो हवचार केिा िातो, तो हववके होय. 
प्रत्येक हवचार हा हववके नसतो. श्री समथव रामदासानंी ‘हववके’ म्हििे काय? हे पारमार्थथकदृष्ट्या साहंगतिे 
आहे. व्यवहारातदेखीि खऱयाखोयाचंा हनवाडा करून हववके करण्याची गरि असते. हववकेी मािूसच िास्ती 
प ढे येतो, हवियी होऊ शकतो. धंदा, उद्योग, व्यवसाय यात हववके हा पाहहिेच. मािसािा सद व असद 
हवचार प्राप्त होऊ शकतात. सद्सहद्ववकेब द्धी वापरण्याची दररोिच्या प्रपंचात व ससंारात िरूरी असते. केवळ 
ब द्धीत हवचार आिा व तो कायववाहीत आिून टाकिा; तर त्याचे बरे-वाईट पहरिाम होऊ शकतात. म्हिून 
मनात येिारा हवचार खरा आहे शकवा घातक आहे, या सबंंधीचा शोधक असा सारासारहववके मािसास 
िरूरीचा आहे. मग तो मन ष्ट्य प ढारी असो अगर हववकेवंत असो, दोघानंाही त्याचें हवचार तपासिीची नेहमी 
गरि असते. त्या प्रहक्रयेिा आत्मपरीक्षिदेखीि म्हिता येईि. ‘चाळिा उदंड करावी’ असे समथव यासाठीच 
सागंतात, आपिी मते, आपिा पक्ष वगैरे िे आपिे सवव आवडते काही असते, ते खरे का खोटे, हे शोधिे, 
मन ष्ट्यमात्रास उपयोगी होते व तो भावनेच्या आहारी िात नाही. सावध असतो. सावधानतेचे हववरि व महत्व व 
रामदासामध्ये देखीि चागंिे हमळते, ब द्धी ही सावध असण्याची हनतातं गरि असते. 
 
हल्ली प ढारी व हववकेवतं असे दोन वगव आढळतात, म्हिूनही ते मानिे िातात. ही फाळिी व हवभागिी इष्ट 
नाही. प ढाऱयािाही हववके पाहहिे. अहववकेी प ढारी असिा व तो अन यायानंी मानिा, तर तोटा दोघाचंाही 
होतो. अहववकेी प ढाऱयाचें प ढारीपि खड्ड्यात िाते व तो संपतो. प ढारी कसा असावा व कसा नसावा, याचाही 
हवचार हववकेाने केिा पाहहिे. ग रू करताना पारखून घ्यावा िागतो. नाही तर ब वाबािीचे द ष्ट्पहरिाम भोगाव े
िागतात. त्याचप्रमािे प ढारी-प्रहतहनधी-हनवडताना नीट हवचाराने स्वीकारिा व त्यािा हववकेाने मते हदिी 
तर देशाचा फायदाच होईि. ‘हववके’ याची सोपी व्यवहायव व्याख्यादेखीि हदिी िािे शक्य होते. उदा., हववके 
म्हििे हहशबेी हवचार. बेहहशबेी हवचार म्हििे अहववके होय. हववके ब द्धीने करावयाचा असतो. मनात बरे-
वाईट हवचार येऊ शकतात. ते खरे शकवा खोटे, हे पाहून संसार-प्रपंचात चाििे पाहहिे, भावना तपासल्या 
पाहहिेत. हववकेान्ती िो भाव तो बाधक होत नाही. ‘हववकेे आकळावा श्रीपती’ असेही साध संत सागंतात. 
शाश्वत (खरे) अशाश्वत (खोटे, हम्या-पहरवतवनीय) असा परमार्थथक, साधनमागातीि हववके, मनोबोध व 
दासबोध यात आढळतो. तो कोित्याही संप्रदायातीि साधकािा उपय क्त होिारा खास आहे. श्रेष्ठ साध संताचंी 
हशकवि िागहतक असते. मन ष्ट्य िीवािा हववकेी करू शकतो, तो साधू तोच सतं (खरा) होय. सतंाचें हे कायव 
असते. 
 
रािकारिात (व कोित्याही िीवनाच्या अंगोपागंात) हववके हवा असतोच. प ढाऱयानंा हववके िसा िरूरीचा 
असू शकतो, तसा त्याचं्यात हदसून येत नाही. म्हिून एकपरी हववकेवतं व प ढारी असा पृथक् हवचार होत 
असतो. म्हििे हे दोन्ही हभन्नहभन्न माहनिे िातात. 
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हववकेाम ळे हववकेवतं संबोहधिा िातो. सववच हवचारवतंाचें हवचार हे सववमान्य होण्यास पात्र असतातच असे 
नव्हे. हवचारवतंाचें हवचार हववकेावर अहधहष्ठत िािे तर ते हटकाव ू ठरतात. नाहीतर थोड्याच कािावधीत 
कािबाह्य होऊ शकतात म्हिून हवचारवतंानंीही त्याचंा हवचारपक्ष व स्वीकारिेिी मते-तत्व वज्ञान-तपासाव.े 
कोिताही पक्ष खरा शकवा खोटी, हे ठरहवण्यासाठी प्रथम हववके केिा पाहहिे. म्हििे दूरदृष्टी येते व पक्षातंर 
कराव ेिागत नाही  हववकेान्ती पक्ष ठामपिे स्वीकारिा िात नाही, म्हिून प ढाऱयानंा पक्षातंराची गरि भासते 
व वारंवार स्वाथासाठी पक्षान्तर करिे, हे हास्यास्पद ठरते  रािकारिातीि प ढारी हे वारागंनेसारखे वाटतात 
म्हिून प ढाऱयानंा (आिकाि) हववके पाहहिे. प ढारी हववकेी द्रष्टे हवते. प ढाऱयानंा वाचन अभ्यास-मनन-
शचतन-सत्यान्वरे्ि िरूर आहेच. उथळ प ढारी काही कामाचे नाहीत. कायवकत्याने त्याचे कायव (Mission) 
हवचारान्ती-हववकेान्ती हनवडिे पाहहिे व त्यासाठी एकहवधता पाळिी पाहहिे. समर्थपत होऊन व वाहून घेऊन 
कायव करिारे कमववीरत्व हमळहवतात. 
 
रववेकी नेरृ्त्व 
 
हववकेवतं व हवचारवतं प्रत्यक्ष रािकारिापासून िाबं राहहिेिे आढळतात व प ढारी रािकारिाचा खेळ 
खेळतात; हे आिकािचे दृश्य हदसते. पि काँगे्रस स्थापन िाल्यावर व तत्पूवी िे प ढारी होते ते मनमोहन राय, 
रानडे, गोखिे, हववकेानंद, हटळक वगैरे अनेक अभ्यासू-व्यासंगशीि असे हववकेवतं होते. रािकारि हा 
अभ्यासाचा शास्त्रीय हवर्य आहे. केवळ ‘िेकूराच्या गोष्टी’ नव्हेत. िे रािकारिात पडतात व प ढारी म्हिहवतात 
शकवा ज्यािा प ढारी म्हटिे िाते, त्यानंा हववकेी हवचार हा हवाच असतो. हववकेवतं व प ढारी याचं्यामध्ये अतंर 
पडू नये. प ढारी िर हववकेी असतीि व त्याचंा रािकारि या हवर्यावर अहधकार असेि तर उत्तमच, द धात 
साखर पडल्यासारखे होईि व हवचारवतंानंी केवळ अभ्याहसकेत व व्यासपीठाप रतेच राहू नये. रािकारिात 
पडाव,े म्हििे रािकारि प्रगल्भ होईि. उदा. तकव तीथव याचें िे महत्व व आहे, ते स्वतः पंहडत-हववकेवतं 
असूनही रािकारि त्यानंी वज्यव मानिे नाही. पंहडत व हवद्वान हा दूरचा सोवळा असा अथव त्याचं्या बाबतीत होत 
नाही. यशवतंराव हववकेवतं अभ्यासू नेते होते, म्हिून ते उमटून हदसिे व आिही हदसतात. त्याचें वाचन, 
मनन, पूववतयारी उपेक्षिीय नव्हती म्हिून हवचारवतंातं, साहहत्यपे्रमीत त्यानंा स्थान प्राप्त िािे होते. यापूवीचे 
महर्ी शशदे याचें नेतृत्व हववकेसंपन्न होते. अशी उदाहरिे थोडी सापडतात. पि ती वाढावीत, वाढिी पाहहिेत. 
‘अभ्यासने प्रकट व्हाव’े नाहीतर ग प्तच असाव,े देखावा करू नये, हे अहधक बरे. 
 
हनवडून िािारे प्रहतहनधी िर अभ्यासू हववकेी असतीि तर ते अहधक िबाबदार असू शकतात. ख चीत 
बसिाऱयानी व बसू इस्च्छिाऱयानी स्वतःची पात्रता अिमावी, हे बरे नव्हे काय? 
 
हनस्ष्ट्क्रय हवद्वान कामाचा नसेि तर तो व्यथव होय, असे मागे त कोबा म्हिािे व महर्ी शशदे देखीि सागंत असत. 
कमववीरािा हवद्वते्तची िोड असल्यास उत्तमच. कमववीर भाऊराव पाटीि याच्यात शकै्षहिक शहािपि होते, 
म्हिून ते ‘हशक्षि महर्ी’ ठरिे. हशक्षि व शहािपि हातात हात घािून कसे प ढे िाईि, हा आिचा प्रश्न आहे. 
 
सत्ताधारी व हवरोधी प्रहतहनधी हववकेाने समि तीने वागतीि तर संसदामधून िो ‘गोंधळ’ होत असतो तो होिार 
नाही. 
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हनवडिूक ही पैशाच्या (व सते्तच्या) िोरावर शिकिी िात असल्याम ळे हववकेवतं, हवद्वान व तत्सम मंडळी 
हनवडि कीच्या रािकारिापासून दूर राहातात पि ही अवस्था पािटिी गेिी पाहहिे गरीब पि स पात्र हाही 
हनवडून आििा पाहहिे, पि आिकाि हे अवघड आहे. 
 
प ढारी कायवकते हववकेसंपन्न हवचारवतं असे िाभिे तर प ष्ट्कळपिे रािकारि स धारेि. पदवीधर 
कायदेहनष्ट्िात हनवडून िातीि तर चागंिे कायदे होतीि. स्थाहनक स्वराज्य संस्था स धारतीि. अथवशास्त्राचे 
अभ्यासकाचंी सहकारी चळवळीत वाढ होईि तर त्याही दिेदार होतीि. ‘भ्रष्टाचार’ हा हववके नव्हे; अहवचारच 
गहििा पाहहिे; हनदान स हशहक्षतानंी तरी ग न्हेगारी करू नये. पदवीधर भ्रष्टाचारी असू शकतात, असा अन भव 
प्राप्त होिे हे हशक्षिक्रमाचे द दैव होय. प्रथम हशक्षिाचे वाढते के्षत्र कसे भ्रष्टाचारापासून म क्त-िाबं-राहीि हा 
प्रश्न स टिा पाहहिे. हशक्षि म्हििे हतसरा डोळा. हशक्षिाने डोळसपिा वाढहविा पाहहिे. 
 
साहहत्य व हशक्षिाचा प्रसार वाढत आहे हे खरे, पि याचंा केवळ धंदा होता कामा नये. धंदा-बािार िाल्यास 
दिा खािावतो म्हिून कोिीही असो प ढारी असो, कायवकता असो अगर हवचारवतं असो त्यािा हववकेाची 
िोड ही असावीच िागते. रािकारिात उत्तरोत्तर धमांधता आडवी येत आहे. पि मूितः धमव म्हििे 
द सरेहतसरे काही नसून हववके करिारे व हशकहविारे शास्त्र होय. धमव व रािकारि िर ‘अफू’ होईि, तर 
सववच राष्ट्र संपेि व अहववकेाचा अंमि येईि. धमव, भाव, श्रद्धा परमाथव-संसार, साहहत्य, संशोधन वगैरे 
कोित्याही िीवनाच्या अगोपागंात हववकेाचे महत्व व आहे. मन ष्ट्य म्हििे ब द्धी व ब द्धीनेच हववके करता येतो. 
ब द्धीमान मािूस िास्ती हववके करू शकतो. प ढाऱयानंाही ब द्धीमत्ता-शहािपि-पाहहिेच. मते स धारण्यासाठी 
मती ही हनकोप करिे िरूरीचे आहे. ज्यानंा नेत्र (हवचाराचा डोळा) असतो ते चागंिे प ढारी व कायवकते होऊ 
शकतात. उत्तम नेते होऊ शकतात. हकत्येकातं नैसर्थगकपिे नेतृत्वाचे ग ि असतात. असे हशवािीत होते. 
 
सयाजीिाव : शाहूांचे उदाहिण 
 
संस्थानी कारभार नीट व्हावा, म्हिून सयािीराव व शाहू यानंी खािसा म ि खातून िायक व पदवीधर मािसे 
बोिावनू, त्यानंा कारभारी केिे. साहहत्यािा व हवद्वते्तिा उते्तिन हदिे. ब्राह्मिेतर पक्ष हनघाल्यावर पदवीधर 
वकीिमंडळी कायदे कौस्न्सिमध्ये हनवडून िाण्यासाठी त्यानंा रािर्ी शाहू यानंी शोधून प ढे आहििे. त्या 
काळात चागंिे इंग्रिी याव ेिागत असे. आि उठिा स टिा तो प ढारी होतो. हनवडिूक ही उत्तरोत्तर फार 
खचाची होत आहे व मतदारातं पैसे घेऊन मते देण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याने हनवडि काचंा बािार िािा. 
त िनेने काही संस्थाने देखीि पूवी आदशव वाटत याचे कारि चागंिे प्रधान हनवडिे िात. प्रहतहनधींच्या 
िायकीवर कायदे कौस्न्सिातीि कामाचंा दिा अविंबून असतो. संसदपटू प ढारी, ‘आमदार, नामदार, 
खासदार’ फारच थोडे  
 
 
पुिोरहर् व पुढािी 
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प रोहहत हा धमवकृत्यामंध्ये मागवदशवन करतो, साह्य करतो. यज्ञकाळात प रोहहताना महत्व व होते. प ढे मूतीपूिा 
सववत्र प्रचारात आल्यावरही प रोहहताची गरि राहहिी. िनता हनरक्षर होती त्यावळेी प रोहहत व पूिाअचा 
सागंिारा वगव िरूर होता. पि आता साक्षरता व हशक्षि वाढल्यावरही िोशी-िंगम याचंी गरि िागते हे 
नविाचे आहे. स्वाविंबन वाढिे नाही. बह तेकानंा हभक्ष क हा (वकीि) िरूर िागतो व दहक्षिा (फी) देखीि 
आिकाि वाढिी आहे व िोक देतात  आश्चयव आहे. रूढीहप्रय व परंपरावादी समािात हे सवव हटकते व वाढते. 
पहरवतवन हा आपल्या समािाचा धमव (स्वभाव) नाही. ‘स्वभावाः द रहतक्रमः।’ व्यक्तीचा व समािाचा स्वभाव 
बदित नाही. व्यक्ती-व्यक्तींचा समाि बनतो व व्यक्ती त्याचंा धमव-स्वभाव-बदिून दाखहवण्यासाठी धैयव 
करतीि तर समाि बदिेि. पहरवतवन कायववाहीत आििे आहे, अशी उदाहरिे िोकानंा मागवदशवक होतात. 
पि उत्तरोत्तर हे सवव चागंिे िोपत आहे. संस्कृततज्ज्ञ प रोहहत द र्थमळ िािे. समािातीि चािीहरती-वहहवाटी 
व रूढी याचं्या मयादा स धारकानंाही पडल्या. िास्तीत िास्त िोक घरी दारी िसे वागतात तसे व्यक्तीिा 
वागाव ेिागते. हस्त्रयाचंाही प्रभाव प रुर् समािावर पडतो व रूढीबद्ध समाि वर्ान वर् ेपरंपरेने वागत िातो. हे 
सोपेही असते व प रोहहत हभक्ष क धमवशास्त्राधारे रूढीना मान्यता देतात. प रोहहत पहरवतवनीय हवचार करीत 
नाहीत. मग यिमान मंडळीत हववके उत्पन्न िािा नाही तर नवि नाही  देवाधमांच्या नावावर िगिारे फक्त 
ब्राह्मि-भटहभक्ष कच-असतात असे नव्हे. देव र्ी, माहंत्रक-िादूटोिा करिारे ब्राह्मिेतर देखीि प ष्ट्कळ 
असतात. हे खेड्यापाड्यातीि बाया बापड्यानंा िास्ती फसहवतात. प ढारी देखीि नाना िातीधमाचे असतात 
व प्रत्येक िातीत व धमात प रोहहत असतात, त्याप्रमािे प ढारीदेखीि असतात. हे प रोहहत व प ढारी हववकेी व 
सदाचारी िाभतीि तर िनतेचा फायदाच होईि; धमवकारि, रािकारि अश द्ध व भ्रष्ट होिार नाही. सवव 
के्षत्रात पहरस्स्थती गंभीर आहे. आि खेड्यापाड्यातं ‘स्त्री िीवन’ हनभवय नाही. 
 
अनुयायी व रववेक 
 
प रोहहत-धमवमातंड-पाद्री व म ल्लामौिवी वगैरे त्याचं्या धमान यायातं धमांधता हनमाि करतात. धमवज्ञान न 
वाढहवता धमांतीि िोकानंा अज्ञानच िास्ती हशकहवतात. म्हिून धमांधता वाढतच आहे व धमव हे रािकीय 
के्षत्रात ि डबूड करतात, आडव ेयेतात. परमेश्वराप्रत अन यायानंा नेण्याऐविी यादवीिा प्रवृत्त करतात व धमव ही 
अफू होते. वास्तहवक धमव हा मूितः अमृत असतो. धमव घटना करतो म्हििे धारिा करतो. पि हल्ली सववच 
धमवहवघटन करताना आढळतात, द दैव आहे. अशा अवस्थेत धमान यायानंी स्वतःच हववके केिा तर त्याचंी 
हदशाभिू होिार नाही. अन यायी म्हििे केवळ अंधान करि नव्हे. अन यायानंा स्वाविंबी हवचार पाहहिेच, हे 
सागंावयाचे आहे. रािकारिी प ढारी िर अन यायानंी पारखिे तर त्याचंी रािकीय फसविूक होिार नाही. 
हिकडे स्वाथव हतकडे प ढारी पक्षातंरे करून िातात. पक्षहनष्ठ व तत्व वहनष्ठ प ढारी द र्थमळ िािे आहेत. पक्षातंरे ही 
रािकीय धमांतरे असतात. धमव म्हििे येथे स्वभाव. हवरोधी राहण्याचा, िोकशाहीत त्यागी धमव (स्वभाव) 
असतो. सते्तसाठी-ख चीसाठी-सत्ताधरी पक्षात प ढारी िातात. पक्षातंराचा कायदा हा मोडिा िातो. सत्ताधारी 
पक्षातून सत्ताहवहीन पक्षात म्हििे हवरोधी पक्षात िािारे फारच थोडे. हिस्ती व म सिमानातीि धमवमातंड शहदू 
धमांतीि द बविाचं्या द बविपिाचा फायदा घेऊन धमांतरे घडहवतात. हा त्याचंा ग प्त अगर उघड व्यवसाय 
असतो. शहदू धमांतीि हभक्ष क, पंहडत, शास्त्री, धमाचायव फक्त दहक्षिा घेतात. शहदू धमाची कोिा इतरानंा दीक्षा 
देत नाहीत. शकवा श द्धी-शहदूकरि-फारसे करीत नाहीत. याचा फायदा इतर धर्थमयानंा हमळतो. शहदंूनी याचा 
हवचार करावा. सववच धमातीि अन यायानंी ‘धमवहववके’ करावा. प्रत्येक धमात िो पारमार्थथक-आध्यास्त्मक-
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भाग आहे, त्याचा िोप होत आहे व धमवप रोहहत-हरएक धमातीि-कमवकाडंच वाढहवत आहेत. कारि 
कमवकाडंावरच त्यानंा िगता येते. ज्ञानकाडंावर िगता येत नाही. कारि ज्ञान िाल्यावर प रोहहत मध्यस्थाची 
गरि िागिार नाही. भक्ताचें स्वाविंबन वाढिे तर प रोहहताचंी गरि िागिार नाही. धमवग रंूच्या 
मध्यस्थीहशवाय भक्त परमेश्वरप्राप्तीचा मागव चोखाळू शकतीि काय? िोपयंत स्वाविंबी हववके नसतो, 
तोपयंत धमवकारिात व रािकारिात अन यायाचंी फसविूक होिारच. रािकीय व धार्थमक ब वाशाही-
बाबागीरी-ही चािूच राहिार  धार्थमक बाबतीत आिकाि हववकेाची फारच गरि आहे. सववच धमव रस्त्यावर 
येत आहेत. हववके म्हििे हहशबेी हवचार, गहिती हवचार. परमहवचारानंी हववके साकार होतो. सववच 
ऐहतहाहसक धमव परंपरेने िाती (CASTES) िाल्याम ळे िातीभेदात भरच पडिी व रािकारिात वगेवगेळे धमव, 
त्याचंी स्वतंत्र राज्ये मागू िागिे आहेत. या हवभक्तपिािा भार्ावारीचाही पाशठबा हमळत आहे. उदा. 
म सिमान धमव व त्याचंी भार्ा ‘उदूव’; ही अिग मानिी िाते. शहदू हे संस्कृताचा अहभमान धरतात व ही 
व्यवहारात नसिेिी संस्कृत भार्ा राष्ट्रभार्ा व्हावी, असेही धमवमातंड प्रहतपाहदतात. प ढारीपिे हे अशा प्रकारे 
धमवग रंूच्याकडे िाऊ िागल्याम ळे देशाच्या एकतेस धोका प्राप्त होण्याची वळे आिी आहे. प रोहहत व प ढारी 
िर सारासारहववके करतीि तर धमांधतेतून रािकारिात आडव े येिारे प ष्ट्कळ प्रश्न हमटतीि. धमाचा 
धमवप ढाऱयाकंडून द रुपयोग िास्ती होत असल्याम ळे ह्या सवांवर तोडगा म्हिून ‘हनधमीवाद’ प ढे आिा आहे, 
नव्हे आिावा िागतो. कारि ‘धमव’ हे मूितः अमृत असते, पि त्यािा अफूचे स्वरूप येते. अशा वळेी हववके 
फार िरूरीचा आहे. ‘धम्म’-नीती-हवीच असते. 
 
पुढािी िोकाांची दहशर्! 
 
प ढारी शब्द ग्रामीि भागात िास्ती रूढ आहे. िो तो प ढारी होत आहे. प्रत्येक खेड्यात दोन तरी पाया-
रािकीय-असतात व गावाची शक्ती हवभागिी िाते. मतभेद खेळण्यातच वळे िातो. हवकास बािूिा राहतो. 
खेड्यापाड्यातं हववकेवताचा अल्पसंख्यही वगव नसतो. िेथे ज्या खेड्यात हवचारी मािसे असतात, तेथे 
गावातल्या पाया हमटहवल्यादेखीि िातात. अशी मािसे हवचारी होती, म्हिून गावगाडा मागे हिारो वर् े
चाििा. ‘Country life is sweet’ ही ग्रामीि िीवनाची व्याख्या आता पूवववत करिे म ष्ट्कीि िािे आहे. ग्रामीि 
प ढारी गावात दहशत हनमाि करीत असतात. सरंिामशाहीचा व सरदारशाहीचा, वतने गेिी तरी पीळ आहेच. 
फक्त स ंभच िळािे. प ढारी रािकारिात आपिी वतनदारी हनमाि करू िागिे आहेत. िि  काही प ढारी 
आिकािचे नव े सरदारच होऊन बसतात. हनवडि कातून व एरव्ही देखीि याचंी दहशत असते. खेड्यात 
अल्पसंख्याकानंा व दहितानंा मोकळी व हनभवय वागिकू करीता येत नाही. ‘बघून घेईन’ असा दम प ढारी 
देतात. खेड्यात सामाहिक व रािकीय स्वातंत्र्य नसते, म्हिूनही हशहक्षत व मध्यमवगीय िोक खेड्यात राहिे 
टाळतात. या प्रकाराम ळे खेडी मागे पडतात. वैचाहरक हवकास होत नाही. हनवडि कीच्या रािकारिाचे 
द ष्ट्पहरिाम वाढते आहेत. पूवी हे सवव नव्हते तरी सूज्ञ समिूतदार प ढाऱयाचें िोक ऐकत. 
 
मागे रािकीय असतंोर् हनमाि करण्यासाठी कायदेभगंी चळवळ िािी. पि हतच्यानंतर कायद्याच्या राज्याची, 
अहधकारी सत्तावतंाचंी व पोिीसाचंी िनतेवरीि चागंिी छाप व भय मावळत गेिे. भहूमगताचंी चळवळ प ढे 
आिी व प ढाऱयाचें सरकार प्रहतराज्य बनिे. याम ळे देखीि प ढारी िोकाचें प्राबल्य महती वाढून एकपरी 
खेड्यापाड्यातंीि स्वातंत्र्य नष्ट होते व खरी िोकशाही िोपते. प ढारी मंडळी ज्यात त्यात हस्तके्षप करतात. 
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हशक्षि-सहकार, पंचायत राज्य वगैरेमध्ये प ढारीिोक सेवकवगावर, कमवचाऱयावंर विन खचव करतात. एकूि 
शासनयंत्रिेिा प ढारी मंडळींना साभंाळाव े िागते. शासनयंत्रिेचे स्वाविंबन व स्वयंहनिवय िोपतो. हल्ली 
सरदारशाहीच्या ऐविी प ढारीशाहीचे राज्य असते व हे प ढारी बह तेकपिे सत्ताधारी पक्षाकडीि असतात. 
हवरोधी पक्षातीि प ढारी नगण्य असतात. या देशात एकपक्षीय ह कूमशाही हनमाि िािी याचे कारि 
सत्ताधाऱयानंी दहशतीच्या िोरावर हवरोधी पक्षच वाढू हदिे नाहीत, त्याचं्या वाढीिा ‘खो’ घातिा; पक्षातंरे 
घडहविी. सत्ताधारी पक्षातीि प ढाऱयाचंी सत्ता-संपत्ती, ‘मान-पान-ठाि’ वधवमान राहात असल्याने हवरोधी 
पक्षानंा कायवकते व प ढारी हमळेनासे िािे. हवरोधी राहावयाचे िाल्यास त्याग पाहहिे व आिकािच्या 
द र्थमळतेच्या व महागाईच्या हदवसात त्याग व स्वयसेंवा परवडत नाही. म्हिून प ढाऱयातं सत्ताधारी पक्षातीि 
प ढारीच फार असतात व िोकही त्यानंा मानतात. कारि दरबारातीि कामे व्हावी िागतात. सते्तहशवाय 
शहािपि नसते व सते्तवरच्या प ढाऱयानंाच िोक हवचारतात  
 
रववेकवांर् नेरे् 
 
काँगे्रस स्थापनेच्यावळेी व प ढेही िे देशाचे प ढारी होते, ते नेमस्त होते. तरी हवद्वान, व्यासंगी व त्यागी होते. 
दादाभाई नौरोिी, रानडे, भाण्डारकर वगैरेंची नाव े उपिब्ध आहेत. िवाहरिाि, िोकमान्य हटळक, 
हचत्तरंिनदास, ॲनी बिेंट वगैरे हवद्वान होते. यानंा व तत्सम इतर अनेकानंा हववकेवतं व त्याबरोबर प ढारी 
देखीि म्हिता येते, यानंी देशाची सेवा केिी. आि देशाचा उपयोग स्वाथासाठी केिा िात आहे व प ढाऱयाचंा-
प्रहतहनधींचा-अभ्यास, व्यासगं व दूरदृष्टी कमी पडत आहे. रािकारि, अथवकारि वगैरे हवर्यावंर अहधकार 
असिेिी मािसे प ढाऱयात प्राहंतक स्थरावर व केन्द्रातही एकाचढीत एक कमी आहेत. देशािवळ स पात्र मािसे 
अहधकाहधक हवी असतात. देश फार मोठा आहे. स्वातंत्र्यातीि प्रश्न िास्ती हबकट उत्तरोत्तर होत आहेत. 
ज्यानंा ‘हववकेवतं’ म्हिता येते, असे थोडेच आढळतात व िे आहेत ते शहरी हवभागात राहिारे बह धा आहेत. 
प ढाऱयात सते्तसाठी रस्सीखेच आढळते. हततकी हववकेवतंातं आढळत नाही. हववकेवतं सते्तच्या 
रािकारिापासून दूर राहतात. प ढारी, कायवकते अभ्यासािा शचतनािा फारसे स्थान देत नसिेिे आढळतात. 
हवद्वान, साहहस्त्यक, पत्रकार वगैरे मंडळी पैशाने हवकत घेता येतात; असाही नवा अन भव तयार होत आहे. 
महतहवक्रय सवांत वाईट. पि ब द्धी मती-गहाि ठेविारे वाढत आहेत. स्पष्टवक्ते, हनर्थभड व मतस्वातंत्र्याचे 
चहाते वाढिे पाहहिेत. वैचाहरक साहहत्य हवचार वाढहवते. समािािा नवा हवचार देिे हेही कायव असते. 
मतदाराचें हशक्षि करून िोकशाहीची उंची वाढहविारे ‘िोकहशक्षक’ आि हव ेआहेत. हनवडि कीिा उभे 
राहून नाहक खचव करिारे हववकेवतं आढळत नाहीत. ग्रामीि भागातीि प ढारी व कायवकते ‘भाऊबंदकी’ ह्या 
घरच्यादारच्या दोर्ाम ळे भाडंत असतात. हनवडि कीत अमाप खचव करीत असतात, हववकेाचा अभाव हदसतो. 
तकव तीथव, हवठ्ठिराव गाडगीळ, वसंत साठे, डागें, हटळक वगैरे हववकेवतंातं पक्षभेद आहेतच, ते आपआपसात 
भाडंत स्वसमािाचे न कसान करीत नाहीत. पक्षभेद हवसरून हवधायक कायासाठी एका व्यासपीठावर येतात. 
एकाच घरात नाना पक्षाचे िोक राहू शकतात. इतरेिनातंीि प ढारी मािसे एकमेकाचंा सूड उगवीत असतात  
हववकेवतंाकडून शहािपि हशकत नाहीत  हववके-सारासार हवचार याचंी वाढ प ढाऱयात व कायवकत्यांत होईि 
तर ‘प ढारी’ शब्दािा हवधायक चागंिा अथव प्राप्त होईि, व्हावा म्हिूनच ही हचहकत्सा येथे व्यक्त केिी आहे. 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

सािासािरववेक 
सववच प ढारी अपात्र असतात, अहववकेी असतात असे प्रहतपादण्याचा येथे उदे्दश नाही. प ढारी ह्या संजे्ञिा ‘टमव 
ऑफ हरप्रोच’ असा उिटा अथव प्राप्त होत आहे, हा होऊ नये. प ढारी (व प रोहहत देखीि) महत्व वाचे असतात. 
गव्हाबरोबर हकडे येथे रगडावयाचे नाहीत. ज्या ज्या वळेी समािािा, राष्ट्रािा स पात्र प ढारी हमळतात तेव्हा 
राष्ट्र प ढे येते. फसविूक करिारे प ढारी, प रोहहत असिे म्हििे रािकारि व धमव दोन्हीही अहधपहतत होतात. 
 
हववकेवतं म्हििे शहािे, हवद्वान व िबाबदार नागरीक असा अथव होतो. परंत  हववकेवतंानंी केवळ ज्ञानी असून 
याप ढे चाििार नाही, त्यानंी हक्रयावतं असाव.े श ष्ट्कपिे हक्रयाहीन असू नये. हक्रयावान तोच पहंडत. 
समािापासून व रािकारिापासून दूर राहू नये. त सडेपिा समािािा फायद्याचा नसतो  तटस्थ हववकेवतं 
िास्ती अिग पडतो. हववकेवतंाचंी संख्या वाढिी पाहहिे, प ढाऱयाचं्या संख्येपेक्षा हववकेवतं फारच थोडे आहेत 
व खरे हववकेवतं उत्तरोत्तर द र्थमळ होत आहेत. पाढंरी गाधंी टोपी, नेहरू सदरा पहरधान करण्याच्या प्रथेम ळे 
प ढारी उमटून हदसतात  दृश्य होतात. हववकेवतं समािाच्या व प ढाऱयाचं्याही निरेपासून अज्ञात असतात. ही 
उपेक्षा होय. प ढारी म्हििे ज्याने त्याचें उखळ पाढंरे करून घेतिे आहे, अशी मंडळी असा अथव होऊ नये. 
 
केवळ मध्यमवगातूनच हववकेवतं आढळतात. शतेकरी वगव, कामगार वगव वगैरे श्रहमकातूंनही हववकेवतं प ढे 
यावते, त्यानंी सवांनी, श्रहमकानंी आपआपिी स खद ःखे साहहत्यातून माडंावीत. भार्ि, संवाद, पहरसंवाद व 
िेखन ही हववके प्रगट करण्याची साधने आहेत. ती वरीि सवांच्या कह्यात, कके्षत यावीत, असावीत. 
गरीबािादेखीि िोकशाहीत प ढारी-प्रहतहनधी-होता याव े पि होता येत नाही. हे खरे  प ढारीपिाची व 
हववकेवतंपिाची हमराशी व वशंपरंपरागत (िातविववादी स्वरूप व अवस्था) असू नये. कारि िोकशाही ही 
सवांना सधंी देिारी पद्धती आहे, िे खरे प ढारीपि हमळव ू इस्च्छतात व िे खरे हववकेवतं असू शकतात ते 
भरू्िावह ठरतात. प ढारी हनराळे व हववकेवतं हनराळे वगेळे असा येथे पृथक् हवचार करण्याचे पडिे. ते पडू 
नये, दरी दोघात नसावी कारि मन ष्ट्यमात्रािा ‘हववके’ िरूरीचा असतो. हनत्याहनत्यहवचार करिे, यािाही 
परमाथात हववके म्हितात. पि सववप्रकारच्या िीवनाच्या अंगोपागंात हववकेी हवचाराची सवांना गरि असतेच. 
प ढाऱयानंी हववकेवतंाचंा सल्ला घ्यावा. कै. यशवतंरावाचंी ही प्रथा होती, पि त्याचं्यासारखे प ढारीदेखीि हदसत 
नाहीत. 
 
प ढारी होण्याचे ‘ध्येय’ आपल्या म िा-बाळानंा, सग्यासोयऱयानंा स बत्ता व गडगंि श्रीमंती आिून देण्याचा मागव 
असा अथव होऊ नये. रािकारि करून प ढारी चटकन् त्याचंी ‘गरीबी’ हटवतात. पि सववसाधारि िोकाचंी 
गरीबी वाढतच आहे. प ढारी (प रोहहत, उपाध्याय) म्हििे एक दिाि, मध्यस्थ, एिंट असा अथव होिे, हा 
हानीकारक मागव होय. प ढारी हा शब्द (पहरभार्ा) रािकारिातीि आहे. प रोहहत, उपाध्याय, हभकू्क व हभक्षूक, 
पोप, पाद्री व म ल्ला-मौिवी हे धार्थमक ‘प ढारी’ होत. नेत्याने, प ढारी म्हिहविाऱयानंी स्वतःचे चाहरत्र्य चागंिे 
ठेवनू िोकहहत साधून हदिे पाहहिे. प ढाऱयाने अन यायासाठी िीवन समर्थपिे पाहहिे. केवळ स्वतःसाठी, 
पहरवारासाठी िगात कामा नये. प ढारी म्हििे स्वतः प ढारिेिा व िोकानंा प ढे नेिारा, असा वास्तहवक अथव 
आहे. मूल्यथव हा होय. हववकेवतंािादेखीि सामाहिक बाहंधिकी असिीच पाहहिे. तथाहप ग्रामीि भागातीि 
िे प्रहतहनधी होतात त्याचं्यावर िबाबदारी मोठी असते. ज्यानंा ‘प ढारी’ म्हिून संबोहधिे िाते व िे प ढारपि 
करतात, त्यानंी स्वतः त्याचें कतवव्य व िबाबदारी िािावी हे बरे नव्हे काय? कायवकता प ढारी होतो. नेतृत्व 
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(िहान-मोठे) उदयास येते. नेतृत्व समािातूनच प ढे येते व ते समािािा प ढे नेते. ज्याच्या मागे िोक 
असतात, ज्याच्या शब्दािा मान असतो, विन असते अशानंा हनवडि कीतून महत्व व येते. अन यायाचं्या संख्येवर 
प ढारीपिाचे मापन होते. हववकेवतं हवहवध पक्षातं असतात. पक्षातीत राहून हनःपक्षपातपिे हववके करिारे 
हववकेवतं फारच द र्थमळ असतात. िोकसंग्रह करण्याचा आिकाि प्रयत्न करताना आढळत नाहीत. ते एकाकी 
असतात. त्याचं्या हवचाराचंा पहरिाम मात्र िोकावंर होऊ शकतो. हवचारानंा साम्यव असते. संतानंा कोिी 
प ढारी म्हिून संबोहधत नव्हते, तरी त्याचं्याम ळे िनसमाि पािटिा. दूरदशी हवचार ज्यानंा असतात, प्राप्त 
होतात ते िास्ती प्रभावी ठरतात. अभ्यास-मनन-शचतनाच्याद्वारे प्रश्नाचें चािू स्वरूप व प ढीि पहरिाम याचें 
भहवष्ट्यकािीन स्वरूप हवचारवतं व्यक्त करू शकतात. अिीकडीि काळात मानवेंद्रनाथ रॉय याचें उदाहरि 
सागंता येते. शास्त्रीय व व्यवस्स्थत माडंिेिे हवचार िोक वाचतात व ऐकतात. वाचकवगव प्राप्त होिे िरूर 
असते. वाचकाचं्या प्रहतहक्रया देखीि िक्षात घ्याव्या िागतात. हवचार शस्क्तमान होऊ शकतात व ते नेतृत्व 
देखीि करू शकतात. उदा., मा. िोतीराव फ िे याचं्या ‘ग िामहगरी’ प स्तकावर फार मोठी उपहासप्रधान 
टीका िािी व होऊ शकते. या प्रम ख प स्तकाचे स्वरूप कसे असो वा नसो, त्यातीि हवचाराम ळे सत्यशोधक 
समाि व प ढे सत्यशोधक चळवळ होऊन गेिी. आिही महत्व वाचे म्हिनू ‘ग िामहगरी’ प स्तक हवद्वानानंा देखीि 
मानाव ेिागते. नाईिाि त्याचंा होतो. प्रभावी क्राहंतकारक प स्तके िगाच्या वाङ्मयात फार हनपित नाहीत. 
म. फ िे हे हववकेवतं व प ढारी देखीि होते. त्यानंा अन यायी होते व असू शकतात. हकत्येक हववकेवतं त्याचं्या 
प स्तकातंच राहातात व त्याचंा रहहवास प स्तकाच्या कपाटातच असतो. कािबाह्य होिारी प स्तके व हवचार 
याचंी संख्या म बिक असते, परंत  माक्सवच्या महॅनफेस्टोिा आिही महत्व व आहे, या सवांना प ढेही वैचाहरक मूल्य 
राहीि. मािसात हपळिारे व हमळून घेिारे असे दोन प्रकार राहतीि तोपयंत तरी, माक्सव व म. फ िे मागवदशवक 
राहातीि म्हििे नेतृत्व करतीि. 
 
युगकर्ा 
 
प ढारी हे स्वतः प ढारिेिे असावते. अगोदर हवचार-हववके व नंतर त्याचंी कायववाही असा क्रम असतो. सववच 
मोठमोठ्या धमाचे संस्थापक हे नेते होते, प ढारी होते म्हिून त्याचं्याम ळे हनदान धमावर हवचाराचंी समृद्दी 
उपिब्ध िािी. मोठमोठे धमवसंस्थापक हे नवय गप्रवतवकच होते. य गकता म्हििे शककता होय. नव्या 
कािगिनेिा याचं्याम ळे स रूवात िािी. महान सम्राटाचंी साम्राज्ये गेिी, पि मोठमोठ्या य गकत्या 
धमवसंस्थापकाचें धमव हयात आहेत. 
 
य गकता हा हववकेवतं, प ढारी, नेता व कमववीर देखीि असावा िागतो, असतोच. ‘नव ेय ग हनमाि करू’ म्हिून 
ते बळेच म द्दाम तयार करता येत नाही, द्रष्टेपि िागते. प्रॉफेट कोिास म्हिाव ेव सबंोहधिे िाते यासबंंधीचे 
कसेस (Tests) आहेत. संदेष्टे िे सवव िािे ते प ढारी नेतेच म्हिाव ेिागतात. केवळ रािकारिातीि प ढारी 
हेच फक्त नेते नव्हते. श्रेष्ठ साध संत देखीि नेते, प ढारी िािे व होत असतात. या सवांम ळे समािाचे नैहतक 
पहरवतवन घडते, असा इहतहास आहे. स्वातंत्र्यसैहनकच देशभक्त होते असेच केवळ नव्हते. िे त रंुगात गेिे 
नाहीत, अशा अनेक नामवतंानंी देशािा प ढे आिण्यासाठी प्रयत्न केिे होते. कोित्याही प्रश्नाची हचहकत्सा 
करताना एकच बािू पाहाण्याची प्रथा पूिव सत्यवादी ठरत नाही. होऊन गेिेल्या थोरामोठ्याचं्या शताब्द्या 
सािऱया होतात हे कृतज्ञतेिा धरून आहे. पि नेत्यांचा व प ढाऱयाचंा फक्त शताब्दीवर्ात शासन, वृत्तपते्र व 
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नेत्याचंी अन यायी मण्डळी प्राम ख्याने त्याचं्या हवचारावर व कायांवर प्रपंच करतात, मग प ढे सववच हवसरिे 
िाते  
 
काही प ढारी गावाचे, ताि क्याचे व हकत्येक प ढे प्राहंतक असू शकतात. मागेप ढे अहखि भारतीय प ढारी थोडे 
िािे व असू शकतात. िागहतक नेते व हवश्वमानव त्यातूनही फारच कमी हनपितात. सवव राष्ट्राचें नेतृत्व करून 
िगात शातंी हनमाि करिारे महत्व वाचेच होत. आिच्या आंतरराष्ट्रीय रािकारिाच्या काळात िागहतक म त्सद्दी 
व नेते अत्यंत महत्व वाचे ठरतात. चागंिे प ढारी, िागहतक नेते प्राप्त होिे ही एकपरी भाग्याचीच बाब िािावी 
िागते. हनयतकाहिकानंा देखीि प ढारी म्हिाव ेिागते. कारि नेतृत्व, (वचाहरक) करतात. 
 
धमवसंस्थापक श्रेष्ठ साध सतं यानंाही नेते म्हिता येते, पि त्याचें अन यायी त्याचं्या उिट बह तेक वागतात. 
अन यायाचं्या वतवनावर नेत्याचें यश अविंबनू असते. येशू व ब द्ध पराभतू आहेत, याचे कारि िगातून य दे्ध 
नाहीशी िािी नाहीत. पि य दे्ध होिार नाहीत असा प्रयत्न होत असतो; तरीपि अनाहद अनंतकाळाच्या 
उदरातून फारच थोडे सत्प रुर् प ढारी िोकाचं्या िक्षात राहातात. राम, कृष्ट्ि, मारुती हे पौराहिक काळातीि 
व हशवािी इहतहास काळातीि अशा सारख्याचं्या ियंत्या-मयंत्या स्मरिपूववक पाळल्या िातात. पैगंबर, येश,ू 
िरत्र ष्ट्र वगरेै मोठमोठे धमवससं्थापक देखीि कीतीवतं आहेत. हे सवव त्याचं्या पश्चातही नेतृत्व करतात, म्हििे 
यानंा अन यायाचंी कमतरता नाही. प ष्ट्कळ स्थाहनक महत्व वाचे प ढारी काळाच्या उदरात गडप होतात. ह्या 
चाळिीतून िे राहातात ते महत्व वाचे प्रत्यक्ष ठरतात. ज्याचें हवचार कािबाह्य होतात ते हवस्मृत होतात. प ष्ट्कळ 
प स्तकातीि हववचेने प ढे कािबाह्य होतात. 
 
घरातीि कत्या प रुर्ाच्या हातून कतवबगारी घडिी तर ती क ट ंबािा प ढे आिते. समािाचे प ढारी, राष्ट्राचे 
प ढारी िोकानंा प ढे आितात, पि मोठमोठ्या प ढाऱयाचं्या हातून च का िाल्या, त्याचें हनिवय च किे तर सवव 
राष्ट्रािा त्याचे द ष्ट्पहरिाम भोगाव े िागतात, हनकोप हनिवय घेण्यासाठी नेत्यानंा हववकेशक्ती मोठी असावी 
िागते. भहवष्ट्याचा वधे त्यानंा असावा िागतो. नेतेपि, प ढारीपि सोपे नसते. हववके व नेतृत्व याचंा हवग्रह 
होता कामा नये, कारि प ढाऱयावर िबाबदारी मोठी असते. देशाचे पंतप्रधान व अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्षावर 
िबाबदारी मोठी असते. कारि हे सवव नेते असतात व त्याचं्यावर देश योग्य मागाने नेण्याची िबाबदारी असते. 
अचूक हनिवयशक्ती परमहववकेान्ती प्राप्त होते. य द्ध काळात तर देशाच्या नेत्यािा हनिवय घेण्यास वळे फार 
थोडा असतो. अशाही पहरस्स्थतीत ज्याचें हनिवय अचकू ठरतात ते य दे्ध शिहकतात. नाहीतर च का िाल्यास 
राष्ट्रािा पराभहवत व्हाव ेिागते, म्हिून ब द्धीसाम्यव हे महत्व वाचे असते. ‘ब द्धीयवस्य बिं तस्य’ यशस्वी नेतृत्व हे 
अन भवाने व दीघवकािीन उमेदवारीअंन्ती प्राप्त होऊ शकते, केवळ आकाशातून पडत नाही. यशस्वी प ढारी 
थोडेच असतात. ज्यानंा यशस्वी प ढारी होिे आहे, त्यानंी यशस्वी िािेल्या प ढाऱयाचंी चहरते्र अभ्यासावीत. 
बरेच प ढारी/कायवकते आय ष्ट्यात यश हमळवीत िातात. पि शवेटी एखादी मोठी घोडचूक करतात की, सारे 
यश-कीती ध ळीस हमळते व द िवभ आय ष्ट्याची भ्रष्टाचाराम ळे खानेखराबी होऊन िाते. म्हिून शोकाहंतका कशा 
टाळाव्यात याची काळिी घेिे िरूर असते. मंत्री होिाऱयानंी याची दखि घेतिी पाहहिे, व्यसनाधीनता 
टाळिी पाहहिे. कायवकते/प ढारी व हववकेवतं यानंी स्वतःचे आरोग्यही साभंाळिे पाहहिे. हाती घेतिेल्या 
कायाची पूतवता होण्यासाठी दीघव आय ष्ट्यही भेटिे िरूरीचे आहे. मन ष्ट्यिन्म व आय ष्ट्य ह्या द िवभ बाबी आहेत. 
प ढाऱयानंी संपल्याच्या द दैवी अवस्थेत िाऊ नये, संपू नये. संपून घरी बसण्याची अवस्था वाईटच  
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रववेक व रववेकवांर् 
 
“ब्रह्म व माया” याचं्या हवचारप्रपंचात मागीि आचायव, संत व कवी ग ंतून गेिेिे होते. अहवद्या म्हििे माया नव्हे, 
अहवद्या म्हििे हशक्षि नसिे. अहवद्या म्हििे हनरक्षरा असा क्राहंतकारक हववके म. फ िे यानंी प्रथमच नव्या 
काळान सार केिा. नेत्यािा-प ढाऱयािा अद्यावतताही पाहहिे. केवळ भतूकाळात राहून पूवविाचंा व 
स्वसंस्कृतीचा हबनहहशबेी गौरव करीत राहािे फारच अप रे ठरते. क्राहंतकारक हवचार फारच थोडे माडूं 
शकतात. पूवी पहंडत, शास्त्री वगैरेंनी श ष्ट्क वादहववादात फारच काळ घािहविा. धमांतरे होत आहेत व श द्धीची 
गरि आहे व होती, हेही त्याचं्या िक्षात (दयानंद येईपयंत) आिे नाही. याम ळे पंचमस्तंभी िोकाचंी देशात 
अमाप वाढ िािी आहे. देश चौहोबािंूनी संकटात आहे. 
 
ज्यानंा ब हद्धसाम्यव आहे, अशा हववकेवतंानंी ब हद्धभेद करून केवळ हवघटन करू नये. धूतवता व कपट ब द्धीवतं 
समािाने टाळिे पाहहिे व इतर सववसामान्य बह िनाचंा हवश्वास संपादून त्यानंा ज्ञानी केिे पाहहिे. केवळ 
त्याचं्या अज्ञानाचा व अंधश्रदे्धचा फायदाच घेत राहू नये. हा सवव हवचारप्रपंच यासाठी की प ढारी व हववकेवतंात 
‘फाळिी’ नसावी. प ढारी मंडळी हवर्यी घृिा नसावी. शासन यंत्रिा व प ढारी याचें साहचयव हव ेआहे. सहचव व 
मंत्री याचें सहकायव हव ेआहे. 
 
प ढारी मंडळीिा िोकाचें ज्ञान असते. व ही मंडळी व्यवहारी देखीि असतात व करण्यास िरूर असते ते 
करूही शकतात. कारि त्याचं्यािवळ मन ष्ट्यबळ असते. हववकेवतंानंी केवळ एकाकी िग ू नये, समािात 
हमसळाव,े बह समाि िनाचं्या स ख द ःखाशी एकरूप व्हाव.े 
 
आत्मपरीक्षि या दोन्ही वगािा हव ेआहे व ज्या उहिवा दोघात आहेत, त्या दूर केल्या तर स्वातंत्र्याचे स राज्य 
देखीि होईि. 
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‘पहरवतवनाची हक्षहतिे’ 
‘दरिर्रित्र’ िा. ना. चव्हाण 

याांचे रनवडक िेख 
 

॥ ह्या सूचीत कािान क्रम पाळिेिा नाही.॥ 
सूची प्रकाि एकूण िेख 
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३. सत्यशोधक सिाज – भारतीय समािहवज्ञान कोश, खंड ४ – पृ. ४५०. 
४. शाहू िहािाज (िाजषी) – भारतीय समािहवज्ञान कोश, खंड ४ – पृ. ४३६. 
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५. कशदे, रवठ्ठि िािजी – भारतीय समािहवज्ञान कोश, खंड ४ – पृ. ४४१. 
 
(३) रनयर्कारिकाांर्ीि िेख 
 
(१) अक्स्िर्ादशत 

(तै्रमाहसक : अस्स्मतादशव, संपा॰ गंगाधर पानताविे, औरंगाबाद) 
१. िहषी कशदे याांनी केिेिी दरिर्ाांची सेवा – एहप्रि-मे-िून, १९७८, पृ. ९. 
२. डॉ. आांबेडकि रवचािप्रवाह – िानेवारी-फेब्र वारी-माचव, १९८०, पृ. २८. 
३. बुद्ध व त्याचे बौद्ध दशतन – ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-हडसेंबर, १९८०, पृ. ५. 
४. डॉ. आांबेडकि व कॉ. एम्. एन्. िॉय – हदवाळी, १९८७, पृ. ५. 
५. डॉ. बाबासाहेब आांबेडकि याांच्या आठवणी – हदवाळी, १९८८, पृ. ६३. 
६. फुिे, आांबेडकि आरण बहुजन सिाज - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िन्मशताब्दी हवशरे्ाकं – १९९१, पृ. ३१. 
७. डॉ. आांबेडकिाांची दरिर् चळवळ व आांबेडकिानांर्िची दरिर् चळवळ – िानेवारी-फेब्र वारी-माचव, १९९२, 

पृ. १४. 
८. रगिण्यािधीि स्पृश्यास्पृश्यर्ा व आांबेडकि – एहप्रि-मे-िून, १९८३, पृ. ३. 
 
(२) कािगािजगत् 

(पाहक्षक : कामगारिग्, संपाहदका तेिस्स्वनी सूयववशंी, हमरि) 
९. भाांडविशाहीचे रवरवध प्रकाि आरण स्वरूप – दीपाविी, १९८८, पृ. २७. 
१०. सत्यशोधक चळवळ व िांडि आयोग – दीपाविी, १९९०, पृ. ४६. 
११. कष्ट, कष्टकऱयाांची िहानर्ा व िहत्त्व – दीपाविी, १९९२, पृ. ८२. 
१२. कािगाि जगर्ाचा एक रववेक – २० िून, १९८८, पृ. २२. 
 
(३) साप्र्ारहक क्ाक्न्र्यज्ञ 

(साप्ताहहक : क्रास्न्तयज्ञ, संपा॰ अशोकराव रावरािे, कोल्हापूर) 
१३. साईबाबा व चित्काि – २६ िानेवारी, १९७७, पृ. ६७. 
१४. बहुजनवगीय सारहत्याची जरूिी व िहत्त्व – २७ फेब्र वारी, १९७७, पृ. २. 
१५. धित व धांदा : एक कचर्न – २९ माचव, १९७७, पृ. २. 
१६. बुवाबाजी व बुवाबाजी कशी जाईि? – ११ ऑक्टोबर, १९७६, पृ. ८. 
१७. र्त्त्वज्ञान व व्यवहाि : एक कचर्न – ११ एहप्रि, १९७७, पृ. २. 
१८. आरणबाणी उठल्यानांर्ि – १७ माचव, १९७७, पृ. २. 
१९. िहषी कशदे : एक दशतन – १७ माचव, १९७७, पृ. ४. 
२०. कुटुांब रनयोजन हाच खिा धित! – २० हडसेंबर, १९७६, पृ. ५. 
२१. िाष्रीय एकात्िर्ा व आरणबाणी – ३ िानेवारी, १९७६, पृ. ६. 
२२. क्ाांरर्यज्ञाची कायतवाही – १६ हडसेंबर, १९७५, पृ. ३. 
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(४) गावगाडा 
(साप्ताहहक : गावगाडा, संपा॰ द. स. िोडगे, ३३९, सोमवार पेठ, प िे ११) 

२३. िाणसाच्या योग्यरे्चा कळस – ९ हडसेंबर, १९७९, पृ. २, ३. 
२४. सवांगीण क्ाांर्ीचे अग्रदूर् : िहात्िा जोरर्बा फुिे – ११ िून, १९७९, पृ. २. 
२५. सत्यशोधक सिाजाचे भरवर्व्य – १ ि िै, १९७६, पृ. २. 
२६. िहात्िा फुिे-क्ाांरर्कािक सत्यशोधक – फेब्र वारी, १९७७, पृ. २. 
२७. सत्यशोधक सिाजाची सत्ये – हडसेंबर, १९७८, पृ. २. 
२८. ि. फुिे याांची सत्यशोधक चळवळ – माचव, १९७९, पृ. १. 
२९. र्ीन िाळी – हदवाळी हवशरे्ाकं, नोव्हेंबर, १९७७, पृ. १९. 
 
(५) र्ाांबडी िार्ी 

(साप्ताहहक : ताबंडी माती, संपा॰ भरत सोनविे, वाई) 
३०. र्ाांबडी िार्ी : एक अरभनांदन – २८ माचव, १९८८, प.ृ ३. 
३१. ‘सोबर्’काि बेहिे व गाांगि याांचे जाहीि वस्त्रहिण – १९ फेब्र वारी, १९८९, पृ. १, ४. 
३२. दरिर् सारहत्य : एक रजवांर् सारहत्य आहे – ९ मे, १९८९, पृ. १. 
३३. पांरडर् नेहरू व रनधिीवाद – पं. नेहरू िन्मशताब्दी हवशरे्ाकं, १९८९. 
३४. ि. फुिे, डॉ. आांबेडकि व र्कत र्ीथत : नवी कोडी – हवशरे् प रविी, वधापन हदन हवशरे्ाकं. 
३५. र्ाांबडी िार्ी : एक चित्काि – वधापन हदन हवशरे्ाकं, पृ. ३. 
३६. साप्र्ारहक र्ाांबडी िार्ी : एक स्वागर् – फेब्र वारी, १९८८, पृ. ३. 
३७. ि. फुिे व डॉ. आांबेडकि-एकात्िर्ा – २७ िून, १९८८, पृ. ४. 
३८. र्कत र्ीथत व प्रा. अरुण काांबळे याांच्यािधीि वाद-सांवाद – कृष्ट्िाई उत्सव, १९९०, पृ. ३. 
३९. िांडि आयोगािा प्ररर्गाम्याांचा रविोध का? – अंक १५, पृ. २. 
४०. िहात्िा फुिे-आांबेडकि : एक सिास – हनवडिूक हवशरे्ाकं, क्र. १, पृ. ३. 
४१. ि. फुिे व िहािाष्रार्ीि सत्यशोधक चळवळ – म. फ िे कृतज्ञता हवशरे्ाकं. 
 
(६) रदनबांधू 

(साप्ताहहक : हदनबधूं, संपा॰ प्रतापराव हवठ्ठिराव नविे, ४४४ रास्ता पेठ, प िे ११) 
४२. ‘रदनबूांध’चे रदव्य दशतन : हदवाळी, १९७५, पृ. १०. 
४३. ‘रदनबूांध’ने िहािाष्र पुढे िेटिा! – हदवाळी, १९७६, पृ. ९. 
४४. ‘रदनबूांध’ व िहात्िा फुिे – हदवाळी, १९७७, पृ. ९. 
४५. सत्यशोधक सिाजािुळे धिांर्िे टळिी – २४ सप्टेंबर, १९७६, पृ. २. 
४६. ‘रदनबूांध’ पि व त्याचे असािान्य कायत – िेखाकं पहहिा, १ िून, १९७३, पृ. २, ५; िेखाकं द सरा, ८ 

िून, १९७३, पृ. २, ३. 
४७. कहदु धित – काही रवचाि – िेखाकं पहहिा, ११ एहप्रि, १९७५, पृ. २; िेखाकं द सरा, १८ एहप्रि, १९७५, 

पृ. २. 
४८. िहात्िा जोरर्बा फुिे सवांगीण सिाजसुधािक होर् – २५ नोव्हेंबर, १९७७, पृ. २, ३. 
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४९. श्रीिर्ी दुगा भागवर् याांच्या भाषणार्ीि िाजवाड्ाांचा उर्ािा : वेदार्ीि िुख्य शबद ‘ब्रह्म’ – ९ िानेवारी, 
१९७६, पृ. २. 

५०. ‘रदनबांधू’ व ििाठा सिाज – ४ िून, १९७६, पृ. २. 
५१. भागवर्धिीय प्रॉटेस्टांट – २० फेब्र वारी, १९७६, पृ. २. 
५२. िो. रटळकाांचे पुण्यस्ििण! – ३० ि िै, १९७६, पृ. २. 
५३.  ‘ज्ञानेश्विी’चे एक आगळे दशतन – १३ फेब्र वारी, १९७६, पृ.  २. 
५४. सत्यशोधक चळवळ प्रॉटेस्टांट स्वदेशी चळवळ - िेखाकं द सरा, २९ नोव्हेंबर, १९७४, पृ. २. 
५५. कोल्हापूि पािटे नूि! - १४ हडसेंबर, १९७३, पृ. २. 
५६. ‘रदनबांधू’चा पूवेरर्हास – िेखाकं पहहिा, ६ िून, १९७३, पृ. २, ४; िेखाकं हतसरा, १५ िून, १९७३, पृ. 

२. 
५७. ‘रदनबांधू’ची कािरगिी – ७ िून, १९७४, पृ. १. 
५८. ‘रदनबांधू’ व िहषी कशदे – २० एहप्रि, १९७३, पृ. २. 
५९. धित व शुद्धी – २२ माचव, १९७४, पृ. २. 
६०. सत्यशोधक िहात्िा फुिे – २३ नोव्हेंबर, १९७३, प.ृ २. 
६१. साप्र्ारहक ‘रदनबांधू’ – २३ नोव्हेंबर, १९७३, पृ. ३. 
६२. िाजा िाििोहन िॉय : चरित्र, कायत व रशकवण – २९ सप्टेंबर, १९७२, पृ. २. 
६३. ‘रदनबांधू’ : शाहू िाजषी – पूवाधव, २३ ि िै, १९७४, पृ. २, ४; उत्तराधव, २ ऑगस्ट, १९७४, पृ. २. 
६४. धित, धितगुरू आरण कुटुांबरनयोजन – िेखाकं पहहिा, ६ िून, १९७३, पृ. २. 
६५. काळच ‘रनधिी’ बनिा! – िेखाकं हतसरा, ११ ऑक्टोबर, १९७४, पृ. २, ३. 
६६. नवा रववेक, नवी रदशा – ८ हडसेंबर, १९७२, पृ. २. 
६७. िो. रटळकाांची एक अप्ररसद्ध आठवण – ८ ऑगस्ट, १९७५, पृ. ३. 
६८. दुष्काळ, टांचाई, काटकसि! – १६ फेब्र वारी, १९७३, पृ. २. 
६९. धिांर्ि का स्वधित-शुद्धी? – २२ नोव्हेंबर, १९७४, पृ. २. 
७०. ‘रदनबांधू’चे १०३ वे वषत – २ िून, १९७८, पृ. २. 
७१. कहदुकिण! - ७ ि िै, १९७८, पृ. २. 
७२. कहदु रिशन्स : एक रवचाि – ३१ माचव, १९७८, पृ. २. 
७३. िाजा िाििोहन िॉय : स्वार्ांत्र्यप्राप्र्ीनांर्िही िागतदशतक! – ३० सप्टेंबर, १९७७, पृ. २. 
७४. सिाजप्रबोधनाच्या इरर्हासार् शककरे् श्री रशवाजी िहािाज याांचे पे्रिक स्थान – २० एहप्रि, १९७७, पृ. 

२. 
७५. १५० वी ि. फुिे जयांर्ी – ८ एहप्रि, १९७७, पृ. २. 
७६. िहात्िा फुल्याांचे नवदशतन – २६ नोव्हेंबर, १९७६, पृ. २. 
७७. इरर्हासाचे एक पान : ि. फुल्याांची रवद्याप्रसािाची चळवळ – २६ नोव्हेंबर, १९७६, पृ. ३. 
७८. रवज्ञानात्िक दृरष्टकोण कोणी कसा वाढवावा? – ७ िानेवारी, १९७७, पृ. २. 
७९. रदनबांधू-क्ाक्न्र्कसह! – १७ हडसेंबर, १९७६, पृ. २. 
८०. ‘रदनबांधू’चे १०२ वे वषत – ३ िून, १९७७, पृ. २. 
८१. ब्राह्मसिाजाची १५० वी जयांर्ी – २८ एहप्रि, १९७८, पृ. २. 
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८२. िाष्रधिाची रत्रसूत्री – िेखाकं पहहिा, २७ सप्टेंबर, १९७४, पृ. २. 
८३. ‘भािर्’ शबदाचा खिा अथत – िेखाकं द सरा, ४ ऑक्टोबर, १९७४, पृ. २. 
८४. रशविायाांचा जयजयकाि!! – ३१ मे, १९७४, पृ. २. 
८५. रवनोबाांचा ‘प्रजासूय यज्ञ’ – १९ हडसेंबर, १९७५, पृ. २. 
८६. िािदास व र्कत र्ीथत जोशी – १९ हडसेंबर, १९७५, पृ. २. 
८७. रदनबांधू िहात्िा फुिे – २६ नोव्हेंबर, १९७१, पृ. २.  
८८. ‘रदनबांधू’ व कै. डॉ. नविे – १९ िानेवारी, १९६४, पृ. २. 
 
(७) नवभािर् 

(माहसक : ‘नवभारत’, संस्थापक संपा॰ तकव तीथव िक्ष्मिशास्त्री िोशी, आचायव स. ि. भागवत, हव. म. 
बेडकर; सध्याचे संपा॰ मे. प ं. रेगे, वसंत पळशीकर, दी प्राज्ञ पे्रस, वाई, हि. सातारा) 

८९.  िोकरहर्वादींची िोकदृष्टी व िोकसेवा – एहप्रि, १९७१, पृ. ३७. 
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१९७८, पृ. ३. 
१८१. सारहत्य सांिेिनाच्या सांदभाने – २ माचव, १९७८, पृ. ४. 
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(१४) िाष्रवीि 
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ि िै, १९५१, पृ. २. 
२४७. ‘िाष्रवीि’चा रे्हर्ीसावा वाढरदवस – १२ िून, १९५३, पृ. २; १९ िून, १९५३, पृ. २. 
२४८. सिदाि वल्लभभाई पटेि याांच्या भाषणार्ीि ब्राह्मणी िाज्य – २५ ऑगस्ट, १९५०, पृ. ३; १ सप्टेंबर, 
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४३९. अनांर्िावाांच्या आठवणी – अनंतराव क िकिी स्मतृी हवशरे्ाकं, १९९२, पृ. २३. 
४४०. सांर्ाांची कायतकािी काव्यसांपदा – हदवाळी, १९९२, पृ. ५७. 
 
(१९) सिशेि 

(साप्ताहहक : समशरे : संपा॰ हभण्डे पाटीि, क्रॉफडव माकेट, म ंबई) 
४४१. िऱहाठा आरण ििाठी-सांस्कृर्ी व धित – १० ऑक्टोबर, १९५७ पृ. ३. 
४४२. ििाठा जार् नाही, सिाज आहे!! – ३ ऑक्टोबर, १९५७, पृ. १. 
४४३. रभण्डे पाटीि याांना िा. ना. चव्हाणाांचे पत्र – १२ सप्टेंबर, १९५७, पृ. १. 



 
अनुक्रमणिका 

४४४. िऱहाठा-ििाठी भाषा-सांस्कृर्ी व धित – २४ ऑक्टोबर, १९५७, पृ. १. 
४४५. ििाठी सांस्कृर्ी-भाषा व धित – ५ हडसेंबर, १९५७, पृ. १. 
 
(२०) सिाजप्रबोधन परत्रका 

(दै्वमाहसक : समािप्रबोधन पहत्रका, समािप्रबोधन संस्था, प िे-३०) 
४४६. िहािाष्रार्ीि सिाजप्रबोधनाचे स्वरूप – सप्टेंबर-ऑक्टोबर, १९७३, पृ. ६ ते १०. 
४४७. दरिर् प्रश्नाांचे नवे व्यापक स्वरूप – नोव्हेंबर-हडसेंबर, १९७८, पृ. ३७३ ते ३७९. 
४४८. दोन िहषी : कवे व कशदे – िानेवारी-फेब्र वारी, १९७८, संपा॰ स. ह. देशपाडें, पृ. १७ ते २०. 
४४९. डॉ. आांबेडकि आरण त्याांचे भीियान – ि िै-ऑगस्ट, १९७९, पृ. २५४ ते २६४. 
४५०. दरिर् चळवळीचा एक िागोवा – नोव्हेंबर-हडसेंबर, १९८०, पृ. ३७० ते ३७७. 
४५१. िो. रटळक व अस्पृश्यर्ा रनवािणाचा प्रश्न – नोव्हेंबर-हडसेंबर, १९८१, पृ. ३५४ ते ३६७. 
४५२. सत्यशोधक वृत्तपत्रसृष्टीचे एक दशतन – अहखि भारतीय सत्यशोधक समाि, २० व ेअहधवशेन हवशरे्ाकं, 

१९८८, पृ. ४९ ते ६०. 
 
(२१) पुिोगािी सत्यशोधक 

(तै्रमाहसक : प रोगामी सत्यशोधक, म. फ िे प्रहतष्ठान, प िे-२) 
४५३. जुनी कागदपते्र – िानेवारी-फेब्र वारी-माचव, १९७९, पृ. ३५. 
४५४. दुर्थिळ कागदपते्र – एहप्रि-मे-िून, १९८८, पृ. ४०. 
४५५. पत्रव्यवहाि – ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-हडसेंबर, १९८८, पृ. ४३, ४४. 
४५६. पत्रव्यवहाि – िानेवारी ते िून, १९८९, पृ. ८३. 
४५७. जुनी कागदपते्र – ि िै-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९८९, पृ. ४९ ते ५६. 
४५८. सत्यशोधक सिाज परिषद : बैठक सार्वी – ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-हडसेंबर, १९८९, पृ. ४१, ४२. 
४५९. सत्यशोधनाची वाटचाि – (प स्तक परीक्षि), िानेवारी-फेब्र वारी-माचव, १९९०, पृ. ७४, ७५. 
४६०. िहात्िा जोर्ीिावाांची एक आठवण – िानेवारी-फेब्र वारी-माचव, १९९०, पृ. १५२ ते १५४. 
४६१. जुनी कागदपते्र – एहप्रि-मे-िून, १९९०, पृ. ७८ ते ८०; ि िै-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९०, पृ. ८६ ते ८८; 

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-हडसेंबर, पृ. ६८ ते ७२; िानेवारी-फेब्र वारी-माचव, १९९१, पृ. ७७ ते ७८; ि िै-
ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९१, पृ. ६८ ते ८०; एहप्रि-मे-िून, १९९१, पृ. ७१ ते ७६; ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-
हडसेंबर, १९९१, पृ. ६७ ते ७६; िानेवारी-फेब्र वारी-माचव, १९९२, पृ. ६२ ते ७४; एहप्रि-मे-िून, १९९२, 
पृ. ६७ ते ८४; ि िै-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९२, पृ. ४८ ते ५६. 

 
(२२) सार्ािा सिाचाि 

(साप्ताहहक : सातारा समाचार, संपा॰ ॲड. वसंतराव ज्योत्यािीराव फाळके, सातारा) 
४६२. सत्यशोधक सिाज व सत्यशोधन – २२ नोव्हेंबर, १९८४, पृ. २. 
४६३. कािगािाांचे िहत्त्व – ३ एहप्रि, १९८४, पृ. २. 
४६४. ‘असूड’ रनबांधाची शर्ाबदी – २५ ऑगस्ट, १९८३, पृ. २, ४. 
४६५. केशविाव रवचाऱयाांचे सत्यसांशोधन – २ ऑगस्ट, १९८४, पृ. २. 



 
अनुक्रमणिका 

४६६. ि. फुिे व पुण्याचा ‘काळ’ – २४ मे, १९८४, पृ. २. 
४६७. पिांपिा-प्रबोधन व परिवर्तन – २६ एहप्रि, १९८४, पृ. २. 
४६८. आर्ा व यापुढे-सत्यशोधक सिाज म्हणजे काय? – १४ माचव, १९८५, पृ. ३, ४. 
४६९. िहात्िा फुल्याांची कितवीि पिांपिा – ७ फेब्र वारी, १९८५, पृ . २. 
४७०. पिांपिा-प्रबोधन व परिवर्तन – (अपूिव), १९ एहप्रि, १९८४, पृ. २; २९ सप्टेंबर, १९८३, पृ. २. 
४७१. नवे एक सत्यशोधन – १७ िानेवारी, १९८५, पृ. ३. 
 
(२३) साधना 

(साप्ताहहक : साधना,साधना रस्ट, प िे-३०) 
४७२. वाद-सांवाद! असे घडायिा नको होरे् – ७ सप्टेंबर,१९९१, पृ. ७ ते ९. 
४७३. िोकरहर्वादी-फुिे - ४ माचव, १९७२, पृ. ५, ६. 
४७४. िहािाष्राची सिाजवादाकडे वाटचाि-१७ िून, १९७२, पृ.१४ ते १८. 
४७५. िहषी कशदे याांची स्िृर्ी – ४ एहप्रि १९९२, पृ .१० ते १२. 
४७६. अनुिोदन व खुिासा – २५ माचव, १९७२, पृ. ७, ८. 
४७७. देशभतर् आण्णासाहेब कशदे – महर्ी हव. रा. शशदे िन्मशताब्दी हवशरे्ाकं, २३ एहप्रि, १९७३, पृ. ३७, 

३८. 
४७८. िाजषी शाहूांची सािारजक रवचािसिणी – ‘साधना’ : रािर्ी शाहू सामाहिक कृतज्ञता अंक, १५ 

ऑगस्ट, १९७४, संपा॰ : डॉ. एस्. एस्. भोसिे, बाबा आढाव, इ., प.ृ ४६ ते ५०. 
४७९. ििाठा िहासांघाची घोडदौड – २७ फेब्र वारी, १९८२, पृ. २३. 
४८०. धित व िाजकािण – ३ िानेवारी, १९८५, पृ. ६. 
४८१. धित िाष्राची आधािरशिा बनू शकेि का? – २ ऑक्टोबर, १९८६. 
४८२. शिद पवाि याांचे धिांर्ि (?) – १ िानेवारी, १९८७, पृ. १०. 
४८३. िहात्िा ज्योरर्िावाांच्या सत्यशोधक सिाजाचा नवा रवचाि – २५ नोव्हेंबर, १९८९, पृ. ५, ६. 
४८४. िहािाष्राची सिाजवादाकडे वाटचाि – िेखाकं १, ३ िून, १९७२, पृ. ७, ८; िेखाकं २, १० िून, 

१९७२, पृ. १४ ते १८; िेखाकं ३, १७ िून, १९७२, पृ. १४ ते १८. 
४८५. वाद-सांवाद – १५ फेब्र वारी, १९९२, पृ. १३, १४. 
४८६. वाद-सांवाद – ४ हडसेंबर, १९८६, पृ. ११, १२. 
४८७. श्री. आण्णासाहेब पाटीि व िाखीव जागा – ५ हडसेंबर, १९९१, पृ. २४. 
४८८. स्नेहधिाचा उपासक : िॅर्थ्य ूिेदिे – ३ ि िै, १९८६, पृ. १७. 
 
(२४) सुबोध परत्रका 

(साप्ताहहक : म ंबई प्राथवना समािाचे म खपत्र) 
४८९. प्राथतना सिाजाच्या िर्ाांची रचरकत्सा – िेखाकं १ – ; िेखाकं २, १८ मे, १९४७, पृ. १, ३; िेखाकं ३, 

२५ मे, १९४७, पृ. १, ३. 
४९०. प्राथतना सिाज िर्ाांची रचरकत्सा – िेखाकं १, ६ ऑक्टोबर, १९४६, पृ. १, ३; िेखाकं २, १३ ऑक्टोबर, 

१९४६, पृ. १. 



 
अनुक्रमणिका 

४९१. पूजा व नैवेद्य – १८ ऑगस्ट, १९४६, पृ. १, ३. 
४९२. धिाचे स्वरूप व धितरनणतय – ३० िून, १९४६, पृ. १, ३. 
४९३. रवटे ऐसे सुख, नव्हे भक्तर्िस – २४ फेब्र वारी, १९४६, पृ. १. ३. 
४९४. प्राथतना सिाज, कहदु धित व रवश्वधित – २८ नोव्हेंबर, १९४३, पृ. १, ३. 
४९५. िहापूजा – १६ िानेवारी, १९४४, पृ. १. 
४९६. प्रािाण्य – २० िानेवारी, १९४६, पृ. १, ३. 
४९७. पििेश्विाची सावतरत्रक कृपा व एकेश्विी धिाचा सिर्ावादी सांदेश – िेखाकं १, ११ नोव्हेंबर, १९४५, पृ. 

१, ३; िेखाकं २, २५ नोव्हेंबर, १९४५, पृ. २, ३. 
४९८. अनुभव – १२ सप्टेंबर, १९४३, पृ. ३. 
४९९. िनाची क्स्थर्ी व उपाय – िेखाकं १, १३ मे, १९४५, पृ. १, ३; िेखाकं २, २० मे, १९४५, पृ. १, ३. 
५००. ब्राह्मधित व पारकस्र्ान – िेखाकं १, १० िून, १९४५, पृ. १, ३; िेखाकं २, १७ िून, १९४५, पृ. १, ३. 
५०१. प्राथतना सिाज हा अनन्यभावासाठीच – १० नोव्हेंबर, १९६३, पृ. १, ४. 
५०२. गुरू व िध्यस्थ – १६, २३ व ३० ि िै, १९७२, पृ. २, ३. 
५०३. प्राथतना सिाजाची स्वाभारवक रवश्वात्िकर्ा – १७ व २४ सप्टेंबर, १९७२, पृ. १, ४. 
५०४. थोडी अरधक स्पष्टोक्तर् – िेखाकं १, १४ िून, १९७०; िेखाकं २, २१ िून, १९७०, िेखाकं ३, ५ ि िै, 

१९७०; िेखाकं ४, १२ ि िै, १९७०, पृ. २. 
५०५. धितसाधन आरण ग्रांथाचे ईश्विी प्ररणर्त्व – िेखाकं १, ३ ि िै, १९५५, पृ. १; १० ि िै, १९५५, पृ. १; 

िेखाकं २, ३१ ऑगस्ट, १९६९, पृ. २; िेखाकं ३, ७ सप्टेंबर, १९६९, पृ. २; िेखाकं ४, १४ सप्टेंबर, 
१९६९, पृ. २. 

५०६. प्राथतना सिाज व जनरे्ची चळवळ – िेखाकं १, १७ ि िै, १९५५, पृ. १; िेखाकं २, २४ ि िै, १९५५, 
पृ. १; िेखाकं ३, ३१ ि िै, १९५५, पृ. १, ४. 

५०७. भतर्ी आरण पाांरडत्य – िेखाकं १, ११ नोव्हेंबर, १९५१, पृ. १, ३. 
५०८. हृदयारभिाि – िेखाकं १, २२ सप्टेंबर, १९६८, पृ. २; िेखाकं २, २९ सप्टेंबर, १९६८, पृ. २. 
५०९. अवर्ाि कायत – िेखाकं १, ११ िानेवारी, १९७०, पृ. २; िेखाकं २, २५ िानेवारी, १९७०, पृ. २; िेखाकं 

३, १ फेब्र वारी, १९७०, पृ. २. 
५१०. प्राथतनापि प्रपांच – िेखाकं १, ८ िून, १९६९, पृ. २; िेखाकं २, १५ िून, १९६९, पृ. २; िेखाकं ३, २२ 

िून, १९६९, पृ. २. 
५११. प्राथतनेचे कायत – िेखाकं १, २५ हडसेंबर,१९६८, पृ. २; िेखाकं २, २२ हडसेंबर, १९६८, पृ. २. 
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६ फेब्र वारी, १९५५, पृ. १; िेखाकं ३, १३ फेब्र वारी, १९५५, पृ. १. 

५७६. प्राथतना सिाज व त्याच्या प्रचािाची जरूिी – २९ िून, १९५२, पृ. १; ६ ि िै, १९५२, पृ. १, ३. 
५७७. सांर् िहात्म्याांचे जीवन – िेखाकं १, २३ एहप्रि १९५०, पृ. १; िेखाकं २, ७ मे, १९५०, पृ. ३. 
५७८. पािर्ांत्र्यानांर्िचे रनधिी स्विाज्य व ब्राह्मधित – िेखाकं १, ११ ऑक्टोबर, १९५३, पृ. १; िेखाकं २, १५ 

नोव्हेंबर, १९५३, पृ.१; िेखाकं ३, २९ नोव्हेंबर, १९५३, पृ. १; िेखाकं ४, १३ हडसेंबर, १९५३, पृ. १. 
५७९. धरियेिी िोठी हाव! – िेखाकं १, १६ ि िै, १९६१, पृ. १; िेखाकं २, २३ ि िै, १९६१, पृ. १. 
५८०. रपरृ्स्ििण आरण रपरृ्कायत – १२ फेब्र वारी, १९६१, पृ. १; १९ फेब्र वारी, १९६१, पृ. १. 
५८१. कल्याण रनधन – २८ मे, १९६१, पृ. १. 
५८२. व्यावहारिक धित – २६ सप्टेंबर, १९४८, पृ. १. 
५८३. िानरसक आिोग्य – १२ एहप्रि, १९५३, पृ. १. 
५८४. ईश्विी देणगी – ‘बुद्धी’ – ५ िून, १९६०, पृ. १. 
५८५. प्राथतना सिाज आरण धितबि – ७ ऑगस्ट, १९६०, पृ. ३. 
५८६. भतर्ीपि स्वप्न-दृष्टाांर् – िेखाकं १, ११ हडसेंबर, १९६०, पृ. १; िेखाकं २, १८ हडसेंबर, १९६०, पृ. १. 
५८७. एकेश्विीवादाचा प्रत्यि उपयोग – िेखाकं १, १० ि िै, १९६०, पृ. ३; िेखाकं २, २३ ऑक्टोबर, १९६०, 

पृ. १. 
५८८. सवतव्यापी एकेश्विवाद – २१ िानेवारी, १९६२, पृ. २. 
५८९. कृर्ज्ञर्ा – १९ फेब्र वारी, १९५०, पृ. १. 
५९०. सत्यशोधक सिाजाचे ब्राह्मसिाजार् रूपाांर्ि – ३० ि िै, १९५०, पृ. १. 
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५९१. सांस्काि धित व रवश्वधिाचा प्रसाि – िेखाकं १, १८, फेब्र वारी, १९५१, पृ. ३; िेखाकं २, २५ फेब्र वारी, 
१९५१, पृ. १, ३; िेखाकं ३, २ नोव्हेंबर, १९५२, पृ. १; िेखाकं ४, ९ नोव्हेंबर, १९५२, पृ. १; िेखाकं 
५, १६ नोव्हेंबर, १९५२, पृ. २. 

५९२. पििेश्विाचे अनांर्त्व – १९ माचव, १९५०, पृ. १. 
५९३. स्वात्िानुभाव – २२ फेब्र वारी, १९५९, पृ. १. 
५९४. िूर्ीपूजा आरण प्राथतना सिाज – िेखाकं १, २७ सप्टेंबर, १९५९, पृ. १; िेखाकं २, ४ ऑक्टोबर, १९५९, 

पृ. १. 
५९५. अनांर्त्व – १६ ि िै, १९६४, पृ. १. 
५९६. िानरसक उपासनेचे िहत्त्व – िेखाकं १, १४ ऑगस्ट, १९५६, पृ. १; िेखाकं २, ३० सप्टेंबर, १९५६, पृ. 

१; िेखाकं ३, २१ ऑक्टोबर, १९५६, पृ. १; िेखाकं ४, २८ ऑक्टोबर, १९५६, पृ. १. 
५९७. आिशासािखाच प्रकाि – १३ फेब्र वारी, १९६६, पृ. १. 
५९८. धितजागृर्ीचा िागत – २० नोव्हेंबर, १९४९, पृ. १. 
५९९. पे्रअि वे व्हेन अडँ हाऊ ऑफ् इट्! – २९ नोव्हेंबर, १९६४, पृ. १. 
६००. प्राथतना सिाज व सवतधित सरहष्णुर्ा – १५ ऑगस्ट, १९७१, पृ. २. 
६०१. ‘सुबोध परत्रका’करे् आरण धितप्रचािक श्री. भाऊसाहेब वैद्य – २८ फेब्र वारी ७ माचव १९६५, पृ. ७. 
 
(२५) सांग्राि 

(साप्ताहहक : संग्राम, संपा॰ कृष्ट्िराव ध ळप, कल्याि, ठािे) 
६०२. ग्रािीण जनरे्च्या प्रश्नाांना व रवकासािा अग्रहक्क द्या – स्वातंत्र्य हदन हवशरे्ाकं, १५ ऑगस्ट, १९७९, पृ. 

९, १०, ११. 
६०३. ििाठा-ििाठी-ििाठे व िहािाष्र – १६ िून, १९८०, पृ. ४, ५, ६. 
६०४. शेर्किी कािकिी पि आरण रनधिी धोिण…. – ८ ऑक्टोबर, १९७९. 
६०५. शेर्कऱयाांचे सारहत्य व िुखपत्र – १२ माचव, १९७९, पृ. ६, ७. 
६०६. शेर्किी व नोकिकिी नोकिशाही! – १८ फेब्र वारी, १९८०, पृ. ४ ते ७. 
६०७. ग्रािीण सारहत्याचे प्रयोजन व कायत – २३ फेब्र वारी, १९८१, पृ. ४, ६. 
६०८. दरिर्त्व व दरिर् सारहत्याची रदशा – २७ नोव्हेंबर, १९८०, पृ. ३ ते ७. 
६०९. आघाडीचे व रबघाडीचे िाजकािण! - ११ िून, १९७९, पृ. ५ ते ८. 
६१०. ििाठवाडा नािाांर्िाची सिस्या? – २१ िानेवारी, १९८०, पृ. ५, ६. 
६११. शेर्किी-कष्टकिी : दृष्टी व कृर्ी – १४ ि िै, १९८०, पृ. ६, ७. 
६१२. ग्रािीण रस्त्रयाांची अवस्था – स्वातंत्र्य हदन हवशरे्ाकं, १५ ऑगस्ट, १९८०, पृ. ५, १२, १५. 
६१३. भािर्ीय शेर्किी कािगाि पिाचे १२ वे अरधवेशन – ६ िानेवारी, १९८३, पृ. १, ३. 
६१४. ‘सांग्राि’ श्रिजीवींच्या िढ्याचे हत्याि व्हावे – १५ ऑगस्ट, १९८८, पृ. ३. 
६१५. भािर्ीय शेर्किी कािकिी दृष्टी – नोव्हेंबर-हडसेंबर, १९७५, पृ. ९. 
६१६. िोकशाही सत्तचेी उरिष्ये – कामगार हदन हवशरे्ाकं, पृ. १३. 
६१७. पांचायर् िाज्याची सुधािणा व िहत्त्व – दीपाविी हवशरे्ाकं, १९८०, पृ. १९. 
६१८. शेर्ी व शेर्किी सांबांरधर् काही रवचाि व आचाि – दीपाविी हवशरे्ाकं, १९८२, पृ. ५. 
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६१९. जनसािान्याांरू्न पुढे आिेिे नेरृ्त्व – संपा॰ भगवानराव सूयववशंी, कृष्ट्िराव ध ळप गौरव हवशरे्ाकं, 
१९८१, पृ. १७. 

६२०. ‘सांग्राि’ : एक कचर्न – खास िेख, १९८३, पृ. ४. 
६२१. िोकनेरे् िाजषी शाहू : काळ, कायत आरण योग्यर्ा – शाहू िन्मशताब्दी खास अंक, १९७५, पृ. ७२. 
६२२. ि. फुिे व शेर्किी िजूि प्रश्न – म. फ िे हवशरे्ाकं, १९७८, पृ. ९. 
६२३. ि. फुिे म्हणजेच सांग्रािशीि जीवन – म. फ िे हवशरे्ाकं, १९७९, पृ. ११. 
६२४. घि कािगािाांचा प्रश्न – शतेकरी कामगार हवशरे्ाकं, १९८१, पृ. २२. 
 
(२६) ज्ञानरकिण 

(साप्ताहहक : ज्ञानहकरि, सपंा॰ रािाराम चव्हाि, सोनहगरवाडी, ता. वाई) 
६२५. ि. फुिे, डॉ. आांबेडकि रवचािप्रवाह व त्याांची एकर्ा – ९ ते १६ सप्टेंबर, १९९०, पृ. ३. 
६२६. ि. फुिे-डॉ. आांबेडकि रवचाि व कृर्ी – (तारीख उपिब्ध नाही). 
६२७. चावडीच्या चव्हायावि – (तारीख उपिब्ध नाही). 
 
(२७) ‘प्रजा’ 

(साप्ताहहक : प्रिा, संपा॰ दासराम/मोहनराव िाधव, कोल्हापूर) 
६२८. प्रजा व प्रजेचे िहत्त्व – िेखाकं १, ८ ऑगस्ट, १९५५, पृ. ४, ५; िेखाकं २, १५ ऑगस्ट, १९५५. 
 
(२८) साप्र्ारहक ‘िऱहाठा’, पुणे 

(महाराष्ट्र शतेकरी पक्षाचे ‘म खपत्र’ : संपा॰ गोशवदराव अहहिािी हभण्डे पाटीि, प िे-४२) 
६२९. ििाठ्ाांनो रवचाि किाि काय? – िेखाकं पहहिा, २२ माचव, १९४५, पृ. १, ३. 
६३०. ि. फुिे याांचा सांदेश – १३ सप्टेंबर, १९४५, पृ. ३. 
६३१. बहुजनसिाज व रनवडणुका – २६ ि िै, १९४५, पृ. १, ३. 
६३२. आत्िपिीिण – ५ ि िै, १९४५. 
६३३. ििाठ्ाांनो रवचाि किाि काय? – िेखाकं द सरा, २९ माचव, १९४५. 
 
(४) वृत्तपत्रीय िेख 
 
दैरनक अकजठा, औिांगाबाद 
 
१. िोकशाही आचाि व रवचाि – िेखाकं १, २२ ि िै, १९७९, पृ. ४; िेखाकं २, २९ ि िै, १९७९, रहववार 

प रविी. 
२. िर्दािाांची जागृर्ी व रववके – िेखाकं १, २३ हडसेंबर, १९७९, पृ. ३; िेखाकं २, २७ हडसेंबर १९७९, पृ. ४. 
३. स्ििण – २ हडसेंबर, १९७९, पृ. २. 
४. दरिर्ोद्धाि झाल्यारशवाय खऱया अथाने ग्रािोद्धाि होणाि नाही! – २३ हडसेंबर, १९७९. 
५. सारहत्य सांिेिन : काही रवचाि – १ िानेवारी, १९७८. 
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६. िोकशाही आरण िाजकािण – रहववार प रविी, ८ िानेवारी, १९७८. 
७. चािू िाजकािणार्ीि अक्स्थिर्ा – रहववार प रविी, २४ िून, १९७९. 
८. िहत्त्वाच्या प्रश्नाांसाठी पिाांनी एकत्र यावे – रहववार प रविी, ८ ि िै, १९७९. 
९. र्कत र्ीथत िक्ष्िणशास्त्री जोशी : एक असािान्य व्यक्तर्ित्त्व – हदवाळी, १९८४, पृ. ७०. 
 
दैरनक ऐतय, सार्ािा 
१०. िा. ना. चव्हाण रवचािदशतन – सतीश क िकिी, १३ िानेवारी, १९८८, पृ. ४. 
११. कृष्णाकाठचा व्यासांगी रवचािवांर् : रा. ना. चव्हाि - ॲडव्होकेट अशोक भट, १९ ऑक्टोबर, १९८५, पृ. ४. 
 
दैरनक केसिी, पुणे 
१२. रटळकाांचे सहकािी रवठ्ठि िािजी कशदे – प िे केसरी, २८ ि िै, १९९१. 
१३. िो. रटळक व िाजषी शाहू िहािाज – प िे केसरी, २१ माचव, १९७६, पृ. ६. 
 
दैरनक ग्रािोद्धाि, सार्ािा 
१४. श्री रशविायाांचे स्ििण – २७ मे, १९७४, पृ. २. 
१५. प्रो. पानर्ावणे याांचा पिाभव – १६ हडसेंबर, १९७८, पृ. ३. 
१६. छ. प्रर्ापकसह व सार्ािा प्रकिण – १२ माचव, १९८८, पृ. ३. 
१७. ि. फुिे गिीबाांचे कैवािी – ३ हडसेंबर, १९७८, पृ. ३. 
१८. धार्थिक व भारषक प्रश्न – १५ ि िै, १९८६, पृ. ३. 
१९. र्कत र्ीथांची िहानर्ा – २४ िानेवारी, १९८८, पृ. १, ३. 
२०. ि. फुिे याांचे अरिर्ीयत्व – २७ नोव्हेंबर, १९८७. 
 
दैरनक र्रुण भािर्, पुणे 
२१. प्राथतना सिाजाच्या अपयशाचे िहस्य – ‘तरुि भारत’, प िे, ४ िानेवारी, १९७१. 
 
दैरनक नवशक्तर्, िुांबई 
२२. र्कत र्ीथांचा सारहक्त्यक सत्काि हवा – रहववार प रविी, २८ माचव, १९८६, पृ. ५. 
२३. र्कत र्ीथत आरण आरणबाणी – १ एहप्रि, १९७६, पृ. २. 
२४. ििाठा सिाज आरण परिवर्तन – २८ मे, १९८३, पृ. ४, ५. 
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