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णनवेदन 
 
महाराष्ट्राने भारताला नेहमीि पहरवतगनािी हदशा हदली आहे. हजद्दीने आहि हिकाटीने अहवरतपिे 

सहकायग हाती ेेनन त्यासाठी जीवन विेिारी नररत्ने याि भममीत तेजाळमन हनेाली आहेत. 
 
मराठी भाषेिा, साहहत्यािा आहि वक्तृत्वािा देहदप्यमान आहवष्ट्कार प्रबोधनकार ठाकरे याचं्या 

शलैीत हदसमन येतो. 
 
प्रबोधनकार ठाकरे मराठी अस्स्मतेिे वीर हशरोमिी आहेत. अत्यंत परखड भाषेत सडेतोड हविार 

माडंण्यािी त्यािंी खास शलैी अहितीय आहे. 
 
प्रबोधनकारािें शतक सवगत्र झ ंजण्यािे, लढण्यािे शतक होते. प्रबोधनकाराचं्या “एकल हारकी” या 

बाण्याने त्यानंी अनेक ेाव केले. आज सामाहजक पहरवतगनािी जी र्ोड फळे आपिासं हदसत आहेत, 
समाजमनािी जी वैिाहरक पातळी हदसते आहे, त्यात प्रबोधनकार ठाकरे यािंी भमहमका फार महत्त्वािी 
आहे. त्याचं्या हलखािाला सामाहजक क्ातंीच्या इहतहासात महत्त्वपमिग स्थान आहे. मार्गदशगक 
समाजक्ातंीकारािंा हा दस्तावजे आपल्या हाती देताना महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाला 
आनंद होत आहे. 

 
आम्ही स्वतप प्रबोधनकार ठाकरे यािें ेिाेाती वक्तृत्व लकले आहे. त्याचं्या साहहत्यािे मनन 

पहरहशलन केले आहे. 
 
पत्रकार पंढरीनाथ सावतं यानंी प्रबोधनकाराचं्या अपमवग हनष्ठेतमन त्याचं्या समग्र साहहत्याच्या 

संपादनािे कायग ेेतले. त्याचं्या अथक पहरश्रमातमन मराठी भाषेिे हे ‘देशीकार लेिे’ साकारले आहे. 
 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळािे प्रभारी सहिव, श्री. उ. बा. समयगवंशी; श्री. प्र. श.ं 

मोरे, संिालक, शासकीय म द्रि व लेखनसामग्री संिालनालय तसेि श्री. ज. श.ं साळवी व श्रीमती छा. 
हद. र्ोडाबंे आहि मंडळािे कमगिारी यािें मोलािे सहकायग लाभले, त्याबद्दल आभार. 

 
 प्रा. रतनलाल सोनग्रा, 

म ंबई, अध्यक्ष, 
हदनाकं २९ हडसेंबर २००४ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, 

म ंबई. 
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॥ जय जय र  ेवीर समथग ॥ 
हें प्रिीतीिें बोलिे । हववकेें  प्रिीत वािें । 

प्रिीत पाहतील ते शहािे । अन्यथा नव्हे ॥ श्री समथग 
 
 
 
 

ग्रामणयाचंा साद्यतं इणतहास 
 

अथात 
 

नोकरशाहीचें बंड 
 
 

म ख्य संपादक 
केशव सीताराम ठाकरे 

वक्तृत्वशास्र, कोदण्डािा टित्कार, क माहरकािें शाप, 
Life & Misson of Ramdas इ. प स्तकािें कते 
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नोकरशाहीचें बंड 
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प्रकाशकाचे दोन शब्द 
 
जाती मत्सराने महाराष्ट्रािे अपहरहमत न कसान केले आहे. हाि प्रकार या उप्पर तसाि िालम  

रहािे बरे नव्हे, म्हिमन त्यािे खरेख रे राक्षसी स्वरुप देशबाधंवासंमोर माडंण्यास ते या हनरथगक वादापासमन 
देशािा बिाव करण्यािा काही तरी योग्य मार्ग शोधमन काढतील, या आशनेे हे लहतहाहसक महत्त्वािे प स्तक 
प्रहसद्ध करण्यात येत आहे. जाहतमत्सरािा नायनाट होनन आमच्या सवग देशबधंमंिी मने एक देशीयत्वाच्या 
उज्ज्वल हविारानंी भरुन यावी; हनरहनराळ्या जातींिी सामाहजक व धार्ममक बाबतींतील मन ष्ट्यकृत कृहत्रम 
बधंने हशहथल व्हावी, हनदान राष्ट्रीय कामहर्रीत एका आईिी सवग लेकरे या नात्याने प्रयत्न करण्याच्या 
कामात त्यािंा अडथळा उत्पन्न होन नये इतकी तरी त्यािी व्याप्ती संक हित व्हावी आहि लनकेन प्रकारेि 
परस्परािंा काया वािा मने िेष करण्यािी कब ली अतपपर कोिातंही उत्पन्न होन नये. हा या प स्तक 
प्रकाशनािा म ख्य उदे्दश आहे. या प स्तकात लहतहाहसक सत्यािे हनरूपि स्पष्ट केले आहे. रूहिहभन्वताने ते 
हकत्येकास आवडेल, हकत्येकासं आवडिार नाही. त्याला आमिा इलाज नाही. आम्हाला प िे भारत 
इहतहास-संशोधक मंडळासारख्या अहंपिािा ताठा हमरहवण्यािा अहधकार नाही ककवा इच्छाही नाही. 
प स्तकात नजरि कीने ककवा अन्य कारिाने इहतहासहवषयक काही ि का ककवा हवधाने कोिी हविजनानंी 
सप्रमाि नजरेस आिमन हदल्यास त्यािंा आम्ही साभार स्वीकार करंू आहि द सऱ्या आवृत्तींत ती स धारिाही 
करंू. प्रस्त त प स्तकावर हनयतकाहलकातं टीका ककवा ििा करिारानंी कृपा करून त्या पत्रािा अर्र 
माहलकािा अंक आमिेकडे अवलोकनाथग पाठहवण्यािी मेहेरबानी करावी. वास्तहवक हशष्टसापं्रदायाप्रमािे 
हे काम त्याि प्रकारिे असते. पि इतकी उदारमनस्कता आमच्या पत्रकारातं म ळीि आढळमन येत नाही. 
फार काय अंक पाठहवण्याबद्दल पत्राने हवनंती केली असतानाही त्यािे उत्तर हमळत नाही. 

 
उपोद्धाताकहरता हलहहलेला बराि मजकम र प स्तकािंी पषृ्ठसंख्या अवसानाबाहेर वाढल्याम ळे 

आयत्यावळेी बाजमला ठेवावा लार्ला याबद्दल फार हदलर्ीर आहोत. मराठेशाहीतील व हवशषेतप 
पेशवाईतील मोठमोठ्या प स्तकािंी स्वभावहिते्र त्यािंी धोरिे; त्यािंी परस्पराहंवषयीिी स्पधा आहि त्यािंा 
राष्ट्रावर झालेला पहरिाम याहवषयी रा. ठाकरे यानंी केलेली साधार व सोपपहत्तक ििा वास्तहवक याि 
प स्तकात यायला हवी होती. परंत  नाईलाज आहे. मजकम र बराि मोठा असमन त्यािे एक स्वतंत्र प स्तक 
आम्ही लवकरि छापमन प्रहसद्ध करिार आहोत. त्यातमन सध्या लहतहाहसक व्यक्त्याचं्या बास्प्तस्म्यािंा 
ध माक ळ स रू झाला आहे. साहवत्रीबाई ठािेदारिीला कोिी कायस्थ ज्ञातीतमन हित्पावन ज्ञातीत ढकलीत 
आहेत. कोिी हतला कादंबरीतील नाहयका म्हित आहेत, कोिी नाना फडिीसाचं्या अंतपकरिाच्या 
खािीतमन कोहहन रािें ढीर्च्या ढीर् बाहेर काढीत आहेत, कोिी त्याचं्या मनोमय भमहमकेवर नक्षीदार र्ालीिे 
पसरहवण्याच्या र्डबडीत आहेत, कोिी र्ोपीनाथ पंत बोकीलाला हशवाजीिी हिटिीशी वतन बहाल 
देण्याच्या धामधममीत आहेत, कोिी हेमाडपतंालाही ब्राह्मिी पोशाख िढहवण्याच्या तजहवजीत आहेत; तर 
कोिी मराठ्या आठवल्याला हित्पावनी बाहप्रस्या देण्याच्या खटपटीत आहेत. असा मोठा लहतहाहसक 
क्ातंीिा काळ आलेला आहे. तेव्हा या भानर्डीत काय काय उलाढाल्या होतील ते पाहहले पाहहजे. न जािो 
अफजलखान हा हशवाजीिा मामा ठरण्यािा बराि संभव आहे. कारि कृष्ट्िाने कंस मामाला ठार मारले 
म्हिमन आहि म रारबाजी हा हित्पावन असल्यािाही दस्तलवजी प रावा सापडिार नाही कशावरून? ही 
सर्ळी धामधमम ककहित शातं झाली म्हिजे हनवातंीने वरील प स्तक आम्ही प्रहसद्ध करू. 
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सरतेशवेटी ज्या ज्या हवद वान मंडळींनी या प स्तकाच्या बाबतीत मदत केली त्यािें, ज्या हवद वान 
गं्रथकाराचं्या गं्रथाचं्या हठकहठकािी प रावा ेेण्यात आला आहे,त्यािें व तत्वहवविेक छापखान्यातील 
मालक व सवग कामर्ार लोक यािें कृतज्ञतापमवगक आभार मानतो. 

 
ब धवार, आषाढी एकादशी सवांिा नम्र लेखक 
शके १८४१, तारीख ९ ज लै १९१९ इ. यशवंत णशवराम राजे 

दादर, म ंबई. प्रकाशक. 
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॥ श्री ॥ 
ग्रामणयांचा साद्यतं इणतहास 

अथात 
नोकरशाहीचे बंड 

 
उपोद्धात 

लेखक : केशव णशवराम ठाकरे 
 
जर्ातंील कोिाच्याही धमात पश्चातापािें महत्त्व फार आहे. कृतकमािा उच्चार होनन त्याबद्दल 

पश्चाताप झाला, म्हिजे मन ष्ट्य प हनत होतो, तो ते कमग प नश्च सहसा करीत नाहीं, आहि तो पश्चाताप जर 
खरोखरी नाटकी नसेल तर कृतकमािी व मन ष्ट्यािी प न्हा यावज्जीव र्ांठ पडत नाहीं. परंत  पश्चाताप 
व्हायला तरी पदरीं काहंी प ण्याई लार्ते म्हितात त्यातंमन कृतकमाच्या पातकािंी स्मृहत होिें, हे देखील 
मनाच्या श द्धतेिें द्योतक समजलें  जातें. कृतपापािी तंतोतंत मोजदाद ठेवमन त्यािी वारंवार आठवि 
देण्यािे प ण्य कृत्य र्तकालािा इहतहासं हनस्पहृनािें करीत असतो. उत्क्ातं्यवस्थेच्या प्रवासातं मानवी 
पायानंा र्तकालीन पातकाचं्या धोंड्ावंर ठेिाळण्यािा वारंवार प्रसंर् येनं नयें म्हिमन हाि इहतहास 
र्तान भवािी हदवटी ेेनन मानवी सृष्टीच्या प ढें प ढें  ह जऱ्याप्रमािें नािंहवत असतो. पारमेश्वरी हदव्य इच्छेिें 
र्मढ तत्त्व बरोबरसें नीट न उमर्ल्याम ळें  मन ष्ट्याचं्या हातंमन जीं ेोर आमान ष कृत्यें ेडतात, तीं प न्हा ेडम ं 
नयेत म्हिमन हाि इहतहास वळेप्रसंर् साधमन मानवाचं्या कृतपापािा ेडा त्याचं्या थोबाडावंर हनर्मभडपािानें 
ेडाेडा वािंमन दाखवमन, त्यािंी कानउेडिी करतो. भमतकाळामध्ये ेडलेल्या क्ष ल्लक ि कीिा भयंकर 
पहरिाम वतगमानकालीन मानवानंा स्पष्टस्पष्ट पिें सारं्मन त्याचं्या हविारयंत्राला हनयंहत्रत करण्यािी 
कामहर्री हाि इहतहास सारं्त असतो. भमतकालांतील पापािें पवगत त मच्या डोळ्यापं ढें, ममर्मतमंत आिमन उभे 
करिारा आहि ‘पहा, या उपर त म्ही जर आपलें  वतगन नीट स धारलें  नाहींत, तर हेि पवगत मी साऱ्या 
जर्ाच्या प्रदशगनातं माडंमन त मच्या बदनामीिा डंका हपटीत राहीन’ म्हिमन सडेतोड दम भरिारहह 
इहतहासि. कृतपापावर जािमन बमजमन पांे रूि ेालिाऱ्या आहि डोळ्यावंर कातडें ूडमन प ण्याईिा तोरा 
हमरहविाऱ्या दाहंभकाच्या म स्काटातं भडकावमन, ‘िल िोरा! पापािे माप भरल्याहशवाय प ण्याईच्या र्प्पा 
मारतोस?’ अशी खरमरीत तंबी हबनम वगत देिारा इहतहासि. खऱ्याला खोट्यािा आहि खोट्याला खऱ्यािा 
म खवटा ेालमन आडमार्ांत लहतहाहसक हवश्वहमत्री सृष्टींिे ठािें देनन वळेोंवेळी डाकेखोरपिा करण्यास 
सवकलेल्या हबलंदाज टर्ािें राजवाडे ह डकम न काढिारा पटाईत हडटेक्टीव इहतहासि. पापािें माप 
पदरातं बाधंण्यात इहतहास हजतका हनदगय आहि हनस्पहृ आहे, हततकाि प ण्यािंी र्ाठंोडी ेेनन 
अडीअडििीच्या वळेी मदतीस धावंण्याइहतका तो मानािा उदारही आहे. हबकट पहरस्स्थतीच्या उलट्या 
लाटा नाकातोंडात पािी कोंबमन राष्ट्रािा जीव र् दमरून टाकमं  लार्ल्या कीं प्रािीन संस्कृतीच्या प ण्याईिा 
“लाईफ् बोय्” ेेनन इहतहास पाठीमार्ें त्यास हात देण्यास दत्त म्हिमन उभाि असतो. राजकीय ककवा 
धार्ममक ज लमािंी तात राष्ट्राच्या मानेला लार्तािं, प्रािीन संस्कृतीच्या व अन भवाच्या तीव्र शस्रानंें ती तात 
ताडकन् तोडमन राष्ट्रािा कासंावीस झालेला जीव वािहविारा कोि? इहतहासि. पोटातं एक आहि ूठातं 
एक अशा दाहंभक र्ारुड्ाच्या िल्िल् मदारीच्या हातिलाखीने खोट्यानाट्या कल्पनािंी धमळ डोळ्यातं 
रे्ल्याम ळें  राष्ट्र जेव्हा ं डोळें  िोळमं  लार्तें आहि आत्महवनाशक शाबरी मंत्रयाचं्या ‘पासेस’ म ळें  त्यािंी 
आत्महवश्वासशक्ती लंजमर होनन त्यािी प्रािज्योत हमिहमि करंू लार्ते, तेव्हा ं केसरीव् र्जगना करून 
त्या डोंबाऱ्याच्या पातंड्ावंर झडप ेालमन त्यािी हाडके नरम करिारा आहि राष्ट्राच्या कानातं त्याच्या 
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पमवगसंहितािा हदव्य मंत्र फ ं कम न त्याला हनहमषाधांत सिैतन्य करिारा इहतहासाहशवाय द सरा अहश्वनीक मार 
कोि? 

 
२. सत्कृत्यािंा योग्य तो अहभमान असिें आहि त्यािंा हनरंतर उपिार करून स्त हत करिें हें 

हजतकें  स्वाभाहवक आहे, हततकें ि द ष्ट्कृत्याकंडे कानाडोळा करिें हेंहह अस्वाभाहवक नाहीं. हा मन ष्ट्यािा 
स्वभावि पडला. परंत  उत्क्ातंीतत्त्वाला पातकािंा उच्चार आहि तत्संबधंीं पश्चाताप हीं हजतकीं पथ्यकारक 
होतात, हततका सत्कृत्यािंा जयेोष उपयोर्ी पडत नाहीं प रािकालाबद्दल फाजील अहभमान बाळर्मन जुनें 
णततकें  सोनें अशा प्रवृत्तीम ळें  राष्ट्राच्या भमतकालीन् पातकावंर पांे रून ेालिे म्हिजे नव्या मन्वतंराच्या 
नव्या आहशवादास आम्ही क पात्र आहोत, अशी जबानी देिेंि होय. प्रािीन ग्रीक व रोमन राष्ट्राचं्या 
वैभवाबद्दल, ब हद्धमते्तबद्दल आहि संस्कृतीबद्दल योग्य तो आदर राखमन, त्याचं्या हातमन जािमनब जमन अथवा 
नकळत ेडलेल्या पातकािंी शक्य त्या हनस्पृहतेनें छाननी केल्याम ळेंि आज पाश्चात्य राष्ट्रें 
लक्ष्मीसरस्वतीच्या प्रसादास पात्र झालीं आहे. ख द्द इंग्लंडकडे जरी पाहहलें  तरी तेथील लोकाचं्या 
राष्ट्राहभनािी म ळतत्वें त्यानंीं जरी अभरं् ठेहवलीं आहेत तरी स द्दा ं त्याचं्या प्रािीन इहतहासातंील 
कृष्ट्िकृत्यािंा खरमरीत हनषेध करण्याला त्यािंी मनोदेवता ककहित स द्धा किरत नाहीं. एलीझाबेथ 
रािीच्या कारकीदीत हब्रटीशाचं्या नव्या मन्वतंरािा उदय झाला, म्हिमन हतच्या िहरत्राकडे हब्रटन लोक 
हजतक्या अहभमानानें पहातात व त्यािे स्त हतपाठ र्ातात, हततक्याि ककबह ना अहधक तीव्रतेनें त्याि 
रािीच्या अंमदानींत बोकाळलेल्या ढोबळढोबळ अनीतीममलक र्ोष्टींिे बाभाडे काढायला त्यािंी सत्यहप्रयता 
म ळींि मारे्प ढे पाहत नाही. प्रजासत्तक राज्यपद्धतीिे उद्धारक म्हिमन अगे्रसरत्वािा धौशा िौखंडीं 
र्ाजहविारे अमेहरकन लोक, र् लामहर्रीच्या व्यापारािा प्रश्न डोळ्यापं ढें  येतािं त्यािा हततक्याि जोरानें 
हनषेध करायला ते अझमनही हदक्कत बाळर्ीत नाहींत; उलटपक्षीं त्या काळ्याक ट्ट इहतहासातंील 
बारीकसारीक बाबतींिें संशोधन करण्यात ते अझ नहह अहवश्रातं श्रम करीत असतात. हदव्याखाली अंधेर हा 
असावयािाि. परंत  जेव्हा एखादे राष्ट्र हदव्याच्या उजेडािाि इहतहास तेवढा प ढें आितें आहि अंधाराबद्दल 
जािमनब जमन अज्ञान दाखहवतें, तेंव्हा तें राष्ट्र-त्यािी प्रािीन संस्कृहत हकतीही उज्ज्वल असो-नवीन 
मन्वतंाराच्या प्रसादाला पात्र होिें कधीहीं शक्य नाहीं असे ठाम समजावें. 

 
३. महाराष्ट्राच्या इहतहासातंील ग्रामण्यािा इहतहास हा एक काळाक ट्ट परंत  अत्यंत महत्वािा भार् 

आहे. ग्रामण्यािंा इहतहास महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय, धार्ममक, सामाहजक हदव्याखालिा अंधार आहे. हा 
इहतहास हें एक कट तम सत्य आहे. या सत्यावर म द्दाम ेालमन ठेवलेलें  अन पलब्धतेिें आहि क्ष ल्लकपिािें 
पांे रूि आमच्या राष्ट्रीय आकाकं्षािे पाय मधमनमधमन खोलावर ूढीत नेत असतात. आमच्या आकाकं्षारूपी 
र्जेंद्रािा पाय या ग्रामण्याचं्या नक्ानें पकडला आहे; परंत  आपला पाय कोि व का ंूढीत आहे यािी 
जािीव आम्ही नीट न ूळखल्याम ळे भर्वतंालास द्दा ंआमच्या हाका आरोळ्यानंा उत्तर देण्यािी पिंाईत 
पडली आहे. पाश्चात्य देशातंील र् लामाचं्या व्यापारािा इहतहास वाििाऱ्या प ष्ट्कळ महाराष्ट्रीय 
इहतहासवािकासं कदाहि् कल्पनाही नसेल की र् लामहर्रीच्या अमदानींत स धारकपिािी शखे 
हमरहविाऱ्या पाश्चात्याचं्या हातंमन जीं अमान ष कृत्यें ेडलीं, त्यापेक्षा ंअहधकपटीनें हलकट पश वृत्तीिें वतगन 
आमच्या महाराष्ट्रातंील राष्ट्रध रीिाचं्या आहि धमगसंरक्षक (?) वर्ाच्या हातंमन ेडलेलें  आहे. अथात या 
पातकाला िव्हाट्यावर बाधंल्याहशवाय त्याच्या प नरावृत्तीिा बदंोबस्त करिारा “दवा” कोि कसा सारं्म 
शकेल? म्हिमन आम्ही या राष्ट्राच्या सडक्या भार्ािा इहतहास-आमच्या महाराष्ट्रािंें हें राष्ट्रीय द खिें आता ं
िव्हाट्यावर बाधंण्यािा उपक्म करीत आहोंत. 
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४. ग्रामण्य शब्दािी व्य त्पहत्त जर शोधली तर हा शब्द धेडर् जरी हदसतो; म्हिमन सवगमान्य 
शब्दकोशातं अझमन त्यास हमळावें. तें स्थान देण्यातं आलेलें  नाहीं. यािें कारि असें आहे कीं ‘ग्रामण्य’ या 
शब्दािा इहतहास जसा अहतव्यापी तसा त्यािा अथगस द्धा ंअहतव्यापी आहे. ग्रामण्य म्हिजे बहहष्ट्कार असा 
अथग एका मराठी कोशाकारानें हदलेला आहे. परंत  बहहष्ट्कार म्हिजेि ग्रामण्य जर मानलें  तर ‘स्वदेशी 
िळवळीनें इंग्रजी व्यापारावर ग्रामण्य उभें केलें ’ अशी वाक्यरिना करायला हरकत नसावी. पि त्याला 
कोिी ग्रामण्य म्हित नाहीं. ग्रामण्य शब्द लकतांि मनातं ज्या ज्या कल्पना उद भृत होतात, त्या त्या सवग 
एक शब्दातं व्यक्त करून दाखहविारा शब्द ग्रामण्याहशवाय ख द्द मराठीत नाहीं, मर् इतर भाषािंी तर र्ोष्टि 
नको! ग्रामण्य म्हिजे ग्रामण्य!! 

 
व्य त्पत्तीच्या काथ्याक टातंमन मोकळे होनन आपि ग्रामण्याच्या प्रत्यक्ष स्वरूपाकडे दृष्टी फें कली तर 

त्यातं ‘वदेोक्तािें बडं’ हें ममळ खमळ आहे, असे आपल्याला हदसेल. फार काय पि ग्रामण्याच्या एकंदर 
व्याप्तीिी जर कसोशीनें आहि िौकस ब द्धीनें आपि पाहिी केली नाहीं, तर ग्रामण्याच्या हपतृव्यािा आरोप 
वदेोक्तावर करण्यािा कदाहि् आपिासं मोह पडेल. वदेोक्त आहि ग्रामण्य हे दोन शब्द द दैवानें इतके 
जवळ जवळ आिमन हभडवले आहेत कीं ते परस्परािे अन षंर्ीि आहेत असाहह आपल्याला भास 
झाल्याहशवाय रहात नाहीं. वदेोक्तािें बंड धार्ममक के्षत्रातंलें  आहे. मर् ग्रामण्यािें बडं श द्ध धार्ममक बडं 
म्हिावें तरी पिंाईत आहेि! कारि त्याच्या पायािा शोध केला तर त्यातं हकतीक तरी मोठमोठे हिरे 
सामाहजक आहि राजकीय खािींतले हदसतात. बरें, तें सामाहजक म्हिावें तर धार्ममक के्षत्रातंल्या सोंवळ्या 
धाबळ्या, जानव्यािंीं भेंडोळीं आहि र्ोम त्रािे ेडे यािंा सावंळा र्ोंधळ पाहमन तसेंहह म्हिण्यास मन ष्ट्य 
किरतो. राजकीय बडं म्हिावें तर आजपयंत ग्रामण्यािा एकहह िळवळ्या छत्र मोिेले उडवीत, 
कसहासनाहधहष्टत शककता झाल्यािें इहतहासातं नममद नाहीं उलट राजकीय िब तऱ्यावरून ग्रामण्याचं्या 
ध डर् साकडे पाहमं लार्ले तर ही सारी भानर्ड सामाहजक स्पधेिी आहे असें हदसतें–क्षहत्रय आहि ब्राह्मि 
या दोन प्रम ख समाजातंला हा तंटा आहे, यातं राजकीय भानर्डीिा अंशही नाहीं, असेकह हदसमन येतें. 
राजकीय भानर्ड ककवा सत्ताधाऱ्यािंी ल डबमड म ळींि नव्हती असेकह हवधान करिें धोक्यािें आहे; कारि 
ग्रामण्याचं्या सिरं्ातमन राजकीय रेशमी धारे् इतर सामाहजक आहि धार्ममक धाग्याचं्या बरोबरीनें सरसहा 
र् ंफलेले स्पष्ट हदसतात. एकम ि ही ग्रामण्यािी भानर्ड अंहजरी रंर्ाच्या शालमसारखी आहे असें म्हििें प्राप्त 
आहे. हतच्या हालिालीच्या प्रत्येक झ कण्याबरोबर हनरहनराळे तऱ्हेतऱ्हेिे रंर् पे्रक्षकाच्या नजरेस येतात; 
अथा् ती अममकि एका हववहक्षत रंर्ािी आहे असें धाडसी हवधान न कहरता, ती सवगरंर्पहरपमिग आहे, असें 
म्हिमन आपि प ढें प्रयाि करावें हेि बरें! 

 
५. सापं्रत सवग भरतखंडावर नव्या मन्वतंरािा उषपकालीन् प्रकाश पडला असमन, राष्ट्र खडबडमन 

जार्ें झालें  आहें. 
 

“प्रचणलत मनु-संदेश ऐकुनी थरारला देश । ” 
“अझुनी आम्हीं कां न त्यजावा उदासीन वेष ॥ ” 

 
अशा प्रकारिे जार्ृतीिे हदव्य संदेश देशाच्य कोनाकोंपऱ्यातंस द्धा आपल्या र्भीर ध्वनींिा पडसाद 

उमटवीत आहेत. या अवाढव्य कहदी िीप-कल्पाच्या असंख्य प्रातंातंील नानाहवध जातींिी मनें एकाव्यापक 
राष्ट्रीय ध्येयाच्या कबदमवर अर्दीं हखळमन राहहलीं आहेत. कहद  आहि म सलमान, हिस्ती आहि पारशी, जैन 
आहि कलर्ायत अशा प्रकारिी भाषा आता ं पाठीमार्ें पडमन हतिें ठािें कहदी देशबाधंव या शब्दप्रयोर्ानें 
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पटकाहवलें  आहे. जाहतभेदािे अभेद्य तट फोडण्यास कंबर कसमन सरसावलेले पाथरवट व स रंुग्ये तटािी 
क्ष ल्लक कपरीहह फोडम ं न शकल्याम ळें  जरी हताशवदन झाले, तरी त्यानंीहह आता ं या नवीन मन्वतंरातं 
जाहतभेदाच्या शहनवार वाड्ािा तट राहहला तर राहो, पि हनदान तटाभोंवती जाहतमत्सराच्या होळ्या 
पेटवमन आपल्या असमयेिा हशमर्ा करून ेेनं नका, म्हिमन जाहीरनामे काहढले आहेत. ज्या ज्या समाजानंीं 
रे्ल्या दोन दशकातं असमयेच्या ि डी हातातं ेेनन महाराष्ट्राच्या महत्वाकाकें्षच्या टोलेजंर् प्रासादास 
िोहींकडमन आर् लावण्यािा उपक्म केला, तेि समाज आजच्या राष्ट्रीय उत्क्ातंीच्या महापवगिींत सवग 
राष्ट्राला वदंन करून “राष्ट्रायै स्वाहा इदंराष्ट्र इदन्न मम” म्हिमन आपल्या िैतभावािी आह ती 
राष्ट्रकायाच्या क ं डातं देत आहेत. पाहश्चमात्य राष्ट्रातं राजकीय क्ातंीिा थयथयाट स रंू असमन, 
वातावरिाच्या लहरी त्या काहलकानृत्यािा दिदिाट कहद स्थानाच्या हकनाऱ्यावर हरेडी आिमन आदळीत 
असल्याम ळें, इकडील मंडळींच्या वृहत्त िैतन्यपमिग होनं लार्ल्यास आश्चयग तें काय? स्वयंहनयगिासारखी 
सत्यय र्ातंील तत्त्वें िालमं  कहलय र्ात स द्धा ंअवतरलेली पाहमन ‘कली’ िें काळें करून त्याहठकािीं ‘सत्य’ 
शब्द कोिी ेातल्यास या अदलाबदलीिा प सट संशयस द्धां कोिास येिार नाहीं. थोडक्यातं सारं्ावयािें 
म्हिजे राष्ट्रीयत्वािा खरा अथग कहद स्थानातंील यच्चाव् जनतेच्या खालच्या थरापयंत–कोिाला समजो वा 
न समजो–आजकाल राष्ट्रीयत्वािा िौेडा वाटेल त्या कोंपऱ्याला कान द्या तेथमन लकमं  येति आहे. 
श द्राहतश द्राचं्याहह पकं्तीस बसायला आम्ही तयार आहोंत, असे शकेडो सह्ािें जाहीरनामे उच्चविांतील 
(?) ब्राह्मिलोक आज फडकावीत आहेत. अशा पहरस्स्थतींत हें त मिें ग्रामण्यािें बडं कशाला उपस्स्थत 
करता?ं त्यािें आतािं काय नडलें  आहे? ही खाजवमन खरूज काढण्यातं काय हाशंील आहे? अशा प्रकारिे 
प्रश्न आम्हालंा हविारण्यातं येत आहेत व येतीलहह. 

 
प्रश्न हदसण्यातं र्ोंडस आहि हविारक्षम हदसतात खरे आहि ते हविारिाराचं्या सदे्धतमबद्दल 

साशकंता धरिें हें महत्पाप आहे, हें आम्हाला कळत आहे. परंत  हविारिारानंी एकंदर पहरस्स्थतीिा करावा 
हततका हविार केलेला नसल्याम ळें, सहििारािंा झटक्यासरसे हे प्रश्न त्यानंा स ििें फारसे अस्वाभाहवक 
नाहीं. एकतर लहतहाहसक दृष्ट्ट्या या ग्रामण्याचं्या इहतहासािें महत्व या पचृ्छकानंा नाकबमल करून तर 
िालायिेंि नाहीं. हदव्याच्या उजेडाच्या एहतहासाबरोबरि त्याच्या अंधारािाहह इहतहास प ढें आला पाहहजें, 
हें त्यानंा मान्य केल्याहवना स टकाि नाहीं; नाहींतर आमच्या इहतहासािें एक अंर् अधांर्वायमनें ल लें  पडलेलें  
आहे इतकें  तरी उेडपिें संकोि न धहरता ंइहतहासाच्या हशरोभार्ीं नममद करून ठेवलें  पाहहजे! मर् असला 
ल लापारं्ळा एकारं्ी इहतहास असला काय आहि नसला काय सारखािव!! 

 
िारं्ल्या र्ोष्टींपेक्षा वाईट र्ोष्टींि मनावर उपदेशािा हवशषे पहरिाम कहरतात. कॉमेडीपेक्षां रॅजेडीि 

जास्त पहरिामकारक होते. आपल्या राष्ट्रीय इहतहासातंील िारं्ला भार् अहधकाहधक उज्ज्वल करिें जसें 
आपलें  कतगव्य आहे, त्यािप्रमािें त्यातले वाईट भार् आपल्या प्रत्यक्ष वतगनानें स धारून त्यालवजीं िारं्ल्या 
शतकृत्यािंी भर ेालिें हेंहह आपले अहनवायग कतगव्यि आहे. राष्ट्रािा ककवा समाजािा इहतहास 
सवांर्स ंदर करण्यािा हाि एक मार्ग आहे; दोष लपवमन सद्र् िािंाि नेहमीं पाढा वाििें हा नव्हे ! 
र्तकालातंील सामाहजक ककवा राजकीय पातकानंा िव्हाट्यावर आिण्यािे नीहतधैयग ज्या राष्ट्राला नाही, 
त्यानें आजन्म इतर स धारक राष्ट्राचं्या कोंपरखळ्या खाति कोठेंतरी कानाकोपऱ्यातं पडमन राहहलें  पाहहजे. 

 
६. वाईट र्ोष्टींिे उच्चाटन करण्यास किरिारी मंडळी संस्कृतीच्या महत्वािा म द्दा नीटसा लक्षातं 

ेेत नाहींत. कोित्याहह राष्ट्रािा, त्यातंील हनरहनराळ्या समाजाचं्या संस्कृतीिा इहतहास पहावयािा असेल 
तर त्या राष्ट्राच्या र् िदोषािंी समप्रमािातं छाननी झालीि पाहहजे. काळाच्या प्रवाहाम ळें  राष्ट्र नवीन नवीन 
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अन भवानें हकतीहह उन्नत झालें  आहि द सऱ्या अनेक राष्ट्राचं्या हनकट पहरियाम ळें  त्याच्या सवग कल्पनातं 
हकतीही क्ातंी झाली, तरी त्याच्या भहवतव्यतेिा ताळा पडताळमन पहाण्यास त्याच्या ममळ संस्कृतीिा सवग 
इहतहास नीट अवर्ाहन करावा लार्तो य रोप खंडातील स धारिेिा आहि हशक्षिािा आहशया खंडांतील 
राष्ट्रानंीं हकतीहह पमिगपिें स्वीकार केला, तरी त्यािंा पहरिाम दोनहह खंडातंील राष्ट्रावंर सारख्याि 
प्रमािावंर होिें शक्य नाहीं. औषध जरी एकि असलें , तरी प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रकृहतमानाप्रमािेंि त्यािा 
पहरिाम ेडमन यायिा. व्यक्तीिी प्रकृहत आहि राष्ट्रािी संस्कृहत ही जवळजवळ सारखीि. त्यािप्रमािे 
बदलेल्या मनमप्रमािें नव्या मन्वंतरािे संदेश जरी एकाि साचं्यातं आहि एकि स्वरातं सवग समाजाचं्या 
तोंडातंमन एकसमयावच्छदेंकरून उमटत असले, तरी त्या संदेशािी प्रत्यक्ष अंमलबजाविी व्हायच्या वळेीं 
प्रत्येक समाज आपापल्या बऱ्यावाईट पमवग संस्कृतीच्या वळिावर रे्ल्याहशवाय खास रहात नाहीं. हा 
हनसर्ािा हनयम असो वा नसो; इहतहासािा अन भव मात्र असा आहे खरा. 

 
७. ग्रामण्याच्या इहतहासानें एक र्ोष्ट मात्र स्पष्ट रीतीनें हसद्ध केली जाईल, ती हीि कीं र्तकाळच्या 

इहतहासातं ज्या ज्या समाजानंीं या देशाच्या राजकीय के्षत्रातं काहीं नावं कमाहवलें , त्यािंी वैयस्क्तक प्रवृहत्त 
आहि हवशषेतप संस्कृहत काय होती, यािी वािकानंा िारं्ली खात्री पटेल. सध्या ं एकदेशीयत्वािें वारे 
आसेतमहहमािल भरारा वहात असतानंा, वरवर पहािाराला असा भास होिें शक्य आहे कीं कहदम म सल्मान 
वरै्रे ठळक ठळक भेद तर आज सममळ नष्ट झले आहेत, इतकें ि नव्हें तर ख द्द कहद कहद ंमधील 
जातीभेदममलक कल्पनािंाहह नव्या मन्वतंराच्या रामरर्ाड्ापं ढें  िक्कािमर झाला आहे. परंत  ही भावना वरवर 
पाहिारािंी झाली; आहि असे वरवरि पाहमन ह रळमन जािारे लोक बह शप बरेि असतात. वास्तहवक स्स्थहत 
काय आहे, ककवा हनदान कशी असावी, इतका पोंि ठेवमन तारतम्यानें हविार करिारीं डोकीं फार थोडीं! 
रसभरीत व्याख्यानें देनन ककवा वतगमानपत्रातंमन ि रि रीत लेख हलहमन देशभक्तीिी स्वयंमान्यतेिी पदवी 
पटकाहविारे लोक बोलतात ककवा हलहहतात तसेि खरोखर वतगन करतात काय, हा प्रश्न आमच्यातंील 
शेंकडा ८० लोकासं स ित नाहीं; इतकी हविारहशहथलता अझमन अस्स्तत्वातं आहे. हदसतें तसें नसतें ही 
साधी र्ोष्ट हविारातं ेेण्याइतक्या हविारक्षमतेिा आमच्या र्रीब श्रद्धाळ  देशबाधंवातं अझमन उदय 
व्हावयािा आहे. 

 
श्रद्धाळ पिा हा र् ि कांही वाईट नव्हे! परंत  त्याला देखीक काहंी मयादा आहे. महाराष्ट्राच्या 

र्तवैभवािें आपि कसहावलोकन केलें  तर या श्रद्धाळ पिाच्या पायींि मऱ्हाठी साम्राज्यािा सत्यनाश आपला 
आपि कसा करून ेेतला, हें िारं्लें  ध्यानी येईल. ज्या समाजानंीं श्रद्धाळ पिापेक्षा ंअहधक उच्च ध्येयावर 
नजर टाकम न, क्ोधानें ककहि् अस्तन्या वर सारल्या असत्या तर राष्ट्रक्ांतीच्या वळेींस द्धा ं हवजयदेवतेनें 
धावंत येनन त्याला माळ ेातली असती, असे िारं्ले िारं्ले प्रब द्ध समाज लनवळेी श्रदे्धच्या फाजील 
स्तोमाच्या भरीं पडमन आपले आपि वैरी कसे झाले, हें हसद्ध करिारीं स्थळें महाराष्ट्राच्या इहतहासातं अनेक 
दाखहवता ं येतील. हिहकत्सक पाहश्चमात्यािंा आहि आमिा रे्ल्या शतकभर इतका हनकट पहरिय 
होननस द्धा ं आमच्यातंील बरेि स हशहक्षत लोक अझमन या श्रद्धाळ पिाच्या इन्लल्य एंझापासमन म क्त होनं 
नयेत आहि वाटेल त्या िलाख र्ारुड्ाचं्या भजनीं हा ं हा ं म्हिता ंलार्ण्याइतके ह रळमन जावते हें फार 
शोिनीय होय. थोडक्यातं सारं्ावयािें तर कोित्याहह र्ोष्टींवर एकदम हवश्वास टाकण्यापमवी त्याच्या 
बाह्ारं्ािें व अंतरंर्ािें समक्ष्म पथृपकरि करण्यािी संवय अझमन प ष्ट्कळानंा लार्ावयािी आहे. 

 
८. बाजम अंर्ावर ेसरंू लार्ली कीं, सैतानस द्धा ंबायबलिा आधार ेेतो, अशी एक इंग्रजींत म्हि 

आहे. सैतानानें बायबलातंील वदेातंािा पाठ धडाधडा म्हिमन दाखहवण्यास स रूवात केली म्हिमन तो 
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सैतानािा साधम झाला असें मानिें बरेि धोक्यािें आहें. कदाहि् वेदपठनाच्या अनेक आवृत्त्यामं ळे त्यािें 
नैसर्मर्क सैतानीपिािें पािी हनवळण्यािा संभव असतो खरा, तथाहप वदेािी पोथी र् ंडाळमन ठेवल्यावर 
श्रोत्याचं्याि बोकाडंीं तो सैतान बसिार नाहीं कशावरून? ज्यािी ममळ संस्कृतीि सैतानी, ज्याच्या सैतकनी 
अत्यािारािा इहतहास हकत्येक शतकाचं्या पषृ्टातं खच्चमन भरलेला आहि ज्याच्या सैतानी ताडंवनृत्याच्या 
दिक्याखाली हकत्येक साम्राज्यें हिरडमन जमीनदोस्त झाली असला सैतान साध त्वािा मोठा आंव आिमन 
वदेातंािीं प्रविनें झोडम  लार्ला म्हिमन का ंआम्ही त्यािीं स्त हतस्त्रोत्रें र्ाण्यास एकदम प्रवृत्त व्हावे? वदेातं 
आवडत नाहीं कोिाला? सवांनाि तत्वज्ञान आवडतें. परंत  त्यावरून तत्वज्ञानािंी प रािें झोडिारे सवगि 
प राहिक साध  समजावयािें कीं काय? ज्याला बोलता येतें तो िारं्लें हह बोलतो आहि वाईटहह बोलतो. 
परंत  बोलिें आहि आिरि यातं बराि भेद असतो, हें मात्र हवसरता ंकामा नये. बोलिाराच्या आिरिािा 
र्त इहतहास काळाक ट्ट असल्यािें प्रत्यंतर आपिाला जर धडधडीत प्रत्ययाला येत आहे, तर त्याच्या 
तोंडातंमन बाहेर कोसळिाऱ्या वदेातंप्रविनाच्या पाढंऱ्याफेक फें सानें त्याच्या अंतस्थ कारस्थानी वृत्तीिा 
नैसर्मर्क काळेपिा स्वच्छ ध वमन काढलाि असेल, असें मानण्यास काय आधार? ग्रामण्याचं्या इहतहासात 
महाराष्ट्रातील बऱ्याि प्रम ख समाजािंी अंतबाह् संस्कृहत ठळक रीतीने हिहत्रत केलेली आढळते. 
राजकीय, सामाहजक व धार्ममक के्षत्रातील या समाजािंा दजा काय होता, यािेंही स्पष्ट हित्र या 
इहतहासफलकावर म दे्दसमद रेखाटलेलें  आपिासं पहावयास हमळतें. अथा् सध्याच्या मन्वतंरातं जे जे 
तत्ववेते्त प रािीक राष्ट्रीय तत्वज्ञानािंी प रािें झोडण्यास प ढें सरसावलेले आहेत, त्यािंी क वत, त्यािंी ममळ 
संस्कृहत आहि त्याचं्या मनोवृत्तीिी रिना काय आहे, या सवग र्ोष्टींिी पिंराहशकें  सोडहवण्याच्या कामीं आहि 
कोठें कोितें प्रमाि व्यस्त येतें ककवा सम येतें हें हबनिमक दाखहवण्याच्या कामी ग्रामण्यािंा इहतहास हाि 
एक र् रू होय, यातं म ळीिं संशय नाहीं. 

 
९. ग्रामण्यािंा इहतहास प्रहसद्ध झाल्यास जाहतभेदाला हवनाकारि िेतना येईल आहि राष्ट्रीय 

कामहर्रीत सवग समाजािंा हमळावा तसा कोपा हमळिार नाही, असा द सरा आके्षप काढण्यातं येतो. हा 
आके्षप सय स्क्तकतेच्या बाळशाने जरी र्ोंडस हदसत असला तरी वास्तहवक तो हततका सशक्त नाहीं. 
जाहतभेद असिारि आहि तो असावा हें मत नवीन नसमन प ष्ट्कळ हविारवंतानंी कहद  समाजािें समक्ष्मरीत्या 
परीक्षि करून हा हसद्धातं काढला आहे. जाहतभेद–म्हिजे ित विगव्यवस्थेम ळें  हनमाि झालेल्या हवहवध 
व्यवसायी समाज समाजातंील सामाहजक आहि धार्ममक बधंनािंी जािीव–ही नष्ट होिें जवळजवळ अशक्य 
कोटींतील आहे, असा आज तरी सवगसाधारि ग्रह आहे. जाहतमत्सर मात्र म ळींि नसावा आहि तो अलीकडे 
नष्ट होण्याच्या पथंाला लार्लेला आहे, ही फार समाधानािी र्ोष्ट होय. जाहतभेदाबरोबरि जाहतमत्सरानेहह 
आपलें  हबऱ्हाड बाजलें  कायमिें ठेवावें, हें कोिीही मान्य करिार नाहीं. तथाहप प रािहप्रयतेच्या फाजील 
अहभमानाच्या भरीं भरून जाहतमत्सराच्या होळींत येन केन प्रकारेि तेल ूतिारे हकत्येक राजवाडे 
धममकेतमप्रमािें मधमनमधमन उपटताति! जहतमत्सरािी म ळें  जाहतभेदाइतकीं खोलवर रे्लेलीं नाहींत, हें तरी 
एक द पखात स ख म्हटलें  पाहहजें. जाहतमत्सरािा इहतहास अर्दी अवािीन आहे. प्रािीनकाळच्या िात वगण्य 
व्यवस्थेंत ि रस नव्हती अशातंला प्रश्न नाहीं. ि रस होती, स्पधा सारखी िालम  होती आहि परस्पर समाजातं 
अनेक य दे्धहह झालीं. परंत  ह्ा स्पधेिा पाया “द ष्ट्मन् िाहह है लेहकन् वोहभ दाना द ष्ट्मन् िाहह है” या 
तत्वावरिा होता. म्हिमन िारहह विांतील व्यस्क्तना ंआपापल्या वैयस्क्तक संस्कृतीच्या जोरावर वाटेल त्या 
विाच्या व्यस्क्तबरोबर पराक्मािी वरिढ करून त्यािा दजा पटकाहवण्यािी संहध हमळत असे; आहि 
याबद्दल कोिीहह त्या बहाद्दरािा उपहास न कहरता ंसवग जर्ाकडमन त्याच्या उज्वल संस्कृतीिा सकौत क 
र्ौरवि केला जात असे. त्यावळेच्या विाहभमानािी कसोटी वैयस्क्तक ककवा साम दाहयक संस्कृतीच्या 
पहरितेनें हसद्ध होत होतीं. क्षहत्रय आहि ब्राह्मि याचं्यातील प्रािीन स्पधेिा इहतहास या दृहष्टनें पाहहला 
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म्हिजे सापं्रतिा जाहतमत्सर हा अर्दी अवािीन आहे, हे सारं्िे नको. हकत्येक पहंडत अवािीन 
जाहतमत्सर प्रािीन िात वगिगस्पधेिे रूपातंर आहे असें म्हितात; परंत  ही त्यािंी हनव्वळ वहकली थाटािी 
हविारसरिी आहे असें म्हिावें लार्तें. 

 
१०. ज्यावळेी एखादा समाज विगनीय राष्ट्रािी कामहर्री करून तदे्दशीय इहतहासाला व भाटकवींना 

आपल्या हवहवधसग्द िािें स्त हतपाठक बनहवतो आहि जेव्हा ंपरकीय इहतहासकारस द्धा ंत्या स्त हतर्ायनाच्या 
जलशातं स्वतपच्या रहसकतेला प हनत करण्याच्या अहमहहमकेनें येनन सामील होतात, तेव्हा ंसहाजीकि 
त्या समाजाच्या प्रािीन संस्कृतीच्या परंपरेिा शोध लावण्यािी तीव्र हजज्ञासा समंजस हविानातं उत्पन्न होते. 
ज नी लहतहाहसक कार्दपत्रें ह डहकिाऱ्या संशोधकािंी संशोधन-दृहष्ट दस्तलवजी हदवटीच्या अभावीं 
भमतकालाच्या हनहबड अंधपकाराला पाहमन जरी बािकम न जाते; डोळस इहतहासशास्राचं्या कालपटलभेदक 
द र्मबिी अज्ञात काळच्या तटबदंी कभतींिा छेद करून जरी पहलकडे जान शकल्या नाहींत आहि 
भमतकाळाच्या अंधाराला अहधकि संशयग्रस्त करण्यासाठीं मत्सराच्या काजळीिे डोंर्रच्या डोंर्र जरी 
कोिी हवश्वाहमत्राने मध्यंतरी आिमन उभे केले, तरीस द्धा ं जेव्हा ं त्याि अज्ञात आहि काळ्याक ट्ट 
कालपटलातंमन एखादा समाज वतगमानकालीन् इतर समाजानंा हदपवमन टाकण्याइतका स्वयंभम तेजानें 
फोंफावत बाहेर पडतो, तेव्हा ं त्याच्या पराक्ाबरोबरि त्याच्या नैसर्मर्क शीलािा आहि प्रािीन संस्कृतीिा 
इहतहास स्पष्ट दृग्र्ोिर होनं लार्तो. हा इहतहास हवशषेसा द व्वबेाज नसल्याम ळें  अवािीन दृष्टीला जरी 
ककहि् र्ौि भासण्यािा संभव आहे आहि आध हनक हविक्षि पद्धतीनें जरी त्यािी छाननी यथातथ्य होिें 
शक्य नाही–आहि कोित्याहह प्राहिन इहतहासावर हे आके्षप आल्याहशवाय रहाति नाहींत !—तथाहप 
त्याच्या उपलब्ध हवस्कळीत द व्यावंरूनहह हववहक्षत व्यस्क्तच्या, समाजाच्या ककवा सबंध राष्ट्राच्याही 
तत्कालीन् शीलाबद्दल ककवा संस्कृहतबद्दल हनश्चयात्मक हनिगय काढता ं येिें शक्य नाहीं असे मात्र म ळीि 
नाहीं. या कामी पाहश्चमात्य संस्कृतीिा आहि संशोधन-प्रवृत्तीिा पमिग संस्कार झालेली भारतीय शोधकब हद्ध 
अहलकडे बरीि क शाग्र बनलेली आहे. यातं हतळमात्र संदेह नाही. इहतहास संशोधन आहि संर्ोपन या 
हदव्य मंत्रािा र् रूपदेश जरी पहश्चम हदशनेें पमवेच्या कानात फ ं कला आहे, तरी र् रूसे िेला सवाई या साथग 
म्हिीिें प्रत्यंतर पौवात्य इहतहास-शास्त्रयानंीं आपल्या विगनीय कतगबर्ारीने दाखहवले आहे, असें म्हिण्यात 
अहतशयोस्क्त होईलसें आम्हासं वाटत नाही. हवशषेतप महाराष्ट्रीय हकत्येक इहतहास–संशोधकानंी 
महाराष्ट्राच्या इहतहासाच्या बाबतींत अलीकडे जी सेवा केली आहे ती केव्हाकह प्रशसंनीयि म्हटली पाहहजे. 
वास्तहवक पाहहलें  तर महाराष्ट्राच्या अवगिीन म्हिजे १७ व्या शतकापासमनिा इहतहास जतन करण्यािी 
कामहर्री िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम बखरकारानंींि बजावलेली आहे. हशवाजीच्या स्वराज्योपक्माच्या अंतस्थ 
स्फम तींच्या हठिर्ीवर याि जातीनें आपल्या अलौहकक कतगबर्ारीिे तेल ूतमन ती प्रज्वलीत केली. 
हशवशाहीच्या भव्य प्रासादािा पाया खितानंा याि जातीच्या अनेक नरनारींनी केवळ आत्मस्फ तींनें आपल्या 
प्रािाचं्या आह ती त्यातं टाकंम न, त्यातंील प्रत्येक हिऱ्याहिऱ्यातं कायस्थप्रभम–रक्तािंें हसमेंट ठासमन भरलें . 
‘कहदवी स्वराज्यािा समयोधय होिार!’ असा आत्महवश्वासपमिग किा हशवाजीनें फ ं कतािं खडबडमन जार्ें 
झालेले महाराष्ट्र तरुि हशवाजीच्या हनशािाखाली येनन दाखल होण्याच्या आधीं हाि समाज त्याच्या 
पाठीमार्ें येनन उभा राहहला. सजप तान्यातंील शौयगसार्र रजप तािें रक्त नसानंसातंमन खेळत असिाऱ्या 
मराठे क्षहत्रय वीराचं्या दिकट तलवारींच्या हतखट पात्यानंा िहकत करून सोडिारी तलवारबहाद्दरी 
स्वराज्याच्या उषपकालापासमन तों त्याच्या हतभार्ी अस्तापयंत याि समाजानें र्ाजहवली आहे. 
मनर्टातंल्या जोरावर क्षात्रवीयांिा प्रमाप र्ाजवीत असतानंाि, कलमबहाद्दरीनें आहि म त्सदे्दहर्रीनें 
ब हद्धकौशल्यािी हशकस्त करिारा समाज हाि; म्हिजे हशवाजीच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कमगयोर्ाला 
आपल्या हनसर्गजात भस्क्तयोर्ािें व ज्ञानयोर्ािें पाठबळ देनन, महाराष्ट्रातं मऱ्हाठी पातशाहीिी 
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प्रािप्रहतष्ठा करण्यािा आद्यमान िादं्रसेनीय कायस्थप्रभम समाजानेि हमळहवला आहे, अथा् हशव-
उदयापमवीिा काळ द व्वबेाज इहतहासाच्या अन लब्धतेम ळें  जरी हकतीहह अंधपकारमय असा भासत असला, 
ककवा लहतहाहसक संशोधनाच्या के्षत्रातं कडाक्यािी थंडी पडल्याम ळें  उत्पन्न झालेल्या संशयाच्या ध क्यानंी 
दाही हदशा जरी आज कोंदाटलेल्या हदसत असल्या, तरी एक र्ोष्ट हनर्मववाद हसद्ध होत आहे कीं ज्या अथी 
“आपली सेवा करण्याकहरता ंया ेटकेला कोि तयार आहेत?” अशी राष्ट्रानें हाकं मारतािं जो समाज 
एकदम आपल्या अज्ञात दशिेें कवि पार फें कम न देनन, त्याच्या हाकेंला हाकं देनन राष्ट्रीय हनशािाखाली 
धावमन आला; इतकें ि नव्हे तर त्यानें आपल्या अविगनीय पराक्मानें राष्ट्रािी स्वराज्य स्थापनेिी 
महत्वाकाकं्षा रंर्ारुपासहह आिली, त्याअथी त्या समाजािी प्रािीन संस्कृहत अथा् हततकीि बलवत्तर 
असली पाहहजे. अवािीन डोळस इहतहासशास्त्रयाचं्या िष्ट्म्यानंा या प्रािीन संस्कृतीिें स्वरूप नीट अवर्ाहन 
करता ं येत नसेल तर तो दोष त्यािंा नसमन त्याचं्या िष्ट्म्यािंा आहे. ही र्ोष्ट केव्हाहंह हसद्ध करून 
दाखहवण्यास अडिि पडिार नाही. 

 
११. हशवाजीिा अवतार होण्यापमवीि िा.ं का. प्रभम समाजािा इहतहास पाहहला तरीहह इतकें  हसद्ध 

होत आहे कीं तत्कालीन म सलमानी हरयासतींत त्यािंी स्स्महत म्हिण्यासारखी खालावलेली नव्हती. त्यािंी 
कलमबहाद्दरी, म त्सदे्दहर्री त्यािंें स प्रहसद्ध इमान, त्यािंी क्षात्रवृहत्त त्यािंा योग्य तो परामषग म सलमानी 
संस्थानातंले शहा हठकहठकािीं ेेति होते. र्डावरिे र्डकरी आहि हकल्ल्यािें हकल्लेदार होण्यािा मान व 
अहधकार हवशषेतप कायस्थ प्रभमकंडेि असे. म सलमानी हरयासतींत वहरष्ठ सरदाऱ्या भोर्िारे शहाजीराजे, 
जाधवराव आदीकरून मराठे सरदारािें सल्लामसलतर्ार, दळपती आहि स भेदार कायस्थ प्रभ ि असत 
आहि तत्कालीन् मोहहमािें डावंपेंि ठरहवण्याच्या कामातं याि र्डकरी हकल्लेदार वरै्रे सरदाराचं्या सल्ला 
मसलतींिा उपयोर् म सलमान सत्ताधारी करून ेेत असत. याहशवाय जंहजरा वरै्रे संस्थानाकंडे पाहहलें  
तर तेथें िा. का. प्रभम केवळ सरदारक्या, र्डकरीपिा ककवा हकल्लेदारी याि ह द्यािंा उपयोर् ेेत होते असें 
नव्हें, तर हदवािहर्रीच्या जार्ावंरहह हे लोक वशंान वशं अहधकार र्ाजहवत होते. परंत  न सत्या हदवािहर्ऱ्या 
केल्या ककवा सरदाऱ्या र्ाजहवल्या एवढ्याि म द्यावर हा समाज मराठी स्वराज्य स्थापनेच्या प्रत्यक्ष 
कायगभार्ातं पडण्याइतका स्वयं-स्फ तीनें अवहित उद्य क्त कसा झाला मराठी स्वराज्यािी स्थापना 
प्रस्त तच्या स्वराज्याच्या ‘मार्िी’ इतकीि सरळ आहि सोपी होती काय? सापं्रतच्या ‘सनदशीर मार्िी’ ला 
जेवढे म्हिमन आज अडथळे आहेत, हजतके प्रहतरोध करिारे संे आहेत आहि जनतेच्या मनािी ‘सनदशीर 
तयारी आहे’ आहे, त्यापेक्षा ंसहस्रपट अहधक तीव्र हवरोधाला तोंड देनन, हशवाजीनें ध ळीच्या किातंमन एवढे 
प्रिडं स्वराज्यमंदीर हनमाि केलें , ही र्ोष्ट प्रत्येक इहतहासज्ञाला कबमलि केली पाहहजे. हशवाजीच्या 
स्वराज्योपराक्मािें जहाज हाकंारण्यास संध्याचं्या नामदारी-ककवा नामदार म्हिा वाटेल तर-
देशभक्तापेंक्षा अहधक कसदार नावाड्ािंी आवश्यकता होती, यातं संशय नाहीं. सध्याहंह सरदाऱ्या ककवा 
हदवािहर्ऱ्या र्ाजहविारे कायस्थेतर कोिी नाहींत ककवा हशवकालई नव्हते असें नाहीं. परंत  हशवाजीच्या 
देशकालवतगमानािा समक्ष्म दृष्टीनें हविार केला तर न सत्या सरदार ककवा हदवाि–परंपरेच्या लोकाचं्या 
हातंमन तो स्वराज्यस्थापनेिा हवश्वव्याप खात्रीनें तडीला जािें शक्य नव्हतें. िा.ं का.ं प्रभम समाजािी प्रािीन 
संस्कृहत हशवकालापयंत न सत्या सरदारी हदवािहर्री ककवा हकल्लेदारी येवढ्याि दजापयंत उन्नत झालेली 
होती, यापेक्षा ं अहधक उंिीपयंत हतिी भरारी रे्लेलीि नव्हती, असे जर र्ृहीत धरलें  तर स्वराज्य 
स्थापनेच्या कायात त्यानंी जी म त्सदे्दहर्री दाखहवली, जीं धाडसािीं अनेक पराक्मी कामें केलीं आहि 
हशवाजीच्या प्रत्येक महत्वाकाकें्षच्या उत्साहाला प्रत्यक्ष दृश्य स्वरूप आिण्याच्या कामीं त्यानंीं जी 
कल्पनातील समयसमिक धोरिें लढहवलीं, तीं सारीं ‘अवहित ेडमन आलेला िमत्कार’ तरी मानला पाहहजे 
एक, ककवा तो सारा इहतहासच्या इहतहास कादंबरीवजा समजला पाहहजे एक; याहशवाय या प्रश्नािा 



 

अनुक्रमणिका 

उलर्डा लार्िें शक्य नाहीं. आजलाहह कहद स्थानाच्या िारी भार्ावंर दृष्टी टाकली आहि हनरहनराळ्या 
प्रातंातंील हनरहनराळ्या ं समाजािंी आध हनक उन्नहत व मनोधमग यािंें नीट हनरीक्षि केलें  तर असें हदसमन 
येईल कीं पाश्चात्य हवदे्यिा म लामा जरी सवग हठकािीं सारख्याि प्रमािातं िढलेला हदसत आहे, तरीस द्धां 
प्रत्यक्ष कायािा प्रसंर् येतािं जो तो आपापल्या पमवगसंस्कृत्यन रूप अशाि के्षत्रातं काय तो बहाद्दरी र्ाजवमं 
शकतो. ज्या ज्या समाजानंी पमवी राज्यें केलीं ककवा प्रािीन राज्यकारभारातं ज्यािें पमवगज प्रत्यक्ष पडत होते, 
त्या त्या समाजातंील लोकि सापं्रतच्या राजकीय वातावरिातं हटकाव धरीत आहेत. हपढ्यान्हपढ्या ज्यानंीं 
न सता व्यापार केला, अशा समाजातंील मंडळी जरी आजकाल राजकीय उलाढालींत पडत आहेत, तरी 
राजकीय तलवारीच्या म ठीिा आहि त्याचं्या हातािा यावज्जन्म कधी संयोर्ि ेडमन न आल्याम ळें  राजकीय 
के्षत्रातंलें  त्यािंें वतगन हवशषेसें दिकट ककवा अहधकारी होत नाही. इतकें ि नव्हे तर त्यानंा त्या बाबतींत 
आत्मसंतोषानें म्हिा अथवा लोकमताच्या हवरोधानें म्हिा केव्हातंरी माेार यायावीि लार्ते, अशीं 
अन भवािंीं उदाहरिें शकेडों दाखहवता येतील. थोडक्यातं सारं्ावयािे म्हिजे पमवगसंस्कृतीच्या अभावीं 
एखादी व्यक्ती अर्र समाज राष्ट्रीय प न गेटनेसारखें जर्ड्वव्याळ कायग ेडवमन आिील हें शक्यि हदसत 
नाहीं. संस्कृतीिा संस्कार हकतीहह मलीन झालेला असो, पि त्यालाहह अवसर हमळतािं तो आपला 
पराक्म र्ाजहवल्याहशवाय कधींहह राहिार नाहीं. उलटपक्षी संस्कृतीच्या प्रश्नाकडे कानाडोळा करून 
भलत्याि के्षत्रातं बहाद्दरी हमळवम ंपाहिाऱ्यािंी स्स्थती हकती शोकजनक होते, यािी उदाहरिें आज प्रत्यहीं 
आपल्या नजरेसमोर शकेडों ेडत आहेत, हशवाजीला ही संस्कृहत-पहरक्षिािी कला, प्रािीन इहतहासाच्या 
अभ्यासानें असो अथवा हनसर्गदत्त असो, फार िारं्ली अवर्त झाली होती, यातं संशय नाहीं. हहच्या 
सहाय्यानेंि त्यानें महाराष्ट्रींय इतर समाजाकंडे आपली नजर फें कण्यापमवी िां. का. प्रभम समाजाला तयाने 
पोटाशी धरलें . हशवाजीच्या एकेदर िहरत्रावरून ‘मन ष्ट्यािी पारख’ करण्यातं त्यािा हात हकती खंडा होता, 
हें िारं्लेंि व्यक्त होत आहे. अथा् िा.ं का. प्रभमनंा प्रथम जवळ करण्यातं त्यािी रहसकता आहि दमरदृष्टी 
जरी व्यक्त होत असली तरी ती रहसकता हनवळ काकतालीय न्यायाच्या भ सक्या पायावरिी खास नसमन, 
ती हशवाजीच्या संस्कार-पहरक्षिाच्या अंतवेधदृहष्टयरि उभारली रे्ली होती, पमवगसंस्कृतीच्या बलवत्तर 
तेजािी साक्ष पटल्याहशवाय नसत्या हभडेसाठी ककवा कायािी हनकड म्हिमन हरक्म टािंी खोर्ीरभरती 
करिारे हशवाजीमहाराज तरी खास नव्हते ! 

 
१२. िा.ंका. प्रभम समाजािी अशी पमवगसंस्कृती तरी काय होती, कीं हतकडे हशवाजीिें लक्ष एकदम 

धावंमन रे्लें? हशवाजीच्या मनातंील जन्मजात स्वराज्य स्थापनेकहरता मदतर्ार म्हिमन त्यािी दृष्टी याि 
हववहक्षत समाजानें का ं वधेमन ेेतली? काय त्या वळेीं ख द्द हशवाजीिे नातलर् आहि जातभाई मराठे शमर 
नव्हते? स्वतपिे जरी स्वराज्य नव्हतें तरी परराज्यािी यंत्रें तेि हालहवत होते ना? मर् ेरच्यानंा वर्ळमन 
दारच्याकंडेि हशवाजी का वळला? ही प्रश्नमाहलका हनपपक्षपिानें सोडहविारालाि िा.ं का. प्रभमचं्या प्रािीन 
इहतहासािी ूळख पटिें शक्य होईल. इतर कोिी हकतीहह जाडा व्य त्पन्न असला ककवा लहतहाहसक ज नीं 
कार्दपत्रें ह डहकिारा समक्ष्म दृष्टीिा संशोधक उंदीर असला तरी त्याच्या दृष्टीला अंधाराहशवाय आिखी 
काहंीं हदसेल, असा आम्हासं भरंवसा वाटत नाहीं. 

 
िा.ं का. प्रभम समाज संख्येच्या मानानें हजतका लहान आहे, त्यापेक्षा ंत्याच्या पराक्मािा इहतहास 

अत्यंत हवस्तृत आहि मोठा आहे. अल्पसंख्याकं समाजानें राष्ट्राच्या मोठमोठ्या उलाढालीच्या इहतहासातं 
प्राम ख्यानें झळकत राहहल्यािें उदाहरि हनदान भरतखंडाच्या इहतहासातं तरी याि समाजािें होय. 
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हशवावतारापमवीच्या िारदोन शतकािंा इहतहास पाहहला तरी त्याच्याहह उपलब्ध हवस्कळीत आहि 
संकीिग पषृ्टातं िा. का.ं प्रभमिंी राजकीय के्षत्रातंील कतगबर्ारी हबनिमक आढळमन आल्याहशवाय राहत नाहीं. 
संख्येच्या प्रिंडत्वानें पमवी व आताहंह जर्ािी छाहत दडपमन टाकिारे असे अनेक समाज आजलाहह 
दाखहवता ं येतील कीं ज्याचं्या प्रािीन इहतहासािें संशोधन करू लार्ल्यास हकत्येक शतकािंी पानें जरी 
डोळे फाडफाडमन िाळलीं तरी त्या संबंधी एक अक्षरस द्धा कोठें धड सापडण्यािी मारामार पडते आहि या 
दृहष्टनें हविार केला तर िा.ं का. प्रभम समाज हा लोकसंख्येच्या दृहष्टनें अल्पतम असताहंह त्यािा पराक्म 
प्रत्येक स्वकीय ककवा परकीय “शाही” च्या इहतहासातं प्राम ख्यानें दृग्र्ोच्चर व्हावा. ही एकि र्ोष्ट त्याच्या 
राष्ट्रीय महत्त्वािी साक्ष देण्यास प रेशी आहे. 

 
१३. िा.ं का. प्रभमिंा प्रािीन इहतहास आजलाहह बराि उपलब्ध आहे; परंत  तो सापं्रत 

संकीिावस्थेंत असल्याम ळें  आहि आध हनक इहतहासकारानंी तो अवािीन पद्धतींत संकहलत करण्यािा 
प्रामाहिक प्रयत्न न केल्याम ळें, ख द्द या ज्ञातंीतील एखाद्या जाड्ा इहतहासशास्रास जर प्रश्न केला कीं 
‘त मिा इहतहास काय व कोठे आहे तो दाखवा पाहमं?’ तर त्याला देहखल एका हववहक्षत ‘स्टँडडग’ गं्रथाकडे 
बोट दाखहवता येत नाहीं. काही मजकम र या प स्तकातं, त्याच्या प ढिा द सऱ्या प स्तकातं, आिखी राहहला 
तो हतसऱ्या प स्तकातं, अशा स्स्थतींत तो इहतहास पारं्लेला आहे. बरें, ज्यानंीं स्वज्ञातीच्या इहतहासािा ठाव 
पाहण्यािा काहंीं यत्न केला, त्यानंा ‘मायथॉलजी’ च्या भोळसट पे्रमानें इतके काहंीं ग्रस्त कें लें  कीं त्याचं्या 
हवविेनानें जी एकदा ं ब्रह्मदेवाच्या नाहभकमलाच्या म ळाशीं दडी मारली, तेथमन त्यािंी धडपिें अझ नहह 
स टका झाल्यािें हदसत नाहीं.पौराहिक काथ्याक टाच्या साबंाऱ्यािे भ रके मारण्यातं ही इहतहासकार मंडळी 
एकदा र् ंर् झाली कीं मर् त्यानंा लहतहाहसक सृष्टींतील ेडामोडीकडे दृहष्ट फें कायला फ रसदि रहातानाहीं; 
आहि एकदा ं का ं ही प रािहप्रय मंडळी शब्दाचं्या व्य त्पत्यािंा कीस काढम ं. लार्ली कीं “हैहय क लोत्पन्न 
क्षहत्रय” म्हिजे ‘ेोड्ािें वशंज’ येथपयंति त्यािंी मजल न जाता ंश्रीहवष्ट्िमला एखाद्या ेोड्ािा अवतार 
यायावयास भार् पाडमन मातोश्री लक्ष्मीलाहह ेोडी बनहवण्यास ि कत नाहींत. इहतहास-संशोधनािी धमक 
असमनस द्धा ंआमच्यातंील प ष्ट्कळ िारं्ले िारं्ले संशोधक या प रािहप्रयतेच्या फाजील आवडीम ळें  इहतहास-
सेवनाच्या बाबतींत क िकामािे ठरले आहेत, यापासमन आमच्या आध हनक हविनानीं प ष्ट्कळ धडा 
ेेण्यासारखा आहे. 

 
१४. आजपयंत लहतहाहसक संशोधनाकडे द लगक्ष करून प रािातंल्या वंशावळी आहि भाकडकथािंा 

कीस काढण्याकडे आमच्यातंीक बऱ्याि हविनािंी प रािहप्रयता फाजील प्रमािातं र् ंतल्याम ळें  मध्यंतींच्या 
अनेक शतकातंील इहतहासािे द व्व ेआज हनष्ट्काळजीपिाच्या अंधारातं ह डकिें फार हबकट होनन राहहले 
आहें. पाहश्चमात्या शोधक आहि मेहनती य रोहपयन इहतहासकारानंी आहि हफरस्त्यानंी जर या हवस्कळीत 
द व्यािंी नीट जोपासना केली नसती, तर आजला िा.ं का. प्रभमचं्या प्राहिन इहतहासािें तोंड उजळ 
करण्यािी कोित्याहह महत्त्वाकाकं्षी अवािीन इहतहासकाराला धडर्ति नव्हती. आध हनक हिहकत्सक, 
संशयखोर आहि मनस्वी मार्ममक हविक्षि वृत्तीला हनरुत्तर करण्याच्या कामीं पौराहिक हवविेनािी 
प रािातंीलीं वारं्ीं हकतपत उपयोर्ी पडतील, यािा आमच्या १९ व्या व २० व्या शतकातंील हविान् 
प रािाहभमान्यानंी ककहि् पोक्त हविार करावयास नको होता का? या बाबतींत त्याचं्या हातमन इहतहासािी 
जी हेळसाडं झाली, ती भरुन यावयास त्यािंी पौराहिक काथ्याक टािंी बाडें काडीमात्र उपयोर्ी पडत 
नाहींत. अथा् त्याचं्या साऱ्या गं्रथलेखनािी ककमत आजच्या हपढीच्या दृहष्टनें मातीमोलि ठरत आहे, 
याबद्दल कोिाहह सहृदयासं खहित वाईट वाटल्याहशवाय राहिार नाहीं. स्वज्ञातीच्या इहतहासाकडे असें 
द लगक्ष झाल्याम ळें  आहि प्रािीन इहतहासािे सवग द व्व े इतस्ततप अनेक गं्रथात हवखरुन पडल्याम ळें, आज 
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आमच्या हाडवैऱ्याना आहि हहतशत्रमंना आमच्या प्रािीन आहि अवािीन इहतहासावर वाटेल तसे ेािेरडे 
आरोप करण्यास बरेि फावलें  आहे ! आहि याबद्दल जर खरोखर कोिी जबाबदार असतील तर आमिेि 
आध हनक िा.ं का. प्रभम इहतहासकार होत, यातं म ळींि संशय नाहीं. 

 
१५. हशवाजी महाराजाचं्या जर्ड्वव्याळ कायगव्यापंतृ्वाच्या मानानें त्याचं्या कारकीदीतील उपलब्ध 

कार्दपत्रािंी संख्या अत्यंत क्ष ल्लक आहे. असें का ं व्हावें? रा. राजवाड्ासारख्या एकहनष्ठ व एकमार्ी 
इहतहास-संशोधकािी महतस द्धा ंअर्दीं र् ंर् होनन रे्ली असमन, त्यानंी या बाबतींत आर्दीं दी गे हनराशिेे 
उद्र्ार वेळोवळेीं काढले आहेत. हशवाजीमहाराजाचं्या वळेच्या महत्त्वाच्या शें. सवाशें पत्राखेरीज अहधक 
काहंींहह कार्दपत्रें उपलब्ध होनं नयेत, ही र्ोष्ट सवग बाजमंनीं अत्यंत शोकजनक आहे, ख द्द 
हशवाजीमहाराजाचं्या हरकाडािाि जेथें सममळ बेपत्ता, तेथें ज्या िा.ं का. प्रभमिंाहह इहतहास ख द्द 
महाराजाचं्या इहतहासातंि हनर्हडत झालेला, त्याचं्या तरी इहतहासािा आिखी पत्ता लार्िार कसा? हीं 
सवग कार्दपत्रें एकाकीं नाहींशी झालीं कशीं? काय मध्यंतरी मोठाथोरला धरिीकंप होनन त्यातं तीं र्डप 
झालीं, कीं अवहित तीं आपिि होनन जळमन फस्त झालीं? अशा प्रकारच्या धरिीकंपािा ककवा 
अस्ग्नप्रळयािा इहतहासातं तर कोठेहह नामहनदेश आढळत नाही. या कोड्ािा उलर्डा व्हावा म्हिमन शोध 
करीत असतानंा छत्रपतीच्या हिटिीसाच्या एका पत्रािी नक्कल उपलब्ध झाली. त्यातं हिटिीसानंी स्पट 
हलहहलें  आहे कीं आम्हालंा त रंुर्ात टाकल्यावर कितामिराव पटवधगनाच्या हिथाविीवरून बाळाजीपंत 
नातमनें आमिें ेरदार ल टहवलें  आहि अठरा उंट भरून ेरातंील सवग कार्द पत्र नेनन जाळमन पोळमन फस्त 
केले. यावरुन इतकें  हसद्ध होत आहे कीं (१) छत्रपहत प्रतापकसहाच्या कारकीदीपयंत भोंसले राजेरण्यािे 
सवग कार्दपत्र हिटिीसाचं्या संग्रहीं हजवतं शाबमद होते; (२) सरकारी दप्तरािे अहधकारी हिटिीस व 
हिटिीसाचं्या हस्ताक्षराखेरीज सरकारी फमांनािंी ‘वहॅलहडटी’ (सत्यता) अहखल भरतखंडातं कोिीहह 
मान्य करीत नसे. अथा् मराठेशाहीच्या अव्वल पासमन अखेरपयंतिे महत्त्वािे सवग कार्दपत्र हिटिीसाचं्या 
संग्रही असत. (३) त्यािंीि बाळाजीपतं नातमसाहेबानंी होळी केल्यावर रा. राजवाड्ानंीं काय आम्ही काय 
ककवा इतर कोिी काय हकतीहह शखं केला तरी हनष्ट्पन्न काय होिार? राेोबादादा आहि आनंदीबाई या 
हतभार्ी जोडप्याला नाटकें  कादबऱ्यातंमन राक्षसी पेहराव िढहविाऱ्यानंीं पटवधगन नातम प्रभतृीनें महाराष्ट्रािा 
सवगतोपरी ेात करण्यात हकती हिळस आििारें हनेृगि वतगन केले, इकडे लक्ष प रहवल्यास अस्तनींतले 
हनखारे बरे पि झग्यातं वावरिारे हे देशद्रोही कविम नकोत, असे त्यासं वाटल्याहशवाय राहिार नाहीं. 

 
१६. आम्हालंा स्वतप या वदेोक्त आहि प रािोक्ताला वाजवीपेक्षा ंफाजील महत्त्व द्याव ेअसें वाटत 

नाहीं. कारि सध्यािंा मनमि तसा आहे. प्रिलीत कालमानािा आहि मतस्वातंत्रयािा हविार केला तर हें 
वदेोक्तप रािोक्तािें बडं महाराष्ट्रातं इतपपर प नश्च जीव धरील असें वाटत नाहीं. आब्राह्मििाडंाळाचं्या 
धमगहवषयक कल्पना नवीन मन्वतंराच्या भट्टीतमन तावमन समलाखमन बाहेर पडत आहेत, भमतकालीन् पौराहिक 
ध डर् सािा धार्ममक कल्पनावंरील शकेडों शतकािंा मळ जळमन खाक होत आहे व हहन्द धमािें खरें व्यापक व 
श द्ध स्वरुप सवांना दृग्र्ोिर होनं लार्लें  आहें; इतकें ि नव्हे, तर एकराष्ट्रीयत्वाच्या श द्ध तत्वािंा उदय 
होनन स्वराज्याच्या उषपकालाच्या साखरझोंपेंत हवश्वबंध त्वािीं र्ोडर्ोड स्वप्नें पडत आहेत. अशा 
आशापमिग स्स्थतींत हें वेदोक्त प रािोक्तािें बडं प नप उपस्स्थत व्हावें ककवा होईल असें वाटत नाहीं. आज कहद  
म सलमान, कहद -पारशी, कहद  यह दी असे हभन्न हभन्न समाज जेथें यदृच्छेनें हातातं हात ेालमन राष्ट्रीय 
सौभाग्याकहरता ंझर्डण्यास ककवा प्रयत्न करण्यास हसद्ध झाले आहेत, तेथें हा ज नाप रािा फोलकट वाद 
हकतपत उपस्स्थत होईल व यदाकदाहि् झालाि तर हकतपत जीव धरील यािी आम्हासं फार शकंा आहे. 
खरोखर म्हटलें  तर या वादािीि अतपपर काहंी आवश्यकता नाही. हा न सता आता ं हवहशष्ट हक्कािंा प्रश्न 
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आहे. ते हक्क यथाहवहध पाळण्यािी ककवा नेहमीं यथासारं् बजावण्यािी क वत ित वगिांपैकी एकहह समाजातं 
उरलेली नाहीं. व्यवहार पहा. ब्राह्मि सदराखाली मोडिाऱ्या समाजािी हदनिया पाहहली तर पौराहिक 
परश रामाच्या ‘सेवा सवगत्र कतारं’ या शापाप्रमािे तेहह शमद्रव् आंिरि करंू लार्ले आहेत. कांहींनीं 
वैश्यवृहत्त पत्करलेली आहे व क्वहि् क्षात्रधमािाहह अवलंब करीत आहेत. थोडक्यातं सारं्ावयािे म्हिजे 
‘ब्राह्मि’ या नामाहभधानापेक्षा ं ब्राह्मिािें अहधक हवशषे अहधक हिन्ह ककवा प रावा त्याचं्यापाशी म ळींि 
उरलेला नाहीं. अथा् वदेोक्त कशाशीं खातात आहि प रािोक्त हवहध अळिी झाल्यास त्यातं हकती मीठ 
ेालायिें यािी दख्खल त्यानंा कोठली? सध्या ंतर ब्राह्मि म्हिहविाऱ्या समाजािी हदनिया इतकी बेफाम 
भडकम न रे्ली आहे कीं शमद्रानंाहह लाज वाटेल असे हकतीक तरी हलके धंदे करण्यातं त्याला लवमात्र हदक्कत 
वाटेनाशी झाली आहे. आजपयंत िाभंारािीं द कानें काढण्यापयंत, प ण्याच्या मंडईत कोंबड्ा हवकण्यापयंत 
मजल रे्ली होती; परंत  परवा म ंबईत एका ब्राह्मिानें पे्रतसंस्कारहवधीिें साहहत्य हवकण्यािे द कान 
उेडलेलें  पाहमन मन खेदाने व आश्चयानें थक्क झालें ! आज हमतीला असा एकहह बरा वाईट धंदा हशल्लक 
राहहलेला नाहीं कीं ज्यातं ब्राह्मिानंी हात ेातलेला नाहीं. उच्चत्वािा ककवा नीित्वािा हतळमात्र हविार न 
करता ंवाटेल ते धंदे करिारािंी संख्या ज्या समाजातं हदवसेंहदवस वाढत आहे, त्या समाजाला ब्राह्मण्यािा 
तोरा हमरहवण्यािा अहधकार कोित्या स्मृतींत सापंडतो? हक्यालोपाम ळें  जर प्राहिन शमद्रािंी तै्रवर्मिकाचं्या 
उच्च वर्ांतमन हकालपट्टी होनन त्यानंा हनराळ्याि खालच्या वर्ांत बसावें लार्लें , तर सध्याचं्या हक्यानष्ट 
ब्राह्मिानंीं आपल्याकहरता ंकोित्या वर्ािी जार्ा झाडमन सारवमन तयार केली आहे? यंदाच्या (सन १९१९) 
प िे येथील वसंत-व्याख्यानमालेंतल्या ६ व्या व्याख्यानाच्या वळेीं एक वक्ते म्हिाले “जोशाच्या वशंपरंपरा 
(?) वृत्तीवर जर त मिा डोळा तर बापजाद्यानंीं कधीं तरवार र्ाजवली असेल पि तेवढ्यावरि हपळाच्या 
पर्ड्ा ेालमन त म्ही तरी का ंहमरवावें?” होय. आम्हीस द्धा ंहेंि म्हितों. क्षहत्रयाचं्या वदेोक्तावर जर त म्ही 
एवढा मोठा ेार्रीएवढा परश रामी डोळा वटारता ंआहि त्यानंा शमद्रधम वरै्रे शलेक्या हशव्यानंी नेहमीं प्रहार 
करता,ं तर त मच्या बापजाद्यानंीं ककध कोकाळातं जानव्यािी ब्रह्मर्ाठं हातातं धरून जर्तपालक 
श्रीहवष्ट्िमच्या छाताडावंर कोकिी पायतिािा लत्ताप्रहार केल्यािी कादंबरी जरी खरी मानली, तरी 
तेवढ्यावरि त म्ही ब्राह्मण्यािा कोरडा हदमाख का ं हमरवावा? जोडेपायतािें, भजींकडबोळीं, हतरडीिे 
सामान हवकण्यािे शमद्रव् राजरोस धंदे करूनस द्धा ंजर एखादा ब्राह्मि ब्राह्मण्यापासमन च्य त होत नसेल, 
तर ब्राह्मण्यानें रेहडयम धातमच्यावर रसशी केली म्हिायिी ! रा. रा. माहदेव राजाराम बोडस म्हितात 
(हित्रमयर्् जाने. १९१९-विगव्यवस्था) हशवाजी क्षहत्रय म्हिमन मलाहह क्षहत्रय म्हिा असा एकदा नारं्ऱ्या 
हट्ट धरून बसला तर त्याला आपि काय म्हिमं? बाजीप्रभम रिवीर योद्धा होता म्हिमन कोटातील एकादा 
सेक्शन रायटर ककवा टायहपस्ट जर क्षात्रजातीिा डोल ेालमं  लार्ला तर हास्यास्पद होिार नाहीं काय? 
नाहीं कोि म्हितो? र् िकमांवरूनि जाती ककवा विग ठरवावयािी बोडससाहेब जर एखादी राष्ट्रीय 
िळवळ स रंू करतील तर आम्ही त्यानंा मनपपमवगक यथामहत व यथाशस्क्त हातभार लावण्यास एका पायावर 
तयार आहोंत. तथाहप ही िळवळ स रंू करण्यापमवी त्याचं्याि ब्राह्मिवर्ांतील ७ ॥ ।/८ बधंम र् िकमांिा कस 
लार्तािं शमद्राच्या वर्ांत खाडकन् ‘रॅन्सफर’ होतील आहि अखेरीस ज्या वर्ाला सध्या ं लाथाखंालीं 
त डहवण्यातं सध्याचं्या नामधारी ब्राह्मिाचं्या ब्राह्मण्यािी साथगकथा होत आहे तो श द्र वर्ग संख्येच्या दृष्टीनें 
अफाट व अवाढव्य होनन तो ‘हडस्स्टल््’ –र्ाळीव श द्ध ब्राह्मिािीि हाडें वरवंठ्याखाली ठेंिम ं लारे्ल, 
यािा मात्र आमच्या बोडस साहेबानंी नीट हविार करावा. परंत  र् िकमगहवभार्शप जाहत ठरहवण्यािी, हनदान 
मानण्यािी, प्रािीन पद्धती जर आता ंप्रिहलत नाहीं आहि ब्राह्मि म्हिहविाऱ्या आईबापािा म लर्ा ब्राह्मिि 
असें जोपयंत समजण्यातं येत आहे तोंपयंत वरिे बाष्ट्कळ प्रश्न प ढें आििें म्हिजे आपल्या 
खोडसाळपिािी कमाल करिें होय. एखाद्या िा.ं का. प्रभमला तो सेक्शनरायटर ककवा शाटगहॅन्ड टायहपस्ट 
आहे एवढ्यावरूनि, रा. बोडससाहेबाचं्या मताप्रमािें, त्याला जर क्षात्र जातीिा डौल ेालण्यािा अहधकार 
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पोंहित नाहीं, तर आज रा. बोडसाचं्याि जातीिीं जीं हजारो मंडळी सेक्शनरायटसग, टायहपस्ट, पोस्टमन, 
हाटेलवाले, कोळसेवाले, जोडेबमटपायतानवाले, आिारी, भ सारी, रंर्ारी, धोबी वरै्रे धंदे करीत आहेत 
त्यानंा तरी ब्राह्मण्यािी शखेी हमरहवण्यािा अहधकार कोित्या स्मृतींत सापंडतो? ग्रामण्याचं्या इहतहासातं 
जीं अनेक शास्रगं्रथारं्गत प्रमेयें व श्रीशकंरािायाहद धमगर् रंूिी आहि शास्रीपहंडतािंीं संमतपते्र दाखल 
झालेली आहेत, तीं आमच्या बोडससाहेबानंी पहावंीं, म्हिजे त्यानंा समजमन येईल कीं जोपयंत िादं्रसेनीय 
कायस्थ प्रभम म्हिहविारा आपल्या हपहढजात लेखनवृत्तीपासमन च्य त झाला नाहीं, मर् तें लेखन ज न्या 
पद्धतीप्रमािें बोरूच्या लेर्िीिें असो, ललाइंग् डिमनच्या पोलादी टाकंािें असो स धारलेल्या टाईप 
रायटींग् यंत्रावरिें असो, तो क्षात्रधमापासमन च्य त झाला ककवा त्याला क्षात्रजातीिा डौल हमरहवता ंयावयािा 
नाहीं, असें प्रहतपादन करण्यािी कोिािीहह-मर् तो महामहोपाध्याय असो अर्र प्रत्यक्ष श्रीशकंरािायग 
असो-त्यािी म ळींि छाती नाहीं. अहसजीहव महसजीवी हेंि िा.ं का. प्रभमिें खरें व्रत आहे. लेखनवृत्ती हेंि 
कायस्थप्रभमचं्या क्षात्रवृत्तीिें द्योतक आहे. तें त्यानंीं आजहदनतार्ायत अस्खलीत जतन केलें  आहे आहि 
योग्य वेळीं त्यानंीं अहसजीहव आजे्ञप्रमािें रिारं्िातं तरवारहह र्ाजहवली आहे. रा. बोडससाहेबाचं्या 
हवधानप्रवृत्तीप्रमािें हविार केला तर ब्राह्मि म्हिहविारानंा मात्र लेखनवृत्तीिा अहधकार कोित्या श्रृतीनें 
हदला तो समजत नाहीं. कैं . राजारामशास्री भार्वत (उद्धार पृ. १०१ वर) म्हितात, जर परबममंध्ये 
कालज्ञता नसती, तर सर्ळें महाराष्ट्र मंडळ हहशोबाच्या संबंधानें केवळ ब्राह्मिमय होनन जातें. पि परब  
ममळिे लेखक असमन कालज्ञ पडले, त्याम ळें  ब्राह्मिािंा पर्डा महाराष्ट्र देशातं सवगि हठकािी पडला नाहीं 
प ढेंहह (प.ृ ११० वर) ते म्हितात, हल्लींच्या काळीं-म्हिजे जो उठला तो ब्राह्मि होनं पहातो, अशा 
काळींहह-परब  लोकािंा मर्ज न फाटता ंस्स्थर राहहला आहे, हें हवशषे अहभनंदनीय होय. आजपयंत एकाहह 
िा.ं का. प्रभ नंें ब्राह्मिाचं्या ब्राह्मण्यािी नकल करण्यािा यत्न केलेला नाहीं, स्वतपस ि कम नस द्धा ं ककध 
ब्राह्मि उपाहधिा कलंक लावमन ेेतलेला नाहीं, या र्ोष्टीं रा. बोडसासंारख्या प्रच्छान्न हविनासं आम्ही 
सारं्ाव्या असें थोडेंि आहे? अथा् का. प्रभमनंी देशकालवतगमानान सार आपलें  अहसजीवी महसजीवी 
क्षात्रवृत्तींिें व्रत अजमनहह कसें पहरपालन केलें  आहे, हें हफद्ध करण्याइतका भरपमर प रावा त्यािंा इहतहास 
केव्हाहंह देनं शकेल. शकेंखोरानंीं तो पहरशीलन करण्यािी तसदी मात्र ेेतली पाहहजे. िा.ं का. प्रभम यािंा 
इहतहास जोंपयंत शाबमत आहे व तो त्याचं्या क्षात्रबीजािी साक्ष देण्याइतका खंबीर, म दे्दसमद आहि सडेतोड 
आहे, तोंपयंत ते वदेोक्त कमांबद्दल आपला जन्महसद्ध हक्क सारं्िारि-मर् वदेोक्त कमे प्रिहलत 
मन्वतंराच्या धारं्डकधग्यातं त्याचं्या हातमन होवोत वा न होवोत ! 

 
१८. प ढे रा. बोडस म्हितात “मराठे क्षणिय कीं शूद्र हा वाद णशवाजीच्या वेहेपासून चालला आहे व 

नुकतेंच तंजावरच्या कोर्टानें कोल्हापूरच्या महाराजांस शूद्र ठरणवलें  तरी तेवढ्यानें लोकांचे समाधान होत 
नाही.” आमच्या बोडसािें मात्र आकंठ समाधान झालें  आहे. कारि काय? तर तंजावरच्या कोटानें हा 
हनकाल हदला म्हिमन हबिारा र्ार्ाभट्ट आहि आजपयंतिे शंकरािायग शहािे कीं ममखग यािा हनवाडा 
करिारा बृहस्पहत अखेरीस तंजावरला उपटला! आता ं कहन्द समाजांतील हनरहनराळ्या जातीनीं आपापलीं 
धार्ममक रडर्ािीं या बोडसमान्य बृहस्पतीच्या दरबारीं ेेनन जानन त्यािंा अक्षयीिा हनिगय लावमन यायावा. 
या उप्पर, शकंरािायांच्या कमथा करण्यािें काहंीं कारि नाही आहि त्याचं्या पीठािंा फाजील मान 
राखण्यािेंहह काकह प्रयोजन नाही नव्हे या संस्थाहह जीवतं राहमं देण्यातं आता ंकाही प ण्याशं राहहला नाही. 
आता ं ित वगिांच्या ठरवाठरवीिा मामला तंजावरच्या कोटाकडे रे्लेला आहे; मर् या जर्दर् रंुच्या 
हदवट्यानंा तेलािे ब धले ूतमन नर्ाि जळत ठेवण्यात काय अथग? 
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तंजावरच्या कोटािे हे न्यायाधीश काळे आहेत कीं र्ोरे आहेत, हें आम्हालंा माहीत नाहीं, हा 
खटला कोित्या स्वरूपािा होता हें समजण्यािें साधन अर्र हनवाड्ािी नक्कल यापैकीं कांहींहह आम्ही 
पाहहलें  नाहीं व पहाण्यािी पवाहह नाहीं. उपलब्ध इहतहासािा हधपकार करून हदलेला हनिगय बोडसपथंी 
ममठभर क स्त्सताहंशवाय इतर कोिाहह समंजस मािसास मान्य होिार नाही. परंत  जे व्रिाथग पश च्या 
हशरावहर वनीं उभे काकसे त्यानंा त्या हनकालािेंि मोठें कौत क वाटावें यातं अश्चयग नाहीं. वेळींअवळेीं 
एखाद्या अहवश्वसनीय उदराचं्या त टक्या दोरीच्या आश्रयानें हितपावनेतरािी कनदा करण्यािें वहरकंकरि 
हातीं बाधंिाऱ्यानंा आमिा असा सवाल आहे कीं िात वगण्यवस्थेिें व महाराष्ट्रातंील हनरहनराळ्या जातींच्या 
इहतहासािें अकटोहवकटो ज्ञान असलेल्या अवांिीन काळ्या ककवा र्ोऱ्या न्यायाधीशािा हनकाल जर 
त म्हालंा वदेत ल्य प्रमाि आहे तर हवलायतेंतल्या कोटाच्या लो. हटळकाचं्या [लोकमान्याबंद्दलिा आमिा वैयस्क्तक 
आदर (पहा आमिे ‘वक्तृत्वशास्र’ प.ृ ९७, १०२, १७२, २३१ प रविी प.ृ ३) जरी बाजमला ठेवला तरी प्रस्त त खटल्याच्या हनकालावर सवग समंजस 
जर्ािा जो अहभप्राय पडला आहे. त्यातं आम्हीहह वाटेकरी आहोंति. अथाति तंजावरच्या कोटाच्या हनकालावंर ह रळमन जानत रा. बोडस जसे 
हटऱ्या क टम ं लार्ले, तसें हटळक-खटल्याच्या हनकालाच्या बाबतींत कोिी करील, तर श द्ध अधमपिा होय, असे मात्र आम्ही बोडसपंथी मंडळींना 
बजावमन ठेवतों.] खटल्याच्या हनकालावर मनर्टें िावण्यािा तका उपद्याप करता ंकावं? का ंही देहखल एक 
वकीली सृहष्टतील मयिेष्टाि आहे? आमिे बोडससाहेब तंजावरच्या कोटातल्या हनकालानें ह रळमन जानन 
कोल्हाप रिे महाराज शमद्र ठरल्याबद्दल मोठ्या समाधानाने टाळ्या वाजहवतात; परंत  टाळ्याचं्या त्या 
कडकडाटातं जर्दर् रंूच्या पीठाव रील अधा डझन स्वामी आहि काशीकनाटक प्रातंातले असंख्य शास्रज्ञ 
पहंडत अप्रत्यक्ष रीतींने र्ाढव ठरले जातात यािी त्यानंा श द्ध राहहली नाहहसें हदसतें ! यावरून इतकाि 
हनष्ट्कषग हनेतो कीं मन ष्ट्य हकतीही जाडा हविान असला तरी त्याला एकदा मत्सरानें ग्रासलें  कीं तोस द्धा ं
माथेहफरुलाहह साजिार नाहींत अशी भलभलतीं हवधानें बरळम लार्तो. सवग राष्ट्रािी एकी करण्यािी ेमेंड 
मारिारे हविान अतपपर हा परकनदेिा नीि मार्ग सोडमन देतील तर त्याचं्या हवितेवर फार उपकार होतील. 
हविते्तिीं आहि सत्यशोधनािीं प्रदशगनें करतानंा इतरािंी कनदा केल्याहशवाय हवद्यादेवी प्रसन्न होत नाहीं 
सत्यािा कशपला हातीं लार्त नाहीं असें थोडेंि आहे? पि स ंभ जळला तरी पीळ कायमि राहतो. 
छत्रपतीच्या राजर्ादीिी कनदा करताकंरतािं पेशव े हनजधामास रे्ले. सातारकर छत्रपतींना शमद्र 
संबोधानानें हजव्हा हवटाळहविारे पटवधगन नाना नातम ॲन्ड को. िे सर्ळे भार्ीदार हनमकहरामीिा हडप्लोमा 
ेेनन परधामास रे्ले. आता ंत्याि कंपनीिे आध हनक वंशज कोल्हापमर सरकारिीं हाडें िेळण्यातं धन्यता 
मानीत आहेत! कोल्हापमिे महाराज हनभहे शमद्र असोत नाहींतर अळिी क्षहत्रय असोत, ते आज छत्रपतीच्या 
क्षहत्रय कसहासनावर हवराजमान असमन क्षात्रकमातहह त्यािा हात धरिारा मायिा पमत प ण्यास ककवा म ंबईस 
जोंपयंत प ढें येत नाहीं तोपयंत शेंकडों बोडसानंी तंजावर कोटाच्या हनकालािी दवडंी ेरोेर हपटली तरी 
त्यािंा कोिीहह क्षहत्रय मराठा हात धरिारा नाहीं. मात्र तंजावरच्या ककवा हवलायतच्या कोटानें हनकाल 
देण्याच्या पमवी ख द्द हित्पावन जातींतले बरेि लोक उेडउेड शमद्रव् आिार करंू लार्ले आहेत, त्यािा 
मात्र ब्राह्मण्याहभमान्यानंीं वळेींि बदंोबस्त करावा, इतकी मात्र कळकीिी हशफारस करिें आम्हालंा भार् 
आहे. 

 
१९. विगव्यवस्थेिी वाटाेाट करतानंा आहि कहद स्थानातंील हनरहनराळ्या जातींच्या नावािंा 

इहतहास सारं्तानंा आमिे हमत्र बोडससाहेब प ढें म्हितात :— 
 
अमुक जातीचा इतकें  म्हर्टल्यानें कोिाचें समाधान होत नाहीं तर ब्राह्मि, क्षणिय, वैश्य, शूद्र या 

चारींपैकी कोित्या तरी एका वर्गांत आपला समावेश झाला पाणहजे असें प्रत्येकांस वार्टतें. अलीकडे इंग्रजी 
णवदे्यनें तर ही इच्छा अणधकच प्रबळ होत चाललेली णदसते. सोमवंशी, सूयंवंशी, चांद्रसेनीय, दैवज्ञ, 
त्वष्टाकसार, णवश्वकमा वरै्गरे नवीन नवीन नावें प्रचारांत येत आहेत त्यांतील बीज हेंच नुसते सोनार ककवा 
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कायस्थ म्हिून चालत नाहीं; तर अमुक णवशेषियुक्त ब्राह्मि ककवा क्षणिय म्हर्टले पाणहजे. ही महत्वाकांक्षा 
इंग्रजी णशकलेल्यांत तर अणधकच आढळते. अहाहा, केवढा अिाट लहतहाहसक शोध, हकती दाडंर्ी ही 
समक्ष्महवविेक दृहष्ट, केवढी अवाढव्य सत्यहप्रयता आहि ह्ममन सायकॉलजीिें केवढें हवस्तृत ज्ञानभडंार हें ! 

 
वरील उद्र्ार काढतानंा आम्हाला असें वाटतें, रा. बोडससाहेबाचं्या हविार-द र्मबिीप ढें त्याचं्या 

हित्पावन जातीिा र्तेहतहास ममर्मतमंत उभा ठाकलेला असावा आहि ब्राह्मिपिा प्राप्त करून ेेण्यासाठी व 
ित वगिाच्या एक उच्चवर्ात आपली कायमिी विी लावमन टाकण्यासाठीं हित्पावनानंीं ज्या हालिाली उफग  
उलाढाली केल्या त्यािंेंि प्रहतकबब वरील उद्र्ारातं उमटहवण्यािी त्यानंा पे्ररिा झाली असावी. िादं्रसेनीय 
ककवा दैवज्ञ इ. नावंें नवीन आहेत कीं प्रािीन आहेत हें ठरवायला रा. बोडसािंी काहंी जरूर नाहीं; परंत  
हित्पावन संजे्ञिा कमगसंन्यास करून कोंकिस्थ या स्थलवािक अहभधानािा बास्प्तस्मा १९ व्या शतकातं 
हित्पावनानीं का ंेेतला [आता तर ही मंडळी तेंहह नामाहभधान सोडमन ‘दहक्षिी ब्राम्हि’ ह्मिवम लार्ले आहेत. काहंी हदवसानी उत्तरी, 

पहश्चमी, ईशान्यी ब्राह्मिािेंही अवतार कहद स्थानावर खऱ्या करिारसें हदसतें.] आहि भरतखंडातंील दशहवध ब्राह्मिाचं्या यादींत 
या जातींिे नावं कोठे व कोित्या नंबरावर आहे, हें रा. बोडसानंी दाखहवण्यािा यत्न केल्यास तो काहंीतरी 
श्लायाय होईल. हित्पावनानंी पेशव ेनोकरशाहीच्या दमधाटीवर स्वतपच्या जातीस कोंकिस्थ या स्थलवािक 
शब्दाप ढे ब्राह्मि हा नवीन शब्द जोडमन संबोधण्यािा उपक्म स रंू करतािं हबिाऱ्या प्रािीन महाराष्ट्र 
ब्राह्मिानंाहह देवस्थ संजे्ञच्या ब रख्यािी ूढिी यायावी लार्ली. हित्पावनानंीं ब्राह्मि बनण्याकहरता ं
केलेल्या ेालमेलींिा इहतहास फार हवस्तृत आहे. त्यािी थोडीफार कल्पना पहरहशष्टातं हदलेल्या 
त्याचं्याहवषयींच्या अनेक उताऱ्यावंरून येईल. िादं्रसेनीयाहद इतर जातींच्या नावंाचं्या अवािीनत्वावर टीका 
करण्यापेक्षा ं रा. बोडसासंारखे इहतहासपंहडत स्वज्ञातीच्या इहतहासािें संशोधन करतील तर ‘मी हासें 
लोकाला आहि शेंबमड माझ्याि नाकाला’ असा आत्मपहरिय त्यानंा आल्याहशवाय खास रहािार नाही. 

 
िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम हें ज्या जातींिें नावं आहे त्या जातीिा इहतहास या नावंातं आहे. हें नावं 

“कोंकिस्थ” संजे्ञप्रमािें स टस टीत नाहीं, मालर्ाडीप्रमािें लाबंलिक आहे, त्याला इलाज नाहीं. अर्दीं 
प्रािीन काळच्या दस्तलवजी प राव्याचं्या भानर्डीत न पडता प्रस्त त प स्तकातंील िा.ं का. प्रभमवंरील द सऱ्या 
ग्रामण्यािा इहतहास पाहहला तरी त्यातंील दस्तलवजातंस द्धा ंया लाबंलिक नावािा स्पष्ट उल्लेख केलेला 
आढळमन येईल. सदहमग ग्रामण्य १५ व्या शतकातंलें  आहे. या एकाि म द्यावरून असें हसद्ध होतें कीं रा. 
बोडसाचं्या कल्पनेप्रमािें हे नावं इंग्रजी झाल्यावर कोिा मतलबी शहाण्याच्या टाळक्यातंमन बाहेर पडलेलें  
नाहीं ककवा हित्पावनापं्रमािें िा.ं का. प्रभमनंीं काहंी सामाहजक अर्र राजकीय स्वाथासाठीं नवीन लावमन 
ेेतलेलें  नाहीं. विाश्रमव्यवस्थेिी पाळेंम ळें  ह डहकिारानंीं व इतर ज्ञतीच्या कनदेंवर स्वज्ञातीिें स्तोम 
माजहविारानंी, ज्या परजातींच्या इहतहासावर त्यानंा टीका करावयािी असते तो इहतहास म ळीि अभ्यासमन 
न पहाता,ं मनपपमतं समािरे् मल्लीनाथी करिें म्हिजें आपल्या आपल्या हविते्तला अधम ठरहवण्यासारखें 
आहे. बोडसंपथी अष्टपैलम  हविान एखाद्या वादग्रस्त हवषयावर लेखनपाटव र्ाजहवण्यापमवी त्यािा सारं्ोपारं् 
अभ्यास करण्यािी तसदी ेेतील, तर त्याचं्या हविते्तस न शोभिारे उपहरहनर्मदष्ट वादहवषयक म दे्द 
हलहहण्यास त्यािंी श द्ध मनोदेवता कधीि पे्ररिा करिार नाहीं. िा.ं का.ं प्रभमिंा इहतहास व तहिषयक 
शेंकडों पौवात्य व पाहश्चमात्य इहतहास-शास्त्रयानंीं ठरहवलेले त्याचं्या संजे्ञबद्दलिे एथ्नॉग्राहफकल हसद्धातं 
रा. बोडसानंीं म द्दाम अवलोकन करून आपल्या हविारसरिींत स धारिा करावी अशी हवनंहत आहे. 

 
सरतेशवेटी रा. बोडसवर्ीय हविज्जनासं एक अत्यंत कळकळीिी प्राथगना आहे. त्याचं्या 

बह श्र तपिािें, हवद्याव्यासंर्ािें आहि हविते्तिें आम्हालंा कौत क वाटतें. ते आमिे देशबधंम म्हिमन आम्हालंा 
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मोठा अहभमान वाटतो. आज हित्पावन समाज ब हद्धमते्तच्या बाबतींत सवग कहद  समाजाच्या अगे्रसर भार्ीं उभा 
आहे हें आम्ही प्राजंळपिें कबमल करतों. परंत  या मंडळींनीं वारंवार ज न्या वादािंी थडर्ी उकरून हसद्ध 
झालेल्या हसद्धातंािी हाडकें  प नपप न्हा धमत बसण्यािा अव्यापारेषम व्यापार करण्यापेक्षा ंआपल्या हविते्तिा 
सत्करिी उपयोर् केला तर या महाराष्ट्रावर फारफार उपकार होतील. ब्राह्मि आहि ब्राह्मिेतर ककवा 
वदेोक्त आहि प रािोक्त हा वाद आजपयंत खोडसाळ ब्राह्मिानंींि-हवशषेतप हित्पावनानंींि-उपस्स्थत 
केल्यािी साक्ष इहतहास देत आहे. याउप्पर हा राष्ट्रहवेातक व आत्महवनाशी धंदा ते सोडमन देतील तर फार 
बरें ! ब्राह्मिेतर ककवा हित्पावनेतर जातींिी क िाळी केल्याहशवाय नॅशनॅहलझम्िा यज्ञ जर हवहधपमवगक 
झाल्यासारखें वाटत नसेल तर मर् ख शाल िालमं  द्या त मिा परकनदेिा हशमर्ा. परस्पर वैराच्या होळींत 
महाराष्ट्रािें सरपि पडति रहावें अशी जर परश रामािी इच्छाि असेल, तर त्याला त म्हीं तरी काय 
करिार? परंत  राष्ट्रैक्यािी प रािें झोडिाऱ्या त मच्यासारख्या प राहिकािंा मेंदम अझमनहह मत्सराच्या डबल 
न्य मोहनयातंमन मोकळा होईल, अशी आशा प्रदर्मशत करून या वादाला आम्ही येथेंि म क्ती देतों. 

 
२०.हनरहनराळ्या जातींत फम ट फाडमन राष्ट्रीय स्वातंत्रयािा नाश ब्राह्मिानंीि कसा केला, या 

बाबतींतले कै. प्रो. भार्वत यािें काहंी स्पष्टोद्र्ार अलीकडच्या मेंद  भडकलेल्या ब्राह्मिानंा श द्धीवर 
आिण्यास उपयोर्ी पडतील म्हिमन खाली देत आहोंत. “ब्राह्मिािें जाहतभेदसंबंधीं स्तोम वाढलें , खरोखर 
पेशवाईपासमन, रस्त्यावर थ ंकल्यास रस्ता बाटेल, म्हिमन र्ळ्यातं थ ंकण्यासाठीं एक मडकें  बाधंमन 
अहतशमद्रानंीं शहरातंमन हफरावें, हा ह क म पाहहल्याने हफरहवला पेशव्यानंीं. धमगर् रंूच्या हातीं हनरंक श 
धमगर् रंूच्या हातीं हनरंक श धमगसत्ता पहहल्यानें असतेंि तींत आिखी हनरंक श राजसत्ता हमळाली, म्हिजे 
इतर लोकासं ते अर्दी द पसह होतात. जसजशीं वष ेलोटतील, तसतसा हतदान आमच्या या हप्रयदेशातं 
ब्राह्मि व क्षहत्रय या दोहोंमधील हवरोध ब्राह्मिानंी अहधक शहािपिा न दाखहवल्यास ढेंर्ानंीं वाढत 
जाण्यािा संभव हदसतो. कोल्हापमरकरािंें न कसान सवगस्वीं केलेलें  पेशव्यानंीं; पेशव्यानंीं पटवधगनासं दहक्षि 
महाराष्ट्रात जहाहर्री हदल्या त्यािें म ख्य कारि हशवाजीच्या वशंास डोंकें  वर उिलमं  न द्यायिें हें; जी 
सातारिी र्ादी क्षहत्रयानंीं स्थाहपली, हतिा सवग अहधकार हळमहळम बळकावमन छत्रपतीस बाह लें  करून ठेहवल 
पेशव्यानंींि; प ढें खडकीच्या लढाईत महाराष्ट्रािें व त्याच्याबरोबर मऱ्हाठ्यािें स्वातंत्रय सवगस्वीं ेालहविारे 
पेशविे; परदेशीयासं आंत पाहहल्याने आििारे पेशवेि; कशदे व होळकर याचं्या शहािपिाच्या मसलतीिा 
हतरस्कार करून पाहिपतास मऱ्हाठ्यािंा सत्यानास करून टाकला पेशव्यानंींि, ज्या पेशव्यानें शाहमच्या 
बायकोस र्ाहंजलें  व साक्षा् हशवाजीिी समन ताराबाई हहिा पदोपदी अपमान केला, त्यािाि ि लत बंधमंनें; 
बडोदेकर व नार्पमरकर हे दोेे ख द्द शाहमछत्रपतीनें वाढहवलेले, त्याम ळे पेशव्यािंा व त्यािंा प्रायप हवरोधि 
असे; कशद्यावर पहहल्यानें पेशव्यािें उपकार होते, पि नाना फडहिसानें ब्रह्मिािंी सत्ता वाढहवण्यासाठीं व 
क्षहत्रयािंी अहजबात मानहाहन करून टाकण्यासाठीं, कशद्याबरोबर हवरोध माजहवला महादजी जर त्यावेळी 
नसता तर कशद्यािेंहह सवगस्व नाना न ि कता; अहल्याबाईस ब डहवण्याच्याही पेशव्याचं्या मसलती िालल्याि 
होत्या; व अखेरीस इंद रकरास ब डहवण्यासाठी पेशव्यानंा कावा करून कशद्यास आपिाकंडेस ूहढलें , पि 
यशवतंरावानें प ण्याच्या लढाईिी मात्रा हदली, हतच्या ठसक्यानें पेशव्यािंा द ष्ट ज्वर लार्लाि नरम पडला. 
जसजसा मऱ्हाठ्ांच्या इणतहासाचा फैलाव होत जाईल, तसतशा या ठळक र्गोष्टीं महाराष्ट्र क्षणियांच्या 
मनांत णवशेष वार्गतील, व त्यामुळें  जर ते ब्राह्मिांचा दे्वश अणधक करं लार्गले, तर णनदान आम्हीं तरी त्यांस 
दोष लाणविार नाहीं, जयांचे सववस्व आम्हीं बुचारू्टन घेतलें  ककवा जयांस सववस्वीं बुडणवलें  ककवा 
बुडणवणयासाठीं यत्न केला, त्यांनी जर आमचा दे्वष करं नये, तर करावा तरी कोिाचा? आता ंझाली र्ोष्ट 
झाली, हें खरें आहे. पि तशी र्ोष्ट प नप न होनं देण्याहवषयीं आम्हा ंब्राह्मिासं फार जपलें  पाहहजे; व शाहमस 
अहभषेक होईपयंत मऱ्हाठ्यानंी केलेल्या महापराक्मावंर झाकंि टाकंम न, श द्ध जात्यहभमानानें पेशव्यासं यश 
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आलेल्या क्ष द्र लडायाचं्या फ शारक्या मारण्यािें सोडमन हदलें  पाहहजे. ब्राह्मिाहंवषयीं इतर जातींिी पमज्यब हद्ध 
असते, ती, जर आम्हा धमगर् रूमध्ये ते अहलकडेि यस्त्कंहि् काहीं उिीव पहातील तर, सममळ ध नन 
जाईल व आमच्या पाठीमार्च्या उखाळ्या पाखाळ्या हन मेन, आम्हासं तोंड दाखहवण्यास देखील जार्ा 
रहािार नाहीं. हजतकें  आम्हासं जपमन वार्लें  पाहहजे, हततकें  जपमन इतरानंी वार्ण्यािी र्रज नाहीं. कारि 
बोलमन िालमन ते धमगर् रू नव्हत. आजपयंत आम्हीं धमगर् रंूनीिं जपमन वार्मन जर सद दाहरि ेालमन हदलें  
नाहीं, तर ज्यािें आम्ही धमगर् रू त्यानंी हकत्ता तरी कोिता वळवावा? पेशवयांनीं जें उदाहरि घालून णदलें , 
तें तसें घालून देणयापेक्षां जर मुळींच घालून णदलें  नसतें, तर बरें झालें  असतें. आता ंतरी ब्राह्मि िारं्लें  
उदाहरि ेालमन देतील, अशी आशा बाळर्तो. पि अलीकडेस ज्या सवग र्ोष्टी ेडमन आल्या व ेडमन येत 
आहेत, त्यावरून हविार कहरता ंब्राह्मिांचा आपि स्वतः णनराळे “लोक” ककवा “जन” समजणयाचा णवचार 
णदसतो. अशा रीतीनें ब्राह्मिानंी भेद माजहविें शहािपिािें काम नव्हे, असें म्हटल्याहशवाय आमच्यानें 
रहावत नाही” 

(उद्र्ार प.ृ १८०–१८१.) 
 
२० लोकहशक्षिनामक माहसक प स्तकाच्या पहहल्या वषाच्या १२ व्या अंकातं रा. हव. का. राजवाडे 

यानंी महाराष्ट्रातंील ब हद्धमान् प्रहतभावान् व कत्या लोकािंी मोजदाद केली असमन शके १७३९ ते शके १८३५ 
(सन १८१७–१९१२) पयंतच्या [लोकोत्तर?] प रुषािंी यादी हदली आहे. प्रत्येकानें समाजहहत काय केलें  
आहे तें त्याच्या ंनावंाप ढे दशगवहवलें  आहे. रा. राजवाड्ानंीं प्रस्त त यादीच्या अग्रस्थानंीं कितामिराव आप्पा 
सारं्लीकर यािें नावं दाखल केलें  आहे. आपल्या यादींत अग्रमान हदलेल्या या बमहद्धमान प्रहतमान 
प्रहतभावान व कत्या प रुषानें समाजहहत काय केलें , याबद्दल आमिे राजवाडे म्हितात :– बरा संस्थाहनक, 
परभम ग्रामण्य हदस्ग्वजयीपिा व लोकोत्तरपिा प्राप्त व्हायला येवढें भाडंवल प रेसें असतें, हा एक नवीन 
शोधि लार्ला म्हिायिा! मथळ्यावर रा. राजवाडे स्वतपि म्हितात.— 

 
“णवचार सामाणजक आहे तेवहां कोित्याही प्रकारें समाजाच्या णहताला जयांनी थोडा ककवा फार 

हातभार लाणवला अशाच वयक्तींचा तेवढा या मोजदादींत समावेश होतो. एखादा मािूस मोठा बुणद्धमान 
ककवा प्रणतभावान असला, परंतु समाजाच्या उपयोर्गी तो यतत्कंणचतही पडला नाहीं, तर त्याची र्गिना 
समाजणहतेच्छंूच्या मोजदादींत कणरतां येत नाहीं...... तसेच कोिी बुणद्धमान मािूस एखाद्या समाजांत 
जन्मला व तो समाजाचें अनणहत करं लार्गला, तर त्याची र्गिना समाजणहतेच्छंूत कणरता ंयेत नाहीं. सबब 
बुणद्धमान परंतु आत्मसंतुष्ट संन्याशी व समाजणहतनाशक मािसें ह्ांना वर्गळून बाकी जोवढ्या बुणद्धमान, 
कतृवत्वमान व प्रणतभाशाली वयक्ती रे्गल्या शंभर वषांत मराठा (?) समाजांत झाल्या त्यांची याद देणयाचा 
प्रयत्न कणरतों.” 

 
कितामिराव आप्पा पटवधगनानंीं ‘परभ  ग्रामण्य’ यज्ञ करून त्यातं बऱ्याि िा.ं का. प्रभ चं्या आह हत 

हदल्या ही र्ोष्ट इहतहास नाकबमल करीत नाहीं. इहतहास संशोधन करण्यािें जरीं कोिी नाकारलें  तरीहह 
आप्पािंी ही हदस्ग्वजयी कामहर्री कच्च्या पाऱ्याच्या रसायनाप्रमािें महाराष्ट्रेहतहासाच्या आंर्ावर फ टमन 
हनेाल्याहशवाय रहािार नाहीं. इतकी जालीम आहे. श्रीमंत सारं्लीकर ब हद्धमान् होते, कतृगत्ववान् होते, 
प्रहतभावान् होते, हित्पावन होते व ब्राह्मिहह होते. परंत  या त्याचं्या सवग भाडंवलािा व्यय सातारकर 
छत्रपतीच्या र्ादीिी होळी करण्यासारख्या व ‘परभ  ग्रामण्या’ सारख्या अधम कायांत झाल्याम ळें  फार वाईट 
वाटतें. ग्रामण्यातं प ढाकार ेेिारासं कोित्याहह वळेीं कोित्याहह हविारी प रुषानें शहािपिािें ककवा 
हदस्ग्वजयीपिािें सर्मटहफकीट हदलेलें  नाहीं. ‘परभम ग्रामण्य’ हीि जर ब हद्धप्रभावािी, कतृगत्वसवगस्वािी 
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आहि प्रहतभासंपन्नतेिी कसोटी मानली, तर बाळाजीपतं नातम, दादंभट पेिकर इत्याहद कारस्थानी 
मंडळींिी तरी कोित्याबाबतींत कमतरता होती? त्यािंीहह र्िना या हदस्ग्वजयी महाप रुषाचं्या यादींत 
झाली पाहहजे. ‘परभम ग्रामण्य’ करण्यातं अगे्रसर होिाऱ्या शहाण्यािंी आजतार्ायत नाकंठेिीि झालेली 
आहे व िा.ं का. प्रभ ज्ञातीच्या बािेदार वतगनाप ढें त्याचं्या ब हद्धप्रभावानें सपशले हारि खाल्ली आहे. 
हित्पावनाहंशवाय कोित्याहह इतर समाजानें, सातारच्या छत्रपतीनें, जर्द्र् रू शकंरािायानें, 
काशीकनाटकातंील अग्रर्ण्य हविान पहंडतानंीं, कोिीही ग्रामण्यप्रकरिाकडे आजपयंत सहान भमहतपमवगक 
पाहहलेलें  नाहीं ककवा त्यास उते्तजनहह हदलेलें  नाहीं. साराशं, ग्रामण्यािंीं बंडें उपस्स्थत करिें हें सज्जनानंी 
केव्हाहंह कनद्यि मानलेलें  आहें. हें जर खरें, तर कितामिरावानंा हदस्ग्वजयी महाप रुषाचं्या हलष्टातं अग्रभार्ीं 
ठेवण्यातं रा. राजवाडे यानंीं काय एवढा मोठा लोकोत्तर हदस्ग्वज केला? बाकी, ‘परभ  ग्रामण्य’ करून ककवा 
त्या ज्ञातीच्या हनष्ट्कलंक इहतहासावर क स्त्सत हशव्याश्रापाचं्या डांबरीिे ब धले ूतमन जर हित्पावन 
महाशयािंी इहतकतगव्यता व लोकोत्तरता हसद्ध होत असेल तर आजलाहह असल्या महाप रुषािंी वाि 
हित्पावन समजातं म ळींि पडिार नाहीं. या बाबतींत ख द्द आमच्या राजवाड्ानंींि प िें–भारत इहतहास 
संशोधक मंडळाच्या हवद्यामानें ही लोकमान्यता हमळहवण्यािा धडा ेालमन हदलाि आहे, तेव्हा ंत्यािंी परंपरा 
िालवायला एकापेक्षा ंएक सवाई हदढी राजवाडे हकतीकतरी पैदा होतील! आधींि भा. इ. सं. मं. िा पाया 
सत्याच्या काँक्ीट हसमेंटावर उभारलेला आहे. तेव्हा ं या हदस्ग्वजयी परंपरेिा डोला ककधकाळीं कोसळमन 
पडेल असें भाहकत करण्यािी आवश्यकताि नाहीं. 

 
रा. राजवाड्ाचं्या हलस्टाम ळें  ‘परभ  ग्रामण्या’ पासमन समाजािें हहत काय झालें , हा एक मोठा 

हविारािा प्रश्न उद्भवतो. ब्राह्मि व िा.ं का. प्रभम याचं्यातं हाडवैर उत्पन्न झाल्याम ळें  महाराष्ट्राच्या 
सामाहजक हहतात व वैभवातं भर पडली काय? कितामिरावानंी नात प्रभतृींच्या सहाय्यानें एका बाजमस 
ग्रामण्यािंा बाँब पेटवमन द सऱ्या बाजमनें कृष्ट्िकारस्थानें लढवमन छत्रपतीच्या कसहासनाच्या हठकऱ्या हठकऱ्या 
उडहवल्या, हेंि तें समाजहहत काय? क्षहत्रय मराठ्याचं्या वदेोक्ताबद्दल आहि ‘शमद्राधम परभम’ंच्या 
अस्ग्नहोत्राबद्दल तीन हजार हित्पावनानंीं मालकम साहेबाचं्या प ढें जानन बोंब मारली व कनगल ूस्व्हन्सला 
साथीदार बनवमन भर मध्यरात्रीं प्रतापंकसहाला एका वस्राहनशीं राजवाड्ातंमन खेंिमन काढमन, त्याचं्या 
हिटिीसाला व इतर कारभाऱ्यानंा हबनिौकशीनें दोनदोन तीनतीन वषें त रंुर्ातं क झहवलें , हेंि का ं तें 
राजवाड्ािंें समाजहहत? तारीख १६ ज लै सन १८४१ रोजीं जनरल रॉबटगसन यानें इष्ट इंहडया कंपनीच्या 
प्रोप्रायटसगच्या बोडाप ढें जें व्याख्यान हदलें , त्यातं ते म्हितात :–[भावाथग :– यावरून असें हदसमन येईल कीं राजािा सवगस्वीं 
ेात करण्याच्या कामातं ब्राह्मिािें प्रयत्न जारी िालमं  होते. फार काय पि ‘हा राजा कहद ि नव्हे’ असें प्रहतपादन करण्यापयंत त्यािंी मजल रे्ली 
होती आहम शजेारिा ब्राह्मि जहाहर्रदार सारं्लीकार कितामिराव यानें तर सर्ळ्या कहद स्थानभर एक जाहीरनामा काढमन असा प कारा केला कीं 
हा राजा (प्रतापकसह) राष्ट्रीय धमािा शत्रम आहे.] This shows that the Brahmins had been unceasing in their 
endeavours to injure the Raja. They had even goes so far as to declare that he was no 
Hindoo; and Chintamun Row of Sanghali, a neighbouring Brahmin chief, had circulated a 
manifesto all over Hindostan, saying that he was an enemy to the national faith. समाजहहत 
साधण्यािी हीि का ं ती रीत? ग्रामण्याम ळें  िा.ं का. प्रभम व क्षहत्रय मराठे–नव्हे, सवग हित्पावनेतर 
समाजऱ्यािीं मनें उहिग्न झालीं, त्यानंी राज्यकारभारातंमन आंर्ें काढलीं आहि याम ळें  सवगि महाराष्ट्रातं 
जाहतभेदािा व जाहतमत्सरािा सावंळार्ोंधळ उडाला. त्यािंेंि नावं समाजहहत आहे काय? जनरल 
रॉबटगसन प ढें म्हितात :– [भावाथग :– हब्रटीश सरकारनें येनन मध्यस्थी करावी म्हिमन कोलाहल करण्यािा ब्राह्मिािंा हा काहंीं 
पहहलाि प्रयत्न नव्हे. ....... या खटल्यातं मी हवशषे लक्ष देनन पाहहलें  आहि ज्या अथी त्या (ब्राह्मिािंा) उदे्दश राजाला अपाय करिें. हनदान 
त्याला हिडहविें हा असल्याम ळें, त्याचं्या पक्षाला सत्यािी हकतपत िाड आहे. तें हदसति आहे.] this was not the first time that 
the Brahmins had made similar attempts to procure the interference of the British 
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Government……. I have been thus particular in regard to this case, as it displays how little the 
parties regarded truth, when the object was to injure or annoy the Raja” काय ही या हित्पावन 
वीरािंी छत्रपहतहनष्ठा ! केवढें हें अिाट राष्ट्रपे्रम ! देशभक्तीिा केवढा महहमा ! सत्यािी केवढी प्रीहत आहि 
हिकाटी आहि समाजहहतािा केवढा मोठा वैभवपवगत हा !! स्वदेश बाधंवािंी हाडें फोडण्यासाठीं परक्यानंा 
पाट्यावरवटं्यासह आमंत्रि करिारीं हीं वीररन्नें कहदमातेच्याि क सव्यातंलीं काय? शकंा येते. हम. डन् लॉप 
नावंािे एक र्ृहस्थ ता. १२ एहप्रल १८३७ च्या आपल्या पत्रातं म्हितात :– [भावाथग :– सातारच्या राजािी आहि 
कितामिरावािी मैत्री असेल असें अनेक कारिावंरून म ळींि संभवत नाहीं, तो (कितामिराव) मोठा साहसी—नव्हे मी तर म्हितो पक्का हेकेखोर 
ब्राह्मि आहे; वेदोक्त कमग करिाऱ्या प्रभम लोकानंा राजािें पाठबळ असल्याम ळें  तर तो राजावर अहतशयि जळफळत असतो. प्रभमचं्या वेदोक्तावर 
कितामिरावानें आकाडंताडंव करिारे बरेि लेख हलहहले आहेत.] “With regard to Chintamun Row’s friendly 
intercourse between him and the Sattara Raja, it seems to be highly improbable for serval 
reasons. He is a zealous, I may say, bigoted Brahmin, and feels extreme enmity at the Raja 
for his encouragement of the Purbhoo caste in the performance of Brahminical caremonies, 
which he has taken up and written against in the spirit of a polemic” आद्यछत्रपती 
श्रीहशवाजीमहाराजाचं्या कहदवी स्वराज्यािें कहदवी स्वराज्यािें कसहासन आपल्या स्वाथाच्या होळींत जाळमन 
पोळमन खाक करिाऱ्या कितामिराव नातमप्रभमतींच्या राष्ट्रहहतवध्वसंक लीला म्हिजे एका स्वतंत्र 
इहतहासला प रून उरतील इतक्या व्यापक, हवस्तृत आहि भयंकर आहेत. या लीलानंी काय समाजहहत 
साधलें  असेल, तें रा. राजवाड्ानंीं अर्र त्याचं्या कोित्याहह बर्लबच्यानें दाखवमन हसद्ध करावें, असें 
आम्ही आव्हान करतों. ग्रामण्यापंासमन देशािें हहत काय झालें  ककवा त्याचं्या उपद्यापी म्होरक्यानंी काय 
समाजहहत साधलें , त्यािी भरभक्कम साक्ष सध्यािी अवनत देशपहरस्स्थतीि देत आहे. या ेािेरड्ा व 
मनोवृहत्त क्ष ब्ध करिाऱ्या हवषयाला अहधक न वाढहविें हेंि िारं्लें . 

 
२१. महाराष्ट्रातं जाहतभेद होता ककवा नव्हता, असल्यास मऱ्हाठेशाहीिा ऱ्हास होण्यासं तो सवांशी 

ककवा हनदान अल्पाशंी तरी कारिीभमत झाला कीं नाहीं, हा एक ििेिा प्रश्न ‘मराठे आहि इंग्रज’ प स्तकानें 
अलीकडे उत्पन्न केला आहे. हठकहठकाििे हनरहनराळे हविान् आपापल्या मताप्रमािें ही ििा करीत आहेत. 
ख द्द रा. केळकर यानंीहह हा प्रश्न सोडहवण्यािा त्याचं्या प स्तकातं यत्न केलेला आहे. कै. प्रो. हलमये या 
हनस्पहृ इहतहासज्ञानें स प्रहसद्ध “हवहवधज्ञानहवस्तार” माहसकातंहह दोन उत्कृष्ट लेख हलहहले होते. न कतेि 
प िें येथील वसंतव्याख्यानमालेंत प्रो. भानमंनीं याि प्रश्नािी ििा केली; आहि रावबहाद र कितामिराव वैद्य 
यानंींहह हित्रमयजर्त (मे १९१८च्या अंकात) हा प्रश्न आपल्या दृष्टीनें सोडहवण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
रा. केळकराचं्या ििेिा हविार केला तर त्यािंा सारा झोंक सदरहम  प्रश्नािें उत्तर नकाराथी 

ठेवण्यािाि असल्याम ळें, शक्य हततक्या सावधहर्रीनें शद्बयोजनाकौशल्यानें आहि हवधानपट त्वानें त्यानंी 
जाहतभेदािा प्रश्न सहज लीलेनें अज्जीबात फें टाळमन लावला आहे. त्यािंी हवधानपद्धहत नेहमींि त्रयराहशकी 
धतीिी असते; मर् त्यानंा सम ककवा व्यस्त प्रमािािें भानि रहात नाहीं. प्रस्त त प्रकरिीं ििा करतानंा 
‘जातीभेद’ शद्बाच्या उच्चाराबरोबर हनरहनराळ्या अथांच्या जेवढ्या म्हिमन छाया उत्पन्न होतात, तेवढ्यािंा 
प रापमर आधार ेेनन रा. नरसोपतंानंी आपलीं हवधानें वकीली धाटिीच्या भडक रंर्ातं रंर्वमन सोडली 
आहेत. सरतेशवेटीं आस्स्तपक्ष ककवा नास्स्तपक्ष यापंैकीं एकािाहह स्पष्ट आधार न धहरतां, जाहतभेद असलाि 
तर राज्यहवनाशक इतर कारिाशंीं त लना करता ं रुपयाला पै कवडी इतकाि असेल, अशा अथािा 
हत्रशकंम वजा अहभप्राय देनन त्यानंी या वादग्रस्त प्रश्नािी रजा ेेतली आहे. रावबहाद र कितामिराव वैद्यानंीं 
‘मराठेशाही कशानें ब डाली?’ या प्रश्नािें हनदान ठरहवतानंा बऱ्याि वरच्या दजािी हविारसरिी 
अंहर्काहरल्याम ळें  त्याचं्याकडमनहह या जाहतभेदाच्या प्रश्नािी व्हावी तशी मीमासंा झाली नाहीं; आहि त्यािंा 
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लेख बाह्ात्कारीं जरी केळकराचं्या हवधानािंें खंडि करिारा आहे असा हदसतो. तरी सत्यशोधनाच्या र्ावंी 
जातानंा त्याचं्याहह हविारसरिीला अखेर केळकराचं्याि िकारीला येनन हभडावें लार्लें . प्रो. भानमंनी मात्र 
स्पष्ट नकाराथी ‘जाहतभेदाम ळेंि मराठी राज्य नष्ट झालें  असें म्हििें ि कीिें आहे.’ असा रोखठोक अहभप्राय 
हदला. वरील हविान् मंडळींच्या या प्रामाहिक मताबंद्दल संशय व्यक्त करिें महापाप आहे. परंत  त्यानंी या 
प्रश्नािा एकतर करावा हततका हविार केलेला नसावा अर्र हततकी साधनसाम ग्री तरी त्यानंा उपलब्ध 
झालेली नसावी, असें आमिें प्रामहिक मत आहे. ज्या हविानाचं्या अहभप्रायािंी आज बह जनसमाजातं 
मान्यता आहे, त्यानंींि उडवाउडवीिीं हवधानें करिें बरें नव्हे, असें आम्हाला वाटतें. कै. न्या. रानडे हे 
वरील मंडळींपेक्षा काहंीं कमी हविान संशोधक नव्हते ! त्यानंीं पेशव्याचं्या रोजनाम्याबद्दल हलहहलेल्या 
हनबधंात असें स्पष्ट नममद केलें  आहे कीं “जाणतमत्सराचा इतका बडेजाव माजला कीं जूर्ट होिें अशक्य 
झालें  व राष्ट्रणहताच्याऐवजीं आपलीच तंुबडी भरणयाकडे प्रत्येक प्रबळ सरदारांचें लक्ष रंु्गतलें , यावेळीं 
ब्राह्मिमंडळी म्हिजे अर्गदीं तरव झालेली. खरे राजयकते आपि, आपिांस इतर जातींपेक्षां णवणशष्ट ह्क  व 
सवलती असावयास पाणहजेत असें ते समजत” रा. व. वैद्याचं्या मताप्रमािें यातं ‘उच्च राजकीय कल्पनािंा 
अभाव’ कदाहि् असमं शकेल,परंत  जाहतमत्सर म ळींि नव्हता हें हवधान मात्र येथें सपशले खोटें ठरत आहे. 
रा. ब. म्हितात “मराठीराज्याच्या नाशास जाहतभेद (जाहतमत्सर?) कारिीभमत झाला नाहीं व 
राष्ट्रहहतसंवधगनािे कामीं जाहतभेद आड येनं शकत नाहीं” ‘नाहीं’ ि म्हटल्यावर कोि काय करिार? 
हित्पावन नोकरशाहीनें रुजहवलेला जाहतमत्सरािा कालकम टवृक्ष राष्ट्रहहतसंवधगनाच्या बाबतींत कसा 
मध्येंि आडवा पडला हें इहतहास स्पष्टि सारं्त आहे. अहो इहतहासि कशाला? पेशवाईंतल्या जाहतभेदािा 
अमान ष छळ अझमनहह हित्पावनेतर महाराष्ट्रीयाचं्या हृदयातं हतडका आिीत आहे, हा पहरिाम कशािा? 
राजमदाच्या ध ंदींत ककवा धमाच्या पांे रुिाखालीं इतर महाराष्ट्रीय समाजािंा छळ करिारे ते हित्पावनहह 
रे्ले आहि तो छळ सोसिारेहह पंितत्वाशंीं समरस होनन नामशषे झाले, तरीस द्धा ंअझमनहह हित्पावनेतर 
समाजासं त्या छळाचं्या कळा याव्यात, हें हवलक्षि नाहीं काय? सध्याहंह जाहतमत्सराच्या कळा अन भहविारे 
जर हवद्यामान आहेत, इंग्रजाचं्या समतोल व समरुप सवाई सोट्या राजपद्धतीच्या अमदानींत त्या कळातं 
वारंवार अहधकाहधक भर ेालिारे बृहस्पहत जर ख द्द हित्पपावनातं आज आपला जाहतभेदािा धडा हर्रवीत 
आहेत, तर स्वायत्त हित्पावनी पेशवाईच्या काळातं जाहतभेदि नव्हता, या उडवाउडवीच्या पोटातं काय 
स्वाथग असेल तो असो. हशवाजीच्या पदरीं ७०० पठाि होते, पानपतच्या मोहहमेंत इभ्राहहमखान र्ारद्यानें 
हशकस्त केली, पेशव्याचं्या फौजेत महार होते, सखाराम हरी र् प्ते—कायस्थ प्रभम—यानें हित्पावन 
राेोबासाठीं आत्मयज्ञ केला, असल्या उदाहरिानंीं जाहतभेदािा प्रश्न स टिें शक्य नाहीं. याि त्रयराहशकी 
पद्धतीनें जर हविार केला तर सध्यां—हनरहनराळ्या सवग जातींिी मंडळी भेदभाव हवसरून इराण्याच्या 
एकाि हाटेलातं िहा हबस्क टें झोडीत असतानंा–इंग्रजी अमदानींत जाहतभेद म ळींि अस्स्तत्वातं नसला 
पाहहजे आहि असलाि तर तो सापं्रतच्या होमरूल–िळवळीला म ळींि बाधक होत नसला पाहहजे! पि 
वस्त स्स्थती तशी हदसत नाहीं. बह तेक सवग कामाप रतेि मामा असतात. िहा ढोसतानंा, हटफीनी करतानंा 
फंडािंी शक्कल काढतानंा, व्याख्यानें देतानंा, राष्ट्रीय प रािें झोडतानंा मात्र ककहि् जाहतभेदािा ताप 
उतरलासा हदसतो; परंत  िहािा पेला पालथा पडला, फंडािा हंडा भरला कीं तापािी हडग्री वाढम ं लार्ते. 
फार दमर कशाला? वतगनामपत्रें पहा. राष्ट्रीयत्वािा मोठा टेंभा हमरहविारी आहि हवश्वबंध त्वाच्या हटमक्या 
हपटिारीं हकत्येक पत्रें या जाहतभेदाच्या अंमलाने तरग झालीं कीं कसे पोरकट आहि क्षमद्र हविार बरळमं  
लार्तात, हें आम्हीि साहंर्तलें  पाहहजे असें नाहीं. हनपपक्षपिानें हविार केला तर सध्याहंह जाहतमत्सर 
बराि आहे. अथा् त्यािी उत्पहत्त पमवीि केव्हा ं तरी झालेली असली पाहहजे खास. इंग्रजी अंमल स रंू 
झाल्यावर या मत्सरािी प्रािप्रहतष्ठा झाली असें मानण्यास हबलकम ल आधार नाहीं;/हशवाजी महाराजाचं्या 
वळेीं जाहतमत्सर जवळजवळ नव्हताि; [“महाराष्ट्रपिािा अहभमान जर जात्याहभमानातं नाहींसा होनन जाता, तर (रामिंद्रपतं, 
प्रल्हादपतं इ.) ब्राह्मिमंडळींच्या व म रार बाजी, बाजी प्रभम, खंडो बल्लाळ याचं्यासारख्या कायस्थ मंडळींच्या हातमन जीं श्लाेनीय व स्मरिीय कृत्यें 
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ेडमन आलीं, तीं हनपसंशय आलीं नसतीं” कै. भार्वत. उद्र्ार पृ. १८८.] तेव्हा ं जाहतभेद–म्हिजे जाहतमत्सर–यािा 
उत्त्पहत्तकाळ कोठेंतरीं मध्यंतरीिं असला पाहहजे, हें हनर्मववाद होय. ग्रामण्यािंा साद्यतं इहतहास आता ं
प्रहसद्ध होत आहे. पेशवाई काळातंील राष्ट्रहवनाशक जाहतमत्सराच्या इहतहासािें हें साहहत्य रा. केळकराहद 
हविानानंा उपलब्ध झालें  नसेल; झालें  असल्यास, त्यावर नजर टाकायला त्याना फ रसद झाली नसेल; 
ककवा शतसावंत्सहरक श्राद्धाच्या धामध मींत तें त्यानंा हस्तर्तहह होिें शक्य नसेल. परंत  आता ंजी माहहती 
प्रहसद्ध होत आहे त्यावरून कोिालाहह स्पष्ट स्पष्ट हदसमन येईल कीं मराठेशाही ब डहवण्याच्या कामीं 
जाहतमत्सरािा पहरिाम रा. केळकर म्हितात त्याप्रमािें पै कवडीिा नसमन, त्यािी व्यास्प्त खहित 
काहंींतरी अहधक असली पाहहजे. ग्रामण्याचं्या बडंािा हेतम, त्यािा कधर्ािा आहि हित्पावनेतरािंा पाडाव 
करण्यासाठीं हित्पावनाकंडमन वळेोवेळीं झालेले अत्यािार पाहहले कीं जाहतमत्सराच्या इतक्या असंख्य 
कवड्ा जमा होतील कीं जाहतभेद नव्हता जाहतभेद नव्हता म्हिमन नाकानें कादें सोलिाराचं्या आंर्ावर 
त्या कवड्ािंी झमल द र्ादेवीच्या भ त्याप्रमािें ख शाल ेालतां येिें शक्य आहे. ज्या हविानानंीं लहतहाहसक 
सत्यािा अहभमान धरून पमवी ेडलेल्या पातकािंी जनतेला आठवि करून देनन, त्या पातकािंी 
प नरावृहत्त न होनं देण्याबद्दल खटपट करायिी, तेि हविान् जर फाजील स्वाहभमानाच्या भरीं पडमन वाईट 
र्ोष्टींबद्दल कानावंर हात ठेनं लार्तील, तर त्याचं्या हविते्तिा द रुपयोर् होत आहे, असें कष्टानें म्हििें 
अहनवायगि होनन बसेल. 

 
२२. ग्रामण्याचं्या इहतहासानें महाराष्ट्रातील पेशव ेनोकरशीहीच्या वळेच्या जाहतमत्सरािें जें भेसमर 

स्वरूप आता ं उेडकीस येत आहे, त्यािा राष्ट्राच्या स्वातंत्रयनाशावर केवढा पहरिाम झाला असेल हें 
वािकानंींि अजंमावमन पहाण्यािी कृपा करावी. या जाहतमत्सरानें हशवाजीमहाराजानंीं रक्तािें पािी करून 
स्थापलेली स्वराज्यािी राजर्ादी ध ळीस हमळवली. छत्रपतीच्या अहभमानी एकहनष्ठ समाजािंा तेजोभरं् 
याि जाहतमत्सरानें केला. नवीन नवीन सरदारािंीं विी लानन छत्रपहतपक्षाच्या ज न्या हपढीजाद 
सरदाराचं्या तलवारींना याि जाहतमत्सरानें अक्षयीिा र्ंज िढवमन त्या नामशषे केल्या. ‘आम्ही पेशव्यािें 
सेवक, सातारकरानंा कोि ूळखतो?’ अशा अथािे हनमकहरामपिािे उद्र्ार नाना फडिीसाच्या तोंडमन 
वदहविारा हाि जाहतमत्सर. ेरिे टाकंम न दारच्याचं्या र्ळ्यातं हमठ्या मारण्यािी प्रवृहत्त याि 
जाहतमत्सरानें उत्पन्न केली. जाहतमत्सरानें ग्रस्त होनन ‘पेशव्यानंीं एक ब्राह्मिजातीच्या हातातं सवग सते्तिी 
हकल्ली ठेवण्याहवषयीं भहर्रथ यत्न केले, म्हिमन मऱ्हाठ्यािंा व त्याचं्या हप्रयदेशािा ेात झाला.’ महाराष्ट्रातं 
हनमकहरामी व ल टारूपिािा धडा याि जाहतमत्सरानें ेालमन हदला. या ल टारूपिािे आद्यप्रवतगक कहद  
म्हिहविारे पहहले रावबाजी यानीं ल टीच्या हनहमत्तानें कहद स्थानातं कहद  याते्रकऱ्यािंा अमान ष छळ केल्यािंें 
महशमरि आहे. परश रामभानंिा जवळिा नातलर् कोन्हेर कत्रबक पटवधगन यानंीं करवीर शकंरािायांिा मठ 
जाळमनपोळमन फस्त केला व शकंरािायांच्या आत्महत्त्येिें प ण्य जोडलें , त्याच्या म ळाशीं करवीरकर 
भोंसल्याबद्दलिा जाहतमत्सरि होता. याि जाहतमत्सरानें कितामिराव पटवधगनसारख्या तलख 
कतगबर्ारीच्या सरदारािी सारी मद गमकी धम कायांत खिी पडली. याि जाहतमत्सराला पेशव्यािा राजाश्रय 
हमळाल्याम ळें  त्यािें पयगवसान अखेर नृशसंपिा व कृतयानपिा यातं होनन, हरीपतं भाव,े बाळाजीपतं नातम, 
बाळकोबा केळकर, नार्ो देवराव याच्यासारखीं राक्षसी वृत्तीिीं मािसें या हतभार्ी महाराष्ट्रभमच्या क सव्यातं 
पैदा होनं लार्लीं. हित्पावनेतर ब्राह्मिजातींिा नमर सपशले मावळमन टाकम न त्यानंा नामोहरम करून 
टाकले याि जाहतमत्सरानें. अशा या पेशव्याचं्या आमदानींतल्या जाहतमत्सराच्या ककवा जाहतभेदाच्या 
ेात क लीला कोठवर विगन कराव्या? या जाहतभेदािा मराठेशाहीवर काहंींि पहरिाम झाला नाहीं ककवा 
जाहतभेद म ळीं नव्हताि, असें ज्यािंें अझमनही प्रामाहिक मत असेल, त्यानंीं अतपपर ब्राह्मि आहि ब्राह्मिेतर 
िळवळींच्या नावंानें खडे फोडण्यािा धंदा सोडमन द्यावा आहि ही िळवळ सापं्रताच्या होमरूल-आकाकं्षाना 
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हवरोध करिारी आहे, असें प्रहतपादन न करण्यािी तरी कृपा करावी. सध्यािंी [यातं सर्ळेि ब्राह्मिेतर समाज आहेत 

असें म ळींि नाहीं, हवशषेतप िा.ं का. प्रभम तर म ळींि नाहींत.] ब्राह्मिेतरािंी िळवळ त्याच्या हवहशष्ट हक्काचं्या प नरुज्जीवनाथग 
आहि संरक्षिाथग आहे, असें स्पष्ट हदसतें. पेशवाईंत त्याच्या सवग हक्काचं्या झालेल्या पायमल्लीिा कट  अन भव 
त्यानंा ममर्मतमंत हदसत असमनस द्धा त्यानंीं सध्याचं्या हब्रहटश अमदानींत स्वतपच्या हक्कािें प नरुज्जीवन 
करण्यािा प्रयत्न केला नाहीं तर तो करावा तरी केव्हा?ं हा यत्न ते न करतील तरि त्यािें पमवंज त्यंना 
आत्मेातकी म्हिमन शाप हदल्याहशवाय खहित राहिार नाहींत. अस्पशृ्यािंी िळवळ तर बोलमनिालमन 
हनवळ प्राित्रािपरायिाथगि आहे. वर विगन केलेली पेशवाई अंमलातंील जाहतमत्सरािी वावटळ 
राष्ट्रहहतसंवधगक कायांत आड आली नाहीं, असें कंठरवानें सारं्िारानंा ह्ा सध्याचं्या िळवळीं 
राष्ट्रहहतहवेातक आहेत असें म्हिण्यािा हबलकम ल अहधकार नाहीं. पमवीच्या जाहतमत्सरािी तीव्रता 
सापं्रतच्या ब्राह्मिेतराचं्या िळवळींत खास नाहीं; हशवाय र्ंध लावमं नका, देवपमजा करंू नका, धोतरे नेसमं 
नका, श्वास सोडम ं नका, उच्छ्वास ेेनं नका, ब्राह्मिाचं्या रस्त्यावर थ ंकम  नका इत्याहद हलकट छळ 
करण्यािी सध्याचं्या हब्रहटश अमदानींत ब्राह्मण्यािा स का ककवा ूला टेंभा हमरहविारािंी छाती नाहींि 
नाहीं. असें जर आहे तर आपापल्या हववहक्षत समाजाचं्या हहतरक्षिाथग ब्राल्लिेतरानंी िालहवलेल्या 
कायदेशीर िळवळी राष्ट्रहहतहवनाशक अशा ठरतात हें कोिी बृहस्पहत समजानन सारें्ल काय? 

 
२३. राष्ट्र जार्ृत झालें  की त्यातंील प्रत्येक समाजाच्या ेटकावयवातं िळवळ स रंू होते; ककबह ना 

असेंि खरें आहे कीं िळवळींच्या प्रमािावरूनि राष्ट्रीय जार्ृतीिें प्रमाि ठरलें  जातें. अथा् शहाण्या 
ब्राह्मिानंीि काय ती िळवळ करावी, त्यािीि िळवळ कय ती खरी “राष्ट्रीय” आहि इतरानंी मात्र 
आढ्याला तंर्ड्ा लाबमन ब्राह्मि करतील ती पमवगहदशा ख शाल पहात बसावी, असें म्हििें केवळ 
अन्यायािेंि नव्हे तर ममखगपिािे होईल. ब्राह्मिेतर ब्राह्मिाचं्या िळवळींपासमन अहलप्त रहातात आहि 
ब्राह्मिाचं्या “राष्ट्रीय” तंबोऱ्याच्या ताराशंीं आपला स्वर एकजीव करीत नाहींत; हें असं का ंहोतें यािें कारि 
ब्राह्मिानंींि वास्तवीक शोधमन पाहहलें  पाहहजे. ब्राह्मिेतराचं्या सवग बऱ्यावाईट िळवळींच्या नावंानें खडे 
फोडण्यापेक्षा, आज ब्राह्मिेतर ब्राह्मिाचं्या खादं्याशीं खादंा हभडवमन उभे रहाण्यास का ंनाखमष आहेत, यािें 
ममळ राष्ट्रीयत्वािीं दाहंभक प रािें झोडिारे प राहिक नीट शोधमन काढमन आपल्या वतगनातं स धारिा करतील 
तर ब्राह्मिविाबद्दल अझमनहह पमज्यब द्धी बाळहर्िारे ब्राह्मिेतर त्याचं्याशीं सहकाहरता करण्यासाठीं खात्रीनें 
आपला हात प ढें करतील. इतकें ि नव्हे, तर “ब्राह्मिासं जर धमगर् रुत्व आपलें  रहावें अशी खरोखरी इच्छा 
असली, तर महाराष्ट्रातंील क्षहत्रयािंी कनदा करण्यािें त्यानंी पहहल्यानें सोडमन द्यावें” असे कै. प्रो. भार्वत 
यानंीं सन १८८७ मध्यें जे अत्यंत कळवळ्यानें उद्र्ार काढले, त्यािंें ममग अझमनहह त्याना नीट पटेल असा 
भरंवसा आहे. पढंरीिा हवठोबा श्रीहवष्ट्िमिा अवतार, पि तो िोख्यामेळ्यासारख्या अहतशमद्राच्या ेरीं जेवला 
ना? अनंत भट्टासारख्या उच्चविीय महाराष्ट्र ब्राह्मिाने त्यािा अहतशमद्र िोख्यामेळ्यािें अभरं्लेखकािें काम 
केलें  ना? अहो, ज्या महाराष्ट्रीय समाजानंीं नब्राह्मि व यावनी साधमसंताचं्या पायावंर आपलीं मस्तकें  मोठ्या 
पे्रमानें, उल्हासानें व भक्तीनें हझजीहवण्यातं जीहवतसाथगक मानलें , ते समाज त म्हा ं ब्राह्मिािंा आदर 
करायला केव्हाहंह मार्ेंप ढें पहािार नाहींत. पि हें केव्हां? जेव्हा ंआपल्या सितगनानें त म्ही ब्राह्मि आहातं हें 
त्यानंा प्रत्यक्ष पटवाल तेव्हा.ं 

 
न कुलेन न जात्या वा णक्रयाणभब्राह्मिो भवेत् । 
चाणडालोणप णह व्रतस्था ब्राह्मिः स युणधणिर ॥ 
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कोिीहह क ळानें ककवा जातींनें ब्राह्मि बनत नसतो, सदािारानेंि मन ष्ट्य ब्राह्मि बनतो. िाण्डालािे 
आिरि जर उत्तम असेल तर त्याला ब्राह्मि म्हिावें—तोंि खरा ब्राह्मि; असें वैशपंायनानें य हधहष्ठरास स्पष्ट 
साहंर्तलें  आहे. आडनावंािे ब्राह्मि हे काहंीं खरे ब्राह्मिि नव्हत. सदािाराच्या महात्म्याप ढें उत्पत्तीिा 
नीिपिा ककवा संकरजत्वािा प्रहसद्धपिा कोिीहह हविारातं ेेिार नाहीं, आमच्या हित्पावन देशबधंमंच्या 
उत्पत्तीिा इहतहास कसाहह असो, आम्हालंा त्याच्याशीं काहंींएक कतगव्य नाहीं. ब्राह्मण्यत्वािी सनद त्यानंीं 
पेशव्याचं्या अंमदानींत पटकहवलेली असो, नाहींतर नोहाच्या जलप्रलयापमवी हमळहवलेली असो, त्यािाहह 
वाद आम्ही ेालमं  इस्च्छत नाहीं. फक्त, स्वतपच्या ब्राह्मण्याला साजेशोभेसें कोितें शतकृत्य या समाजानें 
आजपयंत केलें  आहे, तें कोिी लहतहाहसक प राव्याहनशीं दाखवमन द्यावें. ब्राह्मि उपाधीम ळें  धमगर् रुत्वािा 
मान स्वतपकडे हे हित्पावन ूढमन ेेत असतात; ब्रह्म जाििारा तो ब्राह्मि, इतकी सतीच्या वािािी 
व्याख्या जरी त्याना लार्मं करण्यािें सोडमन हदलें , तरीस द्धा धमगर् रुला उहित असा मनािा उदारपिा, 
वृत्तीिी समता, तपश्चयेिा सास्त्वकपिा यापैकीं कोिता र् ि कोित्या हित्पावनानें जर्ाच्या नजरेस ककध 
पाडला आहे? ग्रामण्यािंीं बंडें करून इतर समाजािंा छळ करिें हें ब्राह्मण्यािंें लक्षि काय? स्वतपच्या 
म ठभर जातीला ब्राह्मण्यािा लटका म लामा देतानंा इतर ब्राह्णि समाजािाहह न भमतो न भहवष्ट्यहत छळ 
करून त्याना पार रसातळाला नेनन हिििें हें ब्राह्मण्य कोित्या वेदातं वर्मिलेले आहे? स्वतपच्या भाडोत्री 
ब्राह्मण्यािी कायमिी थप्पी लावण्यासाठीं राजकीय सते्तच्या जोरावर हािमार, जाळपोळ, धरपकड 
इत्याहद राक्षसी वतगनाने साऱ्या जनतेला त्राहह भर्वन् करून सोडिें, हेंि ब्राह्मण्यािें लक्षि असें कोित्या 
स्मृतीत साहंर्तलें  आहे? हित्पावन समाजािा इहतहास व पेशवे नोकरशाहीिा इहतहास हीं एकाि वस्तमंिीं 
दोन आंर्ें होत. हा इहतहास कसाहह उलटस लट करुन वािला तरी हित्पावनानंीं आपल्या ब्राह्मण्याच्या 
समथगनाथग आजपयंत एकहह सवगमान्य सदािारसंपन्न शतकृत्य केल्यािें आढळमन येत नाहीं, असे फार 
हदलहर्रीने म्हिाव े लार्ते. न सता ग्रामण्यािंाि इहतहास पाहहला तरी त्यातंस द्धा ं हित्पावन जातींतील 
हविान व पहढक शास्री पहंडतानंीं शमिाहतशमद्र िाण्डाळ ककवा हबलंदाज ठर्ानंाहह शोभिार नाहींत अशींि 
नृशसं कृत्यें केल्यािी साक्ष तो इहतहास देत आहे. सध्याहंह हनवृत्तमासंतेिी शखेी हमरहविारे अनेक हित्पावन 
हविान् वळेींअवळेीं सवड सापंडतािं हित्पावनेतरािंी मनम राद कनदा करून त्यािीं हाडें िेळ्यात 
ब्राह्मण्यत्वािा कळस झाला असें मानीत आहेत. धाकदपटशानें ककवा बळजबरीनें ब्राह्मिपिा हमळहवल्यािें 
ककवा हमळहवण्यािा प्रयत्न केल्यािें उदाहरि भारतीय विाश्रमधमाच्या प्रिडं इहतहासात फक्त 
हित्पावनािंेंि होय. याच्या इहतहासातं ब्रह्मदेवानेंि एक मोठी ेोडिमक केली. ती हीि कीं त्याचं्यावर 
वाढलेले मार्ासलेपिािें कवि आस्तेआस्ते फोडमन उन्नतीच्या मार्ांत त्यानंा क्मशप न आितां, त्याचं्यावर 
एकदम आहधभौहतक वैभवािी अवाहित खैरात करण्यास स रुवात केली. त्यािा पहरिाम असा झाला कीं 
आहधभौहतक वैभवानें त्यािें डोळे उरफाटमन जानन अध्यास्त्मक उन्नतीिी त्याना पवा राहहली नाहीं. अथा् 
हित्पावनातं आजपयंत कोिीहह संत हनमाि झाला नाहीं, नावं ेेण्यासारखा राष्ट्रकवी जन्माला आला नाहीं 
आहि साऱ्या हहन्द समाजाच्या जर्द्र् रुच्या पीठावर आजपयंत एकहह हित्पावन हवराजमान झाला नाहीं. 
अध्यास्त्मक बाजम जर आहधभौहतक वैभवाच्या तोडीनेंि पहरित झालेली असती तर सत्तामदाच्या ध ंदींत 
ग्रामण्यासारखे बोल्शहेवझम्िे प्रकार त्याचं्या हातमन खास ेडले नसते. सवांभमतीं समान दृष्टी ठेविें, 
धमाहवषयक आिार व हविार स्वतपच्या हनष्ट्कलंक व एकहनष्ट वतगनाने हजवतं राखिें, इतर समाजािंी 
धमगहपपासा अमृतत ल्य उपदेशानें तृप्त करिें आहि स्वतप हनरीच्छपिानें वार्मन धमाच्या बाबतींत 
मध करकमलपरार्न्यायानें सवांिीं अंतपकरिें शातं करून त्यािंा आपल्याहवषयींिा आदर वृकद्धर्त करिें, 
हीं जीं ब्राह्मण्यािीं स्थमल लक्षिें त्यानंाहह हित्पावन समाज पमिगपिें पारखा होण्यािें कारि ही आध्यास्त्मक 
दृष्टीिी उिीव हेंि होय. ही उिीव जोंपयंत भरून हनेिार नाहीं, जोंपयंत हित्पावनसमाज इतर 
महाराष्ट्रीय क्षहत्रय ब्राह्मि वैश्याहद समाजाचं्या कनदेच्या भाडंवलावर आत्मस्तोमाच्या वखारी थाटण्यािा 
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कनद्य उपक्म सोडिार नाहीं, आहि जोंपयंत खऱ्या ब्राह्मण्याला काळीमा लाविाऱ्या अहंमन्यतेच्या तोऱ्याला 
ते कायमिी म क्ती देिार नाहींत, तोंपयंत त्याचं्या ब्राह्मण्याबद्दल कोिािीहह कधींहह खात्री पटिार नाहीं, 
त्याचं्याशीं सहकाहरता करायला कोिताही समंजस समाज केव्हाहंह हसद्ध होिार नाहीं आहि जे हित्पावन 
आज स्वतपस मोठे ड ढ्ढािायग समजमन स्वज्ञातीिा एक स्वतंत्र “राष्ट्रीय” संे बनवमं पहात आहेत, ती त्यािंी 
सवत्या स भ्यािी वृत्तीि अखेरीस त्यानंा महाराष्ट्रीय ित वगिग समाजाचं्या संेातंमन कायमिा िाट देण्यास 
ि किार नाहीं, हें त्यानंीं पमिग लक्षात ठेवावें. हित्पावनािंा र्तेहतहास आहि त्यािी सापं्रतहह सवग प्रकारच्या 
व्यवहारातं पदोपदी दृष्टीस पडिारी प नरावृहत्त पाहमन, अस्सल हित्पावनािी मनोवृहत्त तरी कोिकोित्या 
तत्त्वािंी असावी, असा सहज हवनोदानें आम्ही एकदा ंआमच्या एका हित्पावन B.Sc. हमत्रास हविाहरलें , 
त्यानें िटकन् कार्द ेेनन  

 
 सत्व 0%  
 रज 25%  
  तम 75%  

कंप्लीट हित्पावन 100%  
 
असें हलहमन हदलें . हा हवनोदि झाला. तथाहप यातंहह बरेंि तथ्य आहे, असें हदसमन येईल. या 
पथृपकरिातंली प्रमािें केव्हा ं बदलतील तीं बदलोत ! सध्या ं तरी हित्पावन वतगमानपत्रें, ककवा 
इंद प्रकाशासारखीं हित्पावनलेली वतगमानपत्रें, हित्पावन लहतहाहसक संस्था, हित्पावन लेखक, हित्पावन 
वक्ते याचं्या िळवळींकडे पाहहलें , तर रजोर् िाच्याहह हठकािींहह लवकरि शमन्य येनन तमोर् ि मात्र सबधं 
शेंकडा हबकिार असें वाटतें ! महाराष्ट्रािें द भाग्य द सरें काय? 

 
मार्ला इहतहास सोडला आहि अर्दीं िालमं  काळिा इहतहास जरी पाहहला तरी हेंि हदसमन येतें कीं 

हित्पावनाहंशवाय महाराष्ट्रातंील इतर कोित्याहह जाती केव्हाहंह एकमेकािंा जाहतमत्सर करीत नाहींत. 
आध हनक हित्पावन राष्ट्रीयत्वािा हकतीहह डौल आिोत, त्यािंी प्रािीन वरपर्ड्ािी वृहत्त जार्ृत झाली कीं 
तेथें हटकम न एकीिी बेकी होते.असें अनेक उदाहरिानंी हसद्ध करून देता ं येण्यासारखें आहे. इतरानंा 
उपदेश करण्यापमवी हित्पावनि जर आपलें  हित्त पावन करण्यािा प्रयत्न करतील तर महाराष्ट्रातं 
जाहतमत्सर औषधालास द्धा हमळिार नाहीं, एवढी हमी आम्ही देतो. इतर समाजािंा तंजोभरं् करून 
स्वतपिी व स्वज्ञाहतयािंी हटमकी हपटण्यािे हदवस आता ंउरले नाहींत ककवा द सऱ्याचं्या क िाळ्या करून 
स्वतपच्या स्तोमाला पॉलीश िढहवण्यािेहह हे हदवस नाहींत, हें आमच्या हित्पावन देशबधंमनीं अझमनहह लक्षातं 
आिल्यास महाराष्ट्रावर फारफार उपकार होतील. ‘त म्ही ब्राह्मिानंा का ंहशव्या देतां? असा ब्राह्मिेतरानंा 
सवाल करण्यापमवी ब्राह्मिि आपल्या हनत्य वतगनािा इहतहास श द्धीवर येनन पहातील, तर सध्या ंन सत्या 
हशव्यावंरि भार्त आहे. याबद्दल ब्राह्मिेतरािें ते आभारि मानतील. काहंीहह हवशषे कारि ेडलेलें  
नसताहंह ब्राह्मिेतराचं्या हृदयाला ेरें पाडण्यासारखी कनदा, क िेष्टा ककवा व्यंर्ोक्ती आजपयंत आम्हीं 
कधीहीं केलेली नाही. असें परश रामाच्या शपथेवर म ळाम ठेच्या संर्मातं उभे राहमन सारं्ायला आज 
हित्पावन तयार आहेत काय? 

 
२४. म त्सदे्दहर्री व राजकारि या दोन र्ोष्टींिा हित्पावनािंा मार्ील इहतहास पाहहला तर त्यातंहह 

त्यानंीं नावं हमळहवल्यािें कदसत नाहीं. सध्या ं राजकीय के्षत्रातं दंड थोपटमन दोन हात करण्यास 
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सरसावलेल्या महाराष्ट्रीय वीरसैन्यातं हित्पावन कॅप्टनािंी, कनगलािंी व हरक्म टािंी संख्या बरीि आढळते. 
हनहश्चत ध्येयाकहरतां—मर् तें काहंींहह असो—सवगस्वत्यार् करिारी मंडळी अलीकडे हित्पावन समाजातं 
बरीि हनपजमं लार्ली आहेत, आहि िालम  इहतहासािीं बरीिशीं पषृ्ठे त्याचं्या स्वाथगत्यार्ानंीं हिहत्रत झालेलीं 
पहाण्यातं येतात. भारतीय राजकीय के्षत्रातंील हक्काबंद्दलिें य द्ध सध्या ं िालमं ि आहे, तेव्हा ं यशापयशािें 
हनहश्चत भाहकत आतािं करिें, बरेंि धाडसािें होईल. हशवाय देशाच्या सवगि प्रकारच्या पहरस्स्थती–के्षत्रातं 
अंधार पडल्याम ळें  कोिाच्या का कोंबड्ाच्या आरवण्यानें होईना, पि एकदा ं उजाडो, असें सवग 
भारतवासीयानंा होनन रे्लें  आहे. अथा् य द्धके्षत्रावर हित्पावनांिी फलटिें हवक्टोहरया क्ॉसिीं पदकें  
अहधक पटकावतात कीं बरं्ालच्या हित्रर् प्त कायस्थाचं्या सेना अहधक बहाद्दरी र्ाजहवतात, यािें भहवष्ट्य 
करण्यािा हरकामटेंकडा धंदा करण्यातं काहंीं अथग नाहीं. तथाहप ेोड्ाचं्या शयगतींत पैजेिीं हटहकटें खरेदी 
करण्यापमवी शयगतभक्त जसे प्रत्येक ेोड्ाच्या पमवेहतहासािें काळजीपमवगक अध्ययन करतात. त्याप्रमािें 
म त्सदे्दहर्री आहि राजकारि यातं हित्पावन समाजानें आजपयंत कोिकोित्या शयगती कजकल्या आहेत, 
त्यािंा इहतहास पहाण्यास काहंीं हरकत नाहीं. 

 
मार्ील इहतहासावरुन असें हनहश्चत सारं्ण्यास काहंीं प्रत्यवाय नाहीं कीं हित्पावनातं म त्सदे्दहर्री 

फार कमी होती आहि राजकीय के्षत्रातं तर त्यानंा कधीहह यश आलेलें  नाहीं. हित्पेवन म त्सद्यातं जर 
खरोखर काहंीं म त्सदे्दहर्री असती तर त्यानंा पेशवाई ब डहवण्यािा त्याचं्यावर प्रसंर्ि आला नसता. हशवाजी 
महाराजाचं्या मृत्यमनंतरच्या तों राजारामाला अहभषेक होईपयंतच्या क्ातंीिा आहि राष्ट्रीय संकटािंा काळ, 
आहि थोरल्या माधवराव पेशव्याचं्या मृत्यमपासमन तों शवेटच्या रावबाजीच्या यपपलायते सजीवतेपयंतिा 
काळ, या दोन काळािंी आपि त लना केली, म्हिजे वरील हवधानािंी सत्यता पटेल. पहहल्या काळांतले 
सारे म त्सद्दी महाराष्ट्र (देशस्थ) ब्राह्मि, क्षहत्रय मराठे व िा.ं का. प्रभम हे होत आहि द सऱ्या काळातंलें  
राजकीय के्षत्र श द्ध हित्पावनानंी र्जबलेलें  होतें; उर्ीि इखादा सखाराम बापम बोकीलासारखा देशस्थ 
वाटािा म त्सद्याचं्या आमटींत नावंाला हातीं लार्तो इतकें ि. पहहल्या काळातं, संभाजीच्या मृत्यमनंतर 
महाराष्ट्राला अवरंर्जेबासारख्या सवगसमथग जबरदस्ताशी तोंड द्यायिें होतें आहि द सऱ्या काळातं न सत्या 
य क्तीबाज आहि अल्पसमथग अशा इंग्रजी व्यापारी मंडळीशीं डावपेिािंा श द्ध ब द्धीबळािा खेळ खेळावयािा 
होता. पहहल्या प्रसंर्ी महाराष्ट्रािी मान अवरंर्झेबाच्या तलवारीच्या पात्यावर ममर्मतमंत टेंकलेली होती, 
द सऱ्या प्रसंर्ीं महाराष्ट्र आसनमाडंी–ककवा म्हिा वाटेल तर वीरासन–ेालमन टोपकराशंीं ब द्धीबळाच्या 
सामन्याच्या हारहजकीवर आपल्या सोक्षमोक्षािी हकमया करीत होता. पहहल्या प्रसंर्ातंली सतीच्या वािािी 
तीव्रता द सऱ्या प्रसंर्ातं म ळींि नव्हती. असें असमनस द्धा ंपहहल्या प्रसंर्ातंल्या म त्सद्यानंीं न कताि स्थापन 
झालेला व एकाकी ढासंळमन पडलेला कहदवी स्वराज्याच्या टोलेजंर् रायर्ड हा ंहा ंम्हिता ंआपल्या हातावंर 
झेलमन धरला आहि त्यािी प नपश्च भक्कम पायावर उत्कृष्ट उभारिी करून औरंर्जेबासारख्या सहस्रबाहम व 
सहस्राक्षालास द्धा ं तोबा तोबा म्हिण्यास भार् पाडावें आहि द सऱ्या प्रसंर्ातंील म त्सद्यानंा पेशवाईवर 
हतलाजंली देण्यापलीकडे र्त्यंतरि नसावें, यावरून काय साराशं हनेतो तो वािकानंीि अजमावमन 
पहावा. रा. ब. कितामिराव वैद्यािंा तकाप्रमािें द सऱ्या प्रसंर्ीं राष्ट्रातं खऱ्या स्वदेशाहभमानािा द ष्ट्काळ 
होता, ह्मिमन अल्पसमथग टोपकराचं्या झर्ड्ातं सवगसमथग पेशवे हटले, जसें जरी मान्य केलें  तरी 
स्वदेशाहभमानािा द ष्ट्काळ उत्पन्न करण्यािी पेशव्यांवरिी जबाबदारी काहंीं टळत नाहीं. पहहल्या प्रसंर्ातं 
जर स्वदेशाहभमान होता तर तो नष्ट करण्याच्या पातकांतमन द सऱ्या प्रसंर्ातल्या मंडळींिी स टका होत 
नाहीं. हशवाय स्वदेशाहभमानावािंमन न सतें लष्ट्करी सामथ्यग ककवा म त्सदे्दहर्रीिा हदमाख राष्ट्रसंरक्षिाच्या 
कामीं उपयोर्ी पडत नाहीं, हें समजमन उमजमन राष्ट्रातंल्या स्वदेशाहभमानािा वृक्ष स्वाथाच्या करवतानें 
कापमन खच्ची करिे,यातं म त्सद्दीपिा तो काय राहहला? पमवी स्वदेशाहभमान होता तर तो काय कोिी 
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ेालहवल्याहशवाय रे्ला? अथा् तों पेशव्यानंींि ज्याअथी ेालहवला त्याअथी त्याचं्या म त्सद्दीपिाच्या 
वखारींत प ढें शिेाच्या पित्या का ं लार्ल्या हें हनराळें  सार्ण्यािी जरूरि नाहीं. पहहल्या प्रसंर्ातंल्या 
म त्सद्यानंीं व लढवय्यानंीं म त्सद्दपिािे व राजकारिािे धडे वशंपरंपरेनें हमळहवलेले असमन हशवाय त्यातं 
ख द्द हशवाजी महाराजाचं्या खास वळिािी भर पडलेली होती. स्वदेशाहभमान व स्वराज्यहभमानाच्याि 
तोडीनें या मंडळींनीं आपली स्वामीहनष्ठा, सत्यहप्रयता आहि इमान हीं िोख राखल्याम ळेंि हशवाजीिा 
म लर्ा राजाराम याच्या वैयस्क्तक अप्रब द्धतेबद्दल िकार शब्द न काढतां ककवा अवरंर्झेबाच्या फाटाफम ट 
करण्याच्या कारस्थानाला बळी पडण्याइतकी स्वाथािी हवकारवशता यस्त्कंहि्हह न दाखहवता,ं फक्त 
हशवरायाच्या नावंािा अहभमान धरून त्यानंीं न भमतो न भहवष्ट्यहत अशी स्वाथगत्यार्ािीं अनेक संस्मरिीय 
कृत्यें केलीं, हशवाजीच्या कहदवी स्वराज्याला महाबलीष्ट अवरंर्झेबाच्या ेशातंमन खेंिमन बाहेर काढलें  आहि 
महाराष्ट्रीयाचं्या मनर्टातंील अन वहंशक पराक्मािा ठोंसा तत्कालीत प्रहतस्पध्यांना सिसिीत ठिकावला. 
उलटपक्षीं द सऱ्या प्रसंर्ातंल्या राजकारिी म त्सद्यािंीं व लढवय्यािंीं कृत्ये पहा. ज्यावळेेला बाजीरावावर 
प्रसंर् आला, त्यावळेेला एकट्या बापम र्ोखल्याहशवाय एकहह हित्पावन सरदार त्याच्या पाठीशीं उभा 
राहहला नाहीं. एकाहह म त्सद्यािी अक्कल त्याच्या सहायास आली नाहीं. उलट श्रीमंतािंें तळपट झालें  तर 
होवो, पि माझ्या वाट्यास आलेल्या जहाहर्रीला उपसर्ग न लार्ो, म्हिमन प्रत्येक हित्पावन सरदार 
आपापल्या बाधंरंुदी पाहम ं लार्ला. हकत्येक इंग्रज रेहसदंटाच्या मंहदरािे उंबरठे हझजवमन त्या नंदीच्या 
पषृ्ठभार्ाला स्पशग करून ‘त्राहह माम् पाहह माम् क्षमस्व’ म्हिमन कान उपटमं लार्ले हकत्येकानंीं तर 
उेडाउेड ेरभेद्यपिा करून श्रीमंतािंी राजकारिातंलीं हबर्ें िव्हाट्यावर आिल्याबद्दल अभयपत्रें 
हमळहवलीं. पेशव्यािंें उच्चाटि झाल्यावर कशदे आहि होळकर यानंीं कंपनी सरकारला पाय लावण्याकहरतां 
मार्ाहमन जी उठाविी केली, त्यावळेीं तरी कोिी हित्पावन सरदारानंीं त्याना हातभार लावला काय? 
ज्यािी त्यािी स्वाथावर नजर! राजारामाच्या वळेच्या राजकारिी मंडळींनीं जर असाि स्वाथग पाहहला 
असता, तर अवरंर्झेबानें त्याचं्यावर जहाहर्रीिी न सती खैरात केली असती आहि यावळेीं महाराष्ट्र 
ब्राह्मिािंीं, क्षहत्रय मऱ्हाठ्यािंी व िा.ं का. प्रभमिंीं अनेक संस्थानें नजरेस पडलीं असतीं. पि ते हबिारे भोळे 
पडले स्वामीहनष्ठ, खाल्ल्या हमठािा अहभमान धरून हजवािी तमा न बाळर्िारे आहि खऱ्या राजकारिी 
म त्सदे्दहर्रींत म रलेले! आज महाराष्ट्रातं जीं अनेक हित्पावनािंी संस्थानें हयात आहेत, त्यािंा पाया ‘त्राहह 
माम्’ वरि उभारलेला आहे, हें आिखी हवषद करून सारं्ण्यािी आवश्यकता नाहीं. 

 
खरें म्हटले तर राजकारिाच्या पाठशाळेंत हित्पावनािंा न कताि कोठें प्रवेश झाला होता. 

राजकारिािी पहहली श्री सन १७१४त त्यानंीं क ठें ेटवयाला ेेतली. पि जात्याि ते नध्वग महत्वाकाकं्षी 
असल्याम ळें, हतच्या प्रत्येक फ सक्या उसाळीबरोबर िढत िढत त्यानंीं केवळ सहा वषाच्या अवधींति 
राजकारिािा ‘ूम नमप हसदं्ध’ पयंत मजल मारल्यािें पहहल्या बाजीरावाच्याि तोंडमन [थोडक्या भाडंवलावर 
आहि पोटाप रत्या अकलेवर देशभक्तीिी, लोकसेवेिी ककवा हवितेिी पदवी अलीकडे म ळाम ठा य हनवर्मसटींतमन कशी पटकन् हमळते आहि अप्रहसद्ध 
ककवा क प्रहसद्ध उमेदवार हतच्या पिनीं पडतािं िटकन् कसा पाढंराफेक स प्रहसद्ध दे. भ. होनन बाहेर पडतो. हें आता ं प ष्ट्कळाचं्या ध्यानात 
आलेलेंि आहें. त्यािप्रमािें राजकारिािे र्डे्डहह अलीकडे बरेि मनॅ्य फॅक्िर होन लार्ले आहेत.] जाहीर केलें . बाजीरावानंतर तर 
काय राजकारिाच्या इत्यलम् िाि प कंारा अथेहत होत रे्ला. परंत  खऱ्या अन भवी व कसलेल्या म त्सद्यानंीं 
पेशव े नोकरशाहीच्या डावंपेंिासं कंटाळमन राजकारिातंमन आपापलीं आंरे् काढमन ेेतािं पेशवाईंत 
राजकारिािें व म त्सदे्दहर्रीिें न सतें मढेंि उभें राहहलें . अथा् पजंातं सापंडलेल्या उंदराला 
र्टकावण्यापमवी माजंर जसें त्याच्याशीं हटवल्याबाव्हल्या करीत असतें, त्याप्रमािें ता म्हिता ं ताकभात 
ूळखिारे आहि उडत्या पाखंरािंीं हपसें डोळे हमटमन मोजिारे इष्ट इंहडया क ं फिीिे म त्सद्दी, पेशवाई 
राजकारिाच्या मढ्याशंीं तहनाम्यािें आहि वकीलातीिे डावं िैनीनें खेळत बसले यातं कांहीं नवल नाहीं. 
भ सभ शीत म त्सदे्दहर्रीच्या भरंवशावर प ण्यास स्वतपिी मध्यवती सत्ता स्थापन करून, हशरजोर होनं पहात 
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असिाऱ्या कशदे होळकराहद स भेदारािंी उिलबारं्डी करून त्याना दमरदमर लाबंलाबच्या स भ्यावंर पारं्मन 
ठेवण्यािी पेशव्यानंीं जी हहकमत लढहवली, ती देहखल म त्सद्दीपिाच्या अभावाम ळें  अखेर त्याचं्याि अंर्ावर 
शकेली ना! फार काय पि या स भेदारािें हित्पावनेतर हदवाि कायकाय मसलती लढवीत होते ककवा 
आपल्या धन्याच्या अक्षयीच्या वैभवस्थैयाकहरता कोिकोितीं धोरिे अंमलातं आिीत होते. यािा देहखल 
मार्ममस ज्या मध्यवती सते्तच्या पेशव्यानंा ककवा राजकारिी धोरिािी कोिाला कींव येिार नाहीं? एवढी 
मोठी पानपतिी मोहीम लढायला रे्लेले सदाशीवराव भानसाहेब. पि त्यालास द्धा ं र्ोकवदपंत ब देंल्यािे 
डावपेंि उमर्ले नाहींत आहि सरतेशवेटी त्याि र्ोकवदपतंानें पानपतास भानिा बळी देनन महाराष्ट्रातंील 
तीन लाख बारं्ड्ा फोडल्यािी प ण्याई जोडली. नाना फडिीसाच्या म त्सदे्दहर्रीबद्दल मोठी बोलबा आहे. 
याबद्दल हवस्तृत हववेिन करायला याहठकािीं अवकाश नाहीं. परंत  ज्याच्या प्रत्येक डावपेिानें श्रीमंतािंा 
पाय अहधकाहधक खोल हिखलातं रुतति रे्ला.ं त्याच्या म त्सद्दीपिाबद्दल कोि शहािा तारीफ करील तो 
करो. या मार्ल्या र्ोष्टीं सोडमन हदल्या आहि अर्दीं अलीकडे येनन हकत्येक संस्थानातंील हित्पावन 
हदवािाचं्या ककवा कारभाऱ्याचं्या कतगबर्ारीकडे लक्ष हदलें ; तरीहह म त्सदे्दहर्री ककवा राजकारिीपिा यातंहह 
कोिी हवशषे स धारिा दाखहवल्यािें हदसत नाहीं. उलट कोल्हापमरच्या बरव्यासंारख्यानंीं संस्थानिें नावं बद्द  
केल्यािीं उदाहरिें मात्र बरीि दाखहवता ंयेतील. 

 
२५. प ण्याला कोल्हापमरिें कडकडीत वावडें आहे, ही र्ोष्ट आता ंकोिास नव्यानें सार्ण्यािी जरूर 

नाहीं. त्यातंल्या त्यातं महाराष्ट्रािे म धाहभहषक्त क ळकिी केसरीकार आहि करवीरकर छत्रपहत याचं्यांत 
असलेलें  अहहनक लािें नातेंहह हततकें ि लोकहवश्र त आहे. केसरीकर मधमनमधमन करवीरकरावंर आपली 
क ळकिी लेखिी िालवमन छत्रपतींिी मोफत जाहीरात देति असतात. त्यात अलीकडे क ळकिी-वतनािा 
प्रश्न उपस्स्थत झाल्यापासमन तर आमच्या या प िेकर राष्ट्रीय क ळकण्यािा बराि तडफडाट झाल्यािें 
वरिेवर हदसमन येते; हशवाय कोल्हापमरातं हा प्रश्न उपस्स्थत झाल्यापासमन त्या तडफडाटािी हडग्री कमाल 
मयादेवर भडकलेली हदसते. आम्ही स्वतप कांहीं क ळकिी नव्होत ककवा क ळकण्यांच्या वाटाेाटींत आमिें 
हहतहह नाहीं व अहहतहह नाकह, तथाहप रामनामाच्या उच्चाराबरोबर हपशाच्च जसें बेफाम भडकतें, तसे 
कोल्हापमर आहि क ळकिी हे दोनि शब्द कानीं पडतािं, आमिे पोक्त हविारी केसरीकारहह कसे अिातिा 
बरळमं  लार्तात हें पहािें अलीकडे बरेंि करमि कीिें साधन झालें  आहे. 

 
सन १९१३ सालीं ‘म क ं दराय’ नावंाच्या एका आध नीक कवीनें ‘क ळकिींहललामृत’ नावंानें एक 

छोटेखानी हवनोदप्रि र ूवीबद्ध प स्तक हलहहलें  व तें कोल्हापमरच्या सत्यशोधक समाजानें छापमन प्रहसद्ध 
केलें . या प स्तकािा परामषग केसरीिे त्यावळेिे संपादक रा. नरसोपंत केळकर यानीं ३० सपटेंबर व ७ 
आकटोबर १९१३ च्या अंकातं दोन म ख्य हनबधं हलहमन ेेतला आहे. वास्तवीक केसरीच्या नेहमींच्या 
सापं्रदायाप्रमािें या हवनोदी िोपड्ािी हवल्हेवाट पोंिट पोंि देनन लावायला पाहहजे होती. परंत  या 
िोंपड्ाच्या मळपषृ्ठावरि कोल्हापमर आहि क ळकिी हे दोन शब्द हदसतािं, सत्यशोधक समाजािी, 
करवीरकर छत्रपतीिी आहि त्याचं्या हदवािाहद हस्तकािंी यथेच्छ खोड मोडण्यािी इतकी िारं्ली संधी 
आमिे केसरीकार कशी दवडतील? त्यानंीं प स्तकाला उलटें स लटें करून त्यािा गं्रथकार, प्रकाशक, 
अपगिपहत्रका आहि आभारप्रदशगन इत्यादी बाबीं िटिट आपल्या एडीटरी नेत्रकटाकाक्षानें वरवर अवर्ाहन 
करून पटहदशीं हनष्ट्कषग काढला कीं “हें अमृतरूपी हवष काहंीं तरी सैतानी हवध्वसंपर कृत्य करण्यास 
अवतरलें  आहे, अशी कोिािीहह तेव्हािं खात्री होईल” केसरीिें वाक्य म्हिजे ब्रह्मवाक्य! त्याना 
क ळकिी−प्रकरिावर केव्हा ं तरी एकदा ं ताडंवनृत्य करायिें होतेंि. इतक्यातं हें क ळकिीलीलामृतािें 
िोपडें त्याचं्या हातीं पडलें , मर् सारासार हविारािी हवभमत फमं  करून फ ं कल्यावर त्याचं्या बेश द्ध 



 

अनुक्रमणिका 

आकाडंताडंवाला रंर् का ं िढिार नाहीं? केसरीकारानंीं दोन म ख्य हनबधं हलहमन या िोपड्ांिी नाहक 
जाहीरात देण्यािा अव्यापारेष  व्यापार केला नसता, तर त्याच्या जननमरिािी वाताहह कोिास कळली 
नसती. प्रस्त त प्रसंर्ी क ळकिीलीलामृतािें परीक्षि करण्यािें हें स्थळ नव्हे, जरूर नाहीं ककवा त्यािी पाठ 
थोपटण्यािें वकीलपत्रहह आम्ही ेेतलेलें  नाहीं. परंत  केसरीकारानें त्याच्याबद्दल जो मोठा हशरा ताितािमन 
र्वर्वा केला तो मात्र हनवळ परािंा कावळा होय. इतकें  मात्र येथें सारं्िे जरूर आहे. केसरीकारािें 
आकाडंताडंव तें प स्तक पे्रस आक्टाखालीं जप्त करण्याबद्दल त्यानंीं सरकाराला केलेली शालहशष्ट ‘राष्टीय’ 
हशफारस आहि कोल्हापमरच्या दारूखान्यातं तयार झालेल्या ‘ब्रह्मिेषाच्या’ बेवड्ािा त्यानंा लार्लेला 
ठसका पाहमन हें भयंकर प्रकरि काय आहे म्हिमन आम्हीं हें प स्तक म द्दाम आिवमन समग्र वािलें . सदहमग 
लीलामृतावर ििा करून रा. केळकरानंी केसरीच्या वािकानंा तर असें भासहवण्यािा प्रयत्न केला कीं 
क ळकिीलीलामृत प स्तकाने महाराष्ट्रातंील हनरहनराळ्या जातींिा जि कंाय सत्यनाश करण्यािी वेळ 
आिली; जाहतमत्सराच्या ज्वालाम खीने पेट ेेतला; आहि राष्ट्रीयपिाच्या िब तऱ्याखालीं या महागं्रथानें 
ज्वालाग्राही बाबंर्ोळ्यािंा ढीर् रिमन ठेवला. जो कोिी हें प स्तक वािील त्याला असेंि आढळमन येईल कीं 
केसरीकार म्हितात तसा भयंकर प्रकार त्यातं कोठेंहह आढळमन येत नाहीं. तें एक नाट्यकालरुक्क ठार, 
नाटक्यािेतारे, स दाम्यािे पोहे इत्याहद प स्तकापं्रमािेंि एक हवनोदी प स्तक असमन त्यातं क ळकण्यांच्या 
लोकहवश्र त िेष्टा विगन केलेल्या आहेत. क ळकण्यांच्या िेष्ठा हरदासस द्धां आपल्या कथातंमन िमत्कृतीिें 
हवनोदी हतखटमीठ लावमन विगन करीत आले आहेत आहि 

 
शोिार कशपी कुळकिी आप्पा ॥ 

याची शंर्गत नकोरे बाप्पा ॥ 
 

ही स प्रहसद्ध उक्ती लहानलहान पोराटंोराचं्यातस द्धा ं तोंडीं असते, पि केसरीकाराप्रमािें क ळकण्यांच्या 
कढाने उकळत असिाऱ्या कोित्याही दीडशहाण्यानें त्या हरदासावंर ककवा पोरावंर १५३-अ खालीं ककवा 
१२४अ खालीं खटला करण्यािी बदसल्ला केव्हाहंह हदल्यािें आमच्या लकीवातं नाहीं. पि आमिे केसरीकार 
पडले समक्ष्मदृहष्ट आहि त्यातं पडली वकीली दृष्टीिी भर. त्यानंीं िटहदशी शरेा ठोकला—त्यातंील कनदा 
इतकी उेड व बेलर्ामी आहे कीं जाहतजातींत वैमनस्य उत्पन्न करिें हा पहरिाम या प स्तकापासमन 
होण्यासारखा असल्याम ळें, ‘आंग्लनृपकृपेंकरून हनर्मवयान श्रवि ेडो’ असा जरी आशीवाद सदर गं्रथाला 
गं्रथकत्यानें सरकारकडमन माहर्तला आहे तरी सरकारच्या नजरेंतमन असलें  हें जाहतहविेषकारक खोडसाळ 
प स्तक हकतपत स टेल, याबद्दल शकंाि वाटते. हा शरेा झाला वतगमानपत्री हनस्पहृतेिा आहि 
सत्याहप्रयतेिा. पि केसरीकार स्वपत पडले अट्टल प्रर्मनशील आहि वाढत्या बाधं्याच्या सहान भमतीिे त्यानंीं 
पोक्त हविार केला कीं हा लीलामृतकता बहकला तर बहकला, पि कसा झाला तरी तो आहे आपला 
देशबधंम म्हिमन केसरीकारानें शवेटीं एक कळवळ्यािी प स्ती जोडली कीं “पि एकानें र्गाय मारली म्हिून 
दुसऱ्यानें वासरं मारावें असें नाहीं, यामुळें  हें लीलामृत १५३अ–खालीं ककबहुना नवया पे्रस आक्र्टाखालीं 
येणयासारखें णनःसंशय आहे तरी तें प्रत्यक्ष जप्त होऊं नये” १५३अ काय, १२४अ काय ककवा नवा ज ना 
पे्रसआक्ट काय, या सवांत आमिे केसरीकार प रे ड ंबलेले; अथा् सरकारिी नजर–मेहनत वािहवण्याच्या 
कामीं त्यानीं सरकारासं हदलेला इषारा राष्ट्रीय नव्हता असें कोिी म्हिावें? केसरीिें कोितें कृत्य राष्ट्रीय 
नसतें? पि या राष्ट्रीय सेन्सारी दृष्टीच्या कक्षेंत त्यािंी स्वतपिीं, स्वज्ञाहतयािीं व स्वपहक्षयािंी कृत्यें मात्र 
कधींि सापंडत नाहींत. स्वज्ञाहतयािें गं्रथ–मर् ते हकतीहह उेड व बेलर्ामी कनदेने भरलेल असोत त्यावर 
सरकारी कायद्यानें डोळा हफरवतािं मात्र महाराष्ट्रािा अपमान होतो, महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय इभ्रतीवर 
वज्राेात पडतो, व अन्यायािा ज लमािंा कळस होतो. केसरीकार “मवाळानंों पळमं  नका” अशीं हशमर्ा 



 

अनुक्रमणिका 

करिारीं प स्तकें  मोठ्या पे्रमानें हमटक्या मारमारूरन वाितात, त्यावर स्त हतपाठािंा वषांव करतात. कां? 
तर तें राष्ट्रीय–पे्रम–मालेिें स र्ंहधत प ष्ट्प! क ळकिीलीलामृतासारख्या श द्ध हवनोदी प स्तकाबद्दल एवढी 
कोल्हेक ई करिारी केसरीकार केळकरािंी कायदेबाज समक्ष्म राष्ट्रीय दृष्टी, भारत इहतहास संशोधक 
मंडळाच्या ित थग अहवालािें परीक्षि करतानंा कोठें रे्ली होती? क ळकिीलीलामृत जाहतजातींत हटकम न 
िेष उत्पन्न करिारें हदसावें आहि रा. राजवाड्ािंा ‘हशवराज-प्रशस्स्त व कायस्थ धमगदीप’ हा हनबधं राजस, 
र्ोंडस आहि लहतहाहसक हविते्तिा काढा वाटावा यातं त्याचं्या दृष्टीला दोष न देता,ं केसरीकंपमच्या राष्ट्रीय 
महहम्यािी खरी ख ब्बी येथेंि आहे, इतकें  मात्र स्पष्ट म्हिावें लार्तें. 

 
२६. िैतभाव आहि मत्सर याचं्या तडाख्यातंमन महाराष्ट्रािी स टक करण्यािा यत्न 

करण्यालवजीं त्याना हदवसेंहदवस अहधकाहधक प्रज्वलीत करण्याकडे आमच्यातंील मोठमोठ्या 
शहाण्यास त्या हविानािंी अक्कल कशी झोकाडं्ा खानं लार्ते यािीं वरच्याप्रमािें उदाहरिें आम्ही देत 
बसलों तर एक मोठा थोरला स्वतंत्र गं्रथि होईल. या बाबतींत लोकध हरित्वािें वीरकंकि हातीं बाधंलेल्या 
आहि लोकमताला राष्ट्रहहतसंवधगक वळि लावण्यािें प ण्य कृत्य आंहर्कारलेल्या हविानांनींि आपल्या 
मनोवृत्तींत उदारपिािा भार् अहधक दाखहवल्यास त्याचं्या कतगबर्ारीिा खराख रा आदर बह जनसमाजातं 
अहधक वाढेल. िैतभावानें आहि श द्ध जाहतमत्सरानें महाराष्ट्रािे केवढें अहनवाच्य न कसान केलें  हें या 
ग्रामण्याचं्या इहतहासावरून जबाबदार प ढारलेल्या समाजांनीं जर अझमनहह नीट हशकण्यािा यत्न केला 
नाहीं, तर इहतहासािा खरा उपयोर् काय असतों हें उमजण्यािी महाराष्ट्रािी लायकीि नाही, असें म्हििें 
नाइलाजास्तव प्राप्त होईल. आपल्या पमवगजाचं्या हातमन ज्या ज्या ेोडिमका ेडल्या त्यािा प नरुच्चर 
लौकीकी दृष्ट्ट्या कानाला कडम  व हजभेला आंबट लार्िें शक्य आहे; परंत  लहतहाहसक महत्वाच्या दृष्टीनें 
त्यािा कडमपिा व आंबटपिा आमच्या भावी वतगनशोधनाच्या कामीं हेमर्भग माते्रपेक्षांहह वरिढ र् िकारक 
ठरल्याहशवाय राहिार नाहीं. 

 
सध्या ं आपि सवग महाराष्ट्रीयजन उत्क्ातंीच्या काळिक्ातं पहरभ्रमि करीत आहोंत. मार्ील 

काळातंील प ण्याईिा वाजवी अहभमान बाळहर्तानंाि कृत पापाचं्या क्षालनािेंहह कट कतगव्य आपि बजाहवलें  
पाहहजे जाहतभेदानें आधींि महाराष्ट्रीय कहद समाजािी ेडी हवस्कळीत झाली आहे आहि एकीिें िक्हह 
पार हखळहखळें केललें  आहे. पायथ्याशीं पडलेला बेकीिा, िैतािा आहि मत्सरािा केरकिरा झाडमन साफ 
करण्यापमवी, उच्च वातावरिातंील उच्च कल्पनाचं्या कोरिीनें सामाहजक वैभवाच्या मनोऱ्याच्या वरच्या 
भार्ावंर आपि हकतीहह कलाक सरीिीं कामें केलीं तरी पायथ्याला हभडलेल्या केरकिऱ्यातंील झ रळे व 
वाळवी कधीं ना कधीं तो मनोरा ढासंळमन पाडल्याहशवाय खास रहिार नाहींत. कहद समाजरूपी हवराट 
प रुषाच्या ममगस्थानीं झोंबलेलें  जाहतमत्सरािें काळकम ट हवष राष्ट्रीयत्वाच्या ककवा हवश्वबधं त्वाच्या कोरड्ा 
र्प्पाचं्या मलमपट्यानंीं नाहीसें होिें शक्य नाहीं. त्यािें उच्चाटि करायला काहंींतरीं जालीम रसायन 
पोटातंि ेेिें भार् आहे. रोर् ‘क्ॉहनक’ असल्याम ळें  काढ्यािीं बरींि सप्तकें  यायावीं लार्तील हें हनर्मववाद 
आहे. अशा प्रकारिा काहंींतरी प्रयत्न करण्यािी कहद समाजाला पे्ररिा व्हवी व त्यानंा हनहश्चत हदशनेें 
औषधोपिार करण्यास स लभ जावें, ह्मिमन आम्ही ‘ग्रामंण्यािा साद्यतं इहतहास’ हें रोर्ािें तंतोतंत हनदान 
ठरहविारें हिहकत्सापत्रक महाराष्ट्रीयापं ढे ठेवीत आहोंत. याच्या पहरशीलनानें जाहतमत्सरािा व िैतभावािा 
ज नाट रोर् महाराष्ट्रीय कहद समाजातंमन अज्जीबात ेालहवण्यासाठीं एकज टीनें प्रयत्न करण्यािी पे्ररिा ती 
प्रतापर्डिी श्रीभवानी सवांना देवो, अशी त्या राष्ट्रदेवतेिी अत्यंत कळकळीनें करुिा भाकम न, लेखनीस 
काहंीं वेळ हवराम ेेण्यािी परवानर्ी देतो. 
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देशबाधंवािंा नम्र सेवक, 
 

केशव सीताराम ठाकरे. 
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 ॥ श्री ॥ 
ग्रामणयांचा साद्यतं इणतहास. 
(चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू.) 

 
ग्रामणय पणहलें . 

तालभोपाळचें ग्रामणय. (शालीवाहन [इहतहासकारानंी हदलेला हा काळ वादग्रस्त आहे. आद्यशकंरािायांपासमनिे दहाव े
आिायग हवद्याशकंर भारती यानंी या ग्रामण्यािंें हनराकरि केलेलें  आहे. आिायांिा हनवािकाळ अझमन हनहश्चत झालेला नाहीं. त्याचं्या उपलब्ध 
क ं डलीवरून तो शा. श. पमवी ९९१ वषे ठरतो. प्रत्येक परंपेिी कालमयादा अजमासें २० वष ेधरल्यास हवद्याशकंर भारतीिा काळ शा. श. पमवी ६३१ 
वष ेयेतो. ह्मिमन बखरकारािंा वरील काळ आम्ही कायम ठेहवला आहे, कोिी ज्ञात्याने या काळािा हनश्चत उलर्डा केल्यास त्यािा आम्ही साभार 
स्वीकार करंू.] शकापूवी ६५६ वष.े) 

 
मर्ध देशािा प्रख्यात क्षहत्रय राजा महापद्मानंद हा मोठा धनलोभी असल्याम ळें  त्यानें आपल्या 

प्रजेवर अत्यंत भयंकर ज लमम करून पैसा उकळहवला. स्वपत क्षहत्रय असमनहह त्यानें इतर क्षहत्रयावंर 
पैशासंाठी इतका पराकाष्ठेिा ज लमम केला कीं, प रािातंरीं त्याला परश रामािी उपमा हदली आहे. त्याच्या 
अनस्न्वत ज लमाला त्रासमन हजारों क्षहत्रय वीर आपल्या क ट ंबासह देशातंरास रे्ले. त्यावळेीं िादं्रसेनीय 
कायस्थ प्रभमिंीं बरीिशीं स्थाहयक क ट ंबेंहह या प्रसंर्ीं स्वदेशत्यार् करून बाहेर पडलीं. त्यापैंकीं हकत्येक 
नेपाळातं, हकत्येक काहश्मरातं आहि स मारें ८० क ट ंबें तालभोपाळ येथें येनन राहहलीं. या वेळी तेथें ज नाट 
यावनी सत्ता होती. तेथील अहधकारी यवन खरे, परंत  कहद  लोकावंर त्यािंी दयाद्रगदृष्टी होती. त्या 
हठकािच्या राजकारिी लोकाचं्या सल्लामसलतीनें हीं लशीं क ट ंबें तेथें वस्ती करून राहहलीं. ही मंडळी 
राजकारिातं व ब हद्धमत्तेंत िारं्ली तरबेज आढळल्याम ळें  या हठकािीं त्यानंा लवकरि उत्तम प्रकारिा 
राजाश्रय हमळाला; आहि महापद्मानंदाच्या ज लमािी स्मृहत हळ हळमं  या नवीन राजाश्रयाच्या पडद्यामारे् 
अंध क अंध क होत रे्ल्याम ळें  या मंडळीनें तालभोपाळास कायमिीि वस्ती केली. परंत  हकती झालें  तरी र्त 
स्वातंत्रयािें राजकीय वैभव आहि दजा यािें स्मरि या नवीन स खावह परंत  परतंत्र स्स्थत्यंतरातंस द्धा 
त्याचं्या मनोवृहत्त अस्वस्थ केल्याहशवाय राहहलें  नाहीं. र्त वैभव प नपश्च कसें प्राप्त होईल ही त्यांिी इच्छा 
केव्हाकह नष्ट झाली नव्हती आहि त्या हदशनेें त्यािें प्रयत्न सतत िालमं  होते. “ठाकरे” या उपनावंाच्या कोिी 
एका िा.ं का. प्रभम वीरानें हितोडाजवळ एक लहानसें संस्थानही स्थापन केलें . यवनी राज्यकत्यांिा लोभ 
संपादन करून कोिी जहार्ीरदार झाले, कोिी सरदार झाले, तर कोिाला लेखनवृत्तीवरि हनवाह करावा 
लार्ला. त्यावळेीं बलदेवजी प्रभु व हणरलालजी प्रभु हे दोन र्ृहस्थ मोठे प्रहसद्ध असमन या जातीिे प ढारी 
होते. राजदरबारातं त्यािंें वजन व मानमरातब मोठा होता. तथाहप र्तवैभवाच्या तोडीिें याहहपेक्षा ंउच्च असें 
राजकीय के्षत्रातंील स्थान प नरहप आपिासं प्राप्त व्हावें, याकहरता ं त्या देवभोळ्यानंी आपल्या क लर् रंुच्या 
हस्तें एक अन ष्ठान करण्यास स रवात केली. 

 
यावळेीं कोिीएक संन्याशी ब वा तेथील कारभाऱ्याजंवळ दानाध्यक्ष होते. िा.ं का. प्रभ  जातीिे 

प ढारी बलदेवजी व हहरलालजी अन ष्ठान करीत आहेत हें वतगमान त्यानंा समजलें . अन ष्ठानािा प्रयोर् 
महैथली होता. त्याम ळें  हवशषे काकं्षा येण्यास कारि झालें . जारिमारिाच्या प्रयोर्ाप्रमािेंि हाही एक प्रयोर् 
असेल असें वाटल्याम ळें  म्हिा ककवा तशी म द्दाम कल्पना केल्याम ळें  म्हिा, त्या संन्याशानें या प्रकरिािा 
फार बारकाईनें तपास िालहवला. परंत  हें प्रकरि काय आहे यािा स्पष्ट व प्रत्यक्ष ख लासा ख द्द बलदेवजी 
ककवा कोिीहह दाखहवलें  नाहीं. िा.ं का. प्रभम ज्ञातीिी पमवापार क लर् रू रामनाथ नांवािे महैथली ब्राह्मि 
होते. ते तालभोपाळच्या ८० क ट ंबािंीं सवग वैहदक कमे िालवींत असत. ते अन ष्ठान िालवीत असतानंा या 
संन्याशी ब वानंीं व त्याच्या इतर हस्तकानंीं “यवनराजा त म्हासं धरून नेिार आहे” अशी भीती ेातल्याम ळें  
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अन ष्ठानािें कायग अधेि टाकम न र् रूजीबावा आपल्या संहर्या र्ावंीं हन मेन रे्लें  व अन ष्ठानास बसलेले इतर 
ब्राह्मिही पळमन रे्ले! मात्र जातानंा रामनाथ र् रुजीनीं आपली प रेहहत-वृहत्त व अन ष्ठान आपल्या तीन 
हशष्ट्याकंडे सोपहवलें . त्यात रामनारायि हा हशष्ट्य मोठा हविान् असमन अन ष्ठान-प्रयोर्ातंहह मोठा ह शार होता 
व त्यािा प्रभ ज्ञातीवर लोभही होता. मध्यंतरी संन्याशीब वानें कारभाऱ्यांमाफग त यवनराजास कळहवले कीं 
राज्याच्या अहभलाषानें बलदेवजी व हहरलालजी यानंी अन ष्ठान करण्यास स रुवात केली असमन स्वामीस 
अपाय करण्यािा त्यािंा उदे्दश आहे. संन्याशी ककध खोटे बोलतो? झालें . यवनाहधपतीनें रामनारायिाहद 
तीनही ब्राह्मि हशष्ट्यासं ठार मारून टाकण्यािा ह कम म फमाहवला. ही र्ोष्ट रामनारायिास समजतािं त्यानें 
हशखासमत्रािंा त्यार् करून संन्यास ेेतला व चंदे्रश्वर स्वामी हें नावं धारि केलें . तेव्हा ंयवनेश्वरानें ह कम म 
रद्द केला. त्यावर बलदेवजी व हहरलालजी हे यवनाहधपास जानन भेटले आहि त्यािी नीट समजमत करून 
साहंर्तले कीं, “हें अन ष्ठान यजमानाचं्याि कल्यािाकहरता ंआम्हीं करीत आहोंत” भोपालेश्वरानें प ष्ट्कळि 
बारकाईनें तपास करून पाहहले, परंत  बलदेवाजी व हहरलालजी या उभयतािंेंि म्हििें शवेटीं खरें ठरलें  
आहि संन्याशी ब वािंी ल डब ड उेडकीस आली. यवनाहधपतीनें बलदेवजीला “अन ष्ठान अव्याहत 
िालवावें” असा ह कम म सोडला. रामनारायि यानीं आधींि संन्यास ेेतल्याम ळें  त्याच्या हशष्ट्यवर्ानें 
अन ष्ठानािी समाप्ती यथासारं् केली. 

 
बलदेवजी प्रभतृींना हािमन पाडण्याच्या कारस्थानातं स्वतपि पालथे पाडण्यािा उलटा प्रसंर् 

आल्याम ळें, संन्याशीब वाचं्या मनाला मोठाि पीळ पडला. हदवसेंहदवस बलदेवजी व हहरलालजी यािें वजन 
दरबारातं फारि वाढम ं लार्लें  व ते मोठ्या ह द्यावंरहह िढले. त्याचं्याप ढें कोिािेंि तेज पडेनासें होनन 
भोपालेश्वर यवनराजा त्याचं्या सवगस्वीं अंहकत झाला. सवग बाजमंनीं हताश झाल्यावर सरतेशवेटी, ‘भटा त झें 
वमग काय तर स तािें जानवें,’ या न्यायािी कासं धरून संन्याशीबावानीं िा.ं का. प्रभमवंर ग्रामण्य उभे केलें . 
हेंि पहहलें  ग्रामण्य होय. राजकीय के्षत्रातंील स्पधेमध्यें प्रहतपक्षािा पाडाव करण्याच्या कामीं स्वतपिी 
कतगबर्ारी व ब हद्धमत्ता क िकामािी ठरल्यावर हनदानीिा उपाय म्हिजे धार्ममक हक्कािंा प्रश्न उभा करुन 
कायस्थ प्रभमिंा सामाहजक दजा कमी प्रतीिा ठरहवण्यातं ब हद्धसवगस्व खिग करण्याच्या (म्हिजेि ग्रामण्य 
उभारण्याच्या) कल्पनेिा अग्रमान या संन्याशीब वािंा आहे. हें ग्रामण्य शाहलवाहन शकापमवीं ६७१ या वषीं 
स रंू झालें  व तें स मारें १५ वषें िाललें  होतें. िा.ं का. प्रभ  व त्यािें प ढारी बलदेवजी व हहरलालजी हे खरे 
क्षहत्रय नव्हते व त्याम ळें  त्यानंा वदेोक्त कमें करण्यािा अहधकार नाहीं असा आरोप करून, प्रभ  ज्ञातीिी 
धमगकृत्यें वैहदकमंत्रानें िालहविाऱ्या रामनारायिाच्या तीन ब्राह्मि हशष्ट्यासं त्या सन्याशीब वानंीं बहहष्ट्कृत 
केलें . यािा हनकाल लावमन ेेण्यासाठीं बलदेवजी व हहरलालजी हे काशीस रे्ले. तेथें यावळेीं श्री 
णवद्याशंकरभारती शंकराचायव स्वामी यािंा म क्काम होता. त्यािंी खात्री करून देनन त्यानंा ेेननि दोेे 
तालभोपाळास परत आले. शाहलवाहन शकापमवी ६५६ व्या वषी श्रीमत्शंकराचायव श्री णवद्याशंकरभारती हे 
तालभोपाळास आले. 

 
रामनारायिािे तीन हशष्ट्य अपकं्त पडतािं त्यानंींही मोठी खटपट िालहवली होती. 

श्रीशकंरािायांिी स्वारी येतािं त्यानंीं मोठी सभा भरहवली. या सभेंत प ष्ट्कळि भवहत न भवहत झाली; परंत  
दानाध्यक्ष संन्याशीब वा यािंा द राग्रह कांही केल्या स टेना. श्रीमज्जर्द रंूनीं प ष्ट्कळि समजमत ेातली, पि 
ब वा लकेनात. तेव्हा ं त्या तीन अपंक्त हशष्ट्यासं आपल्याबरोबर पकं्तीस भोजनास ेेनन स्वामींनी वाद 
हमटहवला. ख द्द जर्द रुनींि त्यानंा आपल्या पंक्तीला ेेनन भोजन केलें  तेव्हा ंसर्ळा बखेडा आपोआपि 
हमटला रे्ला. याप्रमािें या पहहल्या ग्रामण्यािा शवेट झाला. 

−−−−−−  
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ग्रामणय दुसरें. 
जोर्गाईच्या आंब्याचें ग्रामणय. (शके १३९१ इ. स. १९६९) 

 
जोर्गाईचें आंबे उफव  आंबेजोर्गाई हें र्गांव णनजामसरकारच्या राजयांत औरंर्गाबाद प्रांतांत परभिी 

परर्गणयांत र्गोदावरी नदीच्या कांठीं आहे. मुसलमानीत यास “मोमीनाबाद” असे नांव होतें. यावेळी हसन 
रं्गरू्गच्या बाहामनी वंशांतील दुसरा सुलतान महमंदशहा (सन १४६३–८२) हा राजयावर होता. महमंद 
र्गवान या नावांचा त्याचा वजीर मोठा कतवबर्गार मािूस होता. यावेळीं— 

 
अष्ट हदशा व्यापमन पथृ्वीवर यवनि जाहले. त्याजवर मंडिहमश्र यािंीं जैनमत स्थापमन सवग याती 

कमगभ्रष्ट केल्या. ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, शमद्र याती नपयाती यातं विाविािी रीत राहहली नाहीं. यवनािंी 
सद्दी िालल्यावर तीन िारशें वषें अजमास भ्रष्टाकार जाहला. ककहि् आपले धमग िालले. नंतर 
श्रीशकंरावतार शकंरािायग प्रर्ट होनन जैनमत खंडि केलें . व मंडिाहमश्राशीं वाद ेालमन त्यास कजकोन 
धमगस्थापना केली. तेव्हा ंब्राह्मि इत्याहद याती आपलाले पमवगधमग शास्रय क्त िालवमं लार्ले. तेव्हा ंिादं्रसेनीय 
कायस्थ प्रभ  आपल्या धमें िालत होते. ते समयीं कोिी शास्रहवहीन आग्रही ब्राह्मण्यानंी िेष वाढवमन 
िादं्रसेनीय कायस्थासं वदेाहधकार नाहीं, ह्मिोन कमगमार्ास अडथळें केले. साहवत्रीपासोन मंडिर्डपयंत 
तट ेालोन खटले करंू लार्ले. तेव्हा ंकोंकिप्रातंीं हरी ेोलकर [इहतहासप्रहसद्ध बाळाजी आवजी हिटिीस (हनसवबत 

छत्रपहत हशवाजी महाराज) यािें हे पमवगज होत. प्रभ  प्रम ख आिखी प्रभ र्ृहस्थ व ब्राह्मि हमळोन भाडंत मोंर्लाई 
अंमलदार याजवळ रे्ले. तो यवन अहधकारी होता. तो बोलला जे, त मिे शास्रप्रकरिातं आम्हासं 
माहहतर्ारी नाहीं. त मिें कहदमंिें के्षत्र श्री वारािासी. तेथें जानन हनश्चय करून आिाल त्याप्रमािें आम्ही 
िालवम.ं त्याजवरून काहंीं ब्राह्मि व प्रभ  मंडळी श्री वारािसी के्षत्रास जानन के्षत्रस्थानी मोठमोठे पहंडत 
शास्री ब्राह्मि हविान महासमथग यापं्रहत प्राथगना केली आहि आपालालें  रीतीनें गं्रथ समजानन वतगमान 
साहंर्तले. तेव्हा ं श्रीपाद र् रु र्ोंकवदभट्ट महाहवद्यावतं होते, त्यािंीं वारािशींत महिम क्त मंडपीं समस्त 
पहंडत मंडळी हमळवमन सभा केली. शास्रमतें वादप्रहतवाद भवहत न भवहत होता, प्रभ  हे िादं्रसेनीय कायस्थ 
क्षहत्रयवशं खरे. याती श द्ध यासं हत्रहवध कमें षोडश संस्कार वदेाहधकार आहेत. असा शास्राधार स्थापमन सवग 
ब्राह्मिािंी समजमत जाहली. नंतर ब्राह्मि कमगमार्ग िालविे यास मान्य जाहले, तेव्हा ं सवग शास्रािंीं व 
प रािातंरीिीं मतें पाहमन “र्ोकवदभट्टी” गं्रथ करून हदल्हा. नंतर ते संन्याशी जाहले. र्ोकवदभट्टीमध्यें तीन 
कमें, िौल उपनयन समावतगन इत्याहद षोडश संस्कार िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यासंीं वदेाहधकार र्ायत्रीिा 
उपदेश करावा, असें आहे. महारुद्राहद अन ष्ठानें ब्राह्मििारा करावीं. वैहदकमंत्रें नानाशाहंत, होम हवनें, 
हवहधय क्त श्राद्धपक्षीं िरुकपडप्रदानें इत्याहद करावीं. असे िादं्रसेनीय प्रभमसं पहहले धमग िालवमन हदल्हे. त्यातं 
काहंीं आके्षप न ेेता ंिालवाव.े असें सवग ब्राह्मिासं साहंर्तलें  व प्रभ मंडळीस साहंर्तलें  जे, तुम्हांस शास्रमतें 
वेदकमास व षोडश संसंकारांस अणधकार आहे. त्याअन्वयें प्रस्त त र्ोकवदभट्ट [र्ोकवदभट्टीस “कायस्थपद्धहत” असे 

नावं आहे.या गं्रथातं हकत्येक लबाड व क भाडंी ब्राह्मिानंीं अलीकडे फेरफार व  ेसडा  ेसड केली असल्यािें समजतें.] हा गं्रथ करून हदल्हा 
आहे; तरी रेि का माहात्म्यातंील व्यासोस्क्त श्लोक :– 

 
सदाचारपरा णनत्यं रत हणरहराचवने । 

देवणवप्रणपतिां वै अणतथीनां च पूजकाः ॥ १ ॥ 
यज्ञदानतपःशीला व्रततीथवरताः सदा । 

र्गभाधानं पंुसवनं सीमंतो जातकमव च ॥ २ ॥ 
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येिेंप्रमािें संस्कार व यजन अध्ययन व दान एकम ि तीन कमें करावयास अहधकार शास्रमतें सारं्ोन 
आिरि करावें व करवावें असें ब्राह्मिासं सारं्ोन खटला मोहडला. तेसमयीं प्रभ मंडळी यािीं र् रुदक्षिा 
आपले ज्ञातीि र् रुत्व हदल्हे. नंतर ते संन्याशी जाहले. त्यांिे हशष्ट्ये तीेेजि होते. ते असामी :– 

 
१  महाबलेश्वर करावे, १ वरे्टश्वरभर्ट, १ णदनकरभट्ट र्टकले. एकम ि तीन ब्राह्मि देशस्थ त्याजंपाशीं 

हशष्ट्यत्व करून होते. ते सवगप्त प्रभ  मंडळीस र् रु, आपली प्रहतमा करून देनन सदरहमगप्रमािें तीन कमें व 
षोडश संस्कार वदेोक्त मंते्र िालवावयास सामंोन र्ोकवदभट्टी गं्रथ समार्में देनन वारािशीहमन दहक्षिेस, 
प्रभ मंडळी व ब्राह्मि सम दाय रे्ले होते त्यािंी रवानर्ी जाहली. त्यासीं अजमासें वषें आठ साडेआठश े[िा.ं 
का. प्रभमचं्या इ. साधनें यातं प्रहसद्ध झालेल्या “कायस्थ प्रभमिंी बखर” यातंमन वरील उतारा ेेतला आहे. ही बखर शके १७९७ सन १९७५ त 
हलहहलेल्या अस्सल पत्राच्या आधाराने हलहहलेली आहे.] जाहलीं ते दहक्षिेस आले. यावर जार्जार्िे अमलदारासं व 
ब्राह्मिासं हें वतगमान साहंर्तलें . तेव्हा ंत्यािंीं सवग ब्राह्मिासं साहंर्तलें  जे, वारािशीळमन हनश्चय होनन आला 
त्याप्रमािें प्रभ  िादं्रसेनीय यािें धमग संस्कार िालहविें त्याजवरून र्ोकवदभट्टीिे अन्वयें िालवम लार्ले. 

 
याप्रमािें हें द सरे ग्रामण्य हनकालातं आलें . [(१) “पमवी ग्रामण्य शके १३९१ सालीं झालें . त्या समई टकले यानंी 

हनराकरि केलें  जोर्ाईच्या आंब्यािे हठकािीं” 
—प्रभ क लदीहपका, प.ृ १५२ 

(२) “पमवी ग्रामण्य जोर्ाईिे आंब्यास जालें , शके १३९१ ते समई हनळकंठ र् रू र्ोसावी यानंीं काशीस जानन शकंरािायग आिमन 
समाधान केलें ” 

—रा. राजवाडे कृत म. इ. सा. खंड ६ लेखाकं ४४४.] 
 

−−−−−− 
  



 

अनुक्रमणिका 

ग्रामणय णतसरें. 
 

जुन्नर ककवा णवजापुरचें ग्रामणय (शके १५८५ इ. स. १६६३). [ग्रामण्याच्या कोित्याि यादींत या ग्रामण्यािे साल 
हदलेलें  नाहीं. शके १७१७ त हलहहलेल्या बखरींत “अजमासें १३२ वषे झालीं” असे स्पष्ट हलहहलें  आहे. हशवाय कमळाकर भट्ट हे र्ार्ाभट्टािे बंध  
असमन सन १६६८त हयात होते. त्यावरून या ग्रामण्यािें साल शके १५८५ सन १६६३ असावें असें वाटतें व म्हिमनि तें वर हदलें  आहे. 

 
**प्रभ क लहदहपका प.ृ १५३ 
“द सरे ग्रामण्य कोंकिातं जालें , ते समयीं काशीस जानन पत्रें आिमन हनराकिग जालें , शक—” 

—रा. राजवाडे कृत म. इ. सा. खंड ६ लेखाकं ४४४. 
 
$ शके १७१७ पमवी िारशें वषें म्हिजे शके १३१७.] 
 
या ग्रामणयाचें न्क ी साल उपलब्ध नाहीं. रा. रामराव नारायि प्रधान यांच्या मतें “हें जें णवजापुरचें 

ग्रामणय म्हिणवतें तें असावे” याची कांहींच हणककत उपलब्ध नाहीं. कायस्थ प्रभूंच्या बखरींत जुन्नरच्या जया 
ग्रामणयाचा उल्लेख केला आहे त्यावरुन पाहता जुन्नरचें ग्रामणय तेंच णवजापूरचें ग्रामणय असावें असें वार्टतें. 
या ग्रामणयाबद्दल प्रभुकुलदीणपकाकार म्हितात “नुलकर काशीस जाऊन णनराकरि करन 
शंकराचायांचीं पिें घेऊन आलें” बखरींत हणककत आहे ती अशी :– 

 
अकवधराज्य याम ळें  सवग जातीिे महलन आिार, ब्राह्मि यातींत भक्षाभक्ष करण्यातं हवहधहनषेध 

मानीत ना, तेव्हा ंकोिी भटोबा दीहक्षत वारािशी के्षत्रीं रे्ले. तेथें शास्रहविार पाहता ंकहलय र्ीं यज्ञाहशवाय 
हीन कमें मासंभक्षि नसावें. असें पाह न दहक्षिदेशीं ब्राह्मिासं असें सारं्मन वतगवम ं लार्ले. त्यापासमन 
दहक्षिदेशींिे ब्राह्मि नमगदे अहलकडील िालवमं लार्ले. नमगदा उत्तरतीरींिे ब्राह्मि लकेनात. ते अद्यापी 
सामवदेाध्यवन व व्याकरि शास्राध्यायन मासंाहार कहरतात. दहक्षिेंत भटोबा हदहक्षतानंीं आिार करहवला 
त्यापासमन श द्ध आिरिें िालवम ं लार्ले. त्यास $ िारशें वषें अजमासें जाहलीं. त्या अन्वयें प्रभ मंडळीही 
आिरावयास लार्ली. मध्ये ज न्नरप्रातंी कोिी ब्राह्मिानंी ग्रामण्य केलें .तेव्हा ं प्रहतहष्ठतानंी आहि के्षत्रस्थ 
पहंडत शास्री याहंह शास्रहविार पाहमन मौंजीबधंनाहद संस्कार प्रभ मंडळी िादं्रसेनीय कायस्थासं आहेत, असें 
बलबोध शास्त्रोक्त पत्र हलहमन शक व संवत्सर हमती ेालमन ज न्नरकर जोशी यासं पाठहवलें . त्याप्रमािें तेथें 
संस्कार कमे िाललीं. त्यास वषे अजमासें १३२ जाहलीं. [शके १७१७ पमवी १३२ वषे म्हिजे शके १५८५] त्याि 
कारहकदीत कमळाकरभट्टजी यािीं काशीमध्यें शमद्रकमळाकर गं्रथ, सवग प राि शास्रातंील सम्मतें पाहमन 
केला. त्यातं िादं्रसेनीय कायस्थ क्षहत्रय प्रभ  यािंी उत्पाहत्त हलहहली आहे. 

 
कै. ना. न्यायममती का. कत्र. तेलंर्, हे “मराठ्याचं्या सते्तिा उत्कषग” (प.ृ १६०) येथे ह्मितात :— 
 
“कायस्थ प्रभमिंी बखर वािली ह्मिजे असें हसद्ध होतें की वळेोवळेीं हवजापमर येथील म सलमानी 

राज्याच्या कहद प्रजेमध्यें तंटे होत; तेव्हा ं त्यािा हनकाल करण्याकहरता ंराजािी मदत ते लोक ेेत असत. 
उदाहरिाथग कोंकिामध्यें ब्राह्मि व प्रभ  यािंा तंटा लार्ला तेव्हा ं दोन्ही बाजमंिे लोक हवजापमर येथील 
म सलमान स भेदाराकडे दाद मार्ण्याकहरता ं रे्ले, तेव्हा ं तो म्हिाला ‘आपि म सलमान आहों त मच्या 
शास्रािें आम्हासं हबलकम ल ज्ञान नाहीं; उत्तम मार्ग म्हटला म्हिजे, त म्ही आपलें  म ख्य पहवत्र स्थान जें काशी 
के्षत्र तेथें जावें, व तेथील पहंडताकंडमन आपल्या तंट्यािा हनकाल करून यायावा. हनकाल अंमलात आििे 
आपले काम. तें आपि करंू’ असें त्यानें विन हदलें . बखरींत प ढें असा मजकम र आहे कीं, दोन्ही बाजमंिे 
लोक खरोखरि काशीस रे्ले. तेथे पहंडतािंी मोठी सभा भरहवली व प ष्ट्कळ वादहववाद होनन अखेरीस 



 

अनुक्रमणिका 

असा हनिगय झाला कीं प्रभूलोक मूळचे अस्सल क्षणिय आहेत, वेदांत सांणर्गतलेलीं कमें करणयाचा त्यांना 
अणधकार आहे व र्गायिी मंि ह्मिणयासही ते अणधकृत आहेत. तेव्हा ं ब्राह्मिािंें समाधान झालें  व 
नेहमीप्रमािें प्रभमलोकाकंहरता वदेकमें करण्यािें त्यानंीं कबमल केलें . याप्रमािें सवग व्यवस्था िालली” अशा 
रीतीनें हें हतसरें ग्रामण्य समाप्त झालें . 

−−−−−− 
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ग्रामणय चौथें 
 

रायर्गडचें ग्रामणय (शके १५९१, सन १६६९) 
 
हशवाजी महाराजानीं मऱ्हाठी स्वराज्यािें कंकि हातातं बाधंमन अत्यंत अल्पावकाशातं दख्खनमधमन 

म सल्मानी सते्तिें उच्चाटन करून स्वराज्याच्या जरीपटक्याबरोबरि स्वधमािा झेंडा उच्च फडकावला. या 
इहतहासप्रहसद्ध राष्ट्रीय कामहर्रींत साह् करिारी जीं जीं प्रम ख कतृत्ववान् मािसें यदृच्छेनें हशवाजीला 
लाभली त्यात बाळाजी आवजी हिते्र हिटिीस हे अग्रर्ण्य होत. बाळाजीच्या अिाट ब हद्धमते्तच्या तोडीिा 
प रुष फक्त तोि. त्यािा पराक्म हजतका व्यापक हततकी त्यािी स्वामीभक्तीही अभरं् होती. मराठे 
राज्यकत्यांच्या व पेशव्याचं्या अमदानींत स्वपराक्मानें उदयास आलेलीं सर्ळ्या महाराष्ट्रातं हजतकीं 
ेरािीं आहेत, त्या सवांत हिटिीसाचं्या ेराण्यािा स्वामीभक्तीमध्यें पहहला नंबर आहे. या ेराण्यातंील 
प्रत्येक प रुषानें—प्रसंर्ोपा् हस्रयानींस द्धा ं –आपल्या स्वामीभक्तीिी कमाल करून शवेटपयंत मराठी 
राज्यािी मोठ्या इमानदारीनें सेवा केली. हपढ्यान् हपढ्या एकसारखें स्वामीसेविेें व्रत एकहनष्ठेनें पाळिारें 
एखादे ेरािें महाराष्ट्राच्या ककवा कहद स्थानच्याि काय, पि जर्ाच्या इहतहासातं तरी असें सापडेल ककवा 
नाहीं यािी शकंा आहे. हनष्ट्कपट स्वामीभक्ती, कडकडीत हनस्पहृता, अिाट ब हद्धमत्ता, टापहटपीिा 
कारक नी बािा आहि हबनिमक धोरिी दृष्टी या हवशषे र् िाचं्या योर्ानें हशवाजीमहाराजांना बाळाजी इतका 
हप्रय झाला होता कीं “बाळाजी माझा प्राि” असें त्यानंीं वारंवार म्हिावें. बाळाजीच्या सल्लामसलतींवािमन 
महाराजािें कोितेकह राजकारि होत नसे. ममती दोन पि कृती एक; आिार हविार एक; याप्रमािें महाराज 
व बाळाजी यािंी जोडी यद्दच्छेनें एके हठकािीं हमळाली व हतने आपल्या संय क्त कतगबर्ारीनें सवग कहद स्थान 
हालवमन सोडलें . बाळाजींच्या सल्ल्यावािंमन राज्यात पानही हालेना. दरबारातं बाळाजीिें वजन व विक 
फार वाढला. बाळाजीप ढें अष्टप्रधान व सरदार इत्याहदकािें तेज म ळींि पडेना! बाळाजीच्या ब हद्धमते्तप ढें 
वळेोंवळेीं सवांना खालीं मान ेालावी लारे्. अशा प्रकारें वारंवार तेजोभरं् होनं लार्ल्याम ळें  पेशव े वरै्रे 
ब्राह्मि सरदाराचं्या मनातं बाळाजीबद्दल वैष्ट्यम्य उत्पन्न झालें  व ते आंतमन त्यािा िेष करंू लार्ले. परंत  
महाराजािंी बाळाजीवर हवशषे कृपा असल्याम ळें  व ते त्याच्या संरक्षिास सदैव तत्पर असल्याम ळें  
बाळाजीिा एक कें सही वाकंडा करण्यािें धैयग कोिास होईना! एकदा ं तर बाळाजीला हवषप्रयोर्हह 
करण्यािा प्रयत्न या मत्सरी दरबारी मंडळीनें केला. परंत  बाळाजीच्या धमतगतेनें व महाराजाचं्या दक्षतेनें तो 
द ष्ट बेत हसद्धीस रे्ला नाहीं. अशा प्रकारें बाळाजी व दरबारी मंडळी यािंा िेष हदवसान हदवस वाढत रे्ला. 
या संबधंानें रा. ब. बा. आ. र् प्ते यानंीं िा.ं का. प्रभमचं्या इहतहासािीं साधनें नामक माहसकातंील 
“ग्रामण्याच्या हहककती” त उल्लेख केला आहे तो असा :— 

 
बाळाजी आवजी हिटिीस िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  याजंवर महाराजािंा पमिग लोभ, व यािंें हनष्ठेनें 

वार्िें होते. व राज्यकारिािे व राज्य साधण्यािे प्रसंर् हरवक्त िालम  होते. तेव्हा ं राज्यकारिीं हलहहिें 
हिटिीसी, त्यातं हवश्वासम, कल्पक, कतेपिा व स्वाहमलोभ याम ळें  सवग राज्यकारि संस्थाहनकाकंडील बोज 
ठेवमन सवाध्यक्षपिें वार्मं लार्ले. याम ळें  पेशव े यािें वार्िें तेज कमतर सहजीं जाहलें . हिटिीसीस 
कारभार, र् प्तपिा व एकातं सहजीं येतो; तो होनं लार्ल्याम ळें  पेशव ेव कारभारी मंडळ यासं वैषम्य वाटमन 
िेषास प्रवतगक झाले. परंत  कारभारातं वरै्रे अकलेनें हिटिीस यासं माजी करावें ही आक्मिशस्क्त नाहीं. 
खावदं स ज्ञ जबरदस्त याम ळें  न िाले. 
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याि स मारास द सरी एक अशीि महत्वािी परंत  हवषादकारक र्ोष्ट ेडमन येत होती. आहि 
बाळाजीसारखा तडफदार दृढहनश्चयी मािमस जर त्यातं मन न ेालता तर मराठी राज्यसंस्थापना ही र्ोष्ट 
स्वप्नव् झाली असती. हशवाजीमहाराजािें वडील शहाजी हे एक त्याकाळिे मोठे मातबर उमराव होते व 
त्यानंा हवजापमरच्या स लतानाकडमन राजा हा हकताब हमळाला होता; इतकें ि नव्हे तर शहाजीराजे त्या वळेिे 
“ककर्मेकर”ि होते, असा सवग स्वदेशी हवदेशी इहतहासकारािंा एकमतािा अन वाद आहे. हशवाजीमहाराज 
स्वराज्यसंस्थापनेिा उद्योर् करीत होते हें खरें, पि त्यािंें कम ळ म्हिजे केवळ एका बड्ा सरदारािें असमन 
त्याच्या तोलािीं द सरींहह प ष्ट्कळ मराठ्यािंीं ेरािीं त्यावळेीं अस्स्तत्वातं होतीं. त्यापैकीं ज्या काहंी थोड्ा 
मराठे सरदारानंीं हशवाजीस साह् केलें  होतें ते त्यास आपला प ढारी मानीत होते. आहि राजकारिप्रसंर्ीं 
जेव्हा ं तो उच्चासनावर बसें तेव्हा ं तें त्याला म जरेही करींत. परंत  हशवाजीच्या कतगबर्ारीिी ककवा हतच्या 
लहतहाहसक महत्वािी खरीख री जािीव त्यानंा न झाल्याम ळें, केवळ वजनदार सरदारकीच्या समानत ल्य 
भावनेंम ळें, हशवाजीप ढें वाकंम न म जरे करण्याच्या कामी त्यािंी संकोिवृहत्त वारंवार आड येनं लार्ली, 
त्यािंी श द्ध मनें हदवसेंहदवस र्ढमळ होत िालली आहि हकत्येकानंीं तर हशवाजीच्या दरबारास हजर 
राहण्यािी टाळाटाळ िालहवली. दमरदशी हशवाजीमहाराज व तीव्रब द्धी भाळाजी यानंीं हीं र्ोष्ट प्रथमपासमनि 
ताडली होती व या र्ोष्टींला काय उपाय करावा याबद्दल उभयताचं्या र् प्त मसलतीही िालल्या होत्या. 
त्यातं बाळाजींनें महाराजासं असें समजाहवलें  कीं, “पायाश द्ध [आन कककेड साहेब आपल्या अहभनय इंग्रजी “महाराष्ट्रािा 
इहतहास” प.ृ २४४ वर येिेंप्रमािे स्पष्ट ख लासा करतात :— 

 
“For although the high-spirited Deccan nobles gladly followed Shivaji in the field, they were un-willing in private life to 

concede to him any precedence. And at state dinners they resented that a Bhosale should sit on a seat raised above those 
assigned to Mohites, and Nimbalkars, Savants and Ghorpades. He spoke of the matter to his secretary, Balaji Abji Chitnis, and 
the latter urged him the royal crown from the hands, not of a Moghal emperor, but of a Benaras priest. The King consulted his 
mother Jijabai, the saintly Ramdas and his favourite goddess Bhavani and found them all favourable to his secretary’s 
suggestion” ] राजर्ादीिी स्थापना करून राज्याहभषेकानें महाराज हें पद आपि प्राप्त करून ेेतल्याहशवाय 
या लोकािंीं तोंडें बंद व्हावयािी नाहींत” बाळाजीिें म्हििें सप्रमाि, अथा् तें महाराजासं तेव्हािं पटलें  
आहि त्याचं्याि अन मतीनें बाळाजीनें हा प्रश्न दरबारातं उेडउेड काढमन त्यावर ििा कें ली. त्यावळेीं 
क्षहत्रयाहशवाय इतरासं राज्याहधकारािा हक्क नाहीं, असें म्हिमन पेशव ेपहंडतराव वरै्रे ब्राह्मिानंी व मराठे 
सरदारानंीं त्यािा हनषेध केला. हशवाजी महाराज शमद्र असता ं त्यासं राज्याहभषेक करिें म्हिजे धमगिं 
ब डहविें होय, असें हनक्षमन सारं्मन त्यानंीं बाळाजीिें म्हििें अर्दींि फेटाळमन लाहवलें  आहि धमाच्या पोंकळ 
सबबीखालीं आपल्या अंतपकरिािा पोकळपिाहह व्यक्त केला. बाळाजी आपल्या ब हद्धिात यानें सवांस 
हनरुत्तर करीत होता; परंत  शवेटीं ब्राह्मिानंीं हेका धरून आपला हट्ट शवेटास नेला. या कामीं महाराजािंें 
म ख्य प्रधान पेशव ेमोरोपतं कपर्ळे हे हवरूद्ध पक्षािे अध्वयमग होते. काय वाटेल तें होवो महाराजासं हवहधय क्त 
राज्याहभषेक करवीनि असा आपला दृढहनश्चय बाळाजीनें तर स्पष्ट बोलमनं दाखहवला. तेव्हा ं पमवीच्या 
मत्सरातं अहधकि भर पडली व िेषाग्नीच्या ज्वाला भडकमं  लार्ण्यािीं स्पष्ट हिन्हें हदसमं लार्लीं. हनश्चयी 
बाळाजी म्हटल्याप्रमािें राहिार नाहीं हें मात्र त्यािे प्रहतस्पधी जािमन होते. 

 
राजकीय वातावरिातं होत असलेल्या फेरफाराचं्या योर्ानें ज्या मोठमोठ्या भानर्डी उत्पन्न होत 

त्यातं बाळाजीवर विगस्व करण्यािी ताकद व धैयग त्याच्या प्रहतस्पध्यांत नसल्याम ळें  हशवाजी महाराजाचं्या 
दरबारी मंडळातं द फळी पडली. एका बाजमला हशवाजी व बालाजी आहि द सऱ्या बाजमला प्रधानमंडळ व 
मराठे सरदार. उभयपक्षीं स्पधा िाले. पि बाळाजीच्या प्रहतपक्षािा िेष मात्र भयंकर वाढम ं लार्ला. इतक्यातं 
बाळाजीनें स्वतपच्या म लाचं्या म ंजी करण्यािें ठरवमन समारंभ स रू केला. 
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तेव्हा ं ब्राह्मण्यािें बल काढमन ग्रामण्य करण्यास प्रारंभ केला. बालाजी हिटिीस यािें प त्र ज्येष्ठ 
आवजी बाबा म्हिोन होते, त्यािंा व्रतबंध करावयािा त्या समयीं कपर्ळे यािंीं ब्राह्मिाकंडमन क िेष्टा करून 
बोलिें ेातलें  जे, त म्ही क्षहत्रय म्हिोन तीन कमें करीत आलां व कहरता ंत्यास कलीत क्षहत्रय नाहींत. तेव्हा ं
त म्ही क्षहत्रय कंठील व ब्राह्मिही त म्ही नव्हे त्या अथी म ंजी करंू नये. करंू देिार नाहीं. त्याजवरून 
हिटिीस यािंीं सारं्मन पाठहवलें  की, कारभारासंबंधी िेष, त्यास कामाहनहमत्तें सरकार कल्यािािी िाकरी 
करून आम्हासं माजी करून हात दाखवावा. तें सोंडमन ब्राह्मण्यावंर येनन सारं्मन पाठहवता ंहें आश्चयग आहे 
पमवीपासमन वदेोक्त तीन कमे आिरि करीत आलों आहों व ब्राह्मि करीत आलें . नवीन आहो असें नसता ं
कलींत क्षहत्रय नाहींत म्हिता ं हें, हरकामे दातं खानन अवलक्षि देिे िारं्ले हदसत नाहीं. वरकड मार्ें 
करीत आलों, प ढेही होईल. त म्हीि एक ब्राह्मिातं अध्वय ग आहि त मिेि ह क मातं सारे ब्राम्हि आहेत असे 
नाहीं. बह त थोर ब्राह्मि प ष्ट्कळ आहेत. शास्रर्ंथ लटके होतील असे ेडिार नाहीं. लहटका कलह वाढवमं 
नये. 

 
परंत  या उत्तराने पेशवा व त्यािे पक्षपाती यािंा द राग्रह स टला नाहीं. बाळाजीनें म ंजी थाबंहवल्या 

नाहींत, तेव्हा ंब्राह्मिानंीं हातेाईवर येनन दंर्ा करण्यास स रवात केलीं. र  ेनाथपतं अमात्याने ेहटका 
हवहछन्न करून ेंर्ाळ उडवमन टाकलें . मोरोपतं पेशवे व बाळंभट हितळे यासं बाळाजीनें साहंर्तलें  की, 
“त म्ही महाराजाचं्या पट्टाहभषेकािा हवषय हित्तांत धरून हनके्षप करीत आहातं त्याअथी मी अशी प्रहतज्ञा 
कहरतों कीं, प्रथमतप महाराजास राज्याहभषेक करवमन नंतर माझ्या म लाचं्या म ंजी करीन. मत्सरानें 
फ रफ रलेल्या या दाहंभक धमाहभमानी ब्राह्मिािंी समजमत ेालण्यािा अटोकाट यत्न करण्यातं आला. परंत  
मत्सर द राग्रह न स टे तेव्हा ंत्या सालीं म ंजी तहकम ब करून नंतर हें सवग वृत्त महाराजासं श्र त केलें  व परस्परें 
लकण्यातंही सरकारातं आले. तदनंतर एक-दोन रोजी महाराजानंीं हिटिीस यासं एकातंी बोलावमन आिमन 
या र्ोष्टीिी ििा भवहत न भवहत फार जाहली………………… क्षहत्रय आहेत ककवा नाहींत हें दाखवावयािें परंत  
यास अन कम ल ब्राह्मि मंडळी होिार नाहीं. याकहरता ं त म्हासंहीं अडवमन बोलतात. वरकड त्यािंें काहंीं 
िालति नाहीं. परंत  त म्हीं आपलें  प्रकरि के्षत्रासं पाठवमन संमतें आिावावीं आहि कायगहसद्धी करावी. 

 
यापं्रमािें म ंजी तहक ब करून ेडलेलें  वतगमान बाळाजीनें महाराजासं कळहवलें . बाळाजीिी प्रहतज्ञा 

लकम न महाराजासं मोठा संतोष वाटला. त्यानंी लारे्ल ती मदत देण्यािें बाळाजीला आश्वासन हदलें , 
त्यानंतर महाराजाबंरोबर र् प्त मसलत करून बाळाजीनें काशीहमन र्ार्ाभट्ट नामें महापहंडत आिमन त्याच्या 
हस्तें राज्याहभषेक करवावा असें ठरहवलें . तेंव्हा महाराजाचं्या अन मतीनें र्ार्ाभट्टास आिण्याकहरता ंत्यानें 
केशवभट्ट पहंडत, भालिंद्रभट्ट प रोहहत व सोमनाथभट्ट काते्र या हत्रवर्ांस र्ार्ा भट्टजीस आिण्यास काशीस 
रवाना केलें . या हत्रवर्ग भट्टजीनीं काशीस जानन महाराजाचं्या पैशािा मात्र फन्ना उडवला व रे्ले तसे हात 
हालवीत परत आले. येतानंा ‘हशवाजी महाराजासं छत्र कसहासनािा अहधकार नाहीं.’ अशा अथािें 
र्ार्ाभट्टािंें पत्र मात्र ेेनन आले. त्यावरून महाराजासंहह वाईट वाटलें . आपला सवग व्यमहि ढासंळमन 
तडतो कीं काय असें त्यानंा वाटलें . तेव्हा ं बाळाजीनें महाराजासं समजाहवलें  की, या पहंडत व सवगज्ञ 
ह्मिहविाऱ्या ब्राह्मिासं आपल्या पमवगजाहंवषयीं असावी हततकी माहहती नसल्याम ळें  त्यानंा आपलें  प्रकरि 
र्ार्ाभट्टास नीट समजाहवता ं आलें  नाहीं. तेव्हा ं प न्हा ं द सरा कोिीं जािता मािमस पाठहवला पाहहजे. 
आपल्या पदरच्या ब्राह्मिमंडळींनें जािमनब जमन हा खोडसाळ प्रकार केला असला पाहहजे हें महाराजास न 
समजण्याइतके ते द धख ळे खास नव्हते. म्हिमन त्यानंीं हनळो येसाजी प्रभम पारसनीस यासं पाठहवण्याहवषयीं 
साहंर्तलें . त्यावरून हनळो येसाजी काशीस रे्ले,त्यानंीं र्ार्ाभट्टजींस सवग मजकम र यथातथ्य समजावमन 
साहंर्तला व हशवाजी राजे श द्ध क्षहत्रय आहेत अशी त्यािंी खात्री करून हदली. हशवाजी महाराजािंी 
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वशंावळ उदेप राहमन आिमन, तेथील राजेराण्यातंीलि हे एक राजप रुष आहेत असा प रावा बाळाजीनें 
आधींि आिमन हनळो येसाजीजवळ हदला होता. त्यावरून खात्री होनन र्ार्ाभट्टजी रायर्डास आले. 

 
रायर्डास आल्यावर र्ार्ाभट्टानंीं आपल्या पमिग खात्रीकहरता ंप न्हा ंिौकशी करून अनेक गं्रथ पाहमन 

शवेट असा हनिगय केला कीं ‘हशवाजी महाराज हे शमद्र; त्यानंा राजकसहासनािा अहधकार नाहीं.’ येथेंहह 
र्ार्ाभट्टाच्या कानािा िावा ेेण्यास मत्सरी हिलटानंीं संहध साधली नसेल असें म्हिवत नाहीं. 
आमच्याजवळ असलेल्या एका अप्रकाहशत बखरींत म्हटलें  आहे :– 

 
श्रीमन्नंदनवन र्ौरी हत्रकंटक वारािसी क्षत्रस्थ र्ार्ाभट्ट भट्टोजी हदहक्षत वंशान्वय संजात श्रीमन्ना 

कसहासनाधीश्वर महाराजाहधराज श्रीमछीवाजी महाराज यासं पट्टाहभषेक करण्याकहरता ं श्री महाके्षत्रीहमन 
आहिल. तें समयीं िादं्रसेनीय प्रभ  कायस्थ यािंा कसहासनाहधकार हे क्षहत्रय आसा हनिगय करून शमद्रास 
अहधकार नाहीं असें स्पष्ट नमतन र्ार्ाभट्टी म्हिोन गं्रथ संपमिग शास्र पौरािातंर इहतहास वाक्यें आनकम ल 
ेेनन केला. ते समयीं मोरोपतं पेशव ेव हनलो सोनदेव मजमदार यािीं र्ार्ाभट्टास येकातंीं आपलें  ेरीं 
नेनन नानाप्रकारें समजाहवलें  कीं त म्हीं प्रभमिंा अहधकार राज्यािा स्थाहपत केला. श द्राहधकार नाहीं. तेव्हा ं
यािें क ळािें ठायीं कोिी उत्पन्न होईल तो आमिा अहधकारी असाि हनिगय झाला. म्हिोन आपले 
स्वसामथ्यें राज्य करतील. कसहासनाधीश्वर होतील. परंत  महाराजानंीं श्रम करून त म्हासं आिले यािंा 
अहधकार तरी नाहीं उर्ाि ईश्वर वरप्रसादेकरून भाग्यवान होनन लश्वयगवान जाल्याम ळें  त म्हीं एखादा 
हविार काढमन यास राज्याहभहनवशे कराल हाि हविार यातंील ककवा द सरा प्रकार तो सारं्ावा. 

 
णशवाजी महाराजांना राजयाणभषेक करणयाकणरता भीम प्रयत्न करन बाळाजीनें र्गार्गाभट्टास 

रायर्गडास आिलें  तेवहांच त्याचे प्रणतपक्षी चीत होऊन रे्गले. पुढे जेवहां र्गार्गाभट्टानें राजयाणभषेकाचा 
अणधकार बाळाजीसच आहे, णशवाजीस ककवा इतर दुसऱ्या कोिासही नाहीं असें सांणर्गतलें  तेवहां तर या 
ब्राह्मि मंडळीचा धीर अर्गदींच सुर्टला व त्यांनीं आपल्या पर्गड्या लार्गल्याच णफरणवल्या. बाळाजीला 
राजयाणभषेक होणयापेक्षां तो शुद्र (?) णशवाजीस झाला तरी पत्करला. असा णवचार करन मोरोपंताणद 
मंडळीनें र्गार्गाभट्टाजवळ तसे बोलिें चालणवलें . 

 
त्यावरून र्ार्ाभटजीनीं साहंर्तले कीं हे िादं्रसेनीय क्षहत्रय यािंाि अहधकार कसहासनािा. यािीं 

हजारो रुपये खिग करून आपला स्वधमग हनिगय करण्याकहरता ं केले आहि त्यािें पमवापार जािमन आम्हीं 
मान्य करून के्षत्रीं गं्रथ करून आहिला. व त्यानंीं आम्हासं अर्त्यानंी आहिलें  त्यापेक्षा ंआधमग करिें, ज्ञातीस 
दोष ठेविें हे महाकन्नद्य कमग. आमिे हस्तीं कसें होते. अशी र्ोष्ट त म्हीही बोलों नये. 

 
मशारणनल्हे उपद्ववयापी मंडळींची र्गार्गाभर्टजीनीं याप्रमािें संभावना करतांच शेवर्टचा उपाय म्हिून 

खुद्द णशवाजी महाराजांचे कान भरतां आले तर पहावेत म्हिून ते त्यांची भेर्ट घेणयास रे्गले, आणि— 
 
मोरोपतंानी व हनलोपतंानी सहवस्तर मजकम र माहाराजास समजाहवला. आहि त म्ही श द्र, त मिा 

कसव्हासनस्थ होण्यािा अहधकार नाहीं असें स्पष्ट भटजीनीं आम्हाजवळ साहंर्तले. तेव्हा ं आम्हीं त्यास 
हविारलें  कीं महाराजानीं एवढा साहस करून आपल्यास आहिलें  कारि हमळोन संपमिग पथृ्वींतील सावगभौम 
पदवी आपिास प्राप्त असावी, करावी. त्याप्रमािें ईश्वर अन कम ल होनन येश येत आहे. तेव्हा ंर्ार्ा भटजीनीं 
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तरी आपला अहधकार काहीं हनिगय केला. यावरून बाळाजी बाबानीं आपले साधनाकहरता ंआपल्यास भरीस 
ेालोन आपला मतलब साधमन आपली श द्धता केली. 

 
द सरी एक आम्हाजंवळील अप्रकाहशत बखर म्हिते :— 
 
र्ार्ाभट्टी [र्ार्ाभट्टी हा गं्रथ हनपपक्ष पाताने हलहहला नाहीं असा र्ार्ाभंट्टावर जो आरोप आहे तो खरा आहे यािें हें बलवत्तर प्रमाि 

आहे.] केली तीसमयीं कायस्थप्रभ  के्षत्रीय राजाहधकारी ठरहवले. त्रयकमाहधकारी. ते र  ेनाथपंत अमात्य 
यािीं पाहमन राजास साहंर्तलें  र्ार्ाभट्टास आिोन त म्ही आपले ेर आपले हातमन ब डवमन प्रभ िे हरीं राज्य 
ेातलें . आज त म्हीं धिी आहातं परंत  श द्र. त मिा अहधकार नाहीं. असा हनिगय साफ हलहहला. 

 
याप्रमािें मोरोपंत पेशवे, णनळो सोनदेव व रघुनाथपंत अमात्य हे णनघे राजयाणभषेकाच्या कटे्ट 

णवरद्ध असलेले ब्राह्मि आतां राजयाणभषेकाला अनुकूळ असा वेदांत सांरंू्ग लार्गले. त्यांच्या एकांताचा 
महाराजांच्या मनावर पणरिामणह झाला. बखर पुढें म्हिते :— 

 
आपल्या प्रयत्नािी हनफग ळता हदसोन आली. त्यावरून त्यािंी बोलिी यथाथग अंतपकिास वाटमन 

र्ार्ाभटजीस महाराजानंीं एकातंी नेनन हे उभयात कारभारी ेेनन गं्रथ काढवमन कल्पना ेेनन 
नानाप्रकारें हविाहरलें . परंत  क्षहत्रय विग श द्ध यासं दोष आमिे हस्ते लाववत नाहीं असें र्ार्ाभटजीनीं साफ 
उत्तर केले. तेव्हा ं बरें बोलमं  म्हित ती वळे किेरी मोडमन भालिंद्र भट प रोहहत यास महाराजानंीं सारं्मन 
धमाहधकार त म्हासं वशंपरंपरेनी देनं. परंत  आमिा अहधकार राज्यािा गं्रथ संमते हनिगयय क्त करनन प्रभमस 
दोष ठेनन अहधकारापासोन च्य त कराव े अस साहंर्तल्यानंतर भालिंद्र भटजीनीं र्ार्ाभटजीस कांहीं 
लोभप्रद भाषि करून दोष लाहवतों असे बलंोन आभय ेेनन महाराजासं श्र त केलें . नंतर िादं्रसेनीय यासं 
दोष † ठेवमन महाराजास अहधकारपरत्वें वाक्यें लाहवलीं. 

 
वास्तणवक णशवाजी महाराजांना णवणधयुक्त राजयाणभषेक वहावा ही मूळ प्रणतज्ञा बाळाजी आवजीची. 

अथात् शास्रासंमतानें त्यांच्यावर जरी र्गार्गाभट्टानें राजयाणभषेकाची शातब्दक बळजबरी करणयाचा घार्ट 
घातला होता, तरी बाळाजीनें त्याला मुळींच संमणत णदली नाहीं. परंतु नेहमीं द्रणवडी प्रािायमाच्या कसबांत 
मुरलेल्या त्याच्या ब्राह्मि प्रणतस्पर्ध्यांना आतां माि बाळप्रभूला राजयाणभषेक खास होिार ही णभती पडून 
त्यांनीं णशवाजी महाराजांना आपल्या उलट्या कारस्थानीं मंिांनीं भारणयाचा वयथव यत्न केला. असो ! 
कोित्या कां मार्गानें होईना, अखेर बाळाजीचे प्रणतस्पधी बाळाजीच्याच प्रणतजे्ञचा पुरस्कार करणयास तयार 
झाले. याप्रमािें वयवस्था होऊन राजयाणभषेकाची तयारी झाली. तरीसुद्धां र्गार्गाभट्टाचें मन तयार होईना ! 
पि— 

 
हशवाजीिें भरर्च्ची स्वार्त अन भवमन र्ार्ाभट्ट अर्दीं ख ष झाले, व त्यानंींि कल्पना काढीली कीं, 

म सलमान पादशहा कसहासनावर बसमन छत्र, अबदार्ीर इत्याहद राजहिन्हें जर धारि कहरतात, तर मर् 
इतका पराक्म करून ज्यानें एवढें राज्य स्थाहपलें , त्या हशवाजीनें राजहिन्हें धारि करंू नयेत हे काहीं योग्य 
नव्हे. [मराठ्याचं्या सते्तिा उत्कषग, प.ृ १६४.] या (महाहविान् पहंडतास राज्याहभषेक) समारंभाकहरता ंम द्दाम आिहवलें  
होते. परंत  राज्याहभषेकाच्या वळेेस लार्िारे मंत्र र्ार्ाभट्ट म्हिेना. सबब राजकीय धोरि त्याजप ढें मांडावें 
लार्लें . [हकत्ता, प.ृ १६३] 
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वरील हणककतीप्रमािें एकंदर प्रकार होऊन नंतर र्गार्गाभट्टानें णशवाजीस राजयाणभषेक करणवला. 
राजयाणभषेक समारंभ समाप्त होतांच बाळाजीनें लार्लेंि आवजी बावा याचं्या व्रतबंधािा समारंभ मोठा 
करहवला. सवग हशष्ट व महाराज समारंभातं येनन सारं् केला. ग्रामण्यें बह त वाढमन उपहास कटकट कांहीं 
जाली नाहीं. थोडक्यातंि पहरमाजगन होनन मत्सर पाहिार त्यािंी हनशा जाहली. 

 
र्गार्गाभट्टीमर्ध्यें र्गार्गाभट्टानें आपल्या जातीला दूषि लारे्गल असा मजकूर मार्गाहून घातला हें 

वतवमान बाळाजीस समजलें  :— 
 
ते समयीं बाळाजी बावानंीं र्ार्ाभटजीस हविारलें . त्यािंीं उत्तर केलें  कीं बाबा, हा समय असाि 

आहे. समजेल त्यास या गं्रथेकरून त म्ही अहधकारी योग्य आहातं. न समजल्यास नीटि आहे. हलहहलें  तें 
प्रमाि बोलोन व्यंर्ीतें र् ह्म होती ती समजहवली. 

 
याप्रमािें हें ग्रामणय णनकालांत णनघालें . यावेळचें एक पि उपलब्ध झालें  आहे तें असे :– 
 
राजमान्य राजश्री समस्त िादं्रसेनीय प्रभ  लोक विोहित स्वधमगपारायि यासं :– 
 
प्रहत र  ेनाथ पहंडत ‘पहंडतराव’ कृतानेक आहशवाद. त म्हा ंलोकािें ेरीं पिंमहायज्ञ व श्राविी व 

म ंजी व इष्ट पमताहदक सकल कमें यथोहित मार्ें करण्यास ब्राह्मिािें तफें  खळखळ होती यास्तव समस्त 
पहंडत मंडळी श्रीम् महाराज राजश्री राजे यानीं मेळवमन ‘ज्यािा जो धमग त्यािा त्यानंीं करावा. त्यातं कोिी 
बखेडा करंू नये. धमगस्थापनेकहरता ं आमिें साहस त्यातं अधमािा दोष न यावा’ अशी याज्ञा जाली. 
“त्यावरून यथाशास्राथग गं्रथावलोकन करून हनिगय िादं्रसेनीय श द्ध क्षहत्रयविग हसद्ध जाल्यानंतर श्रीके्षत्रीं 
सरकारातंमन र्ोकवदभट्ट खेडकर यासं राजश्री बाळाजी आवजी हिटनवीस यानंीं हवनंती महाराजासं 
केल्यावरून पाटहवलें . तेथें श्री मच्छंकरािायान्वय सद्र् रू अनंतदेव स्वामी व र्ार्ाभट्ट आहद के्षत्रस्थ यानंीं 
हनिगय करून शास्रामार्ें त मिा धमग यथोहित संमती लेहमन पाठहवली. िादं्रसेनी दालभ्यर्ोत्री प्रहसद्ध 
राहतील ते क्षहत्रयविग कलय र्ी आहेत. त्यावरून कोंकि प्रातंीं महालोंहाली कळहवलें  आहे. तीं पत्रें कोिीं 
न दाखहवता ं िेष ब द्दीनीं कमग करण्यािालहवण्यास बखेडा करतील ते देवाब्राह्मण्यािें द्रोही व राजदंडास 
अहधकारी होतील व ज्ञातीिे अपराधी समजोन यथा शास्र वदेोक्त कमग करावें. हमती शके १५९१ सौम्यनाम 
संवत्सरे, मार्गशीषग श  ॥ ११ स . हसतेन सबेन आलफ बर् त काय हलहहिें हे आहशवाद. 

 
याि ग्रामण्याबद्दल आिखी काहंी संशोधकािें उतारे उपलब्ध अहेत, ते खालीं नममद करून हें ित थग 

ग्रामण्य येथें प रें करंू. 
 
(१) “हतसरें ग्रामण्य रायर्डीं बाळाजी आवजी हिटिीस यािें प त्रािे म ंजी समयीं र  ेनाथ पतं 

अभात्यानें केलें . ेहटका हवस्च्छन्न करून आरंभ केला तेसमयीं हशवाजी महाराजानंीं ब्राह्मि हमळवमन शास्राथं 
करून पहंडतराव यािंीं पत्रें देनन ग्रामण्यािें हनराकरि केलें . शके १५९१ (इ. सन. १६६९)” प्रभु 
कुलणदणपका पृ. १५०. 

 
(२) “हतसरें ग्रामण्य हिटिीसािंें आवजी बल्लाळ यािे म ंजी समयीं र  ेनाथपतंीं केलें  तें 

हनराकिग र्िेश जोशी हदहक्षत शास्री टकले यानंीं केले शके १५९१” 
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–रा. राजवाडे म. इ. सा. खंड ६ लेखांक ४४४ पृ. ५२३. 
 
(३) “बाळाजी आवजीिे हिरंहजवािा व्रतबंध, शके १५९५ साधारि नाम संवत्सरे सन इहहदे 

सबनै अलफ. 
 
ब्राह्मि यानंीं ग्रामण्य ेंर्ाळ लवंहडलें . मंत्रान प्रहित म लािी पाहमन रजा हदली सबब श द्रास 

राज्याहभषेक करिें अहभमान धरून संमत काशीिे आिले. नंतर र्ार्ाभट आले. त्यास संमत न देता 
ब्राह्मि. तेव्हा ं हिटिीसासी तंटा केला. हा कल ष मनातं आिमन कारभारी अनकम ल जाले. मंत्रोपदेश 
करहवला. नेम पमवी ठरला होता सा ॥ िादं्रसेनीस न करिें. र्ार्ाभटजी हल ॥ त्यास आिावयास र्ोकवदभट 
खेडकर पाठहवले. हनळो सोनदेव यािी म ज मी काढली. प ढे र  ेनाथपतं िादंीहमन आले. त्यानंीं रदबदली 
करून वस्त्रें म ज मींिी हदली. शके १५९३ हवरोधकृत संवत्सर, इसने्न सबनै अलफ 

 
–रा.राजवडेकृत म. इ. साधनें, खंड ६ लेखांक ४५९. पृ. ५४६/४८. 
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ग्रामणय पाचंवें. 
 

कल्यािप्रांतीचें ग्रामणय (शके १५९३ इ. स.१६७१). 
 
हे ग्रामण्यहह श्रीहशवछत्रपतीच्या कारहकर्मदति झालें  परंत  या ग्रामण्यािी सहवस्तर हहककत 

उपलब्ध व्हावयािी आहे. रा. रामराव नारायि प्रधान म्हितात :– 
 
“(हें) ग्रामण्य कल्यािाप्रातंीं झालें . ते समयीं र  ेनाथ पंहडत यािंीं पत्रें. कोकिप्रातंीं येनन 

हनराकरि केलें . शके १५९३” प्रभुकुलणदणपका, पृ. १५३. 
 
–रा. राजवाडे मू इ. साधनें, खंड ६, लेखांक ४४४ येथें म्हितात:– 
 
या ग्रामणयांसंबंधानें आम्हांसएक पि उपलब्ध झालें  आहे तें येथें देतो :– 
 
“महाराज राजश्री हशवराज विाग्रामोिी व य्था शास्त्रोक्त स्वधमगपारयि रायमान्य राजश्री समस्त 

प्रभ  लोकासी प्रती पहंजत र  ेनाथ कृतानेक आहशवाद त म्हा ंलोकािें ेरी पंिमहायज्ञ व श्राविी इष्टप ताहदक 
सकल कमे यथोहित मार्े रावयािी. त मिे तफेनें व ब्राह्मिािे तफेनें खळखळ पडते. यास्तव कोिािे कमग 
मार्ें सारं् होत नाहीं याबद्दल रा. बाळाजी प्रभ  यािीं श्री यासी हवनंती करून श्री वारािसीस वदेममर्मत 
र्ोकवदभट खेडकर हे पाठवमन सद्र् रू अनंतदेवस्वामी व र्ार्ाभट भटवशंी याजकडोन सकल शास्रथग 
हनिगय मार्ें त मिा धमग िाले असा कायस्थप्रदीप म्हिवमन उत्तम गं्रथ आहिला. तो देशामध्ये सकल ब्राह्मि 
लोकाशी संमत असे म्हिवमन बाळाजी आवाजी अहदकरून येिेंप्रमािे सकल धमगकृत व्यवहार िालत आहे 
त्यावरून आपली कमें करीत जािे म्ह जे सवासंमते असे जो कोिी शास्राथग टाकम न अन्यथा पाखाडं करतील 
ते देवािे व ब्राह्मिािे व राज्यािे व जातीिे अपराधी असे दंड पावेल यास्तव सदहमग शास्त्रोक्ताप्रमािें वतगत 
जाव.े कळाव ेशके १५९४ प रधेवीनाम संवत्सरे, भाद्रपद श द्ध ६ रहववार स  ॥ सन सला सबनै आलाफ” 

 
चां. का. प्र. इ. साधनें यांत प्रणसद्ध झालेली बखर, ग्रामणयाची हणककत, प्रभुरत्नमाला, 

एर्थ्नाग्राणफकल नोर्टस इत्याणद पुस्तकांत या ग्रामणयाचा उल्लेख नाहीं. म. इ. साधनें खंड ६ यांत लेखांक 
४५९ मर्ध्यें रा. राजवाडे यानीं जी यादी णदली आहे, तींतही याचा उल्लेख नाहीं. 
 

 
छत्रपती हशवाजीच्या कारकीदीत ग्रामण्यािी स रवात शके १५८४ इ. स. १६६२ सालीं झाली. असा 

आमच्या जवळील एका बखरींत उल्लेख आहे. िौथ्या ग्रामण्याच्या शवेटीं र  ेनाथ पहंडतािें जें पत्र हदलें  आहे 
तें शके १५९१ (इ. स. १६६९)िें आहे. छत्रपती हशवाजीस राज्याहभषेक (इ.स. १६७४) शके १५६९ 
आनंदनाम संवत्सरे ज्येष्ठ श  ॥ १३ स झाला प्रस्त ताच्या पािंव्या ग्रामण्यिें साल रा. रा. ना. प्रधान, शके 
१५९३ (सन १६७१) हें देतात, व रा. राजवाडे याचं्या पहहल्या यादींत शके १५९७ (इ. ६. १६७५)हें साल 
हदले आहे. वर हदलेलें  पत्र शके १५९४ (इ. स. १६७२) िें आहे. या दोन्ही ग्रामण्याच्या सनािंा व 
हकीकतीिा हविार कहरता ंआम्हासं असें वाटतें कींल हें सवग ग्रामण्य एकि शके १५८४ पासमन शके १५९७ 
फयंत िालतलें  होतें. छत्रपतीस राज्याहभषेक केल्यानंतर र्ार्भटजींनें बाळाजीच्या म लाचं्या म ंजी लावल्या 
त्या शके १५९६ मध्येंि. यावरुनहह हीि र्ोष्ट हसद्ध होते. र  ेनाथपंत अमात्यािीं शके १५९१व शके १९५४ िीं 
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दोन्ही पत्रें हशवाजीया आजे्ञवरून हलहहलेलीं आहेत हें उेडि आहे. त्यावरून असें अन मत होतें कीं हशवाजी 
मधमनमधमन ब्राह्मिासं दाबातं ठेवीत होता व “खावदं समज्ञ जबरदस्त” याम ळेंि या ग्रामण्यातं ब्राह्मिाकंडमन 
अत्यािार ेडमन प्रभ  लोकासं हवशषे त्रास झाला नाहीं. 

−−−−−− 
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ग्रामणय सहावें. 
 

यमाजी णशवदेव यांचे ग्रामणय. शके १६६९ इ. स. १७४७ 
 
शाहू महाराज यांचे कारकीदीत यमाजी णशवदेव मुताणलक णनसबत प्रणतणनणध यांिीं ग्रामणय केलें . 

त्यांतील मजकुराचा तपशील :– 
 
छिपती शाहु महाराजांच्या कारकीदीच्या शेवर्टीं त्यांच्या प्रकृतीस स्वास्र्थ्य नवहतें. त्यावेळीं र्गोइवद 

खंडेराव णचर्टिीस व णशवाजी खंडेराव णचर्टिीस हे राजयाचा कारभार करीत असल्यंमुळें  सवव राजयसुिें 
त्यांच्याच हातीं होतीं 

 
जीवाजी खंडेराव हिटिीस व र्ोकवद खंडेराव िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  याजंवर महाराजािंा पमिग 

लोभ व त्यािंें हनष्ठेनें वार्िें म्हिमन याजंवर फार हवश्वास. त्यातं प्रहतहनहध ह ज र खासर्ी वरै्रे कारभार 
पाहत होते. त्याजंकडमन यामाजीपतं सवग कारभार िालहवत होते. तरंत  मोठे राज्यकारिािे वरै्र महाल 
स भे या कामातं पतं प्रमाधन यािंी व यमाजीपतं व जर्जीवन परशराम नफग  दादाबो प्रहतहनहध यािंी ि रस 
वार्मं लार्ली. त्यातं र्ोकवदराव व बाळाजीपतं नाना प्रधान पतं यािा अहत ऋिान बधं व नाना पेशव ेयािंें 
बोलिें व र्ोकवदराव यािे बेत सरकारातं िालत असत. महादोबा बाबा प रंदरे म ताहलक हनसबत पतंप्रधान 
हे ह जरीं हरकामातं हवश्वासें खावदंासीं वार्त असोन यमाजीपतंािे हरवक हरएक कामांत मोडते येनन 
परस्परें कोिािें करिें कोिािे मनातं येनं देत नसत. र्ोकवदराव यािंी व महादोबा बाबा यािंी ज र्ल 
एकदीली वार्मन ते यमाजीपतं याचं्या वार्ि कीिा कारभार आग्रही असे याजम ळें  तं िालमं  न देत. तेव्हा ं
यमाजीपतं अहतिेष करण्यास प्रवतृला. परंत  कारभारासंबधंी महाराजािे कृपेच्या योराम ळें  न िाले. तेव्हा ं
ग्रामण्यािा हविार ब्राह्मिावंर येनन काहंीं ब्राह्मिसम दाय जमा करावें परंत  तें न िालें . तेव्हा ंमाह ली वरै्रे 
हठकािीं कमास अटकाव करावा ही योजना केली. त्यांत यमाजीपतं जातीनें पहढक दोन शास्त्रें अध्ययन असे 
होते. तेव्हा ं प्रभ ज्ञातीवर दोष अनेक तऱ्हेिे हवद्याबलें  आिमन गं्रथ एक केला परंत  न िालें . माह ली येथें 
कमास बखेडा केला. 

 
याबद्दल बखरींत म्हर्टलें  आहे कीं : 

 
शाहम महाराज राज्याहधकारी जाहले. त्यािंें कारकीदीत येथास्स्थत िालत असता ं प्रहतहनधीिे 

कारभारी यमाजीपतं यािीं ग्रामण्य केलें . खोट्या नमतन कहवतेच्या फकीका गं्रथांत अनस्न्वत लानन 
कटकटी करंू लार्ले. तेव्हा ं शाह राजा यािें कै. श्रीमंत नानासाहेब यासं साताऱ्यास बोलावमन मनास 
आिावयास साहंर्तले. 

 
तेवहां बाळाजी बाजीरावांनी शाहू महाराजांस पि पाठणवलें  : 

 
श्रीमंत क्षहत्रयक लावतंस महारज राजश्री छत्रपहत स्वामीिे सेवसेीं, हवनंहत सेवक बाळाजी बाजीराव 

प्रधान कृतानेक हवज्ञापना सेवकािें वतगमान तारीख १९ साबान महाराजािे कृपावलोकें करून यथास्स्थत 
असे. हवनंहत प्रस्त त सातारे यासीं ब्राह्मिानंीं र्लबला केला आहे. त्यास काशींतील उभयतटांिे ब्राह्मि 
कलह करीत आहेत. त्यािें वतगमान महाराजानंीं मनास आिमन समाजावीस करून लावमन द्याव.े प्रभमिंें 
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स दामताप्रमािें िालत आलें  आहे. त्याप्रमािें िालवावें. त्यास अडथळा होनं नये. (स्वदस्तमर) पमवापार 
िालत आले ते िालवाव.े नवीन कज्या योग्य नाहीं. ब्राह्मिािा हनर्गमही स्पष्ट आज्ञा करून करिारा 
महाराज समथग आहेत सेवेसीं श्र त होय हे हवज्ञापना. 

 
नानासाहेब पेशवयांचे याप्रमािें पि येतांच रघुनाथ पंणडत व शाहु महाराजा यांनीं यमाजीपंताची 

समजूत घालणयाचा पुष्ट्कळ प्रयत्न केला. परंतु “यमाजीपंती” नांवाचा णवश्वाणमिी मजकुराचा एक गं्रथ 
करन र्गार्गाभट्टावर चढाई करणयाच्या कोत्या आढ्यतेनें फुरू्गन रे्गलेल्या यमाजीपंतावर त्याचा कांहींएक 
पणरिाम झाला नाहीं. 

 
महाराजानंीं के्षत्रास पत्र हदलें . तें वर आपले हातच्या अक्षराचं्या ूळी हलहमन हदलें . व पहंडतराव 

र  ेनाथ पहंडत यािें पत्र हदलें . आहि पमवीपासमन वेदोक्त कमे िालत होतीं त्याप्रमिें िालहवलीं तीं पत्रें. 
 
(१)  वदेशास्रसंपन्न समस्त ब्राह्मि के्षत्र खंडे व के्षत्र महानली उभय कृिातीर यासंीं आज्ञा केली 

लशी जे, प्रभ  हे प रातन प्रातंीिे आहि त म्हीहह याि प्रातंीिे प्रभम यािंीं हक्याकमांतरें व श भकमें व उत्तरकाये, 
जें प रातन िालत आलें  ते त म्हीं जािति आहा ंज्याप्रमािें पमवीपासमन िालवीत आला ंआहा.ं त्यास प्रस्त त 
याच्या हक्याकमांतरािा प्रसंर् पडला आहे. त्यास प रातन हवजापमरिे वक्तीं व कैलासवासी हशवाजीमहाराज 
यािें वळेेस, व कैलासवासी संभाजी महाराजािें वळेेस व कैलासवासी राजाराम महाराज साहेब मातोश्री 
तारान साहेब यािें वळेेस व हल्लीिे कारकीदींत िाल िालत आली त्याप्रमािें उत्तरकायें व सवग कमें 
िालवीत जािें ज नें न मोडिें. नवें न करिें. प रातन िालीप्रमािे िालहविें [ख द्द महाराजािे दस्तमर :–] 
प रातन िालवीत आला ंत्याप्रमािें िालविें. नवे न करिें. ज नें न मोडिें. हलहहल्याप्रमािें वतगिें बह तकाय 
हलहहिें हे हवनंहत. हम. ॥ कार्मतक श . १५, शके १६७२. 

 
तसेंच महाराजांच्या आजे्ञवरन रघुनाथ पंणडतानींणह एक आज्ञापि काणढलें  :– 
 
(२)  वदेशास्रसंपन्न राजमान्य राजश्री उभयके्षत्र माह लीं व परश राम, स्वामी र्ोसावी यासंी, प्रहत 

र  ेनाथ भट पहंडतराव नमस्कार हवनंती उपहर, प्रभमचं्या हक्येिा र् ंता पडला याम ळें  महाराज राजश्री 
स्वामींनीं आज्ञा केली जे, पमवगव् कैलासवासी हशवाजी महाराज यािें कारकीदीपासमन हक्या िालत असेल 
त्याप्रमािें िालवावें म्हिोन महाराजानंीं आज्ञा केली त्याजवरून हें पत्र त म्हासं पाठहवलें  आहे. तरी 
स दामतप्रमािें मनास आिेन हक्या िालती करिें. बह त काय हलहहिें हे हवनंहत. 

 
याप्रमािें शाह  महाराजंनीं जरी व्यवस्था केली तरी त्याच्या काहंीएक उपयोर् झाला नाहीं. 

प्रहतहनहध व हिटिीस याचं्यातं वैमनस्य पाडावें हा जो यमाजीपतंािा उदे्दश तो या ग्रामण्याच्या योर्ानें उत्तम 
तडीस रे्ला. राज्यकाभारातं दोन तट झाले. हिटिीसाचं्या पक्षािा पमिग पाडाव करण्यासाठीं यमाजीपतंानें 
कंबर बाधंली. इतक्यातं बाब राव खंडेराव हिटिीस यानंीं प्रयार्के्षत्रीं जानन तेथें अहतरुद्र होम करहवला. 
मर् काय हविारता?ं आर्ींत तेलि पडलें . ग्रामण्यािें स्वरूप उग्रतम झालें  व ब्राह्मिानंीं जारीनें बखेडा स रंू 
केला. 

 
तेव्हा ं नारायि दीहक्षत यानंीं काहंीं ब्राह्मितेथील हित्पावन हमळमवमन. यमाजी पतंािें हलहहिें 

रे्ल्यावरून बखेडा करिें माहंडला. 



 

अनुक्रमणिका 

नंतर आज्ञा महाराजानंीं स्पष्ट केली कीं, लबाड कारभार आहे. परत जावें. परत लावमन हदल्हें. 
काहंीं िालत नाहीं. कमें वरै्रे पमवगवत यथास्स्थत िाललीं. ययमाजी पतंांिें िाललें  नाहीं, तेव्हा ंअहतरोष 
हद गेिेष वाढला. प ढें काहंीं हदवशीं महाराजासं व्यथा झाली. फार हैराि त्यातं सौभाग्यवती रािीसाहेब 
दादोबा प्रहतहनहध व आपि होनन वाड्ातं बदंोबस्त करून पेशव ेव हिटिीस यानंी वाड्ातं जानं नये असें 
केलें . आपल्या िौक्या बसहवल्या. याहंीं आपल्या िौक्या बसवमन बळेंि जावें असें होत आले. तो महाराजािंा 
काळ जाला. महाराजानंी बंदोबस्त करावा. दत्तक यायावा प्रहतहनहधिें पारपत्य करावें. फारि यानें बखेडा 
केला. उद्दाम झाले. त्यानंतर काळ जाला; तेि हदवशी दादोबा प्रहतहनहधस धरले व यमाजीपतं पळाले. ते 
क िबीिीिें ल र्डें नेसमन किर्ींत लपलें  तेथें हठकाि लावमन तसेि बाधंमन आहिले. उभयतास बेड्ा ेालमन 
कैद केलें . आहि बदंोबस्त केला. लसी ग्रामण्यािी समाप्तनी झाली. प ढें काहंीं हदवसानंीं सोडल्यावर 
यमाजीपतंानंी स्वदस्तमरिें र्ोकवदराव यास हनखालसतेनें पत्र हलहहलें , तें यमाजीपतंािें पत्र – राजाहश्रया 
हवराहजत राजमान्य राजश्री र्ोकवदराव, र्ोसावी याशंीं, स्नेहपमवगक यमाजी शीवदेव हवनंती येदील क शल 
जािोन स्वकीय लेखन केलें  पाहहजें. हवशषे कालीं छ २५ सावानी श्रीमंत, राजश्री प्रहतहनहध यािें व श्रीमंत 
मात श्रींिें दशगन ेेनन वाड्ातंयेनन राहहले. आम्हीही समार्में होतों. आम्हास आपले वाड्ातं राहिें 
म्हिोन आज्ञा केली त्याजवरून वाड्ातं येनन राहहलों. आपल्यास वतगमान कळावें म्हिोन हलहहलें  आहे. 
त म्ही पत्र पाठहवले तें पावोन परम समाधान झालें . तें पत्रीं हलहहता ं येत नाही. भेट व्हावी हा हेतम हित्तातं 
उत्पन्न होनन आपल्या मनातं………… पत्रीं हलहहला पाहहजे. साराशं र्ोष्टीनें…………बंधमत हवपयास येता तोि 
प्रकार ेडोन आला नाहीं. तरी त मच्या आमच्या स्नेहातं प्रीहतअंतर पडावें असें नव्हतें. झाल्या र्ोष्टी त्या 
कालान रुप ेडोन आल्या. त्यािें स्मरिही करंू नये. प ढें पमवगवत प्रमािें प्रतीिी वृहद्ध करिें हवहीत 
आहे………… लोभ असोंदीजे हे हवनहत” 

 
वरील हणरकतीखेरीज करन या ग्रामणयांसंबंधी आमच्या जवळच्या कार्गदपिांत खाली 

णदल्याप्रमािें आिखी माणहती सांपडते:– 
 

बखर १ ली : 
 
“यमाजीपतंानंीं ग्रामण्य उभे केलें . ते समयीं कितामि भट टकले यासं स ंदरबा पोतहनसीकडील 

कारकम न यािीं आिमन हदल्हें. कितामिवावा काशीस जानन िार हजार ब्राह्मि कासी वरै्रे जमा करून 
हववाद केला. यमाजीपतंािे म्हििे एक र्ोत्रत्रय कमाहधकारी नीट आहे. बाप जी खंडेराव यािें म्हििें र्ोते्र 
लानन द्यावी. त्याम ळें  हनिगय न जाला. नानासाहेब पेशव ेयािी समारोप करून ग्रामण्य मोडले” 

 
बखर २ री : 

 
“प्रहतहनधीकडमन यमाजी हशमदेव वरै्रे लहानथोर कारभार यािें आईसाहेबानंी आपल्यास हमळोन 

अहधकारी करून आईसाहेब र्ोकवदरायास आनकम ळ नाहीं, हे बरे आहे. आईसाहेबास र्ोकवदराव अनक ळ 
नाहीत हे िारं्ले आहे. सबब व प वी शमद्रास अहधकार नसता वदेकमाहधकारी राजास केले. आता ंपाहठराखे 
महाराज नाहींत आहि ब्राह्मि धमास बाळाजीपतं नाना वाकडे जािार नाहींत जािमन दाहावीस हजार 
ब्राह्मि र्ोळा करून ग्रामण्य सजले. त्याम ळें  र्ोकवदरायानींही ब्राह्मि काहंी मेळहवले. सभा झाल्या त्यातं 
त्रयकमाहधकारी िादं्रसेनीय दाल्भ्य ित ष्ट्ट्य नामाहधकारी हिटनीस खरे ठरले” 
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एका पिांतील मजकूर : 
 
पमवी श्रीमंत छत्रपती महाराज शाह राज यािें कारहकदीत पतं प्रहतहनधी यािें कारभारी येमाजी 

हसवदेव यािी हत्रकमािा अहधकार नाहीं म्हिोन कलह वाढहवला त्याजहवशीं माहाराज याहीं हसष्टािंी सभा 
करननं गं्रथांतारी शोध पाहमन च्यादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  हत्रकमािे अहधकारी हे खरे ठरहवल्यानंतर येमाजी 
हसवदेव यािी आगं्रह सोहडला. 

 
म. इ. साधनें, खंड ६, लेखांक ४४४ : 

 
“ग्रामण्य यमाजी हशवदेव यानंी केले. ते समयीं काशीहमन ब्राह्मि व कितामि र् रुजींनी हनराकरि 

केलें” 
 

म. इ.. साधनें, खंड ६, लेखांक ४५९: 
 
“यमाजीपतं १६७१ ज्येष्ठ श क्ल नाम सन खम सैन मया अलफ, यानंीं िेष उत्पन्न केला, 

आईसाहेबास हमळोन, र्ोकवदराव हिटिीस व पेशव ेयास कारभार करंु न देिें हविार, सबब पेशव ेयाजला 
कैद करून कासाईिे हकल्ल्यावर ठेहवले. वषगभर होते” 

 
या ग्रामणयासंबंधानें आिखी जीं पिें आम्हांस उपलब्ध झालीं आहेंत तीं येिेंप्रमािे :– 

 
पि १ लें  

श्री. 
 
श्री मन्माहाराज छत्रपती स्वामीिे शवेेसी. हवनंती शवेक बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक 

हवज्ञापना येथील वतगमान ताा छ १रबीलावल पयंत स्वामीिे कृपावलकने करून सेवकािे वतगमान 
यथास्स्थत असो हव ॥ . प्रभ  िादं्रसेनीय कायस्थ यािें ज्ञाती हवषयी राजश्री येमाजीपतं आण्िा यािंीं ग्रामण्य 
केले त्यास पमवीप्रमािें ज्ञाहतधमग िालत आल्याप्रमािें िालतात त्यास नवीन खटले वाढले त्यास िालत 
आल्याप्रमािें िालहविार स्वामी समथग आहेत. शवेसेी श्र त होय हे हवज्ञापना. 

 
पि २ रें 

श्री. 
 

“वदेशास्र संपन्न राजमान्य राजश्री उभय के्षि माहुली व परशराम स्वामी र्गोसावी यांसी. 
 
प्रहत र  ेनाथभट पहंडतराव नमस्कार हवनंती उपरी प्रभ  जातीकडे कमें िालावी न िालावी याबद्दल 

कासी के्षत्रस्थ वरै्रे ब्राह्मि या उभयतािें भोलण्यावरून र् ंता पडला होता; परंत  बह त शास्रसंमती 
गं्रथावरून हनरमत्सर शास्री पहंडतािे हविार करु पाहता जे धमग िालत आले आहेत त्याप्रमािे प ढें िालावे. 
प्रभ िें अनाहद पहाता ं के्षहत्रयातं तर प्रभ ज्ञाती आहे. केवळ नवी म्हिावी वादहववाद करावा हें योग्य नाहीं. 
म्हिोन क्षहत्रय क ळावतंस राजश्री स्वामीनी उभयतािे ब्राह्मिासं स्पष्ट सारं्मन समस्त ब्राह्मि के्षत्राहद यासं 
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पते्र हलहहण्यािी आज्ञा जाहाली त्याजवरून हे पत्र त म्हास हलहमन पाठहवले आहे. तरी पमवीप्रमािें 
प्रभ ज्ञातीकडे कमे व्रतबंधाहद, र्भादान व हक्याहद सवग परंपरार्त िालत आली आहेत त्याप्रमािे हनरवधे 
स्वामीिे आजे्ञप्रमािे िालवीत जावी. प न्हा बोभाट न पडे ते करिें हम ॥ कार्मतक व ॥ १५ शाहलवाहन शके 
१६७१ बह त काय हलहहिें हे हवनंती. 

 
जतस्र्टस रानडेकृत म. स. उत्कषव पृ. १५५-१५६. 

 
“शाहमराजाच्या कारकीदीत बाळाजी बाजीराव पेशवे असतानंा, ब्राह्मि व प्रभ  याचं्यामध्यें फार 

हदवसापंासमन िाललेला तंटा हमटहवण्यािें काम सरकारकडे आलें  हा तंटा पमवीपासमन म्हिजे हशवाजीच्या 
वळेेपासमन िाललेला होता असें हदसतें व त्या वळेेस तंटा हमटवमन जो समेट केला होता, त्याप्रमािें संभाजी, 
राजाराम याचं्या संबधं कारहकदीत व शाहम राजाच्या अध्या कारकीदीभर व्यवस्था िालली होती. पि 
शाहमच्या कारकीदीच्या द सऱ्या हप्त्यास प्रारंभ झाला, तोंि या कलहाग्नीनें प नप पेट ेेतला. त्यावळेेस 
हशवाजीप्रमािें शाहमिीहह प्रभमलोकावंर बहाल मजी असे. प्रभमलोकािंा जो इहतहास आहे, त्यातं त्या वळेच्या 
ब्राह्मिावंर असा एक आरोप आहिला आहे की प्रभमज्ञातीिी नालस्ती करुन त्याला दजा कमी करण्याच्या 
हेतमनें प्रािीन पौराहिक व सह्ाद्रीखंडासारख्या इतर गं्रथातं काही नवीन श्लोक ब्राह्मिानंी म द्दाम [ही र्ोष्ट काहंी 
हनव्वळ कल्पना नाहीं ककवा “सारं्ण्यातं येते” पैकी दंतकथा नाहीं. अर्दी अलीकडे अलीकडे पेशव्याचं्या नोकरशाहीिा अंत होण्याच्या स मारास 
ख द्द सारं्लीस कितामिराव पटवधगनाच्या आश्रयाखाली खोडसाळ मजकम र  ेसडलेले गं्रथ तयार करण्यािी एक हर्रिि काढण्यातं आलेली होती. 
या हर्रिींत तयार झालेले मालािे नम ने आता बरेि उपलब्ध झाले आहेत. हशवाय प्रहसद्ध गं्रथािंा नायनाट (confiscate) करण्याबद्दल 
पाश्चात्यानंाि काहंी हंसायला नको. गँ्रट डफिी जबानी पहा: “They (Chitpawuns) carefully suppress or destroy all copies of the Syadree 
kind, where their origin is mentioned, and a respectable Bramin of waee was, a few years ago, disgraced by Baji Rao for having 
a copy of it,” (Vol. I p. 8-9, Cambray Ed:)]  ेसडमन हदले आहेत. बाळाजी बाजीराव पेशव ेयािेंकडे हा कज्जा 
आला, तेव्हा पेशव्यानंीं शाहम राजाकडे एक खहलता पाठहवला. आहि प्रािीन वहहवाट सोडम ं  नये, ब्राह्मिानंी 
उपस्स्थत केलेले नवीन कज्जे तात्काळ मोडमन टाकावते, व या बाबतींत ब्राह्मि लोकानंा कायमिें व स्पष्ट 
असें एकसहा ह कम म सोडावेत, अशी त्या खाहलत्यातं हशफारस केली. तेव्हा ंलार्लीि शाह नें कृष्ट्िानदीच्या 
तीरावरील खंदे व माह ली येथील समस्त ब्राह्मिवृदंास असे ह कम म सोहडले की हवजापमर येथील बादशाही 
अमदानींत, तसेंि हशवाजी, संभाजी, राजाराम व ताराबाई याचं्या कारकीदीत त्यािप्रमािें िालम  (शाहमच्या) 
राजाच्या पमवगभार्ातं, ज्याप्रमािें औध्वगदेहहक व इतर धमगकृत्यें ब्राह्मि करीत आले तशींि त्यानंी प ढेंही 
करावीत. कोितीही नवीन र्ोष्ट न कहरता ं पमवापार वहहवाट तशीि िालमं  ठेवावी.तींत बदल करंू नये. 
महाराजसरकारिें हें आज्ञापत्र ब्राह्मिासं आलें  त्याि वेळेस पहंडतराव र  ेनाथ यानंी सदरहम ब्राह्मिास एक 
हवनंती पत्र पाठहवलें , त्यातं शाहममहाराजािंी आज्ञा काय आहे हें थोडक्यातं हलहमन प्रािीन वहहवाट बंद 
झाली आहे ती प नप स रू करावी अशी त्यानंा हवज्ञास्प्त केली होती. येिेंप्रमािें ह कम म स टले होते, तरी या 
दोन ज्ञातींमध्ये िाललेल्या भाडंिािी खरोखर इहतश्री काही झाली नाही. कारि कीं, प्रहतहनधी 
जर्जीवनराव पडंीत व त्यािें र् मासते यमाजी, हे दोेे र्ृहस्थ सातारा येथें शाहमतफे सवग कामािंी व्यवस्था 
पहात होते. ते शाहम राजे यािंा अंतपकाळ जवळ येनन ठेपला होता म्हिमन आज्ञापत्रातं हलहहलेली व्यवस्था 
मान्य करीनात. प ढें शाहमराजे वारले तेव्हा ं बाळाजी बाजीरावानें प्रहतहनधी व त्यािें र् मासते यमाजी या 
दोेानंाही अटकें त ठेवलें . व प्रभमजातींतील ेराण्यामध्यें धमगकृत्यासंबधंी प वापार जी वहहवाट होती तीि 
िालम  ठेवण्याबद्दल ह कम म सोहडले” 

 
र्टीप – खाली हदलेल्या एका अस्सल आज्ञापत्रावरून असें हसद्ध होतें कीं शाह महाराजाचं्या 

कारकीदीत राज्याहभषेक शक २९ म्ह॰ शा॰ शक १६२५ इ॰ न॰ १७०३ मध्ये वरील मोठ्या ग्रामण्याहशवाय 
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आिखी एक बखेडा झाला होता आहि त्यािें या आज्ञापत्रानें हनराकरि केलें . या बखेड्ािें हवशषे 
कार्दपत्र अझमन उपलब्ध व्हावयािे आहेत. 

 
स्वस्स्त श्री राज्याहभषेक शक २९ सवगहजतनाम संवत्सरे कार्मतक बह ल ित दगशी क्षहत्रय क लावंतस 

श्रीराजा शाहम छत्रपती स्वामी यानंी समस्त प्रभ  क्षहत्रश्री यासं आज्ञा केली लसीजे. पमवी परश राम रामिदं्र व 
रामिदं्र महादेव माडंवर्डकर कायस्थ ज्ञाहत हे उभयता ंश्रीके्षत्रस्य येनन समस्त के्षत्रस्य ब्राह्मिािंी सभा 
र्ंधाक्षतेिी करून आपले ज्ञातींत कमगलोप जाहला आहे तो कमाहधकार िालत असावा या हेतमनीं सवग 
ब्राह्मिासं हवनंहत केली. नंतर सवग ब्राह्मिानंी अनेक प्रकारिे गं्रथ पाहमन यािें परंपरेिी क ळािी व्यवस्थेवरून 
र्ार्ाभट्टकृत पद्धती अन्वयें ममळ पाहता ं िादं्रसेनी क्षहत्रय याजंपासमन यािंी संर्त लार्ली, तेव्हा ं क्षहत्रय 
धमास अहग आहेत असें हशष्ट संमतें ठरून कळहवल्यावरून त मिे ठायीं क्षहत्रयत्व संभवतें. त म्ही उभयता ं
माडंवर्डिे राहिार. त म्हासं आिारास हनिगयय क्त साहंर्तल्यावरून त म्हासं ब्राह्मि भोजन करावें अशी 
इच्छा होनन हवनंहत केल्यावरून समस्त ब्राह्मिानंी हविार केला कीं त मिे ठायीं क्षहत्रयत्व नव्हे म्हिमन 
आरोप आला, यास्तव कमे बदं केलीं. त्यािी व्यवस्था सवग समजमन ेेतली. कमग लोपास्तवकमग िालहविें 
हवषयी सवाठायीं राजाज्ञा असावी म्हिमन ब्राह्मिानंी हविार करून ह जमर समजाहवलें . त्यावरून ब्राह्मिांिी 
नावंनीसीवार संमतय क्त पत्र जहालें  तें स्वामीस हनवेदन केलें . तें पत्र पाह न येथेंही हशष्ट आहेत त्यासं 
हमळवमन गं्रथाधारें हशष्टम खें क्षहत्रय मार्ािा हनश्चय सवगम खें लकम न ेेनन पत्रें देण्याहवषयीं आहे, तरी त म्ही 
माडंवर्डकरी उभयता ंक्षहत्रयान्वय याजंकडे कमग क्षहत्रयािंें िालत आहे त्याप्रमािें यथाशास्र िालत आहे 
त्याप्रमािें िालवीत जािें आहि त म्ही यासंी अन्नव्यवहार िालत आल्याप्रमािें िालवीत जािें जाहिजे. िंद्र 
२१ माहे सफर स मसाम मयाव आलफ बह त काय हलहहिें. मोतगब” 

 
प्रभुरत्नमाला पणरणशष्टांक ५. 

−−−−−− 
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ग्रामणय सातवें. 
 

सदाणशव णचमिाजी ऊफव  भाऊसाहेब यांचें ग्रामणय. 
(शके १६८१ इ. स. १७५९). 

 
ग्रामणयांचा इणतहासाच्या बाबतींत वाचकांनी एक र्गोष्ट नीर्ट लक्षांत ठेवली पाणहजे कीं उपलब्ध 

कार्गदपिांवरुन जीं जीं सालें  प्रत्येक ग्रामणयाला णदलेलीं आहेत. त्याच णववणक्षत सालीं तें ग्रामणय झालें  
असें कांही णनणित म्हितां येिार नाहीं; म्हिजे णकत्येकांत ग्रामणयाच्या सुरवातीचें साल णदलेलें  आढळतें, 
तर णकत्येकांत त्यांच्या णनराकरिाचें साल नमूद केलेलें  आढळतें. त्याचप्रमािें एकाच्या णनराकरिाचा 
काळ आणि दुसऱ्याच्या पुनरुज्जीवनाचा काळ यांच्या दरम्यान हें ग्रामणयाचें बंड अर्गदीं थंड पडलें  असेल, 
असेंणह मानणयास जार्गा नाहीं. कायस्थ प्रभू ज्ञाणतणवषयीं मत्सरांनीं पछाडलेल्या ब्राह्मिांची घुसफुस ही 
ककध रु्गप्त तरी ककध उघड रीतीनें सतत चालंूच असे. एखाद्या जबरदस्ताचें आज्ञापि णनघालें  कीं या 
मत्सरी णदवाणभतांनीं आपल्या ढोलींत तोंड खुपसून लपावें; परंतु एखादा प्रभुदे्वष्टा भाऊसाहेब म्होरक्या पुढें 
आला कीं या णदवाणभतांनीं भरभर त्याच्या णनशािाखालीं जमा वहावें. कल्यािकर णलणखते यांज कडून 
आलेल्या ग्रामणयाच्या हणककतीच्या कार्गदपिांतील खालीं णदलेलीं दोन अस्सल पिें पाणहलीं म्हिजे या 
णवचारसरिीस पुष्ट्कळ पाठबळ णमळतें. त्यांतल्या त्यांत णवशेष आियाची र्गोष्ट हीच कीं ६ वया ग्रमणयाच्या 
वेळीं जो नानासाहेब पेशवा प्रभूंच्या ग्रामणयाचा बंदोबस्त करणयाकणरतां शाहूमहाराजांच्या आज्ञापिाची 
याचना करतो, तोच नानासाहेब (खालील उतारा नं॰ ६ पहा) शाहूच्या णनधनानंतर स्वतःच ग्रामणयाच्या 
आर्गींत तेल ओतणयास पुढाकार घेतो. यावरुन पुणयाचे राजे या ग्रामणय बंडाचे खास आश्रयदाते होते, हें 
णसद्धच होते आहे; णशवाय राजाश्रयाणशवाय नुसत्या कोरड्या ब्राह्मणयाच्या जोरावर कोिालाणह इतका 
बंडावा करतां येिें केवहाणह शक्यच णदसत नाहीं. 

 
(१) “राजश्री दाजी कत्रबक र्ोसावी यासंीं. स रुसन इसने हतसेन मया व अलफ सकारातं न परभ  

ज्ञातीच्या ठराव करून पत्रें सादर केली असता ं त म्ही भोरास िपंा शष्टीिे उत्साहातं ब्राह्मि भोजन व 
होमपत्राखेरीज जास्ती कमे केली सबब त म्हापंासमन र् न्हेर्ारीिे लवजी ब्रम्हदंड स  ॥ सरकारातं यायावयािा 
करार केला तो ॥ देिे तो राेो हवश्वनाथ र्ोडबोले याजकडे र्ाडदी हद ॥ सैद अबदल्ला वरै्रे यास आकार 
पैकीं रु. २५ पिंवीस हजार देवीले असते तरी पावतें करून पावलीयािे कबज ेेिे. जाहिजे छ. २१ 
मोहरम. बार” 

 
(२ ) राजश्री मरैाळ कत्रबक र्ोसावी यासंी स  ॥ इसने हतसैन मया व अलफ सरकारातंमन 

परभ जातीिा ठराव करून पत्रें सादर केली असता ंत म्ही भोरास िपंा शष्टीिे उत्साहातं ब्राह्मि भोजन व 
िरुहोमपत्राखेरीज जाजती कमें केलीं. सबब त म्हापासमन र् न्हेर्ारीिा लवज ब्रह्मदंड स  ॥ सरकारातं करार 
केला व ेव ॥ देिें तो राेो हवश्वनाथ र्ोडबोले याजकडे र्ाडदी हदमत सैद अबदल्ला वरै्रे यास आकार रु, 
२,००० (दोन हजार) देहवले असते तरी पावते करून पावली यािे कबजा ेेिें. जािीजे छ. २१ मोहरम. 
बार” 

 
इ. स. १७५१ सालच्या एका पिावरुनही हीच हणककत खरी ठरते. तें पि असें :– 
 
(३)  १५ मे १७५१. 
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पौ. श्रावि श . १० सोमवार शके १६७३ प्रजापहत नाम. 
 
तीथगरूप दादा वहडलािें शवेेसी— 
 
अपत्यें बाळकृष्ट्ि हदहक्षत पाटिकर यािें हशरसाष्टारं् नमस्कार हवनंती उपहर येथील के्षम; ज्येष्ठ वहद 

२ देशािा जािोन वहडलाचं्या आहशवादें मस्त स खरूप असो हवशषे…………………… 
 
……………………कृष्ट्िराव धन धारी यािे प तिीस २५ हा लवज आहिक पाहहजे. व परभमकडे ब्राह्मि 

होते त्यािीं प्रायहश्चत्तें केलीं त्यािे रुपये जमा होते ते सवांस हदल्हे…………” 
 

म. इ. साधनें, खंड ३ रा, पिक ३८४ पृ. ३५८|५९ 
 
इ. स. १७५२ च्या एका पिांत उल्लेख सांपडला तो :– 
 
(४)  “……………………परभमनंीं प्रायहश्चत्तें ेेतलीं त्यािे रुपये राजश्री बाबा आले म्हिजे देनन 

कबजे पाठहवतों……………………” 
 

म. णव. साधनें, खंड ३, लेखांक ४१७, पृ. ३८३ 
 
रा. णव. का. राजवाडे यांच्या यादींत म्हर्टलें  आहे तें असे :– 
 
(५)  ग्रामण्य सदोबा भान साहेबीं उल्लेख केला. तें नानासाहेब पेशव यानंी मना केलें  भानसाहेब 

पानपतातं र्त झालें . 
 

म. इ. साधनें खंड ६, ले. ४१४. 
 
प्रस्त त ग्रामण्यातं प ढारपिािा मात्र सदाहशवराव भानंनीं आपल्याकडे ेेतला होता. या ग्रामण्यािी 

हहककत उपलब्ध नाहीं. परंत  इतकें  मात्र खास कीं या ग्रामण्याच्या योर्ानें प्रभ ज्ञातीिा छळ बराि झालेला 
होता. नाहीं तर सवग कायस्थ प्रभमसरदारमंडळाला याि वळेीं एकदम प ण्याच्या हित्पावन बजबजप रीला 
रामराम ठोकम न बडोदें, ग्वालेर, नार्पमर, इंदमर, धार, देवास वरै्रे संस्थानातं प्रयाि करण्यािें आिखीं 
एखादें कारि असेलसें वाटत नाहीं. हकत्येक प्रभ मंडळी प ण्यातं राहहली खरी, परंत  त्यानंीं उदासीन वृहत्त 
पत्करून राजकारिातंमन आपलें  अंर् काढमन ेेतलें . यावळेीं प ण्यात हित्पावन नोकरशाहीच्या वैभवािा 
अर्दीं कळस झाला होता आहि या कळसावर आिखी मखमलाशी करायला करवीरकरािंी औट ेटकेिी 
पेशवाई भरं्िारे सदाशहवराव भानसाहेब हे आपल्या एका हातातं क्षात्रवृत्तीच्या ेमेंडीिी तरवार आहि 
द सऱ्या हातातं भाडोत्री ब्राह्मण्याच्या अहभमानािी ग्रामण्यािी िमड ेेनन प ढें सरसावलेले. सदाहशवराव 
भानंच्या उद्दाम स्वभावाम ळें  प्रभ  मंडळी सहसा त्याच्या कोित्याही भानर्डींत पडत नसत. प्रभ  समाजाबद्दल 
ज्वलज्जहाल िेषामं ळें  आहि ग्रामण्यानें त्यािंीं मनें बेस मार द खाहवल्याम ळें  प्रभ  सरदारापंैकीं एकही सरदार 
भानबरोबर पानपतास रे्ला नाहीं सखाराम हरीस बरोबर द्या म्हिजे पानपतािी मोहीम फते्त करून येतों 
असें भानंिें नानासाहेबाजवळ आग्रहािें मार्िें होतें. परंत  दादासाहेबानंी तें साफ नाकारलें  व स्वतप 
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सखाराम हरीिीहह त्यास संमहत नव्हती. तेंव्हा ं भानिी काहंींतरी समजमत पटावी म्हिमन नानासाहेबानें 
हवश्वासराव यास बरोबर हदलें . पानपतच्या स्वारीवर हनेतानंा सदाहशवराव भानंनीं सखाराम हरीदास दम 
भरून साहंर्तलें  कीं, “ठीक आहे, कहद स्थानातंमन परत आल्यावर पाहमन ेेईन. साऱ्या कायस्थ्यािंीं डोिकीं 
मेखसमंखालीं फोडमन टाकीन. याद राखमन ठेवा” यावर सखाराम हरीनें एवढेंि उत्तर हदलें  “कहद स्थानातंमन 
श्रींमंतानंीं आधीं स खरुप परत यावें; मर् आमिीं डोिकीं आहि आपलें  मेखसमं आहेि” यावरून असे वाटतें 
कीं भानसाहेब पानपतास जानन काय धार मार्िार होतें यािी या अन भवी म त्सद्यानें िारं्लीि अटकळ 
केली होती. ग्रामण्यािे म्होरके भानसाहेब कहद स्थानाच्या दौऱ्यावर रे्ल्याम ळें  ग्रामण्याच्या िळवळ्याचं्या 
नाड्ा आखंडल्या आहि तें जवळजवळ थंडावलें . 

 
या ग्रामण्याच्या संबंधाने हवशषे महत्त्वािी र्ोष्ट म्हिजे ही कीं प्रत्यक्ष नानासाहेब पेशव्याच्या या 

ग्रामण्यास पाकठबा हमळतो. यमाजी हशवदेवाच्या ग्रामण्याच्या वळेीं याि नानासाहेबानें शाहममहाराजानंा 
प्रभमचं्या तफें  पत्र हलहहलें  होतें व तडजोडीनें काम होईना तेव्हा त्यानें ग्रामण्यािे प ढारी जर्जीवनराव 
प्रहतहनहध व त्याच्या वदेशास्रसंपन्न म तालीक यमाजी हशवदेव या दोेानंाहंी कैदेंत टाकम न ग्रामण्य मोडलें . 
तोि नानासाहेब पेशवा यावेळीं ग्रामण्यास रूकार देतो, ही आश्चयािी र्ोष्ट नव्हे काय? परंत  आश्चयग कसलें? 
छत्रपतींिें राज्य ेशातं उतरण्यासाठीं जे नानातऱ्हेिे डावपेंि या पाशव्यानें लढहवलें  त्यापैकींि हा एक डाव 
होता. स रवातीलाि ग्रामण्यािा प रस्कार करून प्रभमचं्या हवरूद्ध तो जातां, तर त्यास पेळवाईंिीं वस्त्रें 
हमळाली नसती. रेोजी भोसले, बाब जी नाईक बारामतीकर इत्याहदकावंर मात करून पेशवाईबरोबर 
नकळत मराठेशही ेशातं उतरहवण्यास नानासाहेबाला हिटिीसाचं्याि ख षमजािी जरूर होती आहि 
हिटिीस पडले कायस्थ प्रभ . तेव्हा ंनानासाहेबानें ग्रामण्याच्या भानर्डीतमन त्यावळेीं अंर् का ंकाढलें  होतें 
यािा उलर्डा सहज होतो. 

 
या आमच्या णवधानाच्या पुष्टीकणरतां वर जीं एक दोन पिें णदलीं आहेत त्यावरन कादणचत कोिाचें 

समाधान वहावयाचें नाहीं. म्हिून खुद्द नानासाहेब पेशवयांचें एक पि उपलब्ध झालें  आहें तें येथें देतो :– 
 

(६) [५००] श्री. १४ ज लै १७५९. 
 
पौ. ॥ आषाढ वद्य १४ शनवार शके १६८१ प्रमाधीनाम संवत्सरें. 
 
वदेशास्रसंपन्न राजश्री वास देव दीहक्षत स्वामीिे शवेसेी :– 
 
हवद्याथी बाळाजी बाजीराव प्रधान नमस्कार हवनंती उपहर येथील क शल जािोन स्वकीय क शल 

हलहहत असलें  पाहहजे. हवशषे, पमवी परभ  यािीं आपिासं र्ोत्रें लावावी याहवशीं पत्रें काशीस पाठहवली होती. 
त्यासं तीं पत्रें कैलासवासी दीहक्षत बाबा यािें हातास आली होती म्हिमन लहकलें  होतें. त्यावरून आपिासं 
तेथमन तीं पत्रें आिावावी म्हिमन साहंर्तलें  होतें आपि श्रीस पत्रें लेहमन तीं पत्रें आिवतों म्हिोन साहंर्तलें . 
त्यास श्रीिे पत्रािे उत्तरही आले असेल. पत्रें आली असलीं तर तींि पत्रें पाठवावीं, अथवा पत्रें 
दीहक्षतबाबाजवळ आलीं नसलीं तरी उत्तर आलें  असेल तें हलहावें. त्यासारखें येथें परभा ंजवळ पत्रािा शोध 
केला जाईल. पत्रें परभाजंवळ न राहावी या कहरता ं शोध करून जाईल. पत्रें परभाजंवळ न राहावी या 
कहरता ंशोध करून आिावीं लार्तात. इ. ॥ आषाढ वद्य ५ बह त काय हलहहिें. हे हवनंती” 
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मराठ्ांच्या इ. साधनें, खंड ३रा, पृ. ४५८/५९. 
 
सदाहशवराव भान पानपतास रे्ल्याम ळें  हें ग्रामण्य हनकालातं आलें  असें म्हिता ंयेत नाहीं :– 
 

(७) [५२४] श्री. १२ ऑर्ष्ट १७६१. 
 
“वदेशास्र संपन्न राजश्री दीहक्षतस्वामीिे शवेसेी :– 
 
िरिरज बाप जी महादेव साा ंनमस्कार हवनंती येथील के्षत्र…………………… ग्रामण्य आहे तैसेि ंआहे. 

< कळलें  पाहहजें” 
 

हकत्ता. प.ृ ४७६-७७. 
 
परंत  पानपतिा एळकोट उडाल्यावर भानसाहेब परत येण्यािी आशा सममळ नष्ट झाली तेव्हािं हें 

ग्रामण्य हनकालातं हनेालें . 
−−−−−− 
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ग्रामणय आठवें. 
 

नारायिराव पेशवे यांचें ग्रामणय (शके १६८१ इ. स. १७७३). 
 
रामराजे महाराज व माधवराव बल्लाळ पेशव ेयािें कारकीदीत यथास्स्थत िाललें . ग्रामण्य झालें  

नाहीं. प ढे नारायिराव बल्लाळ पेशवे झाले. त्यािंीं ग्रामण्य केलें  त्यातंील हाशंील :— 
 
मार्गें झालेल्या कोित्याही ग्रामणयापेक्षां हें ग्रामणय फारच जोराचें होतें. याचे कारि खुद्द 

राजसत्ताधारी पुरुषानें हें ग्रामणय उभें केलें  होतें. सातारची राजर्गादी णचत्पावन नोकरशाहीच्या वाळवीनें 
आधींच पोंखरन ठेणवली होती आणि आतां तर खुद्द सातारच्या राजांच्या हातीं यतत्कंणचतणह सत्ता नसून ते 
राजकीय कैदखान्यांत ठेणवले रे्गले होते. तरीसुद्धां पेशवाईची वस्त्रें सातारच्या महाराजांकडूनच पेशवे घेत 
असत, म्हिून त्यांच्या शालीनतेबद्दल ‘मराठे आणि इंग्रज’ कते त्यांचे कौतुक करतात. 

 
नारायिराव पेशवा हा फार उद्दाम व मर्रूर होता. यानें आपल्या थोड्ाि महहन्याचं्या कारकीदीत 

ज्या काहंीं र्ोष्टीं केल्या त्यािंें समक्ष्म हनरीक्षि करिारास असें हदसमन येईल कीं त्याच्या अंर्ी म त्सद्दीपिािा 
पमिग अभाव होता. तो स्वभावानें फार उतावळा, हेकेखोर व हलक्या कानािा होता. पहरिामाकडे लक्ष न 
देता ंवाटेल तें करण्यास हा हबलकम ल मार्ेंप ढें पहात नसे. थोरल्या माधवरावाच्या लक्षातं आपल्या बंधमंिे हे 
र् ि लक्षात आले होते व याच्या कपाळीं राज्य नाहीं असें भाकीतहह त्यानंी केलें  होतें. 

 
नारायिराव बल्लाळ वस्त्रें ेेण्याकहरता ंसाताऱ्यास आले. वस्रासमयीं मनोदयान रूप काहंीं मतलब 

महाराजािंें करून द्यावे असें ठरावातं असता,ं नारायिरावािा जातीनें शरीर सामथ्यग व तारुण्यमद प्रकृत ही 
उद्दाम असा र्र्मवष्ठ स्वभाव होता; त्यायोर्ें वस्रािें समयीं काहंीं एक व्हावयािें नाहीं म्हिोन उरुब रू बोलले. 
यावरून महाराजािंी मजी जानन हशव्या देनन वस्त्रें दत नाहीं बोलले. तक्तास लावमन ेेनं असें यािंीं 
उत्तर केलें . यावरून महाराजाचं्या म खातमन शब्द हनेालेजे, माजोऱ्या हनसंतान होनन मरशील. त झे 
वाटोळें  होईल. हा श्राप झाला. आिखीहह फार श्रापें करून बोलले. नारायिराव यािीं वस्त्रें तशीि-ेेतलीं. 
शके १६९४ नंदन नाम संवत्सरे सन सल्ला सबनै मार्गशीषग मास. वस्त्रें ेेनन दरवाज्याजवळ हनेतािं 
मशालेिी झग्यास बत्ती लार्मन झर्ा पेटला. आिखी अपशकम न. प ढें हत्तीजवळ रे्ले जरीपटका हत्तीवर 
होता. जरीपटक्यािी काठी मोडमन तो खालीं पडला. दोन अपशकम न झाले. नंतर प ण्यास आले. फारि 
अहविारी वार्िें उन्मादपिा राज्यमदेंही वार्मं लार्ला. लोकाचं्या हस्रया िारं्ल्या त्यावंर बलात्कार 
हळदक ं कवास नेनन करावा. अर्र बातमी लार्ल्यास पालखी पाठवमन जबरी करावी. सातार संस्थानिी 
कनदा करावी. असा फार अहविारपिा आरंहभला. व प्रभ  ज्ञातीवर ग्रामण्यािा प्रारंभ केला. या ज्ञातीिा 
हतरस्कार करावा. प्रभ  म्हिमन संज्ञा िालत आली. राज्यपत्रें व पेशवे प्रहतहनहध इनामपत्रें वरै्रे प्रभ  अशीं 
िालत आलीं तीं यािंीं मोडमन परभम म्हिावें असा प्रारंभ केला. प्रिाम न म्हिता ंदंडवत म्हित जावें. स्नान 
संध्याहद कमे करंू नयेत. द हेरी धोत्रें नेसावीं. र्ंध आडवें लावम नये. ेरी ब्राह्मि येनं नये. अशा अनेक तऱ्हा 
काढमन छलकपिा करण्यास आरंभ केला. याम ळें  नारायिराव यासं पयाय, बह त तऱ्हेंनीं बह ताकंडमन 
बोलहवले. परंत  द राग्रहिछ मोठा धहरला. आपली मंडळीही मोठमोठी प्रहसद्ध दरबारीं वार्िार भीडही 
त्यािंें वहडलानंीं फार बाळहर्ली. परंत  नारायिराव यािंीं काहंीं मयादाि ठेहवली नाहीं. तेव्हा ंदरबार सोडमन 
मंडळी आपले ेरीं बसंली. या उपर या राज्यातं आमिी राहण्यािी शोभा नाहीं. ज्या र्ोष्टी कधींि ेडल्या 
नाहींत. त्या आमच्या वास्त  कशा ेडतील. आम्हास हनरोप द्यावा. हजकडे मार्ग फ टेल हतकडे सवग ज्ञाहत 
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जाईल. म्हित असता ंहें ेडावयािें नाहीं म्हिोन अडििी बह ति पाहडल्या. रामशास्री बावापाशीं शास्राथग 
पाहमन आपि आज्ञा करावी म्हिल्यावरून शास्रावर काय आहे शास्र पाहतो कोि. त म्हासं [वदेोक्त कमें 
करण्यािा] अहधकार आहे, परंत  प्रभ त्व याजंपाशीं आहे. ते सारं्तील तसें वतगिे प्राप्त. असें इकडे म्हित 
त्यासंहह (पेशव्यासं) या ज्ञातीिें ग्रामण्य करंू नये. ते काहंीं सामान्य अहधकारी नव्हत. हविार पाहमन सारं्ावें 
असें बोलले. परंत  स्वाहमत्वाप ढें उपाय नाहीं. ब्राह्मि कोंकिातं वरै्रे हठकािीं प ण्यातील मजकम रं लकम न 
मनस्वी दंरे् करंू लार्ले…………………………………………. 

 
वाड्ातं (प्रभ ) मंडळीस बोलावमन नेलें . नारायिराव साहेब देवेरातं होते; रामशास्री बावा व 

आिखी मंडळी तेथें एकीकडे बसमन आपली मंडळी रे्ल्यास आपले जवळ बोलाहवलें  आहि साहंर्तलें  कीं, 
त म्हास दोन िार वळे सरकारातंमन ताकीद झाली असता ं त म्ही आिरि कहरता ं राहत नाहीं. हल्लीं 
सरकारिी आज्ञा आहे. हे न केल्यास सरकारमजी राहिार नाहीं व मान्यता ेातल्याखेरीज त मिे 
वाड्ातंमन बाहेर जािें होिार नाहीं. त्याजवर आपले मंडळीनें हनभीडपिें उत्तरे केलें  कीं, यापाठीमार्ें असें 
कोिीि म्हटलें  नाहीं, व कोिी केलें  नाहीं. आपि सारं्ता ंयासं काहंीं शास्रप्रमाि आहे ककवा नाहीं; जबरीनें 
सारं्िें तेव्हा ं ज लममिा म्हिावा. शास्रीबावास हवनंहत केली कीं, आपि साक्षातं धमगममर्मत सवांस मार्ांनीं 
िालविार. आम्हाहंवशीं सवग शास्र आपलें  कोठें रे्लें . अनस्न्वत झालें  असता ंआपि पहावें, काहंीं बोलमं  नये; 
हा धमग कोठील. त्यावर शास्री बावनीं उत्तर केलें  जे, “बाबाहो त म्ही म्हिता ंतें प्रमाि, परंत  प्रभम कोपला 
आहे. त्यािी मजी. ते आज्ञा करतील तीि मान्य म्हिेन वतावें हेंि बरें. सापं्रतिा समयि असा आहे. प ढें 
कृपाही तेि करतील” 

 
प्रत्यक्ष न्यायम ती रामशास्त्रयानंींि याप्रमािें उत्तर देतािं प्रभ मंडळींिा अर्दीं नाईलाज झाला. 

यादीवर संमतीच्या सह्ा ेातल्याहशवाय वाड्ातंमन जानंि देतना. तेव्हा ं प्रभ मंडळींनीं नाइलाजास्तव 
नारायिरावाच्या नन कलमी कतब्यावर [सते्तप ढें शहािपि कसें िालत नाहीं आहि नाईलाजास्तव वाटेल त्या प्रकारच्या 
कतब्यावर मान्यतेिी सही कशी द्यावी लार्ते यािा अन भव आमिे परम हमत्र संशोधक रा. रा. पां. नं. पटवधगन यानंा अझमन यावयािा आहे. परंत  तो 
अन भव कसा असतो या बद्दलिा प्रत्यज्ञ पहरिय त्यानंा रा. रा. नरकसह कितामि केळकर हे खात्रीने नीट पटवमन देतील आहि असल्या बळजबरीने 
हलहमन ेेतलेल्या पत्रािी ककमत व्यावहाहरक ककवा लहतहाहसक दृष्ट्ट्या हकती कवडीमोल असते, यािा ते स्पष्ट ख लासा करतील. कारि स्वदेशी 
िळवळीच्या धामध मींत त्यानंा ठाण्याच्या त रंुर्ात असल्याि एका माफीच्या कतब्यावर मान्यतेिी सही करुन म क्त व्हावें लार्ले. ‘त म्ही ख शाल 
सही करा, त्यानें त मच्या शीलाला यस्त्कंहि् हह अपाय होिार नाहीं, अशी आम्ही हमी ेेतो’ अशा अथािी जाहीर नोटीस प्रहसद्ध करिारी केसरी 
कहद पिंासारखीं पत्रें जशीं रा. केळकराचं्या वेळीं होतीं, तशीं वरील कायस्थ प्रभमचं्या अंमदानींत असतीं, तर त्यानंींहह कदाहित या नोटीसवजा 
आर्ान प्रायहश्चत्तािा ककवा जाहीर आश्वासनािा मार्ग खातरीने स्वीकारला असाता] मान्यतेच्या सह्ा हदल्या. तो कतबा असा :— 

 
१—वैहदकमंत्रें करून काहंींि कमग करिार नाहीं. 
२—वैहदकमंत्रें येत असतील त्यािंा उच्चार करिार नाहीं. 
३—भातािे कपड करिार नाहीं. 
४—देवपमजाहदक हवहहत कमें प रािोक्त मंत्र करूनि करंू व ब्राह्मिभोजन आपले ेरीं करिार 

नाहीं. 
५—शाहलग्रामपमजा करिार नाहीं. 
६—ज्या देवास शमद्र जातात त्या देवास जानं. 
७—ब्राह्मिानंा दंडवत मोठ्यानें ह्मित जानं व आपले जातींतही दंडवत ह्मित जानं. 
८—वैहदकब्राह्मि व आिारी व पािके व शार्ीदग ब्राह्मि बायका िाकरीला ठेविार नाहीं व आपले 

ेरीहीं ठेविार नाहीं. 
९—आमच्या जातीमध्यें संतोषें पाट लावतील त्यानंा आम्ही अडथळा करिार नाहीं. 



 

अनुक्रमणिका 

याप्रमािें ज लमानें सह्ा ेेतल्यावर वाड्ातं बोलावमन नेलेल्या प्रम ख प्रभ मंडळींिी स टका झालीं. 
हें वतगमान प्रभ मंडळास कळतािं त्यानंा अत्यंत उिेर् होनन संताप आला असल्यास नवल तें काय? 

 
याि वळेीं नारायिरावानें दादासाहेब व आनंदीबाई यािंाही मनस्वी छळ िालहवला होता. 

स यगदशगनाहशवाय अन्नग्रहि करावयािें नाहीं असा दादासाहेबािंा नेम होता आहि प्रहतबधं तर इतका कीं 
त्यानंा हकत्येक हदवस स यांिे दशगन होनं नये. त्याम ळें  तीन तीन हदवस उपोषिें पडत असत. आनंदीबाईस 
तर अत्यंत नीिपिानें वार्हवलें  होतें. हतला धड नेसावयासही न देता ंनग्नि ठेवण्यातं येई; कारि कदाहि् 
[“मर् दादासाहेबािंा बदंोबस्त करून ठेहवले देवपमजा करंू देनं नये; कीं या योर्ानें माझा भान मारला असें म्हिोन खोलींत ठेहवले. दादासाहेब 
अध्यगप्रदान समयगदशगन ेेतल्याहवना अन्न भक्षमं नये. हा नेम होता. खोलींत राहहल्याम ळें  पािं उपोषिें जाहलीं व दादासाहेबािें हस्रयेस ल र्ड्ातं फंदािे 
कार्द लपहवले या हनहमत्तानें ल र्डे फेडमन छळिा करावी” 

 
रा. ब. साने संशोणधत नार्गपूरकर 

भोसल्यांची बखर] ल र्ड्ामध्यें कार्दपत्र लपवमन ठेवील! इतकें ि नव्हें तर–हलहहण्यास संकोि 
वाटतो–र् प्त भार्ातं कार्दपत्र ठेवले असतील कीं काय या शकेंनें वारंवार तपास करण्यातं येत असे, असें 
म्हितात. हा छळ अमान ष नव्हे असें म्हििारा मन ष्ट्य सापंडिें कठीि! 

 
. . .दादासाहेब यासं फार प्रहतबंध, व साताऱ्यासही अडिि व या ज्ञाहतप्रकरिी हनकषग असें 

िाललें , तों भाद्रपद मास आला. तेव्हा ंदादासाहेबाकंडील राजकारि उभें राहहलें , यातं व्यंकटराव काशी 
प्रभम यानंीं सखाराम हरी प्रभम यािें संमतें आनंदीबाई दादासाहेबािंी बायको याजंकडे संधान करून 
स मेरकसर्, खरर्कसर्, महंमद ईसफ जमादार, व र्ाद्यािे हदवाि रामिदं्र दाजी प्रभम होते त्यािंी िौकी 
बदंोबस्त वाड्ातं असे. हतथे हफत री झाली. व्यंकटराव काशींनी दादासाहेबािंी हरय क्तीनें नारायिरावास 
कैद करून धरावें अशी हिटी स मेरकसर् वरै्रे र्ादी जमादारास ेेतली. ती आनंदीबाईस हदली. र्ादी यािंी 
खात्री न होय. धरलेले स टल्यावर आमिा बिाव होिार नाही, तेव्हा धरावें ते ध िा मा आनंदीबाईनें करून 
मारावें असें करून देनन हिटी पाठहवली; ती स मेरकसर्ास हदली. नंतर र्दी झाली. नारायिराव मारले 
रे्ले. 

 
शके १६९५ हवजयनाम संवत्सरे सन अबा हशतैन मया व अल्लफ भाद्रपद श द्ध १३. फारि र्लबा 

शहरातं व वाड्ातं झाला. तेव्हा ं सखाराम हरी बक्षी व कितो हवठ्ठल वरै्रे दादासाहेब प्रकरिीं मंडळ 
वाड्ातं जमा झालें . दादासाहेब यािंी िाही हफरहवली. बाहेरील कारभारी नाना, व हहरपंत, वरै्रे यािंीं–
काय बातमी, फौजेिी तयारी वरै्रे करून कशी खबर. दोेे खासे, राज्यास र्दी, आंत कायम तरी कोिी 
आहे नाहीं, –याकहरता ंपाहमन येण्यास पाठहवले. भवानराव प्रहतहनहध व बजाबा प रंदरे, कत्रबकराव हवश्वनाथ 
पेठे असे रे्ले; तों नारायिराव मारले रे्ले. दादासाहेब कायम किेरी झाली. नजरा िालल्या पाहमन 
आपल्या जातीिी खात्री करून बाहेर येनन वतगमान कळहवल्यावर फौजा वरै्रे सवग जाग्यावर जानन 
दादासाहेब िाही शहरातं हफरली. नंतर दहन शवािें होिें, तयार झाली. तेव्हा ं सखाराम हरीनीं हवनंती 
केली कीं आमिी ज्ञाती प्रकरिीं याद नारायिराव यानंी हलहमन ेेतली ती आिवमन फाडल्याहवना शव नेनं 
नये. तेव्हा ंनानाकडे िोपदार पाठवमन यादी आिहवरी. नानानंी उत्तर केलें  कीं, यादी रुमालात आहे, स्नान 
केल्यावर काढमन देतों. तो हनरोप परत आला. त्यावरून प नप िोपदार दादासाहेबानंी पाठहवला कीं, आतािं 
याद रूमाल हशवमन काढमन देिें. तेव्हा ंनानानंी रुमाल आिमन काढमन हदली. ती याद सखाराम हरीस हदली. 
यानंीं हवनंती केली कीं, आपले हातें फाडमन द्यावी. तेव्हा ंदादासाहेबानंी श्रीकार फाडमन हदली, ती व्यंकटराव 
काशीिे हातीं सखाराम हरींने हदली. व्यंकटराव काशीनेंती याद फाडमन पमरजे करून शवावर टाकीले. नंतर 
शव उिलमन प ढील हवहध झाला. असा ग्रामण्यािा पहरिाम झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

येथवर या ग्रामणयाची हणककत णदली. आतां इतर प्रणसद्ध पुस्तकांतून व अप्रकाणशत बखरींतून 
माणहती णमळाली ती देतों :— 

 
(१)  रा. णव. का. राजवाडे :— 
 
ग्रामण्य नारायिराव बल्लाळ यानंी केलें . आठवे महहन्यातं मारले रे्ले. दादासाहेबी याद ेेतली ती 

देहवली. सखाराम हरीस. 
 

म. इ. साधनें खंड ६ ते ४४४. 
 
(२)  ग्रामणयाची अप्रकाणशत बखर. 
 
नारायि बल्लाळ यानंी हिटिीस पोतनीस यासं बसवमन त मिे मंडळीत पाट लार्त होते आता ंत म्ही 

त्या िालीप्रमािें िालाव ेम्हिमन नन कलमे लेहमन ेेतली. न द्यावी तरी उठण्यािी रजा नाहीं. जबरदस्तीि 
केली. हनरुपाय जािमन लेहमन हदल्हें. प ढें राेोबादादानीं स मेरकसर्ास लेहमन हदल्हे कीं नारायिरायास 
धरून हदल्हे असता त जला तीन लाख बहक्षस. तलबेहशवाय देन, त्यावरून कबमल करून हिटी लेहमन 
ेेतली. नंतर आपसातं जानन हविार कहरता न सापडले तरी आपली बायकाम ले ठािकास देतील 
याजकहरता सापडेल तर धरून देन नाहीं तरी मारंू. कबमल असेल तरी लेहमन द्या. नाहीं तरी आम्ही कबमल 
करीत नाहीं. त्यासमयीं आनंदीबाईनी सदाहशवपतं [काहंीं कार्दपत्रातंमन “सखारामपंत सोहनी” असा स्पष्ट उल्लेख सापंडतो.] 
सोनी कारभारी याजपासोन धराव ेहलहहले होते त्या ध िा मा करहवला. ती हिठी ेेनन नारायिराव यास 
स मेरकसर्ानी माहरले. ते पे्रत सहन्नध असता सखाराम हरीस दादासाहेबािंा करार होता कीं नारायिराव 
हस्तर्त जाला म्हिजे त मिी हिटी त्यासमयीं देनं. त्याप्रमािे सखाराम हरीनी हवनंती केली. हिटी देवावी. 
दादासाहेबी तत्काल परवानर्ी देनन हिटी परत देहवली. 

 
(३)  का. प्र. इ. साधनें यांतील “कायस्थ प्रभूंची बखर”. 
 
प ढें माधवरावसाहेब समाप्त होनन नारायिसाहेब अहधकारी जाहले. पमवग वय, त्यातं यमाजीपतं 

यािें ग्रामण्यापैकी िेषब द्ध (काहंी लोक) होते, त्यािंीं पमवगजािंा मनोदय हसद्धीस न रे्ल्यािा िेष ध्यानातं 
आिोन नारायिरावसाहेब यासीं अनस्न्वत फहकका कलेल्या समजवमन देनन ग्रामण्य केलें . आहि 
प्रभ मंडळीपैकीं (काहीं लोकासं) वाड्ातं बोलावमन नेनन जबरदस्तीनें (त्यांिी) धोत्रें फाडमन जानवी 
तोडातोड करून हलहमन ेेतले. नंतर नारायिरावसाहेब थोडकेि हदवशीं परधामास रे्ले. उपराहंकत 
दादासाहेब याजंकडे अहधकार प्राप्त जाहला. ते स्वतप समज्ञ वदेशास्रहनप ि त्यािीं सवग र्ोष्ट समजमन ेेनन 
ग्रामण्यातंील मन ष्ट्यािंी बह त हनभगत्सना करून सवग प्रभ मंडळीस आपआपले कामावर येण्याहवषयीं सारं्ोन 
पाठहवल्यावरून, अर्ोदर श्र त होतें व प्रभ नंीं ही हहककत समजवमन हदल्ही. नंतर ते बोहलले जे, अन्नाह हत 
केली, त्यासाहरखे फळ प्राप्त जाहले. आता ं मार्ील जाहले र्ोष्टींिा हवहधहनषेध न माहनता स्वस्थ हित्तें 
आपापली काजकामें कहरत जािें. असें अश्वासन देवमन नारायिराव यािंीं जबरदस्तीनें पत्र ेेतलें  होतें तें 
तेि समयीं आशौिातं आिवमन सवादेखत फाडमन टाकलें . 
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ग्रामणय नववें. 
 

हणरपंत फडके व आपा बळवंत यांचें ग्रामणय 
(शके १७११ इ. स. १७८९). 

 
कारहकदग शाहममहाराज धाकटे पेशव ेसवाई माधवराव यािें कारकीदीत सन हतस्स मया व अल्लफ 

शके १७११ सौम्यवान संवत्सरे. ग्रामण्यें झालीं तो मजकम र. 
 
चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभूंच्या इणतहासाचीं साधनें यांत प्रणसद्ध झालेल्या कायस्थ प्रभूंच्या बखरींत या 

ग्रामणयाची हणककत अशी णदली आहे :— 
 
नारायिरावसाहेबािंी पत्नीर्ंर्ाबाई यािंें उदरीं सवाईमाधवरावसाहेब जन्मले. त्यासंहनध बाळाजी 

जनादगन फडिवीस हितीय सृष्टी उत्पन्न करिार महा ब हद्धमान कारभारातं वार्त असतां, पमवील 
नारायिरावसाहेब यािंीं जें ग्रामण्य केलें , त्यािा मजकम र वास्तहवक ककवा रै्र वास्तहवक यातंील आशय 
कसा, हा समजमन ेेण्यास्तव श्रीवारािशीके्षत्रस्थ ब्राह्मिासं पत्र पाठहवलें . त्यातंील संशयाहनवारिाथग 
उत्तरप्रत्य त्तयासह बालबोध अक्षरािें पत्र हलहमन आलें , त्यावंरून त्यािंी खातरजमा जाहली तेंि पत्र बार 
केलें . हवपतशील. 

 
“[कल्यािकारक, स शोहभत अशा दंडकारण्यनामक देशातंील भीमानदीच्या ‘नाहभ आहि हृदय याचं्या संर्त्यानें उपलहक्षत’ म्ह. 

(भीमानदीच्या काठीं असमन हतिाि पोट भार् अशा?) प िें नामक ग्रामातं राहिाऱ्या दहक्षिदेशीय, राजर्मष, धमाहधकारी व समस्त ब्राह्मि प्रातं प िें 
यापं्रहत.] स्वस्स्तश्रीमदं्दडकारण्यातंर्गत भीमरथीनाहभहृदयसंर्त्योपलहक्षत प ण्यारण्याग्रामस्थ दाहक्षिात्य 
राजर्मष धमाहधकारी प्रातं प िें व समस्त ब्राह्मिापं्रहत. 

 
[आयावतगनामक देशामध्यें, आनंदवन आहि हत्रकंटक या नावंाच्या दोन अहतपहवत्र स्थलानंी स शोहभत अशा अहवम क्त के्षत्रातं (काशींत) 

राहिाऱ्या भट, धमाहधकारी आहि शषे इत्याहद उपनामानीं य क्त ब्राह्मिािंें अनेक नमस्कार हवलहसत होवोत. माे श द्ध सप्तमीपयंत येथे राहिारािें 
के्षम असे. आपलें  के्षम उत्तरोत्तर प्रहतहदवशीं वृकद्धर्त असावें अशी आम्हीं आशा कहरतों. हवशषे:—] आयावतगदेश 
आनंदवनहत्रकंटकहवराहजताहवम क्तके्षत्रस्थभटधमाहधकाहरशषेप्रभतृी नामनेका नतयो हवलसंत  ॥ 
माेश क्लसप्तम्यावहध अत्रत्यके्षममस्स्त भावत्कमं तदन हदनमध्यहधकमाशास्महे ॥ हवशषेस्त भाषया— 

 
राजश्री बाळाजी जनादगन फडिवीस यािंीं प ण्याहमन मार्गशीषग श द्ध दशमीिीं पत्रें पाठहवलींती 

पावलीं. हतथें हलहहलें  कीं, प्रभमिें ग्रामण्य येथें पडलें  आहे. त्यास प्रभमिंेंआिरिािा गं्रथाधार कसा आहे? 
त्याजवरून आह्मीं सवांनीं, र्ार्ाभट्टकृत, ‘र्ार्ाभट्टी’ ‘कायस्थप्रदीप,’ र्ोकवदभट्टकृत ‘र्ोकवदभट्टी,’ 
स्कंदप रािातंर्गत ‘रेि कामाहात्म्य’, कमळाकरभट्टकृत ‘शमद्रकमलाकर’, ‘जाहतहववके’ इत्याहद हनबधंगं्रथ 
पाहमन त ह्मासं हलहहलें  आहे. हें पाहहल्यावरून आपले ध्यानातं येईल. 

 
[कायस्थ तीन प्रकारिे साहंर्तले आहेत. एक– णचिरु्गप्त कायस्थ द सरा— क्षिज म्ह॰ िंद्रसेन राजा जो क्षहत्रय त्यापासमन झालेला, 

ज्यास दाल्भ्य ऋषीनें उपदेश केला म्हिमन दाल्भर्ोत्री म्हिताता. तो िादं्रसेनीय कायस्थ आहि हतसरा− संकरजातीपासमन झालेला संकरज 
कायस्थ. त्यापैंकीं हित्रर् प्ताहदकािंी उत्पहत्त पद्मप रािातं साहंर्तली आहे ती अशी कीं,− सृष्टीिे आरंभीं ब्रह्मदेव, प्राहिमात्रािें प ण्यकमग व पापकमग 
कसें कळेल यािें क्षिभर कितन करीत राहहला तेव्हा त्याच्या देहापासमन हदव्यरूपधारी, हातातं दौत व लेखिी धारि करिारा, ज्याला णचिरु्गप्त 
असें म्हितात तो प रुष उत्पन्न झाला. तेव्हा ंत्याला ब्रह्मदेवानें, तमं यमराजाजवळ राहमन प्राहिमात्रािंें प ण्यकमग व पापकमग ल्याहावें असें साहंर्तले. तो 
अतींदं्रयज्ञानी ब्राम्हि आहि यज्ञातं हनत्य हहवभाव ेेिारा देवरूपीही होय. ज्याला ब्राह्मिाहद ‘हिज’, भोजनािें आरंभीं हनत्य ‘णचिरु्गप्ताय स्वाहा’ 
अशी अन्नाह हत देतात. तो ब्रह्मकायापासमन म्हिजे ब्रह्मदेवाच्या देहापासमन उत्पन्न झाला म्हिमन त्याला कायस्थ असें म्हितात. या भममीवर त्यािें 
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वंशातंील अनेक र्ोत्रािंें कायस्थ आहेत.] कायस्थाहस्रहवधाप प्रोक्ताहचित्रर् प्तस्थथापर ॥ दालभ्यर्ोत्रप क्षत्रजस्त  तृतीय 
संकरात्मजप ॥ तत्र हित्रर् प्ताद्य त्पहत्तप ॥ पद्मप रािे ॥ सृष्ट्ट्यादौ सदसत्कमगज्ञातये प्राहिना ं हवहधप ॥ क्षिं 
ध्याने स्स्थतस्तस्य ब्रह्मकायाहिहनर्गतप ॥ १ ॥ हदव्यरुपप प मान् हस्ते मषीपातं्र ि लेखनीम् ॥ हित्रर् प्त 
इहतख्यातो धमगराजसमीपतप ॥ २ ॥ प्राहिना ं सदसत्कमगलेख्याय स हनयोहजतप ॥ ब्राह्मिोऽतींहद्रयज्ञानी 
देवाख्यो यज्ञभ क् सदा ॥ ३ ॥ भोजनादौ सदा तस्मा आह हतदीयते हिजेप ॥ ब्रह्मकायोद्भवो यस्मातकायस्थो 
ज्ञाहतच्यते ॥ ४ ॥ नानारं्ोत्राचि तिश्याप कायस्था भ हव संहत वै ॥ यावरून कऱ्हाडप्रातंी व खानदेश 
संर्मनेरप्रातंीं कायस्थ ब्राह्मि ह्मिमन आहेत हे ब्रह्मकायस्थ होत. 

 
अथ िादं्रसेनीयक्षहत्रयकायस्थोत्पहत्तप ॥ स्कंदप रािे रेि कामाहात्म्ये ॥ स्कंद उवाि ॥ एव ंहत्त्वाऽजमगनं 

रामप संधाय हनहशतान् शरान् ॥ अन्वधावत्स तान् हंत  सवानेवाऽस रान् नृपान् ॥ १ ॥ केहिग्दर्नमाहश्रत्य 
केहित्पातालमाहवशन् ॥ जटा ं कृत्वात्मनप केहित्ब्रह्मवषेधारयन् ॥ २ ॥ बभमव स्तापसाप केहििनमाहश्रत्य 
तद्भया् ॥ ततै्रवावस्स्थताप ॥ केहििभमव नगटनतगकाप ॥ ३ ॥ केहििैताहलकाप शमरा राजानस्तद्भयार्मदताप ॥ ५ ॥ 
सर्भा िदं्रसेनस्य भाया दाल्चयाश्रमं र्ता ॥ ४ ॥ ततो रामप समायातो दाल्भ्याश्रममन त्तमम् ॥ पमहजतो म हनना 
रामो हृध्यगपाद्यासनाहदहभप ॥ ५ ॥ ददौसध्यान्हसमये तस्मै भोजनमादरा् ॥ ददौ दाल्भ्यो म हनश्रेष्टो भार्गवाय 
महात्मने ॥ ६ ॥ भोजनावसरे तत्र र्ृहीत्वाऽपोशनं करे ॥ रामस्त  याियामास हृहदस्थं स्वमनोरथम् ॥ ७ ॥ तस्मै 
प्रादाद्दहषप कामं भार्गबाय माहात्मने ॥ याियामास रामािै कामं दाल्भ्यो महाम हनप ॥ ८ ॥ ततो िौ परमप्रीतौ 
भोजनं िक्त मगदा ॥ भोजनातें महाभार्ावासने उपहवश्य ि ॥ ९ ॥ ताबंमलानंतरं दाल्भ्यप पप्रच्छ भार्गव प्रहत ॥ 
यत्त्वया प्रार्मथतं देव तत्त्व ं शहंसत महगहस ॥ १० ॥ श्री राम उवाि तवाश्रमे महाभार् सर्भा महाम ने ॥ ततो 
दाल्भ्यप प्रत्यवाि ददाहम तव वाहंछतम् ॥ १२ ॥ यन्मया प्रार्मथमं देव तन्मे दात ं त्वमहगहस ॥ ततप हस्रयं समाह य 
िदं्रसेनस्य वै म हनप ॥ १३ ॥ भीता सा िपलापारं्ी कंपनामा समार्ता ॥ रामाय प्रददौ भीता ं रामप प्रीतमना 
अभम्  ॥ १४ ॥ श्रीराम उवाि ॥ यत्त्वया प्रार्मथतं हवप्र ं भोजनावसरे प रा ॥ तन्मे शसं महाभार् ददाहम तव 
वाहंछतम् ॥ १५ ॥ दाल्भ्य उवाि ॥ प्रार्मथतं छन्मया पमवग राम देव जर्ग्द रो ॥ हस्रयो र्भगमम ं बालं तन्मे दात ं 
त्वमहगहस ॥ १६ ॥ ततो रामोऽब्रवीद्दाल्भ्यं यदथगमहभार्तप ॥ क्षहत्रयातकरचिाहं तं त्वं याहितवानहस ॥ १७ ॥ 
प्रार्मथतश्च त्वया हवप्र कायस्थं र्भगम त्तमम् ॥ तस्मात्कायस्थ इत्याख्या भहवष्ट्यहत हशशोप श भा ॥ १८ ॥ [परश रामािें 
भाषि लकम न हर्मषत झालेल्या दाल्भ्य ऋहष बोहलला कां, हे रामा-मी हा राजप त्र माहर्तला म्हिमन त म्ही हनपक्षहत्रय पृहथवी करण्यािा आपला हेत  पमिग 
झाला नाह असें मनातं आिमं नये. हा द ब गहद्ध होिार नाहीं. 

 
यावरून परश रामािी क्षहत्रय नाहीसें करण्यािी “पॉहलसी” क्म रकमग केल्याहशवाय हसद्धीस नेण्यािी य स्क्त दाल्भ्य ऋषीनें काहढली असें 

हदसतें.] जायमानो यदा बालप क्षत्रधमा भहवष्ट्यहत ॥ ततो दाल्भ्यप प्रत्य वाि भार्गवपं्रहत हर्मषतप ॥ १९ ॥ 
माक रूष्ट्वात्र संदेहं द ब गहद्धनग भहवष्ट्यहत ॥ एव ं रामो महाबाहो हहत्वा तं र्भगम त्तमम् ॥ २० ॥ 
हनजगर्ामाश्रमात्तस्मात्क्षहत्रयातंकरप प्रभ प ॥ ततप प्रक हपतो रामो ननावषधराथृपान् ॥ २१ ॥ ज्ञात्वा नारदवाक्येन 
अजस्रानहप िावधी् ॥ धारयंतो म खेंऽर् ष्टान् प्राथगयंतोऽभयं नृपाप ॥ २२ ॥ स्स्थतास्तरेषा ं बली रामो 
दत्तवानभयं तदा ॥ हत्वाऽदौ हैहयान् कोपास्त्पत वगधमन स्मरन् ॥ २३ ॥ स्कंद उवाि ॥ कायस्थ एष उत्पन्नप 
क्षहत्रण्या ं क्षहत्रयात्ततप ॥ रामाज्ञया स दाल्भ्येन क्षत्रधमाब्दहहषकृतप ॥ २४ ॥ दत्तप कायस्थधमोऽस्मै 
हित्रर् प्तस्य यप स्मृतप ॥ प्राप्तकायस्थनामत्वाल्लेख्यावृहत्तश्च भमभतृाम् ॥ २५ ॥ [हा मजकम र र्ोकवदभट्टानें व र्र्ाभट्टानें 
मार्ाहमन ढकलेला आहे. ममळ गं्रथांत नाहीं.] [तस्य भाया कृता हित्रर् प्तकायस्थवशंजा ॥ तदं्रशजाश्च कायस्था 
दाल्भ्यर्ोत्रास्ततोऽभवन्] ॥ २६ ॥ दाल्भ्योपदेशतस्ते वै धर्ममष्ठाप सत्यवाहदनप ॥ सदापिारपरा हनत्यं रता 
हहरहरािगने ॥ २७ ॥ क्षहत्रयािामयं धमगप कृत मौंहजहनबधंनम् ॥ यस्त्कंहििैहदकं जाप्यं नवग्रहमखाहदकम् ॥ २९ 
॥ नानाशाकत ि हवहधवदृस्त्वस्ग्भरेव कारये् ॥ षण्िा ंि कमगिा ंमध्ये त्रीहि कमाहि जीहवका ॥ २९ ॥ एवं या 
प्रकारेंकरून प्रभ  क्षहत्रय िादं्रसेनीय कायस्थ दाल्भ्यर्ोत्री यािंी उत्पहत्त आहे. 
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मोठ्यािें आग्रह बह ति पडले तेव्हा ं शास्र राखमन त्यािंी समजावीस करिें प्राप्त ह्मिोन 
क्षहत्रयत्वहनराकरिाथग एक भार्वतवाक्य हलहहलें . तें कोंिें? तर, “[नंदराजापयंति क्षहत्रयािंें क ळ राजधमग पावेल.] 
नंदांतं क्षणियकुलं क्षणित्वमनीनयणदणतः” ॥ यािें उत्तर—ह्ा वाक्येंकरून सवग क्षहत्रय मेले लसी र्ोष्ट कैसी 
ेडेल. वाक्याथग काय म्हिाल तर—नंदराजापयंत क्षहत्रयव्यवहार (राजधमग), अनंतर क्षहत्रयव्यवहार 
(राजधमग) जाईल. शरीरस्थ र्भग माहर्तला ह्मिोन कायस्थ व्यवहार. क्षहत्रयपयाय प्रभ व्यवहारी जाहल 
म्हिोन ज्ञाती नष्ट न जाहली. तसीि द राग्रही प रुषािें समाजहवशीकहरतां, वैहदकक्म हनहषद्ध 
पाराशरस्मृतीिा एक ित थग िरि भलताि करून र्ार्ाभट्टी हलहहली. तो कोिता? तर, — “[कपला र्ाईच्या 
द धािे प्राशनानें, ब्राह्मिाच्या स्त्रीिेठाई र्मन केल्यानें, आहि वेदाक्षरािंा हविार (अध्ययनाहदक) केल्यानें कायस्थ, पहतत (जाहतभ्रष्ट) होतो. 

 
श्रीवेंकटेश्वर पे्रसनें छापलेल्या पाराशरस्मृतींत (पृ. ९) “कहपलाक्षीरपानेन ब्राह्मिीर्मनेन ि ॥ वेदाक्षरिारेि शमद्रस्य ध वम” असा िरि 

आढळतो.] कणपलाक्षीरपानेन ब्राह्मिीर्गमनेन च ॥ वेदाक्षरणवचारेि कायस्थः पणततो भवेत् ॥ १ ॥ यािें उत्तर– 
अशीि जर स्मृहत आहे तर सामान्यतप कायस्थत्रयासही हनहषद्ध जाहलें . तेव्हा ं ब्रह्मकायस्थासंहह हनहषद्ध 
होईल, आहि ममळिा पाराशरस्मृहतगं्रथ काढमन पाहहला. तेथें या स्मृतीिा ित थग िरि “[शमद्र िाडंालत्व पावेल.] 
शूद्रिांडालतां व्रजेत्” असा आहे, “कायस्थ पणततो भवेत्” असा नाहीं. वैहदककमगहनषेधक स्मृहतविन 
एकि लाहवलें , आिखी हनषेधक वाक्यि नाहीं. स्मृहततात्पयांत, विगत्रयास वैहदककमािा हवहध हसद्धि 
आहे. शमद्रास मात्र हनषेध. अन्य संकरजातीयािंा शमद्रातं अंतभाव करून या हतहींिा हनषेध होतो. ित थग िरि 
तसा कस्ल्पला तर, शमद्राहदकासं वैहदककमगहनषेध नाहीं, असें होईल. ह्मिमन कस्ल्पतािं नये. अत एव, 
र्ार्ाभट्टानंींही त्यािें पद्धतीत हवशषे वैहदक मंत्र स्पष्ट हलहहलेि आहेत. पमवी स्वजातींमध्यें लहानमोठे 
अनािार होते । त्याम ळें  ज्ञाहतहवहहत कमाहधकारें जातीहाहन जली. यािें उत्तर–हे कहलर् र्परत्वें सवग 
ज्ञातींमध्यें अनािार असति आहेत. ते कोिते ह्मिाल तर–कनाटक प्रातंीं ऋग्वदेी देशस्थ ब्राह्मि िारं्ले 
आहेत. त्यामध्यें प्रत्यक्ष बहीिीिी कन्या (भािी) इिा मासासमार्में हववाह होनन संतहत होत्ये. हे 
लोकहवरूद्ध, शास्रहवरूद्ध, अनािार, हमश्रमहैथल यािे ज्ञाहतमध्यें प्रथम पंिवीस वषांिी क मारी, नंतर हववाह 
होनन संतहत होत्ये; हाहह मोठाि लोकहवरूद्ध,शास्रहवरूद्ध; अनािार आहे. असें असता ं त्यािें 
षट कमाहधकार व ज्ञातीिी हाहन जाहली नाहीं. तेव्हा प्रभमिंीि कैसी होईल? एकि दाल्भ्यर्ोत्र असोन 
र्ोत्रींि सवग हववाहाहदक कमें होतात ह्मिमन ज्ञाहतकमगहाहन जाहली. यािें उत्तर–ज्या ऋषींिा जो वशं तो 
ऋषीं त्या वशंािें र्ोत्रक्षहत्रयविगि हभन्न. क्षहत्रयासं र् रुर्ोत्र प्रहसद्ध आहे. द ल्भ्य ऋषीनें पालन करून उपदेश 
केला ह्मिमन दाल्भ्यर्ोत्र लार्लें . एतावता बाध नाहीं. पमवीहह स यगवशंीं व सोमवशंीं इत्याहद व्यवहार िालति 
असोन सापं्रतहह अम क क ळींि इत्याहद व्यवहार िालतो. क ल वशं शब्दमात्र. अथगभेद नाहीं. [[हा मजकम र खरा 
नाहीं असें वर दाखहवलेंि आहे.] िदं्रसेन राजा यािा प त्र सोमराज यानें हित्रर् प्त ब्रह्मकायस्थ याच्या वशंजािी 
कन्या हववाहहली; तेव्हा ं त्या जायेपासमन संतहत जाहली ते प्रहतलोम.] यािें उत्तर—“[क्षहत्रयापासमन ब्राह्मिीिे ठाई 

होतो तो समत.] ब्राह्मणयां क्षणित्सूतः” इत्याहद वाक्येंकरून समतज्ञात प्रहतलोमापेक्षा ंउत्तम. “[हें, समत हा प्रहतलोमि आहे 

असा पक्ष ेेननही आम्ही बोललों तरी.] प्रणतलोम इदमंर्गीकृत्याणप ब्रमू इणत न्यायेन” वस्त तप ब्रह्मदेवशरीरापासमन 
जाहला ह्मिमन तो ब्रह्मकायस्थ. परंत  तो ित वगिावरे्ळा देव, देवर्ंधवगजाहत. पमवी क्षहत्रय राजें याहीं देवर्ंधवग 
याचं्या कन्या बळात्कारें अथवा संतोषें हववाहहल्या; असें प रािातंरीं बह त स्थळीं आढळतें. श क्ािायांनीं 
आप ली कन्या देवयानी ययाहत राजास हदल्ही. तेव्हा ंया क्षहत्रय कायस्थास प्रहतलोमताही नाहीं. उत्तमप्रहत 
समत, त्यािा क्षहत्रयातंि अंतभाव. त्यासही सवग क्षहत्रयकमाहधकार आहे. िांद्रसेनीय क्षहत्रय कायस्थ कोिते? 
यािें उत्तर— दाल्भ्य र्ोत्र कायस्थ प्रभ  लशी आबालवृद्धपयंत ज्यािी प्रहसद्धता असेल, तो िादं्रसेनीय 
कायस्थ. तर यास प्रभ  ह्मिण्यािा प्रेात कसा पडला, यािें उत्तर— “[सोमराजािे–हवश्वनाथ, महादेव, 
भान  आहि लक्ष्मीधर असे प्रख्यात िार प त्र होते, त्यातं हवश्वनाथ हा महापहंडत, असंख्य र् िानंीं य क्त, 
लक्ष्मी आहि सरस्वती यािंें अहधष्ठान आहि रूप, औदायग व कला यािंा आश्रय असा महाप्रभ  (महा-समथग) 
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झाला. असे स्कंदप रािीं रेि कामाहात्म्यातं साहंर्तलें  आहे.] चत्वारस्तनया आसन्सोमराजस्य णवश्रुताः ॥ 
णवश्वनाथो महादेवो भानुलवक्ष्मीधरस्तथा ॥ १ ॥ संख्यावानप्यसंख्योऽभूणद्वश्वनाथो महाप्रभुः ॥ णनवासः 
श्रीसरस्वत्यो रपौदायवकलाश्रयः ॥ २ ॥ स्कांदे रेिुकातात्म्ये एत्थमुक्तं” यावरुन महासमथग होतो त्यास प्रभम 
ह्मितात, णवश्वनाथ यास सवगहह प्रभ  ह्मिम ंलार्ले, ह्मिमन प्रभम व्यवहार रूढ पडला. सापं्रताहह ज्यािें जो 
रोजर्ार उदीम धंदा केला त्या व्यवहारािें उपनाम पडतें व तेंि परंपरार्त िालतें. त्यािा ममळप रूष 
िदं्रसेनप त्र सोमराज एकि, तेव्हा ं हववाहाहदक कमें कोिाशीं जाहलीं? यािें उत्तर—पमवी दोनि क्षहत्रयािें 
वशं, एक समयंवशं व एक सोमवशं यािें परस्परे हववाह होति असता ं यद , क रु, पडं , एकािीि संतहत, 
यादवािी कन्या सत्यभामा कृष्ट्िास हदल्ही असें प रािातंरीं बह तासं्थळी आढळतें. सवग सृहष्टक्म असाि 
आहे. पमवी ब्रह्मदेवािें शरीरापासमन ित वगिग उत्पन्न जाहले; तेव्हा ंम ळ प रुषािी रिना अनाहदहसद्ध, व्यवहार 
िालत आला आहे तो खरा. ब्रह्मदेवािे हदवसातं दश अवतार होतात. त्यास पन्नास वषें जाहलीं आहेत. 
तेव्हा ंकोित्या हदवसात परश रामावतार जाहला हें परमेश्वर जािें. तेव्हा ंअनाहद व्यवहारि प्रमाि, आिखी 
स्कंद वाक्य, “[तेव्हा ंआपल्या म ख्यात अंर् ष्ठ धारि करिारे, अभय हमळण्यािी इच्छा करिारे असे हकतीएक राजे शरि आले असता ंत्यासंन 

महाबली तो राम, अभय देता झाला.] धारयंतो मुखेंऽरु्गिान् प्राथवयंतोऽभयं नवपाः ॥ तस्थतास्तेषां बली रामो दत्तवानभयं 
तदा” तेव्हा ं आिखी क्षहत्रय राहहलेि होते ते हे एकि हमळाले. साराशं भर्वहदच्छेकरून सृहष्ट हनमाि 
जाहली. अनाहदहसद्ध व्यवहार भर्त्सते्तनें िाहलला ते प्रमाि. ऋषीक ळ नदीममळ पाहमं नये. ऋहषउत्पहत्त 
पाहता ं“[हहरिीच्या र्भापासमन झालेला महाम हन ऋष्ट्यशृरं्ी केवळ तपश्चयेनेंि ब्राह्मि झाला. तेव्हा ंममळच्या जातींिे कारित्व काय करावयािे 
आहे? कोळ्याच्या स्त्रीिे र्भापासमन झालेला म हन िैपायन व्यास तपश्चयेनेंि ब्राह्मि झाला. तेव्हा ंममळच्या जातींिे कारित्व काय करावयािें आहे? 
तसाि उवगशीच्या र्भापासमन झालेला महाम हन वहसष्ठ तपश्चयेनेि ब्राह्मि झाला. तेव्हा ंममळच्या जातींिे कारित्व काय करावयािे आहे?] हहरिी 
र्भगसंभमतो ऋष्ट्यशृरं्ो महाम हनप ॥ तपसा ब्राह्मिो जातप केन जातेन कारिम् ॥ १ ॥ धीवरीर्भगसंभमतो व्यासो 
िैपायनो म हनप ॥ तपसा ब्राह्मिो जातप केन जातेन कारिम् ॥ २ ॥ उवगशीर्भगसंभमतो वहसष्ठश्च महाम हनप ॥ 
तपसा ब्राह्मिो जातप केन जातेन कारिम् ॥ ३ ॥ लसेि पृभ्वीिे ठाई हकत्येक हनमाि जाहले. त्यािंें विगन 
हकती कोठवर करावें. हवश्वाहमत्र क्षहत्रय होत्साता ऋषींत हमसळला. तसाि वाल्मीकही. कोकिस्थािंा 
सप्रवरसंबधं होतो. उत्पहत्त पाहता ंप्रकारातंर. तस्मात, “[कोिािे क ळातं अर्दीं दोष नाहीं? कोि व्याधीनें पीहडत होत नाहीं? 

तर सवांिे क ळातं काहींना काहीतरी लहानमोठा दोष असतो व सवांस लहानमोठा काहंीतरी व्याहध होति असतरो.] कस्यदोषः कुलेनातस्त 
वयाणधना को न पीड्यते” असें आहे.भर्वतकृत मोडोन आपि नमतन स्थापमं रे्ल्यास भर्वतंास कसें मानेल! 
मानावयािें नाहीं. हें दृष्टोत्पत्तीस येति आहे. हवषािी परीक्षा पाहािारानंीं पाहमं नये. पडं  व धृतराष्ट्र यािंी 
उत्पहत्त व्यासापासमन. पाडंव यािंी उत्पहत्त एकापासमन एकेक लसें जर्प्रहसद्ध गं्रथातरीं विगन. त्यानंीं 
अश्वमेधाहदक यज्ञ केले, त्यािें ेरी लक्षावहध ब्राह्मि जेहवले, स्वर्ीं ेंटारव जाहलें . द्रौपदीस पिं भ्रतार. 
हतिें स्वहस्तें लक्षावहध ब्राह्मिासं अन्नें वाहढलीं. महासती होय दोष ठेहवता ं रौरवप्रास्प्त. तात्पयग “[केवळ 
इश्वरािी इच्छाि बलवत्तर आहे.] बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा” ॥ शके १७०१ हवकारीनाम संवत्सरे. माहे आहश्वन 
श द्ध ८ मी रहववासरे. इत्यलम्. श्री श भभंवत ” 

 
येिेंप्रमािें समजमन ेेनन माधवराव साहेब पंधरा वषांिे होईपयंत कधीं काहंीं कटकट न होता ं

यथास्स्थत िालत आलें . सवाईमाधवराव यािंी ‘हवनाशकाळीं हवपरीत ब हद्ध’ होण्यािें कारि पेिकर 
ब्राह्मिािंा व प्रभ  यािे उपाध्ये टकले यािंा आपाजी यशवतं प्रभ  यािें ेरीं पेिेंत प्रयोजन होत असता ंतेथें 
कलह वाढमन पेिकर ब्राह्मि यािंीं खटला केला. त्यासंही कोलटकर मामलेदार यािंीं प ण्यास आिोन 
समजमन सारं्ावयािें तसें साहंर्तलें  परंत  न लकता ं द राग्रहस प्रवतगक होनन श्रीमंताकंडे जानन हफयाद 
केली. आहि नारायिराव साहेब यािें अनस्न्वत हेत  पमिगतेस न रे्ले. यािंें वृत्त समजमन ेेनन ग्रामण्य उभें 
करण्यािी वीरश्री ेातली. आहि प िें म क्कामीं बह तेक ब्राह्मि जानन प्रभ लोकािंा उपहास करण्यास 
प्रवतगले ते समयीं श्रीमंतानंीं शास्री व पिंाईत हमळवमन शास्त्रें मतें पाहतां िालत आलें  तसें िालवावें. असें 
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समजमन नानाफडिीस यािें समक्ष पिंाईत मनास आिावी ह्मिोन आज्ञा होनन असामींनीं केलें  त्यािंी 
नावंहनहश. 

 
१ यजे्ञश्वर शास्री. १ आनंदराव ज नरकर. 
१ भास्कर दीहक्षत. १ हदनकरपंत भडभडे. 
१ सदाहशवभट दात्ये. १ मोरबा भाव.े 
१ र्ोकवदराव कपर्ळे.   
४  ३  

 
सदरहम असामींस आज्ञा जाहली. त्यािींही समजमन ेेनन पेिकर ब्राह्मि यासंीं खटला न करिें 

हवषयीं समजमन सारं्ों लार्लें . न लकता ंद राग्रहास प्रवतोन ज ने कोटातं हिटिीस यािें वाड्ावर खटला 
करावयाकहरता ं दोन वेळा रे्ले. ते समयीं आयाशास्री द्रवीड न्यायाहधशीि कामावर होते ते ब्राह्मिासं 
अन कम ल या बळावर बेर् मान देिें. आयाशास्री यािंा जमात व दाडंरे् ब्राह्मि, मज रीिे िार िार पैसे 
द्यावयािे करार करून समार्में ेेनन बह त सम दाय हमळोन प्रभमवंर िालमन रे्ले. ते वळेस ब्राह्मिािंी व 
प्रभ िंी मारामार जाहली. आहि ब्राह्मि हकत्येक जखमी जाहले, व आयाशास्री यािंा जामात जखमी 
जहाला. व प्रभ लोकही जखमी जाहले. नंतर ब्राह्मिानंीं पळ काढमन नाना फडिीस याजंकडे हफयादीस 
रे्ले, आहि बह त प्रकारें, कार्ाळी सारं्ों लार्लें . ते समयीं नाना फडिीस यािें ब्राह्मिािा बह ति हनषेध 
केला, कीं सास्रसंमतें समजमन असता ंद राग्रहानें त्याजंवर िालमन जानन द लौहकक केला. हें नीट नव्हे. 
त ह्मींि आजपयंत वडीलार्मजत परंपरार्त प्रभ िंें कायग व वदेोक्त कमग करीत आला ंआहि हल्लीं त्यािंा आश्रय 
रे्ल्याम ळें  िेषब हद्ध करून खटला करता ंहा हसहद्धस जािार नाहीं. याप्रमािें साहंर्तलें . तें न लकता ं बळें  
जानन खटला करिें यािें कारि काय? या उपर यासंी खटला केला असता ं म लाजा होिार नाहीं. 
प्रहतष्ठेस हानी होईल. अशी ताकीद देनन ब्राह्मि ेालहवले. नंतर थोरथोर शास्री श्रीमंतानंीं बोलावमन 
शास्राथग हविाहरला, तेव्हा ंशास्री यािंीं उत्तर केलें  कीं प्रभ िादं्रसेनीय यासंीं सवग कमांस अहधकार आहे. सभा 
करून शास्राथग सारं्ावयािी मजी असल्यास जो शास्राथग गं्रथातंरीं वास्तहवक आहे तो सारं्िें. पेिकर ब्राह्मि 
व्यथग द राग्रहास प्रवतगले यािें कारि नाहीं. पहहला दाखला पाहता ं म क्तके्षत्र काशी तेथें हशष्ट ब्राह्मिानंीं 
हनिगय ठरहवला तोि प्रमाि आहे. त्यास दोष ठेनन द सरा प्रकार करी असा कोि समथग आहे? प्रभ  ज्ञातीिे 
र् रु आबा टकले हे सवग शास्त्रीं हनप ि आहेत ते शास्र हवरुद्ध आिरिार नाहींत. सभा करून साहंर्तलें  असता ं
टकले यािंें बोलिें प्रमाि ठरेल. शास्रन मतें वदेाहधकार आहेत अशी खातरजमा आहे त्यापेक्षा ंआता ंय स्क्त 
करावी जे, सभेमध्यें अनृत भाषि करीता ंयेत नाहीं याजकहरता ंतमतग सभा करंू नये. मोेम पमवगवत िालत 
आलेप्रमािें हें सारं्ावें असें ठरवमन ब्राह्मिासं अतपपर र्टला करिें यािें कारि नाहीं. याप्रमािें ताकीद 
केली. खटल्यास प्रारंभ शके १७१७ श्रावि श द्ध ७ ते माहे आहश्वन मासपयंत प्रभ मंडळी जात नव्हती. 
आपापलें  ेरीि ं होते. आहश्वनमासीं माधवराव साहेब कैलासवासी जहाले. नंतर नाना फडिीस यािें 
प्रभ मंडळीस बोलावमन समक्ष साहंर्तलें  जे, इतपपर ब्राह्मिानें त मंसी खटला करंू नये अशी हनक्षमन ताकीद 
केली. त ह्मीं सरकार कामें बदं न कहरता ंस्वस्थहित्तें आपले कामकाजावर येनन पमवगव् कामें िालवावीं. 
येहवशीं समज तीिें अन्वयें बह तेक सारं्ोन खटला मोहडला. प ढें श्रीमंत बाजीराव साहेब राज्याहधकारी 
राज्यािे कामावर आले ते समयीं हिटिीस सवग प्रभ मंडळी यािंीं हवनंहत केली कीं, हवनाकारि पेिकर 
ब्राह्मि यािंीं खटला करून कमांतर िालविें यासीं आडाआड केली, त्याजवरून बाजीवार साहेबानंीं 
िौकशी मनास आिमन प्रातंोप्रातंी हशक्याहंनशीं सनदा करून हदलेल्या असोन ‘पमवीपासोन कमांतर िालत 
आलेप्रमािें िालवीत जािें. हदकत न ेेिें.’ या प्रमािें स्वदस्त र लेखन होनन िालमं  लार्ले. 
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रायबहाद र बाळकृष्ट्ि आत्माराम र् प्ते यानंीं जी ग्रामण्यािी हहककत प्रहसद्ध केली आहे त्यातं त्यानंीं 
प्रख्यात बखरनवीस मल्हार रामराव हिटिीस यािंी पत्रें नममद केलीं आहेत तीं येिेंप्रमािें :— 

 
पि नंबर १. 

 
पौा छ ९ णजलकाद श्रावि रोज वदी पुणयाहून लक्ष्मिराव र्गोकवद व मल्हार रामराव णचर्टिीस 

यांिीं रामराव णचर्टिीस यांस पाठणवली. रोजचें वतवमान. बार. 
 
नारायिराव यािंी यादी ेेनन फाडली. हा आकस हहरपतं फडके व आपा बळवतं यानंीं धरून समड 

यायावयािा म्हिमन पेिकर ब्राह्मि प ढें करून प्रारंभ केला. तो लसाजे, पेिेंस ग्रामण्यें ब्राह्मिनंी र्भादानास 
होमास िरू करिार नाहीं म्हिोन कोिी र्ृहस्थािे ेरीं आग्रह केला. त्यावरून कोलटकर स भेदार 
अन कम ल होनन कज्या पाहडला आहि दहापािं कलमें, िरू करंू नये, व िार हदवस म ंजीिा अस्ग्न ठेवम ंनये, 
(शवा) सह र्मन करू नये. कपडास िरु होतो तो करंू नये, असें दोनशें ब्राह्मिािें संमतें पत्र करून 
याप्रमािें प्रभम मान्य होतील तरी त्यािें ेरी जावें, नाहीं तर जान नये. असें केल्याम ळें  वषगभर कमें व हव्यें 
राहहली. अर्त्यें करिेंि त्यानंी लग्न-हववाह इत्याहद द सरे महालातं जानन करावीं; असें झालें . तेव्हा ं
तेथील र्ृहस्थ प ष्ट्कळ येनन ज्ञातीस कळहवलें . त्यावरून र्िपतराव कोलटकर मामलेदार यासं मजकम र 
कळहवला कीं, त मिे बंधम महालीं बाबमराव आग्रहास पडमन [असीं कामें] कहरतात याजवरून र्िपतराव 
यानंीही हलहहलें . परंत  त्यािीं उत्तरें ब्राह्मि लकत नाहींत लसी येत रे्लीं ………………… नंतर बाबमराव 
कोलटकर र्िपतराव याजंकडे प ण्यास आले. तेव्हा ं र्िपतराव यानंी बह त हनषेध केला. त्यावरून 
(प्रभ लोक) यािंें गं्रथातंर कसें आहे तें आम्हीं समजम तेव्हा ंकरिें तें करंू असें म्हिमन लार्ले. वदेशास्रसंपन्न 
राजश्री आबा र् रूबावा व थोरले र् रूबावा जानन त्यािंी खात्री केली कीं, िालतें हें काहंींि नाहीं. यासं 
अहधकार हवशषे आहे. तेव्हा ं ते बोहलले कीं ब्राह्मि आग्रही. तेथील हशष्ट दहा पािं आिहवतों, आमिी 
खातरजमा केली तशी त्यािंी करावी. नंतर ते ब्राह्मि त्यानंीं आिहवलें , यावर त्याहंीं सारें गं्रथ 
दाखहवल्यावर र्ार्ाभट्टी र्ौि आहे त्यास संमत पत्र केलें  तें फाडावें. याप्रमािें ब्राह्मि मान्य होनन 
कोलटकरािंी पत्रें व या ब्राह्मिािंीं पत्रें रवाना झाल्यावरून पमवीप्रमािें सहा िार महीनें िाहललें . प नप कोिी 
कोिी हदक्कत करंू लार्ले. कोलटकरािंें ही न मानीत. तेव्हा ंर् रूबाबािें दोन ब्राह्मि कोलटकरािंें स्वाधीन 
केले. आहि हे सरकारिे ब्राह्मि म्हिोन काये िालावीं अशीं केली त्यानंी सहा िार महहने िाहवले असता ं
एके हदवशीं कोलटकराकंडे कथा झाली त्यातं सारे ब्राह्मि हमळाले. तेथें त्या दोेा ब्राह्मिासं ब का, प्रसाद, 
हखरापत आम्हाबंरोबर द्याल तर आम्हीं ेेिार नाहीं म्हिमन आग्रह करून उठमन िालल. स भेदार यानंीं 
हविारीलें  याजंकडे काय दोष? तरी प्रभमकंडे हे मनस्वी कमे कहरतात असें म्हिमन हनेोन रे्ले. द सरे हदवशीं 
सारे एकत्र होनन प. वी संमत पत्रें ेाडलीं तसेंि आिखी केलें . त्याजवरून कोलटकर यानंीं नेनन 
हविाहरलें  त मिे पद्धतीप्रमािें पमवील िालींपेक्षा हवशषे क िी केलें? त मच्याि पोथ्या यासं हदल्या. तेव्हा ंबोलमं  
लार्ल कीं, आम्हीं पमवी करीत होतीं तेंि ठीक नाहीं. हल्लीं ठरवमं तसें करावें. त्याजवरून कोलटकर बोलले. 
र्ार्ाभट्टानंी पद्धती केली तशी त म्हीं नवी कशी ती करावी. िाललें  ते कोित्या आधारारून न करावें म्हिता ं
तें समजवावें, प ढील पद्धहत कोित्या आधारावरून करिार तें हलहमन द्यावें त्याजवरून कार्द हलहमन हदला 
जे, म्हितों याप्रमािें समजमन देनं नंतर सवग आपले ठायी हविारास बसले. हनषेध कशावरून व प ढें काय 
कयावें ते काहंीं हसद्ध न होय. तेव्हा ंदाडंर्ाव ेआरंभमन जो संमत न करील ेरीं जानं नयें. हें अरंहभलें . ते 
समयीं कोलटकर स भेदार स द्धा ंसत्राेरानंीं संतम न केलें . म्हिमन हततकीं ेरें वज्यग केलीं. आहि शेंपानास 
एक झालें . ते समयीं कोलटकर यानंी सदरहम झालें  वतगमान सहवस्तर प ण्यास श्रीमंतासं हलहहलें . तें पत्र 
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नाना फडिवीसानंीं वािमन शास्रीबाबाकडे पाठहवलें . शास्रीबाबानंी पाहहलें . नंतर ब्राह्मि दाडंर्ावे कहरतात 
ते मसाले करून आिाव ेलशी नानािी परवानर्ी सरस भे यासं झाली, आहि त्यापंैकीं पिंवीस तीस ब्राह्मि 
म ख्य म ख्य याजंवर दहादहा वीसवीस असे मसाले रुपये एकशें साठ करून र्ादी पाठहवले. तेव्हा ं
हजतक्यानंी संमतें केलीं हततकें  एक होनन मसाला देनन शभंर ब्राह्मि प ण्यास आले. सरस भ्याकंडे व 
शस्त्रीबाबाकंडे न जाता ंप्रभमसंाठी आम्हावंर ज लमम होनन र्ादीं मसाले करून अप्रहतष्ठा केली वरै्रै मनस्वी 
वल्र्ना करीत र्ावातं कहडम  लार्ले. नंतर सरस भे यानंी मािसें लावमन आिमन बसवमन पिंवीस तीस असामी 
बोलाहवले असता ं इतके का ं आलावं? प्रथम संमतें केलीं तीं का ं फाहडलीं व प नप का ं आिखी केलें? 
आजपयंत कसे करीत आला? आता ंका ंनाहीं म्हिता?ं व प ढें कोिते संमतें कसें करिार? हें हलहमन द्या 
म्हिमन तसदी केली. तेव्हा ंसवग ब्राह्मि पेिेस जानन दहावीस असामी राहहले आहि हलहमन देता ं हठक न 
पडे. तेव्हा ंइतकी हदवस करीत आलों ते ि कलों प ढें आम्हासं करंू तयेसें वाटतें. मार्ें केलें  त्यािें प्रायपहश्चत 
ेेनं लसी हलहीिी बाहेर पडलीं. बाहेर ही िार ेरें हफरों लार्ले. नानापाशीं एकदोन वळे उभे राहहले. 
त्यानंीं सरस भ्याकंडे जा, ते समजावतील, र्म उत्तर सारं्मं. हेंि उत्तर केलें . त्याजंवर आपा बळवंराव यानंी 
त्या ब्राह्मिासं आश्वासन देनन आम्हीं त मिी दाद लाहवतों. मसाला देवहवतों. प्रभमिें पाहरपात्य करिें 
आहेि. यादं माेारी ेेतली. तें पमवील वैर मनातं धरून नानापाशीं जानन बोहलले. हें काय? हशष्ट 
ब्राह्मिािी प्रभसंाठी अप्रहतष्ठा होते. प्रभम मनस्वी कमे कहरतात हें काय? असें बोहलले, तेव्हा ंनानानंीं उत्तर 
केलें  जे, आम्हीं सवग समजलों आहोत. त मिें बोलिें भाडंाळपिािें. प ते समजलािं नाहीं. सरस भा मनास 
आिमन आम्हासं समजवतील तें करंू, नंतर आप्पा बळवतं अय्या शास्त्रयािें ेरीं आले, व यासं आपले ेरी 
आहिलें . आहि पेिकरािंा अहभमान धरावा असें करून शास्रीब वाकंडमन नानासंी एकदोन वळेा ंबोलाहवलें . 
नानानंीं उत्तरें साफ केलीं. शास्री बावा म्हिम ंलार्ले जे, ब्राम्हि ही बह त एक हविार कहरतात. हेही मनस्वी 
कमे कहरतात यािा हविार करावा. असें बह त आग्रह करून हविाहरता ंनानानंीं उत्तर केलें  कीं, आम्हासं 
यातं पडावयािें नाहीं व काहीं करावयािें नाहीं. ब्राम्हि व प्रभम हित्तस येईल तसें करोत. हततल्यावर आप्पा 
बळवंत व शास्री व ब्रह्मि हविार करुन हसद्धातं केला जे, वाद कशास सारं्ावा. सारे ब्राह्मि एक संमत 
करून दहा पाि हजार संमतें त्याजवर करून नानास दाखवावीं. मर् सहजि ते बह तातं येतील. पडल्या 
फळािी परवानर्ी ब्रह्मि व प्रभम काहंीं करोत अशी झालीि आहे. म्हिोन एक संमतािी यादी करून वरती 
नारायिराव साहेबािें वेळिीं कलमें हलहमन, यमाजीपतंािी पद्धहत पिंसंस्कारी ती काढमन, अय्या शास्री 
याजंकडे हनत्य पेिकर वरै्रे ब्राह्मिानीं हमळावें. तेथें आपले र् रूबावा हनत्य जात. तेथें हनत्य भवहत न भवहत 
व्हावी. त्यात आबा र् रूजींनीं गं्रथाधारें करून सवांस क ं हठत करावें. पमवील गं्रथाधारें हे श द्ध लोक 
‘ितमरनाम्ना’ (?) प्रहसद्ध असे आहेत. हें व ‘स विाश्व स्वरूपाढ्या’ (?) इत्याहद लक्षिें हलहहलीं त्यानीं 
य क्त त्या ज्ञातीस जे धमग गं्रथीं असतील ते यांनी करावे, व करीत आहेत. मध्यें र्ार्ाभट्टानंीि या ज्ञातीिें ेर 
ब डहवलें . त्याशींि यािंा वाद हह. गं्रथ कसा केला. नवीन फहककामंत्र का ं केलें , कोितें संस्कारीं वैहदक 
मंत्र. कोिते संस्कार अमंत्रक सें का हलहहलें . अहधकारी नाहींत तरी कोठेंि नसावे. तेव्हा गं्रथ खोटा, परंत  
काल देश वतगमान जेथें जसें िालेल तसें िालतात. आहि त म्हीं र्ार्ाभट्टींनीं केलें  तेंि करंू नये म्हििार, 
तेव्हा ंआज तरी तसा श्रेष्ठ नवीन पद्धहत कोि कशी कहरतो, व कोित्या आधारें ती करावी असें त्या ज्ञातीिें 
म्हििें. मध्यें यमाजीपतंी झाली, ती त म्हीं काहढता ं त्यािंा यािंा राज्यकारिीं िेष म्हिमन ग्रामण्य केलें  तें 
िाललें  नाहीं. हे कहरति आहेत. पिंसंस्कारी त म्हीं म्हिता ं तरी म ंजी तर त्याचं्या येथें अस्खहलत 
िालतात. यमाजीपतंीं पिंसंस्कारी लग्नादारभ्य असें हलहहलें  तरी तेव्हापंासमन व्रतबंध रहावे ते त म्हींि 
करता,ं व वाडवडील करीत आले. यािें प्रायहश्चत्त काय? 
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असें बोलिें झाल्यावर सवग सभा क ं हठत झाली. र् रुबावानंीं उत्तर प्रत्त्य त्तर सभेंत करण्यािी बाकी 
ठेवीलीं नाहीं, असें झालें . पेिकर संमतपत्रें ेेवम ेरोेर कहडम ं लार्ले, परंत  सवग सभेंत मंडळी होतीि. गं्रथ 
र् रबावानंीं दाखहवले. याम ळें  संमतें होण्यास हविार हत्रमंतकािायग (?) शास्री ही शास्राधार इकडील संमतें 
बोलत होते. व आयाशास्री याजंकडे ही दोन िार वळे जानन त म्हीं कहरता ंहें अय क्त. आम्हासं हें श द्धसें 
ठानक आहे. ते बोलले श्रीहर्रीकर शकंरािायगही येथें आले आहेत, त्याजंकडे संमतािी यादी नेली. त्यानंीं 
उत्तर केलें . आम्ही धमगसंस्थापक. उच्छेद करिें तें संमत ेालावयािें नाहीं. असें बोलले. पहंडताचं्या 
ेरोेर आपा बळवंतािा प्यादा ेेवमन कहडम ं लार्ले. तेव्हा पहंडत मंडळीनें उत्तर कालें  कीं, एका बाजमस 
राबशास्रीबावािंें संमत व एका बाजमस श्रीमंतािंें संमत असें होईल तेव्हा ंआम्हीं संमतें ेालमं  आम्ही कोिी 
ग्रामहिक नव्हेत.संमतपते्र कशास पाहहजेत. ळी राजधानी. येथें सभा करून पहंडतासं हविारावें. त्याप्रमािें 
श्रीमंतानंी आज्ञा करावी लबाड आहातं. आयाशास्त्रयािा व आपािा हनरोप सारं्ता ं त्यास त्यांिें संमत 
याजवर अर्ोदर का ंनाहीं. त्यािंें संमत करून आिावें. यादींत पिंसंस्कार हलहहले त्यास आबिे बाप आजे 
वडील त्या ज्ञातीिे व्रतबधं करीत आले. आम्हींही केले.त्याचं्या अस्स्थ श द्ध करून वहडलासं प्रायहश्चत द्यावें, 
व आम्हीं यायावें तेव्हा ंअसमंत होईल. असें बोलमन पहंडतािंीं संमते न झालीं. मर् िहमंकडे संमतें होत नाहींत 
असें वाजलें , तेव्हा ं हकरकोळ करिारही सरले. र्ंर्ाधर दीहक्षताकंडे आपा बळवतंािा प्यादा रे्लाजे. 
आपानंीं हवनंती केली आहे. तेव्हा ंदीहक्षतानंीं उत्तर केलें . त म्हीं प्यादे लावमन करिार, आम्हीं आपािें िाकर 
नाहीं. आपा कोि? ‘आम्हीं करीत नाहीं’ म्हिमन सारं् जा. असें झाल्यावर आम्ही शास्रीबाबाकंडे हिटी 
पाठहवली कीं, ब्राह्मि दाडंर्ावा करून मध्येंि ज्ञातीिा उच्छेद करिार. आपि अहधकारी सवगज्ञ. आम्हीं 
कसें िालाव.ेपमवीपासमन आश्रय आपला. अशी हिटी पाठहवली. त्यािें उत्तर आलें  जे, आम्हीं यातं नाहीं 
कोिी हशष्टही हमळिार नाहींत. अश द्ध र्ोष्ट परंत  सरकारकडे व नानाकडे त म्हीं सवग ज्ञातींनी उभे राहमन 
बोलावें. सरकार नाहीं व शास्रीबाबा नाहीत. आहि मध्येंि ग्रामण्य होतें. आम्हासं कोिी त्रता नाहीं कीं 
काय? हें हविारावें असा हनरोप आला. संमतािी यादी िालावयािी राहहली. नंतर आयाशास्री यानंी नानािें 
कानावर ेातलें . ब्राह्मि असा हविार करीत होते. परंत  हशष्ट कोिी संमतें ेालीत नाहींत? सरकारिे नेट व 
अज्ञा कारकम न असावा. त्याजवरून नानानंी साहंर्तलें  जे, आम्हासं यातं पडावयािे नाहीं. म्हिमन प. वीि 
साहंर्तले हें हसद्धीस जाियािें नाहीं. पमवी यमाजीपतं आहदकरून कोिी केलें  तें हसद्धीस न रे्लें . हरकामें 
अनथास कारि. त म्हीं कराल तें हसद्धीस जािार नाहीं. हें मात्र ते हदवशीं साहंर्तलें  नाहीं. यमाजकपती 
पिंसंस्कारीं केलें  आहे तरीं म ंजी का ंराहहल्या नाहींत. त म्हींि कहरता.ं तेव्हा ंसहजि त्यािंें केलेलें  मोडलें  
रे्लें . िालें  नाहीं. हें हसद्ध जाले. परंत  यािा हविार त म्हीं काहंीं पाहहला आहे कीं काय? आहि त्यािंा एक 
उपाध्या पोथ्या ेेनन (रेिमकामाहात्म्य व एक दोन गं्रथ ेेनन) कहडतो. त्यातं काहंीं काहंीं आधार आहे तेव्हां 
त्यास मोडावयाजोर्ें त म्हापंाशीं काहंीं आहे कीं नाहीं, म्हटलें . तेव्हा ं शास्री यानंी उत्तर केलें  कीं, पोथ्या 
प रािातंरच्या खऱ्या परंत  अनािार आरोप ज्ञातीवर आहेत. पमवीिे, परंत  आलीकडे नाहीं. याजवर नानानंी 
उत्तर केलें  आम्ही लहानपिीं पलाडं भक्षि करीत होतों. पलाडं भक्षिीं प नरुपनयन हें कळल्यावर टाकीलें . 
म्हिमन पमवी कहरता होता ंतें करा, असें सारं्मन त म्हीं आम्हासं भ्रष्ट करावें कीं काय. िारं्ले केल्यास वाईट 
करा का ंम्हिावें. अहधक केल्यािेि फळ पावखतील. आम्हीं यातं नाही. सर स भ्याकंडे ब्राह्मिानंीं जावें तें 
समजावतील तें करंू. असें झाल्यावर शास्री सई (फते्त) होनन आले. 

 
पि नंबर २ पो ॥ छ १९ णजलकाद श्राविमास. 

 
याप ढें आयाशास्री व दादाशास्री हलमये व आपा बळवतं प्रम ख होनन ग्रामण्य िालहवलें , तों 

श्राविीिी संधी आली. र् रूबबासं पेिकर ब्राह्मिानंी जानन शपथ ेातली कीं, प्रभ िें ेरीं जानं नये, 
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त्याजवरून नानािें कानावर ेातलें . तेव्हा ंसरस भ्यानें जनोबास आिमन ताकीद केली कीं, ब्राह्मिासं हनक्षमन 
ताकींद करिें, श्रावण्य िालम  देिे. त्याप्रमािें त्यानंी ब्राह्मिासं ताकीद केली. परंत  आम्हीं लकत नाहीं, उत्तर 
केले. र् रुबाबासं ूंकारेश्वरािें देवळापाशीं ित दगशीस नेनन जाजम टाकम न बसहवलें . भोंवते ब्राह्मि बसले. 
मनस्वी बडबड करिें िाललें  तेव्हा ंप नप नानािें कानावर ेातलें . जनोबास नाना बोलले कीं, काम त म्हासं 
रेंटत नाहीं हें काय म्हिमन? वरील हदवािखान्यातं श्रीमंत बसले तेथें दादोपतं शास्री बोलावमन जानन हा 
हवषय त मिा, यािें नपाध्ये आिमन ब्राह्मिासं सारं्मन उद्यािें कमग िालतें करिें, म्हिमन साहंर्तलें . त्यंनीं 
शास्रीबाबास कळहवलें . शास्रबाबा तेि सबयीं पालखीत बसमन वाड्ातं आले. तेथमन ब्रह्मिासं बोलावम 
पाठहवलें  जे, िौेे जि जाबसलास येि. दादाशास्री व आयाशास्री देवास म्हिमन जानन तेथेंबसलेहोते. 
तेव्हा ं दादाशास्री यानंी उत्तर केलें  जे, िौेे येत नाही. येथे शास्रीबाबानंीं याव अर्र आम्हीं सारेि येनं. 
इतकें  म्हिमन उभयंता उठमन रे्ले. प नप शास्रीबाबानंीं दोन ढालाईत एक िोपदार व एक कारकम न पाठहवला. 
सरकार आज्ञा आहे. जाबासलास िौेानी यावें, नाहीं तर आह्मी नेनं तेव्हा ंपेिकर िौेे आले. नंतर द सरा 
िोपदार व कारकम न पाठकवला जे, आबार् रूजीस पाठवमन देिें. कारकम न व ढालाईत व िोपदार र् रूजीस 
ेेनन येत असता ंनारायि जोशी पेिकर धावमन जानन आबािे पायासं हमठी ेातली. ब्राह्मावंर आला तेव्हा ं
कारकम न बोलला कीं, याउपर तोंडान मारून जानं म्हिमन ढालाईतास सारं्मन त्यास ूढमन आबास ेेनन 
आले. शास्रीबाबा यानंी आबास हविाहरलें  जे, त म्हीं श्राविी करंू नये म्िता ंहें कोित्या आधारावरून. कोिी 
शास्र पाहहलें  आहे कीं काय? तेव्हा ंआम्हीं पाहहल नाहीं. म्हिमन उत्तर केलें , यासं अहधकार नाहीं, महिमन 
म्हिता ंआिखी त मिा बोलिार कोिीं याहमन समजलेला आहे कीं काय? म्हिमन हविारीलें  तेव्हा ंनाहीं, 
म्हिोन जबाब हदला, याजवर शास्रीबाबा बोलले त म्ही करीता ंहें पहरिामािें नव्हे. मार्ें यमाजीपतंीं केलें  तें 
शवेटास रे्लें  नाहीं व नारायिराव साहेबानंीं केलें  तेहीं शवेटास रे्लें  नाहीं. त म्ही काय पदाथग याजंवर 
ब्राह्मि बोलम  लार्ले आपि शास्रसंमतें हविार करून ठरहवलीत तें आम्हीं लकमं . तोंपयंत श्राविी करंू 
लार्ल्यास दंर्ा करंू, डोंिकीं फोडम ं, अनथग करंू, त्याजवर र् रूजीस शासत्रबावानंी हविाहरलें  जे त म्ही कसें 
करीत आला ंसारं्िे. यानंी उत्तर केलें  यथाहवहध होम िरू करून याहज्ञक करीत आलों. याप्रमािें ित दगशीस 
झालें . पौर्मिमा श्राविी ब्राह्मि दंर्ा करिार याजवरून नाना श्राविीस बसले. त्याजकडे हिटी पाठहवली. 
सवग र्ृहस्थ आम्हीं हमहोन बसलों. नानानंीं जनोबास आिमन बंलले, त म्हास काम साहंर्तल्याप्रमािें 
करण्यािा लवज नाहीं, म्हिोन दादोपंतासही आिमन रार्ें भरले जे, त म्हासं श्राविी िालहविहवशीं 
साहंर्तले असता,ं हे कायव? आता ंिालवाव्या असें साहंर्तलें . हदवस हविाहरला तो तीन ेटका राहहला. 
तेवहा ंआता ंश्राविी आटोपिार नाहीं तेव्हा क्सें करावें हें शास्रीबाबासं हविारून येिें तो अस्तमात झाला. 
म्हिोन दादोपंतास त महीं जानन प्रभम ज्ञातीस सारं्ावें ेोळाखाली हा समय झाला. त्यास भोजनास उठावें. 
श्राविी हस्ताक्षर अर्र श्राविावर यथास्स्थत करवमं, आपि संशय न धरावा. भजंनास उठावें. याप्रमािें 
नानाकडे जानन येनन येथे बोलले. आम्हीं उत्तर केलें  जे, या मंडळीस आहिलें  सरकारातंमन पाठवमन 
समजमत करिें पडली. बरें असो. सरकारातंमन अथवा शास्रीबाबाकंडमन डथळा झाला नाहीं. ब्राह्मिािें 
आग्रहास्तव होता ंहोता ंसमय झाला. असें रुसव्यािे अथग बह त बोललों. आमिें ज्ञातीस कोिीि त्रता नाहीं, 
असें झालें . श्राविी राहहली. सारीि कमे बंद झालीं. याि मार्ग काय म्हिोन बोलल्यावर, हफरून नानाकडे 
व शास्रीबाबाकंडे रे्ले. उबयतािंा हनरोप ेेनन दहा ेहटका रात्रीस आले जे नदईक वरकड कमे 
िालण्यािा बंदोबस्त करून देनं म्हिोन आज झाली ही र्ोस्ट आम्हांस देनन भोजनास उठवें. असें 
बोलले. नंतर आम्हीं सवगत्र भोजनास उठलों. प्रहतपदेस तृतमीय प्रहरीं सभा करून पेिकर नेनन हनषेध 
केले जे, त म्हीं केलें  हें ठीक नाहीं. िालते तसें िालवावें पहरिाम श द्ध नव्हे. त मिे बोलिें र्ंर्ाधर दीहक्षत 
कत्रबकशास्री यासं समजाविें. त्यािें र् रुजीही उबयताकंडे जातील असें बोलण्यास प्रारंभ झाला आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पि नंबर ३ पो ॥ छ ३० णजलकाद भाद्रपद मास. 
 
आपा बळवतं सवाध्यक्ष होनन पमवी नारायिराव साहेबीं केला संकल्प हसद्धीस न्यावासा करून 

पेिकर वरै्रे ब्राह्मिस द्धा ंदंग्यासं प्रारंभ केला. तात्या हिटिीसािें ेरीं जानन शें पन्नास ब्राह्मि दरवाज्यातं 
बसमन, सायंकाळपयंत उपोषि केलें . आच्यारी, पािके, हातीं द्याव.े त मिे हातीं द्यावयािे नाहींत. 
सरकारातंमन मार्तील तेव्हा ंदेनं (असें प्रभमनंी) उत्तर केलें , व नाना व शास्रीबावािें कानावर ेालहवलें . तेथें 
उत्तर झालें  जे, ब्राह्मि म्हितील तें लकावें. त्यावरून पेिकारासं साहंर्तलें  जे, ब्राह्मि आमिे वाड्ातंील 
रे्ले. आम्हीं ेालहवले, तर त्यािंीं नावें हलहमन द्या. त्यािें उत्तर केलें  जे, सरकार मार्तील तेव्हा ंदेनं. नंतर 
शास्रीबावाकंडमन कारकम न व प्यादे येनन ब्राह्मिासं बोलले जे, त म्हीं म्हटल्याप्रमािें त्यानंी कबमल केलें . मर् 
द राग्रह का ंकहरता,ं म्हिमन उठवमन नेले. अशा मजलीस आलें  आहे. 

 
पि नंबर ४ पो ॥ छ ३० णजलकाद भाद्रपद. 

 
तात्या हिटिीसािें वाड्ातं ब्राह्मि येनन दंर्ा करावा जानवीं यायावीं, धोत्रें द हेरी करावीं, हा बेत 

झाला. तेव्हा ंआम्हीं सवग ह शार होतों, याम ळें  परतोन रे्ले. आपा बळवतंािें म्हििें नानापाशीं पडलें  कीं, 
नारायिराव साहेबािंी याद परत ेेतली. त्यािंा समड मला ेेिेि. नाना बोलले इतका आग्रह कशास 
कहरता,ं तात्या व आम्हीं एक होनन ठरहवलें  तें करावें. तेव्हा ंत मिें लकिें नाहीं. म्हिमन बोलमन रे्ले. ब्राह्मि 
प ढें करून द राग्रहे हा अहविार करावा. हीि शवेटिी मजल आिली आहे. बरें ईश्वर त्राता. ेडेल तें हलहमं. 
तीथगहवहध एकंदर हतकडील राहहल्या असतील त्या पत्र पावतािं व्हाव्या. इकडील व कोकिातंील 
करहवल्या. श्राद्धपक्ष ब्राह्मिभोजन करिें त्यालवजीं दहावीस र्ाई हमळवमन त्यासं अन्न ेालावें, असा इकडे 
बेत केला आहे. त्यासं सदरहम अन्वयेंि हतकडे असावें.– नीलकंठराव यािें येथें उत्साह त्यास ब्राह्मि 
हरदास उभा करंू नये. तो उभा राहतो त म्हीं बसता ं हें नीट नाहीं हाही ेोळ ेातला आहे. येिेंप्रमािें 
हजलकाद महहन्यातंील वतगमान. हजवबािा मात्र द राग्रह आहे. र् रूबावानंी सवग पहंडत मंडळींिी खातरजमा 
यथास्स्थत केली आहे. आयाशास्रीही पल्यावर आहेत. परंत  सरकार आज्ञा व प ढें काय हनकाल करतील 
पहावें. शास्रीबावानंी सरकारच्या वतीनें बोलावें, आहि सवग पहंडतानंीं इकडील बोलावें असा ेाट आहे. श्री 
कोिते थरास नेईल तें नेवों. हे तरी पमवग उसनें उर्वण्यावर आले आहेत. हहरपंत तात्यानंीं र्ंर्ाधर दीहक्षत 
यासं एकातंीं हविाहरलें  जे, त म्हाकंडे मनास आििेिें आध्वयगव आलें  त्यातं काय ध्यानातं आलें? तेव्हा ंउत्तर 
केलें  जे, प्रभमचं्या उपाध्यानंीं दोन िार गं्रथ आिमन दाखहवले. पेिकरासं दाखवा म्हटलें . त्याजंपाशीं गं्रथ 
नाहीं. यमाजीपतंािें पत्र ेेनन कहडतात, तेव्हा ंकाय मनास आिावें. तेव्हा ंतात्यानंी खंबीर काहढला जे, 
आपाबळवतं केवळ द राग्रह कहरतात असें आम्हासं करिें नाहीं. 

 
पि नंबर ५ पो ॥ छ णजलकाद णमणत भाद्रपद शुद्ध ११. 

 
पहंडत मंडळीिा प्रकार तो िारं्लाि झाला आहे. तात्या आल्यावर ेरोेर ब्राह्मिानंी दंर्ा करिें 

राहहला. ब्राह्मिभोजन हव्यें कव्यें ही राहहलींि तेव्हा ं नाना, तात्या व आपा बळवंत बसमन हविार झाला. 
तेव्हा ंद राग्रह हवशषे करिें ठीक नाहीं. जेंव्हा तेही द राग्रहास पडतील तेव्हा ंत मिा दाब राहिार नाहीं. काय 
बदंोबस्त करिें तों शास्रीबावाकंडमन करवावा. प्रभमनंीं एका केला आहे व जमेतही होत आहे. तेव्हा ं हे ठीक 
नव्हे. त्याजवरून आपा बळवतं हविारातं पडमन सरकारातंमन पन्नास बारर्ीर मार्मन ेेतले, ते नेहमी िौकीस 
त्यानंी आपल्या वाड्ातं बसहवले. बाहेर जािें तेही बह त खबरदारीने जात. नानािंें म्हििें आम्हास 



 

अनुक्रमणिका 

प्रभमिंाही पक्ष करिें नाहीं, व ब्राह्मिािंाही करिें नाहीं. शास्री करतील तें करोत. तात्यािंा खंबीर उिें 
होईल तेंि करावयािें. आपा बळवतं बोलले, मी त्यासं य क्तीनें राजी करून उिें कहरतों अशी प्रहतज्ञा 
केली. त्याजवरून कत्रबकरावानें तात्या हिटिीसाशंीं बह त साफीिीं हहतशत्र त्वपिािीं बोलिी फार केलीं. 
उत्तरें ही हनर्मभडपिें सडकम न शवेटिे मजलीिीं केलीं. याजवरून यत्न थकम न राहहले. 

 
पि नंबर ६ पो ॥ छ २२ णजल्हेज. 

 
आयाशास्री यानंीं एक दोन वेळ नानािें कानावर ेातलें  जे, शास्राथग पाहता ंयािें ज्ञातीिें ठीक आहे. 

त्याजवरून उत्तर केलें  वाजवी असेल तसेंि पाहमन करावयािें. याजवरून गं्रथ हमळवावे, दाखले पहाव,े हेंि 
िाललें  आहे. दंर्ा करिें तर तमतग तहकम ब आहे. तात्यािा खंबीर आहे तोि आहे. श्राविी, पक्ष, श्राद्धें, 
सवांिी राहहलीं. आम्हासं काहंींि करिें नाहीं, म्हिमन बसलों आहों. तमतग प स्तकािा प्रसंर् पडला आहे, 
हमती भाद्रपद वद्य पिंमी ब धवार. 

 
तात्या व आपा नानापाशीं बोलले जे, आज आमिे ेरीं ब्राह्मि उपोहषत बसलें . असें हवहम करून 

बोलतािं नानानंीं उत्तरास प्रारंभ करून बोलमं  लार्लें  कीं, मार्ें बह तानंीं केलें  तें शवेटास र्ेंलें  नाहीं. 
नारायिराव यानंीं कार्दपत्र ेेतले ते प्रसंर्ोहित त्यानंी काढमन ेेतले. प ढें ही त्यािें हदवस असेि राहतील 
असें नाही कोिी तरी दैववान होनन तो प्रभमसं अन कम ळ झाल्यानें त्यािंा वळे पडल्यास, हें शल्य त्यािें 
मनातंमन जािार नाहीं, तेव्हा ंया र्ोष्टीिा उद्योर् करिें प्राप्त कायाअंतीं प्रभमसंही देिें प्राप्त येईल. तेव्हा ंपत्र 
ेेतल्यािें साथगक काय? द सरें, ते अहतभाग्यवान. त म्हीं कधीिें. त्याशंीं स्पधा करिें उहित नाहीं. त म्हीं 
सत्ताबळें  केलें  तरी, त्याजंवर जबरदस्ती करण्यािें कारि काय? त्याजंकडमन कोितें आग्रहािें बोंलिें 
पडलें  आहे. सवग सोडमन बसले आहेत. प ढें बोलत देखील नाहींत. ूढाूढ कराल तर मरावयास टेंकले 
आहेत. एकी करून जमाल तरी हकती जिास माराल? लौहकक काय होईल? ते काय वाकंडें बोलतात, 
यािा हविार करा. शास्राधार पाहता ंते वावरे् िालत नाहींत. िालतात त्याहमन त्यानंीं अहधक कराव ेपरंत  
त्यािें करिें सवग त मिे स्वाधीन. त म्हीं कहरता ं तेंि ते कहरतात. त्यािें जातींत ब्राह्मि नाहींत. त म्हासंि 
ब्राह्मिािंें अर्त्य, आहि उपाध्येपिा कहरता.ं त्यािंं असें नाहीं. मर् हरकामी कटकट वाढवावी यातं जीव 
नाहीं. त म्हीं काहंीं बोलं बोलता ंव लकता ंम्हिमन ब्राह्मि त मिें दारीं बसतात. आमिे दारीं का ंबसत नाहींत. 
स्पष्ट त म्हीं का ं बोलत नाहीं. ब्राह्मिाजंवळ बोलण्यािे कारिािा लवज तरी काय आहे. प्रभमिें उपाध्यानंीं 
िार प स्तकें  काढमन मोठ्या हंर्ामािे सभेत पहंडत ब्राह्मिासं कायम केलें , तेव्हा ंतोंडें काढमन कोिीि का ंन 
बोललेत. दबमन ेरातं कहरतात इतकें ि िारं्लें . दाब ठेवमन त्यानंी वार्ावें, आहि र्ंर्ाधर दीहक्षत यासं हा 
सवग इहतहास नानािे बोलण्यािा बोलमन प ढें हविार काय करावा? नाना मनावर ेेत नाहींत. तेव्हा ंआपिास 
बोलता ंयेत नाहीं. परंत  हें ठीक नाहीं. ब्राह्मिासं काय सारं्ावें? त्यावरून दीहक्षतानंी उत्तर केलें  कीं, सभेंत 
अथवा त्यािें शास्र पाहमं जाता ं काहीं ठीक नाहीं. त्यापेक्षा िालतें तें िालावें हें िारं्लें . असें करण्यािें 
नसल्यास त म्हाकंडे स्वाहमत्व आहे. मजीस येईल तें सारं्ावें. आम्हासं हविाहरलें  तरी शास्राधारें सारं्िें 
पडेल. प्रभमिंा उपाध्या समजमन ेेईल तें मान्य. असें प्रभमसं असता ंत्यािंीि समाजाहवशी येथील मंडळीकडोन 
होिें कठीि आहे. प स्तकें ही नवीन नव्हेत. र्ार्ाभट्टी व यमाजीपतंीं झाली असता ंत्या अन्वयें िाललें  नाहीं. 
त्यातंही वावर्ें नाहीं. ते नवीनि. तो उपाध्या प्राधान्य म्हिमन बोलतो. त्यािें उत्तर होत नाहीं. तेव्हा ंशास्र 
लटकें  कसें कोिी म्हिावें. त्यािंा अनािार हित्तातं आिमन म्हिावे तरी सारे सारखेि. आम्हासं ते तरी कसें 
काय आहे? अन्योन्य नवीन आहे असें नाहीं. बह त सम दायाम ळें  लोपलें  जातें, इतकाि अथग. वरकड जेथे 
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ब्राह्मि समजोन आहेत तेथें वावर्ें त्याजंकडेही नाहीं, असें नाहीं. म्हिोन अनािार ही म्हिता ंयेत नाहीं असें 
ही बोललें . आपि र्ंरे्स (?) केलें  तसें िालावें मान डोलावमन द्यावी हें नीट. 

 
पि नंबर २० पो ॥ छ २८ रणबलाखर पौष मास. 

 
हरीपतं तात्यािें पोटातं द खत आहे. आमिा सवांिा हनश्चय झाला आहे जे, पहंडतािंी सभा करून 

र्ंर्ाजळी सभेंत ठेवमन मार्ील गं्रथ पाहमन सारं्ावें. मार्ील गं्रथ दमहषत असल्यास फाडमन टाकाव.े त म्हीं करून 
द्याल तो श्रीकाशीस नेनन तेथें मान्य झाला म्हिजे तसेंि िालवम ंनाहींतर आम्ही काहंींि करीत नाहीं. मर् 
बलात्कार कहरता ंहेंि हनष्ठ र बोलावें, याप्रमािें र् रंूबावािें संमत आहे. जमाहदलावल. 

 
पि नंबर २१ पो ॥ छ २ जमाणदलावल . 

 
पेिकर ब्राह्मि कज्या करीत बसले आहेत, त्यािंीं पौष वद्य १० रहववार प्रातपकाळीं तोफेबरोबर 

वदेशास्र र् रूबावािें ेरीं दोन ब्राह्मि बातमीस पाठहवले. ेरीं आहेत नाहींत म्हिमन िौकशी केली, तों दार 
उेडमन बाहेर येतात तों हे बसले आहेत, र्ाठं पडल्यावर िार तैलंर् हमळवमन कत्रबकराव तात्या हिटिीस 
याजंकडे सारं्मन पाठहवलें . त्यािंीं िार मािसें पाठवमन आबा तैलंर्ासमवते ेेनन कोटातं आले. हें वतगमान 
पेिकरासं समजतािं पन्नास पानिशें ब्राह्मि दरवाज्यातं र्ल्ली रोखमन बसले. आबा कोटातं त मिे ेरीं 
आला. त्यास हवालीं करा म्हिो लार्ले. त मिे स्वाधीन करीत नाहीं, असें उत्तर केलें . याजवर ब्राह्मिानंी 
जमाव केला. आम्हाकंडीलही स्वकीय र्ृहस्थ दोन िारशें हमळाले. र्ल्लींतमन कोिास येन हफरंू देईनात. 
नारो महादेव राजश्री बाजीराव भानकडेस होता, त्यास र्ल्लींतमन येतानंा धरून बसवमन धोत्र सोहडलें  व 
जानवें तोहडलें  तो तसाि त्याजंवळ बसला राहहला. वाो आया शास्री यािंीं राजश्री नाना व तात्या याजंकडे 
आपले मतलबाप्रमािें साहंर्तलें . बोलले परंत  ते हदवशी मनावर ेेतलें  नाहीं. ती ॥ राजश्री भानसाहेब 
प्रातपकाळींि तात्यािें वाड्ातं बातमी लार्तािं रे्ले. आम्हीं र्ृहस्थ जमा करून भोजनोत्तर हजवबािे ेरी 
जानन त्यासं ेेनन रे्लों. कारभारी यासं दोन तीन हिट्या पाठहवल्या. ब्राह्मि दंर्ा कहरतात हें आपल्या 
राज्यातं ठीक नाहीं. सभा करून धमाधारें सारं्ाल त्यास मान्य आहों. त्यािें उत्तर ते हदवशीं आलें  नाहींि. ते 
हदवशीं प्रहर-रात्रपयंत वाट पाहहली, नंतर र्ृहस्थ दरवाज्यातंमन ब्राह्मिािें अंर्ावरून आपआपले ेरोेर 
रे्ले. एकादशी इंद वारीं ब्राह्मि जमा झाले. आपले र्ृहस्थ दहा-वीस पन्नास पानिशें जमा होनन 
दरवाज्याने वाड्ातं येत रे्ले. जमाव प रा होतो हे पाहमन ब्राह्मिानंी दाटी करून वाड्ातं येनं लार्ले. असें 
होत होतें. ब्राह्मिानंीं हनकषग करून मराठी मािसें दरवाज्यातं उभीं होतीं त्यािंी वसे्त्र व काठ्या ेेनन मारंू 
लार्ले. इतक्यातं आयाशास्री यािें जावई, दहा वीस तैलंर् द्रावीड ेेनन येनन लर्ट करून दरवाज्यािे 
उमऱ्यावर येनन बसले, आहि त म्हीं असें का ंकहरता ंत म्हाशंीं काहंीं बोलावयािें आहे, म्हिमन फळीस हात 
लावमन वरकड ब्राह्मिासं इशारत करून दरवाज्यािी फळी ढकलली. वाड्ातं जबरदस्ती करून येतात हें 
पाहमन दरवाजा लाहवला. त्या ेालमेलींत जांवई व एक शार्ीदग ब्राह्मि आंत आला. दरवाजा लाहवता ंमोठा 
ह माव झाला. आंतमन शभंर दोनशें मािसें व बाहेरून शेंदोनशें ब्राह्मि रेंटारेंट कहरता ंमोठा दरवाजा मोडमन ते 
आंत आल्यावर दहावीस ब्राह्मि मरतात. ब्राह्मि मेल्यावर आम्हींही राहतों हें ेडत नाहीं. असें समजोन 
आम्हीं, आपले ज्ञातीिा पािंिारशें जमाव झाला यासह, दरवाज्याजवळ आंतील अंर्ें उभे राहमन दरवाज्यािे 
कभतीवर उभे राहमन कवलें  मारावयास प्रारंभ केला. ि कावमन कवलें  माहरलीं. तेव्हा ंब्राह्मि दरवाजा सोडमन 
मारुतीजवळ र्ल्लींत व पाटिकर यािें वाड्ाजवळ जानन उभे राहमन हाका मारंु लार्ले. कवलािें 
माराप ढें येनं न पावत. तेव्हा ंआम्ही दरवाज्यातं येत नाहीं प ढें र्ल्लींत उरे्ि बसतों मारंू नका असें म्हिों 
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लार्लें . उत्तम आहे म्हिोन मना केले. सोमवार एकादशीस जलस्पशग नाहीं, मर् अन्न कोठील. जाहले 
वतगमानाच्या तात्यासं व नानास तीन वेळा हिट्या पाठहवल्या. तेव्हा ंकारकम न पाठवमन द्यावा म्हिोन उत्तर 
जासमद आला. याजवरून हजवबा व रावजी आपाजी यासं पाठहवलें . ते तात्याकंडे रे्ले. दादोपतं व 
आयाशास्री तेथेि होते. त्यािंीं व यािंी बोलिी बह ति झालीं. त्यातंील साराशं त मिा जो आबा र् रूबाबा तो 
स्वाधीन करा. नाहीतर ब्राह्मि लकत नाहींत. अग्रहास पडम ं नका. पडल्यास पेिात याल, र् न्हेर्ाऱ्या द्याल. 
माझें बोलिें नव्हे, सरकार आज्ञा समजोन करावी. तात्याही बोलमं  लार्ले. उत्तर केलें  जे, आबा आमिें ेरीं 
नाहींत, कोठें दंग्यातं रे्ले तें समजलें  नाहीं. दोन हदवस अन्न पािी बदं. ब्राह्मि उठवावते. आबािंा शोध 
करून येनन सारं्तील ती हवनंती करंू त म्हीं सरकारातंमन काय सारं्िें तें सारं्ा. पेिकर यािंें लकिार 
नाहीं. असें म्हटल्यावर आयाशास्री यासं व पेिकर यासं उठमन जावें म्हिमन हनक्षमन साहंर्तलें . तों तोफ 
झाली. परवानर्ीिे प्यादे हदले असता ं ब्राह्मि उठले नाहींत. हतसरे हदवशीं त्रयोदशीस हजवबा व रावबा 
तात्याकंडे रे्ले. तात्या बोलले आबास का ंहवालीं करीत नाहीं. लबाड कारभार. पहरिाम लार्िार नाही. 
म्हिमन दाटमन बोलम  लार्ले. तेव्हा ं यािंीं उत्तर केलें  जे, तोंड आटपमन बोला. त मिें सोसिार नाहीं, 
न्यायेंकरून सारं्ा, अर्र सरकारातंमन सारं्ा. त्यास राजी म्हित असता ंदापता ंतरी आम्हीं हजवावर उदार 
मरतों. मर् धंदा रोजर्ारािी काळजी कोिास. श्रीमंतािंें राज्य सोडमन जावयािें नाहीं. मरून राहमं. डोंिकीं 
मारा. अशीं हनकडीिी उत्तरें केली. नंतर दोनप्रहरीं दादोपतं येनन ब्राह्मिापंाशी बोलमन वाड्ातं आले. 
त्यािंीं उपोहषत र्ृहस्थमंडळी बसली तें पाहहले, हनकडीिी उत्तरें ही समजोन ेेतलीं, आबासं हवालीं करा 
म्हिजे ब्राह्मि उठहवतों असें म्हिमं लार्ले. आबा आम्हाजंवळ नाहींत व हें ेडावयािें नाहीं म्हिोन 
साहंर्तलें  तेव्हा ंते हनेोन रे्ले. नंतर आमिे प्राि जातात पािी पाहहजे. शेंपन्नास बाहेर पडोन नदीस जानन 
पािी आहितों. यातं ब्राह्मिाचं्या हत्या होतील. आम्हाकंडे शब्द नाहीं. असें नानास हलहमन पाठहवलें . त्यािंीं 
दादोपतंास नेनन त्यासं तात्याकंडेस पाठहवलें . आया शास्री व बाबा फडके व दादोपंत. यासं पाठवमन हदले. 
ते दरवाज्याजवळ ब्राह्मिापाशीं येनन आम्हासं बोलाहवल्यावरून दरवाजा उेडमन आम्हीं रे्लों, आंत 
ब्राह्मि आले. त्यािंीं अहतशयेंकरून पार्ोटें जाळलें  त्यासं नेनं द्यावें. (?) म्हिोन शास्री यािंीं साहंर्तलें . 
त्यावरून पार्ोटें हदलें . झाले तें उत्तम झालें . त म्हीं व ब्राह्मिानंीं काहंीं मनातं आिम ंनये. उठोन जावें. असें 
सारं्ोन ब्राह्मिासं नमस्कार करावा. त्यावरून बोलिें पडोन आमिा र्ृहस्थ तीन हदवस उपोहषत जानवें 
धोत्र हवरहहत आहे यासंी काय आज्ञा. त्यावरून धोत्र व जानवें द्यावें. उत्तम म्हिोन हनरोप हदले. ते ब्राह्मि 
ेेनऩ रे्ले. 

 
पि २२ पो ॥ छ ९ जमाणदलावल माघ मास. 

 
पेिकराचं्या कज्यािा मजकम र पेशजीं हलहमन पाठहवला आहेि. त्या आहलकडे वद्य ित दगशीस 

सायंकाळी व े ॥ र् रुबावा व े ॥ र्ंर्ाधर हदहक्षत याजंकडे जानन शास्रीबावानंी मनास आिायास साहंर्तलें  
त्यापासमन आम्हीं त म्हाजंवळ आहों. ‘पेिकरानंी दंर्ा केला म्हिमन एकीकडे राहहलों. आता ं त म्हाजंवळ 
आलों.’ राजश्री तात्याकंडे ेेनन िला, म्हटलें . त्याजवरून तें हदवशीं आबा आम्हाकंडे आले. उदईक 
आज्ञा होईल तरी भेटीस ेेनन येतों, म्हिोन कारकम नाबरोबर सारं्मन पाठहवलें . उत्तम आहे. त म्हाजंवळ 
असों द्या; आिवम ं तेव्हा ं ेेनन या, असें उत्तर आलें . द सरे हदवशीं अमावस्येस र् रूजीस दीहक्षत ेेनन 
“तात्यािंी भेट केली. भेटल्यावर “हे आमिे ूळखीिे हनत्य पहंडतातं येत असतात” “पळाला ंका”ं म्हिमन 
हविाहरलें . पेिकरानंीं दंर्ा केला हवशोभा करतील म्हिोन एकीकडे राहहलों परंत  सरकारातं र्ंर्ाधर शास्री 
व कत्रबक शास्री याजंवळ हजीर आहों आम्हाकंहरता ंयजमानाकडे िौकी बसली ते उठवावी असे बोलले. 
नानाशंीं बोलमन उठवम ंपरंत  श्राविी पासोन कोिंकडे काहंीं करंू नये, असें साहंर्तलें  असता ंयजमानाकडे 
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काये केलीं आहेत, म्हिोन पेिकर म्हितात. असें रार्ें भरून बोलमं  लार्ले. पेिकर म्हितात, हें म द्याहनशी 
आंर्ीं लावावें, म्हिजे अवज्ञा झाली ती कबमल करंू, नाहीं तरी सरकार आजे्ञप्रमािें िाललों आहों. प ढें 
सारं्ाल तसे करंू असें उत्तर करून हनरोप ेेतला. र्ंर्ाधरशास्री यासं त मच्या हजम्मेस असों द्याव.े म्हिोन 
हनरोप हदला. ते हदवशीं र्ादी नानास हवनंती करून उठवाव ेम्हिोन दादोपतंास त्यानंी साहंर्तलें . तो हदवस 
त्यािंी र्ाठं न पडली म्हिमन तसाि रे्ला. द सरे हदवशीं परवानर्ी ेेनन र्ादी उठवमन नेले. याजवर हजवबा 
तात्याकंडे रे्ले. त मिे र् रूबाबा येनन भेटले. मर् िौकी उठहवण्याहवशीं रदबदली का ंकेली नाहीं. तेव्हा ं
तात्या बोलले र् रूबाबा केव्हा ं भेटले, कोठें होते, हें समजलें  नाहीं. व िौकी परक्यािंी नव्हती िौकीदार 
जािारासं जानं देतो व येिारास येनं देतो, मर् हदकत ती कोिती? तेव्हा ंमजीस येईल तेव्हा ंउठवाल. 
म्हिोन आलों नाहीं. असें बोहलले, तें लकम न भोजनास रे्ले. दादोपंत बसले होते. ते बोलमं  लार्ले जे, 
र्ोकवदराव बावा रामाजीबावा वडेे नव्हते. नारायिराव साहेबाजवळ हलहमन हदलें  तें समजमनि हलहमन हदलें , 
त्याप्रमाििं वतावें. आग्रह करंू नका. यातं नन कलमें म्हित नाहीं. एक मंत्र व सीक (?) खेरीज करून 
करावें असें सारं्मं लार्ले. हलहमन ेेिार व देिार रे्ले. त्या मार्ें तात्या आहेत. त्यािें हविारास येनन 
सरकारातंमन सारं्तील त्याप्रमािें करंू उत्तर का ंकहरतां? तात्यावर हनहमत्त का ंठेहवता?ं यजमानास जानन 
सारं्तों. सारं्तील तसें येनन बोलमं  असें म्हटलें . िार ेटका बसा, तात्या भोजनोत्तर त म्हाशंीं बोलतील. 
त म्हीं साहंर्तलें  हेंि सारं्िें होय. असें उत्तर करून हन मेन आले. त्याजवर हितीयेस शास्री यास सारं्मन 
पाठवमन र् रूजीस नेले. पेिकर ब्राह्मिाशंीं पिंमीपयंत त मिा फडशा करून हनरोप देनं म्हिमन करार केला 
होता. ती म दत झाल्यावरून त्यािंी र्डबड आहे. हफरोन दंर्ाही करिार असें लहकतों. तात्याकडे जानन 
आमिी म दत सरली. प ढें आज्ञा काय? म्हिोन हविारलें . त्यावरून एका दों हदवशीं सारं्मं म्हिोन उत्तर केलें  
असता,ं आजि पेिकर मंडळी दादोपतंािे ेरीं जानन बसली म्हिोन कळलें . त्याजवरून शोधास 
पाठहवलें . त्यासं दादोपतंि नानािे वाड्ातं भेटले. त्यािें तोंडींही लहकलें  आहे. खरें आहे. प ढें काय होईल 
तें समजेल तसें हलहमं. 

 
पि नंबर २४ पो ॥ छ २७ जमाणदलावल 

 
नाना मरैाळ व सज्याबरोबरील पत्रें पावलीं. वडर्ावंिींही पत्रें पावलीं. ग्रामण्यािा मजकम र पेशजी 

हलहहला. त्याजवर तात्यानंीं जीवबास नानापाशीं नेनन त्याजपासमन पमवीं नारायिराव साहेबीं समजोन केलें  
आहे. त मिेही र्ोकवदराव बावा व रामजी बावा सवग जात होते. त्यािंीं समजोनि पत्र हलहमन हदलें . त्यास 
त म्हीं हरकामे ूहढता ं तेही तसेंि िालावें असें बोललें . यािंीं जानन सारं्तों असें उत्तर केलें . नंतर 
तात्यापंाशीं हनरोप पाठहवला. जें हें सारं्िे व करिें पडतें. त्यास आमिें म्हििें वावर्ें नाहीं. सवग ज्ञातीिें 
म्हििें सभा करून आमिी ज्ञात कोि हें ठरवमन द्यावें. नंतर सरकार आज्ञा, कमें सारं्ाल तशी करिें प्राप्त. 
परंत  सरकारातंमन सारं्िें तें हविारें सारं्ावें. असें म्हिमन आलें . त्याजवर आिखी हजवबास नेनन 
साहंर्तल्याप्रमािें पत्र पहरस्च्छन्न द्यावें. वाढम ं नये असें असता ंत्यानंीं साहंर्तले. यािंीं उत्तर केलें  हा हविार 
सवांिे म ख्य रामराव बावा हिटिीस ते तेथें नाहींत व नीळकंठराव र्ंरे्स रे्ले आहेत, त्यासं हलहमन आिवमं. 
नंतर सारं्िें तें सारं्मं म्हिोन आले. तेव्हा ंपत्र देत नाहींत हें समजलेंि. त्याजवर ब्राह्मि येनन दंर्ा करावा 
असा ेाट आहे. आया शास्री याजंकडे एके हदवशीं ब्राह्मि बसले. असें िाललें  आहे. आपा सासवडास रे्ले 
होते. तेही आल्यावर शवेट काय होतो हें समजेल. नेट सोहडल्यास ग्रासतात. जािोन नेट सवांिा िारं्लाि 
आहे. या प्रवाहाम ळें  काहंींि स ित नाहींसें झालें  आहे. वहडलािंा आहशवाद काय शवेटास लावील तें खरें. 
भार एक श्रीवर आहे. वरकड कोिी बोलावयास जार्ा ककवा आश्रय नाहीं हें समजलेंि आहे. आबालवृद्ध 
दर्डमार कहरतात हततके सोसमन होईल तसें शवेटपयंत पहाता ंहनवाह करिार श्री समथग. वरकड यातना 
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कोितीही सोसिें बाकी राहहली नाहीं. झालें  वतगमान कळावें. होईल तें मार्ाहमन हलहमं. मोठा द राग्रह. 
नारायिराव यािंीं हलहमन ेेतलेली यादी त्याप्रमािें मान्यतेिी करून द्यावी. याबद्दल हरतऱ्हेनीं ज्ञातीस 
कमांिी अडिि व राजश्री हें प्रकरि फंद हफतमर वरै्रे त फान आदावती उपमदग करिें हें सत्ताबंळें  व 
ब्राह्मिवाद आहि राजेपिािें स्वाहमत्व, त्यािें ेरीं अहधकार जबरीम ळें  आला. त्याबळें ज्ञातीस त्राता नाहीं. 
शास्र व हविार व पाहता ंउपहास िालला. तेव्हा ंसवांनी हविार केला कीं, जे ते जबरदस्ती ज लमम करतील 
ते सोसाव.े जसा प्राि वािेंल तसा वािंो-मरेल तो मरो. ईश्वरेच्छा. ईश्वरानें डोळे झाहंकले. जे हदवशीं 
उेडमन पाहील ते हदवशीं स हदन, परंत  एकवळे नारायिरावािे कारकीदींत हलहमन ेेतलें , तसें आिखी देिें 
हें तरी याउपरी पहरस्च्छन्न ेडावयािें नाहीं. प्राि रे्ले तरी जावोत. असा हनश्चय होनन उत्तरें साफ 
केल्यावरून महालोमहालीं सरकारी पत्रें नारायिराव यािें कारकीदीस नन कलमें यादी अन्वयें पत्रें 
ेातलीं. 

 
याप्रमािें उपहास माडंला. बडबड झाली. असा सहा वष ेकाल काढला, त्या त्या तऱ्हेनें हनवाह 

कळेल तसा केला, परंत  कबमल ककवा टाकंास र् ंतिें हें केलें  नाहीं. नंतर शके १७१७ राक्षसनामसंवत्सरे सन 
खमस हतसैन मया व अल्लफ आहश्वन श द्ध १३ त्रयोदशीस माधवराव नारायि प्रधान र्िपतीिे 
हदवािखान्यातंील हखडकींत उभे होते. भाद्रपदापासमन भ्रहमष्ठ होतेि. हखडकींतमन उडी टाहकली. पाय 
मोडमन माडंीिें हाड मोडले. आहश्वन श द्ध पौर्मिमेस काळ झाला. ग्रामण्य उपद्रव वरै्रे समाप्त झाला. 
राज्यक्ातंीिी हफकीरि प्राप्त झाली. नंतर बाजीराव र  ेनाथ आले. त्यास वस्त्रें झाली. आपले 
ज्ञाहतमंडळींनीं बाजीराव यासं हवनंती केली कीं, सात वषें ग्रामण्य पडलें . त्यावरून त्यािीं आपले हाते 
हवनंतीहिटीवर तीन ूळी स्वदस्तमर हलहमन हदल्या. हिटी नीळकंठराव रामिदं्र पारे् यािें हातिी आहे ती. 

 
णचर्टी नीळकंठराव रामचंद्र यािें बाजीराव रघुनाथ पेशवे यांस णवनंती णलणहली ती — 

 
शवेसेीं हवज्ञापना, आमिे ज्ञातीिें ग्रामण्य सात वषें पडले आहे, त्यास कैलासवासी श्रीमंत 

नानासाहेब व श्रीमंत दादासाहेब व श्रीमंत थोरले माधवरावसाहेब यािें कारकीदीत म ंजी व श्रावण्या वरै्रे 
संस्कार िालत आले त्याप्रमािें प ढें िालवाव.े 

 
बाजीराव र  ेनाथ प्रधान यािीं हिटीवर स्वदस्तमरिीं अक्षरें. पमवींपासमन िालत आलें  त्याप्रमािें 

िालावयास येईल. नवीन आके्षप पडला आहे तो मजकडमन पडिार नाहीं. 
 
या ग्रामण्यासंबधंानें आिखी जे कार्द उपलब्ध झाले आहेत ते खालीं हदले आहेत :— 
 
(१)  बाजीराव रघुनाथ पेशवे यांचें पि 
 
वदेशास्रसंपन्न समस्त ब्राह्मि धमाहधकारी ज्योहतषी के्षत्र प्रयार् स्वामी र्ोसावी यासी. सेवक 

बाजीराव र  ेनाथ प्रधान नसस्कार स  ॥ हतसेन मया तैन व आलफ समस्त दालभ्य कायस्थ प्रभ  िादं्रसेनीय 
यािा व पेिकर ब्राह्मि यािा प्रभ िे आिरिाहवषयी कहजया पडमन आठ नन वषग ग्रामण्य वाढले. पेिकर 
ब्राह्मि यािी सरकारिी पत्रें ेेनन प्रातंात पाठवमन प्रभ कडील कमें बदं केली. सबब प्रभ  व ब्राह्मि 
सरकारातं हफयाद आले. त्याजवरुन उभयतािें सरकारातं लेहमन ेेनन हशष्टसमते मनास आहिता 
पमवींपासमन प्रभ िे ेरी कमें िालत आहेत त्याप्रमािे प ढेही िालवावी असे ठरले. त्याजवरून हे पत्र सादर 
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केले असे. तरी त्या प्रमािे पमवापार र्ार्ाभट्टीप्रमािे प्रभम याजकडे कमें िालत आली त्याप्रमािें प ढेंही 
िालवीत जािे. हदकत न करिे. जाहिजे छ. २९ हजल्काद. बह त काय हलहहिे मोतगब स  ॥ . 

 
(२)  पुणयाच्या ब्राह्मिांचें पेिकर ब्राह्मि यांस पि 
 
स्वस्ती श्रीम् सवोपयायोग्य वदेशास्रसंपन्न राजमान्य राजश्री समस्त ब्राह्मि यासंी. 
 
प्रती नारायि जोशी प्रम ख समस्त पेिकर म क्काम प िें यािा कृतानेक हशर सा॰ नमस्कार हवशषे. 

आपि पत्र पाठहवले ते पावले. प्रभ मंडळीकडे कायग प्रयोजन िालहवण्यािा अडथळा आहे त्यास श्रीमंत रा॰ 
लक्ष्मिराव तात्या यािीं आम्हास हलहहले होते. त्यािे उत्तर येथमन पाठहवले आहे. त्यािी नक्कल त म्हाकडे 
पाठहवली आहे. त्याजबद्दल दरबारी र्ृहस्थािा जाबसाल पडेल तो आपि करून हनभाविी करावी. 
र्ार्ाभट्टीिी पोथी साद्यतं प्रयत्नें करून आिहवली म्हिोन हलहहले त्यास त मिे हलहहल्यावरुन र्ार्ाभट्टीिे 
प स्तक संपमिग पाहहले. त्याप्रमािें िाल िालत आली आहे. त्या प स्तकाअन्वये यथास्थीत आहे. त्याप्रमािें 
िालवाव.े कोिते र्ोष्टीहवषयी हदकत ेेनं नये. तमतग सरकारातंमन सरकार ब्राह्मि िालवावयास देतील 
त्यािे हातमन यथापमवगक िालत आले त्याप्रमािें प ढेही िालवाव.े कोिेहवषयी अडथळा पडम  देन नये. पमवापार 
िाल िालत आली आहे त्याहवषयी संशय कोिास असल्यास त्यािी संशयहनवृत्ती करण्यास प ण्यास यावे. 
संशयहनवृत्ती होईल. कळाव ेबह त काय हलहहिे. कार्मतक श  ॥ ९ रहववार. हे हवनंती. शके १७०९ प्लवरं् नाम 
सं॰ 

 
(३)  पेशवे श्रीमंत माधवराव नारायि यांचें आज्ञपि 
 
वदेशास्रसंपन्न राजश्री समस्त ब्राह्मि व धमाहधकारी उपाध्ये जोहतषी प्रां ॥ कऱ्हाड स्वामी र्ोसावी 

यासं. 
 
सेवक माधवराव नारायि प्रधान नमस्कार स  ॥ हतसैन मया व अलफ को ॥ पेि पो ॥ साकसे येथील 

समस्त ब्राह्मि यािीं ह जमर येनन हनवदेन केले कीं श्रीमंत कैलासवासी नारायिराव साहेब यािें 
कारहकदींत परभमिे कमािरिाहवशई सरकारातंमन ठराव करुन हदल्हा त्याप्रमािें त्यािीं वतावें. तें न कहरता ं
आपला धमग सोडमन मनश्र्वी वतगिमक करून िोरून ब्रह्मकमें कहरतात येहवसी त्यास ताकीद होनन बदंोबस्त 
जाला पाहहजे म्हिोन त्याजवरून मनास आहिता ं पेशजी कैलासवासी तीथगरूप रावसाहेब यािें वेलेस 
िौकशी होनन परभमिे वतगि केहवसी कलमािंा ठराव जाला त्या पे्र ॥ त्यािीं सरकारातं कतबा लेहमन हदल्हा 
त्यातंील कलमें हबतपसील. 

 
या णठकािीं आधुणनक पुिेंकर संशोधकांना आनंदाच्या रु्गदरु्गल्या उत्पन्न करिारा व नारायिराव 

पेशवयाच्या णचतेवर पावन झालेला पृ॰ ३९ वर नमूद केलेला नऊ कलमी कतबा णदलेला आहे. 
 
— येिे प्रमािें नवकलमें लेहमन हदल्ही असता ंपरभम आपले ेरीं िोरून ब्रह्मकमें कहरतात याम लें  

पेिकर ब्राह्मिािा व त्यािंा कहजया वाढोन परभमिे ेरिीं सवग कमें बदं जाली त्यास येहवसीिा हालीहह 
हविार कहरता ं परभमिे कमािरिाहवशई पेशजी िौकसी होनन कलमें ठरावमन हदल्ही आहेत त्याप्रमािें 
त्यािंीं वताव ेते न कहरता आपला धमग सोडमन िोरून मनश्र्वी वतगिमक कहरतात हे आन हित. पेशजी कलमे 
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ठरावमन हदल्ही आहेत तीि योग्य लसे हशष्ट संमते ठरोन प ण्यातं परभमिीं ेरें आहेत त्यास ह जमर ताकीद 
करून हें पत्र त म्हासं सादर केले असे. तरी प्राा ंमाार येथें परभमिंी ेरे असतील त्यासं हनक्षमि ताकीद करून 
सदरहम कलमाप्रमािें वतगवीत जािें. जाहिजे छ. २३ जमाहदलाखर आज्ञाप्रमाि. 

 
लेखनसीमा. 
बार. 

 
ग्रामण्याचं्या बखरींतला मजकम र वरवर पाहमन आपलें  मत बनहविारानंा सकृद्दशगनीं असें वाटण्यािा 

संभव आहे कीं नाना फडिीस ग्रामण्याच्या भानर्डींत स्वतप म ळींि पडला नाहीं, उलट त्यानें बडंखोर 
ब्राह्मिानंा वेळोंवळेीं समज देनन ग्रामण्यािे बखेडे करण्यापासमन परावृत्ति केले. परंत  कायस्थ प्रभमचं्या 
धार्ममक हक्काबंद्दल त्यािें स्वतपिें मत काय होतें, कायस्थ प्रभमवंर होत असलेला छळ व ज लमम हे वाजवी होते 
कीं अन्यायािे होते, हें मात्र स्पष्ट व्यक्त न होनं देण्याइतकी आपल्या वतगनािी सफाई त्यानें ठेवली होती 
खास. तथाहप बखरींतील पत्रव्यवहाराच्या त्रोटक हवविेनातंमन दृष्टी काढमन, इहतहासाच्या हवस्तृत के्षत्रातं 
प्रत्यक्ष प्रवशे करुन िोंहोंकडे दृष्टी फें कली तर मात्र असेंि प्रत्ययाला येईल कीं ग्रामण्याच्या रंर्भममीवर 
स्वतप तटस्थपिािा म खवटा ेालमन देवपाटी आहि राक्षसपाटी यािंी तोंडहमळविी करण्यािा नाना 
फडिीसानें जो पाटग केला तो हनवळ पाटगि होय आहि नाटकातंल्या सवग प्रम ख-प्रम ख पात्रािंीं समत्रें तोि 
स्वतप अहलप्त राहमन र् प्तपिानें हालवीत असावा. श्रीहशवछत्रपहत–वशंज सातारकर याचं्या वेदोक्तािा 
प्रश्न इतका हडसमन खडसमन हसद्ध झालेला असतानंाहह, ज्या अध्या शहाण्या नानानें त्याचं्या ेराण्यातंलीं 
िालमं  वैहदक कमें बदं पाडवमन तेथें म द्दाम प रािोक्तािा प्रेात पाडला, तोि नाना िा.ं का. प्रभमचं्या ग्रामण्यातं 
अर्दी साधमप्रमािें वार्ला असेल असें म्हििें ककहि् धाहरष्टािें होईल. काशीच्या ब्राह्मिासं नाना 
फडिीसानें जें पत्र हलहहलें  त्यािें आलेलें  उत्तर वर हदलेंि आहे. हा इतका उपद व्याप नानासारख्या ित र 
म त्सद्यास करण्यािें कारिि नव्हतें. र्ार्ाभट्टासारख्या अग्रर्ण्य पहंडतानें ज्या र्ोष्टीिा हनकाल कधींि 
कायमिा लावमन टाकला होता, त्याि प्रकरिीं प न्हा ंकाशीच्या पहंडतािंें मत ेेण्यािें काहंींएक प्रयोजन 
नव्हतें. ही र्ोष्ट नानासारख्या साडेतीन शहाण्यातं मोडिाऱ्या म त्सद्याच्या ध्यानातं येनं नये हें हवलक्षि 
होय! पि वस्त स्स्थती मात्र तशी नाहीं. नारायिरावाच्या कारहकदींत सखाराम हरीच्या व हनळकंठराव 
पाग्याचं्या तलखपिानें भेदरून जानन, नारायिरावाला धरण्याच्या कटािी क िक ि कळली असतानंाहह 
ख नाच्या आदल्याि रात्रीं नाना प ण्याहमन सासवडाला पळमन रे्ला. या त्याच्या पलायनाच्या म ळाशीं 
ग्रामण्याच्या भानर्डीिा संबधं असावा असा तकग  आहे. इहतहाससंशोधन जसजसें होईल तसतसें याहह 
म द्यािें स्पष्टीकरि केव्हा ंतरी होईल असा भरवसंा वाटतो. परंत  सवाईमाधवरावाच्या वळेेिें जें आज्ञापत्र वर 
हदलें  आहे तें आमच्या या तकांस प ष्ट्कळि बळकटी आििारें आहे. सवाईमाधवराव ता. १८ एहप्रल सन 
१७७४ मध्यें जन्मला. वरील पत्रािी तारीख फाल्र् न व ॥ १० शके १७११ सन १७८९ आहे. अथांति त्यावळेीं 
सवाई माधवारावािें वय अव ेें १५ वषांिें होतें. त्याला मरेपयंत नानािा प्रहतबधं व कािं भयंकर होता. 
त्याला कोितीही र्ोष्ट म खत्यारीनें कहरता ं येत नव्हती, हें महशमरि आहे. तेव्हा ं वरील आज्ञापत्र नाना 
फडिीसािेंि होय यातं शकंा नाहीं. हशवाय असल्या भानर्डीच्या प्रकरिातं स्वतंत्र ब द्धीनें आज्ञापत्र 
काढण्याइतकें  सवाईमाधवरावािें वयहह नव्हतें. 

 
सातारच्या महाराजाच्या ेराण्यात वदेोक्त कमें बदं करून तीं प रािोक्त हवधीनें नानानें िालमं  केलीं 

या संबंधानें एक पत्र उपलब्ध झालें  आहें ते असें : 
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नाना फडिणवसाचें पि. 
 

श्री. 
 
राजश्री बाब राव स्वामीिे शवेेसी— 
 
हवनंती उपरी त म्ही पते्र पाठहवली ती पावलीं राजश्री स्वामी यािंी म ंज्य वैशाख वद्य पिंमीस आठ 

ेटकािे म हमतावर समारंभेकरून जाहली प ढें लग्नािा समारंभ उत्तम जाहाला पाहहजे पाि–सात हदवस 
अवकाश असावा याजकहरता जेष्ठ श द्ध िीतीयेस लग्नािा तीथीहनश्चय केला आहे पुरािोक्त णवधीनें मंुजय 
जाहाली येिेंकरन बाईसाहेब आणदकरोन सवांस संतोष वार्टला हकल्याखालीं उतरावयािा म ह तग िादसीस 
योहजला आहे त्यास दोनसे स्वार िारं्लें  समार्में येक कारकम न प्रामाहिक असे म ह तापमवी येथें लौकर 
पाठवाव ेआजे्ञिे लक्ष धरुन पधंरा हजार पावतेों कायग उरकम न ेेतों म्हिोन हलहहले तें सहवस्तर कललें  
अैसीयास श्रीमंत माहाराजाची मंुजय वद्य पंचमीस पुरािोक्त णवणधकरन बाईसाहेबांस संतोष वारू्टन 
जाहाली ही र्गोष्ट तुम्ही फारच उत्तम केली ……………………………………………………जेिेंकरून िारं्ले हदसे ते त म्ही 
कराल हेि समजले आहे……………………………………त ॥ छ.२३ र ॥ खर हे हवनंती.पै ॥ छ.२४ र ॥ खर. 
(प्रो.डोंर्गरेकृत णसद्धांतणवजय, पणर.पृ. १०६. ) 

 
आमच्या जवळील एका अप्रकाहशत बखरींत खालील मजकम र आहे :— 
 
माधवराव नारायि पेशवे यािें कारहकदींत काहशनाथ आबा र् रुबोवा यािीं नाना फडिीस व 

हहरपतं फडके यािीं िादं्रसेनीहवसी द राग्रह करू नका त म्हास पाि हजार रुपयेिा र्ाव इनाम करून देतो 
बोलले. ते न लकता व्रत्तीिा लोभ धरून पहंडतासं क ं ठीत केले.तेव्हा ं बाजीराव पेशव े यािी धमग 
िालवण्याहवसी पते्र हदल्ही. 

 
दुसऱ्या एका अप्रकाणशत बखरींत माणहती आहे ती 
 
(नारायिरावािी हिठी दादासाहेबानीं सखाराम हरीस परत हदली) हें हरीपतंास माहीत होते. 

त्यािी व आपा बळवंत यािीं एकहविार करून नाना फडिवीस याजला समजाहवलें  कीं ब्राह्मिािंा आहि 
प्रभ िंा काहंींि भेद समज ती येत नाहीं. याजकहरता ंत्याजला आिाराहवषयीं हशक्षा जाली पाहहजे. येहवषयीं 
यमाजी हशवदेव यािे कारहकदींत ग्रामण्य जाले. ब्राह्मि बह त हमळाले परंत  ज्ञातहनिगय जाला नाहीं. 
भानसाहेब पािपतास जाता ंया लोकासं बोलाहवले असता ंबराबर रे्ले नाहींत. असे उन्मत्त. यास्तव परत 
आल्यावरी समािार ेेनं बोलले ते बह तेकािें श्रविी आहे. आज्ञा जाली असता ं त्यािें शब्दापासमन व 
धमगसंस्थापनेपासमन म क्त होन. असें बोलता नानानीं उत्तर केलें  कीं या र्ोष्टीिा साहस ज्यािीं केला त्यािे 
कल्याि जाले नाहीं. भानसाहेब परत कोठें आले तेव्हा ंत म्ही आग्रह धरू नये. त्यासमयी हरीपतंानीं प न्हा 
उत्तर केले कीं ती र्दी जाली त्यातं आपि होता. केवळ प्रभ म ळे नाश जाला. सवांिा एकवेळ समािार 
यायावा असे मनातं येते. आज्ञा जाली पाहहजे. नाना हभडेम ळे उरे्ि राहहले. हहरपतंानीं पडते फळािी 
परवानर्ी ेेनन प्रातंातं कार्द पाठवमन ब्राह्मि प ण्यास जमा करून ग्रामण्य केलें . प ढे कत्रबकराव तात्या 
हिटहनवीस यािे वाड्ावरी ब्राह्मि िालोन जानन कलार्त केली. मारामार होनन ब्राह्मि श्रीमंताकडे 
रुबरू हफयादीस रे्ले. सवाईमाधवराव पेशव ेयािीं त म्ही परभारे जानन कलार्त करून मार खाता आहि 
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हफयादीस येता. आम्ही त्याजवर ज ल म कसा करावा त म्ही दाडंर्ाई करुन त्यािें ेरी का रे्ला. आम्हास 
हविारू नका. त म्ही ते मरा असे बोलल्यावरून त्यािी तीि रजा जाली मानमन प न्हा जानन दर्ड नल्ये 
ेरावर फेकम  लार्ले. ेरातं वार्ण्यास अडिि धोंडा बसण्यािे भय होनन त्यािे वाड्ांत सात आठसे 
स्वज्ञात होती त्यािीं सोडर्ी जळान लाकडे आहिली. त्यातंील एक एक उिलोन धावले. आहि मारीत 
र्िपतीिे दरवाजापयंत काढमन लाहवले. मोठा दंर्ा माजला.सरकारातं जाहीर जाले. हिटिीस, पोतनीस, 
हनलकंटराव, हैबतराव, शकंर नारोलकर, खंडेराव दौलत वरै्रे बोलावमन नेनन हविारले. यािीं साहंर्तले 
प्रािि ेेण्यास ब्राह्मि आल्यावर साप जंर्लात राहतो परंत  सेप ट उडवले म्हिजे िावतो. तसे आम्हास 
मारू लार्ल्यावर त्यािें तोंडाकडे पाहिे कसे ेडेल? या कहरता ंमारले. आता ंधिी आहातं पाहहजे तसे 
कराव.े लकम न ेेनन त म्ही पंिाइहतस राजी शास्राथास आहा कीं नाहीं. यािीं उत्तर केले कीं र्ीता र्ंर्ा ठेवमन 
पहंडत सारं्तील त्यास कबमल आहो. बरे म्हिमन उत्तर जाले. हविार कहरता ंरामशास्री यािीं उत्तर नानास 
हदल्हे की त्यािें हस्रयानीं पाक केला असता ंआपि जानन जेवाव ेत्यािीं वाढाव ेत्यातं भेद नाहीं. ते आपि 
एकरूप. असें सारं्ता सभा करिें राहहले. प ढे माधवराव नारायि हवलेी वरून पडले, वारले. नंतर 
बाजीराव र  ेनाथ आले त्यािी सनदा माहालोमाहाली देनन मोकलीक केली. 

 
रा.णव.का. राजवाडे यांनीं मराठ्ांच्या इणतहासाचीं साधनें खंड ६ यांत जया दोन जुन्या याद्या प्रणसद्ध केल्या 
आहेत त्यातील मजकूर :— 

 
(१)  लेखांक ४४४. 
 
ग्रामण्य माधवराव नारायि शके १७१४ ता ॥ १७१८ काशीहमन पत्रें सरकार श्रीमंतास आलीं. नंतर 

(आपाशास्री) पिंाईत झाली. सोडहिठ्ठीिीं पत्रें बाजीराव र  ेनाथ यािंी झाली. एकवेळ याद जाली राहहली. 
द सऱ्यानें पत्रें जाली 

 
(२)  लेखांक ४५९. 
 
पेशव्यास राजधानी प्राप्त झाल्यावर संपमिग ब्राह्मिमंडळी वदेहवद्याअधीत. क्षहत्रय िादं्रसेनीय लेखन 

हवद्येंत प्रवीि उदरहनवाह करून होते. सबब बराबरीनें वार्ले. िादं्रसेनीय थोडे, ब्राह्मि फार म्हिमन िेष 
वाढला. परंत  कमगलोप जाहला नाहीं. आपाजी यशवंत हबरवाडी त ॥ रायर्ड, पेििा मामला सरकार 
अमलातं ब्राम्हिानंीं दंर्ा केला म्हिमन सरकार ह कम म मार्ािा सारं्ता द राग्रहावर येनन रै्रसमजमत हरी 
बल्लाळ फडके यास समजानन ग्रामण्य केले. तेव्हा ंरामशास्री प्रभ िे माह लीकर यास नानाफडिीसानीं हिठी 
पा ॥ यािा शास्राथग कसा? त्यािे उत्तर त्यानंीं पाठहवले या करण्यानीं फार मेले यश आले नाहीं. आपि 
कहजयात पडम ं नये. तेव्हा ं यािी प्रिीत पाहिें, हरीपतं बोलोन शके १७०९ प्लवरं् संवत्सर, सनसमान 
समानीन मया व अलफ, उत्पन्न केले. शास्री वतगमान तावत्काल ग्रामण्य जालें  नाहीं. बदं होतें नंतर 
शके१७११ कार्मतक श  ॥ ३ रामशास्री वारले. आपाशास्री अहधकारी जाले न्यायाहधशींत. तेव्हा सनदा पाठवमन 
कमग बदं केलें . अग्रहास हरीपतं पडले. आपाशास्री यास आरोप आिला. त्यानीं संन्यास ेेतला. शके १७१६ 
आनंदनाम संवत्सरे ज्येष्ठ श  ॥ ७. नंतर माेमासीं मोंर्लावर श्रीमंतािी स्वारी तयारी झाली. खड्ावर फते्त 
झाली. आहश्वन श  ॥ १२ श्रीमंतानीं उडी टाकलीं. प ढे हिटिीस व हनळकंठराव व रावजी आपाजी यानंीं 
बाजीराव प्रधान यािंी रजा ेेनन पत्रें सरकारिीं माहालोमाहालीं ेेनन कमग मोकळें केलें . त्या शस्त्रयातं 
पहंडत यािंीं नावंें :— 



 

अनुक्रमणिका 

१ बाळशास्री टोकेकर. १ कत्रबकशास्री. 
१ नरकसहशास्री र् जगर १ समयग नारायिशास्री. 
१ परशरामशास्री १ बाळशास्री िदंावरकर. 
१ रामिदं्र हदहक्षत बाम १ हत्रमलािायग. 

 
यानंीं सनदा िादं्रसेनीस शके १७१९ कपर्लनाम संवत्सरे समान हतसैन मया अलफ वैशाख मासीं प ढें 

आपाशास्री काशीस रे्ले. काशीकरानंीं पत्र पाठहवलें . त्यािें उत्तर इकडमन रे्लें . प ढें शके १७३९ इंग्रजी 
झाली. 

 
−−−−−− 
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ग्रामणय दहावें 
 

कचतामिराव पर्टवधवन व नीळकंठशास्री थत्त ेयांचें ग्रामणय. 
 

शके १७४९ इ.स. १८२७ 
प्रतापकसह महाराज कारकीदव नीळकंठशास्री थत्त ेव बाळाजीपंत नातू व कचतामिराव आपा पर्टवधवन 

सांर्गलीकर हे प्रमुख होऊन ग्रामणय केलें  यांतील हांशील. 
 
नीळकंठ शास्री थते्त यािंीं उद्योर् मनातं आहिला जे, बडोद्यास हवठ्ठलराव देवाजी प्रभम र्ायकवाड 

यािें हदवाि याजंकडील जीवनराव मल्हार प्रभम वकील हनसबत र्ायकवाड याशंी बोलिें ेातलें  जे. 
हवठ्ठलराव हदवािजी हे दैववान हनेाले. बह त धमग करीत आहेत. आपले ज्ञातींत क लदीपक झाले आहेत. 
त्यासं ज्ञातीहवषयीं पेशजीं ग्रामण्यें बह त झालीं. परंत  हनिगय खास ठरून झालें  नाहीं, त्यास मी अन कम ळ 
आहें. सवगत्र अन कम ळ करून ेेनन शास्रगं्रथ हमळवमन व त मिे ज्ञातीपाशीं असतील तेही आिवाव.े आहि 
हनमगळ कमग, धमग, िादं्रसेनी ज्ञातीिे जे त मिे आहेत ते ठरवमन सवग सम्मतानंी करून देतों. काहंीं धमग, खिग 
असा जो कहरतात तो माझे हवद्यमानें, या हनहमत्तें केलें  असता ंज्ञातीिा उदे्दश सत्पात्रीं धमग यथायोग्य होईल व 
मलाही काशीस जािें आहे, त्या मार्ें येंईन माझा सत्कार होनन काशीयात्रा पहरपमिग होई अशी संभावना 
व्हावी. बह त काहंीं म्हििें आहे असें नाहीं. पांिपंिवीस हजार आपि केले असता सहजीं होईल.याप्रमािें 
सफाईिीं बोलिीं केलीं. यावरून यािंीं उत्तर केले कीं, मी सवग कच्चा आपला मनोदय हलहहतों परंतम आपलें  
आशीवांद पत्र असावें. म्हिजे माझे हलहहण्यास नीट पडेल. त्याजवरून नीळकंठ शास्री यािंीं पत्र हलहमन 
हदलें  तें हवठ्ठलराव देवाजी यािंें नावंिें. त्यातं हिरंजीव म्हिोन हपता प त्रव् मजकम र—कोकिातं काहंी 
खटलें  पडलें  आहेत तो मजकम र हिरंजीव राजश्री अमृतराव बाबा व राजश्री जीवनराय हदवािजी यासं 
हवहदत केला. त्याहवशीं गं्रथ शोध करीत आहों. त्या प्रातंी यािा शोध आपलाही असेलि शोध करून इकडे 
रवाना करावा. त्या गं्रथावंरून हविार करून ठेहवला असता ं उपयोर्ी फार होईल येहवशीं हलहमन काय 
कळवावें. म्हिोन नीळकंठ शास्री यािें पत्र…………… नंतर सखाराम हरीिे प त्र रामराव आण्िा देशी आले 
होते. ते परत बडोद्यास जाता ं ते हवठ्ठलराव हदवािजींिे व्याही त्यासं अमंत्रि करून भोजनास नेनन 
पोशाख हदला. आहि या ज्ञातीप्रकरिीं हवठ्ठलराव हदवािजीस बोलिेंिे पयाय सवग मजकम र हलहमन बडोद्यास 
रवाना केले आहेत. त्यावरून हदवािजीस बह त संतोष व आवड होतीि. शास्रीबावाशंीं बोलिें केलें . 
शास्रीबावािें बोलिे पडलें  जे, सवग अन कम ळ समाधानें करून जे अन कम ळ होतील त्यािंी संमतें करून यायावीं. 
असें साहंर्तलें . त्याजवरून राेवािायग रामान ज आकद करून यािें शास्रािंी हववक्षा होनन अन कम लता 
झाली. आहि संमतािी याद शास्रहनिगय शास्राथग िादं्रसेनीय ज्ञातीिे ठरावमन हलहमन हदलें  याजवर नीळकंठ 
शास्त्रीं थते्त यासं हें सवग वतगमान कळल्यावर त्यािंें ब द्धीस भ्रंस झाला कीं, आपिासं लाभ मनाजोर्ा होत 
नाहीं व आपि आपले हात राखमन दाब ठेवमन उपकार दाखहविें, जरब देिें, हें काहंीं राहहलें  नाहीं, झालें  हें 
नीट न झालें , याजवरून जीवनराव वरै्रे यासं बोलावमन नेनन बोलिें केलें  जे, त म्हीं राेवािायग प्रम ख 
मंडळीच्या संमतािंी याद केली, याजवरून काहंीं शास्री मंडळी वरै्रे ‘आमिे ज्ञातीिे यािंीं फाट खाल्ला आहे 
कीं, ते सवग मंडळीस अन कम ळ करून शास्राथग वरै्रे करण्यािें कारि काय? आम्हीं पािं सात मंडळी व 
आपि हमळमन याद ठरवमन हदली असती.’ याजवर आम्हाशंीं व आपल्यासाहरखे महापहंडताशंी बोलावयािें 
सामथ्यग पथृ्वींत द सरें कोिास आहे? त्यास असें करिें केलेंत, याम ळे फाटाफम ट होती असें हदसतें. मला या 
मंडळींत बसिें प्राप्त येईल उपाय नाहीं. असें बोलल्यावर यािंीं उत्तर केलें  कीं, सवग आमिी मदार त म्हावंर. 
त म्हीं हें सवग उपस्स्थत करुन हल्लीं हें सारं्ता ंयाजवरून आंश्चयग वाटतें, आपले मनातं काय आहे तें सारं्ावें. 
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त्याजवरून उत्तर केलें  कीं, असें त म्हीं म्हिता ं त्यास मी कांहीं त म्हासं साहंर्तलें  नाहीं. व बोललों नाहीं. 
त मिा लबाड कारभार, माझा मला हविार पाहिें प्राप्त. त म्हीं मजकडे येन नये. माझें र्ळा ंपडम ं नये. या 
उपर त म्हीं बोलिी बोलम  लार्ल्यास मला कळेल ती रिना आता ं करिें प्राप्त आहे. असें अंती संतापमन 
नीहतमानावर जानन यासं हनरोप हदला. नंतर यािंीं राेवािायग आहद शास्रीमंडळ यास हा मजकम र श्र त 
केला. शास्रीबाबा अन कम ळ होनन इतका गं्रथ करवमन हल्लीं नाशं करावयास प्रवृत्त होतात. याजवरून हें या 
सवग मंडळींनी हनश्चय करून साहंर्तले कीं, नीळकंठ शास्री यािे बडोद्यासं बहजन्नस दस्तलवज असतां 
आपिि उद्भव करून असें मत्सरपिास प्रवतगला ं त्यास आम्ही सवगत्र अहविान आहोंत आहि ते हविान 
आहेत असें नाहीं व आम्हीं जें केलें  तें शास्र पाहमन हविक्षिा करूनि केलें  आहे. काय आम्हाशंीं बोलतील 
त्यािे उत्तरास आम्ही हजर आहोंत. नीळकंठ शास्री यािें व्याही बाळाजीपतं नातम हे इंगे्रजी सरकारातं पेशवे 
दरबारीं याम ळें  पटवधंन रास्ते, ढमढेरे आहदकरून म त्सद्दी मातबर व कोकिस्थ ज्ञाती, शास्री पहंडत हा 
तट; व राेवािायग रामान ज व वज्रटंक शास्री आहद पिंद्रहवड मोठे हविान त्यातं राेवािायग इंगे्रजी 
सरकारातं शाळेच्या कामावर म खत्यार व कितामि दीहक्षत व वज्रटंक शास्री व सखाराम शास्री व नारायि 
शास्री प्रभहृत मंडळीिा हा येक तट होनन द फळी झाली. ते आपल्या मंडळीच्या संमताच्या यादी करंू 
लार्ले. करवीर स्वामी प ण्यास जाण्यािे बेतानें नर्रानजीक हकल्ले सातारा या मारे् जाण्यािे अशा बेतानें 
के्षत्र माह ली म क्कामी आले. तेथें श्रीमन्महाराज राजश्री. छत्रपहत स्वामीिी स्वारी शके १७४७ ज्येष्ठ व ॥ 
एकादशीस श्रीकृष्ट्िास्नास रे्ली. तेथें श्रीस्वामीिें दशगन ेेतले. स्वामींनी पोषाख तीबट द पेटा जवाहीर कंठी 
हशरपेंि प्रसाद हदला. साताऱ्यासं येण्याहवशी आमंत्रि केलें . सरकारस्वारी आली. द सरे हदवशीं म त्सद्दी 
मंडळी पहंडतराव व शास्री सारे सामोरे जानन आहिले. ठकार दीहक्षत यािें वाड्ातं जार्ा देनन ठेहवले. 
सामान सरंजाम सरकारातंमन हदला. द सरे हदवशी स्वामींनी म त्सद्दी मंडळी यािें ेरी जावें. पादपमजा यायावी. 
असें ठरल्यावरून पहंडतराव यािें ेरीं रे्ले. बळवतंराव हिटिवीस यािंीं ही हवनंती केली. तों स्वामींनी 
साहंर्तलें  कीं, कोठें जानं नयें. असे महाराजानंी साहंर्तलें  तेव्हा ंकसें करावे? आम्हीं बोरर्ावं जैताप री रे्लों 
आहों. हभक्षा ेेतली. भोजन झाले आहे. त्याजवरून महाराजासं हवनंती केली. तेव्हा ंआज्ञा झाली कीं, 
साहंर्तले होतें खरें परंत  सवांिेि ेरी जावें असें सारं्तों म्हिोन त्याजंकडील कारकम न र्ोकवदराव 
हिमंतराव यासं बोलावमन साहंर्तलें . त्याजकरून अमात्यपतं र्ोकवदराव हदवाि यािें प त्र, दाजी उपाध्ये, 
केशवराव अर्टे, नाना अर्टे, बळवंतराव बक्षी यािें ेरी स्वामींिी स्वारी जानन पादपमजा झाली. प नप 
बळवतंराव हिटिीस यािंीं हवनंती केली कीं, स्वारी ेरीं यावी. मंडळींिें भोजन व्हावें. पमजा यायावी, यास 
हदवस म करर करून सारं्ावें. त्यास काका दीहक्षत व्यास ही तेथें होते. त्यावरून उदईक श क्वारी आषाढ 
श द्ध १ प्रहतपदेस सरकारास मेजवानी आहे. हितीयेस ब्राह्मिमंडळीस भोजन आहे. तृतीयेस रहववारीं येतों 
अशी आज्ञा झाली. त्यावरून तरत दीस लार्ले. आहि श क्वारी प नप जानन अमंत्रि केलें . दीहक्षत ही होते. 
ते बोलले कीं, जार्ा स्थल पहावें. िार पािके येथील येतील त्यासं जार्ा पहावी. आच्यारी र्ावंातंील करावे 
तेहे आल्यास उत्तमि आहे. तेव्हा ंकाकास साहंर्तले कीं त म्हीं जानन पहावें व करावें. तेव्हा ंकाका दीहक्षत 
ेरीं येनन जार्ा पाहमन सोंप्यातं स्वयंपाक करावा मार्ील द जोडी व माजेर भोजनास जार्ा करावी. पमजेस 
जार्ा प ढील सोप्यातं करावी. असें ठरवमन रे्ले. नंतर तमप शालजोडी धोतरजोडा स्वयंपाकािें साहहत्य 
होनन सडासंमाजगन केलें . तेव्हा ं के्षत्रमाह ली येथील हशष्ट दहापािं यासं आमंत्रि केलें . र्ावंातंही 
कोिाकोिास आमंत्रि केलें . आपल्या सवग ज्ञातीस स्वामींिी पमजा होती. प्रसादास यावे; म्हिोन आमंत्रिे 
केली. सरकारास वतगमान कळहवलें . शनवारीं संध्याकाळीं आच्यारी पािके येिार ते यावे, म्हिोन हनरोप 
पाठहवला. तेव्हा ंस्वामींनीं बाबाजीपतं सरकारिे कारकम न तेथें कामावर ठेहवले होते. त्यासं साहंर्तलें  कीं, 
त म्हीं कारखाना अच्यारी पािके भाडंी ेेनन जानन तरतमद करावी. त्याजकरून बाबाजीपतं ेरीं आले. 
जार्ा पाहमन सामान भाजीपाला पाहहला. भाडंी पाठवमन देतों आहि दहा ेहटका रात्रीस येतों म्हिोन रे्ले. 
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भाडं्ासं मािसें पाठहवलीं. त्यािीं ठकाराच्या वाड्ातंमन भाडंीं पाठहवलीं. नंतर दोन ेटकें नी 
बाबाजीपतंानंीं हिट्टी पाठहवली कीं, उद्या रहववारीं सरकार मंडळीस मेजवानी आहे आपि तरतमद करंू नये. 
भाडंी परत पाठवावीं अशी आली. तेि समयीं हिट्टी ेेनन दहा ेहटका रात्रीस बळवतंराव व बाबाजी 
सरकारवाड्ातं रे्ले. सरकारास झालें  वतगमान काका दीहक्षत स द्धा समजाहवलें . आमंत्रि करून स्वयंपाक 
िालीस लावण्यापयंत येनन अशी हिट्टी आली. तों कितोपतं भाटे व हवसाजीपतं शवेड्े खाली होते त्यासं 
बोलाहवलें . दीहक्षतासं हविाहरलें  कीं, ब्राह्मि यािें ेरी जेवतात कीं नाहीं. आजपावतेों कसें केले तेव्हा ं
दीहक्षत व कितोपतं व हवसाजीपतं यािंीं उत्तर केले कीं, उत्साह महोत्साह होतात, हजारो ब्राह्मि जेहवतात. 
आम्हीं जेहवतों. हें वषोनवषग िालत आले आहे, असें असता ं स्वामींनीं कबमल करून असे का सारं्ावें. 
दीहक्षतानंीं साहंर्तलें  कीं, हा कालपयंत काहंीं हदक्कत नव्हती. िार ेहटका रात्रीस कसें हनमाि झालें  
नकळें. असें म्हटल्यावरून स्वामीकडील कारक नास बोलावम ंपाठहवलें . नार्ो देवराव व हिमंतराव आले. 
त्यासं बसवमन वरकड मंडळीस बाहेर बसहवलें , आहि त्यािें समक्षि बोलिें झाले कीं, बळवंतराव यािें 
आमंत्रि ेेनन स्वयंपाकािी तरतमद होनन शवेटीं असें फसहवलें . यािें कारि काय? तसेंि करिें तरी 
अर्ोदर समिना करावयािी होती. हें ठीक न केलें . तेव्हा ंनार्ो देवराव व हिमंतराव यािीं उत्तर केलें  कीं हे 
सरकारापयंत कशास आहिलें , स्वामीपाशींि यावे तेि कृपा करतील. सरकारानंी उत्तर केलें  कीं हें झालें  हें 
नीट न झालें . बळवंतराव यािंा बखेडा झाला यािी वाट काय? त्यािंीं अदालतींत अजी हदल्यास त म्हासं 
जाबसालास यावें लारे्ल. या कामािा फैसला झाल्याखेरीज स्वामींिें जािें कसें होईल. इंगे्रज बहादमर तरी 
मनास आितील. वषोनवषे वहहवाट िालली ती कशी मोडतील. आमिे राज्यातं तरी होिारि नाहीं. 
प ण्यातंील दाबास आम्हीं भ्यावयािे नाहीं. अशीं स्पष्ट उत्तरें झालीं. त्यास इतक्यािे कारि नाहीं. बळवंतराव 
तेथे आले असता ंस्वामी कृपाि करतील. फार िार्लें  आहे. आपसातं समजले असता ंआम्हासं र्रज नाही. 
बळवंतराव यास जावें अशी आशा केली. त्याजवर काका दीहक्षतासं ेेनन स्वामीकडे रे्ले. दशगन ेेतलें . 
विन हदलें  त्याप्रमािें शवेटास नेलें . पेशजीं तरतमद सवग झाली. म्हिमन हवनंती केली. त्यास बार्ेंत भोजन 
करावें. येतों बोलले. तेव्हा ंस्वयंपाक डोईवर ेेनन जावयािें कारि नाहीं. म्हटल्याप्रमािें येिें व्हाव ेककवा 
कसें? आज्ञा व्हावी. त्यावर काका दीहक्षत सारं्तील तसे करंू. आमिा र् ंता नाहीं म्हटलें . कारभारी यािंी 
दीहक्षत आपिासंीं बोलतों, म्हिोन बाहेर बोलाहवले. आम्हीं हवनंती करतों. ेडेल असें बोलले. दीहक्षतानंीं 
उत्तरे करिें तीं साफ केलीं. त म्हीं ठीक न केले. आम्हासं यातं बोलावयािें नाहीं. ेडेल तसें ेडो. त्याजवर 
कारभारी स्वामीकडे रे्ले स्वामींनीं हविाहरलें  कीं, त म्हासं राजानंीं का बोलाहवलें  होतें? तरी यासाठीि 
बोलाहवलें  होतें. हिठ्ठी कोिी पाठहवली? ती आम्हीं पाठवली. त म्हासं कारि काय पडलें  होतें? लबाड 
कारभार का ं करावा? आता ं मजला का ं हविाहरतां? कळेल तसें त म्हािं सारं्ा. म्हिोन कनदा केली. 
कारभारी बाहेर आले. आहि साहंर्तलें  कीं, आता ं हनद्रा करावी, काही किता करंू नये. िार ेहटका 
अहधकउण्या लार्ल्यास लार्मं द्याव्या. रात्र दोन प्रहर होईल. स्वामी पहाटेस तीन ेटका रात्री उठतात, 
तेव्हा ं बोलमन आम्हीं आज्ञा ेेनं. स्वयंपाक िालम  करण्यािी आज्ञा ेेनन सारं्मन पाठहवतों, आता ंआपि 
ेरास जावें, दीहक्षत िलावें बोलले. त्यावरून तीन प्रहर रात्रीस शहनवारी ेरी आले. याप्रमािे वतगमान 
झालें . हें सवगत्र मंडळीस बोलावमन आिमन साहंर्तलें . आहि सदरहम मजकम र हलहहला. तों पहाटिी तोफ 
झाली. नंतर हरभट अकले यासं दीहक्षताकंडे पाठहवलें  कीं, पहाटेस हनरोप यावयािा तो अद्याप आला 
नाही. यािें कसें व श्रीमन्महाराजाकंडे हवठ्ठल अमृत यासं पाठहवलें  की, आजे्ञप्रमािे स्वामीकडे जानन तीन 
प्रहर रात्रीस आलों. असें वतगमान झालें  म्हिोन हवनंती करावी ती केली. हरभट काका दीहक्षतासं ेेनन 
स्वामीकडे रे्ले. दोन तीन ेहटका हदवस आला. बळवतंराव याजंकडे अद्याहप हनरोप रे्ला नाहीं. उशीर 
झाला म्हिोन बोलले. तेव्हा ंस्वामीनीं उत्तर केले कीं, त म्हीं र्ावंातंील िार हशष्ट बोलवा. इकडील मंडळीही 
येईल. आम्हीं येतों. असें संहर्तल्यावरून काका दीहक्षत वाड्ातं आले. महाराजासं हवनंती स्वामींनीं 
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याप्रमािें साहंर्तलें  म्हिोन केली. त्यावरून सरकारिें बोलाविें बळवंतराव यासं आलें . बळवंतराव वाड्ातं 
आले. सरकारनें दीहक्षतासं साहंर्तलें  कीं, त म्हीं येथील हशष्ट कोि सारं्िें ते सारं्ावें. आहम स्वामीस नेनन 
पमजेिा हदवस समारंभ करावा. बळवंवतराव यासं आज्ञा केली कीं, स्वामी येतात, मंडळी येतील, प्रहर 
हदवस आला. जलदी करून अटोपावें. बाबाजीपतं सरकारिे कारकम न यासं जानन तरतमद करावी. अशी 
आज्ञा केल्यावरून बळवतंराव ेरीं आले. स्वयंपाक आच्यारी, पािके, कारकम न लावमन तयारी झाली. दोन 
प्रहरीं स्वामींस बोलवावयास बाबाजी हिटिीस व काका दीहक्षत रे्ले. स्वामीिी स्वारी मंडळीस द्धा ं हनेोन 
आली. वरकड मंडळी र्ृहस्थ व हशष्ट आले. देवाप ढे सोप्यातं स्वामीस जार्ा रारं्ोळी किे ेालोन केली. 
तेथें स्वामी बसले. पमजा बळवतंराव यानंीं केलीं. 

 
येिें प्रमािे स्वामीिीं पमजा होनन ब्राह्मि मंडळीिीं पात्रें मार्ील द जोडी सोपा व माजेर व प ढील 

मार्ील िौकातं मंडप हदले तेथें ठेहवलीं. 
 

हकत्ता मंडळी हकत्ता मंडळी 
७५ स्वामीकडील मंडळी स्वामी सहवतगमान. १ तात्या उपाध्ये. 
२ रंर्ोपतं दादा संस्थान िाफळ. १ ………उपाध्ये. 
१ भान पहंडतराव. ७ के्षत्र माह ली. 
१ दाजीबा उपाध्ये.  ५ के्षत्र माह ली संर्म. 
२ नरकसर्राव लेले. २ नारे्श भट्ट अभल व हरभट अकले. 
१ माधवराव म नशी १ राेोपतं वैद्य. 
२५ र्ावंातंील मंडळी. १ महार्ावंकर. 
१०७  १८  
  १२५  

 
प्रथम पकं्तीस सवाशें पात्र झालें . यासं हवडे दक्षिा हशष्टसंभावना अत्तर र् लाब हदले. नंतर 

बळवंतराव यासं स्वामींनीं प्रसाद पैठिी पार्ोटें व ज्वाहानाबादी द पेटा हदला. प्रभम ज्ञातीिी मंडळी प्रसादास 
बोलाहवली होती त्यािंीं स्वामीप ढें  नारळ ठेहवलें . सवांस स्वामींनीं प्रसाद नारळ हदलें . नंतर स्वामींिी स्वारी 
पालखीत बसमन दरवाज्याबाहेर रे्ली. तेथें हनरोप ेेनन माेारे आले. नंतर आर्ंत क ब्राह्मि व प्रभम मंडळी 
वरै्रे यािंीं पात्रें माहंडलीं २०० आर्ंत क ब्राह्मि. १०० र्ृहस्थ मंडळी र्ावंातंील, हमळोन स मारें ३००. 

 
सदरहम मंडळीसीं व ब्राह्मिािंीं भोजनें झालीं. हवडे देनन सवांस हनरोप हदले. हमती आषाढ श द्ध ३ 

रहववार शके १७४७ पार्मथवनाम संवत्सरे स रुसन सीत अशरीन मयातेन व अल्लफ म काम सातारा 
 
स्वामींिी स्वारी साताऱ्यातंमन जानं लार्ली तेवेळेस पत्र द्यावें म्हिोन हवनंती केली त्याजवरून पत्र 

हदलें  तें : 
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श्री. शंकर 
 

णश्क ा 
 

श्रीमच्छंकराचायवन्वय संजाताणभनव श्री णवद्याशंकरभारतीस्वामी करकंजोद्भव ********* 
 

श्रीणवद्यानरकसह भारतीस्वामीकृत नारायि स्मरिाणन. 
 
वदेशास्र संपन्न राजमान्य राजश्री समस्त ब्रह्मवृदें के्षत्रस्थ वरै्रे वास्तव्य प्रभहृत प्रातं यासंी आज्ञा 

केली लसी जे, राजश्री बळवतंराव हिटिवीस संस्थान सातारा यािंीं ह जमर हवनंती केली कीं, आमिी 
िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम ही ज्ञाती यािंा ज्ञाहतधमग पमवीपासमन आजपयंत वहहवाट जी िालत आली त्याप्रमािें 
वार्त असता ंनवीन हल्लीं ब्राह्मि तंटा कहरतात त्यास आजपयंत जसें िालत आलें  तसें िालवावें. नवीन 
तंटा न होई असा बदंोबस्त करून देिार स्वामी समथग आहेत. म्हिोन श्र त केलें . याजवरून हें आज्ञापत्र 
सादर केलें  असे. तरी पमवीपासमन आजपयंत जसा ज्ञाहतधमग िालत आला असेल त्याप्रमािे िालहविें. नवीन 
तंटा करंू नये. हवशषे हलहहिें तें काय. शके १७४७ पार्मथव नाम संवत्सरे आषाढ मास. 

 
याउपरी करवीरकर शकंरािायग करवीरकराच्या उपद्रवाम ळे बंदोबस्त करून ेेण्याकहरतां प ण्यास 

रे्ले. ते पवगतीस होते. त्याजंकडे नीळकंठ शास्री आपले तटािे ब्राह्मि ेेनन एक यादी, प्रभमज्ञातीवर 
नानापरीिे दोष देनन िादं्रसेनीय ज्ञातीिे शास्राथग राेवािायग प्रभतृीनीं हलहमन हदला तो खोटा अशा 
संमतािी जानन समजाहवली. राेवािायग प्रभतृींिी मंडळी जानन बोलली कीं, शास्राथं खोटा आम्हीं 
म्हििार नाहीं. हनिगय हसद्ध आहे. आहि वज्रटंक शास्री यािंीं कतबा वैशाख श द्ध ४ शहनवारीं हदला. 
त्यातंील मजकम र या ज्ञातीकडे वदेोक्त कमे व्हावीं येहवषयीं आपि अन कम ल अशा साधनािें पत्र नीळकंठ 
शास्री थते्त यािंें स्वदस्त रें दाखवमन देवम.ं तरी येहवषयीं वाद सारं्िार नाहीं. व आजे्ञप्रमािे प्रायहश्चत ेेन. 
दस्तमर ख द. म्हिोन हदलें .त्याजवर थते्त. शास्री यासं साहंर्तलें  कीं, त म्हीं याप्रमािे कतबा देनन हनवाह 
करून ेेिें. त्यावरुन वैशाख श द्ध ७ स थते्त यािंीं कतबा हदला. त्यातंील मजकम र आमिा लेख हनेाल्यास 
स्वदस्तमर आमिा अशी स्वामीिी व राजश्री कितामिराव आपा पटवधगन यािंी खातरी झाल्यास स्वामी आज्ञा 
करतील त्यास मान्य, म्हिोन उभयतािंें हनिगयास थते्त यािें हातिे अस्सल पत्र पाहहजे तें राजश्री 
हवठ्ठलराव हदवािजी याजंपाशीं बडोद्यास. तें येण्यास हदवसर्त लार्ली, याजम ळें  वदेशास्रसंपन्न राजश्री 
नीळकंठ शास्री यािंीं मध्यें येनन हवनंती केली कीं, वज्रटंक यािंीं कतबा हदला परंत  आमिें पत्र नाहीं, 
असतें तरी रुज वातीस येतें. उर्ेंि आम्हावंर कतबा टाकम न आमिी अबरू मलीन केली. याजकहरता ं
स्वामींनीं पत्र करून हदलें  पाहहजे. त्याजवरून रुज वातीस पत्र येत नाही. त्यापेक्षा ंब्राह्मिावर हनहमत्त आलें  
यावरून त्यासं पत्र करून हदलें . त्यातं मजकम र-वज्रटंक त मिे पत्र असा स्वदस्तमर काढमन दाखवा म्हिोन 
दोन महहने बोलत आले. परंत  बोलण्याप्रमािें दस्तालवज हनेाला नाहीं. यास्तव त मिा म िलका त म्हासं 
परत हदला असे वज्रटंक यािंीं त म्हीं पत्र हदलें  म्हिोन साहंर्तलें  तें मृषा. वज्रटंक यािें पत्राहवशीं बोलिें 
उपयोर्ी नाहीं. असें ध्यानीं आिमन त म्हासं हें पत्र करून हदलें  असे. तरी परस्पर सवग हवरोध टाकम न 
ब्राह्मिानंी स्वस्थ असावें. हमती वैशाख वद्य १० शके १७४८. 

 
येिेंप्रमािें पत्र हलहमन वदेशास्र सं॰ राजेश्री मल्हार श्रोत्री याजंपाशीं हतराईत अमानत ठेनन श्रोत्री 

यासं राजश्री कितामिराव पाडं रंर् हमरजकर यािें हवद्यमानें ताकीद केली कीं, तें यािें हातिें अस्सल पत्र 



 

अनुक्रमणिका 

रुज वातीस आलें  असता ंहें पत्र त म्हापंाशीं अमानत ठेनन आम्हासं माेारें द्यावें. अथवा पत्र नि आलें  तरी 
उभयता ंएक होतील तेव्हा ंनीळकंठ शास्री थते्त यािें हवाली करावें. म्हिोन श्रोत्री याजपाशीं ठेहवलें  असता ं
इतक्यातं थते्त शास्री यािें हातिें अस्सल पत्र रुज वातीस प्रहवष्ट झालें . तेंव्हा वज्रटंक शास्री प्रभहृत ब्राह्मि 
येनन उपोहषत बसले कीं, थते्त यािंीं रुज वातीस यावें. आहि श्रोत्री याजंपाशी अमानत लेख आहे तो 
आिवावा. त्याजवरून श्रोत्री याजंकडे ब्राह्मि बसहवले कीं, पत्र कराराप्रमािे माेारें द्याव.े त्यािंीं येनन 
हवनंती केली कीं, सायंकाळी पत्र आिमन देतों. येहवशीं दरम्यान कितामिराव आपा मरजकर यासं देनन 
श्रोत्री ेरीं रे्ले. आहि हनळकंठ शास्री यासं हमळोन पत्र न देता धटाईच्या र्ोष्टी सारं्मन प ण्यातं त ळशीबार्ेंत 
ब्राह्मिािा जमाव करंू लार्ले. तेथें हनरोप सारं्मन पाठहवतािं ब्राह्मि हजकडील हतकडे रे्ले. ते द सरे 
हदवशी पाडं रंर् रामिदं्र ढमढेरे यािें वाड्ातं हमळोन आपले जार्ीं हविार करून रुज वातीस येतों. राजेश्री 
कितामिराव आपा हमरजकर व आनंदराव ढाकफलकर वकील हनसबत आंर्रे प्रभहृत थते्त व नातम यािे 
तफेनें हतराईत आले. त्यािें हविारें पत्र पाहहलें . तों हिरंजीव म्हिोन हपताप त्रव् त्यातं मजकम र कोकिातं 
काहंीं खटलें  पडले आहेत तो मजकम र हिरंजीव राजेश्री अमृतराव बाबा व राजेश्री जीवनराव हदवािजी यासं 
हवहदत केला. म्हिोन पत्र आलें  होतें तें हदवािजीस दाखहवलें . त्याहवशीं गं्रथशोध करीत आहों. त्या प्रातंीं 
याहवशीं आपलाहह शोध असेलि. शोध करून इकडे रवाना करावा. त्या गं्रथावरून हविार करून ठेहवला 
असता ंउपयोर् फार होईल. येहवशी हलहमन काय कळवावें म्हिोन नीळकंठ शास्री यािे हातिें हनखालस पत्र 
खरें असें ठरलें . ते हतराईत रे्ले, तेव्हा ं वज्रटंक शास्री यािंीं कतबा टाहकला. त्याप्रमािे प रविी होनन 
वादास खरे आले. व नीळकंठ शास्री हिरंजीव म्हिोन पत्र हलहमन त्याप्रमािे प रविी होनन वादास खरे 
आले. व नीळकंठ शास्री हिरंजीव म्हिोन पत्र हलहमन अर्त्यवाद हलहहतात, व पेिकर ब्राह्मिािें पत्रही 
दाखवतात व गं्रथ पाठवावा म्हिजे फार उपयोर्ी पडेल. म्हिोन थते्त हलहहतात. तेव्हा ंथते्त शास्री अन कम ल 
होतात. जर कहरता ं हें िादं्रसेनीय नाहीं तरी हे ज्ञाहत त्यासं अन कम ल कशी होईल. यावरन त्याशंींही 
खातरीि व त्यावरून वदेशास्रसंपन्न राजश्री राेवािायग प्रभहृत जे हत्रहवध त्यासंि कायस्थािंा शास्राथग 
हनवडमन हदला. त्या अथी िादं्रसेनीय ज्ञाहत हीि असें हनश्चयें केलें . हेंि खरें याप्रमािे झाल्यावर शकंरािायग 
यािंीं आपले ज्ञातीस पत्र करून हदलें . 

 
श्रीशंकराचायवस्वामीचें पि. 

णश्क ा. 
 
श्रीमत्परमहंसपणरव्राजकाचायव पदवाक्यप्रमािपारावारपारीि 

यमणनयमासनप्रािायामप्रत्याहरर्ध्यानधारिासमार्ध्यष्टांर्गयोर्गानुिानणनि 
तपिक्रवत्यंनाद्यणवतच्छन्नरु्गरुपरंपराप्राप्तषड्दशवनसंस्थापनाचायव वयाख्यान कसवहासनाधीश्वर 
सकलणनर्गमार्गसारहृदय वैणदकमार्गवप्रवतवक सववतंिस्वतंि 
श्रीमहाराजधानीपंचरं्गर्गातीरवासकमलाणनकेतनकरवीरकसवहासनाधीश्वरश्रीमच्छंकरभर्गत्पादजान्हवीजणन
त श्रीणवद्याशंकरपादपद्वमाराधकश्रीणवद्यानृकसहभारती स्वाणमकृत 
श्रीभासकपणरवारािामनुणदनमेधमानभवयप्रदनारायिस्मरिाणन. 

 
स्वस्स्तश्रीमत्पद्मसेवोत्तम वेदशास्रसंपन्न राजश्री समस्त के्षत्रस्थ प्रातं प्रभहृत ब्राह्मिान्प्रहत मंर्लं 

हदशत . हवशषेस्त  अत्रत्यके्षमपहरज्ञानपमवगकं क शलज्ञापनेन भवहद्भप पत्रिारा संतोषप प्रापिीयप ततस्तदनंतरं 
आज्ञा होती जे, शके १७४७ पाथगवनाम संवत्सरातं संस्थान देवतेिें आर्मन प ण्यासंहनध पवगती येथें झालें . तो 
प ण्यग्रामस्त ब्राह्मिातं तट पडोन द फळी राजेश्री बळवंतराव मल्हार हिटिीस ेोलकर व हभवराव हवठ्ठल व 



 

अनुक्रमणिका 

भर्वतंराव मल्हार खासहनवीस नाडकर संस्थान सातारा व नारायिराव सीताराम व हवठ्ठल बाबाजी फिसे 
व हवठ्ठलराव देवाजी हदेे व आनंदराव रावजी तासकर प्रभहृत समस्त िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभमज्ञातीिे धमग 
वादानें झाली, त्यातं वदेशास्रसंपन्न राजश्री राेवािायग प्रभहृत मंडळी र्ृहस्थाशषे यािंें शास्रान मतें प्रहतपाद्य 
कीं िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम यासं वैहदक कमगत्रयाहधकार आहे व वदेशास्रसंपन्न राजेश्री नीळकंठ शास्री 
प्रभहृत अशषे र्ृहस्थ मंडळी यािंें प्रहतपादन करिें कीं िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम यासं वैहदक कमगत्रयािा 
अहधकार नाहीं, येहवशीं उभय तटासं आज्ञा केली कीं, ज्ञाहतधमग जे जे पमवापार िालत आले आहेत त्याप्रमािें 
िालतील. त म्ही ब्राह्मिानंीं एकरूप असाव ेत्यावरून राेवािायग प्रभहृत मान्य झाले. नीळकंठशास्री प्रभहृत 
यािंें म्हििें कीं, आम्हीं यादी हलहमन देतों. त्या यादीवर श्रीनीं रुजम करून त्याप्रमािें सवांिीं संमतें व्हावीं. 
म्हिजे आम्हीं मान्य आहों. यातंील िौकशी पाहता ं शके १७४६ िे सालीं नीळकंठ शास्री यािंीं राजश्री 
हवठ्ठलराव हदवािजी यासं पत्र देनन कोकिातं काहंीं खटले उत्पन्न झाले आहेत. त्याहवशीं आम्हीं गं्रथशोध 
करीत आहों. त म्हीं हतकडे शोध करून गं्रथ पाठवाव े म्हिोन हलहहल्यावरून येथें िार शास्रज्ञ होते. 
त्यापासमन शास्राधार संमतािा पट करून त्याकारिास्तव ेेतला. नंतर नीळकंठ शास्री यािंीं ब द्धीस 
हवपयास आिमन आम्हीं यातं नाहीं असीं अक्षरें श्री ूंकारेश्वरीं नंहदकेश्वरािे पाठीवर हात मारुन बोहलले. 
प ढें त ळशीबार्ेंत जमाव करून प्रभमसं कमगत्रयािा अहधकार नाहीं. व िादं्रसेनीय कायस्थािंी उपलब्धी नाहीं. 
असें आम्हीं म्हििार नाहीं, असें ब्राह्मिािें म्हििें पडलें . प्रभमसं कमगत्रयािा अहधकार नाहीं. अशीं सवांिी 
संमतें झाली. कलह हमटला असता ं त्या संमतीपटापैकीं दोनिार ब्राह्मिासं पमवांर् उत्तरारं् प्रायहश्चतें थते्त 
शास्री यािंीं हदलीं. बाकी तट झाला. तेव्हा ंउपाय नाहीं म्हिोन हल्लीं यादी करून राेवािायग यािें तटातंील 
ब्राह्मिास प्रायहश्चत्ती ठरवमन एकी करावी असा पयाय हदसोन आला. तों वदेशास्रसंपन्न राजश्री वज्रटंक 
शास्री यािंीं कतबा श्रीसहन्नध टाहकला. त्यातंील मजकम र वदेशास्रसंपन्न राजश्री नीळकंठ शास्रीबाबा थते्त 
यािे, प्रभमिें ेरी वदेोक्त कमग व्हावें येहवषई अन कम ल अशा साधनािें स्वदस्त रिें पत्र प्रभम यास हलहमन हदलें  तें 
श्रीस दाखहवल्यास श्रीिी आज्ञा होईल त्याप्रमािें प्रायहश्चत्त ेेनन आजे्ञप्रमािे राहमं, येहवषयीं वाद सारं्िार 
नाहीं. हमती वैशाख श द्ध ४ र् रौ शके १७४८ व्ययनाम संवत्सरे हे हवज्ञापना हस्ताक्षर ख द्द म्हिोन. त्यावरून 
नीळकंठ शास्री थते्त याशंीं आज्ञा केली कीं, त म्हीं या कतब्यावर कतबा देनन प रविीस उभें राहिें. 
त्यावरून थते्त शास्री यािंीं कतबा हदला. त्यातंील मजकम र प्रभमिें ेरीं वदेोक्त कमग व्हावें अशा साधनािें 
आमच्या स्वदस्त रिें पत्र आिमन आपलेस दाखवम म्हिोन वज्रटंक यािें हलहमन हदल्हे आहे त्याप्रमािें आमिें 
स्वदस्त र पत्र प्रभमचं्या येथें वदेोक्त कमग व्हावें येहवषयीं आिोन दाखवावें. त्यािी िौकशी माझे हातिें खरें 
ककवा खोटें यािी होनन श्री स्वामीिी व राजेश्री कितामिराव आपा यािंी खातरी झाली म्हिजे स्वामी आज्ञा 
करतील त्याप्रमािें लकमं . हमती वैशाख श द्ध ७ शके १९४८ व्ययनाम संवत्सरे हे हवज्ञापना. म्हिोन त्यावरून 
सदरहम पत्र नीळकंठ शास्री यािें हातिे हवठ्ठलराव हदवािजी याजपाशीं बडोद्यास त्यास येण्यास हदवसर्त 
लार्ली. तेव्हा ं हनळकंठ शास्री थते्त यािीं मध्ये येनन हवनंती केली कीं, पत्र आमिे हातिें असतें तरी 
रुज वातीस येतें. पत्र आमिे हातिें नसता ंवज्रटंक यािंीं कतबा टाकम न आमिी अबरू मलीन केली. त्यास 
श्रीनीं. त्यास कृपा करून येहवशीं मजला पत्र करून हदलें  पाहहजे. त्यावरून त्यासं पत्र हलहमन हतराईतींत 
ठेहवले तें असें. वज्रटंक शास्री यािंीं, त म्ही प्रभमसं वदेोक्त कमग व्हावे, असें साधनपत्र स्वदस्त रिें हदलें  तें 
काढोन दाखहवतों; म्हिोन ते दोन महहने बोलत आले. परंत  बोलल्याप्रमािें दस्तालवज हनेाला नाहीं. 
यास्तव त मिा म िलका त म्हासं परत हदला. असें वज्रटंक शास्री यािीं त म्हीं प्रभमसं पत्र हदलें  म्हिोन 
साहंर्तलें  तें मृषा, वज्रटंक यािंें पत्राहवषयीं बोलिें उपयोर्ी नाहीं. असें ध्यानीं आिोन त म्हासं हें पत्र करुन 
हदलें  असे. तर परस्परें सवग हवरोध टाकम न ब्राह्मिानंी स्वस्थ असावें. हवशषे हलहहिें तें काय? वैशाख वद्य १० 
शके १७४८ म्हिोन. याप्रमािें हलहमन वे ॥ राजेश्री मल्हार श्रोती याजंपाशीं हतराईत ठहवलें . आहि श्रोती यासं 
ताकीद केली कीं, नीळकंठशास्री यािें हातिें अस्सल पत्र बडोद्याहमन रुज वातीस आल्यास हें पत्र आमिें 
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त म्हापंाशी अमानत आहे तें परत मार्ें द्यावें. पत्र नि आलें  तरी उभय ब्राह्मिािें लक्य होईल तेव्हा ं
नीळकंठशास्री यािंें हवालीं करावें. नंतर बडोद्याहमन नीळकंठशास्री थते्त यािें हातिें अस्सल पत्र रुज वातीस 
आलें . तेव्हा ंवज्रटंक शास्री प्रभहृत ब्राह्मि येनन उपोहषत बसले कीं, थते्त शास्री यािंीं रुज वातीस यावें आहि 
मल्हार श्रोती याजंपाशीं अमानत पत्र आहे तें परत आिवावें. त्यावरून श्रोती यास कराराप्रमािें पत्र मार्ें 
द्यावें म्हिोन सारं्मन पाठहवलें  असता ंपत्र न येई. तेव्हा पािं आसामी ब्राह्मि तर्ाद्यास बसहवले. नंतर श्रोती 
यािंीं राजश्री कितामिराव पाडं रंर् हमरजकर यािें हवद्यमानें येनन हवनंती केली कीं, पत्र सायंकाळी आिमन 
देतों म्हिोन कबमल करून हमरजकर यािें दरम्यान र्तीनें ेरीं रे्ले. आहि प ण्यातं नीळकंठ शास्री यासं 
हमळोन फळी बाधंोन बसले तदनंतर द सरे हदवशीं त ळशीबार्ेंत सभेिें बोलाविें केलें . तेथें ब्राह्मि जमा 
झाले. हें वतगमान कळतािं राजश्री खंडो सीताराम वकील हनसबत आंगे्र व बाबा ठोंसर याजंबरोबर 
ब्राह्मिासं सारं्मन पाठहवलें  कीं, नीळकंठ शास्री पत्रािें रुज वातीस न येता प ण्यातं बसले. त म्हीं तेथें काय 
म्हिोन जमा झाला.ं इतके लकताि ब्राह्मि हजकडील हतकडे रे्ले. द सरे हदवशी राजेश्री पाडं रंर् रामिदं्र 
ढमढेरे यािें वाड्ातं सभा करून प ण्यािे तट बाधंमन बसले. प नप नीळकंठ शास्री यासं त मिे हातिें 
दस्तालवज पत्र आलें . रुज वातीस येिें म्हिोन आज्ञा सारं्मन पाठहवली असतां, आपि न येता ंथते्त शास्री 
यािीं राजेश्री बाळाजीपतं नातम यािें हविारें दहा र्ृहस्थ हतराईत कितामिराव आपा हमरजकर व आनंदराव 
ढाकेफलकर वकील हनसबत राजश्री हिमाजी आपा व खंडो सीताराम वकील हनसबत आंगे्र इत्याहदक 
िािाक्ष दहा र्ृहस्थ मंडळी, हपशाि हलपीिें पत्र होतें म्हिमन परीके्षस पाठहवली. त्यािें हविारास सदरहम पत्र 
नीळकंठ शास्री थते्त यािें हातिे खरें. थते्त शास्री हपशाि हलपी व बाळबोध दोन्ही हलपी हलहहतात. असें 
ठरलें . तें पत्र तपशीलवार :— 

 
“सहस्राय  हिरंजीव हवजयीभव राजश्री हवठ्ठलराव हदवािजी यासंीं प्रती नीळकंठ शास्री कृतानेक 

आहशवाद येथील क शल तार्ाईत आहश्वन श द्ध त्रयोदशी पावतेों जािोंन स्वकीये लेखन आनंदवीत जावें. 
हवशषे आपलेकडींल वतगमान तेथोन हविान येतात त्यािंें म खें श्रवि होनन परम समाधान होतें तें हकती 
हलहावें. कोकिातं काहंी खटला पडला आहे, तो मजकम र हिरंजीव राजश्री अमृतराव बाबा व राजेश्री 
जीवनराव हदवािजी यासं हवहदत केला. ब्राह्मिाकडील पत्र आलें  होतें. तें हदवािजींस दाखहवलें  त्यावषयीं 
गं्रथशोध करीत आहों. त्या प्रातंीं याहवषयीं शोध आपलाहह असेलि. आिखीही शोध करून इकडे रवाना 
व्हावा. म्हिजे ते गं्रथ वाईकडील सापंडतील. त्या गं्रथावंरून पक्का हविार करून ठेहवला असता ंसमयीं फार 
उपयोर् होईल. याहवषयीं फार हलहमन काय कळवावें. इकडील वतगमान राजेश्री रामराव यािंीं. हवहदत 
केलेंि असेल. ईश्वरिरिीं आपली हनष्ठा आहे. तदन रूप ईश्वर कृपा करीति आहे, प ढेंही करील. बह त 
काय हलहहिें लोभ करावा हे आहशवाद” म्हिोन हें पत्र ित ष्टाईनें दहाजिाचं्या हविारें नीळकंठ शास्री यािंें 
हातिें खरें असें ठरलें . तत्राप हित्तातंील िैत स टमन ब्राह्मिातंील कलह हमटावा हें हित्तातं न वारे्. नंतर वे ॥ 
राजश्री धोंडभट्ट खरे प्रभहृत द्रहवड ब्राह्मि मंडळी असामी ४० िाळीस यािंीं नीळकंठ शास्री थते्त यासं 
बहहष्ट्कार ेातला. कारि पमवी शास्रान मतें आपला अन सर असोन पत्रात नाकबमल जानन पािं िार 
ब्राह्मिासं वृथा प्रायहश्चते्त हदलीं. तद त्तर द सरे हदवशीं बहहष्ट्काराम ळें  आपले तटात हमळावें असें हित्तातं 
आिमन राहातेकर यािें वाड्ातं आपलेि फळीिे ब्राह्मि जमा करून नीळकंठ शास्री दर ब्राह्मिास 
वसंतपमजेहनहमत्त एक आंबा व अधा रुपया देनन आपिासं र्ंधाक्षत करंू लार्ले. तेथेंही खरे यानंी जानन 
बहहष्ट्कार साहंर्तला. त्यावरून बाळाजीपतं नातम यानीं िौकीिे प्यादे आिमन धोंडभट्ट यासं कंहपनी 
सरकारच्या फरासखान्यातं पाठवमन नीळकंठ शास्री यासं र्ंधाक्षत केली. नंतर धोंडभट्ट खरे यानंी कंहपनी 
सरकारातं र्ारहपरावर आपल्या अबरूबद्दल नातम याजंवर हफयाद केल्यावरून नातम यासं सरकारातं 
बोलावमन नत्तरे हनरुत्तरें परस्परें समक्ष होनन िौकशीअंती बहहष्ट्कार खरा असें ठरलें . राहातेकर यािें 
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वाड्ातंमन ब्राह्मिासं ख द्द श्रीसंहनध आले व राेवािायग प्रभहृत ही जमा होनन उभय तटानंी मान्यता हलहमन 
हदल्या कीं, श्रींिी आज्ञा होईल त्याप्रमािें मानिें. परंत  नीळकंठ शास्री यािंा द राग्रह कीं, िादं्रसेनीय 
कायस्थ यािंा शास्राथग खोटा म्हिोन संमहत व्हाव्या. तेव्हा सशास्र असता ंखोटें संमत देिें हें अन हित याम ळें  
तट ते काळीं तसेि राहहले. तों इतक्यातं, भर्वतंराव मल्हार खासहनवीस व आनंदराव रावजी तासकर, 
िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  हे दशगनास येनन त्यानंी समक्ष वृत्त हनवेदन केलें  कीं, ब्राह्मि आपसातं कलह 
करून आमच्या ज्ञातीस वैहदक कमगत्रयाहधकार नाहीं म्हिोन यादी कहरतात असें परभारा लहकतों, परंत  
आमिे ेरीं परंपरार्त वैहदक मंत्रेंकरून संस्कार िालत आहेत. पमवीपासमन शास्रज्ञ व शास्त्रें नव्हतीं, आतािं 
नवीन झालीं असें नाहीं. मार्ें ही ब्राह्मिानंीं एक दोन वेळ काहंीं खटला उपस्स्थत केला होता, त्यािा हनिगय 
शास्रान मतें त्यावळेींि झाल्यािी वहहवाट िालमं  असता ंआता ंआपसात तंटा करून उर्ीि यादी करिार 
त्यासं श्रीसाक्षाच्छंकर धमगसंस्थापक आहेत, तेथें आहिकासंारखे व्हावयािें नाहीं. त्यावरून त्यासं आज्ञा 
केली कीं, पमवी खटला झाला ते काळीं शास्रान मतें हनवाह झाल्यािे साधन त म्हापंाशीं आहे ककवा कसें? 
त्यावरून त्यािंीं दहावीस साधनें आिमन प्रत्यक्ष दाखहवलीं. ती हबतपशील. 

 
१. बाळाजी बाजीवरा प्रधान यािंें पत्र छत्रपहत सातारकर यािें नावंें, त्यातं मजकम र प्रभमिें स दामत 

िालत आहे त्याप्रमािें िालवावें त्यास अडथळा होनं न द्यावा. पमवापार िालत आलें  तें िालवोन नवीन 
कहजया उपयोर्ी नाहीं. ब्राह्मिािा हनर्गम स्पष्ट आज्ञा करून करिार महाराज समथग आहेत. शवेशेीं श्र त 
होय हे हवज्ञापना म्हिोन पत्र. 

 
पेिेकर यािंीं ग्रामण्य केलें , त्यािा हनियं शास्रसंमत झाला. ते काळिीं पत्रें 
 
(१) पमवगवत िालत आल्याप्रमािें िालवावें म्हिोन पेशवे सरकारिी परवानर्ी होनन यादी झाली 

ती हबतपशील– 
 
(१) यादी प्रभमिंें ग्रामण्य पािं सात वष ेपडमन कमे बदं झालीं. त्यास स्वामींनीं कृपा करून पमवीपासमन 

कमे वरै्रे िालत आलीं आहेत त्याप्रमािे िालहवलीं पाहहजेत, म्हिोन ज्या हठकािीं प्रभमिंी ेरें असतील 
तेथील मामलेदारास लार्तील तीं पत्रें. 

 
(१) सदहमग अन्वयें जोशी, उपाध्ये, धमाहधकारी व समस्त ब्राह्मि यािें नावंें पत्र. 
 
पमवीपासमन कमे म ंजी वरै्रे िालत आलीं आहेत त्याप्रमािें िालविें म्हिोन सदरहम अन्वयें 

मामलेदार ताल के हनहाय यासं व ब्राह्मिासं लार्तील तीं पत्रें देवावी देिें— हलहहिें. 
 
छ॰ ६ रमजान सन सबा हतसैन फाल्र् न मास सदहमग यादीवर— “देवावें” बाळाजी जनादगन 

फडिीस. व “देिें” बाजीराव र  ेनाथ प्रधान व मखलाशी रामिदं्र हरी फडके. 
 
१ ते सालीं सनदा होिें राहहल्यावरून द सरे सालीं याद झाली ती हबतपशील— 
 
यादी समस्त दालभ्य कायस्थ प्रभ  यािंा व पेिकर ब्राह्मि यािंा प्रभमचं्या आिरिाहवसी कज्या पडमन 

आठ नन वष ेग्रामण्य वाढले. पेिकर ब्राह्मि यािंीं सरकारिीं पत्रें ेेनन प्रातंातं पाठवमन पडमन आठ नन 
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वष ेग्रामण्य वाढलें . पेिकर ब्राह्मि यािंीं सरकारिीं पत्रें ेेनन प्रातंातं पाठवमन कमे बदं केलीं सबब प्रभ  व 
ब्राह्मि सरकारातं हफयाद आले. त्यावरून उभयतािंें सरकारात लेहमन ेेनन हशष्टसंमेंत मनास आहिता ं
पेशजींपासमन र्ार्ाभट्टीप्रमािें प्रभमिें ेरीं कमे िालतात त्याअन्वयें प ढें ही िालवावीं. असें ठरून हें पत्र 
त म्हासं सादर केलें  असें. तरी र्ार्ाभट्टीप्रमािें िालत आहे त्याप्रमािें प ढें ही िालवीत जािें, हदकत न 
करिें म्हिोन स रुसन समान हतसैन मया व अल्लफ लार्तील तीं पत्रें. 

 
(१)  जोशी, उपाध्ये, धमाहधकारी समस्त ब्राह्मि महालहनहाय यासं. 
 
(१)  महालहनहायिे मामलेदार, सरदार व संस्थानी यास. 
 
सदहमग अन्वये जोशी, उपाध्ये, धमाहधकारी व समस्त ब्राह्मि महालहनहायिे–कमावीसदार सरदार 

व संस्थानी यासं लार्तील तीं पत्रें देिें— 
 
सदरहमग यादीवर देिें बाजीराव र  ेनाथ प्रधान, संमत बाळशास्री, मखलाशी तात्या र् रुजी. 
 
याप्रमािें हशक्क्याहंनशी सनदा प्रातंोप्रातंीं रे्ल्या त्यापंैकीं एक वार केली ती हबतपशील. 
 
वदेममर्मत समस्त ब्राह्मि धमाहधकारी उपाध्ये व ज्योहतषी के्षत्र प्रयार् र्ोसावी याशंीं— 
 
येथें बाजीराव र  ेनाथ प्रधान याचं्या वरील पत्रािी नकल प न्हा हदलेली आहे. 
 
(१)  िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यािें क लोपाध्याय व े॥ आबाशास्री टकले तळेकर याजंवर पेिकर 

यािंीं श्री अहवम क्त के्षत्रीं द भाषिें वाजहवल्यावरून (?) आबा यािंीं के्षत्रस्थ ब्राह्मि यािंें पत्र बाजीराव 
र  ेनाथ प्रधान यासं श्री काशीहमन पाठहवलें  तें हबतपशील— 

 
स्वस्स्त श्री…………श्रीम् बाजीराव प्रभ वयगपहंडत म ख्यप्रधानेष — 
 
आहश्रत नारायिभट्ट तथा लालभट्ट तथा र्ोपीनाथभट्ट रामपतं शषे तथा हहरराम दीहक्षत काळे तथा 

सोमनाथपतं प िताबेंकर एतत्प्रभहृत समस्त काशीस्थब्राह्मिकृतानेकाहशवादाप वरीवतगता ं हवशषेस्त  भाषया. 
भाद्रपद श द्ध त्रयोदशीपयंत समस्त स खरूप असो हवशषे. वदेशास्रसंपन्न आबा शास्री टकले हत्रस्थळी याते्रस 
श्रीके्षत्रीं आले. तीथगहवहध कालाष्टक ब्राह्मि भोजनाहद सवग केलें . नंतर र्ोकवदभट्ट वतगक पेिकर येथें पमवीि 
आले होते त्यािंीं ेरोेर साहंर्तलें  कीं, आबाभट्टजी हे प्रभमिें उपाध्ये प्रभमकंडे हव्यकव्यें कायगप्रयोजनें 
िालहवतात. त्यास प्रभमिंें ग्रामण्य झालें  आहे याजम ळें  हे अपाकं्त आहेत. त्याजवरून आम्ही सवग ब्राह्मि 
हमळोन आबाभटजीस हविाहरलें  कीं, त मिें वृत्त कसें आहे तें सारं्ावें. आबाभटजींनीं उत्तर केलें  कीं, आम्ही 
पािं साहा वष े नार्पमर प्रातीं होतों. श्रीमंत बाजीरावसाहेंब प ण्यास तेव्हा आम्ही प ण्यास आलों. आम्हासं 
अपाकं्त व्यवहार ठावकाि नाहीं. श्रीमंत महाराजानीं कृपाळम होनन वदेशास्रसंपन्न बाळशास्री बाबा याजंकडे 
प्रभमिें ग्रामण्यािी पिंाईत नेममन हदली. शास्रीबावानंीं पेिकर ब्राह्मिािीं व प्रभम या उभयतािंीं मान्यता पत्रें 
हलहमन ेेनन सवग हशष्टमतें ठराव केला कीं पमवीपासमन प्रभमिें ेरीं र्ार्ाभट्टीप्रमािें कमग िालत आहे त्याप्रमािें 
प ढें ही हबनहदकत िालवावें. याप्रमािें ठराव होनन श्रीमंत महाराजािंीं पत्रें प्रातंोप्रातंीं रे्ली. ग्रामण्य 
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मोडलें . प्रभमकंडे हव्यकव्ये कमगप्रयोजने िालतीं झालीं. आमिा व्यवहार हा काळपयंत पिंद्राहवडातं 
अन स्यमत िालत आहे. आमिे ेरी हिरंजीवािें लग्न जाहलें . प ण्यातंि केलें . वे ॥ जर्न्नाथभट्ट उपाध्ये 
आठेरे यािंी कन्या केली. लग्नामध्ये पंिद्राहवड ग्रामस्त हशष्ट सवग आले होते. र्ंधाक्षता भोजनाहद व्यवहार 
सवग झाले असें उत्तर केलें . यािे दाखले येथें ही दोनिार प रले, परंत  हकतेक ब्राह्मिानंीं आपले आपल्यातं 
संशय ेेनन तड केले. हववाद बह त होन लार्लें . तेव्हा ंआम्ही सवग एकत्र हमळोन हविार केला कीं, श्रीमंत 
महाराजासं पत्र ल्याहावें. पत्रािें उत्तर येईल त्याप्रमािें सवांनीं वतगिमक करावी. याप्रमािे हनश्चय करून 
स्वामींस हवनंहतपत्र हलहहलें  आहे. त्यािें उत्तर सत्वर पाठवावें म्हिजे सवग ब्राह्मिािें क्लेश दमर होतील. 
ब्राह्मिािें क्लेश दमर करिें अहतश्रेयस्कर आहे, स्वामी जािति आहेत. यास्तव उत्तर अहतसत्वर पाठवावें. 

 
सदहमग अहवम क्तके्षत्रस्थािंें पत्र प िे म क्कामीं येनन राजश्री बाजीराव पहंडत प्रधान यािंीं 

वदेशास्रसंपन्न राजश्री बाळशास्री यासं या पत्रािें उत्तर द्याव े म्हिोन साहंर्तलेंवरून बाळशास्री व ग्रामस्त 
प िेकर यािंी पत्रें श्री काहशके्षत्रीं रे्ल्यावरून तेथें के्षत्रस्थानंीं िौकसी शास्रान मतें करून पत्रें हदल्हीं. त्यापंैकी 
ग्रामस्त प िेकर यािें नावंें पत्र आलें  तें हबतपशील— 

 
स्वतस्तश्रीमदं्दडकारणयांतर्गवत भीमरथीनाणडद्दयसंर्गत्योपलक्षीत्त पुणयाख्य ग्रामस्छ दाणक्षिात्यराजर्षष 

धमाधीकाणर प्रांत पुिें व आठघरें व समस्त ब्राह्मिान्प्रणत— 
 
आयावतैकदेश आनंदवनणिकंर्टकणवराणजत आणवमुक्तके्षिस्छ भट्टधमाणधकाणरशेष 

प्रभृणत्तनामनेकानतयो णवलसंतु चेिशुक्लपंचम्यवणध अित्यके्षममतस्त भावत्कं तदनुणदनमेधमनमाशास्मे 
णवशेषस्तु भाषया— 

 
आपि माेकृष्ट्ि दशमीिी पते्र पाठहवली ती पावली हलहहले कीं, व े॥ आबाशास्री टकले अपंक्त 

नाहींत. त्यािा व्यवहार पिंद्राहवडातं हा काळपयंत िालत आहे. त्यािें हिरंजीवास वदेममर्मत जंर्नाथभट 
उपाध्ये ग्रामस्त प िेकर यािी आपली कन्या सवग ग्रामस्तािे हविारे हदल्ही. लर्न शके १७१९ माेमासीं 
झालें . लग्नात सवग प ण्यातंील हशष्ट ब्राह्मि व ग्रामस्थ रे्ले होते. अन्नव्यवहार त्यािें ेरीं अन भ्यमत िालत 
आहे. हदकत नाहीं. आपि भटजी हवषई संषय धरंू नये. तशी वदेशास्रसंपन्न राजेश्री बाळशास्री बावा प्रभहृत 
पहंडत मंडळीिी पत्रेंही असींि आलीं आहेत त्यातं हलहहलें  कीं श्रीमंतािें आजे्ञकरून सवग हशष्ट मंडळ 
पािंिार वळेा ं हमळोन र्ार्ाभट समहित मार्ावलंबेकरून प्रभ  यािंीं िालावें हें समंतपत्र झालें  आहे. पमवीहह 
त्याप्रमािेंि अन ष्ठान प्रभमकंडे िालत आहे. प्रभम यािेंकडे कमें र्ार्ाभटीवरून िालवावी याप्रमािें पत्रें 
श्रीमंतािंी प्रातंातं रे्लीं आहेत. हदकत नाही. असें हलहहलें . त्याजवरून वे ॥ आबाशास्री टकले यासंी आम्हीं 
हविाहरलें  कीं, त म्ही प्रभमिें क ळोपाध्याय, प्रभमिंा ज्ञाहतहवषय कसा आहे? यास आधार काय? प ण्यास हनश्चय 
कोिते गं्रथावरून झाला? तेव्हा आबाशास्री याहंी उत्तर केलें  कीं र्ार्ाभट्टकृत कायस्थप्रदीप, र्ोकवदभट्टकृत 
र्ोकवदभट्टी, स्कंदप रािातंर्गत रेि कामाहात्म्य, कमळाकरभट्टकृत शमद्रकमळाकर, ज्ञाहतहववेक इत्याहद 
हनबधं गं्रथ पहाव े म्हिजे आपले ध्यानातं येईल. त्याजवरून आम्ही हे सवग गं्रथ पाहहले तों हे क्षहत्रयान्वय 
िादं्रसेनीय प्रभ  कायस्थ दाल्भ्यऋषीनें क्षहत्रयातंकर भार्गवरामािे आग्रहास्तव शस्र धारिरूप क्षात्रधमग 
टाकवमन कायस्थ धमग लेखनवृहत्त यासं हदली. ऋषीनें पालन करून उपनयनाहद संस्कार केले. यास्तव 
दाल्भ्यर्ोत्र असा हनियं पमवोक्त गं्रथ पाहता ं होतो. आपि ठराव केला तोहह देशकालान रूप यथाय क्ति 
केला असेल. सापं्रत वे ॥ आबाशास्री टकले हत्रस्थळी यात्रा संपादमन प ण्यास रे्ले आहेत. येथें काहंीएक 
कोंकिस्थानंी व्यथं अत्याग्रह करून तड केला आहे यास्तव आम्ही सवांनी हलहहलें  आहे. तपशीलवार— 
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संमतोऽयमथगप (महाराष्ट्राना)ं ४० सह्ा. 
 
संमतोऽयमथगप (हितपावनाना)ं २१ सह्ा. 
 
संमतोऽयमथगप (वाजसनेहयना)ं ४ सह्ा. 
 
संमतोऽयमथगप (करहाटकाना)ं ९ सह्ा. 
 
संमतोऽयमथगप (करनाटकाना)ं ७ सह्ा. 
 
एतत्प्रभहृत अहवम क्तके्षत्रस्थ दोन अडीि सहस्रपयंत ब्राह्मि आबा शास्री टकले यािंा संग्रह केला 

असे. कळावें स ज्ञान्प्रत्यलं पल्लहवत्येनेत्यनेकानतयो हवलसंत . शके १७२३ द मगहतनाम संवत्सरे संव् १८५८. 
 
येिेप्रमािे असा कार्द व दोनशें वषांिे पलीकडील हलपींिें जीिं रेि कामाहात्म्य सबंध आिमन 

दाखहवलें  आहि उभयतानीं हवनंती केली कीं, पमवापार वहहवाट मौजीबधंनाहद प्रहतवषी श्राविी 
वैहदकमंत्रेंकरून िालत असता ंउर्ाि आपसातं ब्राह्मि कलह करून अमयाद भाषिें कहरतात. येहवशींिी 
वहहवाट व कार्दपत्र पाहमन आज्ञा करिार श्रीसमथग आहेत. त्यावरून पाहाता ं ब्राह्मि आपल्यात कलह 
करून भाडंतात. त्यातं राेवािायग व वज्रटंकशास्री यािें तटािें म्हििें कीं, िादं्रसेनीय कायस्थ यासं 
कमगत्रयाहधकार आहे आहि हनळकंठशास्री थते्त यािे तटािे िादं्रसेनीय यासं कमगत्रयाहधकार नाहीं. असे 
परस्परे वादहववाद होत असतां, उभय तटानीं मान्यता हदल्या कीं, श्रींिी आज्ञा होईल त्यास आम्ही मान्य. 
त्यातं राेवािायग प्रभतृींिें म्हििें कीं, िार हशष्ट पहंडतास मध्यस्थ नेममन श्रीसंहनध सभा व्हावी. त्यािें हविारें 
शास्रान मतें ठरेल त्यास मान्य अथवा प्रहतपक्षी यािंीं त ळशी र्ंर्ोदक ेेनन अर्र देवालयीं हशरून 
िादं्रसेनीय यासं कमगत्रयाहधकार नाहीं म्हिोन सारं्ावें; त्यास मान्य ककवा श्रीकाशीके्षत्री व म्हैस राहद प्रातंातं 
मोठी मोठी के्षते्र आहेंत तेथें उभयतानंी आपलाले प्रहतपाद्य पक्ष हलहमन पाठवाव.े तेथें ठरोन येईल त्यास ही 
आम्ही मान्य. परंत  यातमन कोित्याही पक्षास श्रीसन्नीध नीळकंठ शास्री यािंीं ग्रहि करून मान्य केलें  नाही. 
तेव्हा ं तट तसेि राहहले. नंतर मार्गशीषग श द्ध ित थीस व पिंमीस राजेश्री भान दातार यािें वाड्ातं 
नीळकंठशास्री थते्त प्रभतृींनी आपल्याि हमळाफातील िार मध्यस्थ नेममन राेवािायग यािे तटापैकीं एक 
राेवािायग यासं मात्र बोलाविें करून मठास न कळहवता ं र्ावातंि सभा केली. तेथें पमवगपक्ष उत्तरपक्ष 
हदनशषे च्यार ेहटकापंासमन िौदा ेहटका रात्रपावतेों झाला. तेव्हा ंराेवािायग यािंीं मध्यस्थासं साहंर्तलें  
कीं, त म्ही त ळशी र्ंर्ोदक ेेनन बोलावें. ते अमान्य करून तद तर हनखालस ववे्हाहरकावर शास्र सोडमन 
आले. तेव्हा ंत म्हासं काय सारं्ाव.े र्ोपाळराव रामिदं्र पटवधगन जमखंडीकर व बळवतंराव महादेव रास्ते 
प्रभहृत यािंीं तर राेवािायग यासं पदर पसरून मार्मन आम्ही सार्तों तें लकावें असा आग्रह केल्यावरून 
शास्रान मत सोडमन िौेािें हविारें अशी यादी झाली ती हबतपशील— 

 
यादी प्रभम यासं वैहदक कमािा अहधकार नाहीं परंत  िादं्रसेनीय कायस्थ यासं वैहदक कमािा 

अहधकार आहे ककवा नाहीं यािा हनिगय व्हावयाकहरता ंराजश्री भान दातार यािे वाड्ातं प िे कसबे येथें 
मार्गशीषग श द्ध ित थीसह पिंमी शके १७४८ व्ययनाम संवत्सरे या हमतीस सभा होनन तेथें हनिगय ठरला कीं, 
िादं्रसेनीय कायस्थासं वैहदक कमािा अहधकार नाहीं असे सवांिेमतें ठरल्याहवषयीं संमते म्हिोन हलहमन 
त्या यादीवर त्याि बठैकीस राेवािायग यािें संमत ेेनन राेवािायग याजंबरोबर त्याि बठैकीस धोंडभट्ट 
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खरे प्रभहृत द्रवीड यािा आके्षप अपशब्दािंा हित्तातं आिमन नीळकंठ शास्री यािंीं र्ंधाक्षता केली. नंतर द सरे 
हदवशीं श्रीसहन्नध नीळकंठ शास्री प्रभहृत येनन हवनंती केली कीं, आम्हीं आपसातं समजलों. त्यास सवांिी 
र्ंधाक्षता व्हावी. त्यावरून त्यास आज्ञा झाली जे, स्वारी प िेसहन्नध पवगती म क्कामीं असता ं त म्हीं परभारे 
र्ावातं सभा करून समजला ं त्यापक्षी आमिे समक्ष र्ंधाक्षतेिें प्रयोजन काय आहे? असें सारं्ोन स्वारी 
करवीरास जाण्यास प्रस्थानें हनेोन मोतीबार्ेंत रे्ली. तेथेंही द सरे हदवशीं हमळोन आले आहि हवनंती केली 
कीं, आम्हीं समजलों आहि श्रीस शरि आलों. तरी श्रींनीं र्ंधाक्षता सवांिी करून शहरातं िलावें व िार 
हदवस राहमन नंतर जािें व्हावें. त्यावरून सवास र्ंधाक्षता करून द सरे हदवशीं र्ोखल्याच्या वाड्ातं येनन 
सात आठ म क्काम करून स्वारी करवारीस हनेोन रे्ली. यावरून हविार पहाता ंिादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  
यािंी वहहवाट पमवापार जातककमादारभ्य मौजीबधंनाहद संस्कार व प्रहतवषी श्रावण्या वदेकमे करून होति 
आहेत. त्यातं म ंजीबधंन व श्रावण्या वैहदक कमाहशवाय होत नाहीत असे हशलहशले त्यािें असोन कोिी तंटा 
कहरतात तो व्यथग आग्रह, असें आथीि होतें. व पेिकरािें ग्रामण्या अंती यादी व सनदा यात प्रत्यक्ष दालभ्य 
कायस्थ म्हिोन हलहहतात तेव्हा ं दालभ्य तेि िादं्रसेनीय आिी पेशवाई कारकीदग ब्राह्मिािंी जबरी 
आग्रहेंकरून कोितीही र्ोष्ट करण्यास शक्य, परंत  यािंी रुढी व शास्र बलवतर जािमन ‘पमवगवत’ म्हिोन 
सनदा प्रातंातं देतात आहि त्या सनदात हलहहतात कीं, प्रभ  यािंा व पेिकर यािंा आिरिावरून तंटा पडमन 
पेिकर यािंीं सरकारिीं पत्रें प्रातंातं पाठवमन प्रभमकंडील कमे बदं केलीं. नंतर उभयता सरकारातं हफयाद 
आले, त्यावरून उभयतािंें हलहमन ेेनन हशष्टसंमते मनात आहिता ंर्ार्ाभट्टी अन्वये पमवगवतप्रमािे कमे प्रभ  
याजंकडे िालवावीं असें ठरलें  त्याप्रमािे िालवीत जािें. हदकत न करिे. अशीं संहदग्ध पत्रें हलहहतात. 
तेव्हा ं पमवी याजंकडील पत्रें सरकारिी पाठवमन कमे बंद केलीं तीं प रािोक्त असतीं तरी बदं करण्यािें 
प्रयोजनि नव्हतें. वैहदक कमे िालत होतीं म्हिमनि कलह करून पत्रें पाठवमन बदं कहरतात. त्यािी िौकसी 
हशष्ट संमतें होनन पमवगवत प्रमािें ठरलें  म्हिमन हलहहतात. हशष्टान मतें शास्रसंमतें मार्ील आिरिातं 
न्यमनाहधक्य नाहीं. पमवगव् हनिगय होतो. तेव्हा ं पेिकर ब्राह्मि वादास खोटे जाहले. व िादं्रसेनीय प्रभ  खरे 
जाले. हा एक पक्ष, व पमवापार वैहदकमंत्रें करूनि याजकडे कमे िालत आलीं हा एक पक्ष. एकम ि दोन पक्ष 
सनदा व यादींवरून हसद्ध होतात व श्री अहवम क्तके्षत्रीं िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यािें क लोपाध्याय याजंवर 
हमथ्यापवाद द पशब्द वे ॥ र्ोकवदभट्ट वतगक यािंीं के्षत्रीं वाजहवल्यावरून श्री के्षत्रींिे के्षत्रस्थ यानंी बाजीराव 
पडंीत प्रधान यासं पत्र पाठहवल्यावरून येथील शास्रहनिगय ठरल्याप्रमािे वे ॥ बाळशास्री प्रभहृत पहंडत 
मंडळीस हलहहण्याहवसीं साहंर्तलें . त्यािंी पत्रें के्षत्रस्थासं रे्ल्यावरून के्षत्रस्थ यािंीं वे ॥ आबाशास्री टकले 
यासंी हविाहरलें  कीं, त म्ही प्रभमिें क लोपाध्याय. यािंा ज्ञाहतहवशय कसा आहे? प ण्यास कोित्या गं्रथावरून 
हनश्चय जाला? तें गं्रथ के्षत्रस्थ यािंीं टकले यासं हविारून ते प्रत्यक्ष पाहमन हनश्चय करून हलहहतात कीं, हे 
क्षणियान्वये चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू दाल््यऋषीनें भार्गववरामाच्या आग्रहास्तव शस्रधारिरप क्षािधमव 
र्टाकवनू कायस्थधमव लेखन वृणत्त यांस देऊन ऋषीनें पालन करन यांचे उपनयनाणद संस्कार केले म्हिोन 
मोठमोठे हविज्जन पहंडत स्वदस्तमरसंमते आपलालीं पृथक् पत्रावर करून समस्त ब्राह्मिासं हलहहतात. तेंव्हा ं
ते दालभ्य कायस्थि िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यािंी परंपरार्त रूढी व त्याप्रमािेि शास्रान मतें हशष्टसमतें 
सनदा आहेत आहि ते काळीं प िेम क्कामीं शास्रहनियंास कोि कोि पंहडत होते? यािी िौकशी पाहता ंशके 
१७४६ िे सालीं हवठ्ठलराव हदवािजी यािंीं वदेशास्रसंपन्न राजश्री कत्रबकशास्री रामद र्गकर यासं पत्र 
पाठहवलें  कीं, उर्ीि कोिी ब्राह्मिानी येथें खटला उपस्स्थत केला आहे. त्यास आपलें  येिें जाल्यास उत्तम. 
त्यािें उत्तर आलें  त्यातं मजकम र तमतग म्हैसमरकर राजे यािंीं आम्हासं स्वास्थ करून देनन राहवमन ेेतलें  
आहे. त मिा हनिंय बाजीराव साहेब यािें कारकीदीत रामिदं्र दीहक्षत वोक व हत्रमंर्लािायग व नरकसह 
शास्री र् जगर व परश राम शास्री वोक व बाळशास्री िंदावरकर व बाळशास्री न्यायाधीश व आम्ही हमळोन 
शास्राथग हनवडला आहे यावरून पहाता हे मोठमोठे पहंडत शास्रहवषयात श्रेष्ठ व तदान्वयें श्री काहशके्षत्रस्थािंें 
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शास्रहनिगयािें पत्र व त्या पत्रातं जे गं्रथ हलहहले आहेत ते सापं्रत प्रत्यक्ष पाहता.ं हे चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु 
क्षणिय व कमवियाणधकारी असें णसद्ध होतें व हली दोन वषे प ण्यातं काहंी ब्राह्मिानंीं तड करून खटला 
केला असता ं शास्राथं क ं हठत न होता राेवािायग यास पदर पसरून मार्ोन ेेतात तेव्हा ं शास्राथग खोटा 
म्हिण्यास कक्षा िालत नाहीं म्हिोन से−दोनसे ब्राह्मिातं आिायग यासं पदर पसरून मार्तात असें हसद्धि. 
त्यातं पदर पसरून जी यादी ठरावीतात त्यातं हलहीतात कीं प्रभ स वैहदक कमािा आधीकार नाहीं. परंत  
यािाही अथग पाहाता ंआधीकार नाहीं असें हलहमन परंत  शब्दे आपिि संशयातं पडतात. नाहीं असें स्पष्ट 
झाल्यावर संशयपर परंत  शब्दािे प्रयोजन नाहीं. व प ढें हलहीतात कीं च्यादं्रसेनीय यासं वैहदक कमािा 
आधीकार आहे ककवा नाहीं, यािा हवच्चार पाहाता ं सवांि मतें नाहीं असें ठरलें . तेव्हा ं वैहदक कमांिा 
अहधकार आहे ककवा नाहीं यािी प वी खात्री नाही ह्मिोन हनश्चयाकहरता ंजमा जाले असे असोन शास्रमतें न 
म्हिता ंसवांिे मतें म्हिोन यादी हलहमन समहत कहरतात तेपक्षी पमवी खात्री नाहीं म्हिोन संशय आहे ककवा 
नाहीं त्यािा नीिगय शास्रमतें न होता सवांि मते हा श द्ध आग्रह शास्रहविार जाला नाहीं असे त्या यादीवरून 
होते. तेव्हा ंदोन वष ेहनलकंठ शास्री प्रभहृतनी तड माजवीला हा वृथा. पमवी हनलकंठ शास्री यािी पत्र हदल्हे. 
हिरंजीव म्हिोन आर्त्यवादे हलहीतात. गं्रथ शोध आम्ही कहरत आहो त म्हीही हतकडे करून इकडे 
पाठवाव.े पक्का हविार करून ठेहवला असता ंफार उपयोर् होईल म्हिोन हलहहतात तेव्हा हे महापहंडत, 
काहंी हविार करूनि पत्र हलहहले. पक्का मात्र हविार करिे राहहला. तेव्हा ं ते पत्र पमवी हनष्ट्कपट ब हद्धनें 
हलहहले ते शास्रमते खरे, ते काली ‘क्षात्रधमा् बहहष्ट्कृतप’ या विनें करून येक शस्रधारिरूप अशी ब हद्ध 
शास्रज्यन्यस्थत होती. प ढें काहंीं हित्तात हवपयास िेष ब हद्धिा जाल्यावरून त्याि विने सवग धमग रे्ले असा 
त्याि वाक्यािा उलट अथग करून वृथेव वाद वाढहवला. वज्रटंकशास्री यािी कदबा हदल्याप्रमािे प रविी 
जाली. हनळकंठशास्री थथे याजकडमन कतब्याप्रमािें प रविीिा सेवट लार्ला नाहीं. प वी पत्र हदल्हे ते 
यथाशास्र हाशील आपिि पत्र राजश्री हवठलराव हदवािजीस देनन प ढे आपिि त्यास नाहीं म्हिोन 
वज्रटंक यािें तडातंील ब्राह्मिास पमवांर् उतरारं् प्रायश्चीते हदल्हीं आहि हाल्ली र्ंधाक्षत होते समई त्यातं जे 
प्रम ख वज्रटंकासह यास प्रायहश्चतरहहत र्ंधाक्षतेस ेेतले. यावरून पाहता चांद्रसेणनय यांस सशास्र वैणदक 
कमवियाणधकार आहे. तेव्हा ं दोष तो कोिाकडेि नाहीं. असे असोन हनळकंठशास्री यािी प वांर् उतरारं् 
ब्राह्मिास प्रायहश्चते हदल्ही यािा अपवाद मात्र त्यािे माथा आला. हे कमग हनळकंठशास्री याजकडमन अन हित 
जाले. थथे शास्री यािी हवठलराव यािे नाव ेपत्र हलहहलें  ते सदरी बार आहे. त्यावरून हविार पाहाता हे 
ज्ञाती च्यादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यासं वैहदक कमगत्रयाहधकार, हे हनलकंठशास्री यािी खात्री म्हिोन हे 
शास्रज्ञ ज्ञाते असे पत्र हलहहतात. नंतर हवपयास ब द्धीस जाल्यावर आह्मी पत्रि हदल्हे नाहीं असं क भाडं 
करून प्रभ िंा अनादर पयाय माहाराष्ट्र श द्र भाषिे परभ  हेि रुहढत आिमन परभमस कमगत्रयाहधकार नाही 
अशी त ळसीबारे्त र् दस्ता सवग ब्राह्मिािंी समती करून ेेतली. िादं्रसेनीय यािंी उपलब्धीि नाही असेही 
हनळकंठशास्री यािे म्हििें. परंत  त्यास सवग ब्राह्मिानीं समत हदलें  नाही कीं च्यादं्रिेहनय प्रत्यक्ष हे असोन 
नाहीं कसे म्हिावे? यावरून पाहता हे ज्ञाती िादं्रसेहनय कायस्थ प्रभम कमगत्रयाहधकारी अशी थथे शास्री यािंी 
खात्री. प ढें िेशब द्धी जाल्यावर परभ  हे अन्य ज्ञाती कल्पमन यास आधीकार नाही ह्मितात आहि िादं्रसेहनय 
यािी उपलब्धीि नाही असे ह्मितात. तव्हा ं िादं्रसेहनयास शास्रअहधकार यास नाहीं ह्मिे यास लाक्षा 
िालिार नाहीं ह्मिोन उपलब्धीि नाहीं हेि यातील कारिहासील या ज्ञातीिा कमे लोप करावा हेि दृढ 
मानस, च्यादं्रसेहनय यास वैहदक कमगत्रयाहधकार आहे म्हिोन परभ  हे ज्ञाती हभन्न पाडमन च्यादं्रसेहनय यािंी 
उपलब्धी नाहीं ह्मिोन वाजहवतात. प ढें िादं्रसेहनय कायस्थ प्रभ  हेि ज्ञाहत श द्र भाषा भेद परभ  असे हसद्ध 
जाले. तेव्हा ं च्यादं्रसेहनय यासंि कमगत्रयाहधकार नाहीं ह्मिोन वाद प्रहतवाद करू लार्ले. त्यािी समास्प्त 
शास्रआधार सोडमन पदर पसरून कहरतात. तेव्हा ं राेवािायग यािीं शास्राथगहवषई प्रहतज्ञा केली ते खरी. 
हनळकंठ शास्री यािा व्यवहार येहवसीिा शास्रजन्य नव्हे. श िआग्रही. कारि प वी अहश्वन मासी परभारे 
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तात्या काहकडे याजपासमन काहंी ब्राह्मिास द्रव्यलोभास्तव देकार करून च्यादं्रसेनीय यासं कमगत्रयाहधकार 
नाहीं म्हिोन यादी करून त्यावर समती ेेन लार्ले ते काळी राेवाच्यायग यािे तडातंील ब्राह्मिास काही 
द्रव्य लोभ दाखनन हतनच्यार ब्राह्मि हफताउन नेले. त्यासं काहकडे यािी साहंर्तले कीं, हनळकंठशास्री व 
राेवाच्यायग परभारे कलह कहरत आहेत तो कलह आपल्यास कशास पाहहजे. त म्ही यादीवर समत करून 
आमच्या तडातं याव.े त्यावरून ते ब्राह्मि लोभें मान्य जाले. परंत  त्या ब्राह्मिािें म्हििे कीं, हनळकंठशास्री 
यासी त म्ही र्ंधाक्षतेस बोलान नये. कारि धोंडभट खरे प्रभतृी द्रवीड मंडळीनें त्यास बहहष्ट्कार ेातला 
आहे. तेव्हा ंकाकीडे मान्य न कहरत याजम ळे ते ब्राह्मि उठोन आले. यातील आथग पाहाता ं च्यान्द्रसेनीय 
यािंा कमगलोप करण्याहवषई द्रव्यही खिग करून परभारें साधन कहरतात व मार्गसीषग मासी प ढें सवांिे हबच्चारे 
शास्राथग न होता यादी ठरहवतात. त्याप वीि कृत्रीम करून समतें करून ठेहवतात असें हसध्ध होतें. वस्त तप 
हविार पाहाता ंविग मात्रासं र् रू ब्राह्मि. शास्राधारे सवांस वार्वावे हा आहधकार असता च्यादं्रसेनीय यािा 
शास्राथग सोडमन त्यासं आहधकार नाहीं म्हिोन क भाडं केले तेव्हा ंब्राह्मिि त्या ज्ञातीस वादी जाले. ते पक्षी 
वादी दानधमे करून आर्र कसाही वस्य करून त्यािी प वी समती पट दस्तैवज साध्य केला त्यास द्रव्य 
खिग करून साधन करून ेेतलें  ह्मिोन म्हितात आहि आपि अशास्रास द्रव्य परभारें देवनन लोभहवष्ट 
ब्राह्मि करून समती ेेतात तेव्हा ंच्याद्रसेनीय याजबरोबर कलह श द्ध आग्रही. वास्तहवक हवच्यार पाहाता 
स्कंदप रािी सह्ाद्री खंडातंरर्त रेि का माहात्मी च्यादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यािा हनिगय हलहीला आहे. तेथे 
स्पष्ट वैहदक कमगत्रयाहधकारी म्हिोन षणिांच कमविामधे णिणि कमाणिजीणवका असे प्रहसद्ध आहे. त्यातं 
क्षात्र धमा् बहहष्ट्कृतप या विनावर सवग कमापास न त्यक्त होते तरी त्याि गं्रथी प ढें साहा कमापैकी तीन कमे 
करून हनवाह करावा ह्मिोन सारं्ण्यािे प्रयोजन नवते. ते पक्षी एक शस्रधारिरूप क्षात्रधमग टाकनन बाकी 
धमग त्यास आहेत असे हसध्धि. तत्राप द सरा आथग पाहाता ं श्रीभार्गवानें प्रहतज्ञा केली ती संप िग क्षात्रधमग 
त्यार्ाहवना वध प्रहतजे्ञिी फलोप्ती येिार नाहीं असाही भाव धरावा तरी तो संभव होत नाहीं. कारि भार्गव 
राम परमज्ञाता. त्यातं ब्राह्मि आहि संपमिग क्षत्रीय िेषब ध्धीि होते असेंहीं नाहीं. काहंीं औदासीन व कंही द ष्ठ 
तेव्हा ंऔदासीनािा वध करावा तरी त्यात पातकि हनमाि होईल. ते पक्षीं औदासीनािा वध तो भार्गवानें 
केलाि नाहीं. द ष्ट होते त्याजहवसी प्रहतज्ञा औदासीनािे हत्येनें पातकमात्र होईल ह्मिोन वध न केला. यास 
प्रमाि पाहाता जनकादीक यासी हवरोध अर्र वध केला नाही तेव्हा ंसंप िग क्षत्रीय यािा नाष केला लसा भाव 
नाहीं. जसे ूदासीन राहहले त्यािें सवग धमग राहहले. तेिेकरून वधप्रहतजे्ञसबाध न आला. तसेि र्भगरक्षिाथग 
दालभ्य ऋषीनें भार्गवािें विन ेेनन रक्षि केले. तेव्हा ं त्या र्भािे ठाई भार्गवािे वधप्रहतजे्ञिा लेश 
राहहलाि नाहीं. तिाप रेिूकामाहात्मीं वचन रामौवाच ॥ जायमानो भवेदबालः क्षाि धमा भणवष्ट्यणत ॥ या 
वरून प वे वाक्यें करुनि सवग धमापास न त्यक्त होता तरी प ढें रामि म्हितो कीं हा प ढें क्षात्रधमा होईल. ते 
पक्षी त्याि विनें करून तो धमग रे्लेि नाहीं. नंतर दाल््यौवाच ॥ भाकुरुर्ध्वाि संदेहो दुबुवणद्धन भणवष्ट्यणत 
यावरून पाहता भार्गवािी वधप्रहतज्ञा द ब गध्धीिे ठाई त्या द ब गध्धीपास न ऋषीविनें करून र्भीि म क्त झाला 
तेंि काली िेषरहहत द ष्टकमी औदासीन त्यािें सवग कमग राहहलें . तेथें भार्गवािी वध प्रहतज्ञा राहहलीि नाही. 
यािे एक शस्रहवदे्यहसवाय बाकी धमग राहहले त्यािे वधप्रहतजे्ञस बाध आला नाही. प्रत्यक्ष त्रीिी कमािी 
हजवीका म्हिोन विन आहे ते न पहाता ंएकाि विनािा आथग वैपरीत्यभाव ेसवग धमग रे्ले ह्मिोन कक्षा ेेिें 
हे अशास्र. इत्याहद अन्वयावरून पाहाता ंप िे म कामी हनळकंठ शास्री प्रभहृत ब्राह्मिानंीं आग्रही तंटा करून 
दोन वष े तड पाडमन ब्राह्मिातं द फली केली होती हें खोटे, असे शास्रानं मतें व यादी व सनदा पते्र व 
श्रीअवीम क्त के्षत्रीिें समत पत्र व च्यादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यािें पारंपयग आिरिावरून हसद्ध होतें. यावरुन 
आज्ञा होती जें राजश्री बळवतंराव मल्हार हिटिीस ेोलकर व हभवराव हवठल व भर्वतंराव मल्हार 
खासहनवीस नाडकर संस्थान सातारा व नारायिराव हसताराम व हवठलराव बाबाजी फिसे व हवठलराव 
देवाजी हदेे व रावरावजी तासकर प्रभतृी समस्त के्षहत्रयान्वय च्यादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यािंी वहहवाट 
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प वापार वैहदक कमगत्रयाहधकारे करून परंपरार्त िालत आल्याप्रमािें अव्याहत प ढेंही िालहवत जािे. 
हवशषे हलहीिे तें काय. शके १७४८ व्यय नाम संवत्सरे माे मास महान शासनं वहरवर्मत 

 
इत्यलं 

 
आतापंयगत उद्धतृ केलेल्या वरील हकीकतीवरून वािकानंा हे कळमन आलेंि असेल कीं हित्पावन 

नोकरशाहीच्या श्रीमंत आश्रयाखालीं वावरिारे जवानमदं ब्राह्मि (?) वीर मराठी साम्राज्याच्या 
हिरस्थाइत्वापेक्षा ं स्वतपच्या ब्राह्मण्यािे डोले नािहवण्यातंि र्कग  होनन रे्ले होते. म ंबईिे टोपीकर, 
म्हैसमरिे वाे ककवा हैदराबादिे लाडंरे् यानंा पायबंद लावमन छत्रपतीच्या भर्व्या झेंड्ािी इभ्रत 
वाढहवण्यािा यत्न करण्यालवजीं, स्वतपच्या भाडोत्री ब्राह्मण्यािी महहत वृकद्धर्त करण्यासाठी, ख द्द मराठी 
हरयासतीच्या हपढीजात हित्पावनेतर स्वदेशबाधंवाचं्याि तंर्ड्ा छाटण्यािा उपक्म करण्यातं ते अर्दीं 
र्ढमन रे्ले होते. सातारकर धन्याला धत्त रा दाखवमन हवश्वासेाताच्या फोडिीनें खमंर् बनहवलेला 
नोकरशाहीिा मलीदा खानन खानन परान्नप ष्ट झालेले म ळाम ठासंर्महनवासी हित्पावन तरवारबहाद्दर 
आता ंतरवारीकडे न पाहता ंस्वतपच्या र्ळ्यातंील जानव्यािी ब्रह्मर्ाठं क रवाळमं  लार्ले. प्रस्त त ग्रामण्याच्या 
वळेीं बाळाजीपतं नातम. कितामिराव पटवधगन आहि हनळकंठशास्री थते्त या हदस्ग्वजयी त्रयीनें अनंत 
अत्यािार केले. त्या सवांिी संभावना अर्दीं बारक्यातंल्या बारक्या टायपातं केली तरी ‘मराठे आहि इंग्रज’ 
प स्तकासारखीं तब्बल दोन प स्तकें  भरुन हनेतील. या ग्रामण्यासंबधंी बरेिसे कार्दपत्र रावबहाद र डोंर्रे 
यानंीं शोधमन काढले आहेत व ते त्यानंीं आपल्या “हसद्धातंहवजय” नामक गं्रथातहह प्रहसद्ध केले आहेत. या 
त्याचं्या कामहर्रीबद्दल िा.ंका.प्रभम समाजानें रावबहाद रािें कृतज्ञतापमवगक आभारि माहनले पाहहजेत. 
याप ढील हकीकत रा. ब. डोंर्रे याचं्याि शब्दात खालीं देतों :— 

 
“िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  व ब्राह्मि ह्ा जातींमध्यें पेशवाईत बरींि ग्रामण्यें झाली होतीं, हें मार्ें 

साहंर्तलेंि आहे. अशा प्रकारिे आिखी एक ग्रामण्य पेशवाई ब डाल्यानंतर श्री.कितामि पाडं रंर् पटवधगन 
सारं्लीकर यानीं प ढाकार ेेनन बाळाजीपंत नातम प िेकर व हनळकंठ शास्री थते्त याच्या मदतीनें, आपिासं 
पाहहजेत तसे नव ेगं्रथ सारं्लीस तयार (अ) करून ेेनन सन१८२५ च्या स मारास साताराप्रातंी नभे केलें  
होतें. त्यावंळेीं बळवंतराव मल्हार हिटिीस स मंत िा.ंका.प्रभ  यानंीं करवीर मठाधीश्वर श्रीम् शकंरािायांस 
हवनंती केली होती कीं. ‘ब्राह्मि आमच्या कमास हवनाकारि अडथळा करून तंटा करीत आहेत ह्ािा 
बदंोबस्त व्हावा.’ त्यावरून स्वामींनीं सवग ब्रह्मवृदंास आज्ञा केली की “पमवीपासमन जसें िालत आलें  आहे तसें 
िालवावें; तंटा कोिी करंू नये” परंत  ‘आम्ही म्हितो तसा ठराव स्वामी करतील तर तो आम्हास मान्य 
आहे.’ असें म्हििारा ब्रह्मवृदं ह्ा वरील ठरावास थोडाि ज मानिार होता ! माह ली वरै्रे के्षत्राच्या 
ब्राह्मिानीं कितामिराव सारं्लीकरास श्रीमंतािें (पेशव्यािे) हठकािी स्थापमन िा.ंका.प्रभमसं शमद्र 
बनहवण्याच्या राष्ट्रीय कामावर (ब) त्यािी नेमिमक केली. सारं्लीकरानीं पाहहलें  की शकंरािायास सामील 
करून ेेतलें  असता आपलें  काम श्रीर्िपतीच्या कृपेकरन हनर्मवयानपिें पार पडेल; पि आपल्या 
अहधकारािा बोज राहावा असें स्वामीस वाटत असल्याम ळें  ते सारं्लीकराचं्या कटातं येईनात. तेव्हा ं
स्वामीस बार् लबोवा दाखवमन त्यासं आपल्या म ठींत आिमन त्याचं्याकडमन आपिांस पाहहजे त्या मतलबािी 
प्रभमहंवरूद्ध यादी सहीहशक्याहनशी शके १७४७ सालीं पवगती म क्कामीं करून ेेतली. व प ढें दोन वषानीं (शके 
१७४९) त्या यादीच्या नकला सवगदेशभर ७५ हठकािीं पाठवमन प्रभम लोकासं शमद्र बनहवण्यािे कामास (क) 
िारं्लीि स रवात केली.” 
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(अ) “सेवसेी सा. नमस्कार हवज्ञापना ता.छ २ र ॥ कर पावेतो यथास्स्थत आसे हवशषे. 
आहलकडील वतगमान तर सारं्लीस गं्रथ जाला तो द तफा स्वामीिे पत्री जाहल्याम ळें  मनोदयान रुप शवेटास 
रे्ला नाहीं त्यास हाली म ंबईिे म ख्य साताऱ्यास येिार तेथें म  ॥ हकती हदवस होईल नकळे त्यासंधीत वाई 
वरै्रे समस्त ब्राह्मि हजार दोन हजार जमाव होनन साहेबाजवळ हफरयाद करावी जे या ज्ञातीप्रकिी 
यामार्ें शभंर वषात िार पाि ग्रामण्ये जाली त्यात या ज्ञातीिे कबमल कतबे वरै्रे सरकारातं येनन यािे 
वार्ि कीिा ठराव जाला त्यापे्र ॥ यािीं वार्ाव ेते दाडंर्ाईन वार्िमक जाहली हालीही दाडंर्ावा करून जी 
र्ोष्ट इ ॥ ता ॥ या ज्ञातींत आिरि जाहले नाही ते हाली महाराजािे प स्तपन्याम ळे आिरतात यािा 
बदंोबस्त सरकारातंमन आपि केल्याहवना होत नाहीं यास्तव महाराजास हनखालस स्पष्ट सारं्मन यािा 
प स्तपना न होय आहि हाली सारं्लीस ठराव होनन पते्र के्षत्रोके्षत्री रे्ली आहेत त्यापे्र ॥ हे वार्िमक करीत 
असे जाहले प ॥ हा येक बेत द सरा मनस बा ब्राह्मिानी जमाव होनन सदरी हलहहल्या पे्र ॥ वार्ि केिे 
साहेबािे जाहहरण्यात आिमन आपले वाड्ावर िालमन ेेनन मारामारी करून आबरू यायावी त्यातं जे जाया 
होतील ते होतील असाही हनग्रह करावा याि तटास आल्यास बल आिाव ेअसे आहे साराषं साहेब तेथे 
आल्यावर या र्ोष्टीिा उपक्म सवग हमळोन करावा यातं जे ेडेल ते ेडो असा बह त हनकशग होनन 
करण्यािा बेत आहे लहकले वतगमान हलहहले आहे यासंधीत आपि केले ते सेवटास न्याव ेअसी योजना यािी 
जाहली आहे त्यास आपला साभंाळ आजपयंत ज्याहंी केला त्यानी या समई कृपा करुन अहभमान धरून 
संरक्षि केल्यास पार पडेल इकडील बेत आपि केले ते सेवटास नेण्याहवसी बह त आग्रहािे बोलाव ेअसे 
आहे अद्यातं लहकले ते श्र त व्हाव ेया कहरता हलहहले आहे. सेवसेी श्र त होय हे हव ॥ . 

 
हसद्धातंहवजय प.ृ११३ – १४. 

 
(ब) श्री र्गिपतीजवयणत. 

 
वदेशास्रसंपन्न राजमान्य राजश्री समस्त ब्राह्मवृदं उभय के्षत्र माह ली स्वामीिे सेवेसी. 
 
हवद्याथी कितामिराव पाडं रंर् साष्टारं् नमस्कार हवनंती येथील क शल ता ॥ अहधक आषढ श  ॥ १३ 

पावतेो यथास्स्थत असे हवशषे. परभ  हे िाद्रसेनी नव्हेत संकर कायस्थ ज्यात्योद्भव शमद्राधम यास वदेकमािा 
अहधकार नाही व च्यादं्रसेनासहह अहधकार वदेकमािा नाही व त्या ज्ञातीिी उपलब्धीही नाही. असें असता ं
परभ  हे आहलकडे िादं्रसेनी म्हिवम लार्ले व आपले ज्ञातींत वदेोक्त कमग व्हावी येहवसी आपले 
साधनाकहरता ंम्हिोन प ण्यातंील काहंी ब्राह्मिास परभमनंीं लोभाहवष्ट केले. त्या ब्राह्मिानंी िादं्रसेनी कायस्थ 
यास वदेकमािा अहधकार नसता अहधकार आहे म्हिोन परभ जवल शास्राथग हलहमन हदल्हा. याजम लें  
ग्रामण्ये होनन ब्राह्मिातं तट जाहले. र्ंधाक्षता वजग जाहली. व सोनार हे रथकार यास वदेकमािा अहधकार 
आहे असे काहंीं ब्राह्मिािें म्हििे व जीनर्र हे िमगकत ल्य िमी काम करतात त्यास र्ल्यात जानवीं 
ेालण्यास आहधकार नाहीं असे असता र्ल्यातं जानवी ेालतात व अहलकडे प ण्यातं ब्राह्मिािें व श द्रािें 
हावदातं पािी भरतात. म्हिोन श्री र्ोदा यात्रोदे्दश ेशके १७४७ पाथीव नामसंवत्सरातं श्री स्वामी जर्द्र् रु 
यािंी स्वारी प ण्यािे साहंनध्य पवगतीिे म क्कामास रे्ली. तेथें समजले व आम्हीही प ण्यास रे्लो. प ण्यातंील 
ब्राह्मि व ग्रहस्थ श्रीिे दशगनास आले व आम्हीही दशगनास रे्लो. ते समयी ब्राह्मिािें म्हििे पडले त्यातंील 
भाव. स्वामीिे आर्मन जाहले व आपलीही स्वारी आली आहे. श्रीमंतािें हठकािी आपि हवद्यमानी 
आम्हास. ब्राह्मिप्रभ  ब्राह्मण्यािा कारभार हा खटला मनास आिमन तोडावा. सवािी र्ंधाक्षता करावी. 
म्हिोन. त्याजवरून श्रीमंत कैलासवासी माहाराज छत्रपती संस्थान सातारा व श्रीमंत कैलासवासी 



 

अनुक्रमणिका 

पतंप्रधान याचं्या कारकीदीत परभ  यािंी ज्ञाती कसी व त्यास वदेकमािा अहधकार आहे ककवा नाहीं व त्यािंें 
आिरिािा पाठ कसा यािी िौकसी जाहली त्यातं कसकसे ठरले व परभ जवळ िादं्रसेनीय कायस्थास 
वैहदक तीन कमािा अहधकार आहे असा शास्राथग हलहमन हदल्हा तो य क्त ककवा अय क्त हे पाहाव ेयाकहरतां 
कायस्थािी उत्पती हित्रर् प्त व िादं्रसेनादी कायस्थ यािंी कसी व त्यास वदेकमािा अहधकार आहे की 
नाही यािा व द सरा प्रकार सोनार हे रथकार होत ककवा नव्हेत व त्यासं वदेकमािा अहधकार आहे ककवा 
नाही यािी िौकसी गं्रथावरून हसष्टान मतें व हतसरा प्रकार जीनर्र यास र्ल्यातं जानवी ेालण्यास 
अहधकार नाहीं असें असता ं र्ल्यातं जानवी ेालतात त्यास यािंा पमवापाठ कसा यािीही िौकसी पाहमन 
साराशं करून श्री स्वामीस समजाहवला आहि हवनंती केली त्यातील भाव. िौकसी केली ती अय क्त ककवा 
सप्रमाि यािा हविार स्वामीनी करून सदरहम साराशंाअन्वये िालिेंहवसीं श्री कासीके्षत्रादी के्षत्रस्थ व 
प ण्यग्रामाहद ग्रामस्त ब्राह्मि वरै्रे यास पत्र द्यावयास आज्ञा व्हावी म्हिोन त्याजवरून सदरहमिा हविार श्री 
स्वामीनी करून सदरहम साराशंातं िौकशी केल्यािे प्रकार कसकसे हलहहले ते वरै्रे सवास कलाव.े 
साराशंअन्वये सवांनीं िालाव े याजकहरता ंसाराशं वार करुन हनिंयािी याद व पत्रें हलहमन हदल्ही आहि 
हजकडील हतकडे पाठहवण्याहवसी आज्ञा जाहली. त्याजवरून आपेल नावंिे पत्र व याद पाठहवली आहे. 
पोहोिल्यािे उत्तर श्रीिे नावं ेपाठवाव.े बह त काय हलहहिे लोभ करावा हे हवनंती. 

 
(क) श्री हवद्या नरहसव्ह भारती स्वामी संकेश्वर यािी वदेशास्रसपन्न परम हसषोतम राेवािायग 

यास पत्र सही हसक्यानसी कार्मतक श  ॥ १० शके १७४८ व्येय नाम सवत्सेरी पाौ थोडे हसील म ॥ र 
फालर् नमासी आम्ही श्री र्ोदावरी याते्रस जाण्या बो । प ण्यानजीक पवगतीिे म  ॥ जानन राहहलो त्यासमयी 
च्यादं्रसेनीय ज्ञातीिे शास्राथग व ॥ ब्राह्मिातं तंटा पडला होता तेव्हा ंउभयपक्षीिे ब्राह्मि दशगनास येनन म ॥ 
र समजाहवला त्यासभेत त म्ही बोलला की स्वामीनी र्ंर्ोदक व त ल(सी) ेेनन श्रीदेवासहनध बसमन 
हनरमछरपिें च्यादं्रसेहनये ज्ञातीस वदेकमग अहधकार आहे ककवा नाहीं हे सत्ये सारं्ावें आथवा हनरमछर शास्री 
पहंडत माहनेक्षत्री बसवमन शास्र समते हनरिय करून सारं्ावे परंत  त्यावलेी च्यादं्रसेनीय शास्राथग हवषयखंडन 
मंडन करून पते्र हदल्ही कारि कितामिराव यािे मनी च्यादं्रसेनीय यािा िेष कोहपपक्षो आिखी 
च्यादं्रसेहनये ज्ञातीिे िेषािे आग्रर्ण्य बालाजीपतं नात  हवपहरत बोहधता नात  आमिे संस्थानास उपद्रव 
करतील या हभहतस्तव नातमिे मनोधारिाथग म द्रापमवगक पते्र हदल्ही परंत  ती पते्र हमथ्या स ॥ हली रद करून 
च्यादं्रसेनीय ज्ञाहतहवसी शास्र गं्रथ गं्रथ समती पाहता च्यांद्रसेनाना वैणदक कमव अणधकार सत्ये आहे 
त्याजवरून हे पत्र त म्हासं हलहहले आहे. 

 
“या यादीच्या प्रत्येक नकलेबरोबर श्रीशकंरािायग स्वामीच्या नावंिे एकेक पत्र जोडलें  होतें. (ड) 

हनळकंठ शास्त्रयानीं देखील प ण्यास प्रभम हवरूद्ध झालेल्या दोन सभािंा ठराव व श्रीशकंरािायांच्या यादीिी 
माहहती माह लीच्या समस्त ब्रह्मवृंदास देनन सारं्लीकरापेक्षा ं आपि कमी नाहीं (इ) असें दाखहवलें . 
बाळाजीपतं नात मात्र ब्रह्मवृंदास पत्रें याद्या वरै्रे हलहहण्याच्या भानर्डींत न पडता ंफक्त श्रीशकंरािायास 
पकडींत धरून बसले होते” 

 
(ड) (श्री हवद्यानरकसहभारतीशकंारािायांिें पत्र – ब्रह्मवृदं के्षत्र माह ली यास) परभ  हे िादं्रसेनीय 

नसमन संकरज आहेत. त्यास वदेकमािा अहधकार नाहीं त्याजकडे कोिी वदेोक्त िालवम नये. िालहवल्यास 
तो ब्राह्मि भ्रष्ट समजला जाईल. तसेि सोनारास वदेािा अहधकार नाहीं. हजनर्र लोकासं जानवी देनं नये 
कितामिराव पटवधगन यानंी ह्ा र्ोष्टीिा हनिगय करून आम्हास समजाहवला तो आम्हास पसंत आहे वरै्रे. 
आहश्वन श  ॥ १० शके १७४९. 



 

अनुक्रमणिका 

णसद्धांतणवजय, पृ.१०७. 
 

श्री 
 
(इ)  वदेशास्रसंपन्न राजश्री समस्त ब्राह्मि के्षत्र परशराममाह ली यासी 
 
हनलकं(ठ) शास्री येते व मल्हार श्रोती व दाजी हदक्षीत बोक व क पाशास्री व र्ोकवदािायग आष्टप ते्र व 

वामनशास्री साठे प्रम ख समस्त ब्राह्मि म काम प िे साष्टारं् नमस्कार हवनंती येथील क शल जािोन स्वकीय 
क शल तार्ाईत िैत्र श द्ध िादसी पावतेो जािोन स्वकीय क शल हलहहत असावे हवशषे पमवी शके १७४५ 
फालर् ि श  ॥ १३ शके १७४७ िैत्र येकादशी अशा दोन सभा त लसीबार्ेंत जाहल्या तेथे सवािें मतें परभमस 
वदेकमािा आहधकार नाहीं असे ठरोन सवांिी संमते जाहली. नंतर ज्यािीं परभमपासमन द्रव्य ेेतले होते 
त्यापैकीं हकतेक ब्राह्मिास आन ताप होनन ज्ञातीस शरि येनन प्रायेहश्चत ेेनन लेहमन हदल्हे कीं परभमनी 
द्रव्य देहमन िादं्रसेनीय कायेस्थास वदेकमािा आहधकार आहे आसा शास्राथग ब्राह्मिापासमन लेहमन ेेतले व 
िाद्रसेनी कायेस्थ प्रभ  यास वैहदक तीन कमगिा आहधकार आहे आसा पट करून त्यावर समंते करून ेेतली 
असी समज्यावरून हविार कहरता ब्रहदज्याती हववके हेमाद्री माधव प्रभहृत सकल गं्रथी च्याद्रसेहन ज्याती 
काय हलहहली नाही श द्रकमलाकर गं्रथी पद्मप रािातील म्हिोन विन लेहमन च्यादं्रसेनी कायेस्थ ज्याती 
वरे्ळी लेहमन पद्मप रािातंील विन लेहमन त्या जातीस श द्र साधारि धमग हलहहले व परभमनी र्ार्ाभट 
याजकडमन कायस्थधमग प्रदीप गं्रथ करहवला त्यात च्यादं्रसेनी कायस्थ प्रभम सजे्ञक दक्षि देशात आहेत असे 
हलहमन त्याि गं्रथी च्यादं्रसेनीयास पद्मप रािातंील विन लेहमन वदेोक्त कमािा आहधकार नाहीं असें स्पष्ट 
हलहहले व कल्पीत श्लोक संस्कार करण्यास हलहहले व हरीवशंात व त्यािे टीकेत व हवष्ट्ि प रािातं व त्यािे 
टीकेत व हवष्ट्ि  स्मृतीत हलहहले आहे त्यास के्षहत्रय शत्र  वध्य प्रहतजे्ञिी हसद्धी वशं अथवा वध्य क्षत्रीय 
ज्यातीस वदेोक्त कमापासमन ि त केल्यहशवाय होत नाहीं असे स्पष्ट हलहहले आहे त्याजवरून श्री भार्गवराम 
यािी क्षहत्रयवधप्रहतजे्ञिी हसध्धी वध न कहरता वदेोक्त कमगछदावािमन होत नाही इत्याहदप्रमािे करून 
िादं्रसेनास वेदोक्त कमािा आहधकार नाहीं असे शके १७४८ मार्गहसर्मषमासी राजश्री भान दातार यािे 
वाड्ात व मोतीबारे्त तेथे दोन सभा होननं ज्यािी परभमजवळ च्यादं्रसेनीयास वदेोक्त तीन कमािा 
अहधकार आहे असे हलहमन हदल्हे त्यास हे वतगमान शास्रीय हवच्यारिा होनन सवािे मते ठरोन ज्यानी 
परभमस लेहमन हदल्हे होते त्यािे सवािे समंते प्रभ  च्यादं्रसेहनयास वदेोक्त कमािा आहधकार नाही असे जाले 
व जर्द रु श्री शकंरािायग यािी याि आन्वये समस्त ब्राह्मिािी नाव ेपते्र करून हदल्ही असे हा म ॥ आपिास 
कळावा सवानी आपआपले धमात शरि असावे व जो आमार्े िालेले त्यास हसक्षा आसावी परभ  प्रकरिी 
जार्ोजार् के्षत्रस्थािी वरै्रे समंते व कार्द पत्र सकल वदेशास्रसंपन्न राजश्री दाजी हदक्षीत वोक याजवळ 
समस्तािे हवच्यारे आहेत तेथे ज्यास प्रयोजन लारे्ल त्यािी पाहाव ेहे हवनंती. 

 
स.हवजय प.हश.६ पत्र ४. 

 
स प्रहसद्ध ‘हित्पावन आयार्ो’ राजमान्य बाळाजीपतं नातम यानंी जर्द रु श्रीशकंरािायग यािंा जो 

अश्र तपमवग सन्मान आहि न भमतो न भहवष्ट्यहत अशी बरदास्त ठेहवली होती, त्यािें विगन आम्ही पामरानें कायट 
करावें? तें ख द्द श्रीशकंरािायांच्याि शब्दानंी वािकापं ढें ठेवलेलें  बरें. ईष्ट इंहडया क ं फिीच्या धारवाडच्या 
स भ्यानें, म्हिजे कलेक्टरानें, जर्द रंूच्या मार्ें लार्लेल्या नातमरूप बहहरीससाण्याच्या शक्तीला पायबदं 
लावल्यावर हातातं र्ीता ेेनन श्रींनीं जें खऱ्या कब लीजवाबािें पत्र हलहमन हदलें  त्यािी नकल ता.९ माहे 
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नवबंर सन १९०३ च्या ‘सुधारक’ पत्रातं प्रहसद्ध झाली होती. त्याबद्दल संपादकानें खालीलप्रमािे उदार 
काढले होते: — 

 
श्री शंकराचायांची तारांबळ. 

 
सातारिे छत्रपती राजे प्रतापकसह महाराज राज्यपदभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यािंी दाद लावण्यासाठीं 

म्हिमन रा.रंर्ो [रोहहडेश्वरासमक्ष, दादोजी कोंडदेवाला साक्ष ठेवमन, आद्य श्री हशवछत्रपहत महाराजानंी ज्या कायस्थ प्रभमशीं ‘स्वराज्यस्थापनेिी 
आिभाक’ केली, त्या दादजी नरस प्रभमिे रंर्ो बापमजी हे पािंवे खास वंशज होत. ज्या दादजी नरस प्रभमनें हशवाजीशीं ‘स्वराज्यस्थापनेिी आिभाक’ 
वाहहली, त्याच्याि खास वंशजावर छत्रपतीच्या र्ादीच्या हिरस्थाईत्वाकहरता ंम्हिजे कहदवी स्वराज्याकहरता ंहवलायतेच्या पालगमेंटप ढें झर्डण्यािा 
आलेला योर् हकतीहह खेदकारक असला तरी त्याहह योर्ातं क त हल उत्पन्न करण्यािें सामथ्यग खास आहे. रंर्ो बापमजीिें िहरत्र आहि त्यानें 
हवलायतेंत सतत सात आठ वष ेछत्रपतींिे प्रहतहनधी व वकील या नात्यानें बजावलेली स्वाथगत्यार्पहरपमिग अद भमत कामहर्री यािंा इहतहास अत्यंत 
मनोरम, उपदेशपमिग आहि महाराष्ट्राच्या हनसर्गजात राष्ट्रीय तडफीिा द्योतक असा आहे. हवलायतेंतल्या पालगमेंटप ढें या कायस्थ प्रभमवीरानें जीं 
व्याख्यानें हदलीं व स्वतप एक छोटेखानी इंग्रजी वतगमानपत्र िालवमन छत्रपतींच्या पदच्य ततेच्या अन्यायाबद्दल तेथील जें लोकमत जार्तृ केलें , 
त्याबद्दलिीं प स्तकें  व इतर लेख पाहहलें  कीं मन आश्चायानें थक्क होनन जातें, या वक्त्याच्या स्पष्टोक्तीपमिग वक्तृत्वानें वािकािें हृदय हादरंू लार्तें 
आहि त्याने पालगमेंटप ढें माडंलेल्या अस्सल लेखी दाडंर्ा प रावा पाहमन रंर्ो बापमजीच्या हविते्तबद्दल, कळकळीबद्दल व छत्रपतींच्या ठायीं असलेला 
अनन्य भक्तीबद्दल त्यािे धन्यवाद र्ावे हततके थोडे असें वाटम ं लार्तें. आम्ही यथावकाश या प्रभमवीरािें साग्र िहरत्र प्रहसद्ध करिार आहोंत; त्यावरून 
कहदवी स्वराज्यािे डेप्यमटेशन हवलायतेंत नेण्यािा आद्यमान िा.ं का. प्रभम समाजािा आहे, हें ठसठशीत रीतींनें हसद्ध होईल.] बाप जी नावंािे 
एक र्ृहस्थ हवलायतेस रे्ले होते. तेथें त्यानंी आपल्या धन्यािी र्ादी त्यास परत हमळावी म्हिमन पराकाष्टेिे 
प्रयत्न केले आहि सरकार दरबारी केलेली मेहनत फ कट रे्ल्यवर हनराश न होता ं इंग्रजी भाषा हशकम न 
हवलायतेंत लोकमत जार्ृत करण्याकहरता ं व्याख्यानें देण्यािा क्मही यानंीं स रू केला होता.हवलायतेंत 
आपि कोिती कामें केलीं याबद्दलिी सहवस्तर हहककत आपल्या देशातं आपल्या धन्यास कळावी म्हिमन या 
स्वामीहनष्ठ व उद्योर्ी र्ृहस्थाने आपल्या प्रयत्नािंी कच्ची हहककत स्वहस्तें मराठी भाषेंत मोडी हलपींत 
हवलायतेंति हशळाछापानें छापमन त्यािीं प स्तकें  बाधंवमन इकडे रवाना केली.** प ण्यातंील हकत्येक 
जबरदस्त व द राग्रही ब्राह्मिाचं्या हट्टाम ळें  जर्द्र् रंुस आपला अहधकार, आपलें  मत, व सत्यहनष्ठा कशी 
र् ंडाळमन बाजमस ठेवावी लार्ली तें दृष्टोत्पत्तीस येिार आहे. या ब्राह्मिािें वशंज हल्लीं प ण्यातं हयात आहेत. 
त्याना आपल्या पमवगजानंीं धमगर् रंूशीं केलेली दंडेली व त्यािंी इतर कृष्ट्िकृत्यें लोकाचं्या आज नजरेस यावीं 
हें आवडिार नाहीं. 

 
इतका स्पष्टोक्तीिा प्रस्ताव करून स धारकाच्या संपादकाने जर्द रंूिें आज्ञापत्र त्यातंील हकत्येक 

महत्वाच्या हवशषे नामाचं्या हठकािीं “……………” अशीं कटबे देनन प्रहसद्ध केलें , याबद्दल या प स्तकातं − 
इतक्या उशीरानेंि का ं होईना, पि−त्या संपादकािे आम्हीं जाहीर रीतींनें आभार मानतों. स्थाहनक 
संपादकीय जबाबदारी व साप्ताहहक पत्रातं नेहमीि भासिारी जारे्िी उिीव, या दोन र्ोष्टी लक्षातं ेेतां, 
सदहमग पत्र शब्द सोडलेल्या धड्ाप्रमािें छापण्यातंहह संपादकानें िा.ं का. प्रभम ज्ञातीवर एक उपकारि 
केला, असें म्हटलें  पाहहजे. परंत  प ण्यास “Ethnographical Notes” च्या िा.ं का. प्रभम संपादकानें याि 
पत्रािा उतारा आपल्या महत्वाच्या प स्तकातं प नम ंद्रीत करतानंा स्वतपजवळ या पत्रािी समग्र नकल रंर्ो 
बाप जीच्या मोडी प स्तकातं असतानंाहह कटबाचं्या ब रख्याखालीं लपमन बसलेल्या महत्वाच्या शब्दानंा आहि 
वाक्यसम च्यानंा म ळींि वर डोकें  न काढम ं देण्यािी इतकी काळजी का ंयायावी यािा आम्हालंा उलर्डा होत 
नाहीं. असलीं अत्यंत महत्वािी आज्ञापते्रस द्धा ं ‘समग्र’ न छापण्यातं ज्याचं्या हवनयािा अहतरेक होतो, 
त्याचं्या हातमन इहतहासािी सेवा काय होिार हें हदसति आहे. असो. लहतहाहसक सत्यहनरूपिाच्या दृष्टीनें 
आम्हालंा मात्र त्या हवशषे नामािंा हतळमात्र म लाजा राखता ं येत नाहीं ककवा कटबाचं्या आड लपलेल्या 
बऱ्याि महत्वाच्या मजक राला अतपपर तसेंि अंधारातं दडवमन ठेवता ंयेत नाहीं याबद्दल फार फार हदलहर्री 
वाटते. सदहमग पत्र येिें प्रमािे :— 



 

अनुक्रमणिका 

श्रीशंकर 
 

मठाचा णश्क ा 
 
श्रीमत्परमहंस पहरव्राजकािायग वयग श्रीमच्छंकरािायान्वय संजाताहभनव श्री हवद्याशकंर भारती 

स्वामी करकंजोद्भव श्री हवद्यानरकसह भारतीकृत नारायेि स्मरिाहन. 
 
वदेशास्रसंपन्न राजमान्य राजश्री समस्त ब्रह्मवृदं के्षत्रस्थ वरै्रे वास्तव्य प्रभहृत प्रातंाहनहाय यासं 

आज्ञा केली लसीजे – िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  या ज्ञातीिे मंडलीशीं आहत दी गेिेषी रा. कितामिराव 
पाडं रंर् पटवधगवन व बाळाजीपतं नात  व हनळकंठशास्री थते्त वरै्रे ब्राह्मि यानंीं शास्र व गं्रथसंमतीखेरीज 
ग्रामण्य करून प िें म क्कामीं आम्हापंासमन िादं्रसेनीय प्रभ  मंडळीिे धमग व कमे उच्छेदाहवसी पत्रें ेेतलीं. 
तेवळेीं आम्ही मठािे संस्थानास स्वास्थ्य आहे त्यास उपद्रव होईल या भीहतस्तव हदल्हीं. परंत  ते समयीं 
परस्परें उभय पक्षीिे ब्राह्मिातं तड पडमन शास्रसंमहत गं्रथान धारें हनमगत्छरपिें श्रीनारायेिस्मरोन वास्तहवक 
पाहता ंचांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु यांस अनाणद वेदकमे करणयास अणधकार आहे. त्याप्रमािेि वदेशास्रसंपन्न 
रा. राेवािायग यासं आम्ही पत्र कार्मतक श  ॥ १० शके १७४८ व्ययनाम संवत्सरी हलहहलें  व प्रभ मंडळीत रा. 
बळवंतराव हिटिीस व हवठ्ठलराव देवाजी वरै्रे यािंें नावंहेी पत्र हदल्हे वरै्रे मजक र कितामिराव पटवधंन 
व बाळाजीपंत नात स कळवमन या उभयेतािंी मजी आम्हावर फार रुष्ट होनन बोलिें ेातले आहि आम्हासं 
पेंिातं आिण्याबद्दल नानाप्रकारिीं त फानें उत्पन्न करून जरब ेालमं  लार्ले. तेव्हा ंआम्हीं लाच्यार होनन 
संस्थानिे संरक्षिाबद्दल आशा धरून उभयतािंें बोलिें कबमल करून म्हिती तें करावें ककवा देह समाप्त 
करावा असेंि प्राप्त जाहलें . ते समयीं कितामिराव यानीं मनास आलें  तसें कस्ल्पत शास्रहवरहहत िादं्रसेनीय 
प्रभ ज्ञातीस वदेकमे उच्छद आहि बाधक साराशंाच्या यादी य पत्रें आम्हापंासमन आहश्वन श  ॥ १० शके १७४९ 
सवगहजत नामसंवत्सरातं आमिे हसके मोतगब व स्वदस्त रिें हनशािाहनशी प रीं करून ेेतलीं. त्यातंील 
हासंील भाव कितामिराव यािीं हवनंती केली कीं ही िौकसी केली ती य क्त ककवा सप्रमाि यािा हविार 
स्वामींनीं करून सदह ग साराशंान्वयें िालण्याहवसीं श्रीकासीके्षत्राहद के्षत्रस्थ व प ण्य ग्रामाहद ग्रामस्थ ब्राह्मि 
वरै्रे यासंी पत्रें द्यावयाहवसी आज्ञा व्हावी म्हिोन त्याजवरून सदह गिा हविार पाहता कितामिराव यािी 
िौकशी गं्रथावरून मार्ील पाठािी केली ते यथायोग्य सप्रमाि असे जाहले. सदह ग साराशंातं िौकशी 
केल्यािा प्रकार कसकसे हलहहले ते वरै्रे सवांस कळावे साराशंा अन्वये सवग ब्राह्मिानंीं िालावे याजकहरता ं
साराशं बार करून हनिगयािी याद केली त्यातंील हासंील. िादं्रसेनीय यासं वदेकमािा अहधकार नाही व 
त्या ज्ञातीिी उपलब्धीही नाहीं. परभ  हे िादं्रसेनी नव्हेत. संकर कायस्थ जात्योद्भव. यासंहह वदेकमािा 
अहधकार नाही म्हिोन ज्या यास आथवा िादं्रसेनी म्हिोन त्यासं वेदोक्तकमे करण्याहवसी सवगथा अन मोदन 
देन नये. जर कहरता ं कोिी अन मोदन देईल ककवा त्यािें ेरीं वेदोक्त कमे करील ककवा करवील तो 
वदेबाह् श्रीदेवािा व मठािा व ब्राह्मिािंा अपराधी दंडास योग्य वरै्रे क ि दे्य तकग टी अनस्न्वत मजक रािीं 
पत्रें कितामिराव यािें आपली प्रौढी मोठेपिा जनातं हदसण्यासं हनहमत्यास जार्ा करून आमिें नावंानंीं 
त्यानंींि हलहमन जार्ोजार्ीं पाठहवली. त्या साराशंािे यादींत छिपणत यांची आमयादा करन यािा मर्दमर 
नसता मर्रूरीनें भोसलेवंशावतंस श्रीशभंमराजािा प त्र श्री शाहमराजा सातारा राजधानी. परंत  अनादी 
सापं्रदाय पाहता ंछिपणत सरकारास के्षिीयकुलावतंस श्रीराजा म्हिोन के्षत्रक्षाहद ब्राह्मि शास्री पडंीत व 
अष्टप्रधान वरै्रे स द्धा ं पमवीपासमन हल्लीपयंत हलहीत आले. कितामिराव यािे मनी के्षत्री ब डाले. परंत  
शास्रगं्रथ पाहता के्षहत्रय ज्ञाहत आहे. द सरे पत्रातं पहा. श्रीमंतािे हठकािी आपि हवद्यमानी आहों हे अहविारी 
कितामिरावि हलहहतात. परंत  छत्रपतीस असें रै्रहशस्त हलहहिें पेशवे यािंा देखील मर्दमर नह ता व पेशवे 
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यािी योग्यता जनजाहीर आहे. या महतमंदास कशी शोभेल? हा केवळ अज्ञपिा व हे र्ृहस्थ शास्री अथवा 
पहंडतही नव्हेत. पटवधगन यािें तडातंील हनळकंठ शास्री थते्त यासं आम्ही श्रीिी शफत ेालमन प िें म कामींि 
मनोभाव सफाबद्दल हविारले. तेव्हा ंत्यािीं साहंर्तलें  कीं िादं्रसेनीय प्रभ ज्ञातीस वदेकमग अहधकार गं्रथगं्रथ 
पाहता ंआहे. परंत  बाळाजीपतं दादा नातम व कितामिराव आप्पा पटवधगन यािंा आग्रह, सबब ते म्हितील 
त्याप्रमािें मला करिें प्राप्त व स्वामीनींही उभयतािें मनसमज तीप्रमािें तमतग करावें यातं िारं्लें  आहे. परंत  
आम्ही थते्त यासं हविाहरलें  कीं त म्ही िादं्रसेनीय प्रभ कडे शास्राथग पमवी हलहमन हदले हे खरें ककवा खोटें हेंि 
सत्य सारं्ावें. तेव्हा ं थते्तशास्री यािंीं उत्तर केलें  कीं हे बहजन्नस िादं्रसेनीयप्रभ  यासं वदेकमग अहधकार 
गं्रथानरूप आहे म्हिोन मी पत्र हलहहलें  तें खरें आहे. नंतर आम्ही उत्तर केलें  कीं प्रभ ज्ञातीस वदेकमािा 
अहधकार आहे याप्रमािेंि आम्हीही जाितों. तेव्हा ंआम्ही या ज्ञातीिे वदेकमािा उच्छेद कसा करावा? नंतर 
………………उत्तर केलें  कीं प्रभ ज्ञातीिे जाजती धमग वाढवमन शरे होनं देन नयेत अशी उभयतािंी म्हििी वरै्रे 
कारिें तमतग अनेक प्रकारिीं आहेत. सबब र्ानरूप िालाव.े आपि व आम्ही आज प्रभ ज्ञाती ब डाली म्हिाले 
म्हिमन ही ज्ञाहत उच्छेद होनन ब डती असें तर कधींि होत नाहीं. परंत  आज उभयतांचे न ऐकावें तरी 
स्वामीस व मला फार अडचिी येतील सबब त्यािें म्हिण्याप्रमािे जरब ठेवमन तमतग लोटालोट करावी. मर् 
प ढें पाहता ंयेईल. अशीं उत्तरें प्रत्योत्तरें हनलकंठशास्री यासंी आमिी श्रीिे प जेसंहन्नध शपथ प्रमािानंी र् प्त 
बोलिीं जाहलीं. हे शास्री नातम व पटवधगन यािें तडातंील असता ंर् प्त आम्हाकंडे बोलतात. प्रभमस वदेकमग 
अहधकार नाहीं आहि हेि शास्री त्याजकडे सारं्तात िादं्रसेनी प्रभमस वदेकमे अहधकार आहे आहि हेि शास्री 
त्याजकडे सारं्तात िादं्रसेनी प्रभमस वदेकमग अहधकार नाहीं आहि थते्त याजपासमन हा कलह हनमाि 
जाहला. हे द लर् बोलमन हभतात व आम्हासंही भयंकर प्रकार सारं्तात. त्याजम ळें  आम्हीही भयाभीत होनन 
स्तब्ध जाहलों. त्यासमयीं आम्हापासमन पत्रें ेेनन िादं्रसेनीय प्रभ ज्ञातीकडील वेदकमे उच्छेदक पत्रें ेेनन 
धमगशास्र गं्रथास बाध आिमन आम्हासं ज्ञाहतउच्छेदािे दोषातं ेातले. दुसरे गं्रथात नवीन कतल्पत श्लोक 
कोणर्ट रचून णलहून कालांतरी त्या गं्रथासही खोरे्टपिा आणिला. असे प्रकारे यादी साराशं व पत्रें हलहहलीं. हे 
कार्द ब्राह्मि शास्री पहंडत हविान के्षत्रके्षत्रािे ठायी पाहमन ही स्वामीिी पत्रें म्हिोन हसतील हा द रलौहकक 
संस्थानिा केला. परंत  हे साराषं व पत्रें ही जे पाहतील ते साफ समजतील संस्थानिे हलहहण्यािे 
सापं्रदायाप्रमािें नाहींत. असे अनेक प्रकारिे पेिातं ेातलें . त्याजवरून हित्तास त्रास उत्पन्न जाहला कीं हा 
देह हवसजगन करावा. या हदलहर्रींत होतो. तो इतक्यातं आिखी अनाहमत संकट प्राप्त जाहलें . प्रथम 
ज्यावळेी आम्ही नात  व पटवधगन यािें म्हिण्याप्रमािें प्रभ  ज्ञातीिे धमग वैहदककमगउच्छेदक तकग टी साराषं व 
पते्र देण्यािे कबमल केले नह ते त्यासंधीत ब्राह्मिापासमन र्ोव्यािें त फान आम्हासं पेिात आिण्याबद्दल उभें 
करून कितामिरावि आम्हास खबर देतात. परंत  हा मजकम र आम्हासं माहीत नाहीं म्हिोन साहंर्तले. परंत  
आम्ही बह त भयाभीत होनन बालाजीपतं नात  व कितामिराव पटवधगन यािंें बोलिे कबमल करून 
सारांषाच्या यादी व पिें त्यानीं जी णलणहली ती रै्गरणशस्त असतां कांही न बोलता पुरी करन णदल्ही, परंत  
आम्हासं प्रथम जरब पडमन या उभयतािें म्हिण्याप्रमािें आम्ही करण्यास आम्ही अनकम ल राहमन करावे 
म्हिोन हे तरकट उभे केले होते. तो मजकम र कोि धारवाड स भ्यािे साहेबास कळवमन त्यािंीं आमिी 
िौकशी केली. त्यास्तव आम्हास र् प्त येकट्यास साहेबानंीं नेनन श्रीिी शफथ व र्ीता हाता ंम्हिोन सत्ये 
खरे असेल ते सारं्ावें कीं र्ोव्यास त मिे तफेनीं सातारिे राज्य कोिी वरै्रे रे्ली व आली ककवा कसा 
मजकम र आहे तो खरा सारं्ावा. त म्ही वदेबाह् र्ोसावी आहा. खरे तेंि बोलाव.े तेंव्हा आम्ही श्रीर्ीतेिी पोथी 
हातातं ेेनन श्रीनारायिािे शफतफ रसर साहंर्तले कीं हे सारे खोटे त फान आम्हावर उभे केले. साहेब 
बोलले त म्ही ब्राम्हिािें र् रु त म्हावंर त फान उभे करण्यािी सबब काय ती सारं्ावी. तेव्हा ंआम्ही उत्तर केले 
की प िे वरै्रे हठकाििे ब्राम्हिानंी बळवंतराव हिटिीस सातारकर व हवठ्ठलराव देवाजी बडोदेकर यािंा 
िेष करून प्रभ  ज्ञातीिे धमाकमात तंटा उत्पन्न करुन ग्रामण्य केले. त्यातं म ख्य कितामिराव पटवधगन व 
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बाळाजीपतं नातम याचं्या म्हिण्यातं प्रभम ज्ञातीिी कमे बदं करावी. परंत  या उभयतािें िेषािे बोलिे सबब 
आम्ही प्रथम कबमल कें लें  नाहीं. तेव्हा ंआम्हावर असी त फानें उभी केली. ते वेळी आम्ही लािार होनन 
संस्थानमठास इनामर्ावं वरै्रे आहे हे जप्त होईल या भयाम ळे पटवधगन नातमनी जें साहंर्तले त्याप्रमािे 
कबमल करून पत्रें व यादी हदल्या. त्या रै्रहशस्त असता ंआम्ही काहंी न बोलता हदल्या. असा मजकम र 
जाहला असता ंसाहेब र्ोवा आहि सातारिे वरै्रे मजक रािी सबब हविाहरतात. परंत  हा त फानािा मजकम र 
आम्हास काहीं माहीत नाहीं आहि येहवसी साहेबानी प री िौकशी करावी. मी सन्यासी र्ोसावी. मला या 
कामािी र्रज काय याप्रमािें श्रीिी शफथ करून साहंर्तले. नंतर साहेबानंी साहंर्तलें  प्रभमिे जातीिे 
खटल्यािा मजकम र आम्ही लकत आहो आहि त म्हीहह कोिास भेनं नये. पेशजीप्रमािे त मिे मठाकडे 
र्ावंखेडीं िालतील. त म्ही सारे ब्राम्हिािें र् रु असता ं त म्हासं ब डवण्याबद्दल हें काम उभे केले येहवसी 
आम्ही िौकशी केली. व त म्हीही साफ साहंर्तली. परंत  या कामातं एक दोन खोटे तरकटी मािसे आहेत 
याजंवर स्वामीनीं भरंसा ठेनं नये. आम्ही उत्तर केले की खोट्यािा सहवास आम्हीं करिार नाही. साहेंबानंी 
उत्तर केले की ठीक सारं्मन आम्हासं हनरोप हदला. हें ही अहरष्ट ईश्वरानी दमर केलें . तों के्षत्रस्थ ब्राम्हि व 
शास्री पडंीत हकतेक दशगनास येनन हवनंती केली कीं कितामिराव पाडं रंर् पटवधगन सारं्लीकर यानंीं 
स्वामीिे नावंें पत्रें व साराषंाच्या यादीवर स्वामीिे हनशाि व हसकेमोतगबानसी करून ेेनन जार्ोजार् 
पाठहवली त्यातं चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू ज्ञातीचे धमवकमाणवसी वरै्गरे फार दूषिें ठेऊन णवथर (?) णवस्तारे 
शास्रसंमतीणवतणरक्त मनमानसे णलणहलें  आहे त्यास हे प्रकार खरे ककवा खोरे्ट हें स्वामीनीं पुरा णवचार 
करन न पाहता हे कार्गद णदल्हे. परंतु स्वामीचे नांव व मठाचे नांवाचा दुरलौकीक फार पर्टवधवन याच्या 
णलणहणयानी जाहला हे सत्य ककवा असत्य वाटत असल्यास स्वामींनीं श्रीसाहन्नध बसमन र्ीता र्ंर्ाजळीसह 
हबल्वपत्रें व त ळसीपत्रें ेेनन हनभगत्छरपिें हनबधं गं्रथ पाहमन सारं्ाव ेआथवा जे हनभगत्छर पापभीती जाििारे 
शास्रीपहंडत यासं बसवमन हनबधं गं्रथपाहमन जे शास्रन मते ठरले त्याप्रमािे उलट पते्र ल्याहावी. त्याजवरून 
स्वामी कृपाळम होनन हनभगत्छरपिे श्रीसहन्नध्य बसमन र्ार्ाभटी व र्ोकवदभटी व कमलाकरक् त 
शमद्रकमलाकर, ज्ञातीहववके व स्कंदप रािातंरंर्त शयहद्रखंडात्मक रेि कामहात्म वरै्रे हनबंधगं्रथ सत्य 
स्मरोन पाहता ंिादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यास वैहदककमाहधकार सत्य आहे. के्षत्रीयान्वय िादं्रसेनीय प्रभ  यासं 
दालभ्य ऋषीने के्षहत्रयातंरकर भार्गवरामािे द राग्रहास्तव शस्रधारिरूप के्षत्रधमग टाकंनन दालभ्य ऋषीने 
पालि करून वैहदक कमेकरून उपनयनाहद संस्कार करून प ढे परंपरार्त िालत आले. प्रभ ज्ञातीिे 
संरक्षि दालभ्य ऋहषनीं केले सबब प्रभ ज्ञातीस दालभ्य र्ोत्रउच्चार िालत आहे. परंत  गं्रथ गं्रथावरून प रा 
हविार करून पाहता ंप्रभमज्ञातींत र्ोते्र हनरहनराली आहेत. असें असता ंकितामिराव पाडं रंर् पटवधगन यािी 
आती िेषब द्धीने क ि दे्य करून या तरकटी साराशंािे यादीत हलहहले की परप रुषापासमन उत्पन्न जाहला जो 
प त्र तो परभ  कायस्थ ते दालभ्य र्ोते्रकरून परस्परे हववाह कहरतात. येक र्गोि म्हिोन णलणहले हें सववथा 
खोरे्ट हे शास्र व गं्रथसंमतीखेरीज हविार न कहरता ं असे जे हवपरीत जार्ोजार्ी खोटे हलहमन हवद्यामान 
कितामिराव यािी आपले ेालमन आमिे नावं े जी पते्र व यादी िादं्रसेनीय प्रभ ज्ञातीकडे धमवेदगकमे 
उछेदाहवसी आम्हापासमन ेेनन जार्ोजार्ी जी पठहवली ती दरोबस्त रद्द करून हे पत्र हलहहले आहे. तरी 
समस्त ब्राम्हि शास्री पडंीत व धमाहधकारी व जोसी उपाध्ये के्षत्र के्षत्रस्थानी व ग्रहस्थानंी व िादं्रसेनीय 
समस्त ज्ञातीनी व राज्यअहधकारी असतील त्यानी वरै्रे हरकोिी त्या यादी व पते्र येकंदर मज र न धहरता ं
िादं्रसेनीय प्रभ ज्ञातीतील वेद कमाहधकार आहे हे हत्रवाच्य सत्ये श्री देवग्रही बसमन हें पत्र हलहमन सवांस 
कलावयाकहरता ंपाठहवलें  आहे. तरी प्रभ ज्ञातील वैहदक कमे परंपरार्त िालवीत जािे, हदकत न करिे. 
हवशषे काय हलहहिे रा. हमती कार्मतक श  ॥ ९ शके १७५२ हवकृहतनाम संवत्सरे महानुशासनं वणरवर्षत. 
इत्यलं. 
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कचतामिराव पर्टवधवन व बाळाजीपंत नातु यांच्या ह्ा प्रकारच्या लीला चालल्या असल्यामुळें  
णचर्टिीसप्रभृती प्रभुमंडळींची खािी होऊन चुकली की आता ंश्रीशंकराचायव ककवा ब्राम्हि याचं्यावर भरंवसा 
ठेऊन बसवणयांत कांहीं अथव नाहीं. आपले संस्कार वेदमिांनी स्वतःच करं लार्गल्याणशवाय णनभाव नाहीं. 
असें णनणित करन त्या बाबतीत छिपणत सरकारकडे णचर्टिीसांनी अजव णदला, त्याचें आलेलें  उत्तर 
येिेप्रमािें :— 

 
यादी सरकार श्रीमन्माहारज राजश्री छत्रपहत राजमंडळ हमजमर सातार स ाो समान अशरीन मयातैन 

व आलफ राजश्री बळवतंराव मल्हार प्रम ख समस्त िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  यािी हमजमर आजीं हदल्ही कीं 
ब्राह्मिाने प ण्यातं वरै्रे ग्रामण्य करून पमवीपासोन वदेोक्त कमें आजपयंत करीत आले त्याअन्वयें न कहरता ं
कोिी ब्राम्हिानंी आमिे ज्ञातींत येनं नये व काहंी कमें करंू नये लसा ं तट केला आहे. तेव्हा ंआम्हास 
र्भादानापासमन आमरिातं कमें सारी करिे येतात. ब्राह्मि आले असता आम्हाकडमन मनाई नाही परंत  न 
आल्यास आम्हास सारी वेदोक्त कमगकमें िालविे येतात. येहवसी काय आज्ञा ती जाहली पाहहजे. म्हिोन 
लसी यास प वगवतप्राो ब्राह्मि येनन न करीत तरी ज्ञाहतधमात ज्यािे ते म ख्त्यार. सरकार दखल करीत 
नाहीत. त्यासं त म्ही ब्राह्मिाहसवाय आपले ज्ञातीिा बंदोबस्त कमाहवसी ठेनन िालहवले असता ंमनाई व 
मदत नाहीं. क ं पिी सरकारातंमनहह या सरकारातं सदरहमग पे्राा जबाब आला आहे. छ. ३. मोहरम म  ॥ तारीख 
२४ आर्ष्ट सन १८२७ इसवी. मोतगब असे. 

 
महाराजािंें हें आश्वासन हमळतािं प्रभ -मंडळीनें शके १७४९ सालीं साताऱ्यास सभा भरवमन ठराव 

मोठा महत्त्वािा आहे. तो साताराच्या प्रभ मंडळीने हठकहठकािच्या ज्ञातीबाधंवासं पाठहवला होता. त्यािी 
साग्र नकल येिेंप्रमािे :— 

 
यादी समस्त िादं्रसेनीय कायस्थप्रभ -शके १७४९ सवगहजतनामसंवत्सरे-आमिे ज्ञातीत ब्राह्मि 

आजपयंत वदेोक्तकमग शोडस संस्कारय क्त हस्त श्राध्धाहद वरै्रे त्रयकमाहधकारपिें करीत आले असे असमन 
वारंवार तंटेबखेडे करावे आहम द रभाषिे मानहानी उपहास करावी आपिि येनन कमें करावी र्ोड बोलावे 
आजगव करावे प न्हा त्यानंी तंट्यात हसरोन तट करोन वल्र्ना करावा त्रयकमास अहधकार आहे म्हिावें 
सविे नाही हे तंट्यास आल्यावर म्हिाये लसी तऱ्हा करावी. पेशव ेबालाजी बाजीराव यािंी पते्र व राजपते्र 
वरै्रे प्रभ  म्हिेज प रवीिी असोन परभु हे िालहवले हाली पर्यापरयंत यादीत हलहहले आहे. परंत  कासी 
के्षत्रािी पते्र लसी (८०) आसामी ब्राह्मि मंडळीिे संमतािे व प ढेही बाजीराव कारहकदींपरयंत प वापार 
िालवावे हे हसक्याहनसी सनदा असे असमन प न्हा ं प ण्यातं आहलकडे बखेडा करून हवटंबिा उपहास व 
मनस्वी दमरभाषिें करून सभा त लसी बार्ेंत वरै्रे हठकािी केल्या. यातं आम्ही मन ष आबरु आहे की नाही 
हा हविार न कहरता आबरुिा जीव सतका (?) आहे हे मनातं न आहिता हाजारोनी बडबड करून के्षत्रोके्षत्री 
पते्र पाठहवली आहि कमे िालण्यास आडििी पाडली. श्रीशकंरािायग ब्राह्मिािें स्वामी त्यािी ही यादी व 
राेवािायग यासं पत्र हसकेमोतगबाहनसी हदले त्यात हनखालस क् म बखेडा केला हे उध्धार आिोन तीन 
कमांिा वरै्रे अहधकार हलहमन हदला असता समेट करून पोटासंं धरोन समारोप करतील हा मार्ग बह त 
पाहहला. सेवट महाबळेश्वरी बखेडा तीथगहवधी श्राध्धास पाडला. आपिास िालवमन करिे प्राप्त आलें  व 
हनसीक कळले. हदवसेहदवस उपमदग कहरतात. व सेवटावर िेषब द्धीनें हनकषग करून ज्ञातींि ब डवावी हे 
आरंहभले त्याअथी आपले तीन कमा पेााि र्भाधान आष्टमारं्ल्याहद अग्नी हसद्ध कहरतात तोि अस्ग्न स्माथग 
हा प ढे िालावा परंत  खटपट होत नाही याम ळे करीत न आले परंत  हाली करावा व श्राध्धी आपि आपले 
बसाव ेम्हिजे तरी पोटासी धरतील तह करून िालते तीन कमे वदेोक्त शोडषसंस्कार हास्तश्राध्धाहद बसमन 
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कहरतात ते करतील कटकटीिा समारोप करतील परंत  ते न कहरता ंहाली सभा करून इकडे ब्राह्मि आले 
त्यास मारहाि करून बहहष्ट्कार ेातला व प ढे कोिी ब्राह्मिानंी अन ष्टानाहद जानन करू नये करतील 
त्यास बहहष्ट्कार पडेल वरै्रे आन्योन्य भाषिे वरै्रे केली त्यास ब्राह्मि आपलेंहमन येिें बंद केले असता 
आमिी कमे बदं होतात ती आम्हास म खत्यारपिे आपले ज्ञातीिा बदंोबस्त ब्राह्मिाहशवाय येनन करिे 
आले ते तीन कमे आहेत ती तजवीज तीन कमे हमळतात व देतात यात तोटा नाही. व प ण्यातं व हाली 
ब्राह्मिािंी वार्िेि फजेती व हवटंबिा कहरतात आमिे काय जाते हे समजोन आहोत प रवी पासोन कमे 
वदेोक्त शोडष संस्कार श्राध्धाहद करीत आलो असे िालम  करून बखेडा कोिीही करिार नाही करील तो 
बहहष्ट्कृत म्हिोन के्षत्रो के्षत्रािी संमते महाराज व क ं हपनी सरकार पेट्यास द्धा ंव प ण्यातं तंटे करिार यािे 
संमताने हसकाहद होनन वर महाराजािा हसका करून हदला म्हिजे आम्ही नवीन ज्याजती आरंहभले काय 
असेल ते समारोप करावा ते न कहरता ते करीत आहेति. व आमिी र्रज सोडोन आमिीि फहजती 
आरंभमन हदकार कहरतात त्या अथी आम्हासंही त्यािी र्रज नाही केले हे व आिखी पाहहजे ते 
ब्राह्मिाहसवाय आपले ज्ञातीत म ख्त्यारपिे पाहहजे ते िालवम व कमे ज्ञातीिी िालविे तेव्हा सहजात साहा 
कमे करिे येतात ती करू आमिे ज्ञातीत ब्राह्मिानी दखल करिें र्रज नाही. आम्हास मात्र म्हितात हे 
नवीन करतात ब्राह्मि आपले कमग सोडमन द सहरयािे कहरतात परंत  ब्राह्मि ज्ञाती सवास मान्य व मायपोट 
सवांिे समाधान ठेवमन वाजवी िालवाव े ते न कहरता आपि सवांिी कमे कहरतात तीन विांिी कमे सारी 
आपि आपला धमग सोडमन कहरतात क्षहत्रयािें कमग शस्रधारि वरै्रे कहरतात व आम्हास लेखनवृत्ती भार्गव 
रामानी शस्र सोडवमन उपजीहवकेस हदले ते आपि िालवमन आमिी उपजीहवका ब डवीत िालले. वैशािी 
कमे सेतकी उदीम वािीपिािी द कानें हेि ेालमन व व्याज बटा वरै्रे ते आपि कहरतात व श द्रािें कमगस द्धा 
करून हसपायातं श द्रासारखी पार्ोटी बाधंमन प्यादेहर्री वरै्रे नीि कमे पतकरून करावयािी कोिास 
उपजीहवकेस क ट ंब संरक्षिास जार्ा न ठेहवता आपि कराव ेव जमीन वरै्रे इनाम ेेतेसमई भट म्हिवमन 
दानपत्र वशंपरंपरेिे करून यायाव े रोजर्ार व्यापारािा करावा भट म्हटले असता रार्ास याव े पतं व 
दरखदार म्हिहवले पाहहजे तीन ज्ञाती व इतर स द्धा हभकेस लावमन अहतनीि कसहबिीस लावण्या हसकवमन 
मारे् सारंग्या वाजवाव्या र्ाव ेअशा अनेक तऱ्हा काय म्हिमन उिाराव्या असे करण्यािा आक व बहहष्ट्कार 
करून ब्राह्मिानंी कमग जे शास्रातं आहे ते सोडमन कोिी करू नये हे न कहरता म्हितात जे ब्राह्मिानंी आस्ग्न 
हसद्ध केला तो माेारी यायावा मर् त म्हासं पाहहजे तरी आठा हदवसानंी कराव े म्हिेज त्यास म ंजीत 
येज्ञोपवीत व लग्ने करून हस्रया करून ब्राह्मिानीि याहज्ञक करून हदल्या असे अनेक काय म्हिमन परत 
द्याव ेआम्ही तरी ब्राह्मिािें उतीिग काय व्हाव े व हे याजवर उत्तरास लाच्यार हे मनांत न आहिता र्रीब 
आम्हासारखे अनेक सवग ज्ञातीस हरतऱ्हेने दाबाव ेयेकामारे् येक लच्याडं लावमन उपहास करून आपि सवग 
कराव ेते बाहेर येन नये आमिी पाठि यायावी असे होते. लहान तोंडी थोर ेास ेेउ नये ते फारि बरे वाईट 
केले असता त्यास दोष कोिी ठेवावा परंत  मनातं समजोन करावे ते न होता फक्त िेषब द्धीने होते की नाही 
हे मनाप तग हनमगछरपिे पाहहले असता हदलात येईल कमे बदं जाहली असता ज्यािे ते कसे िालहवतील 
म्हितात त्यास हा मार्ग काही ज्ञातीत त्यािीि दाखहवला आहे की प िताबं्यास नाहाव्यािे तटानी कसे केले 
हे हवहदति आहे आम्हास मात्र दाबल्यास उपाय काय ज्ञातीतील सदरी सारा मजकम र हलहहला आहे परंत  तो 
मनात काहीि न आहिता ब्राह्मिानी केले हे फारि आन हित हे मनात न वार्हवता द राग्रह ब द्धीनें हविार न 
कहरता तटि माजवमन ब्राह्मिानंी आपल्यास सोहडल्यास आपली कमे आपि यथामतीने जसे िालले तसे 
ब्राह्मिािी र्रज न ठेहवता िालवावी लार्तील त्यास ब्राह्मि जो ब्राह्मिािा बहहष्ट्कार बेआबािा दरकार न 
ठेहवता आपली र्रज बाळर्तील आमच्या बच्याव करु असे न म्हिता हनसीकपिे जो ेरी येनन कायग वरै्रे 
वदेोक्त कमे यथासारं् िालहवल्यास मनाई न कहरता येन द्याव े परंत  त्यािे हातमन कमग िालवाव.े परंत  
ब्राह्मिास भ लथाप देनन आपले हाते त्यािे कुरंु्टबघात करन ब्राह्मिास बोलावनू आिून त्याचे हाते कमव 
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करं नये. आपि आपले कमव यथा ज्ञाने जसी होतील तसी चालवावी. येणवसी सरकारास स्वज्ञातीने णवनंती 
करन आज्ञा घेऊन ब्राह्मिांचा आर्टक न धणरता षट कमांतील यजन आर्ध्यायन दान ही तीन कमे 
पुरवीपासोन वेदोक्त आपली चालत आली आहेत ती व हाली ब्राह्मि न येणयामुळे याजन आर्ध्यापन 
प्रणतग्रह ही तीन कमे नवीन करिे प्राप्त जाहली येथून षट कमे आपली स्वज्ञातीतच करीत जावी दुसरे 
अन्य ज्ञातीत जाऊन त्याचे कमव स्पष्ट चालव ूनये व त्याचा प्रणतग्रह घेऊ नये. ही यादी सवान मते ठरली 
असे. या प्रो जो न वतेल तो ज्ञाहतबाह्. हम ॥ ज्येष्ठ श  ॥ १० इंद वासर म  ॥ शाह नर्र नहजक हकले सातारा 
छ. ९ हजलकाद स  ॥ सबा आशरीन मया तैन व आलफ. 

 
असला महत्वाचा ठराव नुसता पसार करनच णचर्टिीसप्रमुख सातारकर प्रभु मंडळी स्वस्थ 

बसली नाहीत. त्यांनी एकेक यादी प्रत्यक्ष आचारिाकणरतां णठकणठकािच्या ज्ञाणतबांधवांस पाठणवली. ही 
यादी येिेंप्रमािे :— 

 
श्री 

 
राजश्रीयाहवराहजत राजमान्य राजश्री समस्त च्यादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  मंडळी वास्तव्य तासर्ावं व 

हमरज व करवीर शाहाप र बेळर्ावं स्वामीिे शवेसेी. 
 
पोष्ट्य बलवतंराव मल्हार हिटिीस साषं्टारं् नमस्कार हवनंती येथील क शल त ॥ छ २१ रजब पावेतो 

येथास्स्थत जािोन स्वकीये क शल हलहीत जाव े हवशषे पेशजी ज्ञातीप्रकरिी म ॥ र हलहहलाि आहे त्यास 
ब्राह्मि मंडळी येक होनन तट आला त्यास स्वछे वदेोग्त कमे म्हिमन यादी हलहमन िालत आल्याप्रमािे 
िालन लसी समतािंी यादी करून कहरतात लसे होते नाही तर मोडत नाही कोिी ममतेतील वरै्रे जेथे 
येथील स्वामीत्वािी जरब वरै्रे तेथे िालत आले तसे िालले उरे्ि का वाढहवता लसे म्हिमन लेपट मारून 
िालते ते िालहवतात परंत  िहमंकडे बखेडा मोडतो लसे नाही हमल करिे तंटे करिे व ज्यािा जोर जसा जेथे 
पडेल तेथे तसे दंर्ा वरै्रे तंटे करिार त्यास हाली तट आहेि व पडला आहे त्यास सरकार आनकम ल आहे 
कंपनी सरकारिी यादी आली हतिी नकल पाठहवली आहे. सरकारिी यादी तपसीलवार तंटा आम क 
कारिेंि पडला व वारंवार पडत आला व पडतो त्यास सदरहम कंपनीिी यादीिा म ॥ र जमेस धरून त मिे 
त म्ही काये वरै्रे याहज्ञक हवषय करावा िालवावे ब्राह्मिािी र्रज ठेन नये. म स्ख्तयारपिे करावे यैसे 
हसक्याहनशी करून ध्यावे व प्राप्त होिे हा समय आहे. तीन कमेस अहधकार आहेि व तीन कमे आिखी 
तीही या करण्यानी प्राप्त होनन शटकमे करिे हमळतात व होतात तयास दान देिे व ेेिे आपले आपिात 
करिे येईल वरै्रे त टक जाल्यावरी कराव ेलारे्ल त्यास मर् त्यास हविार वरै्रे नाही हा आपले ज्ञातीिा 
समाजला पाहहजे र्रज न ठेवता िालले पाहहजे प ढे ब्राह्मि उमजमन वृत्ती व……………… डम  लार्ले सबब िालत 
आले तसे आम्ही िालहवतो असे जाल्यास समतािी यादी करून ेेनन त्यावर सरकारिा हसका करून 
ेेनन करावे परंत  वारंवार झाकम न हारवक्त तंटे व लाथा ेेिे व लजीत होनन आडमन वार्िे नीट नाही 
आसे वाटते व सरकार आन कम ल वरै्रे प्रसंर् वारंवार प्राप्त होतात असे नाही यािा सवांनी हविार करून 
सवांनी येकसारखे वार्ले पाहहजे ज्ञातीिे काम येकांनी येक वोढिें करिे न व्हाव ेलसे जाले पाहहजे येहवसी 
सवांिा हविार पोक्त करून जलद उत्तर याव े ते संमत याद करून उत्तर याव े परंत  फाट ेेनन त टक 
करून यासमई साधमन ब्राह्मिावािमन आडत नाही यािी कमे कहरतात आसे होनन प ढे ते ब्राह्मि आनक ल 
होनन जाल्यास प ढे वारंवार तंटा नाही नीट िालले नाहीपेक्षा त्यािंी र्रज नाही ये कमग ब्राम्हिाप्रमािे 
आपले ज्ञाती िालतात िालहवतात येहवसी सरकार ह कमानी जाले लसे होनन होते येकवेल त टक व्हाव ेहे 
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फार िारं्ले आसे इकडील सवांिे हविारे ठरते हलहहले आहे. हनरंतर पत्र पाठवमन संतोषवीत जाव.े बह त 
कय हलहहिे लोभ कीजे हे हवनंती. 

 
आधुणनक बोलघेवड्या कायस्थ प्रभू कॉन्फरन्सवाल्यांप्रमािे यादी काढूनच णचर्टिीस स्वस्थ 

राणहले नाहींत. यादीप्रमािे व सातारकर मंडळीच्या ठरावाप्रमािें वार्गणयास इतरि लोकांना धीर यावा 
म्हिून त्यांनीं स्वतः अग्नीहोि घेतलें . णचर्टिीसांनीं (परभूनें) अग्नीहोि घेतलेलें  पाहून व ऐकून 
महाराष्ट्रांतील ब्राह्मिांत हाहाकार उडाला. कहदुधमव बुडाला, प्रळयाची वेळ आली ! असें 
ब्राह्मणयाणभमान्यांस वारू्टन त्यांनीं महाराजांस अजी केली :— 

 
हिटिीस यानंी अग्नी हसध्ध केला आहे तो काढमन टाकावा, असी त्यािंी वहहवाटं नाहीं. कै. 

हशवाजीमहाराज शाह महाराज व पेशव ेयािें कारकीदीत असी िाल नव्हती. हिटिीस नवी पाडम  पाहतात. 
तर त्यािा बंदोबस्त व्हावा. (कार्मतक व ॥ २ शके १७५०) 

 
त्यावर णचर्टिीस यांनीं महाराजांस कळणवलें  कीं :— 
 
ब्राह्मि आमिे र्भाहदनाहद संस्कार पमवगवत वदेोक्त िालवीत नाहींत व िालम  देंत नाहींत नवीन 

ग्रथंरिना कहरतात आम्ही नेहमींप्रमािें जो अग्नी हसद्ध केला आहे तोि ठेहवला आहे यातं काहंी नवीन 
प्रकार नाहीं. तेव्हा ंस्वामींनीं िौकसी करून हनकाल लावावा. (कार्मतक श  ॥ १ शके १७५० सवगधारी नाम 
संवत्सरे) 

 
ब्राह्मिांनीं महाराजांस आधीं देखील एक यादी पाठणवली होती :— 
 
अलीकडे परभम आपला ज्ञातीधमग सोडमन वदेकमग करण्याहवसी ब्राम्हिास लोभाहवष्ट कहरतात तेव्हा 

त्यास हसक्षा करून बदंोबस्त व्हावा जे ब्राह्मि त्यािें ेरी वदेोक्तकमग करतील त्यास बहहष्ट्कृत करावे तंटे 
होनन मारामाऱ्या होतात त्यािा बदंोबस्त व्हावा नाहींतर काहंीं ब्राह्मि मरतील बदंोबस्त जाला म्हिजे 
आम्ही जयजयकार करू ते महाराजास श्रेयस्कर (आश्वीन श  ॥ १ शके १७४९) 

 
यापुढील हणककत प्रो. डोंर्गरे यांच्याच शब्दांत येथें देतों :— 
 
वर साहंर्तल्याप्रमािें प्रभम व ब्राम्हि जातींत ग्रामण्यं िालम  असतािं, सारं्लीकरानंीं प्रभमहवरुद्ध शके 

१७४७ सालीं श्री शकंरािायाकडमन हमळहवलेल्या यादींत ‘कलींत क्षहत्रय नाहींत; कै. हशवाजीमहाराज, 
संभाजीमहाराज व शाह महाराज यानंीं क्षहत्रय म ळींि नाहींत असें ठरहवल्यािे दाखले महाराजाचं्या दप्तरातं 
बार झालेले आहेत.’ असा सवगथैव खोटा मजकम र  ेसडमन हदला होता. म्हिमन क्षहत्रय मराठे मंडळीनें ता २७ 
ज लई सन १८२७ रोजीं राजमंडळास अजग केला कीं, ‘यादी परत आिवमन ककवा द सऱ्या हरतीनें ब्राह्मिानंीं 
खोटी हवधानें करून लोकािंा म द्दाम रै्रसमज केला आहे तो ेालवावा; नाहींतर आम्हास आपला हविार 
करिें भार् पडेल वरै्रे.’ पि समोर असलेल्या कार्दपत्रावंरून राजमंडळानें ह्ा बाबतींत मन ेातलें  असें 
हदसतं नाहीं....... प ढें सन १८३० सालीं महाराजासं पमिग म खत्यारी हमळाली. त्यानंतर महाराजानंी क्षहत्रय 
मराठ्याचं्या वेदोक्ताच्या हक्कासंबंधािा हवषय हाती ेेनंन ७।८ वषे अव्याहत श्रम करून सवग वादग्रस्त 
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म द्यािंा पहंडताकंडमन हनकाल करवमन आपलें  व आपल्या आप्तस्वहकयािें क्षहत्रयत्व सवगमान्य रीतीनें स्थाहपत 
केलें . 

 
“कलींत क्षहत्रय म ळींि नाहींत म्हिमन ब्राम्हिाखंेरीज इतरासं वदेोक्तािा अहधकार नाहीं” हा 

वादािा म ख्य म द्दा असल्याम ळें  क्षहत्रय मराठे व िा.ं का. प्रभम ह्ा जातीिे लोक पहंडताचं्या सभेंत वाद करून 
आपल्या जातींिे क्षहत्रयत्व हसद्ध करण्याकहरता ंएकत्र झाले हें अर्दीं स्वाभाहवकि आहे. श्रीमन्महाराजानंीं 
व.े शा. हवठ्ठल सखाराम उफग  आबा पारसनीस, िा.ं का.ं प्रभम ह्ा हविान र्ृहस्थास क्षहत्रयाचं्या तफे 
वकीलपत्र हदलें  होतें. व हवरुद्ध पक्षानें व.े शा. राेवािायग र्जेंद्रर्डकर या अत्यंत हविान पहंडतास 
आपल्यातफे वाद करण्याकहरता ं नेहमलें  होतें. आबा पारसनीस जसे फारशींत हनपमि होते तसेंि 
संस्कृतातंही असमन त्यािंें दोन शास्रािंें अध्ययनं झालें  होंतें. साताऱ्यास हल्ली ज्या वाड्ातं शहरफौजदार 
किेरी आहे त्या हठकािीं त्या वळेीं संस्कृत पाठशाळा असमन ही जार्ा वादाकहरता ंपसंत केली होती. ह्ा 
पाठशाळेंत उभयपक्षािंा वाद हकत्येक हदवस लेखी पमवगपक्ष-उत्तर-पक्ष-पद्धतीनें िालला होता. ज्या हदवशी 
पिंािंा ठराव व्हावयािा ते हदवशीं प ण्याहमन बेळर्ावं पयंतच्या प्रातातंील हजारों ब्राम्हि साताऱ्यास हनकाल 
लकण्याकहरता ं पाठशाळेप ढें जमले होते. आपल्याहवरुद्ध हनकाल देिारािंी साधल्यास डोकीं फोडमन समड 
ेेण्यािी हवद्या हभक्ष क वर्ास िारं्ली अवर्त असल्याम ळें, हनकालाच्या हदवशीं कदाहित क्षहत्रयपक्षाहभमानी 
पकंडतािंा अपमान होईल ह्ा भीतीनें महाराज स्वतप नार्व्या तरवारीनें पाठशाळेप ढें बंदोबस्त करीत होते. 

 
——णसद्धांतणवजय, प्रस्तावना, पृ. ९।१० 

 
क्षणियांचें क्षणियत्व प्रस्थाणपत करन यशस्वी झाल्यावर आबा पारसनीसाचा महाराजांनीं फार 

मोठा र्गौरव केला. महाराजांचा राजयाणभषेक समारंभ णनर्षवघ्नपिे पार पडल्यानंतर आबा पारसनीसांच्या 
णवनंतीवरन महाराजांनीं त्यांस अप्रणतम कामणर्गरीचा उल्लेख करन आपल्या णशक्यामोतवबाणनशीं आज्ञापि 
स. १८३८ त करन णदलें . 

 
श्रीमंत कितामिराव आप्पा पटवधगन आहि ‘तरकटािे हशरोमिी’ बाळाजीपतं नातम या राष्ट्रप रुषानंीं 

सातारकर छत्रपती महाराज याचं्या उच्चाटिाबद्दल जे जे अनस्न्वत अत्यािार केले त्यािी साधारि कल्पना 
उपोद्धातातं हदलेली आहे; येथें फक्त श्रीमंतानंीं हनळकंठशास्री थत्त्यासारख्या हववकेभ्रष्टाला हातीं धरून 
छत्रपतींिे अहभमानी जे िा.ं का. प्रभम यािंा नायनाट करण्यासाठीं आहि त्यािंा राजकीय, धार्ममक ककवा 
सामाहजक दजा कवडीमोल ठरहवण्यासाठींि केवळ नव्हे, तर त्यानंा लोकदृष्टीनेंहह पाण्यापेक्षापंातळ 
बनहवण्यासंाठी जीं जीं कारस्थानें केलीं त्यािंाि उल्लेख करावयािा आहे. िादं्रसेनीयानंा शूद्राधम 
ठरहवण्याकहरता ं श्रीमंत आप्पासाहेबानंीं आपल्या हववकेशमन्य शास्रीहस्तकाच्या हस्तें िा.ं का. प्रभमचं्या 
उत्पत्तीबद्दल. जो नवीन पािंवा वदे हनमाि केला त्यािी एक नकल आम्हासं उपलब्ध झाली आहे. ती 
आम्ही जशाच्या तशी खालीं म हद्रत करीत आहोंत. त्यावरून इतकें  हसद्ध होतें कीं श्रीमंत आप्पासाहेब जसे 
तरवारबहाद्दर होते तसे वेदशास्रपारंर्तहह होते आहि स प्रहसद्ध शाहीर अनंतफंदीनें आपल्या कटावातं 
त्याचं्यासंबधंानें “कमगमार्ामाजी स लक्षिी, **ज्याला हजत के पाजतील पािी, त्याला हपिें प्राप्त म क्यानंी ” 
वरै्रे जे स्त हतपाठ र्ायले आहेत, ते अस्थानीं होते असें कोि म्हिेल? 

 
श्रीमंत आप्पासाहेबाचं्या खास आश्रयाखालच्या ‘धी सारं्ली न्यम [यावेळीं दरोबस्त शास्राचं्या गं्रथातमनहह नवीन 

श्लोक  ेसडमन देिें ककवा त्यातंील काहंी मजकम र र्ाळिें अथवा व्यंग्याथी करून ठेविें अशा प्रकारिाहह यत्न झाला असावा, असा आम्हालंा 
जबरदस्त संशय येतो. कारि छापखान्यािंा व वतगमानपत्रािंा प्रसार झाल्यावरस द्धा संस्कृत गं्रथात ेाल  ेसड करण्यास ज्या समाजातंील मंडळीिी 
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छाती अझमनहह किरत नाही, त्यानंीं हनव्वळ हस्तहलहखत पोथ्याचं्या काळात काय काय अत्यािार केले असतील ते ईश्वराला व त्यानंाि माहीत. 
सन १८६४ सालीं श्रीधर हशवलाल मारवाडी याच्या ज्ञानसार्र छापखान्यातं ‘बृहत्पाराशर स्मृहत’ नावंािा गं्रथ छापत होता. त्या छापखान्यातंले 
प्र फहरडर कृष्ट्िशास्री साठे यानंीं त्यातल्या १२ व्या अध्यायंात ब्रह्महनरुपिाच्या मजक रातं खालील ३ बनावट श्लोक ख शाल दडपमन हदले.:— 

 
इत्येतत्र्ध्यानमार्गवतु वदंणत कवयो णद्वजाः ॥ 
कौंकिाणित्तपूिास्ते णचत्तपावन संज्ञकाः ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मिेषुच सवेषु यतस्ते उत्तमामताः ॥ 
एतेषा ंवशंजाः सवे णवजे्ञया ब्राह्मिः खलः ॥ ४३ ॥ 
मार्ध्यंणदनाि देशस्था र्गौड द्राणवड रु्गजवराः ॥ 
कापार्टातैलंर्गाद्यणप णचत्तपूिवस्य वंशजः ॥ ४४ ॥ 
अतः णचतस्य पूिं यो कनद्यातस्य क्षयो भवेत् ॥ 

 
ही बनावट र्ोष्ट प्रथम इंद प्रकाशिे संपादक कै. हवष्ट्ि शास्री पंहडत यानंीं उेडकीस आिली; म्हिमन ज्या ममळ गं्रथावरून छापील प्रत 

तयार झाली होती ती बाबा फाटकािंी ज नी हस्तहलहखत प्रत मार्वमन शोध केला तों त्यातंहह कृष्ट्िभट साठ्यानें आधींि हे नवीन श्लोक  ेसडमन त्या 
अध्यायािे अथपासमन इहतपयंत क्माकंहह खोडमन बदलमन ठेवले होते. हें प्रकरि प ढें कोटापयंत रे्ले होतें. अशाि प्रकारिा द सरा एक प्रयत्न ेाटे 
आहि भाटे या नावाचं्या र्हृस्थानंीं केल्यािें आमच्या लहकवातं आहे. मेससग साठे भाटे ेाटे खटपटे ॲन्ड को.िा हा खोडसाळपिा जर इंद प्रकाशनें 
िव्हाट्यावर आिला नसतां, तर आमच्या राजवाड्ािंी ‘हक्षतीपावन’ व्य त्पहत्त ज्ञानकोशातंहह हबनहदक्कत जानन बसली असती.अझमनहह बसिार 
नाहीं असें नाहीं. भा. इ. सं. मं. सारखी राष्ट्रीय संस्था तरी प ढेंमार्ें हा हक्षहतपावन बास्प्तस्म्यािा हवहध सफाईत खास उरकम न ेेईल, अशी अपेक्षा 
करण्यास प ष्ट्कळ जार्ा आहे. [पहा:--इंद प्रकाश ता. १६ जमन १८०३. ] शास्र मनॅ्य फॅक्िकरर् फॅक्टरी’ तल्या स्वदेशी मालािा 
एक मासला तर पहा :— 

 
“संकर ज्याहत परभ  कायस्छो उत्पहत्त ॥ शयाहद्रखंडेहप कमलाकरेि हितप माहहष्ट्य वहनता स न  

वैदेहाय प्रस यते ॥ सकास्छ इहत प्रोक्त तस्य कमग हवधीयते ॥ १ ॥ हलहपना ंदेशज्याहतना ंलेखनं ससमािरे् 
र्िकत्व ं हवहित्रि ंहबजपाहट प्रमेद ताप …… म स द्र जाहतभ्या पिं संस्कार वानसौ ित रविग श शवेाहह हलहप 
लेखन साधनं ॥ हसखा यज्ञोपहवतंि वस्र प्रारक मंभसा स्पशगनं देवता नाि कायस्छोयं हववजेतप 
के्षत्राद्दशायाममाहहष्ट्य ॥ हवप्रोहह प्राजो वैदेहा इहत ॥ अथ नृहसव्ह पाराशर हनळकंठ भटेन ॥ राम उवाि ॥ 
माहहष्ट्य वहनता स नं वैदेहाय प्रसमयते ॥ स कायस्छ इहत प्रोक्तप कसद हतर हनवासकप दालभ्याश्रमं प्राप्तप 
कायस्छो हलहपलेखकप ॥ तन्ममा िक्ष्व भर्वान्माया मान ष हवग्रह ॥ राम उवाि ॥ प रा रामेि हनहंतप 
कार्मतहवयो महबलप तदा माहहष्ट्महत लोकाप पलायन पराभवन् ॥ माहहष यस्य कन्या तम सरूपा तन मध्यमा ॥ 
दालभ्याश्रम मन प्राप्ता त्राहह त्राहहहत वाहदहन ॥ तदा दाल्भ्यो महातेजप ल्लपथा स्क्लन्न मानसप ॥ एहह बाले 
ममवने तत्र त्राि ंभहवष्ट्यहत ॥ तदा प्रभमहत सा तंत्र वास िके् हिरं म दा ॥ कन्या त्वे स्छापयो मास दाल्भ्यो वेद 
हवदावरप कदाहिदै्दवयोरे्न वैदेहा रन्यस्य संर्हत ॥ वदेवृत उवाि ॥ कौ सौ वैदेह कस्तत्र कथंत स्याश्च संर्हत 
तन्ममाि स्वेदवश राम राहजव लोिन ॥ राम उवाि ॥ ब्राह्मण्या ं वैश्यतो जातो ॥ वैदेहो नामतप हकला ॥ 
हतथार्मथ पयगटन्पसृ्थ्व हतथगस्न(ना)थगमार्तप ॥ मार्े द्रद वा श्रमं प ण्यं नाना द म समाक लं ॥ नाना पहक्ष 
समाहकिगम् कोहकलनाहदतं ॥ स छाय स तलं रम्यं नाना प ष्ट्पं स वाहसतं ॥ श्रमापनोदक द्रद वा वासं िके्हत 
हर्मषतप ॥ कदाहित्फल प ष्ट्पाथग समायाता स कन्यका ॥ साद्रद्य तेन सश्रेहि नवयौवन [या एकंदर विगशलैीवरून श्रीमंत 
सारं्लीकर मोठे प्रहतभासंपन्न कहव केसरीहह होते असें हदसते.] शाहलनी ॥ स केशी िदं्रवदना वृत्तहपनद्यतस्तहन ॥ 
स नासाक ं ददशना स धरा पद्मलोिना ॥ कबबोष्टी तन मध्याि मतहद्दरदर्ाहमनी ॥ म खपद्मस ंर्ंधेन 
प ष्ट्पोिाहलन षद्ददा ॥ कर पल्लव कात्याहह हजत पल्लव कोमला ॥ हित्रवस्रपहरताहंर् प ष्ट्पहार हवभमहषता ॥ 
किावतंस हवन्यास हजत हेम हवभ षि ॥ एकाहक हनवने दृष्ट्ट्या मदहवन्हल मानसा ॥ साहपतं िारू सवांर्ं 
दृष्टवा कामेन हपहडता ॥ एव ं तौ सर्तौ तत्र कामहलला हवमोहहतौ ॥ तस्मा तस्या ं तदा जातप कायस्छो 
परनामकप ॥ सदा दाल्भ्यो नसा पषृ्ट् वा कस्मात वसमतो भवे्  ॥ तन्ममा िक्ष्व कल्याहि यथातथ्य मर्ार्तप ॥ 
कन्योिाि कहश्चदे्ददेहको नाम तवाश्रमपदें र् रौ ॥ आर्तो म हनरूपेि कसद स्नानाथग मादरात ॥ तत्संर्ाज्जहनतप 
प त्रौ रूपोदायग र् िास्न्वतप ॥ पालनीयप प्रयत्नैन प त्र व् तद्म ने ॥ तदा प्रोवाि सम हनप परके्षत्रोद्भव समतप ॥ 
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परभमहरहत संज्ञाि लोके ख्याहतभगहवष्ट्यती ॥ प्रोक्तोपहजहवका तेन कमे तस्य हवधायते ॥ हलहपना ंदेशजाताना ं
लेखनं स समािरेत ॥ र्िकत्व ं हवहित्रत्व ं हबजपाहठ प्रभदेतप ॥ आधम श द्र जाहतभ्यप पिंसंस्कार वानसौ 
अष्टमारं् लयमाद्य स्यातंन्नामकरि ंतथा अन्नप्राशनं िौलंि हववाहप पिंमस्मृतप ॥ िात वगिग [येथें मात्र कितामिराव 
सपशले ेसरले. कायस्थ प्रभमनंा शमद्राधम ठरहवण्याच्या या धामधममींत त्यानंी ित वगिांच्या अस्स्तत्वाबद्दल ि कम न साक्ष हदली आहे.] सेवाहद हलहप 
लेखन साधनं ॥ व्यवसायप हशल्पीकमग सज्जीवन म दाहृत ॥ हशखा यज्ञोपहवतंि वस्रमास्त  मंभसा ॥ स्पशगनं 
देवतानािं कायस्छोद्यो हववजगय् ॥ इहत हनलकंट कृत हनबधं गं्रथेप  हनहहतं ॥ अनेहव ॥ कायस्छ भायाया 
परेि व्यहभिाहरतप उत्पाहदतप स परभ  कायस्छ पहरहकर्मततप ॥ श द्रधमो धमगहहनो हलहपलेखन वृहत्तमान ईहत 
शयाहद्र खंडे ॥ कितामिराय कृत साराषं हनबधेंष  हलहखतं ॥ 

 
प्रस्त त राष्ट्रीय महाकाव्य आम्हालंा जसें हमळालें  तसें अक्षरशप छापलें  आहे. यातंील नकलकाराच्या 

शेंकडा शभंर ि का जरी बाद केल्या, तरी काव्यकत्याच्या अर्ाध पाहंडत्यािा व संस्कृतभाषापारंर्तत्वािा 
पराक्म त्यातं हकती उज्ज्वंल हरतीनें झळकत आहे, हें आंधळ्यासहह हदसेल. सदहमग महाकाव्य सांर्लीकर 
श्रीमंतािें आध हनक अवतार इहतहास संशोधनेश्वर हवश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे याचं्या तडाक्यातं कसें 
सापंडलें  नाहीं कोि जािें! नाहींतर त्यानंीं “हशवराज प्रशस्स्त व कायस्थधमगदीप ” या आपल्या हनबधंाला 
अशी काहंीं ि रि रीत फोडिी हदली असती कीं ज्यािें नाव ंतें ! असो. प्रस्त त महाकाव्यातंील प्रलाप हकती 
हनरर्गल आहेत हें कोिास सारं्ण्यािी आवश्यकता नाहींि; तेव्हा ं त्याबद्दल अहधक हवविेन करून आम्ही 
आमिी लेखिी हवटाळहवण्यािें साफ नाकारतों. तथाहप, सदहमग काव्यािा कता आहि त्यािी जात याचं्या 
दजाला, शीलाला व लहतहाहसक लौहककाला न शोभण्यासारखें एक अक्षरही त्यातं नाहीं, इतकी मात्र 
हशफारस केल्याहशवाय प ढें जािें बरें नाहीं . 

 
सदाहशवराव भान आहि नारायिराव पेशवा याचं्या अप ऱ्या इच्छा प ऱ्या करण्यासाठी श्रीमंत 

कितामिरावासारखा नेता कंबर कसमन सज्ज झाल्यावर ग्रामण्याच्या नाटकास रंर् का ंिढिार नाहीं? हा ंहा ं
म्हिता ंसारं्ली फॅक्टरींतला शास्रािंा माल िहमंकडे प्रसार पावला आहि िा.ं का. प्रभमनंा हठकहठकािीं जेथें 
सापंडतील तेथें वदेोक्ताच्या वरवटं्याखालीं ठेंिण्याच्या राष्ट्रीय िळवळींना नत आला. हनपक्षत्रीय पथृ्वी 
करिाऱ्या परश रामािी कथा अझमन जरी कस्ल्पत कस्ल्पत कादंबरीि मानली जाते; तरी त्याच्या नावंाच्या 
अहभमानी श्रीमंतानंीं हनपकायस्थ पहृथवी करण्यािा जिम ंकाय संकल्पि सोडला होता. पि क्षहत्रय बेटे पडले 
ल च्चे ! त्यानंीं एक नाहीं दोन नाहीं एकवीस वळेा ंपरश रामाला िकवमन प न्हा ंउरले ते उरलेि तेव्हा ंआमच्या 
आप्पानंा तरी यश कसें येिार? त्यानंीं सोडलेल्या नवीन स्वकृत शास्रािे फमान देशोदेशीं व र्ावंोर्ावीं 
पाठवमन क्षहत्रय कायस्थ प्रभमनंा शमद्राधम ठरहवण्यािा आटोकाट प्रयत्न केला. या फमांनापंैकीं एकािी नकल 
आम्हाला हमळाली असमन हतच्यातंील मजक रावरून कितामिरावांनीं ख द्द श्रीमंत पेशव्यावरहह हतप्पट सरशी 
केली, असें आढळमन आलें . हबिारा उल्लम नारायिराव पेशवा कायस्थ प्रभमनंा फक्त नन कलमीि कतबा 
मान्य करावयास सारं्त होता; पि या वेळच्या हठकहठकािच्या फमानातं िार कम नन हत्रक सत्तावीस 
कलमािंा कतबा कायस्थ प्रभमचं्या छाताडावर हभरकावमन देण्यातं आला होता. हा तेवीस [साखरेिा खािार त्याला 
देव देिार ! भारत-इहतहास संशोधक मंडळािे एक संशोधक रा. रा. पाडं रंर् नरकसह पटवधगन यानंीं मोठ्या श्रमानीं क ठे नन कलमी कतगब्यािी याद 
पैदा केली आहि ती त्यानंीं “प्रभमप्रकरिीं दोन हनवाडपत्रें” या मथळ्याखालीं मंडळाच्या हदस्ग्वजयी अहवालातं छापमनहह काढली. याया म्हिावें ही २३ 
कलमीं याद ! शोधा एखादा वाईकर भटजीिा र्ळाठा आहि ठेवा त्यािंें अस्सल मंडळाच्या दप्तरातं शाबमद ! हकती झाले तरी हनवडपत्रि ना तें?] 
कलमी कतबा येिेंप्रमािे :— 

 
१ एकेरी धोते्र नेसम नयेत. 
२ द हेरी धोते्र नेसावी. 
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३ उभे आडवे र्ंध लावम नये. 
४ र्ंधािा हटळा लावावा. 
५ ब्राम्हिासारखे आसन ेालमन बसमं नये. 
६ सोवळी नेसमं नये. 
७ पक्षास अथवा श्राद्धास भातािे कपड देनं नये. 
८ शालीग्राम व बाि व मृहत्तकेिे पार्मथव करून प जा करू नये. 
९ रूद्राक्षधारि करू नये. 
१० यािे ेरी जाहतजेवि जाले तरी साखळीनें र्ंध लावमं नये. 
११ ब्राह्मिभोजन किें तरी ब्राह्मिािे ेरी हसधा देनन ब्राह्मिािे ेरी जेवावयास जाव.े 
१२ ब्राह्मि शार्ीदग अथवा स्वैपाकी ठेवमं नये. 
१३ यािे ेरी रात्रीस कोिी जानं नये. 
१४ कोिी ब्राह्मिािे ेरी व रस्त्यातं ब्राह्मिदशगन जाले असता दी गे दंडवत ेालाव.े 
१५ यािे ेरी नवरा मरेल हतिे केस काढम  नये र्ंधवग पाट लावावा. 
१६ यािे ेरी दही व दमध सवग प्रजातीनें ेेनं नये. 
१७ ब्राह्मि सोवळे नेसमन देवािी प जा करतील त्या देवािी प जा करू नये. 
१८ त ळसीबेल तोडम  नये. 
१९ नवरात्रातं होम व सप्तसतीिा पाठ करंू नये. 
२० ब्राह्मिािे हाताने रुद्राहभषक करू नये. 
२१ देव ब्राह्मि व र्ाय यािंी प जा करावी. 
२२ देव ब्राह्मिािी अवकृपा करू नये. मन्यािा अहभशक करावा. 
२३ यािे ेरी अठरा जाती व हवलम जाती सकरज्याती कोिी याि ेरी हजवनपािी ेेत असल्यास 

आजपासमन ेेनं नये. 
 
ह्ा तेवीस कलमी कतब्यावर कायस्थ प्रभूंच्या सह्ा घेणयाचा उपद्ववयाप या खेपेस न कणरतां त्या 

सवव –– 
 
देशातं व राज्यातं हे परभ  जेथे राहतील ते स्थळी वर हलहहले अन्वय त म्ही सवगत्र जातीने वतावे 

याप्रमािे देशोदेशी आज्ञा रवाना केली आहे. जोसी उपाध्ये धमाहधकारी राज्याहधकारी देशपाडें व कारभारी 
व क ळकिी व पाटील व सेटे महाजन म कादम यािे आज्ञाप्रमािें ताकीद प्रजातीस एक एक पत्रािी नकल 
देनन र्ावंोर्ावंी नकल रवाना करून जेथे देवस्थान नाक्यावर असेल त्या देवळािें खाबंावर नकल करून 
खाबं्यास हिकटनन ठेवावी ही आज्ञा आमान्य केल्यास दश प रवज व दश परमपरा नरक. 

 
अशी ग्रामणयप्रचारकांची आज्ञा होती. इतके सर्गळें  झालें  तरी क्षणिय कायस्थ प्रभू आपल्या प्राचीन 

परंपरेच्या इणतहासाची जिंू काय पुनरावृणत्त करणयासाठीं णशल्लक उरले ते उरलेच! जयांनीं परशुरामाला 
दाद णदली नाहीं ते कचतामिराव आप्पांना कसची देतात? 

 
या ग्रामणयाची बहुतेक सवव उपलब्ध माणहती येथवर णदली. आतां शेवर्टीं श्रीशंकराचायांचीं कांहीं 

उपलब्ध आज्ञापिें येथें नमूद करन या ग्रामणयाची रजा घेऊं. 
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[१] णश्क ा 
 
श्रीम् परमहंस पहरव्राजकायग……………………… श्रीशृरें्री श्रीहवद्या शकंर पादपद्माराधक श्री शृरें्री शकंर 

भारहत स्वाहमहभप । 
 
अस्मदत्यंत हप्रयहशष्ट्य र् रुभस्क्तपरायि राजमान्य राजेश्री देश व कोकि राहिार िादं्रसेनीय 

कायस्थप्रभ  क्षहत्रय यासंी आहशवादपमवगक श्री नारायि स्मरिानी त ंर्भद्रातीर क ं डहलस्थाहन हसवप जातत्पर 
आहो. त म्ही पत्र राजश्री अमृतराव कृष्ट्ि प्रभ  के्षहत्र देशपाडें प्रातं िेनल याजबरोबर पाठहवले ते संस्थानी 
ज्येष्ठ वद्य पिंमी प्रहवष्ठ जाहाले. त्यातंील अथग आपले स्वज्ञातींत तीन कमािा अहधकार आहे त्यास ब्राह्मि 
बखेडे करतात येहवसी प रवी श्रीमंत छत्रपहत महाराज शाहमराजे यािें कारकीदीत पंत प्रहतहनधी यािें 
कारभारी यमाजी हसवदेव यािी हत्रकमािा अहधकार नाही म्हिोन कलह वाढहवला त्याजहवसी छिपती 
महाराज यािी णसष्टाचार सभा करन गं्रथातरीचे शोध पाहून चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु के्षणिय कमाचे 
आणधकारी हे खरे असे ठरल्यानंतर येमाजी णसवदेव यािी आग्रह सोणडला पुढे पेशवाईत श्रीमंत माधवराव 
नारायि प्रधान यांचे कारभारी नाना फडिवीस व हरीपंत फडके यांचे आश्रयानें कोंकिस्थ ब्राह्मिानीं 
ग्रामण्य करून प िे म कामी रामशास्री प्रभतृी हसष्टािार सभा होनन गं्रथातरी हनिगय पहाता ंस्पष्ट न सारं्वे 
कारि सरकारिे लक्ष समजोन श्री के्षत्र वारािसी येथें हलहमन पाठहवले तेथे हनश्चय ठरोन येईल त्याप्रमािे 
िालाव े नंतर श्री के्षत्रीहमन पते्र आली त्यातं हनश्चय िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  के्षत्री हत्रकमािे अहधकारी हे 
समाजोन कलह वाढम  हदला नाहीं. नंतर वदेशास्रसंपन्न रा. रा. हनळकंठ शास्री थथे यासं बडोद्याहमन राजश्री 
हवठ्ठलराव देवाजी हनसबत र्ाईकवाड यािी पत्र पाठहवले की आमिे ज्ञातीस हत्रकमािा अहधकार असता 
ब्राह्मि तंटे कहरतात येहवसी ज्ञातीिा हनिगय कसा आहे तो लेहमन पाठवावा त्यावरून थथे यािी हलहहले की 
मी काहंीं गं्रथ पाहहले त्यातं त मिे ज्ञातीस तीन कमािा अहधकार आहे आिखीही गं्रथ अवलोकन कहरतों 
असे उत्तर पाठहवले हे वतगमान ब्राह्मिास समजले त्यावरून त्यािीं ग्रामण्य केले तेव्हा ंप ण्यातं कोल्हाप रकर 
स्वामी पवगतीिे म कामी आले होते त्यािे समक्ष हसष्टािार सभा करून व.े सं. रा. रा. राेवािायग व वज्रटंक 
शास्री यािी गं्रथािे हनिगयावरून हे िा.ं का. प्रभ  के्षत्रीय हत्रकमािे अहधकारी असी खातरजमा करून देनन 
स्वामीजवळोन याद ठरावोन ेेतली त्यावर कन्यार्ती वाई के्षत्री कृष्ट्िाहतरी रा.बळवंतराव मल्हार हिटिीस 
पहंडत स मंत हे तीथग हवहध करिे याकहरता आले होते के्षत्रस्थ ब्राह्मिानंीं यासं वदेोक्त कमािा अहधकार 
नाही म्हिोन ग्रामण्य करोन हार्ामा केला प ढे हिटिीस सातारा म कामी जानन श्री. छत्रपती माहाराज 
यास समजानन तेथे हसष्टाच्या सभा केल्या त्यातं गं्रथातंरीच्या प रवण्या करून हदल्या त्याजवरून 
ब्राह्मिसम दाय यािी खातरजमा जाहली की हे हत्रकमािे अहधकारी हे समजोन हिटिीस यास स्मातग अग्नी 
हसद्ध करावयास सारं्ोन िालता केला. असे असतां ब्राह्मि अनावर त्यास स्वामींनी गं्रथातरीिा शोध पाहमन 
ज्ञातीस्वधमास कमग ते करून देण्यास स्वामी समथग आहेत. म्हिोन हलहहले आहे ते अवर्त जाहाले 
लसीयास त मिे ज्ञातीहवसी आम्ही येथे गं्रथातरी शोध पाहहला ते गं्रथ : — 

 
१  रेि कामाहात्म्य १ कालीप राि १ भहवष्ट्योत्तरप राि 
१  कात्यायनी यंत्र १ पद्मप राि १ शमद्रकमलाकर 
१  शयाहद्रखंड  १ नारदप राि १  र्ार्ाभट्टी 
१  परशराम स्मृती १ स्कंदप राि १  परशरामप्रताप 
१  जाहतहववके १  र्ोकवदभट्टी   
१४      
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इत्याहद गं्रथ पाहहले हनिगय केले व पमवी स्वामीनी विाश्रम धमग स्थापन केले तेही पाहता त म्ही िां. 
का. प्रभ  के्षत्रीय हत्रकमािे अहधकारी येहवसीिे हनिगय श्रीके्षत्र वारािसी येथे हसष्ट सम दायाच्या सभा होनन 
पते्र हलहहली. श्रीपरशरामाने हनक्षत्री पथृ्वी केली तत्राहप ते्रताय र्ापासोन िापार कलय र्ािे आदी परयंत 
के्षत्रीय राजे राज्य करीत होते तेव्हा हनक्षत्री पथृ्वी जाली असा संभव होत नाहीं. कारि कलीय र्ातं जन्मजय 
राज क्षत्रीय यािी सपगसत्र केले हा इहतहास भारती प्रहसद्धि आहे प ढे कलीय र्ािे प्रारंभापासमन माहानंद 
राजापयंत वषे ३१४७ पावतेों के्षत्री व प ढे हदलस राजे व रजप त राजे व यवन जाहाले त्यािा तपशील शके 
१६१९ ईश्वर नाम संवत्सरे पयंत : 

 
(येथें तपशील णदला आहे तो वर्गळला आहे) 

 
याप्रमािें गं्रथांिे आवलोकन करून व श्रीवारािसी येथील हसष्टािंी पते्र व र्ोते्र व हास्तनाप र 

राज्यािी पहरनाहलका व स्वामीनें विाश्रम धमग स्थापन केले त्यातंही अवलोकन कहरता ं नोंद राजा के्षत्री 
कलय र्ािे ३१४७ वष ेबरं्ालीयातमन जैकसर् रजप त येभन पदच्य त केला ते रजप त के्षत्री राजे याजपासमन 
अन्यके्षत्री उत्पन्न जाहले ते बलोतर फार होभन उत्तर हदसेस राज्य करू लार्ले तेव्हा के्षत्री पराभव होनन 
पळोन माळवदेसी माडंवर्डास आले तेथेही रजप ताने उपद्रव केला त्याकाली तेथ नही पळोन दहक्षि देसी 
आले क्षत्र धमानी वार्ाव े तरी रजप ताप ढे उपाय न िाले उदार हनवाहा िालला पाहहजे तेव्हा कलीमध्ये 
माहालय वीरभोग्य वस ंधरा यािे मनन करून के्षत्र धमग सोडमन प्रािरक्षिास्तव प रवी परशरामाने िादं्रसेनािे 
प त्रास कायेत र्भगरक्षि केला म्हिोन कायस्थ म्हितात व दाल्भ्य ऋषीनें रक्षि केले म्हिोन दालभ्य र्ोत्र व 
लेखन हवदे्यिा अहधकार लावमन हदल्हा आहे त्यांिे क ल राजे यािंा अमात्य मंत्रीपिा करीत होते त्यास प्रभ  
म्हित होते असे गं्रथातरी प्रहसद्ध आहे हे समजोन तोि धमग िालवमन उपजीहवका िालवीत आले त्यातील 
काही के्षत्रीय कनाटक [तीन अनभ्यस्त लेखकानंी पौराहिक धाटिीवर एक बखरवजा हलहहलेलें  भारूड ठािें येथील ‘मराठी दप्तरातंील १ 
ला रूमाल’ म्हिमन सन १९१७ सालीं प्रहसद्ध झाले आहे. संशोधकानें व प्रकाशकानें या भारूडािे महत्व प्रस्थाहपत करण्यासठीं सर्मटहफकीटािं वरै्रे 
बराि फासग केला आहे. परंत  हें भारूड म्हिजे हनवळ लकीव लहतहाहसक र्प्पािें एक अव्यवस्स्थत व अहवश्वनीय पोळें  आहे. यातं लहतहाहसक 
सत्यापेक्षा ं हरदासी र्प्पािंा भरिािे रर्ड आहे. अशा िोंपड्ाच्या अहभमानी संशोधकानें – रा.ं रा. पाडं रंर् नरकसह पटवधगनानंीं त्यातंल्याि 
िारदोन ूळींच्या हदमाखावर प्रभम वीरारं्ना साहवत्रीबाई ठािेदारिीिा इहतहास कादंबरी ठरहवण्यािा उपद्व्याप केला आहे. रा. पटवधगनािंा सारा 
भर इतक्याि म द्यावर कीं (१) एक दोन बखरीहशवाय साहवत्रीबाईिी माहहती इतरत्र छापलेली नाहीं व (२) कनाटकातं कायस्थ प्रभम ककध त्या 
काळापमवी रे्ल्यािें या खंद्या संशोधकमहाराजासं हवदींत नाहीं; आहि म्हिमन त्याचं्या मतें हा इहतहास खोटा. या आज्ञापत्रातं ख द्द श्रीशकंरािायग िा.ं 
का. प्रभमिंा इहतहास थोडक्यातं देनन असें स्पष्ट नममद करीत आहेत कीं “त्यातंील काहंीं के्षत्री कनाटक प्रातंीं रे्ले” या शऱे्यािा रा. पटवधगनाचं्या 
संशोधन दृष्टीवर काहंी उजेड पडेल असा भरवसा आहे. रा.पटवधगनाचं्या डोळ्याप ढें पडलेला अंधार ेालहविय्िें हें स्थळ नव्हे. 

 
पटवधगनानंी हा वाद उपस्स्थत करतािं म ंबईिे कोिी शहािे वाळींबे यानंीं तर ज्ञानप्रकाशंात ‘साहवत्रीबाई ही हित्तपावन वीरारं्ना’ म्हिमन 

किा फ ं कला आहि सातारा हजल्ह्ात भोसे र्ावंी हभकंभट अस्ग्नहोत्रयाचं्या ेरीं यासंबंधानें कार्दपत्र आहेत असें प्रहसद्ध केलें . म्हिमन आम्ही प्रत्यक्ष 
तपास करता ंरा.वाळीब्यानंीं ही न सती लोिकढी र्प्प मारली असें उेडकीस आलें . तेथें कोिीहह त्या नावंािा अस्ग्नहोत्री नव्हता व नाहीं. अशा 
प्रकारिा हलकटपिा करून इहतहासािीं साधनें तयार होत नसतात हे रा.वाळींब्यासारख्या उपद्व्याप्यानंीं खमप लक्षातं ठेंवावें.] प्रातंी रे्ले 
त्यािंी व या प्रातंातील के्षहत्रय राजे आहेत त्यािें व यािें कमग गं्रथािे आधाराप्रमािे आहे. काहंी के्षत्री 
कोंकिप्रातंीं आले ते िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  के्षत्रीय म्हिमन त म्ही हाली वदेोक्त हत्रकमािे अहधकारी लेखन 
हवदे्यनें हनरवहा कहरता हे हवहदति आहे. व द सरे कोकिप्रातंी सम द्रतीरी परभ  म्हिोन म्हितात त्यास 
हतकडे असी िाल आहे की जो कोिी इंग्रजी हलहहतो त्यास कोितेही जातीिा असो त्यास परभ  म्हितात, 
परंत  िादं्रयसेनीय कायस्त प्रभ  ंदालभ्य र्ोत्री के्षत्री म्हितात, या भाव े ते परभ  होत नाहीं. त मिा क्षत्रधमग 
स टला म्हिोन वदेोक्त हत्रकमाच्या अहधकारािा लोप जाहला नाही याप्रमािे मठातं हसद्धातं ठरला याप्रमािे 
प्रातंातं वदेशास्रसंपन्न धमाहधकारी व जोहतषी व उपाध्ये व समस्त ब्राह्मि यासं आलाहहदा पत्र हदले आहे 
त मिे के्षत्रीय धमािे अहहनकािे प स्तक आच्यायाने केले ते पाठहवले आहे त्याधमानें िालाव ेहे सवांस मान्य 
करिे. शके १७५२ हवकृहत संवच्छरे आषाढ व ॥ १०. 
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[२] ॥ श्री ॥ 
 

श्री नारायिस्मरिाणन 
 

णश्क ा 
 
श्रीमत्परमहंस पहरव्राजकािायग *** श्रृरें्री श्री हवद्याशकंर देवहदव्य श्री करकमल संजात 

पादपद्माराधक श्रीशकंरािायास्न्वत श्री बाळकृष्ट्ि भाऱथी स्वाहमहभप 
 
श्री मद मारमि िरिसेवाध हरि दानधमग परोपकार समाराधनाहदकंत हवख्यात प्रहसद्ध हहर र् रु 

भस्क्त सेवा तत्पर सकल नीतशास्र प्रहवि र्ौब्राह्मि प्रहतपालक लक्ष्मीहनवासहवलाससंपन्न हनत्य 
अन्नदानकीर्मतप्रहसद्ध अस्मदत्यंत पे्रमहप्रय श्री र् रु भस्क्तपरायि राजमान्य राजश्री समस्त िादं्रसेनीय 
कायस्थ प्रभम हवषईकृत संप्रीहत हवनयाथग आशीवादपमवग कृत आधीक वैशाख वद्य ७ सप्तमी तद्नंतर समस्त 
जोशी व उपाध्ये यािंा व त मिे ज्ञातीिा वदेोक्त कमावरून तंटा पहडला ह्मिोन त म्ही आपले क ळ उपाध्ये 
टकले यासं आिोन आपलेकडील कमे िालउन जोशी उपाध्ये याजंकडील वृत्ती बदं जाहाली मेहनत 
माहाडकर जोशी उपाध्ये यािी आपल्या मजक र माहाड म कामी समजाहवला येहवशी िौकशीपाहाता ं
िादं्रसेनीय कायस्त प्रभ  यािंी वहहवाट पमवापार िालत आली त्या प्रमािे िालत आहेत दरम्यान पेशवे 
श्रीमंतािे कारकीदीत येक दोन वळेां ब्राह्मिानी व्यथग तंटा केला त्यािा नीिगय तें काळींि सरकारात न शीष्ट 
समतें होनन हनवाह जाल्यािे दाखले व श्री वारािशी क्षत्रीिें पत्र इत्याहद अन्वये वहहवाट असोन हाल्ली 
ब्राह्मि आपल्यात तट करुन त्या ज्ञातीवर दोषादोष पाहातात यािा हविार पाहाता ंत्या ज्ञातीकडे वदेोक्त 
कमे व्हावी येहवशी आपि अन क ळ अशा साधनािें नीळकंठ शास्री थथे यािें स्वस्त र प हियाह न राजश्री 
हवठलराव देवाजी यासं बडोद्यास पत्र रे्ले हें दाखउन दाख (डाकं?) उत्तर येहवशी वाद सारं्िार नाहीं व 
अजे्ञप्रमािे प्रायहश्चत ेेउ दस्त र ख द म्हिोन करवीरकर स्वामीकडे कतबा वज्रटंकशास्री यािी हदल्हा 
त्याजवर थथे शास्री यास आज्ञा कें ली कीं त म्ही या प्रमािे कतबा देउन हनवाह करून ेेिे यावरून वैशाख 
श द्ध ७ शके १७४८ यािीहह कतबा हदल्हा त्यातंील मजकम र आमिा लेख हनेाल्यास स्वस्त र आमिा असी 
स्वामीिी व राजश्री कितामिराव आपा यािंी खातरी जाहाल्यास स्वामी आज्ञा कहरतील त्यास मान्य म्हिोन 
त्याजवरुन उभयतािें नीिगयास थथे यािें हातिे असल पत्र पाहहजे तें राजश्री हवठलराव देवाजी याजंपाशी 
बडोद्यास आहे ते येण्यास हदवस र्त लार्ली काहंी हदवसानंी थथे शास्री यािे हातिे असल पत्र रुज वातीस 
प्रहवष्ट जाहालें  तें राजश्री कितामिराव हमरजकर व आनंदराव टोके फळकर वकील हनसबत हिमिाजी 
आपा व खंडो शीताराम वकील हनसबत आंर्रे प्रभतृी थथे व नात  यािें तफेने हतराईत आले ह्ािें हविारें पत्र 
पाहहलें  तो हिरंजीव म्हिोन हपताप त्रवत त्यातं मजकम र हिरंजीव राजश्री आमृतराव बाबा राजश्री जीवनराव 
हदवािजी याशी हवहदत केला ब्राह्मिाकडील पत्र आलें  होतें तें हदवािजीस दाखहवलें  त्याहवशी गं्रथ शोध 
करीत आहो त्या प्राहंत याहवशी गं्रथ शोध करीत आहो त्याप्राहंत याहवशी शोध आपला असेलि शोध करून 
इकडे रवानर्ी करावी त्या गं्रथावरून हविार करुन ठेहवला असता ंउपयोर् फार होयील येहवशी लेहमन काय 
कळवावें म्हिोन हनळकंठ शास्री यािंें हातिे हनखालस पत्र खरें असे ठरोन ते हतराहयत रे्ले हनळकंठ शास्री 
तो हिरंजीव ह्मिोन पत्र लेहोन अर्त्यवादे हलहहतात व पिवेलकर ब्राह्मिािें पत्र दाखहवतात व गं्रथ 
पाठवाव ेम्हिोन हलहहतात तेव्हा ंथथे शास्री अनक ळ होतात जर करीता ंहे िादं्रसेनीय नाहींत तरी हे ज्ञाते 
त्यास अनक ळ कसे होतील त्याजवरून वदेशास्र संपन्न राजश्री राेवािायग प्रभतृींनें हत्रहवध कायस्तािा 
शास्राथग त्यासि हनवड न हदल्हा त्या अथी िादं्रसेनीय ज्ञाती हीि असें हनश्चयात आलें  तत्राहप या ज्ञातीिी 
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परंपरा आिार पाहाता ंजातकमादारभ्य म ंजीबधंनसह संस्कार िालति आहेत तेव्हा ंिादं्रसेनीय हेि ज्ञाती 
म्हिहवतात ते खरें परंत  पमवी एकदोन वळेा ंब्रांम्हिानी तंटे काय समजोन केले ते काळीं काय ठरलें  यािा 
नीिगय पाहाता ंजा काळीं ब्राम्हिानंी तंटा हनमाि केला त्या काळीं शास्रसमतें हनवाह करून हे ज्ञाती आपले 
आिरिानी िालत आहेत त्यात पेिकरं यािी आठ नउ वष ेग्रामण्य पेशवाई अमलात केलें  त्यािा हनवाह 
कसा जाहाला त्यािा दाखला पाहाता ं प िे म कामी हशष्ट समत्तें पािच्यार सभा होनन प वापार िालत 
आल्याप्रमािे िालवावें असें ठरून बाळाजी ज्यनाद्दगन फडिीस यािी देवावयािी यादी त्याप्रमािे द सरे शके 
१७१९ सािे साली राजश्री बाजीराव र  ेनाथ प्रधान यािे देण्यािी याहद होनन त्या प्रमािे हशक्यानशी सनदा 
प्रातंोप्राहंत मामलेदार व ज्योहतषी व धमाहधकारी याकश रे्ल्या कक समस्त दालभ्य कायस्थ प्रभ  याजंकडील 
कमे पेिकर यािी खटला करून सरकारिी पत्रें पाठउन बदं केली त्याज वरून प्रभ  व ब्राह्मि हे सरकारातं 
हफयाद आले त्याजवरून उभयंतािें लेहमन ेेनन हशष्टसमतें मनास आहिता ं पमर्मव िालत आलें  याप्रमािें 
िालवावें त्यापेक्षा पमवगव् ठरलें  तेव्हा ंवादासहह ज्ञाहत खरी जाहाली याजकडील कमे बदं केलीं ती वदेोक्त 
िालत होतीं म्हिोन बदं केलीं प ढें िौकशी अंती पमवापार वहहवादी अन्वयें सनदा याहंश होतात तेव्हा ंदालभ्य 
कायस्त म्हिजे िादं्रसेनीय प्रभ िी अपरंपयाय रकारहभन्नत्व ेपरभ मात्र लोकोपवाद असें त्याहह सनदेवरून 
हसद्ध होतें यास प्रमाि पाहाता ंकीं वारािशी के्षत्रीिें समतपत्र प्रम ख भट प्रभहृत त्रयाहंश पहंडत मंडळी यािे 
ज्यािे त्यािे सहींिें स्वदस्त र पत्र असल धमाहधकारी व आठेरे यािे नावें त्यातं हलहहलें  की त ह्मीं पत्र 
पाठहवलें  तें पावलें  वदेशास्रसंपन्न बाळशास्री बाबाप्रभहृत पडंीत मंडळींिी पत्रें आलीं तीं पावलीं तेथें हलहहलें  
कीं पािं िार वळेा ंश्रीमंतािे आजे्ञवरून हमळोन र्ार्ाभट्टीकृत्मार्ावलंबें प्रभ  याजंकडे कमे िालवावी असें 
ठरलें  प्रातंात सनदाहह रे्ल्या त्याजवरून वदेममती आबाशास्री टकले याहंश आम्ही हविाहरलें  कीं या ज्ञातीिे 
क ळ उपाध्ये त म्हीं यािा हवषय कसा आहे प ण्यात ठराव कोित्या गं्रथावरून केला त्यािी उत्तर केलें  कीं 
र्ार्ाभट्टकृत कायस्तप्रदीप र्ोंदभटकृत र्ोकवदभट्टीस्कंद प रािातं्तर रेि कामाहात्म कमळाकरभट्टकृत 
शमद्रकमळाकर ज्ञाहतहववके इत्याहद हनबधं्ध गं्रथ पाहाव े म्हिजे आपले ध्यानस येईल त्याजवरून आम्हीं हे 
सवग गं्रथ पाहहले तों हे के्षत्रीय अन्वय िादं्रशनेीय कायस्त प्रभ  दालभ्य ऋहषनें पालन करून उपनयनाहद 
संस्कार केले भार्गवरामािे आग्रहास्तव शस्रधारिरूप शस्रहवद्या टाकम न कायस्त धमगलेखनवृत्ती यासं हदल्ही 
दालभ्य र्ोत्र असा हनिगय पमवोक्त गं्रथ पाहाता ंहोतो म्हिोन याप्रमािे श्रीके्षत्रीिे पडंीत मंडळींिें असल पत्र 
ज्यािे त्यािे सहींिें प्रत्यक्ष पाहहलें  तेव्हां या ज्ञातीिी पमवापार वहहवाट समकम षोडश संस्कार िालत आले 
त्यावरून हे िादं्रसेनीय कायस्त प्रभ  खरे व त्याप्रमािे प ढें पेिकरािे ग्रामण्य अंती हनिगय होनन दालभ्य 
कायस्त ह्मिोन प्रत्यक्ष सनदा व येथें जा गं्रथावरून नीिगय केले ते गं्रथ प्रत्येयास श्री काशीके्षत्रस्थ यािी 
पाह ि िान्द्रसेनीय कायस्त प्रभ  ह्मिोन हलहहतात व प्रािीन दाखले पाहाता राजपत्री व बाळाजी बाजीराव 
प्रधान यािें पत्रातं प्रभ  असेंि आहे तेव्हा ं हे िादं्रसेनीय प्रभ  कमगत्रयाहधकारी असें हसध्धि आहे त्याप्रमािे 
अनक ल ते हवशी नीलकंठ शास्री पत्र लेहमन स्वदस्द र देतात त्याप्रमािे राेवािायग प्रभतृीनेहह शास्राथग पाह न 
हनवडमन हदल्हा त्यािी प रविी त्यातं ज्ञातींिें पारंपयग आिरिावरून व सनदापत्रें व के्षत्रीिी समतें त्यातं जे 
गं्रथ हलहहले त्यावरून पाहाता ंहे ज्ञाती के्षत्री िान्द्रसेनीय कायस्त प्रभ  कमगत्रयाहधकारी खरे व वज्रटंक शास्री 
वादास खरे जाहाले व हनळकंठ शास्रीिाहह पमवीिा लेख खरा प ढें उरे्ि हवपयास ब ध्धीनें ब्राह्मिास प्रायहश्चतें 
हदल्ही तें खोटें असें ठरले असे म्हिोन श्रीमत्परमहंस श्रीहवद्यानृकसहभारथी संस्थान मठ करवीर याहंी 
प ण्यासंहन्नध पवगतीिे म कामी साराशं करून राज्यश्री हवठलराव देवादी यासं हदल्हा तो हाल्ली आह्मासं 
दाखहवला त्या अन्वयें आम्हीं गं्रथ शोध न पाहहलें  तों हे के्षत्री िादं्रसेनीय कायस्त प्रभ  कमगत्रयाहधकारी खरे 
यािा शास्राथग पारंपयग वहहवाट पाहाता ं वदेोक्त कमे याजंकडे िालत आल्याप्रमािे करावी उर्ाि आग्रह 
ब द्धीनें ब्राम्हि कोण्ही तंटा खोटा कहरतात तो करंू नये सवा ब्राम्हिानी वदेोक्त कमे याजंकडे िालवावी 
म्हिोन हें पत्र त म्हास हदल्हे असे. शके १७५३ खरनाम संवछरे सेवा ध रीि हवषई हवशषे कीं लेखन इत्यलं. 
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 [३] णश्क ा 
 
श्री मत्परमहंस पहरव्राजकािायग *** श्री हवद्या शकंर देवहदव्य श्रीपादपद्माराधक श्रृंरे्री 

श्रीनृकसव्हभारती स्वाहभहभप ॥ श्री श्री *** 
 
सापं्रत श्रीमटाहमन श्रीम खसाद केले जातोजे. हवशषे पमवी िनंपटि यथमन लाटसाहेबबाधमर यािे श्री 

श्रृंरे्री मठास पत्र पाठहवले आहे. कोंकिस्थ ब्राम्हिा व िादं्रसेनी कायस्थ प्रभ  या उभयथािा जातीहवषई 
तंठा पार हदवस आहे. ब्राह्मि पाराध खी (?) होउन अम्हिे ेरा् दाह वऋे (वष?े) पयंत सहस्रा ष्ट्य परम 
प्रयासे कहरतात म्हिहमन राजेश्री कितामहिराव पटवधगन यािी धवलत्नद्दार क ं फिी सरकार् परस्परा अजग 
केले की सदरी दोन जातीिा तंटा क ं फिी सरकाराकडमन पैसल करून यायावी. या हवशई क ं फिी सरकारा… 
होत नाहीं कायदेस हवरुत्ध मिहमन श्रीमत्छंकरािायगस्वामी मठास ज्यातीिा तंटा पैसल करून उते्र पाठवावे 
मिहमन क ं फिी सरकाराथमन हलहहले आले नंतर सवग वदेशस्र प राि ब्राम्हि महान राजे यािे संम्मत ेेनन 
सवग ब्राम्हिास आज्ञा श्री मठाहमन केले तो जे आसेत हहमािलपहरयंत सपमिग ब्राम्हिानी वदेोक्त कमग िांद्रसेनी 
कायस्थ प्रभ  : यािें ेरी तीन कमग िलवाव ेत्यास राजे स भे राज हनके्षत्रपट प्रात परर्िे कसबे मौजे हविान 
महान् ब्राम्हि राजाहधका मामलेधार जमीधार व ईतर अश ेव जातीवाले यािे श्रीम खाआजे्ञप्रमािे भमयो भमयो 
हकतहभप संन्माहनयप कल धमग संस्थापनाया ं साहभमानीष  हवशषे कक लेकनं ईतोप्याहधक श्रेयप इहत 
नारािस्मृहतप श्रीशालीनृपपराक्मी सेके १७६१ िैत्र श क्ल प्रतीपदा श्री. 

−−−−−− 
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ग्रामणय अकरावें. 
 

ब्रह्मनाळकर बुवांचें ग्रामणय. शके १८२५, सन १९०४. 
 
पेशवयांच्या नोकरशाही बंडाच्या मृत्युबरोबर ग्रामणय–प्रकरिही ओंकारेश्वरावर रे्गलें  असेल आणि 

इंगे्रजांच्या एकछिी राजयांत महाराष्ट्रांतील ब्राह्मि म्हिणविारा सवव पूवीच्या राष्ट्रणवनाशक संकुणचत 
कल्पना पार णवसरन रे्गला असेल, अशा कल्पनेचा उदय णवसावया शतकाच्या उदयाबरोबर होतो न होतो 
तोंच कायस्थ प्रभूंच्या णहतशिूंनीं आपल्या पेशवाई राजवर्टीचा धडा पुन्हा घोंर्टाळणयास सुरवात केली. 
कहर्ग तर रे्गलाच पि र्गोित्याचा वास कांहीं जात नाहीं. आतांपयंतच्या ग्रामणयांत कोिीतरी अलबत्या 
र्गलबत्या पुढारी असे. परंतु णनःकायस्थ पृणथवी करणयाच्या णचत्पावनांचा जो परशुरामी बािा तो ते अझून 
णवसरले नाहींत आणि म्हिूनच यावेळेस ग्रामणयाच्या चळवळयांनीं स्वतःच्या तोंडांवर अज्ञातपिाचा बुरखा 
घेऊन खुद्द शंकराचायाच्या हस्ते हा णनःकायस्थ–णवणध उरकणवणयाचा उपद्ववयाप केला ! 

 
संकेश्वर मठाणधणष्टत श्रीशंकराचायव (पूवाश्रमीचे ब्रह्मनाळकर हरदास) हे सन १९०४ सालीं 

संचाराथव णनघाले असतां त्यांचा मुकाम महाड येथें झाला. त्यावेळीं महाडकर चां. का. प्रभु मंडळींनें श्रीची 
पाद्यपूजा करावयाचें ठरवून, रा. द्वारकानाथ र्गिेश देशमूख वकील यांचें माफव त श्रीस णवनंती केली असतां 
पुरािोक्त पूजा करीत असल्यास पूजा ग्रहि करं असा श्रीकडून जबाब णमळाला. महाड येथें 
ज्ञाणतबांधवांची जी सभा झाली णतचे अर्ध्यक्षांनीं समस्त ज्ञातीबांधवांस णवनंणतपि काढलें  होतें तेंच येथें देतों 
:- 

 
श्री. 

 
राजश्रीयाहवरहजत राजमान्य राजश्री समस्त िा.ं का. प्रभ मंडळी वास्तव्य यािंें सेवसेीं :—— 
 
माहाड येथील िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  मंडळीिा कृतानेक हसरसाष्टारं् नमस्कार हवनंती हवशषे. 

श्रीम् शकंरािायग स्वामी मठ संकेश्वर यािंी स्वारी माहाड येथे आली असता ंहमती माे व ॥ १४ सोमवार 
शके १८२५ ता. १५ फेब्र वारी १९०४ इसवी रोजी श्रीस रा. रा. िारकानाथ र्िेश देशम ख वकील याहंी पाद्य 
प जेहरता ं हनमंत्रि केलें . तें श्रीनीं मान्य करून प जेिी तयारी होनन मंडळी जमा झाली असता ं स्वामींनीं 
प रािोक्त प जा कराल तर प जेस येन असा प वापार वहहवाटीहवरुद्ध आहि पमवीच्या स्वामीच्या आज्ञापत्रास 
अमान्य असा जबाब हदला. त्यावरून त्या प जेिा हविार रहहत करून सदर तारखेस येथील ज्ञाहतबाधंवािंी 
सभा भरवमन त्यातं ठराव जाहला कीं :—— 

 
“सभेप ढें जाहलेल्या जबान्या व एकंदर ेडलेली हकीकत पाहता ंअसें स्पष्ट होत आहे कीं प्रत्येक 

ज्ञातीस कायकाय अहधकार आहेत यािी माहहती स्वामीस असली पाहहजे. आपल्या ज्ञातीस पमिग अहधकार 
कायकाय आहेत त्याबद्दल फार वषापासमन ज ने गं्रथाचं्या आधारें शास्रीपहंडत वरै्रे याचं्या अहभप्रायानें 
स्वामींकडमन हनिगय होनन त्याप्रमािें फार वष ेवदेोक्तकमे करण्यािी आपले ज्ञातींत वहहवाट िालत असोन 
प रा तपास न कहरता ंअर्दीं अन्यायानें स्वामीनीं प रािोक्त प जा कराल तर येनं असें साहंर्तले हे स्वामीिे 
करिें ज्याजंकडमन योग्य न्याय व्हावयािा त्याजंकडमन अदमरदशीपिािे व अन्यायािे व ज लमािे जाहले 
आहे” 
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असा ठराव करण्यातं आला आहे. यासाठीं आपल्यास हवनंती करण्यातं येते कीं आज हकत्येक 
शतकें  आपल्या ज्ञातीकडे वदेोक्त कमे होत असता ं काहंीं उपद्व्यापी मंडळीच्या आग्रहावरून स्वामीनीं 
ज्याअथी आपल्या अहधकारास न शोभण्यासारखा जबाब हदला आहे त्याअथी या कामािा हनिगय श्रीकडमन 
पमवापार पद्धतीस अन सरून असा हमळेपयंत येथील मंडळींनी त्यासं धमगर् रू या दृष्टीनें जे मान द्यावयािे ते 
देण्यािे रहहत केले आहेत. तरी सदहमग ठराव पाहमन श्रीिी स्वारी आपले हतकडे रे्ल्यास ज्ञातीच्या 
अपमानािी वरील र्ोष्ट लक्षातं ेेनन श्रीशीं आपले वतगन राहील अशी उमेद आहे. 

 
पमवीच्या आज्ञापत्राहवरुद्ध हालीं स्वामीकडमन का ं सारं्िेंत आलें  याबद्दल स्वामीकडे ख लासा 

हविारावा असें आमिें मत आहे. याबद्दल आपला अहभप्राय हलहमन यावा. कळाव ेहे हवनंती. 
 

णसताराम वासुदेव कारखानीस, सभेचे पे्रणसडेंर्ट. 
 
याप्रमािें हवनंतीपत्रें हठकठकािीं रवाना झालीं असता ं इकडे वतगमान पत्रातंमन याप्रकरिासंबधंानें 

ििा स रंू झाली. त्यातंमन एकदोन उतारे येथें ेेतों :—— 
 
(१)हल्लीं संकेश्वर पीठाहधहष्ठत श्रीशकंरािायग–पमवाश्रमीिे ब्रम्हनाळंकर हहरदास–संिारासाठीं 

कोंकिप्रातंीं रे्ले आहेत. श्रीनें हशखासमत्रािा त्यार् केला. परंत  त्याबरोबर पमवाश्रमींच्या मायापाशािंा त्यार् 
केलेला हदसत नाहीं. स्वारीबरोबर त्यािें र्ोत कधीं ेोड्ावर तर कधीं हत्तीवर हमरवत जात असते. 
त्याचं्या कथेकरी वृत्तीिाही त्यासं अद्याहप हवसर पडला नाहीं. कारि आपल्या भाषिातं शृरं्ाराहद रसानंीं व 
कोहटक्मानंीं शोभा आिण्यातं ते कमीपिा मानीत नाहींत आहि मठाच्या परंपरेहवरूद्ध उपदेश करण्यासही 
कमी करीत नाहीं. स्वामींना दोष देण्यास एवढी एकि जार्ा असती तर त्याबद्दल लेख हलहहण्यािे कारि 
नव्हतें. परंत  स्वामीनीं आपल्या वतगनातं नवीन स्स्थतीस अन लक्षमन थोडा साळढाळपिा धरावयािा तो न 
धहरता ंज न्याकाळीं मान्य ठरलेल्या वहहवाटीसही हरताळ लावण्यािा क्म ठेहवला आहे हें पाहमन फार वाईट 
वाटतें. महाड येथें रा. िारकानाथ र्िेश देशम ख वकील (हे कायस्थ प्रभ  ज्ञातीिे आहेत) यानंीं स्वामीस 
पाद्यपमजेस पािारि केलें  होतें. पाद्यपमजेिी सवग तयारी झाल्यानंतर हकत्येक द राग्रही लोकाचं्या सल्ल्यानें 
स्वामीनीं हट्ट धहरला कीं प रािोक्त मंत्राने पमजा कराल तर येनं. रा. देशम ख यानंीं नानाप्रकारें समजमन 
साहंर्तलें  कीं कायस्थासं वदेोक्तािा अहधकार आहे त्याबद्दल हवा हततका प रावा देतों व वहहवाट 
दाखहवतों. पि स्वामीनीं त्याकडे लक्ष हदलें  नाहीं. उलट हशवाजी महाराज क्षहत्रय नसता ंर्ार्ाभट्टास लािं 
देनन त्याकडमन क्षहत्रय म्हिवमन ेेतलें  याम ळें  त्याच्या वंशािा अधपपात झाला असे अपहवत्र उद्र्ार काढमन 
स्वामीनीं आपल्या श्रोत्यासं द खहवलें . त्याहशवाय कायस्थ प्रभमिें आपि र् रू म्हिमन म्हिवीत असत. त्याचं्या 
ज्ञातीबद्दल अर्दीं अक्षम्य अज्ञान दाखहवलें . अशा रीतीनें स्वामी आपल्या संिारातं जेथें जातील तेथें तेथें 
कलीिा संिार करीत िालले आहेत. 

 
सुधारक, सोमवार णम ॥ फाल्रु्गन शु ॥ ६ शके १८२५ 

 
(२)करवीर संकेश्वर मठाधीश श्रीशकंरािायग सारख्यांनीं आपला मठ सोडमन देशसंिार करंू लार्िें 

यातं जरी काहंीं हवशषे नाहींतरी हा संिार होत असता ंश्रींनी व्याख्यानें देिें ही र्ोष्ट हवशषे आहे. याबद्दल 
श्रीिें अहभनंदन करिें अवश्य आहे. परंत  एकाथी श्री हीं व्याख्यानें देण्यािा नाद सोडमन देतील तर बरे 
कारि न कतेंि त्यानंीं महाडास जें व्याख्यान हदलें  तें वािमन पाहता ंत्यावरून त्यािंा द राग्रही स्वभाव इतर 
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धमग व मतें याहंवषयीं अन दार वृत्ती, इहतहासज्ञानािा अभाव, प्रस्त त धमगहवषयक िळवळी हवषयीं अक्षम्य 
अज्ञान इत्याद्यनेक र्ोष्टीं हदसमन येतात. द सरें असें कीं श्रीिी स्वारी वैहदक पौराहिकाचं्या लक्षातं मन ेालमन 
आपल्या अन यायासं द खवीत असल्यािें प्रहसद्ध झालें  आहे. श्रीशकंरािायािी र्ादी आपि िालहविारे असें 
सारं्िारानंींस द्धा ंएका उच्च विाच्या र्ृहस्थाच्या येथें जावयाच्या वळेीं वैहदक पौराहिकािंें ेोडें प ढें आिावें 
ही हकती शोिनीय र्ोष्ट आहे ! 

 
सुबोधपणिका, ता.२८।२।१९०४ 

 
(३)स्वामीमहाराज हे आपल्या लवाजम्याहनशीं व पमवाश्रमींिीं म लेंबाळें, जामाताहद करून सवग 

र्ोतावळा बरोबर ेेनन हफरतात हें काहंीं अंशीं रै्र आहे हें स्वामींच्या लक्षातं आलें  पाहहजे. तसेंि न सत्या 
प ड्ा हमळहवण्याकहरता ं ककवा दहक्षिा हमळहवण्याकहरता ं देशोदेशीं कहडावयािें नाहीं तर जातीजातींतील 
तंटे हमटहवण्याकहरता ंतसेंि खऱ्या धमगतत्वािी माहहती देण्याकहरता ंव हल्लींच्या काळीं आयगधमािें पालन 
कशा रीतींनें कहरता ंयेईल हें लोकासं हशकहवण्याकहरता ंफेरी करावयािी हेंहह स्वामीनीं हवसरता ंकामा नये. 
आमच्या हवश्वसनीय बातमीदाराकडमन असे कळतें कीं स्वामीनीं आपल्या वतगनानें एका जातीला हवनाकारि 
दाखहवले आहे. कायस्थ प्रभ  यानंा वदेाहधकार आहे ककवा नाहीं यािा हनकाल पेशवाईत ठरून रे्ला आहे. 
कायस्थ प्रभ  जात क्षहत्रयापासमन झालेली आहे असा लहतहाहसक प रावा त्यानंीं जमहवलेला आहे. त्यािीं 
धमगकृत्यें वदेोक्त रीतीनें िाललेली आपि पाहतों. प्रभ ज्ञातीिीं धमगकृत्यें िालहविारे ब्राम्हिि आहेत हें 
सवगहवश्र त आहे. अशा स्स्थतीमध्ये स्वामीमहाराजानीं त्या जातीिा अपमान करावा व त्यानंा ‘प रािोक्त’ 
पमजेिा फक्त अहधकार आहे असा आग्रह धरून एका प्रभमिे येथील आयते वेळीं हनमंत्रि नाकारावें हें आमिे 
मतें फार रै्र आहे. आम्हासं वदेोक्तािा अहधकार आहे असें त्या जातीिे लोक हसद्ध करावयास तयार 
असता ं स्वामीनीं आपलाि आग्रह िालवावा हें स्वामींच्या समब द्धीला रै्र हदसतें. स्वामीनीं आपि 
सवगजातीिे र् रू आहोंत हें हवसरता ंकामा नये………………………… ‘र्ार्ाभट्टानें िोवीस लाख रुपये लािं खानन 
छत्रपती हशवाजीमहाराजानंा श द्ध मराठे असतानंा क्षहत्रय बनहवलें  व म्हिमनि हशवाजीच्या वशंािा नायनाट 
झाला’ अशा प्रकारिा अव्यापारेप  व्यापार स्वामीनीं करिें रै्र आहे. या योर्ानें ते आपल्यास हास्यास्पद 
करून ेेतील. 

 
सुबोधपणिका, ता. २७।३।१९०४. 

 
(४) “आचायास प्रश्न” 

 
रा.रा.स धारककते यासं :—— 
 
हव.हव :——न कतेि संकेश्वरिे श्रीशकंरािायग महाडास रे्ले होते त्यावळेीं त्यानंीं कायस्थ प्रभ  

ज्ञातींतील लोकानंा वदेोक्त (कमे) करण्यािा अहधकार नाहीं असे आपलें  मत हदलें , त्यावर माझे खालील 
प्रश्न आहेत. (१) जी र्ोत्रें ब्राम्हि व क्षहत्रय याना समान आहेत तीं कायस्थ प्रभमिंीही आहेत असें जर आहे, 
तर ते ब्राह्मि कीं क्षहत्रय? (२) वदेोक्तािा अहधकार ब्राह्मि क्षहत्रय व वैश्य या तीन विांना आहे. या हतन्ही 
विांपैकी कायस्थ प्रभ  नव्हेत हे श्रीशकंरािायग कोित्या आधारावर ठरवम ंशकतात? (३) कायस्थप्रभमचं्या ेरीं 
हल्लीं वदेोक्त िालहविारे ब्राह्मि आहेत त्याचं्या मतास काहंींि मान नाहीं काय? (४) श्रीशकंरािायांिी 
र्ादी ही ब्राह्मिातंल्या काहंीं हवहशष्ट मताच्या लोकाकंहरता ंजर असेल तर र्ादीिें जर्द्र रुत्व कसें राहतें? 
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आंग्र्यािी वाडी आपला, 
हर्रर्ावं, म ंबई. दामोदर रामचंद्र णचपळूिकर, 

 (कोंकिस्थ ब्राह्मि) 
 सुधारक, ता. ९ मे सन १९०४. 

 
याप्रमािें महाडास ग्रामण्यािें बीज पेरून श्रीजर्द्र् रंूिी स्वारी संिाराथग प ढें हनेाली असता ंज्या 

ज्या हठकािीं रे्ली त्या त्या हठकािीं त्यानंीं हें प्रकरि उपस्स्थत केलें . त्याम ळें  सवग िा ंका.प्रभ  समाज अर्दीं 
बेदील होनन रे्ला. हठकहठकािीं या प्रकरिािी िळवळ िालम  असता ंश्रींिी स्वारी हभवडंी येथें रे्ली. त्या 
वळेीं तेथील िा.ंका.प्रभम ज्ञातीिे प ढारी वकील रा.महादेव बाळकृष्ट्ि ताम्हिे यानंीं श्रींना पाद्यपमजेिें आमंत्रि 
केलें  आहि स्वामींनींही त्यािा स्वीकार केला. परंत  महाड येथें जो प्रकार झाला त्यािीि प नरावृहत्त याहह 
हठकािीं झालीं. ‘वदेोक्तािा त म्हासं अहधकार नाहीं तेव्हा ं प रािोक्त पमजा कराल तर येनं’ असा जबाब 
श्रीनीं हदला. तेव्हा पाद्यपमजेिा बेत रहहत करून महाडकरापं्रमािेंि हभवडंीकरानंीं श्रीस जर्द्र् रू 
समजावयािें नाहीं असें ठरहवलें . या वेळीं स्वामीनीं जातीिा अपमान करून पमवापार वहहवाट व आज्ञापत्रें 
याहवरूद्ध वतगन केल्याबद्दल स्वामीवर कायदेशीर तजवीज करावी असा हभवडंी येथील प्रभ  मंडळीिा हविार 
होता. परंत  एकानें ममखगपिानें र्ाय मारली म्हिमन द सऱ्यानें वासंरंू मारंू नये आहि जर्द्र् रूच्या र्ादीवर 
असलेल्या व्यक्तीने कोटािी पायरी िढण्यािा प्रसंर् कायस्थ प्रभमनंीं आिला हा हनष्ट्कारि अपवाद 
आपिावर येनं नये, म्हिमन उदार मनानें हा हविार यानंीं सोडमन हदला. इतक्या अवधींत श्रीिी स्वारी 
ठाण्यास आली. ठािें याथील प्रभ  मंडळीनें त्याचं्याबद्दल तीव्र उदासीनता दाखहवली व श्रींच्या स्वारीिी 
र्ावातं हमरविमक येत असता ं प्रभ मंडळीनीं आपापल्या ेरािंी दारें बदं ठेवमन त्यािा हनषेध व्यक्त केला. 
त्यानंतर स्वामींिी स्वारी म ंबईस येनन परत रे्ली व हें ग्रामण्य−प्रकरि तसेंि राहहलें . 

 
परंत  कायस्थ प्रभ समाज स्वस्थ मात्र बसला नाहीं. श्रीजर्द्र् रुस्वामी हवद्याशकंर भारती यािंी 

स्वारी म ंबईस सन १९१३ सालीं आली असता ंठािे येथील मंडळींनें प ढाकार ेेनन श्रींिी म लाखत ेेतली 
व त्यानंा हें सवग प्रकरि समजानन हदलें . त्यावरून स्वामींिी खात्री झाली कीं कायस्थप्रभमिें म्हििे रास्त 
आहे. त्यावरून त्यानंीं आज्ञापत्र हदलें . तें खालीं हदलें  आहे : 

 
 ॥ श्री ॥ 

 
यादी रावबहादमर प्रभाकरराव र् प्ते वास्तव्य ठािें याजंकडे सवाहधकारी हन ॥ श्रीजर्द्र् रू संस्थान 

पीठ करवीर (मठ करवीर, संकेश्वर, पैठि इ॰) याजंकडमन. स मारें १० वषांपमवी श्रीर् रूस्वामी हवद्या नरकसह 
भारती जर्दर् रू शकंरािायग यािी स्वारी माहाडास रे्ल्या वळेी िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  ज्ञातीवर्ाकडमन 
वदेोक्त पाद्यपमजा ेेण्यािे ठरले असता ं सदरहम वर्ाहवरूद्ध असलेल्या लोकानंीं अनेक अडििीं श्री प ढें  
आहिल्याम ळें  त्यावळेीं वेदोक्त पाद्यपमज्या जाहाली नाहीं याम ळें  िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  ज्ञातीवर्ािा जो 
आपमान जाहला व त्याम ळें  तो वर्ग उदासीन जाहला ही र्ोष्ट साप्रंतिे करवीर पीठाहधहष्ठत जर्् र् रू श्री 
हवद्याशकंर भारती स्वामी शकंरािायग महाराजानंा ंिारं्ली वाटली नाहीं. याम ळें  सदरहम हकीकती संबधंानें 
संस्थानाकडमनि ख लासा होिें इष्ट वाटल्याम ळें  श्री जर्द्र् रू स्वामी महाराजानंीं सकळ हशष्ट्यवृदंास जाहीर 
आज्ञापत्र बार अंक १७/१८३६ िें काढले आहे त्यािी अस्सल प्रत आपलेकडे दाखल्यास पाठहवली आहे. ती 



 

अनुक्रमणिका 

समस्त िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ  वर्ांतील मंडळींत प्रहसद्ध करण्यािी तजहवज मेहेरबानींनें करावी. आपि 
संस्थानिे पमिग साहभमानी अर्त्यवादी आहातं हवस्तारे ल्याहाव ेअसें नाहीं. २०।७।१३. 

 
(सही इंग्रजी) जी.एस्.हपशवीकर. 

 
सवाहधकारी हन ॥ जर्द्र् रू. 

 
—आज्ञापि— 

 
श्रीमत्करवीर धमगपीठाच्या िात वगण्यग हशष्ट्यवृन्दातंील िान्द्रसेनीय कायस्थ प्रभ  ज्ञाहतवर्ग 

क्षहत्रयविािा असमन या ज्ञाहतवर्ात वैहदक कमाहधकार पमवापार िालत आलेला आहे. मध्यंतरी शके १७४७ 
िे स मारास वस्त स्स्थतीिा हवपयास करून िान्द्रसेनीय कायस्थ प्रभमनंा ं वदेाहधकार नाहीं म्हिमन ग्रामण्य 
माजलें  होतें. तत्कालीन करवीर पीठाहधहष्ठत जर्द्र् रू श्री हवद्यानृकसह भारती (मठ करवीर, संकेश्वर, 
हखद्रापमर, पैठि इत्याहद.) यािंी स्वारी प ण्यास पवगतीच्या म कामीं झाल्यावळेीं त्या वळेच्या काहंीं राजकीय 
प ढाऱ्याचं्या द राग्रहाम ळें  श्री संस्थानास अपाय होन नये ह्मिमन िान्द्रसेनीय वर्ाहवरूद्ध आसलेल्या मंडळींिा 
शास्राथग मान्य करून तदन रोधानें श्रीसंस्थानातंमन आज्ञापत्र हदलें  रे्लें  होतें. प ढें िान्द्रसेनीय वर्ातील 
लोकाकंडमन त्या संबधंानें श्रीसंस्थानाकडे हवनंहत करण्यातं आल्यावरून त्याचं्या ज्ञाहतहवषयीं सवग प्रकारिा 
शास्राथग योग्य प्रकारें पाहमन िान्द्रसेनीयानंा वदेाहधकार नाहीं ह्मिमन हदलेलें  आज्ञापत्र रद्द करून ते वैहदक 
धमाहधकारी असल्यािा हनिगय श्रीहवद्यानृकसह भारती स्वाहमपादानंीं करून आज्ञापते्र पाठहवलीं त्यातंील 
म ख्यतप मजकम र असा आहे :— 

 
वदेशास्रसंपन्न राेवािायग यानंा श्री संस्थानाकडमन आज्ञापत्र रे्लें  त्यातं या ग्रामण्यासंबंधाने 

िान्द्रसेहनयानंा वदेाहधकार असल्याबद्दल राेवािायांनी शास्राथग हदला होता पि त्यािा हविार न होता 
तत्कालीन राजकीय प ढाऱ्याकंडमन श्रीसंस्थानास अपाय होईल या भीतीनें िान्द्रसेहनयाचं्या वैहदक कमास 
बाधक असें आज्ञापत्र कसें हदलें  रे्लें  यािी साद्यन्त हकीकत हलहमन पत्राच्या शवेटी आज्ञाहपलें  आहे कीं, 
“यद्गं्रथान रोधेन िान्द्रसेनीय कायस्थाना ं वैहदककमाहधकारी बाधकं पतं्र प्रहतपक्षी अस्मत्सकाशात 
र्ृहीतवान् तादृश्यगं्रथीयविनैरेव िान्द्रसेनीयाना ं वैहदककमाहधकार बोधनसंभवा् भवदीयप शास्राथगप सत्यप 
िान्द्रसेनीय हविहरिान्त  संस्थानोपद्रव भीत्यादत्तंशासनपतं्र विंनाथग पयालोिनेन हमथ्यैव” 

 
श्रीहवद्यानृकसह भारती शकंरािायग यािंें समस्त ब्राह्मिास पत्र शके १७५२ सालािें यातं “जीं पत्रें व 

साराशंाच्या यादी िान्द्रसेनीय प्रभमज्ञातीकडील वैहदक कमे उच्छेदाहवसी आम्हापासमन ेेनन जार्ोजार्ी 
पाठहवली ती दरोबस्त खोटी, सबब रद्द करून हल्ली हे पत्र हलहहलें  आहे. तरी िान्द्रसेनीय सायस्थ 
प्रभमज्ञातीस शास्रगं्रथान मते वदेकमाहधकार आहे हें हत्रवाच्य सत्ये श्रीदेवार्ृहीं बसमन हें पत्र हलहमन सवांस 
कळावयाकहरता ंपाठहवलें  आहे. तरी प्रभ ज्ञातीकडे वैहदककमे परंपरार्त िालवीत जािे” 

 
याप्रमािें वरील ग्रामण्यसंबंधानें श्रीहवद्यानृकसह भारती स्वामी जर्द्र् रू यानंी योग्यप्रकारें हनकाल 

केला होता. अथाति िादं्रसेनीयािें प्रहतपक्षी ब्राह्मिानंा तो शवेटिा हनिगय बरा वाटला नाहीं तरी इतर 
ब्राह्मिासं तो हनिगय मान्य होनन िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ ज्ञातींतील वैदीक परंपरा कायम राहहली ही 
समाधानािी र्ोष्ट आहे. 
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स मारें १० वषांपमवी इकडील श्री र् रुस्वाहमपादािंें संिारोदे्दशें महाडास जािें झाल्या वळेीं तेथील 
िान्द्रसेनीय कायस्थ प्रभ  मंडळीनीं मोठ्या पे्रमभावानें श्रीिी पाद्यपमजा करण्यािे ठरवमन श्रीस हवनंहत केली व 
श्रीर् रुपादानंाही हवनंतीस मान देनन वदेोक्त पाद्यपमजा ेेण्यािें ठरवमन श्रीस हवनंहत केली व 
श्रीर् रुपादानंाही हवनंतीस मान देनन वेदोक्त पाद्यपमजा ेेण्यािें मान्य केलें . पि िान्द्रसेनीयाचं्या हवरूद्ध 
पक्षातंील लोकानंीं श्रीप ढें अनेक प्रकारच्या अडििी हट्टानें आहिल्याम ळें  व त्यास श्रीबरोबर असलेल्या 
कायगकारी मंडळीिेंही अन कम ल मत पडल्याम ळें  श्रीर् रंुच्या मनातंमन िान्द्रसेनीयािंी वदेोक्त पाद्यपमजा 
ेेण्यािे असताहंी ती वदेोक्त पाद्यपमजा झाली नाहीं. त्याम ळें  िान्द्रसेनीय कायस्थ प्रभम वर्ािा संस्थानाकडमन 
अपमान झाला व तो वर्ग श्रीसंस्थानाहवषयीं उदास झाला ही र्ोष्ट िारं्ली झाली नाहीं. त्यावळेी 
श्रीर् रुमहाराजाबरोबर संस्थानातंील कार्दपत्रािा प रावा असता तर प्रहतपक्षीयाचं्या व संस्थानिे कायगकारी 
मंडळीच्या आग्रही सल्यािा काहंीं उपयोर् न होता ं प्रभ  मंडळीकडमन वदेोक्त पाद्यपमजा श्रीर् रुमहाराजानंी 
ेेतलीि असती यातं हतलप्राय शकंा नाहीं. 

 
अलीकडे इकडील संस्थानिे सवाहधकारी रा.रा.र् ंडो सखाराम हपशवीकर यानंी संस्थानच्या 

दप्तरातंील अवहशष्ट राहहलेली कार्दपत्र शोधमन काढमन ते व इतर प रावा संस्थानदेवतेप ढें माडंला. तो 
अवलोकन करून आहि शास्रीय गं्रथ पाहहल्यावरून इकडील पमिग खात्री झाली कीं, िान्द्रसेनीय कायस्थ 
प्रभ ज्ञातीस वदेाहधकार आहे इतकें ि नव्हे तर हवरुद्धपक्षीयानंी इतकी खटपट केली तरी त्याच्यातं वैहदक 
कमािी परंपरा आजवर अबाहधतपिें िालम  राहहली आहे. आता ंमहाड येथें िान्द्रसेनीय कायस्थ प्रभ ज्ञातीिा 
जो अपमान झाला व त्या ज्ञातींत श्रीसंस्थानाबद्दल जी उदासीनता उत्पन्न झाली ती दमर होण्याकहरता ंश्री 
संस्थानाकडमनि खऱ्या हकीर्तीिा ख लासा होिें इष्ट आहे असें संस्थानदेवतेस वाटल्यावरून या पीठाच्या 
िात वगण्यग हशष्ट्यवृदंास अशी आज्ञा करण्यातं येते कीं : 

 
“िान्द्रसेनीय कायस्थ प्रभ ज्ञाहतवर्ग या पीठाच्या िात वगण्यग हशष्ट्यवृदंातंीतील क्षहत्रय विािा असमन 

त्यासं वैहदक कमािा पमिग अहधकार आहे. त्याचं्यातं वैहदक कमगपरंपरा िालत आलेली आहे व ती तशीि 
अबाहधतपिें िालवीत जावी अशी संस्थानंदेवतेिी आज्ञा आहे” 

 
ब्रह्मक्षिणवशः शूद्राः सवेविाः परस्पर। । 
प्रीणतमंतो धमवरतानन्दन्तुसुखशाणलनः ॥ १ ॥ 

इहत हशवम्. 
 
हमहत आषाढ वद्य २ शके १८३५ प्रमाहदनाम संवत्सरे ता॰ २० माहे ज लई सन १९१३ इ॰ म क्काम 

शहर म ंबई. महानुशासनंवरीवर्षत. 
 
बारअंक १७/१८३५ 
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ग्रामणयांचा साद्यतं इणतहास. 
 

क्षणिय मराठे 
 
“जर महाराष्ट्र ब्राह्मि खोटा ब्राह्मित्वािा हट्ट धरून क्षहत्रयास लोळहवण्यास पहातील, तर जी 

आमिी महाराष्ट्रभममी आजपयंत कधींि तदहभमत द राग्रही जाहतभेदािें माहेर झाली नाहीं, ती तशी प ढें 
होण्यािा संभव नाहीं. तेव्हा ंक्षहत्रयि त्यास उलट लोळवमन टाकतील” 

 
कै॰ भार्गवतांचे ‘मऱ्हाठ्ांच्या संबंधानें चार उद्वर्गार’ पृ.१८४. 

 
मराठे क्षणिय आहेत कीं नाहींत, असल्यास त्यांना वेदोक्त कमे करणयाचा अणधकार कां नसावा, हा 

वाद अर्गदीं अवाचीन आहे. महाराष्ट्रांतील कहदू राजघराणयांचा इणतहास पाणहला तर त्यांत एकच र्गोष्ट 
अर्गदीं ठळकपिानें णदसून येते कीं क्षािधमाचें पणरपालन पूवापार तों आजपयंत जर कोिीं एकणनिेनें केलें  
असेल तर तें क्षणिय मराठ्ांनींच. महाराष्ट्रांतील प्राचीन जुनें मराठ्ांचें राजघरािें म्हर्टलें  म्हिजे 
जाधवांचें. जाधव म्हिजेच यादव. राजसत्ताधारी यादव हे श्रीकृष्ट्ि परमात्म्याच्या थोर कुळांतले. श्रीकृष्ट्ि 
हा सववसंमत क्षणिय होता. तेवहां अथांतच यादव व त्यांपासून उत्पन्न झालेले जाधव हेही क्षणियच होत. 
जाधवांच्या काळीं क्षणिय मराठे खास होतें. खुद्द ज्ञानेश्वरानीं देवणर्गरीच्या रामदेवरावाला “क्षणिय 
कुलावतंस” म्हर्टलें  आहे. जाधवांच्या राजकीय सत्तचेा अस्त झाल्यावर मुसलमानांची सत्ता महाराष्ट्रांत 
अप्रणतबंध चालंू झाली. मुसलमानाचं्या अववलीपासून तों श्रीणशवाजीमहाराजाचंी सत्ता दृढमूल होईपयंत 
दणक्षि कहदुस्थानांतील साऱ्या कहदूसमाजाला परधमीयांसी र्ट्क र देणयांत रंु्गतल्यामुळें  आपापल्या धार्षमक 
आचारांचें यथाशास्र पालन करिें केवहांही शक्य नवहतें. त्यामुळें  कहदुधमानुयायी लोकांना प्रसंर्ग पडेल 
त्याप्रमािें वारा वाहील तशी पाठ णफरवनू धमवजारृ्गतीपुरता आचार व णवचार णजवंत राखणयांपलीकडे 
अणधक कांहीं करतां येत नसे व तें त्यांनीं प्रािैःकंठैर्गवतेरणप केलें , हेंच अणधक स्तुत्य केलें . मुसलमानी 
अमदानींत क्षणिय कहदंूपैकी अग्रसरत्वानें पुढें आलेल्या जाती कायत्या दोन, एक चां.का.प्रभु व दुसरे 
मराठे. पैकीं चां.का.प्रभूंची संख्याच मुळीं अल्प असल्यामुळें  त्या काळच्या इणतहासांत त्यांचा उल्लेख वहावा 
णततका झालेला नाहीं; कदाणचत् थोडाफार झाला असल्यास तो तुरळक तुरळक नामणनदेशापलीकडे 
अणधक उपलब्ध तरी नाहीं. संख्येनें व ऐणतहाणसक महत्वानें मराठे अणधक, यामुळें  त्यांचा णनदेश इणतहासांत 
पुष्ट्कळ आढळून येतो. श्रीकृष्ट्िदेवाच्या अवतारानें पुणनत झालेल्या देवणर्गरीच्या जाधवाच्या कुळांत उत्पन्न 
झालेली जीजाबाई आणि श्रीरामावतारनें अलंकृत झालेल्या मेवाडच्या भोंसले घराणयातंील शहाजी या 
जर्गदं्वद्य माताणपत्याच्या उदरीं श्रीणशवाजीमहाराजांचा जन्म झाला. त्यांनीं अणवश्रांत पणरश्रम करन 
खरोखरच शून्यापासून ब्रह्म उत्पन्न करावें त्याप्रमािे स्वराजयस्थापना करन मराठ्ांचा क्षािधमव अणधक 
उजवल केला व स्वपराक्रमाचा चौखंडी धौशा र्गाजणवला. हा काळ उत्क्रांतीचा होता. कहदूधमव आणि 
कहदूसाम्राजय यांच्या उन्नतीचा होता. प्रतापसूयव श्रीणशवाजीमहाराज यांचा महाराष्ट्रीय णक्षणतजावर उदय 
होतांच क्षािवृत्तीचीं स्तवनें र्गात र्गात त्याचें स्वार्गत करायला जे दोन चंडोल आत्मस्फूतीनें पुढें  सरसावले 
ते मराठे (मावळे) आणि चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू समाज हे होत. एकदील झालेल्या या दोन समाजांच्या 
एकीनें णशवाजी महाराजांच्या कहदवी स्वराजयाच्या महत्वाकांके्षला न भूतो न भणवष्ट्यणत असें चैतन्य प्राप्त 
होऊन हां हां ह्मितां मयाच्या नर्गरीप्रमािें सह्ाद्रीच्या धुळीच्या किांतून स्वराजयाचा र्टोलेजंर्ग प्रासाद 
णनमाि झाला. हृदयांत सदैव खेळत असलेली स्वराजयस्थापनेची रु्गजर्गोष्ट श्रीणशवाजीमहाराजांनीं प्रथम 
दादजी नरस प्रभू देशपांडे या चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभूच्या कानांत सांणर्गतली आणि दादोजी कोंडदेवाच्या 
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णवद्यमानें रोहीडेश्वराच्या स्वयंभू कपडीसमक्ष णशवाजी व दादजी प्रभू यांच्या परस्पर आिाभाका झाल्या, ही 
र्गोष्ट लक्षांत ठेवणयासारखी आहे. कायस्थ प्रभूंच्या अनुवंणशक मुत्सदे्दणर्गरीचा धनुधारी मराठ्ांच्या 
तलवारीशीं संयोर्ग होतांच, यणक्षिीच्या कांडीप्रमािें साऱ्या महाराष्ट्राचा नूर बदलून रे्गला. 
एकसमयावच्छेदेंकरन स्वराजयांचा चौघडा सवव कहदंूच्या हृदयांत रािंणदवस झडंू लार्गला. डोईजड 
झालेलें  रु्गलामणर्गरीचें कवच धाडकन् कोंसळून पडल्यामुळें , त्याच्या दिक्याखालींच स्वाथी भावनांचा 
चुराडा उडून, सवव महाराष्ट्रीय कहदू समाजांत स्वाथवत्यार्गाची कल्पना णवदु्यत्वेर्गानें सिसिार्ट करं 
लार्गली. मुसल्मानी सत्तचे्या रु्गळचर्ट मानपानाची तोंडास णमठ्ठी बसल्यामुळें , कडूच कां होईना पि 
स्वयंणनिवय−तत्त्वाचा अ्क लकाढा चोखणयास राष्ट्राची णजभली वळवळ करं लार्गली; आणि सन १६४६ त 
तोरिर्गडावर णशवबाने स्वराजयाचें तोरि बाधूंन महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे णनशाि उंच 
फडकणवतांच, त्याच णजभल्यांनीं “श्रीणशवाजीमहाराजांचा णवजय असो” अशा र्गर्गनकर्टाहभेदी आरोळया 
ठोंकल्या. या आरोळयांचा प्रणतर्ध्वणन सह्ाद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत आपला स्फूर्षतदायक पडसाद उमर्टवूं 
लार्गतांच सवव दजाचे व सवव जातीचे कहदू लोक भराभर णशवाजीच्या णनशािाखालीं जमा झाले आणि त्यांनीं 
आपल्या संघणर्टत शक्तीनें णशवाजीच्या स्वराजयस्थापनेच्या कल्पनेला वयापक स्वरप आिलें . 

 
मराठी राजयाचा अंमल चोंहीकडे बसून कहदंूच्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा वचक केवळ कहदुस्थानांतच 

नवहे, तर रुमशामच्या यवनी कसहासनाच्या पायर्थ्याशीं जाऊन णभडतांच, णशवाजीमहाराज व त्यांचे मुत्सद्दी 
यांना यवनी अंमलाखाली मलीन झालेले कहदंूचे धार्षमक आचारणवचार पुनरुजीवन करणयाची इच्ओछा 
सहाजीकच झाली. णशवाय, महाराष्ट्रीय कहदंूचा ओढा णनसर्गवतःच धमवप्रवृत्तीकडे असल्यामुळें , राजकीय 
स्वातंत्र्याची इमारत णचरंजीव करणयाकणरतां धमवस्थापनेच्या उदे्दशाची कोनणशळा णतच्या पायांत प्रथम 
बसणविें हेंच आपलें  आद्यकतववय आहे, असें णशवाजीसारख्या चािाक्ष राष्ट्रपुरुषानें ताडलें , यांत त्यांची 
दूरदृष्टीच णवशेष णदसून येते. महाराष्ट्राच्या धमगपे्रमाच्या ममालाि याप्रमािें िेतना देतािं, हशवाजीमहाराज 
हे अवतारी प रुष आहेत, ही पहवत्र भावना िारी विांच्या आबालवृद्धातं जार्ृत झाली आहि हशवाजीनें 
तारुण्याच्या पमवगरंर्ातं हृदयावर कोरून ठेवलेल्या 

 
प्रणतपच्चदं्ररेखेव वर्षधष्ट्िुर्षवश्ववंणदता । 
शाहसूनोः णशवस्यैपा मुद्रा भद्राय राजते ॥ 

 
या उदे्दशम दे्रप्रमािें “कहद धमग प्रहतपालक” ही कीती प्रहतपचं्चद्ररेखेव वृकद्धर्त होनं लार्ली. शहाजी राजािंी 
म त्सदे्दहर्री व शौयग हीं हजतकी हशवाजीमहाराजातं प्रहतकबहबत झाली होती, हततकीि ककबह ना त्याच्या 
शतपट त्याचं्या मातोश्रीिी धार्ममक प्रवृत्तीहह त्याचं्यातं रसरसलेली होती; म्हिजे राजकीय के्षत्रातं महाराज 
जरी सवाई कसह होते तरी धार्ममक के्षत्रातं त्याचं्याइतके मनािे मवाळ तेि होते. धार्ममक प्रवृत्तीकडे जात्याि 
ूढा असल्याम ळें  आहि तो ूढा शभंर नंबरी कसािा असल्याम ळेंि समथग रामदासासारख्या हनस्पहृी 
वैरार्ी आहि सत्यहप्रय महाप रुषानें त्यानंा पट्टहशष्ट्यत्वािा अग्रमान हदला व त कारामासारख्या हसद्धानें त्यानंा 
“हनश्चयािा महामेरू” अशी संज्ञा हदली. अथा् “कहद धमगसंस्थापन” व “र्ोब्राह्मि प्रहतपालन” या 
उदे्दशाहवषयीं जनतेला लवमात्रहह संशय न येण्याइतकें  महाराजािें अंतबाह् वतगन श द्ध होतें. 

 
स्वराज्यािा पाया हशवाजीसारख्या महाप रुषाच्या हातमन ठाकठीक बसल्यावर कहदमधमािाही पाया 

प नपश्च ठाकठीक बसवमन धमग व राजकारि यािंी अभेद्य जोडी एकत्र करण्यािा हविार हनेाला आहि त्यािें 
पयगवसान हशवाजीमहाराजानंा शास्त्रोक्त राज्यहभषेक करावा या बेतातं झालें . हा राज्याहभषेकािा प्रश्न त्या 
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काळच्या पहरस्स्थतीिा हविार करता ंइतका महत्वािा व अत्यावश्यक होता कीं, त्याला हवरोध करण्यािी 
न सती कल्पना करिारें मस्तक महाराजानंीं जरी तत्काळ छाटमन टाकलें  असतें तरी त्यानंीं 
अफझ लखानाच्या वधाइतकें ि महत्वािें राष्ट्रीय कायग केले, असा इहतहासकारािंा शरेा खात्रीनें पडला 
असता. परंत  शवेटीं त्या महत्वाच्या कायांत “भटि पडला” राज्याहभषेक फक्त क्षहत्रयाला होतो, इतकरासं 
नाहीं, असें पडलें  शस्र; आहि हशवाजी पडला ‘मराठा’. मराठा म्हिजे कोि? लार्ली शास्त्रयािंी डोकीं 
एकमेकावंर फ टायला. झालें . ठरलें . मराठा ह्मिजे शमद्र. शमद्राला राज्याहभषेक व्हावयािा नाहीं. मराठा 
ह्मिजे श द्र? बरोबर. म ळीं, सध्याचं्या य र्ातं ब्राह्मि व शमद्र हे [“नंदातंं क्षहत्रयक लं हें हवें असल्यास मर्ध देशास लार्मं 
होईल. पि आमच्या महाराष्ट्र मंडळास कदाहप लार्म ंहोिार नाहीं. आमिे पमवगज काहंीं आम्हापेक्षा ंकमी ब्राह्मि होते असें नाहीं. एका प्रकारानें त्यािंें 
ब्राह्मण्य हनपसंशय आमच्यापेक्षा अहधक जाज्वल्य होतें. तरी ते सवग हीं क ळें  अस्सल क्षहत्रय समजत. र्ार्ाभट्टानें हशवाजीिी म ंज केली. ती असला 
हविार केल्याहशवाय नव्हे. असें असता ंद राग्रहानें त्यासं ‘क ळंबट’ ककवा ‘क ळंबी’ ककवा ‘शमद्र’ म्हििें, वरील ब्राह्मि मंडळीिे जर आम्ही अस्सल 
वंशज खरे तर, आम्हासं हबलकम ल शोभत नाहीं ” 

कै.प्रो.भार्गवत म.सं.चा.उद्वर्गार पृ.१९३.] दोनि विग कायते हशल्लक, बाकीिे कधींि रे्ले हवलायतेच्या 
सफरीला हन मेन. ही धडधडीत शास्रप्रहित मल्लीनाथी. जर हशवाजी ब्राह्मि नाहीं तर तों [“हशवाजीसारख्या 
अवतारी प रुषानें ज्या जातींत जन्म ेेतला, ती जात जरी िाडंाळापेंक्षाही हलकी असली, तरी ब्राह्मिासं वंद्य झाली, असें आम्हीं समजतों. पि 
हशवाजीिी आई जाधव क ळातंली व जाधव हे यादव, अथा् अस्सल क्षहत्रय. ज्या क ळािा व यादवािंा संबधं झाला तेंहह अस्सल क्षहत्रय क ळ असलें  
पाहहजे.*** तेव्हा ंभोंसले वरै्रे सवग ‘मऱ्हाठे’ म्हिहविारी जात अस्सल क्षहत्रय होय. त्यासं शमद्र म्हिमन ककवा क ळंबट म्हिमन जर अहविारानें आमिे 
ब्राह्मिबधंम र्ाहलप्रदान करतील, तर फ कट मोठ्या वाग्दोषास पात्र होतील व देवाच्या ेरी हनपसंशय अपराधी ठरतील” 

हकत्ता – प.ृ१८७. 
 
हविान देशभक्त महादेवराव राजाराम बोडस, एम.ए. एलेल्बी यानंा ‘हित्रमय जर््’ (जाने.१९१९) च्या अंकातंील त्याचं्या ‘विाश्रम 

व्यवस्था’ लेखाप्रीत्यथग प्रस्त त टीपेंतील कै.भार्वतािें हविार आम्ही मोठ्या नम्रपिानें आहेर करतों.] 
शमद्राहशवाय आिखी कोित्या विािा असेल? अथा् ब्राह्मिानंीं व कपर्ळ्यासारख्या स्वाहमहनष्ट ब्राह्मि 
म त्सद्यानंींस द्धा ंराज्याहभषेकािी कल्पना सममळ हािमन पाडण्यासाठीं कासं मारली. परंत  महाराष्ट्रािें भाग्य 
ह्मिमन ह्मिा ककवा त्याला स्वतंत्र राज्यस्थापनेिा लहतहाहसक स खसोहळा याि जन्मीं याि डोळा 
पहावयािा होता ह्मिमन ह्मिा, या लेखाच्या हशरोभार्ीं उद्धतृ केलेले कै. भार्वतािें स्पष्टोद्र्ारि अखेरीस 
खरे झाले ! तत्कालीन् ब्राह्मिाचं्या द राहभमानाला लोळवनू सपशले चीत करायला अखरे एक क्षत्रिय वीरच 
पुढें सरसावला !! 

 
श्रीहशवजयंहत ककवा श्रीहशवराज्याहभषेकोत्सव करिाऱ्या आध हनक प िेंकर देशभक्तानंा 

हशवकालीन िा॰ं कायस्थ प्रभम वीर व वीरारं्ना यािंी जरी ककमत वाटत नसली आहि इहतहासहवषयक 
नवीन गं्रथातंमन त्यानंा सफाई िाट देण्यािा त्यािंा मनोदय पेशव्याचं्या पायाचं्या प ण्याईनें तडीस रे्ला, तरी 
खरा इहतहास ज्यावेळीं श्रीछत्रपतीिा जयजयकार करतो त्यावळेीं बाळाजी आवजी हिटिीसािाहह 
जयजयकार करतो, प्रभम बाळाजी आवजी हिटिीस हा द सरा हशवाजीि होता असें ह्मिण्यातं लवमात्र 
अहतशयोस्क्त व्हावयािी नाहीं. हशवाजीमहाराजानंा शास्रोक्त राज्याहभषेक करण्यािी प्रहतज्ञा पार पाडतानंा 
त्यानें द राग्रहीं ब्राह्मिािंा छळ कसा सोसला आहि सरतेशवेटीं आपल्या हनश्चयी व ूजस्वी ब हद्धप्रभावानें ती 
प्रहतज्ञा पार पाडली, त्यािा इत्यंभमत मजकम र िा.ंका.प्रभमवंरील िवथ्या ग्रामण्याचं्या इहतहासातं हदलेला 
असल्याम ळें  त्यािा प नरुच्चार येथें करीत नाहीं. स्वतपच्या कोरड्ा ब्राह्मण्याच्या अहभमानाप ढें प्रत्यक्ष 
राष्ट्रहहतािा आहि कृतज्ञतेिाहह बळी देण्यास त्या वळेच्या ब्राह्मि म्हिहविारानंीं मार्ेंप ढें कसें पाहहलें  
नाहीं, आहि काहंीं काळपयंत जरी त्यानंीं राष्ट्रैक्यािे पोवाडे इतर महाराष्ट्रीयाबंरोंबर र्ाण्यास काकंमं  केलें  
नाहीं तरी परोत्कषािी वेळ येतािं त्याचं्या कपाळाच्या हशरा कशा ठिकमं  लार्ल्या, हें वािकासं त्या 
मजक रावरून स्पष्ट हदसमन येईल. ज्या हशवाजीमहारानंीं केवळ सावगजहनक राष्ट्रीय भावनेनें स्वराज्य 
स्थापनेिा जर्ड्वव्याळ उपक्म केला, िारहह विांना ‘महाराष्ट्रीय’ या एकाि समत्रातं ूंवण्यािा उदात्त 
प्रयत्न केला, त्याि हशवाजीवर आहि त्याच्या हनस्सीम पक्षपाती िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम म त्सद्द्ावंर 
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ग्रामण्यािा ं हल्ला िढवमन ब्राह्मि म्हिहविाऱ्यानंीं अशा रीतीनें स्वराज्याच्या जरीपटक्याशजेारींि 
जातीभेदािा उलटा खराटा बाधंण्यािा नीि उपव्द्याप केला. 

 
हशवावतारापमवीच्या देशकालपहरस्स्थतीिा हविार केला असतां, त्यावळेीं महाराष्ट्रातं छोटेखानी 

राज्यक्ातं्याचं्या लाटावंर लाटा इतक्या त्वरेनें एकींतएक हमसळमन उसळत येत होत्या कीं ख द्द ब्राह्मि 
ह्मिहविारानंाहह आपल्या ब्राह्मण्यािी दाद नव्हती; मर् नेहमींि हातातं शस्र धारि करून शात्रमंपासमन 
देशािा बिाव करण्यातं हपढान्हपढ्या र् ंतलेल्या क्षहत्रय मराठे वीरानंा क्षहत्रयाचं्या धमगकमािरिाहवषयीं 
हवसर पडला असल्यास यातं काय नवल? िारी विाच्या धमािरिावर कालर्तीनें पडलेल्या हवस्मृतीिा 
उकीरडा साफ झाडमन महाराष्ट्रातं त्यािा जीिोद्धार करण्यास वैहदक सनातन धमाच्या खहजन्याच्या 
हकल्ल्यािंा ज डर्ा कडोसरीस बाळहर्िारा [“पेशवाई होण्याच्या पमवी एकट्या ब्राह्मि जातीनें म्हिमन महाराष्ट्रातं काहंीं केलेलें  

नाहीं” कै.प्रो.भार्गवत. उद्वर्गार पृ.१८२.] ब्राह्मिबच्चा कोिीि प ढें येईना. हें कायग करण्यास भर्वहद्दच्छेनें हशवाजी हा 
क्षहत्रय मराठा प ढें आला, त्यानें धमग व राजकारि ही अभेद्य जोडी प नरुज्जीहवत व हनर्हडत केली आहि 
क्षहत्रयाचं्या पमवापार प्रािीन वहहवाटीप्रमािें स्वतपस राज्याहभषेक करून ेेण्यािा हनश्चय केला असतां, 
ब्राह्मिानंीं प नश्च त्याि हवस्मृतीच्या उकीरड्ातं लोळावें व हशवाजीसारख्या राष्ट्रप रुषावरहह तो उकीरडा 
उधळण्यािी हदक्कत बाळर्मं नये, इतकें  नीि कृतयानतेिें उदाहरि जर्ाच्या इहतहासातं हेंि! मराठे जात्याि 
क्षहत्रय असल्याम ळें  त्यानंा वदेहवहहत कमें आिरण्यािा अहधकार हनपसंशय होताि; परंत  त्यानंा त्यािंी 
जािीव मात्र उरली नव्हती. मराठे क्षहत्रय असल्याम ळें  वदेाहधकारीि आहेत व हशवाजीमहाराजानंा 
राज्याहभषेक वदेोक्ति झाला पाहहजे असें प्रहतपादन करून बाळप्रभमनें आपल्या सवग प्रहतपहक्षयासं हनरुत्तर 
केलें . हवरुद्ध पहक्षयाचं्या द राग्रहाम ळें  बाळाजीिे सवग प्रयत्न फ कट जातात कीं काय असा स मार वाटम ं 
लार्ला. परंत  संकटािी परंपरा जसजशी जास्त येईल तसतशीं अंर्ीकृत कायग पार पाडण्यािी धीमंतािी 
उमेद वाढति जाते. त्याप्रमािें बाळाजीनें हशवाजीमहाराजाचं्या वशंावळीिा पत्ता लावला. त्यािंें ममळ 
मेवाडच्या राजेराण्यातंमन श्रीरामिदं्रापयंत अस्खलीत हसद्ध केलें . र्ार्ाभट्टासारख्या बृहस्पतीला अन कम ळ 
करून ेेनन आपलें  क्षहत्रयत्व व त्याबरोबर दरोबस्त मराठ्यािंें क्षहत्रयत्व बाळाजी आवजीनें प नश्च 
प्रस्थाहपत केलें . अशा रीतीनें मराठ्याचं्या वदेोक्त कमाहधकारािंी व क्षहत्रयत्वािी प्रस्थापना करण्याच्या 
कामीं एका िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम वीरािाि स्वाथगत्यार् खिी पडलेला आहे. 

 
जाहतभेदािें बीजारोपि करण्यािा मान ब्राह्मिाकंडे जातो. ख द्द हशवाजी हवरुद्धि वदेोक्तािें बडं 

उभारून जाहतभेदाच्या जोडीनेंि कृतयानतेिेंहह पातक तत्कालीन् ब्राह्मिवर्ाकडमन ेडलें , हें नममद 
करायला आमच्या लेखिीस फार कष्ट होत आहेत. हशवाजी महाराजाचं्या व्यापक राष्ट्रीय भावनेिा, उदात्त 
हविारसरिीिा व कनवाळ पिािा रै्रफायदा ेेनन, ही वदेोक्तािी बडंाळी ब्राह्मिानंीं हठकहठकािीं या 
नाहीं त्या रूपानें िालमं ि ठेवली होती, असें इहतहासावरून हदसतें. या बडंाळीम ळें  महाराष्ट्रातंील एकदील 
झालेल्या जातीजातींत फम ट पडेल आहि एवढ्या द गेट पहरश्रमानें, हजारों वीर−कहलजािें बळी देनन 
स्थापन केलेली मराठेशाही हा ंहा ंम्हिता ंप नश्च परक्या लाडंग्याचं्या भक्षस्थानीं पडेल, ही हवविंना हशवाजी 
महाराजानंा रातं्रहदवस त्रस्त करीत होती, असें त्याचं्या खालीं हदलेल्या फमानावरून उेड होत आहे. 
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स्वस्स्त श्री राज्याहभषेक शके ३ नलनाम संवत्सरे माे श क्ल ५ के्षत्रीये क लावतंस श्री राजा हसवाजी 
छत्रपती स्वामी यािी समस्त ब्राह्मिवदेपाटी व ग्रहस्थान व के्षत्रीय मंडली तथा प्रभ  ग्रहस्थान व वैश्य ज्ञाती 
व श द्रादी लोकान तथा जमेदार व वतनदार व रयेत वरै्रे सवग ज्ञाती कहद  महाराष्ट्रानं तथा महालाहन देश व 
ताल के व प्रातंहनहाय वरै्रे यासं आज्ञा केली लहसजे. कहद  ज्ञातीत आनाहद परंपरार्त धमगशास्राप्रमािे धमग 
िालत अले असता ं अलीकडे काही हदवसात येवनी आमल जाहल्याम ळे काही ज्ञातीतील लोकास 
बलात्कारे धरून भष्ट केले व हकतेक जार्ीिी दैवते जबरीने हछन्नहछन्न केली. कहद  ज्ञातीत आहाकार 
जाहला. र्ाय ब्राहं्मिसह धमग उत्छद होण्यािा समयें प्राप्त जाहला. त्याजवरून श्री ईश्वरी कृपेनें आमिे 
हाते श्रीसाबंजीने यवन वरै्रे द ष्टास शासन करनन पराभवाते रे्ले व राहहले ते शत्रम पादाक्ातं होतील. परंत  
हलहहण्यािे कारि की या सरकारातं राज्याहभषेक समई के्षत्रके्षत्राहद के्षत्रस्थ ब्राह्मि बह त गं्रथ अनाहद सवग 
जमा करून धमगस्थापना जाहली त्यातं श्री कासी क्षत्रस्थ हसष्ट ब्राह्मिांत काही तड पडमन हाली गं्रथ पाहता 
भटजीकडमन तफावत जाहली आहे. ठरले त्याजवरून हली प न्हा शास्री पहंडत व म दसदी व कारकम न यासं 
आज्ञा होनन ज्ञाहतहववके व स्कंद प रािातंरर्त श्याद्रीखंड अदी माहन गं्रथी हनरिय सवग ज्ञातीहवसी जाहले 
आहेत ते वरै्रे सवग गं्रथान मते व जसे ज्यािे धमग अनादी िालत आले त्याप्रमािें हनरवधे िालाव ेअर्र ज्या 
ज्या ज्ञातीस वेदकमािा अहधकार असमन येवनी जाहल्याम ले आथवा ब्राह्मिानी काही िेषब ध्धीने शास्रानंरूप 
कमे न िालहवता मलीन जाहली असतील ती त्या ज्ञातीिे मंडलीनी प री पाहमन ज्यािी त्यािी नीट वहहवाट 
आिरिे. ज्या ज्ञातीत जसी परंपरा िालत आली त्याप्रोा िालवावी. जो कोिी िेषब ध्धीने द्रव्येलोभास्तव 
ब्राह्मि शास्रहवरहीत नवीन तंटे करून खलेल करील येहवसी त्या ज्ञातीवाले यानी सरकारातं अजग करावा. 
म्हिजे शास्रािे समते व रुढीपरंपरा व गं्रथ पाहमन सरकारातंमन हनरंतर हनरमत्छरपिे धमगस्थापना कोिािा 
उजमर न धरीता परहनष्ट जेव्हािें तेव्हािं त्वरीत बदंोबस्त होत जाईल. हली येवन उतर देसीहून येत आहे. 
तरी सवव ज्ञातीने यक णदल राहून कस्त मेहनत करन सरकारची सेवा करन शिू पराभवाते न्यावा. यात 
कल्याि तुमचे सरकारचे ईश्वर करील. जाणिजे. मयादेयं णवराजते. 

 
यावरून स्वराज्याइतकीि स्वधमािी काळजी करिारे हशवाजीमहाराज होते हें जरी हसद्ध होत 

असलें  तरी राज्याहभषेकप्रसंर्ीं ब्राह्मिानंीं रुजत ेातलेल्या जाहतभेदािीं जाळीं प ढेंप ढें राजकारिातंहह 
अडथळा आिम ं लार्लीं होतीं, हेंहह हवशषे स्पष्ट होत आहे. तरीदेखील आमिे ‘मराठे आहि इंग्रज’ कते 
दडपमन सारं्ायला तयारि आहेत कीं, “हशवाजीनें ज्यावळेीं महाराष्ट्रमंडळातं एकी करून म सलमानापंासमन 
देशािे संरक्षि करावयािें योहजलें  त्यावळेीं त्यानें जाहतभेदाहवरुद्ध व्याख्यानें हदलेलीं आढळत नाहींत” 
हबिारा हशवाजी! त्याच्या नहशबावर अक्षरशत्र त्वािा मारलेला हशक्का अझमन हनेता ंहनेत नाहीं, तर त्याला 
अहलकडच्या मनमंतील बोलेेवड्ा हशवाजीसारखीं व्याख्यानें देण्यािी कला कसली अवर्त असिार? 
असो. 

 
र्ार्ाभट्टासारख्या पडंीतानें दरोबस्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मिाचं्या समक्ष हशवाजीिी म ंज वदेोक्त मंत्रानंीं 

लावली आहि राज्याहभषेकहह वदेोक्त मंत्रानंींि केला. या लहतहाहसक स प्रसंर्ानें मराठ्याच्या क्षहत्रयत्वािा 
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आहि वदेोक्त कमाहधकारािा पाया ठाम बसहवला आहि तसें ब्राह्मि ह्मिहविारानंा कबमलहह करावयास 
लावले. ही वेदोक्त कमािी परंपरा संभाजीमहाराज, राजाराम व शाहम याचं्या कारकीदीपयंत अबाहधत 
िालली होती. परंत  शाहमच्या अमदानींत हित्पावन भटािें पानल राजकारिाच्या के्षत्रातं पडतांि त्या 
परंपरेला प न्हा ग्रामण्याच्या बडंाळीिा शह लार्ला. एकवार हडसमन खडसमन हसद्ध झालेल्या परंपरेिें 
वास्तहवक उच्चाटन करून ब्राह्मिानंा काय लभ्याशं हमळिार होता? त्यानंीं जर क्षहत्रय मराठ्याचं्या 
क्षहत्रयत्वाबद्दल आहि वदेोक्त कमाबद्दल हवरोध केला असेल तर तो खालीलपैकीं एखाद्या कारिाम ळें  केला 
असेल :—— 

 
(१) मराठ्यानंा आपलें  क्षहत्रयत्व व कमाहधकार नीटसे हसद्ध करता आले नसतील; 
(२) त्याचं्या ंप राव्यािंा पाया ब्राह्मिािंा Bona fide हवश्वास बसण्याइतका भक्कम नसेल; 
(३) ब्राह्मिानंा कहद धमाच्या संरक्षिािी हवशषे काळजी असल्याम ळे धमगसंकर ककवा विगसंकर न 

होनं देण्याबद्दल त्यानंीं श द्ध प्रामाहिकपिाने मराठ्याचं्या धार्ममक व वार्मिक आिाराहविाराबंद्दल without 
prejudice आके्षप ेेतला असेल; त्यातं त्यानंा दोष ठेवता ंयेत नाही; 

 
अशा प्रकारिी वहकली करिारे हविान आजलाहह प ण्याम ंबईच्या फडातं आढळतात. प्रत्येक र्ोष्ट 

पहरस्स्थतीिा आहि लहतहाहंसक परंपरेिा नीटसा हविार न करीता ं त्रयराहशकाच्या प्रमािांत जर 
ठरहवण्यािा प्रयत्न केला तर खऱ्या इहतहासािें रूप कसें सफाई पालटमन जातें आहि वहकली बाण्याच्या 
भाषाशलैीच्या झोताम ळें  भलभलत्या अनैहतहाहसक हवधानािंी कालावा−कालव हबिाऱ्या वािकानंा कशी 
भ रळ पाडते, यािें प्रत्यंतर रा. रा. केळकर हवरहित “मराठे व इंग्रज” हे प स्तक ककहि् काळजीपमवगक 
वािल्यास खात्रीनें सापंडेल. हशवाजीच्या ेराण्याच्या ककबह ना यच्चाव् मराठ्याचं्या क्षहत्रयत्वाबद्दल व 
वदेकमांबद्दल आके्षप ेेिाऱ्या तीन कलमापंैकी एकीिाही आश्रय ब्राह्मि म्हिहविाऱ्यानंा ेेता ं येिें शक्य 
हदसत नाहीं. बाळाजी आवजी हिटिीसानें राज्यहभषेकोपक्मािी प्रहतज्ञा पार पाडण्यासाठीं व हशवाजीिें 
क्षहत्रयत्व हसद्ध करण्यासाठीं जे प राव ेर्ोळा करून तत्कालीन् ब्राह्मिाचं्या तोंडावर फें कले आहि ज्यानंी 
र्ार्ाभट्टासारख्या बृहस्पतीलाही संशयहछन्न करून सोडलें , त्याचं्याप ढे कलमें १ व २ हीं तेव्हाि हवतळमन 
नष्ट झालीं. बाकी राहहलें  कलम हतसरें. त्यातंला वहकली हवधानािंा नाटकी भमस झाडला तर न सतें ब्राह्मि 
हें नावंि हशल्लक राहतें. ब्राह्मि म्हिहविारे आपल्या ब्राह्मण्यातं हकती पारंर्त होते आहि अन वहंशक 
ब्रह्मकमािा हनदान प्रामाहिक तरी अहभमान जार्ृत रहाण्याइतकें  त्यािें स्वतपिें वतगन, अभ्यास व अंतश गहद्ध 
हकती जार्ृतावस्थेंत होती, हें ध ंडायला इहतहास−संशोधक मंडळािे लोखंडी कपजरेि ह डकायला नकोत. 
हित्पावनािें राज्य सवगत्र होनन हजकडेहतकडे ब्राह्मिाला एवढा नत आला होता तरी पेशवाईच्या 
अखेरअखेरस द्धा ंहबिाऱ्या [“पेशवाईसारखे ब्राह्मिी राज्य असतानंा, नेहमी लार्िारे धमगकृत्यातंील मंत्रतंत्र म्हिावयाला येत नाहींत असें 
ब्राह्मि असावेत हें बरेंि िमत्कारीक हदसतें. परश रामभान पटवधगनाच्या अंतकाळाच्या इहतहास आहे. .... त्यातं खालील हहककत आहे. ह्ा 
जवानमदग लढवय्या ब्राह्मिवीरािें पे्रत दहन करण्याकरीता ं हिता वरै्रे सवग तयारी करण्यातं आली व जवळच्या खेड्ातंमन काहंीं ब्राह्मिाहह 
आिहवले. पटवधगनाने कारकम र नारो हहर कंरंदीकर यािे मनातं आलें  कीं, यथाहवहध मंत्रोच्चार होनन नंतर हितेस अस्ग्न द्यावा. पि त्यावेळेस सवग 
मंत्रहवहध अवर्त असिारा ब्राह्मि पैदा होईना. त्या र्ावंिे जोधी म्हिजे पके्क ढ. त्यानंा एक मंत्र म्हिता येईल तर शपथ. अखेरीस अस्ग्न मंत्रहसद्ध न 
होता ंपे्रत दहन करण्यातं आलें ”  म.स.उत्कषग प.ृ१७०.]परशरामभान पटवधगनाला वदेोक्त मंत्र म्हििाऱ्या 
भटाचं्या द ष्ट्काळाम ळें  भडाग्नीवरि स्वर्ािा रस्ता स धारावा लार्ला ना? त्यािप्रमािें तत्कालीन् संत 
महासाध  श्रीधावडशीकर महाराज याचं्या समाधीच्या वेळीं तर खेडेर्ावं नव्हते ना? शाहम महाराजाचं्या समक्ष 
स्वामींिी उत्तर हक्या होिार म्हिमन हजारों शास्री हविते्तच्या शालजोड्ा पांे रून तेथे जमा झाले होते; पि 
स्वामींिें मस्तक शखंानें फोडण्यािा हवहध अखेर एकाही शखंाला स िला नाहीं तो नाहींि. असल्या 
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अकटोहवकटो ब्राह्मिाचं्या पदरी धमगसंकराच्या आहि विगसंकराच्या फाजील काळजींिे र्ाठंोडे बाधिें ककवा 
त्याचं्या Bona fide िी व without prejudice िी सबब प ढे आििें हनवळ बाष्ट्पळपिािें ठरेल. 

 
हशवाजीच्या वळेीं र्ार्ाभट्टानेंि हनिगय लावल्याम ळें  तत्कालीन् ब्राह्मिािंीं तोंडें बदं झाली. तीं 

महाराष्ट्रीय राजकारिातं हित्पावनािंा प्रवशे होतािं प न्हा उेडण्यािीं कारिें वरील तीन कलमातंलीं 
नसमन, त्यािंें म ळ हित्पावनाचं्या परोत्कषासहहष्ट्ि तेंत हबनिमक सापंडतें. हित्पावनांच्या ब्राह्मण्यािंा 
वादहववाद करण्यािें हें स्थळ नव्हें खरें, तथाहप त्याचं्या वैभव−नाटकाच्या नादंीला अब्राह्मित्वािे भेसमर 
स्वर काहंी काळ तरी बेसमर करीत होते त्यातं संशय नाहीं. काहंीं का ंअसेना ‘लवकरि’ ते राजवैभवाच्या 
प्रत्येक अंकाच्या प्रर्हतबरोबर ब्राह्मि बनत रे्ले, आहि इतर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण्याचं्या हातातं हात ेालमन 
त्यानंी क्षहत्रय मराठ्यािंा व क्षहत्रय कायस्थ प्रभमिंा तेजोभरं् करण्यािंा हवडा उिलला. ही परश रामी प्रहतज्ञा 
पार पाडण्याच्या कामीं कोदंडािा टित्कार करून भरसमरारं्िातं क्षहत्रयािी टक्कर देिें तर शक्य नव्हतेंि 
नव्हतें; पि परश रामी आख्याहयकेिी परंपरा तर प नरूज्जीहवत करियािी महत्वाकाकं्षा फार. अशा 
पहरस्स्थतींत त्यानंी ग्रामण्यािी िळवळ फार दमरदृष्टींने हाती ेेंतली. यािी हममासंा करतानंा प्रो. रा. ब. 
डोंगरे म्हितात, प्रथम ब्राह्मि आहि क्षहत्रय या दोन उच्च जातींमध्ये वैमनस्य पडमन, ब्राह्मि क्षहत्रयािंा 
पाडाव करण्याच्या उद्योर्ास लार्ले. एखाद्या जातीिे नायनाट करण्यािे दोन वर्ग आहेत––(१) 
शरीरवध, ककवा (२) नीितर जातींत समावेंश. ह्ापैकी पहहल्या मार्ाने क्षहत्रय जातीिा नाश करिें ब्राह्मि 
जातीस शक्य नसल्याम ळें, ह्ानंी द सऱ्या मार्ािा अवलब ंकरून, क्षहत्रयािंें वैहदककमग हहरावमन ेेनन. 
त्यासं शमद्र बनहवण्यािा प्रयत्न स रंू केला. ग्रामण्यािंी ही सवगमान्य हममासंा होय. अथा् हममासेंच्या 
स्पष्टीकरिाथग आपि ककहि् धमगििेिा प्रदेश सोडमन प्रत्यक्ष राजकारिातंील ेडामोडीकडे लक्ष हदलें  
पाहहजे; म्हिजे ब्राह्मिेत्तर जातींिा नायनाट करून स्वतपिें स्तोम माजहवण्याकहरता ंत्याचं्यावर ग्रामण्यािंा 
हल्ला वारंवार िढहवण्यातं हित्पावन नोकरशाहीिा हेतम काय होता त्यािी स्पष्टता अहधक ख लासेवार होईल. 

 
हित्पावनाचं्या इहतहासािे धारे् हकतीहह प्रािीन काळापयंत हभडलेले असले ककवा म द्दाम नेनन 

हभडहवलेले असले तरी, त्याचं्या जार्रूक इहतहासािी खरीख री स रूवात बाळाजी हवश्वनाथापासमन होते. 
हा र्ृहस्थ ममळिा श्रीवधगन येथील कायस्थ प्रभम क ळकण्यािा कारकम न. तो आपलें  वैभव कसोटीस 
लावण्याकहरता ंकोंकि सोडमन ेाटंावर आला. हरयत्नानें त्यानें प्रथम धनाजी जाधवािी सेवावृहत्त पत्करून 
थोड्ाि वेळातं त्यानें सातारच्या राजकारिी प रूषाशंी आपली जानपछान करून ेेतली; इतकेि नव्हें, तर 
शाहममहाराजाचं्या नाटकशाळा र् लबाई आहि हवरूबाई त्यांच्यापयंतही त्यानें आपल्या ूळखीिे के्षत्र 
वृकद्धर्त केलें . प्रसंर्ािा सोळा आिें फायदा करून कसा यायावा आहि उहद्दष्ट हेतमंप ढे कसल्याहह उच्च 
तत्त्वाला कोंपरखळी देनन प ढें कसे सरकावें, यात आधींि हित्पावन समाज िारं्ला प्रख्या पावलेला आहे. 
त्या बाळकडमप्रमािें हशकारीच्या श ल्लक कारिावरून बाळाजी हवश्वनाथ धनाजी जाधवावर उलटला आहि 
अन्नदात्या धन्याशीं बेइमानी करिें हें महापाप आहे ककवा नाहीं वरै्रे वदेातं र् ंडाळमन ठेवमन, त्यानें 
हिटिीसाच्या हशफारशीच्या व हवरूबाईच्या वहशल्याच्या जोरावर शाहममहाराजापासमन पेशवाईिीं वस्त्रें 
पटकावलीं. बहहरोपतं कपर्ळ्याला कान्होजी आंग्र्याकडमन ‘रक्तािा थेंबहह न र्मवता ं केवळ य क्तीनें’ 
सोडावमन आिल्याबद्दल पेशवाईिीं वस्त्रें बाळाजी हवश्वनाथास शाहमने हदलीं, असे म्हिण्यातं खरी [“बाळाजी 

हवश्वनाथानें पेशवाई हमळहवली ती, आपल्या कारक नीच्या बळावर, पराक्माच्या ककवा शौयाच्या बळावर नव्हे “ म. चा. उ. पृ. ५१] पहरस्स्थती 
व्यक्त न होता,ं उलट हललावातं ठेवलेल्या टेबलाख िीइतकीि पेशवाईच्या पदािी ककमत होती, असें 
म्हिावें लारे्ल. या बाळंभटािें हवशषे र् ि म्हटले म्हिजे आजगवी स्वभाव व कापट्यपट ता हेि होत. त्याच्या 
मार्ें यािा शमर व पराक्मी प त्र बाजीराव यानें क्षात्रवृत्तीिी परमावहध करून मराठेशाहीिा दरारा बराि 
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वाढहवला व मराठामंडळािी कल्पना अस्स्तत्वातं आिमन कहदवी स्वराज्याच्या शाहमयाना भक्कम पायावर उभा 
राहण्याकहरता ं कहद स्थानाच्या िारी कोपऱ्यातं जबाबदार स भेदारांच्या ठाण्याचं्या मेखा मारण्यािा 
अहभनंदनीय उद्योर् केला. परंत  त्याच्या िहरत्रािे समक्ष्म अवलोकन करिाराला मात्र कबमल करिें भार् 
पडतें कीं त्याच्या सवग पराक्माच्या म ळाशीं राष्ट्रीय भावनेपेक्षा ंस्वाथािा हिखलि फार सािंल्याम ळे त्याच्या 
सवग पराक्माबद्दल उत्पन्न होिारा पमज्यभाव लहतहाहसक दृष्टीच्या भट्टींत शमन्यव् ठरतो. हा पेशवा मोठा 
[“बाजीरावानें अरेत रेिी लढाई काय ती दाभाड्ाबरोबर मारली ती. बाकी त्यानें हनझामास कोंडलें  त्यातं त्यािें सैनापत्य हदसमन येतें, यातं काहंीं 
संशय नाहीं. तरी मऱ्हाठ्या ंहशपायानंीं खरोखर अहभमान बाळर्ण्यासारख्या लढाया बाजीरावानंें ककवा त्याच्या वंशजानंी फारश्या मारल्या नाहींत, 
इतकें  येथें म्हटल्याहशवाय रहावत नाहीं. लढाया मारल्या प्रतापराव र् जरानें हंबीराव मोहहत्याने व संताजी ेोरपड्ानें. त्या अवरंर्झेबाच्या वेळच्या 
दाडंग्या लढाया कोठें, व हनझामासारख्या जेव्हा ंतेव्हा ंलढाई टाळिाऱ्या सरदाराबंरोबर झालेल्या बाजीरावाच्या िकमकी कोठें!!!” 

कै. प्रो. भार्वतकृत उद्र्ार प.ृ ४९] शमर, ूजस्वी वक्ता, धाडसी म त्सद्दी आहि अत्यंत भग्यवानही होता. 
यानें थोड्ाि काळाच्या अवधींत म ख्य प्रधान व म ख्य सेनापती हे अहधकार शाहम पासमन हस्तर्त केले आहि 
प िें ही स्वतपिी स्वतंत्र राजधानी करून तेथमन तो राज्यकारभार पाहमं लार्ला. कै. प्रो. भार्वत यांनी या 
पेशवयाच्या कारकीदीबद्दल जे संशोधन केलें  आहे त्यांतील काही मुख्यमुख्य कलमें येथें देतों : —— 

 
(१) पेशव्यासं स्वतंत्र रीतीनें प ण्यास राहमं हदलें , ही शाहमिी मोठी िमक. छत्रपतीच्या अष्टप्रधानानंी 

राजधानींति असावें. साताऱ्यास पेशव्यासं ठेहवलें  असतें, म्हिजे त्यासं इतकें  स्वातंत्रय हमळाले नसतें. पि 
शाहम पडला लषआरामी; व बाळाजी हवश्वनाथ मोठा कारकम न. पहहला बाजीराव बाळाजीिाि म लर्ा. त्यास 
महाराष्ट्र मंडळात हजतकी अव्यवस्था होईल हततकी इष्ट होती. व्यवस्था लार्ली, म्हिजे सातारकराकडे 
लार्लाि लोकािंा व फौजेिाहह ूे वळायिा तो तसा न वळावा व सवग लर्ाम आपल्या हातातं रहावी 
म्हिमन बाजीरावािा मराठ्यासं हजकडेहतकडे पसरवण्याहवषयीं भर्ीरथ प्रयत्न. (२) बाजीरावानें 
मऱ्हाठ्यािंा देशाहभमान ककवा धमाहभमान तरी जार्रूक करावा होता. पि तेंहह त्याच्या हातंमन झालें  नाहीं. 
हनझामाच्या पदरी जानन राहमं नये म्हिमन हशलेदारािंा पर्ार वाढवमन बाजीरावास मऱ्हाठ्याचं्या 
ल टारूपिास भर ेालावी लार्ली. (३)मऱ्हाठ्यािंा ल टारूपिा नाहींसा करिें, हें *रावबाजीिे पहहलें  
कतगव्य होतें, पि तसें न कहरता ंउलट मऱ्हाठ्यािंा ल टारूपिा वाढहवला, म्हिमन ग्राटंडफ बाजीरावािी, 
तारीफ कहरतो । स्वाथगपर होनन मऱ्हाठ्यािंा ल टारूपिा वाढहवला, ही बाजीरावाजी मोठी िमक हनदान 
आम्ही समजतों. हा ल टारूपिा वाढहवल्याम ळें  सवगत्र अव्यवस्था झाली, व अव्यवस्थेनें सवग ल टमन फन्ना 
करण्यािें द र्मनवार व्यसन लार्ल्याम ळें  महाराष्ट्रमंडळािा अखेरीस ेात झाला. (४) बाजीरावाजी व 
त्याच्या बधंमिी (हिमाजी आप्पािी) स्वामीभक्तीहह हततपति होती. दोनदा ं तीनदा ं शाहमिा हिमिाजी 
आप्पानें उपमदग केला. (५) ज्या खािींतमन रामिदं्रपंत, प रंदरी नावाजलेला म रारबाजी व िाकिास 
नावंाजलेला हफरंर्ोजी नरसाळा असलीं अमोहलक रत्नें हनेालीं ती खाि हनराळी व [प्रो. भार्वत पहहल्या 

बाजीरावालास द्धा ं ‘रावबाजी’ ि म्हित असत.] रावबाजीिी खाि हनराळी. (६) उभय बधमंमध्यें स्वाहमभक्ती म ळींि 
नव्हती व ते पराथगतेच्या र्ावंी स्वप्नींहह रे्लेले नव्हते. 

 
अनेक उद्र्ारापंैकी वरील सहा उद्र्ारावंरून वािकासं बाजीरावाच्या कारकीदीिी बरीि कल्पना 

होईल, असा भरंवसा वाटतो. शाहम महाराजस द्धा ं बाजीरावाच्या हित्पावनी काव्याला उमर्मन नव्हते असें 
नव्हे, ककवा शाहमला देवळातंला न सता महादेव करून हे पेशव ेनंदी सारा राज्यकारभार आपल्याि कशर्ावर 
ेेनन स्वतंत्र बनण्यािा उपद्याप करीत आहेत अशी हबत्तंबातमी टोपकराहद शजेाऱ्यापाजाऱ्यानंा माहीति 
नव्हती, अशातंलाहह प्रश्न नव्हे. म्हिमनि सन १७४० मध्यें बाजीराविा मृत्यम होतािं पेशवाई झमल ताबडतोब 
नानासाहेबाचं्या आंर्ावर न िढतां, प्रधानकीच्या पदािा वारसा ेड्ाळाच्या लंबकाप्रमािे काहंीं काळ 
इतस्ततप हेलकाव े खात होता. परंत  महाराष्ट्राच्या व त्याबरोबरि अहखल कहद स्थानाच्या राष्ट्रीय 
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स्वातंत्रयािा नाश भहवतव्यतेनेंि ठरवमन ठेवलेला असल्याम ळें  प ढें सरकवलेलें  बाबमजी नाईक बारामतीकरािें 
प्यादें र  ेजी भोसल्याला मार्ें ेेिें भार् पाडमन शाहमराजाच्या मजीला बाळाजी बाजीरावािाि शह लार्ला 
आहि पेशवाईिीं वस्त्रें पटकावमन त्यानें अखेर सवांवर मात केली. 

 
कै. “भार्वत म्हितात ” पहहल्या रावबाजीने बाहेरून सवग व्यवस्था नीट ठेवमन आंतमन 

शाहमछत्रपतीस [“From the best intelligence procurable there appears no reason to doubt of Bajirao’s disregard of any 
subjection to the Shahu Raja, whom he acknowledges only for the form’s sake whilst his views tend apparently to fortify himself 
in a state of independence on him of which the Shahu Raja himself does not seem ignorant” 

 
p. 83 Forrest’s Selections.] कसपटासारखे र्िण्यास आरंभ केला. नानासाहेबाचं्या कारकीदीच्या 

आरंभीि शाहम वारला. तेव्हा ं तर पेशव्यानंी सर्ळीि सत्ता बळकावली, व सातारकरासं बाहमलें  करून 
ठेहवले. (उद्र्ार प.ृ ५१) “नानासाहेबाच्या कारकीदीच्या बाह् भपक्यावरून त्याचं्या अमदानीत 
महाराष्ट्रीयािी हवशषे भरभराट झाली असें भासतें खरें, परंत  वस्त स्स्थती मात्र त्याचं्या अर्दी त्याच्या उलट 
होती. क्षहत्रय मराठ्यानंा नामोहरम करून ब्राह्मिानंा नजीतावस्थेला—ककबह ना अत्त्य च्च वैभवाच्या 
कळवाला नेनन पोहिहवण्यािी स्वतपिी वशंपरंपरार्त अंतस्थ महात्वाकाकं्षा हसद्धीला नेण्यासाठीं या 
पेशव्यानें स्वतपच्या धोरिािंी र्हत मंदहवषाप्रमािे (slow poison) ठेवण्यातं खरोखरि मोठें िात यग 
दाखहवले. संहध साधमन त्यानें आसन्नमरि शाहमपासमन सवग मराठी साम्राज्याच्या क लम खत्यारीिी सनद 
पटकहवण्यातं तर लोकोत्तर कपटपाटव र्ाजहवलें . शाहमिी पट्टरािी सकवारबाई ही हशवाजीच्या भोंसले 
राजेराण्याला शोभेसे राजकारिी म त्सद्दीि होती. शाहमच्या मार्ें ती पेशव्याच्या कारस्थानाला बळी पडली 
नसती तर मराठ्याचं्या इहतहासाला काहंी हनराळेंि रूप येण्यािा फार संभव होता. परंत  तो संभव ककध 
संभवमिं नये म्हिमन त्यािी रातं्र-हदवस धडपड तो नानासाहेब पेशवा थोडाि स्वस्थ बसिार? त्यानें 
शास्रप रािािंा आधार दाखवमन, रािीच्या भावाला नरकप्राप्तीच्या पहवत्र हभतींने वश करून ेेनन, 
त्याच्याि हातानें सकवारबाईला शाहमराजाच्या पाद काचं्या सरिावर हजवतं [“नानासाहेबानें राजपत्नीशी केलेला कावा 

खरोखरींि आम्हा ब्राह्मिानंा खालीं पहायास लाहविारा आहे” प्रो. भार्गवत] जाळहवली. ग्रँट डफ्नें या पेशव्याच्या 
कारकीदीबद्दल जे उद्र्ार काढले आहेत (Vol.II p. 158) ते जशािे तसे येथेंि नममद करिें श्रेयस्कर आहे. 
“His measures are marked by an excessive cunning, which Brahmins, in general, mistake for 
wisdom; he practised all the arts of dissimulation, and was a perfect adept in every species of 
intrigue. A strong example of the worst species of Brahmin character is shown in the manner 
by which he compassed the destruction of Suckwar Bye Sirkay. [The wily Brahman-the Peshva by these 

arts secured his victim. Sir James Campbell.] On the whole, he may be regarded as rather a favourable 
specimen of a Brahmin in power” प ण्यािे हे श्रीमंत पेशव ेस्वतपस ‘मऱ्हाठे’ [हल्लींस द्धा ं ‘मराठा’ या शब्दाच्या 
अथाच्या लवहिकपिािा प रा फायदा ेेनन त्याच्या हनरहनराळ्या लपंडावानें कसा उपयोर् करता येिें शक्य आहे, यािा उत्कृष्ट मासला ‘मराठे व 
इंग्रज’ या प स्तकातं पाह्ला हमळेल. कोठें मराठे म्हिजे क्षहत्रय मराठे, तर लरे्ि प ढच्याि वाक्याधांत मराठे म्हिजे महाराष्ट्रातले ककवा सरसकट 
महाराष्ट्रीय कहदम अशा हनरहनराळ्या अथगसंभवाच्या पडद्यामारे् बसमन रा. केळकरानंीं ‘मराठे’ शब्दाला सकग शींतल्या ेोड्ाप्रमािे वाटेल तसा 
नािहवला आहे. पेशव्याचं्या ककवा ब्राह्मिाचं्या अंर्ावर बाजम शकेते असें वाटतािं एक सवगसामान्य ‘मराठे’ शब्द तोंडावर फें कम न मोकळे होण्यातं 
गं्रथकार मोठें वाकबर्ार आहेत. शब्दावंर कोट्या लडवमन साध्या सरळ हवधानानंा स द्धा ं इंद्रधन ष्ट्याप्रमािें हनरहनराळे रंर् कसे देता येतात, हनदान 
देता येिे शक्य आहे, हें ‘मराठी आहि इंग्रज’ प स्तक नीट बारकाईनें वािल्यास समजेल.] म्हिवीत, पि सातारच्या मऱ्हाठा 
छत्रपतीिा पदोपदी अपमान करण्यास मात्र कधींहह मार्ेंप ढें पहात नसत. क लीन व जाहतवंत मराठ्यासं व 
मावळ्यानंा पेशव ेआपल्या नोकरींत म ळीि ठेवत नसत; [पानपतच्या मोहहमेवर हनेालेल्या सरदार मंडळींिी यादी पाहहली तर 
त्यातं बह तेक ब्राह्मि सरदारि प्राम ख्याने हदसतात. मराठे नव्हते अशातला प्रश्न नाही; होते; परंत  ते सारे पेशव्यानींि उदयास आिलेले नवीन 
मराठे सरदार होते. खास छत्रपतींच्या आश्रयाखालच्या मराठे सरदारानंा पेशव्याचं्या अमदानींत हवशषेसें प्रामिख्य नव्हतें. ‘The old Mahratta 
families were now but secondary personages in the Deccan, owing the power of the Peishwas, and the consequent ascendency 
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of the Brahmins’ Grant Duff. Vol. II. P. 140.] उदे्दश हाि कीं न जािो, त्यािंा ूढा सातारकराकंडे- ममळरक्ताच्या 
वळिावर रे्ला तर? फार काय पि ख द्द पेशव्यानंी कशदे होळकरासारखे जे नहवन मराठे सरदार उदयास 
आिले, िे प ढें हशरजोर होनन आपल्याि डोक्यावर नािम ंलार्तील आहि वेळीं रक्तािा ूढा रक्ताकडे 
खेंिला जानन सातारकर छत्रपतीला सामील होतील या हभतीनें त्यानंा हनरहनराळ्या दमरदमरच्या स भेदाऱ्या 
देनन पारं्मन पारं्मन ठेवले. कोल्हापमरकर भोंसल्याचं्या उरावर पेशव्याचं्या सते्तिा वरवटंा कायमिा रहावा 
म्हिमन कोल्हापमरच्या म लखास लार्मन असिारा हमरजिा मोठा म लमख पटवधगनाचं्या ेराण्यास जहार्ीर 
देण्यािा मतलब हाि कीं अस्सल क्षहत्रय मराठ्यानंा कधींि डोकें  वरती काढता ं येनं नये. अशा अनेक 
धोरिानंी सातारकर छत्रपहत आहि त्याचं्या कसहासनािा अहभमान बाळहर्िाऱ्या क्षहत्रय मराठ्यािंा 
पेशव्यानंी तेजोभरं् करण्यािा कनद्य आहि हिळस आिण्यासारखा यत्न केला. याबद्दल कै. प्रौ. भार्वतानंी 
जे उद्र्ार काढले आहेत ते लपंडावी हवधानािी िटक लार्लेल्या प िेकर संशोधकानंी अवश्य मनन 
करण्यासारखे आहे. प्रो. भार्वत म्हितात :— क्षहत्रय र्ादीिी सर्ळी सत्ता बळकावमन र्ादीच्या मालकास 
कसपटासारखे लेखण्यािा पाया अशा रीतीनें पेशव्यासंारख्या आमच्या जाहतबधंमंनी महाराष्ट्र मंडळात 
पहहल्याने ेातला, हें कबमल करण्यास आमच्या लेखिीस फार कष्ट होत आहेत. अशा रीतींने ब्राह्मि व 
क्षहत्रय या दोन फळ्या महाराष्ट्र मंडळामध्यें करून, ेरफम ट म्हिजे काय तें मऱ्हाठ्याचं्या या काळी 
पेशव्यानंी स्पष्ट करून दाखहवलें . या काळाच्या पमवी या प्रकारिा जाहतभेद ककवा आपमतलब महाराष्ट्र 
मंडळातं तरी हनपसंशय नव्हता; म्हिमनि शाह छत्रपतीस अहभषेक होईपयंत महाराष्ट्र मंडळािें स्वातंत्रय 
कायम राहहले होते. असो. कान्होजी आंर्ऱ्याच्या नेतृत्वाखाली य रोपीयन राष्ट्रानंाही भारी झालेल्या 
मराठ्याचं्या आरमारािा नानासाहेब पेशव्यानें म ंबईच्या टोपीवाल्यािंी मदत ेेनन नाश केला आहि 
इंगे्रजािी टोपी मराठ्यानंा डोईजड करून ठेहवली. कोल्हाप रकर छत्रपती सातारच्या छत्रपतींिे अर्दीं 
हनकट संबधंी असता ंया दोन ेराण्यातं नानासाहेबानें शक्य हततका बेबनाव उत्पन्न केला आहि आपल्या 
हित्पावन सरदारानंा हमरजेच्या देवडीवर कायमिे स्थापन करून कोल्हाप रकराचं्या सते्तला कायमिा 
पायबदं लावला. मराठे सरदारानंा ेरी बसवमन स्वतपच्या आप्तेष्ट हित्पावनानंा सरदार बनहवले. रेोजी 
भोसले इत्याहद क्षहत्रय मराठे सरदारानंा मोठमोठी विनें व म लमख देनन र्ार केले व मराठेशाहींतमन त्यांिे 
नकळत उच्चाटन केलें . साराशं, मराठे सरदारािंी जमट फोडमन त्यानंा अलर् करण्यात व त्यािंी सत्ता कमी 
करून आपल्या जातभाईंिी सत्ता व वैभव वाढहवण्यात नानासाहेबानें शक्य ते प्रयत्न केले. शाहमच्या 
मृत्यमनंतर छत्रपतीच्या र्ादीवर तलख स्वभावािा राजा कधींही बसिार नाहीं, अशी अंतस्थ व्यवस्था व 
त्याला अन लक्षमन िालहवलेली नानासाहेबािीं कारस्थानें पाहहली कीं डावंपेंिािे हनरहनराळे फासें टाकम न 
छत्रपतींच्या साम्राज्यशक्तीला संपमिग हस्तर्त करण्यातं त्यानें शक नीमामाच्याहह वर ताि केली यात संशय 
नाहीं. तथाहप िटकन् तोंडातं टाकलेली साम्राज्यसते्तिी र्ोळी पटकन् पिहविें लहासहान काम नव्हतें! या 
बाबतींत नानासाहेबाला अत्यंत पहरश्रम कराव े लार्ले. अथांति त्याला माहाराजाचं्या ककवा त्याचं्या 
जातीच्या धार्ममक आिारातं लक्ष ेालण्यास सवड नव्हती. का. प्रभमकंर ग्रामण्याच्या उभारिीस फम स; 
आपल्या जातींिे श्रेष्ठत्व ठरहवण्यासाठीं देशस्थ व हित्पावन यात रोटी बेटी व्यवहार स रू व्हावा म्हिमन त्याने 
स्वतपि देशस्थाहद ब्राह्मिाचं्या म लीशीं केलेलीं लग्नें, पातािे प्रभमवंरील ग्रामण्य, व नानासाहेबािंें इतर 
जातींबरोबर झालेले वतगन हीं लक्षातं ेेतां, नानासाहेबानें सातारकर महाराजाचं्या धार्ममक हक्काकंडे आपली 
वक्दृष्टी हफरहवण्यास द लगक्ष केले असेल असें म्हिता ंयेत नाहीं. परंत  ेशात उतरलेलें  राज्य त्याला पिनी 
पाडावयािे होतें म्हिमन आहि इतर अनेक राजकारिी व्यत्ययामं ळें  हतकडे लक्ष देता ंआलें  नाही. लवकरि 
छत्रपतींच्या नहशबीं पेशव्यािंा कैदखाना लार्ला आहि ते पानपतला फ टलेल्या ‘तीन लाख बारं्डी’ िी 
हैबत खानन छाती फ टमन नानासाहेब मरि पावल्याम ळें  सवगि र्ोष्टींना हनराळें  वळि लार्ण्यािी वेळ जवळ 
आली. थोरला माधवराव अल्पायम होनन अकाली न मरता, तर महाराष्ट्राच्या इहतहासाला काहीं हनराळें  
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स्वरूप येण्यािा बराि संभव होता. त्यानें हित्पावन व इतर हशरजोर झालेल्या ब्राह्मि सरदारासं दाबातं 
ठेवमन क्षहत्रय मराठे मंडळािी प्रीहत संपादन करण्यािा यत्न केला; परंत  आजानें व बापानें करून ठेवलेल्या 
पातकािंा साठा ध ता ं ध तािं हबिाऱ्याच्या कंठीं प्राि आले. इतकें  झालें  तरी सातारच्या महाराजािंा 
कैदखाना काहंी स टला नाही. धन्याच्या संपत्तीिा अपहार केल्याम ळे व साध्वी ताराबाईच्या शापानेंि जिमं 
काय हनवशं होण्याच्या पथंाला लार्लेल्या पेशव्याचं्या ेराण्याला कीड [पेशवाईच्या बाहेरून हवस्तीिग हदसिाऱ्या वृक्षािी 
स्स्थती आंतमन भोंवर लार्लेल्या माडाप्रमािे झाली होती, हें माधवराव पेशव्याचं्या देखील लक्षातं येनन ि कलें  होतें “अंतकाळाच्या समयीं पश्चाताप 
होनन त्यानंी हविान शास्री व पंहडत यासं हविाहरलें  की पेशव्यािें राज्यात धमोंत्कषग होत आहे; दौलतींतील सवं लोक स खी आहेत, प्रजापालन 
िारं्ले होत आहे, असें असता ंपेशव्यािें वंशास क्षय लार्ला व पानपतीं फौज र्ार होनन दौलत ब डाली यािें कारि काय? तेव्हा ंकाशीकर शास्री 
यानंीं उत्तर केलें  कीं, स्वामीद्रोहापेक्षा ंथोर पातक नाहीं. धन्यास् प्राधान्य प्रहतबंधातं ठेवमन राज्याच्या उपभोर् करंू इस्च्छतात याि कारिानें वंशक्षय व 
अपकीर्मत होत िालली आहे (प.ृ ६३ उत्तराधग, भार् १, कोल्हापमर राज्यािा इहतहास रा. रा. बाळाजी प्रभाकर मोडक यानंी केलेला.)“तेव्हां 
शास्रामंध्ये व पहंडतामंध्ये अथा् हविान ब्राह्मिामध्ये पेशव्यािंी कृहत अनस्न्वत समजिारे पमवीही प ष्ट्कळ होते, हें आम्हा ंब्राह्मिास एक मोठे भमषिि 
आहे. हें हविानािंें म्हििें लकम न” माधवरावानंी आपले कहनष्ठ बंधम नारायिराव यासं बोलावमन साहंर्तलें  कीं, सातारकर महाराजाकंडे पाि लक्षािंा 
नवीन ताल का साताऱ्याजवळ नेममन देनन त्यासं स प्रसन्न ठेवावें. येिे करून संतोष न झाल्यास आिखी दोन लक्षािंा प्रातं जास्ती देनन मजी 
स प्रसन्न करून यायावी.” स्वामी द्रोहाच्या पापािी हनष्ट्कृती करण्यािी जी ही तोड माधवरावानंी काढली, तीवरून माधवरावास मनािे थोर म्हिता 
येईल काय? जी सवग सत्ता सातरकरांिी पेशव्यानंी बळकाहवली हतिा मोबदला काय पािं लक्षािंा-ककवा फार झाल्यास सात लक्षािंा म ल ख? उदार 
व हनष्ट्कपट धन्यािी सवग दौलत सवड सापडताि िाकराने बळकावमन, धन्यास पहहल्यानें जेम तेम जाड्ा भरड्ा भाकरीिी सोई करून ठेवावी व 
प ढे पाप नडम ं लारे्ल तेव्हा ंपमवीच्या धन्यास दोन शरे दािे हमळत होते ते तीन शरे ककवा हवे असल्यास िार शरे दािे देण्यास हमक म करावा; व इतकें  
उदारपिािें काम केल्यानें पापािी हनष्ट्कृहत होनन पमवीच्या धन्यािी मजी आपल्यावर स प्रसन्न राहील, अशी जो िाकर आशा बाळर्तो, त्यास आपि 
काय बरें म्हिम? साराशं, स्वाहमद्रोहािा व आत्यंहतक स्वाथगपरतेिा, असे जे दोन आरोप आम्हीं आमच्या पेशवेमंडळींवर आहिले आहेत. ते काहीं 
स्वकपोलकस्ल्पत ककवा आजिे नव्हते. दरोबस्त कृती लक्षातं ेेनन हे आरोप पमवीही पेशवे मंडळींवर आमच्याि पमवगजानंी आहिले होते. इतकें  
म्हििें येथें प रे आहे. 

 
कै. भार्गवतकृतं म. सा. चा. उ. पृ. ५६-५७] लार्ली. म्हिमन या शहाण्या पेशव्यानें महाराजानंा आिखी ५ 

लाखािंा म लमख तैनातीला हदला ! नारायिराव पेशव्यानें तर सातारच्या महाराजाजंवळमन धमकीनें 
पेशवाईिीं वस्त्रें ेेतलीं आहि ताराबाईच्या शापातं ‘माजोऱ्या हनसंतान होनन मरशील’ हा छत्रिामरधारी 
राजप रूषािा शाप भरीस ेातला. ही शापवािी लवकरि खरी झाली व नारायिराव मारला रे्ला. त्यानंतर 
‘प्रहतसृष्टी उत्पन्न करिार’ म्हिमन हित्पावनानंी ज्याला अर्दीं ब्रह्मदेवाच्या तोंडीला बसहवलें  आहे, त्या नाना 
फडिीसािी कृपादृष्टी सातारच्या महाराजावंर हफरली. नानानें सातारच्या महाराजावंर बाब राव 
कृष्ट्िाजीला जेलर नेमला होता. नानाच्या समिनापं्रमािें ज लमम जबरदस्तीनें त्यानें महाराजाचं्या 
ेराण्यातंील पमवापार वदेोक्तकमें बदं करुन प रािोक्त िालमं  केली. राजकीय हक्कािंी आधींि वाट लार्ली 
होती; आता ं धार्ममक हक्कही संप ष्टातं आिले! यासंबंधांत नानाफडिीसािें आपल्या जेलरला रे्लेले पत्र 
(िा.ं का, प्र. ग्रा॰ प॰ृ ७३) वर हदलेलेंि आहे. सवाई माधवरावाच्या कारकीदीतले [ हम. फाल्र् न श ॰ ७ 
शके १६९९ ता. ६ मािग १७७८ िें] एक पत्र उपलब्ध झालें  आहे. तें पाहीलें  म्हिजे नानाला अधाशहािास द्धा ं
मानण्यािी पंिाइति पडते. पत्र जरी सवाई माधवरावािें आंहे तरी तें नानानेंि ‘हडक्टेट’ केलें  असलें  
पाहीजे :—— 

 
अखंडीत लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री बाबमराव कृष्ट्ि र्ोसावी यासंी— 
 
सेवक माधवराव नारायेि प्रधान नमस्कार स  ॥ समान सबनै मया व आलफ राजश्रीस राज्याहभषक 

आर्ोधर होनन उपरातं म ंजी होती ककवा अर्ोधर म ंजी होनन राज्याहभषेक होतो यािी प वील पधत कसी 
आहे व राज्यहभषकास व म ंजीस साहीत्य कापड अदीकरून काय लार्ते यािा तपहशलवार हलहमन लौकर 
पाठहविें, येहवसी राजश्री कृष्ट्िराव आनंत यासही पत्र हलहहले आहे. तरी त म्ही ते हमलोन सदरहम 
हलहहल्याप्राो करिें. जाहिजे. 
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हरहर! जया नानानें सारी पेशवाई अवलपासून अखेरपयंत पाणहली त्याला मराठे छिपतीची मंुज 
आधीं लार्गते कीं राजयाणभषेक होतो हें सुद्धां माहीत नसावें काय? पुढें, नानानें सवाई माधवरावाचा अप्रत्यक्ष 
रीतीनें खून केल्यानंतर रावबाजी पेशवे झाले. या पेशवयानें जरी का प्रभूंच्या धार्षमक ह्क ांच्या मान्यतेबद्दल 
व रक्षिाबद्दल फमान णदलें  तरी सातारच्या महाराजांणवषयीं माि त्यानें अत्यंत नीच वतवन केलें . 

 
१. सातारेयािे राजे यासं राज्याहभषेक करावयाच्या पमवी म ंज करून मर् राज्याहभषेक व्हावा अशी 

हशवाजी महाराजािंी पासमन िाल होती ती श्रीमंतानीं यावळेेस मना करून म ंज्य केल्याहशवाय राज्याहभषेक 
केला. 

 
(शके १७३० सन १८०८–०९. पेशवाईिी अखेर : प ृ१४४. इ. आहि ल.) 
 
नानाफडिीसानें वेदोक्ताऐवजीं पुरािोक्त मंिांनीं तरी मंुजी राहंू णदल्या पि रावबाजीनें तर 

मंुजीच बंद केल्या ! आणि हे पेशवे बहादूर महाराजांचे सनदशीर नोकर ! सातारचे महाराज जर त्यांच्या 
मतें शूद्र होते तर त्या शूद्राचे नोकर ह्मिून पेशवाईच्या सनदा घेणयास या वेदोनारायि ब्राह्मिवीरांना लाज 
कशी वार्टली नाहीं हें कळत नाहीं. आणि शुद्र धन्याची नोकरी करिाऱ्या ब्राह्मिाचें ब्राह्मणय तरी कोित्या 
स्मृतीनें वा श्रुतीनें मान्य केलेंलें  आहे याचा खुलासा एखादा आधुणनक इणतहासपंणडत करील काय? असो. 
रावबाजींची कारकीदव लवकरच समाप्त होऊन इंगे्रज बहादुरांनीं णजकडे णतकडे तस्थरस्थावर केलें  आणि 
शाहूच्या मृत्यूपासून म्हिजे १७४९ ते १८१८ पयंत सुमारें ६९ वषे हाल अपेष्टा भोर्गीत पडलेल्या सातारच्या 
राजघराणयाला पुन्हा एकदां चांर्गले णदवस आले. 

 
सातारकर छिपणत आणि त्यांचे जात भाई क्षणिय मराठे यांचा तेजोभंर्ग करणयाकणरतां पेशवयांनीं 

कसाकसा उपक्रम केला, याची रपरेषा वरील णववेचनावरन वाचकांच्या र्ध्यानांत येईल अशी आशा आहे. 
वरील िोर्टक णववेचनांचा यथातस्थत णवकास करणयाचें हें स्थल नवहे; तरीपि कोिी गं्रथकार हें कायव हातीं 
घेईल, तर महाराष्ट्रच्या इणतहासांतील णकत्येक रंु्गतारंु्गतीचीं प्रमेयें सोडणवणयाचें श्रेय त्याला खास णमळेल. 
असो. शिूचा नाश करणयाच्या जया दोन रुढ पद्धणत आम्ही वर णदल्या, त्यापैकीं पणहली म्हिजे शरीरनाश 
ही तर पेशवयांना शक्यच नवहती, म्हिून त्यांनीं दुसरीचा म्हिजे नीचत्वांत समावेश णहचा अंर्गीकार केला 
आणि ई. इं कंपनीनें पेशवाईला रावबाजीच्या हांतून भडाग्नी देववनू सातारच्या महाराजांना आपल्या 
खांकेत मारीपयंत, क्षणिय मराठे सववतोपरी हीनावस्थेला पोहोचले होते. यावरन णचत्पावनांची परशुरामी 
तपिया-थोड्या- प्रमािातंच का ंहोईना ! फलदु्रप झाली, यांत संशय नाहीं. 

 
यानंतर श्रीमच्छिपणत प्रतापकसह महाराज यांची कारणकदव सुरं झाली. कंपनी सरकारनें त्यांना 

प्रथम राजयकारभाराची कुलमुखत्यारी न देतां सवव कारभार कौंणसल ऑफ ॲडणमणनस्रेशन या मंडळाच्या 
माफव त चालणवला. खाजर्गीकडील सवव वयवस्था व कारभार माि महाराजांच्या हातीं ठेवला होता. याप्रमािें 
ककणचत् स्वस्थता व स्वातंत्र्य णमळतांच क्षणिय णमळतांच मराठ्ांच्या धार्षमक ह्क ांबद्दल महाराजांना 
कळकळ वारू्टन, त्यांचें पुनरुज्जीवन करणयाचा त्यांनी णनिय केला. खरोखर, प्रतापकसह महाराजांनी हा 
पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न जर त्यावेळीं हाती घेतला नसता तर क्षणिय मराठ्ांच्या धमवकमांबद्दलच्या इणतहासाचे 
धारे्ग सर्ध्यांच्या णवपयासी संशोधन-बंडाच्या धुमधुमींत संकलीत करणयाचें काम फार कठीि होंतें, यांत 
मुळींच संशय नाहीं. त्यांनी चतुरकसर्ग भोंसले व बापु कान्होबा फडिीस यांना सातारच्या रेणसडेंर्टाचें पि 
देऊन सन १८१९ त उदेपुरास पाठणवलें . या दोघांनी उदेपूर, जयपूर, जोधपूर वरै्गरे णठकािच्या रािाजींची 
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भेर्ट घेऊन खुलासा णवचारला आणि “सातारीयाचे माहाराज णससोदे हे आपले घराणयांतील असे ते 
समजूनच आहेत” असें छिपतीस कळणवलें . पुढे शके १७४४ (सन १८२२) सालीं उदेपूरचा सुप्रणसद्ध भार्ट 
दीपणवजय साताऱ्यास आला. महाराजांच्या णवनंतीवरन त्यानें सवव वंशावळीची माकहती देऊन, साताराच्या 
राजघराणयाचा मेवाडच्या णशसोदे राजवंशाशीं णनकर्ट संबंध पुनि णसद्ध करन दाखणवला. राजपुतान्यांत 
जेवढी म्हिून क्षणिय राजघरािीं आहेत, त्यांत मेवाडचें राजघरािें पणहल्या प्रतीचें अझूनणह मानणयांत येतें. 
एक तर हें उदेपूरचें कसहासन अयोर्ध्याधीश श्रीरामचंद्रांचे जयेि युवराज लवराज यांच्या वंशजानें 
राजपुतान्यांत णमळणवलेलें  आहे. णशवाय मुसलमानी अंमदानींत बादशहांची मजी संपादन करणयांतच 
जीणवतसाफल्य समजिाऱ्या णकत्येक जोधपूर, जयपूर वरै्गरे रजपूत क्षणियांनी आपल्या मुली मुसलमान 
बादशहाला राणया करन णदल्या, तरी सुद्धां जया मानी उदेपुराणधपतीनें बादशहाच्या रोषाची पवा न कणरतां 
आपलें  राजकूळ णनष्ट्कलंक राणखलें , त्यानें णशवाजी महाराजांचें कुळ खरोखरच णशसोदेवंशाची अस्सल 
शाखा आहे अशी खािी पर्टल्याणशवाय त्यांची वंशावळ आपल्या वंशावळीत सामील करं णदली असेल 
काय? 

 
यानंतर सन १८२५ सालीं सांर्गलीचे कचतामिराव आप्पा पर्टवधवन यांच्या अंर्गांत नारायिराव 

पेशवयांचा संचार होऊन त्यांनी चां. का. प्रभूंवर ग्रामणयाची तरवार उपसली. त्यावेळीं त्यांनीं कायस्थ 
प्रभूंच्या णवरद्ध, जर्गद्र श्रीशंकराचायांना दमदार्टी दाखवनू जी यादी णलहवून घेतली त्यांत “कलींत 
क्षणिय नाहींत ” इत्याणद खोर्टा मजकूर घुसडून णदला.परंतु क्षणिय मराठे यावेळीं तरी णनजलेले नवहते. 
त्यांनी ताबडतोब सातारच्या राजमंडळाकडे खालील अजव रवाना केला :–– 

 
यादी १. 

 
यादी सरकार श्रीमन्महाराज राजश्री सातारा राजमंडळ ह जमर सातारा स  ॥ तीसा आशरीन मयातैन 

आलफ क्षहत्रय मराठा मंडळी यािी आम्ही क्षहत्रय व महाराज क्षहत्रयक लावतंस आसले तरी बंदोबस्त करावा 
नाही तरी हे आसे हलहहतात ते हलहहिे िारं्ले नाहीं कलमें बी तपशील. 

 
(१) ब्राह्मिािा व िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम यािंा खटला दोन तीन वषें पडला आहे. उभयतानी 

परस्परे हलहहिे असले ते हलहाव ेपरंत  प ण्याहमन ब्राह्मिानी पते्र पाठहवली त्यातं क्षहत्रय नाहीत असे भाव 
तेव्हािं येहवसी बोलावे तरी सामीलता हदसेल सबब न बोललो या पत्रातं िादं्रसेनीय व आपला मजकम र 
ल्याहावा ते मोेम क्षहत्रय नाहीत आसे हलहीले ती पते्र सारी माेारी आिनन त्यातंील ही अक्षरे काढमन 
टाकावी. 

 
(२) हाली कितामिराव पटवधगन यािी शकंरािायग करवीरकर यािे समते यादी करून यादी व पत्रें 

केली त्यािे मनातं येकंदर क्षहत्रयि नाहीत असें समजानी केले नाहीसे वाटते सबब मोेम क्षहत्रय नाहीत हे 
हलहीले परंत  सवग समजदार असतात आसे सवग हठकािी देशोदेसी आहे आसे नाहीं व हालीिे यादींत 
कैलासवासी हशवाजीमहाराज व संभाजीमहाराज व शाहममहाराज पते्र व हनिगय ठरहवला आसे जमेस धरून 
हलहहतात त्यास सरकारी दप्तरी कोितेही ज्ञातीहवषयी हनिगय ठरून बार जाले हे नाही कोितेही ज्ञातीत 
आपली कमी आहे. तरी सावरून नीट दाखहविे असी िाल आहे तेव्हा ज्यािी हनिगय केले ते आपली जात 
नाही आसे कसे हलहहतील तेव्हा पत्रें खोटी असतील असे वाटते. यद्यहप असले तरी ज्ञातीप्रकिात सरकार 
पाहिे नाही तेव्हा ह्ा पत्रािे समत हलहीिे र्रज नाही दक्षि कहद स्थानातं िाल इकडील सहीिी पत्र 
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मानतात त्याअथी हलहम नये हलहहली रे्ली असतील तरी द सरे पत्रें हततके जार्ी पाठवावी की हा मजकम र 
िादं्रसेनीय प्रभमिा व ब्राह्मिािा आहे क्षहत्रय आहेत त्यािा नाहीं ककवा साराषं यादी येकंदर सारे आिवमन 
कैलासवासी महाराजािे हनिगय ठरले व पत्र बार केले हे व क्षहत्रय नाहीत हे काढमन पाहीजे तरी रवाना 
करावी येहवसी कसे ठरले हे ठरून उत्तर याव ेहे कंपनीसरकाराकडे करिे आहे. 

 
(३) सदरह प्रमािें न झाले तरी ज्ञातीवाले आपले ज्ञातीहवसी म खत्यार आहेत तेव्हा ंखटला नसता 

जो काढील त्यास प सिे ज्ञातीहवशयाने होईल सबब हे व्हाव े हे िारं्ले आहे हा हविार कंपनीसरकारास 
कळवावा आसे नाहीं सबब हलहहले आहे व सरकारही ज्ञातीप्रकिात पाहत नाहीं त्यास िादं्रसेनीय 
प्रभ हवसीही सरकारी कार्दातं सड हलहहली आहे हे नसाव े परस्परें आपले ज्ञातींत म खत्यार आहेत सड 
राहहली असता सरकारी मदत ब्राह्मिाकडे आहे आसे हदसते व म खत्यार म्हिण्यास दोष सरकारास येतो व 
आमिे ज्ञातीिा मार्ग प सिे तो ब्राम्हिास प सम ककवा आम्ही पाहम परंत ं हे काही नसता हलहहिे र्रज नाही 
सबब हलहहले आहे कलहहल्याप्राो ठरवमन व्हाव…े 

 
येकम ि कलमे िार ४ हलहहली आहेत पकेपिे ठरवमन प न्हा न होय आसे व्हाव े वरै्रे तारीख २७ 

ज लई सन १८२८ इ ॥ . 
 

प्रो. डोंर्गरे कृत णस. णव. पणरणशष्ट ५ (पृ. १०२, १०३) 
 
या पत्रािा हविार राजमंडळानें काय केला तें समजण्यासारखे कार्द पत्र उपलब्ध नाहीत. इ. स. 

१८३० मध्यें प्रतापकसह महाराजासं पमिग म खत्यारी हमळाळी. याि स मारास कायस्थ प्रभमवंरील ग्रामण्यािें 
स्वरुप अत्यंत उग्र झालेलें  होतें. तेव्हा ंमहाराजानंी क्षहत्रय मराठ्याचं्या वदेोक्तािा प्रश्न हाती ेेनन ७/८ 
वष ेअव्याहत पहरश्रम करून आपलें  व आपल्या आप्त स्वकीयािें क्षहत्रयत्व प नचि प्रस्थाहपत केलें . तें केसें 
केलें  यािी हकीकत हवशषे लक्षातं ठेवण्यासारखी असल्याम ळें  ती खाली देतों. 

 
“कलींत क्षहत्रय म ळींि नाहींत, म्हिमन ब्राह्मिाखंेरीज इतरासं वदेोक्तािा अहधकार नाहीं ” हा 

वादािा म ख्य [हा वाद उपस्स्थत करिार कोि? तर ज्याचं्या हित्पावन जातीला आपलें  ब्राह्मित्व अझमनहह धडपिें हसद्ध करता ंआलें  नाहीं, ते 

कितामिराव आप्पा पटवधगन] प्रश्न उद भवल्याम ळें  क्षहत्रय मराठे व िा.ं का. प्रभम या दोेानंा आपलें  अनाहदहसद्ध 
क्षहत्रयत्व हसद्ध करण्याकहरता–ं–पमवापार वहहवाटीप्रमािेंि––एकत्र व्हावें लार्लें . क्षहत्रय मराठे हे शौयात 
जसे श्रेष्ठ तसे िा.ं का.ं प्रभम हे शौयात आहि हवशषेतप ब हद्धमत्तेंतहह श्रेष्ठ. याकहरता ंजेव्हा ंजेव्हा ंम्हिमन क्षहत्रय 
मराठ्याचं्या धार्ममक हक्कावंर हल्ले होत रे्ले तेव्हा ंतेव्हा ंका. प्रभमनंींि ते सवग आपल्या ब हद्धमते्तच्या ढालीवर 
वरिेवर झेलमन अक्कलह शारींच्या समशरेीनें त्यािंा फडशा पाडलेला आहे. या वादातं क्षहत्रयाचं्या तफे 
लढण्याकहरता ंहवठ्ठल सखाराम उफग  आबासाहेब पारसनीस या हविान िा.ं का. प्रभम शास्त्रयािी हनवडिमक 
महाराजानंीं केली, व हवरुद्ध पक्षानें व.े शा. राेवािायग र्जेंद्रर्डकर या अत्यंत हविान् पहंडतास आपल्या 
तफे वाद करण्याकहरता ं वकीलपत्र हदलें  होतें. आबा पारसनीस हे जसे फारशींत हनपमि होते तसेि 
संस्कृतातंहह पारंर्त होते; इतकें ि नव्हे, तर त्यािंें दोन शास्रािें अध्ययनहह झालेलें  होतें. साताऱ्यासं हल्लीं 
ज्या वाड्ातं शहरफौजदार किेरी आहे त्या हठकािीं त्यावळेीं संस्कृत पाठशाळा होतीं. ही जार्ा 
वादाकहरता ं पसंत केली होती. ह्ा पाठशाळेंत उभय पक्षािंा वाद हकत्येक हदवस पमवगपक्ष उत्तरपक्ष लेखी 
पद्धतीनें िालला होता. ज्या हदवशीं पंि हनकाल देिार त्याहदवशीं प ण्यापासमन बेळर्ावंपयंतच्या प्रातंातंील 
हजारों ब्राह्मि साताऱ्यास हनकाल लकण्याकहरता ं पाठशाळेप ढें जमले हेते. आपल्या हवरूद्ध हनकाल 



 

अनुक्रमणिका 

देिारािंीं साधल्यास डोकी फोडमन समड ेेण्यािी हवद्या हभक्ष कवर्ास िारं्ली अवर्त असल्याम ळें , 
हनकालाच्या हदवशीं कदाहि् रक्तपातािाहह प्रसंर् येईल, म्हिमन महाराज स्वतप नार्व्या तरवारीनें 
पाठशाळेच्या प ढें बदंोबस्ताकहरता ं हफरत होते. सरतेशवेटीं पिंानंी क्षहत्रयाचं्या तफे हनकाल देनन आबा 
पारसनीस याचं्या हवितेिी मोठी वहावा केली. त्यावेळीं क्षहत्रयाचं्या अस्स्तत्वाबद्दल एकंदर २४ हसद्धातं 
पिंानंीं मान्य केले त्यापैकीं थोडे खालीं नममद करतो : –– 

 
(१) श्रीपरश रामानें एकवीस वळेा ंपृथ्वी हनपक्षहत्रय करण्यािा प्रयत्न केला, तरी केव्हाहंह क्षहत्रयािंा 

अभाव झाला नाहीं. (२) ज्या क्षहत्रयािंा परश रामानें वध केला नाहीं त्यािें वैहदक कमग त्यानें सोडहवलें  नाहीं. 
(३) नंदानंतर क्षहत्रयािें अस्स्तत्व होतें. (४) स हमत्रानंतर क्षहत्रयािंें अस्स्तत्व होतें. (५) राज्यकता जो राजा 
त्यास वैहदक मंत्रानंीं राज्याहभषेक होतो, सबब त्यानें तेवढें वैहदक कमग करावें व इतर क्षहत्रयानंीं करंू नये, 
असें नाहीं; तर कोित्याही क्षहत्रयास वैहदक कमग हवहहत आहे. (६) सातारा, िंदी (तंजावर) नार्पमर व 
करवीर येथील राजेराण्यािंें ममळ एकि असमन यािेंकडे ऋग्वदेावरून कमग िालतें. िदंीस अस्ग्नहसद्ध 
असमन, स्वतप राजे (हशवाजीमहाराज) ब्राह्मिासं अग्नौकरि देतात व शास्राध्ययन कहरतात. करवीरींहह 
वदेोक्त कमग िालत आहे. (इ. स. १८३०). (७) नमगदेपहलकडे क्षहत्रयाकंडें यज वेदावरून कमग िालतें. 
उदेप रास अशीि वहहवाट आहे. साताऱ्यास यज वेदी कमग महाराजानंीं स रंू करावें. (८) क्षहत्रयासं 
मात लकन्याहववाह वज्यग नाहीं. (९) क्षहत्रयातं स्वज्ञातींत एकपात्री भोजन करण्यािी िाल आहे, तरी वैहदक 
कमास बाध येत नाहीं. 

 
याप्रमािें मराठे क्षहत्रय व िा.ं का. प्रभ  याचं्या क्षहत्रयत्वािा वाद उेडपिें कजकम न हवजयी होतािं 

रा. आबा पारसनीस यानंीं त्याप्रसंर्ीं काढलेले सवग हसद्धातं व त्यािें आधार यावरून “णसद्धांत णवजय” नामें 
एक उत्कृष्ट संस्कृत गं्रथ तयार केला. हा गं्रथ व आबा पारसहनसािें द सरे काहंीं गं्रथ महाराजानंीं 
रेहसडेटाचं्या पत्रासह उदेप रास पाठहवले. तेथील सवग मोठमोठ्या व्य त्पन्न शास्त्रयानंी पारसनीसाचं्या 
हविते्तबद्दल व शास्रपारंर्ततेबद्दल वाहवा करून त्या सवग गं्रथावंर आपापल्या मान्यतेिे हशके्क मारले व 
सातारच्या महाराजािंी वंशावळी उदेपमरच्या वशंावळींत दाखल करून हतिी एक प्रत कंपनी सरकारच्या 
हशक्याहनशीं साताऱ्यास पाठहवलीं. उदेप रच्या पहंडतानंीं रािाजींच्या आजे्ञवरून महाराजासं पत्र हदलें  कीं, 
आपल्याकडील शास्राथािा रािाजीनी ब्राह्मिपहंडताकंडमन हनिगय करवमन हशवानंदापाशीं हदला आहे. 
रािाजी व आपि पमवीपासमनि एकि वंशातंील असमन व्यवहारातं काहंींएक भेद नाहीं यास्तव आम्ही आपलें  
श भकितन करीत असतों. इकडे वैहदक कमांहधकारी क्षहत्रय प ष्ट्कळ असताहंी दहक्षिी ब्राह्मि क्षहत्रयािंा 
अभाव म्हितात, ह्ावरून त्यािें हठकािीं मत्सरब द्धी वास करीत आहे असें म्हटलें  पाहहजे. या प्रमािें 
उदेपुराहून पि येतांच महाराजांनीं सन १८३२ मर्ध्यें सवव मराठे क्षणियांस यादी पाठवनू क्षणियांचे धार्षमक 
ह्क  कोिते, व कसे हें खुलासेवर कळणवले. हें पत्र फारि मोठें व हवस्तृत असमन तें रावबहादमर प्रो. डोंर्रे 
यानंीं छाहपलेल्या “णसद्धातणवजय” गं्रथाच्या पहरहशष्ठातं (प.ृ १–१६) समग्र हदलेलें  आहे. 

 
त्यानंतर महाराजानंीं आबा पारसनीसािें सवग गं्रथ कनाटक प्रातंीं रवाना केले. हतकडील हविान् 

पहंडतानंीं त्यावंर आपापल्या मान्यतेिें मोतगब केलें  व क्षहत्रय मराठ्याचं्या धार्ममक हक्काबंद्दल आहि 
गं्रथकत्यांच्या हविते्तबद्दल प्रंशसापमिग पत्रें महाराजाकंडें रवाना केलीं. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

मान्यतेच्या याद्या आलेलीं णठकािें 
 
(१) तंजावर संस्थान, (२) आनेर्ोंदी संस्थान, (३) कोच्ची संस्थान, आहि (४) म्हैसमर संस्थान. 
 

मान्यतेची पिे देिारे प्रमुख पंडीत 
 नावं   हठकाि 
(१) पाडं रंर्ािायग भार्वत .. .. अंकलमज. 
(२) कहट्ट र्ोकवदािायग .. .. क रंुदवाड. 
(३) नरकसहािायग .. .. आनेर्ोंदी. 
(४) र  ेपत्यािायग .. .. अरिी संस्थान. 
(५) पाडं रंर्ािायग .. .. िादं्रायिपट्टि. 
(६) आिाशास्री राजप रोहीत .. .. म्हैसमर. 
(७) व्यंकट रमिािायग .. .. म्हैसमर. 
(८) बाबािायग .. .. तंजावर. 
(९) श्रीहनवासािायग  .. .. म्हैसमर. 
(१०) बल्लाळ नारायिािायग .. .. तौळव देश. 
(११) तमंिशास्री  .. .. िरकल संस्थान. 
(१२) भीमािायग .. .. आनेर्ोंदी. 
(१३) दासािायग  .. .. म्हैसमर. 
(१४) रामािायग  .. .. कोच्ची. 
(१५) माधावािायग  .. .. कोच्ची. 
(१६) माधवमताच्या तीथाच्या मठािें } .. .. { बेंकीपमर. 
 श्रीमदािायािे हशष्ट्यस्वामी  .. .. (म्हैसमर संस्थान.) 
(१७) श्रृंरे्री शकंरािायग .. .. शडेबाळ म क्कामाहमन. 
(१८) उडपी संस्थानातंील आठ मठािें 

स्वादीकर स्वामी 
.. .. कोच्चीराज्य. 

 .. ..  
(१९) लक्ष्मीकातं स्वामी  .. .. हवद्यानर्र. 

 
याहशवाय क्षहत्रय मराठ्याचं्या वेदोक्त कमाच्या प्रािीन पहरपाठाबद्दल हवजयानर्र, तंजावर, म्हैसमर, 

आनेर्ोंदी व कोच्ची येथील शास्त्रयाचं्या हरवाजपट्ट्ट्याहह आल्या. 
 
याप्रमािें सातारिे गं्रथ सवगत्र मान्य झाले, तरीस द्धा ं ब्राह्मिाकंडमन वारंवार अडथळे उत्पन्न होत. 

तेव्हा ं सन १८३५ सालीं क्षहत्रय मराठे मंडळींच्या सभा होनन सवांन मतें ठरलें  कीं दहक्षिीब्राह्मि 
वदेोक्तकमास अडथळे आितात त्याअथी त्यािंी र्रज न ठेवतां उत्तरकहद स्थानातंमन ब्राह्मि आंिमन कमें 
िालवावीं. त्यािप्रमािें दहक्षिी व कहद स्थानी क्षहत्रयािंा शरीरसंबंधहह स रंू करावा. ह्ाप्रमािें वार्ण्यास 
प ष्ट्कळ क्षहत्रय मराठे कबमल झाले व त्याजंकडमन त्याप्रमािें कब लायतीही हलहमन ेेतल्या. परंत  या ठरावािी 
अंम्मलबजाविी झालेली हदसत नाहीं. क्षहत्रय मराठ्यािंें क्षहत्रयत्व याप्रमािें प नप प्रस्थाहपत करूनि 
प्रतापकसह महाराज स्वस्थ बसले नाहींत. त्यानंी स्वतप आपल्या धार्ममक हक्कापं्रमािें वार्ण्यास स रुवात 
केली. सन १८३६ सालीं त्यानंीं पहंडतराव व राजोपाध्ये यािंा तंटा लार्ला असतां, मार्ील वहहवाटीिी 
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िौकशी करून उभयताचं्या कामािे पंिामाफग त जाबते पाडमन हदले. स्वतप महाराज व त्यािे बंध  शहाजी राजे 
हे उभयता ंस्नानसंध्याहद कमें हनत्य करीत असत. 

 
राजेराण्यातंील र्ृह्कृत्यािी याप्रमािें व्यवस्था लार्ल्यानंतर श्री छत्रपती 

हशवाजीमहाराजापं्रमािें राज्याहभषेक यथाहवधी करून ेेण्यािा हविार प्रतापकसह महाराजानंीं केला. 
अहभषेक प्रयोर्ािी नवी पोथी तयार करवमन हा समारंभ यथाशास्र व यथाहवधी साजरा करण्यातं आला. 
राज्याहभषेकानंतर महाराजानंीं रा. आबा पारसनीस यासं सन १८३८ त त्याचं्या अप्रतीम कामहर्रीबद्दल 
प्रशसंापर आज्ञापत्र हदलें . 

 
यावळेीं प्रतापकसह महाराजाचं्या मेहनतीनें क्षहत्रय मराठ्यािंें क्षहत्रयत्व प्रस्थाहपत झालें  हें खरें, पि 

त्या योर्ानें सारा ब्राह्मि समाज महाराजाचं्या हवरूद्ध झाला. क्षहत्रय मराठ्यानंा सवगस्वीं हिरडमन काढण्यािा 
ब्राह्मिािंा इतका हातातोंडाशीं आलेला यत्न फ कट रे्ला. मर् का ं नाहीं त्यािंी तडफडाट उडिार? 
छत्रपतीला ब डहवता ं ब डहवता ं पेशव्यानािं राम म्हिावें लार्ले आहि कोल्हापमरकर भोसल्यािंा नायनाट 
करताकंरतािं परश रामभान पटवधगनास परलोकािा रस्ता स धारावा लार्ला. तरीहह हनराश न होता ं
शवेटिें परश रामास्र सोडण्यािा कितामिराव पटवधगन व बाळाजीपतं नातम यानंीं उपक्म केला आहि तो 
मात्र परश रामाच्या कृपेनें सिसिीत फळास आला. कितामिराव पटवधगन व बाळाजीपतं नात  यानंीं अनेक 
उलटीस लटीं कारस्थानें उभीं करून महाराजावंर कंपनी सरकारहवरूद्ध हफतमर केल्यािा आरोप आिला; 
त्या भानर्डींत प्रतापकसह महाराज पदच्य त होनन प ढें लवकरि सातारिी र्ादीहह खालसा झालीं. यावळेीं 
बाळाजीपतंानें आहि कितामिरावानें जे जे अत्यािार केले त्यािंा इहतहास वािला तर आंर्ावर शहारे 
येतात, आहि स्वाथाकहरता ंमन ष्ट्य हकती नीिपिािीहह कृत्यें करण्यास भीत नाहीं, याच्या प्रत्यंतरानें मन 
क्ष ब्ध होतें. बाळाजीपतं नात  यािंें नावं मराठ्याचं्या इहतहासात काळ्याक ट्ट बॉडगरीमध्येंि हलहहल्याहशवाय 
र्त्यंतर नाहीं. कारि पेशवाई ब डहवण्याच्या कामीं अगे्रसर होनन स्वराज्य ब डहवण्यािें श्रेय त्यानें ेेतलें  व 
तेवढ्यानें या प्राण्यािी तृप्ती न होनन स्वतपच्या तीव्र िेषाला व ज्वलज्जहाल स्वाथाला सातारच्या 
संस्थानािाहह बळी ेेतला! ‘राष्ट्रीय’ हित्पावनानंीं या महाप रुषाच्या िहरत्रािें जरूर अध्ययन करावें. 

 
सातारिें राज्यि खलास झालें  तेव्हा ं क्षहत्रय मराठ्याचं्या वदेोक्ताहधकारािा प्रश्नहह हनकालातं 

हनेाला. परंत  कोल्हापमर येथें मात्र सवग कमे वदेोक्त मंत्रानंीि िालमं  होतीं. ही पद्धत कै. बाबासाहेब महाराज 
याचं्या कारहकदीपयंत अव्याहत िालमं  होती. त्याचं्या कारहकदीत (सन १८३७-६६ ) व.े शा. र  ेनाथ शास्री 
पवगते यानंी महाराजासं (बद) सल्ला हदला कीं वदेोक्त मंत्रािंा उपयोर् इतर आिरिाशंीं हवरुद्ध असल्यानें 
श्रेयस्कर नाहीं. त्यावरून वाड्ातं वदेोक्त कमगहवधी बदं होनन सवग कमे प रािोक्त मंत्रानंीं िालमं  झालीं. तीं 
हवद्यमान श्रीमन्महाराज शाहम छत्रपती याचं्या कारहकदीपयंत तशींि िालत होतीं. महाराज 
शाहममहाराजाचं्या मनातं आपलीं सवग कमे आपल्या क्षहत्रय धमाप्रमािें वदेप्रहित मंत्रानंीं व्हावीं असें आलें , व 
त्याप्रमािें त्यानंी ह कम म फमाहवलें . परंत  राजोपाध्ये यानंीं त्या ह क माप्रमािें वार्ण्यािें साफ नाकारतािं 
महाराजानंीं एक कहमटी नेममन हतला राजवाड्ातं पमवी कमे कोित्या पद्धतीनें होत होतीं त्याबद्दल हरपोटग 
करावयास आज्ञा केली. या कहमटींत आपासाहेब राजोपाध्ये, रा. बा. कृष्ट्िाजी नारायि पहंडतराव सर 
न्यायाधीश, व रा. सा. हव. ब. र्ोखले हे र्ृहस्थ होतें. या कहमटीनें स मारें २० इसमाचं्या जबान्या ेेतल्या व 
इतर रीतीनें तपास करून, व.े शा. पवगतेब वाचं्या उपदव्यापापमवी सवग कमें वदेोक्त पद्धतीनेंि करण्यातं येत 
असत, असा हरपोटग ह जमर सादर केला. राजोपाध्ये यानंी आपला हरपोटग हदला नाहीं. 
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या कहमटीच्या अहभप्रायाप्रमािें वार्ण्यािें राजोपाध्ये यानंीं नाकारतािं त्यासं कामावरून दमर करून 
त्यानंा राजोपाध्येपिाबद्दल हदलेली जहार्ीर महाराजानंीं जप्त केली. 

 
यावेळीं मराठे क्षणियांवर ब्राह्मिांनीं ग्रामणयच उभें केलेलें  होतें. महाराजांच्या वाड्यांत वेदोक्त 

कमें केल्यास समाज बणहष्ट्कृत करतो व न केल्यास महाराजांकडून उत्पन्नाची जप्ती होते अशा पेचांत 
राजोपार्ध्ये व त्यांचे आणश्रत होते. यावर सन १९०५ मर्ध्यें करवीर मठाणधपणत श्रीशंकराचायव स्वामीनीं पुन्हा 
सवव कार्गदपिें व मठांतील आधार पाहून आज्ञापि काढलें . त्यांतील कांहीं महत्त्वाचे उदर्गार खालीं णदले 
आहेत : –– 

 
(१)श्रीछत्रपहत हशवाजी महाराज हे क्षहत्रय वशंातंील असल्याबद्दल वंशवृक्षावरून पमिगपिें हसद्ध होत 

आहे व त्यास वदेाशास्रसंपन्न र्ार्ाभट्ट पहंडत यािंीं क्षहत्रय क लोहित वेदमार्ानें राज्याहभषेक केल्यासंबधंािीं 
माहहती इहतहासप्रहसद्धि आहे. हशवाय राज्याहभषेक झाले वेळिें विगन केल्यािी यादी पाहहली त्यावरून 
क्षहत्रय क लास योग्य असा वदेमार्गहवहहत राज्याहभषेक केल्यािें पमिगपिें हसद्ध होत आहे. यावरून 
श्रीहशवछत्रपहत महाराज यािंें ेरािें क्षहत्रय असमन, वदेोक्तकमािा त्यास पमिग अहधकार आहे यातं शकंा 
नाहीं. हा अहधकार हशवाजी महाराज यािें वशंासही असल्यािी माहहती हमळते. (२) श्रीमन्महाराज छत्रपहत 
कोल्हापमर यािंें ेरािें [तंजावरच्या कोटाने कोल्हाप रच्या महाराजानंा शमद्र म्हटल्याबद्दल श्रीय त महादेव राजाराम बोडस यानंा जो ब्रह्मानंद 
झाला त्याच्याशी करवीरकर मठाहधपतीिे हे उद्र्ार ताडल्यास शहािपिािा वाटंा रा. बोडसानंा द्यावा की तंजावरच्या जज्जाला द्यावा हें एक मोठे 
कोडेंि पडतें.] क्षहत्रय असोन, त्यािें ेराण्यातं वदेोक्त कमग करण्यासं काहंीं हरकत नाहीं असें इकडमन 
ठरहवण्यातं येत आहे. 

 
श्रीमत्शकंरािायांिा याप्रमािें ठराव होतािं कोल्हाप रास बऱ्याि ब्राह्मिािंी संशयहनवृत्ती होनन 

त्यानंीं सभा भरहवली आहि ठराव पास केला कीं :–– 
 
के्षत्रस्थ ब्रह्मवृदाकंडमन असा हनिगय करिेंत येत आहे कीं, श्रीजर्द्र् रु मठ करवीर व संकेश्वर यानंी 

या प्रकरिािा केलेला हनिगय के्षत्रस्थासं पमिग संमत असमन करवीर ब्रह्मवृदािंीही याहवषयीं अशी आज्ञा आहे 
कीं :––श्रीशाहम छत्रपहत महाराज सरकार करवीर हे क्षहत्रय आहेत. या राजेराण्यातंील हनत्य नैहमहत्तक 
र्ृहकृत्यें व हव्यकव्याहद धमगकृत्यें मन्वाहदस्मृहतप्रहतपाहदत पमवापार वहहवाटीस अन सरून क्षहत्रयोहित 
वदेोक्त पद्धतीनें होत जावींत. याहवषयीं कोिीहीं संदेह ेेिेंिा नाहीं. हम ॥ मार्गशीषग कृ. ९ शके १८२७ 
हवश्वावस नाम संवत्सरे. 

 
याि स मारास श्री काशी के्षत्रािे प्रहसद्ध पहंडत श्री कृष्ट्िानंदसरस्वती स्वामी कोल्हाप रास आले. 

त्यानींहह करवीरकर शकंरािायािा ठराव बरोबर आहे अशा मान्यतेिें पत्र हलहमन हदलें . याप्रमािें हहककत 
होनन कोल्हाप रच्या मराठे क्षहत्रयावंरील ग्रामण्य हनकालातं आलें . 

 
सत्यप्रहतपादनाच्या बाबतींत सर्ळेंि हित्पावन काहीं मत्सरग्रस्त नसतात. आजलाहह हित्पावन 

समाजातं श द्ध सत्यािा अहभमान धरून आपल्या मत्सरग्रस्त जातभाईंिे कान उपटिारे ‘लोकहहतवादी’ 
म ळींि नाहींत असें नाही. स प्रहसद्ध हनस्पहृ आहि भारदस्त णवणवधज्ञानणवस्तार माणसकांत (एहप्रल १९१९) 
ग्वालेरिे स्पष्टवक्ते रा. रा. माधवरावजी लेलेसाहेब यानंीं ‘नंदान्तं क्षहत्रयक लं’ बद्दल हवविेन करतानंा जे 
उद्र्ार काढले आहेत, ते येथेंि समाहवष्ट करण्यासारखे आहेत. “हशवाजी महाराजािंी शास्रोक्त हवधीनें 
म ंज वरै्रे करवमन त्यानंा ‘क्षहत्रयक लावतंस’ असें म्हिमन, त्यािंें क्षहत्रयत्व हसद्ध करून ेेनन, नंतर त्यािंा 
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यथाशास्र राज्याहभषेक करहवला रे्ला. त्यावळेीं ककवा त्यानंतरही या र्ोष्टीबद्दल आके्षप ेेनन र्ार्ाभट्टाला 
ककवा तत्पक्षीय दाहक्षिात्य ब्राह्मिानंा बहहष्ट्कृत करण्यािा उपक्मही कोिीं केल्यािें हदसत नाहीं. अशा 
स्स्थतींत कायस्थ प्रभमचं्याि क्षहत्रयत्वासंबंधानें हा आके्षप प ढे आििें, आहि त्याला हित्पावनासारख्या–
संशहयत व वादग्रस्त उत्पहत्त असलेल्या, आहि त्याम ळेंि यािंी राजकीय उन्नहत होईपयंत इतर 
ब्राह्मिवर्ांनीं कमी दजाच्या मानलेल्या–पोटब्राह्मि जातींनें महत्त्व देिें, बरेि िमत्काहरक हदसतें. 
कोिच्याही पीठािें शकंरािायग हित्पावन जातीिे कधींही झालेले नाहींत. पेशव्याचं्या वळेींस द्धा ं त्याचं्याशी 
रोटीबेटीव्यवहार करण्यातं देशस्थ ब्राह्मिमंडळी अनमान करीत असे. हशवाय प्रत्यक्ष बाजीराव पेशव्यानंा 
नाहशकातंील परंपरारं्त ब्राह्मिेाटावर र्ोदास्नानास जाण्यालंा आके्षप ेेण्यातं आला होता. या र्गोष्टींचें 
योग्य णनराकरि होईपयंत णनदान णचत्पावन ब्राह्मिांनीं तरी या बाबतींत पुढाकर घेऊन दुसऱ्यांना नांवे 
ठेविें योग्य नाहीं.” 

 
क्षहत्रय मराठ्यावंरील ठळकठळक ग्रामण्यािंा इहतहास येथपयंत हदला. याहशवाय हठकहठकािीं 

जेथें जेथें त्यािंी वस्ती आहे तेथें तेथें त्यानंा धार्ममक बाबतींत अडथळे आिमन त्रास देण्यािें राष्ट्रीय कमग 
ब्राह्मि म्हिहविारे हल्लीहह प्रामाहिकपिानें बजावीत असताति. यािे अर्दीं ताजें उदाहरि म्हटलें  म्हिजे 
क्षहत्रय मराठ्याचं्या उमरावती येथील श्राविीिें होय. उमरावती येथें र् दस्त सालीं( सन १९१८ ) तेथील 
‘सुबोधमाला’ नामक माहसक प स्तकाच्या किेरींत क्षहत्रय मराठ्यानंीं श्राविीिा हवहध स रंू केला. ही बातमी 
स्वतपस ब्राह्मि समजिाऱ्या हकत्येक प्राण्यांस समजताि ते जमट करून श्राविीच्या हठकािाला वढेा 
ेालण्याकहरता ंधावंमन आले आहि हत्याराचं्या कायद्याम ळें  त्यानंा तलवार बदं कीिी िढाई करता ंयेिें शक्य 
नसल्याम ळें, मनोभाव े श्राविी करण्यातं तल्लीन झालेल्या श्रीहशवाजी महाराजाचं्या जातभाईंवर या 
महाब्राह्मिानंीं धोंड्ािंा वषाव करण्यािी स रूवात केली. हकत्येक समंजस मराठ्यानंीं या महाब्राह्मिाचं्या 
भडकलेल्या मेंदमला िार समज तीच्या माते्रिे वळसे देनन ताळ्यावर आिण्यािा प्रयत्न केला; परंत  पेशवाई 
नोकरशाहीच्या या अहभमानी प्रवतगकािंा क्ोध काहंी केल्या आंवरेना ! अखेरीस मराठ्यानंीं आपल्या 
अस्तन्या वर सारतािं ही ब्राह्मिसेना पळमन रे्ली आहि क्षहत्रय मराठ्याचं्या वदेोक्त श्राविीिा समारंभ 
यथासारं् पार पडला. स बोध मालेिे संपादक रा. के. बी. देशम ख यानंी “आमिी श्राविी हहन्द धमगशास्राच्या 
हवरूद्ध आहे असें धमगगं्रथाचं्या आधारें हनर्मववाद कोिीहह ठरवमन द्यावें; आम्ही त्याचं्या सशास्र हनिगयािा 
साभार स्वीकार करंू” असें आव्हाहन केलें . परंत  नेहमींि उलट्या पावलानंीं िालण्यािीं खोड आंर्ीमासंीं 
हखळलेले ब्राह्मि सरळ प्रश्नानंा सरळ उत्तर थोडेि देिारे ! वशेासंपन्न प रूषोत्तम, शौिे, पोंके्ष वरै्रे हशखंडी 
लेखकानंीं ‘कतववय’ नावंाच्या एका स्थाहनक पत्रातंमन क्षहत्रय मराठ्यानंा हशव्यािंी आहि अपशब्दािंी लाखोली 
वाहण्यास स रुवात केली. त्या लाखोलींत शमद्र, श्वान, डोंमकावळे, अश द्ध बीजािे वरै्रे शलेकी ब्राह्मिी 
हबल्वपत्रें िमकत होतीं. प ढें हें प्रकरि कोटापयंत रे्लें  होतें. परंत  प्रहतपक्षानें माफी माहर्तल्यावरुन तें 
हनकालातं हनेालें . सुबोधमाला माणसक नसतें तर हा खोडसाळपिा हठकच्या हठकािींि हजरला असता 
आहि या स्थाहनक ज लमािा इहतहास बह जनसमाजाच्या नजरेस न पडता ं स्थाहनक स्मशानातंि त्यास 
ममठमाती हमळाली असती. यावरून हनयतकाहलक वृत्तपत्रािंी आवश्यकता हकती असते हें वािकासं नीर्ट 
परे्टल. असे छोटेखानी दंरे्धोपे हठकहठकािीं हकती तरी होत असतील !!! असो. 

 
क्षहत्रय मराठ्याचं्या ग्रामण्यातं एक हवशषे र्ोष्ट वािकाचं्या नजरेस आिण्यािी आम्ही अत्यंत नम्रतेनें 

परवानर्ी ेेतों. आद्य छत्रपहत श्रीहशवाजी महाराज याचं्या अंमदानींत क्षहत्रय मराठ्याचं्या धार्ममक हक्कािें 
प नरुज्जीवन करण्याच्या कामीं बाळाजी आवजी हिटिीस या िा.ं का. प्रभमिे भहर्रथ यत्न खिी पडलें  आहि 
प्रतापकसह महाराजाचं्या वळेीं तोि प्रश्न प नश्च हडसमन खडसमन कायमिा करण्यात आबा पारसनीस या 
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शास्रपट  िा.ं का. प्रभमिी हवित्ता छत्रपतींच्या िरिसेवेंत खिीं पडली. अलीकडच्या कोल्हापमर प्रकरिातंहह 
िा.ं का. प्रभम मंडळीनींि छत्रपतींिी सेवा एकहनष्ठपिानें बजावलेली आहे. राजकीय बाबतींतस द्धा ंही र्ोष्ट 
अशीि हदसमन येते. श्रीहशवाजी महाराजानंी ज्या दादजी नरसप्रभम देशपाडं्ाजंवळ स्वराज्यस्थापनेिी 
आिभाक केली, त्याच्याि खास पािंव्या वशंजानें–रंर्ो बापमजी प्रभमनें–शवेटच्या प्रतापकसह छत्रपतीच्या 
स्वराज्याकहरता ंख द्द हवलायतेंत जानन पालगमेंटाशीं छाहतठोक झर्डा द्यावा, हा आश्चयोत्पादक योर्ायोर् 
फार हविार करण्यासारखा आहे. अशा रीतीनें क्षहत्रय मराठे आहि िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम यािंी ही जोडी 
रे्ल्या अडीिशें वषें हातातं हात ेालमन वार्त आली आहे. हें लक्य असेंि हिरकाल हटको आहि उभयताचं्या 
हनर्मवकार व हनपसीम ‘हबरादरकी’ िें पयगवसान या भरतखंडाच्या हवप ल सौभाग्यप्राप्तींत होवो, अशी 
सद्र्हतत अंतपकरिानें त्या जर्च्चालक परमेश्वरािी अनन्यभावानें प्राथगना करून हें प्रकरि प रें करतों. 

 
श्री णशवाजी महाराजकी जय! 
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ग्रामणयांचा साद्यतं इणतहास. 
पंचाल (दैवज्ञ) ब्राह्मि 

 
दैवज्ञ ब्राह्मि ही जात सापं्रत लोकव्यवहारातं ‘सोनार’ या सवगसामान्य संजे्ञनें ूळहखली जाते. या 

वर्ांतील बह तेक लोक सोनें िादंी व जडजवाहीर यािंा धंदा करीत असते, परंत  वास्तवीक यािंा समावशे 
पंचाल ब्राह्मि या म ख्य ब्राह्मिवर्ांति होतो. धंद्याम ळें  जरी यानंा सोनार म्हितात, तरी स विगकारािें काम 
करिारे सवगि सोनार कांहीं दैवज्ञ ब्राह्मि नसतात. मात्र पंिाल ब्राह्मि म्हिमन याचं्यांतील जो म ख्य 
ब्राह्मिवर्ग ेाटंावर आहे, त्यािंें अंतबाह् वतगन श द्ध ब्राह्मिापं्रमािेंि असतें. त्यातंीलहह बरेि लोक अझमन 
आपला प्रािीन पमवगपरंपरेिा स विगकारािा धंदा करीत असमन, ब्राह्मिकमामध्येंस द्धा ं ते फार हनष्ट्िात 
असल्यािें आढळतें. कोंकि व म ंबई लत्त्याकडील दैवज्ञािी ही ब्राह्मिकमािी परंपरा सापं्रत अवनत होत 
िालली आहे आहि याला कारि सापं्रतिी पहरस्स्थतीि होय तथाहप त्यािंीं हनत्यनैहमहत्तक धमगकृत्यें त्यािेंि 
दैवज्ञ [केवळ पोपटपिंी ममढ हभक्ष काचं्या अज्ञानाबद्दल सवगत्र तक्ार स रंू झालेली आहे. धमगकृत्यें यथासारं् व्हावींत व तीं िारं्ल्या स हशहक्षत 
धमापारंर्तानंींि करावी, अशा कल्पनेिा प्राद भाव होत आहे. आज दैवज्ञातंहह धमाहभमानी स हशहक्षत व पदवीधर हविान् बरेि हनपजत आहेत. त्यानंीं 
ही ब्राह्मिवृत्तीिी प्रािीन परंपरा प नरुज्जीहवत करण्यािें मनातं आिल्यास दैवज्ञातंहह प नश्च मोठेमोठे पहंडत हनमाि होतील व जातीच्या लौहककािी 
उज्वल परंपरा हिरंजीव होईल, अशी आशा आहे.] ब्राह्मि िालवीत असतात. 

 
शवैार्म गं्रथावरून पिंालािंी उत्पहत प्रत्यक्ष हवश्वकम्यापासमन झाल्यािें हसद्ध होत आहे. मन , मय, 

त्वष्टा, दैवज्ञ, आहि हशल्पी हे हवश्वकम्यािे पािं प त्र होत. याि पािं प त्राचं्या संततीस पिंाल म्हितात. या 
पिंालातं हवश्वकमा संततीय लोहार, स तार, व कासार यािंाहह समावशे होतो. या हवश्वकमा−क लातं उत्पन्न 
झालेले ब्राह्मि श द्ध असल्याबद्दल दैवज्ञ ब्राह्मि फार अहभमान बाळहर्तात. 

 
सध्यापं्रमािें पमवगकालीं ब्राह्मि हें जाहतहवहशष्ट नव्हतें, र् िकमांवर अवलंबमन होतें; म्हिमन प ष्ट्कळ 

हीनोत्पत्तीय व्यक्ती व समाज ब्राह्मिपिाला पोहिले. ममळिे जे ब्राह्मि ककवा ज्यानंीं प्रथमतप ब्राह्मण्य 
हमळहवलें  त्याचं्यामार्मन इतरही लोक जेव्हा ं ब्राह्मि होनं लार्ले तेव्हा ं अथांति त्या उभयपक्षातं स्पधा 
उत्पन्न झाली. या स्पधेिी हहककत णवश्वकमवपुराि अध्याय ३ मध्यें हदलेली आहे. ही जी स्पधा पौराहिक 
काळीं उत्पन्न झाली ती अद्यापपयंत िालमं ि आहे. या स्पधेिा जो इहतहास तोि ग्रामण्यािंा इहतहास असें 
म्हिावयास हरकत नाहीं. 

 
बौद्धधमािा उदय प्रसार व उत्कषग होनन सनातन कहदमधमािा बह तेक लोप झाला असतां, पिंाल 

ब्राह्मिानंीं र्ंर्ेंत उभें राहमन श्रीशकंरािी आराधाना केली. तेव्हा ं धमाच्या रक्षिाथग शकंरािा अवतार 
श्रीशकंरािायग उत्पन्न होनन त्यानंी बौद्ध धमािा पाडाव करून सनातन धमग प न्हा प्रस्थाहपत केला. यावळेीं 
पािंालािंें बरेंि विगस्व झाल्यािें हदसतें. श्रीमदािायांनीं हवश्वकमा जर्द्र् रु आहे असें जािमन त्याच्या 
स्त तीिें एक स्तोत्रही केलेलें  आहे. परंत  पिंालानंा याप ढें राजाश्रय हमळाला नाहीं व हदवसेंहदवस त्यािंी 
अधोर्तीि होत रे्ली. यानंतर यवनी अंमल होनन एकंदर कहद धमािी फार द दगशा उडाली. त्यातं 
इतरापं्रमािेंि दैवज्ञहह हनराहश्रत व हवपन्नावस्थेंत काळ कंठम ं लार्ले. 

 
पेशव्यािंा अंमल महाराष्ट्रावर बसेपयंत पिंाल दैवज्ञाचं्या ब्राह्मिवृहत्तबद्दल ककवा वदेोक्ताबद्दल 

कोिी आके्षप ेेतल्यािें आढळत नाहीं. आद्यछत्रपहत हशवाजी महाराजापासमन तों शाहम महाराजाचं्या 
अंतापयंत ते आपल्या ज्ञातींतीलि वृहत्त िालवमन आपापले व्यवसाय करीत स खासमाधानें काळक्मिा 
करीत होते. शाहमच्या मृत्यमनंतर हित्पावन नोकरशाहीला उच्चीिे ग्रह आले आहि त्यानंीं ग्रामण्याच्या 
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बोल्शहेवझमच्या ेरटातं या जातीलाही भरडमन काढण्यास कमी केलें  नाहीं. वास्तवीक दैवज्ञ ब्राह्मि 
राजकीय के्षत्रातं कधींि पडले नाहींत ककवा हित्पावन नोकरशाहीच्या राजकीय खटाऱ्याच्या कानहखळा 
काढण्यािाहह त्यानंीं ककध उपद्याप केला नाहीं. ते आपला स विगकारािा आहि याहज्ञकी व्यवसाय करीत 
स्वस्थ बसले होते. परंत  ब्राह्मिपिािा वज्रलेप बास्प्तस्मा पटकहवण्यासाठीं धाधावलेल्या तत्कालीन 
हित्पावनानंा या दैवज्ञािंें ब्राह्मण्यहह फ कािें पहावलें  नाही. सवग जर्ातं ब्राह्मि काय ते आम्ही, बाकीिे सारे 
श द्र, हें ठरहवण्यासाठीं हित्पावन नोकरशाहीनें ग्रामण्याचं्या ब रख्याखाली जे जे अत्यािार केले, त्यातींल 
दैवज्ञावंर केलेले फारि राक्षसी व भयंकर होते. िा.ं का. प्रभम आहि क्षहत्रय मराठे हे दोन समाज जात्याि 
तरवारबहाद्दर आहि राजकारिी असल्याम ळें  त्यातंल्या लोकानंा पकडिें, हािमार करिें, उपाशीतापाशी 
फरासखान्यातं कोंडमन ठेविे, ेरािंी जप्ती करिें, बायकाम लािंी अब्रम ेेिें वरै्रे प्रकार करण्यािी ख द्द 
नोकरशाहीिे दंडधारक पेशव े यािंी छाती नव्हती, मर् त्याचं्या नावाखंालीं वाटेल तो सावंळार्ोंधळ 
ेालिाऱ्या भ त्यािंी ती कथा काय? पि हबिारे दैवज्ञ पडले र्रीब आहि एकमार्ी! आहि र्रीबािे काळ 
सर्ळेि असतात!! दैवज्ञावंर हित्पावनानंीं पेशव ेनोकरशाहींत कायकाय अत्यािार केले त्यािंा इहतहास 
कोित्याहह संमजस मन ष्ट्यािें हृदय हवदारि करण्याइतकाि तीव्र आहे. म्हिमन तो होईल हततक्या सौम्य 
भाषेंत येथें ग्रहथत करण्यािा यत्न केला आहे. 

 
ग्रामणय पणहलें . 

 
हें ग्रामण्य द सरे पेशव े बाजीराव बल्लाळ पेशवे याचं्या कारकीदीत झालेलें  आहे. यािी समग्र 

तपशीलवार हहककत उपलब्ध नाहीं व या ग्रामण्यािा स र्ावाहह सन १८२५ सालच्या दैवज्ञावंरील एका 
खटल्यातं आलेल्या प राव्याचं्या कार्दावंरून लार्ला. त्यातं ववे्हारे जोशी यानीं िदं्र २७ रहबलाखर सन 
इहहदे सल्लाहसन मयातैन व अल्लफ सन ११४० फसलीिी बाजीराव बल्लाळिी एक सनद दाखल केली होती. 
तींत “अतपपर सोनारानंी आपल्या सोनारभटाकडमन उपाध्याहयक कमे करंू नयेत. ववे्हारे जोशी यािें हातमन 
काम ेेत जाव.े वदेोक्त ब्रह्मकमे सोडमन देनन प रािोक्त कमे िालवीत जावीं. भातािे कपड करण्यािी 
वहहवाट बदं करून किकीिे कपड करीत जावे” वरै्रे मजकम र होता. या कतब्यावर सोनार पिंालाचं्या सह्ा 
ेेण्यािी खमप खटपट झाली, परंत  त्यानंी सह्ा केल्या नाहीत; आहि यािा पहरिाम त्यानंा पेशवाई 
अंमदानींत उत्तरोत्तर फार छळ सोसावा लार्ला. या ग्रामण्यातं दैवज्ञ पंिालावंर फार अमान ष अत्यािार 
करण्यातं आले होते असें म्हितात. 

 
ग्रामणय दुसरें 

 
शके १७१७ भाद्रपद वद्य नवमीच्या हदवशीं प ण्यातंील प्रम खप्रम ख दैवज्ञाचं्या ेरावंर एकदम 

पेशव्याचं्या र्ारद्यािंी ेाड आली. त्यानंी हठकहठकािीं ेरानंा वेढे हदले व सरकारी कारक नानंीं दैवज्ञानंा 
खडाखड बेड्ा ठोंकम न र्ारद्याचं्या पहाऱ्यातं हदवसाढवळ्या भर बाजारातमंन अय्या शास्त्रयाकडे रवाना केले. 
ेरािंी झडती ेेनन पोथ्या, देव्हाऱ्यातंील देव व इतर धार्ममक हवधीच्या िीज वस्त  जप्त करून नेल्या. 
अय्याशास्त्रयानें मध्य रात्रीच्या स मारास कैद्यािंी भेट ेेतली व जातींतील धमगकमे कशीं िालहवतात याबद्दल 
त्याचं्या लेखी जबान्या ेेतल्या. आपि स्नान, संध्या, तपगि, वैश्वदेव, र्भादानाहद सवग संस्कार वदेोक्त 
मंत्रानंीं करतों असें त्यानंी जबाब हदले. नंतर त्यासं र्ारद्याचं्या ताब्यातं देनन कोठड्ातं कोंडमन ठेवलें . 
द सऱ्या हदवशीं आिखी काही दैवज्ञासं पकडमन आिले. प्रथम त्यासं खरपमस हािमार करून र्ारद्याचं्या 
पहाऱ्यातं नाना फडिीसािे हदवाि राेोपंत याचं्या वाड्ातं रवाना केले अय्याशास्त्रयाच्या कारक नानें 



 

अनुक्रमणिका 

आरोपींच्या आरोपािी कानस नाविी केल्यावर राेोपंतानेंहह आरोपीस िौदाव्या रत्नािा प्रताप दाखवमन 
आपल्या हाताला भाग्यवान् केलें . धमगकमाहद प्रेातािी लेखी जबानी ेेतल्यावर त्या हतभार्ी आहि हतबल 
दैवज्ञािंी रवानर्ी म सक्या बाधंमन हनरहनराळ्या िौक्यावंर करण्यातं आली. हबिाऱ्यानंा दोन दोन हदवस 
अन्नोदकस द्धा ंहमळालें  नाही. या भयंकर हशके्षिें कारि काय तर दैवज्ञ आपिासं “ब्राह्मि” म्हिवीत आहि 
वदेोक्त पद्धतीनें स्वज्ञाहतयाचं्या वृहत्त िालवीत! 

 
पािंव्या हदवशीं प न्हा राेोपतंाकडिें आमंत्रि आलें . तेथें अरोपींच्या धमगकमाहवषयीं प न्हा लेखी 

जबान्या ेेण्यातं आल्या. नंतर सवाच्या जेविाखािािी व्यवस्था लावण्याबद्दल सरकारी ह कम म झाला. 
रहववार पेठेंत जप्तीिें ेर होतें तेथें िौकीवरून एकेका आरोपीस आिीत, त्यानें स्वयंपाक करून 
जेवल्यावर, द सऱ्याला आिावयािें. आरोपीपैकीं कोिािीहह परस्पर नजरभेट होनं नये, हा यातंील म ख्य 
कटाक्ष होता. 

 
प ढें काहंीं हदवसानंीं नाना फडिीसाकडे अय्या शास्त्रयािंी स्वारी रे्ली असतानंा, त्यानंी दैवज्ञ 

प्रकरिािा मजकम र नानाचं्या कानावर ेातला. सवग बहंदवान दैवज्ञांस म सक्या बाधंमन नानाचं्या प ढें उभे 
करण्यािा ह क म स टला. नानानंीं सवग आरोपीपासमन त्याचं्या धार्ममक हक्कांबद्दलच्या जबान्या प न्हा एकदा ं
हलहमन ेेतल्या, व त्यासंबधंीं त मिे काय शास्राधार आहेत ते दाखवा म्हिमन आज्ञा केली. आम्हाला 
जाहमनावर मोकळे केल्यास सवग शास्राथग दाखवमं, असें दैवज्ञ ब्राह्मिानंी हवनहवलें . परंत  ही त्यािंी हवनविी 
नोकरशाहीनें अमान्य करून, त्यानंा प नश्च त रंूर्ातं रवाना केले. ही झोकटर्पाच्छाई पाहमन दैवज्ञ समाज 
फार ेाबरून रे्ला. शहरातं हजकडे हतकडे र्डबड स रू झाली. हकत्येक पळमन रे्ले, हकत्येक लपमन बसले 
आहि हकत्येकाचं्या ेरावंर तर िौक्याि बसल्या. नंतर एका प्रहतहष्ठत मातबर र्ृहस्थाच्या मध्यस्तीनें 
आय्याशास्त्रयानें आश्वीन व० १३स काहंीं आरोपींस जाहमनावर सोडण्यािी मेहेरबानी केली. तथाहप इतकें  
होईपयंत हबिाऱ्यािंी रोजिी हािमार काहंी ि कली नव्हती. बंधम क्त होतािं प्रत्येक आरोपीच्या ेरावर 
द सरे हदवशी पोलीसच्या िौक्या बसल्या. मोरभट महाम नी, धमािायगब वा, बाळंभट, नाना पडंीत, सदाहशव 
पडंीत, जानोजी नसराप रकर, बाळा क्षीरसार्र, बाळा जीतकर वरै्रे प्रम ख दैवज्ञ मंडळी अझमन कैदेंति 
होती. त्यानंा मोरोबादादा फडिीसांच्या वाड्ातं रोज रात्रीं हािमार करण्यातं येत असे. या हबिाऱ्यानंा 
कोिािाि वहशला नव्हता, त्याम ळें  श्रीमंतापयंत त्यािंी दाद कशी लार्िार? आमिी श्रींमताकडे दाद 
लार्ावी, आमच्या धमगकमांिी वाजवी िौकशी व्हावी, आम्ही शास्राथग दाखहवण्यास तयार आहोत; पि 
अय्याशात्री याजंकडमन रोज रोज होिारी प्रािाहंतक मारहाि आम्हाला आता सहन होत नाहीं, वरै्रे 
मजक रािी त्यानंी नाना फडिीसाकंडे हफयाद करहवली. ही र्ोष्ट आय्याशास्री यासं समजतािं त्याच्या 
तळपायािी आर् मस्तकात रे्ली. मला न हविारता परस्पर नानाकडे हफयाद केली, या र्ोष्टीनें खवळमन 
जानन अय्याशास्त्रयानें सदहमग देवज्ञासं इतक्या अमान ष व अहनवाच्य तऱ्हेनें मारहाि केली कीं त्यापैकीं 
धमािायगब वा मार खाताखंातािं मरि पावला आहि बाळंभट अत्यवस्थ आजारी पडला. नानाकडे हफयाद 
जातािं त्यानंीं दैवज्ञाचं्या जबान्या ेेनन त्यासं जाहमनावर मोकळे केले. मात्र ही अट ेातली कीं, 
हफयादीिा हनकाल लारे्पयंत सवांनीं रोज सकाळीं अय्याशास्त्रयास म जरा ( नमस्कार नव्हे! ) करण्यास 
आलें  पाहहजे. 

 
दैवज्ञानंी हठकहठकािाहंमन शास्रािे गं्रथ मार्हवले. मार्गशीषग वद्य नवमीस श्रीमंताचं्या वाड्ातं सभा 

झाली. त्यावेळीं र्ारदी पाठवमन एकम िएक दैवज्ञास बोलावमन आिमन दरवाज्याकडे बसहवले. सभेंत वादािी 
भवहत न भवहत होनन अखेर हनिगय झाला कीं सोनार पंचाल जातीस ब्रह्मकमव करावयास अणधकार आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

सवग हशष्ठहशष्ठ हविान पडंीतानंीं एकमताने हा हनिगय हदला खरा, परंत  त्यानें अय्याशास्त्रयािें मात्र समाधान 
झालें  नाहीं. भलभलता हवतंडवाद करून रार्ारार्ानें तो सभा सोडमन जळफळत ेरी हन मेन रे्ला. 

 
प ढे दहाबारा हदवसानंी अय्याशास्त्रयानें आपल्या मतािे िौेे शास्री बोलावमन आिमन आपल्या 

वाड्ातंि एक सभा केली आहि र्ारदी व कारकम न पाठवमन सवग दैवज्ञासं तेथें बोलावमन आिलें . तेथेंहह 
अय्याशास्त्रयािा पक्ष व दैवज्ञ यातं बराि वादहववाद झाला. परंत  काहंीं महत्त्वािीं विनें र्ाळमन स्वतप तयार 
केलेल्या जाहतहववकेगं्रथ व शमद्रकमलाकर गं्रथाधारें अय्याशास्त्रयानें हनिगय हदला कीं सोनार ह्ानंा 
कमगधमािा अहधकार ते म्हितात ककवा सध्या ंआिरतात तसा नाहीं. ताबडतोब र्ारदी याजंकडमन दैवज्ञािंी 
जानवीं तोडहवलीं व काहंींिीं काढमन ेेतलीं. धोतरें फाडमन त्यािें पिें करवमन नेसहवले व र्ंधें प समन 
टाकहवलीं. ही र्ोष्ट पौष श द्ध एकादशीस ेडली. नंतर सवगत्रांस र्ारदी यािें ताब्यातं देनन ेरीं फक्त 
जेविास जाण्यािी परवानर्ी हदली. असा क्म िालला असता ंएके हदवशीं काहंीं दैवज्ञ मंडळी हट्टानें ेरींि 
राहहली. त्यानंा प न्हा ं पकडमन नेनन हपिोडे बाधंमन तोंडावर मारले व प न्हा ंकोठडींत कोंडमन ठेवले. प ढें 
काहंी हदवसानंीं सवानीं हमळमन श्रीमंताकडे या कहरािा अजग केला. त्यावर अय्याशास्त्रयािा जबाब 
माहर्तला असता ं शास्त्रींबोवानें प्रहतजे्ञिें उत्तर हदलें  कीं, सोनारासं जर वदेाहधकार हनेाला तर मी 
यज्ञोपहवतािा त्यार् करीन. प ढें एक महहन्यानें दैवज्ञानंी पैठिाहमन हविानािें संमहतपत्र व पराडं्ाहमन 
श्रीशकंरािायािें संमहतपत्र आहिलें . मोरभट महाम हन यानें तैहत्तरीय ब्रह्मिभाष्ट्य आपस्तंबसमत्र आहि 
र्ोकवदािगव वरै्रे गं्रथ आिमन किेरींत हजर केले. अय्याशास्री हा आपला द राग्रह सोडीत नाहीं असें पाहमन व 
दैवज्ञानंीं हदलेल्या प राव्यानें खात्री झाल्याम ळें  नाईलाज होनन, नाना फडिीसानें अय्याशात्री यासं एकि 
उत्तर केलें  कीं, या श्र हतस्मृहतसंमत श्रीिे पत्रावर आहि श द्रकमलाकर गं्रथातंील विनावंर शाईिा बोळा 
प सावा ककवा आपि प्रहतजे्ञप्रमािें यज्ञोपाहवतािा त्यार् करावा. तेव्हा ं अय्याशास्री यािा उपाय हरला व 
त्यानीं संन्यास ेेतला आहि दैवज्ञ ब्राह्मिािंी या जािातंमन अखेर म क्तता झाली. 

 
ग्रामणय णतसरें. 

 
मार्ें झालेल्या ग्रामण्याच्या वळेीं स्वतपिी लंर्डी व क झकी धार्ममक बाजम सावंरून भरभक्कम 

करण्याकहरता ं आहि इतर समाजाचं्या धमगकमांबद्दलिा शास्रीय आधार पोंकळ करून टाकंण्याकहरता, 
नव्हे, अज्जीबात नष्ट करण्यासाठीं प्रािीन शास्र धमगगं्रथातं हित्पावनानंीं बरािं खोडाखोड, मोडामोड व 
झोडाझोड करून ठेवली. मार्ें प.ृ १२५ वर साहंर्तल्याप्रमािे, आजलाहह मन स्मृतीिी ककवा कोित्याहह 
धमगगं्रथािी श द्ध प्रत हमळण्यािी पिंाईत पडते. हित्पावन नोकरशाहींने हित्पावनािंी उत्पहत्त लपहवण्यासाठीं 
व ब्राह्मण्यािें स्तोम प्रािीन ठरहवण्यासाठीं सह्ाद्रीखंडािा नाश करण्यािी जी शक्कल काढली त्याम ळे 
इतरहह अनेक हनरपराधी व बह मोल हस्तलेखािंा [पहा इंग्रजी उतारा नं. ११ पहरहशष्ट (हित्पावन)] सत्यानाश झाला. 
हनरहनराराळ्या धमगर्ंथातंमन जी बरीि उपटस ंभ शास्रविनानंीं ेाल  ेसड झाली त्यातं दैवज्ञाबद्दलिें एक 
हित्पावनसमत्र मासल्याकहरता ंदेतों : – 

 
सववकंर्टक पाणपष्टं हेमकारन्तु पार्षथवः ॥ 
प्रवतवमान मन्याये छेदयेल्लवशः कु्षरैः ॥ २९२ ॥ मनुस्मुणत. 

 
याहशवाय दैवज्ञ सोनारानंीं वदेोच्चार करंू नये, देवळातं हशरंू नये, वदेोच्चार केल्यास हजव्हा छेदमन 

टाकावी. संध्या केल्यास शेंडी कापावी. यज्ञोपवीत ेालमं  नये. ेातल्यास रेड्ाच्या पाठीवर मळवमन ेालावें. 
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उभी हनरी काढम ं नये. आडवें उभें र्ंध लावमं नये. मौंजीबधंन करंू नये, केल्यास हद्दपार करावें. प राि सारं्मं 
नये, कथा करंू नये, वृहत्त िालवम ंनये. वरात हमरवम ंनये, यािंी वरात पाहील त्यास ६ महहने दहरद्र येईल. 
ज्या र्ावंातं वरात हमरवेल तेथें महामारीिी साथं येईल. अवषगि पडेल. अशीं एक का दोन अनेक के्षपक 
धमगगं्रथातं  ेसडलेलीं आहेत. हीं सवग के्षपकें  प राव्यास ेेनन वळेोवळेीं पंिाल ब्राह्मिाचं्या ब्राह्मण्यावर 
हित्पावनानंीं हल्ले िढहवले. परंत  त्याचं्या हातीं अलोट राजकीय सत्ता असताहंी त्यातं त्यानंा केव्हािं जय 
आलेला नाहीं, ही र्ोष्ट लक्षातं ठेवण्यासारखी आहे. अय्याशास्री यािंी हवल्हेवाट लार्तािं मार्ील ग्रामण्य 
हवझालें  खरें; परंत  हित्पावनाचं्या मनातंील तेढ मात्र कायम होती. अनेक कारिामं ळे बाजीरावाच्या 
कारहकदीच्या अखेरीपयंत दैवज्ञानंा धार्ममक बाबतींत पमिग शातंता लाभली असेल असें वाटत नाहीं. या 
कालावधींतहह एक बखेडा झालाि. पि सवगसाधारि दैवज्ञ ज्ञातीिा त्यातं समावेश करण्यातं आला नव्हता. 
तो प्रकार असा :– 

 
आपल्या हवधवा म लीिा प नर्मववाह लावण्यासाठीं धमगशास्त्रें व धमगर् रंु यािंी संमती हमळहवण्यासाठीं 

धडपड करिारे तत्काहलन महाधार्ममक वदेोनारायि परश रामभान पटवधगन यािंी स्वारी एकदां 
तासर्ावंजवळ हभलवडी येथें रे्ली होती. तेथें कृष्ट्िेच्या तीरावर एक देनळ आहे, त्यातं दैवज्ञ ब्राह्मिापंैकी 
काहंींजि अन ष्ठानास बसले होते. भान देवळात रे्ले व त्यानंी त्यासं नमस्कार केला असता ं त्या दैवज्ञ 
ब्राह्मिानंीं त्यानंा उलट नमस्कार केला नाहीं. तेव्हा ंपरश रामभानंस मोठा रार् येनन त्यानंीं त म्ही कोि 
असें त्या ब्राह्मिासं हविारलें . आम्हीं दैवज्ञ सोनार ब्राह्मि असें त्यानंीं उत्तर देतािं, भानंनीं आपल्या 
सैहनकाकंड न त्यानंा मरेमरेतों मारहवलें . माराहािीम ळें  प्राि कासावीस होतािं त्या दैवज्ञ ब्राह्मिानंीं पािी 
प्यावयास माहर्तलें . भानंनीं पािी आिमन हदलें  पि तें त्यानंीं ेेतलें  नाहीं. दैवज्ञ ब्राह्मिाच्या हातिें पािी 
आिहवल्यास हपनं इतराचं्या हातिें हपिार नाहीं असें त्यानंीं म्हितािं भानंिा क्ोध भडकला. आम्हा ं
ब्राह्मिाचं्या हातिें पािी पीत नाहीं आहि सोनाराचं्या हातिें पािी हपिार म्हितात । श्रेष्ठ हित्पावन 
ब्राह्मिािंा केवढा तरी अपमान । भान तरवारबहाद्दरि पडले. त्यानंीं त्या दैवज्ञासं ताबडतोब ठार मारावें 
असा ह कम म फमाहवला. त्या सवग इसमासं ठार मारण्यातं आलें  व आजमंबाजमंच्या र्ावातंील सोनाराचं्या हजभा 
कापमन टाकण्यातं आल्या. प ढें या जवानमदग पटवधगन ब्राह्मिवीरािी शास्रीमंडळीनें िारं्लीि कानउेडिी 
केली व त्यािंी खात्री करून हदली कीं सोनार हे खरे ब्राह्मि होत. तेव्हा ंब्राह्मिहत्येच्या पातकािें क्षालन 
व्हावें ह्मिमन भानंनीं सोनारावंर मेहेरनजर करून त्यानंा वदेोक्तकमग करण्यािें आज्ञा पत्र हदलें  । हा प्रकार 
झाला तेव्हा ं पेशवे, त्यािें अहधकारी व त्यािें म त्सद्दी जातभाई हे काय करीत होते व त्यानंीं भानंच्या या 
आत्यािाराबद्दल र् न्हेर्ारासं काय हशक्षा हदल्या यािा तपास करून कोिी हित्पावन संशोधक जर्ाप ढें 
ठेहवल काय? 

 
सवाई माधवरावाच्या जन्मानंतर प ण्यास दैवज्ञ मंडळीस नोकरशाही दरबारािा काहंीं उपसर्ग 

लार्ल्यािें इहतहासात नममद नाहीं; उलट सवाई माधवरावािा जन्म झाल्यापासमन त्यािंी प ण्यातं बरीि 
िलती झाली व प ष्ट्कळशा सवलतीहह हमळाल्या. उत्सवममती नारायिराव पेशव्यािा खमन झाल्यावर त्यािंी 
हवधवा पत्नी र्ंर्ाबाई प्रसमत होण्याच्या वळेीं जें राजकारस्थान रिलें , त्यातं बऱ्याि हनरहनराळ्या जातींच्या 
समान म दतीच्या र्रोदार हस्रया र्ंर्ाबाईबरोबर प रंदरास पाठहवण्यािें कलम [“बाई ही दोन महहनेिी र्रोदर आहे. 

तीस प त्र जाहाला तर मालकि होईल. जर कहरता कन्या जाहाली तर त्या म लीस मेिािे ………… लानन राज्यकारभार िालउं.”] मुख्य होतें. 
या हस्रयाचं्या ेोळक्यात रावजीबाई हदवेकर नावंाच्या दैवज्ञ सोनारािी बायको होती. देवािी करिी आहि 
नारळातं पािीं ह्मिमन कमग, धमग, विग, ममग संयोर्ानें हदवकेरािंी बायको व र्ंर्ाबाई या दोेी एकाि वेळीं 
प्रसमत होनन हदवकेराचं्या बायकोला म लर्ा र्ंर्ाबाईला म लर्ी झाली. नाना फडिीसािें राजकारि पार 
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पाडण्याकहरता दाते अडनावंािी एक भटीि नेमलेली होती, हतनें म लािंी अदलाबदल करतािं सोनाराच्या 
पोटी जन्माला आलेला म लर्ा हनहमषाधांत हित्पावन वेदोनारायिािा प त्र झाला व पेशव्याचं्या राजर्ादीिा 
मालक ठरला आहि ख द्द पेशव्याचं्या पोटीं जन्मलेली म लर्ी खाडकन् सोनारािी र्रीब म लर्ी झाली. 
राजकारि काय करिार नाहीं? हल्ली या राजकारिी ेडामोडींवर पांे रुि ेालण्यासाठीं अलीकडील 
हविानबरेि परीश्रम करीत आहेत. परंत  या र्ोष्टी नेहमीि राजकारिी वातारिातं ेडमन येत असतात; नाहीं 
असें नाहीं. तेव्हा लहतहाहसक सत्यािा हनखारा कादंबरीच्या ककवा नाटकाच्या रेशमी रुमालातं सफाईनें 
लपहवण्यािा यत्न करण्यािी वास्तहवक काहंीं अवश्यकता नाहीं. लहहरी म क ं दा नावंाच्या एका शाहीरानें 
नारायिराव पेशव्याच्या मृत्यमबद्दल जो पोवाडा रिला आहे, त्यातंला एक िौक असा आहे :– 

 
हदस मास उदास झाला । मर् किता पडली र्ंर्ाबाईला ॥ रंर्महालीं करमेना जात्ये प रंदराला । 

दाहा बाळंहतिी झाल्या खबर नाहीं कळली र्ंर्ाबाईला ॥ काय नालख्या पालख्या िालल्या प रंदराला । 
श द्ध सोमवार हदवशीं वळे ेटका आली हतला ॥ दाई म्हिे नाना फडनवीसाला र्ंर्ाबाईिा प्रसमत व्हायिा 
वखत आला । एक [हा शब्द ‘सोनारीि’ असाि असला पाहहजे. ममळिी हस्तहलहखत प्रत वाितानंा िमक झाली असावी असें वाटते.] 

सोबतीि हमळाली हतला ॥ दोेींिी वळे ेटका कळली भर्वतंाला । नाना फडनवीस बोले त्या दाईला ॥ 
सोन्याच्या वळेा िढवीन बाई तुला । तुझें माझें इमान ठावें भगवानाला ॥ काढा वस्र डोळे दोघींचे बाांधा या 
समयाला । कन्या झाली र्ंर्ाबाईला । प त्र झाला द सरे बाईला ॥ ही अदलाबदल कळली नाना 
फडनवीसाला । दाई म्हिे नानासाहेबाला ॥ र्ंर्ाबाईला प त्र झाला । सवाई माधवराव नांव शोभे त्याला ॥ 
सोळा वष ेराज्य भोर्लें  प िें शहराला । सत्रावें वषी कहलप्रहर आला ॥ हशलंेन खेळोहन माधवराव ेराला 
आला । तेथें नाना फडनवीस त्याला उिा शब्द बोहलला ॥ कारंज्यावरी उडी टाहकली प्राि त्यािा रे्ला । 
तेथमन ब्राह्मिािंा आिारधमग लोपला ॥ १४ ॥ ‘ॲक्कथग’ शालीग्राम पोवाडे. आवृत्ती [प्रस्त त प स्तकाच्या २ ऱ्या आवृत्तींत 
(सन १९१२) या कडव्याला रा. शालीग्राम यानंीं अज्जीबात िाट हदला आहे. तरीहह प्रस्तावनेंत ही द सरी आवृहत्त ‘काहंीं फरक न कहरता’ छापल्यािें 
सारं्ायला मात्र ते म ळींि हवसरले नाहींत.] १ ली सन १८९१. 

 
र्ंर्ाबाईला झालेली म लर्ी द र्ाबाई नावंानें रावजीभाई हदवकेराच्या ेरीं वाढली . प ढें हतिें लग्न 

एका र्रीब स्स्थतींतल्या सोनाराबरोबर लार्लें  व थोड्ाि हदवसातं ती ममलबाळ वरै्रें काहंीं न होता ं
स्वर्गवासी झाली. द र्ाबाईला आपल्या राजकारिाम ळें  भोर्ाव्या लार्लेल्या आपत्तींिा थोडाबह त तरी 
परामषग यायावा म्हिमन नाना फडिीसानें हतच्या स्मारकासाठी नारायिपेठेत द र्ादेवीिें एक देनळ बाधंहवलें . 
त्यािा वार्मषक खिग ४०–१–० अझमनही पवगहत संस्थानातंमन िालमं  असमन, हें देवालय व त्याच्या आसपासिी 
जार्ा तेथील स्थाहनक दैवज्ञ ब्राह्मिाचं्याि ताब्यातं आहे. 

 
पेशव्याचं्या अमदानींत दैवज्ञ ब्राह्मिावंर झालेल्या धमगसंबधंीं छलािा इहतहास येथवर हदला. 

आिखींहह बरींि लहान मोठीं ग्रामण्यें झालीं नाहींति असें काहंीं हनहश्चत सारं्ता ंयेिार नाहीं. या बाबतींत 
अझमनहह इहतहास संशोधन झालें  पाहहजे. हवश्वबह्मक लोत्साह प स्तकाच्या हतसऱ्या संग्रहातं 
श्रीशकंरािायांनीं दैवज्ञ ब्राह्मिासं आज्ञापत्रें हदलेलीं प्रहसद्ध आहेत. त्याचं्या हनरहनराळ्या वेळेच्या तारखा 
पाहहल्या म्हिजे सबधं पेशवाईभर या नाहीं त्या सबबीखालीं दैवज्ञावंर ग्रामण्यािंा स्टीमरोल हफरति 
असावा असें स्थमल मानानें मानण्यास काहंीं हरकत नाहीं. 

 
मार्ें विगन केलेल्या परशरामभान पटवधगनाचं्या पराक्मानंतर पेशवाईिा लय झाला व पेशव्याचं्या 

‘श्रीमंत’ पदवीिा मान आपिि ेेनन धमगरक्षिाथग स्वयंहसद्ध तयार झालेल्या कितामिराव आपा 
पटवधगनानंीं सोनारावंर ग्रामण्य केलें . सोनाराहंवषयींिा उल्लेख त्यानंीं शकंरािायांकडमन बळजबरीनें 
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ेेतलेल्या आज्ञापत्रातं केलेला आहे. तेव्हा ं त्यािंा वरप्रसाद दैवज्ञानंा लाभला नसेलि असें म्हितां येत 
नाहीं. परंत  या ग्रामण्यािी सहवस्तर हहककत उपलब्ध नाहीं. कदाहित कायस्थप्रभ  व क्षहत्रय मराठे 
याचं्यावरील ग्रामण्याचं्या झर्ड्ातं दैवज्ञाकंडे लक्ष पोंिहवण्यास वदेम तीत्रय नात , पटवधगन व थते्त यानंा 
फावले नसेल व त्याम ळेंि दैवज्ञब्राह्मिािें हें ग्रामण्य तसेंि राहहलें  असावें. 

 
ग्रामणय चवथें. (पंढरपूरचें) 

 
पिंालानंीं वदेोक्त कमग करंू नये म्हिमन पमण्याच्या हित्पावनािंा आग्रह पाहमन पढंरपमर, सातारा वरै्रे 

हठकािीं त्याचं्याशी इतर ब्राह्मि मोठमोठ तंटे करीत असत, शके १७०० पासमन पंढरपमर येथील 
पिंालामंधील व्रतबंध व हववाह ब्राह्मिाचं्या अनस्न्वत त्रासाम ळें  शहराबाहेर होत असत. प ढें शके १७४२ 
सालीं आहश्वन महहन्यातं पंढरप रच्या कज्जेदलाल ब्राह्मिानंी पंिालाहंवरुद्ध ग्रामण्य उभारून तेथील प्रम ख 
पिंालासं पकडमन सातारच्या महाराजाकडे हनिगयासाठीं नेलें . महाराजानंीं ह्ा तंट्यािा हनिगय लावण्यािें 
काम एका हविान् शास्त्रयाकडे सोंपहवलें . परंत  असमयेिी कावीळ झालेल्या शास्त्रयानंा प्रािीन गं्रथातंील 
आधार व विनें हीं काय होत? त्यानीं पंिालाचं्या हवरुद्ध हनकाल हदला व सोनार ब्राह्मि म्हिहवतात म्हिमन 
त्यािंी र्ाढवावर बसवमन कधड काढावी व हत्तीच्या पायाांशीं बाांधून तयाांस ठार मारवाव े अशी सौम्य त्रशक्षा 
देण्यास त्रशफारस केली. परंत  पिंालानंीं योग्य न्याय हमळण्याहवषयीं महाराजाकंडे स्वतप अजग केल्यावरून 
न्यायदानाच्या बाबतींत काहंीं तरी कपट झालें  असावें असा महाराजासं संशय आला व आपल्यासमक्ष 
गं्रथािंा प रावा व्हावा असा महाराजानंी ह क म केला. तेव्हा ं शास्रीब वानंीं आपला िष्ट्मा साफ करून प रावे 
पाहहले व राधवािायग याचं्या मदतीनें पंिालप्रम ख मंडळींिें व शामशास्ती द्रहवड वरै्रे हविानािें प राव े व 
अहभप्राय ेेतले व फेर हनकाल हदला कीं “हवश्व कमगसंततीय ब्रम्हपिंालासं वेदाहद प्रािीन गं्रथावंरून 
ब्रह्मकमग करण्यािा अहधकार असमन ते पमवींपासमन िालत आलेल्या वहहवाटीप्रमािें ब्रह्मकमग करीत आहेत. 
त्यास कोिीही प्रहतबधं करंू नये.” 

 
या हनिगयपत्रावरून सातारा व के्षत्र पढंरपमर येथील उपद्व्यापी लोकासं खालील ताकीदपत्रािें 

फमान देण्यात आलें  : –– 
 

णश्क ा 
सातारचे 

महाराजांचा 
 
राजश्री रंर्म नरकसह मामलेदार पेटा पढंरपमर. 
 
आपल्या स्वकमाहवषयीं सोनार व्यंकाजी नाइक अरिर्ावंकर व सोनार भट्टजी वरै्रे पढंरपमर वदेाथग 

ह जमर हनिगयपत्र महाराजािंी आज्ञा–सोनार कानडे पािंाल हवश्वकमगसंततीय यासंी ब्रह्मकमग करण्यािी 
अहगता आहे. त्यासं कोिी दमषि ठेवण्यास र्रज नाहीं. आपलें  सत्य स्मरून दमषि ठेवल्यास वतनास जस्प्त 
केली जाईल. जाहिजे िदं्र १५ जमाहदलावल स रूसन अशरीन मयातैन व अलफ. म रजत ता. १ मािग सन 
१८२० इसवी. 

 
मोतगबस द्धा ंहस्ताक्षर बाळाराव हिटिीस. 
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यानंतर दैवज्ञ ब्रह्मिावंर हठकहठकािीं काहीं त्रोटक व स्थाहनक ग्रमाण्यें झाली. त्या त्या वेळीं 
श्रीशकंरािायानीं दैवज्ञाचं्या तफे संमतपत्रें देनन त्यािें हनराकरि केलें . हीं सवग संमतीपत्रें 
स्थलसंकोिास्तव येथें समाहवष्ट करता येत नाहींत. हजज्ञासमंनीं तीं वे. शा. सं. बाळशास्री रावजीशास्री 
क्षीरसार्गर याचं्या णवश्वब्रह्मकुलोत्साह (संग्रह हतसरा) येथें पहावीं. या सवग संमतीपत्रावंर दैवज्ञाचं्या वदेोक्त 
कमाहधकाराबद्दल पमिग मान्यता हदलेली आहे इतकें  साहंर्तलें  म्हिजे प रे. श्रृंरे्री मठाच्या शकंरािायाच्या 
सन १८२३ च्या आक्षापत्रातं आहि काशी येशील पहंडताचं्या सन १७८८ च्या संमतपत्रातं दैवज्ञ–हे पिंाल 
अथात ब्राम्हि आहेत असाि उल्लेख आहे. 

 
इंग्रजी झाल्यावर स द्धा ं दैवज्ञासं धार्ममक बाबतींत थोडाबह त त्रास झाल्यािें हदसतें. अव्वल 

इंग्रजीमध्यें वेदोक्तािा तंटा नर्गर मु्क ामीं प्रथम उपस्स्थत झाला. तो हनकालासाठी प ण्यास आला त्यावळेेस 
हित्पावन व कऱ्हाडे ब्राह्मिाचं्या सभा झाल्या. दैवज्ञ पक्षाकडिे शास्री हत्रमलािायग होते त्यानंीं सोनार हे 
ब्राह्मि आहेत तेव्हा ं येथें वेदोक्त कमग करण्यास शास्रािी परवानर्ी आहे व इतर प्रातंीं वदेोक्त करण्यािी 
िाल आहे. ज्या अथी ते ब्राह्मि आहेत, त्या अथी वदेोक्त करण्यािा त्यानंा अहधकार आहे, असें साहंर्तलें . 
त्या वादािा हनकाल त्या सभेंत लार्िें अशक्य होतें. कारि जे ब्राह्मि अहंकार आहि स्वाथी या दोन 
हपशाच्चानंीं पछाडले रे्लेले तेथें हववके आहि सत्य कसें जार्ृत राहिार? ज्याना ंेरातील अन्याय ककवा 
जमल म हदसत नाहींत ते इतरास न्याय देतील काय अथवा आपि जमल म कहरत आहों हें त्याचं्या लक्षातं 
येईल काय? तो वाद अखेरीस हड. ज. मेहेरबान राहबनसनसाहेब याचं्या प ढें रे्ला. त्यानंीं दैवज्ञािंा प रावा 
ेेतला. त्या प राव्यामध्यें काशींतील शास्री व पहंडतलोकािंी संमहत नानाशकंरशटे यानंी हमळहवली होती. 
त्यािप्रमािें सवग के्षत्रातंील पंहडत व शास्री यािंी संमहत आिहवली होती. हत्रमलािायगशास्री व कै. बाबाजी 
आण्िा पावसकर याचं्याकम न गं्रथािंा प रावा ेेनन साहेबानीं दैवज्ञाचं्या तफे हनकाल हदला कीं, सोनारानंी 
आपलीं धमगकृत्यें वदेोक्त करावी;.इतर ब्राह्मि लोक जर अडथळा करतील तर त्यासं कायद्याप्रमािें हशक्षा 
होईल. या कामासाठीं जर्न्नाथ शकंरशटे यानंी हनरहनराळ्या हठकािीं मंडळी पाठहवली आहि शास्री 
लोकाकंडमन वाद करहवले. 

 
म ंबईिे स प्रहसद्ध दैवज्ञ नार्हरक श्रीमंत जर्न्नाथ उफग  नाना शकंरशटे हे कृष्ट्िेच्या स्नानाकहरता ं

वाईंस रे्ले असतानंा, तेथच्या भटानंीं त्यानंा शमद्र शमद्र म्हिमन त्यांिा फार उपमदग केला व त म्हालंा 
कृष्ट्िानदींत उतरून देिार नाहीं असा दम भरला. नानानंीं स्वतपि मंत्र म्हिमन स्नानहवहध यथासारं् 
उरकला व ता. १९ हडसेंबर सन १८२६ रोजीं सातारिे महाराज प्रतापकसह याजंकडे हफयाद दाखल केली. 
महाराजानंीं या प्रकरिािी ताबडतोब िौकशी करून आरोपींना हशक्षा ठोंठावल्या. नंतर मोठा दरबार भरवमन 
महाराजानंीं नानाशकंरशटेिा मोठा र्ौरव केला व एक बह मोल भरजरी शाल त्यानंा नजर केली. या 
संबधंानें ‘सातारा केस’ प्रकारिाच्या हवलायतेंतील प्रोहसकडर्ातं (प.ृ २७८) खालीलप्रमािे उद्र्ार आहेत : 
– 

 
“In this manner did they (Brahmins) annoy other persons when in the performance of 

their religious rites and ceremonies, enjoined by their respective castes.”. 
 
यानंतर नाशीक येथेंहह नानाशकंरशटेवर असाि प्रसंर् आला. हकती झालें  तरी नाशीककर भट 

वाईकर भटजींपेक्षा अहधक जहाल आहि सवाई राष्ट्रीय असतात. त्यानीं नानाशंीं जेव्हा दोन हात 
करण्यासाठीं आपल्या धाबळ्या कंबरेला कसल्या, तेव्हा ं नानानंाहह तेथच्या कलेक्टराला हिठ्ठी पाठवमन 
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हत्यारी पोलीसिी पाटी बोलावमन आिमन या र्ंर्ापमत्र कारट्यां’ िा बदंोबस्त करावा लार्ला. इ.स. १८७८ 
मध्यें हैद्राबाद (दहक्षि) रेसीडेन्सीच्या हशक्याहनशीं सोनारासं ब्राह्मित्वािे संमहत पत्र हमळालेलें  आहे. 
याप्रसंर्ीं सन १७५६ मधील हवजयानर्रच्या हवजय रामराजािें अस्सल संमहतपत्र दाखल करण्यात आलेलें  
होतें. इ. स. १८७४ मध्यें मद्रास इलाख्यातं वृदंावन येथें वाद उत्पन्न होनन पिंालासं संमहत पत्र हमळालें  व 
अस्ग्नहोत्र िालमं  राहहलें . सन १८५३ मध्यें हमरज येथें सरकारवाड्ातं जें दत्तािें देनळ बाहंधलें  त्यातंील 
ममतीिी स्थापना पिंाल ब्राह्मिाचं्या हातीं करहवण्यातं आली. म्हैसमरसरकारच्या राजर्ृहीं सवग धार्ममक कामें 
करिारे उपाध्याय पिंालि आहेत. याहशवाय हब्रहटश अमदानींत न्यायकोटांत हफयादी होनन दैवज्ञाचं्या 
तफे हनवाडे झालेले आहेत. त्यापैकीं म ख्य येिेंप्रमािें : – इ. स. १८१८ सालीं हितमर हजल्हा अदालत 
कोटांिा ह कम मनािा पिंालािंें तफे झाला असमन तो मद्रास हायकोटानें कायम केलेला आहे. इ. स. १८७१ 
मध्यें ज न्नर येथील कोटांत असाि एक खटला उपस्स्थत झाला होता. यावळेींही त्याचं्याि तफे हनकाल 
झाला. प िे येथील कोटांत या हनकालावर अपील झालें  पि तेथेंही हा हनकाल कायम झाला. सन १८८३ 
मध्यें पाटि हजल्हा सातारा येथील कोटांत एक खटला झाला. याही वळेीं सोनारािंींि फते्त झाली. याहह 
हनकालावर सातारा हजल्हा कोटांत अपील झालें ; पि हनकाल कायमि झाला. 

 
प्रस्त त हवषयासंबधंानें आिखीही प ष्ट्कळि माहहती देता ं येण्यासारखी आहे. परंत  स्थलाभावाम ळें  

तसें कहरता ंयेत नाहीं. तथाहप प्रस्त त हवषयािी रजा ेेण्यापमवी दैवज्ञाचं्या वादप्राहवण्याबद्दल थोडी माहहती 
हदली पाहहजे. ज्या ज्या वेळी दैवज्ञानंा वाद करण्यािी संहध हमळाली त्या त्या त्याचं्यातंील पहंडतापं ढें  
मोठमोठ्या आिायांनीहह हात टेकल्यािे दाखले त्याच्या इहतहासातं पदोपदीं आढळतात. सन १८७५ मध्यें 
दैवज्ञानंी शकंरािायास खंडिी देण्यािें नाकारलें . तेव्हां शकंरािायांनीं असें करण्यािें कारि हविारतािं, 
“आम्ही स्वतप श द्ध बीज ब्राह्मि असमन आम्हासं वदेोक्त कमािा पमिग अहधकार आहे. म्हिमन त म्हास खंडिी 
देण्यािें कारि नाहीं. उलट आम्ही हवश्वकमाक लोत्पन्न असल्याम ळें  त म्हीि आम्हा ंआद्यब्राह्मिानंा खंडिी 
हदली पाहहजे.” असा खडबडीत जाब हदला. यावर प्रत्यक्ष श्रीशकंरािायाशीं मार्गसहािायग या दैवज्ञ 
पहंडतानें वाद करून त्यानंा वादातं कजकलें . हा वाद मोठा वािनीय असमन ब्राह्मण्यािा स का डौल मारिाऱ्या 
मंडळींना माननीय असा आहे. त्यानंी तो “हवश्वब्रह्मक लोत्साह” संग्रह ४ प.ृ––१० येथें अवश्य पहावा, 
इतकी हशफारस करून हें प्रकरि येथें समाप्त करतों. 

⬜⬜ 
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ग्रामणयांचा साद्यतं इणतहास. 
 

देशस्थ शुक्लयजुवेदी मार्ध्यंणदन वाजसनेय ब्राह्मि 
 
देशस्थ श क्लयज वेदीय ब्राह्मिानंा न सते श क्लयज वेदी ककवा वाजसनेय ब्राह्मि असेंहह म्हितात व 

पेशव े नोकरशाहीच्या अंमलाम ळें  तरग झालेल्या हित्पावनाचं्या िेषािा वरवटंा या जातीवर हफरेपयंत हींि 
नावंें लोकप्रिारातं आहि सरकार दरबारातं रुढ होतीं. परंत  त्यानंतर यानंा पळशीकर, पळशे व सरतेशवेटी 
पळश्या अशा क स्त्सत शब्दप्रयोर्ािा प्रसाद हित्पावनांकडमन अलीकडे हमळत असतो, आहि या 
महाप्रसादाच्या प ष्टीकरिाथग त्यानंीं बऱ्याि काल्पहनक दंतकथा हनमाि केल्या आहेत, स्मृत्यादी गं्रथातमन 
खोडसाळ विनािंी  ेसडा  ेसड करण्यातं आली आहे या जातीसंबधी रै्रसमज उत्पन्न करिारे लेख 
अझमनहह हनयतकाहलकातंमन वारंवार हलहहण्यािा मोह हित्पावन हविानासं आंवरत नाहीं. याचं्यावरील 
ग्रामण्यािंा इहतहास मार्ील प्रकरिाइंतकाि हित्पावनाचं्या असमयेच्या द्योतक असमन, त्यातं एकि र्ोष्ट 
प्रथम लक्षातं ठेविें अवश्य आहे. या एकाि र्ोष्टीला जर श . यज वेद्यांनीं ‘हमं’ म्हटलें  असतें, तर त्याचं्यातं व 
हित्पावनातं कोित्याहह प्रकारिी तेढ उत्पन्न झाली नसती व यावळेीं कदाहि् एकतर श . यज वेद्यािंी 
हित्पावनाचं्या दरबारात मोठी मान्यमान्यता तरी असती ककवा ते हित्पावनातं समरस तरी होनन रे्ले 
असते. ती र्ोष्ट म्हटली म्हिजे हीि कीं राजकीय सते्तच्या वाढत्या जोरावर ज्यावळेीं हित्पावन पेशव्यानंीं 
इतर प्रािीन महाराष्टीय ब्राह्मिातं आपला समावशे करून ेेण्यासाठीं रोटीबेटीव्यवहारािें बळजबरीिें 
कलम प ढे आिलें  त्यावेळी इतर ब्राह्मिापं्रमािे श . यज वेदी पेशव्याच्या दमधाटीला ककवा आजगवाला न 
वरं्ता ंत्यानंीं त्या कलमास कस्समन हवरोध केला. श . यज वेद्यानंा हित्पावनािें ब्राह्मण्य मान्य होईना ककवा 
पेशव्याचं्या श द्ध आहधभौहतक वैभवाला बळी पडमन स्वतपिे श द्ध ब्राह्मण्य र्मानन बसण्यािी इच्छा होईना । 
अथा् राजकीय सते्तशीं हवरोध करिारानंा जे छळ व जे ताप सहन कराव ेलार्तात, ते सवग त्यानंा सहन 
करिें भार्ि पडले, यातं आश्ययग नाहीं. असो श . यज वेद्याचं्या ग्रामण्याचं्या इहतहासाकडे वळण्यापमवी 
त्याचं्या प्रािीन इहतहासािें त्रोटक कसहावलोकन वािकाचं्या सोयींसाठीं करंू, या कसहावलोकनाच्या कामीं 
हवशषेतप वदेशास्रसंपन्न पहंडत यजे्ञश्वर हदहक्षत कभर्ारकर यानंीं शके १८०७ (सन १८८५) सालीं प्रहसद्ध 
केलेल्या इहतहासािा आधार ेेतलेला आहे. 

 
श्रीयाज्ञवल्क्यानें प ण्यस्तंभ, जनस्थान वरै्रे र्ोदातटाकींच्या के्षत्रस्थानीं यज्ञ केले. त्यावेळीं 

त्याचं्याबरोबर हकत्येक अन्तवेदहनवासी श क्लयज वेदी ब्राह्मि आले, ते तेथेंि स्थाईक झाले. प ढें  १३ व्या 
शतकाच्या प्रारंभास म सलमानािंी सत्ता क रुके्षत्राहद हठकािीं उत्तरोत्तर वाढत जानन त्याचं्या स्वाऱ्या 
र्ोदावरीच्या काठंच्या प्रदेशावरहह होनं लार्ल्या आहि त्यानंीं अखेरीस पैठिावर हल्ला करून तें काबीज 
केलें . इ.स. १२९४ मध्यें अल्लाउद्दीन हखलजीनें रामदेवराव जाधवािा पराभव करून त्याला ठार माहरलें . 
रामदेवरावािा म लर्ा कबबदेव ही बातमी कळतािं देवहर्रीस आला. परंत  पैठि हें देखील जेव्हां 
अल्लाउद्दीनच्या ताब्यातं रे्लें , तेव्हा ंआपला इलाज िालिार नाहीं असें समजमन कबबदेव आस्न्हलवाड्ास 
आला. लवकरि तेंही ठािे अल्लाउद्दीनाच्या स्वाधीन झालें . तेव्हा ंकबबदेव सम द्रमार्ानें उत्तरकोकिातं पळमन 
रे्ला. कोकिातं उतरतािं कबबदेवानें प्रथमतप डभोई काबीज केली. प ढें दमि, किििी, तारपमर इत्याहद 
शहरें एकामार्मन एक हस्तर्त करून ेेनन, त्यानें महहमाहहम ककवा हल्लींिें म ंबई माहहम काबीज केलें . 
लवकरि कबबदेवानें ठािें, साष्टी, िेनल इत्याहद शहरें हस्तर्त करून ेेतलीं व सारा अष्टार्र प्रातं सर 
केला. त्यानें मालाड येथें आपली राजधानी करून राज्यकारभार स रळीत िालहवला. त्यानें आपल्या 
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राज्यािे एकंदर ११ भार् करून बरोबर अकरा उमराव आले होते त्यानंा एकेक भार् देनन कारभार 
िालहवला. 

 
कबबराजाबरोबर जे ११ उमराव आले त्यातं पुरुषोत्तमपंत कावळे हे श क्लयज वेदी ब्राह्मि र्ृहस्थ 

प्रम ख होते. प रुषोत्तमपतं कावळे हा कबबराजािा बाळाजी आवजी होता. कबबराजाच्या सवग मोहहमा फते्त 
करण्याच्या कामीं प रुषोत्तम कावळ्यािंीि ब हद्धमत्ता व शौयग फार कमीं आलें . 

 
प रुषोत्तमपतंािी ही कामहर्री लक्षातं ेेनन कबबदेवानें त्यालंा १४ महालािंी वृत्ती वशंपरंपरा दान 

हदली. त्यातं सरदेसाई सरदेशपाडेंपिा आहि अष्टाहधकार [जलाहधकारश्च स्थलाहधकारो ग्रामहधकारप क ललेखनं ि । 

ब्रह्मासनं दण्डहवेेर्मनयोर् ंपौरोहहतं ज्योहतषमष्ठमेवनम् ॥] त्यासं प्राप्त झाले. त्यावरून त्यानंा व त्याचं्या वशंजानंा नाईकराव 
असें नामाहभधान पडलें . ही दान हदलेली वृत्ती प्रथम र्ोकवद हमटकरी र्ोळक यािी होती. तो हनवगतल्यावर 
त्यािी बायको िारं् िा हहनें िोवीस हजार होन ेेनन ती आत्मसंतोषें कबबराजास हवकत हदली. राजानें १ 
वषग तीन महहने त्या वृत्तीिा उपभोर् ेेनन सन १२९९ मध्यें प रुषोत्तमपंतास दान हदली. 

 
याप्रमािें कबबराजाबरोबर उत्तर कोंकिातं श क्लयज वेदीयािंी वसाहत झाली. कबबाबरोबर एकंदर 

११ वाजसनेयी ब्राह्मि होते. त्यािंी कबबानें उत्तम व्यवस्था लावमन हदली तेव्हा ंते तेथेंि स्थाईक झाले. प ढें 
त्यािें नातलर् वरै्रे मंडळी येता ंयेता ंउत्तर कोंकिातं त्यािंी वस्स्त वाढली. 

 
या जातींत पमवी मोठमोठे हिरस्मरिीय असे नामाहंकत प रुष होनन रे्ले. समयगवंशी हवक्माहदत्यािा 

वशंज शमरसेन यािे पाठक नावंािे जे श क्लयज वेदी राजर् रु होते त्याचं्याि पोटीं स प्रहसद्ध णवज्ञानेश्वर 
महाराज अवतीिग झाले. याि शमरसेनाच्या आग्रहावरून हवज्ञानेश्वरानें याज्ञवल्क्यस्मृतीवर हमताक्षरा नामक 
स बोध टीका हलहहली. जर्हवख्यात ‘णनवृणत्त ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई’ हीं कोहीनमररत्नें महाराष्ट्राला याि 
श क्लयज वेद्याचं्या खािींत लाभलीं. आद्य श्रीशकंरािायांशीं पैठिास वाद करिारा हस्तमलक उपासने हा 
श . य. ब्राह्मि होता. श्री हशवाजी महाराजािें वशंपरंपरेिे राजर् रु व मंत्री हे र्ंर्ातीरस्थ श क्लयज वेदीय 
ब्राह्मिि होते, असें इहतहासावरून हदसतें.यापंैकीि मोरोपंत कपर्गळे हे होत. ते हशवाजी महाराजािें पेशवे 
होते, व या कपर्ळ्यािंा पाडाव प ढें बाळाजी हवश्वनाथानें केला हें इहतहासप्रहसद्धि आहे. सख्या देवा हवठ्ठला 
या स प्रहसद्ध साडेतीन शहाण्यातंले णवठ्ठल संुदर हे श . य. होते. आजलाहह या ज्ञातींत श्रीमंत दादासाहेब 
खापडे, रा. ब. वास देवराव पडंीत, श्रीमंत बाळासाहेब पंत प्रहतहनधी औंध, श्रीमंत आबाजीराव पंडीत प.ं प्र. 
हवशाळर्ड, रा. बा. पी.बी. जोशी जे.पी.,नार्प रिे डॉ. म ंजे, राजर् रू हरेश्वर महादेव पडंीत, म ंबईिे डॉ. 
प रंदरे, डॉ दीनानाथ बाळकृष्ट्ि नाईक दाडेंकर, इत्याहद बरींि हविद्रत्नें आहेत आहि नामाहंकत प रुषािंी 
परंपरा अस्खलीत कायम आहे याबद्दल कोिीहह या समाजािी पाठि थोपटील. 

 
या श . य. ब्राह्मिािंी कोंकिांत वस्ती झाल्यावर त्यानंा सामवदेी, हकरवंत, पाठारे प्रभम इ.अनेक 

जातींच्या वृत्त्या हमळाल्या. त्याबद्दलच्या प्रािीन सनदा व लेख अनेक आहेत. त्याहशवाय अनेक म सलमान 
बादशहानंीं वेळोवळेीं त्यानंा वतनें व अभयपत्रेंहह हदलेली आहेत. त्यािंी त्रोटक त्रोटक माहहतीस द्धा ंसहज 
१५।१६ पषृ्ठािंी जार्ा पटकावंील इतकी ती हवस्तृत आहे. तेव्हां थोडक्यातं एवढें साहंर्तलें  म्हिजे प रें कीं 
यािंा राजोपाध्येपिा व वृत्तीिा अहधकार पेशव े नोकरशाहीिा उपसर्ग लारे्पयंत सवगत्र मान्य केला जात 
असे. 
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याप्रमािें आपापले व्यवसाय व वृत्त्या संभाळमन हे लोक स खासमाधानानें कालक्मिा करीत असता ं
उत्तर कोंकिातं पोच्यमगर्ीजािंा अंमल बसमन कहद धमावर हल्ले होनं लार्ले. धर कहद  कीं कर बाटवमन हखस्ती, 
असा सवगत्र हलकल्लोळ उडाला. जेथें कहद धमािी मानि फासावंर िढली तेथें या वृहत्तवान ब्राह्मिािंी काय 
द दगशा उडाली असेल, यािी कल्पानाि करावी हें िारं्लें . या प्रसंर्ी स प्रहसद्ध प रुषोत्तमपतं कावळे यािें 
वशंज अंताजी र  ेनाथ व त्यािें बधंम रामिंद्रपतं यानंीं प ण्यास जानन श्रीमंत पेशव्यािंी भेट ेेतली व वसईिें 
राजकारि उभें केलें . प ढें सन १७३९ त हिमाजी आप्पानें वसईिा हकल्ला सर केला . या मोहहमेंत कावळे 
बधंमंनीं आपल्या प्रयत्नािंी फार हशकस्त केली. पेशव्यािंा अंमल वसई प्रातंावर बसतािं कहद धमाच्या 
मानेवरिी तरवार दमर झाली, पि थोड्ाि काळातं पेशव्याचं्या हित्पावनी विगस्वािा वरवटंा सर्ळ्यािंाि 
छातीवर आदळमं  लार्ल्यािी प्रहिती आली. 

 
वसई व साष्टी प्रातंातं हित्पावन पेशव्यािंा अंमल बसतािं हजारों हित्पावन त्या प्रातंीं येनन 

कोंसळले व तेथें स्थाहयक झाले. त्यानंा राजकीय सते्तिा पमिग पाकठबा असल्याम ळे त्यानंीं सवगि हठकािी 
आपापले हातपाय पसरण्यास स रवात केली आहि या श . यज वेद्याचं्या वृत्त्या बळकहवण्यास प्रारंभ केला. 
बळी तो कान हपळी ! हबिाऱ्या श . यज वेद्यानंा दे माय धरिी ठाय होनन रे्लें . या वळेीं हित्पावन जरी 
सत्ताधारी होते तरी त्यािंा ब्राह्मिपिा कोिी मान्य करीत नसे आहि इतर हठकािीं जरी त्यानंीं 
दंड केशाहीच्या जोरावर इतर महाराष्ट्रीय ब्राह्मिाबंरोबर रोटीबेटी व्यवहारािा उपक्म स रंू केला होता, 
तरी तेवढ्यानें या श . य. िें समाधान होईना. त्यानंीं त्यािंा ब्राह्मिपिा तर केव्हािं मान्य केला नाहीं आहि 
रोटीबेटीव्यवहाराला तर कस्समन हवरोध केला. साम्राज्यसत्ताधाऱ्याचं्या क्षाहतबाधंवाशंीं हवरोध? आहि तो श . 
य. सारख्या अल्पसंख्याकं समाजानें? मर् त्यािंें पीठ का ंहोिार नाहीं? हठकहठकािीं उपऱ्या हित्पावनानंीं 
त्याचं्या वृत्या बळजबरीनें हहसकावमन ेेण्यािा धममधडाका िालम  केला व स्वतपिें ब्राह्मण्य हहिकस असताहंह 
‘हे श क्लयज वेदी ब्राह्मिि नव्हत’ असा उलटा शखं फ ं कण्यास स रुवात केली. अथा् पेशव ेनोकरशाहीनें 
हठकहठकािीं ग्रामण्यािंा जो विवा पेटहवला होता, त्यातं या श . यज वेद्यािंीहह आह ती पडली व त्यािंा 
अतोनात छळ झाला. 

 
इ.स.१७४२ मध्यें अशीि एक हफयाद पेशव्याकंडे रे्ली. पळशीकर त कंभट धमगभेट जावळे यानंीं 

नममद केलें  आहे कीं जोर्ळेकर व फडिीस वरै्रे वसई येथील हित्पावन ब्राह्मिानंीं अस्ग्नहोत्र उच्छेद करून 
श्रौताग्नी क ं डािंा उच्छेद केला. त्यावरून पळशीकरानंीं श्रीके्षत्र नाहसक व त्रयंबक येथील ब्राह्मिािंें संमहत 
पत्र आिमन आपला श्रौताग्नी साधन करण्यािा अहधकार प्रस्थाहपत केला. त्यावरून त्यािंें अस्ग्नहोत्र प न्हा 
िालमं  झालें . यावळेी श्रीमंत पेशव्यानंीं हदलेल्या आज्ञापत्रातं खालील ख लासा केलेला आहे :— “त म्ही 
यज पशास्रीय ब्राह्मि. त मिा श्रौतास्ग्न र्ोकवदभट जोर्ळेकर व महादजीपतं फडिीस यानंीं हवस्च्छन्न करून 
त म्हास अस्ग्नहोत्रािा अहधकार नाही हें त्यािंें म्हििें हनराधार आहे. त म्हीं पमवापार प्रमािे अस्ग्नहोत्राहद सवग 
कमे िालमं  करावीं व वसईकर ब्राह्मिानंीं त म्हासं उपसर्ग करंू नये म्हिमन त्यासं ताकीद केली आहे जाहिजे, 
आज्ञा प्रमाि.” 

 
इ.स. १७४८ ते पेशव्यानंी करार करून ठािें येथील वृत्ती श . य. वा. ब्राह्मिासं हदल्यािा दाखला 

आहे. त्याि वषी वसई बेलापमर वरै्रे हठकाििी वृत्ती त्यानंा पेशव्यानंी करार करून हदली व मालाडच्या 
वृत्तीहवषयीहह अभय पत्र हदलें . इ.स.१७५४ मध्यें कोहरें येथील वृत्ती िालण्याहवषयीं पेशव्यािंीं आज्ञापहत्रका 
हमळाली. इ.स.१७६४ मध्यें मालाड येथील श्रीहन मंताच्या देवालयािी प्रािप्रहतष्ठा पेशव्यानंीं ह कम म देनन 
तेथील श . य. वाजसनेयी उपाध्याकंडमनि करहवली. इतर ब्राह्मिासं त्यानंीं मनाई केली होती. इ.स. १७६५ 



 

अनुक्रमणिका 

सालीं हित्पावनानंीं अस्ग्नहोत्रािा द सरा खटला उपस्स्थत केला. वसई येथील अनंत जोशी भास्कर 
याजंकडे कोिी एक नारायि जोशी नावंािा हित्पावन राहावयास जार्ा मार्मं लार्ला. परंत  
स्थलसंकोिास्तव त्यािें म्हििें अनंत जोशी यानें कबमल केले नाहीं. तेव्हां नारायि जोशानें ेरातं हशरून 
दाडंर्ाई करून अनंत जोशािीं हौत्राग्नीक डें हवस्च्छन्न केलीं. तेव्हा ं पेशव्याकंडे हफयाद रे्ली असतां अनंत 
जोशास हौत्रस्थापन प न्हा ंकरण्यािा पेशव्यानंी ह कम म हदला. परंत  नारायि जोशी जातभाई पडला. तेव्हा ं
त्यास कोित्याही प्रकारें त्यानंीं हशक्षा केली नाहीं. हें सरळि झालें . इ.स. १७७५ सालीं श्री त्रयंबकेश्वरािें 
देवालय बाधंमन पमिग झालें . प्रासादप्रहतष्ठेत दहक्षििार श . य. वाजसनेयासं द्यावयािें तें हित्पावनांस देण्यािा 
पेशव्यािंा मानस होता. त्यावरून मोठा कलह माजमन राहहला. वाजसनेय पेशव्याचं्या म्हिण्यास कबमल 
होईनात. तेव्हा ंस मारे शेंसवाशें श . यज वेद्यासं कैद करून कनाटकातं रवाना केले. याहवषयीं एक आया 
प्रहसद्ध आहे ती अशी :–– 

 
कनाटकातं नेले के्षत्रींिे हिज धरूहनया तेरा । 
यवनाहद शत्र  म्हिती बाजीराया नहीं धरम तेरा ॥ 

 
या प्रकरिातं सरकारी उल्लेख असा आहे : 
 
It seems that Bajirao ordered a Temple at Trimbak to be consecrated by Konkanasths 

Black Yajurvedis and not by the local White Yajurvedis. The White Yajurvedis gathered in a 
mob to stop the consecration and were dispersed by Bajirao’s orders, several of them being 
sent to prison; for this the community cursed him and at Nasik the Yajurvedis’ curse is 
believed to have been one of the chief causes of Bajirao’s mistakes and ruin. 
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इतकी दंडेली करून पेशव ेव त्यािें जातभाई यानीं आपली इच्छा तृप्त करून ेेतली खरी,पि श्री 

त्रयंबकेश्वराच्या प ढील नंदीस प्रहतष्ठासंस्कार न झाल्याम ळें  त्यासं पेंढ्यातं र् ंडाळमन क ल पातं ठेहवलेला आहे 
व तो आजपयंत आहे तसाि त रंर्ातं आहे. केव्हां बेट्यािी कैद स टेल ती स टो ! 

 
इ.स. १७७७ त सामवदे्यासं पेशव्यानंीं जें अभयपत्र हदले आहे त्यातं त्यािी वृत्ती श . य. वाजसनेय 

ब्राह्मिानंींि िालहवण्याबद्दल स्पष्ट अन ज्ञा नममद केलेली आहे. इ.स. १७९७ सालीं राेोबादादा पेशव्यािंा 
म क्काम म ंबईस असता ंश . य. वाजसनेय ब्राह्मिािंी पमजा करून त्यासं ते दहक्षिा देत असत व त्यांिा वदेोक्त 
आर्मशवाद ेेत असत. शवेटले बाजीराव पेशवे वैतरिासंर्मीं स्नानास रे्ले असता ं त्यानंा स्नानसंकल्प 
सारं्ण्यास श . य. वाजसनेय ब्राह्मिि होते. 

 
याप्रमािें ख द्द पेशव्यानीं वेळोवळेीं सनदा, आज्ञापत्रें, अभयपत्रें हदलीं असताहंह वळेोवळेीं त्याचं्या 

जातभाईनीं श . यज वेद्यानंा छळण्यािें आपलें  पहवत्र काम िालमं ि ठेवलें  होतें. पि या प्रकारच्या बखेड्ात 
हित्पावनािंा द राग्रह व अन्याय असतानंा व त्यानीं पेशव्याचं्या जोरावर अत्यािार केले असतानंा एकाहह 
प्रकरिातं कोिा हित्पावनास पेशव्यानंीं हशक्षा हदल्यािा दाखला नममद नाहीं, ही र्ोष्ट हवशषेेंकरून लक्षातं 
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ठेहवली पाहहजे. इ. स. १८०० च्या स मारास यादव नाईक श . य. यािंी समन रमाबाई हहनें हशरर्ांवास श्री 
हसदे्धश्वरािी कलर्स्थापना पिंायतनस द्धा केली होती व त्या देवािी पमजाअिा यज वेदी व हित्पावन हे 
उभयता ंएकत्र करीत असता ंसन १८०८ मध्यें वसई येथील एकोिीस हित्पावन उपव्द्याप्यानंीं एके हदवशीं 
पहाटेस देवालयातं हशरून ते पिंायतन कलर्ास द्धा ंपहारानंीं खिमं लार्ले. तेव्हा ंत्यानंा श्रीमंत पेशव्याचं्या व 
र्ाई ब्राह्मिाचं्या शपथा ेालमन हें कमग न करण्यास श . य. ब्राह्मिानंीं हवनहवलें  असताहंी त्यानंी कलर्ास द्धा 
शाळ ंकेसहहत पिंायतन पहारानंीं खिमन काढमन तें हनमगळास नेलें . तेव्हा ंपेशव्याकंडे हफयाद रे्ली. त्यावळेीं 
पेशव्यानंी िौकशीिा मोठाि डौल ेालमन दोन्ही पक्षाकंडमन प ष्ट्कळ साक्षीदाराचं्या जबान्या वरै्रे ेेतल्या. 
त्यातं शवेटीं असें हनष्ट्पन्न झालें  कीं श . य. ब्राह्मिासं अहधकार संपमिग असमन त्यानंा हवनाकारि छळण्यास हा 
सारा प्रकार हित्पावन उपद्व्याप्यानंी केला. त्यावरून पेशव्यानंीं आज्ञापते्र देनन श्रीहसदे्धश्वरािी प न्हा ं
प्रस्थापना करण्यास साहंर्तलें . या खटल्यातं बाजीराव र  ेनाथ पेशवे यानीं व.े रा. र्ंवा नाईक जावळे वरै्रे 
श . य. मंडळीना ंजें हनवाडपत्र हदलें  त्यातंील उद्र्ार येिेंप्रमािें आहेत :— 

 
त म्ही वृत्त्यंशी पेशजीपासमन वृत्ती अन भवीत आलां, ब्राह्मि त म्हासं हवडा दहक्षिा देतात व त म्ही 

ब्राह्मिासं देता ंव त म्ही जार्जार्ीं देवालयें बाधंोन श्रीिी स्थापना करीत आला.ं यािी िौकशी कहरता ंपमवी 
हबम्बराजे यानंीं वतनें त म्हासं दान देनन हशलालेख करून ठेहवले ते व सड,साक्ष, भोर्वटा व वसईकर 
ब्राह्मि त म्हासं कार्दोपत्रीं ‘वदेममती’ म्हिोन नमस्कार हलहहतात. याप्रमािें कैलासवासी हिमिाजी बल्लाळ 
व भानसाहेब यािें पत्रीं नमस्कार हलहहण्यातं व गं्रथातरीिा आशय पाहता ंतेथेंही पळश ेज्ञाती हभन्न आहे असें 
लार्त नाहीं. सदहमग अन्वये ब्राह्मि कमािी प रविी हदसण्यातं येते.” 

 
असे छळािें प्रकार श . य. ब्राह्मिावंर हठकहठकािी हकतीक तरी झाले. त्यािंी उपलब्ध असलेली 

साग्र माहहती येथें छापिें शक्य नाहीं, तथाहप ती वािमन मन हखन्न होतें, आहि असें वाटम ं लार्ते कीं धमाच्या 
नावंाखालीं असले अत्यािार करण्याऱ्या त्या पमवगजापेंक्षा सध्यािी धमगलंड हपढी बरी, कारि ती एकमेकािंा 
सध्या ं तसा छळ करण्यास तरी प्रवृत्त होत नाहीं. असो. त्या काळ्याक ट्ट आहि पेशव्याचं्या खऱ्याख ऱ्या 
कलीय र्ातं श . यज वदै्यासं राजसते्तच्या धमकीनें माजी करण्याकहरता ंज्या अनेक खटपटी केल्या, त्याचं्या 
ब डाशंीं श . यज वेद्यानंीं हित्पावनाशंी रोटीबेटीव्यवहार करावा व त्यानंीं आपल्या वृत्त्या हनममटपिें 
हित्पावनाचं्या हवालीं कराव्या, हा म ख्य हेतम होता, हें प न्हा सारं्ण्यािे कारि नाहीं, श . यज वेद्यानंीं 
हित्पावनािंा हा डावं प्रथमपासमनि ूळखला होता आहि त्यानंीं अनंत हालअपेष्टा, अपमान व न कसान 
सोसमनहह त्या डावंाला आपली मान म ळींि वाकंहवली नाहीं. यावरून या समाजाच्या मनोहनग्रहािी व 
हिकाटीिी कोि तारीफ करिार नाहीं? पेशव्याचं्या अंमदानींत श . यज वेद्यावंर जेवढी म्हिमन ग्रामण्यें 
झालीं, त्यातं एक हवशषे र्ोष्ट लक्षातं ठेवण्यासारखी आहे, ती हीि कीं स्वतप पेशव्यानंीं या भानर्डींत आपलें  
आंर् आहेसें कधींहह दाखहवलें  नाहीं आहि वळेोवळेीं त्यानंीं जरी श .यज वेद्यानंा अभयपत्रें, करारपत्रें व 
आज्ञापत्रें देण्यातं कसमर केली नाहीं, तरीपि त्यािंा छळ करिाऱ्या हित्पावन आरोपींस त्यानंीं कधींहह हशक्षा 
केल्या नाहींत. या मासल्यािी एकदोन ठळकठळक उदाहरिें येथें नममद करून या प्रकरिािी रजा ेेनं. 

 
श्रीमंत सवाई माधवराव पेशव्याचं्या कारहकदीत र्ोदावरीच्या तीरीं टोकें  येथें पेशव्यानंीं व 

हित्पावनानंीं मोठमोठे इमारती वाडे बाधंमन वस्ती वाढहवली, व तेथील हसदे्धश्वरािे देवालयािा जीिोद्धार 
करावयािें ठरहवलें . यावळेीं देवािी प न्हा ंस्थापना करावी व त्यातं श क्ल यज वेद्यासं वृत्यंश देनं नये आहि 
तें कायग उरकण्यासही त्यानंा बोलानं नये असें त्यानंी ठरहवलें . ही बातमी प्रवरा संर्मावर राहिारे व.े शा. 
सं. हशवराम हदहक्षत यानंा समजली. तेव्हा ं हदहक्षत मजकम र हे नाना फडिवीसािें भेटीस प ण्यास रे्ले. 



 

अनुक्रमणिका 

त्यावळेीं नानाचं्या जवळ असलेल्या हित्पावनानंीं हदहक्षतािंा उेड उपमदग करून त्यासं म्हटलें  कीं त म्हासं 
यजमानािंें पािारि असल्यास या. तेव्हा ं हदहक्षत हे नानािा सत्कार न ेेतािं उठमन रे्ले व त्यानंीं नानास 
सारं्मन पाठहवलें  कीं प्रहतष्ठेिें कमग आग्रहानें करंू नये. मजी असल्यास शास्राथग करा, नाहीतर अनथास पात्र 
व्हाल. तेव्हा ं नानानें उलट सारं्मन पाठहवलें  कीं त ह्मापंाशीं काय प रावा असेल तो दाखवावा. त्यावरून 
हदहक्षतानंीं सनदा कार्दपत्रें नानाकडे पाहण्यास पाठहवलीं. तेव्हा ंआपला पक्ष ब डतो असें पाहमन हित्पावन 
फारि हिडले. ख द्द नानाफडिीसािा सासरा हहरण्यकेशी शास्री िवताळमन श . य. च्या प्रहतहनधींस म्हिाला 
“ह्ा सनदा व कार्दपत्राचं्या बळक ट्या करून *** त ठेंवा.” 

 
अशा प्रकारें कोलाहल करून कार्दपत्र आििारया र्ृहस्थािंी हेटाळिी करतािं ते हबिारे परत 

हन मेन रे्ले. सवाई माधवरावासं हें वतगमान कळवावें तर ते पेशव ेखरे, पि नानाच्या हातातंलें  बाह लें . तेव्हा ं
हदहक्षतानंी नानािीि प न्हा ंएकदा ंसमजमत ेालण्यािा प्रयत्न केला. त्यावरून नानानें हित्पावनािंी समजमत 
ेालण्यािा वरवर प्रयत्न केला. हा प्रयत्न वरवर आहे हें ूळखण्याइतकी िािाक्ष ब द्धी हित्पावन ब्राह्मिातं 
असल्याम ळे त्यानंीं नानालाि उलट दम भरला आहि स्वज्ञातीच्या हहताहहतािा तो प्रश्न पडल्याम ळें , 
नानानंींहह त्यावर हवशषे डोके खाजहवलें  नाहीं. 

 
द सरे हदवशीं टोकें  येथें प्रहतष्ठासमारंभ स रंू झाला. तेव्हा ंश .यज वेद्यािंी खात्री झाली कीं आपली 

वृत्ती आता ंकाहंीं रहात नाहीं. तेव्हा ंत्यानंीं हित्पावनाकंडे जानन त्यािंी प्राथगना केली कीं “हे भमदेवहो, त म्ही 
सवगसमथग आहातं, सत्ताधीश आहातं, तेव्हा ंत म्ही जें कराल तें होईलि परंत  आम्हासं र्ंध लावावें व आमिा 
सत्कार करावा.” या हवनविीनें उलट अहधक खवळमन जानन वदेोनारायि हित्पावनानंीं जवळच्या यवन व 
श द्र हशपायासं ह कम म करून साऱ्या श क्ल यज वेद्यासं तेथमन धके्क मारून बाहेर ेालहवलें . 

 
ही कार्ाळी हशवराम भट्ट हदहक्षतासं कळतािं त्यानंीं सवग श . यज वेद्यासं साहंर्तलें  कीं, बाबानों 

शास्राथािा प्रश्न असल्यास मी एकटा सर्ळ्यासं प रा पडेन. परंत  या हठकािी मी काय करावें? त मिी 
तयारी असल्यास प्रहतष्ठा समारंभात जानन दक्षयज्ञासारखा सत्कार करावा. त्यावरून सवग श . यज वेदी 
समारंभाच्या मंडपातं हशरले. हित्पावन व त्यािे अन यायी याजंवर त्यानंीं यथेष्ट हस्तप्रहार िालहवले. 
“कोिािे भोजनपात्रािंी द दगशा, कोिािी शेंडी, कोिािें धोत्र, कोिािें यज्ञोपवीत इत्याहद धरधरून थते्त, 
हभडे, फडके शास्री इत्यादी कोंकिस्थासं िापटपोळ्या म ष्टीमोदकािें देहधमग प रीषोत्सजगन धोत्रातं होईपयगत 
यथास्स्थत भोजन हदलें  व त्यानंीं क ं डातं पात्रप्रके्षप केला. पळमन जानं लार्ल्या कारिानें हकत्येकासं 
र्िेशटोपी ेालमन सवग र्ात्रांिें कदन हस्त स्वरानें केलें  हकत्येक नार्व ेउेडे होनन बसले. तेव्हा ंग्रामस्थ 
हस्रया व म लािंी जी हाशंी झाली ती हलहहता प रवत नाहीं.” 

 
हा ठोकाठोकीिा प्रकार झाल्यावर हित्पावन अर्दीं दीनवदन करून म्हिम ं लार्ले कीं बाबानों 

आम्हालंा मारंू नका, असें आम्हीं प न्हा ंकेव्हाहंह करिार नाहीं. तेव्हा ंके्षत्रस्थ श . य. नीं सहमधाहोमद्रव्याहद 
त्या क ं डातं ेालमन अस्ग्न प्रज्वहलत करून ते ेरोेर रे्ले. तेव्हा ं लहज्जत झालेले हित्पावन म काट्यानें 
आपापल्या ेरीं िालते झाले. यावळेीं श्रीमंत सवाईमाधवराव पेशवे आपल्या महालातं स्वस्थ बसले होते, 
पि हित्पावन बसले रुसमन. तेव्हा ं श्रीमंतानंीं हशवराम हदहक्षतास पालखी पाठवमन बोलावमन नेलें . व 
उभयपक्षािंा समेट करून देनन हसध्देश्वरािी प्रहतष्ठा केली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

वरील प्रकाराम ळें  हित्पावन जरी हतवीयग झाले तरी त्यानीं श . यज वेद्याशंीं वरवर र्ोड वतगन ठेवमन, 
त्याचं्या समडािा हनराळाि एक पथं शोधमन काढला. ते त्यािंा जेथें तेथें मोठा आदरसत्कार करंू लार्ले, 
मेजवान्या देनं लार्ले, परंत  अंदरकी बात रामालास द्धा ंन कळण्याइतकी र् प्त ठेवली. श . यज वेदी हे जसे 
मनानें खंबीर व शास्राध्ययनातं वरिढ होते, तसं श्रीमंतीच्या बाबतींतहह ते हित्पावनापेक्षा सवाई खंबीर 
आहि वरिढ होते. याचं्या बायका व म लीं ज्या वेळीं र्ोदातटाकीं पािी भरण्यास ककवा कपडे ध ण्यास जात 
असत, त्यावेळीं त्या आपल्या आंर्ावंर भरर्च्च सोन्यामोत्यािे दार्दाहर्ने ेालमन जात असत. अझमनहह ही 
पद्धत त्याचं्यातं आहे. अथा् त्याचं्या श्रीमंतीिा अजमास वाटेल त्याला ेरबसल्या करण्यास अडिि पडत 
नसे. श . य. पैशाच्या बाबतींत धनत्तर असल्याम ळें  ते कोिािीि फारशी पवां करीत नसत. ही त्यािी संपहत्त 
ल टवमन त्यानंा हभकेस लावल्याहशवाय ते वठिीला येिार नाहींत, असा हित्पावनानंी बेत केला. प ढें 
लवकरि संधान बाधंमन हरीबा होळकराच्या पेंढार सैन्याकडमन र्ोदातटाकीिीं सारी के्षत्रें ल टहवलीं. श . 
यज वेद्यासं राखेिे व हमरिािें तोबरे देनन त्याजंकडमन पैकाअडका व सोनें हपळमन काढलें , त्याचं्या 
बायकाचं्या आंर्ावरील दाहर्ने ल टले, असा एकि हाहाकार उडाला. प ढें श . यज वेदी जेव्हा ं पेशव्याकंडे 
हफयाद ेेनन रे्ले, तेव्हा ंत्यानंीं व सवग हित्पावनानीं मोठा खेद प्रदर्मशत केला. “हरहर ! काय हो हा अनथग 
या धनर्रानें केला ! आमच्या राज्यातं ब्राह्मिासं त्रास? मर् आम्ही कशािे ब्राह्मि !” इत्याहद बोलमन श . 
यज वेद्यािें समाधान केलें  व त्यािा मोठा सत्कर केला. पि हें सारें प ण्यातंल्या प ण्यातं बाहेर र्ंर्थडीिी 
ल टालमट िाललीि होती. या ल टाल टीत श . यज वेद्यािें कार्द सनदा वरै्रेिा नाश फार झाला आहि 
र्ंर्ातीर उजाड होनन श . य. दशाहदशासं हन मेन रे्ले. 

 
श क्ल यज वेदी वाजसनेय ब्राहं्मिामंध्यें पोटभेद नाहींत, तथाहप उत्तर कोंकिातंील वसाहतवाल्या 

श . य. शीं हित्पावनािंा िेष अझमनही कडकडीत असल्याम ळें  ते ‘पळश्या’ं ना ममळजातीपासमन हभन्न ककबह ना 
अभ्रष्ट भासहवण्यािा यत्न नेहमीं करीत असतात. फार दमर कशाला? ” ‘राष्ट्रीय’ िममिे एक कप्तान हविियग 
रा. रा. महादेवजी बोडस यानीं ‘विगव्यवस्था’ (हित्रमयजर्् जाने. १९) लेखातं, “म ंबईतील पळश े
लोकानंीं ब्राह्मि म्हिण्याकहरता ं हकत्येकदा कोटािे उंबरे हझजवले” असा क स्त्सत व इहतहासािें र्ाढ 
अज्ञान दाखहविारा शरेा ठोकलाि आहे ना? हा शरेा वादाथग ेटकाभर खरा मानला तरी त्यातंस द्धा ंश . 
यज वेद्यािंी उफग  ‘पळश्या’ंिी माि सकी हित्पावनापेंक्षा ं काकंिभर अहधक सरते ठरते.” स्वतपला ब्राह्मि 
म्हिण्याकंहरता पळश्यानंी कोटािे उंबरे हझजहवले” त्यातं त्यािी कायदेप्रीहत व सनदशीरपिा तरी हदसमन 
येतो, पि स्वतप सनदशीरपिािे िौेडे अलीकडे हत्रकाळ बडहविाऱ्या हित्पावनाचं्या पमवगजानंीं स्वतपला 
ब्राह्मि ‘ठरहवण्याकहरता’ आपल्या अत्यािारी स्वाथाला साऱ्या मराठेशाहीिा बळी हदला, त्यातं त्यािंा 
कोिता सद्र् ि हसद्ध होत असेल तो सध्याचं्या हित्पावन बृहस्पतीनींि जर्ाला समजानन द्यावा हें बरें ! 
स्वतप एखाद्यावर हल्ला करावा आहि तो धडपडम ं लार्ला ककवा रडम ं लार्ला म्हिजे आपि म्हिावें ‘कायहो, 
हकतीहो हा व्रात्य? एकसारखा रडमनूरडमन आकाडंताडंव करीत आहे ! अशातंलाि रा. बोडसाचं्या 
हवधानािा झोंक आहे. श . यज वेद्यानंीं आपलें  ब्राह्मण्य हसद्ध करण्याकहरता ं कधींहह कोटािी पायरी 
िढल्यािें लहकवात नाहीं ककवा त्याचं्या इहतहासावरूनहह तसें हदसमन येत नाहीं. त्याचं्या वृत्त्या हरि 
करण्यास सोकावलेल्या हित्पावनानीं जेव्हा ं जेव्हा ं त्यांच्यावर हल्ले िढहवले तेव्हा ं तेव्हा ंमात्र त्यानंीं त्यासं 
कोटािे कपजरे दाखवमन आपले हक्क हसद्ध करून ेेतले आहेत. वास्तहवक ज्या हित्पावनानंीं आर्ाशीच्या 
श्रीभवानीशकंराच्या कलर्ासस द्धा ंप्रायहश्चत देण्यास सोडलें  नाही, ते काय या भोळ्या कायदेहप्रय ‘पळशा’ं िी 
पवा थोडेि कहरतात? बरें, पळश े नावं तरी कोिी काढलें? तेंहह या अहितीय हित्पावन टाकंसाळींतमन 
अलीकडेि बाहेर पडलेलें  आहे. अर्दी प्रािीन अंधारािा इहतहास बाद केला तरी शके १२२१ त राजा 
कबबानें या र्ंर्ातीरस्थ ब्राह्मिासं कोंकिप्रातंीं आिमन स्थाहयक केल्यापासमन तों शके १६६८ पयंत यानंा 
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‘यज वेदी ब्राह्मि’ हीि संज्ञा होती. पोच्यमगर्ीजाचं्या राज्यातंस द्धा ं त्यानंा हेंि नावं होतें. फार काय पि 
हित्पावन पेशव्यानंींस द्धा ंआपल्या कार्दोपत्रीं यानंा ‘यज वेदान्तर्गत वाजसनेय ब्राह्मि’ असेंि म्हटलें  आहे. 
अथा् ‘पळश’े ही संज्ञा श . यज वेद्यावंर बळजबरीनें लादण्यािें प ण्य कृत्य त्याचं्याशीं अहोरात्र ि रस 
करिाऱ्या उपऱ्या हित्पावनानंींि संपाहदलेलें  आहे व या प ण्याईच्या समथगनाथग :–– 

 
कैवतवकस्य णभल्लस्य णपता भवणत यो नरः । 
मातायां र्गोलकी नारी पालाश ज्ञाणतरुच्यते ॥ 

 
हा असंस्कृत व अश द्ध श्लोक धरगमगं्रथातंहह  ेसडण्यास त्यानंीं कमी केलेलें  नाहीं. परंत  इतर लहतहाहसक 
प रावा जरी बाजमला ठेवला तरी श्रीमच्छंकरािायांनीं शके १७४५ (सन १८२३) सालीं हदलेल्या आज्ञापत्रातं 
असें स्पष्टि म्हटलें  आहे कीं “हे यजुवेदी देशस्थ ब्राह्मि. यांस कोंकिप्रांतीं येऊन भूपप्रसन्नतानुग्रहें वृणत्त 
संपादन करन बहुत वष े राणहले. तदनंतर कोंकिस्थणचत्पावन यांचे ज्ञातीनें तुमच्या वृणत्तहरिाथव इतर 
ज्ञाती यांस अनृत दे्वष समजावनू णवदे्वषता वाढवनू ‘पळशे ब्राह्मि’ असें सांर्गो लार्गले. परंतु तुमचे ‘पळशे’ 
असें नांव ज्ञातीस नाहीं व शास्रांतही हें नांव नाहीं, दे्वषानें म्हितात” 

 
हित्पावनानंीं श . यज वेद्यािंा बराि छळ केला. तरी स द्धा ंइंग्रजी अंमल असलेल्या म ंबई बेटातील 

श . य. रहहवाश्यावंर मात्र त्याच्या परश रामास्रािा काहंींहह पहरिाम झाला नाहीं. यांिे कारि व.े शामािायग 
नावंाच्या यज वेदी ब्राह्मिास ता. १ ऑर्ष्ट १७२३ इ. रोजीं इंग्रज कंपनीनें एक ‘पेटंट’ उफग  सनदपट्टा 
वशंवतनी करून हदला होता. त्या सनद पट्ट्ट्यानें म ंबई बेटातंील कहद लोकाकंडील धमगसंबधंी हक्कािें 
स्वाहमत्व त्याच्या हातीं असल्यानें हित्पावनासंारख्या उपऱ्या ब्राह्मिािंी ढवळाढवळ तेथें काहंीं िालत नसे. 
उलट, कोिी त्याच्या अहधकारमयादेंत अपराध केल्यास टानन हॉलच्या पटारं्िातं त्याच्या हातिे 
बाराबारा फटाके खानन हद्दपार व्हावें लार्त असे, असें म्हितात. 

 
पेशवाईिा अस्त होनन इंग्रजािंा अंमल झाल्यावरस द्धा ं हित्पावनानंीं श . य. ना ंउपसर्ग देण्यािें 

आपलें  पहवत्र ब्राह्मिकमग हठकहठकािीं िालमं  ठेवलेंि होतें; व आजहदनतार्ायतस द्धा ंया प्रािीन परंपरेिी री 
ूढिारे परश रामािे अवतार हित्पावन समाजातं मधमन मधमन दृष्टीस पडति असतात. 

 
इ. स. १८२३ सालीं ठािें येथील श्रीहसदे्धश्वराच्या अिेबद्दल हित्पावनानंीं वाद उत्पन्न केला. 

त्यावरून हें प्रकरि हफयादीपयंत जानन अखेर हनवाडा श . यज वेदी याचं्याि तफे झाला. 
 
इ.स. १८५९ सालीं वसईस असाि खटला हनेाला. तेथील श . यज वेदी ब्राह्मि ज्योहतष व 

उपाध्येपिािी वृत्ती िालवीत असता ंहित्पावन व करहाडे यानंीं त्यािंी वृत्ती बंद करण्यािा उपक्म केला. 
लग्नातं वृत्तीवाले ब्राह्मिासं म द्दाम वर्ळमन द सऱ्याि जोशाकडमन ेहटका माडंवमन पहत्रकापमजन केलें . 
त्यावरून िौकशी होनन वृत्यंशी श . यज वेदी यािें तफे हनवाडा झाला. 

 
इ. स. १८७३ सालीं आर्ाशीसही वरील प्रमािेंि प्रकार झाला. तेव्हां तें ही प्रकरि कोटापयंत 

जानन हनकाल श . यज वेदी वृत्यंशी यािें तफे झाला. 
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पेशवाईत आर्ाशी येथें श्रीभवानीशकंरािें देनन बाहंधलें  होतें. तें बाहंधल्यापासमन श . यज वेदी व 
हित्पावन हे देवालयातं एकत्र बसमन पमजा अिा करीत असता इ. स. १८७२ मध्ये पजगन्याहनहमत्त 
संततधाराहभषेक व्हावा म्हिमन उभय जातींनीं हविार केला. परंत  हित्पावन आपला अहभषेक प्रथम व्हावा 
असें म्हिम ंलार्ले व वाजसनेयी तें कबमल करीनात ! तेव्हा ंहित्पावनानंी देवालयास क लमप लावमन टाकलें . हें 
प्रकरि कोटात जाता ंश . यज वेदी याचं्या तफे हनकाल झाला. या खटल्यातं एका हित्पावनानें अशी खोटी 
साक्ष हदली कीं बडे या नावाच्या एका इसमास वाजसनेयाकडे जेवल्याम ळें  प्रायहश्चत हदलें  ! वास्तहवक बडे 
हा कैक वषे वाजसनेयाकंडे जेवीत होता व त्याजबरोबर ज्या त्याच्या इतर आप्तेष्टानंीं व जातभाई 
हित्पावनानंीं पसं्क्तव्यवहार केला त्यानंा कोिी केव्हा ंप्रायहश्चत हदलें  त्यािा काहंींि पत्ता नाहीं ! 

 
श . य. ब्राह्मिाचं्या ग्रामण्यािंा इहतहास अत्यंत हवस्तृत आहे. त्यािा या थोडक्या जार्ेंत समावेश 

करता ं येिें शक्य नाहीं. तथाहप हशतावरून भातािी परीक्षा करता ं येण्याजोर्ा मजकम र आम्ही हदला आहे. 
सरतेशवेटी याि ज्ञातींतील लोकहप्रय कहवराज कै. मोर्गरे याचं्या प्रासाहदक काव्यशब्दातं भरतवाक्य करून 
आम्ही या प्रकरिािी रजा ेेतों. 

 
आया. 
 

आज उद्यां वा कालें  तुमचे उदे्दश णसद्ध होतील ॥ 
मार्ध्यंणदनणच न इतरणह युष्ट्मच्छमलाभ णवप्र घेतील ॥ २१ ॥ 
 
शमुणन कालवशें हें सववणह लोकापावाद वावर्टळ ॥ 
जनमतवातावरिीं अणवचाराचा नुरेल लेश मळ ॥ २२ ॥ 
 
सदसणद्वचार सूयव प्रर्गरु्टणनया लोकामानसाकाशीं ॥ 
अज्ञानर्ध्वान्ताच्या णवलया नेईल सववथा राशी ॥ २३ ॥ 
 
अन्योन्यवैर सोडूणन भेर्टाया आपआपल्या भावां ॥ 
र्गौड द्रणवड सारे पे्रमानें मारतील हो धांवा ॥ २४ ॥ 
 
आनन्दाश्रुजलानें अन्योन्यांच्या तनूस न्हािून ॥ 
म्हिणतल चुकलों मुकलों होतो णनजबांधवां न जािून ॥ २५ ॥ 

−−−−−− 
 

र्गौडसारस्वत ब्राह्मि व पाठारे प्रभू. 
 
या ज्ञातींवरील ग्रामण्यािंी हहककत आमच्याजवळ बरीि आहे. परंत  इतर ज्ञातींप्रमािें आपापल्या 

ज्ञातीच्या ग्रामण्यप्रकरिािा इहतहास स्वतप तपासमन पहाण्यास याचं्यापैकीं कोिी इहतहासज्ञ वळेेवर न 
आल्याम ळें  तीं प्रकरिें तशीि ठेवावीं लार्लीं, याबद्दल फार हदलहर्री वाटते. 
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पणरणशष्ट 
 

णचत्पावनाचंा इणतहास 
 
ग्रामण्यािंा इहतहासावरून वािकाचं्या ध्यानातं आलेंि असेल कीं त्यातंील म ख्य िळवळ्ये 

हित्पावन हे होत.अमक्याला वदेोक्तािा अहधकार आहे आहि तमक्याला नाहीं; हा ब्राह्मि हा श द्र; हा 
अन लोम हा प्रहतलोम इत्याहद नाना प्रकारच्या सबबी कढमन इतर समाजािंा ज्यानंी सत्तामदाच्या ध ंदींत 
अहनवाच्य छळ केला, ते हे हित्पावन तरी कोि? यािें अहधकार तरी कोिते? यािंी उत्पहत काय? आहि 
यानंा इतकें  धमगर् रूत्वािें साम्राज्य–कसहासन कहध व कोिीं हदलें? हे ककवा असलेि प्रश्न साहजीकि 
उद्भवतात. या प्रश्नानंा समपगक उत्तरें देिें ककवा त्या प्रश्रािंी ििा करिें हे आमच्या ताकदी बाहेरिें आहे; 
म्हिमन ज्यानंा हा अहधकार होता, इहतहासशास्री ककवा हविान् पडंीत म्हिमन ज्यािंी मान्यता आध हनक 
एकाहह हित्पावनाला ककवा कोिालाहह अमान्य करतां यावयािी नाहीं, अशाि मंडळींिे उद्र्ार व त्यानंी 
हित्पावनाचं्या इहतहासाबद्दल लावलेले शोध यािंा येथें परामषग ेेण्यािें ठरहवलें  आहे. खालील उताऱ्यातं 
नम द होण्याऱ्या मताबंद्दल आमिें स्वतपिे असें हनहश्चत मत काहींहह नाहीं. लोक काय बोलतात हे आम्हीं 
नममद करीत आहोत, तें मान्य करिें ककवा खोडमन टाकिें हे इहतहाससंशोधक म्हिहविाऱ्या आध हनक 
हविानािंें काम आहे ! तें त्यानंी ख शाल करावें, आमिी काहंी हरकत नाही. 

 
(१) कै. जीवनराव णचर्टिीस : –– 

- 
(१) सह्ाहद्रखंडात हित्पावनािंी उत्पहत्त परश रामानंें कोळ्यापासमन केली अशी कथा आहे. या 

कथेंतील बीज अहलकडील शोधावंरून जी माहहती हमळते हतला ज ळतें असें आहें; परंत  एकंदर कथा 
बनावट हदसते. परश राम आहि हित्पावन हे समकालीन असते तर द्रहवडापं्रमािें हित्पावनािंा उल्लेख 
भारतात आला असता. भारतात हित्पावनािंा उल्लेख नाही. तो सह्ाहद्रखंडात मात्र आहे. हा गं्रथ स्कंदोवाि 
या नावाखाली हलहहला रे्ला आहे म्हिमन तो भारतानंतरिा होय. 

 
(२) हित्पावनािंा विग, त्यािे डोळे वरै्रे यह दी लोकाशंी हमळतीं हदसतात. स्कंदप रािातंील 

त्याचं्या उत्पतीिें जें बीज कीं, पहश्चम सम द्रात न वाहमन आलेल्या िौदा पे्रतापंासमन हित्पावन केलें  ते बीजही 
अहलकडील शोधासं बळकटी आितें. मलबार प्रातंी परश रामशक म्हिमन िालम  आहे. त्याला “कोल्लम आंड  
” असे म्हितात. त्यािा अथग ‘पहश्चमेकडील वषग’ असा आहे. हहद स्तानातंील अर्दीं पहश्चमेकडील लोकातं 
हित्पावनािंा म्हिमन जो परश रामशक तो ‘पहश्चमेकडील वषग’ या नावाने ज्या अथी िालम  आहे त्या अथी त्यातं 
ध्वहनत केलेला पहश्चमेकडील प्रदेश म्हिजे पहश्चम (अरबी) सम द्राच्या पहलकडिाि असला पाहहजे असे 
मानावें लार्तें. तेव्हा ंयावरूनही हित्पावन हे हहद स्तानाबाहेरून आलेले लोक असावते असें हदसते. हशवाय 
परश रामशकािा आरंभ व नोहाच्या जलप्रलयािा काल हेही ज ळतात, हे लक्षातं ठेवण्यासारखें आहे. 

 
(३) हित्पावनासंबधंानें पमवापार ग्रह काय आहेत यासंबधंानें पाहीले तर हे लोक मोठे ह शार, 

ब हद्धमान व मोठे कल्पक, त्यािप्रमािे अहधकारी व संपहत्तवान असता ं व ब्राह्मिधमािे हनयम मोठ्या 
काळजीपमवगक पाळीत असताहंी देशस्थ वरै्रे ब्राह्मि त्यासं कमी मानीत व अजमनही थोड्ा बह त प्रमािाने 
मनतात. पमवी त्यािंा धंदाही हलक्या प्रतीिा होता. हरकारू ककवा र् प्त बातमीदार हे लोक असत. बाळाजी 
हवश्वनाथ यास पेशवाई हमळाल्यापासमन या जातीिा वास्तहवक उदय व उद्धार झाला. देशस्थ ब्राह्मि 
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याजंबरोबर अन्नव्यवहार करीत नसत. पेशव्यानंी पतं प्रहतहनधींच्या माफग त तैलंर्ी ब्राह्मिासं द प्पट दहक्षिा 
वरै्रे देनन अन्नव्यवहारािी स रूवात केली. तथाहप प रंधरे यािें एथें पेशव्यािें पान हनराळेंि माडंले होतें. 
पेशव्यानंी प ढें इतर ब्राह्मिाशंी शरीरसंबंध ेडवमन आिण्याच्याही खटपटी केल्या. संपहत्त व अहधकार हाती 
असल्याम ळे त्या खटपटींत त्यानंा यश आलें  हे स्वाभाहवकि आहे. या कृतीनें पेशव्यािंा स धारिा करण्यािा 
उच्च हेत  होता असें अहलकडे दशगहवण्यातं येतें. परंत  आपल्यातंील कमीपिा ेालहवण्याकहरता ंया खटपटी 
होत्या असेि इहतहासावरून हदसतें देशस्थ वरै्रे ज माहननात म्हिमन त्यांिी वतनेंहह पेशव्यानीं काहढलीं. 
शवेटिा बाजीरानव पेशवा यास नाहशक एथें र्ंरे्वर एका हवशषे ेाटावरून (र्िेश टेकडीवरून) र्ंरे्िे 
स्नानास उतरंू हदलें  नाही असें ग्रँटडफ म्हितो. 

 
(४) हित्पावनािें पमवगजािंी माहहती व त्यािें हठकाि यासंबधंानें लोकातं एकदा शकंा उत्पन्न झाली. 

तेव्हा ंमलबार प्रातंातील लोकानंी हित्पावनाचं्या उत्पत्तीसंबधंी माहहती हमळहवण्याकहरता जाहीरनामे प्रहसद्ध 
केले. हठकहठकािी जाहीरनामे लाहवले असमन सभेंस हित्पावन हजर होते. त्यानंा आपि कहद  आहोत हें 
हसद्ध करता ंआले नाहीं व त्याचं्या ब्राह्मण्यासंबधंानें कोित्याही ब्राह्मिानंीं आपली संमहत हदली नाहीं. सभेंत 
हे लोक आहिका खंडतमन आलेले आहेत असें हसद्ध झालें . हित्पावनासंबंधाने जो जाहीररनामा लावला 
होता तो कानडी भाषेंत आहे. त्यातील बराि महत्त्वािा भार् ‘सामाहजक धमगस धारिा’ प.ृ २७५ वरुन खालीं 
देतों :–– 

 
आहिका खण्डद इहजप्त देशहदन्द बस्न्दरुव इहजप्तवान् हजप्तवान या हितपावन (कोंकिस्थ) एवं 

जाहतय हनिगयव . हितपावन जातीय हवषयवार्ी नडहदरुव हरकाडम गन  साद्यतं वाहर् सभेयवरु हवमश े
माहडनोहडद्दाहयत . मत्त  प्रहतवदं  हवषयद मेल  हविार माहड सभेयवरु पहट्टरुव अहभप्रायव  सल्पददे इव र्ळंन  
पयालोिीसल  हितपावन जाहतय  भरतखंड इल्ल आहिका खण्डदेन्द्द  भरतखण्डद ब्राह्मिरल्ल एन्द  
हनिगयवार् त्तदे. इग आहिका खण्ड हअर संसर्गदहल्ल भरतखण्डद दशहवरुद्ध शरेदे इरुवद  सदािारके्क योग्य 
वाहर्धे. 

 
इग हसतपावन जातीय हवषय वाहर् इष्ट  खस्ण्डत वाद हनिगयव  इगवहरर्  याहरन्दल  माडल्यहट्टर हलल्ल. 

हितपावनहरन्द इगर् सभेरे् बस्न्दरुव जबाहबनल्ली हनराधारवाहर् बरेयल्ल पहट्टरुत्तदे. आधारव  इल्लदे होदरे यल्ला 
ब्राम्हिर संमहत यन्नदरू कळमहवस बेकेन्द  सभेइन्द केळल्ल पहट्टत्त . अदरन्ते संमहत यन्न  अथवा आधारवन्न स द्धा 
कळ हवस हल्लल्ल. आद्दहरन्द सभेवरु हविारवाडी हितपावन जातीय  आहिकाखण्ड म न्ताद िीपान्तर हदन्द 
बन्ददे्दन्द  हनिगइसल्ल पहट्टत . 

 
हितपावनरु भरतखण्ड ब्राह्मि रोळरे् शरे बेक्यन्द  असत्य साधन वन्न  माड त्तारे, आदकारि 

भरतखण्डद ब्राह्मिाहद िात वगिग दवरु इन्था असत्यके्क अवकाश उण्टार्द हारे् दक्षतेइन्द सत्यसाधनवन्न  
माड बेकाहर्रुत्तदे. सत्यमेव जयते नानृतम्. 

 
भावाथव : ––हित्पावनजातीच्या संबंधानें आलेल्या साद्यतं कार्द पत्रावर व त्यािप्रमािें आिखी 

लहतहाहसक र्ोष्टी व अन्य हवषय यावर सभेच्या लोकानंीं हविार करून जे काहंीं अहभप्राय ठरहवले ते 
िारं्ल्या प्रकारें अवलोकन केले असता ं हित्पावन जात ही भरतखंडातंील ममळिी नव्हे, तर 
आहिकाखंडातंील इहजप्त देशातंील होय, हें हसद्ध होतें. हशवाय त्याचं्या ज्ञातींतील शोधक लोकानंीं कब ल 
केल्याप्रमािें व सभेच्या सभासदानंाही खरोखर हदसमन आल्यावरून हे भरत खंडातंील ब्राह्मि नव्हेत असें 
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हसद्ध होतें. आहिकाखंडातंील या लोकाबंरोबर कहद स्तानातंील दशहवध लोकानंीं हमसळमन रहािें हें 
सदािारास योग्य नाहीं. या हित्पावन जातीच्या संबधंानें कोिताही हनश्चयात्मक ठराव आजमन झाला नाहीं. 
हित्पावन लोकाकंडमन या सभेस जें काहंीं हलहमन आलेलें  आहे त्यास काहंीं आधार नाहीं. आधार जरी नाहीं 
तरी सवग ब्राह्मिािंी संमहत हनदान पाठवावी असें सभेकडमन कळहवलें  होतें. तथाहप संमहत ककवा आधारस द्धा ं
पाठहवला नाहीं. याकहरता ंसभेनें हविार करून हित्पावन जातीिे लोक आहिकाखंड नामक िीपातंरातंमन 
आलेले आहेत असें ठरहवण्यातं आलें  आहे. हित्पावन लोक हे भारतखंडातंील ब्राह्मि लोकातं 
हमसळण्याकहरता ं अधमी व मतलबी आिार हविार लोकाचं्या मनातं कबबहवण्याकहरता ं खोट्यानाट्या 
य स्क्तप्रय क्तीनें प्रयत्न िालहवतात. तस्मा् भरतखंडातंील ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, शमद्र या िारी विांनीं 
हित्पावनाचं्या खोडसाळपिाकडे वेळेवर मोठ्या दक्षतेनें व सावधहर्रीनें असावें. सत्यािा जय होईल. 

 
(२) कै. पो. राजाराम रामकृष्ट्ि भार्गवत :– (उद्वर्गार.) सन १८८७ 

 
(१) कोंकिस्थ परश रामाबरोबर आपला संबधं लाहवतात, तो केवळ आपलें  अहतप्रािीनत्व हसद्ध 

व्हावें म्हिमन द सरा अथग त्यातं म ळींि नाहीं. प.ृ १०६. (२) कोंकिस्थ हे ममळिे प्रायप शतेकी करिारे लोक. 
हे थोडेबह त क ळकरिाच्या संबधंानें पसरलेले हदसतात.पि यासं बरकत आली. बाळाजी हवश्वनाथास 
पेशवाई हमळाल्या हदवसापासमन प.ृ १०८ (३) पमवी कोंकिस्थ, देशस्थ व कऱ्हाडे यािंा संकर अष्टार्र प्रातंीं 
बराि झालेला स प्रहसद्ध आहे. प.ृ ११०. (४) हित्पावन हे म ळिे शिेवी लोकापं्रमािें र्ोकिाच्या जवळिे 
असल्याम ळे, जेथें हे रे्ले तेथें यानंीं आपलें  अहतप्रािीनत्व स्थापन करण्यासाठीं म्हिमन र्ोकिाजवळ हवशषे 
माहात्म्य माजलेल्या परश रामािा आपिाबरोबर संबंध जाहीर केला. पि खरोखरी पहाता ं हे ममळिे पमवी 
हलहहल्याप्रमािें प्रायप शतेकी करिारे लोक असमन, शकेंश्वरच्या शकंरािायांच्या वळेीं यासं ब्राह्मिपिािा 
लाभ झाला. पृ. ११०. 
 
(३) के. रा.रा. रामचंद्र णभकाजी रंु्गजीकर, “सरस्वणत मंडळ ” सन १८८४. 

 
(१) पमवीं ेाटंावरील देशस्थ ब्राह्मि हित्पावन ब्राह्मिािें पसं्क्तस जेवावयास बसत नसत. परंत  

त्यानंीं खटपट करून एक परं्त करहवली. तथाहप हवदे्यमध्यें हे ममढ असल्याम ळें  देशस्थ त्यािंा हतरस्कार 
करीत. म्हिमन त्यानंीं नाशीक, काशी, इत्याहद स्थळीं आपले लोक पाठवमन त्याजंकडमन हवद्या करहवली. 
वाईं, त्रयंबकेश्वर, इत्याहद स्थळी स्वजातीयािंी के्षते्र केली. तैलंर्िातंमन तैलंर् ब्रह्मि आिवमन, त्यानंा 
इतरापेंक्षा ंद प्पट दहक्षिा देण्यािा कायदा करून, त्याजंकडमन स्वजातीय म लानंा वेदाध्यन करहवले. (२) हे 
लोक मनािे सरळ नसतात; आहि अल्पस्वल्प स्वाथासाठी राज्यािीं राज्यें ध ळीस हमळहवण्याला मार्ेंप ढें न 
पहािारे लोक या जातीमध्यें आजपयंत प ष्ट्कळ उत्पन्न झाले, आहि त्यानंी आपले पराक्म त्या रींतीनें 
दाखवले. (३) स्वजातीच्या हहतासाठीं अन्यजातींशीं िेष करून त्यािें जे वास्तहवक हक्क ककवा अहधकार 
त्याकंडे द लगक्ष करिें, ककवा ते दाबमन टाकिें हे मात्र वाईट. यद्यहप हित्पावन ब्राह्मिामंध्यें अशा प्रकारिे 
हकत्येक लोक झाले खरे, आहि अजमनहह असल्या कोत्या मनािे हकत्येक त्याचं्यामध्ये आहेत, हेंहह खरें. 
(४) याचं्या आंर्ी आजगवशस्क्त हें मोठें कसब आहे आहि तेिेंकरून ते कसलें हह मोठें काम सहज तडीस 
नेतात. (५) या हित्पावन ब्राह्मिजातीमध्यें म ली हवकम न पैसे ेेण्यािा धंदा फार िालतो आहि कोंकिामध्यें 
तर तो फारि आहे. (६) या लोकानंी ‘हित्पावन’ हा शब्द भाषेंतमन ममळींि र्ाळमन टाकण्यािा प्रयत्न केला 
आहे. जर त्या शब्दामध्यें काहंीं वाईट नाहीं, तर तो शब्द र्ाळमन टाकण्यािा त्यानंी प्रयत्न कां बरें करावा? 
आहि ही र्ोष्ट खरीं आहे कीं, प ण्यामध्ये ‘हित्पावन ब्राह्मि’ म्हिजे कोि, हें बह शप अलीकडील म लानंा 
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माहीतही नाही. अलीकडील हित्पावन सवग आपिास ‘कोंकिस्थ’ ब्राह्मिि म्हिहवतात.वास्तहवकपिे 
पाहता ंकोंकिातील हित्पावन, देवरुखे, हकरवंत, कऱ्हाडे, वरै्रे सवांस ‘कोंकिस्थ’ हा शब्द लावावा. पि 
तसें न करता ं हित्पावनानंीं आपिाप रताि हा शब्द पक्का करून ेेतला. यावरून हित्पावन या शब्दापासमन 
त्याचं्या मनामध्यें काहंीं तरी वाईट अथग येत होता असें हदसतें. परंत  हकत्येकानंी ज्यािंें ित्त पहवत्र ते 
‘हित्पावन’ असा अथग बसहवला आहे. परंत  असा हवलक्षि शब्द उत्पन्न होण्याला प्रसंर् काय झाला. हें  
कोठेंही प्रहसद्ध नाहीं. आहि तसें त्यािंें पहवत्र हित्त असल्यािें प्रमािही हदसत नाहीं. ‘पावन’ म्हिजे पहवत्र 
हाही अथग प नप ूढातािीिाि आहे. (७) [अ] हित्पावन ब्राह्मि कहद स्थानातंील इतर ब्राह्मि लोकापेंक्षा ं
फार र्ोरे असतात, त्यािें डोळे ेारे, बाधंा प्रायप उंि आहि नाक सरळ असतें. [ब.] हित्पावन ब्राह्मि ज्या 
प्रदेशामध्यें पमवीपासमन राहत आले आहेत, त्या प्रदेशाला ‘ववगर’ कोंकि हे नाव आहे. [क] ‘बबगर’कोंकिाच्या 
थेट पहश्चमेस सम द्राच्या पहलकडे समोर आहिकाखंडातंला ‘इहजप्त’ म्हिमन देश आहे, तेथे सम द्र 
हकनाऱ्यापासमन पहश्चमेस पन्नास कोसावंर ‘बबगर’ या नावािें प्रािीन नर्र आहे आहि त्या सवग प्रदेशालाही 
‘बबगरीदेश’ अशी सामान्य संज्ञा आहे. [ड] बबगरी देशातंील लोक हहद ंस्थानातंील लोकापेंक्षा फार र्ोरे, त्यािें 
डोळे ेारे, बाधंा उंि आहि नाक सरळ असतें. (८) ‘हित्पावन’ हा शब्द ‘हजप्तवान’ म्हिजे ईहजप्तवाला 
यािा अपभ्रंश; आहि ‘बबगर कोंकि’ म्हिजे कोंकिाच्या ज्या प्रदेशातं बबगर देशिे हे लोक येनन राहहले तो 
प्रदेश. (९) या प्रदेशात हित्पावन ब्राह्मि आपिासं ‘कोंकिस्थ’ ब्राह्मि म्हिहवतात. परंत  दहक्षिेंत कानडा 
आहि मलबार या प्रदेशीं ‘कोकिस्थ ब्राह्मि’ हें नाव वैष्ट्िव सारस्वतातंि आहे. हित्पावनासंनाही. तेथे 
हित्पावनासं ‘हित्पावन’ हेंि नावं आहे, द सरें नाहीं. (१०) र्ोमातंक मलबार इत्याहद स्थळीं पाहता ं
हित्पावनाहदकानंा ब्राह्मि हा शब्द कोिी लावीत नाहींत. ‘ब्राह्मि’ आहि कळंबी लोकाचं्या भाषिातंील 
‘बामि’ हे दोन्ही शब्द तेथें केवळ सारस्वत ब्राह्मनािं लावतात, आहि हित्पावनाहदकानंा केवळ र् रवाप्रमािें 
मानतात. मलबार प्रातंीं कोिी, मंजेश्वर, इत्याहद स्थळीं सारस्वताचं्या देवळामंध्ये हित्पावनाहदकानंा म ळींि 
येनं देत नाहींत. तेथे हकत्येक स्थळीं तर सारस्वत ब्राह्मि हित्पावनानंा हवहहरीसही हशवम ंदेत नाहींत. 

 
(4) The Peshwas, who attained sovereigh anthority in the Mratha Nation, were of this 

class (chitpawan, Cocanist) from this circumstance, and the power which it naturally threw 
into their hands, pretend to some superiority in castes; but these pretentions are not well 
founded. They are termed Chitpawan which, amongst other significations, means’ a 
deadbody raised’. Their origin, according to what is mentioned in a Sanskrit work entitled. 
The Syhadree Kind was 14 dead bodies of defferent castes that had been Drowned in the 
sea, whence they were transported by Vishun in his outar of Pureshram, after he had forced 
the sea to give up the Concan, or Pureshram Ksheter and re-animated to people his new 
country. From these 14 families sprang the Concani Brahmins, who are now distinguished by 
60 surnames. The Deshist Brahmins, although they have surnames, prefer the distinction of 
their father’s name, or the place of their residence, to their surname, which they will seldom 
mention. 

 
The concanists Brahmins, before the elevation of Balaji Vishwanath, commonly called 

the first, though in fact the fifth Peshwa, were not employed as clerks and men of business, 
but as “HARKAROOS” and spies. They carefully suppress or destroy all copies of the Syhadri 
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Kind, where their origins in mentioned and a respectable Brahmin of Waee was, a few years 
ago, disgraced by Baji Rao for having a copy of it. 

 
Grant Duffs “HISTORY OF THE MAHARATTAS.” 

 
Cambray Edition, Page 9, Footnote. 

 
(5) Mr. JAMES BURGES says as follows : — 
 
Trichur is the capital of Cochin, southward Cranganore, where Jews and Syrian 

Christians have been established since the third or fourth Century A.D. It is the principal 
residence of the Black and the White Jews. BENNI ISRAILS say that their ancestors came to 
India about 16 or 18 hundred years ago, from a country northward (See Lands of the BIBLE- 
Volume 2nd, page 667) or from the northern Province to avoid persecution that followed in 
the train of its constant invasions by a host of conquerers. They were in number seven men 
and seven women who were saved from a waterygrave, on the occasion of ship-wreck, 
which took place near Chewl (िेनल) about thirty miles to the south-east of Bombay. The 
place where they found the refuge is named Naugon (नार्ावं). They and their descendents 
met with considerable favour from the Native Princes, though they conceived themselves to 
be sometimes forced to conceal their principles. As they increased they spread themselves 
among the villages of the Konkan, particulary those near the cost lying between the Bankot 
river, and the road which traversers the Country between Panwel and Bhor ghaut. In their 
locality and also in Bombay in which they began to settle after it came into the possession of 
the English: their descendents are still to be found. (Vide page 667 Lands of BIBLE— Vol. II 
by Jhon Wilson, D. D. F. R. S.)Thus their motive in coming to India was the safety of their 
lives and property, but although they went to a new place or to a new country they brought 
with them their misfortunes, and consequently the ship in which they came to their Indian 
refuge was wrecked near Hennery and Kennery Islands in the Indian ocean. These islands are 
about fifteen miles distant from Chewl which was a great emporium of trade with the Red Sea 
about 2,000 year ago. Of the ship-wrecked only seven women and seven men were saved 
and took refuge on the shores of Nagaon a village on the coast about six miles from Hennery 
and Kennery islands. Many of the drowned were washed away to the shores of the very 
village where the seven pairs took refuge, while others were carried to other shores, of which 
nothing was known until recent times. 

 
Recent researches have discovered that the ancesters of the Konkanastha or 

Chitpawun Brahmins were probably some shipwrecked foreigners who were cast ashore at 
the foot of the Sahyadri Hills. The 14 corpses of these foreigners were according to a Hindu 
Legend animated with life on a pyre or Chita by Parashuram as mentioned in the Hindu 
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Puranas. The colony of these Chitpawuns was established at Chiplon. It seems that the 
ancestors of the Chitpawuns did not enter Konkan by land but came in from far beyond the 
sea. Their fair complexion, their light and grey, and the legend of their ship-wreck corroborate 
the statement. Some say that the ancestors of this tribe have probably come by ships either 
from Egypt or through Egypt, while others maintain that they are the descendents of Jews 
from Barbary a province in Africa and that they came through Egypt. 

 
(6) Such was their exalted position that the Peshwa at the head of the Maratha 

Confideracy, who held the most commanding station of any Indian sovereign, was long 
excluded fom eating at table with any Brahmins of high cast. 

 
Ward’s India and the Hindoos. 

 
pp.199-200. 

 
(7) Under the rise of Balaji Wishwanath Peshwa, who belonged to their (Chitpawan) 

class, the Chitpawans held a low position, and were known chiefly as spies or harkaroos. 
Even after several generations of power and wealth with strike attention to Brahmin rules, the 
purer classes of Brahmins refuse to eat with them, and it is said that when Bajirao the last 
Peshwa (1796-1818) was at Nashik, he was not allowed to go down to the water by the same 
flight of steps as the priests. 

 
Bomay Gazetteer, (Poona)p.101. 

 
(8) The late Peshwa Bajiraw is the son of the famous Ragoba. Although his family is 

Brahminical, yet not being of the highest order, the purer, clases of Brahmins refuse to eat 
with them; and at Nassick, a place of Pilgrimage near the source of Godavery, he was not 
allowed to descend by the same a flight of steps used by the holy priests. The Poona 
Brahmins affect an extreme purity, and abstain from animal food, and some of them object to 
eating carrots; but notwithstanding their sanctified abstinence, they are held in extreme 
contempt by their carnivorous brethren of Bengal and upper Hindoostan. 

 
Description of Hindustan, By 

 
Mr. Hamilton. Vol. II, p. 197. 

 
(9) At length when sitting on the mountains of Concan (i.e. the Sayhadree range or 

Western Ghauts) he (Purushuram) espied on the shore below, the putrefied corpses of 
fourteen Mlenchhas (any people not Hindoos), which had floated there, borne by tides from 
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distant lands to the Westward. Rama restored them to life, taught them religious knowledge 
and after converting them into Brahmins, performed his sacrifice. He, afterwads, by means of 
his fiery darts compelled Samudra, the Indian Neptune, to retire several miles from the foot of 
the Ghauts and allotted to his protegees the strip of land thus recovered from the sea. From 
these fourteen men sprang the Kukanastas or Concanes tribe of Maratha, and the pious 
Hindoo still discovers in their leneaments trace of a corpse-like expression of countenance 
inherited from their forefathers. 

 
Goa and The Blue Mountains, By Richard 

 
F. Burtoo. pp. 14-15. 

 
(10) This word revillingly or jocosely derived from chita (हिता) the pyre, and Pavan 

(पावन) or pure. The two together signifying pure from the pyre. This rendering is based on 
Puranic legend which related that Parashuram, the sixth incarnation of Vishnu, recovered 
miraculously from the sea the strip of land now forming the Konkan, the Sawantwadi 
Territory, Goa, Kanara and Malabar and made it over to Brahmans converted into that state 
from corpses placed on the pyre. Other would resolve the word into Chitta (हित्ता) and Pavan 
(पावन) the pure of heart. Both of these may be true, but the first has a historical value, as it 
seems to me and indicate that the first ancestors of this tribe have probably come by ships 
either from some other part in India or from the opposite coast of Africa. This is a section of 
the Kaunkana sub-division of the Dravidic class. 

 
Late Rao Saheb Vishwanath Narayan Mandlik, 

Journal of the Bombay Branch of the Royal 
Asiatic Society January 1865. 

 
(11) His new dominions being provided with no separate order of priesthood, 

Parshuram founded the caste of the Concan Brahmins, who are to this day disclaimed as 
such by those of the rest of India. They compose a large portion of the ruling characters in the 
Maratha State and in their various predatory incursions into other countries started to seek 
with avidity for the copies of a work containing the history of their origin, for the purpose of 
destroying it and the Eastern Brahmans affirm that the orders for this purpose given to their 
illiterate troops have produced a large and indiscriminate destruction of manuscript. 

 
According to the fable, he created them by restoring to life the putrid bodies of some 

men drowned in a river or according to more general tradition of ship-wreck mariners; 
indicating apparently the act of foreign origin, which appearance at this day dose not much 
discredit. 
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Historical Sketch of India, By Lt. Col. Mark Wilks 
 

Vol. I.pp. 157-58. 
 
(12) According to the Puranics, Pursuram, having extirpated the Cshettris and filled 

the earth with blood, wanted to perform a sacrifice, but could find no Brahman to assist, on 
account of his being defiled with the effusion of much human blood. As he was standing on 
the summit of the mountains of Kuncan, he spied fourteen Dead Bodies stranded on the 
adjacent shores below, these were the corpses of so many Menchhas, who ha been flung 
into the sea by their enemies in distant countries in the west. They had been wafted by the 
winds and were then in a high state of putrefaction. Rama recalled them to life, imparted 
knowledge to them, and conferred on them the Brahminical ordination; and bid perform the 
sacrifice. From these fourteen dead men is descended the Kucanastha tribe of Marathas; 
thus called, because, since that time, they have always stayed and remained in the Kucan. 

 
The Hindu Pantheon, By Edward Moor, F.R.S. p. 351. 
 
(13) The destruction of the Kshetriyas by Parasurama; his disgust with the Brahmins, 

and retiring to a hermitage; several Rishes followed; and looking on the Western sea, advised 
him to reclaim land from it. The sea-king promised to render to him land, as far as he could 
cast an arrow. He thus reclaimed a tract of land of three yojanas (30 miles) in breadth 
westward; and in length from Nisica to Canyacumari 300 yojanas southward, or more than 
3,000 miles. He located Brahmans therein, turning the Boyijati (भोई जाहत) into Brahmans; 
settling one; thousand of them there; and appointing to them lands for their support. He told 
them that if they had any cause of sorrow, or regret, they might think on him, and he would 
appear. He then retired to the fane at Gokernam. The said Brahmins, to test his veracity, 
recalled him, without causes; whereupon being angry he condemned them to lose the power 
of assembling together in council; and to become servile. They accordingly mingled with 
Sudra females; and became a degraded race. Connections with Sudra women have 
produced the meanest case Chitpawuns. 

 
Taylor’s Oriental Mss. Vol. III. p. 705. 

 
अलेक्झाडं्रीयातंमन म सलमानाचं्या छळाम ळें  देशत्यार् करून हनेालेल्या प्रािीन ज्यम (यह दी) 

लोकाबंद्दलिा खालील उतारा हित्पावन नोकरशाहीच्या भक्ताचं्या धारं्डकधग्याशीं हकती ज ळता येतो तें 
पाहण्यासारखें आहे. 

 
(14) They first piqued themselves upon an exact observance of law; to which they 

added a great number of traditions that they pretended to have received from their ancestors, 
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and to which they much more strictly adhered than to the Law itself though contrary to each 
other. They acknowledged the immortality of the Soul and in consequence another life after 
this. The affected an outside virtue, regularity and austerity, which acquired them them great 
consideration with the people, but under that impositions appearance they concealed the 
greatest vices, sordid avarice, insupportable pride, an insatiable thirst of houours and 
distinctions, a violent desire for ruling above and envy that rose almost to fury against all merit 
but their own; an irreconciliable hatred for all who presumed to merit but their own; an 
irreconciliable hatred for all who presumed to contradict them; a spirit of revenge capable of 
the most horrid excesses and what still there a more distinguished characteristic and outdid 
all the rest, a black hypocracy which always wore the mark of religion. 

 
Ancient History, By C. Rolin. pp. 299. 

 
खालील मजकम र एका एथ्नॉग्राफीप्रवीि इहतहासज्ञाकडमन आलेला आहे. यातंील म दे्द िमक आहेत 

कीं बरोबर आहेत, हें इहतहासप्रहविािंें पहाण्यािें काम आहे. 
 

THE IMMIGRATIONS OF THE CHITAWUNS, 
 
The are many proofs and corroborative facts to show that the Chitpawuns have come 

to India from Egypt through Persis, Baluchistan and the Makran coast. 
 

(1) Sanskrit Texts. 
 
(a) See Sahyadri Khund, Chapter 81, where they say that they are Kaivartas from the 

banks of the Indus, experts in Vyadha Karma (fishery). 
 
(b) Late Vishnu Shastree Pandit, Editor of Indu Prakash (16th June 1873) exposed 

the mischief of fraudulent interpolation of 3 Shlokas composed by Messrs. Sathe and Ghate 
(Chitpawuns). 

 
(c) The Hon. Rao Saheb (late) Vishwanath Narayan Mandlik published an essay in R. 

A. S. Journal Bombay Vol. VIII page 3, in which he maintains that the ancestors of 
Chitpawuns have probably come from opposite coast of Africa. 

 
(d) That they (Chitpawauns) are Berbers, p. 67 ibid. 
 

(2) Berbers. 
 
(a) See Ratzel’s History of Mankind, p.12. 
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(b) J.H. Leewe’s Ethnography, pp. 156-160. 
 
(c ) S. Laing’s Origin of Man, p.399. 
 
(d) That Berbicon or Berberic was a tract in Sindh at the mouth of the Indus. 
 

(3) Possible stages of immigration:– are visible in family names which Mr. Bal Gangadhar 
Tilak says in his “Arctic Home” page 292, are usually place names. 

 
(a) Bam बाम a river and ancient town in Persia. 
 
(b) Gokhale—Gokhalan is the name of a tribe in Persia. (Vide Lord Curzon’s 

“Persia” Vol. I, Page 270.) 
 
(c ) Lele—Lale is a place in Baluchistan, 
 
(d) Gadre—Gadrocia was a province in Baluchistan, like Kirman, (Ibid, Vol. I. 228.) 

The Gadras of Baluchistan represent a mixed race born of the Baluchis from Egyptian women 
seized and sold as slaves. 

 
(e) About female slaves imported to India, Mr. Edwardes says in his Census Report 

1901, that “Hand-same young women of Hellas (the Mediterranean Coast) destined to 
attend upon the King of the country and cry “charoh” in his court. It is presumed that they 
were imported by these Kaivartas, who are or were themselves fair,” 

 
(f) Slaves were treated like poor relations. (Ratzel, Vol. I, p. 446). 
 
(g) Slaves not inferior to poor relations, (Ibid p. 477). 
 
(h) Supply of slaves from Persia, (Lord Curzon’s Persia page 520). 
 

(4) Traces of Egyptian Origin. 
 
(a) Compare the Egyptian features of the figures in the Elephanta caves near Sopura 

or Bombay, where they possibly worked. 
 
(b) Worship, 
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Bull(and the Gemini), The bull has been held to be the most sacred animal in Egypt, 
because between 2426 B.C. and 266 B.C. the equinox was retrograding through the 
constellation Taurus the bull.(Brennand’s Hindu Astronomy, page 12). 

 
(5) Anthropometry. 

 
They are broad-headed, grey-eyed and often blond like the Egyptians. 
 
(6) NOTE :— There is no mention of the Chitpawuns in the Vedas or in the earliest 

Sanskrit texts fot the simple reason that they represent a later immigration. They themselves 
say that went to the Konkan coast from Sind, and Sind records show that the worship of 
Gemini(as Shiva and Parvati) and the bull (as Nundi) was imported from Egypt in the first 
Century B. C. The fact that there are no grey-eyed, blond, curly-haired and broad-headed 
Brahmans in the interior of the Great Indian Peninsula implies the immigration of these people 
by sea. There is the additional corroboration of the family place-names from Lower Persia and 
Lower Baluchistan, added to the surname Tivarekar which clearly shows connection with the 
sea-weed known as Tivare (Ougeinia Dalbergioides). 

 
HISTORICUS 

−−−−−− 
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प्रबोधनकार ठाकरे 
 

समग्र वाङ् मय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खंड पाचवा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

णभकु्षकशाहीचे बंड 
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॥ सत्या् नास्स्त परोधमगप ॥ 
 

णभकु्षकशाहीचें बणड 
 

वज्रप्रहार गं्रथमालेचा हा पणहला गं्रथ 
 

केशव सीताराम ठाकरे 
 

वक् तृत्वशास्र, कोदण्डािा टित्कार, क मारीकािें शाप 
ग्रामण्यािंा साद्यतं इहतहास, लाईफ ॲन्ड 

हमशन ऑफ रामदास, हहन्द  धमािें 
हदव्य, इ. गं्रथािें कते यानंीं 
हलहमन प्रहसद्ध केला. 

 
 
 
 
 
 
 

----------- 
 

ककमत फक् त दोन रुपये 
 

-------- 

 
 
 
 
 
 
 

प स्तकें  मार्हवण्यािा पत्ता : केशव सीताराम ठाकरे 
वज्रप्रहार कायालय, २०, हमराडंािी िाळ 

दादर-म ंबई. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रत्येक प्रतीवर गं्रथकारािी इंग्रजी सही पाहमन ग्राहकानंी गं्रथ यायावा. सही नसलेली प्रत िोरीिी 
समजमन ेेनं नये 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

हें प स्तक म ंबई—भायखळा−परेलरोड, ेर नंबर ३५४४ तत्त्वहवविेक छापखान्यातं 
रा. हवठ्ठल तानाजी मोडक यानंीं छाहपलें , तें रा. केशव सीताराम ठाकरे, 

यानंीं २० हमराडंािी िाळ, म ंबई नं. १४ येथें प्रहसद्ध केलें . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All rights reserved. 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तावना 
 
प स्तक म्हटलें  म्हिजे त्याला प्रस्तावना पाहहजे आहि शक्य असेल तर ती प स्तककत्यापेक्षा ं

कोिातरी हनराळ्या लेखकानें हलहहलेली असली पाहहजे असा समज अलीकडे सवगत्र अर्दीं दृढममल 
झालेला हदसतो; ककबह ना अशी अर्दीं परंपराि पडल्या सारखी हदसते. रा. केशवराव ठाकरे िारं्ले 
वािनमग्न असमन महाराष्ट्रभाषेला हवीतशी वळहवण्यािें सामथ्यग त्याचं्या लेखिीच्या आंर्ीं आहे; असें असता ं
त्याचं्या सारख्याच्या प स्तकालाहह हनराळा प्रस्तावनालेखक लार्ावा यािें कारि तरी हा समजि असावा 
असें वाटतें आहि रा. ठाकरे जरी आपल्या ह्ा प स्तकातं परंपरेच्या भक्तािंी कनदा कहरतात तरी आपल्या 
प स्तकाला द सरा प्रस्तावनालेखक शोधमन, प्रत्यक्षपिें ह्ा नव्या परंपरेिी तळी उिलण्यालाि कारिीभमत 
होतात हें पाहमन मानवी प्राण्याच्या परंपराहप्रयतेबद्दल कौत क वाटल्यावािंमन रहात नाहीं. लेखक ह्ा नात्यानें 
रा. ठाकऱ्यािंा आहि माझा पहरिय होनन एका तपापेक्षा ं अहधक काळ लोटला. त्यािें हविारपहरप्ल त 
गं्रथािंें वािन हजतकें  दाडंर्ें आहे हततकें ि तें लक्ष्यपमवगक झालेलें  आहे. त्याचं्या अंतपकरिािी तळमळ 
त्याचं्या लेखिीच्या हठकािी बािािें आहि वज्रािें सामथ्यग उत्पन् न करीत असल्याम ळेंि त्यािंा कोदंडािा 
टित्कार आज अहखल महाराष्ट्राच्या दऱ्याखोऱ्या द मद ममन टाकण्यास समथग झाला आहे. आता ंत्यािंा हा 
वज्रप्रहार आपल्या आेातानें, धमाच्या नावंाखालीं स्वतपिे स्तोम माजहविाऱ्या हभक्ष कशाहीच्या काळजािा 
थरकापं उडहविार आहे. वस्त स्स्थहत ही अशी असल्याम ळें  रा. ठाकऱ्याचं्या प स्तकाला प्रस्तावनेिी-हनदान 
माझ्या तरी प्रस्तावनेिी-म ळींि आवश्यकता नव्हती. पि अहतपहरिय असमनहह त्याचं्या शब्दािंी अवज्ञा मला 
झाली नाहीं. मीहह ह्ा परंपरेच्या भोंवऱ्यातं सापंडलो आहि रा. केशवरावाचं्या शब्दाला मान देनन 
हनममटपिें ही लहानशी प्रस्तावना हलहहली. 

 
‘हभक्ष कशाहीिे बडं’ कहद  समाजातंि आहे असें नाहीं. परमेश् वर जसा अहखलिरािर व्यापक आहे, 

तो जेथें नाहीं असें हठकािि जसें कोठें नाहीं तसे ह्ा हभक्ष कशाहीिें बंडहह सवगत्र आहे. तें जसें कहदमंमध्यें आहे 
तसेंि पारशामंध्यें आहि म सलमानामंध्येंहह आहे. ते हिस्त्यातं आहे, जैनातं आहे आहि फार तर काय पि 
नास्स्तक म्हिमन माहनल्या रे्लेल्या बौद्धातंहह तें आहे. 'हभक्ष कशाहीिें बडं' जसें कहद स्थानातं आहे तसेंि 
आज साऱ्या जर्ानें स धारिेच्या हशखरावर नेनन बसहवलेल्या यमरोपातं आहि अमेहरकें तहह तें आहे. जर्ाच्या 
पाठीवर असा एकहह समाज नाहीं, ह्ा पथृ्वीवर असा एकहह धमग नाहीं आहि ह्ा भमपषृ्ठावर असा एकहह देश 
नाहीं कीं जेथें ‘हभक्ष कशाहीिें बडं’ नाहीं. 

 
हभक्ष कशाहीच्या ह्ा बडंाला जशी स्थलािी मयादा नाहीं–तें जसें मयादाबाहधत आहे–तशीि 

त्याला कालािी मयादा नसल्याम ळें  तें हत्रकालाबाहधत आहे. ज्या परमेश् वराच्या म खातंमन वदे हनमाि झाले, 
त्याि परमेश् वराच्या ककवा त्याच्या वशंजाचं्या हातानें ह्ा बडंािा पाया खोदला रे्ला असल्याम ळें  वदेाइंतकें  
जरी नसलें  तरी तें अनादीि आहे असें मानण्यािा प्रेात पडलेला आहे. ब्राह्मिकाळीं यज्ञयार्ाहद आहि 
प रािकाळीं व्रत वैकल्यें आहि तीथगयात्राहद दर्ड-धोंड्ानंीं, ह्ा बडंािें जोतें तयार झालें  असल्याम ळें  
प्रािीन काळातंील त्यािें अस्स्तत्व िारं्लेंि भासमान होतें. इहतहास-काळातं तर त्यािा प्रभाव सोरटी 
सोमनाथापासमन पवगतीच्या रमण्यापयंत सवगत्र हनदशगनास येतो. प्रस्त त काळीं तर जर्ज्जेत्या म्हिहविाऱ्या 
इंग्रज बहाद्दमरानंा देहखल ‘बाप दाखवा नाहीं तर श्राद्ध करा’ म्हिमन छातीठोक सारं्िाऱ्या लोकमान्य 
प ढाऱ्याच्या प्रायहश् ित्तावरून त्यािें अस्स्तत्व हजतकें  प्रत्ययास येतें हततकें  तें द सऱ्या कशावरुनहह येत नाहीं ! 
साराशं हभक्ष कशाहीिें बडं वदेकाळापासमन आज तार्ायत अव्याहतपिें िाललें  आहे आहि याप ढें, 
भहवष्ट्यकाळीं देखील, जोंपयंत जनता लोकेषिा, हवते्तषिा, प ते्रषिा इत्याहद ईषगिाचं्या अथवा वासनाचं्या 



 

अनुक्रमणिका 

वाऱ्यानें झ लत राहील तों पयंत हभक्ष कशाहीच्या बडंािें हनशाि त्याि वाऱ्याच्या सोसाट्यानें जनतेच्या 
छातीवर सारखें फडफडत राहील. 

 
जनतेच्या छातीवर फडकिारें हें बडंािें हनशाि, हतच्या छातींत अपमतलबी लोकाकंडमन हनदगयपिें 

भोंसकण्यातं आलेला हा हवषारी जंहबया, काढमन टाकण्यािें आजवर अनेकानंी अनेक वळेा ंप्रयत्न केले. पि 
ह्ा बडंखोरानंीं प्रथम श्र तीच्या अमृतत ल्योदकातं हवष कालवमन ित गविग पद्धतीला वदेािंा आधार हदला 
आहि आपली उत्पहत्त हवराटप रुषाच्या म खापासमन झाली असें ठरवमन आपलें  श्रेष्ठत्व आहि इतरािंें कहनष्ठत्व 
प्रस्थाहपत केलें . अथा् श्र तीलाि कवटाळमन बडं मोडिारािंा हा हल् ला व्हावा तसा यशस्वी झाला नाहीं. 
प ढें त्या बडंािें नेतृत्व जैहमनीच्या हातीं रे्लें  आहि त्यानें कमगमार्ािें थोताडं माजवमन स खाला 
लालिावलेल्या मन ष्ट्यजातीला आपल्या काबमतं आहिलें  व हभक्ष कशाहीला िरण्याकहरता ं एक अत्यंत 
हवस्तृत असें क रि हनमाि केलें  ! कहपल महाम नीनें ह्ा क रिािी जाळपोळ उडवमन साखं्यमतािा प्रसार 
केला. पि प ढे त्याला नास्स्तकातं दडपमन समाजावर िरण्यािा आपला हक् क हे बंडखोर यथास्स्थत र्ाजवमं 
लार्ले. ब द्धानें त्यानंा िारं्लाि हात दाखहवला पि तोहह अखेर ह्ा कहद स्थानच्या कमगभममींत नास्स्तकि 
ठरला ! येथें ब्राह्मिाला हदलेलें  दान जर परलोकीं मृत हपतरानंा पोंितें, तर प्रवासातं काहंींएक बरोबर 
ेेनन न जाण्याहवषयीं वहडलानंा हवनंहत करून प त्रानें रोजच्या रोज त्याचं्या नावें ब्राम्हिभोजन ेालावें 
म्हिजे त्यािंी खािावळ शोधण्यािी आहि जवळ अवश्य त्या वस्त  बाळर्ण्यािी दर्दर् ि केल असें म्हिमन 
श्राद्धाहदकािंी टेर उडहविाऱ्या आहि ‘भस्मी भमतस्य देहस्य प नरार्मनं क तप’ असा हनपसंहदग्ध प्रश्न 
हविारिाऱ्या िावाकािीहह ह्ा हभक्ष कानंीं तीि वाट लावली. प ढें ह्ा बडंखोरािंें नायकत्व मंडिहमश्राकडे 
आलें . सकाम कमगमार्ग, हें ह्ा बडंखोर हभक्ष कशाहीिें हनशाि, तें मंडिहमश्रानें आपल्या हातातं ेेतलें  आहि 
त्याच्या ेरच्या श कसाहरका देखील आपल्या मध र स्वरानें ह्ा हनशािािीं स्त हतस्तोत्रें र्ानं लार्ल्या! हें 
सवग यथास्स्थत झालें . पि लवकरि हभक्ष कशाहीच्या द दैवानें आद्य शकंरािायग उदयाला आले. त्यानंीं 
ब्रह्मियानंतर एकदम संन्यास ेेनन आश्रमधमािा आहि संन्याशाला विाविािा हवहधहनषेध नाहीं असें 
सारं्मन विगधमािा फोलपिा जनतेच्या हनदशगनास आहिला आहि मंडिहमश्राशीं हभक्ष कशाहीच्या बडंाच्या 
त्या प ढाऱ्याशीं वादहववाद करून त्याच्या त्या सकामकमगरूपी हनशािाच्या किधड्ा किधड्ा उडहवल्या व 
उपहनषत्प्रहित ज्ञानमार्ािें प नरुज् जीवन केलें ; मंडिहमश्राला संन्यास देनन स रेश् वरािायग बनहवले आहि 
ह्ा हभक्ष कशाहीच्या बडंािें अहखल मानवजातीस िौऱ्याशंींच्या फेऱ्यातं ढकलिारें हें हनशाि, आयावतांत 
प नश् ि कोठेंहह फडकावलें  जानं नये म्हिमन त्याच्या िारहह बाजमस िार धमगपीठें स्थापन करून त्यापंैकीं 
एका पीठावर आिायग म्हिमन त्यािी योजना केली ! पि आद्य शकंरािायानीं केलेली ही योजना त्याचं्या 
पश् िा् फार हदवस हटकली नाही. वदेातंसमत्रें, उपहनषदें आहि भर्वद् र्ीता ह्ा प्रम ख धमगगं्रथािें त्यानंीं 
लावलेले अिैतपर आहि त्यार्पर अथग, त्यातंमनि हवहशष्टािैत आहि िैतपर अथग हनमाि करिारे नवे नवे 
आिायग हनमाि होनन शकंरािायांच्या पश् िा् थोडक्यात हदवसातं मारे् पडलें . ह्ा आिायांनीं आपलीं 
स्वतंत्र पींठें हनमाि केलीं आहि त्यािंा अन यायी वर्गहह एकसारखा वाढत िालला! शकंरािायांच्या पीठािंी 
उडालेली ताराबंळ पाहमन प नप बडंखोर हभक्ष कानंीं आपलें  डोकें  वर उिलले आहि तत् काहलन सवग 
पीठाहधस्स्थत आिायांच्या वेसिीं आपल्या हातातं ेेनन, ते त्यानंा हव े तसे नािवम ं लार्ले. रा. ठाकरे 
आपल्या प्रस्त त प स्तकातं एके हठकािीं म्हितात त्याप्रमािें हे पीठस्थ आिायग केवळ हपठािे प तळे बनले 
आहि हभक्ष कवर्ग आपल्या इच्छेप्रमािें त्यानंा ेटकें त र्िपती तर ेटकें त मारुती (माकड) बनवम ंलार्ला. 
असें नसतें तर त्यार्ी आद्य शकंरािायांिा अन यायी म्हिहविारा सवग कहद  समाज, पमिगपिें अन रार्ी बनमन 
सकाम कमगमार्ाला आहि केवळ बाह्ािारानंा धमग धमग म्हिमन उराशीं कवटाळमन बसिारा खास झाला 
नसता! 
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ह्ा नंतर ह्ा हभक्ष कशाहीच्या बडंाला शह देिारे धमगवीर म्हटले म्हिजे रामानंद, िैतन्य, कबीर 
आहि ज्ञानेश् वराहद महाराष्ट्रीय संति होत ! आजपयंत हभक्ष कशाहीनें सातक लपातं दडपमन ठेहवलेले संस्कृत 
गं्रथभाण्डार यानंीं ख लें  करून आपआपल्या देशीभाषेच्या िारें तें आिाडंाळ ब्राम्हि वर्ांस वाटमन हदलें  आहि 
हें भाण्डार देवाच्या ेरिें आहे, एकट्या हभक्ष कशाहीिी मालकी त्यावर नाहीं असें जर्जाहीर करून, 
बडंखोरानंीं त्या गं्रथभाडंारावर आजपयंत र्ाजहवलेल्या एकम खी सते्तिा जोमकस भाषेंत हनषेध केला. 
हभक्ष कशाहीनें त्याचं्या बडंास शह देनन, जन्माच्या पायावर उभारलेल्या जाहतभेदािा आहि मानवी 
समाजातं ह्ा जाहतभेदाम ळें  दृढममल झालेल्या हवषमभावािा हधक्कार करिाऱ्या ह्ा सत्प रुषािंा कसाकसा 
छळ केला, तें आमच्या वािकासं आम्हीं आज नव्यानें साहंर्तले पाहहजे असें नाहीं. एकनाथाच्या उपदेशानें 
तर ह्ा बडंखोरािंी फारि धादंल उडहवली. पैठि म्हिजे त्यावळेच्या बडंखोरािंा पाजंरपोळ. तेथलेि 
हभक्ष क जेव्हा ंसकामकमे नाचरती कोिी । आमुची णमळकत बुडणवली । असें म्हिमन एकनाथाचं्या नावानें 
खडे फोडम ं लार्ले आहि त्याला आपला ‘दावदेार’ म्हिम लार्ले, तेव्हा इतर हठकािच्या बडंखोरािंी दशा 
काय हविारावी ! इतकें  झालें  तरी ह्ा बहाद्दरानंीं ज्ञानेश् वराहद भावडंापं्रमािें एकनाथािाहह छळ करावयास 
काहंीं कमी केलें  नाहीं. यमरोपातंल्या हभक्ष कशाहीप्रमािें आमच्या देशातंल्या धमोद्धारकानंा आमच्या देशातंील 
हभक्ष कशाहीने जाळमन ककवा हििमन ठार केलें  नाहीं इतकें ि; [श्री. हटपिीसाचं्या या शकेच्या हनरसनाथग त्यानंीं व वािकानंीं 

‘ग्रामण्यािंा साद्यतं इहतहास’, प.ृ १८६-१८८ व प्रस्त त प स्तकातंील प.ृ ४२ वरिा ख लासा अवश्य वािावा.] बाकी कोिावर पमिग 
बहहष्ट्कार ेालमन, तर कोिाच्या अंर्ावर थ ंकम न, कोिाला मार झोड करून, तर कोिािे गं्रथ ब डवमन त्यानंीं 
त्यािंा दावा प रा साधला यातं काहंीं शकंा नाहीं. 

 
रामदासािंी र्ोष्ट या उपहरहनर्मदष्ट संतापेंक्षा ंबरीि हनराळी होती. त्यानंीं कमगमार्ाला बरेंि उिलमन 

धहरलें  आहि जन्मपात्र ब्राह्मिाला इतरापेंक्षां वहरष्ठ ठरहवलें . वारकरी संप्रदायातं रामदासानंा हवशषे मान 
नसण्यािें आहि हभक्ष कवर्ांकडमन त्यासं धन्यवाद हमळण्यािें कारि हेंि असावें असें आम्हाला वाटतें. 

 
रे्ल्या शतकातं राजा राममोहनराय, ईश् वरिदं्र हवद्यासार्र, केशविदं्रसेन, महर्मष देवेंद्रनाथ टार्ोर, 

पहंडत दयानंदसरस्वती, ज्योतीराव फ ले, लोकहहतवादी-र्ोपाळराव देशम ख वरै्रे थोर हवभमतींनीं ह्ा 
बडंाच्या नाड्ा बऱ्याि ठेंिमन टाहकल्या. या महात्म्यािंाहह आमच्या हभक्ष कशाहीनें काहंीं कमी छळ केला 
असें नाहीं. स्वामी दयानंद प ण्यास रे्ल्यावळेीं ह्ा बंडखोरानंीं आहि त्याचं्या बहहष्ट्कार शास्रास ेाबरून 
त्याचं्या हनशािािा आश्रय करिाऱ्या नामदांनीं त्यािें कसेकसे कधडवडे केले आहि आज त्यािेंि प त्रपौत्र 
स्वामीजींच्या कट्ट्ट्या हशष्ट्याच्या कशा हमरवि की काढीत असतात, ह्ा र्ोष्टी आज सवांस महषमर 
असल्याम ळें  येथें त्यािंें हवशषे हववेिन करीत नाहीं. ज्योतीराव फ ले आहि लोकहहतवादी देशम ख याचं्यावर 
हल्ले करून हभक्ष कशाहीिी तळी उिलमन धरण्याच्या कायांत प्रहतभाशाली जोमदार लेखक कै. हवष्ट्ि शास्री 
हिपळमिकर यानंीं आपली अधी अहधक हयात खिी ेातली. 

 
आता ंकाळ बदललेला आहे. पाश् िात्य हशक्षिािा प्रसार मोठ्या नेटानें जरी नाहीं तरी सवगत्र होनं 

लार्ला आहे. दळिवळिािीं साधनें वाढमन लोक त्यािंा उपयोर् जारीनें करीत असल्याम ळें , आमिी 
कम पमंडमक वृहत्त आता ं अस्तंर्त होनं लार्ली आहे. शास्रीय ज्ञानाच्या प्रर्तीम ळें  भोळसट कल्पनानंा 
कायमि हतळाजंळी हमळण्यािा समय नजीक येनन ठेपला आहे. प रािें, स्तोत्रें, महात्म्यें आहि व्रतकथा 
यािंा फोलकटपिा आता ंजनतेच्या हनदशगनास येनं लार्ला आहे. अशा वळेीं लोकमान्य हटळकासंारख्या 
हविानाने जरी ‘हिस्त्याचं्या हातिा िहा ेेण्यातं आहि प नर्मववाहाच्या प्रसंर्ी पानस पारीला जाण्यातं पातक 
नाहीं’ असें ठरहवण्याकहरता ं शकंरािायांच्या प्रहतहनधी समोर आरोपी म्हिमन उभे राहमन आहि आपल्या 
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बिावाकहरता ं धमगगं्रथािंें शेंकडों आधार त्याचं्याप ढें माडंमन अथवा देशाला स्वराज्य हमळहवण्याकहरता ं
केलेल्या जलप्रवासाबद्दल प्रत्यक्ष प्रायहश् ित ेेनन, पयायानें बंडखोर हभक्ष कशाहीिें महत्त्व हकतीहह 
वाढहवलें  असलें , तरी याप ढें अज्ञानाधंपकाराबरोबरि हभक्ष कशाहीच्या बडंािाहह नायनाट झाल्यावािंमन खास 
रहािार नाहीं. 

 
रा. ठाकरे यानंी आपल्या प्रस्त त प स्तकाच्या १०० व्या पषृ्ठावर कै. हटळकाचं्या प्रायहश् ित्ताच्या 

बाबतींत हनस्पहृपिानें टीका केल्याबद्दल महाराष्ट्र–साहहत्यकाराच्या स्पष्टोक्तीिी तारीफ केली आहे. 
प्रस्तावना हलहीण्यािें कबमल केल्यावर प स्तक वािीत असता ंहा भार् आमच्या अवलोकनातं आला. पमवी 
येता तर आम्हीं रा. ठाकऱ्याचं्या आग्रहालाहह बाजमस सारून हें प्रस्तावना-लेखनािें कायग आंर्ावर खहित 
ेेतलें  नसतें. जलपयगटनाबद्दल प्रायहश् ित ेेिारी व्यस्क्त कोिीहह असो, प्रायहश् ित्तािा पोंिटपिा 
लोकाचं्या हनदशगनास आिमन देिें हें लोकहशक्षिािें ब्रीद बाळर्िाऱ्या पत्रकारािें कतगव्य आहे असें आम्हाला 
वाटतें. लोकमान्य हटळकानंीं हवलायतेस रे्ल्याबद्दल प्रायहश् ित्त ेेतलें  आहि तो प्रसंर् साधमन आम्ही 
प्रायहश् ित्तासंबंधािे आमिे हविार हनर्मभडपिें लोकासंमोर माहंडले. जर तो लेख अशा सावगजहनक महत्त्वािा 
नसता, व केवळ व्यस्क्तशप हटळकावंरि जर ती टीका असती, तर त्याचं्या हनधनापमवीि ती छापमन तयार 
असता,ं हनरुपायानेंि का ंहोईना, त्याचं्या हनधनानंतर आम्हीं ती खास प्रहसद्ध केली नसती. हा लेख अशा 
रीतीनें प्रहसद्ध झाल्यानंतर आता ं कोिी वतगमानपत्रातं आमच्यावर क स्त्सत टीका करोत, खासर्ी पत्रें 
पाठवमन आम्हालंा हशव्या देवोत ककवा महाराष्ट्र-साहहत्याला बहहष्ट्कार ेालोत अथवा रा. ठाकऱ्यांप्रमािें 
आमिें अहभनंदन करोत, कतगव्यानंदाप ढें आम्हाला ह्ा कनदास्त तीबद्दल द पख अथवा स ख दोहोंिीहह हवशषे 
पवा वाटत नाहीं. प्रायहश् ित्त ेेतल्याबद्दल लोकमान्यावंर आम्हींि टीका केली होती असें नाहीं. 
समाजकल्यािाप ढें आहि स्वतपच्या कतगव्याप ढें लोकमान्यांिी म रवत न बाळर्िाऱ्या अनेक पत्रकत्यांनीं 
आमच्या पमवी आहि आमच्यापेक्षाहंह जास्त हनस्पहृतेनें त्यािंा समािार ेेतला होता. रा. ठाकरे याचं्या 
अवलोकनातं जर नर्रच्या दीनहमत्रानें केलेली टीका आली असती तर त्यानंीं महाराष्ट्र-साहहत्यकाराच्या 
हनस्पहृतेबद्दल त्यासं इतके धन्यवाद हदलेि नसते ! 

 
हभक्ष कशाहीच्या बडंािा आतापंयंत आम्हीं वर जो इहतहास हदला आहे त्यावरून हे बडं केवळ 

ब्राह्मिेतराहंवरुद्ध आहे असें म्हिता ं येिार नाहीं. ब्राह्मिेतरा ं इतके जरी नसले, तरी त्यािे द ष्ट्पहरिाम 
बऱ्याि ब्राह्मि म्हिहविाऱ्या जातींना व र्ृहस्थ-ब्राह्मिानंाहह भोर्ाव ेलार्ले आहेत व लार्त आहेत. तसेंि 
तें मोडण्याच्या कामीं ब्राह्मिेतरासं ह्ा र्ृहस्थवर्ांतील ब्राह्मिानंीं अनेकवळेा ंमोठी महत्त्वािी मदत केलेली 
आहे आहि आजहह ते तशा प्रकारिी मदत त्यासं करीत आहेत. फार कशाला इहतहास कालीं ह्ा 
बडंखोरावंर पहहला हल्ला िढहविारा ज्ञानेश् वर, जन्मानें ब्राह्मिि होता; त्यानंतर तीनशें वषांनीं या 
बडंखोरासं त्राहह भर्वान म्हिावयास लाविारा एकनाथहह जन्मतप पैठििा अस्सल ब्राह्मिि होता 
एकंदरींत हविार कहरता ं हभक्ष कशाहीच्या समाजहवध्वंसक बडंाहवरुद्ध बोलिें ककवा हलहहिें म्हिजे हल्ली 
हजला ब्राह्मिेतरािंी िळवळ म्हिमन म्हितात त्या िळवळींत सामील झाल्यािें अेोर (?) पातक करिें 
असें जर कोिी म्हित असेल तर तो त्यािा मतलबी वेडेपिा आहे, असें आम्हालंा वाटतें. 

 
हल्लींच्या जन्महसद्ध जातींिी उभारिी विांच्या पायावर झाली असें म्हितात; पि र् िकमगहवभार्तप 

उत्पन् न झालेल्या िार विांिा आहि सध्याचं्या आमच्या िार लाख जातींिा काहंीं एक संबधं नाहीं. असा 
संबधं असता तर सवगि धमांतील समाजातं आमच्या कहद  समाजाप्रमािें जाहत मानण्यातं आल्या असत्या. 
प स्तकसंग्रहातं ज्याप्रमािें लहतहाहसक, शास्रीय, वाङमयहवषयक इत्याहद हवषयवारीनें प स्तकािंें वर्ीकरि 
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कहरतात त्याप्रमािें कहद समाजातं मन ष्ट्याच्या आंर्च्या र् िावंरून आहि त्यानंें दाखहवलेल्या कतगबर्ारीवरून 
जें वर्ीकरि केलेलें  आहे त्यालाि विगपद्धहत असें आमच्या प्रािीनतमपमवगजानंीं म्हटलेलें  आहे. अथात ही 
विगपद्धहत नावानें जरी नसली तरी सवग धमाच्या आहि सवग देशातंील समाजातं अस्स्तत्वातं आहेि आहि 
याप ढेंहह ती तशीि अस्स्तत्वातं रहािार याबद्दल आम्हालंा तरी हबलक ल शकंा वाटत नाहीं. 
कहद स्थानातंल्या हभक्ष कशाहीच्या प रस्कत्यांनीं मात्र आपलें  श्रेष्ठत्व प्रस्थाहपत करण्याकहरता ं हतला जातीिें 
स्वरूप हदलें  आहि जाती जन्मावरून ठरहवल्या! जन्मावरून मन ष्ट्यािंें उच् ि नीित्व ठरवावयािें. आपल्याि 
धमगबंधमंस, फारतर काय पि त्याचं्या सावलीस देखील, अस्पृश्य मानावयािे; असले र्ाढवािे र्ोंधळ 
अिैतवादी आद्य शकंरािायांच्या हशष्ट्यत्वातं धन्यता हमरहविाऱ्या आमच्या समाजातं केवळ ह्ा 
हभक्ष कशाहीच्या बडंाम ळेंि उत्पन् न झाले आहेत. हे कृहत्रम भेद मोडमन काढा, कोिालाहह अस्पृश्य मानमं नका, 
कामना हसद्धीिी लालमि दाखवमन तीथग यात्रा, व्रतवैकल्यें, श्राद्धपक्ष इत्याहदकाचं्या फेऱ्यातं भोळ्या 
समाजाला पाडम ं नका; वदे ईश् वरप्रहित असोत ककवा मन ष्ट्यप्रहित असोत, इतर गं्रथापं्रमािें ईश् वराच्या सवग 
लेकरािंी अहखल मन ष्ट्य जातीिी, त्यावंर सारखीि सत्ता आहे; आपली जात तेवढी श्रेष्ठ आहि हतलाि 
वदेपठिािा अहधकार असें म्हििें म्हिजे श द्ध दंड केशाही आहे; असेंि ब्राह्मिेतरािंें आहि सत्यशोधकािंें 
म्हििें आहे. ज्या ब्राह्मिानंा तें मान्य आहे ते हभक्ष कशाहींिे बडं मोडण्याच्या कामीं आज देखील त्यानंा 
मदत करीत आहेत. सत्यशोधक समाज हनेाला त्यािवळेीं हनदान आपल्या महाराष्ट्रातं तरी हा ब्राह्मि 
ब्राह्मिेतरािंा वाद अलीकडच्या काळातं िालमं  झाला. ह्ा पमवी हभक्ष कशाहीनें ब्राह्मिेतरानंा अनेक प्रकारें 
छळलें . पि तो लहतहाहसक भार् बाजमला सारला तरी प्रस्त त वाद िालमं  होनन आज पन् नास वषें झालीं, असें 
असता ंसरकारी अहधकाऱ्याचं्या हिथाविीनेंि हे पक्ष झाले वरै्रे क स्त्सत कल्पना जनतेच्या मनांत भरवमन 
आपल्या वाटेस कोिीहह न जाईल असें करिें हा हभक्ष कशाहीिा कावा आहे. सध्याचं्या काळीं ह्ा वादािें 
ममळ काय आहे, ब्राह्मिेतर जें म्हितात त्यातं कोठें िमक आहे, बडंखोर हभक्ष कशाहीच्या म्हिण्यातं हकतपत 
सत्य आहे, हें पहाण्यािा सवांनीं प्रयत्न केला पाहहजे. ब्राह्मिेतरापं्रमािेंि ब्राह्मिानंींहह सत्यशोधक बनमन 
आजच्या धार्ममक, सामाहजक, बौहद्धक वरै्रे र् लामहर्रींतमन प्रथम आपल्या बाधंवािंी स टका केली, तरि 
राजकीय र् लामहर्रींतमन सवांिी स टका होईल. रा. ठाकरे याचं्या प स्तकातं ह्ा र्ोष्टीिें यथोहित हववेिन 
असमन त्यानंीं आपल्या हववेिनास आधार म्हिमन टीपेंत हदलेले उतारे अत्यंत कितनीय आहेत. 

 
रा. ठाकरे यानंी प स्तकारंभी हातातं धरलेली लेखिी प स्तक अप रेंि प रें करून खालीं ठेहवली 

असावी असें हदसतें. ही लेखनशलैी हकतीहह प्रहतभा द्योतक असली तरी, वािकासं कंटाळवािी होते. 
ह्ापेक्षा ं त्यानंीं जर ह्ा प स्तकािे भार् पाडले असते, तर हवषयप्रहतपादन कंटाळवािें न होतां, अहधक 
व्यवस्स्थत आहि प नरुक्तीदोषरहीत असें झालें  असतें. हस्रयािंें अज्ञानि हभक्ष कशाहीच्या बडंािें हवशषे 
पोषक आहे असें सारं्मन त्यािें हववेिन स्वतंत्र प स्तक रूपाने देण्यािें रा. ठाकरे यानंीं योहजल्याम ळें, त्यािंें हें 
प्रस्त तिें प स्तक अपमिग स्स्थतींत अथात मध्येंि पमिग झाल्याम ळें, वािकािंी हनराशा झाल्यावािंमन रहात नाहीं. 

 
‘ब्राह्मिेतरांची चळवळ’ या लोकमान्य शब्द योजनेनें आतां सुप्रणसद्ध होत असलेल्या सुधाकरांचा 

कर्टाक्ष ब्राह्मि म्हिणविाऱ्या समाजाणवरुद्ध नसून या णभकु्षकी कारस्थानाणवरुद्ध आहे.” (प.ृ ४७) असें जें 
रा. ठाकरे यािंें म्हििें आहे तें अर्दीं बरोबर आहे. आम्हीं वर एके हठकािीं आपला अहभप्राय याप्रमािेंि 
नम द केला आहे. रा. ठाकरे यानंीं जरी ह्ा हभक्ष कीकारस्थानाहवरुद्धि हलहहण्यािें योहजलें  असलें  आहि 
‘ब्राह्मि म्हिहविाऱ्या समाजाहवरुद्ध’ हलहहण्यािा जरी त्यािंा हेत  नसला तरी त्या कारस्थानाच्या 
पहरपोषािा हविार िालमं  असतानंा आहि हवशषेतप ह्ा कारस्थानी मंडळीकडमन वारंवार प ढें ढकलण्यातं 
येिारें बीज के्षत्रािें ेोडें हकती लंर्डें आहे हें सारं्ताना सामान्यतप ब्राह्मि जातीवर त टमन पडल्यासारखे 
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हदसतात. पि ब्राह्मिाच्या क ळातं जन्मल्यानें जसा कोिी र् िकमानें ब्राह्मि होनं शकत नाहीं तसाि 
क्षहत्रयाचं्या क ळातं जन्मल्यानें कोिीहह खरा क्षहत्रय होनं शकत नाहीं. ब्राह्मि जसे महाराहद हीन मानलेल्या 
जातींना अस्पृश्य माहनतात तसेि क्षहत्रयाहद इतर विांिे लोककह त्यानंा अस्पृश्य माहनतात. ह्ा र्ोष्टी 
लक्ष्यातं ेेतल्या तर हभक्ष कशाहीच्या बडंाला ब्राह्मिाइंतकें ि इतर समाजाकंडमनहह प्रोत्साहन हमळत आहे ही 
र्ोष्ट कोिालाहह अमान्य कहरता येिार नाहीं. 

 
रा. ठाकरे यांच्या प्रस्त तच्या प स्तकाच्या वािनानें हभक्ष कशाहींिे कारस्थान कसें उभारलें  रे्लें  

आहि ह्ा कारस्थानी लोकानंीं धमगगं्रथातं स्वतपिें स्तोम माजहवण्यासारख्या र्ोष्टी दडपमन ब्राह्मिाहद सवगि 
विांच्या र्ळ्यातं बौहद्धक र् लामहर्री कशी बाधंली ह्ा र्ोष्टी िारं्ल्याि समजतील. 

 
रा. ठाकरे कोित्याहह पक्षािे नाहींत. ब्राह्मिाचं्या पक्षािे नाहींत कीं ब्राह्मिेतराचं्या पक्षािे नाहींत. 

ते सत्यशोधक आहेत पि सत्यशोधक समाजािे सभासद नाहींत ककवा त्या समाजाहवरुद्ध दौरा काढिारेहह 
नाहींत. राजकीय बाबतींत त्यािंीं मतें कोित्या पक्षािीं आहेत हें जरी आम्हाला माहीत नाहीं, तरी 
सामाहजक आहि धार्ममक स धारिेच्या बाबतींत ते जहालातंले जहाल असल्याम ळें  राजकीय बाबतीत देखील 
फारसे मवाळ असतील असें वाटत नाहीं. अशा हविाराच्या आहि मताच्या हविानाकडमन हलहहल्या रे्लेल्या 
प स्तकातं उपहरहनर्मदष्ट काहंीं दोष असले तरी ते सास्त्वक त्वेषािे द्योतक आहेत, असें समजमन वािक वर्ग 
त्यातंील र् िािंेंि ग्रहि करतील अशी आशा आहे. 

 
म ंबई, हन मान जयंहत शके १८४३  र्गोकवद र्गोपाळ णर्टपिीस. 
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वज्रप्रहार गं्रथमालेचा उदे्दश. 
॥ सत्यात् नातस्त परोधमवः ॥ 

 
मानवजातीच्या संसारात उदारमनस्कता, व्यापकता व पमिग स्वातंत्रय आििें, म्हिजेि पथृ्वीवर 

परमेश् वरािें साम्राज्य स्थापन करून नराला नारायि स्वरूपािा साक्षात्कार पटहवण्याइतकें  प ण्यकमग आहे. 
हें प ण्यकमग हनर्मवयान पार पाडण्यासाठीं जनतेंत ज्ञानािा प्रसार अहधकाहधक करण्याबद्दल हिधामत असिें 
शक्य नाहीं. न णह ज्ञानेन सदृशं पणविणमह णवद्यते ही जर्द् र् रु श्रीकृष्ट्ि भर्वतंािी आज्ञा आहे. हल्लीं 
महाराष्ट्रातं ‘मतामंतािंा र्लबला’ सवगत्र ध मश् िक्ी ेालीत असता ं‘कोिी प सेना कोिाला’ अशी अनवस्था 
पदोपदीं प्रत्येकाच्या प्रत्ययास येत आहे. अहखल भरतखण्डातं प रुषाचं्या हनवळ साक्षरतेिें (हविते्तिें ककवा 
हविारक्षमतेिें म ळींि नव्हे !) प्रमाि शेंकडा फक्त सहा असमन, हस्रयाचं्या साक्षरतेिें प्रमाि हजारीं तरी एक 
पडेल कीं नाहीं, यािी वानवाि आहे. अस्पशृ्य व अवनत (हडपे्रस्ट) बाधंव ७ कोटींच्याहह वर असमन त्याचं्या 
हनरक्षरतेिें प्रमाि शेंकडा ९९·५ आहे. उच् ित्वािी शखेी हमरविाऱ्या समाजाकंडमन या म क्या द बळ्या 
समाजावर होिाऱ्या ज लमापं ढें व अन्यायापं ढें नादीरशहा तैम रलंर्ाच्या तलवारीस द्धा ं बोंथट पडतील, 
इतकें  त्या ज लमािंें स्वरूप क्म र, अमान ष व माि सकीच्या तोंडाला काळें फांसिारें आहे. २०,७१,४७,०२६ 
हहन्द जनाचं्या सम दायातं दोन कोटी साठ लक्ष हनरक्षर हवधवा असमन त्याचं्या आपत्तीिें स्वरूप अवनत 
बाधंवाचं्या द दैवापेक्षा ं खहित कमी कनद्य व हिळस आििारें नाहीं. येिेंप्रमािें आमच्या ब हद्धमते्तिी व 
नीहतमते्तिी वाट लार्ली. शाहररीक स स्स्थतीबद्दल तर हलहहण्यािी सोयि नाहीं. वैवाहहक संस्कारातंल्या 
बालहववाहाच्या अमान ष ज लमामं ळें  शेंकडा २५ अबला अकालीं मृत्य म खीं पडत आहेत व हववाहहवधी 
व्यापारी धोरिावंर ककवा ‘प रवठा व मार्िी’ च्या तत्वावंर िालमं  असल्याम ळें  शेंकडा ं २५ ते ३५ हस्रया 
प्रािेातक शाहररीक व्यंर्ाम ळें  हजवतं असमन नसमन सारख्याि होत आहेत. लहान म लाचं्या मृत्यमिें प्रमाि 
हजारीं २११ असमन, शेंकडा पिंवीस म लें  एका वषाच्या आंति आपल्या पिजोबाच्या भेटीिी तातंड 
करतात. संपन् नतेच्या बाजमला पाहहलें  तर या २० व्या शतकात अन् नपाण्यावािंमन तडफडमन प्राि सोडिाऱ्या 
हहन्दी बाधंवािंी संख्या सात कोटीच्या वर आहे. व्यापारधंद्याच्या नावंानें केवढा मोठा शखं द देवाच्या 
अडिीवर बसला आहे, तो बोट न दाखहवता ं कोिालाहह हदसिारा आहे. अशा अनेक राजकीय, 
सामाहजक, धार्ममक, आर्मथक जखमातं आिखी जाहतमत्सराचं्या प्रािेातक हकड्ांिा भयंकर ब जब जाट 
झाल्याम ळें  हहन्द  हवराटप रुषािंें हहडीस हित्र रंर्हवण्याच्या कामीं हवश् वकम्याच्याहह हित्रकौशल्याला हात 
टेंकण्यािा प्रसंर् सापं्रत आला आहे. अशा या मरंू ेातलेल्या हवराटप रुषाच्या सडलेल्या कोठ्यातं 
लोकशाहीिें रसायन कोिी हकतीहह शहािा धन्वंतरी असला तरी ि टकीसरसें म ळींि पिनीं पाडम ं शकिार 
नाहीं, असें आम्ही कोिाच्याहह कनदास्त तीिी पवा न करता ंस्पष्ट म्हितों. लोकशाहीिीं प रािें झोडायला व 
लकायला जरी काहंीं श्रम पडत नाहींत व त्याचं्या र्ोंडसपिानें जनता जरी ेटकाभर आनंदानें बेहोष 
होनन नािम ंलारे्ल, तथाहप लोकशाही हे मृर्जल आहे व तें कहदमंिी तहान सध्या ंतरी म ळींि भार्वम ंशकिार 
नाहीं, असें आमिें प्रामाहिक मत आहे. र् लामहर्रींत हखतपत पडिाऱ्या लोकानंा स्वातंत्रयािीं प रािें 
आकषगक व मध र वाटिें, यातं अशक्य असें काहंींि नाहीं; तो हनसर्ािा हनयमि आहे. परंत  र् लामहर्रींतमन 
हनसटमन स्वातंत्रयाच्या के्षत्रातं येण्यापमवी आपल्याि द ष्ट्कमांम ळें  आपल्या हातापायातं पडलेल्या अनेक 
पोलादी श्रृंखळा दातंानंीं क रतडमन तोडण्यािे महायत्न करावे लार्तात, हें हवसरता ं कामा ं नये. 
र् लामहर्रीिें स्वातंत्रयातं होिारें हदव्य पयगवसान म्हिजे आध हनक नाटकातंला रान्स्फर सीन नव्हें. 
लोकशाहीिी प्रािप्रहतष्ठा करण्यापमवी अनेक स्वदेशी शाह्ाचं्या दौती लाथाडमन जमीनदोस्त कराव्या 
लार्तील व केल्या पाहहजेत. पाहश् िमात्य अस री मायेिा (हजला महर्मष रकवद्रनाथ टार्ोर नॅशनॅहलझम असें 
साथग नावं देतात, हतिा) प्रहतकार करण्यापमवी, ख द्द आमच्याि देशातंल्या देशातं ज्या अनेक अस री 
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शाह्ाचं्या ज लमी लीलािें धारं्डकधरे् आज अनेक शतकें  िालमं  आहेत, त्यानंा िेंिमन जमीन दोस्त 
केल्याहशवाय कहद स्थानाला व हवशषेतप कहद जनानंा स खािी व शान्तीिी प्राप् ती खास होिार नाहीं, असें 
आम्ही कोिािीहह भीडम वगत न धरता ंस्पष्ट म्हितों. 

 
रे्लीं वीस वषें स्वाध्याय, मनन व हनरीक्षि करीत असतानंा आमच्या मनावर जे जे संस्कार झाले, 

ब द्धीला जीं जीं तत्त्वें हविारातंीं पटलीं व प्रवासातं हठकहठकािच्या हविानाशंीं ििा करून आमच्या कहद  
समाजातंल्या सामाहजक, धार्ममक व नैहतक अनेक अन्यायािंी आम्हालंा जी प्रत्यक्ष प्रहिहत आली, त्या 
सवांिें हनपपक्षपिानें, स्पष्टोक्तीनें यथाशस्क्त उद् े ाटन करण्यािा आम्हीं हनश् िय करून, नवमतवादािा 
प रस्कार करिारी ही 

 
वज्रप्रहार गं्रथमाला 

 
र् ंफण्यािे कायग हातीं ेेतलें  आहे. ‘सत्या् नास्स्त परोधमग; सत्यापरता नाहीं धमव । सत्य हेंणच 

परब्रह्म ॥ हें आमिें ब्रीदवाक्य आहे. आम्हालंा राजमान्यतेिी िाड नाहीं, लोकमान्यतेिी पवा नाहीं, स्वकीय 
परकीयाचं्या कनदास्त तीिी अर्र वतगमानपत्री हित्रर् प् तांच्या हशखंडी हल् ल्यािंी हदक्कत नाहीं. उच् िनीित्वािा 
भेद आम्ही साफ झ र्ारून देनन, सवग देशबाधंव एकाि दजािे आहेत, या भावनेनें आम्ही कोिाच्याहह 
रार्लोभािी पवा न करता ंसत्य र्ोष्टी स्पष्ट बोलमन दाखवम.ं कोिी हकतीहह प्रहतकार केला तरी यातं खंड 
पडिार नाहीं. आमिी लेखिी व हजव्हा थाबंहवण्यािी शस्क्त एक मृत्यममध्यें आहे. इतर कोिच्याहह मानवी 
शक्तीिे तें सामथ्यग नव्हे ! मानापमानािा पमिग संन्यास करून आमच्या देशबाधंवातं सत्य तत्वािंी जार्ृहत 
उत्पन् न करण्यासाठीं आम्ही अन्यायावंर वज्रप्रहार करण्यािा भर्वान् श्रीकृष्ट्िाच्या पे्ररिेनें दृढ संकल्प केला 
आहें. जेथें जेथें अन्याय होत आहे ककवा असेल, खोडसाळ अस री कल्पनाचं्या मायेिी जाळीं पसरलीं रे्लीं 
आहेत, जात आहेत व प ढें जातील, त्या त्या हठकािीं आमिा वज्रप्रहार दत्त म्हिमन उभा आहेि असें समजा. 
ज्यानंा आमच्या मताशंीं सामना द्यावयािा असेल, त्यानंीं प्रामाहिकपिानें व हवशषेतप सभ्यपिानें टीकास्रानंीं 
ख शाल हवरोध करावा; आम्हीं त्या सज् जनाचं्या हवधानानंा अत्यंत प्रामाहिकपिानें सरळ सरळ प्रत्य त्तरें 
आमच्याच पुस्तकांतून देनं; वतगमानपत्रािंा कधींहह अवलंब करिार नाहीं. बीभत्स, हवपयासी, पौरसवदा 
ककवा संदेशी धाटिीच्या टीकाकारानंा आम्ही कदाहपहह प्रत्य त्तर देिार नाहीं. हशखंडीवर शरसंधान रोखिें 
हें क्षहत्रयािें ब्रीद नव्हें ! 

 
ध्येय जरी एकि असलें  तरी कायग करण्याच्या पद्धहत प्रत्येकाच्या हभन् नहभन् न असतात. रोर्ाच्या 

हनदानाच्या बाबतींत वैद्य डॉक्टरािंें जरी एकमत झालें , तरी प्रत्येकजि आपापल्या मताप्रमािेंि 
औषधयोजना करिार. डॉक्टर कटक्िराकडे धावंिार, वैद्य काढ्या हनकाढ्याच्या सप् तकािी योजना 
करिार, होहमूपाथ मोहरीएवढी एकि र्ोळी बालदीभर पाण्यातं हवरेळवमन एकेक हमहनटाला 
िमिािमिा आिमनािी रोग्याला संथा देिार आहि सजगन म्हििार ‘हें काहंीं नको; या रोर्ावर 
शस्रप्रयोर्ि केला पाहहजे.’ असा मतामतातंरािा धारं्डकधर्ा नेहमींि िालत असतो. अथा् आमच्या 
प स्तकातंली हवविेनसरिी जरा हवशषे स्पष्ट व हतखट का ं असते, याला आमिें उत्तर हेंि कीं आमच्या 
मताप्रमािें हीि पद्धहत आता ं आवश्यक आहे. हहन्द समाजातंील ज्या अनेक दोषावंर आम्ही कडकडीत 
टीका केली आहे, त्यापेक्षा ं अहधक खरमरीत भाषेंत त्यािें वाभाडे काढिारे आमच्यापेक्षा ं सवाई हशकंदर 
गं्रथकार अनेक झाले, आहेत व होतील. अममक एक दोष हा भयंकर आहे, इतकें  खात्रीलायक पटल्यावर 
त्याला आममलाग्र उखडमन टाकंण्यासाठीं शस्रप्रयोर्ािी मनािी हनष्ठ रता न दाखहवतां, त्यावर न सत्या ेोंटीव 
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मलमाच्या मलमपट्ट्ट्या बाधंीत बसिें म्हिजे मनािा द बळेपिा व्यक्त करिें होय. हभक्ष कशाहीच्या बण्डािें 
र्ळमं  या असल्या तोंडप ज्या मलमपट्ट्ट्यानंीं आता ंअर्दीं पमिग हपकलें  आहे. हपकविीिे काम झालें . आता ं
त्यावर तीक्ष्ि शस्रािा टोला मारून त्याला तोंड पाडलें  पाहहजे, म्हिजे आपोआप त्यािी सवग ेाि बाहेर पडम ं 
लारे्ल. राष्ट्रातंील सवग र्ोष्टीिी प न गेटना होनं ेातली असतां, अममक एक प्रश् न सध्या ंबाजमला ठेवा असें 
म्हििें केव्हाहंह न्याय्य होिार नाहीं. प न गेटना करायिीि तर ती सवांर्ीि तरी करा. न सत्या राजकीय 
प न गेटनेच्या प्रश्नानें हहन्द स्थानातंले सवग वादग्रस्त प्रश्न हमटतील, असें आम्हालंा म ळींि वाटत नाहीं. 
राजकीय बाबतींत ब्राह्मिेतरािंा ब्राह्मिावंरील हवश् वास अज् जीबात उडालेला आहे आहि सामाहजक व 
धार्ममक बाबतींतल्या ब्राह्मिाचं्या वतगनािा र्तेहतहास अत्यंत ज लमी, बेदरकार व उमगट असल्यािी साक्ष 
स्पष्ट व ठळक आहे. अशा स्स्थतींत धार्ममक व सामाहजक के्षत्रातंलीं उच् िनीित्वािीं लहान मोठीं टेकाडीं 
जमीनदोस्त करून हहन्द समाजातंील सवगि के्षत्रािंी भमहमका ताळेबदं समप्रमािातं आिल्याहशवाय न सत्या 
कोरड्ा राष्ट्रीयत्वाच्या प रािानंा अतपपर कोिीहह भाळिार नाहीं. इंग्रजी नोकरशाहीच्या कृष्ट्िकृत्यािंी 
हजतकी िीड ब्राह्मिानंा येत आहे, हततकी ब्राह्मिेतरानंा येत नाहीं, असें म्हििें म्हिजे वस्त स्स्थतीिा 
जािमनब जमन श द्ध हवपयास करण्यासारखें आहे. र् लामहर्रीच्या जोंखडाखालीं उत्साहानें मान देिारा अधम 
प्रािी या हवसाव्या शतकातं हहन्द स्थानातं औषधालास द्धा ं हमळिार नाहीं. ब्राह्मिेतराचं्या िळवळींच्या 
म ळाशंीं र् लामहर्रीिी िीडि म ख्यतप आहे, हें लक्षातं असावें. र् लामहर्री-मर् ती उन्मत्त इंग्रजी 
नोकरशाहीिी असो, नाहींतर मदोन्मत्त हभक्ष कशाहीिी असो, ती एकदा ं कायमिी झ र्ारून द्यायिी व 
राजकीय, धार्ममक, सामाहजक सवगि बाबतींत पमिग स्वातंत्रय प्राप् त करून यायायिें, हाि म ख्य उदे्दश 
ब्राह्मिेतराचं्या िळवळींिा हदसतो. आजपयंतिा इहतहास पाहहला तर ब्राह्मिानंीं आपल्या हातीं असलेल्या 
सते्तिा अत्यंत द रुपयोर् केलेला आहे, असें मोठ्या कष्टानें म्हििें भार् पडतें. इतकेि नव्हे तर उदार मनानें 
पमवींिे दोष उेड कबमल करून त्यािें योग्य पहरमाजगन करण्यालवजीं त्या दोषािंी तरफदारीि करण्याकडे 
काहंीं ममठभर व्यक् त्या बाद करून ब्राह्मिवर्ािी प्रवृहत्त अजमन स द्धा ं इतकी तीव्र आहे कीं ब्राह्मि आहि 
ब्राह्मिेतर वादािा समेट न सत्या शास्ब्दक वादहववादानें ेडमन येईल ककवा नाहीं, यािी जबरदस्त शकंा 
येते. खरें म्हटलें  तर वादहववादािें य र् संपमन या तंट्यािें पानल प्रत्यक्ष प्रहतकाराच्या के्षत्रातं पडमन स द्धा ं
ि कलें  आहे. हल्लीं हठकहठकािीं ब्राह्मिेतराचं्या ज्या िळवळी स रू झाल्या आहेत, त्यािंा म ख्य हेतम जर 
कोिता असेल तर तो तीनि शब्दातं सारं्ता येतो. Down with Priests (हभक्ष कशाहीला खाली ूढा. या 
िळवळीिी साधनें (methods) ककवा त्यािें वतगन (conduct) अर्दीं सोळा आहि सास्त्वक नसतील आहि 
एकदा य द्धालाि तोंड लार्ले की कवायतीच्या हशस्तीिी समरभममीवर फारशी कोिीं पवा राखीत नाहीं ! — 
तरी पि त्यािं ममळ उदे्दश जो हभक्ष कशाहीच्या र् लामहर्रीिा नायनाट त्याबद्दल त्यानंा कोिीहह समंजस 
मन ष्ट्य जबाबदार धरिार नाहीं. आमच्या मतें ही िळवळ हभक्ष कशाहीच्या उन्मत्त वतगनािी काटेंकोर 
प्रहतहक्या आहे. आेातािा प्रत्याेात आहे. कृतकमांिे प्रायहश् ित आहे. कसाहह आहि हकतीहह हविार 
केला तरी या िळवळी बदं पाडण्यािें कायग हवरोधानें ेडिें शक्य नाहीं. हवरोधानें हवरोधि वाढिार ! 
हभक्ष कशाहीच्या कृहत्रम विगस्वाहवरुद्ध उेड उेड िढाई करिाऱ्या या व्यक्त िळवळीपेक्षा ं हठकहठकािीं 
असल्या अनेक अव्यक्त िळवळीं आहेति. त्यािंी वाट काय? या का ं अस्स्तत्वातं आल्या? त्यािंें ध्येय 
काय? त्यािंा परामषग सामोपिारानंीं यायायिा कीं हवतंडवादानंीं कलहास्ग्न भडकावमन द्यायिा? यािा हविार 
प्रथम व्हावयास पाहहजे. राष्ट्रीय स्वातंत्रयाच्या उदात्त कल्पनाचं्या वातावरिातं उंि उंि भराऱ्या मारिाऱ्या 
र्रुडानंीं पथृ्वीतलावरील आपल्याि ेरिी आपलीि भावडें समथांच्या ेरच्या श् वानानंीं ककवा श् वानाचं्या 
ेरच्या समथांनीं र् लामहर्रीच्या वरवंट्याखाली ठेंिण्यािा संप्रदाय िालमं  ठेवलेला पाहमन स द्धा ं ककहि् 
खालीं उतरंू नये, यावरून कोिाला काय बोध ेेता ंयेण्यासारखा असेल तो यायावा ! नरसोबाच्या वाडीला 
तेथील हभक्ष कानंीं म ंबईकर दैवज्ञावंर केलेली प्रािेातक दंर्ल, नर्रच्या नार्झरी क ं डावरिी मारामारी, 
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बोरखळास झालेला हतरस्करिीय पोरखेळ, सज् जनर्डावरिा हलकट दंर्ा, औंध संस्थानातं सध्या ंस रंू 
असलेली पंतािंी डायरशाही व या सवग प्रकरिािंें खापर एनकेन प्रकारेि ब्राह्मिेतराचं्या माथीं फोडण्यािी 
राष्ट्रीय कंपमिी ित राई व कारवाई पाहमन वारा कसा व कोित्या हदशलेा वहात आहे, हें सारं्ायला नको. हे 
असले प्रकार आजला हठकहठकािीं ेडत आहेत. ते पाहमन कोिाहह समतौल भावनेच्या मन ष्ट्यािें मन हखन्न 
झाल्याहशवाय रहािार नाहीं; मर् हभक्ष कशाहीच्या नकली विगस्वाहवरुद्ध आधींि खवळलेल्या आडदाडं 
सत्यशोधकानंी काहंीं दंडेली केलीि, तर त्यािंा कान कसा पकडतां येईल? अत्यािार केव्हाहंह झाला, 
कोिीहह केला तरी तो कनद्यि; परंत  आपला दाम खोटा असमन परक्याशंीं झर्डा करिें ममखगपिािें आहे, 
एवढी जािीव जर हभक्ष कशाहीला होईल, तर या वादािा शवेट हा ंहा ं म्हिता ंहोईल, यातं म ळींि संशय 
नाहीं. 

 
आमच्या आजपयंतच्या सवग गं्रथांना महाराष्ट्रीय बंध  भहर्नीनीं फारि िारं्ला आश्रय हदलेला आहे; 

इतका कीं आमच्या प्रत्येक गं्रथािी प्रथमावृहत्त बोलबोलता महहना पधंरा हदवसातंि खलास होत आली. या 
आश्रयाबद्दल आमिा हवनम्र माथा त्याचं्या िरिीं कृतज्ञतापमवगक सदैव ठेहवला आहेि. प्रस्त त वज्रप्रहार 
गं्रथमालेला असाि आश्रय देनन आमच्या सत्यपे्रमी बधं  भहर्नी आमच्या स्वतंत्र प्रवृत्तीच्या नवमतवादी 
हनस्पहृ वाङमयसेविेें योग्य िीज करतील अशी फार फार उमेद आहे. 

 
सवग पत्रव्यवहार खालील पत्त्यावर करावा. यािें कारि आतापंासमन आमच्या सवग गं्रथािंें प्रकाशन 

करण्यािें कायग आम्हीं आपल्या स्वतपच्याि हातीं ेेतलें  आहे. प्रकाशकाचं्या बाबतींत आम्हालंा अत्यंत कट  
अन भव आला आहे. प्रकाशकपिािा शेंदमर फासंलेले दर्डधोंडे अखेर आपल्या जन्मप्रवृत्तीवर रे्ले; अथा् 
हातीं ेेतलेल्या कायाच्या महत्त्वाप ढें या दर्डोबानंा लाथाडमन आमिा मार्ग आम्हालंा ख ला करून यायावा 
लार्ला. एक खप्पी प्रकाशक तर आम्हालंा असे भेटले आहेत कीं सतत दहा वष े हाडािंीं काडे करून 
हलहहलेला आमिा एक गं्रथ ते जे दडवमन बसले आहेत तो परत करण्यािी ब द्धीि त्यानंा होत नाहीं. कारि 
काय? तर म्हिें ‘तो कोठें ठेहवला आहे तो सापंडत नाहीं’! आता ंया हद गे स्मरण्या र्ृहस्थानंा लोकमान्य 
हटळकािंी शपथ ेालायिें मात्र राहहलें  आहे; बाकी, गं्रथावर पािी सोडण्यापलीकडे द सरें र्त्यंतर उरलें  
नाहींि. असो. या उप्पर आमच्या सवग ज न्या नव्या गं्रथाबंद्दल पत्रव्यवहार करिें तो फक्त आमच्याि नावंानें 
करीत जावा. पमवींच्या नामधारी प्रकाशकािंा व आमिा काहंीं एक संबंध उरलेला नाहीं ककवा त्याचं्या हातीं 
आमच्या गं्रथाबंद्दल कसलेहह अहधकार (पमवी हदलेि नव्हते !) उरलेले नाहींत. 

 
प्रस्त त प स्तकाच्या संकल्पावस्थेपासमन तो त्यािा आज जन्म होईपयंत आमच्या अनेक हमत्रानंीं 

आम्हालंा परोपरी सहाय केले. त्याचं्या सहायाच्या त लनेनें आमिें न सतें शास्ब्दक आभार प्रदशगन अर्दीि 
कमतोल ठरिार हें उेड आहें. आभार प्रदशगनािें काम मोठें हबकट असतें. ज्याचं्या सक्ीय सहान भमहतम ळेंि 
एखादें कायग तडीस नेण्यास आपि शक्त होतो, त्या सहान भमतीिा प्रत्य पकार फेडण्यािें सामथ्यग न सत्या 
शब्दातं तरी खास नाहीं, हें उपकार करिारा व प्रत्य पकारािा प्रयत्न करिारा दोेेहह जाित असतात. 
म्हिमन आमच्या सवग पे्रमळ सहायकाचं्या िरिीं आम्हीं कृतज्ञ भावनानें मस्तक ठेहवतो, या पलीकडे 
हृदयस्थान भावनेिें व्यक्तीकरि करण्यास अन्य मार्ग या क्षिी तरी आम्हालंा आढळत नाही. 

 
पे्रमळ हमत्रानंीं उते्तजन हदलें , परोपरी सहाय केलें  व गं्रथकारानें आपल्या बऱ्यावाईट पद्धतीनें गं्रथ 

हलहमन काढला; पि तो छापमन हनेाल्याहशवाय उपयोर् काय? हल् ली म ंबईत छापखान्यावंर महार्ाईिी व 
कामर्ाराचं्या त टवड्ािी वक्दृष्टी भयंकर असतानंाहह तत्त्वहवविेक छापखान्यािे तरुि उत्साही व 
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सत्यपे्रमी मालक श्री. यशवतंराव काहशनाथ पडवळ व व्यवस्थापक श्री. त कारामजी शटे यानंीं हा गं्रथ 
फारि मेहनतीनें उत्कृष्टपिें छापमन हदला, याबद्दल त्यािें उपकार कोित्या शब्दानंीं व्यक्त करावे? आम्ही 
त्यािें फार आभारी आहोंत. 

 
ता. ९ मे सन १९२१ सोमवार 

 

 
श्रीणशवजयंणत, वैशाख श . २  
शके १८४३, वज्रप्रहार गं्रथमाला  देशबधं भहर्नींिा दासान दास, 
किेरी २०, हमराडंािी िाळ, केशव सीताराम ठाकरे. 

दादर, मंुबई नं. १४.  
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॥ ॐ भूभुववः स्वः । तत्सणवतुववरेणय। भर्गो देवस्य धीमणह ॥ णधयो यो नः प्रचोदयात् । 
 

णभकु्षकशाहीचें बणड 
 
“आम्हाां त्रहन्दु लोकाांना अनेक शतकाांपासून अनेक प्रकारच्या जुलमाांखालीं रहावयाची सांवय 

झाल्यामुळें  आमच्या समाजाांतील नीत्रतबल अगदीं नाहींसें झालें  आहे. राजकीय जुलूम, आचायांचा जुलूम 
आत्रि सामात्रजक ककवा जातीचा जुलूम आशा तीन प्रकारच्या जुलुमाांखालीं आम्ही इतके दडपून गेलों आहों 
कीं, आम्हाांस मान वरच करता येत नाहीं.” 

 
डॉ. भाडंारकर. 

 
ज नें तेवढें सोनें, ही म्हि सोन्याइतकीि जरी मोहक आहि उत्कृष्ट असली, तरी सृष्टीक्माच्या 

हनसर्गहसद्ध कायद्याशंीं हवरोध करिारी आहे. अथा् या म्हिीच्या सावंलीखालीं फक् त जहिमगतवाद्यानंीं-
म्हिजे अप्रर्मनशीलानंींि—काय तो आश्रय यायावा, मानवी सृष्टीत हरहमेश मोठमोठाल्या िळवळीं, 
प्रािेातक तंटे, मस्तकें  भिािमन सोडिारे ेातपात, हृदयािें पािी पािी करून टाकंिारीं बडंें सत्याला 
असत्यािा आहि असत्याला सत्यािा म लामा िढवमन जीवसृष्टीिा संहार करिारी अमान ष य द्धें व कत्तली 
यािंा ध माकम ळ अखंड िालमं  असमनस द्धा ं हनसर्गदेवतेिा कारभार अर्दीं काटेंतोल समतेनें अव्याहत िालमं ि 
आहे. इतकें ि नव्हे, तर 

 
झपझप चालणयास नेहमींच नाखुष 

 
असलेल्या मानवी प्रवृत्तीलाही तो आपल्या बरोबर प ढें प ढें खेंिीत नेण्यास सोडीत नाहीं. हनसर्ग प्रवृहत्त 
कधींही एका हठकािीं थाबंमन स्तब्ध उभी राहत नाहीं, ककवा कोिी हतिी मान कापंली तरी प ढें टाकंलेलें  
पानल ती मार्ें ेेत नाहीं. हतिी धावं नेहमीं प ढें प ढेंि असते. मानवी प्रवृहत्त नाठाळ बैलाप्रमािें मध्येंि कोठें 
तरी उठविीस आल्यािें ढोंर् करून प ढें पानल टाकंण्यािें साफ नाकारते; याम ळें  या दोन प्रवृत्तींच्या 
प्रर्मनशीलतेंत नेहमींि शेंकडों मलैािंें अंतर पडलेलें  हदसमन येतें. हनसर्गप्रवृत्तीिा ज्या हठकािीं ककवा ज्या 
प्रदेशातं आज संिार िालमं  असतो, तें हठकाि ककवा तो प्रदेश उद्यां हतच्या सभोंवार दृष्टीस पडत नाहीं. 
मानवी प्रवृहत्त हनसर्ाच्या हहसकाहहसकीम ळें  आहि कालोेाच्या सोंसाट्याम ळें  हवसाव्या शतकाच्या मदैानातं 
येनन जरी दाखल झाली, तरी हतला १४ व्या ककवा १५ व्या शतकातंल्या कल्पनाच्या हशळ्यापाक्या झ िका 
भाकरीिा मोह स टत नाहीं. 

 
णनसर्गवप्रवृणत्त आर्गर्गाडीसारखी आहे 

 
हक्स्ती शकाच्या पमवी ज्या ज्या पहरस्स्थतीच्या स्टेशनावंरून ती भरधावं जात होती, तीं स्टेशनें आज 

कालपटलामार्ें अदृश्य झालीं असमन, त्याचं्या अंध कपिाबरोबरि तत्कालीन् पहरस्स्थतीिे हनरहनराळे 
रंर्स द्धा ं आजला दृष्टीर्म्य नसल्याम ळें, तीक्ष्ितम दृष्टीसामथ्यािी ेमेंड मारिाऱ्या मानवी पे्रक्षकाचं्या 
नेत्रानंा त्याच्या इहतहासहसद्ध सर् ित्वाला हनर् गित्वाच्या कोटीक्मािा बास्प् तस्मा देनन, आपल्या 
हनरीक्षि—कौशल्यािी अब्रम कशीतरी बिवावी लार्तें. कमींत कमी रे्ल्या िार सहा हजार वषांच्या अवधींत 
या आर्र्ाडीनें इतक्या दमरवर झपाट्यानें प्रवास केलेला आहे कीं मानवी सृष्टीिी प्रर्मनहप्रयता हतच्या 
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प्रर्तीच्या तडफेप ढें कपपदाथग बनली आहे. हनसर्ाच्या मेलर्ाडीनें जें स्टेशन एकादा मार्ें टाकंलें , त्याकडे 
ती प नश्च कधींहह परत वळत नाहीं. उलटपक्षीं, मानवी प्रवृत्तीिी मालर्ाडी परंपरेच्या कोत्या अहभमानाच्या 
ठोंकरीम ळें  वारंवार कोठल्या तरी मधल्याि स्टेशनावर ‘शटं’ करून ठेवावी लार्ते. हनसर्ाच्या मेलर्ाडीच्या 
इंहजनातं 

 
नवणवचारांचा धर्गधर्गीत अतग्न 

 
भडकलेला असतो. मानवी प्रवृत्तीच्या मालर्ाडीच्या इंहजनाला सदनग मराठ्याप्रमािें लाकंडाचं्या ढलप्यावंर 
व जीिग सालप्यापािंोळ्यावर आपली भमक भार्हवण्यािी संवय लार्लेली असल्याम ळें , हरदाशी कंठाळी 
ेोड्ाप्रमािें हतिी र्हत असते. हनसर्ग प्रवृहत्त ही जात्याि एखाद्या सावगभौम राजाच्या पट्टरािीसारखी 
नखरेल आहि तालेवार आहे. एकदा नेसलेली पैठिी ती प न्हा ंकधींहह नेसत नाहीं. एकदा ं वापरलेल्या 
िदं्रहाराला ती प नश्च केव्हाहंह आपल्या वक्षस्थळािा स्पशग होनं देत नाहीं. एकदा ंिाखलेलें  पक्कान्न हतच्या 
अधरोष्टाच्या स्पशाला केव्हाहंह प न्हा पात्र होत नाहीं. फार काय, पि श्रृंर्ारलीला केलेल्या आजच्या 
रंर्महालातं ेडीभरानें ती पानलस द्धा ंटाकिार नाहीं. हतच्याइतकी नव्यानवाईिी भोक्ती साऱ्या हवश्वातं 
हतिी तीि. हतला दररोज नव्यानव्या पैठण्या पाहहजेत; नव्यानव्या फॅशनिे नवीन नवीन रत्नानंीं र् ंफलेले 
रत्नहार पाहहजेत; नवीं नवीं रूिकर पक्कान्नें पाहहजेत. आहि रोजच्या रोज नवनवे शृरं्ारलेले महाल 
पाहहजेत. ज न्याकंडे ती ढ ंकम नस द्धा ंपहात नाहीं ककवा त्यािंी हतला आठविस द्धा ंहोत नाहीं. रुहिवैहित्रयातं 
हनसर्गप्रवृत्ती जरी इतकी तालेवार आहे, तरी हतिा स्वभाव मात्र फार हधम्मा आहि हतिें वतगन काटेंतोल 
पद्धतशीर आहे. मानवी कौशल्यानें बनहवलेलीं ेड्ाळें आहि तालयंत्रें वळेी प ढें मारे् होतील—नव्हे, 
होताति,—पि हनसर्गप्रवृत्तीिी र्हत ठराहवक ताळमेळानेंि अखंड िालमं  आहे. वदेपमवग काळ, वैहदक काळ, 
तत्त्वज्ञानािी उच्च भरारी मारिारा उपहनषत्काळ, पौराहिकी कादंबऱ्यािंा काळ व लहतहाहसक काळ, अशा 
अनेक हनरहनराळ्या के्षत्रातंमन हतनें पद्धतशीर संिार केला आहि आजला ती हविारशस्क्तसंपन् न 

 
नवया मन्वंतराच्या णवसावया शतकांत 

 
नवजीवनाच्या रुहिवैहित्रयानंीं खमंर् बनलेली नवहविारािंीं पक्कान्नें सेवन करीत झपाट्यानें प ढें 

िाललीि आहे. वैहदक काळातं आल्यावर वदेपमवग काळातंील आिारहविाराकंडे हतनें ढ ंकम न पाहहलें  नाहीं; 
उपहनषत्काळातंील क्षहत्रयाचं्या छाहतठोक तत्वशोधनािंी प्रदशगनें पाहमन, ऋग्वदे काळातंील साध्या भोळ्या 
पारमार्मथक कल्पनािंी हतनें टर उडहवली नाही; ककवा पौराहिकी काळातंील काल्पहनक कथोपकथांिा 
बेर्डी ब ट्ट्ट्यािा शालम  पांे रतानंा, उपहनषत्काळंच्या श भ्र तलम मलमली वस्रािंी हतला आठवि झाली 
नाही. लहतहाहसक काळातं र्ोवळकोंडी कोहीन रािंी कंकिे मोठ्या अहभमानानें आपल्या हातातं िढलेली 
पाहमनस द्धा, मार्ील पौराहिक काळातंील तकलादी दार्दाहर्न्यािंी हतनें ककध कनदा केली नाही; ककवा 
लहतहाहसक काळातंील ठ शािंा ेाटं प्रिलीत नव मन्वतंरातं अज्जीबात का ं बदलला? म्हिमन हतनें ककध 
कोिास प्रश्नहह हविारला नाहीं. कारि हतला पक्कें  माहीत आहे कीं Old order changeth giving place to 
new. “ज नी पद्धहत बदल हन जाते नवीन जार्ा द्याया.” 

 
आता ंमानवी प्रवृहत्त पहा. ही स्वतपस फार शहािी समजते. हहला आपल्या दमरदृष्टीिी ेमेंड फार. 

भमत वतगमान व भहवष्ट्य या तीनहह काळाचं्या नाकातं माझ्या एकमार्ी धोरिािी वसेि ेालमन मी त्यानंा 
वाटेल तशी नािवीन ककवा वाटेल हतकडे वळवीन, असा हतला मोठा आत्महवश्वास वाटतो. भमतकाळािा 
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आत्मा वतगमान काळाच्या देहातं ेालमन त्याला भहवष्ट्यप रािें सारं्ण्यास भार् पाडण्यािी शस्क्त माझ्यामध्यें 
आहे, असें हतला हनश्चयपमवगक वाटतें. मानवी प्रवृहत्त प्रर्मनशीलतेिा मोठा आंव आिते खरी, परंत  
जन्मदारभ्य हतच्या र्ळ्यातं अडकलेलें  

 
परंपरा-णप्रयतेचें लोढिें 

 
आज रे्ल्या पािं सहा हजार वषांत हतला काढमन टाकंता ं आलें  नाहीं, ही एकि र्ोष्ट हतच्या 

परं्मपिािी साक्ष देण्यास प रेशी आहे. परंपरा! होय परंपराि!! या परंपरेच्या केत्या अहभमानानें मानवी 
प्रवृत्तीिी जर्ाच्या इहतहासातं हजतकी बदनामी झाली आहे, हततकी हतच्या इतर कोित्याही द ष्ट्कृत्यानंी 
झालेली नाही. काळाच्या धावंत्या र्तीबरोबर आहि हनसर्गप्रवृत्तीच्या अप्रहतहत फोंफावत जािाऱ्या 
हसद्धातंाबंरोबर आपल्या आिारहविारािंी र्हत ठेवण्यािी दमरदृष्टी—नव्हे, लायकीि—मानवी प्रवृत्तींत 
नसल्याम ळें, हतिा इहतहास नेहमींि कालव्यहतत्यानें हिेळत असतों. मानवी प्रवृत्तीिी ही कालव्यहततता 
ककवा प रािहप्रयता म ख्यत्वें कहद स्थानातं व हवशषेतप कहदमत जशी ठळकपिें पहावयास हमळते, तशी जर्ातं 
इतरत्र कोठेंहह हमळिार नाहीं. या एका प रािहप्रयतेम ळें  कहद स्थानािें आहि कहदमंिें हजतकें  न कसान झालेलें  
आहें. हततकें  परिक्ानंींहह केलेलें  नाहीं. आजला कहदम लोकािंी जी काहंीं हवहशष्ट नष्टािय्यावस्था आहे, 
हतच्या म ळाशंीं याि एका दोषािें बीज पडलेलें  आहे; आहि जोपयंत या बीजािा बीमोड होिार नाहीं, तो 
पयगत कहदमंिा जर्ाच्या िढांू ढींत हटकावही लार्िार नाहीं. परंपरेिा अहभमान हनराळा आहि 
प रािहप्रयतेिा ताठा हनराळा. पहहल्यातं जेवढी सास्त्वक श द्धता हातीं लार्ते, त्याच्या दसपट तामसी ेाि 
द सऱ्यातं आढळते. प रािहप्रयतेंत परंपरेच्या अहभमानािें मीठ पडलेलें  असतें, ही र्ोष्ट खरी; परंत  
प रािहप्रयतेच्या तामसी तत्वातं त्या हमठािा सास्त्वकपिा तेव्हािं हवरेळमन नाहींसा होतो. परंपरेिा 
अहभमान लहतहाहसक महत्वाच्या दृष्टीनें हकतीहह क्षम्य आहि प्रशसंनीय असला, तथाहप त्यातं 
प रािहप्रयतेच्या हट्टीपिािी खाजक हहली पडतािं व्यावहारीक सृष्टींत तो अक्षम्य, कनद्य आहि हानीकारक 
ठरल्याहशवाय कधींहह रहात नाहीं. परंपरेिा ताठा आहि अन वहंशक संस्कारािी कल्पना, हीं दोन ख ळें  
कोित्याहह पराक्मी राष्ट्रािी शक् ती खच्ची करून टाकंण्यास प रेशीं आहेत. प रािहप्रयता नफग  परंपरेिा 
फाजील ताठा म्हिजे काळाच्या ूेाबरोबर िालण्यािी नाख षी आहि अन वहंशक संस्कारािी कल्पना 
म्हिजे 

 
शुद्ध तकाची कादंबरी 

 
प रािहप्रयता म्हिजे नव्या ेोड्ावर ज नाि खोर्ीर बळजबरीनें लादण्यािा अट्टहास आहि अन वहंशकत्वािे 
थेर म्हिजे ज न्या नव्या र्ोष्टीं अदमर दृष्टीनें एकाि ठरीव साच्यातं दडहपण्यािा ममखगपिा. राष्ट्राच्या ककवा 
व्यक् तीच्या वयमानािें प्रमाि लक्षातं न ेेता ंप रािहप्रयता त्याला बोंडल्याबोंडल्यानेंि दमध पाजण्यािा हट्ट 
धरते; तर अन वहंशक संस्कार-कल्पनेिी एकाक्ष राक्षसी सािेंवजा र् िधमाच्या काल्पहनक स्स्थरतेच्या 
मृर्जळावरि तहान भार्हवण्यािी मानवी समाजावर बळजबरी करते. 

 
* * * * 

 
[२] हें काहंींहह असलें  तरी एक र्ोष्ट हनर्मववाद आहे कीं हनसर्गप्रवृहत्त आहि मानवी प्रवृहत्त यातंल्या 

हवरोधातंमनि जर्ाच्या इहतहासािी उत्पहत्त झाली आहे, होत आहे आहि प ढेंहह होति राहील. या हवरोधाच्या 
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झटापटींनींि मानवी सृष्टीिा इहतहास रंर्मन हनेालेला आहे, आहि या हवरोधातंील हवरोधी तत्व काढमन 
टाकंम न त्यातं एकवाक्यता आिण्यािा प्रयत्न जरी ज्ञानी जन करीत असले, तरी इहतहासािी सारी रुहि या 
हवरोधानेंि स्वाहदष्ट बनहवली आहे. हें मात्र कबमल करिें प्राप् त आहे. हनसर्ािी काटेंतोल प्रर्मनशीलता 
आहि मानवािंी द राग्रही अप्रर्मनशीलता या दोन र्ोष्टी हकतीही परस्परहवरोधी असल्या, तरी 

 
जीवसृष्टीच्या इणतहासाचा आत्मा 

 
या भेदाच्या हवरोधानेंि िैतन्यपमिग केलेला असतो. जीवसृष्टी अत्यंत िलनहप्रय आहे आहि 

मन ष्ट्यप्रािी हा जात्याि रुहिवैहित्रयािा मोठा भोक्ता आहे. तथाहप त्यािें रुहिवैहित्रय, त्यािी अमयाहदत 
महत्वाकाकं्षा आहि साऱ्या ज्ञात सृष्टीवर ह कमत िालहवण्यािी त्यािी कधींहह माेार न ेेिारी हनश्चयी वृहत्त, 
या सवावर ईश्वरदत्त एका देिर्ीिा दाब बसलेला असतो. हा दाब म्हिजे त्याच्या हववकेब द्धीिा दाब होय. 
मानवी प्राण्याला हववकेब द्धी ही परमेश्वरािी खास देिर्ी आहे. याि देिर्ीनें त्यािें इहलोकािें जीहवत 
हनयंहत्रत झालेलें  आहे. मानवी ब हद्धमता हकतीहह अिाट आहि हकतीहह पराक्मी असली, तरी हतला 
हववकेािा कस लार्ल्याहशवाय हतिी खरी मान्यता प्रर्ट व्हायिी नाहीं, हतिी खरी ककमत कळावयािी 
नाहीं आहि मानवी संसाराला हतिा काहीं उपयोर्हह व्हावयािा नाहीं इतकी जािीव मन ष्ट्यातं असते 
म्हिमनि त्यानंा मन ष्ट्यें म्हितात. हववेकब द्धी ही मािसामंािसामंहधल आस्त्मक पहरिततेच्या पायऱ्या 
दाखहविारी ‘मीटर’ शक्ती आहे. सृष्टी हनमाि करून, त्यातं 

 
मनुष्ट्य प्रािी ही एक अजब चीज 

 
उत्पन् न करण्यातं हवधात्यािा हेतम काय असेल तो असो, पि मानवजातीिा आजदीनतार्ायत 

िळवळींिा इहतहास पाहहला तर त्यातं प्रत्यक्ष हवश्वहवधात्याच्या अर्म्य शक् तीच्या तोडीस तोड देण्यािी 
त्यािी खटपट अव्याहत स रंुि आहे, असें हवधान करिें फारसें धाष्ट्ट्यािें होिार नाहीं. हवश्वाहमत्रानें 
प्रहतसृष्टी हनमाि केल्यािी र्ोष्ट जरी केव्हाहंह लहतहासीक प राव्यानंी हसद्ध होिें शक्य नाहीं. [आहि ती 
प्रािीन गं्रथातं म द्दाम  ेसडण्यािा हेतम फार हनराळ्या मनोवृतींतमन जन्मलेला आहे, ही र्ोष्ट यािा गं्रथात प ढें  
दाखहवण्यातं येईल.] तरीस द्धा ंआपल्या मृत हपतरानंा प्रत्यक्ष देवाचं्या पंक् तींत नेनन बसवायला मानवानंी 
हबलकम ल कमी केलेलें  नाही. वाडवडीलानंा ख द्द परमेश् वराच्या जार्ीं नेनन स्थापन करण्यािी आहि अशा 
रीतींनें आपला 

 
पारमेश्वरी अंशाच्या वारसाचा हक् क 

 
अहवस्च्छन् न हसद्ध करून दाखहवण्यािी प्रवृहत्त सवग राष्टातंील सवग मानवातं हवशषे हदसमन येते. 

हवशषेतप कहदी आयांनीं तर या बाबतींत दंतकथािंा आहि प रािाहद कादंबऱ्यािंा न भमतो न भहवष्ट्यहत असा 
उपयोर् आहि प्रसार करून ेेनन ‘आम्ही अममक ऋषींिे खास वशंजि आहोंत’ असा एका प्रकारि नाटकी 
कौट ंहबक इहतहासि अस्स्तत्वातं आिमन ठेहवला आहे. कहदी आयािें केवळ ऋषींच्या न सत्या वंशजत्वावरहह 
समाधान झाल्यािें हदसत नाहीं. ऋग्वदे काळातंील हपतरभक्तीच्या साध्याभोळ्या पे्रमपमिग कल्पनावंर त्यानंीं 
आिखी एका कादंबरीिें जाडजमड पमट िढहवलें  आहि सृष्टीहवधाता ब्रह्मदेव अशी एक नवीन दैवी व्यक्ती 
आपल्या तरळ आहि ििंल कल्पनेंतमन प्रसवमन, त्याच्या हनरहनराळ्या अवयवातंमन आपिा ं स्वतपस त्यानंी 



 

अनुक्रमणिका 

प्रसवमन, ेेतलें . भेदभावािा उद्रम आपिासं याि हठकािीं प्रथमतप आढळतो. ऋग्वदे-काळाच्या टळटळीत 
तीनसाजेंच्या वेळीं जेव्हा ंब्रह्मदेवाच्या बाळंतपिािी कादंबरी अस्स्तत्वातं आली, त्याि वळेीं 

 
ब्राह्मिीमताचें भेदभावाचें करर्टें 

 
पालथें जन्माला आलें  आहि त्याि वळेीं कहदी आयािी सवग संस्कृहत आहि सवग वैभवहह पालथेंि 

पडलें  !! सामाहजक सोईकहरतां—ककवा ेटकाभर आपि असेंहह र्ृहीत धरून िालमं  कीं स्वाथाकहरता—ं
मािसानंीं ख द्द आपापल्यामध्यें जरी अनेक भेद, पथं व जाती हनमाि केल्या आहेत, तरी हववेकाच्या श द्ध 
द र्मबिींतमन आपि जर यच्चाव् मानवी सृष्टी पाहहली तर त्यातं आपल्याला फक्त दोनच मुख्य भेद हदसतात, 
मािसािें दोनि ठळक पथं आढळतात आहि दोनि म ख्य जाती आपल्याला दृष्टीर्ोिर होतात. कोित्याहह 
काळातंलें  कोितेंहह राष्ट्र हकतीहह स धारलेलें  असो, त्यातं नेहमीं हे दोन ठळक भेद—त्यािंीं नावंें काहंींहह 
असोत—असावयािेि; आहि मानवाचं्या स धारिेिा इहतहास आपि ककहि् शातं व हनर्मवकार हित्तानें मनन 
केला तर आपल्याला एकि र्ोष्ट सप्रमाि पटेल कीं अर्दीं प्रािीनतम काळापासमन म ष्ट्यातंल्या या 

 
दोनच भेदातल्या झर्टापर्टी 

 
त्या त्या इहतहासाला ममळ कारिीभमत झालेल्या आहेत. मानवातंील हे दोन अनाहदहसद्ध भेद म्हटले 

म्हिजे ज्ञानी व अज्ञानी हे होत. संस्कृत व असंस्कृत, स धारक व रानटी, हशहक्षत व अहशहक्षत, यापंैकीं ककवा 
अशाि तऱ्हेिीं द सरीं नावंें इहतहासातं अनेक आढळतील; तथाहप तीं ज्ञानी व अज्ञानी या दोन तत्त्वािंीि 
हनदशगक असतात. हीं दोन तत्त्वें मानवी समाजाच्या स धारिेिी अथवा रानटीपिािी द्योतक असतात. 
ज्ञानाला प्रकाशािी आहि अज्ञानाला अंधपकारािी उपमा देतात; आहि या दोेातंील भेदहह हततकाि स्पष्ट 
आहे. प्रकाश व अंधार यातंील झर्डा हवश्वोत्त्पत्तीच्या काळापासमनिा आहे आहि तो हवश्वसंहाराच्या (जर 
हवश्वसंहार ककधकाळीं खरोखरि व्हायिा असेल तर) शवेटच्या ेटकेपयंत असाि िालायिा. हीि र्ोष्ट 
मानवातंील ज्ञान व अज्ञान यािंी होय. साऱ्या जर्ाला—सवग मानवजातीला स हवद्य व ज्ञानी करून 
सोडण्यािी कोिी पैज मारली, तर त्या सज्जनाच्या सद्हेतमबद्दल जरी त्यािी प्रशसंा करिें वाजवी होईल, 
तरी त्याच्या पैजेच्या अव्यवहायगतेबद्दल त्यािी कींव करिें हततकें ि भार् पडेल. कोिीतरी स धारक आहि 
कोिीतरी रानटी, कोिीतरी ज्ञानी आहि कोिीतरी अज्ञानी, हा क्म जर्ाच्या अंतापयंत असाि िालाविा. 
यातंि 

 
सृष्टीच्या संसाराची खरी मख्खी 

 
आहे. यावरि जर्ाच्या इहतहासािा प्राि अवलंबमन आहे. प्रकाश अंधाराला िीत करण्यािा यत्न करतो, तर 
अंधार प्रकाशाला आममलाग्र हर्ळमनि टाकंण्यािी पैज मारतो. ज्ञानी अज्ञान्याला दादा बाबा करून, ककवा 
वळेीं कान पकडमन, त्याच्या तोंडातं बळेंि ज्ञानामृत कोंबण्यािा यत्न करतो, तर अज्ञानी तें अमृत थ ंकम न 
टाकम न ज्ञान्यावर द र्ाण्या झाडतो. ज्ञान डोळस असल्याम ळें  ‘पथृ्वीवर माझीि एकम खी सत्ता िालमं  पाहहजे’ 
असा न्याय्य हट्ट धरतें, तर अज्ञान म्हितें की या प्रथ्वीवरिा ममळिा रहहवाशी आहें; मी या पाह ण्या आहि 
परक्या ज्ञानािी येथें म ळींि डाळ हशजमं देिार नाहीं; मीि येथला आद्यसत्ताधारी आहें.’ ज्ञानाला जर देवािी 
उपमा हदली तर अज्ञानाला दैत्यािी देिें सरळि होईल. ज्ञानाला आयव म्हटलें  तर अज्ञानाला दस्यचू 



 

अनुक्रमणिका 

म्हटलें  पाहहजे. जर्ाच्या प्रािीन उपलब्ध इहतहासािें पहहलेंि पान उेडमन पाहमं लार्तािं हा देव दैत्यािंा 
ककवा 

 
आयव दस्यूंचा झर्गडाच 

 
आपल्या नजरेस प्रथम पडतो. हा झर्डा सनातन असल्याम ळे तो अझमनपयंत आहे तसाि ंिालम  आहे, यातं 
काहंीं आश्चयग नाहीं. मात्र त्यािंें स्वरूप सापं्रत अज्जीबात बदललें  असमन, काहंीं हठकािीं तर तें हिळस येईल 
इतकें  हवपयांसी बनलें  आहे, आयािा आहि दस्यमंिा झर्डा ककवा संस्कृत समाजािंा असंस्कृत समाजाशंीं 
झर्डा कंठपयंत प्रशसंनीय ठरतो, यािीही काहंीं हवहशष्ट हववेकमयादा ठरलेली आहे. कोितीहह र्ोष्ट 
मयादेबाहेर रे्ली कीं हतच्याबद्दल कोिालाहह हिळसि उत्पन्न व्हायिी; मर् त्या र्ोष्टीिा कता देव असो वा 
दैत्य असो, आयग असो नाहींतर दस्यम असो! अत्यंत प्रािीन काळीं कहद  आयगजन ज्ञानी होते. त्यािंी सवग 
प्रकारिी संस्कृहत फार उच्च दजािी होती. त्यानंीं हतच्या जोरावर अशीं सनातन धमगतत्वें शोधमन काढलीं कीं 
प्रिलीत मन्वंतरातंील क शाग्र शास्रीय शोधानंाहह त्याचं्याप ढें मान वाकंहविें भार् पडत आहे. [The Vedic 
Dharma, however, never feared scientific advancement, nor was it ever guilty of the terrors of the Inquisition. It never shed the 
blood of Galilio, a Copernicus or a Bruno. 

 
Hindu superiority. p. 394. 

 
(2) The Hindus regard God as present in the mosques, with those who kneel before the cross, and in the temple 

where Brahma is worshipped. And is not this Faith more in accordance with the true doctrine of Christ than that which lighted the 
Auto da fe for the infallibility of the Popes, for the divinity of Mary, and for the miracles of the saints? 

 
Theogony of the Hindus.pp. 67—68. 

 
(3) India is the mother of religion. In her are combined secience and religion in perfect harmony, and that is the Hindu 

Religion, and it is India that shall be again the Spiritual Mother of the world. 
 

Mrs. Annie Besant, 
Lecture at the Grand Theatre, Calcutta, delivered on 

15th Jan. 1906.] 
या सवग र्ोष्टी हकतीहह खऱ्या असल्या, इहतहासातं त्याला हकतीहह भरमक्कम आधार असला, फार काय, पि 
आमच्या कट्ट्ट्या हाडवैऱ्यानंा [जर खरोखर कोिी आमिे हाडवैरी असतील तर !] जरी त्या अर्दी 
अक्षरशप मान्य असल्या, तरी त्याि प्रािीन परंपरेिा र्वगभार वहािारे तेि कहद लोक सापं्रत कोित्या 
स्स्थतींत आहेत? आमिा धमग सनातन वैहदक धमग [The present religion of the masses in India should not be literally 
taken to be the religion of their ancestors, and the nature of their religion should not be judged from the religious system of the 
modern Hindus. The once highly spiritual religion of the Hindus has, so far as the masses are concerned, now become 
thoroughly materialised to mark their degradation, and the things earthly are now installed in the place which was once occupied 
by the eternal principal of all things………… The Vedic Religion was not like the so-called Hindu religion of the present day, exclusive 
and confined to Indians. It was Universal, and non—Indians like the Greeks, Scythians, Huns and others, were included in its 
fold. Inscriptions recently discovered show that Greeks and others embraced Hinduism and were freely admitted in Hinduism. 

 
Hindu Superiority. pp, 388 & 392] 

असे मोठ्या अहभमानानें सारं्िारे कहदम आज खरोखर कोिता धमग आपल्या प्रत्यक्ष आिरिानें पाळीत 
आहेत? सापं्रतिा कहद धमग म्हिजे हवश्वव्यापकतत्त्वािंी साऱ्या जर्भर द ंद भी ेडकहविाराि वैहदक कहद धमग 
आहे काय? ज्यानंीं ऋग्वदे रिला त्याि आयांिे आम्ही खास वशंज आहोंत, अशी साऱ्या जर्ाप ढें जबानी 
देिारे आजिे कहद . 
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साऱ्या जर्गाचे रु्गलाम आणि मजूर 
 

का ंझाले आहेत? प्रािीन आयांनीं ेालमन हदलेले धार्ममक, सामाजीक, राजकीय, आर्मथक इ. बाबतींतले 
उदात्त तत्त्वािें ेडेि आजिे कहद  म्हिहविारे लोक ेटवीत आहेत कीं त्यातं त्यानंी काहंीं स धारिा केली 
आहे? स धारिा म्हित असाल तर त म्ही आज इतक्या नरकव् हीन स्स्थतींत कां? ज्या कहद  धमाच्या 
प्रसारािा हवळखा ‘पहृथव्या ंसव ंमानवप’ वर पडलेला होता. तो सपशले हढला पडमन अखेर त्याच्या प्रसारािें 
के्षत्र हटटवीच्या िोंिीइतकें  संक हित का ंबनलें  आहे? या ककवा असल्यास प्रश्नानंा समाधानकारक उत्तरें 
हमळत नाहींत. अलीकडे काहंी हहन्दम आपिासं ‘हहन्द ’ न म्हिहवता,ं व्याख्यानातं टाळ्या हमळहवण्यासाठी 
‘आयग’ म्हितात; परंत  आयांच्या संस्कृतीिा शताशं तर राहमंद्याि, पि त्याचं्या रक्तािा सहस्राशं तरी 
आजच्या या नामधारी आयांत उरला आहे काय? आजला हहन्द  म्हिजे साऱ्या जर्ािी एक हतटकाऱ्यािी 
वस्त  होनन राहहली आहे. जर्ाच्या पाठीवर हतकडे पहाल हतकडे हहन्दमंना र्िाडं्ा मारमारून हद्दपार 
करीत आहेत. हहन्द  आपल्या भमतकालीन् लश्वयाबद्दल वाटेल हततक्या लंब्यािौड्ा र्प्पा मारोत, आज 
त्याना जर्ातं कोिीहह मोन देत नाहींत, ही र्ोष्ट नाकबमल करता ंयेिार नाहीं. कोिी त्यानंा कहडोस म्हितो, 
कोिी जेन्टम  म्हितो. कोिी इंदोस म्हितो. कोिी नेटीव म्हिण्यातंि धन्यता मानत; पैर्बरािंी खैर, त्याना 
कोिी हैदोस ककवा ऑइस्टर (खेंकडें) अझमन म्हिमं लार्ला नाहीं. कहदमंिी सापं्रतिी समाजव्यावस्था, 
विगव्यवस्था, जाहतभेद, धमगव्यवस्था इत्याहद पहरस्स्थहत इतक्या नीितम द रावस्थेला येनन हभडली आहे 
कीं प रािेंरूपीं काल्पनीक कादंबऱ्यािंी बाडें प्रसहविाऱ्या नामधारी भोंदम व्यासानंी विगन केलेल्या नरकाच्या 
स्स्थतीिें ह बेह ब हित्र आज प्रत्यक्ष कहद समाजातं पहावयास हमळिें शक्य झालें  आहे. फार काय, पि काहंी 
अेहटत ेटनेनें ऋग्वेद कालिे आयग आज हजवतं होनन ही सवग स्स्थहत आपल्या डोळ्यानंीं पहातील, तर 

 
‘आम्ही ऋग्वेद काळच्या अयांचे खास वंशज आहोंत’ 

 
असें आजिे कहद  बोलतािं, खात्रीनें ते आपल्या पायातंला खेंटरि काढतील, यातं म ळींि संदेह नाही. पि 
ही अेहटत ेटनेिी कल्पना अशक्य कोटींतील आहे, अठरा प रािाचं्या इतकाि असंभाव्यपिा हीत 
भरलेला आहे आहि सध्याचं्या ब्राह्मिाचं्या ब्राह्मण्याइतकाि फोलकटपिा तींत आहे, म्हिमन धमाच्या 
नावावंर पशमव् द वगतगन आहि अत्यािार करिाऱ्या आमच्या नामधारी वदेोनारायिानंी हभती बाळहर्ण्यािें 
काहंीहह कारि नाही. 

* * * * 
 
[३] काळािी र्हत मोठी हवलक्षि म्हितात तेंि खरें! कालिक्ाच्या तडाक्यानें आजला कहदमंच्या 

कहद पिाच्या किधड्ा किधड्ा उडहवल्या आहेत. ज्या कहदमंनीं साऱ्या जर्ाला धमािीं उच्चतम तत्त्वें 
हशकहवली आपल्या ूजस्वी ब हद्धसामथ्यानें सृष्टीहवधात्यािें एकमेवाहितीयत्व हबनतोड शोधमन काढलें ; 
आहि ज्यानंीं हकत्येक शतकें पयंत साऱ्या ज्ञात जर्ावर धार्ममक जर्द्र रूिा अहधकार र्ाजहवला, [The 
Chaldeans, the Babylionians and the inhabitants of Colchis derived their religion and culture from India. 

 
Theogony of the Hindus, p. 38., 

 
(2) That a system of Hinduism pervaded the whole Babylonian and Assyrian Empires, Scripture furnishes abundant 

proofs in the medium of the various types of Sungod, Bal Nath, whose pillar adorned every mount and every grove. 
 

Tod’s Rajasthan, Vol. I. p.605.] 
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तेि कहद  आज सवगि बाबतींत परप्रत्ययनेय आहि धमगलंड होनन बसले आहेत. ज्या प्रािीन आयग कहदमंनीं 
समाजलक्यािें उच्च स्पहृिीय ध्येय प्रत्यक्ष प्रािापंलीकडेहह जतन करून सामाहजक व्यवस्थेंत कसलाहह भेद 
बाळहर्ला नाहीं, त्यािं कहदमंिी सापं्रतिी समाजव्यवस्था हजारों जातीं पोटजातींनी केवळ सडमन जानन 
हतला 

 
कुत्र्याच्या सडलेल्या पे्रताची घाि 

 
स टली आहे. सामाहजक स स्स्थतीसाठी र् िकमान सार ठरहवलेल्या वैयस्क् तक कतगबर्ारीच्या नैसर्मर्क 
भेदािा हवपयास ठराहवक नामधारी जातीतील जन्माच्या प ण्याईत झाला आहे; आहि पमवीप्रमािे 
त्रयवर्मिकातंील शरीरसंबंध सापं्रत बदं असमनस द्धा ंब्राह्मि म्हिहविाराचं्या पोटीं शमद्राहतशमद्र वृतीिीं मािसें 
आहि शमद्र म्हिहविाराचं्या उदरीं ब्रह्महवद्या जाििारे क्षहत्रय ककवा कमगठपिातं कोिासहह हार न जािारे 
ब्राह्मि जन्माला येत आहेत. हें असें का ंहोत असावें, इकडें मात्र कोिािेंहह लक्ष जात नसमन, विगसंकराच्या 
ब जर्ावण्यानें [The modern population of India almost everywhere is far two mixed to admit of the disentangling of distinct 
races each of a well-marked physical type. In the United Provinces or Agra and Oudh, where I served, the low caste Chamar or 
leather-dresser and even the sweeper (Bhangi & c.) often is handsome, and better-looking than many Brahmans……… The 
mixture of races on Indian soil was going on for countless ages before any history was recorded and it is hopeless now to unravel 
the different lines of descent. 

 
Vincent A. Smith, Oxford-India History p.6. 

 
(2) Like other peroples the modern Hindus are in varying degree of mixed stock………. One has only to look at a fair high 

caste Brahmana and a Dangar…….India contains all type of cultute extending alomost from the neolithic to the present age……… 
The recial tangle is such that one hesitates to base conclusions on it. 

 
THE SEED OF RACE, by Sir John Woodroff. 

 
pp. 16-17.] 

कृहत्रम जाहतभेदािे तट राजीख षीनें व अक् कलह षारीनें अहधकाहधक किखर करण्यातं प्रत्येकजि अर्दीं 
िमर होनन रे्ला आहे. इतकेि नव्हें, तर असें करण्यातं महत्प ण्य आहे, धमािें यथासारं् प्रहतपालन होत 
आहे आहि मोक्षाला हबनिमक जाण्यािा राजमार्ग हाि आहे, अशा प्रकारच्या हिथावण्या देण्यातं 
धमगसंरक्षिािी भाडोत्री काळजी वाहिाऱ्या हभक्ष कशाहीस तर म ळींि हदक् कत वाटेनाशीं झाली आहे. 
देशकालवतगमानाप्रमािें धार्ममक, सामाहजक ककवा राजकीय जीवनातं कमीअहधक हिवटपिा आिण्यािी 
प्रािीन उदार मनोवृहत्त सापं्रत अज् जीबात नष्ट झाली असमन, पमवीच्या िात वगण्यािें पयगवसान सध्या इतक्या 
असंख्य जातीं पोटजातींत झालेलें  आहे कीं हब्रटीश सरकारनें राजद्रोहाच्या अपराधाबद्दल एखाद्याला 
जन्मठेप काळ्या पाण्यािी हशक्षा न देतां, त्याला कहद स्थानातंील कहदमंच्या जाती पोटजातींिी मोजदाद 
करण्यािी हशक्षा ठोंठावल्यास, ‘मला या क्म र हशके्षपेक्षा दयाळम मायबाप सरकारनें ताबडतोब 

 
फांशीची णशक्षा देणयाची मेहेरबानी 

 
करावी’ असें अपील हप्रव्ही कौन्सीलातं दाखल केल्याहशवाय तो खास राहिार नाहीं. िार विांच्या िाळीस 
हजार जाती? त्याही प न्हा एकमेकापंासमन अलर्-नव्हे, एकमेकाचं्या प्रहतस्पधी? मडॅम ल् ला र्ाधंीच्या 
नॉन्कोऑपरेशनच्या कठ्ठ्ठ्या प रस्कत्या !! ज्ञानीपिािा ककवा अज्ञानीपिािा, श्रेष्ठत्वािा आहि नीित्वािा, 
प्रभ त्वािा आहि र् लामहर्रीिा मक्ता जन्महसद्ध ठरलेला. मी ब्राह्मि का ं तर माझी आई आहि बाप हीं 



 

अनुक्रमणिका 

ब्राह्मि म्हिहवतात ककवा ब्राह्मिाच्या सदराखालीं मोडतात म्हिमन मी ब्राह्मि, म्हिमनि मी जन्महसद्ध ज्ञानी, 
जन्महसद्ध श्रेष्ठ आहि जन्महसद्ध पमज्य. मी हकतीही महाममख ं असलों, हकतीही द वगतगनी, द रािारी, भ्रष्ट, 
पहतत, आहो फार काय, पि ख द्द िाडंाळालाहह लाज वाटेल अशी अनस्न्वत द ष्ट्कृत्यें करण्यातं हनढावलेला 
असलों, तरीस द्धा ं

 
मी जन्मणसद्ध ब्राह्मि आहे 

 
या एकाि अधारावर मी या लोकींिसा काय पि तै्रलोकींही वदं्यि आहे. ब्राह्मि ब्राह्मि म्हिजे काय 
समजता?ं मन स्मृहत [मन स्मृती हा गं्रथ अर्दीं अवािीन आहे. बौद्ध धमािा सिसिीत रट्टा पाठींत बस् ल्यावर ब्राह्मिी मतािीं पेकाटें पार 
हपिमन रे्लीं. परंत  प ढें बौद्ध धमािा ऱ्हास झाल्यानंतर ब्राह्मिानंीं प नश् ि [इ. स. पमवी एक दोन शतकापंासमन प ढें] आत्मस्तोमाच्या द र्ाण्या 
झाडण्यास स रुवात केली आहि ब्राह्मिी विगस्वावर शास् त्रोक्त व्याख्यानें झोडण्यास जी गं्रथािंी भट्टी हनमाि केली त्याि भट्टींतमन मन स्मृहत हनमािं 
झालेली आहे. हभक्ष की गं्रथािंा स ळस ळाट प ढें याि गं्रथातं विगन केलेला आहे.] काय सारं्ते? “धमगतो ब्राह्मिप प्रभ प १–९३] 
उत्पहत्तरेव हवप्रस्य ममकतधंमगस्य शाश्वती । स हह धमाथगम त्पन् नो ब्रह्मभमयाय कल्पते ॥ [१–१८] ब्राह्मि हा या 
सवग सृष्टीिा प्रभ  आहे. केवळ ब्राह्मिाच्या शरीरािी उत्पहत्त हेंि धमािें अहवनाशी शरीर होय. ब्राह्मि हा 
प्रािी धमाकहरतािं उत्पन् न झालेला आहे; यास्तव, तो आत्मज्ञानाच्या िारा ं मोक्षास जातो.” [अहि 
ब्राह्मिेतर ब्राह्मिाचं्या मध्यस्थीहशवाय ककवा हातलाविीहशवाय मोक्षाला म ळींि जािार नाहींत कीं काय? 
[अझमनहह खात्री पटत नसेल तर याया आिखी एक मन स्मृतीिा वळसा :— 

 
ब्राह्मिो जायमानो णह पृतर्थ्ववयामणधजायंते। 
ईश्वरः सववभूतानां धमवकोशस्य रु्गप् तये ॥ ९९ ॥ 
सवं स्वं ब्राह्मिस्येदं यतत्कंणचज जर्गतीर्गत। ॥ 
श्रेियेनाणभजनेनेदं सवं वै ब्राह्मिोऽहवणत ॥ १०० ॥ 
स्वमेव ब्राह्मिो भुङ् क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाणतच ॥ 
आनृश्यं स्याद् ब्राह्मिस्य भुजते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥ 
 

—अर्ध्याय १ ला. 
 

(कारि, उत्पन्न होिारा ब्राह्मि पथृ्वीमध्यें सवांत श्रेष्ठि उत्पन्न होतो. सवग भमताचं्या धमगसममहाच्या रक्षिाथग तो 
प्रभ  आहे. या जर्ामध्यें जेवढें म्हिमन धन आहे तें जिमं सवग ब्राह्मिािंेंि आहे. कारि श्रष्ठता व क लीनता या 
दोन र् िामं ळें  त्या सवांस ब्राह्मि योग्य आहे. ब्राह्मि जें काहंीं द सऱ्यािेंहह खातो तें तो वस्त तप आपलेंि 
खातो. जें वस्र द सऱ्याकडमन ेेनन नेसतो तें तो आपलेंि नेसतो व जें एकाकडमन ेेनन द सऱ्यास देतो तेंहह 
आपलेंि देतो. आहि असा प्रकार असल्याम ळें  केवळ ब्राह्मिाचं्या करूिेम ळेंि इतर जन भोजनाहद 
कहरतात. “आिायगकतें बापटशास्रीकृत भाषातंर प.ृ ११-१२) काय? वािलेत मन  काय म्हितो तें? अथा् 
मी ब्राह्मि आहे, तेव्हा ंअहखल मानव जातीिा मी र् रू आहे, अहखल हवश्वािा प्रभ  आहे, मन स्मृहत ही माझी 
दंडनीहत आहे आहि ती सृष्टी हनमाि होण्यापमवीि 

 
ब्रह्मदेवाच्या नाकांतून णनमाि झाली 

 
म्हिमन ब्राह्मिेतर साऱ्या द हनयेनें माझें पाय ध तलेलें  पािी तीथग म्हिमन प्राशन करावें, एवढा माझा जन्महसद्ध 
अहधकार आहे. ही ब्राह्मि म्हिहविाऱ्या प्रण्यािंी कल्पना! हनसर्गहसद्ध प्रजोत्पादनाम ळें  प्राप् त होिाऱ्या 
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जन्मािा केवढा हा महहमा !! या महहम्याच्या हसद्धीप्रीत्यथग रे्ल्या तीन हजार वषें ब्राह्मि म्हिहविारानंीं न 
भमतो न भहवष्ट्यहत उलाढाली आहि खटपटी केल्या आहेत. त्या खटपटींिा इहतहास ब्राह्मिेतर समाजानंीं 
नीटसा हविारातं न ेेतल्याम ळें  

 
ब्राह्मिांच्या जन्मप्राप् त वचवस्वाचें भूत 

 
त्याचं्या बोकाडंीं आज जवळ जवळ कायमिेंि बसलें  आहें, असें म्हिण्यास हरकत नाहीं. परंत , 
अलेक्झाडंरनें प रुरवा (पोरस) राजाला का ं कजकलें  म्हिमन पचृ्छा करिें हजतकें  वडेर्ळपिािें ठरेल, 
हततकें ि क्षहत्रय वैश्याहद तै्रवर्मिकानंा ब्राह्मिानंी हनमाल्यव् का ं केलें , असा प्रश्न हविारण्यातंहह 
ब्राह्मिेतरावंर अज्ञपिािा आरोप येतो. आधीं त म्ही कजकलाि का ं रे्लात? ब्राह्मिािंी र् लामहर्री त म्ही 
होनन का मान्य केलीत? हेि प्रश्न ब्राह्मिाचं्या प्रहतस्पध्यानीं वास्तवीक स्वतपसि हविारायला पाहहजेत. 
अममक एक समाज हशरजोर झाला, त्याच्या खऱ्याखोट्या विगस्वाखालीं इतर समाजानंा मान वाकंवावी 
लार्ली आहि अखेर ते त्यािे बौहद्धक र् लाम बनले, तर या सवग अपक्ातंीला जबाबदार ते र् लामि होत. 
आपि र् लामहर्रीच्या के्षत्रातं हळ हळमं  नकळत फें कलें  जात आहोंत; आपल्या शहररीक सामथ्यािी सवगत्र 
वाहवा होत असतानंाि बौहद्धक सामथ्यांत आपल्याला कवडीमोल करून टाकण्यासाठीं एक हववहक्षत 
समाज र् प् त कारस्थानें करीत आहे; आहि तोंडानें स्वाथगत्यार्ाच्या संहहतेिे पाठ जोरजोराने ेडेड 
ेडेड िालमं  असतानाि, त्याच्या हृदयातं हनभळे स्वाथगसाधमपिािी धडपड रातं्रहदवस स रंू आहे, या र्ोष्टी 
ूळहखण्यािी ज्या ज्या व्यक्तींिी अर्र समाजािंी दमरदृष्टी फ टली असेल, त्यानंीं आपल्या बौहद्धक 
र् लामहर्रीबद्दल हकतीहह हृदयद्रावक आक्ोश केला, अथवा हनराशचे्या संतापानें केवढाहह हनषेधपमिग त्रार्ा 
केला, तरी त्याबंद्दल जर्ानें काय म्हिमन अन कंपा दाखवावी? क्षहत्रयािंी बदनामी करिारे खोटे दस्तलवजी 
प रावे स्मृहतप रािाहद गं्रथातं स्वाथी ब्राह्मिानंीं  ेसडण्याच्या वेळींि जर 

 
ब्राह्मिांच्या नरड्यावर क्षणिय 

 
बसले असते, तर आजला त्यानंा शमद्र शमद्र असें ब्राह्मिानंीं हधपकारानें म्हितािं, त्याचं्या खाडकन् म स्कटातं 
भडकहवण्यािा अहतप्रसंर् टळला नसता काय? मार्ासलेले आहि प ढारलेले असा जो एक आध नीक भेद 
सापं्रत िैताच्या आखाड्ातं अस्तन्या वर सारून उतरला आहे, त्यातंल्या मार्ासलेल्या पक्षाला आम्ही हाि 
प्रश्न स्पष्ट हविारंू कीं “भान ! तमं इतक्या हदवस मार्ें का ंपडमन राहहलास?” मन ष्ट्य प्रािी हा जात्याि मोठा 
स्वाथी आंहे; आहि ब्राह्मिानंीं स्वाथािी आराधना आजपयंत हजतकी केली आहे, हततकी त्यानीं 
परमेश्वरािीस द्धा केलेली नाही. असे नसतें तर ब्रह्महवदे्यसारख्या र्मढ हवषयािा र् रूपदेश प्राप् त करून 
ेेण्यासाठीं “संस्कारस्य हवशषेाश्च विाना ंब्राह्मिाप प्रभ प [मन .१०−३] उत्पहत्तरेव हवप्रस्य ममर्मतधगमगस्य शाश्वती 
[१−९८]” असे ेमेंडीिे आत्मस्तोमहनदगशक उद् र्ार काढिाऱ्या सापं्रतच्या ब्राह्मिाचं्या वाडवहडलानंा 
क्षहत्रय महषीच्या पायावर लोळि ेेण्यािा प्रसंर् कशाला आला असता? क्षहत्रय जात्याि अत्यंत हनपस्वाथी; 
या त्याचं्या लौहककािी रे्लीं सहा हजार वषांिा इहतहास ग्वाही देत आहे. ब्राह्मिानंीं स्वाथगलोलमप होनन 
इतर तै्रवर्मिकाचं्या हनपस्वाथगतेिा आहि अन कंपापमिग मृद ल मनोवृहत्तिा फायदा ेेनन, त्यािंा सवग प्रकारिा 
दजा कवडीमोल ठरहवण्यािे जे जे फंद उपस्स्थत केले, त्यािंी हठकच्याहठकािीं जर सवगसमथग [While the 
priestly caste was still maltiplying rituals and supplying dogmatic explanations for each rite, the royal caste seems to have felt 
some impatience at this priestly pedantry. Thinking and earnest Kshatriyas asked themselves if these rites and dogmas were all 
that religion could teach. Learned Kshitriya, while still conforming to the rites laid down by priests, gave a start to healthier 
speculations and inquired about the destination of and the Soul and the nature of Supreme Being. So bold, so healthy and 
vigorous were these new earnest speculations that the priestly classes, who were wise in their own esteem, at last felt their 
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inferiority and came to Kshatriya to learn something of the wisdom of the new school. The Upanishads contain the healthy and 
earnest speculations which were started at the close of the Epic Period; and King Janaska of Videha is honoured and respected 
more than any other king of the time,—as an originator of the earnest speculations of the Upanishads. 

 
Dutt’s Ancient India. p . 131-134.] 

क्षहत्रयानंीं नाकंठेंिी केली असती, तर आजला ब्राह्मिाचं्या नाटकी विगस्वाहवरुद्ध क रक र करण्यािा प्रसंर् 
त्याचं्यावर खास आला नसता. परंत  स्वाथग आहि र् प् त कारस्थानें या दोन द र् गिािंें बाळकडम  ब्राह्मिापं्रमािें 
क्षहत्रयाचं्या आयानंीं त्यानंा पाजलें  नसल्याम ळें, भर समरारं्िातं मदाप्रमािें दोन हात करण्यास प ढें  
सरसावल्या प्रहतस्पधांशीं साम दाम दंड भेद ककवा प्रसंर्ि पडल्यास 

 
शंठ प्रणत शाठ्ंचा प्रयोर्ग 

 
जरी क्षहत्रयानंीं केला, तरी ेरातल्या ेरातं, देशातंल्या देशातं, एकाि हाडारक्तामंासंापंसमन हनमाि 
झालेल्या-परंत  र् िकमाच्या सबबीखाली हवहशष्ट सामाहजक कायाकहरता हवभक्त पडलेल्या-ब्राह्मि 
बाधंवाशीं केवळ काहंीं धार्ममक बाबतींतल्या वरिढ हक्कासंाठी बायकी ध मफम स ककवा नामदग कारस्थानें 
करण्यािी हभक्ष की पद्धहत [The Brahmans have no conscience in respect to Truth. (p. 172) …… The Brahmans are especially 
immoral. According to English reports, they do nothing but eat and sleep. In what is not forbidden them by the rules of their 
order they follow natural impulses entirely. When they take any part in public life they show themselves avaricions, deceiptful, 
voluptuous. With those whom they have reason to fear, they are humble enough; for which they avenge themselves on their 
dependents. “I do not know an honest man amoung them” says an English authority. 

 
PHILISOPHY OF HISTORY, by Hegel. p. 166.] 

क्षहत्रयानंा पसंत पडली नाहीं, येथेंि त्याचं्या क्षात्रवृत्तीच्या इहतहासािें सारें र्ीतारहस्य सापंडतें. हे 
क्षात्रिाहरत्रय आजदीनपयंत क्षहत्रयानंीं अखंड आहि हबनतोड िालहवलेलें  आहे; नाहींतर वळेी अवळेी त्यािंी 
बदनामी करण्यास सवकलेल्या ब्राह्मिकािंीं हाडें हढली करण्यास त्यानंा केव्हाहंह अवेड नव्हतें व नाहीं. 
क्षहत्रय पेशािे लोक स्वभावानें करडे खरे, [They (Kshatriyas) are of hasty and irresolute temperament, but of pure moral 
principles. They will not take anything wrongfully, and they yield more than fairness requires. They fear the retribution for sins in 
other lives and make light of what conduct produces in this life. They do not practices deceipt and keep their sworn obligations 

 
Hiouen Tsiang’s Description of India & c. 

Copied from “Epic India” C. V. Vaidya, p. 480.] 
पि त्याचं्या अंतपकरिािा हदलदारपिा इतर सवग विांपेक्षां-हवशषेतप ब्राह्मिापेंक्षा-ंअहधक उदात्त आहि 
व्यापक असल्याम ळें, त्यानंीं केव्हाहंह झालें  तरी ब्राह्मिाचं्या द ष्ट्कृत्याकंडे अत्यंत मेहेरबानीनेंि पाहहलें  आहे. 
परंत  हीि त्यािंी आत्यंहतक उदार आहि सरदारी मनोवृहत्त अखेर त्यानंा भोंवली. कारि सद र् ि जात्या 
जरी हकतीहह उत्कृष्ट असला, तरी त्याच्याहह आत्यंहतकावस्थेिें पयगवसान अखेर हनकृष्ट द र् गिातं होतें, यािीं 
ठळक उदाहरिें मराठ्याचं्या इहतहासातं अनेक सापंडतात. ख नशीपिा हा हभक्ष की मनोवृत्तीिा ‘रेडमाकग ’ 
आहे आहि तो फार प्रािीन काळापासमन इहतहासख्यात आहे. स्वाथी भावना आहि हनपस्वाथी मनोवृहत्त या 
दोन र्ोष्टी नेहमीि व्यस्त र्ोत्राच्या असातात. ऋग्वदे काळापासमन िालत आलेल्या ब्राह्मि आहि 
क्षहत्रयाचं्या तट्यातंलें  ममळ बीज याि व्यस्त र्ोत्रातं सापंडतें. ब्राह्मिाचं्या इहतहासातं Compromise 
तडजोड हें तत्व कोठेंि आढळमन येत नाहीं. [Compromise under Compulsion म्ह. मानर् टी दाबल्यावर 
तडजोड केल्यािीं उदाहरिें मात्र सापंडतात.] याच्या उलट Conspiracy र् प् त कारस्थानें करण्यातं मात्र हे 
अत्यतं प्रवीि असल्यािे दाखले इहतहासातं पदोपदीं आढळतात आहि आजलाहह त्यािंी प्रवृहत्त लोकहवश्र त 
आहे. धमाच्या बाबतींत तर ब्राह्मिानंीं इतका प डंावा केलेला आहे कीं र्ौतम ब द्धािा अवतार होण्याच्या 
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काळापयंत त्यानंीं कहद धमािा आहि कहद  तत्वज्ञानािा अर्दीं हविका करून टाकला होता. या काळाच्या 
स मारास ब्राह्मिानंीं यज्ञयार्ाच्या सोंर्ाढोंर्ाखाली कहद धमािी प्रािीन व्यापक दृष्टी आपल्या स्वाथीं 
भावनेच्या तीक्ष्ि पहारीनें पार फोडमन टाकली होती, आहि अशा रीतीनें 

 
आंधळा झालेला णहन्दुधमव 

 
लोण्याच्या र्ोळ्याप्रमािें वाटेल तसा वाटेल त्या आकारािा करून बह जन समाजाच्या डोळ्यातं धमळ 
फें कण्यािा धंदा त्यानंी अप्रहतहत िालहवला होता. [In this golden age of Brahmanism, priestcraft reigned supreme, 
ingenuously silly and bloodily sanctimonions, and though the priesthood in the course of time learned mercy and charity, they 
have indemnified themselves by preserving and glorifying the obscenities of the folk religions of which they made themselves 
guardians. 

 
Barnett’s Hinduism. p. 13. 

 
(२) यज्ञयार्ािंी थोताडें माजहविारीं ब्राह्मिें याि वेळीं हनमाि झालीं. 
 
The “Brahmana” period, the period of commentary and a certain amount of exegesis, (is marked) with the patent 

object of establishing the supremacy of the Brahman caste. 
 

Vedic India. P. 129.] 
यज्ञयार्ािी स्ल्कष्ट ढोंर्ेंसोंर्ें हनमाि करून त्यांत हबकट हबकट मंत्रतंत्रािंीं जाळीं पसरहवण्यातंि ब्राह्मिानंीं 
आपल्या ब्राह्मण्यािा सवतास भा प्रस्थाहपत करण्यािी हसद्धी प्राप् त करून ेेतली आहे, हे हवसरता ंकामा ं
नये. या ऋग्वेदोत्तर काळीं यज्ञयार्ाचं्या बडंातं मंत्रतंत्रयािंा ध माकम ळ एवढा माजला कीं प्रत्यक्ष परमेश् वराच्या 
पमजेलाहह अधगिदं्र हमळाला. न सत्या मंत्राचं्या पोपटपिंीला आहि यज्ञहवधीच्या धारं्डकधग्याला फाजील 
महत्व आल्याम ळें, हल् लीं जसा न्हावी लोकातं साधी दाढी करिारा एक आिेवाला न्हावी आहि ‘हेअर 
ककटग्’ करिारा आठ आिेवाला न्हावी असा भेद पडला आहे, त्यािप्रमािे पोपटपिंी करिाऱ्या हनष्ट्िातं 
पोपटािंा एक वर्ग हळ हळमं  हनमाि झाला. ऋग्वरे् काळीं राजन्य उफग  धन धारी लोकाचं्या हाताखंाली 
हनरहनराळ्या हनसर्गसृष्टी दैवतािंी स्त हत करण्याकहरता ं करनें रिमन र्ािारे काहंीं शार्ीदग असत त्यानंा 
‘हवप्र’ म्हित असत. याि हवप्रािें प ढें ब्राह्मि बनले. हवप्र शब्दािा अथग वदेोत्तर काळीं ब्राह्मि असा जरी 
समजण्यातं आला, तरी ख द्द ऋग्वदेातं हवप्र म्हिजे ऋिा रििारा एवढाि अथग सापंडतो. [ऋ. मंडळ ७–
१०३, ८ इ.] 

 
ऋग्वेदकाळीं जाती मुळींच नवहत्या. 

 
त्या काळच्या राजन्यािें (क्षहत्रयािें) हवप्र शार्ीदग प ढें भारत काळाच्या अखेरी अखेरीस धंदेवाईक ब्राह्मि 
बनले आहि महाभारतकाळी कहदी आयांच्या धार्ममक हवधींिा सवग मामला आपल्याकडे ेेनन, प रािकाळीं 
तर ते कहद धमांच्या ठेवीवरिे भ जंर् [As the Aryans spread their empire over India, the ghostly influence of the Brahmans 
increased. In their hands the Vedic religion underwent a profound change. The divisions of the four great castes (Brahmans, 
Kshatriyas or warriors, Vaishyas or traders and Shudras or serfs) were mapped out in rigid damarcation………. The idea of 
sacrifice grew to an enormous degree to connoting as it did the spiritual supremacy of the Brahmans in every sphere, laid a 
crushing incubus upon the whole of Indian life. The entire wheel of the world was enjoined to depend upon he sacrificial ritual, the 
key of which was in the hands of the Brahmans. To this end were compiled about 800 B. C. (?) the Brahmanas, huge works 
exposing and commenting upon the ritual application of the Vedic Texts. 

 
Barnett’s Hinduism. pp.—11-12.] 
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बनले. महाभारत काळच्या व प राि काळच्या ब्राह्मिाचं्या कृत्यािंा इहतहास म्हिजे एक ‘स्वाथगवेद’ ि होय. 
त्यानंी स्वतपच्या आत्मस्तोमालास द्धा ंधार्ममक हवधींच्या देव्हाऱ्यातं बेधडक नेनन स्थापन केलें  आहि धार्ममक 
प्रदेश कब्ज्यातं आल्यावर अखेर त्यानंीं 

 
सामाणजक प्रदेशांतसुद्धां दंर्गल 

 
माजहवण्यास कमी केलें  नाहीं. या ं दंर्लीिें पयगवसान अखेर भारतोत्तर काळीं बौद्ध आहि जैन धमाच्या 
स्थापनेंत झालें . कहद धमाच्या इहतहासातं बौद्ध व जैन–हवशषेतप बौद्ध–धमाच्या स्थापनेिें महत्व हवशषे 
आहे. आज बौद्ध धमग जरी कहद स्थानातंमन हद्दपार झाला आहे, तरीहह त्याच्या लोकशाही कतगबर्ारींिें ऋि 
कहद धमावर बरेंि झालेलें  आहे, ही र्ोष्ट हवसरून िालावयािें नाहीं. या धमानें ब्राह्मिाचं्या अत्यािारी 
प्रवृत्तीला असा काहंी सिसिीत टोला लर्ावला कीं प ढें हकत्येक शतकें पयंत मद्यमासंातं लोळिाऱ्या 
ब्राह्मिानंा नाकंें  म ठींत धरुन हनपशब्द अज्ञातवास कंठावा लार्ला. बौद्ध धमग हें धार्ममक सामाहजक आहि 
बौहद्धक र् लामहर्रीच्या हवरूद्ध एक क्ाहंतकारक बडंि म्हटलें  तरी िालेल. हनसर्गप्रवृहत्त आहि मानवी 
प्रवृहत्त यािंा त लनात्मक अभ्यास स रंू होतािं, त्यातंील ेषगिानें जी नवहविारािंी हठिर्ी उत्पन् न होते, 
तीि या बडंािा अस्ग्न भडकवमन देते आहि मानवी समाजाच्या कल्पनाके्षत्रातं साठंलेल्या प रािमतवादाच्या 
केरकिऱ्यािे पवगतच्या पवगत जाळमन भस्मसा् करते. या नवहविाराच्या हठिर्ीनेंि जर्ातं इहतहासािी 
प नरावृहत्त ेडमन येत असते आहि याि प नरावृत्तीच्या झंजावाताला तत्वज्ञानी जन 

 
परमेश्वराच्या अवतराची उपमा 

 
देतात. कहदमंनीं र्ौतम ब द्धाला आपल्या अवतारपहरषदेंत याि कारिाम ळें  बह मानािी ख िीं हदलेली आहे. 
र्ौतम ब द्धानें नवहविाराच्या ख् र्ानें हभक्ष की जीिग मतािंा िक्कािमर केला. सवॅजे नामक एक तत्त्ववतेा 
म्हितो कीं The man of thought strikes deepest and strike safely. नवहविारी मदािा वज्रप्रहार 
हबनिमक आहि काळजाला जानन हभडिारा असतो. र्ौतम ब द्धाच्या बौद्ध धमानें कहद  धमाच्या इहतहासातं 
हीि प्रशसंनीय कामहर्री बजावलेली आहे. या कामहर्रीनें ज्ञहत्रयािंी उदात्त सरदारी मनोवृहत्त आहि 
ब्राह्मिािंी संक हित स्वाथी मनोवृत्ती यािंा तौलहनक इहतहास जर्ाप ढें हडसमन खडसमन माडंला. र्ौतम 
ब द्धाच्या नवहविारािा अवतार जर कहद धमाच्या के्षत्रातं झाला नसता, तर यज्ञातंील मद्यमासंाच्या 
रेळिेळींला लालिटलेल्या ब्राह्मिानंीं वैहदक धमािी हकती भयंकर अनावस्था केली असती, त्यािी 
कल्पनाि केली पाहहजे. र्ौतम ब द्धानें आपल्या 

 
नवणवचाराच्या मोहरीचें प्लास्र्टर 

 
हभक्ष की मताच्या मस्तकावर मारून, त्याचं्या अत्यािारी प्रवृत्तीिा मेंदम जरीं हठकािावर आिला, तरीहह 
ज्यानंीं प रािाहद काल्पनीक कादंबऱ्याचं्या जोरावर कहद जनाचं्या धार्ममक कल्पना भ्रष्ट आहि पहतत करून 
टाकंण्यास सोडलें  नाहीं, त्यानंा र्ौतम ब द्धानें जर त्या वळेीं यथास्स्थत ठेंिण्यास काकंम  केलें  असतें, तर 
आजला वादं्र्यािे कसाईखाने हहन्द धमािीं मोक्षदाती मंहदरें बनल्याहशवाय खास राहहले नसते. 

 
* * * * 
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[४] कहदम लोकाचं्या अवनतीला जीं काहंीं अनेक कारिें झालीं, त्यातंि अनाहदहसद्धत्वािी कल्पना 
ही एक राक्षसी आहे. याि राक्षसीच्या उदरातंमन मायावाद जन्मलेला आहे. नवहविेषािे (Conservatism) 
कपड खानन खानन फ र्लेल्या या मायावादानें कहद  लोकानंा खरेख रे नामदग बनवमन त्यािंी जीवनसंवदेना 
अर्दीं ठार मारून टाकंली आहे. या मायावादानें त्याना कटे्ट हनराशावादी बनहवल्याम ळें  जर्ाच्या संसारातं 
ककवा जर्ाच्या ित वगर्गव्यवस्थेंत त्यानंा आजला शमद्रत्वािा दजा प्राप् त झाला आहे. जें कहद  राष्ट्र पमवी साऱ्या 
जर्ाला पदाक्ातं करिाऱ्या 

 
णवजयी वीरणशरोमिींचें माहेरघर 

 
म्हिमन ख्यात होतें, तेंि राष्ट्र आता ंर् लाम आहि मज रािंा साऱ्या जर्ाला प रवठा करिारी टोलेजंर् वखार 
बनली आहे. हनत्य व्यवहारातंील प्रत्येक र्ोष्टींिें अथवा बदलिाऱ्या प्रत्येक पहरस्स्थतींिें कतृगत्व 
परमेश्वराला देिें ही र्ोष्ट तत्वज्ञानदृष्ट्ट्या जरी मोठी प्रशसंनीय असली, तरी ‘सवग होिें जािें त झ्या हातीं’ 
अशा कल्पनेनें श द्ध हनराशावादातं आय ष्ट्यभार कंठिारा मानवीसमाज साऱ्या जर्ािा र् लामि झाला 
पाहहजे. पहरस्स्थहत अनाहदहसद्ध, जन्म अनाहदहसद्ध, जाती अनाहदहसद्ध, ब्राह्मिािंें ब्राह्मण्य अनाहदहसद्ध, 
शमद्रािंें शमद्रत्व अनाहदहसद्ध, हवधवािंें वैधव्य अनाहदहसद्ध, वदे उपहनषदें अनाहदहसद्ध आहि प रािें स्मृत्या 
यास द्धा ंअनाहदहसद्धि ! 

 
इंगे्रजांचें ओंवळें  म्लें च्छ राजय 

 
कहद स्थानातं होण्यापमवीिे कहद लोकािें सवग प्रािीन अवािीन गं्रथ परमेश्वराच्या उच्छ् वासापासमन हनमाि 
झालेले ! पहरस्स्थहत कोि आिली? देवाच्या इच्छेनें. जन्म कोिी हदला? देवानें. जात जन्महसद्ध कां? 
देवािी मजीं. ब्राह्मि जन्मंहसद्ध पमज्य का?ं वदे तसें सारं्तात म्हिमन, आहि ‘यस्य हनश्वाहसतं वेदं’— वदे 
देवािे स स्करे ! शमद्रानें शमद्रवृत्तींति हखतपत राहहले पाहहजे काय? अलब्. शमद्रत्व देवानें हदलें  आहे. 
हवधवेनें वैधव्यातंि आय ष्ट्य का ंकंठावें आहि मसिवटींत सरि ज्यािी वाट पहात आहे अशा 

 
वेशासंपन् न सोमयाजी वृद्ध कपी 

 
नें कोवळ्या क माहरकिें पािीग्रहि करण्यािी मरता ंमरता ंतातंड का ंकरावी? वदेािंी आज्ञा आहि देवािी 
मजीं म्हिमन! कहद स्थानातं द ष्ट्काळाम ळें  कोट्यावहध जीव अन् न अन् न पािी पािी करून प्राि सोडीत 
असतानंाहह, त्यािंी कींव न करता,ं प त्र मेला असता ंस नेला हवकेशा करण्याकहरतां, अर्र बाप मेला असता ं
मातृदेवतेिी न्हाव्याच्या हातमन श द्धी करण्याकहरता,ं जवळ पैसे नसेल तरी 

 
चक्रवाढ वयाजानें मारवाड्याचें कजव 

 
काढमन नाहशकच्या न्हाव्याभटािंी धहि करण्याकहरता लोक धावंत जातात तें कां? धमािी आहि देवािी 
तशी आज्ञा आहे म्हिमन ! अरेरे. कहद धमािी काय ही अनावस्था आहि त्याच्या श द्ध तत्वज्ञानािी काय ही 
हवटंबना !! प्रत्येक आिार हविार ककवा पहरस्स्थहत हीं देवानेंि केलीं आहेत ककवा देवानेंि नेममन हदलेलीं 
आहेत असें मानिें ही मानवी समाजाच्या अत्यंत हनकृष्ट मनोभावनेिी स्स्थहत होय. समाजशास्रदृष्ट्ट्या 
असल्या मनोवृत्तीिा समाज नीि दजािा असें ठरतें. असल्या समाजाच्या नहशबीं साऱ्या संस्कृत जर्ािी 
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र् लामहर्री करण्यािी शमद्र वृत्तीिी हमाली लार्ल्यास त्यातं आश्चयग मानण्यािें काहंीं कारि नाहीं. प्रो. भाटे 
म्हितात, “आमच्या धमगशास्रकारानंीं समाजशास्रज्ञाचं्या ममलभमत तत्वावंरि क ऱ्हाड ेातली आहे. त्यानंी 
व्यक्तीला आत्मोन्नतीिे दरवाजे म ळींि ख ले ठेहवलेले नाहींत. असल्या हनयमानंीं समाजािी स धारिा होिें 
अशक्य आहे. धमगशास्रकारानंीं ेालमन हदलेल्या आज्ञापं्रमािें हनममटपिें वार्िाऱ्या समाजातंील व्यक्तींिे 
हविार र् लामाला योग्य असेि बनतात. अशा व्यक्तींिा आहि कैद्यािंा आय ष्ट्यक्म सारखाि……………… 
आमिे प्रत्येक आिार हनयमबद्ध करून टाकिाऱ्या शास्रकारानंीं आम्हासं सवगस्वीं परावलंबी करून 
टाकल्याम ळें  आमिी प्रर्हत बह तेक ख ंटल्यासारखी झाली आहे. आम्हीं बौहद्धक वादहववाद करंू आहि तो 
करीत असता ं आमच्या ि का आमच्या नजरेस येनन एखाद्या प्रश्नासंंबंधानें आमिी खात्रीहह कदाहित 
होईल, पि खात्रीप्रमािें वार्िमक मात्र आमच्या हातमन कधींहह होिार नाहीं. कारि, आमच्यातंील 

 
आत्मणवश्वास पार नाहींसा झाला 

 
आहे. आमच्या स्वतपमध्यें काहंीं कतगबर्ारी आहे; आम्हालंा काहंीं ब द्धी आहे, हविारशस्क्त आहे, असें 
आम्हालंा म ळींि वाटत नाहीं. र्हॅलहलयोसारखीं हविार करून आपलें  मत स्पष्टपिें लोकापं ढें माडंमन 
सत्याकहरता ं कष्ट सोसिारीं मािसें, आमच्या देशातं फारशीं हनमाि झाली नाहींत, ती आमच्या ह्ा 
परावलंबीपिाम ळेंि.” [समाजशास्रावरील व्याख्यानें प.ृ ८१-८२.] रे्ल्या दीड दोन हजार वषांिा इहतहास 
पाहहला म्हिजे हेंि हदसमन येतें कीं बौद्धधमाच्या ऱ्हासानंतर ब्राह्मिी मतानंीं जी एकदम िोहींकडमन उिल 
केली, त्या उिलींत हभक्ष की उिल्यानंीं संबधं कहद समाजािें हविारस्वातंत्रय उिलमन नेलें  आहि आपल्या 
स्वाथी शाबरी मंत्राचं्या प्रभावानें त्याच्या बौहद्धक सामथ्यालास द्धा ंनप संक बनहवलें . ब्राह्मिानंी आपल्या श द्ध 
आिरिाच्या आहि अन वहंशक ब हद्धसामथ्याच्या जोरावर कहद समाजातं अग्रस्थान पटकहवलें , असें मोठ्या 
हदमाखानें सारं्िाऱ्या शहाण्यािा कान पकडमन आम्ही त्याला बजावमन सारं्तों कीं दादा, आत्मस्तोमाच्या 
कोरड्ा किग्यातंमन बाहेर येनन प्रथम इहतहास पहा. ब्राह्मिाचं्या विगस्वािें ककवा उत्तमपिािें ममळ त्याचं्या 
अन वहंशक ब हद्धसामथ्यांत नसमन बह जनसमाजाच्या डोळ््ातं खोट्यानाट्या धार्ममक कल्पनािंी धमळ फें कम न 
त्याचं्या बौहद्धक स्वातंत्रयाला खच् िी करण्यातंि सापंडतें. कहद  धमाच्या ममलभमत प्रािीन कल्पना व तत्त्वें पहा 
आहि सध्यािंें कहद धमािें भ्रष्ट पहतत आहि हशसारी आििारें अनीहतपमिग स्वरूप पहा; म्हिजे धमगसंरक्षिािी 
जबाबदारी आपि होनन आपल्या हशरावंर ेेिाऱ्या ब्राह्मि वर्ािा ज लमी खेळखंडोबा तेव्हािं प्रत्ययाला 
येईल. 

 
मार्षर्टन लूथरचें बंड 

 
होण्यापमवी य रोपातं हक्स्ती पोपानंीं आहि पाद्र्यांनी जसा जनतेच्या अज्ञानािा रै्रफायदा ेेनन, त्याचं्या 
र्ळ्यातं आपल्या नाटकी पहवत्र विगस्वािी धोंड अडकहवली होती, तोि प्रकार सध्या ं कहद स्थानातं ब्राह्मि 
आहि ब्राह्मिेतर याचं्यातं िालमं  आहे. हक्स्ती पोप आहि पाद्री म्हित असत की, “बायबलातं हकतीहह 
अहविारी आहि सारासार हविारहवरुद्ध मजकम र असला, तरी त म्ही त्यावर हवश्वास ठेवलाि पाहहजे. त्यातं 
हलहहलेले दैवी िमत्कार हकतीहह असंभाव्य आहि अशक्य वाटत असेल, तरी त्याचं्या हवरुद्ध त म्हीं ब्रस द्धा ं
काढता ंकामा ंनये, त्याचं्यावर त मिी श्रद्धा व हवश्वास त म्ही ठेवलाि पाहहजे. बायबल स्मृतीिे व्यवहारीक 
हनयम हकतीहह असंबद्ध आहि हनष्ठ र असले तरी ते त म्हीं डोळे झाकंम न हबनतक्ार मान्य केलेि पाहहजेत. 
त म्हाला बायबल वािण्यािी जरूर नाहीं; आम्ही तें त मच्या कहरता ं वािमं. तें त म्हाला म ळींि समजिार 
नाहीं, कारि तें ईश्वरदत्त आहि साक्षात्कारी आहे; आहि साक्षात्कारािे जन्महसद्ध ज्ञानी आम्ही पोप आहि 
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पाद्रीजन आहोंत. त मच्यासाठीं तें आम्हीं वािीत जानं आहि आम्ही जें सारं्मं त्यावर त म्हीं अर्दीं डोंळे हमटमन 
हवश्वास ठेविें प्राप् त आहे. हें असें का ंआहि तें तसें कां? हें हविारण्यािा त म्हालंा अहधकारि नाहीं. याद 
राखमन ठेवा 

 
नरकखान्याच्या णकल्ल्या आमच्या हातीं 

 
आहेत. आम्हा ं पमज्य आहि पहवत्र पाद्री पोपानंा ककहित हवरोध करताकं्षिींि त म्हालंा ईश्वराच्या 
नरकखान्यातं हिरकाल फें कम न देण्यािें सामथ्यग आमच्या हातात आहे.” पोप पाद्र्याचं्या या बरळण्यातं आहि 
आमच्या आध नीक नामधारी ब्राह्मिाचं्या प रािोक्त आत्मविगस्वातं काडीिाहह फरक नाहीं. पाद्रीपोपाचं्या 
इतकाि या ब्राह्मिकानंीं कहदी जनतेच्या सदसहिवके ब द्धीिा खमन करून त्यानंा ल ळेपारं्ळे बनहवण्यािें 
ेोर महापातक केलेलें  आहे. हनरहनराळीं तऱ्हेतऱ्हेिीं प रािें हलहमन, त्यातं आपल्या जातीच्या अन लंध्य 
विगस्वािीं खोटींनाटीं विगनें  ेसडमन, त्यानंीं ब्राह्मिेतरािंी सत्यान्वषेि दृष्टी फोडमन टाकण्यातं 
पोपपाद्र्याचं्या क्ौयावरहह सरशी केलेली आहे. हक्स्ती भटापं्रमािें या कहदम भटािंेंहह वमग 

 
श्रद्धावान् ल्यते ज्ञान। 

 
या महावाक्यातं आहे. लोकातं अंधश्रद्धा शक्य हततकी प्रसार करून करूनि ब्राह्मिानंीं ब्राह्मिेतरानंा 
बौहद्धक र् लाम बनहवलें  आहे. यािा पहरिाम साहजीकि असा झाला कीं सत्यशोधनप्रवृत्ती नष्ट होनन 
हतच्या जार्ीं धमगभोळेपिा आहि अंधपश्रद्धा यािंें भयंकर प्राबल्य माजमन सारी जनता ईश्वराला धाब्यावर 
बसवमन त्याच्या जार्ीं भटाहभक्ष कािंी पमजा अिा करंु लार्ली. ‘एको देवप’ िे तेहतीस कोटी देव बनमन 
दररोज त्यातं आिखीहह नव्यानव्या देवािंी भर पडत आहे. नाना प्रकारिीं व्रतें व नवीन नवीन देवतािंें बंड 
यािंी र्दी रोज होति आहे. फार काय, पि काहंीं हवशषे के्षत्रातं कामहर्री करिाऱ्या लोकािंी त्याचं्या 
हयातींति देवळें बाधंण्यािी स रूवात ब्राह्मिानंीं आता ंकेली आहे. भोळसटपिा आहि अंधहवश्वास या दोन 
जालीम हवषािे डोसावंर डोस पाजमन ब्राह्मिानंीं ब्राह्मिेतरानंा नामदग, आंधळे, म के आहि पारं्ळे करून 
सोडले आहेत. हशमग्यातील बीभत्सपिाच्याहह तोंडातं मारिारीं बारा ज्योहतहलंर्ाचं्या उत्पत्तीिी पौराहिक 
विगन लकम न ककवा वािमन त्यातंल्या र्हलच्छ प्रकरिाबंद्दल प राहिक पोपटाला उलट सवाल करण्यािी 
आजपयंत एकािीहह छाती झाली नाहीं, यािें कारि काय? भटजीनें प राि वािमन मोठ्या आवशेानें 
प्रहतपादन करावें कीं हवश्वाहमत्रानें सहस्रवषे लोहहपष्ट भक्षि करून मोठ्या माराक टीनें ब्राह्मिपिा प्राप् त 
करून ेेतला आहि अखेर जेहते्त हनिगय साहंर्तला कीं 

 
णधग्बलं क्षािबलं ब्राह्मिबलं बल। 

 
आहि आम्ही ‘वाहवा वाहवा! काय या ब्राह्मण्यािी थोरवी हो!’ म्हिमन नंदीबलैाप्रमािें माना हालवाव्या! पि 
या हभक्ष की कादंबरींत उेडउेड हदसिाऱ्या असंभाव्यपिावर स द्धा ं शकंा ेेनं नये, हें नामदग आहि 
कमजोर बनलेल्या ब द्धीिें लक्षि नव्हे काय? हवश्वाहमत्रानें हत्रशकंम  राजाला एखाद्या हिरूटाप्रमािें स्वर्ात 
झ र्ारून द्यावें, वहशष्टानें त्याला फ टबॉलप्रमािें खालीं ढकलमन द्यावें, हवश्वाहमत्रानें आिखी एकदा ंत्याला 
टािं मारून वर फें कावें, आहि हत्रशकंम नें मध्यंतरींि खालीं डोकें  वर पाय करून लोंबकळत राहवें, ही र्ोष्ट 
ेडली तरी कशी? यािा हविारि कोिी कहरत नाहीं; मर् या र्ोष्टींतील अंतरंर्ािी छाननी कोिी करावी? 
धमगराजाच्या खापरपिज्या नह षानें 



 

अनुक्रमणिका 

ब्राह्मिांना र्गाडी ओढायला लावले 
 

म्हिमन तो ब्राह्मिाचं्या शापानें सपग होनन रानोमाळ भटकमं  लार्ला; ब्राह्मि परश रामानें एक नाहीं दोन नाहीं 
एकवीस वळेा हनपक्षहत्रय पथृ्वी केली; ब्राह्मि वामनानें तीन पावलातं सारी प्रथ्वी आक्मि करून िवथ्या 
पावलाच्या किक्यानें क्षहत्रय बलीराजाला पाताळातं हििलें ; इत्यादी र्ोष्टी वािमन ककवा एकम न त्याचं्या 
खरेंखोटेपिाबद्दल शकंा काढण्यािें धाहरष्ट कोिाला होत नाहीं; मर् या र्ोष्टी कोिीं वा का ं अस्स्तत्वातं 
आिल्या यािी हविारपमस करण्यािी जरुरि काय? 

 
भट्ट सांरे्ग आणि मठ्ठ ऐके ! 

 
अशी जी परावलंबी व परप्रत्ययनेय स्स्थहत आज बह जनसमाजाला प्राप् त झाली आहे, हतिें कारि काय? 
जशी आज सवांिी खात्री पटली आहे कीं हक्श्चन धमािा पाढंरा पाय हजकडे हजकडे हफरला हतकडे हतकडे 
त्याच्या मार्ोमार्ि र् लामहर्रीिा खराटाहह हफरला, त्यािप्रमािें जेव्हापंासमन हभक्षमकी मताच्या विगस्वािा 
श्र हतस्मृहतप रोिोक्त वरंवटा हहदम लोकाचं्या टाळक्यावंर हफरंू लार्ला, तेव्हापंासमनि कहद ंिें हविारस्वातंत्रय 
मरि पावलें , त्यािंा राष्टीय दजा स तकीं बसला आहि त्याचं्या सद सहिवके ब द्धीला वैधव्य आल्याम ळें  हतिें 
केशवपन झालें . अशा पहरस्स्थतीत नाना तऱ्हेच्या दैवी अकल्प्य िमत्काराचं्या स ळस ळाटानंीं हबछान्यातंील 
ढेंकिापं्रमािें आमिे स्मृहत प रािाहद गं्रथ र्जबजमन रे्ले तर त्यातं काय नवल? अहहल्येिी म्हिे हशळा 
झाली आहि हशळेिी प न्हा अहहल्या झाली. ‘म सळ रे्लें  होतें वरुतें तैसेंि राहहलें  तेथें.’ सम द्रावर म्हिें 
पाषाि तरले. या ज न्या प राण्या र्ोष्टी राहमं द्या; परंत  आमच्या संतलीलामृतातं त म्हालंा असा एकहह संत 
आढळमन यायिा नाहीं कीं ज्यानें हनदान एक डझनभर तरी िमत्कार केले नाहींत. अर्दीं हवद्यमान् 
नारायिबोवा केडर्ावंकराहद प्रािी ेेतले तरी त्याचं्याहह दैवी जामाहनम्याच्या आमटींत काहंीं ना काहंीं तरी 
िमत्काराचं्या मीठमोहरीिीि फोडिी पडलेली आढळते. जो खरा सत्यशोधक असतो, तो ज न्या र्ोष्टी 
ज न्या म्हिमन हनवळ अंधभक्तीनें मान्य करिार नाहीं; हकवा नव्या र्ोष्टी नवीने म्हिमन त्यािंा त्यार् करिार 
नाहीं. हववकेब द्धीिी खात्री पटल्याहशवाय कोितीहह र्ोष्ट हनवळ अधश्रदे्धनें मान्य करिें, ही र् लामािंी 
प्रकृहत असते. डॉ. ए. थॉम्सन् म्हितात “ही र् लामहर्रीिी प्रकृहत म्हिजे सत्याला फ सलावमन त्यािा खमन 
करून त्याला मातींत र्ाडिारी असते.” एखाद्या होतकरू तरुिाला सोळा हवद्या आहि िौसष्ट कलातं 
तरबेज करून, त्याि वेळीं त्याला म ष्टीमथै नािी िाड खोडहह जर हशकवली, तर त्यािें कल्याि केलें  असें 
कोिीहह म्हििार नाहीं. त्यािप्रमािें जनतेच्या हिहकत्सक स्वतंत्र हविारवृत्तीिा खमन करिारी अंधश्रद्धा 
त्याचं्यातं फैलाविें यालाहह कोिी शहािा िारं्लें  म्हििार नाहीं. आम्हीं बोलमं  ती वेदवािी, वािम ंतो धमगगं्रथ, 
सारं्मं ती स्मृहत, अशा दमदाटीच्या प्रयत्नाबंरोबरि जनतेंत अंधहवश्वास उत्पन्न करिें, त्याचं्या 
सारासारब द्धीच्या हवकासािें के्षत्र शक्य हततकें  संक हित करिें, त्याचं्या धमगकमांच्या मयादा आंखडत्या 
धरून आमका अहधकार त म्हालंा आहे आहि तमका नाहीं असल्या अन ज्ञािंी त्याचं्यावर बळजबरी करिें, 
म्हिजे मानवी समाजाला प च्छहवहीन पशम बनहविें होय. ब्राह्मिानंीं ब्राह्मिेतरािंें काय न कसान केलें  तें 
दाखवा म्हिमन पचृ्छा करिाऱ्या 

 
पुणयाच्या केसरीकंपूला जबाब 

 
हाि कीं त्यानंीं ब्राह्मिेतरानंा खोट्यानाट्या अधार्ममक कल्पनानंीं रे्ल्या दोन हजार वषें आिार व 
हविारस्वातंत्रयापासमन भ्रष्ट केलें  आहे. अथा् स्वातंत्रयहप्रय कहदम आयांच्या प्रािीन राष्टातं ही बौद्धीक 
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र् लामहर्री नव्यानेंि स रंू करण्याच्या अधोरी पातकाबंद्दल ब्राह्मिानंा पमिग प्रायहश्चत हदल्याहशवाय ब्राह्मिेतर 
केव्हाहंह स्वस्थ बसिार नाहींत. 

 
* * * * 

 
(५) सध्या कहदी आयांच्या प्रािीन इहतहासािें प नरुज्जीवन होनं पहात आहे. राजकीय स्वातंत्रयािा 
उषपकाल झाला आहे. लोकसते्तिा र्ार वारा पारतंत्रयानें होरपळलेल्या अंतपकरिाच्या वदेना हळ ंहळ ं  
शमवीत आहे. तथाहप एका इंग्रजी तत्ववते्त्यानें म्हटलें  आहे की :— 

 
Political rights, however broadly framed, 
Will not elevate a people individually depraved. 
 

म्हिजे, राजकीय के्षत्रातंील हक्क हकतीहह उदात्त आहि व्यापक धोरिावंर आंखलेले असोत, ज्या 
समाजातंील व्यक्ती न् व्यक्ती र् िभ्रष्ट बनलेली असते, त्या समाजाच्या उन्नतीला त्या हक्कािंा काडीमात्र 
उपयोर् होत नाहीं. ब्राह्मिानंी ब्राह्मिेतरानंा र् िभ्रष्ट करण्यातं कसकसे अत्यािारी प्रयोर् अंमलातं आिले, 
ते पाहमं इस्च्छिारानंी 

 
मनुस्मृतीचा नीर्ट अ्यास करावा. 

 
मन स्मृहत हें राष्टािा जीव हळ ंहळ ं  ेेिारें एक जालीम हभक्ष की जहर आहे. तें वरून शकग रावर् ंठीत 
असल्याम ळें  कोिीहह तें हनममटपिें हर्ळतो. हभक्ष कशाहीच्या अरेरावी विाश्रम–(अ) धमािी कायदेबाजी 
दाखहविारा गं्रथ हाि. या हभक्ष की बायबलातं ब्राह्मिािंी अवास्वत आहि आटोकाट स्त हत करून, 
ब्राह्मण्यािी तळी आकाशापेक्षा ंउंि उिलमन धरण्यातं आलेली असल्याम ळें, सोटा हें जसें काब ली पठािािें 
दैवत, त्याप्रमािें मन स्मृहत हा ब्राह्मिािंा एक दैवतगं्रथ होनन बसला आहे. हशवाय या गं्रथाच्या नावंाला 
मनमच्या नावंािें एंजीन जोडलें  रे्ल्याम ळें  तर त्याच्या महतीिी हटमकी ब्राह्मिानंीं अतोनात हपटली. जनता 
अंधश्रदे्धनें बौहद्धक र् लामहर्रींत जखडलेली, ब्राह्मिेतरानंीं व हवशषेतप ब्राह्मिाशंीं तोडीस तोड देिाऱ्या 
क्षहत्रयानंीं हवदे्यिा व ज्ञानािा हव्यास सोडलेला आहि न्यायहनष्ठ र लहतहाहसक हिहकत्सेिा पमिग अभाव, अशा 
पहरस्स्थतीिा फायदा ेेनन ब्राह्मि ब्य रॉक्सीनें एकदम मन स्मृतीच्या महहम्यािा िोहींकडमन जनतेवर 
भयंकर हल्ला िढहवल्याम ळें, आजलाहह या गं्रथाच्या फाजील स्तोमाबद्दल काहंीं भलभलते ग्रह लोकाचं्या 
कल्पनेंत ममलभमत झालेले पहाण्यातं येतात. जे कोिी हविान आहेत, वािन मनन हनहदध्यास करिारे 
आहेत, हिहकत्सक वाङमयाशीं पहरहित आहेत, त्यानंा ही मन स्मृतीिी पोंकळ हंडी िारं्ली पहरियािी 
झालेली आहे. परंत  असले स हशहक्षत लोक कहद स्थानासारख्या तीस तेहतीस कोटी लोकसंख्येंत केवळ 
हाताच्या बोटावंर मोजण्याइतकेि असल्याम ळें, बह जनसमाजावरील मन स्मृतीच्या वीरमंत्रािा अंमल 
अज नस द्धा ंआहे तसाि कायम आहे. कोित्याहह आत्महवश्वासम, स्वावलंबनी आहि अत ल पराक्मी राष्ट्राला 
र् पिमप हतबल करून त्याच्या पायातं र् लामहर्रीच्या अभेद्य श्रृंखळा ठोंकावयाच्या असतील, तर त्याला 
हनत्य मन स्मृतीिे डोस ढोंसण्यास द्यावे; हटकम न तें राष्ट्र नामदग, परावलंबी आहि पहतत झाल्याहशवाय 
राहिार नाहीं. त्यािी सत्यशोधनािी भमक ठार मरून, त्याला अधश्रदे्धिें अस्ग्नमादं्य लारे्ल. स्वर्ग आहि 
नरक या दोन पात्याचं्या कात्रींत त्यािंी मान अडकल्याम ळें, ज्याचं्या हातातं कात्री त्यानंीं आपल्या हनर्मववाद 
विगस्वािी हनतात खात्री ठेवावी. र् िभ्रष्टता ही र् लामहर्रीिी र् रुहकल्ली आहे. राष्ट्र र् िभ्रष्ट झाल्याहशवाय तें 
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र् लाम बनत नाही. म्हिमन जेते लोक हजत लोकानंा हनपशस्र करून प्रथम त्यानंा र् िभ्रष्ट करण्यािी खटपट 
करतात. यानेंहह काम भार्लें  नाहीं तर याच्याप ढिी हनर्मवद्यतेिी य स्क्त अंमलातं आितात. राष्ट्र हनर्मवद्य की 
मर् त्याला हनवेध हपळमन काढण्यािें काम अत्यंत स कर होतें. 

 
ब्राह्मि ब्रह्मदेवाच्या तोंडांतून पडले 

 
असल्याम ळे त्याना या य क्त्या जन्महसद्धि अवर्त होत्या. त्यानंीं सवग ब्राह्मिेतरानंा आस्ते आस्ते मन स्मृहत 
प रािाहद काढ्यािंीं सप् तकें  पाजमन पाजमन त्यानंा पमिग हनर्मवद्य अथवा बौहद्धक र् लाम बनहवले आहि आपल्या 
विगस्वािे टोलेजंर् मनोरे सवग कहद स्थानातं उभारले. तातगर मोंर्लाचं्या अर्हित स्वाऱ्यानंीं, इस्लाहमयाचं्या 
कडव्या तलवारींनीं, ककवा इंगे्रजाचं्या हत्याराचं्या कायद्यानीं कहदी राष्ट्रािी मद गमकी हजतका खच्ची झाली, 
त्यापेक्षा ंसहस्रपट नंप सकपिा ब्राह्मिानंीं त्याला हनर्मवद्य ठेवमन आिला, हें इहतहास छातीला हात लावमन 
सारं्त आहे. वैहदक ककवा उपहनषत्कालातंली कहद  धमािी व्यापक प्रवृहत्त प ढें प ढें संक हित होत रे्ली आहि 
सामाहजक के्षत्रातं एकट्या ब्राह्मिाहंशवाय इतर सारे वर्ग हनमाल्यव् कसे झाले, यािे धारे्दोरे ब्राह्मिानंीं 
सवगत्र पसरहवलेल्या बौहद्धक र् लामहर्रीच्या जाळ्यातंि सापंडतात. परंत  

 
कचती परा आणि येई घरा 

 
या स प्रहसद्ध लौहककी म्हिीप्रमािें ब्राह्मिहह याि स्वकृत बौहद्धक र् लामहर्रीच्या जाळ्यातं सापंडमन अखेर 
इतर वर्ाप्रमािेंि नामधारी कसे बनले, हें अवािीन काळच्या इहतहासावरून स्पष्ट हदसमन येतें. 
िात वगण्याच्या मयादा शक्य हततक्या कडक व सीलबदं करून ब्राह्मिेतरानंा र् िभ्रष्ट बनहवण्याच्या ‘राष्ट्रीय’ 
ेाण्यातं अखेर ब्राह्मिािंाहह बळी पडल्याम ळें  आजला ब्राह्मिवर्ग अज्जीबात नष्ट झाला आहे. इतरानंा र् लाम 
करिारे अखेर आपि स्वतपि कसे नकळत र् लाम बनतात, हें ब्राह्मिाचं्या हनममगलनाच्या इहतहासावरून 
खासें हशकता ं येण्यासारखे आहे. मार्ें काहंीं वषांपमवी ‘आयगधमग’ नामक माहसक प स्तकातं एक मनोरंजक 
संवाद आला होता, त्याला येथें आम्ही नममद करतों; त्यावरून सध्याचं्या नामधारी ब्राह्मण्यािा डोलारा 
हकती पोंकळ आहे तें वािकानंा समजमन येईल :— 

 
णसद्धांत :— जो हविान् नाहीं व ज्याचं्यातं ब्राह्मित्व नाहीं, अशाला कोिीहह ब्राह्मि म्हिम ंनये व 

त्यािी सेवाहह कोंिी करंू नये. 
 
प्रश्न :— मर् हे जे सध्या ंब्राह्मि म्हिहवतात ते कोि? 
 
उत्तर :— ते ब्राह्मि नव्हत. ते हभक्ष क-हभके्षकरी आहेत. जसे य रोपातं पोप, तसे हे येथें अधमग 

माजहविारे स्वाथी लोक होत…………………… पमवीिे ब्राह्मि खरे होते व आता ंहे नामधारी झाले आहेत. 
 
प्रश्न :— सध्यािें ब्राह्मि नामधारी कसे? यािंा हपता व माताहह ब्राह्मिी. असें असता ं त्यांच्या 

संतानाला नामधारी ब्राह्मि असें कसें त म्ही म्हितां? 
 
उत्तर :— त म्ही म्हिता ंतें खरें, पि हविार करा कीं आईबाप ब्राह्मि असले ककवा र् रु िारं्ला साधम 

असला, तथाहप त्यािंी म ले ककवा हशष्ट्य उत्तम ब्राह्मि ककवा उत्तम साधम असताति, असा काहंीं हनयम नाहीं. 
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ब्राह्मि ककवा साधम आपापल्या आंर्च्या र् ि कमगस्वभावाप्रमािें होत असतात. जर आंर्ी ब्राह्मिािे र् ि 
नाहींत, तर ब्राह्मण्य तरी आहे असें कसें म्हिता ंयेईल? ब्राह्मि परोपकारी असले पाहहजेत; पि सध्यािें हे 
नामधारी ब्राह्मि स्वाथी व म्हिमनि दान ेेण्यातं पटाईत आहेत. य रोपातंल्या पोपाप्रमािें यािंी सध्यािी 
स्स्थहत आहे……………… जे भोंदम आहेत ते जरी ब्राह्मिाचं्या क ळामंध्ये उत्पन् न झालेले असले तरी ते ब्राह्मि 
नव्हत असें धमाच्या साक्षींनें आम्ही साफ म्हितों……………… राजे यजमान व इतर लोक हे सवग अहविान् 
झाल्यानंतर काहंीं मंत्रािंी ेोकंपट्टी करिारेि ढड्ढािायग बनले त्यानंी “ब्राह्मिो न हन्तव्यप । साध नग हन्तव्यप” 
हीं वाक्यें प ढें करून नामधारी ब्राह्मि व वषेधारी भोंदम यानी कोिहतहह पातकें  केलीं तरी ते अवध्य आहेत, 
असें भासहवलें  तर त्यातं नवल काय? या स्वाथगसाधम लोकानंीं पाहहजे तसे गं्रथ हलहमन शवेटीं व्यासािें नावं 
ककवा द सऱ्या कोित्यातरी ऋहषम नींिे नावं ेालमन आपल्या मतलबािा प्रिार केलेला आहे. 

 
* * * * 

 
[६] ब्राह्मिाचं्या षट कमोपैकीं सध्या ंजर कोितें कमग अबाहधत हजवंत राहहले असेल तर तें ‘दान 

ेेिें’ अथवा पहरग्रह हें होय. पमवी ब्रह्म जाििारा ज्ञानप्रसारक तो ब्रह्मि ही ब्राह्मण्यािी व्याख्या होती; आता ं
सामाहजक धार्ममक काहंीहह काम न करता ं उनाड पोळाप्रमािें भीक मार्िारा तो ब्राह्मि, ही व्याख्या 
प्रिलीत आहे; जिम ंकाय भीक मार्िें हेंि अहलकडच्या ब्राह्मिािें म ख्य लक्षि होनन बसलें  आहे. रे्ल्या 
दोन हजार वषांतले धार्ममक गं्रथ पाहहले तर आत्मज्ञानाच्या हववरिापेक्षा ं दानकमाच्या हनरहनराळ्या 
पद्धतींिा उहापोह करण्याकडेि त्यािंा कल हवषेश हदसमन येतो. मन  याज्ञवल्क्य पराशर याचं्या नावंाखालीं 
हवकल्या जािाऱ्या स्मृत्यािंें कोितेंहह पातडें याया, त्यातं या दानािंाि स ळस ळाट मनस्वी भरलेला आहे. 
हशवाय या दानपद्धतीच्या रेडमाकाला र् िकमगहवहशष्ठत्वािी नक्षीदार बॉडगर पाहहजेि असा ख द 
मन स्मृतीिाहह आग्रह नसल्याम ळें  दान ेेिारा नफग  भीक मार्िारा साहजीकि ब्राह्मण्यािा अहधकारी 
ठरतो. भीक मार्िाऱ्या हभक्ष क भटाला कोिकोित्या प्रसंर्ीं हकतीहकती दहक्षिा हदली पाहहजे, यािेंि 
हवविेन करण्याकडे रे्ल्या दोन हजार वषांतील ब्राह्मिी गं्रथानंीं हजतकीं पषृ्ठें खिी ेातलीं आहेत, त्याच्या 
हनमपट पषृ्ठें आहि पावंपट श्रम जर ब्राह्मिानंीं ब्रह्मज्ञानशोधनातं व अध्ययनातं खिी ेातली असती तर 
आजला ब्राह्मण्याच्या नामाहभधानाखालीं शमद्राहतशमद्र प्रािी हमरवतानंा खास हदसले नसते. बरें, ब्राह्मिानंा 
दहक्षिा ंद्यायिी ती देखील थोडीथोडकी देता ंकामा ंनये. बौहद्धक र् लामहर्रीिे आद्यप रस्कते मन स्मृहतकार 
म्हितात :— 

 
इतन्द्रयाणि यशः स्वर्गवमायुः कीर्षत प्रजाः पशून्। 
हन्त्यल्प दणक्षिो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥ ११·४० 

 
अथव :—ज्यामध्यें अल्प दहक्षिा हदली आहे असा यज्ञ यजमानािंी िक्ष प श्रोत इत्याहद इंहद्रयें, यश, 

स्वर्ग, आय ष्ट्य, मेल्यावर मार्ें राहिारी कीर्मत, अपत्यें व पशम यािंा नाश करतो. यास्तव अल्प दहक्षिा देनन 
यज्ञ करंू नये. 

 
इतकें ि नव्हें तर, दहक्षिा ताबं्या रुप्यािी ककवा हनकल िामड्ािी िालिार नाहीं. ती सोन्यािीि 

पाहहजे. िादंीिी ककवा इतर दहक्षिा हनहषद्ध मानली आहे. कां? त्याच्याहह आधारािी कादंबरी आर्ानि 
ब्राह्मिीगं्रथातं  ेसडमन ठेवलेली आहे. अग्नीजवळ देवानंीं आपली मालमत्ता ‘हडपाझीट’ ठेवली होती. ती 
जेव्हा ंत्यानंीं परत माहर्तली, तेव्हा ंसाहजीकि 
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अग्नीच्या पोर्टांत भडभडून आलें . 
 

तो ूकसाबोकशीं रडम ं लार्ला. तेव्हा ंत्याच्या डोळ्यातंमन जीं हटपें टपटपा ंर्ळलीं ती िादंी झाली; म्हिमन 
जो कोिी िादंीिी दहक्षिा ब्राह्मिानंा देईल त्याच्या ेरातं नेहमीं रडारड होईल. [कहद स्थानातं अलीकडे प्रत्येक 
ेरातं या नाहीं त्या रोर्ानें मािसें मरून जी सवगत्र रडारड स रंू आहे, यािें कारि लोक ब्राह्मिानंा स विग दहक्षिा देत नाहींत. हेंि असावें असें 
वाटतें. ही रडारड बदं व्हावी अशी इच्छा असिाऱ्या कमगयोर्ी, दे. भ. महात्म्यानंीं स्वराज्य प्राप् तीिी उठाटेव काहंीं काळ बदं ठेनन ब्राह्मिानंा 
किकावमन स विगदहक्षिा देण्यािी राष्ट्रीय िळवळ स रंू करावी अशी हशफारस आहे.] अशा प्रकारिे नाटकी हनबंध करण्यातंला 
ब्राह्मिािंा म ख्य हेतम काय होता, हें आतािंें आठ वषांिें शेंबडें पोरस द्धा ं सारं्मं शकेल. या भीकमाग्या 
दानपद्धतीम ळें  ब्राह्मिाचं्या पोटापाण्यािा प्रश्न सनदशीर स टला; अथा् त्याच्याबरोबरि त्याचं्या 
कतगव्यकमाच्या जबाबदारीिा बोजा अज् जीबात उठला. पि या दानपद्धतीनें राष्ट्रािीं दोन भयंकर न कसानें 
झालीं. 

 
एक :– ब्राह्मिावंर कोिािा दाब न राहहल्याम ळें  त्यानंीं धमािा आहि तत्त्वज्ञानािा ि थडा केला व 

जी काहीं हवद्या र् रुहशष-परंपरेनें अस्स्तत्वातं राहहली असती हतिा सममळ नाश झाला; 
 
दुसरें : – राष्ट्रातं आळशी, एदी, महाममखग हभक्ष क टोिप्यािंा अतोनात स ळस ळाट झाला. राष्ट्रातं 

जोंपयंत स बत्ता होती, तोंपयंत महतमंद बनलेल्या श्रद्धाळम जनतेनें या हभक्ष काचं्या झोळीिा कधींहह अनादर 
केला नाहीं; पि दानपद्धतीच्या मंत्रािा अंमल ककहि् उतरत आहे असें त्याचं्या नजरेस येतािं त्यानंीं 
तीथगमहात्म्यें व नानाप्रकारिीं व्रतेंवैकल्यें यािा स ळस ळाट करून सोडला. याि स मारास 

 
पुरािांचा अवतार झाला. 

 
सम द्रातं प्रवास करिारा मन ष्ट्य जसा संकट प्राप् त होतािं बोटीवरील लाइफ् बोय् प्रािसंरक्षक पट्ट्ट्याकडे 
धावंत जातो, तसे हे नामधारी ब्राह्मि आपल्या फोलकट ब्राह्मण्यावर हल् ला होतािं प रािािंी कासं धरतात. 
डोंबाऱ्याच्या पोतडीप्रमािें प रािातं सवग काहंीं हबनिमक सापंडतें. सृष्टी उत्पन्न कशी झाली, समयगवंशी सोमवशंी 
राजाचं्या वशंावळी, हठकहठकाििीं तीथे व त्यािंीं महात्म्यें, अद्भ त िमत्कारािंी रेळिेळ, पाताळ स्वर्ािीं 
विगनें, प ढील भहवष्ट्यें, पहवत्र अपहवत्र हदवसाचं्या याद्या, व्रतेंवैकल्याचं्या पापप ण्याच्या जंत्रया, विाश्रम 
धमाच्या कथा, श्राद्ध कपडािंीं विगनें, मोठमोठ्या यज्ञािंीं विगनें, नवखंड पथृ्वीिा भमर्ोल, काय वाटेल तें 
प रािातं आहे. परंत  इहतहासाच्या भमर्ोलाच्या शास्राच्या ककवा सारासार हविाराच्या कसोटीस त्यातंली एक 
र्ोष्ट उतरेल तर हराम ! अथपासमन इहतपयंत ब्राह्मिािंें स्तोम ! कै. लोकणहतवादी म्हितात, “प रािाचं्या 
स्वाथी म्हिावयािें कारि, त्यातं सवगत्र फक्त ब्राह्मि जातीिें मात्र अेळपेळ विगन, त्यािें शाप उपशाप, 
सामथ्यग, तप वरै्रे भरून हदलें  आहें. हा प्रकार पाहहला म्हिजे तेव्हािं ही स्वाथगसाध कता व्यक् त होते. 
र् िकमगहवभार्ात्वें करून ब्राह्मण्याच्या स्थापनािी र्ोष्ट अर्दीं लयास जानन ब्राह्मिवशं हपढ्यान हपढ्या 
कायम राहमं लार्ंले. त्याम ळें  उच् ि व क लीन मानलेला जो ब्राह्मिवर्ग त्यास लवकरि कमीपिा ेेनन 
शवेटीं इतक्या थरावर र्ोष्ट येनन ठेपली कीं, 

 
ब्राह्मि ह्मिजे पणहल्या प्रतीचे घातुक 

 
द ष्ट ब द्धीिे, आहि कृतकमे आहेत, अशी सवांिी समजमत व्हावयास लार्ली. द रािरि नाहीं कोठें? र्ावं 
आहे तेथें महारवाडा आहेि; परंत  असें असमन सवग प्रकारिी उच्चता ब्राह्मिाकंडे आलेली जेथें वर्मिली आहे. 
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येिेंकरून परजातीयासं ब्राह्मिािंा हेवा उत्पन्न होनन ते त्यािंें पैशमन्य पाहतात हें साहजीक व योग्य आहे. 
र् िकमें करून ित विग वर्ीकरि करण्यािीि रीहत स रंू असती म्हिजे असें हेव्यादाव्यािें कारि राहहलें  
नसतीं असें वाटतें. प रािातंील कथातंमन ब्राह्मिािें श्रेष्ठत्व हकती वर्मिलें  आहे? यािीं उदाहरिें म्हिजे सवग 
प रािेंि आहेत. यािा शब्द देवहह ककध खालीं पडम ं देत नसत व क्षहत्रय राजे तर त्यासं िळिळ कापंत 
असत, इत्याहद विगनें जार्ोजार् आढळतात. हवश्वाहमत्रानें हहरश् िदं्रािा छळ केला द वासानें धमगराजास 
अरण्यवासातं असता ं अन्नाकहरता ं आडहवलें , पहरहक्षतीस शृरं्ीनामक ऋहषप त्रानें शाहपलें , भरृ्  ऋषीनें 
श्रीहवष्ट्िमच्या उरस्थलावर लत्ताप्रहार केला, इत्याहद कथा विमगन त्या त्या सवांकडमन त्या ब्राह्मिािंा मोठा 
सन्मान झाला असें हलहहलें  आहे. ब्राह्मि म्हिजे शापादहपशरादहप, जें बोलतील तें होईल, कहरता ंत्यािें 
म्हििें कोिीहह अमान्य करंू नये, असे हठकहठकािीं शरेे देनन त्याचं्या ह बेहमब उदाहरिािें दाखले नममद 
करुन ठेहवले आहेत. :– 

 
[अहाहा ! केवढी उज् ज्वल ही वेदवािी ! कोिीतरी हरकामटेंकड्ा ब्राह्मिप त्रानें ही असलीं हदव्य विनें एकत्र जमवमन 

‘ब्राह्मितेजमहात्म्य’ नावािा एक राष्ट्रीय गं्रथ सवग भाषातं तयार करावा. म्हिजे आपत्प्रसंर्ीं, राजद्रोहाच्या खटल्यातं प रावा म्हिमन तो दाखल 
होतािं कोटातला न्यायाधीश व पालगमेंटातंले जमरसग, ह्ा गं्रथाच्या प्रभावानें आहि ब्राह्मिाचं्या जन्महसद्ध तेजानें हठकच्या हठकािीं जळमन खाक 
होतील.] (१) देवाऽधीनं जर्त्सव ंमंत्राऽधीनं ि दैवतम् ! 

 
ते मंत्रा ब्राह्मिाऽधीना ब्राह्मिो मम दैवतम् !!      भार्वत. 
 
(१) सवग जर् देवाच्या स्वाधीन, देव मंत्राचं्या आधीन, मंत्र ब्राह्मिाचं्या स्वाधीन म्हिमन ब्राह्मि जेहते्त 

दैवति होत. 
 
(२) अणवद्धांश् चैव णवद्वांश् च ब्राह्मिो दैवतं महत् ! 

प्रिीतश् चाऽप्रिीति यथाऽतग्नदैवतं महत् !! मनु. ३१७-९. 
 
(२) ज्याप्रमािें अस्ग्नहोत्राच्या क ं डातं हसद्ध करून ठेवलेला अस्ग्न असो कीं त्यावािंमन द सरा अस्ग्न 

असो ती मोठी देवता आहे, त्याप्रमािें ब्राह्मि हविान असो कीं अहविान असो तें दैवत आहे. 
 
(३) पृणथवयां याणन तीथाणन ताणन सवाणि सार्गरे । 

सार्गरे सवव तीथाणन पदे णवप्रस्य दणक्षिे ॥ 
 
(३) पथृ्वीवरील सवग तीथांिें श्रेय सार्रातं असतें आहि ब्राह्मिाच्या उजव्या पायातं (डाव्या नव्हे हो 

!) सवग सार्रािें प ण्य साठंहवलेलें  असतें. 
 
(४) दुःशीलोऽणप णद्वज: पूजयो न तु शूद्रो णजतेंणद्रयः । 

कः पणरत्यजय र्गां दुष्टां दुहेच्छीलवतीं खरी। ॥ पराशर: ३३-८. 
 
(४) ब्राह्मि हकतीहह द वगतगनी असला तरी तो पमजनीय व वदं्यि होय; परंत  शमद्र हजतेन्द्रीय झाला 

तरी तो कदाहपहह पमजनीय होनं शकत नाहीं. अहो ! र्ाई हकतीहह दृष्ट व खोडकर असली म्हिमन शहािा 
मन ष्ट्य ककध िारं्ल्या स शील र्धडीिें का ंकधीं दमध काढण्यास प्रवृत्त होईल? कदाहप नाहीं !” 
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प रािातंल्या राजाचं्या वशंावळी आहि त्याचं्या भरंवसाट हदलेल्या आय ष्ट्यमयादा म्हिजे 
प रािकाराचं्या अक्कलशमन्य मेंदमिीं हदव्य प्रदशगनेंि म्हटलीं पाहहजेत. प रािातंला भमर्ोल ेेनन 
पथृ्वीपयगटिास हनेिाऱ्या प्राण्यािें डोकें  ताळ्यावर असल्यािें ख द्द प रािकाली तरी कोिी शहाण्यानें 
सर्मटहफकीट हदलं असेल, असें आम्हासं वाटत नाहीं. प रािातंला भमर्ोल ज्योहतषशास्राच्या कसोटीस 
लावतािं, तो हमथ्या आहि खोडसाळ ठरवमन ख द्द भास्करािायाहद हविान् ज्योहतषी त्यावर छी छी करून 
थ ंकले, बरें, काव्य या दृष्टीनें जरी प रािें पाहहलीं तरीहह ती कवडीमोल आहेत. कल्पनातरंर्ाच्या भरारीला 
तरी काहंीं सीमा? कोिी सम द्र प्राशन केले, पथृ्वी र्ाईिें रूप ेेनन शरि रे्ली, सार्र पवगतानंा वािा 
फ टली, पवगत उड्डाि करंू लार्ले, नद्यानंा प त्र झाले, िदं्रसमयािे वंश पथृ्वीवर आले, पथृ्वीवरिीं मािसें 
स्वर्ांत जानन परत पथृ्वीवर आलीं 

 
ब्राह्मिांच्या वणशल्याचीं मािसें 

 
स्वर्ोत स खरूप जात आहि बाकीिी मात्र पटापट नरकातं र्ळमन पडत ! प रािाहद ब्राह्मिमहात्म्य गं्रथातं 
ब्राह्मिािें जें जें स्तोम* माजहवलें  आहे, त्याला ज्यानंीं हबनशतग माना वाकंहवल्या त्यानंा त्यानंा स्वर्ातील 
स खोपभोर् ि टकीसरसे प्राप् त झाले आहि ज्यानंीं तसें केलें  नाहीं ते रौरव नरकातं अनंत काळ क झत पडले, 
अशीं काल्पनीक कादंबऱ्याचं्याहह थोबाडींत मारिारीं विगनें ज्या प रािातं  ेसडण्यास ब्राह्मिानंीं कमी केलें  
नाहीं, त्या प रािाचं्या पारायिानंीं जनता पापप ण्याच्या आहि स्वर्गनरकाच्या भीतीनें र्ारं्रुन जानन 

 
मोक्षासाठीं भर्टणभकु्षकांचा कांसोर्टा 

 
धरण्याइतकी नादान बनली तर त्यातं आश्चयग काय? लोकणहतवादी म्हितात. [स्वाध्याय पृ॰ ७७] “जेथें 
तेथें प रािातं ब्राह्मिािंें माहात्म्य ेातलें  आहे. ब्राह्मिािंी प्रसन् नता स ख देिारी व त्यािें शाप ेात करिारे 
आहेत. मोठमोठे राजेहह ब्रह्मशापेंकरून जळमन रे्ले आहि ब्राह्मिािंी प्रसन्नता हमळहविें हीि ईश्वरािी 
प्रसन्नता हमळहवण्यािा मार्ग आहे व याजकहरता ं त्यासं दान द्यावें असें हलहहलें  असमन त्याप्रमािें आजपयंत 
उपदेश होत आले. याजम ळें  सवग 

 
धमाचे धोरि ब्राह्मिभोजनाकडे 

 
रे्लें . उपयोर्ी कामािंा उर्म हथजमन हदवसेंहदवस ब्राह्मिासं वतनदारािा  ेर्री फसकी सारखा फ कट धमग 
अहवस्च्छन्न हमळमं  लार्ला; आहि त्याम ळें  ब्राह्मिानंीं आपले कमग सोडमन बैरार्ी लोक 

 
[ममळ प रािातं क्षहत्रयािंा पराक्मि ग्रथीत केलेला असे. परंत  ममळच्या खरोष्टी प्राकृत भाषेंतल्या प रािानंा ब्राह्मिानंी जेव्हा ंसंस्कृत रुप 

हदलें  तेव्हा ं त्यानंी क्षहत्रयिाहरत्रयािी प रािातंमन हकालपट्टी करून ब्राह्मिी मतािंा त्यातं ब जब जाट करून ठेवला. एफ्. ई. पार्मजटर या स प्रहसद्ध 
प रािसंशोधकानें आपल्या Dynasties of Kali Age नामक प स्तकातं येिेंप्रमािें ख लासा केला आहे :— It was the brahmans probably who 
saved and improved the status of those old compositions by converting them into Sanskrit, and afterwards, perceiving what an 
excellent means they provided for reaching popular thought, made use of them to propagate their own views and doctrines by 
freely augmenting them with brahmanical fables, philosophical discusions, and ceremonial expositions which were enforced with 
the authority of Vyas. I should say therefore speaking generally, that what may be called the Kshatriya, or better perhaps the 
popular, matter of the puranas constituted the really old and genuine Purana, and that the brahmanical and ritual matters now 
found in them were later additions and interpolations made from time to time. Int. P. xvii. footnote.] 
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जसे अज्ञानावस्थेंत असतात, तसेि ब्राह्मि लोक अज्ञानी झाले. त्यानंी आपलें  अध्यापनहह सोडलें . व 
जेिेंकरून हनरुपयोर्ी धमग मात्र हदवसेंहदवस वृहद्ध पावला व हभक्ष क वर्ग वाढला. साराशंानें पाहहलें  असता ं
प रािातंील विगनक्मावरून तीं केवळ हनरपेक्ष ब द्धीनें व लोकासं सहििारािें ज्ञानव्हावें एवढ्याकहरता ं
कत्यानें केली नसमन, त्यातं ब्राह्मिािंा स्वाथग हदसतो.” 

 
**** 

 
(७) ब्राह्मि आहि ब्राह्मिेतर, हा शब्दसम च् िय आता ंबऱ्याि लोकाचं्या पहरियािा होत आहे. या 

नवीन िळवळीिी क ं डली माडंमन हतच्या भहवष्ट्यािे ठोंकताळे हनहश्चत ठरहवण्यासाठीं हविारी लोकािें 
हविारयंत्र हतच्या ेरातंील ग्रहािें वैयस्क् तक सत्व व तत्व अजमानन पहाण्यातं अर्दीं र् ंर् झालें  आहे. 
स्वतपस राजकारिािे र्डे्ड समजिाऱ्या वावद कािें व कलम-कसायािें अडे्ड या िळवळीच्या तीव्र वरे्ाला 
आपल्या लेखण्या हजव्हािें कोलदाडें ेालमन अडहवण्यािा प्रयत्न करीत आहेत. हस्स्तदंती धोरिाचं्या 
छाछंम नें लोकाचं्या डोळ्यातं धमळ फें कम न त्याचं्याकडमन आत्मस्तोमािे देव्हारे थाटहविारीं वटवा  ेळें  म्हितात 
कीं ‘लप ! या िळवळींत काहंी राम नाहीं. हा न सता एकमेकानंा हशव्या देण्यािा नवीन फोलकट उपक्म 
आहे. हा जसा जन्मला आहे तसाि तो आपोआप मरून जाईल. त्याकडे लक्ष देण्यािे काहंी कारि नाहीं.’ 
या नवीन िळवळीिा आत्मा कोठें आहे आहि त्याच्या तेजािें पयगवसान अखेर कशातं होिार, यािी पमिग 
जािीव काहंी समदशी सज् जनानंा झालेली असमन, स्पष्टोक् तीिें धाडस त्याचं्या आंर्ी नसल्याम ळेंि,’ 
बाबानंो, कशाला उर्ीि एकमेकाचं्या उखाळ्या पाखाळ्या काढमन भाडंत बसतां? काळाकडे पहा आहि 
समेट करा. ‘अशा प्रकारिा कोरडा उपदेश करण्यापलीकडें त्याचं्याकडमन अहधक काहंी होत नाहीं व होिें 
शक्यहह नाहीं. ब्राम्हि-ब्राम्हिेतर िळवळीिा म ख्य कटाक्ष कशावर आहे, हें हबनि क उमर्िारे व स्वतपि 
त्या कटाक्षाच्या के्षत्रातं सापंडिारे लोक आपल्या भहवतव्यतेबद् दल जरी पमिग साशकं होनं लार्ले आहेत, 
तरी 

 
बुडत्याला र्गवताची काडी 

 
जशी परब्रह्म वाटते, त्याप्रमािें त्यानंीं या िळवळीच्या प रस्कत्यांवर नानाप्रकारिे र्हलच्छ र्हलच्छ आरोप 
करुन, हतिी भ्र िहत्त्या करण्यासाठीं कंबरा कसल्या आहेत. एरवीं, वाटेल त्या बऱ्या वाईट र्ोष्टािें बेळर्ावंी 
लोिी प िेरी तत्वज्ञानाच्या कढईंत उकळवमन त्यातंमन हनहश्चत प्रमेयािें राष्ट्रीय तमप काढिाऱ्या बृहस्पतींना या 
ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर िळवळीच्या शक् तीिा अंदाज करता ं येनं नये, यातं श द्ध ढोंर्ापेक्षा ं आिखी द सरा 
कोिताहह म द् दा नाहीं. न्यायाच्या मंहदरातं बिावाच्या प राव्यािें भाडें िाटमनप समन झालें  म्हिजे अट्टल 
आरोपी जसा डोकें  हबेडल्यािें ककवा स्मृहतभ्रंश झाल्यािें ढोंर् करतो, त्याि मासल्यािा हा ढोंर्ीपिा आहे. 
परंत , ढोंर्ािें सोंर् आिलें  म्हिमन न्यायदेवता ज्याप्रमािें ख नी इसमाला बेधडक फासंावर 
लटकहवल्याखेरीज सोडीत नाहीं, त्याप्रमािें ब्राम्हि ब्राम्हिोत्तर िळवळीबद्दल र्ाढ अज्ञान दाखहविाऱ्या 
शहाण्यास त्या ढोंर्ी बृहस्पतींना अखेर त्या िळवळीच्या प्रलयाग्नींत भस्मसा् व्हावें लारे्ल ! ही धमकी 
नव्हे, हें सत्य तत्व आहे. ही कादंबरीिी र्प्प नव्हे, ही इहतहासािी साक्ष आहे. ही प िेरी हस्स्तदंती नव्हे, 
आत्महवश्वासाच्या तडफेिी ही सडेतोड हनभीड जबानी आहे. अज्ञानी लोकानंा पापप ण्याच्या जरबेखाली 
र् लामापेक्षा ंर् लाम बनहविाऱ्या हभक्ष कशाहीिा हा बह रुपी आडपडदा नव्हे; दीन द हनयेला र् लामहर्रींतमन 
वर खेंिमन काढण्यासाठीं; तळतळिाऱ्या हृदयाच्या कळकळीनें, अस्तन्या वर सारून, 
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णभकु्षकशाहीला चारी मंुड्या चीत 
 

करिाऱ्या क्षहत्रयािंा हा इहतहासप्रहसद्ध कोदण्डािा टित्कार आहे. ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर िळवळ ही 
इहतहासािी प नरावृहत्त आहे. या प नरावृत्तींत क्षहत्रयाचं्या हाडीमासीं हखळलेली उदार व हदलदार मनोवृहत्त, 
मार्ील इहतहासाप्रमािें प्रहतस्पध्याला िीत करण्याच्या कामीं जर फाजील प्रमािातं आड येिार नसेल, तर 
हहन्द स्थान िीपकल्पातंमन बौहद्धक र् लामहर्रीच्या उन्मत्त हवषवृक्षाला आममलाग्र कायमिें उखडमन टाकंण्यािें 
अनन भमत श्रेय हतला हमळाल्याहशवाय खास रहािार नाहीं. ब्राह्मि-ब्राह्मिेत्तरािंी िळवळ ही फार प्रािीन 
आहे. हतिी सापं्रतिी प नरावृहत्त ही नवीन काळाच्या उदरातंमन बाहेर पडलेली 

 
खऱ्या लोकशाहीची तेजस्वी जयोत 

 
आहे. हभक्ष कशाहीनें आपल्या क्ष द्र स्वाथासाठीं प्लेर्ाच्या ककवा इन्लल्य एन्झाच्या प्रािेातक जंतमंप्रमािें सवगत्र 
फैलावलेल्या बौहद्धक र् लामहर्रीिीं हाडें न् हाडें ठेंिमन काढिारा हा वज्रप्रहार आहे. ज्या र्ोष्टी 
हभक्ष कशाहीच्या प राि-प्रविनानंीं अर्र वदेोक्ताच्या कोरड्ा अट्टहासानंीं साध्य झाल्या नाहींत–त्या साध्य 
व्हाव्या अशी हभक्ष कशाहीनें ककध इच्छाि केली नाहीं ! –त्या र्ोष्टी सापं्रतिी ही इहतहासािी प नरावृहत्त नफग  
ब्राह्मिेतरािंी िळवळ हसद्ध करून दाखहविार आहे. हभक्ष कशाही हडमॉक्सीच्या उफग  लोकशाहीच्या 
हकतीहह आहि केवढ्याहह लंब्या िौड्ा र्प्पा मारो, लोकशाहीिें वमग आहि हभक्ष कशाहीिें ममग यािंें र्ोत्र ३६ 
च्या आंकड्ाप्रमािें आहे, ही र्ोष्ट सवांनीं अवश्य हविारातं ेेतली पाहहजे. पौराहिकी र्प्पा झोडमन 
बह जनसमाजाच्या डोळ्यातं धमळ फें कण्यातं हभक्ष कशाही फार प्रािीन काळापासमन क प्रहसद्ध आहे; ही र्ोष्ट 
त्यािंा वैरी तर नाकबमल करीत नाहींि, पि हमत्रस द्धा ं नाकबमल करीत नाहीं. पि ज्या ज्या वळेीं 
हभक्ष कशाहीिा वरपर्डा होनन हतच्या हातीं सते्तिा िाप हमळाला, त्या त्या वळेीं जनतेच्या मानेला 
लार्लेल्या र् लामहर्रीच्या फासंाच्या दोऱ्या हढल्या करण्यापेक्षा ंत्या त्या िापानें अहधकाहधक आंवळमन हतिी 
पमिग र्ळिेपी करण्यापेक्षा ंआिखी कोितें मोठें शतकृत्य हभक्ष कशाहीनें केलें  आहे, त्यािा सप्रमाि दाखला 
कोिी हभक्ष कशाहीिा शाहीर इहतहासातं दाखवील काय? स्वातंत्रय, वैयस्क्तक स्वातंत्रय, प्रामाहिक 
मतस्वातंत्रय, खऱ्या लोकसते्तिें स्वातंत्रय प्रस्थाहपत करण्यािें हभक्ष कशाहीिें तोंडि नव्हे. हभक्ष कशाहीिा 
कपडि म ळीं जनतेच्या अज्ञानावर, अंधश्रदे्धवर आहि बौहधक र् लामहर्रीवर पोंसलेला. अज्ञान, अंधश्रद्धा 
आहि बौहद्धक र् लामहर्री या तीन नरकातंमन वर येिाऱ्या उग्र दपाच्या वाफाऱ्यावरि  
 

णभकु्षकशाहीच्या इभ्रतेचीं अंडीं 
 
आजपयंत उबत आलेलीं आहेत. या तीन नरकक ं डानंा अज् जीबात नष्ट करण्यािी शखेी हभक्ष कशाहीनें मारिें 
म्हिजे स्वतपच्या प्रािावरि क ऱ्हाड ेालिें नव्हे काय? आहि इतका आत्मयज्ञ हभक्ष कशाही दीन 
द हनयेकहरता ंकरील, ही र्ोष्ट तर कालत्रयींहह ेडिें शक्य नाहीं; कारि तशी इहतहासािी साक्षि नाहीं. 
राष्ट्रातंील सवग लोकापेंक्षा ंआम्ही सवगि बाबतींत जन्मतप श्रेष्ठ व वदंनीय, म्हिमनि बह जनसमाजापेक्षा ंअर्दीं 
हनराळ्या इभ्रतीच्या हरझव्डग कम्पाटगमेंटमध्यें रहािारे, अशा बाष्ट्कळ वल्र्ना व्याहधष्ठाच्या आंर्ावंरील 
हिडहिडलेल्या फोड्ापं्रमािें सवग प रािेहतहास स्मृत्याहद गं्रथातं पेरून ठेवण्यास न शरमिाऱ्या या 
हभक्ष कशाहीनें लोकशाहीवर प रािें झोडिें म्हिजे स्वाथासाठीं सैतानानें बायबलािा पाठ करण्यासारखें नव्हे 
काय? लोक जर अज्ञान्यािे ज्ञानी होतील, अंधश्रद्धाळमिे हिहकत्सक बनतील आहि हभक्ष कशाहीनें 
जार्ोंजार् पेरून ठेवलेलीं बौहद्धक र् लामहर्रीिीं जाळीं तडातड तोडमन स्वतंत्र हविारािे स्वयंहविारी 
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होतील, तर ते स्वयंस्फम तीनेंि हभक्ष कशाहीला लाथाब क् क्यांखालीं त डवमन त डवमन हतिा कायमिा िेंदामेंदा 
करतील, यातं म ळींि संशय नाहीं. ज्ञानप्रसारािें हें अहनवायग पयगवसान न ूळखण्याइतकी हभक्ष कशाही 
द धख ळी ककवा आंधळी नव्हे. आजला पाश्चात्य हवदे्यच्या संस्कारानें लोकातं थोडीबह त हिहकत्सकपिािी 
तीव्रता हदसमं लार्ल्याम ळें, सरास पाश्चात्य संस्कृतीला हशव्याश्राप देण्यािा वदेोक्त धंदा हभक्ष कशाही कशी 
इमानें इतबारें िालवीत असते, हें कोिाला सारं्ायला नकोि. ‘आम्हालंा स धारिा पाहहजे, परंत  ती 
आमच्या प्रािीन संस्कृतीशीं ज ळिारी अशीि पाहहजे,’ असा जो एक उद् र्ार हशक्ष कशाहीच्या प ढाऱ्याचं्या 
वदेोक्त नरड्ातंमन नेहमीं बाहेर पडत असतो, त्यातं स द्धा ं आत्मविगस्व र्मावण्यािी नाख षीि 
म ख्यत्वेंकरून असते. ज न्याला ेट्ट हिकटमन रहा म्हिमन उपदेश करिारे राजकारिी म रंबे रा. हसतारामपंत 
दामले काय, शमद्रािंा जन्म सेवकेहरतािं झाला आहे असें उपरिें फडकावमन सारं्िारे शाहमनर्रवासी 
दादासाहेब करंदीकर काय, ककवा मन  याज्ञवल्क्याच्या स्मृतींिीं पातडीं यल्लमा भक्ताचं्या झालीप्रमािें 
डोक्यावंर ेेनन नाििारे बापटािायग काय, लोकशाहीच्या प्रविनाचं्या दाखवायच्या दातंामंार्ेंि त्यािें 
हभक्ष की ढोंर्ािे खायिे स्वाथी दातं लपलेले असतात, हें न ूळहखण्याइतकी अजाि जनता आता ंइंग्रजी 
हशक्षिाम ळें  बरीि कमी कमी होत आहे, हें पाहमन त्याचं्या पोटातं वायर्ोळा का ंउठम ं नये? 

 
**** 

 
[८] आधींि हभक्ष कशाहीिी धमगहवषयक लटपट आहि डोळस ज्ञानाच्या हिहकस्तेिी म संडी यािंें 

मोठें हाडवैर ! य रपातं या हिहकत्सेिा आहि सायस्न्टहफक शोधन-प्रवृत्तीिा उदय होतािं, तेथील पाद्री 
भटाचं्या 

 
पोंकळ वचवस्वाचे कार्गदी मनोरे 

 
धडाधड कोंसळमन िक् कािमर झाले. जनतेच्या मनोवृक्षावर िढलेलीं अंधश्रिेिीं बाडंर् ळें  लहतहाहसक 
हिहकत्सेच्या तीक्ष्ि शस्रानंी साफ तोडमन, त्यािंी शास्रीय शोधनाच्या भट्टींत राख होतािं, पाद्रीभटािंा 
त्याचं्या बायबलािा आहि मोक्षप्राप्त्यथग त्याचं्या मध्यस्थीिा बार् लब वा अतपपर य रपातंील जनतेला म ळींि 
त्रास देनं शकत नाहीं. हतकडील स हवद्य जनतेनें 

 
भर्ट-बायबल-मोक्ष 

 
या त्रयीशीं छाहतठोंक लढाई देनन, आपली माि सकी व हनसर्गदत्त आिार-हविार-स्वातंत्रय आता ंअर्दीं 
कायमिें हसद्ध करून टाकंलें  आहे. परंत , हें हविारस्वातंत्रय व वस्क् तस्वातंत्रय प्राप् त करून ेेण्यासाठीं 
जनतेला हभक्ष कशाहीशी य द्ध करताना ं अत्यंत अमान ष हालअपेष्ठा सोसाव्या लार्ल्या, मोठमोठ्या 
नवमतवादी तत्ववते्त्यानंा हभक्ष कशाहीच्या राविी क्ोधास बळी पडमन त्यानंी पेटहवलेल्या प्रिडं होळ्यातं 
आपल्या हबनमोल देहाचं्या आह ती द्याव्या लार्ल्या, ‘इस्न्क्वहझशन्’ च्या नावंानें इहतहासप्रहसद्ध असलेल्या 
राक्षसी हभक्ष कशाहीच्या अमान ष अत्यािारातं अर्हिक प रुष हस्रया व म लें  यानंी केवळ सत्यपे्रमासाठीं 
आपल्या जीवािें धडाधड बळी हदले. हा इस्न्क्वहझशनिा इहतहास वािला म्हिजे ज्याच्या अंतपकरिािी 
लाहीलाही उडिार नाहीं, असा हभक्ष कशाहीच्या प ठ्याहशवाय इतरत्र द सरा कोिी मािमस आढळावयािा 
नाही. हा इहतहास असें स्पष्ट सारं्तो की वेळीं एखादें हनपशस्र राष्ट्र आत्मस्वातंत्रयाच्या महत्वाकाकें्षच्या 
जोरावर सशस्र अशा प्रबल सते्तशीं टक् कर देनन आपल्या स्वयंहनिगयािी हकल् ली हस्तर्त करंू शकेल; 
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परंत  सशस्र व सबळ राष्ट्रालास द्धा ं हभक्ष कशाहीच्या मायावी, अस री व अमंर्ल डावंपेंिाशीं तोंड देिें फार 
कठीि जाईल. एखाद्या राजािी राज्यसत्ता उलथमन पाडिें हजतकें  स लभ आहे, हततकें ि 

 
जनतेला णभडलेली णभकु्षकशाहीची रक् तणपती 

 
ेालहवण्यािें काम द गेट आहे. य रपातंल्या पोप पाद्री हभक्ष काचं्या म्होरकेपिाखालीं हभक्ष कशाहीनें आपल्या 
मताशंी हवरोध करिाऱ्या नवमतवाद्यानंा वाटाण्यातंल्या खड्ापं्रमािे हनवडमन काढमन, कोिाच्या हातापायातं 
जडजड बेड्ा ठोंकम न त्यानंा अंधार कोठड्ातं फें कम न हदलें ; कोिाला अन्नपाण्यावािंमन ठार मारले, कोिािे 
हातपाय ‘रॅक्स’ नामक ताटीवर तािमन बाधंमन त्यािंीं हाडें अक्षरश: ठेंिमन त्यािंें पीठ केलें ; कोिाच्या हजभा 
कापल्या; कोिािे डोळे काढले; कोिािीं हजवतंपिीं आंर्ािीं कातडीं सोलमन काढलीं, तर कोिाला 
मोठमोठ्या शहराचं्या िौकातं होळ्या पेटवमन त्यानंा लाखों तमासहर्राचं्या समक्ष हजवतं जाळले. हें सारें 
प ण्यकृत्य कशासाठीं? तर हभक्ष कशाहीच्या प रािमताशंी त्यानंीं हवरोध केला म्हिमन ! असल्या अमान ष 
अत्यािाराबंद्दल हक्स्ती हभक्ष कशाहीलाि काहंीं हंसायला नको. आमच्या महाराष्ट्रातंील शहाण्या प ण्याच्या 
शहाण्या हित्पावन नोकरशाहीनें आपल्या सद्दीच्या जोरावर असले अत्यािार रर्ड केलेले आहेत आहि ते 
करतानंा स्वकृत्यसमथगनाथग त्यानंी हभक्ष कशाहीिा बायबलगं्रथ जो मन स्मृहत हतिीि नाटकी ढाल प ढें केली 
होती. परंत  महाराष्ट्रािें भाग्य म्हिमन त्यानंीं इतरावंर जे जे अत्यािार केले त्या त्या अत्यािाराच्या एकेका 
प्रकारानेंि हित्पावन पेशव्याचं्या ेराण्यातंली एकेक व्यक् ती अखेर बळी ेेतली ! कमगवादािें र्ीतारहस्य 
म्हितात तें हेंि ! 

 
इहतहास–संशोधन म्हिजे या जीिगमतवादी र् ंडानंा श द्ध थट्टा वाटते. असें म्हिण्यापेक्षां, संशोधन-

हिहकत्सेच्या वस्रािी धार त्याचं्या अलीकडे िारं्लीि प्रत्ययाला आल्याम ळें  आहि त्या धारेिी तीक्ष्िता 
सायन्सिी सहाि हदवसेंहदवस अहधकाहधक तीक्ष्ि बनवीत असल्याम ळें, त्यानंीं आपल्या पमवगपरंपरेच्या 
पद्धत्यन रूप त्याकडे न सतें हधपकारय क् त पाहमन हतिी थट्टा व उपहास करण्यािें व्रत पत्करलें  आहे. एखाद्या 
र्ोष्टीिी भ्रमिहत्त्या करायिी म्हिजे त्या र्ोष्टीिी हधपकारपमवगक अवहेलना करून हतच्याकडे जिम ं काय 
आमिें लक्षि नाहीं, ककवा लक्ष देण्यािें कारिि नाहीं, अशी वृहत्त पत्करिें; आहि ही वृहत्त म्हिजे 

 
णभकु्षकशाहीचा णशलकी परशुरामी बाि 

 
होय. इहतहास-संशोधन आहि हिहकत्सा या दोन न्यायहनष्ठमर वज्रािंी जन्मभममी य रपखंड-हवशषेतप जमगनी-
होय. तेथमन हीं अस् त्रें कहद स्थानातं आल्या हदवसापासमन, त्याचं्या वज्रप्रहारानंी आमच्या ‘बाबावाक्यं प्रमािं’ 
धमगशास्राहद गं्रथािंा बरावाईटपिा िवाठ्यावर येनन, त्यातंील क भाडंीपिाच्या हड्वड्ा आजला िमिग 
होनन रे्ल्या आहेत. जमगन व इंग्रजी संशोधकानंीं इकडे येनन आमच्या सवग संस्कृत वाङ् मयािें अत्यंत 
कळकळीनें, हनष्ठेंनें व हिहकत्सेनें अध्ययन करून, त्यावंर आपापल्या भाषेंत हवित्तापमिग हजतके गं्रथ हलहहले 
आहेत, त्याचं्या पावपट तर राहमंद्याि पि एक अष्टमाशंहह गं्रथ अध्ययन अध्यापनािी शखेी हमरहविाऱ्या 
ब्राह्मिब्र वानंी हलहहले नाहींत. उलट, या स्वाथगत्यार्ी पाश्चात्य पहंडतानंी इकडे येनन संस्कृत-भाडंाराला 
शतकान शतकें  लार्लेलीं ब्राह्मिी क लपें तडातड तोडमन त्यातं साठंहवलेलें -परंत  कालवशा् र्ंजमन रे्लेलें-
कहदभममीिें प्रािीन ज्ञान आपल्या हिहकत्सापमिग अध्ययनाच्या शमॉय लेदरनें ेासंमन प समन झक् क करून साऱ्या 
जर्ाला देतािं, धमग ब डाला ! धमग ब डाला !! म्हिमन आमच्याकडील ब्राह्मिब्र वानंीं केवढा मोठा शखंध्वहन 
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केला, तो मािसें हवसरलीं तरी इहतहास हवसरिार नाहीं. फार दमर कशाला? महाराष्ट्रातंले संस्कृतािे 
आद्यपडंीत व आद्य इहतहास-संशोधक 

 
डॉ. रामकृष्ट्ि र्गोपाळ भांडारकर 

 
यानंी या पाश्चात पडंीतानंा प्रािीन संस्कृत भाडंारािी इत्यंभमत माहहती हदली, एवढ्याि कारिावरून 
त्याचं्यावर अझमनहह जळफळिारे शहािे काय कमी आहेत? या वळेेपयंत संस्कृतातंले ज्ञानभाडंार म्हिजे 
ब्राह्मिाचं्या खऱ्याखोट्या श्रेष्ठत्वािे नर्ारे होते; ते या पाश्चात्य व पौवात्य हिहकत्सकानंी आरपार फोडतािं 
ब्राह्मण्यािे बेंडि उेडें पडल्याम ळें  ब्राह्मिब वाचं्या आंर्ािा हतळपापड उडिें साहजीक आहे. तथाहप 
अशाहह आिीबािीच्या प्रसंर्ीं ब्राह्मिानंीं आपल्या कारस्थानी धोतऱ्यािें बी ठकबाजीच्या हिलमींतमन या 
पाश्चात्य पडंीतानंा यथास्स्थत द्यायला सोडलें  नाहीं. शेंकडों उदाहरिापंैकीं एकि ठळक उदाहरि याया. 
कॅप्टन् हवल्फडग नावंािा एक हविान् शोधक इकडे आला होता. त्यानें अतोनात पहरश्रम प्रवास व खिग करून 
हठकहठकाििे ज ने संस्कृत गं्रथ व हस्तहलहखतें र्ोळा केलीं आहि त्यािें शोधन करून त्यातं ॲडॅम आहि 
ईव्, मनमिा जलप्रलय इ. र्ोष्टींबद्दल कांहीं संदभग सापंडतो कीं काय हें पाहण्यासाठीं भरभक् कम पर्ार देनन 
काहंीं वदेशास्रसंपन्न भटजींना त्या कामावर नेमले. या भटमंडळानें हवल्फडग साहेबाला खमष करण्यासाठीं 
(पि वास्तवीक त्याला ठकहवण्यासाठींि) ज्या प्रकारिी माहहतीं पाहहजे होती त्या प्रकारिी बनावट बनवमन 
त्याला प रहवण्यािा धममधडाका स रंू केला. ब्राह्मि ककध खोटें कमग करील? मन स्मृतीिी शपथ ! प्रत्यक्ष 
ब्रह्मदेवाच्या तोंडातंमन पडलेला, या साऱ्या हवश्वािा प्रभम असा ब्राह्मि ककध खोटें काम करी? हबिाऱ्या 
हवल्फडगनें या भटमंडळाकडमन वळेोंवळेीं येिाऱ्या नोट्ट्स्वरून एक उत्कृष्ट इंग्रजी गं्रथ हलहमन काढला व तो 
तपासण्याच्या वळेीं अस्सल संस्कृत प राव्याशंीं मेळ ेालमन पहातािं या 

 
भर्टमंडळाचा खोडसाळपिा 

 
त्याच्या नजरेस आला ! त्यािी गं्रथलेखनािी सारी मेहनत पाण्यातं रे्ल्याम ळें  त्याला हनराशचे्या केवढ्या 
भयंकर यातना सोसाव्या लार्ल्या असतील, यािी कल्पना वािकानंींि करावी ! या र्ोष्टीवर ििा करतानंा 
स प्रहसद्ध तत्त्ववतेे्त हेजेलसाहेब आपल्या “Philosophy of History नामक गं्रथातं (प.ृ १७२) म्हितात कीं 
“The Brahmins have no conscience in respect to Truth” [या ब्राह्मि लोकानंा सत्यािी हतळमात्र 
िाड न भासण्याइतके ते उलट्या काळजािे असतात.] यानंीं आपल्या हविते्तच्या पोंकळ सबबीवर आपल्या 
हकत्येक प्रािीन ब्राह्मिी गं्रथािंी मनम राद स्त ती करून त्यािंें प्रािीनत्व हसद्ध करिारे दाखले इंग्रजी गं्रथातं 
नममद करून ठेवण्यािा हकत्येक य रोंहपअन शोधकानंा मोह पडला; तर हकत्येकानंा आपल्या जातीबद्दल 
मोठ्या प्रसंशिेी हशफारस–पत्रें जार्ोजार् पेरून ठेवण्यािा आग्रह केला. या ब्राह्मिी काव्यातं बरेिसे 
पाश्चात्य सशोधक सापंडलें  खरे; तथाहप म्हातारीनें कोंबडें झाकंम न ठेवण्यािा आटाकोट यत्न जरी केला तरी 
उजाडायला काहंीं राहहलें  नाहीं आहि पाश्चात्य संशोधकािंी अशी एक हपढी प ढें आली कीं हतनें या 
अकटोहवकटो वदेशास्रसंपन् नानंा सफाई धाब्यावर बसवमन वदोपहनषदें भारतरामायिीहद गं्रथािंें स्वतप 
पारायि करून त्यावंर स्वतंत्र हविारािें अनेक गं्रथ हलहहले. ऋग्वेदावर सायिािायांिी टीका [ऋग्वेदाच्या 
ज न्यातंल्या ज न्या टीका दोन, एक सायिािायािी व द सरी महीधरािी. पाश्चात्य पंडीत सायिािायांच्या टीकेला “a mere drag on the progress 
of Vedio Scholarship” म्हितात (पहा S.B. East Vol. 32, Vedio Hymns p. 32) व महीधराच्या टीकेला तर सवगस्वीं अग्राह् ठरहवतात. 
पमज्यपाद महर्मष दयानंदसरस्वती तर या दोेानंा फ टक्या कवडीिीहह ककमत देत नाहींत.] होती, तरीदेखील ती एका ब्राह्मिानेि 
हलहहलेली असल्याम ळे त्यातं त्यानंें 
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ध चा मा अनेक णठकािीं केला 
 

नसेंल कशावरून? या शकेंम ळें  जमगनींतला स प्रहसद्ध प्राच्यहवद्यासंशोधक वुडॉल्फ रॉय यानें हतकडे एक 
स्वतंत्र हविारािा पथं स्थापन करून, ऋग्वदेावर अर्दीं हनराळीि एक हवस्तृत टीका जमगन भाषेंत हलहमन 
काढली. हतिी इंग्रजी भषातंरािीं प स्तकें  जर्भर पसरतािं ऋग्वेदहवषयक ििेच्या वावटळीनें आमच्या 
मकॅ्सम ल् लर साहेबाचं्या वेदहवषयक हकत्येक हवधानािंा न सता ंथरकापं उडाला. 

 
रे्लीं हकत्येक शतके स्पष्टोक् ती म्हिजे देवािा अपमान, धमािी पायमल् ली, हभक्ष क शाहीिा उपमदग 

आहि राजािा द्रोह मानली जात आहे. प्रामाहिक हविार बोलमन अर्र हलहमन व्यक्त करतािं तें एक अेोर 
कृत्य मानण्यािा संप्रदाय आहे.* हविान् हिहकत्सक नवमतवाद्याचं्या तोंडाला या राक्षसी जीिग मतवादी 
हभक्ष कशाहीनें 

 
मोठमोठी णमलरचीं कुलुपें 

 
ठोंकलेलीं आहेत. स्वतंत्रपिें हविार करून स्वतंत्र बाण्यािीं मतें प्रसृत करिाऱ्या नमवतवाद्यािंीं मस्तकें  या 
म दाड हभक्ष कशाहीनें वारंवार ठेंिण्यािा प रािोक्त व बायबलोत्त्क प्रेात आज शतकान शतकें  बेर् मानपिाने 
िालमं  ठेहवल्याम ळे मानवजातीच्या प्रर्तींत बेस मार हपछेहाट होत आहे; यािें कारि हववेकशक् तीिा अंमल 
बह जनसमाजाच्या खालच्या थरापयंत कधी पोहिमंि शकत नाहीं. हिस्ती हभक्ष कशाहीनें आकाशातंल्या 
बापाला साक्ष ठेवमन स्वतंत्र शोध करिाऱ्या नवमतवादी कोपर्मनकस र्हॅलहलयो यािंा अमान ष छळ व 
सावोनरोला, ब्र नो, इत्याहदकािें हदवसाढवळ्या पाडलेले खमन; आहि इकडील हभक्ष कशाहींने मन स्मृहत 
प्रसहविाऱ्या ‘हातच्या आल्या’ बापाला खमष ठेविासाठीं सतीच्या ढोंर्ाखालीं केलेली राक्षसी स् त्रीहत्या, 
सोंवळ्या वदेोक्ताच्या सबबीखालीं अंर्ावंर जळतीं तेलें  कानातोंडातं हशशािा रस ूतमन पाडलेले 
ब्राह्मिेतरािें खमन व आत्मविगस्वासाठीं राष्ट्रीय स्वातंत्रयाला लावलेली भयंकर आर् पाहमन स्वतंत्र हविार 
करण्यािी लोकािंी प्रवृहत्त थरथर थरथर कापमं लार्ली, तर त्यातं अश् ियग तें काय? सात्यतत्वानें प्रज्वलीत 
केलेली, धीरोदात्त हविारवंतानंीं, स्वतपच्या स खसवगस्वावर त ळशीपत्र ठेवमन हनश्चयाच्या तडफेनें जनतेसमोर 
उंि धरलेली सत्यशोनािी मशाल या हभक्ष कशाहीनें 

 
मानवी रक्ताचे हौदच्या हौद 

 
ूतमन अनेक वळेा ंहवझवमन टाकंलेली आहे. कोित्याही काळािा कोित्याहह देशािा इहतहास याया, त्यातंलें  
हभक्ष कशाहीिें वतगन अत्यंत उलट्या काळजािें व बेर् मानपिािेंि हदसमन येतें. हभक्ष कशाहीनें आजपयंत 
धार्ममक अडत्येहर्रीिा धंदा करून, ईश् वराच्या स्वर्ीय खािावळीच्या साय ज्यम क्तीच्या दालनातं 
मोक्षामृतािे 

 
ओंठभर भुरके आणि पोर्टभर जेवि 

 
कोिाला ेातलें  असेल तें असो, त्यानंीं सत्यसंशोधकािंा अमान ष छळ, बीभत्स हवपयास व तीक्ष्ि उपहास 
केल्यािें मात्र इहतहासाच्या भरभक्कम प राव्यानें हसद्ध होत आहे. या 
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[† “Where a monarchy is master, enquiry is apt to be a disturbing element, and though it be exercised in the interest of 
the Commonwealth, it is none the less resented; where the priest is master, enquiry is sharply prohibited. The priest represents a 
spiritual monsrohy in which the tenets of belief are fixed, assumed to be infallible and to be prescribed by Deity. Thus the priest 
regarde enquiry as proceeding from an impertinent distrust, and is not reconciled on being assured that it is undertaken in the 
interest of truth. Thus the king denonuces enquiry as seditions, and the priest as sin. In the end, the enquirer finds himself an 
alien in Church and State and laws are made against his life, his liberty, property and veracity” 

 
George Jacob Holyoak, quoted in Vedic Magazine, 

pp. 22-23. Vol. I-10.] 
 

हभक्ष कशाहीच्या विगस्वािा डोलारा नेहमीं पौराहिक दंतकथा, अहवश्वसनीय िमत्कार, खोटे दस्तलवजी 
कादंबऱ्यािें प रावे, भ ताखंेतािंी आहि नरकािंी जरब आहि त्यानंीं आपल्या अष्टपैलम  मेंदमंतमन हनमाि 
केलेल्या देवाचं्या अडत्येहर्रीिी जन्महसद्ध सनद इत्यादी कडीकोयंड्ावंरि झ लत असतो. अथा् या 
कडीकोयंड्ानंा सफाई हविकम न उखडल्याहशवाय जनतेच्या बोकाडंीं बसलेलें  हें 

 
णभकु्षकशाहीचें जुनेंपुरािें भूत 

 
कायमिें र्ाडलें  जािार नाहीं, इकडे आमच्या वािकािंें पमिग लक्ष असावें. ‘ब्राह्मिेतरािंी िळवळ’ या 
लोकमान्य शब्दयोजनेनें आता ं स प्रहसद्ध होत असलेल्या स धारकािंा कटाक्ष ब्राह्मि म्हिहविाऱ्या 
समाजाहवरूद्ध नसमन या हभक्ष की कारस्थानाहवरूद्ध आहे. या िळवळीिें शरसंधान व्यक्तींवर नसमन प्रवृत्तीवर 
आहे. शसे्कहपयरनें ‘सहाव्या हेन् री’ नाटकाच्या ३ ऱ्या भार्ातं ग्लॉस्टरच्या तोंडीं जे हविार ेातलेले आहेत, 
त्यािंी आहि या हभक्ष की प्रवृतीिी हकती हबनतोड एक वाक्यता होते, हें हविारी वािकासं अहधक ख लाशानें 
सारं्िें नको. ग्लास्टर म्हितो :— 

 
Why, I can smile, and murder whiles I smile; 
And cry content to that which grieves my heart; 
And wet my cheek with artificial tears, 
And frame my face to all occasions. 
I’ll drown more sailors than the merimaid shall; 
I’ll slay more gazers than the basilisk; 
I’ll play the orator as well as Nestor; 
Deceive more slily than Ulyssess could; 
And like a Sinon; take another Troy; 
I can add colours to the cameleon; 
Change shapes with proteus for advantages; 
And set the murderous Machiavel to school. 
Can I do this, and cannot get a crown? 
Tut, were it further off, I’ll pluck it down; 

 
बाबत राजकीय असो, सामाहजक असो, नाहींतर धार्ममक असो, जेथें जेथें अन दारपिा, हट्टीपिा आहि 
हवरोधािा ककग शपिा हदसमन येईल, तेथें तेथें म ळाशीं ही ग्लॉस्टरी हभक्ष की प्रवृत्ती असलीि पाहहजे असा एक 
अबाहधत हसद्धातं रे्ली शभंरावंर वष े स हशहक्षत महाराष्ट्रीयाचं्या पमिग प्रहितीस आलेला आहे. या हभक्ष की 
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प्रवृत्तीनें आपली सत्ता ब्राह्मिेतर समाजावंर अबाहधत राखण्यासाठीं बाळंहतिीच्या खोलीपासमन तो 
स्मशानातंील सरिापयंतच्या बऱ्यावाईट आिार हविारािंा मक्ता आपल्या हातीं ठेवल्याम ळें , लहान लहान 
म लें  व भोळ्या भाबड्ा बाया याचं्यातं 

 
अंधश्रदे्धचें जालीम जहर 

 
त्यानंीं सपाटमन पेरण्यािा उपक्म आजपयंत केलेला आहे. त्याचं्या कोमल त रुत ल्य ब द्धीला आहि 
कल्पनेला आपल्या पौराहिकी र्प्पानंीं भ्रष्ट व पहतत करून करूनि हभक्ष कशाहीनें कहद समाजािे हातपाय 
बौहद्धक र् लामहर्रीच्या लोखंडी साखंळदंडानंीं करकिमन आंवळमन टाकंले आहेत. स खसंपन्नानंा नरकािी 
भीहत दाखवमन आहि द पखपीहडतानंा अध्यास्त्मक म लाम्याच्या खोट्यानाट्या र्प्पािंीं अश्वासनें देनन 
देननि हें हभक्ष कशाहीिें भमत आजवर आपल्या सते्तिी दमधाटी िालहवत आलें  आहे. वरपारं्ीं अध्ययन 
अध्यापनािी शखेी हभक्ष कशाही प ष्ट्कळि हमरहवते; परंत  हशक्षिाच्या प्रसाराला शक्य हततके अडथळे 
आिण्यािी हतिी खटपट नेहमींि जारी स रंू असते. हशक्षिाच्या प्रसाराबद्दल हलहहतानंा ककवा बोलतानंा, 
‘शाळाखात्यातं ब्राह्मि मास्तरािंाि भरिा इतर सवग जातींपेक्षा ंजास्त आहे, अथा् बह जनसमाजािें हशक्षि 
हें अझमन ब्राह्मिाचं्याि हातीं आहे, ‘असें एक हवधान हभक्ष कशाही वारंवार करीत असते. परंत  प्रिहलत 
हशक्षिािें आहि तें देिाऱ्या मास्तराचं्या मास्तरकीिें पथृ:करि केलें  तर धन्याला दमध देण्याकहरतािं म्हैस 
फळते, या ग्राम्य परंत  समपगक म्हिीिा दाखला कोिास पटिार नाहीं? वास्तवीक स्स्थहत कशी आहे ती 
पहा. हशक्षिािा प्रसार, बौहद्धक प्रर्हत व स्वतंत्र हविारािंी हिहकत्सा यािंें आहि या म दाड हभक्ष कशाहीिें 
मोठें हाडवैर! 

 
आम्ही सांरंू्ग, तुम्ही ऐका 

 
ही या हभक्ष कशाहीिी सनातन दण्डनीहत. त्याचं्या पौराहिक िपगटपंजरीवर कोिी शकंा काढता ंकमा ंनये. 
सवग सद र् िातंला मेरुमिी म्हिजे अंधश्रद्धा आहि तात्काळ नरकाला नेिारा द र् गि म्हिजे शंका. एवढ्या 
भाडंवलावर हभक्ष कशाही आपल्या नाटकी विगस्वािा संसार हबनधोक िालहवत आहे. जेथें जेथें या 
हभक्ष कशाहीिें पानल पडलें  ककवा बोट रुतलें , तेथें तेथें त्यानंीं ममढहवश्वासािें बीज पेरण्यािी संधी म ळींि 
वायंा जानं हदली नाहीं. त्यानंीं आजपयंत जर काहंीं मोठें शतकृत्य केलें  असेल तर तें लोकािंीं मनें लंजमर 
करून त्याचं्या कल्पना भ्रष्ट व र्ढमळ करिें हेंि होय. या हभक्ष कशाहीच्या प रािप्रविनानंीं लाखों लोक-
हस्रया व प रुष-श द्ध वडेेपीर बनल्यािे दाखले आहेत. दाहंभकपिा हा हभक्ष कशाहीिा मोठा प्यारा सद र् ि 
आहि स्पष्टवक्तेपिा म्हिजे तात्काल नरकािें साधन. जनतेनें हभक्ष कशाहीच्या द ष्ट कारस्थानािंा वळेींि 
हधपकार व प्रहतबधं न केल्याम ळें, मेिाच्या र्ोळीप्रमािें त्यानंी लोकािंीं मनें र् लामवृत्तीच्या साचं्यातं जाम 
दडपमन दडपमन त्यानंा आजला र् लामापेंक्षा ंर् लाम बनवमन सोडलें  आहे; आहि या र् लामाचं्या परावलंबी व 
परप्रत्ययनेय स्स्थतीवरि हभक्ष कशाहीिी र् ंडाहर्री आजपयंत हबनधोक िाललेली आहे. 

 
**** 

 
[९] एतदे्दशीय व परदेशीय हिहकत्सक संशोधकानंीं ित गदापंासमन तों परवा ं हनमाि झालेल्या 

बोपदेवकृत ‘व्यासोऽवाि’ भार्वतापयंत सवग गं्रथािंी छाननी करून त्याचं्या खरेखोटेपिािी पमिग हिहकत्सा 
केल्याम ळें  आमच्या प रािमताहभमानी हभक्ष कशाहीच्या र् लामाचं्या व्यापाराला जबरदस्त खो बसला आहे. 
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तथाहप त्याचं्या पायाचं्या प ण्याईनें कहद समाजािा ७/८ भार् अझमन बराि अहशहक्षत असल्याम ळें, या हठकािीं 
नाहीं तर त्या हठकािीं, प ण्यास नाहीं तर साताऱ्यास, नाहशकास नाहीं तर पढंरप रास, या समाजातं नाहीं 
तर त्या समाजातं, कोठेंतरी, जेथें हवदे्यिा, सारासार ब द्धीिा व िौकसपिािा ेातकी वारा वहात नसेल 
अशा हनवातं प्रदेशातंल्या जडममढ लोकातं आपली हभक्ष की र् लामहर्री पसरहवण्यािा यािंा उद्योर् जारीनें 
अव्याहत िालमं ि आहे. पाश्चात्य हविानानंीं इकडे येनन वदेोपहनषदाहंद संस्कृत ज्ञान-भाडंाराच्या हकल्ल्या 
हभक्ष कशाहीच्या हातंमन हहसकावमन ेेनन, त्यातंली ज्ञानसंपहत्त जर बंधम क्त केली नसती, तर आजला 
हतिा पमिग हवपयास-नव्हे, सत्यानाश होनन, 

 
ब्राह्मि सांर्गतील ती पूववणदशा 

 
असा भयंकर द रावस्थेिा प्रसंर् हहन्द  जनतेवर ूढवला असता. खरें म्हटलें  तर बह जनसमाजािी स्स्थहत 
वास्तहवक सध्याहंह अशीि आहे आहि ती यावच्चंद्रहदवाकरो आहें तशीि रहावी, यासाठीं हभक्ष कशाहीिे 
शहािेस ते बृहस्पहत रातं्रहदवस प्रयत्न करीत असतात. संस्कृत ज्ञानभडंारािें र्ौप्य इंग्रज व जमगन यवनानंीं 
प्रर्ट केल्याम ळें  हभक्ष कशाहीच्या पोंकळ श्रेष्ठत्वािा बोजवारा उडाला. तथाहप अशाहह प्रसंर्ीं न डर्मर्ता ं
त्यानंी प रािातंल्या व्यासोवाि र्प्पाचं्या जोरावर आहि वदेोपहनषदाहद गं्रथावर स्वत:च्या हभक्ष की 
मल्लीनाच्या हलहमन य रहपयन शोधकाचं्या शोधानंा खोडसाळ ठरहविारे अनेक हवपयासपमिग गं्रथ हलहमन प्रहसद्ध 
करण्यािा एकसारखा सपाटा स रंू ठेवलेला आहे. एकाला छम : करून द सऱ्याला त्याच्या मार्ें लावण्यातं 
हभक्ष कशाही आधींि िारं्ली प्रख्या पावलेली; त्यातं अठराव्या शतकाच्या पमवाधांत बबगरदेशस्थ उफग  परश राम 
के्षत्रस्थ हित्पावन समाज एनकेन प्रकारेि एकाकी त्याचं्यातं येनन सामील होतािं, कहदमंच्या राजकीय 
सामाहजक व धार्ममक के्षत्रातं 

 
णभकु्षकशाहीच्या ब्युरोकॅ्रर्टीक लीला 

 
न भमतो न भहवष्ट्यहत कधर्ािा ेालण्यास पमिग समथग झाल्या. या कधर्ाण्यािंें पयगवसान हित्पावनानंीं अत्यंत 
धमतगतेनें व क शलतेनें इतक्या थराला आिमन हभडहवलेलें  आहे की त्याचं्यातील बऱ्याि मंडळींनीं 
हभक्ष कशाहीिा धाबळी पंिा झ र्ारून देनन राष्ट्रीयत्वािी झकपक कल्हई जरी आपल्या सवांर्ावर सफाईत 
िढवमन ेेतली आहे, तरी त्याचं्या एकंदर राष्ट्रीय महात्म्यािा आत्मा श द्ध हभक्ष की ब्य रोक्सीनेंि िैतन्यपमिग 
झालेला स्पष्ट हदसतो. या कंपमिीं जीं काहंीं ठाम मतें ठरलेलीं असतील, तींि सवग लोकानंी हनममटपिें 
काहंींहह तक्ार न कहरता ंमान्य केलींि पाहहजेत, अशी यािंी 

 
पुिेरी हतस्तदंती दंडनीणत 

 
आहे. त्यानंी ज्यानंा हहरभस्क्तपरायि ठरहवले ते ह. भ. प.; मर् ते जरी श क्वार पेठेंत हत्रकाळ फेरफटका 
करिारे वारयोहषतापारायि असले, तरी त्याबद्दल कोिी ब्रहह काढता ं कामा ं नये. त्यानंी एखाद्याला 
देशभक्त ठरहवल्याहशवाय तो दे. भ. असिें ककवा होिेंि शक्य नाहीं; मर् जात्या तो हकतीहह नीि दानतीिा 
आहि कवडीमोल अकलेिा असला तरी हरकत नाहीं. जसें हक्स्ती होण्यासाठीं जारडन नदीच्या पाण्याच्या 
‘क रूस’ छातीवर व टाळक्यावर पाद्रीभटाच्या हातमन काढवमन यायावा लार्तो, त्याप्रमािें ज्याला देशभक्त 
व्हायिें असेल त्यानें प ण्याच्या राष्ट्रीय श क्वार क्लबच्या थालेपीठ भजािंी हदक्षा ेेनन पधंरा हदवस तेथील 
किोपकिािंी शाहर्दी केली कीं बस्स! तात्काळ तो दे. भ. बनतो. हविते्तिी, देशभक्तीिी, स धारिेिी वरै्रे 
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सवग र्ोष्टींिीं ताम्रपटें येथमन हमळहवल्याहशवाय जर्ातं-म्हिजे महाराष्ट्रातं-कोिीहह मानवािा कारटा 
हविान्, देशभक्त ककवा हनष्ट्काम कमगयोर्ी हनपजमंि शकायिा नाहीं, असा एक अहलहखत कायदा 
(unwritten law) झाला आहे. या कायद्याला हवरोध करून कोिीं आपलीं स्वतंत्र बाण्यािीं मतें प्रहतपादन 
करंू लार्ला त्यािे वाभाडे काढायला आमिे प िेकर केसरी महाराजस द्धा ंआपले कसहािें भाडोत्री कातडें व 
म खवटा पार फें कम न देनन, लमत लार्मन हपसाळलेल्या 

 
कुत्र्याप्रमािें भुंकंू लार्गतात 

 
मर् त्याचं्या प्रभावळींतल्या पोसलेल्या र्दगभाचं्या लाथाद र्ाण्यािंा खडखडाट आहि धडपडाट काय विगन 
करावा? स्वतपच्या हातातं दभाइतकीहह सत्ता नसतानंा हें हभक्ष कशाहीिें प िेरी भमत आपल्या राष्ट्रीय 
र् ंडहर्रीिा कधर्ािंा ेालतानंा जर ढ ंर्िािें सोडमन डोक्याला र् ंडालायला कमी करीत नाहीं, तर उद्या ं
खऱ्याखंोट्या लोकशाहीच्या कौस्न्सलातं याचं्या प्राबल्यािी शीर् जर उंिीवर िढली तर ते सवांच्या 
डोक्यावंर हमरें वाटंमन हवसाव्या शतकात प नश्च पेशवाई पाट्यावरवंट्यािा जीिोद्धार कशावरून करिार 
नाहींत, यािी हमी कोित्या हवमा कंपनीनें ेेतली आहे? प रािाचं्या बडंाच्या धामध मींति हनरहनराळ्या 
तीथांिा महहमा हभक्ष कशाहीनें प कारून त्या त्या के्षत्राचं्या हठकािीं आपल्या हभक्ष की नफग  बडवहेर्रीच्या 
छावण्या थापल्या. तीथगमहहम्यािें आद्यकल्पक म्हटले म्हिजे काशीकर हभक्ष क होत. त्यानंीं र्ंरे्च्या आहि 
काशीहवश्वेश्वराच्या महात्म्यािें स्तोम काशीखंड नामक प्रिंड गं्रथ प्रसवमन माजहवले; या योजनेनें त्यानंा 
बरीि हकफायत हमळवमन हदली. हें पहातािं र्यामाहात्म्य, प्रयार्महात्म्य, नाहशक पिंवटी महात्म्य इत्याहद 
महात्म्य गं्रथाचं्या फलटिींिा पाठोपाठ स ळस ळाट उडाला आहि भीक मार्ण्यावर अवलंबमन राहिाऱ्या 
हभक्ष काचं्या पायाशंी ेरबसल्या हछनाल लक्ष्मी लोटारं्िें ेालीत येनं लार्ली. हा क्म अझमनपयंत 
अप्रहतबंध िालला असमन आिखींहह नवीन नवीन के्षत्रें व त्यािंा महहमा रोज जन्माला येत आहेत. या सवग 
धारं्डकधग्यािा जनतेच्या धमगहवषयक कल्पनावंर केवढा िमत्काहरक पहरिाम झाला आहे तो पहा. र्येच्या 
र्यावळानें 

 
तेरे णपतर सरर्ग भयो ! 

 
म्हटल्याहशवाय कोित्याहह हहन्दमिा बाप स्वर्ाला स खरूप पोहित नाही. प्रयार्ास वेिीदान केल्याहशवाय 
प ढें येिाऱ्या अनंत जन्मातं नवरा बायकोच्या जोड्ा कायमच्या ठरल्या जात नाहींत. नाहशकच्या 
करट्याचं्या तोंडच्या मंत्राहशवाय आईबापाच्या नावंानें हदलेले कपड खमंर् बनत नाहींत व र्ोदावरींतल्या 
माशानंीं ते कपड खाल्ल्याहशवाय आईबापाचं्या पोटातं ते उतरत नाहींत. बाप मेला असता ंर्ोदातटाकीच्या 
हभक्ष की कसायीखान्यातं, नाहशकच्या न्हाव्याकडमन जन्मदात्या मातृदेवतेला भादरहवण्याकहरता ं
पाठहवल्याहशवाय बाप मोक्षाला जात नाहीं; ककवा प त्र मेला असता,ं त्याच्या तरण्याताठ्या पत्नीिा 
केशकलाप उतरवमन, नाहशकच्या शमद्र न्हाव्यानें हतला एकातंात एकटी नेनन बोडकी [हा शब्द काढमन टाकंण्याबद्दल 
आमच्या एका हमत्रानें समिना केली होती; परंत  ती अत्यंत नाख षीनें आम्ही अमान्य केली. परप रुषस्पशाबद्दल आमच्या कहद  ललनावंर अत्यंत तीक्ष्ि 
कटाक्ष ठेविारे सोज्वल व उच् ि संस्कृतीिे म्हिहविारे कहद  बाधंव त्याि द दैवी आया, बहहिी स ना कन्यािंा पहत सृहष्टक्मान सार मरि पावतािं, 
सारासार हविार आहि लाजलज् जेिी फारकत करून, त्यानंा आमरि दर आठवड्ास शमद्र न्हाव्याशीं एकातंातं हकळसवाण्या स्स्थतींत बसहवण्यािा 
अवैहदक धमगसोहळा स रंू करण्यास जर शरमत नाहींत, ककवा स्वतपिी स्मश्र  उरहकल्यानंतर त्याि न्हाव्याला ‘मार्ल्या दारीं जा’ म्हिमन सारं्ण्यातं 
खंहत बाळर्ीत नाहींत. तर आम्हीं न सता ‘बोडकी’ शब्द उपयोर्ातं आिल्यानें त्याि शहाण्या कहदमंच्या मनाला एवढा जबरदस्त धक्का का ंबरें बसावा? 
बस्स ! प रे करा हा शब्दाचं्या मृद लतेिा नाटकी फासग !] केल्याहशवाय त्या हतभाहर्नीच्या सासऱ्याला आपल्या प त्राच्या 
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स्वर्गांतल्या रवानर्गीची पावती 
 

हमळाल्यासारखें वाटत नाहीं. विगसंकर विगसंकर म्हिमन बोंबाबोंब करिारे उच् ि संस्कृतीिे हहन्द लोक–
हवशषेतप स्वतपस धमगमातगण्ड समजिारे ब्राह्मिब व–आठवड्ातंमन एकवळे आपल्या जातींतील हवधवानंा 
शमद्र व अपहरहित न्हाव्याशंीं एकातं करण्यािी हबनतक्ार परवानर्ी देतात, हभक्ष कशाहींिें के्षत्रमहात्म्यं 
ब्रह्मदेवाच्या बापाला स द्धा ंखहित उलर्डिार नाहीं. िात मासात ककवा कसहस्थातं अहखल कहद स्थानातंल्या 
कोित्याहह जहमनीवर जरी हववाहसंस्कार करण्यािी परवानर्ी अर्र सवलत हभक्ष कशाहीनें हहन्द  लोकानंा 
ठेवलेली नाहीं, तरी तें त्याि हंर्ामातं ख शाल के्षत्राच्या हठकािीं करण्यास हभक्ष की धमगशास्रानें पमिग म भा 
ठेहवली आहे. हशवाय हीं के्षत्रें म्हटली म्हिजें कसलीकह 

 
पातकें  धुिाऱ्या धोब्यांच्या भट्ट्ट्या 

 
आहेत. नाहशकच्या पिंवटीिें महात्म्य हशवप रािातं जेहते्त काय साहंर्तले आहे. 

 
आजन्ममरिा्यासात् वारािस्यां तु यत्फल। । 

तत्फलं णनणमषाधेन पंचवट्यां णनवाणसनः ॥ 
 

यंवरे यंव ! कशी केली काशीच्या हभक्ष कीशाहीवर नाहशकच्या कारटेशाहीनें मात ! जन्मभर काशींत 
राहहल्यानें जें प ण्य हमळतें, तेंि प ण्य नाहशकच्या पिंवटींत एका हनहमषाधात १/१०० सेकंड वास्तव्य 
केल्यानें प्राप् त होतें. पहा, पापप ण्याच्या बाजारातं हभक्ष कशाहीिी कशी िढाूढ िाललेली असते ती पाहमन 
याया, साम्राज्यपदापासमन तों र्टारें झाडिाऱ्या झाडमपयंतिे वाटेल त्या दजांिें लश्वयग ेरबसल्या कामधेनम 
ताईत हवकम न प्राप् त करून देिारे अथिी संकेश्वरािे ब्रह्मदेवािे बाप, आंजले म डीिे ‘मी खरा कृष्ट्िशास्री’ 
म्हििारे भाडंक दळ धन्वतंरी, ककवा हनपािीच्या र्टारातंमन मलेहरयाच्या जंतमप्रमािें दरहदवशीं शेंकड्ानंीं 
हनमाि होिारे द्राक्षाकग मध वाले, जसे एकमेकानंा र्ाढव िोर ल च् िे म्हिमन आपल्या मालाच्या जाहहराती देत 
असतात; ककवा मार्ें हाजी कासम आहि हकहलक हनक्सनच्या कोंकिपट्टीला जािाऱ्या बोटीबोटींत 
ि रशीिा सामना लार्ल्यावर प्रवाशानंा फ कट हतहकटें देनन आिखी वर ििेक रम रे शेंवर्ाठ्या भजीहिवडा 
देण्यािी एकमेक सरशी करीत होते; त्याि मासल्यािी ही 

 
के्षिस्थ णभकु्षकशाहीची चढाओढ 

 
नव्हे काय? साबरमतीिें महात्म्य तर याहमन जास्त सवलतीिें आहे. “काश्या ंमाेे ि यत्प ण्यं सवग तीथेष  
यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोहत सात्रमत्यावंर्ाहना् ॥ ” र्ंर्ा महात्म्यातंील धोब्यािी भट्टी तर याहमन फारि 
थोड्ा श्रमानें पातकािंा मळ ध वमन टाकंते, 

 
रं्गर्गा रं्गरे्गणत यैनाम योजनानां शतैरणप । 

तस्थतैरुच् चणरतं हतन्त पापं जन्मियाऽकजत। ॥ 
रं्गर्गा रं्गरे्गणत यो बु्रयात् योजनानां शतैरणप । 

मुच्यते सवव पापे्यो णवष्ट्िुलोकं स र्गच्छणत ॥ 
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अथव :– र्ंर्ा र्ंर्ा असे शभंर योजनावंरून जरी नाम उच् िारलें  तरी तीन जन्मािंी पातकें  नाश पावतात. र्ंर्ा 
र्ंर्ा असा िारशें कोसावंरून नामोच् िार केला तरी तो प्रािी सवग पापापंासमन म क्त होनन हवष्ट्ि लोकाप्रत 
जेहते्त जातो का?ं हकती झटपट धोब्यािा कारखाना हभक्ष कशाहीनें काढला ! याच्याप ढें र्ीतेंतील कमगवाद 
काय रडिार? याहशवाय भस्ममहात्म्य, रुद्राक्षमहात्म्य, हबल्वमहात्म्य, र्ोहपिदंनमहात्म्य इ. खंडोर्िती 
महात्म्याचं्या पातकें  ध िाऱ्या भट्ट्ट्या भट्टानंीं आपल्या स पीक मेंदमंतमन हनमाि केलेल्या आहेत. परंत , कै. 
लोकहहतवादी म्हितात (स्वाध्याय प.ृ १२१)” अशा तीथगयात्राहंदकें करून कसाहह पापी प रुष श द्ध 
होण्याच्या ज्या त्या त्या तीथांच्या व के्षत्राचं्या महात्म्यातं प्रहतज्ञा र्ाइलेल्या आहेत, त्याप्रमािें कोिीहह 

 
पिातापी बार्टलेल्यास शुद्ध करन 

 
आपल्या ज्ञातींत ेेत नाहींत, ककवा अन्यजातीयासं हहन्द  करीत नाहींत [सन १८८० सालिे लोकहहतवादींिे 

हे उद् र्ार आहि अलीकडिी हहन्द  हमशनरी िळवळ यातंील कायगकारिभावाकडे वािकािंें लक्ष असावें.] आहि तसेि, प नर्मववाहास 
शास्राधार असता ं हट्टवादीपिानें व धरसोडीनें अनाथ अबलासं वैधव्यात ठेवतात. “खरें. अर्दी अक्षरक्षप 
खरें. परंत  हीं जीं पापहवमोिनािंी सोंर्ेंढोंर्ें हभक्ष कशाहीनें काढलीं, तीं पापहवमोिनाचं्या उदात्त हेतमंनीं 
म ळीि नसमन, तीं आपल्या के्षत्रािंी व ब्राह्मिजातीिीं महात्म्यें वाढहवण्यासाठींि काढलेलीं आहेत, हें म ख्य 
लक्षातं ठेहवलें  पाहहजे. न सते काशी नाशीकच्या र्ंर्ेंत ब िकळीं मारल्यानें, भस्मािे पटे्ट व र्ोपीिंदनािे हटळे 
लावल्यानें, र्ंर्ा र्ंर्ा काशी काशी असा न सता नामोच् िार केल्यानें ककवा 

 
न्हावयाकडून णवधवांच्या हजामती 

 
करहवल्यानें पातकें  जर भस्म होतीं, तर आजला तीि के्षत्रािंीं हठकािें क ं ठिखाने बनमन तेथले ब्राह्मि 
अनीतीिे द वगतगनािे व नानाहवध व्यसनािें प तळे बनलेले का ंहदसले असते? हिळसालाही हिळस आििारी 
ही द स्स्थहत उेड्ा डोळ्यानंी धडधडीत पहात असमनस द्धां आमच्यातंल्या शहाण्यास त्या स हशहक्षतानंा 
हभक्ष कशाहीबद्दल काहंींि खंत येनं नये, हें कशािें लक्षि? हभक्ष कशाहीिी प ण्याई का ंस हशहक्षतािें अज्ञान? 
हबिाऱ्या अजाि जनसममहािी र्ोष्ट एक असो. बौहद्धक र् लामहर्रींत हखतपत पडलेली र्रीब हबिारी जनता 
शेंदमर माखलेल्या दर्डधोंड्ापं ढें हीनदीन स्स्थतींत लोटारं्िें ेालायला जर सोडीत नाहीं, तर या धाबळी 
पांे रिाऱ्या, भस्मर्ंधािे पटे्ट ूढिाऱ्या अक्षरशमन्य ब्रह्मसंमंधाचं्या पायावंर कपाळें ेासमन 

 
माझ्या बापाला मुतक्तला पाठवा हो ! 

 
म्हिमन त्यानंी त्यािंी काक ळतीनें यािना केल्यास, त्यातं म ळींि आश्चयग नाहीं. ही द पसह पहरस्स्थहत पाहहली 
म्हिजें असें वाटम ं लार्तें कीं आिारहविारातं भयंकर क्ास्न्त होनन हतच्या ध मश्चक्ीच्या वादळातं 
आधिातंल्या बटाट्याप्रमािें ही पथृ्वी जरी अखंड कोलमडत राहहली तरी पत्करली, परंत  हविारशमन्य 
आंधळ्या श्रदे्धिी ही स्मशानशातंता नको ! रे्ल्या िारपांिश े वषांिा ख द्द महाराष्ट्रातंील ब्राह्मिेत्तर कहद  
समाजािंा सामाहजक इहतहास ककहि् लक्षपमवगक पाहहला तर सारासार हविार करून आपले नैहतक बळ 
वाढहवण्यािा प्रामाहिक प्रयत्न करण्यालंवजीं ज्यािी त्यािी उडी स्वतपिें नाकं कापंमन द सऱ्यास अपशकम न 
करिाऱ्या 
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ब्राह्मिांच्या ब्राह्मणयाची न्क ल 
 

करण्याकडे फार ! ब्राह्मण्यानंीं सोंवळ्या ूंवळ्यािें बडं माजहवलें , लार्ले हे त्यािंी नक्कल करायला. 
ब्राह्मि अथगशमन्य मंत्रजार्रािा कोलाहल करंू लार्ले, केली यानंी स रुवात तसल्याि अथगशमन्य 
शखंध्वनीला. ब्राह्मिानंी हवधवाहववाह बंद केले, यानंी बदं केले. हवधवानंा नवऱ्याच्या पे्रताबरोबर हजवंत 
जाळायच्या, होय जाळायच्या. केली स रुवात. हवधवानंा सकेशा न ठेवता ं हवकेशा करण्यािी पद्धत 
ब्राह्मिानंीं पाडली, लार्ले हे तोि राक्षसी प्रकार आपल्या समाजातं प्रसार करायला, आहि हें एवढें 
कशासाठी? तर ब्राह्मिाइंतकेि उच्च संस्कृतीिे लोक आह्मी आहोंत हें जर्ातं दाखहवण्यासाठी. [नममद 
करण्यास आनंद वाटतो कीं ही ब्राम्हण्यािी कोरडी नक्कल करण्यािी क्ष द्र प्रवृहत्त क्षहत्रय मराठ्यानंीं आजपयंत केव्हाहंह उिलली नाहीं, हें मोठें 
अहभनंदनीय कृत्य होय. हवशषेतप सप् तक ळी आहि शाण्िव क ळीच्या जातीवंत मराठ्याचं्या खाजर्ी वतगनातं प्रािीन रजप ती रीतीभातींिेंि प्राबल्य 
अझमन हवशषे हदसमन येतें, हें लक्षातं ठेवण्यासारखें आहे.] यातं वैहदक कहद  धमािरिािा उत्साह हतळमात्र नसमन न सत्या 
वरपारं्ी हमरहवता येिाऱ्या संस्कृतीच्या कोरड्ा झकाकीसाठी ही सारी िढाूढ आहे, हें कोिालाहह 
हदसमन येईल. आपापल्या समाजािी हवहशष्ट संस्कृतीिी परंपरा एका बाजमस ठेवमन द सऱ्याच्या बाह् वतगनािी 
न सती नक्कल करतानंा हा ं रे्लें  हम ं रे्लें  असें होनन हातीं ध पाटिें आलें  आहे. ह्मिजे प्रािीन परंपरा 
आिारहीनत्वाम ळें  नष्ट झाली आहि ब्राह्मण्यािंा बाह्म अन करिाम ळें  त्याच्या अंतरंर्ािाही ठाव हातीं 
लार्ला नाहीं! त्याम ळें  या नहहन्द नगयवनािंा सारा जोम आता ं शास्ब्दक फ शारक्यापंलीकडे कशातंही 
उरलेला नाहीं. ब्राह्मण्यािी वरपारं्ी नक्कल करण्यातं बेस मार भडकलेल्या एखाद्या महाराष्ट्रीय समाजािें 
उदाहरि पहावयािें असल्यास वािकानंी िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम समाजािी ज नी हपढी अवश्य पहावी. 
नवीन हपढी बरीिशी श द्धीवर आली आहे. अन करिप्रवृहत्त ही र् लामािंी हनशािी आहे आहि हविार व 
आिार-स्वातंत्रय हें समाजाच्या ककवा व्यक्तींच्या हजवंतपिािें लक्षि आहे. िालमं  मन्वतंरातं ब्राह्मि सदरातं 
मोडिाऱ्या समाजाशंीं स्पधा करिाऱ्या ब्राह्मिेतरानंीं प्रथम ही र् लामहर्रीिी अन करिप्रवृहत्त साफ ध वमन 
टाकंम न ‘आपि आपिासंी ूळखावें या नावं ज्ञान’ तें प्राप् त करून ेेण्यािी खटपट केल्यास, श ष्ट्क 
वादहववादाचं्या दर्डी तटावंर व्यथग टाळकीं हापटमन ेेण्यािा अहतप्रसंर् अज् जीबात टळेल. 

 
**** 

 
(१०) ऋर्वदे काळापासमन हहन्द स्थानिा इहतहास पाहहला तर जेव्हा ं जेव्हा ंब्राह्मि आहि ( सवग 

ब्राह्मिेतराचं्या वतीनें) क्षहत्रय यािें झर्डे लार्त, आहि क्षहत्रयाचं्या जर्हवख्यात पराक्मानें हभक्ष कशाही 
नेस्तानाबृद होत असे, हनदान क्षहत्रयाचं्या नजरेच्या जरबेनें योग्य मयादेंत रहात असे, तेव्हा ं तेव्हािं या 
देशाच्या भाग्यसार्राला अपरंपार भरती आलेली आहे; आहि ज्या ज्या काळीं हभक्ष कशाहीिा वरपर्डा 
झाला त्या त्या काळीं हहन्द स्थानच्या सामाहजक धार्ममक व राष्ट्रीय वैभवाला पमिग ूहटी लार्मन तें रेताड 
वाळवटंाप्रमािें भयाि व ूसाड बनल्यािे फोटोग्राफ इहतहासातं स्पष्ट उमटलेले आहेत. ‘ईश्वरस्सवगभमताना ं
हृदे्दशऽेज गन हतष्ठहत’ असली व्यापक व उदात्त भावना हभक्ष कशाहीनें एकदाहंह व्यक् त केल्यािें आढळत नाहीं. 
क्षहत्रयानंी हलहहलेले उपहनष् गं्रथ पहा आहि हभक्ष कशाहीनें हलहहलेलीं प रािािंी पातडीं पहा, म्हिजे यािा 
उलर्ाडा तेव्हािं होईल. हभक्ष कशाहीिा रेडमाकग  म्हटला कीं हृदयािा संक हितपिा, मनािा कोतेपिा 
आहि प्रवृत्तीिा नीिपिा यािंेंि त्यातं प्राबल्य फार. याम ळें  हभक्ष कशाहीच्या कोित्याहह वशंात ईश्वरानें 
आजपयंत ककधहह अवतार ेेतलेला नाहीं. इतकेि नव्हे तर कहलय र्ािा शवेटला अंक संपमन त्यािा ‘ड्रॉप’ 
पडल्यावर, प नश्च सत्यय र्ािा नवीन प्रारंभ करण्यािा मान मरु आहि देवाहप या दोन क्षहत्रय तपस्व्यासंि 
हमळिार आहे, आहि त्याकहरता ं ते कलाप नावंाच्या ग्रामातं तपश्चया करीत बसले आहेत, अशी प रािातं 
हकीकत सापंडते. या नवीन य र्ाच्या ‘ूपकनर् सेरेमनी’ िा मान ब्राह्मिी प रािेंस द्धा ंएकाद्या ब्राह्मिासं का ं
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देनं शकलीं नाहीत बरें? आधीं म ळीं दशावतारािी कल्पना अज् जीबात खोटी असमन; या उनाड कन्येला 
जन्म देण्यािें उनाड कृत्य ब्राह्मिी प रािानंीि केलेलें  आहे. ऋग्वदे उपहनषदें ककवा महाभारत यातं 
दशावतारािंा काहंीही उल् लेख नाहीं. ब्राह्मण्यािें अवास्तव स्तोम माजहविाऱ्या नाटकी प रािानंीं त्यातं 

 
वामन आणि परशुराम 

 
हे दोन काल्पनीक ब्राह्मिी अवतार म द्दाम  ेसडमन हदलेले आहेत आहि आता ं न कतेंि हभक्ष कशाही 
प ठ्ठ्ठ्यातंल्या एका कवीनें अकरावा अवतार स द्धा ंआपल्या मेंद ंतमन प्रसहवण्यािें हभक्ष की धाडस केलेलें  आहे. 
परंत , हभक्ष कशाहीनें फैलावलेल्या पौराहिक कादंबऱ्या क्षिभर टािेंखालीं दडपमन धरून, इहतहासाच्या 
स्वच्छ द र्मबिींतमन रे्ल्या िार हजार वषांिा काळ पहा कीं आजपयंत 

 
धमवस्थापनेचे नर । ते ईश् वराचे अवतार ॥ 

 
जर कोित्या वर्ांत हनमाि झाले असतील तर क्षहत्रयातंि आहि परमेश् वरानें क्षहत्रयाहंशवाय इतर 
कोित्याहह समाजातं कधींही अवतार ेेतलेला नाहीं, हेंि आपल्या दृष्टींस पडेल. वतगमान हभक्ष कशाही 
मोठ्या अट्टाहासानें म्हित असते कीं सध्या ंहहन्द स्थान हनपक्षहत्रय झालें  आहे; ही र्ोष्ट जरी खरी असेल, तर 
साधमंच्या पहरत्रािासाठीं, द ष्ट्कृताच्या हवनाशासाठीं आहि धमाच्या संस्थापनेसाठीं कहद स्थानातं या उप्पर 
ईश् वरािा अवतार होिेंि शक्य नाहीं, हें त्यानंीं लक्षातं ठेवावें, आजपयंत साधमंिा पहरत्राि, द ष्ट्कृतािा 
हवनाश आहि ‘पहृथव्या ं सवग मानवाप’ ला हवळखा ेालमन त्यानंा हवश्वात्मकै्य भावाच्या एकछत्री 
साम्राज्याखालीं आििारी धमगसंस्थापना क्षत्रीय वीरानंींि केलेली आहे. हभक्ष कशाहीनें जर काहंीं केलेंि 
असेल तर आपल्या इहतहासप्रहसद्ध संक हित व क्ष द्र हृदयाच्या खािींतमन 

 
पंथभेदाचे दर्गडी कोळसे 

 
मात्र मनम राद उकरून काढलेले आहेत. धमगस्थापना करावी ज्ञाहतप त्र महावीर हजनानें; धमगस्थापना करावी 
शाक्य ब द्धानें; आदहक्षिोत्तरध्र व धमािा प्रसार करावा क्षहत्रय सम्राट अशोकानें आहि आमच्या अवािीन 
स्वामी हववकेानंदानें; धमगरहस्याच्या नवनीतािे र्ोळेच्या र्ोळे िहमंकडे फें कम न मानवी संसार-िक्ातंील 
करकर बदं पाडमन जनतेच्या तप् त हृदयाला र्ारीर्ार करण्यािी प ण्य कामहर्री करावी श्रीमद्रामकृष्ट्ि 
परमहंसानंीं. हभक्ष कशाहीच्या किगधार आद्यशकंरािायानीं काय केलें? तर हभक्ष कशाहीिी तळी उिलमन 
धरिारा एक पथं हनमाि केला; त्या पथंाच्या संन्याशी धमानें कहद स्थानच्या राष्ट्रीय जीवनािी नौका अखेर 
हनराशावादाच्या खडकावर नेनन कशी हापटली, तें आजिी पहरस्स्थतीि सारं्त आहे. धार्ममक काय 
सामाहजक काय ककवा राजकीय काय, कोितीहह सत्ता हभक्ष कशाहीच्या हातीं रे्ली प रें कीं तींत 
अन दारपिाच्या हकड्ािंा ब जब जाट झालाि म्हिमन समजावा. काय म्हिे, ब्रह्म जािे तो ब्राह्मि ! ! पि 
आजपयंत कोित्या ब्राह्मिानें आत्मज्ञानाच्या जोरावर ब्रह्मज्ञान प्राप् त करून ेेतलें , त्यािा हवश्वसनीय 
दाखला तर कोठेंि हमळत नाहीं; उलट एवढे मोठे 

 
ब्रह्मदेवाच्या तोंडातून पडलेले ब्राह्मि 

 
पि त्यानंा अध्यात्म हवदे्यिा र् रूपदेश क्षत्रीयाचं्या [The Warrior class had evidently from a very early time 

produced a number of independent thinkers who were able to grapple with and to hold their own against the prieste, nay, who 
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were superior to them in one subject, namely, in their knowledge of the Atman, the Self. (p. 14) ……………… The Kshatriyas never 
surrendered their right to take part in the discussions of the great problems of life and death, and they occasionally asserted it 
with great force and dignity. (p.10) “Indian Philosophy”–Max Muller.] पायािें तीथग हपनन हपननि प्राप् त करून यायावा 
लार्ला. एखाद्या इरसाल पहतव्रतेप्रमािें ज्या आध्यात्म हवदे्यनें क्षहत्रयािंें वामाकं सोडमन हभक्ष कशाहीकडे 
प्रसन्नतेिा एकादा कृपाकटाक्ष ककध ि कम न स द्धा ं टाकंला नाहीं, त्या हभक्ष कशाहींनें मानव आहि देव 
याचं्यामंध्यें अडत्येहर्रीिा सनदशीरपिा हमरवावा, हें िमत्कारीक नव्हे काय? 

 
**** 

 
(११) आंर्ीमासीं हखळलेल्या कारस्थानी वृत्तीच्या जोरावर ज्या वेळीं हभक्ष कशाहीला उच् िीिे ग्रह 

आले आहि आपल्या ब्राह्मण्यािें फाजील स्तोम माजहवण्यासाठी त्यानंीं (१) वैशपंायनाच्या भारतातं हभक्ष की 
मतािा उकीरडा ठेंिमन भरून त्यािें ‘महाभारत’ बनहवलें ; (२) मन  याज्ञवल्क्य पराशराहदकाचं्या नावंाच्या 
शेंदरानंीं हनरहनराळ्या स्मृत्यानंा देवकळा आिली; (३) व्यासाच्या र्ळ्यातं भार्वतािी धोंड बाधंली; आहि 
(४) ब्राह्मिेतरानंा–हवशषेत: क्षहत्रयानंा–पाण्यापेक्षा ं पातळ करण्यासाठीं प रािािंी हर्रिी स रू केली, 
त्यावळेच्या या सवग 

 
णभकु्षकी बायबलांचे पारायि 

 
[The brahmans who compiled the Sanekrit account (of the puranas) could and did fabricate passages portraying the 

evils of the Kali Age. Dynasties of the Kali Age. p. ziz. Int. 
 
(2) The Mahabharat, Ramayan and the Puranas…… must beused with caution. 

Ancient India, by Rapson. p. 70. 
 
(3) There can be no doubt that, originally at least the ancient epice belonged rather to the Kshatriyas than to the 

Brahmans…… Their religion is that of the kingly caste……. At a later date, when the supremacy of the Brahman caste was firmly 
established, no doubt a more definitely religious tone was given to the epics. 
Ditto. p. 78.]करून त्यातंली प्रत्येक र्ोष्ट अर्दी अक्षरशप खरी मानली तरीस द्धा ंत्यातं काय तत्वाशं हनेतो हें 
या कलमात आपि त्रोटक रीतींने पाहमं. हभक्ष कशाहीिी सवग मदार प रािावंर आहि मनम यज्ञवल्क्याच्या 
नावंाखालीं हवकल्या जािाऱ्या स्मृती नामक पातड्ावंर. ‘प रािे म्हिजे हशमर्ा’ असें कोिीं म्हटलें  प रे कीं 
आमिे राजकारिकतेस द्धा ं त्याच्या नावंानें हशमर्ा करंू लार्तात आहि लोकसंग्रहकार व्यासाला 
यरवड्ाच्या मदैानातं फासंावर िढवमन त्याच्याजार्ीं ‘हपऱ्या म्हारा’ िी स्थापना करतात. प रािें हीं 
ब्राह्मिानंीं हलहहलेली आहेत आहि या ब्राह्मिब वानंा आदर वाटिें अंर्दीं स्वभावहसद्ध आहे; त्यावर 
कोिािीि हरकत नाहीं. आता ं त्या पमज्य ब्राह्मि-प रािकाराबंध्दल ब्राह्मिपमवगजाचं्या यादींत स्वतपिी 
अक्कल पमज्यत्वास पोिलेल्या वशंजानंीं व्यासाच्या लवजीं हपऱ्या म्हारािी योजना केली, तर त्याबद्दल 
ब्राम्हिेतरानंा स हेर स तकािे सव्यापसव्य काहंींि नाहीं. मात्र, स्वतपच्या पमवगजानंा वार्मषक कपड तीलोदक 
देतानंा, मध्यंतरी 

 
णपऱ्या म्हाराची स्वारी 

 
लोकसंग्रहािा प रावा ेेनन तपगिोदकाच्या  ेटक्यासाठीं आ पसरून आली, तर मात्र ब्राह्मिब्र वानंाि 
र्ोम त्राच्या र्ाडग्यामार्ें आश्रय ेेण्यािा अनावस्था प्रसंर् येईल, त्यािा बदंोबस्त त्यानंीं केला पाहहजे. 
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आजिी स्स्थहत अशी आहे कीं प रािें म्हिजे हभक्ष कशाहीिा देह व मनस्मृहत हतिा आत्मा ! हभक्ष कशाही व 
प रािें यािंी ताटातमट करण्यािी आमिी इच्छा नाहीं; इतकें ि नव्हे तर, प रािाबंद्दलिें आमिें मत अर्दीं दमर 
झ र्ारून देनन, प रािाचं्याि द र्मबिींतमन हभक्ष कशाही कशी हदसते. हें पहाण्यािा प ढें यत्न करिार आहोंत, 
ज्या प रािािंा ममळ उदे्दशि ब्राह्मिािंी व त्याचं्या ब्राह्मण्यािी तळी हशकस्त हततकी उंि उिलमन धरायिी, 
त्या प रािाचं्या अस्सल आधारानेंि हभक्ष कशाहीच्या अर्दीं म ळाला हात ेातला, तर त्यातं हभक्ष कशाहीच्या 
प्रवतगकासं रार् येण्यािें काहंीं कारि नाहीं. त मिेि प राव े आहि त मिीि पहरक्षा. अथा् लहतहासीक 
संशोधनानें हनहश् ित केलेलें  प रािािंें खरे स्वरूप आपि अर्दीं हवसरून जानन, प रािें आहेत तशींि खरीं 
धरून िालावयािें आहे. प रािें म्हिजे हभक्ष कशाहीच्या त्राह्मिी कादंबऱ्या, ही र्ोष्ट सध्या ंम ळींि हविारातं 
यायायिी नाहीं. प रािातंील जेहते्त काय साहंर्तलें  आहे कीं फार प्रािीन काळीं या पृथ्वीवर बली नावािा एक 
अत ल पराक्मी, सवगर् िहवद्यासंपन् न असा क्षहत्रय राजा होता. त्याच्या पराक्मािा शह प्रत्यक्ष इंद्राला 
लार्ला. त्यानें श्रीहवष्ट्िमिी प्राथगना करुन बलीच्या शताश्वमेधातं हवयान आिण्यािी हवनंती केली; कारि मली 
स्वतपस हत्रभावनािा सम्राट मानमन, शताश्वमेेानें ख द्द इंद्रालाहह नेस्तनाबमत करून त्यािें कसहासन ेेिार 
होता. त्यािें ९९ मेध पमिग होनन १०० व्याला स रूवात झाली होती. तोंि श्रीहवष्ट्िम 

 
ब्राह्मि बरू्टचें सोंर्ग घेऊन 

 
बलीच्या यज्ञमंडपातं त्याच्या शताश्वमेधािा संकल्प हािमन पाडण्यासाठीं येनन दाखल झाला. [श्रीहवष्ट्िमनें 
‘ब्राह्मिािें रूप ेेतले’ यावरून तो स्वतप ब्राह्मि-र् िकमगतप ककवा जन्मतप- नव्हता असें हदसतें; त्यािप्रमािें 
क्षहत्रयाचं्या धार्ममक ककवा राजकीय श्रेष्ठत्वािा खमन पाडण्यासाठीं हभक्ष कशाहीिा ब्राह्मिि काय तो 
वाकबर्ार, ही र्ोष्ट देवानंास द्धा ंफार प्रािीन काळापासमन माहीत होती.] हा वामन बट  अर्दीं ब टका व 
आंखमड पावलािंा मोहक िेहऱ्यािा व स क मार देहािा होता. [कारस्थानी प्राण्यािंीं शरीरें अशींि मोहक व 
समक्ष्म असतात.] अहतताभ्यार्तास हनरीच्छ करून सोडण्यातं क्षहत्रयािंा बािा प रािप्रहसद्धि आहे, त्यातं 
बलीनें यज्ञदीक्षा ेेतलेली मर् तो या वामनबटमला हनरीच्छ केल्याहशवाय थोडाि सोडिार? ‘हे ब्राह्मिा, 
त झी काय इच्छा असेल ती सारं्, मी ती सवगस्वीं पमिग करीन;’ असें बलींने हविारतािं वामनबटमनें एक अर्दी 
क्ष ल् लक हदसिारी देिर्ी. 

 
‘माझ्या तीन पावलांइतकी जमीन दे’ 

 
माहर्तली. [अरेरे ! काय ही पोंिट मार्िी ! लक्ष्मी प्रसन् न झाली आहि माहर्तलें  काय? तर मला सोन्यािा 
सल् ला दे. बलीसारख्या सम्राटापाशीं काय आंख ढ तीन पावलाइंतकी जमीन मार्ायिी? पि ब्राह्मिािें 
मार्िें असेंि काहंींतरी क्ष ल् लक आहि हवहित्र असायिें. पि सल् ला मार्ण्यातंि दात्याच्या सवगस्वावर 
हल् ला करून डल् ला मारण्यािी हभक्ष की लीला आता ंजशी सवांच्या पमिग पहरियािी झालेली आहे, तशी ती 
श्रीहवष्ट्िमलाहह िारं्लीि पहरहित होती; म्हिमन त्यानें आपली ब्राह्मिी वषेािी भमहमका वठहवतानंा तीन 
पावलाइंतकी जमीन माहर्तली, श्रीहवष्ट्िमला नटनायक म्हिण्यािी स रूवात याि प्रसंर्ाम ळें  तर झाली 
नसेल ना? केसरीिे संपादक व मराठेशाहीिे शतसावंत्सरीक श्राद्ध ेालिारे प रोहहत श्रीय त नरसोपतं 
केळकर यानी ज्यानंा ‘हित्पावन राजे’ असें न कतेंि आपल्या केसरींत झटलें , त्याचं्या पमवगजानें छत्रपहत 
शाहममहाराजाजवळ ‘केवळ छत्रपतीच्या जोड्ािी सेवा’ि माहर्तली; पि अखेर या हित्पावन राजानंी (?) 
छत्रपतीच्या वशंजानंा जोडे मारमारून सातारच्या कसहासनावरुन कसे अलर्ज उखडमन टाकंले, तें 
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इहतहासप्रहसद्धि आहे. भटाला हदली ूसरी आहि भट हातपाय पसरी या साथग ह्मिीिें अन्वथगक प्रत्यंतर 
ह्मिजेि केसरीच्या ‘हित्पावन राजािंा इहतहास’ होय.] 

 
वामनािी मार्िी लकम न बलीला हसमं आलें  असेल; कदाहित आश्चयगहह वाटले असेल. त्यानें या वषेधारी 
ब्राह्मि बटमिी मार्िी मान्य करतािं वामनानें आपला देह आक्ाळहवक्ाळ वाढहवला आहि एका पावलानें 
पथृ्वी व द सऱ्यानें स्वर्ग व्यापमन 

 
णतसरें पाऊल कोठें ठेऊं बोल? 

 
म्हिमन बलीला ड रकिी फोडमन हविाहरलें . बलीनें तात्काळ आपलें  मस्तक प ढें करून म्हटलें  ‘येथें ठेव.’ 
तात्काळ बलीच्या मस्तकावर वामनानें पाय ठेनन त्याला पाताळातं हििलें  झाली. कथा संपली. या र्ोष्टीिें 
तात्पयग काय? म्हिमन हभक्ष कशाहीच्या प राहिकब वास हविारलें  तर तो ब्राह्मिाचं्या सामथ्यावर केवढी तरी 
मलैभर मल् लीनाथी झोडील. ही कथा आहे तशीि र्ृहीत धरंली तरी त्यातं ब्राह्मिािी प्रौढी कोित्या 
म द्याच्या कोपऱ्यातं लपमन बसली आहे ती काहीं हदसत नाही. वामनानें बलीला पाताळातं दडपमन काय मोठा 
प रुषाथग साधला हा ं त्यानें बलीच्या कसहासनावर स्वतप बसमन पथृ्वीिें राज्य िालहवलें  असतें, तर तें 
काहंींतरी स्त त्य झालें  असतें. पि असें काहंी त्यानें न कहरतां, उलट पाताळलोकी वामनानें आपि होनन 

 
बळीच्या दारांशीं द्वारपाळणर्गरी 

 
करण्यािें काम पत्करलें , काय? क्षहत्रयाचं्या दरवाज्यातंले जोडे आहि पायतिें संभाळण्याकहरतािं 
श्रीहवष्ट्िमनें एवढा मोठा वामनावतारािा ब्राह्मिी खटाटोप केला ! न सत्या िारपाळािी नोकरीि या 
ब्राह्मिबटमला पाहहजे होती, तर साध्या लंर्ोटीइतक्या हिटोऱ्यावरच्या अजानें ककवा तोंडीं हवनंतीनें काय 
बळीनें ती त्याला हदली नसती? वामनावतारािें रहस्य आहे कशातं हेंि म ळीं समजत नाही. यातं 
ब्राह्मण्यािी थोरवी तर हसद्ध होत नाहींि नाही, पि उलट त्याचं्या बेअक् कलपिािा दाखला मात्र पटतो. 
दोन पावलातं पथृ्वी आहि स्वर्ग व्यापमन टाकल्यावर हतसऱ्या पावलासाठी जार्ा देण्यािी बलीला अडिि 
पडेल, ही वामनािी हभक्ष की अटकळ बलीनें 

 
ठेव माझ्या मस्तकावर पाय 

 
म्हितािं जार्च्याजार्ीं िीत झाली. क्षहत्रयाचं्या जर्प्रहसद्ध उदारमनस्कतेनें हभक्ष कशाहीच्या कारस्थानी 
संक हित वृत्तीला ठेंिमन काढलें  आहि लाथेच्या टािेंनें बळीला पातळातं दडहपतािं ईश् वरावतार वामनला 
त्याि पातळातं स्वतपला कायमच्या र् लामहर्रींत जखडमन पडावें लार्लें . बरें, ईश् वर अवतार ेेतो केव्हां? 
आहि कशाला? पहरत्रिाय साधमनाम् हवनाशायि द ष्ट्कृताम् । धमगसंस्थापनाथाय संभवाहम य रे् य रे् ॥ यापंैकी 
कोित्या महत्कृत्यासाठी देवानें हा वामनािा ब्राह्मिी अवतार ेेतला? बली हा ज लमी राजा (tryant) 
होता, त्यानें प्रजेिा छळ माडंला होता ककवा तो अधमी होता, असें एकहह प राि सारं्त नाहीं. उलट पक्षीं 
त्याचं्या सवगर् िसंपन् नतेिीि वाखििी सवगत्र केलेली आढळते. फार काय पि ज्यावेळी श्रीहवष्ट्िमनें–
वामनरूपानें प्रर्ट झाल्यावर–आपल्या ित भगजातंल्या आय धानंा ‘जा बलीिा नाश करा’ असा ह कम म 
फमावला, तेव्हा ं त्यानंीस द्धा ं ‘हें कृत्य केव्हाहंह आम्ही करिार नाहीं व तें शक्यहह नाहीं’ असा खडखडीत 
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जवाब हदला. इतकें ि नव्हे, तर हजारों वषे झाली तरी आजहदनतार्ायत प्रत्येक वार्मषक हदवाळीच्या 
प्रहतपदेच्या हदवशीं’ 

 
इडाणपडा र्टळो आणि बळीचें राजय येवो ! 

 
ही कळकळीिी प्राथगना यिाव् हहन्द  ललना करीत असतात. यावरून बळीच्या राज्यािी श्रेष्ठता व 
अन पमेय िारं् लपिा हसद्ध होत आहे. ज्यािंें ‘राज्य येवो, राज्य येवो’ असा हस्रयाचं्या यािनेिा टाहो 
क्षीरसार्रातंल्या परमेश्वराच्या कानावंर आिादं्राकग  प्रत्यहीं आदळत आहे, त्या श्रीमान् बळीला पाताळातं 
दडहपण्याि देवाला काय प्रयोजन झालें? आहि असें करून त्यातं अवतारािा कोिता प रूषाथग साधला? 
यातं काय साधमंिें पहरपालन झालें , द ष्ट्कृतािा हवनाश झाला, कीं धमगसंस्थापना झाली; झालें  तरी काय? 
यािें उत्तर कां-हीं-ना-हीं हेंि द्याव ेलार्ले. बळीच्या क्षहत्रवय कसहासनावर त्यािा म लर्ाि बसला; एकदा 
वामनप्रासाहदक ब्राह्मिबच् िा बसला नाहीं ककवा बािास राच्या प्रधानकीिी जार्ाहह एवढ्या मोठ्या 
ब्राह्मािवतरानें एकादा लोकसंग्रही व राजकारिी हभक्ष कास हदली नाहीं बळीला ज्या खाड्ात र्ाडलें  त्या 
खाड्ातं ईश् वरावतार वामनस द्धा ंर्ाडला रे्ला. वाहवा रे अवतार ! अवतारि खरा !! 

 
(१२) बळी आहि वामन यािंया पौराहिक झर्ड्ात ब्राह्मि व क्षहत्रय याचं्या परस्पर मनोवृत्तींिे 

हित्र स्पष्ट आहि उठावदार वठलेलें  आहे. ही स्पष्टता आहि हा उठाव त लनेनेंि व्यक्त होिे शक्य 
असल्याम ळें  आपि या कलमातं 

 
जरासंधवधाचा इणतहास 

 
त्रोटक रीतीनें पाहमं. वामनानें बलीिा नाश करण्यासाठी ब्राह्मिरूप धारि केलें  होतें आहि हजारों क्षहत्रयानंा 
बहंदत टाकंम न त्यािंा नरमेध करण्यासािें धाडस करिाऱ्या धाडसी क्षहत्रय जरासंधाला टर टर टर टर उभा 
हिरून काढण्यासाठीं श्रीकृष्ट्ि भीम अज गन यानंींही ब्राह्मिरूपें धारि करूनि जरासंधािा राजवाड्ातं 
प्रवशे केला होता. परंत  वामनाच्या आहि श्रीकृष्ट्िाच्या विगनातं आहि मार्िींत केवढा जबरदस्त फरक 
पहा. श्रीकृष्ट्ि भीमाज गनासह सायंकाळ झाल्यावर भलत्याि मार्ांनें जरासंधािा राजवड्ातं हशरला. त्यानंी 
स्नातकािा वेष ेेतला होता व सवांर्ावर स र्ंधय क् त र्ंध लावमन प ष्ट्पमाळा ेातल्या होत्या. जरासंध एवढा 
क्म र, ज लमी व सावगभौमत्वासाठी हपापलेला क्षहत्रय राजा होता, तरी सत्पात्र ब्राह्मिािंा तो िाहता होता. 
त्यानें या हतेा ंवषेधारी स्नातकासं उत्तम आर्तस्वार्त हदले; परंत  जात्याि तो मोठा िािक्ष असल्याम ळें  
त्यानें या वषेधाऱ्यािें ढोंर् िटकन् ताडलें  जरासंध हधपकारय क् त वािीनें म्हिाला “ब्राह्मिहो, या लोकामंध्यें 
स्नातकव्रत आिारिारे प रूष समावतगनाहद कारिावािंमन र्ंधप ष्ट्पें वैरै्रे बाह्ालंकार धारि करीत नाहींत, हें 
मला पमिं हवदीत आहे. म्हिमन मी खात्रीनें म्हितो कीं खरोखर त म्ही ब्राह्मि नसमन क्षहत्रय आहातं. र्ंधप ष्ट्पे 
धारि करून बाह्त : हें त म्ही न सतें ब्राह्मिपिािें सोंर् आिलें  आहे. या पहा, धन ष्ट्यािी दोरी ेासमन 
ेासमन त मच्या दंडावर पडलेल्या ेट्ट्ट्याच्या ख िा ! त म्ही खात्रीनें क्षहत्रयि आहातं हे हवप्रानंो सत्य काय तें 
सारं्ा. या जर्ामध्ये 
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क्षणियांना सत्यापासून शोभा 
 

प्राप् त होते. अहो, त म्ही िैतकप्राकारािें शृरं् फोडमन भलत्याि मार्ानें हनभगयपिें राजरोस येथें, प्रवशे केला, 
तेव्हा ं हें असें कपट करण्यािें प्रयोजन कोितें? अहो, ब्राह्मिांचा पराक्रम काय तो णवशेषतः वांिीमर्ध्यें; 
तोंडािा पट्टा काय तो पाहमन यायावा. असें असतानंा ब्राह्मिशीलाच्या हवरूद्ध वतगन करून, त म्ही आपल्या 
प्रत्यक्ष कृतीनें पराक्म दाखहवलात, यािा ताळमेळ कसा ेालायिा? “श्रीकृष्ट्िाज गनभीमानंीं बाह्त : जरी 
स्नातक वषे ेेतला तरी ते जात्याि अस्सल क्षहत्रय असल्याम ळें  त्याचं्या हातमन नकळत झालेले पराक्म 
जरासंधासारख्या जर्जेत्या महाप रषाच्या नजरेंतमन कसे हनसटतील? त्यावर श्रीकृष्ट्िानें हदलेलें  सडेतोड 
उत्तर पहा. श्रीकृष्ट्ि म्हिाला “राजा जरासंधा, आम्ही खरोखरींि स्नातकब्राह्मि (ब्रह्मकितनकरिारे 
प रुष) अहोंत. ब्राह्मि क्षहत्रय व वैश्य या हतेासंहह स्नातकव्रतािें पहरपालन करण्यािा अहधकार आहे. प ष्ट्पें 
धारि केल्यानें हवजयलक्ष्मी माळ ेालते म्हिमन आमच्या शरीरावर या प ष्ट्पमाला शोभत आहेत. क्षहत्रयाच्या 
हठकािीं जसें बाहमबल असतें तसें वाग्बल नसतें. जरासंधा, क्षहत्रयापासमन मोठ्या प्रर्ल्भ व अेळपेळ 
भाषिािी इच्छा करण्यापेक्षा ंउग्र क्षहत्रय तेजािी इच्छा करावी. हवधात्यानें क्षहत्रयाचं्या हठकािी बाहमंमध्येंि 
हवशषेेंकरून बल ठेहवलें  आहे; तें बल पहावें अशी त झी इच्छा असल्यास, ती त झी इच्छा आज हनश्चयानें 
पहरपमिग होईल. राजा, धमतग प रूष शत्रमर्ृहीं आडमार्ानें व हमत्रर्ृही योग्य मार्ाने प्रवशे करतात. म्हिमन, ज्या 
मार्ानें आम्ही येथे प्रवशे केला, तो राजनीतीच्या तत्वाप्रमािें योग्य मार्गि होय. जरासंधा, तमं स्वतप क्षहत्रय 
असमन नरमेे करण्यासाठी स्वज्ञातीय क्षहत्रयानंाि कोंडमन ठेवतोस? क्षहत्रयानें क्षहत्रयानंा यज्ञपशमिंी संज्ञा 
द्यावी, असला हा ममखगपिा करिारा त झ्यासारखा तमंि. तमं ज्ञातीिा क्षय करण्यास उद्य क्त झाला आहेस असें 
पाहमन, त्या दीन राजािंा मृत्यम ि कवावा व त्यायोर्ें क्षहत्रय ज्ञातीिी वृद्धी करावी, या उदे्दशानें जरासंधा, 
आम्ही येथे 

 
तुला ठार मारणयासाठी आलों आहोत. 

 
स्वजाहतयािें संरक्षि करिें हें कतगव्य मानिारा कोिताही मनोहनग्रही क्षहत्रय अशा समयीं य द्धास हसद्ध 
होनन रिारं्िातं देह ठेवण्यास कधीही माेार ेेिार नाहीं हें नीट लक्षात ठेव. ” प ढें भीमाच्या हातमन 
जरासंधािा वध करवमन, हवजयी श्रीकृष्ट्ि सवग बदंीवान क्षहत्रय राजािंी म क् तता करून परत आला, या र्ोष्टी 
हवस्तृत सारं्ण्यािी अवश्यकता नाहीं ममळ म द्दा हा कीं वामनानें ब्राह्मिरूपानें येनन क्षहत्रय बलीजवळ 
केलेल्या मार्िीिा कारस्थानीपिा आहि क्षहत्रय श्रीकृष्ट्िाच्या जरासंधाप ढच्या तडफदार स्पष्टस्पष्ट 
आव्हानाच्या भाषेिा खडखडीतपिा पहा, ह्मिजे 

 
क्षणिय ब्राह्मिांच्या मनोवृत्तींचा भेद 

 
तेव्हािं ध्यानीं येईल. हभक्ष कशाहीिी ‘आंतली र्ाठ’ आहि क्षहत्रय वीराचं्या मनािा हनपस्वाथी मोकळेपिा, 
पापहभरूत्व आहि अन्यायाहवषयीं भयंकर संताप या र्ोष्टी ख द्द ब्राह्मिी प रािावंरूनस द्धा ं हसद्ध करिारे 
आिखी असे हकतीतरी दाखले देता ंयेतील; पि प्रस्त त प स्तकािा उदे्दश काहंीं तो नव्हे. अस्सल खराख रा 
क्षहत्रय व बनावट ककवा अस्सल ब्राह्मि याचं्या अंतरंर्ािी कमाविी कस कसल्या मसाल्यािी असते, ती 
ककहि् ख लासेवार पथृपकरिानें आपल्यास पहावयािी आहे. 

 
**** 
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(१३) हभक्ष कशाहींत अनेक द र् गि असले तरी त्यातं ख नशीपिा हा प्रम ख द र्मगि आहे. प रािातंले 
सारे ब्राह्मिी पराक्मािे इहतहास पहा, त्यातं ब्राह्मिी सामथ्यांप ढे क्षहत्रयािंा हठकहठकािीं पाडाव झाल्यािें 
नममद करण्याच्या कामीं ब्राह्मि संपादकानंी जरी आपली जान जान पछाडली आहे, तरी हभक्ष कशाहीच्या 

 
रक्तांत रसरसिारा खुनशीपिा 

 
त्यानंा म ळींि छापहवता ंआला नाहीं, ही र्ोष्ट हवशषेतप लक्षातं ठेवण्यासारखी आहे. हक्स्स्त शकाच्या पमवी 
३२१ व्या वषी कहद स्थानावर राज्य करिाऱ्या सम्राट िंद्रर् प् त मौयािा मसलतर्ार हवष्ट्ि र् प् त िािक्य यानें 
‘कौहटलीय अथगशास्रम्’ नावंािा इंहडयन हपनल कोडवजा जो एक उत्कृष्ट गं्रथ मौयगसाम्राज्याच्या प्रत्यक्ष 
अंमलबजाविीकहरता ंहलहहला, त्यातं राजानें आपल्या म ख्य प रोहहतािी व हदवािािंी परीक्षा कशी करावी, 
हें अत्यंत समक्ष्म दृष्टीनें ठरवमन हलहहलें  आहे. त्यावरून हभक्ष कशाहीच्या उलट्या काळजािी व कृतयानपिािी 
ख्याहत हक्. शकपमवग ३२१ च्या पमवी वरील लोकहवश्र त होती, इतके तरी मान्य करिें भार्ि पडतें. िािक्य 
हलहहतो :—— 

 
पुरोणहतमयाजययाजनार्ध्यापने णनयुक्तममृप्यमािं राजा अवणक्षपेत् । 
स सणिणभश्शापथ पूववमेकैकमात्यमुपजापयेत् ––- अधार्षमको ऽयं राजा 
साधुधार्षमकमन्यमस्य तत्कुलीनमवरुदं्ध कुल्यमेकप्रग्रहं सामन्तमार्ट- 
णवकमौपपाणदकं वा प्रणतपादयामः सवेपामेतद्रचते कथं वा तवेणत । 
प्रताख्याने शुचुणरणत धमोपधा । १-१०. कौ॰ अ॰ 
 

भावाथव :– राजानें आपल्या प रोहहताला एकाद्या बहहष्ट्कृत मन ष्ट्यास वदे हशकहवण्यािा ककवा त्याच्या येथें 
याहज्ञकी करावयािा ह कम म सोडावा; तो त्यानें अमान्य केला कीं त्याला राजानें नोकरीवरून दमर करावें. असें 
झालें  ह्मिजे तो प रोहहत आपल्या काहंीं शास्री दमताचं्या माफग त राजाच्या एकेक अमात्य हदवािाचं्या कानािा 
र् प् तपिें िावा ेेनन त्यानंा राजाहवरूद्ध हिथावण्यािी हशकस्त करील. ते त्या हदवािानंा आिा शपथा 
ेेनन सारं्तील कीं “अहो, हा राजा अर्दी अधार्ममक आहे. आपि सर्ळे हमळमन एखादा िारं्ला धार्ममक 
राजा (या अधार्ममकाला उखडमन टाकम न त्याच्या जार्ी) स्थापन करंू या; ककवा याि राजेराण्यातं 
जन्मलेला एकादा धार्ममक प रुष, ककवा एकादा बदंीवासातं पडलेला अथवा एकादा शजेारिा नातेवाईक 
कतगबर्ार राजा, एकादा जंर्ली नायक, फार काय पि एकादा उपटश भं या राजाच्या कसहासनावर आिमन 
बसवम ंया. या प्रयत्नाला आह्मा ंसवग (पहवत्र?) शास्रीमंडळािी पमिग संमती आहे. आपलें  काय मत आहे?” या 
हभक्ष की कारस्थानाच्या जाळ्यातं जे जे हदवाि सापंडतील ते भ्रष्ट समजाव ेव न सापंडतील ते हवश्वसनीय 
मानाव.े या प्रयोर्ाला ‘धार्ममक कसोटी’ असें ह्मितात. 

 
हवष्ट्ि र् प् त िािक्यािी ही प रोहहत नफग  हभक्ष कशाहीच्या स्वभावधमािी व्याख्या हकती समपगक, 

हकती हबनि क आहि हकती दमरदृष्टीिी आहे, यािें प्रत्यंतर पाहमं इस्च्छिारानंी सापं्रत राजापमराच्या कोल्ह्ांिी 
कोल्हापमरच्या राजाहवरूद्ध जोरातं स रंू असलेली 
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वेदोक्ताची कोल्हेकुई 
 

लकावी अशी हशफारस आहे. या कोल्हक ईत हभक्ष की ख नशीपिा इतका भयंकर भडकलेला आहे कीं 
त्याच्या धर्धर्ीत आंिेप ढें सत्यािें पोलादस द्धा ं हवतळमन त्यािें पािीपािी करण्यासाठीं अनेक राष्ट्रीय 
हभक्ष कानंीं कंबरा कसल्या आहेत. िािक्यानें र् प् तपोलीसािंें खातें अत्यंत प्रबळ राखले होतें, हें 
इहतहासख्याति आहे. र् प् तपोलीसातं काम करिारा प रूष अर्र स् त्री यानंा जर कोिता हवशषे 
‘क् वॉलीहफकेशन’ लर्त असला तर तो काळजािी उलटी ठेवि आहि ख नशी पिा हाि होय. ख नशीपिा 
हा ब्राह्मिवर्ािा हा जन्महसद्ब हक् क असल्याम ळें, र् प् त पोहलसाचं्या िमममध्यें ब्राह्मि प रुषाचं्या जोडीनें 
ब्राह्मि हस्रयािंीही योजना करायला िािक्य हवसरला नाहीं. अध्याय १२ येथें िािक्य हलहहतो, 
पणरिाणजका वृणत्तकामा दाणरद्रा णवधवा प्रर्गल्भा ब्राह्मिी अन्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्यकुलाणन 
अणधर्गच्छेत्. िािक्यािें हें स त्र वािलें  तेव्हा ं वास देव बळवंत फडके नारूच्या आजारानें दरीखोऱ्यातंल्या 
एका र् प् त हठकािीं आजारी पडला असतां, जेविखाि व स श्र षा करण्यासाठीं त्याने भरपमर वतेन देनन 
ठेवलेल्या एका ब्राह्मि हवधवेंने, इंग्रजानीं जाहीर केलेलें  बहक्षस उपटण्यासाठीं, वास देव बळवतंािा (अर्दी 
स्वजाहतयािा) स्वतपच्या डोक्यावर कें स नसतानंाहह केसानें र्ळा कसा कापंला, या र्ोष्टीिी आठवि 
झाली. असो. या ख नशीपिाबद्दल हभक्ष कशाहीला ब रािकलापासमन तों अर्दीं आजपयंत खरपमस अद्दली 
ेडत आल्या तरी त्यािा त्यार् करण्यािी ब द्धी त्यानंा होत नाहीं या हिकाटीिा हिकटपिा काय विगन 
करावा ! या परश रामाला हभक्ष कशाहीनें वामनाप्रमािें 

 
दशावतारांतला एक ब्राह्मिी अवतार 

 
बनहवला आहे. या अवताराच्या असंबद्ध व सारासारा हविारासहहत न पटिाऱ्या ज्या र्ोष्टी प रािांत  ेसडमन 
हदलेल्या आहेत, त्याबद्दल आह्मी येथें काहंीि हलहीत नाहीं. त्या र्हृीत धरूनि या अवतारािा साराशं 
कशातं हनेतो तें पाहमं. परश रामानें २१ वेळा ंपथृ्वी हनपक्षहत्रय केली. [क्षत्रियाांशीं २१ वळेा युद्धें करून तयाांचा 
पराभव केला, असें म्हटलें  असतें तर काहीं शहािपिाचें झालें  असतें व त्रववेकबुद्धीला पटलें  असतें पि 
‘त्रनिःक्षत्रिय’शद्बाच्या मख्खीवरच या अवताराची सारी इमारत उभारली आहे, ती खाडकन् ढाांसळेल ना, 
तयाची वाट काय? ] कातगवीयाच्या म लानंीं परश रामाच्या बापािा-जमदग्नीिा -खमन पाडल्याम ळें  संतप्त 
होनन या ब्राह्मि वीरानें (?) सवग क्षहत्रयािंा हनपपात करून समंतपिंक देशातं 

 
क्षणियांच्या रक् ताचे प्रचंड पांच डोह 

 
हनमाि करून, त्या रक् ताचं्या ूंझळी ूंझळींनीं परश रामाने आपल्या बापाला तपगिोदक पाजलें . 

क्षहत्रयािंा हनपपात करून हमळहवलेली पथृ्वी परश रामानें क्षहत्रयाचं्या हत्त्येिें पातक ध नन जावें ह्मिमन (परंत  
वास्तहवक स्वतपिी राज्य िालहवण्यािी नालायकी दडहवण्यासाठीं) कश्यपास दान हदली. (एरवी पथृ्वीनें 
तरी या हववेकभ्रष्टाला राजा ह्मिमन थोडेंि मानलें  असतें !) कश्यपानें परत ती क्षहत्रयाचं्या ताब्यातं राज्य 
िालहवण्यासाठीं देनन, परश रामाला ‘याउप्पर या पथृ्वीवर तमं राहम ं नकोस, कोठेंतरी द सरीकडे-पथृ्वीवर 
ज्यािा समावेश होत नाहीं अशा द सऱ्या हठकािीं-िालता हो.’ असा ह कम म फमाहवला. त्याप्रमािें परश राम 
एखाद्या बहहकृत रक् तहपत्याप्रमािें महेन्द्र पवगतावर हन मेन रे्ला. आईबापाला श्राद्धप्रसंर्ी परश रामासारख्या 
ईश्वरावतारी महाप रुषाच्या आमंत्रिाला मान देिारा एकही ब्राह्मि पथृ्वीतलावर आढळला नाहीं, ही मोठी 
आश्चयािी र्ोष्ट आहे. ह्मिमन या िापधर ब्राह्मिानें क्ोधाने बाि मारून सम द्राला हटहवलें  आहि हितास्थानीं 
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आढळलेल्या कैवतगकासं (कोळ्यासं) हित्पावन ब्राह्मि बनवमन [यावरून परश राम जन्मप्राप् त ब्राह्मिाच्या तत्त्वाच्या हवरुद्ध 
होता असे हदसते. नाहींतर त्यानें कोळ्यािे ब्राह्मि बनहवण्यािा उपव्याप कशाला केला सता? बरें, कोळ्यािें ब्राह्मि झाले तरी कसे? आहि 
कोळ्यािें जर ब्राह्मि होतात, तर या परश रामी तत्त्वाहवरुद्ध जन्मप्रापत ब्राह्मण्यािी हटमकी वाजहविाऱ्या भोरप्याचं्या ताडंवनृत्यािा कसाकाय मेळ 
ेालायिा?] त्याचं्याकडमन श्राद्धहवधी उरकला व सम द्रातंली ‘हरक्लेम्ड लॅन्ड’ त्यानंा आंदि हदली, अशी 
प रािातं कथा आहे. या कथेवरून (१) राज्य िालहवण्यािी ब्राह्मिािंी नालायकी, (२) परश रामािा ख द्द 
ब्राह्मिासं आलेला हतटकारा, (३) परश रामािा हभक्ष की ख नशीपिा आहि (४) परश रामावताराच्या 
रहस्यािा ब्रह्मेोंटाळा, हीं उेड उेड हदसतात. एवढा मोठा परमेश्वरािा अवतार पि त्याला काय या 
पथृ्वीवर ब्राह्मिी राज्य स्थापन करता ं येनं? बरें, क्षहत्रयापंासमन स्वपराक्मानें कजकम न ेेतलेली पथृ्वी 
कश्यपाला दान हदल्यावर त्या ब्राह्मिानें तरी कसहासनारूढ होनन स्वतपस सावगभौमत्व ेेण्यािा आयता 
आलेला योर् साधमन यायावा? तेंहह नाहीं. त्यानें उरल्यास रल्या क्षहत्रयानंा शोधमन काढमन त्याचं्या हवालीं 
पथृ्वीिें साम्राज्य केलें  आहि पथृ्वीवर शातंता नादंावी ह्मिमन हनरथगक रक्तपात करण्यास सोकावलेल्या 
ख नशी परश रामाला 

 
देखत हुकूम हद्दपारीची णशक्षा 

 
ठोंठावली. यावरून परश रामािें अस्स्तत्व पथृ्वीवर हकती तापदायक व लाछंनास्पद झालें  होतें आहि 
ब्राह्मिािंी राज्य िालहवण्यािी नालायकी हकती लोकहवश्र त होती, यािा उलर्डा पटतो. अर्दीं 
अलीकडच्या परश रामप्रसाहदक ‘हित्पावन राजा’ं िा इहतहास का ंयाया ना. त्यािाहह मासला हाि. याबद्दल 
अनेक लहतहाहसक प रावे आहेत. त्यातंील एक खालीं देतों :– 

 
The (Chitpawun) Brahmin is from diet, habit and education, keep active and 

intelligent, but generally avaricious and often treacherous. His life, if in public business, must 
from the system of his Government be passed in efforts to deceive, and detect others in 
deceiving. Such occupations raise cunning to the place of wisdom, and debase by giving a 
mean and interested bent to the mind, all those claims to respect and attachment upon which 
great and despotic power can alone have any permanent foundation. The history of the 
Mahratta nation abounds with instances of Brahmins rising from the lowest stations to be 
ministers, and sometimes rulers of a state; but their character undergoes little change from 
advancement, and in general, all its meanest features remain; though often leading armies the 
Mahratta Brahmins, have not with some remarkable exceptions, gained a high reputation for 
courage; and if arrogant and cruel, they have often merited the charge of being unfeeling and 
oppressive. (Life of Nana Phadnis by A. Mac Donald. p. 6I) असो. परश रामाच्या बाबतींत प न्हा 
तोि प्रश्न उपस्स्थत होतो कीं ईश्वरानें हा अवतार ेेनन केलें  काय? जर्ाच्या संसारातं बलॅन्स ऑफ पॉवर-
सते्तिा समतोलपिा राखण्यािीि कामहर्री करण्यासाठी परमेश्वर अवतार ेेतो, अशी आह्मा ंकहद जनािंी 
समजमत आहे. क्षात्रतेज, ब हद्धमत्ता, वाहिज्य आहि स्वयंसेवा या िार श्रमहवभार्ाच्या तत्वावंरि जर्ािा 
संसार समतोल िालमं  शकतो. ब्राह्मिाचं्या ब हद्धमते्तला हशरजोरपिािा वाव हमळाला आहि बाकींिीं तीन 
तत्वें जर हतबल बनलीं; ककवा क्षात्रतेजािा कडेलोट होनन ब हद्धमत्ता वाहिज्याहद तत्वािंा ऱ्हास झाला, 
तर जर्ािा संसार कधींहह स रळीत िालिार नाहीं. 
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बाहुबल बुणद्धमत्ता वाणिजय व स्वयंसेवा 
 

या प्रत्येक राष्ट्राच्या िार राष्ट्रीय जीवनाच्या प्रािज्योहत आहेत. त्यातंील एकहह कमी अहधक होता कामा ं
नयें. परश रामानें तर क्षात्रतेजािी प्रािज्योत अस्ज् जबात हवझवमन टाकली आहि जर्ातंलें  उमदें पौरषत्वि 
खच् िी केलें , यातं त्यानें काय शहािपिा केला? या द ष्ट कृत्याम ळें  परश रामािी ककमत हदल् लीिी कत्तल 
करिाऱ्या पाषािहृदयी नादीरशहापेक्षा ं कवडीमात्र अहधक ठरत नाहीं, मर् असल्या उनाडटप्पम ख नशी 
मातृेातक्याला ईश्वरावतार बनहविाऱ्या शहाण्यािंी तारीफ फक्त तेि शहािे करंू जािें. मानवी समाजातं 
ेातपात करण्यातं हनढावलेले काहंी ख नशी रुहधरहप्रय राक्षस नेहमींि असतात, त्या अहनष्ट वर्ापैकींि 
परश राम हा एक होता. कातगवीयाच्या म लानंी त्याच्या बापािा खमन केला नसता, तर परश रामाला क्षहत्रयािंा 
संहार करून 

 
पृर्थ्वीला णवधवा करणयाची संणध 

 
प्राप् त झाली नसती आहि दशावताराच्या रत्नमाहलकें त हा नराधम शखं ूंवण्यािें क्ष द्र कृत्य 

हभक्ष कशाहीला करताहंह आलें  नसतें. बापाच्या ख नािा समड ह्मिमन साऱ्या क्षहत्रय समाजािा संहार करिें, ही 
सबब ईश्वरी अवताराला काळीमा लाविारी आहे. [क्ष ल् लक कारिावरून िवताळमन जानन मानवी संहार करिारा माथेहफरू 
परश राम जर ईश्वरी अवताराचं्या हलष्टातं सहावा नंबर पटकावतो, तर पंजाबिी कत्तल करिारा महात्मा डायर कोित्या नंबरािा वारस ठरतो, हें 
परश रामभक्त सारं्तील काय?] राष्ट्रातंली हमहलटरी पॉवर नष्ट करून न सत्या हभक्ष की अकलेच्या जोरावर पथृ्वीिें 
साम्राज्य िालहवण्यािा ममखगपिा करिारा कोिी महतभ्रष्ट या पथृ्वीतलावर जन्मला असेल तर तो एक 
ख नशी परश रामि होय आहि याला जर ईश्वरी अवताराच्या कोंदिातं बसवायिें असलें  तर तात्या हभल् ल, 
वास देव बळवतं, कितामिराव पटवधगन, िाफेकर बधं , कान्हेरे या महात्म्यानंाहह अवतारी समजमन 
दशावतारािी यादी शतावतारापयंत ख शाल फ र्हवली तरी त्याबद्दल हभक्ष कशाहीिे कान उपटायला 
परमेश्वर केव्हाहंह येिार नाहीं, एवढें आह्मी आश्वासन देतों. असो. देवानें हा परश रामी अवतार ेेतला 
कशाला? कातगवीयग सहस्राज गनाला ठार मारायला? त्यानें काय देवािें ेोडें मारलें  होतें, कीं तो 
जरासंधाप्रमािें क्षहत्रयानंा बदंीत टाकंिारा होता ककवा राविाप्रमािें देवानंा रस्तें झाडावयास लाविारा 
टायरन्ट होता? म ळीि नाहीं. सहस्रज गनासारखा सवगर् िसंपन् न व हत्रलोकमान्य राजा यािा तोि, असें 
प रािातं हठकहठकािीं विगन सापंडतें. सहस्राज गनािी कनदा करिारें एक अक्षरस द्धा ंख द्द ब्राह्मिी प रािातं 
आढळत नाहीं. साऱ्या जर्ाच्या इहतहासातं सहस्राज गनाला तोड द्यायिीि तर ती बळीराजािीि होय. अशा 
या हत्रभ वनहप्रय नृपतीला ठार मारण्यासाठीं ईश्वरानें अवतार यायावा ही र्ोष्ट 

 
परमेश्वराच्या ब्रीदाला काळीमा 

 
फासंिारी नव्हे काय? परश रामािा आहि सहस्रज गनािा खटका का ं उडाला? तर म्हिें जमदग्नीच्या 
आश्रमातंली कामधेनम त्यानें बळजबरीनें नेली. वहशष्ठ आहि र्ाहधजराजा (हवश्वाहमत्र) याचं्यामध्यें 
कामधेनमहरिािा झर्डा उडाल्यािी जी हहककत प रािांत हदलेली आहे, त्याि हहककतीिी ह बेहमब 
नक् कल–अक्षरक्षप– ‘कॉपी ट  कॉपी आहि माशी ट  माशी’–परश राम आहि सहस्राज गनाच्या झर्ड्ाच्या 
प्रसंर्ी विगन केलेली प रािातं आढळते. ही खरी का ंती खरी, हा वाद जरी सोडला, तरी त्यातं प रािकारानें 
प ढच्या आख्यानातं थोडा भेद दाखहवला आहे. तो एवढाि कीं वहशष्ठ हवश्वाहमत्राच्या नाटकातं प्रत्यक्ष 
कामधेनमनें आपल्या– 
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आंर्गापासुणन केले प्रर्गर्ट णतनें म्लें च्छ यवन शबर शक ॥ 
बळ उडणवलें  णतहीं खर्गपणतक्ष्यांनीं जसें सहज मशक ॥ 

 
आहि परश रामाच्या नाटकातं प रािकाराला ईश्वरी अवतारािें एक सोंर् पौराहिक रंर्भममीवर नािवायिे 
होतें, म्हिमन त्यानें ‘आंर्ापास हन शबर शक प्रर्ट’ करण्यािी कामधेनमिी दैवी शस्क्त लंजमर पाडमन, हतला 
पाजंरपोळातंल्या एकाद्या खल् लड र्ाईप्रमािें सहस्राज गनाच्या दाव्यातं र् पिमप मान अडकवमन त्याच्या 
र्ोठ्यातं जाण्यासं भार् पाडलें  आहे. बाकी दोन्ही नाटकातंले प्लॉट एकि. सहस्राज गनाच्या वळेींि 
कामधेन हरिाच्या क्ष ल् लक सबबीवर ज्या ईश्वराला अवतार ेेण्यािी एवढी उतावळी झाली, तोि ईश्वर 
वहशष्ठाच्या कामधेनमवर हवश्वाहमत्रानें हात टाकंला तेव्हा ंकाय र्ाजंािी हिलीम ठासंमन तरग पडला होता, कीं 
एखाद्या वॉर हॉस्स्पटलमध्यें व डेंड सोल्जराचं्या हलष्टातं अडकला होता, कीं पेशवाई रमण्यातं प ढें 
लार्िाऱ्या ब्राह्मि भोजनाच्या पत्रावळी आर्ानि हशवण्यातं र् ंतला होता? काय, करीत होता काय? जें 
कारि एकदा ंपरमेश्वरी अवतारास कारिीभमत होतें, तेंि कारि द सऱ्या तसल्याि प्रसंर्ीं का ंहोनं नयें? 
परंत  अवतारािी यादी हवी हततकी फ र्हवण्यािा कृतसंकल्प केलेल्या हभक्ष कशाहीला एवढा तारतम्यभाव 
कोठला उरिार ! बलीच्या बाबतींत ईश्वरी अवतारािें एखादें कारि कोनेकोंपरे ध ंडाळमन काढलेि तर 
शताश्वमेधाच्या सारं्तेनें तो इंद्रपद पटकहवण्यािी महत्वाकाकं्षा बाळर्मन होता, हें तरी सापंडेल; पि 
सहस्राज गनाच्या बाबतींत तेंहह नाहीं. कामधेनमच्या हरिानंतर काहंी बोलािाल होनन सहस्राज गनाच्या प त्रानंीं 
जमदग्नीला ठार मारलें  आहि रेि केवर २१ वार करून हतिाहह म रदा पाडला. या र्ोष्टीिी तक्ार या 
सोज्वळ परश राम ब्राह्मिानें सहस्रज गनाकडे केली असती, तर न्याय अन्यायािी मीमासंा करून त्या 
सत्यहप्रय आहि न्यायहप्रय क्षहत्रय नृपतीनें आपल्या अपराधी प त्रासं खात्रीनें फासंावर िढहवलें  असतें, 
सत्याकहरता ंव न्यायाकहरता ंक्षहत्रय राजानंी केलेलीं असलीं हजारों आत्मयज्ञािीं कृत्यें ब्राह्मिी प रािातंि 
नममद आहेत. पि खरें म्हटलें  तर परश रामािी स्स्थहत 

 
ना पुरुष ना नारी 

 
या म्हिीप्रमािें ना ब्राह्मि ना क्षहत्रय अशी अधलीमधलीि होती, आईबापािा खमन झाल्यावर, आपि 
परमेश्वरािेमोठे अवतार आहोंत, ‘धमगसंस्थापनाथाय’ आपला जन्म आहे, वरै्रे सवग उदात्त र्ोष्टी पार 
हवसरून जानन, कामाठप ऱ्यातंल्या एखाद्या माथेहफरूप्रमािें या ब्राह्मिी अवतारानें सरास क्षहत्रयािंी कत्तल 
करण्यािा संकल्प करून, त्या संकल्पािी पहहली भवानी सहस्राज गनासारख्या लोकहप्रय िक्वर्मत क्षहत्रय 
राजाच्या ख नानें केली. साऱ्या हत्रभ वनाला अत्यंत हप्रय असलेल्या राजदंडधारी प रुषािा खमन करिें, हें 
केवढें हिळस आििारें द ष्ट्कृत्य आहे, यािी या माथेहफरुला कल्पना होनं नयें, येथेंि परश रामाच्या हभक्ष की 
िाहरत्रयािी खरी मेंख आहे. हशवाय, ब्राह्मिाचं्या हातीं क्षहत्रयािंी क्षात्रहवद्या रे्ली असता ं पथृ्वीवर केवढा 
हाहाकार उडतो, यािाहह दाखला या परश राम िहरत्रावरून िारं्ला पटतो, स्वतपच्या स्वाथाला हिमटा 
बसतािं ककवा स्वतपिें काहंी न कसान होतािं, पाठीमार्िा प ढिा काहंीहह हविार न कहरता ंएखाद्या क्ष द्र 
माथेहफरूप्रमािें 

 
राजदंडधारी राजांचे खून 

 
करण्यािी ही ेातकी परंपरा हहन्द स्थानातं स रू करिाऱ्या परश रामाला ईश्वरी अवतार मानिें, म्हिजे 
अवतार–कल्पनेिी श द्ध बीभत्स हवटंबना होय. बरें, क्षहत्रयािंा संहार करून परश रामानें अखेर हमळहवलें  
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काय? पाडंवानंी कौरवािंा संहार करून अखेर र्तभतृगकािंेंि राज्य हमळहवलें . अहमदशहा अबदाल् लीनें 
पानपतास 

 
मराठेशाहीच्या तीन लाख बांर्गड्या 

 
फोडमन अखेर आपल्या स्वकीयािंीं श्राद्धतपगिें ेालीत ेालीति खैबर ेाटंािी र्ाठं त्याला यायावी लार्ली. 
हा काय हवजय झाला? याला हवजयि म्हिायिें तर प्रािेातक हवजय म्हिा; पि हा काहंी हवजय नव्हें. 
परश रामानें क्षहत्रय संहार करून र्तभतृगका पथृ्वी हस्तर्त केली; पि त्याला ‘नको ही ब्याद’ म्हिमन 
कश्यपाच्या पदरातं टाकावी लार्ली आहि अखेर कश्यपाच्या ‘समरी आडगर’ वरह कम म त्याला मानवी 
समाजातंमन एखाद्या रक्तहपत्याप्रमािें कायमिें उठमन जावें लार्लें . महेन्द्र पवगतावरच्या ह्ा एकलकोंड्ा 
हिरंजीव समाज हवध्वसकािंें ईश् वरी अवतारािें हें पयगवसान पाहमन प्रत्यक्ष ईश्वरस द्धा ंूक्साबोक्सी रडत 
बसला असेल ! ! ! 

 
**** 

 
(१४) हहन्द स्थानच्या इहतहासातं हभक्ष कशाही आहि ख नशीपिा या जोडप्याच्या अनेक हवहित्र लीला फार 
प्रािीन काळापासमन क प्रहसद्ध आहेत. हें जोडपें एकमेकांत इतकें  समरस होनन रे्लेलें  आहे कीं हभक्ष कशाही 
म्हिजे ख नशीपिा आहि 

 
खुनशीपिा म्हिजेच णभकु्षकशाही 

 
असा शब्दप्रयोर् वाड्वमयातं कोिी केल्यास तो फारसा बेकायदेशीर ककवा ब्येव्याकरिशीर होईलसें वाटत 
वाटत नाही. ही ख नशीपिािी परंपरा कदाहित परश रामाच्या महाकृपेिें फळ असावें असें वाटतें. हनदान 
क्षहत्रयानंा सदैव पाण्यातं पहाण्यािी हभक्ष की प्रवृहत्त तरी येथपासमनि हनमाि झाली, असें र्ृहहत धरण्यास 
काहंी हरकत नाहीं. परश रामाच्या अवतारावर मल् लीनाथ्या झोडिाऱ्या गं्रथािा प्रसार झाल्या हदवसापासमन 
क्षहत्रयािंा िेष हा 

 
ब्राह्मिांचा जन्मणसद्ध ह्क  

 
ककवा ब्राह्मण्यािंें उत्कृष्ट हिन्ह होनन बसलें  आहे. इतकें ि नव्हें तर आम्ही एकदोन पावलें  प ढें जानन 
ह्मितों की ज्याच्यावर हभक्ष कशाहीिा परश रामी डोळा वळेल, त्यानें हबनि क आपल्या क्षहत्रयत्वािी खमिर्ाठं 
मारावी, मर् त्याच्या टाळक्यावर जन्महलहखत कोित्याहह जातीिी पाटी मारलेली असो. 

 
ब्राह्मि जयाचे दे्वष्टे तो क्षणिय 

 
हा एक आता ंशाश्वत हनयमि होनन बसला आहे. अमक्यातमक्या हठकािीं हल्ली ‘ब्रह्मिेष’ फार माजला 
आहे, अशीं वाक्यें अलीकडे बऱ्याि हठकािीं वािनातं येतात. ब्रह्मिेष म्हिजेि ब्राह्मििेष अशी या 
हलहहिारािंी भावना असते. पि ब्रह्मिेष म्हिजे ब्राम्हििेष हा अथग या कलमकसायानंीं कोित्या 
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शब्दकोशातंमन काढला नकळे ! ब्रह्म म्हिजे ब्राम्हि? आहि ब्राह्मि म्हिजे ब्रम्ह? परब्रह्म? वाप छान 
व्यात्पहत्त शोधमन काढली. ब्र-ह्म-िे-ष म्हिजे ब्रम्हािा िेष-द्रोह तो ब्रह्माद्रोह, आहि 

 
ब्रह्मदे्वष करिारे ते ब्राह्मि 

 
असा अथग केला तर त्याला प रािािंा व इहतहासािा काहंी भरपमर प रावा तरी हमळेल; परंत  ब्रह्मिेष म्हिजे 
ब्राह्मििेष असा न सता शब्दप्रयोर् करून ब्राह्मि काहंी बह्मत्वास पोंहििार नाहींत ! आजपयंत ब्रह्मािा 
काय ककवा िक्वर्मत राजािा काय द्रोह करण्यातं ब्राह्मिानंींि आेाडी मारलेली आहे; यािी उदाहरिे ख द्द 
ब्राह्मिी प रािातंमन व इहतहासातंमन हवीं हततकीं काढमन दाखहवता ं येतील. क्षहत्रयािंा, क्षहत्रय सते्तिा 
म्हिजेि राजदंडधारी राजािंा राजद्रोह आजपयंत ब्राम्हिानंी केला आहे, त्याच्या शताशंानें स द्धा ंक्षहत्रयानंीं 
ब्राह्मिािंा िेष केलेला नाहीं. उलट हभक्ष कशाहीच्या सवग अवर् िानंा डोळ्याआंड करून वेळोवेळीं सत्पात्र व 
सज् जन ब्राह्मिाचं्या मध्यस्थीनें क्षत्रीय राजानंीं ब्राह्मिासं सन्मानपमवगक जवळ केल्यािे दाखले इहतहासातं 
पदोपदीं आढळतात. यािें एकि उदाहरि आपि केल्यािे कान्यक ब्जाहधपती (इ. स. ६१०-६५०) 

 
श्रीणशलाणदत्य हषववधवन राजा 

 
यािंें ेेनं. हा क्षहत्रय राजा जरी ब द्धान यायी होता, तरी इतर सवग धमगपथंानंा त्यािा भरपमर आश्रय असे. 
वदेान यायािंा त्याच्या दरबारातं बौद्ध हभक्षमंच्या तोडीनेंि सन्मान होत असे. यानें आपल्या साम्राज्यातं 
प्राहिहत्या कायद्यानें मना केली होती आहि कोिी लपमन छपमन ती केल्यास त्या अपराध्याला देहान्त हशक्षा 
फमाहवली जात असे. हषगवधगनानें हठकहठकािी हॉस्स्पटलें , धमगशाळा व मठ बाधंले होते; व बौद्ध हभक्षमंच्या 
स्वाध्यायातं अडिि येनं नये म्हिमन त्याचं्या पोटापाण्यािी व्यवस्था िोख लावमन हदली होती. दरसाल हा 
क्षहत्रय सम्राट आपल्या राजधानींत एक धमगपहरषद भरवमन, स्वराज्यातंल्या हजारों श्रमिासं व ब्राह्मिासं 
आपल्यासमोर धमगतत्वािंी ििा व वादहववाद करण्यास सन्मानपमवगक बोलावीत असे. एकसाल त्यानें प्रहसद्ध 
हिनी प्रवाशी व बौद्धधमगमातगण्ड हमएनसंर् यालाहह या पहरषदेंत आमंत्रि हदलें . र्ंर्ानदीच्या दहक्षितटाकीं 
भला मोठा ठोलेजंर् पहरषदमंडप उभारला. देशोदेशिे वीस राजे आपल्याबरोबर अनेक हविान् श्रमिासं व 
ब्राह्मिासं बरोबर ेेनन पहरषदेला हजर होते. सवग पहंडतानंा हनरहनराळीं प्रशस्त आसनें माडंलेलीं होतीं व 
स्वतपकहरता ंहषगराजानें एक उच् ि कसहासन माडंलें  होतें. हषगराजा ब द्धधमी असल्याम ळें  वैहदक ब्राह्मिापेंक्षा ं
बौद्ध श्रमिाकंडे त्यािा ूढा हवशषे असल्यास त्यातं कांहीं नवल नाहीं. त्यानें दररोज उत्तमोत्तम अन् नांिे 
हशधे व दहक्षिा हनमंहत्रत श्रमिासं देण्यािीं स रुवात केली. हें पाहमन वैहदक ब्राह्मिाचं्या वैषम्यातं 
प रािप्रहसद्ध ख नशीपिािा वडवानळ प्रदीप् त झाला. ताबडतोब हे सवग वैहदक धमगमातगण्ड एकत्र होनन 
त्यानंीं एक र् प् तकट केला आहि 

 
पणरषदेच्या भवय मंडपास आर्ग 

 
लावण्यािा प्रयत्न केला. द दैवानें हा डाव फसला व काहंीं ब्राह्मि पकडले रे्ले, र् प् तकटािा हा पहहला पेंि 
फसतािं या धमगमातगण्डानंीं एक ख नशी इसम भाड्ानें हमळवमन, त्याच्याकडमन हषगवधगनािा खमन 
करहवण्यािी योजना केली, राजािें स दैव म्हिमन ख नी इसमाच्या शस्रप्रहारािा तडाखा बसण्यापमवीि सावध 
होनन तो मोठ्या हशताफीनें हनसटला व ख नी इसम पकडला रे्ला. अथा् त्यानें 
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धमवमातवणडांच्या रु्गप् तकर्टाचा स्फोर्ट 
 

केला. हषगवधगनानें या भाडोत्री ख न्यािा भाडोत्रीपिा लक्षातं ेेनन त्याला क्षमा केली; परंत  आपल्या 
साम्राज्यातंल्या सवग वैहदक ब्राह्मिानंा ताबडतोब हद्दपार केलें , वािकहो, ही कादंबरी नव्हे, हा इहतहास 
आहे, या मासल्यािे अनेक हनेृगि ख नशीपिािे ब्राह्मिी प्रकार इहतहासातं शेंकड्ानंीं मोजता ंयेतील इतके 
आहेत, त्यावरून हभक्ष कशाहीच्या कारस्थानी प्रवृत्तीिी िटोर हजभली राजकीय रक्तासाठीं हकतपत 
लालिटलेली असते, यािी आपि कल्पनाि केलेली बरी ! असल्या या समाजेातकी राजद्रोही प्रवृत्तीिा 
आद्यप्रवतगक जो परश राम त्याला ईश्वरी अवतार व क लदैवत ठरहविाऱ्यािंी धन्य असो ! ! ! 

 
*** 

 
[१५] आमच्या मतें ‘िात वगण्यग व्यवस्था’ ही शब्दयोजनाि ि कीिी आहे, त्यालवजीं ‘ित वगर्ग व्यवस्था’ ही 
शब्दयोजना काहंींतरी सारासार ब द्धीस व इहतहासास पटिारी आहे. विांवरून जाती ठरहवल्या रे्ल्या 
असाव्यात, असें हदसत नाहीं. हनदान कहद स्थानातं तरी आयव आहि अनायव अथवा र्गोरे आहि काळे हे दोनि 
भेद प्रािीन इहतहासातं हदसतात. रंर्ावरूनि जाती ठरल्या असें मानलें  तर िाराचं्या लवजीं दोनि जातींिें 
अस्स्तत्व हसद्ध मानिें प्राप् त आहे; आहि जर्ाच्या आजच्या संसारातहह हाि 

 
काळया र्गोऱ्यांचा झर्गडा 

 
िालमं  मन्वतंरातंील इहतहास बनवीत आहे. क्षहत्रय ब्राह्मि वैश्य आहि शमद्र या िार वर्ांिी उत्पहत्त ककवा 
उपपत्ती विांत ककवा रंर्ातं सापंडिें शक्य नाहीं, मद्रासिे श्रीयुत आर. शामाशास्री यानंीं ‘जातींिी 
उत्क्ाहंत’ (The Evolution of caste) नामक प स्तकातं (प.ृ ४४) असें हवधान केलें  आहे कीं “हनरहनराळ्या 
वर्ांच्या कपड्ाचं्या हनरहनराळ्या रंर्ावरून-विावरून-विग शब्दानें पमवी लोकािें वर्ग समजले जात 
असाव.े ब्राह्मिािंा पेहेराव पाढंऱ्या रंर्ािा, क्षहत्रयािंा ताबंडा, वैश्यािंा हपवळा आहि शमद्रािंा काळा. या 
रंर्ावरूनि प ढें ब द्धोत्तरकाळच्या वाङ्मयातं जातींिा नामहनदेश होत आला.” परंत  या िार वर्ांच्या 
लोकानंा असले हनरहनराळ्या रंर्ािें य हनफॉमग पेहराव करण्यािें कारि काय झालें  असावें, यािें लहतहाहसक 
अन मान मात्र शास्रीब वानंी कोठेंि हदलेलें  नाहीं. अथा् पेहरावाच्या रंर्ावरून जाती ठरहवण्यािा हा 
ताकीक उपक्म म ळींि ग्राह् धरता ं येत नाहीं, म सलमानाचं्या अमदानीपासमन ‘पाढंरपेश’े असा एक शब्द 
कहदमंतील उच् ि संस्कृतीच्या वर्ाला उदे्दशमन योजण्यातं आलेला आहे. तथाहप त्या योजनेंत जाहतवैहशष्ट्ट्यािी 
कल्पना म ळीि नसमन संस्कृहतवैहशष्ट्ट्यि हवशषेतप दृग्र्ोिर होतें. आजलाहह उत्तर कहद स्थानातंले बह तेक 
सवग लोक 

 
पांढऱ्या पेहरावाचे पांढरपेशेच 

 
आहेत; म्हिमन ते सवगि काहंीं ‘ब्राह्मि’ लेबलािे हक्कदार नाहींत. हशवाय पाढंरपेश ेशब्दाप्रमािें ताबंडपेश,े 
कपवळपेश ेककवा काळपेश ेहे शब्द ज्याअथी कोिच्याहह वाङ्मयातं ककवा कोिच्याहह प्रातंाच्या व्यावहाहरक 
भाषासरिींत आलेले आढळत नाहींत, त्याअथी पेहरावाच्या विावरून [मन स्मृतीच्या कत्याला ‘विग’ वा ‘जाहत’ या 
शब्दातंील भेद जरी कळत होता आहि मन ष्ट्यातं िारि विग आहेत, हें जरी त्यानें हठकहठकािीं ठासंमन प्रहतपादन केलें  आहे तरीस द्धा ंअखेर अध्याय 
१० श्लोक ३२ येथे ‘विान्पिंदशवै’ असा शब्दप्रयोर् करून विग शब्दाच्या अथािा ब्रह्मेोटाळा करून ठेवला आहे, तो मात्र पाहण्यासारखा आहे.] 
वर्ग ूळहखले जात असत, या हवधानाला श द्ध तकाहशवाय कसलाहह आधार हदसत नाहीं. तथाहप 
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पेहरावाच्या रंर्ापेक्षा ंजर कातडीच्या रंर्ाकडे आपि वळलों, तर कदाहि् ित वगिग शब्दाच्या व्य त्पत्तीच्या 
काहंींसे जवळ येण्यािा संभव आहे. एकंदर जर्ातंील मानवी समाजातं म ख्यत्वेंकरून िार रंर्ाचं्या 
कातडीिे लोक आढळतात :– (१) आयव–हे साधारिरीत्या र्ोऱ्या विािे व उंि असतात; (२) 
मांर्गोणलयन–हे कपवळसर रंर्ािे असमन मध्यम उंिीिे असतात; (३) द्रणवड–काळसर विािे, फेफट्या 
फ र्ीर नाकािे व साधारि मध्यम उंिीिे असतात; आहि (४) नीग्रो–पमिग काळ्या रंर्ािे असतात. परंत  या 
िार म ख्य हवभार्ानंा आमच्या िात वगण्यग व्यवस्थेंत आमिे वदेोनारायि काहंीं सामील करीत नाहींत आहि 
विग म्हिजे रंर् हा अथगहह ते अमान्य करून विग म्हिजे जाती अशा मतलबी अथाच्या धाबळीखालींि  ेंर्ट 
मारून बसतात. वरील िार म ख्य विांतील नंबर २ व ४ हे कहद स्थानाबाहेरिे आहेत आहि 

 
कहदुस्थान म्हिजेच सारें जर्ग 

 
या संक हित कल्पनेच्या ेोंट्यािा लोटा पिहविाऱ्या आमच्या स्मृहतकारांना एखादा बाबरूंठ्या काळा 
नीग्रो िात वगण्यग व्यवस्थेच्या के्षत्रातं आलेला कसा खपेल बरें? कृत ते्रता आहि िापर हीं य र्ें कहद स्थानातंि 
झालीं, कहद स्थानाबाहेर नव्हे ! मच्छ कच्छ वराहाहद अवतार झाले, तेहह येथेंि; य रोप अमेहरकें त नव्हे ! 
कारि– 

 
चत्वाणर भारते वष ेयुर्गाणन कवयोऽबु्रवन् । 
कृतं िेता द्वापरि कणलिान्यि न क्वणचत् ॥ 

 
हा पडला आमच्या धमगशास्रािा (?) प रावा ! येननजानन सवांिी उडी आपलें  आयगवशंजत्व हसद्ध करून 
दाखहवण्याकडे. परंत  आयांिे इहतहासप्रहसद्ध र् िधमग तर राहमं द्याि, परंत  त्याचं्या कातडीिा रंर्स द्धा ं
आजला कहद स्थानातं कोठें हदसत नाहीं. समाजशास्रािी रंर्ािी व अवयव-मापनािी कसोटी लावतािं 
आमच्या वदेोनारायि वर्ांतील शेंकडा ं ९५ लोक अनायाच्या ककवा भेसळीच्या कोटींत खडाखड खेंिले 
जातील, यातं म ळीि संशय नाहीं. जी र्ोष्ट वदेोनारायि वर्ािी तीि इतर वर्ांिी, हें सारं्िें नकोि. 
विगसंकरािा बार् लब वा दाखवमन वळेीं अवेळी कोल्हेक ई करिाऱ्यानंीं आपल्या दाहंभकतेच्या धाबळीिा 
ब रखा ककहि् बाजमला सारून, इहतहासाच्या सहाय्यानें आपल्या 

 
आंर्गांतील रक्ताचें पृथःकरि 

 
करून पहावें, अशी हशफारस आहे. वास्तवीक विगसंकर अत्यंत प्रािीन काळींि होनन बसला आहे, हनत्य 
होति आहे आहि कोिी हकतीहह जरी सोंवळेंपिािी काटेंरी क ं पि नेसमन म कट्या धाबळ्याचं्या 
पायेड्ावंरून िालत असला, तरी विगसंकर असाि प ढें होत राहिार. वदे, उपहनषदें, स्मृत्या, प रािें हीं 
जशीं अनाणदणसद्ध मानण्यािा हभक्ष की संप्रदाय आहे, त्यािप्रमािें 

 
विवसंकर हा अनाणदणसद्ध व स्वयंभू 

 
आहे, हें समाजशास्राच्या व इहतहासाच्या आधारानें हसद्ध करता ंयेिें शक्य आहे. वेद उपहनषदें यातंहह संकर 
झाल्याहशवाय राहहला नाहीं; मर् प रािाहद स्मृत्या सध्या ंअकरमाशा भेसळीच्या आढळल्यास त्यातं आश्चयग 
मानण्यािें कारि? उत्तर कहद स्थानातंले वक्त ंड महाकाय ब्राह्मि ककवा हमरज जंक्शनपासमन प ढें करवीर 



 

अनुक्रमणिका 

इलाख्यातं व मद्रासकडे आढळिारे काळेकहभन्न क रूप ब्राह्मि जर पाहहले, तर त्यानंीं होनन ‘मी ब्राह्मि’ 
असें साहंर्तल्याहशवाय कोिािी खात्री पटत नाहीं. हमरज करवीरिे ब्राह्मि तर रंर्ारूपानें थेट 
कोंकिातंल्या क िब्यापेंक्षाहंह र्हलच्छ आहि र्िाळ हदसतात. आता ंयाचं्या बाबतींत विािी कसोटी कशी व 
कोठें लावायिी हें समजिें कठीि आहे. पाडंवाचं्या काळीं पाडंवामंध्येंि विगसंकर झालेला होता. ख द्द 
पाडंव हीि उेडाउेड हनयोर्ािी प्रजा. भारतकते व्यास, श्रीकृष्ट्ि, अज गन, द्रौपदी हीं सवग काळीं 
क ळक ळीत होतीं. विगसंकराबद्दल प्रत्यक्ष धमानेंि नह षाप ढें जबानी हदली आहे कीं “संकरात्सवगविाना ं
द ष्ट्पहरक्ष्येहत मे महतप”– सवग विांिा संकर झाल्याम ळें  हनरहनराळ्या जातींिी परीक्षा कहरतांि येत नाहीं. या 
मार्ील र्ोष्टीं सोडमन हदल्या आहि अर्दीं अलीकडिा एकि हजार वषांिा इहतहास ेेतला तरी काय 
हदसतें? या काळातं कहदमंच्या जाती व पोट-जाती हनरहनराळ्या अलर् सवत्या स भ्याप्रमािें पोलादी 
हसमेंटाच्या तटबदंींत जाम जखडमन ठेवल्या रे्ल्या तरीहह त्यातं रक्तांिी भेसळ झाल्याहशवाय राहहली नाहीं. 
अनेक शतकें  स रंू असलेली असंवर्ग हववाहािी पद्धहत कहदमंनीं अमान्य ठरहवली, तरीस द्धा ं हनरहनराळ्या 
वर्ांतल्या लोकाचं्या कातडीिा रंर् आहि िेहरेपट्टी यातं भयंकर संकर झाल्यािें व सध्याहंह होत असल्यािें 
स्पष्ट हदसत आहे. दहक्षिेकडे मद्रास इलाखा पहा. हतकडे 

 
आयवब्राह्मि आणि अनायवब्राह्मि 

 
असे दोन भेद आढळमन येतात. श द्ध आयग ठशािे ब्राह्मि कोिते आहि उग्र िेहऱ्यािे, भसाड्ा जबड्ािे व 
फें फट्या फ र्ीर नाकंप डीिे अनायग द्रहवडी ब्राह्मि कोिते, हें कोिीहह तेव्हािं ूळखमं शकतो. या दोन 
भेदावंरून प्रािीन जर्ज् जेत्या आयांच्या नसातंील रक्त सापं्रत हकती भ्रष्टावस्थेंत संकरपमिग झालेलें  आहे, हें 
स्पष्ट कळमन येतें. मािसानंीं आपल्या िलाख ब द्धीसामथ्याच्या जोरावर हबनतारी तारायंत्र, र्र्नकटाह 
फोडमन पार अंतराळातं उड्डाि करून जािारीं हवमानें ककवा मंर्ळताऱ्यावंरील लोकािंा पथृ्वीवरील लोकाशंीं 
दळिवळिािा प्रेात शोधमन काढला, तथाहप हववहक्षत ठशािीं मािसें हनमाि करण्यािी कला मात्र त्याचं्या 
हातातं नाहीं. अथा् मद्रासकडच्या ब्राह्मि जातींच्या िेहऱ्यावंर ज्या अथी हमश्र अन वहंशकत्वािीं हिन्हें स्पष्ट 
हदसतात, त्याअथी त्याचं्यातं केवढा रक्तसंकर झाला असावा, यािी कल्पनाि करिें बरें. हाि हनयम 
थोड्ाफार फरकानें कहद स्थानातंील सवग ब्राह्मि वर्ाला लावला म्हिजे त्याचं्या नामधारी ब्राह्मण्यािी, 
त्याचं्या सोंवळ्या प रािहप्रय मनोवृत्तीिी आहि त्याचं्या अन वहंशक संस्कार-श द्धतेिी करावी हततकी कींव 
थोडीि ! ज्या अन वहंशक संस्कारािा नर्ारा ते आज मोठ्या दमादमानें बदडीत असतात, तोि नर्ारा आज 
साऱ्या जर्ाला धडाकानन जाहीर करीत आहे कीं अन वहंशक संस्कृतीिी परंपरा व रक्तश द्धी जर अभ्रष्ट 
राहहली असती तर प्रािीन आयांिा विग व िेहरेपट्टी आहि सापं्रतच्या आयगत्वाहभमानी कहदी ब्राह्मिािंा विग, 
िेहरेपट्टी व शरीररिना यातं एवढा हवपयासी भेद पडला नसता. तो भेद ज्याअथी पडला आहे त्याअथी 
त्याचं्या 

 
रक्तांत जबरदस्त भेसळ 

 
झालेली आहे, हें हनराळें  सारं्ण्यािी अवश्यकता नाहीं. प्रािीनकाळिे जर्ज् जेते आयग र्ोरे होते आहि 
कहद स्थानातंील ममळिे रहहवाशी लोक काळे होते. जेते लोक हजत लोकानंा नेहमींि हतटकाऱ्यानें पाहतात व 
त्यािंा संसर्गहह आपिासं होनं देत नाहींत, हें िालमं  काळच्या इहतहासावरूनस द्धा ंप्रत्येकास समजमन येिार 
आहे. काळा आहि र्ोरा हा विगभेद प सला जािें जवळजवळ अशक्य आहे. विगभेद ककवा ‘कलर हप्रज्य हडस’ 
हा प्रािीन काळाप्रमािेंि िालमं  मन्वतंरातंील इहतहासािा लेखक बनला आहे. कहद स्थान याया, य रोप याया, 
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अमेहरका याया ककवा स प्रहसद्ध नाठाळ आहिका याया, त्यातंस द्धा ंहजत आहि जेते, र् लाम आहि स्वतंत्र ककवा 
काळे आहि र्ोरे हा भेद प्रािीन आयांच्या व अनायांच्या भेदाइतकाि तीक्ष्ि असलेला आढळतो. अवािीन 
पाहश्चमात्य र्ोऱ्या आयांना कहदी काळ्या आदमींिा तर इतका हतटकारा वाटतो कीं आपल्या म लाबंाळानंा 

 
कहदुस्थानच्या काळया हवेची दृष्ट 

 
लार्मन त्याचं्या र्ोऱ्या कातडीत हतिी छटा उमटमं नये म्हिमन ते आपल्या र्रोदर पत्न्यािंी 

बाळंतपिासाठीं हवलायतेस रवानर्ी करतात. इतकें ि नव्हे तर संस्कृतीिी व पराक्मािी शयगत कजकम न, 
त्याचं्या माडंीशी माडंी लावमन बसिाऱ्या एहशयाहटक जपानच्या कपवळसर विाकडेहह ते नेहमीं साशकं 
नजरि फें कीत असतात. यािें कारि उेड आहे. जर्ातं म ख्य विग दोन. काळा आहि र्ोरा. ताबंडा कपवळा 
बदामी (र्व्हासारखा) वरै्रे रंर् हे हमश्रिािे पहरिाम आहेत. अथात त्यानंा माकग  कमीि हमळतात. र्ोरा विग 
उच्च संस्कृतीिा द्योतक मानला जातो तर काळा रंर् ककवा इतर हमश्र रंर् रानटीपिािे ककवा कमी दजाच्या 
संस्कृतीिे मानले जातात; आहि या दोन विांिा संकर न होनं देण्याबद्दल र्ोरे लोक डोळ्यातं तेल ेालमन 
जपत असतात. तेव्हां, विांवरूनि जाती पडल्या असें मानलें  तर फक्त दोनि जाती पडल्या पाहहजेत. 
महाभारत, शांणतपवव, अर्ध्याय १८८. (िात वगण्यगहवभार्कारि) येथें विां (रंर्ा)ं- बद्दल जी माहहती आली 
आहे, ती येथें समग्र नममद करतों. “भरृ्  म्हितात:-(ब्राह्मि हे सत्वर् िी असतात व सत्वर् िािा विग श भ्र 
आहे, म्हिमन) ब्राह्मिांचा विव शुभ्र होय; (क्षहत्रय रजोर् िी असतात व रजोर् िािा विग रक्त आहे, म्हिमन) 
क्षणियांचा विव रक्त आहे; (वैश्य हे रज आहि तम ह्ा र् िानंीं व्याप् त असतात; अथा् रक्त आहि कृष्ट्ि या 
दोन विांच्या हमश्रिापासमन उत्पन्न होिारा असा) पीत [ताबंड्ा व काळ्या रंर्ािें हमश्रि कपवळें  होत नाहीं. शास्रीय दृष्टीनें ही 

हमश्रिािी कल्पना खोटी ठरते.] विग हा वैश्यािंा असतो; आहि (ज्यािा विग कृष्ट्ि आहे अशा तमोर् िानें व्याप् त 
असल्याम ळें) शमद्र कृष्ट्िविग असतात. भरद्वाज म्हितात:– ह्ा ब्राह्मिाहद िार विांत जो परस्पर भेद आहे, 
त्यास कारि जर श्वेताहद विग असतील, तर मर् सवगि विग संकीिग आहेत असें हदसमन येतें. कारि, प्रत्येक 
विांत हनरहनराळ्या रंर्ािे लोक आहेति. साराशं, रंर्गावरन विवभेद मानता येत नाहीं. इतरहह कारिामं ळें  
विगभेद मानता ं येत नाहीं. कारि आम्हा ंब्राह्मिाहद सवगहह विांवर काम, क्ोध, भय, लोभ, शोक, किता, 
क्ष धा आहि श्रम ह्ा सवांिा सारखाि अंमल आहे. मर् विगभेद असण्यािें कारि काय? ब्राह्मिाहद सवगहह 
विांच्या शरीरातंमन ेमग, ममत्र, मल, कफ, हपत्त आहि रक्त हीं सारख्याि रीतीनें बाहेर पडत असतात, मर् 
विगभेद मानण्यािें कारि काय? स्थावर आहि जंर्म प्राण्याचं्या अनेक जाहत असमन त्यािंें रंर्हह अनेक 
प्रकारिे आहेत; मर् रंर्ावरून विग ठरवावयािा झाल्यास तो कसा ठरहवता ंयेिार? भरद्वाज म्हितात:– 

 
न णवशेषोऽतस्त विांनां सवं ब्राह्मणमदं जर्गत् । 

ब्राह्मिा पूवृ सृष्टं णह कमवणभवविवतां र्गत। ॥ 
 
विांमध्यें असा काहंीं भेद नाहीं. हें सवग जर् प्रथम ब्राह्मिि होतें. कारि तें ब्रह्मदेवानें हनमाि केलें  

आहे. पि कमांच्या अन रोधानें त्याला विािें स्वरूप आलें . ह्ा ब्राह्मिापंैकीं जे रजोर् िी होते, ते 
हवषयोपभोर्ािंी प्रीहत, तीव्रता, कोहपष्टपिा, साहसकमािी आवड आहि स्वधमगत्यार् [म्हिजे धमगलंडपिा नव्हे. 

ब्राह्मण्याला पहरपोषक अशा धमगवृत्तीिा त्यार् एवढाि अथग येथें र्ृहहत धरलेला आहे.] ह्ामं ळें  क्षहत्रय बनले; रज व तम ह्ा र् िािंें 
हमश्रि झालेले जे ब्राह्मि ते पश पालन आहि कृहष ह्ाजंवर िहरताथग िालवम ंलार्ले व त्यानंीं स्वधमािरि 
करण्यािें सोडमन हदलें  ह्ाम ळें  ते वैश्य बनले; आहि ब्राह्मिापंैकीं जे तमोर् िी असल्याम ळें  कळसा व असत्य 
ह्ाजंवर आसक्त झाले आहि लोभाम ळें  हव्या त्या कमावर उपजीहवका करंू लार्ले, ते शमद्र झाले. साराशं, 
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त्या कमांच्या योर्ानें ममळच्या जातीपासमन हभन्न होनन हे हनरहनराळेि विग बनले. तथाहप त्यानंा 
तत्तििोहित धमग आहि पंिमहायज्ञाहद कमे ह्ािंा केव्हाहंह हनषेध केलेला नाहीं.” लहतहाहसक दृष्टीिी 
सडेतोड भाषा आहि पौराहिकी हवविेनािी ही भाहवक भाषा यातं शब्दरिनेिा आहि हविाररिनेिा जरी 
काहंीं भेद हदसत असला, तरी ममलतप हें महाभारतीय हवविेन लहतहाहसक दृष्टीपासमन फारसें हभन्न नाहीं, हें 
वािकानंा कळेलि. 

 
*** 

 
(१६) श्रीकृष्ट्िानें भर्वद्र्ीतेंत र् िकमगहवभार्ाशप िात वगिग ककवा ित वगर्ग हनमाि केल्यािें जें साहंर्तले आहे, 
त्यातंील महतताथग समाजशास्र व इहतहास या दोन दृष्टीनीं येथें थोडासा परीक्षि करंू. समाज अस्स्तत्वात 
आला,ं त्यातंील ेटकवयानंा परस्पर संबधंािी थोडीबह त जािीव होनं लार्ली, सामाहजक सौख्यािी 
त्यािी कल्पना हवकास पावम लार्ली आहि समाजाच्या हिरस्थाईत्वािी एक प्रकारिी हववंिना उत्पन् न 
झाली कीं त्याला प्रथम धमािी भमक लार्ते आहि नंतर शास्रािी लार्ते. 

 
आधीं धमव नंतर शास्र 

 
हा एक अबाहधत क्म समाजशास्रवते्त्यानंीं ठरहवलेला आहे. धमािी भमक ईश्वरहवषयक ज्ञानाहशवाय भार्त 
नसते. अथात या ईंश्वर-हवषयक ज्ञानािा शोध लावमन त्यािा समाजाला प रवठा करिारा जो वर्ग 
समाजातंमनि उत्पन् न होतो, त्याला साहजीकि एक प्रकारिें महत्त्व येतें. ब्रह्म काय आहे ककवा असावें यािा 
मानवी हववकेाला पटण्याइतक्या तकग श द्ध पद्धतीनें शोध करून त्यािें ज्ञान समाजाला करून देिारा जो वर्ग 
तो ब्राह्मिवर्ग होय आहि तो प्रथमि समाजातमन उत्पन् न झाल्याम ळें  त्याला एकप्रकारिें श्रेष्ठत्व द्यायला 
समाजािे इतर ेटकावयव कधीहह का ं कमं  करीत नाहींत. तेव्हा ं ब्रह्मशोधन आहि ब्रह्मज्ञान-अध्यापन हे 
ब्राह्मिािें र् िकमग ठरले. परंत  न सत्या ब्रह्मज्ञानाच्या कोरड्ा भाडंवलावर समाज काहंी हजवतं राहमं शकत 
नाही, ककवा न सत्या ब्रह्मज्ञानमग्नािंाहह समाज अस्स्तत्वातं येन शकत नाही. यानंतरिी द सरी पायरी 
म्हिजे समाजातील ेटकावयावंर योग्य प्रमािातं दाब ठेवमन त्यािें परिक्ापंासमन ककवा अंतस्थ 
कलहापंासमन संरक्षि करण्यास खंबीर असा वर्ग समाजातंमनि हनमाि होतो. याला क्षहत्रयवर्ग असें 
म्हितात. क्षहत्रयािंें र् िकमग, पराक्म आहि राजसत्ता यातं साठंहवलेले असतें, म्हिमनि त्यानंा ‘राजन्य’ 
अशी द सरी संज्ञा आहे. क ं क महतलकाहशवाय (हहन्द जनातं तरी) जसें कोित्याहह स् त्रीला सौभ्याग्यवती 
म्हििें रास्त होत नाही, त्यािप्रमािें राजसते्तिा राजदंड हातीं असल्याहशवाय क्षहत्रयाचं्या क्षात्रवृत्तीलाहह 
कोिी मान्यता देिार नाही. 

 
जयाच्या हातीं राजदंड तोच क्षणिय. 

 
समाजाच्या संरक्षिाकहरता ं लढिें, त्याच्या हहताकहरता ं दंडनीतीनें त्यािें शासन करिें आहि 

कोदण्डाच्या टित्कारानें प्रहतस्पध्यांना दाबातं ठेवमन सवगत्र शातंता राखिें या सवांिा क्षहत्रयाचं्या र् िकमांत 
म ख्यत्वें समावशे होतो. येथपयंत सवग ठीक ज ळलें . ब्रह्मज्ञानािा शोध लावमन ब्राह्मि आले. आम्ही सवांिे 
रक्षि करंु म्हिमन हमशावंर पीळ देत दंड थोपटीत क्षहत्रय आले. पि समाज काहंी या दोन वर्ांच्या 
र् िकमांनींि हजवतं राहिें शक्य नाहीं. हे सर्ळे हवठोबा जमले पि समाजाच्या पोटोबािी व्यवस्था काय? 
अथा् समाजाच्या आर्मथक र्रजा भार्हविाऱ्या, अथग हनमाि करिाऱ्या, सापंहत्तक स्स्थहत बलवत्तर 
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करिाऱ्या अशा अिखी एका हतसऱ्या वर्ािी समाजाला र्रज पडते. ही र्रज शतेकी, उदीम, व्यापार, 
कलाकौशल्य यातं प्रहवि असिारा वैश्यवर्ग समाजातंमनि हनमाि होनन प री पाडतो. तेव्हां शतेकी व्यापार 
कलाकौशल्य यािंा वैश्याचं्या र् िकमांत अंतभांव होतो. यानंतर या तीनहह वर्ांच्या हनय क्त कतगव्यकमांत 
अडथळा येनं नये, त्यािें हववहक्षत र् िधमग समाजाच्या सवांर्ीि हहतासाठीं योग्य रीतीनें बजावलें  जावे, 
म्हिमन त्यािंी हरएक प्रकारिी सेवा करण्यातं वाकबर्ार असा एक शमद्र वर्ग समाजातमनि हनमाि होतो व 
त्यािी र् िकमािी परीक्षा त्याच्या सेवावृत्तीच्या वाकबर्ारीवरून ठरते. वास्तवीक म्हटलें  तर शमद्र वर्ग असा 
अर्दींि स्वतंत्र वर्ग असत नाहीं. शमद्र हा व्यक्तीिा ककवा सममहािा सेवक असतो. अथा् सेव्य सममहाच्या 
र् िकमान सार हनरहनराळ्या तऱ्हेिी सेवा करीत हा वर्ग वरील तीनहह वर्ांत पारं्लेला असतो. ‘िात वगण्यं 
मया सृष्टं र् िकमगहवभार्शप’ असें जें भर्वतंानी म्हटलें  आहे, त्यािा वास्तवीक आहि खरा आशय वरील 
मजक रातंील हववरिाशी तंतोतंत ज ळिारि असला पाहहजे. कारि कहद स्थानाहशवाय जातींिें बडं 
नसलेल्या इतर सवग देशातंील समाज या र् िकमगहवभार्शप वर्गवारीनेंि आपापले धार्ममक, सामाहजक, 
राजकीय, औद्योहर्क संसार हबनतक्ार िालहवत आहेत. हकतीहह आहि कसाही हविार केला तरी 

 
रु्गिकमवणवभार्गशः वर्गववारी 

 
हेंि तत्व सनातन हदसतें आहि म्हिमनि श्रीकृष्ट्ि भर्वतंानंीं त्यािा आपल्या भर्वद र्ीता गं्रथात समावेश 
केला. हें जर खरें आहें, समाजहहतासाठी कोिीतरी ब्राह्मि आहि कोिीतरी क्षहत्रय, कोिीतरी वैश्य व 
कोिीतरी शमद्र झालेि पाहहजे आहि शमद्रप्रवृत्तीच्या मािसाला जर ब्राह्मण्य साधिें शक्य नाहीं ककवा 
वैश्यप्रवृत्तीच्या मािसाला तार्डीच्या लवजीं तरवार पेलिें हनसर्गतपि कठीि जातें, तर मर् हहन्द स्थानाति 
हें जन्महसद्ध जातीभेदािें भमत उत्पन् न कसें व का ंझाले? ब्राह्मिानें शमद्र वृत्तीिी हावं बाळर्मन तींति रममाि 
व्हावें आहि शमद्रत्वािी पाटी कपाळावर मारलेल्या प्राण्यानंीं ब्राह्मिानंा ब्रह्महवद्येंत पराभमत करून 
क्षहत्रयानंास द्धा 

 
चल ये पुढें-होऊं दे दोन हात 

 
म्हिमन आवाहन करावें, हा काय िमत्कार आहें? कहद स्थानाहशवाय इतरत्र अशा प्रकारिी स्पधा कोठेंही 
हदसत नाहीं. र् िकमगहवभार्शप वर्गवारी अशाि उदात्त व धमतग दृष्टीनें प्रािीन आयांनीं शोधमन काढली कीं 
हतच्याम ळें  समाजातं समतोलपिा राहमन असंतोष कोठेंि माजमं नये. मर् सनातन हसद्धातं कहद स्थानातंि का ं
फोल होत आहे? जन्महसद्ध जातीभेद आहि जनतेिी बौहद्धक र् लामहर्री यावंर ज्याचं्या नाटकी विगस्वािे 
मनोरे अझमनपयंत जीव धरून उभे आहेत, असे जाहतभेदािे काहंी हभक्ष की मंडिहमश्र मोठ्या आवशेानें 
प्रहतपादन करतात कीं “अहो, जाहतभेद नाहीं कोठें? सर्ळीकडे आहे. इंग्लंडातं आहे, िान्सात आहे, 
जमगनींत आहे, अमेहरकेत आहे. 

 
मसिांत सुद्धां जातीभेद आहे. [म ंबईच्या सोनाप रातं नसला तरी शहाण्या प ण्याच्या ूंकारेश्वरातं जाहतभेद 

खरोखरि आहे, हें प ण्याच्या राष्ट्रीय बाण्यास मोठें भमषि आहे, हें कोिीहह झाला तरी प्राजंळपिें कबमलि करील.] 
 

 
इंग्लंडातंले बडे लॉडग लोक कधीं मजमर वर्ाशीं अन् नव्यवहार तरी करतात काय, मर् बेटीव्यवहारािी र्ोष्टि 
राहमं द्या ! त्याचं्यातंस द्धा ंश्रीमान, मध्यम आहि सामान्य असे तीन भेद आहेति कीं नाहीं? आमच्याकडे एक 
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जास्त. मर् जातीभेद नाहीं असें कसें म्हितां? आमच्याकडे जाहतभेदाम ळें  जर असंतोष आहे असें ेटकाभर 
र्ृहीत धरलें  तर हवलायतेंतहह तोि प्रकार सध्या ंिालमं  आहे. [जाहतभेदाम ळें  असंतोष माजला आहे हें या 
मंडिहमश्रासं मान्यि नाहीं. उलट जाहतभेदि नाहीं असें ते प्रहतपादन करीत असतात.] हें मज रपक्षाच्या 
धडपडीकडे पहा म्हिजे कळमन येईल. “इंग्लंडातंील ककवा यच्चाव् पाश्चात्य देशातंील असंतोषािें कारि 
आहि आमच्याकडील सामाहजक असंतोषािें कारि या दोनहह र्ोष्टीं पमवग-पहश्चमेइतक्याि हभन् न आहेत. 
हतकडे वर्गभेद आहे परंत  तो लवहिक आहे. तो दजावर मानला जातो. त्याच्या मयादा पराक्मी प रुषाला 
एकाि जन्मातं उल्लंहेता ं येतात. सामान्य वर्ांत िमगकाराच्या ेराण्यातं जन्माला आलेले लॉइड जॉजग 
स्वपराक्मानें ताडकन् उडी मारून श्रीमान वर्ाच्या दजावर जानं शकतात. इकडे 

 
जाती जन्मावर ठरल्या 

 
असल्याम ळें  प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या र् िकमािा हवकास होनं न देता ं जन्मप्राप् त जातीच्या 
कफनाखालींि असंतोषाच्या क्षयरोर्ानें झ रून मरून मसिवटीिी वाट धरावी लार्ते. त्यािंा 
पहरस्स्थहतहसद्ध वर्गभेद लविीक व उल्लंेनीय, आमिा जन्महसद्ध जातीभेद कडकडीत व अन ल्लंेनीय. 
त्याचं्या सामान्याला र् िकमाच्या पराक्मानें मध्यम ककवा श्रीमान एकाि जन्मातं होता ंयेतें, आमच्या श द्रानंा 
र् िकमाच्या जोरावर शाहण्यास त्या ब्राह्मि लोकाचं्या आवारातंस द्धा ंयेण्यािी मनाई. एवढा हा ठळक भेद 
या मंडिहमश्राचं्या ध्यानी येन नये काय? र् िकमगहवभार्शप ठरलेल्या वर्गवारीिें द ष्ट पयगवसान जन्मप्राप् त 
जातींत हभक्ष कशाहीनें केलेलें  आहे. कहद स्थानातंील सामाहजक असंतोष आहि पाश्चात्य देशातं हल्लीं 
बोकाळलेला असंतोष यािंी ककहित बारकाईनें छाननी केली तर पाश्चात्य देशातंील हनरहनराळ्या वर्ांतील 
ि रस म्हिजे 

 
समसमान ह्क ांचें भांडि 

 
आहे, असेंि हदसमन येईल. हस्रयानंींस द्धा ं प रुषाचं्या बरोबरींच्या हक्कासाठीं भाडंभाडंमन अखेर 

पालगमेंटातं ख च्या पटकवल्या. मन ष्ट्यप्रािी हीं सवग एकाि ईश्वरािीं लेंकरें असल्याम ळें  एकानें मरेमरे तों 
काम का ंकरावें आहि द सऱ्यानें लदी ख शालिंदप्रमािें त्याचं्या श्रमाच्या मोबदल्यावर र्ब्बर का ं व्हावें? हा 
एक प्रश्न [Equality in civil life is something absolutely impossible; for individual distinetions of sex and age will always assert 
themselves; and even if an equal share in the Government is accorded to all citizens, women & children are immediately passed 
by and remain excluded. The distinction between poverty and riches, th influence of skill and talent, can be as little ignored, —
utterly refuting those abstract assertions. 

 
Philosophy of History-Hegel, p. 152.] 

हतकडे उपस्स्थत झाला आहे. याि प्रश्नातमन बोल्शहेवझम् नफग  समानसत्तावादी रामरर्ाड्ा र् ंडािंा ध डर् स 
जन्माला आला आहे. या ध डर् सानें पोट आहि अवयव या तास्त्वक र्ोष्टींतलें  ककवा र् िकमगहवभार्शप 
समत्रातंलें  उत्कृष्ट तत्व पायाखालीं लाथाळलें  जात आहे; अथा् या 

 
रंु्गडांच्या रंु्गडणर्गरीचा पणरिाम 

 
हतकडील समाजरिनेिा अखेर हवध्वसं केल्याहशवाय राहिार नाहीं, असें भाकीत करण्यास 
ज्योहतषशास्रािीं बाडेंि उलथींपालथीं करायला नकोत. पाश्चात्याचं्या या असंतोषाच्या म ळाशंीं राजकीय 
सते्तच्या विगस्वािी अहमहहमका आहे. आमच्या इकडील असंतोष सामाहजक ज लमािा प्रहतकार 
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करण्यासंाठीं उत्पन् न झाला आहे आहि तो आजि उत्पन् न झाला नसमन, जन्महसद्ध सामाहजक उच् ि-
हनितेच्या भावनेनें र्ीतेंतील र् िकमगहवभार्ाच्या व्यवस्थेिी म स्कटदाबी करण्यािें र् प् तकारस्थान जेव्हा ं
जन्माला आलें  तेव्हापंासमनि आहे. आमिी प्रािीन समाजरिना व समाजव्यवस्था आतापं्रमािें 
जन्मप्राप् तीच्या काकतालीय न्यायावर अथवा अन वहंशक संस्काराच्या काल्पनीक म्हिमनि अहसद्ध अशा 
हसद्धातंावंर ठरहवलेली नव्हती. 

 
राष्ट्रसेवा हा कहदंूचा समाजधमव 

 
होता. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आंर्च्या नैसर्मर्क र् िकमािा पमिग हवकास करण्यािी म भा होती. या 
र् िकमगहवकसनाच्या मार्ात कोित्याहह प्रकारिे दैवी, मानवी, धार्ममक ककवा सामाहजक हनबधंािें अडथळे 
उत्पन् न झालेले नव्हते. म्हिमनि तत्कालीन् कहदी आयांना समतोल समाजव्यवस्थेच्या जोरावर सारी द हनया 
पादाक्ातं करिें सोपें रे्लें . ज्या ज्या के्षत्रातं ज्याला ज्याला जी जी कतगबर्ारी र्ाजहवता ंयेण्यासारखी असे, 
हतिा तो सावगजहनक व राष्ट्रीय हहतवधगनाथग उपयोर् करण्यास पमिग स्वतंत्र असे. याम ळें  प्रत्येकाच्या हववहक्षत 
र् िकमािा उत्तम पहरपोष होनन तेंि उत्तरोत्तर अहधकाहधक जोमदार व किखर बनहवण्यािी संधी त्यास 
प्राप् त होत असे. अशा प्रकारच्या दमरदशी आहि म त्सदेहर्रीच्या वर्गवारीम ळें  राष्ट्रातं सापंहत्तक हवभार्िी 
यथायोग्य प्रमािातं होनन द र्मभक्ष ककवा असंतोष यािंें वारें कोठेंहह नसें; मानहसक व नैहतक बल थरारत 
असे; राष्ट्रािी सवांर्ीि कतगबर्ारी सदासवगदा कतगव्योन्म ख असे आहि सवगत्र समाधान असल्याम ळें  
प्रर्मनशीलतेिी म स्कटदाबी ककवा नवमतवादािी र्ळिपी कधींि होत नसे. वैयस्क्तक ककवा सामाहजक 
उच्चनीितेिा मक्ता जन्मप्राप् तीच्या स्वाधीन नसल्याम ळे प्रािीन कहदम आयांत अक्षरशमन्य महाममखग ब्राह्मि, 
शेंदाड क्षहत्रय, कमक वत वैश्य ककवा दास्यातंि क झिारे शमद्र म ळींि अस्स्तत्वातं नव्हते. रेव. एफ. डी. 
मॉरीस आपल्या The religions of the world ( p.43 ) नामक गं्रथातं म्हितात, “शमद्र म्हिजे र् लाम असें 
म ळीि समजमं नका, त्यानंा र् लाम करता येिें शक्यि नव्हतें. (कारि र् लामहर्रीिी कल्पना प्रािीन कहदम 
आयांत म ळींि नव्हती.) कहद स्थानातंील सवग वर्ािे लोक स्वतंत्र नार्रीक असलेले पाहमन ग्रीक लोकानंा 
मोठा अिंबा वाटला.” त्यािप्रमािें ‘कहद स्थानिा इहतहास’ कते णम. एलणफस्र्टन साहेब म्हितात “कहदमंच्या 
प्रािीन नाट्यगं्रथातं राज्याच्या सभोंवतीं असिाऱ्या कोित्याही व्यक्तींच्या भमहमका पहा, त्यातं र् लामहर्रीिा 
लवलेषहह त म्हालंा आढळमन येिार नाहीं ही एक हवशषे लक्षातं ठेवण्यासारखीं र्ोष्ट आहे. ” (प.ृ २४३). त्या 
काळीं ब्राह्मिाच्या पोटी जन्मल्याम ळें  कोिी ब्राह्मि मानला जात नसे ककवा शमद्रािा प त्र म्हिमन यावज् जन्म 
शमद्रवृत्तींति कोिास हखतपत पडावें लार्त नसे. ब्राह्मि म्हिहविाऱ्याच्या, ककवा ब्राह्मिाच्या र् िकमांत 
प्रहवि असिाराच्या प त्राला क्षहत्रय वैश्य ककवा शमद्रहह होिें भार् पडत असे आहि शमद्रस द्धा ं स्वतपच्या 
र् िकमांनीं वैश्य क्षहत्रय ककवा ब्राह्मि बनमं शकत असे. कै. कनवल् आल्कॉर्ट म्हितात, “कहदम लोक आता ं
जसे जाहतभेदाच्या हबनम वगत तटबदंींत जाम जखडले रे्ले आहेत, तसे ते पमवी म ळींि नव्हते; आपापल्या 
जन्मजात र् िकमांप्रमािें समाजव्यवस्थेतील अत्य च् ि मानािा दजा पटकहवण्यास ककवा अत्यंत हनकृष्ट 
दजांत जानन पडण्यास प्रत्येकजि अर्दी स्वतंत्र असे.” आपस्तंब धमगसमत्रकारािंा अहभप्राय जवळजवळ 
असाि आहे :—— 

 
अधमवचयवया पूवो विो जघन्यं जघन्यं 
विवमापद्यते जाणतपणरवृत्तौ ॥ १० ॥ 
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‘अधमगिरिानें उच्च विािा मन ष्ट्य अवनत होतो.’ शाकंरहदग्जयकार म्हितात “जन्मना जायते शमद्रप 
संस्कारा् हिज उच्यते । वेदपाठी भवे्  हवप्रप ब्रह्म जानाहत ब्राह्मिप ॥ ” [अथव:-जन्मतप प्रत्येकजि शमद्र 
असतो आहि प ढें संस्कारामं ळेंि हिजत्व प्राप् त होतें. वदेाभ्यासप्रहविाला हवप्र ही संज्ञा प्राप् त होते, तर 
ब्रह्मज्ञानवेत्ता ब्राह्मि होतो.] या तत्त्वानंा हसद्ध करिाऱ्या अनेक मािसाचं्या र्ोष्टीं प्रािीन गं्रथातं 
हठकहठकािीं हदलेल्या आढळतात. लतरेय ब्राह्मि गं्रथातं (२-३-१९) कवष लल षािी हकीकत आलेली 
आहे. कवष लल ष हा हीन जातीच्या स् त्रीपासमन जन्मलेला शमद्र होता. परंत  याच्या अर्ाधं हविते्तम ळें  याला 
ऋहषवर्ांत उच्च स्थान देण्यातं आले; हवशषे र्ोष्ट ही कीं हा हीनजात शमद्र अखेर ऋग्वदेातंील काहंी ऋिािंा 
कता बनला. (ऋ. मं. १०-३० ते ३४). छादंोग्योपहनषतातंील सत्यकाम जाबालीिी कथा तर प्रहसद्धि 
आहे. याच्या बापािा पत्ता तर नव्हताि नव्हता, परंत  मातोश्री सैरंध्री कमग करीत असल्याम ळें  अनेक 
यजमानापंैकी कोिाच्या अंशानें जाबालीिी उत्पहत्त झाली हें स द्धा ंहतला धड सारं्ता ंयेईना. परंत  सत्यप्रीहत 
(सत्यविनहप्रयता) या एका र् िाम ळेंि (आध नीक हभक्ष की भाषेंत बोलायिे तर) त्या 

 
अकरमाशाचा ब्राह्मिांत समावेश 

 
हबनहदक् कत करण्यातं आला; आहि अखेर हाि जाबाली एका यज वेद शाखेिा संस्थापक बनला. 

स प्रहसद्ध पाहिनी आपल्या अष्टाध्यायीच्या ६ व्या अध्यायंात िक्वमा नावंाच्या एका व्याकरिकारािा उल्लेख 
करतो. ‘वमा’ या उपपदावरून िक्वमा क्षहत्रय होता, हें अहधक स्पष्ट करून सारं्ावयालाि पाहहजे असें 
नाहीं. केवळ र् िकमांवरूनि ब्राह्मि क्षहत्रयाहद वर्ांच्या आदलाबदली होत असल्यािा प रावा देिारीं अशीं 
शकेडों उदाहरिें देता ं येतील. अर्दीं अलीकडच्या काळातं, ग्रीक लोकाचं्या स्वारीच्या स मारास, जरी 
पाहहलें  तरी कहद  आयांतला जाहतभेद पाषािी तटबदंीिा बनलेला नव्हता. ग्रीक गं्रथाकार िारि [अरायन हा 
सात जातीं असल्यािंें म्हितो. त्या येिेंप्रमािें :—(१) Sophist ब्राह्मि, (२) Agriculturist शतेकरी, (३) Herdsmen र् राखी ककवा मेंढपाळ, (४) 
Handicrafts and artizens कलाकौशल्यवाले (हजनर्र), (५) Warrious लढवय्ये, (६) Inspectors िौकशीदार, आहि (७) Councillors मंहत्र. 
(Strabo Lib XV) या उताऱ्यावरून र् िकमांवरून वर्गवारी होण्यािी पद्धत त्याकाळीं प्रत्यक्ष अंमलातं होती हें हनर्मववाद हसद्ध होत आहे.]  वर्ांिा 
उल्लेख करतात. मेर्सॅ्थेनीस म्हितो, “A Hindu of any caste may become a Sophist i.e. 
Brahmana.” (कोित्याही जातीच्या कहदमला ब्राह्मि होता येत असे.) कनगल टॉ् िीही जबानी अशीि 
आहे. तो म्हितो की :– “In the early ages of these Solar and Lunar dynasties, the priestly office 
was not herediatary in families; it was a profession, and the geneologies exhibit frequent 
instances of branches of these races terminating their martial career in the commencement of 
a religious sect or ‘gotra’ and of their descendants reassuming their warlike occupations.” 
[अथव :—— फार प्रािीन काळीं, या समयग िदं्रवंशातल्या प रोहहताच्या जार्ा वशंपरंपरेनें हववहक्षत 
क ट ंबाकंडेि सोंपहवलेल्या नसत; प रोहहतपिा हा त्या काळीं एक धंदा मानला जात असे, (अथा् ज्याला 
तो साधत असे तो करीत असे; बापाने हभक्ष की केली म्हिमन लेकानेंही झोळीिा वारसा हसद्ध करण्यािी 
प्रवृहत्त त्या काळीं म ळींि नव्हती.) हशवाय दोनहह वशंातंल्या अनेक ेराण्यातं अशीं उदाहरिें आढळमन 
येतात कीं हकत्येकानंी क्षात्रवृत्तीला रामराम ठोंकम न धार्ममक वृत्तीिा अंहर्कार केला व आपले र्ोत्रहह 
हनराळेंि बनहवलें . प ढें याि धमगप्रवतगकाचं्या वशंातं असेहह काहंी वंशज उत्पन् न झाले कीं त्यानंीं धार्ममक 
वृत्तीला झ र्ारून देनन प नश् ि आपल्या ज न्या क्षात्रवृत्तीिा स्वीकार केला.] या सवग हववेिनावरून इतकें  
हसद्ध होतें कीं पमवी जात ही जन्महसद्ध ककवा वशंपरंपरेनें ठरली जात नसे. प्रत्येक व्यक् तीं आपापल्या 
जन्मान जन्मपहरित र् िकमांच्या बलावर उच्च ककवा नीि सामाहजक दजा पटकावण्यास पमिग स्वतंत्र व 
म खत्यार असे. याम ळें  
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पोर्ट आणि अवयव यांचे भांडि 
 

न लार्ता ंसामाहजक उन् नतीच्या जोरावर इतर सवग उन् नतींिे र्ड कोट हकल्ले भराभर कजकण्यास फारसें 
अवेड जात नसे. अथा् या उदात्त, व्यापक आहि हनसर्ाच्या हनयमानंा अन सरून असिाऱ्या वर्गवारींिे 
पयगवसान जन्महसद्ध जाहतभेदातं करण्यािा जेव्हा ंहभक्ष कशाहीनें नीि स्वाथी उपक्म केला, तेव्हािं कहदमंच्या 
सामाहजक उन् नतीच्या महासार्राला ूहटी लार्ली. ही ूहटी अजमनपयंत वाढत्याि प्रमािावर आहे 
आहि रे्ल्या दीड हजार वषांत हहनें कहदमंिा स्वाहभमान स्वराष्ट्राहभमान आहि स्वातंत्रय हीं पार ध वमन टाकंम न 
त्यानंा सवगि बाबतींत 

 
खंक ऊफव  शंख 

 
बनहवलें  आहें. आता ं या शखंाचं्या हनव्वळ प्राित्रािपरायि अशा िळवळींना कोिी शखंध्वनीिी उपमा 
हदल्यास ती अक्षरशप साथग नाही, असें कोि म्हिेल? हें काहंीहह असो, र् िकमांवरून वर्गवारी ठरहवण्याच्या 
प्रािीन तत्वाला मान देिारे लोक व्यवहारातं मात्र र् िभ्रष्टतेिे िोिले माजवमन जन्मप्राप् त जाहतविगस्वाच्या 
हटमक्या हपटण्याच्या मोहाला बळी पडल्याहशवाय रहात नाहींत, असा अन भव अझमनही येतो. हल्ली 
एकराष्ट्रीयत्वािें वारें कहन्द स्थानातं वहात आहे. या वाऱ्यािा फायदा ेेनन आपल्या आत्मस्तोमािीं हशडें 
फ र्हविारें ‘राष्ट्रीय’ महात्मे, र् िकमगहवभार्शप वर्गवारी आहि जन्महसद्ध जाहतमहात्म्यािी वारसदारी यािें 
हभक्ष की प्रविन करतानंा, एकाि तोंडातमन सदग र्रम हविेे फवारे कसे उडहवतात हें पहािें अलीकडे बरेंि 
करमि कीिें साधन होनन बसलें  आहे 

 
हविनमान्य ॲनी बेझंटबाई आपल्या ‘सामाहजक स धारिािंी आवश्यकता’ या मथळ्याच्या एका 

व्याख्यानातं र् िकमगहवभार्शप वर्गवारी संबधंानें म्हितात :–– “जन्म आहि र् िकमग ही जोडी 
एकसमयावच्छेदें जर एकत्र नसेल, तर जातीच्या महतीच्या वल्र्ना फोल होत. महाभारतातंील वनपवाच्या 
१८० व्या अध्यायातंील नह ष य हधहष्ठर संवाद पहा. ब्राह्मि कोि? या नह षाच्या प्रश्नाला य हधहष्ठरानें उत्तर 
हदलें  कीं :–– 

 
सत्यं ज्ञानं क्षमाशीलमानृशंस्यं तपो घृिा । 
दृश्यते यि नार्गेंद्र स ब्राह्मि इणत स्मृतः ॥ 

 
[अथग:- हे सपगश्रेष्ठा ! ज्याच्या आंर्ीं सत्य, दान, क्षमा, स स्वभाव, ेात कपिािा अभाव, तप आहि दया हीं 
हदसमन येतात त्यासि ब्राह्मि असें म्हिावयािें ] त्यावर नह षानें सवाल केला कीं :— 

 
चातुववणयं प्रमािं च सत्यं चेत् ब्रह्म चैवणह । 
शूदे्रष्ट्वणप च सत्यंस्याद्दानमक्रोध एव च ॥ 

 
[अथग:–– िात वगण्यािी व्यवस्था प्रमाि मानली पाहहजे आहि सत्य हेंि जर ब्रह्म अथवा ब्राह्मण्य असेल, 
तर शमद्राच्याहह हठकािीं सत्य, दान, शास्न्त इ. हदसतात. त्यािी वाट काय? ] त्यावर धमांनें स्पष्टि ख लासा 
केला कीं:–– 
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शूदे्र तु यद्भवेल्लक्ष्म णद्वजे तच्च न णवद्यते । 
न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मिो न च ब्राह्मिः ॥ 

 
[अथग:–– जर शमद्रातं हें लक्षि असेल आहि ब्राह्मिातं हें लक्षि नसेल, तर तो शमद्रहह शृद नाहीं व 

ब्राह्मिहह ब्राह्मि नाहीं. ज्याहठकािीं हें वतगन हदसेल तो ब्राह्मि समजावा आहि ज्याहठकािीं हें वतगन नसेल 
तो शमद्र समजावा. ] [महाभारताच्या मराठी भाषातंरकारािी मा स्पष्टोन्तींने अर्दीं हतरपीट उडमन रे्ली आहे. धमािा हा सडेतोड सरळ 
जबाब लकम ि ख द्द नह षािी ककवा तत्कालीन् ब्राह्मिािंी जरी ेामरर् डंी उडाल्यािा दाखला नाहीं, तरी आमच्या कै. हवद्यावािरूपहत राहशवडेकरािंी 
मात्र मोठी धादंल उडाली. महाराष्ट्रातंले ममखग लोक या श्लोकािा शब्दशप अथग ेेनन आध नीक नामधारी ब्राह्मिाचं्या ब्राह्मण्य-लेबलाला टरकानन 
त्या हठकािीं शमद्रत्वािी पाटी ठोंकतील कीं काय, या भीतीनें त्यानंीं या श्लोकावर तब्बल एक पानभर मल् लीनाथी केली आहे. [हिपळमिकर मभा प.ृ 
३६६] कारि काय? तर म्हिें ब्राह्मिासंाबाधािें हें हववेिनं फार द बौध आहे. तें फारि स बोध करतानंा हवद्यावािस्तहत भाषातंरकार ख लासा करतात 
:— ज्याहठकािीं हीं सत्याहदक लक्षिें हदसमन येतील तोि ब्राह्मि असमन ज्याहठकािीं तीं नसतील तो शमद्र होय, असें जें धमगराजानें साहंर्तलें  आहे, 
त्यावरून ज्याच्याहठकािीं सत्याहद आिार नसतील तो शमद आहि असतील तो ब्राह्मि, असें ठरत नसमन, सत्याहदक आिारानंीं संपन् न असिें हें 
ब्राह्मिाच्या उत्कृष्ट ब्राह्मित्वािें द्योतक होय व ज्याच्या हठकािीं हे आिार नसतील तो ब्राह्मि शमद्रत ल्य होय असें ठरतें. तसेंि ब्राह्मित्व हें ममळिेंि 
हसद्ध आहे असेंहह हसद्ध होतें. म्हिजे, कै. हवद्यावािस्पतीनीं उत्कृष्ट ब्राह्मि व हनकृष्ट ब्राह्मि अशा आिखी दोन नवीन ब्राह्मिाचं्या जाती पैदा केल्या 
म्हिायच्या? यािंें नावं हभक्ष की मल् लीनाथीिा मासला-आधींि महाभारत गं्रथ सौतीच्या  ेसडा  ेसडीनें मनस्वी संकरपमिग झालेला आहे. त्याच्यातं 
असल्या मल् लीनाथ्था वरिेवर  ेसडम ं लार्ल्या कीं आिखी शभंर वषांनीं या महागं्रथाकडे पहाण्यािी सोयि राहिार नाहीं.] 

 
र् िकमग आहि जाहत हीं जर एकि नसतील, तर जात म्हिजे श द्ध ढोंर्धत्त रा होय. अशा जातीच्या 
अहभमानाला धमगश्रदे्धच्या सदरातं कोिीहह र्ििार नाही……आज रे्लीं हकतीतरी वषें ब्राह्मिानंीं आपल्या 
जातीिा सत्यानाश िालहवला आहे. कहद स्थानातं कोिीकडेहह जा, जेथें तेथें त म्हाला ब्राह्मिि प ढारी 
हदसतील; पि हवद्येंत-ज्ञानातं-ते मात्र प ढारलेले असताति असें मात्र म ळींि नाही. आज काल हजकडे 
पहावें हतकडे 

 
ब्राह्मि वकीलांचा सुळसुळार्ट ! 

 
कायद्यािंा अभ्यास आहि कोटांतली वहकली हा ब्राह्मिािंा धमग ककधपासमन झाला? कोिाच्या स्मृतींत हा 
धमग साहंर्तला आहे? पि प्रकार काय आहे तो पहा. न्यायाहधशाच्या ख च्या आहि वहकलािंीं दालनें 
ब्राह्मिानंीं हिक्कार भरलेलीं ! सावगजहनक ककवा स्वाथगत्यार्ाच्या बाबतींत हेि वकील लोकािें प ढारी 
असलेले मला हठकहठकािीं आढळतात. पि वकीली हा काहंी ब्राह्मिािंा धमग नव्हे. 

 
कायद्यांचें के्षि क्षणियांचेंच आहे. 

 
ब्राह्मानंा त्यातं ढवळाढवळ करण्यािा अहधकार काय? कायदेपाडंीत्यावर उपजीहवका करिाऱ्या ब्राह्मिाला 
मनमनें हनहषद्ध मानलें  आहे; आहि आपल्या अहशलािा दावा कजकण्यासाठी ब्राह्मि वकील नेहमीं ज्या मनमच्या 
विनािंा आधार ेेत असतो, त्याि मनमच्या विनानंीं तो आपल्या ब्राह्मण्यािा आधार सममळ ढासंळवीत 
असतो; कारि ब्राह्मिानें वकीली करिें हा मन स्मृतीच्या दृष्टीनें श द्ध अधमग आहे. वकीलापं्रमािें ब्राह्मि 
डाक्तरानंाही फार नत आला आहे. ब्राह्मिानें वैद्यकी करिें हें मन स्मृतीच्या दृष्टीने अधमग कमग होय. 
मािसािें रोर् बरे करिें हा काहंी ब्राह्मिािंा धमग नाही. बरें, ब्राह्मिानें नेहमी हनष्ट्कािंन राहहलें  पाहहजे. पि 
आज ब्राह्मिातं हकती तरी ब्राह्मि 
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सोनें कुर्टिारे सावकार 
 

होनन बसले आहेत. कलकत्त्याच्या एका ब्राह्मि वकीलािी माहसक प्राप् ती दहा हजारावर आहे. ब्राह्मि या 
दृष्टीनें (ब्राह्मण्यािी िाड असेल तर) त्याला यातंल्या एक रुपडीलाही हात लावण्यािा अहधकार नाहीं; तो 
अधमग आहे. त्यानें नेहमीं हनष्ट्कांिनि राहहलें  पाहहजे. आंर्ावर दोन वस् त्रें-एक धोतर आहि एक उपरिें-
याहशवाय काहंींहह ेेता ं कामा ं नये. वैहदक ज्ञानातं त्यानें पारंर्त असलें  पाहहजे आहि त्यानें नेहमीं 
ज्ञानप्रसार करीत राहहलें  पाहहजे. “[The birth of New India, pp 224-226] ” षटकमांपैकीं अध्ययन 
आहि अध्यापन या दोनि र्ोष्टी जर ब्राह्मिी परंपरेंत अखंड राहहल्या असत्या, तरीदेहखल आजला 
ब्राह्मिवर्ग कहद स्थानातंमन नष्ट झाला नसता. परंत  ब्राह्मिेतरानंा बौहद्धक र् लाम बनहवण्यािी अवदसा जेव्हा ं
ब्राह्मिानंा आवडली, तेव्हा ंअध्यापनाबरोबरि त्याचं्या अध्ययन-कमािाहह सममळ लोप झाला. 

 
यथेमां वाचं कल्यािी मावदाणन जने्यः । 

ब्रह्मराजन्या्यां शूद्राय चायायच स्वाय चारिाय ॥ [यावर श्री. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ‘लोकहमत्र’ जाने. १९२० 
च्या अंकातं येिेंप्रमािें टीका करतात :– “अथा् देश जात क ळ र्ोत्र रंर् रूप भाषा इत्याहद कारिाम ळें  कोिाहह मािसाला हवदे्यपासमन दमर 
ठेवण्यािा अहधकार कोिालाहह नाहीं. जे कोिी अशा प्रकारें द सऱ्यानंा ज्ञानापासमन दमर ठेवण्यािा प्रयत्न करतील ते मानवी उन् नतीच्या मार्ांत हवयानें 
उत्पन् न करतील. यासाठीं सवांनीं ज्ञानप्रिाराला अवश्य मदत केली पाहहजे. हवदे्यिा प्रिार करिें हेंि मन ष्ट्यत्वािा हवकास करण्यािें एक म ख्य 
साधन आहे.”, 

 
(२) Knowledge is the excellency of man, whereby he is usually differenced for a brute, — Swinnock.] 
 
अथव :–– परमेश्वर म्हित आहे कीं (यथा) ज्याप्रमािें मीं (जनेभ्यप) सवग मानवासंाठीं, 

(ब्रह्मराजन्याभ्याम् ) ब्राह्मि, क्षहत्रय, (आयाय ) वैश्य, (शमद्राय) शमद्र, (स्वाय) भतृ्य, स् त्री इत्याहदक व 
(अरिाय) अहतशमद्राहदक याचं्यासाठी, (इमाम्) या (कल्यािींम्) संसार व म स्क्त यातंील स खें प्राप् त करून 
देिारी (वािम्) ऋग्वदेाहद िारहह वदेरूप वािी आहे, हतिा (आवदाहन) सवांस उपदेश केला-सवांसाठीं 
वदेािंा प्रकाश केला, त्यािप्रमािें त म्हींहह करावा. (वदेमंत्राथांिें श्रवि मननहह सवांनीं करावें व िारं्ल्यािें 
ग्रहि व वाईटािा त्यार् करून, द पखापासमन म क्त होवमन आनंहदत व्हावें.) ही आमच्या प्रािीन आयगपमवगजािंी 
हवश्वव्यापक उदार मनोवृहत्त पहा आहि मन  याज्ञवल्क्य पराशराहदकाचं्या स्मृत्याचं्या आधारावर क्ष द्र वृत्तीिा 
धारं्डकधर्ा ेालिाऱ्या हभक्ष कशाहीच्या नीि मनािा संक हितपिा पहा:— 

 
(१)  न शूद्राय मकत दद्यान् नोतच्छष्टं न हणवष्ट्कृत। । 

न चास्योपणदशेद्धमं न चास्य व्रतमाणदशेत् । ८०-४ 
यो ह्स्य धमवमाचष्टे यिैवाणदशणत व्रत। । 
सोऽसंवृतं नाम तमःसह तेनैव मज्जणत ॥ ८१-४ 

 
अथग :–– शमद्रास साक्षा् फल देिारी य स्क्त सारं्मं नये. जो दास नाहीं अशा शमद्रास उस्च्छष्ट अन् न 

देनं नये. होम करून राहहलेला हहवपशषे देन नये. त्यास कोिताही धमोपदेश करंू नये व कोितेंहह 
प्रायश्चताहद व्रत सारं्मं नये. तर ब्राह्मिास मध्यस्थ करून त्याच्यािारा ं त्यास धमाहद सारं्ावें. कारि जो या 
शमद्रास धमग सारं्तो ककवा व्रतोपदेश करतो तो शमद्राबरोबरि असंवृत नामक र्हन नरकातं पडतो. 

 
(२)  ( वेदाड्गाणन संपठेत् ) न शूद्रजन संणन्नधौ ॥ ९८, ९९–४ 
अथग :– शमद्रलोकाजंवळ वदे म्हिम ंनयेत. 
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(३) नातस्त स् िीिां णक्रया मन्िेणरणतधमे वयवतस्थणतः । 
रणक्षता यत्नतोऽपीणह भतृष्ट्वेता णवकुववते ॥ १५-९ 

 
अथव :–– हस्रयाचं्या जातकमाहद हक्या मंत्राचं्या योर्ानें करंू नयेत, अशी शास्रािी मयादा आहे. श्र हत व 
स्मृहत हीं धमािीं प्रमािें असमन त्यािंा हस्रयासं अहधकार नसल्याम ळें  त्या धमगज्ञ नसतात. पापािंा नाश 
करिारा जो मंत्रािंा जप तो त्यासं करता ंयेत नसल्याम ळे पाप झालें  तरी तें ेालहवण्यास त्या असमथग व 
असत्याप्रमािें अश भ असतात अशी शास्रीय स्स्थहत आहे. 

 
(४)  तान्सावान्घातयेद्राजा शूद्रांि णद्वज कलणर्गनः ॥ २२४-९ 
 
अथव :––यज्ञोपहवताहद हिजहिन्हें धारि करिाऱ्या शमद्रासं. राजानें देहान्त हशक्षा द्यावी. 
 
(५)  वेदाक्षरोच्चारिात्तकु्षणियधैवमवपालकैः 

णजवहाच्छेदोस्यकतववयः शूद्रस्येणतणवणनियः ॥ 
 
अथव :–– धमगपालन करिारे जे राजे असतील त्यानंीं शमद्र वदेाक्षरािंा उच् िार करील तर त्या 

हजव्हेिा छेद हनश्चयें करून करावा. वरै्रे 
 
कोठें तोंडातं हशशािा रस ूतण्यािे, कोठें आंर्ावंर जळतें तेल ूतण्यािे, डोळे फोडण्यािे, कलर् 

छेदन करण्यािे वरै्रे अनंत अमान ष हशके्षिे प्रकार हभक्ष की (अ) धमगगं्रथात हठकहठकािीं आढळतात; 
इतकें ि नव्हे तर हभक्ष कशाहीनें त्यािंी अक्षरशप अंमलबजाविी केल्यािे दाखले इहतहासातंमन आम्ही वाटेल 
हततके काढमन दाखवम.ं वरच्यासारखे असंख्य उतारे स्मृत्या व प रािासंारख्या उनाड हभक्ष की गं्रथातमन देता ं
येतील; परंत  स्थलसंकोिास्तव येथें एवढें म्हटलें  म्हिजें प रें आहे कीं आजला असा एकहह धार्ममक (?) 
गं्रथ उरला नाहीं की ज्यातं ब्राह्मिानंी आपल्या स्वाथी मतािंी हभक्ष की खरुज पेरून ठेवलेली नाहीं. एकटा 
महाभारत गं्रथि का याया ना; तो देहखल अवािीन हभक्ष की नायट्यानें इतका हिडहिडलेला आहें कीं 
मोठमोठ्या हविान् संशोधकािंीं उडदामाजीं काळें  र्ोरें । काय हनवडावें हनवडिारें ॥ अशी अन कंपनीय 
स्स्थहत जाहली आहे. यावरून एवढाि हनष्ट्कषग हनेतो कीं आपलें  स्वतपिें विगस्व अबाहधत राखण्यासाठीं व 
इतरानंा र् राढोराइंतकें ि महतमंद र् लाम बनहवण्यासाठीं ब्राह्मिानंीं 

 
सनातन वैणदक धमाचा खून 

 
करण्यासहह मार्ेंप ढें पाहहलें  नाहीं; आहि हा धमािा खमन करिारे, जनतेला हनर्मवद्य करून र् लाम 
बनहविारे, अेोरी मतमतातंरें प्रिहलत करून अंधश्रदे्धच्या जोरावर ममढ झालेल्या लोकाकंडमन आपले 
हातपाय रर्डमन ेेिारे, नाना प्रकारिीं हकळस आििारीं अहनहतमान् द ष्ट्कृत्ये करण्यातं कोिािीही-प्रत्यक्ष 
सद सद हववेक ब द्धीिीहह-हदक् कत न बाळहर्िारे, राष्ट्रेातकी लोक ब्राह्मण्यािा तोरा हमरवायला अजमनहह 
शरमत नाहींत, तेव्हा त्याचं्या अंतपकरिािी व मेंदमिी रिना हकती हवहित्र असेल यािा वािकानंींि तकग  
करावा ! कहद  धमाच्या हवश द्ध स्वरूपािें अत्यंत र्हलच्छ क रुप हभक्ष कशाहीनें कसें बनहवलें , त्यािी 
भर्वद्भक्त श्रीनामदेव याचं्या उद र्ारावरून िारं्ली कल्पना होते. नामदेव म्हितात :–– 
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भजन चाललें  उफरार्टें । कोि जािें खरें खोर्टें ॥ 
सजीवासी हािी लाथा । णनर्षजव पायीं ठेवी माथा ॥ 

सजीव तुळशी तोडा । पूजा णनर्षजव दर्गडा ॥ 
बेला करी तोडा तोडी । णशवा लाखोली रोकडी ॥ 
तोंड धरुनी मेंढा मारा । म्हिती सोमयार्ग करा ॥ 
णजत्या णपतरां नेदी अन् न । मेल्या करी कपडदान ॥ 
सेंदूर माखुणनया धोंडा । पुजा कणरती पोरें रांडा ॥ 
अतग्नहोिांचा सुकाळ । कुशा कपपळाचा काळ ॥ 
णतन्ही देव कपपळांत । अग्नीहोिी केला घात ॥ 
मृणत्तकेचा पूजा नार्ग । णजत्या नार्गा देती डार्ग ॥ 
नामा म्हिे अवघें खोर्टें । एक हणरनाम र्गोमर्टें ॥ 

 
या सवग हभकार र्ोष्टींिा पहरिाम व्हायिा तोि झाला. स प्रहसद्ध स्पष्टवक् ते व हनस्पहृ लेखक कै. 

रावबहाद र लोकहहतवादी आपल्या स्वाध्याय नामक गं्रथातं (प.ृ ११८) म्हितात, “… हवद्याहीन व 
उपयोर्हीन, केवळ माळा हतलक व म द्रा हीं बाह् हिन्हें धारि करून, भारं् र्ाजंा अफम  इ. खानन आळसातं 
हनमग्न राहिारे भरं्ड ते साधम झाले; केवळ पाठ म्हििारे तें ब्राह्मि झाले; आहि आळशासं पोसिें हाि धमग 
असें लोक मानमं लार्ले. याम ळें  उद्योर् नाहींसा होनन हभकारी व अनेक हनहमत्तानंी हफरिारे अशा संत साधम 
व ब्राह्मि ह्ाचं्या टोळ्याचं्या टोळ्या सवगत्र प्रहतहष्ठतपिें हभक्ष क वृत्तीनें आहि देशास भारभमत अशा हफरंू 
लार्ल्या व हफरत आहेत, हें या देशािें द भाग्यि होय. या देशास प रािासंारख्या गं्रथानंीं सत्यतेपासमन 
सवगथैव पराङ म खता आहिली. म हमतग मंत्र जादम हकमया व तंते्र हा व्यथग ेोंटाळा हठकहठकािी नममद करून, 
त्याप्रमािें अन भव व ठोकें  आल्यािीं मनपकस्ल्पत विगने, उत्साह व पराक्म याजंवर आवरि ेालण्यास 
उत्पन् न झालीं. अवश्य र्ोष्टींकडे द लगक्ष व हनरथगक कृत्यािंी हवलक्षि हिहकत्सा हीं अत्यंत हास्यास्पद होत. 
तसाि, मेहनतीनें प रुषाथग करावयािा सोडमन म हमतग पाहमन व मंत्र म्हिमन जयप्राप् ती व लाभ इत्याहदकािंें 
कितन करण्यािीं वडेें हपकलीं व दभग सहमधा व कपड हीं उजवीकडे ठेवावीं कीं डावीकडे ठेवावीं? पहहल्यानें 
पािीं कशपडावें कीं दभग अंथरावे? इत्याहद र्ोष्टींत हित्त ेालमन तहिषयक भवहत न भवहत करीत बसण्यािी 
िाल पडली…………………… कोिी उंटावर बसला अथवा कोिी वृद्धीत हजामत करहवली इ. क्ष ल्लक र्ोष्टींिे 
उहापोह मोठाल्या सभा भरून आमच्या हभक्ष कातं िालतात परंत  आपल्या देशाच्या तफे हवलायतेच्या 
पालगमेंट सभेंत अथवा कौस्न्सलातं आहि किेऱ्यातं ह द्याच्या व मोठाल्या जार्ा हमळाव्या अर्र लष्ट्करी 
पदव्या हमळाव्या म्हिमन जमलेल्या मंडळींत अथवा भरलेल्या सभेंत जािें व तहिषयक वाटाेाट करिें हें 
त्यासं बरें वाटत नाहीं; अथवा तसे उद्योर् ककवा प्रयत्न जें कायावािामनेंकरून करीत असतील त्यासं ते बरें 
म्हित नाहींत. इतकें ि नव्हें तर, तसें होनन हवलायतेस जािाऱ्यासं वरै्रे बहहष्ट्कार ेालिें व त्यासं 
प्रायहश्चत्तें देिें ह्ाि व्यथग र्ोष्टींना तें उलट भरती देत असतात.” लोकहहतवादींनी हे उद र्ार सन १८८० 
सालातं काढलेले आहेत. त्याला आज पमिग िाळीस वष े झालीं, तरी हा प्रायहश्चत्तािा झोटींर् आमच्या 
नामधारी ब्राह्मिानंा अझमनही सोडीत नाहीं, हें लक्षातं ठेवण्यासारखें आहे. पमवी पेशवाई सते्तला जेव्हा ंनध्वग 
लार्ला होता, त्याकाळीं राेोबादादा पेशव्याच्या वतीनें हवलायतेला वकीली करण्याकहरता ंएक ब्राह्मि व 
एक पारशी वकील रे्ले होते, दी गेशाहण्या मन स्मृहतकाराच्या दृष्टीनें ‘सम द्रयायी’ -नौकें त बसमन सम द्रातंमन 
िीपातंरास जािारा-महापातकी भ्रष्ट आहि पहतत ठरलेला. त्याप्रमािें हे दोेे वकील हवलायतेहमन स्वदेशी 
परत येतािं, पारशी वकील आग्यारींतल्या हवभमतीच्या हिमटीनें तेव्हािं पाक बनला; परंत  ब्राह्मि वकील 
(आबा काळे) नापाकािा पाक होईना ! कारि हभक्षमकी वैहदक धमगि पडला कडकडीत सोंवळा ! 



 

अनुक्रमणिका 

राेोबादादाच्या भोंवतीं वदेोनारायि कावळ्यानंीं काव काव स रंू केली आहि अखेर सोन्यािे एक भलेंमोठें 
स् त्रीकलर् करून त्यातंमन त्या ंनापाक पातकी ब्राह्मि वकीलाला बाहेर काढल्यावर तो शमद्ध व पाक झाला. 
स् त्रीकलर्ािें सोनें धमगमातंडाचं्या पदरातं पडतािं पहतताला ंपावनत्वािी सनद हमळाली ! मन स्मृतीिा जन्म 
होण्याच्यापमवी सीलोन, करािी वरै्रे हठकािाहंमन सवग पथृ्वीवर जलपयगटन करून कहद स्थानिा व्यापार 
वाढहविाऱ्या दयावदी कहदमंिी या धमगमातंडानंीं काय अवहेलना केली असती कोि जािें? असा Rise of the 
Maratha Power p 314 येथें कै. न्या. रानडे समिक प्रश्न हविारतात. राेोबानें अनेक वळेा ंसम द्रप्रवास 
केला, आहि हशवाजी बेदनमरला जातानंा सम द्रातंमनि रे्ला. त्यानंीं मन स्मृतीसारख्या अदमरदशी व स्वाथी 
हभक्ष की गं्रथाला डोक्यावर ेेनन त्यािे फाजील स्तोम माजहवण्यािा धंदा केला असता, तर त्याचं्या हातंमन 
झाला एवढाहह पराक्म झाला नसता. कहद  राष्ट्रानें जो इहतहासख्यात पराक्म र्ाजहवला तो सवग 
मन स्मृतीिा धममकेतम उर्हवण्यापमवी. तो उर्वताकं्षिींि कहद स्थानाच्या सवांर्ीन वैभवाला आर् लार्ली आहि 
त्यािंें राष्ट्रीय नप संकत्व हदवसेंहदवस वाढत जानन त्याला आज हदसत असलेली पे्रतकळा प्राप् त झाली. 
आता ंया हवसाव्या शतकातं मन्वाहभमानी नामधारी ब्राह्मिाचं्या मेंद  काहंींसा ताळ्यावर आला असेल, अशी 
कोिािी कल्पना असेल तर ती साफ ि कीिी आहे. या कम पमंड कापंासमन अझमनहह बऱ्याि लोकानंा मनस्वी 
त्रास सोसावा लार्त आहे. म ंबईतल्या र् जराथी भाटे लोकातं हवलायतेला जानन आलेल्या स हशहक्षतािंी 
एक हनराळीि जात बनलेली आहे. प्रथम ऋत स्नात पत्नीला र् रुसेवलेा पाठहवण्याच्या वल् लभी 
सापं्रदायातंील लोकहवश्र त हछनाल पद्धहतहवरुद्ध हधपकार दशगहविाऱ्या नवमतवादी स हशहक्षत भाट्यािंी 
आधींि एक नवीन जात बनलेली होती; तींति जीिगमतवाद्याचं्या हट्टवादीपिाम ळें  ही एक आिखी भर 
पडली आहे. परंत  उठल्यास टल्या 

 
पुिें तेथें काय उिें 

 
अशी शहािपिािी हमजास मारिाऱं्या प ण्यातं ही प्रायहश्चत्तािी महामारी अझमन हजवतं असेल, असें मात्र 
कोिास वाटत नव्हतें ! परंत  जीिगमतािा हभक्ष की जीिग झेंडा उंि पेलमन धरिाऱ्या प ण्याच्या आिायानें ती 
कल्पना ि कीिी ठरहवली. हें आिायग व्यापक मनोभावनेिा मोठा र्वगभार वहातात; परंत  मन स्मृतीच्या 
हभक्ष की आखाड्ातं तयार झालेली यािंी मनोवृहत्त अखेर आपल्या कम पमंडमकी बाण्यावर ेसरल्याहशवाय 
रहात नाही. शकंरािायांिा प न्हा अवतार होनन ते लवकरि सवग नवमतवादी स धाकरािंीं हाडें न् हाडें 
िारं्लीं ठेिमन काढिार आहेत, असें ते छातीला हात लावमन सारं्तात. या आिायग हभक्ष कानंें फाल्र् न श . ११ 
शके १८४१ च्या आपल्या पाहक्षक हिठोऱ्यातं परदेशर्मनावर आपल्या मन स्मृहतप्रासाहदक हभक्ष की ज्ञानािे 
तारे तोडता ं तोडता ं अखेर कै. बाळ र्ंर्ाधर हटळकाचं्या परदेशर्मनाहवरूद्ध प्रायहश्चत्तािी िळवळ स रंू 
केली. कै. हटळकाचं्या सावगजहनक कायगशलैींत द टप्पीपिा होता, हा आके्षप त्यािें जीवलर् स्नेही कै. 
आर्रकरापंासमन तो हवद्यमान् श्रीय त रगँ्लर परांजप्यापंयंत त्यािें सवग सच्चे हवरोधक प्रामाहिकपिें स्पष्टस्पष्ट 
बोलत आले; इतकें ि नव्हे तर हटळक हे लोकािें प ढारी नसमन श द्ध लोकछंदान वर्मत आहेत हें लक्षातं ठेवा, 
असा कै. आर्रकरानंी आपल्या स धारकातंमन 

 
तुळशी बार्गेंतला णशमर्गा 

 
झाला त्यावेळीं हडसमन खडसमन हदलेला जाहहर इशारा प ष्ट्कळाचं्या स्मरिातं असेलि. परंत , 
र्ीतारहस्यासारखा अनन भमत तत्वज्ञानािा हदव्य गं्रथ हनमांि करिारा अलौकीक प रूष, न्हाव्याभटािी धिी 
करिाऱ्या कसहस्थ पवगिीच्या स मारासि हभक्ष कशाहीच्या बाष्ट्कळ प्रायहश्चत्तहवहधप ढें एखाद्या प्राकृत 



 

अनुक्रमणिका 

संसाऱ्याप्रमािें मान वाकंवील ही कल्पना कोिालाहह स िली नाहीं. पि अखेर त्या दमरदृष्टी आर्रकर 
द्रष्ट्ट्यािंीि वािी अक्षरशप खरी ठरली. स्वतपिा प त्र स द्धा ंजाहीर रीतीनें नको नको म्हित असतां, ‘त म्ही 
प्रायहश्चत यायाल तर मी लग्नालाि उभा रहात नाहीं’ असा धडधडीत हनषेध व्यक्त करीत असता,ं 

 
णबचाऱ्या णर्टळकांनीं प्रायणित्त घेतलें  

 
आिायगकंपमिी िळवळ फळली. मन स्मृतीला दीडबोट मासं िढलें . याज्ञवल्क्याला र्हत हमळाली. पराशरािा 
उद्धार झाला. बापटी वैहदक धमािा बोज राखला रे्ला, आहि वेदोक्ताच्या हटमकीवर प रािोक्तािें कातंडे 
ताठ िढमन, हभक्ष कशाहीच्या कलर्ी त ऱ्यािा डफ तारस्वरातं खिािंम लार्ला. या श भमंर्ल सावधान 
हवदीच्या वाच्यता करण्याच्याकामीं, तृि न धरण्यािी कार्दी शखेी हमरहविारा केसरी अर्दीं ममर् हर्ळमन 
कसा बसला होता व इतर राष्ट्रीय पत्राचं्या दातंहखळ्या कशा जाम जखडल्या होत्या, तें िािाक्ष वािकानंा 
सारं्ायला नकोि. कै. हटळकाचं्या या प्रायहश्चत्तहवधीबद्दल अत्यंत हनस्पहृपिानें जर कोिी स्पष्टोक्तीिा 
अवलंब केला असेल तर साऱ्या महाराष्ट्रातं एकट्या ‘महाराष्ट्र साणहत्य’ कारानें. या स्पष्टोक्तीिी झळ 
राष्ट्रीय हभक्ष कशाहीला लार्ली ककवा नाहीं हें काहंी आम्हालंा माहीत नाहीं; परंत  अधे हळक ं ड खानन 
कपवळा बनलेल्या ठाण्याच्या एका डोळेदार पत्रािा हशखंडी 

 
संपादकाच्या पर्गडीनें माि पेर्ट घेतला 

 
ही र्ोष्ट न कतीि ठाक रिारावर धाडधाड धावंत आलेल्या फायर हब्ररे्डकडमन लोकासं समजली. या 
बाबतीत अहधक वाच्यता न कहरतां, वािकानंी महाराष्ट्र साहहत्य माहसकािा पहहल्या वािा १२ वा अंक 
अवश्य हमळवमन वािावा, अशी हशफारस आहे. 

 
**** 

 
(१७) अन वहंशक संस्कारािंी कल्पना अर्दींि अयथाथग ककवा अहवश् वसनीय आहे, असा कोिािाि 

वाद नाहीं; परंत  त्याच्या अथािा जो हवपयास करण्यातं आला आहे, तो मात्र कोिालाहह मान्य होिार नाहीं. 
हशवाय याबद्दल शास्रवते्त्यािेंकह अझमन एकमत झालेले नाहीं. अन वहंशकत्वाच्या तत्वािा शोध करण्यािी 
प्रवृहत्त फार प्रािीन काळीं ग्रीक लोकातं उत्पन् न झाली होती; व त्याबाबतींत त्यानंी काहंीं ठोकळ हसद्धातं 
प्रस्थाहपत करण्यािा प्रयत्नहह केला होता. परंत  या बाबतींत हवशषे हनहश् ित यत्नािा प रस्कार हवसाव्या 
शतकातंि अस्स्तत्वातं आलेला आहे. मध्यतंरीच्या शतकश्रेिींत या तत्वािा शास्रीय शोध लावण्याकडे 
फारसें कोिी लक्ष ेातल्यािा दाखला नाहीं. हल्लींच्या संशोधन-प्रवृत्तींिे जनकत्व डावीन कडे असमन, 
वीस्मन (Weismann) मेन्डेल (Mendel) प्रभहृत शास्त्रयानंीहह या तत्वािीं काहीं हनहश्चत मतें हसद्ध 
करण्यािा यत्न केला. हा हवषय हदसतो हततका सोपा नव्हें. अन वहंशकत्वािा पमिग छेडा ककधकाळीं 
लार्लाि, तर मानवजातीला सृष्टींतील अत्यंत र्मढतम अशा एका श्रेष्ठ पारमेश् वरी तत्वाला हस्तर्त केल्यािें 
श्रेय खात्रीनें हमळेल ! पि हें श्रेय फ कािें हमळिारें नव्हें. त्यासाठीं संशोधन-तपश्चयेिे पवगतच्या पवगत खिी 
ेालाव ेलार्तील, अशी ख द्द संशोधकािंीि जबानी आहे. असल्या जबरदस्त भानर्डीच्या तत्वािें हनहश् ित 
संशोधन करतानंा आिखी अनेक स्वर्ीय तत्वािंा कसोशीने स्वाध्याय करिें प्राप् त आहे व यासाठी 
न्यायब द्धीिा समतोलपिा व सत्याच्या िाडीिा हनदगयपिा संशोधकानंा अत्यंत तीव्र प्रमािातं राखावा 
लारे्ल. ही र्ोष्ट बौद्धीक र् लामहर्रीच्या हभक्ष कशाही धोरिाशंी व्यस्त प्रमािातं असल्याम ळें , 
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अन वहंशकत्वावरिी हभक्ष कशाहींिीं प रािें म्हिजे श द्ध िहाटाळपिािे बाजार म्हटल्याहशवाय स टकाि 
नाहीं. अन वहंशकत्वाच्या या कल्पनेच्या जोडीनेंि बीज आहि के्षत्र याचं्या श द्धतेबद्दल मोठें प राि सारं्तात; 
परंत  ही बीज ककवा के्षत्रािी श द्धी अजमावण्यािीं साधनें कोितीं, हे मात्र या प राहिकानंा समजत नाहीं व 
नीटसें पटवमनहह देता येत नाहीं. न सतें आमक्या स्मृतींत असें म्हटले आहे आहि तसें साहंर्तले आहे, हा 
काहंी आधार नव्हें व स्मृहतगं्रथ हे शास्रीय गं्रथहह नव्हत. अथां् अममक बीज श द्ध आहे आहि अमकें  के्षत्र 
अश द्ध आहे, हें शास्रीय (Scientific) पद्धतीनें जोंपयंत सप्रमाि पटहवता ंयेिें शक्य नाहीं, तोपयंत या 

 
बीज-के्षि-शुद्धीच्या वल्र्गना 

 
‘फाल्र् ने बालका इव’ि होत. उदाहरिाथग आपि डॉ. श्रीधर वयंकरे्टश केतकर हे ब्राह्मि म्हिहविारे कहद  
र्ृहस्थ आहि णमस् एडीथ कोहेन (आता ंसौ. शीलवतीबाई केतकर) या य रोहपयन हवद षी, हेंि जोडपें ेेनं. 
यातं बीज श द्ध आहे हें कशावरून ठरवायिें आहि के्षत्र अपहवत्र-अश द्धि आहे, हें कसें हसद्ध करायिें? 
प ण्याच्या ख न्या म रलीधराच्या अध्यक्षतेखालीं हमस् कोहेनच्या व्रात्यस्तोमाबद्दल हनषेध प्रदर्मशत करायला जे 
हरकामटेंकडें ‘ित पशाखीय’ ब्रह्मवृदंमंडळ (?) ता॰ १२ एहप्रल १९२० रोजीं जमलें  होतें, त्यापंैकीं एकादा 
तरी प्रािी या परस्पराकषी जोडप्याच्या बीजके्षत्रश द्धीिे शास्रीय तत्वाला पटेल असें काहंीं हनहश्चत अन मान 
पटहवल काय? पौराहिकी र्प्पापंलीकडें त्यानंा एककह आधार देता ं येिार नाहीं. असली ििाि आधीं 
खोडसाळ आहि हतच्या समथगनाथग आिलेले प रावे शतपट खोडसाळ. बीजके्षत्रश द्धीच्या र्प्पा जाहतभेदाच्या 
जन् महदवशींि हभक्ष की मेंदमंतमन र्ळलेल्या आहेत. बौद्धधमाच्या ऱ्हासानंतर हभक्ष कशहीनें जाहतभेदािी जी 
बडंाळी उठवली त्या बडंाच्या धामध मीपमवी या र्प्पािंा स र्ावा लार्त नाहीं. हां, आंता मन स्मृतींतल्या 
श्लोकाबंरह कम म हदवािी फौजदारी कायद्यािंी नसती ब्याद ऋग्वेद काळाच्या आयांच्या बोकाडंीं मारिारा 
एखादा पावर्ी आपल्या अस्तन्या वर सारून, बीजके्षत्रश द्धाश द्धतेिा इहतहास मानर् टीला धरुन मार्ें खेिमं 
लार्ला व त्यािा उर्म त्यानंी प्रत्यक्ष 

 
श्रीणवष्ट्िुच्या नाणभकमलांत दाखणवला 

 
तरी त्यािंा हात कोि धरिार? ज्यानंा वैहदक काळातंस द्धा ं[प ण्यािे रावसाहेब पावर्ी हे एक स प्रहसद्ध हवद्याव्यासंर्ी संशोधक 
आहेत. कै. हटळकानंी उत्तर ध्र वाच्या बफात र्ाडलेलीं ऋग्वेदकालीन् आयांिीं थडर्ीं रावसाहेबानंीं न कतींि तेथमन खेंिमन आिमन पजंाबच्या 
सरहद्दीवर स्थापन केलीं व संशोधनकौशल्यानें हटळकाचं्या ‘योर्प कमगस  कौशल्यम्’ वर ताि केली. इतके जाडे संशोधक जर अवािीन मन स्मृतीच्या 
दाखल्याचं्या अधारावर ऋग्वेदकालीन आयाच्या सामाहजक, धार्ममक, राजकीय जीवनािा इहतहास रंर्हवण्यास किरत नाहींत व ऋग्वेदी आयांना 
मन याज्ञवल्क्यातंल्या हदवािी फौजदारी कायद्यातं अडकवायला सोडीत नाहींत, तर उद्या मॉन्टफडग हरफॉमगसच्या खड्ांिें जनकत्व कोिी 
बाळाजीपतं नातमच्या पदराला बाधंल्यात आश्चयग करण्यािें कारिि उरत नाहीं. भारतीय साम्राज्यािा इहतहास एवढ्याि व असल्याि संशोधन-
प ण्याईवर प रा करायिा असेल, तर क त्रयामाजंराचं्या शेंपटावंर कादंबऱ्यािें ढीर्च्या ढीर् प्रसहविारे श्रीय त आजकाल रर्ड आहेत. रावसाहेबानंीं 
पेनशनिा काळ आता हरी हरी म्हिण्यातं ेालवावा हें बरें.] लोकशाही स्वराज्य अपरंपार हदसतें, त्यानंा श्रीहवष्ट्िमच्या 
नाहभकमलातंमन ब्रह्मदेवाच्या तोंडापयंत हनवेध संशोधनी लीला करता ं येिार नाहीं, असें थोडेंि आहें? 
बीजके्षत्रश द्धीिें तत्व हें हभक्ष कीमताच्या विगस्वािें लहतहाहसक स्मारक आहे, यापलीकडें 
सारासारहविारदृष्ट्ट्या अर्र शाहंस्रयदृष्ट्ट्या त्याला कवडीिेंहह महत्व नाहीं. हें वािकानंीं ध्यानातं ठेवावें. 
श द्ध बीज कसे ूळखावें आहि के्षत्र अश द्ध कसें ठरवावें, यािा अझमन शोध लार्लेला नाहीं, प ढेंमार्ें ककध 
लार्ल असाहह भरवसंा नाकह. आजपयंत हा श द्धाश द्धतेिा मामला ‘आह्मी ब्राह्मिानंीं हें असें ठरहवलें  आहे ते 
त म्हीं सनातन तत्त्व म्हिमन मान्य करा’ अशा न सत्या पोंकळ स्मृहतविनाचं्या मान्यतेवरि िाललेला आहे; 
या पेक्षा ं त्याच्या सत्यत्वािी प्रिीहत पटण्याला द सरा काहंीहह आधार नाहीं. बीजके्षत्रमहात्म्याच्या या 
कादंबरीिा धार्ा ब्रह्मदेवाच्या र्ळ्यातंल्या जानव्याला अडकहविाऱ्या आध हनक बृहस्पतींना एवढाि सवाल 
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आहे कीं के्षत्राच्या उच् िनीितेवर जर त मिें ‘हवहशष्ट प्रजोत्पहत्त’ ठरलेलें  होतें, तर ज्या वैहदक व भारतीय 
काळाच्या अनेक ऋषींिें व अनेक इहतहासख्यात नरेश्वरािें जन्म, त म्ही मानलेल्या नीि के्षत्रातं झाले, त्या 
संकरजात ऋषींना आहि अकरमाशा नरेश्वरानंा त म्हीं अझमनहह पमज्य व वदंनीय का ंमानतां? अहतक्षमद्र के्षत्रातं 
जन्मलेले साखं्य व पराशर, िाभंारिीच्या उदरीं जन्मलेला टंकऋषी, हवधवेिा प त्र कौंहडण्य, रंभानामक 
र्ावंभवानीिा प त्र वहसष्ट, कोळिीिा म लर्ा व्यास, अहववाहहत क माहरकेला र् पिमप झालेला दी गेतमा ही 
मंडळी एकतर काल्पहनक व्यक्त्या होत्या असें सारं्मन मोकळें व्हा, नाहींतर ब्रह्मदेवाच्या तोंडातंमन र्टकन् 
बाहेर पडलेल्या अहतश द्ध ब्राह्मिानंीं या नीियोनीजात अकरमाशावंर ग्रामण्य उभें करून त्यानंा वाळींत का 
ठाकलें  नाहीं तें तरी सारं्ा. क त्रयामाजंराचं्या, सशाबेडकाचं्या आहि पत्रावळीं द्रोिाचं्या पोटीं जन्मलेल्या 
प्राण्यािंी यादी आम्ही प ढें आिीत नाहीं. यावर जर त मिा असा उलट सवाल असेल कीं क्षेंत्र जरी नीि होतें 
तरी बीज उच्च होतें, तर तेथेंहह त म्हाला खोटें बोलल्याहंशवाय र्त्यंतर नाहीं. कारि वरच्यापैकीं एकाच्याहह 
खऱ्या 

 
बापाचा पत्ता लार्गत नाहीं. 

 
हशवाय अमृतासारखा उच्च बीजािा मद्यासारखा नीि के्षत्रातं संकर झाल्यास हवषोत्पहत्तपेक्षा ंअहधक िारं्लें  तें 
काय हनमाि होिार? एविं येथें बीजके्षत्रश द्धीिा तर बोजावारा उडतोि उडतो, पि अन वहंशक संस्कारािी 
तरीं कोठें दाद लार्ते? म्हिे, ऋषींिें कम ळ आहि नदीिें ममळ शोधमं नये. का?ं त्यातं अवैहदक ककवा अशास्रीय 
असें काय आहे? ख द्द ऋषींनीं जर आपलें  कम ळ स्पष्ट साहंर्तलें  आहें, तर त्यातं त म्हालंाि का ंवैषम्य वाटावें? 
अममक करंू नये अेहि तममक करंू नये हें सारं्ण्यािा तो मन स्महत-मामला मार्ेंि मेला. आताचं्या या 
हवसाव्या शतकातं प्रत्यक्ष देवालास द्धा ंशास्रीय शोधाचं्या िरकातं ेालायला जे सोडिार नाहींत, ते काय 
ऋषींिें कम ळ आहि नदीिे ममळ शोधायला कमी करिार? अंधश्रदे्धिे हदवस रे्ले आहि पौराहिकी र्प्पांच्या 
जोरावर बह जनसमाजाला बौहद्धक र् लामहर्रींत बद्ध करून ठेवण्यािा मनमहह ठार झाला. हववेकब द्धीिा 
अंमल िालमं  झाला आहे. आता ंज न्याप राण्या पौराहिक भाकडकथाचं्या आधारानें जनता झ लिार नाहीं 
ककवा संस्कृत भाषेंत रिलेल्या समत्राचं्या न सत्या पोपटपिंीला भ लिार नाहीं. प्रिहलत काळ लहतहाहसक 
सत्यािा आहे. हें सत्य केव्हाहंह झालें  तरी  
 

बाप दाखव नाहींतर श्राद्ध घाल 
 

असेंि म्हििार बीजश द्धी आहि के्षत्रश द्धी कशी ठरवायिी, कशी पारखायिी तें आधीं हववेकब द्धीला पटेल 
असें हसद्ध करून दाखवा आहि मर्– 

 
जात्युत्कष ेयुरे्ग जे्ञयः पिमे सप् तमेऽणप वा । 
वयत्यये कमविां साम्यं पूवववच्चधरोत्तर। ॥ याज्ञ॰ स्मृ॰ १-९६. 

 
ही ब्राह्मित्व-प्राप् तीिी हर्रिी कशी िालते हतिी यंत्ररिना सारं्ा. न सत्या जाहतहवहशष्ट सोयहरकीच्या 
िढत्या उतरत्या भाजंिीनें ककवा ब्राह्मि क ट बातं जन्मिारा प्रत्येक प्रािी त्या हवहशष्ट क ट ंबािेि र् िधमग 
ेेनन जन्माला येतो असल्या त्रयराहशकी हवधानानें जर या र्ोष्टींिा हनिगय ठरतो असें मानलें , तर 
उत्क्ाहंतवाद त्या हनिगयाला सपशले खोटा ठरहवत आहे. सायस्न्टहफक् (शास्रीय) शोधाचं्या कसोटीला हे 
स्मृहतकारािें काल्पहनक हनबधं म ळींि उतरत नाहींत. इतकें ि नव्हें तर इहतहासािी साक्षस द्धा ं शास्रीय 
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शोधाचं्या जबानीलाि पाठबळ देते एका हववहक्षत काळच्या सामाहजक संेटनेसाठी काहंीं िार हवशषे 
शहाण्या डोक्यानंीं एकत्र बसमन सामाहजक उच्च नीितेिे दहापािं ठोकळ हनयम ठरहवले आहि ते ‘स्मृहत’ 
नामाहभधानाखाली समाजािें हनयमन करण्यासाठीं हशफारस केले, एवढ्यािं कारिाम ळें  ते हनयम सनातन 
ठरंू शकत नाहींत. त्यािंी योग्यता व श्रेंष्ठता सवग काळीं सवगमान्य ठरिार नाही, ककवा प्रत्येक नव्या 
मन्वतंरातंील नवीन शास्रीय शोधापं ढें त्यातंलें  तत्व अबाहधत राहीलि असा भरंवसा म ळींि देतां येिार 
नाहीं. परंत  जीिगमतवाद्यानंा ज नें हततकें  सोनें या क कल्पनेिी कावंीळ झाल्याम ळें . पमवीच्या स्मृहतकारािंी 
सवगि कृत्यें सनातन व अबाहधत वाटावीं, यातं काही आश्चयग नाहीं. हे प रािमतवादी लोक उन् नत 
मनोवृत्तीिी हकतीहह फ शारकी मारोत, त्याचं्या मस्तकातं हनराशावादाच्या हकड्ािंा ब जब जाट सनातन 
िाललेला असतो. रे्ले ते हदवस िारं्ले, येत आहेत ते वाईट. पमवीि काय ते ब हद्धसामथ्यािे बृहस्पहत 
हनमाि होत असत, आता ंसवगत्र 

 
महामूखव शंखोबांचा सुळसुळार्ट 

 
िालमं  राहिार. याज्ञवल्क्य, जनक, वहसष्ट, वामदेवादी, ऋषीं उत्पन् न होण्यािा काळ आता ंरे्ला, प न्हा ंतो 
कधींहीं येिार नाहीं. मानवीं ब द्धीिा ऱ्हास झपाट्यानंें स रंू आहे. अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी या 
पिंकन्या आता ंकशाच्या प न्हा आमच्या दृष्टीस पडतात ! पमवी मथैमन हनयमबद्ध असल्याम ळें  स् त्रीप रूषािंी 
नीहत परीटेडीवजा पाढंरीफेक असे; आता ंमथैमनाहतक्म फार झाल्याम ळें  सारी द हनया सडत िालली आहें. 
अशा भयंकर द रावस्थेंत आम्हीं शहाण्यानंी-शहाण्या पमवगजाच्या श द्ध शहाण्या वशंजानंी-हवधवाप नर्मववाह 
ककवा असविगहववाहाला कशी बरें संमहत द्यावी? धमग आहि शास् त्रें हीं पमवीच्याि लोंकानंी हलहावी; आता 
काय? आता ंसर्ळाि सावंळा र्ोंधळ ! ब हद्ध नाहीं, अक् कल नाहीं, तपश्चया नाहीं, नीहतमत्ता नाहीं, काहीं 
नाहीं; आहि हे नकटे स धारक म्हितात कीं आम्हीं नवी स्मृहत हलहमं नवें धमगशास्र हनमाि करंू आहि नामशषे 
झालेले हवधवाप नर्मववाहासारखे प्रेात प न्हा ंप्रस्थाहपत करंू ! ममखग क ठिें !! धमाला ग्लानींवर ग्लानी येत 
आहेत, समाज अनीहतमान् झाला आहे, सोंवळ्या ूंवळ्यािा ताळ स टमन सबर्ोलंकार स रंू आहे, आम्हा ं
पहवत्र ब्राह्मिािंी जो तो कनदा करीत आहे, आहि हे स धारक म्हिे स धारिा करिार ! अशी मािसाच्या 
हातमन स धारिा होती तर काय पाहहजे ! शकंरािायग स्वतप अवतार ेेतील, तेव्हा ं ही हबेडलेली ेडी 
िापमनिोपमन नीट इस्तरींत बसेल ! या आमच्या प रािमतवाद्याचं्या कल्पना आहि त्या कल्पनािंा प रस्कार 
करिार आमच्या ॲनी हबझाटं बाई. त्यानंीं तर एक मतेै्रयावतारािी आढीि उबत ेातली आहे; आहि ही 
आढी त्या ज्या हदवशीं फोडतील, त्या हदवशीं त्यातंमन बाहेर पडलेले मतेै्रय ऋषी कहद स्थानच्या बादशहाच्या 
शजेारीं हदल्लीच्या तक्तावर बसतील, असें त्यािंें भहवष्ट्य आहे. वतगमानकाळ वाईट आहि भमतकाळ काय तो 
सोन्यािा, या कल्पनेिा म्हसोबा ज्याचं्या बोकाडंीं बसला आहे, त्यानंा सारा भहवष्ट्यकाळ अंधारग्रस्त हदसावा 
यातं काहंीं आश्चयग नाहीं. मानव जाती हदवसेंहदवस उन्नत होत आहे कीं अवनत होत आहे, हा वाद पाश्चात्य 
पहंडतापं ढें बरींि वषे होता आहि त्यानंीं सायन्स व इहतहास याचं्या आधारानें असा हनहश्चत हनिगय काढला 
आहे कीं “I have been led to the firm conviction, which I must not put forward as a Scientific 
Truth based upon the teachings of anthropology, folk-lore, and the history of civilization that 
at the present day, in our time so widely decried as “nervous ”, “degenerate ”, and 
“overcivilized ” not only are there no more sexually “perverse ” persons than there were in 
former days……… but further, that the greater part of the perversions of the present day are not 
to be regarded as “degenerations ” at all” [Iwan Bloch, M. D. in “The Sexual Life of our 
Time. ” P. 456] कलीय र्ािें काळेंक ट्ट भेसमर हित्र रेखाटण्यातं प रािकाराचं्या काव्यशक् तीला जरी 
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एकप्रकारिें कंड शमनािे खाद्य हमळालें  व काहंी काळ त्यांच्या प्रविनप्राहवण्यािी अहोरूप महोध्वनी अशा 
हभक्ष कशाही कंपमकडमन मोठी वाहवा झाली, तरी त्या हित्राच्या हनत्य दशगनानें व मननानें हहन्द जनाचं्या 
कतगबर्ारीिा सारा जोम जाळमनपोळमन फस्त केला, ही र्ोष्ट हहन्दमंच्या राष्ट्रीय आपत्तींच्या यादींत अग्रभार्ी 
हलहमन ठेवण्यासारखी झाली. या हभक्ष की हित्रानें हहन्द जनावंर हनराशावादािा एवढा जबरदस्त पर्डा 
बसहवला आहे कीं त्यातंमन त्यािंी धडपिें स टका होिें फार द ष्ट्कर कायग होनन बसलें  आहे. हनराशावादानें 
सडलेल्या मनोवृत्तीिी राष्ट्रें दास्यत्वातं क झमन दास्यत्वातंि लयाला जातात, ही र्ोष्ट आम्हा ं हहन्दमंच्या 
र्ळीि उतरत नाहीं. पथृ्वीवरील इतर राष्ट्रें आशावादाच्या जोरावर आपापलें  हनहश्चत राष्ट्रध्येय साधण्याकडे 
शस्क् तय क् तीिी पराकाष्ठा करीत आहेत, भहवष्ट्य काळ त्यानंा पमिग प्रकाशमान् भासत असल्याम ळें  त्याचं्या 
कायगक्षमतेिी तडफ प्रत्यक्ष कालिक्ाच्या र्तीलास द्धा ंमारे् पाडीत आहे आहि र्तान भवािी पेस्तर हशल्लक 
वतगमान काळाच्या जमेले धरुन त्यातं नवीन नवीन अन भवािी भर ेालमन हे आशावादी लोक आपल्या 
उज्वल महत्वाकाकं्षा प्रत्यक्ष रंर्रूपास आिण्यािी पराकाष्ठा करीत आहेत. उलटपक्षी हहन्द राष्ट्रािा 
कारभार पहा. हजकडे हतकडे कतगबर्ारीिा श कश काट ! इतर राष्ट्रापेंक्षा हहन्द राष्ट्रातं जर काहंीं हवशषे 
असेल तर र्तर्ोष्टींच्या 

 
स्तुतस्तपाठाची वाचाळपंचणवशी 

 
मात्र लोकोत्तर आहे खरी. येत आहेत ते हदवस वाईट, िालमं  पहरस्स्थहत म्हिजे अनीतीिा शिेसडा 

व भहवष्ट्यकाळ म्हिजे अकल्पनीय अवनतीिा ममर्मतमंत नरक, याि ज्याचं्या ठाम कल्पना त्यानंी 
भमतकालाच्या सवांर्स ंदरपिािे खरे खोटे र्ोडव ेन र्ाव ेतर करावें तरी काय? हा हनराशावादािा म्हसोबा 
कहद ंच्या बोकाडंी बसवमन त्यानंा हजवतंपिीि पे्रतकळा आिण्यािें राष्ट्रेातकी द ष्ट्कमग हभक्ष कशाही 
प रािानंीि केलेलें  आहे. याबद्दल एफ. जी. पाजीटर यानंी साधक बाधक हवस्तृत हवविेनानंतर असा स्पष्ट 
हसद्धातं काढला आहे कीं “The brahmans who compiled the Sanskrit account (of the Puranas) 
could and did fabricate passages portraying the evils of the Kali age” (Dynasties of Kali Age. 
Intro : p. 19) भावाथग:— ज्या ब्राह्मिानंी (पमवी प्राकृत भाषेंत असलेल्या प रािानंा) संस्कृत पोशाख 
िढहवण्यािा उपक्म केला, त्यानंा त्यातं कलीय र्ातंल्या महापातकािंीं (काल्पहनक) विगनें  ेसडमन देिें 
फारसें कठीि नव्हतें व ते त्यानंी केलेंि. “बौद्धधमािा पाडाव करण्यासाठीं हभक्ष की धमानें ज्या उलाढाली 
केल्या त्यातंील म ख्य महत्वािी िळवळ म्हिजे प रािािंा कारखाना ही होय; आहि हम. पार्मजटर म्हितात 
“It was largely through Puranic literature that brahmanism re-established itself over the 
people and secured the revival of Hinduisim (?) and the downfall of Buddhism” भावाथग :—“या 
प रािाचं्याि िारें म ख्यतप हभक्ष कशाहीनें (हहन्द ) जनतेवर आपलें  विगस्व प नश्च प्रस्थाहपत केलें  व 
बौद्धधमािा पाडाव करून हहन्द धमािा [कहद धमग हा शब्द सामान्यतप हभक्ष कीधमाच्या लवजींि पाश्चात्य संशोधक काहवतात. परंत  
सध्यािंा कहद धमग हा श द्ध वेदप्रिीत कहद धमग नसमन हभक्ष कशाहीप्रिीत भ्रष्ट असा कहद धमग आहे, हें प.ृ १० टीप * येथे स्पष्ट केलेलेंि आहे.] (अथा् 
हभक्ष कीधमािा) बिाव केला.” या कलीय र्ािा ेातकी महहमा कसा काय आहे व प ढिें भहवष्ट्य हकती भेसमर 
आहे, हें पाहम. इस्च्छिारानंीं, इ. स. च्या ४ थ्या शतकातं जन्माला आलेल्या हवष्ट्ि प रािातंला ६ व्या अंशािा 
१ ला अध्याय, व त्यािा मराठी अथग देतानंा कै. लेलेशास् त्रयांनी केलेली हभक्ष की मल्लीनाथी अवश्य वािावी. 
पािंपािं सहासहा वषांच्या म लींना पोरें होतील, आठआठ वषांिी म लें  बाप बनतील, बाराव्या वषी पाढंरे 
केस होतील व मन ष्ट्यािें आय ष्ट्य वीस वषांिे होईल. असल्या खोडसाळ कल्पनािंा पर्डा मनावर बसलेल्या 
लोकानंीं 
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हें असें होिारच हो ! 
 

या हनहश्चत क कल्पनेच्या भ्रमानें जर हातपाय आढ्याला लावमन होईल तें पहात स्वस्थ बसण्यािें ठरहवलें , 
तर त्यातं त्या लोकािंा काय दोष? कलीय र्ातं ूढविाऱ्या हनरहनराळ्या अहरष्ठािंी आर्ानि भीती 
बाळर्मन त्याचं्या भयानें थरथर कापंिारी जनता हनव्वळ हनरक्षरातंि आढळते असें नव्हें; मोठमोठे स हशहक्षत 
म्हिहविारे शहािें लोकस द्धा ंया काल्पहनक भयाप ढें मान वाकंवमन, त्या भयाच्या हनरसनाथग हभक्ष कशाहीच्या 
अडत्येहर्रीिा अवलंब करण्यास सोडीत नाहीं आम्हालंा आठवतें कीं सन १८९९ साली कलीय र्ािी पािं 
हजार वष े प री झाल्याम ळें  जर्ातं मोठा प्रलय होिार असल्यािे हभक्ष कशाहीिे जाहीरनामे र्ावंोर्ावं 
फडकले होते. काहशहवश्वेश्वराच्या देवळातं 

 
आकाशांतून सुविवपणिका पडली 

 
तींतस द्धा ंया हभक्ष की ज्योहतष्ट्यािें पमिग समथगन करिाराि मजकम र होता. यावळेीं म्हैसमर संस्थानातं मोठीि 
खळबळ उडाली. सवग प्रजानन हवपद् ग्रस्त स्स्थतींत हदवािाचं्या बरं्ल्यावर धावंत रे्ले व या महासंकटातंमन 
कसें काय पार पडायिें त्यािा बदंोबस्त करावा म्हिमन त्याच्या हवनवण्या करंू लार्लें . हदवािसाहेब हदवाि 
असले तरी हहन्दमि होते, त्यानंा या असल्या हभक्ष की थोताडंानें ताबडतोब हदवािे बनहवलें  व 
हभक्ष कशाहीच्यामाफग त या महाप्रलयािी शास्न्त वरै्रे करण्यासाठी काय खिगवेंि येईल त्यािें “बजेट” ह जमर 
सरकारकडमन लवकरि “साकंशन” करून ेेतो, असें त्यानी प्रजाजनानंा सारं्मन त्यािंी बोळवि केली. 
नामदग ब हद्धमते्तिा हा मासला म्हिजे हहन्द लोकाचं्या बौहद्धक र् लामहर्रीिा कळस होय ! कलीय र्ातंल्या 
अनेक लहानमोठ्या अहरष्ठाचं्या पौराहिकी प्रविनाचं्या जोडीनेंि हहन्द लोकाचं्या कतगबर्ारीिी र्ळिेपी या 
ज्योहतषशास्रानें केलेली आहे. याि ज्योहतषशास्रानें शक नापशकम न ग्रहापग्रहािंीं खेंकटी हनमाि केल्याम ळें  
मािसासंारखीं मािसें पि सापंळ्यातंल्या उंदरापं्रमािें आकाशस्थ राहम केतम शनींच्या महादशचे्या फेऱ्यापं ढें 
लटलट कापंत असतात आहि या प्रसंर्ींस द्धा ं या ग्रहािंी शास्न्त करण्याच्या कामीं हभक्ष की अडत्यािंी 
पायधरिी करतात. या शक नापशक नानंीं हहन्द लोकानंा इतके जाम जखडमन टाकलें  आहे कीं त्याचं्या 
र् लामहर्रीच्या हकळसवाण्या स्स्थतीप ढें अमेहरकन नीग्रोंिी र् लामहर्री प ष्ट्कळि सभ्य व इभ्रतदार ठरेल, 
ज्योहतषशास्रािी हनष्ट्पहत्त म्हिजे हभक्ष कशाही र् लामहर्रीिा द ट्टपी आडपेंि होय. प रािोक् त विगस्वातंमन 
कोिी हनसटलाि तर प ढें ज्योहतषशास्रप्रिीत महादशिेा फेरा, शनीिीं दानें, मारुतीिा शेंदमर व राहमकेतमच्या 
जपाच्या मंत्रसंख्येिीं भेंडोळीं दत्त म्हिमन उभीि ! कोठेंहह जा, तेथें हभक्ष कशाहीिें ह्ा नाहींतर त्या कंत्राटािें 
लिाडं आहेि. हभक्ष कशाहीिीं आपमतलबी जाळीं हीं अशीं सवगव्यापी आहेत. परंत  या जाळ्याचं्या 
सवगप्रासीपिािी कोिालाहह दाद न लार्ता ं त्यािंी यथास्स्थत माडंिी करण्यातंलें  हभक्ष की कौशल्य जर 
हवल्हेम कायझरला लाभतें तर रे्ल्या महाय द्धातं हबिाऱ्याचं्या हमशािंी टोंकें  खालीं होतींि ना ! कलीय र्ातं 
पातकािंीि परवड लार्िार व प्रजा रसातळाला झािार, तर मर् पातकें  कळत अर्र नकळत आमच्या 
हातमन ेडलींि तर त्यातं वावर्ें तें काय? अशा समज तीम ळें  द ष्ट्कृत्यें करण्याकडें मन ष्ट्यािंी प्रवृहत्त हबनधोक 
होत असते; व कोिी एखादें द ष्ट्कृत्य केलेंि तर, ‘हमं िाललंि आहे. 

 
हा सर्गळा कलीचा मणहमा. 

 
व्यासानंी आधींि हें हलहमन ठेवलें  आहे. त का म्हिें उर्ें रहावें । जें जें होईल तें तें पहावें ॥ ’ अशा शऱे्याप ढें  
शाश्वत प ण्याईिी वखार थापिारे धमगमातगण्डस द्धा ं अहधक काहंीं करंू शकत नाहींत. फार काय, पि 



 

अनुक्रमणिका 

समाजस धारक हहद ंस द्धा ंजात्या हहदमंि असल्याम ळें  त्याचं्या हातमन समाज ककवा धमगस धारिेिें कायग व्हावें 
तसें सकस व दिकट होत नाहीं, यािें कारि हे स धारक लोकस द्धा ं ‘हबलकम ल कहदम’ असतात, हें होय. 
सामाहजक ककवा धार्ममक प्रर्तीतमन प्राप् त होिाऱ्या स खािी जािीव ककवा त्यािा स्वाद ेेण्यािी रुिीि 
कलीय र्महात्म्याच्या या अवडंबरानें पार नष्ट झाली आहे. कलीय र्ातं सवग र्ोष्टीं हभकार व ेातकी अशाि 
हनमाि व्हायच्या आहेत ही कहद जनािंी ठाम कल्पना झाल्याम ळें, त्यानंा जर्ातं वतगमानकाळीं ककवा प ढें  
येिाऱ्या भहवष्ट्यकाळीं िारं्लें  ककवा हहतकारक असें काहींि हदसत नाहीं. हजकडे पहावें हतकड आंधार ! 
अशा या अंधारातं हनराशावादाच्या आंधळ्या कोकशहबरीिा खेळ खेळिारे कहद जन आता ं राष्ट्रीय स्वातंत्रय 
प्राप् त करण्यासाठीं सज् ज झालें  आहेत ! परंत  बौहद्धक र् लामहर्रीिीं हनरहनराळी जाळीं तोडल्याहशवाय 
राष्ट्रीय स्वातंत्रयाच्या स खास्वादास कहद राष्ट्र कदाहपही पात्र होिार नाहीं, ही म ख्य म द्यािी र्ोष्ट आमिे 
हविारक्षम कहद बाधंव हवसरिार नाहींत, अशी आम्हालंा फार फार उमेद आहे. 

 
मार्ें य रोपातं रोसो नामक तत्त्ववेत्त्याने अमच्या इकडील प रािमतवाद्याचं्या हनराशातत्त्वािी तळी 

उिलमन धरून स धारिा-तत्त्वािी कनदा करण्यािा एक संप्रदाय स्थापन केला होता.यातं अनेक फाजील 
हनष्ठ, सोंवळे शालहशष्ट, बरेिसे महतभ्रष्ट आहि काहंीं भ्रहमष्ट अन यायी सामील होनन, त्यानंी अज्ञानी 
लोकानंा भेवडावमन र् पिमप हपळमन काढण्यािा एक वेदोक्त व्यापारि स रंू केला होता. स्वतप काकंहहह न 
करता ं न सत्या स धारकानंा हशव्या देण्यात ककवा सरास स धारिातत्वािी कनदा करण्यातं बह संख्याकं 
अज्ञानी लोकाचं्या स्त हतपाठािा कापमर जर आत्मस्तोमाच्या आरतींत भरपमर पडतो, तर असल्या 
र्व्हािींतल्या क त्रयािंी संख्या केव्हाहंह व कोठेंहह सपाटमन असायिीि.सरतेशवेटीं ‘स धारिा म्हिजे जर्ािा 
सत्यानाश’ या तत्त्वािा प रस्कार करिाऱ्या रोसोला सिसिीत टक् कर देनन िीत करायला लेकसर् 
आपल्या अस्तन्या वर सारून प ढें सरसावला. लेकसर्ग हा मोठा दमरदृष्टी, हिहकत्सक, आखाडेबाज आहि 
तीक्ष्ि ब हद्धमते्तिा तत्वज्ञानी होता. जर्ातंल्या सवग स धारिा मथै नाहतक्माला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उते्तजन 
देिाऱ्या असल्याम ळें  त्या मानवजातीच्या संहारासि कारिीभमत होतात, असें प्रहतपादन करिाऱ्या 
रोसोप्रभहृत हनराशावाद्यानंा लेकसर्गनें असा सवाल केला कीं, “स धारिेच्या उच्च हशखरावर पोहिलेलें  व 
मथै नाहतक्मातं भरकटलेलें  हदसिारें अथेन्स अखेर खालीं कोसळलें , पि त्याच्या ऱ्हासाला मथै नाहतक्मि 
कारिीभमत झाला याला आधार काय? आहि मैथ नाहतक्मा- (Psychopathia sexualis ) म ळेंि जर राष्ट्रें 
नामशषे होतात असें र्ृहीत धरलें , तर जर्प्रहसद्ध सद र् िी स्पाटािा सत्यानाश का ं व कशानें झाला? 
“अखेर रोसोला कबमल करावें लार्लें  कीं स धारिा होिें हा हनसर्ािा अहनवायग धमग आहे. या धमािा नाश 
केला तर मानवजातीच्या प्रवृहत्त रानटी व राक्षसी बनमन मथै नाहतक्मािी मयादाहह काहंी कमी होिार नाहीं. 
मथै नाहतक्म हनसर्ाच्या बरोबरीनेंि जन्मलेला आहे आहि तो आतािं फाजील झाला व पमवी तसा नव्हताि 
असें म्हिता ं यावयािें नाहीं, या र्ोष्टीिा रोसोच्या मनावर पमिग हविारातंी िक्क प्रकाश पडला. स प्रहसद्ध 
भाषाशास्री मफ् नें या प्रश्नािी आपल्या ‘What is Civilization?’ (स धारिा म्हिजे काय?) या प स्तकातं 
ििा करतानंा हनिगय काढला कीं “If civilization had not come, vice would still have been 
dominant, and that civilization, involving as it does intellectual progress, provides also the 
means for counter-acting vice ” [pp. 30,31, Halle, 1880. ] 

 
मानवी उत्क्रांतीचा इणतहास 

 
नीट लक्षपमवगक, पमवगग्रहहवरहीत वृत्तीनें वािमन मनन केला कीं आपल्याला एक र्ोष्ट िटकन उमजमन येईल 
की प रािमतवाद्याचं्या हनराशावादाला त्याचं्या हेकेखोर व एककल्लीपिाखेरीज कशािाहह आधार नाहीं. 
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अत्यंत रानटी अवस्थेंतमन स धारत स धारत मन ष्ट्य सापं्रतच्या उन्नत स्स्थतीला येनन पोहिला आहे. कल्पनेि 
द र्मबिींतमन भहवष्ट्यकाळच्या प्रदेशािी पाहिी केली तर हीि उन्नतावस्था अहधकाहधक उज्वलि हदसेल आहि 
इहतहासाच्या सहाय्यानें भमतकाळाच्या खोल खािींत उतरून उत्क्ातं्यवस्थेच्या पायऱ्यािंी प्रत्यक्ष पाहिी 
केली, तर हेंि प्रत्ययाला येतें कीं जसेजसें खोल जावें तसतशा हनकृष्ठावस्थेच्या ूबडधोबड पायऱ्या, 
खडपे व स ळे आढळतात आहि जसजसे वर यावें तों तों त्या पायऱ्यानंा काहीं हवशषे प्रकारच्या ेडिीिा 
संस्कार होत होत आजला त्यानंा काहंीतरी हनहश्चत स्वरूप आलेलें  आढळतें. उत्क्ाहंततत्वािा एक म ख्य 
हनयम असा आहें कीं मानवजातीच्या अनेक इंहद्रयािंी पहरिहत एकदम एकसमयावच्छेदें होत नसते. एकेक 
इंहद्रय क्मशप पहरित होत जातें. ज्यावळेीं घ्रािेंहद्रयािी पहरिहत होत असेल तेंव्हा त्याला पोषक व उते्तजक 
असिाऱ्या हवकारािंाि काय तो अंमल जोरातं असतो; इतर इंहद्रयें, हवकार व हविार हीं संवदेना-शमन्यि 
असतात. ज्यावळेी मािसातं वासनेंहद्रय पहरित होत होतें, त्यावळेीं त्यािें ज्ञानेंहद्रय बहधरावस्थेंत होतें. 
त्यावळेच्या मानवी मथै नप्रवृत्तीत आहि पश्वाहदकांच्या मथै नाहतक्मातं काहंींहह फरक नव्हता; उलट 
सृष्टीहनयमाहवरूद्ध कमं करण्यास प्रािीन काळिा मानवािा कारटा म ळींि किरत नसे. अथा् 
पश पक्षाहदकाचं्या पोटीं जन्मलेंल्या पौराहिक व्यक्त्या एकतर काल्पहनक मानल्या पाहहजेत अर्र या 
सृष्टीहवरुद्ध मैथ नप्रवृत्तीच्या पयगवसानातं त्या ढकलल्या पाहहजेंत, याहशवाय हतसरा मार्ग नाहीं. परंत  
मन ष्ट्यप्राण्यािी उत्क्ातंी म्हिजे त्याच्या 

 
ज्ञानेंणद्रयाचा पूिव णवकास 

 
अथवा त्याच्या मेंदमिी पहरिहत होय. मेंद  प्रर्ल्भ होनं लार्ला कीं सहाजीकि त्यािंी इतर इंहद्रयें कमजोर 
होतात. ज्ञानेंहद्रय पमिग प्रर्ल्भ झालें  कीं त्यालला पोषक व उते्तजक अशाि हवकारािंी सेना हत्यारबदं होनन 
त्याच्या पाठीशी उभी राहतें आहि पमवीिे इतर सवग काम्य हवकार ल लेपारं्ळे बनतात. प रािमतवादी िालम  
मन्वतंराच्या मथै नाहतक्माबद्दल हकतीहह आदळ आपट करीत, उत्क्ातंीिा इहतहास आज छातीला हात 
लावमन सप्रमाि पटवमन देत आहे कीं ज्याअथी हल्लीं मानवजातीिें ज्ञानेंहद्रय हदवसेंहदवस अहधकाहधक तीक्ष्ि 
व प्रर्ल्भ होत िाललें  आहे, [Havelock Ellis, in “Man and Women” comes to the conclusion that the bodily development of 
our race is a progress in the direction of a youthful type. This is merely another way of expressing the fact that in the case of 
many organs and systems, and more especially in the case of the hairy covering of the skin, an arrest of development has 
occurred, and it is a recognition of the fact that the retrogressive metamorphosis of these organs is a compensation for the 
dominating and enormous development of the brain. 
Sexual Life of our Times. P. 25.] त्याअथी मन ष्ट्याच्या हातमन पश त ल्य मथै नाहतक्म होिेंि शक्य नाहीं. उलटपक्षीं 
ब हद्ध जसजशी तीव्र हवकास पानं लारे्ल, तसतसा मैथ नप्रवृत्तीिा ूढहह कमीकमी होत जानन, त्याला 
हनहमत्तमात्र कतगव्यािें श द्ध स्वरूप प्राप्त झाल्याहशवाय खास राहिार नाही. एकम ि सध्या ंस संस्कृत मानवी 
समाजातं मथै नाहतक्म पमवीइतका बलवत्तर नाहीं आहि आजला जो पे्रमाहतरेक (Passionate Love) दृष्टीस 
पडतो, त्यातं हनवळ काम्य हेतमपेक्षा ंकाहींतरी हवशषे भावना उद्दीहपत झालेली असली पाहहजे हें हनर्मववाद 
ठरतें. मानवी प्राण्याचं्या उत्क्ातं्यवस्थेच्या अर्दीं स रुवातीला 

 
पे्रम कशाशीं खातात 

 
हें म ळींि माहीत नव्हतें, हा हसद्धातं प्रथम लबॉक नामक तत्ववते्त्यानें शोधमन काढला. पे्रमात हनसर्गतपि 
असिारें उच्च अध्यास्त्मक तत्व मानव प्राण्यािी मानहसक दशा प्रर्ल्भ व पहरित झाल्याहशवाय त्याला 
अवर्ति होिें कठीि. स संस्कृत समाजातंील मन ष्ट्यािंी काम्य प्रवृहत्त आहि अनाडी लोकािंी पश त ल्य 
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व्यहभिारप्रवृहत्त यातं असिारा ढोबळ भेद नीट परीक्षि केला तर या म द्यावर अहधक हलहहण्यािी जरूरि 
उरत नाहीं. अलीकडच्या स हशहक्षत मंडळींच्या पे्रमप्रवृत्तीिी हेंटाळिी करतानंा ककवा हवधवाप नर्मववाह 
असवर्गहववाहाहद कृत्यावंर टीकािंा भडीमार करतानंा सोंवळे प रािमतवादी त्यांच्यावर 

 
बेधडक वयणभचाराचा आरोप 

 
करतात आहि वशेासंपन्न सोम्याजीनें हतरडीवर िढता ंिढता ंजरी एकामार्मन अनेक हववाह केले तरी ते 
अस्ग्नहोत्राच्या सबबीखाली मात्र वदेोक्त आहि न्याय्य ठरहवतात; जिम ंकाय या अस्ग्नहोत्रयािंी काम्यप्रवृहत्त 
अग्नींत जळमन खाक झालेली असते आहि स्वतपिा प नर्मववाह ते अस्ग्नहोत्राच्या सारं्तेकहरतािं काय तो 
करतात. परंत  स हशहक्षतािें प्रियी लग्न आहि अस्ग्नहोत्रयािें स्मृत्योक्त लग्न यातंील एक मोठा ठळक भेद 
वािकानंी अवश्य लक्षातं ठेवावा. स हशहक्षत प्रियी स धारकािा म ख्य कटाक्ष त्याच्या पसंतीस उतरलेल्या 
हववहक्षत तरुिीशींि हववाह करण्यातं असतो. त्या हववहक्षत तरुिीलवजीं द सऱ्या हकतीहह सद्र् िरूपसंपन्न 
तरुिी त्याला देण्यािें ठरवमन त्याच्या पे्रमपात्र तरुिीिा नाद सोडण्यािा हकतीहह आग्रह केला तर तो त्या 
आग्रहाला कदाहपहह मान वाकंवीत नाहीं. 

 
णववाह करीन तर णतच्याशींच करीन 

 
या प्रहतजे्ञला हिकटमन राहण्यािी त्यािंी हिकाटी असते. अथा् या हिकाटींत हनवळ काम्य प्रवृत्तीपेक्षा ं
आिखी काहंी तरी हवहशष्ट भावना उद्दीहपत असते हें हनवावाद होय—मर् त्या भावनेिी जािीव त्याला 
व्यक्त करून दाखहवता ंयेवो वा न येवो ! परंत  आमच्या अस्ग्नहोत्रयानंा साठ्याचं्या र्ंर्मलवजीं पेठ्यािंी रंर्म 
जरी आयत्या वळेीं माळ ेेनन बोहल्यावर िढली तरी हतिें पािीग्रहि करण्यास संकोि वाटत नाहीं. 
नर्ास नर् हमळाला म्हिजे झालें  ! या त लनेवरून काम्यप्रवृत्तीिा अस्ग्न स हशहक्षत प्रियी तरुिापेंक्षा या 
अस्ग्नहोत्रयाचं्याि प नर्मववाह-प्रवृत्तीत अहधक भडाडलेला असतो, हें अहधक हवशद करून साहंर्तलेि 
पाहहजे काय? स प्रहसद्ध हनसर्गशास्रवते्ता कीलमेयर (Kielmeyer) म्हितो कीं, “Love is a tree, that it 
has its roots in the physical sphere, but that its branches extend high above the physical 
world, expanding more and more aboundantly into the sphere of the spiritual” [Sex: Life p. 
5] हनराशावादाने मेंद  सडलेल्या जीिगमताहभमानी धादातं्यानंा आधीं म ळीं मानवजातीच्या प्रर्तीिी 
धडधडीत हदसिारी साक्षि मान्य नाहीं, मर् पे्रमातं अंतभमगत असलेली उच्च अध्यात्म (Spiritual) भावना 
हदसिार कशी? 

 
कलीयुर्गामुळें  । झालें  धमाचे वार्टोळें  ॥ 

 
हा त्याचं्या पौराहिकी हसद्धातं ते अक्षयीं आपल्या हृदयाशीं ेट्ट धरून बसले आहेत. िालमं  य र्ाला स द्धा ं
कलीय र् हें नावं देनन त्याचं्या काळेक ट्टपिािा प रावा देण्यासाठी ज्यानंी भहवष्ट्य प रािािंी जंत्री 
स्व्हक्टोहरया रािीच्या कारहकदीपयंत [श्रीवेंकटेश्वर छापखान्यानं छापलेल्या भहवष्ट्यप रािाच्या प्रतींत भहवष्ट्यािंी जंत्री एकोहिसाव्या 

शतकापयंत आिमन हभडहवलेली आढळते.] आिमन हभडहवली, त्याचं्या मनोवृत्तीवर िढलेल्या पातकी कल्पनाचं्या 
डाबंरीिीं प टें कशी ध वमन काढावीं? तथाहप हविान् शास्रवते्त्यानंी याबद्दल जे हनहश्चत हसद्धातं काढले आहेत 
त्याचं्याशीं वािकािंा अल्प पहरिय करून हदल्याहशवाय प ढें जािें बरें नाहीं. इवॉन ब्लॉक . ए। . डी. हे 
आपल्या 



 

अनुक्रमणिका 

‘चालंू मन्वंतरातंील मैथुनप्रवृणत्त’ 
 

नामक गं्रथातं (प.ृ ५-६)खालील प्रमािें हवविेन करतात :— 
 

“For the human sprit in the course of its development has become not merely lord of 
the elementary forces of Nature: it has become also lord and master, interpreter and guide, of 
the sexual impulse; for this impulse owes to the human spirit its new and peculiar life, its life 
capable of further development as manifested in the history of human love. The History of 
Love is the History of Mankind, of Civilization. For love manifests a continual progress, which 
can be denied by those only who have failed to understand the deep significance of human 
love in the entire civilized life of all times, and who, observing the persistence of the primeval 
and everactive sexual impulse, elemental in its nature, are led only to a hopeless doubt as to 
the possibility of all love, and thus justify the pessimism with which Schopenhauer has 
condemned the significance of human sexual love. Undoubtedly this elemental impulse 
persists for ever, and to follow it alone leads to death, to utter desolation, to nothingness, as 
Tolstoi, Strindberg and Weininger, the bitter opponents of modern “love”, have so 
vehemently declared. But did these men know true love? Had they become conscious of 
inevitable necessity with which civilization in the course of ages and generations had 
transformed the human sexual impulse into love as it now exists, transformed it in so idea of 
the development of love as it now exists, transformed it in so manifold and so wonderful a 
way? Had they any idea of the development of love, and of its place and its significance in 
history? 

 
Let them believe this, these doubting and despairing souls— nouthing has been 

destroyed of all the spiritual relations, of all the wonderful possibilities of development which 
have manifested themselves in the course of the long and varied history of the evolution of 
love. To describe this evolution, it is necessary to draw attention to all those elements of 
civilization which remain at present influential in love, but it is further indispensable to forecast 
their future development. Once again we stand at an important turning point in the history of 
love, an important turning point in the history of love. The old separates itself from the new, 
the better will once more be the enemy of the good. But love regarded, as it must now be 
regarded, in its inner nature, as sexual implulse most perfectly and completely infused with a 
spiritual content, will remain the inalienable gain of civilization; it will stand forth ever purer and 
more promotive of happiness, like a mirror of marvellous clearness, wherein is reflected a 
peculiar and accurate picture of the successive epochs of civilization.” 

 
या हवस्तृत हवविेनावरून आपिासं सप्रमाि पटतें कीं मानवजाती ही हदवसेंहदवस उन्नत होत 

असमन एकंदर पहरस्स्थहत हनपपक्षपिानें पाहहली तर हनराशावादाला कोठें कसलाहह आधार नाहीं. “The 
way of the spirit in love becomes predominant pari passu with the development of mankind in 
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civilization………… The transformation of the sexual impulse into passionate love represents the 
victory of the intelligence over the will.” [do. p. 25] हा आध हनक शास्रवते्त्यािंा हसद्धातं पाहहला कीं 
बीज आहि के्षत्र श द्धीिे अशक्य हनयम हलहमन काढमन स्मृतींिीं बाडें भरून काढण्यािा हरकामटेंकडा 
उपद व्याप आमच्या स्मृहतकारानंीं का ंव कशाला केला कोि जािें, असें वाटम  लार्तें. उलटपक्षीं, आपल्या 
तीक्ष्ि दमरदृष्टीिीं (?) िालतींबोलतीं स्मारकें  म्हिमन आपल्याला स्मृत्या हलहमन ठेवण्यािा त्यानंीं जो 
महत्वाकाकं्षी उपक्म केला, तो काहीं काळपयंत बौहद्धक र् लामहर्रींत सडत पडलेल्या कहदमंनी जरी मान्य 
केला, तरी हवसाव्या शतकातंील शास्रीय शोधानंी त्याचं्या स्मृहतविनातंला पोंकळपिा िव्हाट्यावर नार्वा 
उेडा केल्याम ळें  या स्मृहतकारािंी स्स्थहत सापं्रत अत्यंत शोिनीय झालेली आहे. 

 
**** 

 
[१८] बीज आहि के्षत्राच्या श द्धीबद्दल एवढा मोठा कडेकोट बदंोबस्त करिाऱ्या स्मृत्यािंा आहि 

स्मृहतकारकािंा जन्म होण्यापमवीच्या आयांिी सामाहजक स्स्थहत, कोित्याहह प्रकारिे समाजहनबंध 
नसतानंाहह. जर उत्कृष्ट असल्यािी साक्ष इहतहास देत आहे, तर प ढेंि या स्मृहतकारानंीं बीजके्षत्र-श द्धीिीं 
लिाडंें हनमाि करून काय प ण्याशं साधला? यावर उत्तरपक्ष असा आहे कीं दस्यम लोकाचं्या साहनध्यातं 
जेव्हा ंआयगलोक आले, तेव्हा त्या नीि मानल्या रे्लेल्या लोकाचं्या रक्तािी आपल्या रक्तातं सळहमसळ 
होन नये, [The pioneers of Indo Aryan civilization, like their fellow Aryans in Southern Europe, won their way even more 
effectually by their superior intellectual qualities than by their fighting strength. Though for many centuries holding themselves 
proudly aloof from the non-Aryan races and jealously guarding their spiritual inheritance from profanation by the uninitiated, their 
laws, political institutions and religions ideas gradually became, for the vast majority of the people, the warp and weft of Indian 
life, even for the millions is whose veins no trace of Aryan blood can be found……….even among those who called themselves 
Aryans, there were many of mixed blood. It was by spiritual rather than physical ties that Aryans and non-Aryans were gradually 
bound together into a political unity with an abiding sense of nationality. 

 
Aryan Rule in India. P. 9.] म्हिमन स्मृहतकारानंा ही बीजके्षत्रश द्धीिी क ं पि म द्दाम तयार करिें भार् 

पडलें . आयग जेते होते आहि दस्यम हजत होते, तेव्हा ंअशा प्रकारिा काहंीं हनबधं जर खरोखरि ऋग्वदेकाळीं 
अंमलातं आिण्यािा प्रयत्न झाला असेल, (त्यावळेीं तो झाला नाहीं हें हसद्धि आहे) तर त्यातं अस्वाभाहवक 
असें काहंींि नाहीं. परंत  यावर अशी शकंा येते कीं ख द्द आयांिी तरी उत्पहत्त बीजके्षत्रश द्धीच्या सोंवळ्या 
खािींतमन झालेलीं होती काय? या प्रश्नाला नास्स्तपक्षींि उत्तर देिें भार् पढतें. बरें, इहतहास पाहहला तर 
शहाण्या स्मृहतकारानंी ठरहवलेल्या नीियोहनजात प रूषानंीं व हस्रयानंीं मोठमोठे पराक्म र्ाजहवल्यािें स्पष्ट 
हदसतें. असे जर आहे तर, 

 
ब्राह्मणयां क्षणियात्सूतो वैशयोदै्वदेणहकस्तथा। 
शूद्राज्जातस्तु चाणडालः सववधमवबणहष्ट्कृतः ॥ १-९३ ॥ याज्ञ. स्मृ. 

 
हा हनबधं स्मृहतकारानंीं कोित्या आधारावर ठरहवला? आमिी तर पक्की खात्री आहे कीं हल्लीं जसें 
महाराष्ट्रीय राजकारिाच्या के्षत्रातं  
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णर्टळकद्रोही तो देशद्रोही 
 

हें एक ‘राष्ट्रीय स्मृहतविन’ सवगत्र बोकाळलें  आहे, तसल्याि हलकट मनोवृत्तींतमन वरच्यासारखीं विनें 
हनमाि झालेलीं आहेत. या पलीकडे त्यानंा कवडीिीहह ककमत देता येिें शक्य नाहीं. अरहसक 
स्मृहतकारानंीं काहीं स्वाथी िळवळ्याचं्या र् प्त कारस्थानास बळी पडमन अन लोम प्रहतलोम प्रजोत्पत्तीिे 
काल्पहनक व अशास्रीय ठोंकताळे स्मृहतगं्रथातंमन मनम राद पेरून ठेवण्यालवजीं स्री-प रुष–परस्पराकषगि 
का ंव कसे होतें यािा थोडे श्रम ेेनन नीट अभ्यास केला असता तर शमद्रमदापासमन ब्राह्मिस्त्रीला झालेल्या 
प त्राला िाडंाळ ठरवमन त्याच्या टाळक्यावर ‘सवगधमगबहहष्ट्कृतप’ िी पाटी मारण्यािें पोरकट कृत्य त्याचं्या 
हातमन ेडतेंि ना ! हशवाय असा एक साधारि हनयम आहे कीं कायद्याचं्या प स्तकातं ज्या ज्या अपराधानंा 
हशक्षा साहंर्तलेल्या असतात, ते ते अपराध लोकाकंडमन ेडत असतात. न सते कायदे करून ककवा 
अपराध्यानंा त रंुर्ातले पोपट बनवमन जनता कधीं स धारत नसते, हें तत्व अझमनहह हप्रझन कहमशनच्या ख च्या 
खतहविाऱ्या बृहस्पतींना जर उमर्त नाहीं, तर ज्यावळेीं 

 
कहदुस्थान म्हिजेच सारें जर्ग 

 
असल्या कम लमंडकी कल्पनेंत ब हद्धसवगस्वािी ेमेंड मारिारे स्मृहतकार हभक्ष की मतविगस्वािे र् लाम बनमन 
आपापल्या स्मृतींिीं बाडें खरडीत बसत त्यानंा कोठमन समजिार? हशक्षा हा काहंी स धारिेिा उपाय नव्हे 
आहि हनसर्ाच्या हनयमानें आईबापाचं्या पोटीं जन्माला येिें हा काहंी र् न्हा नव्हे ! र् न्ह्ाि मानायिा तर 
फार झालें  तर तो आईबापावंर कदाहि् लादता ंयेईल. पि त्यािे प्रायहश्चत्त त्याचं्या म लानंा काय म्हिमन? 
बालहवधवािें प नर्मववाह करायिें नाहींत, साध्या माि सकीिेहह हक्क त्यानंा द्यायिे नाहींत, त्याचं्या सवग 
महत्त्वाकाकं्षािंी दडपशाही हनदगयपिानें पोळपाट लाटण्याच्या र् लामहर्रींत करायिी आहि त्यानंीं अशा 
अमान ष किाट्यातं हनसर्ाच्या श द्ध उमाळ्यानें काम्य मार्ािा अवलंब करून पोटी जन्माला येिाऱ्या 
हनरपराधी अभगकाला जनापवादाच्या क्ौयाला हभनन पढंरपमरच्या िदं्रभार्ेंत ककवा नाठाळ नाशकाच्या 
र्ोदेंत 

 
न कांणपतां नाळ स्वाधीन केला 

 
आहि अशाहह स्स्थतींत त्या अनाथ अभगकािंें संर्ोपन प्राथगनासमाजीय एका बालसंर्ोपन-संस्थेनें केलें , तर 
यातं कोि, कसा व का ंदोषी ठरतो यािा हविार ‘बायकोहशवाय अस्ग्नहोत्राच्या शरे्डींतल्या र्ोवऱ्यािंी राख 
थंड होत िालली हो !’ म्हिमन िौपदरी र्ळा काढमन रडिाऱ्या नाहशक प ण्याच्या ब्रह्मसमंधानंीं केला 
पाहहजे. शमद्रबाप आहि ब्राह्मि आईच्या पोटीं जन्माला येिारा प्रािी िाडंाळि असतो कीं ब्राह्मिानंाहह 
ब्रह्मज्ञानाच्या बाबतींत िीत करिारा पडंीत असतो, हें तत्व हनदान आता ंतरी अनाथबालसंर्ोपनालयानंीं 
स्पष्ट हसद्ध करून दाखहवलें  आहें; आहि या हदशनेें प्रयत्न करण्यातं अगे्रसर म्हिमन आमच्या देशातंील 
ब्राह्मिब वापेंक्षाहह हिस्ती हमशनऱ्यानंाि सवग श्रेय देिें अहधक न्याय्य आहे. जोंपयंत असवर्ग संबंधािी प्रजा 
हहन्द  धमाच्या के्षत्रातं प्रामाहिक धमाहभमानानें राहते तोपयंत ती िाडंाळ ककवा शमद्र नावंाखालीं अस्पृश्य, 
अदशगनीय व धमांिरिातंहह अनहधकारी ठरहवली जाते आहि त्याि प्रजेनें 
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णक्रस्ती धमाचा बातप्तस्मा घेतला 
 

कीं तीि स्पृश्य, दशगनीय आहि—त्यातंील काहंी व्यक्ती अन वहंशक संस्काराच्या जोरावर आंर्ीकृत 
र् िकमांिा पमिग हवकास होनन श्रेष्ठ दजाला पोहितािं–पमजनीयहह ठरतात. या एकाि हसद्ध र्ोष्टीवरून 
आमच्या स्मृहतकारािें स्मृहतहनबधं असनातन, असत्य, फोल आहि क िकामािे ठरत नाहींत काय? अथा् 
जे हनबधं सनातन नाहींत, सत्याच्या आहि प्रत्यक्ष प्रमािाचं्या कसोटीला उतरत नाहींत, त्यािंा सनातन 
धमांत समावशेहह होन शकत नाहीं. म्हिमनि ब्राह्मिानंी ब्राह्मिाकंहरता स्वतपिें आत्मस्तोम 
माजहवण्याकहरता ंहलहहलेल्या नानाहवध 

 
स्मृत्यांचा समावेश धमांत होत नाहीं. 

 
अर्दीं अलीकडच्या इहतहासातंस द्धा ं बाळाजीपतं नातम, कितामिराव सारं्लीकर, हनळकंठभट थते्त, 
यमाजी हशवदेव वरै्रे ममतीमंत िाडंाळ व्यक्तींिी िहरत्रें पाहहलीं कीं ब्राह्मित्व ककवा िाडंाळत्व हें जन्मावर 
ठरहविाऱ्या स्मृहतकारािंी ज्याला कींव येिार नाहीं तो म क्तोऽथवापशमि असला पाहहजे खासप आहि या 
व्यक्त्या ब्राह्मिि होत्या असें कंठरवाने प्रहतपादन करिारे आध हनक प्रािीस द्धा ंिाडंालत्वाच्या र् िधमांपेक्षा 
अहधक वरच्या पायरींत अझमन उत्क्ातं झालेले नाहींत, असेहह म्हििें प्राप्त होतें. अन लोम प्रहतलोम 
प्रजाजनाचं्या हनयमाचं्या फोलकटपिाप्रमािेंि िाडंाळािंीं म लें  िाडंाळि हनपजतात कीं काय या प्रश्नानंाहह 
या अनाथ बालसंर्ोपनाश्रमानंीं सक्ीय उत्तर हदलें  आहे. अलेक्झाडंर वॉन हम्बोल्ट यानें आपल्या 
“Cosmos” नामक गं्रथाच्या प्रस्तावनेंत असा एक शास्रीय हसद्धातं काढला आहे कीं “Sensual 
impressions and apparently chance occurrences are, in the case of youthful emotional 
individuals, often capable of determining the entire of a human life” लहानपिीं कोमल मनावंर 
होिारे बाह् स्स्थतीिे पहरिाम जरीं कालवशा् आपि हवसरून जातों, तरी त्यािंी आपल्या आत्महवषयक 
(psychical) प्रकृतीवर उमटली जािारी म द्रा कधींि प सली जात नाहीं; एवढेंि नव्हें, तर आपल्या भावी 
आय ष्ट्यातंील सवग प्रकारिी बरी वाईट संस्कृहत या म दे्रनेंि ेडवमन आिलेली असते, ही र्ोष्ट आपि म ख्यतप 
लक्षातं ेेतली पाहहजे. बालपििे संस्कार हे मन ष्ट्याच्या दैवािी ेटना करिारे कारार्ीरि होत. र् न्हेर्ार 
जातींतलीं म लें  र् न्हेर्ारि का ंहनपजतात? तीं र् न्हेर्ार आईबापाचं्या पोटी जन्माला येतात म्हिमन नव्हे, तर 
बाळपिीं तीं र् न्हेर्ाराचं्या वसतींत, र् न्हें करण्यािीि प्रवृहत्त जेथे रातं्रहदवस हवशषे प्रिहलत आहे अशा 
पहरस्स्थतींत वाढहवलीं जातात आहि र् न्हें करण्याच्या प्रवृत्तीिा पहरिाम त्याचं्या मनावर फार खोल आहि 
कायमिा होता म्हिमन, परंत  या म लानंा िारं्ले हशक्षि हदल्यास त्यािंी र् न्हे करण्यािी प्रवृहत्त एकाि 
जन्मातं नाहींशी होते आहि या र् न्हेर्ाराचं्या समाजातंमनस द्धा ंनामधारी 

 
ब्राह्मिांच्या तोंडात मारिारे ब्राह्मणय 

 
र्ाजहविारे ज्ञानी हनमाि होतात, ही र्ोष्ट अनाथ बालकाश्रमानंीं आता ं अर्दीं स्पष्टि हसद्ध करून 
दाखहवली आहे. तेव्हा जन्मावरून जाती ठरहविाऱ्या स्मृहतकाराचं्या बेअक्कलपिािी साक्ष यापेक्षा ंअहधक ती 
कोिती? व बीज आहि के्षत्र श द्धाश द्धतेिा मामला डोक्यावर ेेनन नाििाऱ्या शहाण्याचं्या पोकळ 
डोक्यािंी तारीफ तरी हकती करावी? स्मृहतकारािें हे स्मृहतहनबधं म्हिजे त्याचं्या माि सकीच्या अभावािी 
िालतीं बोलतीं प्रदशगनेंि म्हटलीं पाहहजेत. या हनबंधानंीं हहन्द  धमािा खमन केलेला आहे. या हनबंधानंीं कहद  
समाजािा लोकसंग्रहदृष्ट्ट्या भयंकर ऱ्हास केल्यािें अेोर आहि अक्षम्य पातक केलें  आहे. या स्मृहतकारानंीं 



 

अनुक्रमणिका 

कहद  राष्ट्रािें राष्ट्रीयत्व खच्ची करून, त्याला आजला सवगि बाबतीत पमिग नपमसंक बनवमन सोडलें  आहे. 
श्रीमंत सयाजीराव र्गायकवाड यानंी या प्रश्नािी फारि मार्ममक हिहकत्सा केली आहे. ते म्हितात— 

 
“ज्या सामाहजक हनबंधामं ळें  आमच्या समाजातं, पाहरयापासमन ब्राह्मिापंयंत, एकाहमन एक हळम हळम उंि होत 
रे्लेल्या, अशा असंख्य जाती हनमाि झाल्या आहेत, ते हनबंधि म ळीं सवगस्वी अन्यायािे आहेत. ह्ा 
हनबधंाम ळें, स्वभावतपि एका योग्यतेिा असिाऱ्या मन ष्ट्यप्राण्यातं उच्चनीि भाव मानण्यातं आला आहे, व 
त्याचं्या जातीं करून टाकल्या आहेत; आहि अशा या जातींिी इमारत र् िकमांच्या पायावर न उभारतां, 
केवळ जन्माच्या तत्वावर रिलेली आहे. म्हिजे, एखादा मन ष्ट्य यदृच्छेनें श्रेष्ठ मानलेल्या जातींत जन्माला 
आला, तर तेवढ्याि कारिाम ळें  कहनष्ठ मानलेल्या जातींत जन्म पाविाऱ्या मन ष्ट्यापेंक्षा त्यािी योग्यता 
अहधक आहे, असें र्ृहहत धरलें  जातें. समाजातं आपलें  महत्व वाढावें, म्हिमन जातीजातींत जे तंटे हनरंतर 
िालमं  आहेत, ते परस्परामंहधल वैमनस्य कायम ठेवण्यास कारिीभमत होतात.” 

 
परंत , याहहपेक्षा ं कहद  राष्ट्रािें लोकसंग्रहदृष्ट्ट्या जें न कसान पमवी झालें , सध्या ं होत आहे आहि–हे 
स्मृहतहनबधं कहदमनीं जर लवकर फासावंर िढहवले नाहींत तर–प ढेंहह होत राहिारें न कसान या 
जनहततलावरून कहदमंना सफाई नामशषे केल्याहशवाय खास राहिार नाहीं. म सलमानी अंमदानीत इस्लामी 
धमगछळाम ळें  परधमात रे्लेल्या कहदमंच्या संख्येपेक्षा ंकहदमंच्याि धमगछळाम ळें  म सलमानी र्ोटातं रे्लेल्या कहदम 
बाधंवािंी संख्या अहधक भरते. आजलाहह हक्स्ती र्ोटातं जािाऱ्या कहदमंना हहदमंिा धमगछळि हवशषेतप कारि 
होत आहे. एकट्या मद्रास इलाख्याकडे पाहहलें  तरीं हेि हदसमन येतें कीं “रे्ल्या िाळीस वषांत न सत्या 
तेलंर्िात स मारें दोन लाख पन्नास हजार पंिमानंीं हिस्तीधमग स्वीकाहरला आहे. याहशवाय एकट्या 
त्राविकोरातं एक लाख पंिम हिस्ती झाले आहेत ते हनराळेि” (कहद स्थानातंील असंतोष, प.ृ ३१३) मर् 
आसेत हहमािल कहद स्थानातं हा 

 
धमांतराचा विवा 

 
केवढा भडकलेला असेल यािी वािकानंीं कल्पना करावी तें बरें. अथा् ही विव्यािी होळी अखंड अखंड 
धडाडत ठेवण्यास आमच्या अदमरदृष्टी स्मृहतकारािें स्वाथी हनबधं आहि त्यानंा डोक्यावर ेेनन नाििाऱ्या 
अक्कलशमन्य धमगमातगडािें पापी थेरि जबाबदार धरिें प्राप्त आहे. म सलमान ककवा हक्स्ती हमशनऱ्यानंा दोष 
देण्यापेक्षा,ं त्यानंीं—धमांतराच्या रूपानेंि का ंहोईनां ! —आमच्यातंील बऱ्यािशा कहदम भावडंाचं्या र्ळ्याला 
लार्लेला 

 
बौणद्धक रु्गलामणर्गरीचा फांस 

 
तोडमन त्यािंा लहहक उन्नतीिा मार्ग ख ला करून हदला आहि हभक्ष की ज लमातंमन त्यांिी कायमिी स टका 
केली, याबद्दल कोिी झाला तरी त्या हमशनऱ्यािें आभारि मानील. मद्रासच्या पिंमानंीं हक्स्ती धमािा 
स्वीकार करतािं त्यािंी उन्नहत कसकशी होत आहे, याबद्दल तेलर्म हमशनच्या एका हरपोटांतील उतारा 
पहा:–– 

 
“रे्ल्या िाळीस वषांत झालेल्या नैहतक व धार्ममक स धारिेकडे जर आपि लक्ष पोहिहवलें , तर हमशनरी 
लोकाचं्या कामािा पहरिाम पाहमन मनाला मोठा धीर वाटतो. पिंम लोक स्वभावतपि दहरद्री, ेािेरडे व 
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अडािी आहेत; आणि शेंकडों वष े जुलमाखालीं णचरडत आल्यामुळें , त्यांच्या आंर्गीं कांहीं णवशेष प्रकारचे 
दुरु्गवि जडलेले असून, त्यावरन त्यांच्या नीच तस्थतीचा व दास्यत्वाचा बोध होतो, हें अर्दीं खरें आहे. परंत  
त्याचं्या बाबतींतील अत्यंत आशाजनक र्ोष्ट अशीं आहें कीं, आपल्या नीि स्स्थतीिी त्यानंा पमिग जािीव 
असमन, त्यातंमन स टण्यासं ते फार उत्स क आहेत आहि म्हिमनि त्याचं्या कल्यािाहवषयीं कळकळ 
बाळर्िाऱ्या व कतृगत्ववान अशा हशक्षकाचं्या देखरेखीखालीं त्याचं्याकहरता ं मंडळ्या स्थापन केल्या, तर 
त्याचं्या सापंहत्तक, बौहद्धक व नैहतक स्स्थतींत पहरहछन्न स धारिा हदसमन येनं लार्ते; त्यािंें र्ाढ अज्ञान 
नाहींसें होतें; ते आपली शरीरें व राहण्यािीं ेरें वरै्रे जास्त स्वच्छ व नीटनीटकीं ठेनं लार्तात; र् रानंा 
हवष ेालिें व शतेातंील धान्यािी िोरी करिें, या दोन र् न्ह्ाकंडे त्या लोकािंी हवशषे प्रवृहत्त असते, ती ते 
सोडमन देनं लार्तात; बालहववाह व वशे्यार्मन ह्ा ज्या वाईट िाली बह तेक कहदम लोकातं पडल्या आहेत, 
त्यािंा ते लोक त्यार् करंू लार्तात; आपल्यापेक्षा ं उच्च जातींतील लोकापं ढें नाक ेासंमन आपि नेहमीं 
वार्लें  पाहहजे, अशी जी त्याचं्या मनािी समजमत असते, हतिा जोर बराि कमी पडतो; आहि आपि मन ष्ट्य 
प्रािी असल्याम ळें, आपले हक्क काय आहेत व त्याबद्दल आपिासं कसा अहभमान वाटला पाहहजे, ह्ािी 
जािीव त्याचं्या हठकािीं उत्पन्न होते. भोवतालच्या पहरस्स्थतींतमन जर त्यानंा आपली स टका करून ेेता ं
आली तर आपल्या देशबाधंवापंैकीं जे उत्तम म्हिमन र्िले रे्ले आहेत, त्याचं्यापेक्षा ं ब द्धीनें आपि 
यस्त्कंहितहह कमी नाहीं, असे जर्ाच्या हनदशगनास ते लोक आिमन देतात. हवशषेतप हमशनरी लोकानंी 
स्थापन केलेल्या ज्या शाळासं बोहडंर्ें जोडलेलीं असतात, त्या हठकािीं वरील प्रकार फारि िारं्ल्या 
हरतीनें दृष्टीस पडतो. अशा वसहतर्ृहातंील पंिमािंीं म लें  ब्राह्मिलोकाचं्या म लाचं्या बरोबरीनें हवद्या संपादन 
करीत असतात; आहि काहंीं म लें  तर खरोखरि ब्राह्मिाचं्या म लानंा मारे्कह टाकतात” ‘कहद स्थानातंील 
असंतोष’ प.ृ ३१४–३१५ सामाहजक आहि धार्ममक ज लमाचं्या बाबतींत मद्रास इलाखा साऱ्या कहद स्थानातं 
पहहल्या नंबरिा नाठाळ म्हिमन ठरला आहे. हतकडील ब्राह्मि इतके मस्तवाल आहेंत कीं त्यानंा इहतहासात 
तोडि दाखवायिी तर महारामारं्ाचं्या र्ळ्यातं मडकीं अडकहविाऱ्या ं प ण्याच्या हित्पावन पेशवे 
नोकरशाहीच्या अंमदानींतील भटािंीि होय. हल्लीं इंग्रजी हरयासतींत जरी हे भटमंडळ  
 

अळवाच्या भाजीपेक्षां पातळ 
 

झालेलें  आहे, तरी रत्नाहर्री हजल्ह्ातं अझमन िालम  असलेली त्यािंीं सोंवळी ेाशीरामी त्राविकोरातंल्या 
राजमान्य ब्राह्मिी ज लमाच्या थोबाडींत मारीत असते. “त्राविकोर संस्थानातं नेहमी असें दृष्टीस पडतें कीं, 
कोटात खटला िालमं  असता,ं एखाद्या पिंमािंी साक्ष ेेण्यािीं पाळी आली, तर ब्राह्मि न्यायाधीश व ब्राह्मि 
वकील यासं हवटाळ होनं नये म्हिमन, अशा साक्षीदारास न्यायासनापासमन स मारें १०० कदमावंर उभा 
कहरतात; आहि मर्, न्यायाधीश व तो पाहरया (पिंम) साक्षीदार ह्ाचं्यामध्यें हठकहठकािीं हशपाई अथवा 
हनरोपे उभे करून, त्याचं्यामाफग त साक्षीदारािें सवाल-जबाब होत असतात.” (कहदुस्थानांतील असंतोष. 
पृ. ३१२) वाहवा रे त्राविकोरी ब्राह्मि ! आहि धन्य ती त्राविकोरी ब्राह्मिी राजसत्ता !! 

 
**** 

 
[१९] आता आपि स्त्री-प रूष-परस्पराकषगि कसें व का होतें या तत्वािा शास्रीय दृष्ट्ट्या हविार 

करून, बीजके्षत्रश द्धीच्या पाखंडी प रािावर काहंी उजेड पडतो की काय तें पाहमं स्त्रीप रूषपरस्पराकषगि तीन 
र्ोष्टींना ेडमन येतो :–– 

 



 

अनुक्रमणिका 

(१) Attraction आकषगि ककवा हित्ताकषगि, (२) Attention एकतानता आहि (३) Affection 
पे्रमोग्दम. यातली पहहली पायरी आकषगिािी आहे आहि आकषगि ‘Like attracts like’ समानत ल्य प्रवृत्ती-
वािमन ेडमन येत नाही. वाटेल त्या प्रवृत्तीच्या मन ष्ट्यािें हित्त हहरावमन नेिाऱ्या आकषगक हस्रया जरी प ष्ट्कळ 
असल्या, तरी त्याचं्या दशगनापासमन फार झालें  तर एकपक्षी आकषगि होतें, पि परस्पराकषगि होत नाही; 
म्हिजे वळेी एखाद्या प रूषालंा पाहमन जर एखाद्या स्रींिे मन आकर्मषत झालें , तर त्याि वळेीं त्या प रूषािीही 
स्स्थहत तशीि हवद्ध होईल असे नाहीं. यािें कारि त्याचं्या परस्पर मनोवृहत्त समसमान प्रवृत्तीच्या म्हिजे 
एकहजनसी नसतात. परंत  ज्या वळेीं स्रीप रूषािंें परस्पराकषगि वरील तीनहह स्स्थतींतमन िढत िढत त्यािें 
पमिग पे्रमहवकासातं पयगवसान होतें, तेव्हा ंतीं स्रीप रूषे लौकीकी दृष्ट्ट्या कसल्याही उच्च नीि दजािीं असलीं, 
तरी ती समान मनोधमािीं, समसमान स्वभावािीं व एकहजनसी पहरिता व्यवस्थेिींि असतात. 
उदाहरिाथग, एखाद्या महारिीिी व वदेशास्रसंपन्न ब्राह्मिािी र्ट्टी जमली, तर ती महारीि महारीिहह नव्हे 
व तो ब्राह्मि ब्राह्मिही नव्हे; त्याचं्या परस्पर संस्कृतीिा पारा एकाि कबदमवर आलेला असला पाहहजे, त्या 
हशवाय त्यािंी परस्पर मनोवृहत्त वरील तीनहह स्स्थतींतमन एकसमयावच्छेदें पहरित होत होत तीं दो ेें 
एकमेकाशंी पे्रमबद्ध होनं शकिारि नाहींत. अलीकडे उच्चवर्ीय म्हिहविाऱ्या काहंी समाजातंमन नीिवर्ीय 
समाजासारखी हदसिारीं म लें  जन्माला येत आहेत आहि नीि समाजातं उच्चविाप्रमािें स्पष्टस्पष्ट हदसिारी 
स्री-प रूषें आढळत आहेत, यािीं कारिें काय असावीं हें अहधक स्पष्ट करून सारं्ावला नको. अथा् जेथें 
स्री-प रूष-परस्पराकषगि हनसर्गप्रवृत्तीच्याि जोरावर सदैव ेडत असतें व सनातन असेंि ेडत राहिार, 
तेथें 

 
बीजके्षि शुद्धीचे मानवी कायदे 

 
करून त्याचं्या जोरावर हनसर्ाला आडहवण्यािें कमग द ष्ट्कर जरी असलें  तरी ममखगपिािंें आहे खास. 
हनसर्ाला हववकेािा बंध पाहहजे खरा, परंत  त्याला कायद्यािा सफेदा िढवमन त्यािी बळजबरीनें 
अंमलबजाविी करंू लार्ले कीं मर् मात्र डपशाहीच्या प्रत्येक कायद्याला अंमलबजाविीप्रमािें हनसर्गप्रवृहत्त 
खवळमन जानन कायदेबाज 

 
णववेकाला चारी मंुड्या चीत 

 
केल्याहशवाय कधींि राहिार नाहीं. उलट्या बसल्या स्मृतींिा आधार दाखहविाऱ्या ब्राह्मिांनी तरी हे 
स्मृहतहनबधं अक्षरशप आिरिातं आिल्यािे हदसत नाहीं; आहि ब्राह्मण्यािंी जरतारी लाल शालजोडी 
पांे रून त्यानंी सत्तामदाच्या ध ंदीत स्मृहतहनबधंािंी ब्राह्मिेत्तर समाजावंर अत्यंत हनदगयपिाने बळजबरी 
केली, तरी तेहह स्वतप इतर मानवाचं्या कारट्यापं्रमािें मलम त्रोत्पन्न मािसेंि असल्याम ळें, तोंडानंी जरी 
त्यानंी मन  याज्ञवल्क्याच्या हभक्ष ंकी स्मृत्या ेडेड तोंडपाट म्हिण्यािा पोपटी धंदा िालम  ठेवला, तरी 
मथैमनाहतक्मातं तेहह इतरापं्रमािें हनसर्गप्रवृत्तीिेि दास बनलेले आहेत, हें त्याचं्या वतगमान 
समाजस्स्थतीवरून िारं्लेि हसद्ध होत आहे. बाह् वतगनािा झर्झर्ीत पडदा ककहि् दमर सारून पहातािं, 
हल्ली कोित्याही समाजाला उच्च व नीि ठरहवण्यािें धाडस करवत नाही; इतकी त्यािंी अंतरावस्था व 
अंतव्यगवस्था सारख्या प्रमािावर येनन बेतली आहे. मानवािें स्वाथी स्मृहतहनबंध शमद्रप रूष आहि ब्राह्मिस्री 
याचं्या संमीलनाला ख शाल हवषमहववाह ककवा आिखी द सरें कसलें हह नावं देवोत, हनसर्ांच्या 
हनयमापं्रमािे तोि समहववाह ठरत असतो. हें एवढ्या हवविेनावरून वािकाचं्या लक्षातं येईल. हशवाय 
आिखीहह एक महत्त्वािा म द्दा आपि लक्षातं ठेवला पाहहजे. कोिताहह र् न्हा एकदोन व्यक्तींच्या हातमन 
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ेडतािं, त्या र् न्ह्ाला हशक्षा सारं्िाऱ्या कलमािंी कायद्याचं्या ग्रथातं ताबडतोब योजना करीत नाहींत; 
त्यावळेी र् न्हेर्ाराला त्याच्या र् न्ह्ाच्या जवळजवळ साम्य असलेल्या द सऱ्या र् न्ह्ाचं्या कलमाप्रमािें 
न्यायाधीश शासन करतो, परंत  हवहशष्ट र् न्ह्ाच्या आवृत्त्यावंर आवृत्त्या समाजातं ेडम ं लार्ल्या म्हिजे मर्ि 
त्या र् न्ह्ाच्या कलमािंी योजना देशािें शासन-मंडळ कायद्याच्या गं्रथातं करतें. म ंबई इलाख्यांत 
ध म्रपानािा अहतरेक होनन ेरोंेर आहि दारोंदार 

 
आबालवृद्ध णचमणयाचं्या तोंडातूंन धूर 

 
नव्हें, ध रािा डोंबाळा, रातं्रहदवस भडकमं  लार्ला, तेव्हािं ‘ज वनेाईल स्मोकींर् हबल’ ––लहान म लाच्या 
धमम्रपानाला प्रहतबधं करिारा कायदा-येथल्या कायदे कौस्न्सलातं नामदार कंपमनीं आिला. याि 
हनयमापं्रमािें, अन लोम प्रहतलोम हववाहािा कडकडीत हनषेध करिाऱ्या स्मृत्याचं्या अमदानींत या 
हववाहािंा धममधडाखा िालमं  असला पाहहजे खास; आहि मन स्मृतीिी उत्पहत्त जर्ाच्या उत्पत्तीच्याही पमवी 
झाले असें ेसा फोडफोडमन सारं्िाऱ्या शहाण्यानंा हेंहह अथा् कब लि करिें प्राप्त आहे कीं ही अन लोम 
प्रहतलोम हववाहािीं खेंकटी सृष्ट्ट्य त्पत्तीच्चाहह पमवीिीं आहेत, (सृष्ट्ट्य त्पत्तीपमवी हे हववाह कोिकोिातं लार्त 
असत हें या शहाण्यानंींि साहंर्तलेलें  बरें;) मर् संकर आतािं होत आहे या रडर्ाण्यातं हाहंशल काय? परंत  

 
संकराचे रडर्गािें म्हिजेच धमवपे्रम 

 
अशी ज्यािंी ठाम समजमत, त्यािंी समजमत कशाने ेालता येईल? हभक्ष की स्मृत्यािंी उत्पहत्त हजारों वषाच्या 
संख्येवर कटबे िढवीत िढवीत ब्रह्मदेवाच्या बेबींत नेनन हभडहविाऱ्या बृहस्पतींना मानवी समाजाच्या 
उत्क्ान्तींिें भोंपळ्या एवढें ज्ञान असतें, असें मानिें प्राप्त आहे. मानवी समाजाला कायद्यािंी आवश्यकता 
का,ं केव्हा ंआहि कशी लार्ते; कायद्यािंी ेटना कसकशी होत जाते इत्याहद प्रश्न हे स्मृहतहप्रय प्रािी 
कधींि हविारातं ेेत नाहींत. वास्तहवक पाहहलें  तर प्राश्चात्य देशातंील ‘रोमन लॉ’ आहि आमच्याकडील 
‘स्मृहतहनबंध’ यातं एक जबरदस्त भेद आहे; तो हाि कीं पहहल्याच्या ेटनेंत लोकसत्तेंिा अंश अहधक 
पडल्याम ळें  तो प्रत्यक्ष व्यवहारक्षम बनला आहि द सऱ्यातं लोकमतािी पवा न करिाऱ्या ममठभर 

 
वेदोनारायि शाईस्तेखान 

 
हभक्ष काचं्या मतािंाि अंश पमिगत्वानें पडल्याम ळें, स्मृहतहनबधंािें स्वरूप अव्वलपासमन अखेरपयंत श द्ध 
हशफारसवजाि राहहले. स्मृतींत हकतीहह हनबधं ग्रहथत केलेले असोत त्यावंर राज्यमान्यतेिा अर्र 
लोकमान्यतेिा हशक्का कधींि पडला नाहीं, ही एक लक्षातं ठेवण्यासारखी लहतहाहसक महत्वािी र्ोष्ट आहे. 

 
**** 

 
(२०) बीजके्षत्रश हद्धवाल्यािंा आिखी एक प्रामाहिक म द्दा आहे कीं बीजके्षत्रश हद्धच्या हनबधंाचं्या 

अभावी समाजािं मथै नाहतक्म वाढला तर तो राष्ट्राच्या ऱ्हासाला कारि झाल्याहशवाय रहािार नाहीं. 
नीहतमत्ता बलवत्तर नसेल तर राष्ट्र कधींि थरारिार नाही आहि मथैमनाहतक्म हा नीहतमते्तिा ेात 
करिारा असल्याम ळें, तो फारि वाढल्यास राष्ट्रहह त्याच्याम ळें  रसातळाला रे्ल्याहशवाय रहािार नाहीं. या 
हवधानातंील नीणतमत्ता मैथुनाणतक्रम हे दोन शब्द फारि लवहिकपिानें वापरण्यात आलेले असतात. 
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मथै नहतक्म कशाला म्हितात व तो सापं्रत होत आहे कीं काय? या प्रश्नािंा उहापोह मार्ें केलाि आहे; 
त्यािी प नरुस्क्त येथे नको. नीहतमत्ता कशाला मानावी आहि नीतीिीं ममलभमत तत्त्वें काय असावीं, यािी 
सावगहत्रक (Universal) कल्पना अज नही ठाम ठरलेली नाहीं. जी एकाला नीहत वाटते, तीि द सऱ्याला 
अनीहत वाटते. प्रािीन काळिे कडकडीत 

 
कमंठ ब्राह्मि र्गोमांसभक्षक होते, 

 
आताचं्या काहंी ब्राह्मि ब्र वानंा डोळ्यावरच्या राजंिवाडीला स क्या बोंबलािा त कडा हशवहवतानंा सतरा 
वळेा ं नाक म रडण्यातं ब्राह्मिपिा वाटतो, तर हकत्येकानंा पाण्यातली श द्ध मासळी सपाटमन खािे हाि 
ब्राह्मिपिािा रेडमाकग  वाटतो. आमच्या इकडे अक्षता बाहलकेला वैधव्य आलें  असतां, हतला द सरा नवरा 
करून देिें म्हिजे आमच्या कमगठाचं्या टाळक्यािी शीर ठिठिमं लार्ते; तर हतबेटातं एका बाईला एकाि 
वळेीं दहापासमन तेरा नवरे करण्यािी वदेोक्त परवानर्ी हीि नीहत र्िली जाते. दहक्षिी ब्राह्मिानंा 
भेंकराच्या पावलाएवढी शेंडी ठेवण्यातं श हिभमगतता वाटते, तर मद्रासी ब्राह्मिानंा दररोज 

 
शेंडीदाढीणमशीचें सक्षौर मंुडि 

 
केल्याहशवाय ब्राह्मिी नीहतमते्तच्या र् ळर् ळीतपिािी खात्री पटत नाहीं. आध नीक स हवद्य लोकानंी 
वशे्यार्मन हे पातक मानलेलें  असताहंह, आमच्या इकडील नाशीक पढंरप रच्या के्षत्रस्थ भटानंा साळम मनैा 
हिमण्यािंा सहवास त्याचं्या ब्राह्मण्याच्या हवरूद्ध आहे, एवढी साधी र्ोष्टही उमजत नाही. कहदमंना 

 
एका णजवंत पत्नीच्या उरावर दहा सवती 

 
करण्यािी परवानर्ी धमगशास्र ख शाल देतें, तर य रोहपअनािंें स्मृहतशास्र हजवतं पत्नीशी काडी 
मोडल्याहशवाय कोित्याही जॉन् ला हमस् जेनिें प्रािीग्रहि करून देत नाहीं. य रोहपअनातं ‘शकेहॅन्ड’ 
प्रमािेंि ि बंन हवहधिा फारसा हवहधहनषेध मानला जात नाहीं, तर हिनी लोकानंा ि बंनहवहध 
नरमासंभक्षकािंा राक्षसी प्रकार वाटतो. महाराष्ट्रातील स हवद्य समाजातं मामेबहहिीशीं लग्न करायला 
हरकत वाटत नाहीं, तर दहक्षिी लोकातंला हा ‘अनािार’ पाहमन कहद स्थानातंल्या इतर प्रातंीय लोकाचं्या 
आंर्ावर काटा उभा राहतो, उत्तर कहद स्थान, बरं्ाल, माळव्याकडे बायकानंा पडद्यातं डाबंमन ठेविें हा 
नीहतिा कळस वाटतो-मर् दृष्टीआड एखादी हनराळीि सृष्टी हनमाि झाली तरी त्यािी त्यानंा खंत नसते ! 
तर द्रहवडी लोकातं स्तनाच्छादनािी काडीमात्र व्यवस्था न ठेवता ं बायकाना ख शाल प रूषामंध्ये हमसळमं  
देतात; पि “महाराष्ट्रातील बायकािंी िोळी त्यािंा रमिीयपिा वाढवमन, त्यािंी लाज राहखते. नमगदेच्या 
उत्तरेस बायकानंा हतळमात्र स्वातंत्रय नसतें. द्रहवड देशातं व हवशषेतप मलबारातं बायकासं फाजील 
मोकळीक असते, त्याम ळें  त्या बऱ्याि हनलगज्ज होतात. प्रयार्ास द्रहवडाचं्या बायका आपल्या डोक्यावरिे सवग 
कें स नदीस अपगि करतात, व काहंी हदवस 

 
सधवा असतांणह णवधवा णदसतात. 

 
महाराष्ट्रातील बायका फक्त तीनि बोटें वेिी देतात. बंर्ाल्यातं हकत्येक ब्राह्मि भाराभर बायका करतात. 
व हकत्येक बायकाचं्या ेरी नवरा आला म्हिजे आईबाप हा त झा नवरा म्हिमन सारं्तील तेव्हा ंबायकोिी 
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ूळख पटते ! द्रहवडामंध्ये तर हकत्येक हठकािीं एकाि वळेीं अनेक नवरे करण्यािी िाल आहे.” (कै. 
भार्वत-उग्दार प.ृ १४४) यावरून आपल्याला असें हदसतें कीं, “आिारप परमो धमगप” आिार हाि जर परम 
धमग मानला, तर धमािेंहह हनहश्चत स्वरूप ठरहविें फार कहठि आहे. जेथे आिारािीं ममलतत्त्वेंि 
हनरहनराळ्या हठकािी हभन्न हभन्न ठरलेली आहेत, तेथे नीहतमते्तिी हनहश्चत रूपरेषा आखण्यािा यज्ञ म्हिजे 
अनवस्था प्रसंर्ि नव्हे काय? मथै नहववेक, मथै नाहतक्म आहि व्यहभिार याचं्याहह व्याख्या देशपरत्वें—व 
आमच्या कहद स्थानातं प्रातंपरत्वें—हनरहनराळ्या मानलेल्या आहेत. अथा् नीहतमते्तच्या कल्पनेिी 
एकवाक्यता करण्यािें काम अत्यंत कठीि होनन बसले आहे. हें हनराळें  सारं्िें नको. तथाहप देशपरत्वें 
ककवा प्रातंपरत्वें नीतीच्या हनहश्चत मयादेबाहेर जनतेच्या वतगनािी उडी पडलीि आहि त्या देशाच्या ककवा 
प्रातंाच्या दृष्टीनें जनता मथै नाहतक्मातं बेस मार भरकटली, तर त्याम ळें  त्या देशािा अर्र राष्ट्रािा ऱ्हास 
होिें शक्य आहे काय? 

 
मैथुनाणतक्रम आणि राष्ट्राचा ऱ्हास 

 
यािंा काहंी अन्योन्य संबंध आहे काय? या प्रश्नािंा प्राहश्चमात्य शास्रज्ञानंी कस्समन हविार केला आहे व 
त्यावर सोपपहत्तक हववेिनािे अनेक गं्रथहह हलहहले आहेत. त्यापंैकीं Car Bleibtren याचं्या Paradoxes of 
the Conventional Lies नामक गं्रथातंील एक महत्त्वािा उतारा खालील देनन, या म द्यािी आपि सारं्ता 
करंू :—— 

 
“Ancient Rome produced its greatest men during a period of moral degeneration. The finest 
blossoms of Helenic civilization coincided with a period of fundamental immorality. We might 
easily urge that after Pericles, Phidias, Aristophanes, Euripides, Alcibiadis, and Socrates, the 
decay of the Greek race began, notwithstanding the fact that much later in Greek history the 
vital force of the nation was proved by the appearance of men of first rank, such as 
Alexander, Aristotle and Demosthenes. But this rejoinder does not help us much, for in the 
earlier days of Greek history, in the lagal Codes of Solon and Lycurgus, we find the most 
notable and clear indications that precisely in respect of sexual relationship, and more 
especially in regard to marriage and the procreation of children, the morals of this fresh and 
youthful race were disordered to the greatest possible extent. 

 
“Just the same do we find it at the time of the Italian renascence and at the time of the 

Ho. henstaufen dynasty—a complete confusion of sexual relationships, The eighteenth 
century, also, notwithstanding all the justified jeremiads of Rousseau regarding the 
widespread unnaturalness of the time, and notwithstanding all the sorrows of the young 
Werther, was distinguished by the production of an incredible abundance of men of genius; 
and in contemporary France, the country which was most severely affected by this moral 
decay, there flourished the generation to which such men as Mirabeau and Nepoleon 
belonged—men whose unparalleled vitality influences us to this moment” 

The Sexual Life of our Time. P.460. 
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जी र्ोष्ट इतर राष्ट्रािंी तीि कहद स्थानािी. कहद स्थानातं देवमािसें राहतात आहि इतर राष्ट्रातं राक्षस 
राहतात, असें थोडेि आहे? मन ष्ट्यप्रािी आहि मन ष्ट्यस्वभाव हा येथमन तेथमन सारखाि. फरक जर काहंी 
असेल तो एवढाि कीं कहद स्थानातं स्वतप काहंींही हातपाय न हालहवता ं वहडलािें र् ि र्ािाऱ्या 
पढतममखािी इतर देशापेंक्षा ंअहधक लोकसंख्या आहे ! कहद स्थानातं ज्या ज्या वेळीं काहंी हवशषे राष्ट्रीय 
िळवळ ेडमन आलेली आहे, त्या त्या वळेिा इहतहास उेडमन पहा म्हिजे जीिगमतवाद्यानंीं व त्याचं्या 
बर्लबच्यानंी अनीतीिा, मथै नाहतक्मािा आहि संकरािा शखे जोरजोरानें फ ं कल्यािेंि आपल्याला 
आढळमन येईल. िोराच्या उलट्या बोंबा कशा असतात हें जसें अलीकडे महाराष्ट्रातील बऱ्याि योग्यभ्रष्ट दे. 
भ. च्या वतगनावरून हशकण्यासारखें आहे. तसेंि प्रत्येक नवहविाराच्या उषपकालीं जीिगमतािा शखंध्वनी 
हकती जोरजोरानें स रंू असतो तें प्रािीन इहतहासावरूनहह समजमन येण्यासारखें आहे. पाडंवाच्या वळेी 
धमाच्या राजसमय यज्ञप्रसंर्ी श्रीर्ोपालकृष्ट्िािी हनभगत्सना करिारा हशश पाल, अर्दीं अलीकडे 
श्रीहशवाजीमहाराजाचं्या राज्यहभषेकोत्सवाला हवरोध करिारे मोरोपतं कपर्ळ्याच्या उपरण्याखालिे ब्राह्मि 
व सापं्रत क ळकिी-वतनाच्या 

 
मेल्या मढ्याचा नार्टकी आक्रोश. 

 
करून, कोल्हापमरकर छत्रपतींच्या नावंानें कडकडा बोटें मोडिारे बेळर्ावंच्या बेळवीसारखे हभक्ष की 
नामदार, हे सवग प्रािी या जीिगमतवादािा शखंध्वहन करिारे आहेत, हें अहधक हवशद करूनि साहंर्तलें  
पाहहजे असं नाहीं. तथाहप हा सारा त्यािंा धडपडाट म्हिजे तेल संपलेल्या हदव्याच्या ज्योतीिा अखेरिा 
फडफडाट असल्याम ळें, ज्ञानी जन त्याकडे फारसें लक्ष देत नाहीत. 

 
**** 

 
(२१) वरील हवविेनावरून वािकाचं्या पमिग लक्षातं आलें  असेलि कीं उन्नहत व अवनहत हा प्रश्न 
आत्महवषयक आहे आहि त्याच्या संबधं प्रत्येक व्यक्तींशीं असतो, क ट ंबाशंीं नसतो. आजमबाजमिी पहरस्स्थती 
ही प्रत्येक व्यक्तीच्या अवनतीला ककवा उन्नतीला प ष्ट्कळ अंशी कारि होत असली, तरी हतिा बरा वाईट 
पहरिाम होिें हें प्रत्येक व्यक्तीच्या आस्त्मक पहरितीवरि (Psychic development) हवशषे अवलंबमन 
असतें, हें तत्व हवसरता ंकामा ंनये. र् लाब प ष्ट्पािंें रोपडें िारं्ल्या हठकािीं लावलें , त्यािी नीट मशार्त 
ठेवली, वळेच्यावळेी पािी हदलें , तर त्याला स ंदर व दळदार र् लाबािीं फ लें  येतात; तेंि तें द दैवानें एकाद्या 
डोंर्रकपाटीं खडकाळ दरींत यह्चच्छेनें उर्वले तर त्याला फ लें  येिार नाहींत असें नाहीं, पि तीं 
ख रटलेलीं, हफकट व अल्पाय षी अशींि येतील. या फ लानंा आपि ‘र् लाबािीं फ लें ’ असे म्हिम ंखरें, परंत  
टवटवीतपिा, रंर्ािी ख मारी, पाकंळ्यािा दिकटपिा आहि स वासािी हित्तोन्मादक माध री इत्याहद 
उत्कृष्ट र् लाबाच्या फ लािें र् िधमग मात्र त्यातं आढळत नाहींत, म्हिमन रहसकािंीहह दृष्टी आपल्याकडे वेधमन 
ेेण्यािें सामथ्यग त्यातं उरत नाहीं. ते न सतें नामधारी र् लाब प ष्ट्प असतें. पहरस्स्थतीिा एवढा पहरिाम होत 
असतो. उत्तम पहरस्स्थतींत धोत्रयािें ककवा काटेंसराट्यािेंहह झाड बेस मार थरारतें; पि त्याला र् लाबाच्या 
ककवा मोर्ऱ्याच्या कळ्यािंा भर ककध येत नाहीं. याि हनयमान सार, ज्यािी वैयस्क्तक आत्मपहरिहत 
िाण्डाळवृत्तीपयंति आलेली आहे. असा एखादा प्रािी कमगधमगसंयोर्ानें र्ंधभस्मािें आडव े उभे पटे्ट 
ूढिाऱ्या ब्राह्मिब्र वाच्या क ट ंबातं जन्माला आला, तर तेथल्या 
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दशणदशा मोकार्ट पणरतस्थतीचा फायदा. 
 

ेेनन तो आपल्या िाण्डाळ वृत्तीिी रर् र्ाजवमन ेेतल्याहशवाय कधींहह राहिार नाहीं. प ण्याच्या हित्पावन 
पेशवाईच्या अंमदानींत असलीं उदाहरिें शेंकड्ानंीं दाखहवता ं येतील. फार काय, पि 
“अन्यधनहरिहनच्छाया ं कारिोपेक्षाया ं शमदे्रहत संबोधनम्” (जो परक्यािें धन हरि करतो तो शमद्र) या 
समत्रान सार छत्रपतीिें सवगस्व हर्ळंकृत करिारे 
 

श्रीमंत पेशवे शूद्र ठरतात. 
 

अन वहंशक संस्कारािा अथग वास्तहवक कौट ं हबक परंपरेनें िालत आलेले संस्कार असा नसमन, प्रत्येक 
व्यक्तीच्या जन्मश्रेिीबरोबर उत्क्ातं होत आलेले त्यािे स्वतपिे संस्कार असाि आहे. नाहींतर पळीपिंपात्री 
खडबडहवण्यातंि ज्यािा आहि ज्याच्या ेराण्यािा सारा जन्म रे्ला, त्या हवश्वनाथ भटजीिा म लर्ा 
बाळाजी, अवहित शक नीमामािंें पॉहलहटक्स र्ाजवमन, पेशवाई सर करण्यास समथग कसा झाला, हें कोडें 
उलर्डिें कठीि जातें. त्याि श द्ध य स्क्तबाज बाळाजीिा म लर्ा बाजीराव तर 

 
मूणतंमंत क्षाितेजाचा नमुना 

 
हनमाि झाला, तेव्हा ं त्याच्या ब्राह्मि-संस्कारािी वासलाद कशीकाय लावायिी? अटकेला झेंडे 
फडकविारा आहि अहमदशहा अबद्दल्लीिें नरडें फोडमन त्यािंें रक्त ेटेटा हपिारा भीमकमा राेोबा 
ब्राह्मि होता, असें कोि म्हिेल? परंत  त्यािाि वीयोत्पन्न म लर्ा रावबाजी ब्राह्मिकमात अत्यंत तरबेज 
होता, म्हिमन इंग्रज इहतहासकारानंीं त्यािी मोठी स्त हत केली आहे. िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभम समाजातंील 
साहवत्रीबाई ठािेदारीि आहि कऱ्हाडे समाजातंील 

 
झांशीची रािी लक्ष्मीबाई 

 
या शबंर नंबरी क्षहत्रय नव्हत्या असें म्हििारा शहािा शहािाि म्हटला पाहहजे. अथा् अन वहंशक संस्कार 
म्हिजे प्रत्येक क ट ंबाच्या परंपरेनें िालत आलेले संस्कार नसमन, जन्माला येिाऱ्या प्रत्येक प्राण्यािे 
वैयस्क्तक कृतकमाप्रमािें बनत आलेले त्याच्या आत्म्यावरील संस्कार, असा अथग ठरहवल्याहशवाय बापाच्या 
आहि लेकाच्या स्वभावप्रवृत्तींतील हवषमता ककवा स्मृहतकरानंीं ठरहवलेल्या हवहशष्ट समाजाच्या र् िकमांच्या 
व्याख्या आहि त्या समाजातं जन्माला आलेल्या प्राण्यािंी हवरोध वतगिमक यािी हववकेब द्धीला पटेल अशी 
एकवाक्यता करता ंयेिें शक्यि नाहीं. जोंपयंत र् िकमांवरूनि जात ठरहवण्यािा प्रेात कहद समाजातं रूढ 
होता, तोंपयंत ही हवषमता व हा हवरोध सामाहजक उन्नत्तीच्या आड केव्हांहह आला नाहीं आहि सापं्रत 
हनरहनराळ्या समाजातं जो एक प्रकारिा असंतोष नफग  पहरस्स्थतीहवषयीं र् प्त संताप प्रत्येक व्यक्तीच्या 
हठकािी हदसमन येतो, त्यािाहह मार्ममस नव्हता. अन वहंशक संस्कारािा हविार करतानंाि अमका प्रािी 
अमक्याि हठकािीं जन्माला का ंयेतो, जन्म आहि जन्मािें के्षत्र यातं काहंीं र्मढ परंत  हनहश्चत असें आकषगक 
तत्व काय आहे कीं काय, हे प्रश्न प ढें येतात. अध्यात्मशास्रवतेे्त या आकषगिाच्या अस्स्तत्वािी ग्वाही देतात. 
समान प्रवत्तीहशवाय आकषगि होन शकत नाही आहि अध्यात्मशास्रवतेे्त म्हितात कीं प्रत्येक प्रािी आपल्या 
र् िधमान सार अन कम ल अशा जननके्षत्रािी यद्दच्छेनें हनवड करीत असतो. म्हिजे यािा सरळ अथग असाि 
ेेिे प्राप्त आहे की मातेच्या व प त्राच्या र् िकमगप्रवृत्तींत बरेंिसें साम्य असलें  पाहहजे. परंत  हा न सत्या 
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व्याखेिा प्रदेश सोडमन प्रत्यक्ष जर्ातं आपि पाहम लार्लो कीं याहह हनयमाच्या ठोकळ्यातं जबरदस्त 
हवसंर्तपिा हदसमं लार्तो; इतका कीं हजतका अहधकाहधक हविार करावा हततका तो त्या आकषगितत्त्वािें 
सवग स्वारस्यि आकषंि करंू लार्तो. अत्यंत स ष्ट व ज्ञानी आईबापाचं्यापोटीं अत्यंत द ष्ट व रानवट वृत्तींिीं 
कारटी जन्मालंा आलेलीं कोिीं पाहहलीं नाहींत? अथवा, िाडंाळ वृत्तीच्या आईबापाचं्या पोटीं सवग जर्ाला 
वदं्य असे सत्प रूष जन्मल्यािीं उदाहरिें काय कमी दाखहवता ं येतील? या हठकािी या आकषगि तत्वािी 
माडंिी कशी काय करावयािी हा मोठा हबकट प्रश्न येनन पडतो; अखेर अध्यात्मवतेे्त अर्म्यपिाच्या, 
र् ढत्वाच्या ककवा अपरोक्षतेच्या काहंीं ठराहवक साच्यातंील समत्राचं्या आधारानें त्यािी कशीबशी काहंीतरी 
वासलाद लावतात. परंत  त्याम ळें  हजज्ञासमिें शातंवन होनं शकत नाहीं. स ष्ट मातेच्या उदरीं जर द ष्ट प त्र 
अथवा कन्या जन्माला येिें अशक्य नाहीं; ककवा दहक्षिोत्तर ध्र वाइंतक्या हवषमतेिी तीव्रता जर आईबाप व 
त्यािंीं म लें  यातं शेंकडा ंनव्वद प्रसंर्ी दृष्टीस पडते, तर 

 
ब्राह्मिाचा पुि ब्राह्मिच णनपजतो 

 
या ेाशीरामी स्मृहतविनातं काय अथग राहहला? उलटपक्षीं श द्ध वतगनाच्या ब्राह्मिाच्या उदरीं एखादा 
नतद्रष्ट िाडंाळ प्रािी प त्ररूपानें अवतरला, तर त्या ब्राह्मि बापाच्या ेरातंील पहरस्स्थती त्याच्या िाडंाळ 
वृत्तीला पोषक नसल्याम ळें, हतिे तट फोडण्यािा यत्न तो करीत असतानंा, आपल्या िाडंाळपिािी धमळ 
आईबापाचं्या डोक्यातं फेकम न, तें ब्राह्मिािें ेर िाडंाळािी दरी बनहवल्याहशवाय रहात नाहीं. त्याि प्रमािें 
शमद्रत्वाच्याप ढें ज्यािंी उत्क्ातंीि झालेली नाहीं. अशा आईबापाचं्या पोटीं जन्माला आलेल्या पमिग उत्क्ातं 
अशा ज्ञानी जीवालाहह आपल्या आज बाजमच्या पहरस्स्थतीशीं व प्रत्यक्ष जन्मदात्या आईबापाचं्या हवषम 
मनोवृत्तीशीं अत्यंत कठोरपिािा झर्डा करूनि आपल्या वैयस्क्तक पहरितीला पोषक व उते्तजक असें 
नवेंि पहरस्स्थतीिें के्षत्र हनमाि करावें लार्तें. कहद स्थानातं जातीभेदािी जी अत्यंत तीक्ष्ि असह् स्स्थहत 
सापं्रत राष्ट्रीय लक्याला कस्समन हवरोध करीत आहे, हतच्या अनेक पाळ्याम ळ्यापंैकीं एक म ळी या जन्मप्राप्त 
हवषमतेंत आहे, [The Indo-Aryan classification of society into for categories—intellectuals, militarists, merchants, and 
labourers, — was not merely a description of local conditions in Aryavarta but a general one indicative of the four grades of 
culture which are co-ordinated in the progress of civilization. It was the noblest characteristic of Indo-Aryan polity that it was 
always based upon a just appreciation of the respective values of these four powers governing the destiny of mankind ……………… It 
was only when Aryab Civilization was decadent that caste, as it is now understood, became a hindrance to intellectual progress.
     Aryan Rule in India, Havel, P. 6.] हे-लक्षातं ेेतलें  पाहहजे. हल्लीं कहद  
समाजातंील अर्हित जातीजातींतल्या दरोबस्त व्यक्तींत जो एक प्रकारिा असंतोष, पहरस्स्थतीहवषयीं 
जळफळाट आहि परस्पर संबंधातस द्धा ं एकमेकाहंवषयी सहान भमतीिा अभाव दृष्टीस पडत आहे, त्या 
सवांच्या म ळाशंी ही 

 
जन्मप्राप्त णवषमतेची शूपविखा 

 
आहे, हेंि हविारातंीं कबमल करावें लार्तें. ब्राह्मि आहि ब्राह्मिेतर, प ढारलेले आहि मार्ासलेले, इत्याहद 
भेदभावाचं्या आंर्ावंर कसल्याहह इतर र्ोष्टींिीं वारुळें वाढलेली असोत, त्याचं्याहह पोटातं याि हवषमतेिें 
जालीम हवष रसरसत असतें, ही म द्यािी र्ोष्ट हवसरुन िालिार नाहीं. दारूिे र् ते्त हमरस्त्यावंरुन आड 
रस्त्यावंर नेल्यानें ककवा अज्जीबात बदं केल्यानें दारूबाजीच्या व्यसनािा नायनाट ककध होत नाहीं; तर मन ष्ट्य 
दारू का ं हपतो या र्ोष्टीच्या आद्यकारिािा छेडा लावमन त्या आद्यकरिािेंि उच्चाटन केलें  पाहहजे. त्याि 
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प्रमािें या जन्मप्राप्त हवषमतेिें आद्यममळ खच्ची केल्याहशवाय कहद स्थानातंला जाहतभेद व जाहतिेष रहतमात्र 
कमी होिार नाहीं. 

 
णर्टळकांच्या मॅणनफेस्र्टोंत जातीभेद 

 
ध डकावमन देण्यातं आला आहे, असलीं नाटकी हवधानें करून जातीभेदािें खंडन करिें म्हिजे 
हमरस्त्यावंरील दारुिे हपठे आडरस्त्यावंर नेनन मद्यपानहनषेधािी प िेरी िळवळ करण्याइतकें ि 
खोडसाळ होय. असल्या र्ोष्टीं मानण्या न मानण्याच्या टायलीखोर हस्स्तदंती वतगनानें स धारण्यासारख्या 
नसतात, हे आमच्या महॅनफेस्टोवाल्यानंा अझमनहह उमर्त नाहीं, येथेंि त्याचं्या हभक्ष की हेतमंिा तंतम दडी 
मारुन बसलेला आहे. 

 
**** 

 
(२२) आपि मार्ें पाहहलें  कीं मन ष्ट्याच्या आत्महवकासाला त्याच्या आजमबाजमिी पहरस्स्थहत बऱ्याि अंशी 
कारिीभमत होत असते. परंत  वरील दोन उदाहरिावंरुन आपल्याला असा हनहश्चत हनष्ट्कषग काढता ंयेतो कीं 
पहरस्स्थतीिा बरा वाईट पहरिाम होिें हें देहखल प्रत्येक व्यक्तीच्या ग्रहिक्षमतेच्या तीव्र सौम्य प्रमािावंर 
हवशषे अवलंबमन असतें. म लािी तामसवृहत्त जर आईबापाचं्या सास्त्वक वृत्तीपेक्षा ंअहधक उन्मत्त असेल, तर 
सास्त्वकपिाला अखेर तामसीपिाच्या विगस्वाप ढें हतबल व्हावें लारे्ल; आहि सास्त्वकपिािा जोर हवशषे 
असला तर हपढ्यान् हपढ्या तमोवृत्तींत हखतपत पडलेले समाजाच्या समाज केवळ एका व्यक्तीच्या सास्त्वक 
पराक्मानें उन्नत होनं शकतात. 

 
सोळा संस्काराची योजना 

 
म्हिजे एका ठरावीक स्वरुपाच्या पहरस्स्थतीिा मन ष्ट्यावर आरोप करुन त्याच्या नैसर्मर्क र् िकमाला 
हवहशष्ट वळि देण्यािा एक मानवी प्रयत्न. अथा् हा हनवळ प्रयत्नि आहे; त्यािा पहरिाम प्रत्येक व्यक्तीवर 
त्याच्या हववहक्षत र् िकमाच्या सौम्य तीव्र ग्रहिक्षमतेप्रमािेंि व्हायिा. ‘जन्मना जायते शमद्रप । संस्कारा् 
हिज उच्चते,’ संस्कारानें तो हिज होतो ककवा झाला असें ‘उच्चते’ म्हितात, मानतात, इतकें ि. त्याला या 
मानवी खटाटोपीच्या संस्कारानंीं हिजत्व येतेंि, असें थोडेंि आहे? तमं या अममक संस्काराम ळें  हिज झालास, 
तमं आतापंासमन ब्राह्मि झालास ककवा तमं क्षहत्रय आहेस, असा न सता ंशास्ब्दक आरोप त्यावर करून त्यािी 
त्याबद्दलिी भावना दृढ करण्यािा तो यत्न आहे. हा यत्न सवगि व्यक्तींत सारख्या प्रमािातं फलद्र प होतोि 
असें नाही, हकत्येकातं तर तो म ळींि होत नाहीं. म. भा. शाहंतपवग अ. १११ मध्यें व्याघ्र आहि र्ोमाय  याचं्या 
संवादातं र्ोमायमनें व्याघ्राला जें उत्तर हदल्यािें कस्ल्पत केलें  आहे, तेंि या हठकािीं अन भवास येतें. र्ोमायम 
म्हितो ‘माझें जन्म हें काहंी क ल ठरहवण्याहवषयीं प्रमािभमत नाहीं. कारि, क ल हें प्रत्येकाच्या 
आिरिावरुन ठरहवलें  जातें. ... स्वभावाच्याि योर्ानें धमगरूपीं हक्या उत्पन्न होत असते; आश्रम हा काहंीं 
धमास कारिभमत नाहीं.’ म्हिमन हिज म्हिहविाऱ्या व्यक्तींवर प्रेाताप्रमािें जरी उपनयनाहद षोडष 
संस्कारािंा माम ली वहहवाटीिा आरोप करण्यातं येत असतो, तरी त्यातंल्या सर्ळ्याि व्यस्क्त ब्राह्मि 
क्षहत्रय वैश्य कमगप्रहवि ककवा कमगक्षम बनताति असा काहंीं हनयम नाहीं. जी र्ोष्ट सोळा संस्कारािी तीि 
अवस्था िार आश्रमािंी. हे सारे बाह् उपिार आहेत. मनमष्ट्याच्या बाह्ारं्ावर कशपडले जािारे हे रंर् आहेत. 
या कृहत्रम रंर्ाचं्या हशडकावानें बाह्ात्कारीं जरी एखादा मन ष्ट्य ब्राह्मि ककवा क्षहत्रय हदसत असला, तरी 



 

अनुक्रमणिका 

अंतरंर्ीं तो ब्राह्मि ककवा क्षहत्रय असेलि असा काहंीं हनहश्चत भरंवसा देता येिार नाहीं. जसें नाटकी 
मंडळींतला 

 
र्गणया वाढप्या हणरिंद्र राजा होतो 

 
तेव्हा ं त्याच्यावर नाट्यप्रयोर्ाप रती आरोप करण्यातं आलेली ती भमहमका यथातथ्य वठहवण्याकहरता ं तो 
स्वप्नातंील विनस द्धा ं खरें करून हवश्वाहमत्राच्या स्वाधीन सवग राज्य अपगि करतो आहि आपि स्वतप 
सक ट ंब र् लामहर्रीिा पेशाहह स्स्वकारतो. परंत  भरतवाक्य होनन ‘हटहकटािे पैश ेसंपले, आता ंहथएटरिी 
भाडोत्री जार्ा खालीं करा’ हें जाहीर करिारी शवेटली ेंटा ठिाितािं धाडकन् खालीं कोंसळमन 
पडिाऱ्या ड्रॉप-पडद्याबरोबरि आमच्या र्िोबािंा राजेपिाहह खोबरेलहमहश्रत साबिाच्या फें सातं सफाई 
ध तला जानन, ते प नश्च आपल्या वाढपेपिाच्या कमगप्राप्त झारापळीिे मालक बनतात. तात्प रता राजेपिािा 
आरोप आहि तात्प रतीि राजेपिािी लट ! संस्काराच्या आरोपािा शवेटला पडदा पडतािं प न्हा आपला 

 
र्गणया वाढप्या तो र्गणया वाढप्या. 

 
राजेपिाच्या तात्प रत्या आरोपाच्या अर्हित आवृत्याचं्या संस्काराम ळें  स द्धा ं त्याच्या र् िकमगहसद्ध 
वाढपेपिातं राजवृत्तीिा भारदस्तपिा रहतमात्र दृग्र्ोिर होत नाहीं. जात्याि हवलासी व छंर्ीफंर्ी असिारा 
नट मात्र कृष्ट्िािी भमहमका वठहवतानंा रुस्क्मिींच्या रंर्महालातं ‘नि स ंदरी करंु कोपा’ च्या प्रवशेातं 
आपल्या हवलासी मनोवृत्तीच्या हनसर्गजात प्रत्यक्ष प्रदशगनाच्या रंर्ानें साऱ्या पे्रक्षकानंा कसा दंर् करून 
सोडतो, हें हथएटर-वारकऱ्यानंा अहधक ख लाशाने सारं्िे नको. नाटकातंील भमहमका आहि सोळा 
संस्कारािें आरोप हीं दोन्हीहह सारखींि मात्र सोळा संस्कारािंी ेटना ही जरी बरीि अवािीन असली, तरी 
तींतहह हतच्या उत्पादकािा हेतम मात्र अत्यंत श द्ध, उदात्त आहि व्यापक होता, हें मात्र आपल्याला प्राजंळपिें 
कबमल केलें  पाहहजे. अलीकडे हहप्नॉहटझम् मेस्मेहरझम् इत्याहद सजेस्स्टव् हथरॅप्य हटक्स् िे (म्हिजे 
मन ष्ट्याला काहंीं हवहशष्ट प्रकारच्या मोहनीनें आपल्या इच्छाशक्तीच्या काबमतं आिल्यावर त्याला काहंी 
समिना करून करून त्याच्या मनोधमांच्या सहायानें नाना प्रकारिे शाहररीक ककवा मानहसक रोर् बरे 
करण्यािी शास्रसंमत हवद्या) जे प्रकार आपि पहातों, तोि प्रयत्न या सोळा संस्काराचं्या हवधींत आहे. 
स्वभावतपि ज्यािें र् िधमग ब्राह्मि, क्षहत्रय अथवा वैश्य प्रवृत्तीिे नसतील, त्याचं्याहह मनावंर या हवधींिा 
पहरिाम होनन त्यािंी वृहत्त, क्मशप का ंहोईना, परंत  ‘मी ब्राह्मि आहें, मी क्षहत्रय आहें, माझें अम क अम क 
कतगव्य आहे, समाजातंील अम क एका हवशषे कामहर्रीकहरता ंमाझा जन्म आहे,’ इत्याहद कल्पनानंीं पमिग 
भारून जानन ते उन्नत होण्यािा हवशषे संभव आहे. हीि उदात्त कल्पना सोळा संस्काराचं्या उत्पादकाला 
हवशषे मानवली, यातं संशय नाहीं, मंत्रतंत्र औषधोपिार इत्याहद प्रकार मानवी असले तरी त्यािंा ममळ उदे्दश 
हनसर्ग प्रवृत्तीला हवरोध करण्यािा नसमन (कारि हनसर्ाला हवरोध करण्यािी कोिािी छातीि नाहीं.) 
हतच्या हालिालींना उद्दीहपत करण्यािाि असतो. जठराग्नी मंद झालेल्या रोग्याला हहप्नॉहटस्ट डॉक्टर 
‘त झा जठराग्नी म ळींि मंद नाहीं, त ला सपाटमन भमक लार्ते, त झी पिनशस्क्त उत्तम आहे,’ वरै्रे समिना 
करून करूनि हनवळ आपल्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्याला कालवशा् पमिग हनरोर्ी करून सोडतो, हें 
आपि प्रत्यही पाहतों. त्यािप्रमािें र् िकमांिी मंद असलेली हनसर्ग प्रवृहत्त तीव्र करून हतला प्रर्मनशील 
बनहवण्यािी स्त त्य कामहर्री हे सोळा संस्कार करीत असतात. परंत  याहह कामहर्रीत कालवशा् 
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दै्वत-णपशाच्चाचा प्रवेश 
 

झाला. अहधकारी आहि अनहधकारी हा भेद माजहविाऱ्या क्ष द्र वृत्तीच्या हभक्ष की स्मृहतकारािंा परश रामी 
डोळा अखेर सोळा संस्काराचं्या के्षत्रावरहह येनन पडला. त्यानंा सोळा संस्कारातंस द्धा ं जाहतभेद आहि 
संकर हदसमं लार्ला. कोंकिस्थ आहि देशस्थ भेदाप्रमािेंि या संस्कारातस द्धा ं त्यानंी अमंत्रक आहि 
समंत्रक असे दोन भेद पाडमन, कोिाला हकती संस्कार करंू द्यायिे यािीहह त्यानंी 

 
चार एके चार, चार दुिें आठ 

 
अशी िाराच्या पाढ्यावर हवभार्िी ठरहवली. सोळा संस्कार ते काय आहि त्यािी हवभार्िी ती काय ! पि 
एकदा ंस्वाथािा पर्डा पडल्यावर मन ष्ट्य हकती नीिपिािें क्ष ल्लक कृत्यस द्धा ंकरण्यास प्रवृत्त होतो, यािें हें 
एक ठळक उदाहरि आहे. स्मृहतकार झाले काय, शास्रकार भाष्ट्यकार झाले काय ककवा मन  
याज्ञवल्क्याच्या श्लोकावंर प िेरी मल्लीनाथ्या झोडिारे आिायगकार काय, 

 
सर्गळे एकाच माळेचे मिी ! 

 
ब्राह्मिािें विगस्व एनकेनप्रकारेि वाढवायिेंि, एवढ्या संकल्पािा र्ंडादोरा मनर्टावर िढहवतािं ज्या 
शहाण्यानंीं भार्वतासारखी प्रिडं कादंबरी प्रसवमन भर्वान् श्रीकृष्ट्िाला अट्टल हछनाल बनवायला सोडलें  
नाहीं, ज्यानंी महाभारत गं्रथातील प्रत्येक नायक नाहयकेला ब्राह्मिाचं्या पायातंल्या वहािाचं्या ककमतीनें 
रेंखाटण्यास कमी केलें  नाहीं आहि ज्यानंी मन स्मृतींतील ब्राह्मि-स्मृहतपाठािीं स्तोत्रें हपतामह भीष्ट्माला 
ेरेराट लार्ला असताहंह त्याच्या ेशातं कोंबायला पाठीमार्ें प ढें पाहहलें  नाही. त्यानंीं सोळा 
संस्कारासारख्या क्ष ल्लक हवषयािी छाटाछाट आहि तोडातोड केली, तर त्यातं आश्चयग मानण्यािें काय 
कारि? बरें, अहधकारी आहि अनहधकारी या भेदाला तरी काहंीं आधार? आधार हाि कीं आमिी 
हभक्ष कशाहीिी इच्छा! द सरा काही नाहीं. सोळा संस्कारािे सोळा आिे अहधकारी ते ब्राह्मि, अनहधकारी ते 
ब्राह्मिेतर! म्हिजे हा सारा पात्रापात्रतेिा सोहळा 

 
आई सवाशीि बाप र्गि 

 
या पढंरप री सोहळ्याप्रमािेंि समजायिा ‼ हशवाय येथें अशीहह शकंा उत्पन्न होते कीं ब्राह्मि हा जात्याि 
‘धमाथगम प्तन्नो’ (धमाकहरतािं उत्पन्न झालेला आहे); आहि तो ब्रह्मभमयाय कल्पते’ (मन . १-९८) 
आत्मज्ञानाच्या िारा ंमोक्षास समथग होतो, तर त्याला हा भवसार्र तरून जाण्यासाठीं सोळा संस्कारािा हा 
पोंकळ भोंपळा कमरेला बाधंमन येण्यािी अवश्यकताि का ंभासावी? परंत  हा प्रश्न उत्पन्न करण्यातं काहंी 
अथग नाहीं. कारि ज्यानंी आडव्याउभ्या र्ंधाकहरता ं आहि जानव्याच्या ब्रह्मर्ाठंीच्या जाडीरंुदीकहरता ं
मोठमोठाली रिें माजहवलीं, त्यानंी सोळा संस्कारािा भोंपळा स्वतपच्या र्ळ्यातं कायमिा अडकवमन 
ेेण्यािा पोरकट हट्ट ेेतला, तर त्यातं हवशषे तें काय? या भोंपळ्याच्या जोडीनेंि 
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वेदोक्त पुरािोक्त वादाचें मडकें  
 

हा एक हभक्ष कशाहीच्या ब्राह्मण्यहसद्धीिा हवषय रे्ली तीनशें वषे महाराष्ट्रातं ध माकम ळ ेालीत असमन, या 
हरकाम्या मडक्याच्या हनभेळ स्वराज्यासाठीं ब्राह्मिब्र वानंीं मराठी स्वराज्याच्या टोलेजंर् इमारतीिी 
राखरारं्ोळी करायलाहह कमी केलें  नाहीं. वास्तहवक हविार केला तर हा वाद हदसतो हततका भरीव नाहीं. 
हभक्ष कशाहीच्या पोंकळ अहभमानाइतकाि पोंकळपिा त्यातं आहे. या वादावरून आम्हालंा एका कस्ल्पत 
र्ोष्टीिी आठवि होते. एका हनप हत्रक श्रीमंत म्हातारीच्या ेरावर एक रात्रीं िोरानंीं दरोडा ेातला. 
दरोड्ािी िाहमल लार्तािं त्या धमतग म्हातारीनें आपल्या जवळिे सारे दार्दाहर्ने व जडजवाहीर 
ेािेरड्ा र्ोिपाटातं भरून तीं शजेारच्या उकीरड्ावर फें कम न हदलीं; आहि ेरातंल्या हबजार्री पेट्यातं 
फाटके जोडे व वहािा दडपमन भरून ठेवमन त्यावंर मोठी क लपें ठोंकलीं. दरोडखोर येतािं ती मोठ्या 
र्यावया करून रडम ं लार्ली व म्हिाली “बाबानंो, उर्ाि मारहाि करंू नका. हे माझे देव्हाऱ्यातंले 
िादंीसोन्यािे सारे देव त म्ही ख शाल ेेनन जा. पि कृपा करून या माझ्या पेट्यानंा मात्र हात लावम ंनका. 
वाटेल तर त म्ही माझा जीव याया, पि या माझ्या पेट्या मात्र नेनं नका” िोरानंीं ताडलेंि कीं जें काहंी 
वदेोक्त परब्रह्म आहे तें या पेटाऱ्यातंि आहे, त्यानंी म्हातारीला खाबंाशंी बाधंमन हतच्या धडपडीकडे 
काडीमात्र लक्ष न देता ं त्या पेट्या भराभर लाबंहवल्या. द सऱ्या हदवशीं ल टीिी वाटंिी करायला ते बसले 
तेव्हा ंपेटारे फोडमन आंत पहातात तों काय? 

 
सर्गळया फार्टक्या वहािा व जोडे ! 

 
म्हातारीच्या कारं्ावखोर आरड्ाूरड्ािें रहस्य त्यांना पमिग उमर्ल्याम ळें  त्याचं्या ियेवरील हवकारांिें 
ह बेहमब िलहित्र यायायला त्यावळेीं हसनेमाटोग्राफिा शोध लार्लेला नव्हता. वदेोक्त आहि प रािोक्तािा 
तंटा हा जवळजवळ याि मासल्यािा आहे. ब्राह्मिब वानंी म्हटलें  कीं ‘हा ं ! त म्हालंा वदेोक्तािा अहधकार 
नाही;’ का क्षहत्रय मंडळीनीं खडाखड दंड थोपटमन म्हिायिें कीं ‘कसा नाहीं आम्हालंा वदेोक्तािा अहधकार 
रे भटा? बस्स्, आम्ही वदेोक्ति करिार!’ म्हातारीनें म्हटलें , पेटाऱ्यानंा हात लानं नका; आहि िोरानंीं 
तकग  केलाि कीं जर काहंीं हवशषे असेल तर तें या पेटाऱ्यातंि आहे. यातंलाि नव्हे का ंहा सारा प्रकार? 
वदेोक्त करंू नका म्हििाऱ्या ब्राह्मिानंा काय, ककवा आम्ही वदेोक्ति करिार म्हििाऱ्या ब्राह्मिेतरानंा 
काय, वदे म्हिजे काय, त्यातं काय साहंर्तलें  आहे, त्यातंील ऋिा ककवा मंत्रातं हवशषे काय आहे, यािी 
थोडीफार माहहती असेल तर हराम! अहो, हेंि काय, पि 

 
वेद हे णहन्दंूचे पणवि गं्रथ 

 
आहेत, असें मोठ्या आवशेानें प्रहतपादन करिाऱ्या प्लॅटफामग-वारकऱ्यानंी आहि कलमकसायानंीं वदेािा 
एकतरी गं्रथ एकदातंरी न सत्या डोळ्याचं्या उेडझापंीनें िाळलेला असतो काय? वाडवडील बोलत आले, 
हे बोलतात, एवढेंि, वदेोक्त आहि प रािोक्त तंट्यातं श द्ध अहधकाराच्या प्रश्नाहशवाय द सरा कोिताहह 
महत्वािा म द्दा नाहीं. त म्ही म्हिता ंनको, आम्ही करिार, या हमरीत मरीपलीकडे या वादातं हवशषे असें 
आिखी काहंी नाहीं. वदेातं काय वाटेल ते असलें , तरी एक र्ोष्ट हनर्मववाद आहे कीं वदे हे काहंी 
ब्राह्मिाचं्या बापानंी हनमाि केलेले नाहींत; ते आब्राह्मििाडंाळाचं्याि बापानंी हलहमन ठेवलेले आहेत. 
त्यावर सवांिा हक्क सारखाि, वाडवहडलाच्या इष्टेटीवरिा वहहवाटदार जर उद्या ं यजमानालाि म्हिमं 
लारे्ल कीं या इष्टेटीवर त मिा काहंी अहधकार नाहीं, रे्लीं अममक हजार वषे माझें ेरािें यािी वहहवाट 
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पहात आहे, तर कोिता यजमान त्या वहहवाटदारािी प्रथम बहत्तशी उतरून नंतर त्याला कोटांत खेंििार 
नाहीं? परंत  प िेंकराचं्या अत्यंत आवडीिा हा 

 
पुिेरी भांडकुदळ झोन 

 
सोडमन आपि ककहि् तास्त्वक द्दष्ट्ट्या या प्रश्नािी ििा करंू या. वेदप्रहित काय ककवा प राि क रािप्रहित 
काय, कोिच्याहह गं्रथातल्या ऋिानंीं अर्र मंत्रयानंी आपल्याला ईश्वरािी प्राथगना करण्यापहलकडे तर 
अहधक काहंी करावयािें नसतें ना? बरें, असा ंकाही हसद्धातं कोिी सारं्त नाही ककवा कोठें नममद असल्यािें 
आम्हालंा आढळलें  नाहीं कीं वदेोक्त मंत्रानंीं प्राथगना करिाऱ्या प्राण्यािें हवमान प रािोक्त प्राथगना 
करिाऱ्याच्या खटाऱ्याच्या आधीं जानन साय ज्यम क्तीच्या वखारींत आदळतें ! प्राथगना ककवा पमजा अिा 
करायिी तर ती तीन ककवा िार हजार वषांपमवीिे आमिे वाडवडील ज्या शब्दानंीं, ज्या श्लोकानंी, ज्या 
स्वरानंीं ककवा ज्या पद्धतीनीं करीत असत, तेि शब्द तेि श्लोक तेि स्वर आहि त्याि पद्धतीनीं आम्ही 
आतासं द्धा ंआमच्या प्राथगना कराव्या, हा हट्ट म्हिजे 

 
बापाने सोडला म्हिून मुलानें सोडला 

 
या म्हिीइतकाि ग्राम्य प्रकार नव्हे काय? वदेोक्त मंत्रयानंीं प्राथगना केल्या ककवा काहंी धार्ममक आिार 
िालहवले तरि ते ईश्वराला पोहितात आहि इंग्रजींत ककवा एस्परॅन्टो भाषेंत केल्यास ते क्षीरसार्रातं ब डमन 
हवरेळमन जातात की काय? ककवा वदेाचं्या भाषेंतल्या प्राथगनाि काय त्या परमेश्वराला समजतात, इतर 
भाषातंल्या समजत नाहींत? असें असेल तर त्या अनाडी परमेश्वरािी प्राथगना करण्यात तरी काय अथग? 
असल्या अनाडी देवाला, ॲनी हबझाटंच्या मतेै्रय ऋषीप्रमािें. प्रथम ऑक्सफडग ककवा कें हब्रजच्या पाठशाळेंत 
पाठहवला पाहहजे ! याहहपेक्षा ंहास्यास्पद व कींव येण्यासारख्या प्रकार म्हिजे एकादशनी, सत्यनारायि, 
र्िेशित थी इत्याहद प्रसंर्ी त्या त्या दैवतािंी पमजा वदेोक्त मंत्रानंींि करा असा यजमानािा आग्रह आहि 
‘हो हो मी नेहमीं वदेोक्त मंत्रानंींि या व इतर पमजा करतों’ ही भटजीब वािंी हजरजबाबी पावती. पि या 
दोेाहंह महाममखांना हें कळायला पाहहजे कीं वैहदक काळातं आहि त्याच्या प ढच्या अनेक शतकातं 
एकादशन्या, प्रायहश्चतें, सत्यनारायि, िादशी प्रदोषािें दोषी हशधे जन्माला आलेले नव्हते, इतकें ि नव्हे तर 
र्िपतीिािसा काय पि 

 
र्गिपतीच्या बापाचासुद्धां पत्ता 

 
त्यावळेीं त्या वदेकत्यांना लार्लेला नव्हता. मर् या अवािीन देवतांच्या पमजा प्राथगनािें मंत्र वेदासंारख्या 
प्रािीन गं्रथातं कोठमन येिार? हवशषे आश्चयािी व खेदािी र्ोष्ट म्हटली म्हिजे ही वदेोक्त प रािोक्तािी 
कोंबड्ािंी झ ंज लढहविारे कोि? तर म्हिे आमिे जर्द र् रू (?) शकंरािायग, या शकंरािायांिें एक मोठें 
पेंवि फ टलें  आहे. आद्यशकंरािायांनीं हहन्द स्थानातं िार हदशलेा िार मठ स्थापन केले असें म्हितात; पि 
आजकाल एकेका मठातंमन दोनदोन तीनतीन आिायग फटाफट बाहेर पडताना हदसत आहेत. हा कशािा 
पहरिाम? हभक्ष कशाहीच्या र् ंडहर्रीिा वाफारा या मठातं फाजील वाढल्याम ळें  हीं नवीन जर्द र् रंूिीं अंडी 
फ टत आहेत, कीं सोळा संस्कारािंा मामला जसा िाराच्या पाढ्यावर येनन हबतला तित िार मठािें 
िारिोक सोळा मठ उत्पन्न करण्यािी या शखंािायांना हभक्ष की अवदसा आठवली आहे? म ण्डि 
केल्यावरस द्धा ंशेंडीत राख ेालमन बाहेर हनसटलेले करवीर पीठवरिे एक ड स्प्लकेट आिायग डॉ. क तगकोटी 
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यानंा अझमन मठाकहरता ं जार्ाि सापंडत नाहीं. प ढेंमार्ें हमळालीि तर हे हभक्ष कछंदान वर्मत महाभार्वत 
धमाच्या बाबतींत काय हदस्ग्वजय लाविार तें त्याचं्या आजपयंतच्या पाेळलेल्या अकलेवरून हदसति 
आहे. या महाशयािंी करवीरपीठाच्या र्ादीवर जेव्हा ं श्रीमच्छत्रपहत शाहममहाराज सरकार करवीर यानंीं 
हनवडिमक केली, तेव्हा ंया हनवडि कीिी वाहवा करिाऱ्या तारापत्रानंीं वतगमानपत्रें हकतीतरी ठिाित होतीं 
व लोकहह म्हिम ंलार्ले होते कीं हे डॉक्टर साहेब आता ंयाप ढें हहदमंच्या जर्द र् रूच्या र्ादीिा काहंीतरी 
मानमरातब वाढवमन आपलें  जर्द र् रू हें नावं साथग करतील ! या भहवष्ट्यािी आतापंयंत काय वाट लार्ली 
त्यािा इहतहास महाराष्ट्रीयाचं्या प ढें आहेि. अलीकडे या स्वामीनीं राजकारिातं नाकं ख पसण्यािा 
उपव्द्याप िालवमन स्वतपच्या आत्मस्तोमािे देव्हारे थाटहवण्यािी खटपट िालहवली आहे. या स्वामींना 
न सती लोकमान्यताि हमळवायिी असेल व हभक्ष कशाहीच्या ग्लॉस्टरी छत्राखालीं हवख्यातीिा मोक्ष 
हमळवायिा असेल, तर त्यानंीं आता ंआपल्या काषायवस्राहद बाह् थाटािा ‘वन्समोअर’ संन्यास करून एक 
नवीन संर्ीत नाटक मंडळी काढावी, अशी त्यानंा आमिी समिना आहे. मठािी उठाठेव करण्यापेक्षा ं ककवा 
हहन्द धमगपहरषदेिे वार्मषक लळीत नािहवण्यािा उपव्द्याप करण्यापेक्षा ं नाटक मण्डळीिी योजना 
ि टकीसरशी [‘ि टकीसरशी’ म्हिण्यािें कारि सापं्रत कामधेनमप्रमािें वाटेल तेव्हा ं झोली भरिारें नवीन फण्डय र् उद यास आलें  आहे व 
खेळाडम  टारर्ट पोराचं्या पतंर्वावड्ा प्रमािें हनरहनराळ्या बकेँिे कोरेकरकरीत िेक इतस्मत: हवेंत वाटेल हततके भराऱ्या मारीत आहेत. द हनया 
झ कती है, झ कानेवालेभी आस्तेकदम आ रहे है ! धमगप्रसारािें हनय क्त कायग सोडमन, नॉन्कोऑपरेशनच्या वाहत्या र्ंर्ेंत सवंर् लोकहप्रयता 
हमळहविाऱ्या स्वामींना फण्डािंायाच्या र्ादीवर बसवमन त्याचं्यावर कोऱ्या िेकािंीं छत्रिामरें उडवायला फण्डर् ण्डािंा सध्या द ष्ट्काळ नाहीं.] 
यशस्स्व होनन, डॉ. क तगकोटींिा बोलबाला हा ंहा ंम्हिता ंसवगत्र र्ाजमं लारे्ल. डॉ क तगकोटी हे स्वतप िारं्ले 
स हवद्य तत्वज्ञानी आहेत, त्यािें खासर्त हविार ब हद्धप्रधान (Rational) असल्यािें आम्ही प्रत्यक्ष पहरियानें 
सारं्तों; पि द दैवानें ते हभक्ष कशाहीच्या किाट्यात सापंडल्याम ळें  व हनहश्चत मतािंा प रस्कार हनेड्ा 
छातींने करण्याइतका त्यािंा आत्महवश्वास त्याचं्या हविते्तप्रमािें कमाहवलेला नसल्याम ळें , हा उमदा 
महाभार्वत. 

 
लोकमान्यतेच्या बाजारांत णललांवानें णवकला 

 
जात आहे, हें पाहमन आम्हालंा फार फार खेद आहे ‼ अिाट ब हद्धसामथ्यािी व कतगबर्ारीिीं असली नररत्नें 
हभक्ष कशाहीच्या मायावी डावंपेंिाच्या जाळ्यातं सापडमन र्ारर्ोटीप्रमािें कवडीमोल ठरावीं, यावरून 
हहन्द धमािा व हहन्द राष्ट्रािा भाग्योदव अझमन बराि लाबं आहे, असें म्हििें प्राप्त पडतें. डॉ. क तगकोटीबद्दल 
हे ककहि् हवषयातंर करण्यािें कारि हवद्यमान डझन अधा डझन धमगर् रंूच्या र्ादीवरील र् लालर्ोट्यापेंक्षा ं
हे स्वामी अहधक हविारी व स संस्कृत आहेत आहि त्यानंी अझमनहह आपल्या भोंवतालच्या पहरस्स्थतीिा नीट 
हविार करून हभक्ष कशाहीिीं मोहक परंत  अंती ेातक जाळीं तोडमन स्वतंत्र आिारहविाराच्या वातावरिातं 
येण्यािें मनावर ेेतलें , तर त्याचं्या हातमन हहन्द धमािें फारि मोठें अनन भमत कायग होण्यािा फार मोठा संभव 
आहे. हा उपरतीिा प्रश्न आहे व स्वामींना उपरहत होईल अशी आम्हालंा उमेद आहे. 

 
आजपयंत ही वदेोक्त प रािोक्तािी झ ंज झ ंजहवण्यािें कायग हभक्ष कशाहीनें करावें व झ ंज हिडीला 

आली म्हिजे या नामधारी जर्द र् रंूनी आज्ञापत्रािा एक नाटकी फासग करून दोन्ही पक्षानंा तात्प रतें िमप 
करावें. असा प्रकार रे्ली २०० वष ेया महाराष्ट्रातं िाललेला आहे. हीं आज्ञापत्रािंी हिठोरी हमळहवण्यासाठी 
ब्राह्मिेतर हकत्येक समाजानंीं आपल्या 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

अलोर्ट संपतीचें व इभ्रतीचें शेि 
 

केल्यािे दाखले काल परवापंयंत भरपमर आढळतील. या समाजािंा हीं असलीं कार्दी हिठोरीं 
हमळहवण्यातंला उदे्दश पाहहला म्हिजे त्यािंें स्वधमाहवषयींिें र्ाढ अज्ञान व मनािा द बळेपिा व्यक्त होतो. 
अम क समाजाला वदेोक्तािा अहधकार नाहीं ककवा आहे, सोळा संस्कारापैकीं अममक इतके संस्कार या 
समाजानें करावे, हें ठरहवण्यािा अहधकार या शकंरािायांना कोिी हदला? राजा ककवा धमगर् रू हे जोपयंत 
आपल्या हनय क्त कतगव्यकमांपासमन च्य त होत नाहींत, तोंपयंति जनतेनें त्याचं्या र्ादीिा मान राखमन 
त्याचं्या आज्ञापत्रानंा हशरसावदं्य मानावें, मर् हे राजे व धमगर् रू सनदशीर असोत वा नसोत. परंत  ज्या 
धमगर् रूच्या र्ादीवर हवद्याशमन्य लदी र्िोबा आज शतकान शतकें  बसत आले आहेत व ज्यानंी आपलें  
धमगप्रसारािें व धमोपदेशािें कतगव्यकमगस द्धा ंवजग केलें  आहे अशा या न सत्या हनपसत्व दण्डधाऱ्यािंी फाजील 
प्रहतष्ठा वाढहविें म्हिजे आपल्या द बळ्या मनोवृत्तीिें प्रदशगनि नव्हे काय? हशवाय हे जर्द र् रू म्हिजे 
कारस्थानी हभक्ष कशाहीच्या हातिी मेिािीं बाह लीं असतात. वारा वाहील तशीं हशडें पसरिारे व प्रसंर् 
पाहमन पर्ड्ा हफरहविारे हभक्ष कशाहीिे शाहीर या मेिाच्या र्ोळ्यानंा वाटेल तेव्हां 

 
र्गिपणत नाहीं तर माकड 

 
बनवायला जर सोडीत नाहींत, तर असल्या या नामधारी पीठावरील हपठाचं्या प तळ्याचं्या आज्ञापत्रानंा 
काय ककमत द्यायिी ती ज्यािी त्यानेंि ठरहवलेली बरी! शकंरािायांसारख्या हनपसत्व दण्डधारी 
कमगहीनाचं्या सते्तला वास्तवीक यापमवीि ममठमाती द्यायला पाहहजे होती. परंत  तेहतीस कोटी देव हनमाि 
करून दर मािसाच्या बोकाडंीं एकेक स्वतंत्र देव बसहविाऱ्या हभक्ष कशाहीिी सत्ता जोंपयंत कहद जन 
झ र्ारून देिार नाहींत. तोंपयंत हीं हपठािीं बाह लीं आज्ञापत्रािंा सट्ट्ट्यािा बाजार िालमं  ठेविारि. सध्यां 
स्वयंहनिगयािें य र्ातंर स रंू झालें  आहे. सामाहजक व हवशषेतप राजकीय बाबतींत 

 
जयाचा तो स्वातंि आहे 

 
ही वतगमान काळािी हाकं लकम न कहद जनानंीं हभक्ष कशाही व धमगर् रु या नादान धार्ममक अडत्याचं्या 
अडत्येहर्रीला कायमिी ममठमाती देनन आपलें  पमिग धार्ममक स्वातंत्रय जाहीर करावें. अशी संहध वारंवार येत 
नसते. फार प्रािीन काळापासमन धमगपे्रमािी वेसि कहदमंच्या नाकातं अडकलेली असमन, ती हभक्ष कशाहीनें 
आपल्या हातीं ेट्ट धरून ठेवलेली आहे. उद्या ं राजकीय स्वातंत्रय हमळालें  तरी जोंपयंत ही बौहद्धक 
र् लामहर्रीिी वसेि हभक्ष कशाहीच्या हातातं आहे, तोंपयंत सामाहजक स्वातंत्रय तर राहमद्याि, पि राजकीय 
के्षत्रातंस द्धा ंहभक्ष कशाही ब्राह्मिेतराचं्या उरावर थै थै नािल्याहशवाय राहिार नाहीं. ईश्वर करो व हें आमिें 
भाकीत सवगस्वीं खोटें ठरों. 
 

***** 
 

(२३) रे्ल्या शतकाच्या उत्तराधात झालेल्या ब्रह्मी य द्धाच्या हहककती एकदा ंएक पेनशनर मेजर स भेदार 
आम्हालंा सारं्त होते. ते म्हिाले कीं, “इंग्रजी सैन्यािा एवढा मोठा कडेकोट बदंोबस्त आहि इतकी 
कडकडीत हशस्त व टापटीप, परंत  ब्रह्मी लोकाचं्या र्हनमीकाव्याप ढें त्यािंें काहंी िालेना. ब्रह्मी लोकािंा 
हल्ला केव्हा ं येई व िटकन् क ठें ि टकीसारखा नाहींसा होई, यािा काहंीं मार्ममसि लार्त नसे. हतकडे 
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कळकीिीं दाट जंर्लें  असल्याम ळें  ब्रह्मी लोक त्यातंमन भराभर दडमन पसार होत, पि इंग्रजी सैहनक 
अर्दींि नवखे असल्याम ळें, त्यािंा पाठलार् त्याचं्याि पाठीमार्ें लार्मन १०-१५ हमनीटाचं्या आंति ‘अरे ! 
आ तो हम ं छम ं  !’ म्हिमन छाविीला परत यावें लार्त असे. लढाईला तोंड असें लारे्ि ना, याम ळें  व्यथग 
क िबंिा होनं लार्ली. बरें, हल्ल्यािंा पाठलार् नेटानें केलाि तर हल्लेवाले कोठेंि न आढळतां, खेडवळ 
ब्रह्मी लोकािंीं खेडीं आपापले व्यवहार शातंपिे करीत असलेलीं आढळायिीं. इंग्रज सेनापहत एवढे मोठे 
म त्सद्दी, पि हीं शातंपिे आपापल्या खेडवळी व्यवहारातं हनमन्र् असलेलीं ब्रह्मी खेडींि या र्हनमी 
हल्लयाचं्या म ळाशंी आहेत, एवढेंस द्धा ंत्यानंा पटेना ! आहि हदवसेंहदवस इंग्रजी सैन्यािंी तर नाहक क ं िबिा 
होनं लार्ली, अखेर एका रात्रीं मसलतखान्यातं मी स िहवलें  कीं ‘हीं हठकहठकािीं हवख रलेलीं ब्रह्मी खेडीं 
म्हिजे या हल्लेवाल्यािंी नाकें  आहेत. त म्ही त्याचं्या तटस्थपिावर ककवा शातंपिावर जानं नका. हीं नाकंें  
त म्ही हनदगयपिानें ठेंिल्याहशवाय या ब्रह्मी य द्धािंें तोंड उेडिार नाहीं. हनपशस्र व तटस्य नार्रीकावंर शस्र 
उिलायिें नाहीं, हा वदेान्त र्ोंडस आहे खरा; परंत  जेथें न सतें तटस्थपिािें सोंर् ेेतलेले आहे. येथें हा 
वदेान्त काय उपयोर्ी?’ भवहत न भवहत होनन अखेर ब्रह्मी लोकािें र्हमनी हल्ले बंद पाडण्यासाठी स भेदार 
XXXX नीं वाटेल ते करावें, असा ह कम म मसलतखान्यातंमन स टला. माझी पक्की खात्री होती कीं ही बावळट व 
खेडवळ हदसिारी खेडींि या हल्लेखोरािंीं काहळजें आहेत; या काळजानंाि हात ेातल्याहशवाय हे र्हनमी 
हल्यािें ब्रह्मी दंरे् खास बदं पडिार नाहींत. द सऱ्या हदवशीं अनेक स भेदार व मी आपापल्या त कड्ा ेेनन 
हनेालों आहि हशपायाना ह कम म फमावला कीं मार्ेंप ढें काहंीं न पाहता ंजेथें जेथें ब्रह्मी खेडी आढळतील तेथें 
तेथें बेधडक तीं जाळमन पोळमन फस्त करीत िला. खेडवळाचं्या रड्ाूरड्ाकडे लक्ष देण्यािें काहंी कारि 
नाहीं. ह कम म होण्यािा अवकाश, बारा मलैाचं्या ेेरातं हठकहठकािच्या खेड्ािंा भडका उडाला. य द्धस्य 
कथा रम्या ! त्या हलकल्होळािंें हृदयद्रावक हित्र त म्ही आपल्या कल्पनासृष्टींति पहा !! संबंध हदवसभर 
ही जाळपोळ होतािं, संध्याकाळच्या स मारास ब्रह्मी बडेंखोरािें प ढारी आपि होनन इंग्रजी छाविींत 
दाखल झाले व म्हिम ंलार्ले कीं आम्हालंा वाटेल तर फासंावर िढवा पि हीं जाळपोळ आतां बदं करा ! 
अशा रीतीनें बंडखोर ब्रह्मी प ढारीि हस्तर्त झाल्याम ळें, ब्रह्मी य द्धाच्या भरतवाक्यािा प्रसंर् प ढें लवकरि 
साध्य झाला, हें सारं्िें नको !!” हभक्ष कशाहींिें बडंस द्धा ंब्रह्मी र्हनमी काव्यानेंि आज इतकीं शतकें  िालमं  
आहे. ब्रह्मीय द्ध आहि ब्राह्मिीय द्ध जवळजवळ समरस आहेत. या य द्धािा लवकर हनकाल व्हावा अशी 
ज्यािंी मनापासमन इच्छा असेल, त्यानंीं साम दाम दंड भेदाहद ज नेप रािे उपाय या उप्पर ेोंटीत न बसतां, 
धार्ममकपिाच्या म खवट्याखालीं डाकेंखोरपिािे र्हनमी हल्ले िढहविाऱ्या, हनरहनराळ्या हभक्ष की गं्रथािंी 
ब्रह्मी खेड्ापं्रमािेंि वासलाद लावल्याहशवाय र्त्यंतर नाहीं. हनदान लाला लजपतराय म्हितात 
त्याप्रमािें त्याचं्यावर ‘मेजॉर ऑपरेशन्स’ करून, त्यातली हभक्ष की ेाि बाहेर काढली पाहहजे, आजला 
हहन्द  राष्ट्राला जी शोिनीय पे्रतकळा आलेली आहे, त्याला कारि ही हभक्ष की ेािि त्याच्या 
कपडाब्रह्माडंाला झोंबलेली आहे. हहन्द त्वािी स धारिा करंू इस्च्छिारानंा या प्रश्नाकडे द लगक्ष करुन 
िालिार नाहीं. श्र हतहवरोधी ज ने गं्रथ आहेत तसेंि प्रमाि धरुन हहन्द धमािी व हहन्द त्वािी स धारिा करंू 
म्हििारे लोक एक तर महाममखग असले पाहहजेत ककवा अट्टल ल च्चे तरी असले पाहहजेत. वास्तहवक खरें 
म्हटलें  तर ब हद्धप्रधान [Rational] सत्यसंशोधनाच्या या नवय र्ातं मन ष्ट्यानंीं कोित्याहह एका हवहशष्ट गं्रथािें 
प्रामाण्य मानमन त्या हववहक्षत पथंािे र् लाम बनमं नये, हा उत्तम पक्ष; व मतामताचं्या र्लबल्याच्या वावटळींत 
पायाखालिी वाळम ेसरंू नये, म्हिमन श्र हतसारख्या आद्यगं्रथानंाि हिकटमन रहािें, हा मध्यम पक्ष होय. 
श्र हतप्रहित वैहदक धमािें स्वरुप लाला लजपतराय येिेंप्रमािें विगन करतात :— 

 
The Vedic Dharma, like all great religious movements that have left their mark in the world, is 
not only a creed, but a complete system of thought, a complete code of guidance of 
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humanity in all relations to life and all departments of human activity, a policy as well as a 
science of livingin short, a way of looking at things, a point of view. (Arya Samaj. P. 173) हे 
उद्धार श्र हतहवषयक उत्कट भक्तीिे व पे्रमाहतरेकािे आहेत. परंत  ब हद्धप्रधान हिहकत्सक नवमतवादी 
म्हितात :— We know that all the riddles of the Universe had never been solved either in the 
Vedas, the Upanishads, the Puranas or in any Shastric or Unshastric literature of the Hindus 
however estimable they may be of whatever guidance they might have given to the people in 
the past. (Indian Rationalistic Society’s Bulletin Jan, 1921. P. 280.) अथा् बदलिाऱ्या प्रत्येक 
नवय र्ाच्या मानवी आकाकं्षानंा व ज्ञानलालसेला तृप्त करण्याइतकी, फार काय पि हदवसेंहदवस प्रौढतम 
बनत िाललेल्या शास्रीय शोधाशंीं समर्ामी राहण्याइतकी श्र हतप्रहित तत्वज्ञानािी–बीजरूपानेंि का ं
होईना–जर व्यवहारक्षमता (adaptability) आढळमन येिार नाही, तर तेथें मात्र ख शाल स्वतंत्र हविार–
योजना करण्यािा अहधकार वाटेल त्यास असला पाहहजे. नाहींतर स्मृहतप रािोक्त हभक्ष की र् लामहर्रीच्या 
आर्ींतमन हन मेन गं्रथप्रामाण्याच्या शाहद्बक फ फाट्यातं पडण्यािा अनवस्था प्रसंर् यायिा ! वस्त स्स्थहत कशी 
आहे ती पहा. ब्राह्मिानंीं वाटेल ते गं्रथ वाटेल तसे खरडमन त्यावर (धार्ममकपिािी) सोंवळ्या अहधकारािी 
धाबळी पांे रुन ठेवली खरी; परंत  स्वामी दयानंदानीं हा खोडसाळपिा तेव्हािं उमर्मन, त्या धाबळीला दमर 
झ र्ारुन हदली. [आयगसमाज प.ृ ७३] कहद  धमांत व्यक्तीला काहंींि महत्व नाहीं; महत्वािा सारा र्ड्डा काय 
तो ब्राह्मिाच्या स्वाधीन. प्रत्येक ब्राह्मि म्हिजे ख द्द परमेश्वरािा प्रहतहनधी. त्यािा शब्द हाि कायदा. तो 
कोिी ककहि् मोडला प रे कीं रे्लाि तो नरकातं. ब्राह्मिाला कोिी हनवडावें लार्त नाहीं, पसंत करावें 
लार्त नाहीं, नेमावें लार्त नाहीं, काहीं नाहीं. तो जन्महसद्धि या सवग अहधकारािंा भोक्ता असतो; इतकें ि 
नव्हे तर र् िकमांच्या ककवा हशक्षिाच्या बाबतींत तो जरी महाशखं असला तरी त्याम ळें  त्याच्या या हभक्ष की 
अहधकारास काहंींहह बाध येत नाहीं. धमग कोिता आहि अधमं कोिता हें याि बेट्याला माहहत ! हनवळ 
जन्मप्राप्तीच्या (काकतालीय) न्यायावरि त्यािा सारा पावनपिा अवलंबमन असतो. हल्लीं कहद  धमग म्हिजे 
हजारों मतमतातंरें, पथं, हक्याकमे, िालीरीती आहि आिारहविारािंा असा एक अवाढव्य सम द्र बनला 
आहे कीं सेन्ससिे अहधकारी म्हितात कीं 

 
भर्टांची पूजा म्हिजे धमाची कसोर्टी 

 
हेंि कहद धमािें म ख्य लक्षि होनन रहहलें  आहे. य रपातंल्या मध्यय र्ीन् पोपानंा धार्ममक नादीरशहािंी उपमा 
देतात; पि आमच्या इकडील हभक्ष कशाहीच्या अरेरावीपिाशीं त्यािंी त लना केलीि, तर ते हबिारे हनवळ 
कायदेबाज राजेि (Constitutional monarchs) ठरतात. [आयगसमाज प.ृ ६६-६७] हल्लींहह कहद स्थानातं 
अझमन असे भले बहाद्दर आहेत कीं जे वळेीं वाटेल तेव्हा,ं कहद स्थानानें हवरक्त वृत्तींत सोंवळेंपिानें 
एकलकोंडे रहावें, असें प्रहतपादन कहरतात. हे लोक प्रािीन काळच्या ज न्या म्हिमन सोन्यासारख्या 
हदवसािें मोठे िहाते असमन, ते हदवस तसेि प नश्च प्राप्त व्हावे म्हिमन आपल्या जीवािी एकसारखी 
आटारेटी करीत असतात. असल्या ममखगपिाच्या हवधानानंीं भरलेलीं प स्तकें  हलहमन ते त्यािंा सवगत्र प्रसार 
करतात. लोकाचं्या मृद ल मनोवृत्तींना िेतहविाऱ्या कहवता व र्ािीं हलहमन त्यािंा फैलावा कहरतात. या 
असल्या लोकानंा र्दे्ध म्हिावें कीं राष्ट्रेातकी म्हिावें, हें काहंीं मला समजत नाहीं. असल्या प्रकारच्या 
हभकार वाङ्मयापासमन माझ्या देशबंधवानंीं पमिगपिें अहलप्त रहावें, असा मी त्यानंा अंतपकरिपमवगक 
कळकळीिा इषारा देतों. [नॅशनल एज्यमकेशन प.ृ ७९-८०] भमतकाळच्या पहरस्स्थतींत रहाण्यािा हट्ट हा 
केवळ फोल होय, —नव्हे, अर्दीं ममखपंिािा आहे. आपल्याला आज जर कशािी हवशषे काळजी ेेिें 
जरूर असेल, तर ती भहवष्ट्यकाळािीि होय……………प्रािीन आयांबद्दलच्या आदराच्या बाबतींत मी स्वतप 
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कोिासहह हार जािार नाहीं, हें लक्षातं ठेवा. त्याचं्या संस्कृतीबद्दल द सऱ्या कोिास हजतका अहभमान 
वाटतो, हततकाि मलाहह वाटतो. अवािीन मंडळींना प्रर्हत करता ंयेण्याजोग्या स्स्थतीपयंत प्रािीन आयांनीं 
मानवी ज्ञानािी हशकस्त केली. त्यािंा शहािपिा, त्यािंें अध्यात्म, त्यािंी नीहत आहि त्यािंी 
वाङ्मयपहरिहत याबद्दल मला अहभमान वाटतो. पि आयांच्या काळापेक्षा ं ज्ञानाच्या बाबतींत जर्ानें, 
आतापयंत जी उच्चतम भरारी मारलेली आहे, त्याकडे मी कशी डोळेझाकं करंू? आहि ज्ञानािा 
(Knowledge) अथग जर िात यग (Wisdom) असाि असेल, तर तीन हजार वषांपमवीच्या जर्ापेक्षा ंआतािंें 
जर् ज्ञानाच्या बाबतींत खात्रीनें प ष्ट्कळि उन्नत झालें  आहे, असें समजण्यास म ळींि हरकत नाहीं. [नॅश. 
एज्य . ४३] फार दमर कशाला? माझी पक्की खात्री आहे कीं आयांच्या पहवत्र श्र तींिे प्रवतगक व संरक्षक, 
उपहनषदें दशगनाहद गं्रथकत्यांिे प्रहतहनहध आहि मन  याज्ञवल्क्याहदकािें अन यायी हे सारे अज्ञानमग्न आहि 
ममढहवश्वास मग्नि होते. ज्या वैहदक धमांनें एके काळीं प्रत्येक मन ष्ट्य प्राण्याला हविार व हववके–स्वातंत्रय 
पमिगपिें हदलें ; ज्या धमांत मतभेद न सता क्षम्यि नव्हे तर आदरानें मान्य केला जात असे; वदेगं्रथािंें अध्ययन 
पारायि व मनन करण्यािी प्रत्येक व्यक्तीला (मर् तो कोिीहह असो) ज्या धमानें पमिग म भा ठेवली होती; 
प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आत्म्याच्या बऱ्या वाईट र्तीबद्दल स्वतप धहन, आपल्या आिारहविाराबंद्दल 
परमेश्वराशीं प्रत्यक्ष जबाबदार आहि स्वयंहसद्ध तेजोराशी भर्वतंापासमन प्रत्यक्ष (कोित्याहह मानवी 
दलालाच्या मध्यस्थीहशवाय) पे्ररिा प्राप्त करून ेेण्यािा अहधकार सवांनाहह आहे, असें ज्या धमांनें 
हशकहवलें , तोि उज्वल आहि उदार कहद धमग आजला अंधपश्रदे्धनें हभक्ष कशाहीिा अहधकार मानण्यास भार् 
पाडिाऱ्या बीन-काळजाच्या पद्धतीिा एक प रस्कता होनन बसला आहे. ज्या कहदमंना पमवी कोित्याहह 
मध्यस्थािी जरूर नव्हती आहि धार्ममक व अध्यास्त्मक बाबतींतल्या पमिग स्वतंत्रयातं जे पमवी धन्यता मानीत 
असत, त्यानंींि सध्या तीस कोटी देवानंा आहि हततक्याि संख्येइतक्या ब्राह्मिानंा आपले उद्धारक म्हिमन 
बोकाडंीं बसवमन ेेतलें  आहे. (Arya Samaj. p.22-32) आता,ं धमगशास्रासंंबधंानें म्हिाल, तर मी स्पष्टि 
म्हितों कीं आमिे सामाहजक व धार्ममक हनयम पमवी काय होते यािी हनदान ूळख करुन ेेिें हें हकतीहह 
श्रेयस्कर असलें , तरी हें लक्षातं ठेवलें  पाहहजे कीं आमच्या धमगशास्रावरच्या प्रिहलत उपलब्ध स्मृत्या 
अध्याकच्या, ख ळिट, असंबद्ध आहि परस्परहवरुद्ध कल्पनानंीं व तत्वानंीं न सत्या सडलेल्या आहेत. अशा 
पहरस्स्थतींत मन  नारद आपस्तंबाहदकाचं्या स्मृत्या आमच्या तरुि हवध्याथ्यांच्या हातीं देिें म्हिजे त्याचं्या 
मानहसक शस्क्तिी व्यथग ूढाताि करण्यासारखें आहे. [नॅश. एज्य . ७८] 

 
हे वरील उद र्ार द सऱ्या हतसऱ्या कोिािे नसमन हत्रलोकहवश्र त लाला लजपतराय यािें आहेत; 

तेव्हा त्याचं्या महत्वाबद्दल व सत्येबद्दल अहधक हवविेन करुन समयाला काडवातीनें उजेड दाखहवण्याच्या 
फंदात आम्ही पडत नाहीं. लाला लजपतराय, महर्मष डॉ. रकवद्रनाथ टार्ोर आहि पमण्यपाद ऋषींद्र अरकवद 
ेोस याचं्या गं्रथािंें पारायि करिाऱ्यानंा त्याचं्या उत्कट सत्यप्रहतपादनाहवषयी व असमरी खोडसाळपिािा 
िेंदामेंदा करतानंा लालब ंद होिाऱ्या त्याचं्या सास्त्वक त्वषेाबद्दल ूळख करुन देण्यािी अवश्यकता नाहीं. 
बोलपमर, पादंीिरी आहि लाहोर या तीन ज्ञानपीठातंमन जें उज्वल वाङ मय अहलकडे जर्प्रहसद्ध होत असतें. 
त्यातं राष्ट्रीय र् ंडहर्रीिा द ट्टपीपिा, मानभावीपिा ककवा द तोंडेपिा म ळींि नसतो, पि आमिे हविान् 
तरुि या वाङयािें पहरशीलन, मनन व हनहदध्यास करतील तर हराम ! एरवीं, कॉलेजें व शाळा सोडमन 
र्ावंभर ह ंदाटण्या ेालायिा धंदा कोिी करावा? ‘श्र हतस्मृहतप रािोक्त फल प्राप्त्यथगम्’ िी शास्ब्दक 
पोपटपिंी करिारे हभक्ष क तर बोलमनिालमन बाबावाक्यं प्रमािंिे कटे्ट शार्ीदग. विाश्रमधमाच्या पोंकळ 
भोंपळ्याला पोटापाण्याच्या प्रश्नािा दाडंा लटकानन, स्वतपच्या अकलेच्या तारा जीिगमताच्या ख ंट्यानंी 
ेट्ट आंवळमन प रािप्रविनािें जलसे करिाऱ्या ‘हदास’ प राहिकाचं्या कवट्यावंर बोलपमर लाहोर वाङयािें 
भाग्य सटवीनें हलहहल्यािें हदसत नाहीं. इतकें ि नव्हे, तर श्र हतस्मृहतप रािोक्त फलप्राप्तीसाठी उनाड 
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पोळवजा महतमंद हभक्ष काचं्या झोळ्या भरिाऱ्या शहाण्या प ण्यवानाचं्या हित्रर् प्ती हहशोबातं ही प ण्याई जमा 
पडल्यािेंहह हदसत नाहीं. असें नसते तर हभक्ष कशाहीच्या बण्डाला सापं्रत प्राप्त झालेली उमगट कळा कधींि 
आली नसती, हभक्ष काचं्या तोंडिा ‘शास्र’ हा एकि शब्द वाटेल त्या शहाण्याच्या कमरेिे काटें हढले करंू 
शकतो. परंत  मद्रासिे अड्ार लायब्ररीिे हडरेक्टर श्री. ए. महादेव शास्री बी. ए. म्हितात. “What we 
call Shastras are made up of texts of different values …………… there are spurious additions and 
interpolations fathered upon the sages of lofty wisdom, but clearly indicative of the prejudices 
and indiosyncrasies of their real unscrupulous authors and quite unworthly of the holy names 
of the sages to whom they are attributed. (Vedic Law of Marriage p. 96-97) बहॅरस्टर एस्. सी. 
म कजी याि मतािा प रस्कार करून म्हितात. “Shastras-the fabricated and forged interpolations 
whereof are well-known but nevertheless doggedly adhered to as genuine.” (Decline & fall 
of the Hindus. p.24) हिहकत्सक हविानािें असे असंख्य उतारे देनन, प्रिहलत धमगगं्रथािंा फोलकटपिा 
वाटेल तसा हसद्ध करुन दाखहवता ंयेईल; परंत  स्थलाभाव आड येत आहे. सध्या ंयाहवषयीं थोडी रूपरेषा 
दाखहवण्यािा यत्न करीत आहोंत. त्यावरुन हभक्ष कशाहीच्या गं्रथप्रामाण्याच्या शास्रोक्त कधर्ाण्यािें काहंींसें 
स्पष्ट करुन आमच्या वािकानंा पटेल अशी आशा आहे. स्मृहतगं्रथाबद्दल सामान्यत्वें आम्हीं आपला अहभप्राय 
वर नममद केलाि आहे. स्मृतींत िारं्ल्या र्ोष्टी म ळींि नाहींत, असें आम्ही म्हित नाही; आहेत, प ष्ट्कळ 
आहेत. परंत  िारं्ल्यापेक्षा ं वाईटािी त्यातं बरीि भेसळ आहे यािें कारि हे गं्रथ हभक्ष कानंी ब्राह्मिािें 
अवास्तव महात्म्य व स्तोम वाढहवण्यासाठी हलहहलेले असल्याम ळे, त्यातं सत्यािा खमन पडला असल्यास 
त्यातं काहंी नवल नाहीं [Modern research however permits us to get to the historic origin and motive of those much 
vaunted “Texts” the genuineness whereof we are certainly in a position to impeach. It has now been clearly established that our 
Briddha Manu or the old Manu has been made to disappear and the present Manu, so redolent of Brahmanic superiority, has 
been redacted, recasted and re-edited several times to suit the Braman’s interest at a late post-Buddhistic age, as and when 
Hindu revivals took place from time to time in the wake of the numerous Brahamanic and pro-Brahmanic kingdoms which came 
into existence. Not only Manu but all our Shastric literature has been put through the same process for the purpose of creating a 
new Earth in accordance with Brahamanic pretensions, after the Buddhistic deluge. In the necessity of doing so, the history of 
the past had to be garbled, abandoning all sense of proportion and falsifying or ignoring the sequence of time, circumstances 
and contemporaneous events. 

 
Decline & Fall of Hindus. p.p. 28-29.] 

श्र हत (म्हिजे वदे) व स्मृहत याचं्या परस्पर अंतरंर्ािी छाननी करतानंा श्री. ए. महादेव शास्री म्हितात, 
“ऋषींच्या हनर्मवकार व समतोल मनोवृत्तींत ज्या सनातन सत्यतत्वािंें प्रकटीकरि झालें , त्या तत्वानंा 
वैहदक धमग अथवा श्र हत असें म्हितात; आहि एका हववहक्षत काळाकहरतां, सामान्य अन भवावरि हभस्त 
ठेवमन तत्कालीन् समयािाराच्या काहंी ठोंकळ ठरहवलेल्या हनयमाचं्या संग्रहाला स्मृती असें म्हितात. 
म्हिमन स्मृतीिा अहधकार श्र ती (वदेा) इतका नाही. अशास्रहसद्ध र्ोष्टी व सामाहजक आिार यािंाि 
प्राम ख्यानें स्मृतीत सामावशे होतो व यावरील हनयमि तींत असतात. म्हिमन स्मृत्यािंा समावशे श्र हतमयादेंत 
होत नाहीं. (त्या श्रमहतबाह् आहेत.) अथा् त्या बदलमं  शकतात व शास्रीय शोध जसजसे होत जातात व 
सामाहजक पहरस्स्थती बदलली जाते, त्याप्रमािें स्मृत्यातं स धारिाहह करता ं येते. [अब्रह्मण्यम्! स्मृतींिे हनयम 
बदलतात? पमवी हनस्पहृ स्पष्टवक्ते संशोधक असलेले, पि अलीकडे राष्ट्रीय कंपमत  ेसल्याम ळें  लोकमान्यतेच्या आराधनीं लार्लेले कितामनराव 
वैद्य एकाि तोंडानें सदगर्रम हवा सोडतानंा म्हितात कीं “मन  Law-giver नाहीं, Law Remembereror आहे; हाि हसद्धातं आमिा आहे. 
ईश्वराच्या आज्ञा त्याला ज्या स्मरल्या त्या त्यानें हलहमन (?) ठेहवल्या; त्याहवरुद्ध आता ंद सऱ्या आम्हा ंकहदमना तरी मान्य करिें शक्य नाहीं ………… 
मन याज्ञवल्क्यािें कायदे सवग काळाला योग्य असेि आहेत.” (सावग. सभा प िें ज्य . अंक.) बे्रव्हो उड बी लोकमान्य वैद्य ! महाभारत रामायिािी 
संशोधनपमवगक सालटीं काढमन मन स्मृहत ‘अर्दीं अलीकडिी’ ठरहविारे रावबहादमर ते आपिि काय? लोकमान्यतेिी राष्ट्रीय ममस कोिािे केव्हा ं
कसें रूपातंर करील यािा काहंीं नेम नाहीं म्हितात ते खरें हदसतें एकम ि !] स्मृतीिी व जनरूढीिी मान्यता असलेले 
समयािारािे असे हकतीतरी हनयम स्मृतींत आहेत कीं ज्यानंा श्र तींत व शास्रातं (Science) आधार नाहीं; 
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इतकें ि नव्हे तर काहंी धडधडीत श्र हतप्रामाण्याला व सायन्सला अर्दीं हवरोधी असतात. यािें कारि शोधमं 
रे्लें  तर, तें, (नजर ककवा ेोड) ि का, हवहशष्ठ कायािें औहित्य, द वासना, र्वग ककवा मत्सर यातंि 
सापंडिार,” असल्या स्मृत्याचं्या आधारावर प्रिहलत कहदम लॉ. रििाऱ्या शहाण्यािंी काय तारीफ करावी? 
आहि स्मृतींतील विनानंा सनातनत्वािी सफेदी िढवम ंपाहिाऱ्या पडंीतािंी हकती कींव करावी? मन स्मृतींिें 
जनकत्व काहंी हेकड जीिगमतवादी वैवस्वत मनमच्या र्ळ्यातं बाधंतात. यािें कारि अर्दीं उेड आहे. 
हभक्ष की गं्रथानंा असेंि मार्ेंमार्ें खेंिीत नेण्यावरि त्याचं्या हभक्ष की इभ्रतीिा सारा पाया आहे. मानवधमगसमत्र 
नामक एका प्रािीन गं्रथाच्या पोटातंमन मन स्मृतींिा जन्म झाला, असें काहंींिें म्हििें आहे; परंत  या गं्रथािी 
हवश्वसनीय अशी एकही प्रत अझमन कोठेंहह उपलब्ध झालेले नाहीं. सध्यािंी मन स्मृहत अत्यंत अवािीन आहे. 
तींतील समाजव्यवस्थेच्या हित्रावरून (हें हित्रस द्धा ं छपन्न मसाल्याच्या भेसळीिें आहे.) हतिा काळ 
इ.स.२०० च्या पमवी नेतािं येिें शक्यि नाहीं [I have come to believe that the author (of Manu Smriti) could not have 

lived before 200 A.D. and I am inclined to place him between 227 A.D. and 320 A.D.] हहिा कता कोिी मर्धदेशस्थ 
भरृ्मनामक हभक्ष क [It was a strange irony of fate that the people who came forth as the expounders of Dharma were persons 
who had the least knowledge of the world. do. p. 69.] 
असमन त्यानें पौराहिकी धाटिीवर वैवस्वत मनमिा धार्ा आपल्या गं्रथाला मोठेपिा, मान्यता व सोंवळेपिा 
येण्याकहरता ं जोडमन हदलेला आहे. नन्दािंा संहार करून भरतखंडाच्या साम्राज्यपदावर बसलेला 
िदं्रर् प्तािा हस्तक जो हवष्ट्ि र् प्त िािाक्य त्यानें अथगशास्र नावंािा जो एक गं्रथ हलहहलेला आहे, त्यािा 
काळ इ.स. पमवग ३२१ ते ३०० आहे. त्यातंील राजनीहत, समाजनीहत इ. हित्रें नीट हनरखमन पाहहलीं तर तीं 
मन स्मृतींतील समाजहित्रापेंक्षा ंबरींि प्रािीन हदसतात. अथा् मनस्मृहत हा गं्रथ अर्दी अलीकडच्या [What 
still more strikingly proves the priority of the “Artha Shastra” to the Smrities of Manu and Yajnyavalkya, as now extant, is the 
marked difference between the states of societies presented in them. The state of society portrayed in Artha Shastra is in the 
main pre-Buddhistic, though Kautilya wrote long after the time of Buddha, while the Smrities depict the ideal of the Hindu 
Society as reconstructed and reformed consequent on its struggle for existence against the all-victorious, but just then decadent 
Buddhism. 

 Artha Shastra, Int: xviii. By R. Shamashastri.] 
काळातं ब्राह्मण्यािें अवास्तव स्तोम माजहविाऱ्या ब्राह्मिानंीं हलहहलेला आहे, हें स्पष्ट हसद्ध होतें. जी र्ोष्ट 
मन बोवािंी, तीि याज्ञवल्क्यपतंािी आहि नारदभटजींिी, प्रत्येक शतकाशतकाला-नव्हे, दशकादशकाला- 
मानव समाजािे आिार व हविार उत्क्ातं होत असतात आहि त्याप्रमािें त्याच्या सामाहजक व राष्ट्रीय 
जीवनातं कल्पनातील फेरफार होतात. हा सनातन हसद्धातं डोळ्याप ढें असमनहह कहदम लॉ करण्याच्या वळेीं 
तत्कालीन् पहंडतानंीं १४०० वषांपमवीच्या रद्दड स्मृत्याच्या आधारावर तोल सावंरून १९ व्या शतकातंील 
हहदमंच्या सामाहजक िाहरत्रयािी म खगपिानें र्ळिेपी करावी, असला ज्ञानमादं्यािा मासला साऱ्या जर्ाच्या 
इहतहासातं एकट्या कहद स्थानंाति सापंडेल. हशलार वशंातील हजममतवाहनानें इ.स. १६ व्या शतकाच्या 
प्रारंभीं दायभार्ािे जे काहंी ठोंकळ हनयम ठरहवले. त्याचं्याि आधारावर २० व्या शतकातंल्या कहदमंच्या 
संसारातंल्या दायभार्ािें हनयमन व्हावें, ही उलट्या पावलानंीं िालिारी प्रर्मनशीलता ‘आम्ही स्वराज्यास 
लायख आहोंत’ म्हििाऱ्या कहदमंना लाछंनास्पद नव्हे काय? कहदम लॉ आममलाग्र बदलमन टाकंण्यािी एक 
िळवळ बरं्ाल्यातंल्या काहंी कौस्न्सलरानंी व वकीलानंी स रंू केल्यािें वृत्तपत्रातंमन वािल्यािें प ष्ट्कळानंा 
स्मरत असेल; प ढें या िळवळीिें काय झालें  तें कळत नाहीं. िळवळींत बोलेेवडा वकील पडला कीं हतिें 
तीनतेरा झालेंि म्हिमन समजावें, हा अन भव कहदवाहसयाच्या हिरपहरियािाि आहे म्हिा ! दायभार्ाच्या 
या ज न्याप राण्या ेरटाच्या ेरेराटीनें जीिगमतवाद्यानंा उषपकालच्या साखरझोंपेइतकी जरी हित्तािी 
प्रसन्नता प्रप्त होत असली, तरी सध्याचं्या या हवश्वबंध त्वाच्या व्यापक संसाराच्या नवय र्ातं, त्या ेरटामध्यें 
लाखों कहदमंच्या संसारािे पीठ होत असतें, हें न्यायमंदीरातंील हनकालाच्या अहवालािंें पहरशीलन केल्यास 
कोिासहह समजमन येण्यासारखें आहे. हल्लीं मनोरंजन माहसक प स्तकातं 
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कहदु णस्रयांची कायदेशीर दुदवशा !! 
 

नामक जी एक उत्कृष्ट लेखमाला स रंू झाली आहे, तींत या सवग र्ोष्टींिा उहापोह पद्धतशीर रीतींने होत 
असतो, त्याकडे आमच्या हप्रय बधं भहर्नी वािकवर्ािें लक्ष वेधिें आमिें कतगव्य आहे. बहॅरस्टर ममकरजी 
म्हितात कीं “To the priestly Brahmans must be ascribed the downfall and decay of the Hindus 
as a nation” [भावाथग:––राष्ट्रीय दृष्ट्ट्या कहदमंच्या ऱ्हासािें व अवनतीिें खापर बेशक हभक्ष कशाहीच्याि 
टाळक्यावर फोडलें  पाहहजे.] आहि स्मृहतगं्रथाचं्या जोरावर हभक्ष कशाहीनें कहद समाजावर कायद्याच्या व 
नीतीच्या दृष्टीनें ज्या अनंत आपत्ती लादल्या आहेत त्यािंा हविार केला तर ब.ॅ ममकरजी प्रभृहत 
स्पष्टवक्त्याचं्या हवधानािी सत्यता पटवायला रामशास्री प्रभ िे स्वर्ांतमन खाली उतरलेि पाहहजेत, असें 
म ळींि नाहीं. समाजधमाच्या बाबतींत कहदमंनी हभक्ष कशाहीच्या ूंजळीनें आजपयंत प्यालें  हततकें  पािी प रें 
झालें  ! या पाण्यानें त्याचं्या आंर्िें खरें पौरूषत्वािें पािी मात्र नाहींसें झालें  आहे, ‘जो द सऱ्यावरी 
हवश्वासाला । त्यािा कायगभार् ब डाला’ हें समथािें विन ककहि् बदलमन 

 
जो णभकु्षकावरी णवश्वासला । त्याचा कायवभार्ग बुडाला ॥ 

 
असें केलें , तर ते हभक्ष की अंमलाखाली बौहद्धक र् लाम बनलेल्या हहन्दमंच्या सापं्रतच्या िाहरत्रयाला तंतोतंत 
लार्मं पडेल, गं्रथप्रामाण्याच्या सवगव्यापी बार् लबोवाला अझमनहह हभिाऱ्या हहदमंबाधवानंा एवढेंि सारं्िे येथे 
शक्य आहे कीं पमवीिें ते एकलकोंड्ा राष्ट्रीयत्वािे हदवस हवसरा. हहन्दमंनी कहद स्थानातंल्या कहद स्थानातंि 
सद्दीच्या जोरावर जो काहंी थोडाबहमत पराक्म काकतालीय न्यायानें केला, त्यािे कोरडे र्ोडव ेर्ानन या 
नवय र्ातं त मिा हटकाव लार्िार नाहीं. प्रािीन संस्कृत भाषेंतल्या भाकड स्मृत्याप रािाचं्या हशफारसीवर 
या जर्ातं कोिी क त्रास द्धा ंत मच्या माि सकीला मान देिार नाहीं. ‘आमिी भरतभममी ही अध्यात्मभममी आहे, 
हतला पाश्चात्यािंा अथगवाद कधींहह परवडिार नाही’ असले दाहंभकपिािे उद्र्ार काढतानंा, आजच्या 
हहन्दमंपाशीं अध्यात्म ककवा अथग यापंैकी काहंीहह उरलेलें  नाहीं, इकडे डोळेझाकं करून िालायिें नाहीं. हल्लीं 
जबरदस्ताच्या हटकावािा काळ (Survival of the fittest) आला आहे. हहन्दमंना साऱ्या जर्ाशंी तोंड देनन 
हजवतं रहावयािें असेल, तर त्याचं्या प्रयत्नािी पहहली पायरी म्हिजे 

 
णभकु्षकशाहीप्रणित रु्गलामणर्गरीचा नायनार्ट 

 
ही होय. ह्ा उलट्या काळजाच्या हभक्ष कशाहीने सबधं हहन्द  राष्ट्राच्या सवांर्ीि संसाराला एकप्रकारिें 
िाड आत्मेातकी वळि लावलें  आहे. कलकत्त्यािे एक हविान र्ृहस्थ हल्ली य रोपातं हफरत असमन त्यानंी 
तेथील पहरस्थतीिा त लनात्मक समक्ष्म अभ्यास िालहवला आहे व या आपल्या हिहकत्सक स्वाध्यायािी 
हवस्तृत हववेिनात्मक माहहती कलकत्त्याच्या Indian Rationalistic Society’s Bulletin मध्ये The Diary of 
an Indian Tourist (एका कहदी हफरस्त्यािी रोजहनशी) या मथळ्याखाली देत असतात. त्यांत एके हठकािी 
त्यानंी असे उद्र्ार काहढले आहेत :–– 

 
The East has its own maxim of life. It resigns to poverty, displays a makebelieve 

contentment in abjectness and squalor, and smiles a sickly smile over all this lowliness, and 
looks up to the sky for the removal of the misery it endures. I have often asked myself the 
question, “Why does the East bring itself to that condition of mind and why is it in perpretual 
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despair.” The answer to that, I believe, is that the East has no notion of the rigour of the law 
of life which nature has imposed upon it. That law demands obedience to the law of the 
struggle for existence with its concomitant by-laws viz. the adaptation to environment, the 
power of cooperation, sympathy, pride in one’s race, mental and physical development and 
the knowledge that year is going forward and not moving backward. It does not realise that 
everything in art, science and manufacture, which the genius of man has produced, belongs 
ipso facto to all races of man and that everybody must strive to get the benefit of it ………… The 
East is individualistic and sweats and labours for individual domination and supremacy over 
others, it pines for prophetic vision for ruling over other minds. Every other man in the East is 
striving to be a prophet. Such procedure stunts the intellect and kills knowledge, and with the 
disappearance of the prophet all knowledge becomes extinct. 

(I. R. Society”s Bulletin. p. 284) 
 

लाला लजपतराय याि हविारानंा प ष्टी देतानंा अर्दीं स्पष्टस्पष्टि म्हितात :–– “Our people require 
to be assiduously and persistently taught that there is no such thing as Kismet, and that 
Karma is always controllable and manageable by one’s own efforts as well as by changes in 
one’s social environments………………… (p. 60) …………………The Indian mind has for some centuries 
been more or less in a state of captivity. The strict regulated life of the Shastras and the 
Shara, the rule of the priest, the lack of oppurtunities for education, the constantly disturbed 
conditions of the country, the philosophical pessimism of the creeds and the cults, the 
belittling of life by centuries of monasticism and ascericism, all had for some time combined 
to make life in India static rather than dynamic…………The result is that the India of the last 
thousand years has been more decadent than progressive–often going backward, rather 
than forward.” 
 

(Lala Lajpat Rai. National Education. P. 62-63.) 
 

धमगशास्रें खरीं असोत नाहींतर खोटीं असोत; स्मृहत प रािें व्यासाच्या उद रातंमन हनेालेली असोत, नाहींतर 
बाळंभट नातमच्या मेंदमतमन र्ळलेली असोत; या उप्पर हहन्दमंनी गं्रथप्रामाण्याच्या हभक्ष की खोड्ातं अडकम न 
राहिें केव्हाहंह श्रेयस्कर नाही. आम्ही हहन्दमजन हहन्दमसाम्राज्यातंील स्वतंत्र नार्रीक आहोंत, ब्राह्मि 
हभक्ष कािें र् लाम नव्हत, अथा् आमच्या ेरातं अममक एखाद्या गं्रथािी मान्यता असावी ककवा म ळींि 
नसावी, हें ठरहवण्यािा अहधकार व हववेक आमच्याि हातीं असला पाहहजे. हशवाय अम क गं्रथ मान्य व 
अमान्य असल्याच्या सबबीवर कोिाहह व्यस्क्तिें हहन्द त्व हहरावमन नेण्यािा अहधकार कोिालाहह नाहीं. 
बहॅरस्टर म करजी असें ठिकानन सारं्तात कीं :—The Hinduworld, depleted as it is, must for the 
sake of its own future life dethrone the Brahman priest from the Guruship of the Race and 
break down the rigid walls of the CasteSystem and refrene its “marriage code” and “Code 
social” in the re-adjustment and putting our own house in order, would show that we are still 
a living race and not mere mummies in the museum with scriptural “Texts” stamped on our 
foreheads. 
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(Decline and Fall of the Hindus. p. 30) 
 
[भावाथव:–कहद जन सध्या ंकवडीमोल झाले आहेत; त्यानंा जर आपल्या भावी जीवनािी (हजवंत 

रहाण्यािी) काहंी िाड असेल, तर त्यानंी पहहल्याप्रथम या हभक्ष कशाहीच्या ब्राह्मिाला हहन्दमंच्या 
र् रुपदावरून खालीं खेिमन पदच्य त केला पाहहजे; जाहतभेदाच्या तटबदंी कभती पडमन जमीनदोस्त केल्या 
पाहहजेत; आहि सध्या ंजी स धारिेिी संस्कृहत आपल्याला लाभलेली आहे, हतला स संर्त अशी हववाहािा 
कायदा व सामाहजक आिारहविारािंीं बंधनें यािंी प न गेटना केली पाहहजे. ही सामाहजक प न गेटना जर 
आम्ही केली व आमिें स्वतपिेंि ेर नीट ठाकठीक व्यवस्थेंत बसहवलें , तरि आम्ही कोिी हजवतं मािसें 
आहोंत असें जर्ाला हदसेल; नाहींतर टाळक्यावर श्र हतस्मृहत गं्रथािंा हशक्का मारलेलीं हीं कोिीतरी 
प्रदशगनातंलीं स कवमन वाळवलेलीं मढीं आहेत, असें जर् म्हिमं लारे्ल.] म्हिे ना का ंजर् ! जर्ािी पवा 
म दाड हभक्ष कशाहीला काय होय? 

 
महाभारत आणि रामायि :—हहन्दमंच्या वाङ्गयातं या दोन महाकाव्यगं्रथािंें फार महत्व आहे. 

त्यातंील काव्यानें साऱ्या जर्ाला मोहनी ेातलेली आहे. त्यातंील हकत्येक प्रसंर् लहतहाहसक दृष्ट्ट्या 
हबनमोल आहेत, तर हकत्येक हविारक्ास्न्त करण्याच्या कामीं जर्ातंल्या कोित्याहह स्फम तीदायक 
वाङ मयास हार जािार नाहींत, असे आहेत. परंत  या दोनहह गं्रथावंर हभक्ष कशाहीिा हात हफरलेला 
असल्याम ळें  त्यािें स्वरूप सापं्रत अत्यंत हवकृत व भ्रष्ट झालेलें  आहे. रामायि आहि महाभारत, या दोन 
गं्रथािंें यावज्जन्म पहरशीलन करिारे हवद्यमान कितामिराव वैद्य–ज्यानंा महाराष्ट्रानें भारतािायग ही साथग 
पदवी देण्यातं आपल्या रहसकतेिा व र् िग्राहकतेिा अत्यंत सद पयोर् केलेला आहे, —यािें (१) 
MaharashtraA Criticism, (२) Epic India (३) RamayanA Raiddle आहि अलीकडे मराठींत प्रहसद्ध 
झालेला महाभारतािा उप संहार हे गं्रथ वािकानंी म द्दाम वािावे, अशी हशफारस आहे. त्यावरून या दोन 
महागं्रथातंल्या ेाल  ेसडीिा इहतहास िारं्ला कळमन येईल. येथें या ग्रथािंी छाननी करावयािी नसमन 
त्यातं हभक्ष कशाही मतािें काटेंसराटे कसेकसे  ेसडले रे्ले आहेत, यािी अर्दी थोडक्यातं माहहती 
द्यावयािी आहे. महाभारतािें प्रािीन श द्ध स्वरूप कसें असावें व त्यातं मार्ाहमनिी ेाल  ेसड हकती असावी 
यािें संशोधन करण्यािें जर्ड्वव्याळ कायग श्रीमंत बाळासाहेब पतंप्रहतहनहध सं. औंध याचं्या प्रोत्साहनानें 

 
भांडारकर णरसचव इतन्स्र्टट्यूर्ट पुिे 

 
या संस्थेनें हाती ेेतलें  आहे, ही फार प्रशसंनीय र्ोष्ट होय. हतकडे पाश्चात्य देशातंहह हकत्येक ऋहषत ल्य 
हविान् संशोधक या गं्रथािंें कस्समन संशोधन करीत आहेत. वर साहंर्तलेले हहन्दम हफरस्ते हम. ितरजी 
न कतेि १० ज लई १९२० रोजी स्यीडन देशातंल्या मालमो (Malmo) र्ावंीं रे्ले असता,ं त्यािंी व प्रो. डैन्स 
ॲन्डरसन नामक एका महषीिी र्ाठं पडली होती. त्या म लाकतीिी हकीकत इ. रॅ. सो. च्या फेब्र वारी 
१९२१ च्या अंकातं आलेली आहे. महाभारताबद्दल संभाषि िाललें  असता ंप्रोफेसर ॲन्डसवन म्हिाले कीं 
“महाभारत गं्रथ  ेसडा  ेसडीनें मनस्वीं सडलेला आहे. हहन्द स्थानच्या हहन्द  लोकािंी मनेंि हिहकत्सक 
(Critical) नाहींत. ते हिहकत्सकपिािा डौल आितात, परंत  धमगमतािा पर्डा बसतािं त्याचं्या मनावंर 
ढर्ारें येतात आहि ती तात्प रती हिहकत्सक वृहत्त तात्काळ कलंडते. व्यास ही एक न सती काल्पहनक व्यस्क्त 
आहे; परंत  भोळसट हहन्द  मनोवृत्तीला तो कोिी खरोखरि होनन रे्ला असेल असें वाटतें.” महाभारत गं्रथ 
अनेकाचं्या हाती लार्ल्याम ळे तो ममळगं्रथापेक्षा मनस्वी वाढमन फ र्ला आहे, याबद्दल पाश्चात्य व पौवात्य 
संशोधकािंें अर्दीं एकमत आहे. या हनरहनराळ्या आवृत्त्यािंा काळ हनहश्चत करण्यािें येथें प्रयोजन नाही. 
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परंत  एवढी र्ोष्ट खरी कीं बौद्धधमािा पाडाव करण्यासाठीं हभक्ष कशाही ब्राम्हिानंी जेव्हा ं कंबरा बाधंल्या, 
तेव्हापंासमन महाभारताप्रमािेंि रामायिाहद इतर सवग गं्रथातंल्या क्षहत्रय महात्म्याला कायमिा िाट हमळमन 
त्या हठकािी हभक्ष की महात्म्याच्या खऱ्या खोट्या र्ोष्टी  ेसटण्यािा धममधडाका स रंू झाला. महाभारत 
आहि रामायि पमवी क्षहत्रयाचं्याि महात्म्यािे इहतहास गं्रथ होते. ते हभक्षमकशाहीजमा करून त्यािंा नायनाट 
करिें हभक्ष कशाहींला शक्य नव्हतें; इतका त्यािंा प्रसार व मान्यता दाडंर्ी होती. अथा् धार्ममक आहि 
भौहद्धक बाबतींत इतर सवग लोकापेंक्षा हभक्ष की विगस्वािे देव्हारे माजहवण्यािा कृतसंकल्प केलेल्या 
हभक्ष कशाहीनें लोकािंीं मनें हभक्ष की साचं्यातं दडपमन हभक्ष की सते्तला मान वाकंहवण्याइतकी कमजोर व 
बेअक्कल बनतील, अशा धोरिावरच्या काल्पहनक कथोपकथाचं्या रद्दीनें ते गं्रथ फ र्हवण्यािा सपाटा स रंू 
केला त्यातं त्यानंा परश रामाच्या कृपेनें पमिग यश आलें . प्रािीन क्षहत्रय गं्रथानंा भटाळण्यािा (brahmanize) 
प्रयत्न करण्यातं ब द्धधमांच्या उदार मतवादाच्या म स्कटदािी हाहह एक म ख्य हेतम होता, हे लक्षातं असावें. 
मॉणनअर णवल्यम्सच्या मताप्रमािे महाभारत आहि रामायि हे दोन गं्रथ भटाळमन सोडण्यािा उपक्म इ. स. 
४ च्या शतकातं स रंू झाला. या कामीं जे कहव प ढें सरसावले ते सवग हभक्ष कशाहीच्या अड्वड्ातंले इरसाल 
ब्राम्हि होते. ही हभक्ष की गं्रथरिना एकदम एकाि हभक्ष काच्या हातमन पार पडलेली नाही; क्षहत्रयेहतहासाला 
भटाळण्यािी ही राष्ट्रीय िळवळ प ढें हकत्येक शतकें  एकसारखी िालमं ि होती. ज्या ज्या श्लोकातं क्षहत्रयािंा 
पराक्म अत्यंत स्पष्ट व उेडाउेड व्यक्त होत होता. अशा श्लोकातं काव्यकल्पनात्मक कम टें ढकलमन, 
त्यावर असंभवनीय िमत्कार कस्ल्पत र्ोष्टी इत्याहदकािंी ि रि रीत फोडिी देनन, त्या श्लोकातंली 
अथगस्पष्टता हवकृत व र्ढमळ करून सोडली. यािीं एकदोन ठळक उदाहरिें देतों. रामायिातं दशरथ 
राजानें ध्वहनशरसंधानानें धडधडीत एका ब्राह्मिप त्रािा वध केला; ब्राम्हिवधाबद्दल मर् तो कळत असो वा 
नकळत असो–मन स्मृतींत भयंकर हशक्षा ठोठावलेली आहे; परंत  ‘मी वानप्रस्थािा प त्र असलों तरी ब्राह्मि 
नव्हें !’ अशी त्या मरत्या मािसािंी लटकीि जबानी प ढें करून दशरथािी न सत्या प त्रशोकाच्या शापावर 
प रािकारानंी मोकळीक केली आहे. रामायिातं श्रीरामिदं्रानें परश रामािा धन य गद्धातं पार ध व्वा उडवमन 
त्यािा पराभव केला, ही हकीकत नीट काळजीपमवगक वािली म्हिजे हनहश्चत हनिगयािा कसलाहह थारं् लार्मं 
नये म्हिमन त्या र्ोष्टीवर नानंा प्रकारच्या कहवकल्पनािंीं काटंेंरी जाळीं प रािकारंानंीं यथास्स्थत पसरून 
ठेवलेलीं आढळतील. महाभारतातंील वनपवग व शाहंतपवात भीष्ट्मानेंहह परश रामािा जो पराभव केला आहे, 
तेथेंस द्धा ं क्षात्रतेजािा वरिढपिा हसद्ध होनं नये म्हिमन आयत्या वळेीं काहंीं ऋषीम नींना समरभममीवर 
मध्यस्थीकहरता ंआिले आहे आहि त्याचं्याकडमन 

 
तंू छान लढलास व तंूणह छान लढलास 

 
अशा न सत्या तोंडप जेपिाच्या सारवासारवीवर या भीष्ट्मपरश राम य द्धािा खरा हरपोटग प रािकारानंीं दाबमन 
टाकला आहे. परश रामाच्या इहतहासावर अवतारीपिािें जें पांे रुि ेातलें  आहे, त्याच्याखालंीं क्षहत्रयाचं्या 
पराक्मािा बरािसा खरा इहतहास दडपला रे्ला असावा, अशी कै. रमेशिदं्र दत्तानंीं शकंा व्यक्त केली 
आहे, ती काहीं अर्दीि खोटी नव्हे. वामनावतारािंें बीज प रािकारानंीं ऋग्वेदाच्या कोठारातंमन आिमन 
त्यािें पौराहिक कल्पनेशीं कलम करून त्यातंमनस द्धा ं क्षहत्रयाचं्या तेजोभारं्ािी एक ि रि रीत कादंबरी 
हनमाि करायला सोडली नाहीं. ऋग्वदे मण्डळ, अ. ४ समक्त २२ येथें खालील ऋिा आढळतात :– 

 
अतो देवा अवन्तु नो यतो णवष्ट्िुर्षवचक्रमे । पृणथवयाः सुप्त धामणभः १६ 
इदं णवष्ट्िुर्षवचक्रमे िेधा णन दधे पद। । समूळहमस्य पांसुरे १७ 
िीणि पदा णव चक्रमे णवष्ट्िुर्गोपा अदा्यः। अतो धमाणि धारयन् १८ 
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या एवढ्या बारीकशा कहवकल्पनेच्या किावर क्षहत्रय बलीच्या अधपपातािी आहि ब्राह्मि वामनाच्या 
श्रेष्ठतेिी केवढी टोलेजंर् इमारत हभक्ष कशाही प रािकारानंी उठवमन हदली पहा । वहशष्ठ हवश्वाहमत्राच्या 
झर्ड्ािी कादंबरी याि हभक्ष की उदे्दशांतमन जन्म पावली आहे. [The episode which relates at full Vishvamitra’s 
quarrel with the great saint Vashishtha, and the success of the former, though a kshatriya, in elevating himself to a Brahman’s 
rank, introduces the wildest hyperbole, with the manifest object of investing the position of a Brahman with unapproachable 
grandeur, and deterring others from attempts in the same direction.] ब्राह्मिाचं्या अन लंध्य विगस्वािे स्तोम 
माजहवण्याच्या या हभक्ष की प्रवृत्तीिी अक्कल अखेर तर भरृ् नामक ब्राह्मिाकडमन 

 
णवष्ट्िू भर्गवंताच्या छाताडावर लाथ 

 
मारण्यापयंत पाेळली ! या हभकारड्ा कस्ल्पत र्ोष्टींतले नवलातंलें  नवल म्हिजे परमेश्वराच्या 
छाताडावर हभक्ष कशाहीच्या इरसाल ब्राह्मिानें लाथ मारली हे नव्हे, क्षीरसार्रातं शषेासनावर लोळत 
पडिाऱ्या श्रीहवष्ट्िमनें ती लाथ एखाद्या अजार्ळ भरं्डाप्रमािें हनममटपिानें सहन केली हेंहह नव्हे, तर त्या 
लाथेिें हिन्ह जें वत्सलाचं्छन तें हवष्ट्िमनें मोठ्या र्ौरवानें स्व्हक्टोहरया क्ॉसप्रमािें अर्दी आतापंयंत उेड्ा 
छातीवर धारि कें ले आहे, हें होय. परमेश्वराच्या नहशबीं इतका उेडाउेड बेशरमपिा व नामदगपिा 
बाधंिाऱ्या कवीच्या भ्रष्ट मनप स्स्थतीिी धन्य असो, यापलीकडे अहधक कोि काय म्हिमं शकेल? महाभारत 
रामायि व प रािें प्रसहविाऱ्या शहाण्यानंीं क्षहत्रयावंर आिखी एक उपकार करून ठेवला आहे कीं 
मोठमोठ्या प्रािीन क्षहत्रय वंशाचं्या ममळप रुषत्वािे ेारे् अिमक ब्राह्मिी ऋषीम नींच्या पोटातंल्या आंतड्ानंा 
नेनन हभडहवले आहेत. यािे कारि एवढेंि कीं एखाद्या वळेीं क्षात्रपराक्मािा इहतहास जपानी बाह ली 
प्रमािें कलवंडमन दडहपता ंआला नाहींि, आहि द दैवानें क्षात्रपराक्मािी स्त हत करण्यािा क प्रसंर् हभक्ष की 
लेखिीवर आलाि तर “मर् त्यातं काय झालें? अहो बोलमन िालमन आद्यबीज तर आम्हा ब्राह्मिािंेंि ना?” 
असा क्षहत्रयानंा अपमानास्पद शरेा मारून मोकळे ! बरें, हविारक्षमतेच्या दृष्टीने तरी क्षहत्रयानंा काहंी माकग  
हशल्लक ठेहवले आहेत काय? म ळींि नाहींत. क्षहत्रयराजे म्हिजे हभक्ष कशाहीच्या हातिीं मेिािी बाह लीं. 
सारे हभक्ष कशाहीच्या हविार-पािपोईवर ूंजळ लावमन पािी हपिारे. दशरथािा दरबार याया, धमगराजािा 
याया, धमतराष्ट्रािा याया, जरासंेािा याया, नाहींतर पहरहक्षतीिा याया, सवांच्या सभोंवार हभक्ष की 
सल्लामसलतर्ारािंा टोलेजंर् अड्डा कंबरख ंट बाधंमन बसलेला हठकहठकािीं विगन केलेला आढळतो. 
अकलेच्या साऱ्या बकँािें डायरेक्टर काय ते हभक्ष कशाही ब्राह्मि. त्याचं्याहशवाय राजाच्या हनत्यनैहमहत्तक 
कमािें स द्धा ं पान हालायिें नाहीं. साराशं, महाभारताहद हभक्ष की गं्रथातंले ब्राह्मि व क्षहत्रय यािें परस्पर 
संबधं पाहहले, तर क्षहत्रय म्हिजे कोठच्या झाडािा पाला आहि ब्राह्मि म्हिजे प्रत्यक्ष ईश्वराच्याहह 
छाताडावर लाथ मारिारे शापादहप शरादहप असे सृहष्टहवधात्या ब्रह्मदेवािे बाप. रामायि आहि महाभारत 
या दोन गं्रथातंील पात्रें काल्पनीक ककवा खरीं हा वाद जरी सोडला, तरी लहतहाहसक दृष्ट्ट्या या दोन 
महागं्रथािंी हभक्ष कशाहीनें पार नासाडी केलेली आहे. अशाहह पहरस्स्थतींत या गं्रथाचं्या रिनाकालच्या 
हहन्द समाजाच्या हित्रािी थोडी फार कल्पना करता येिें अशक्याि आहे, असें मात्र नव्हे. न सत्या 
सामाहजक हित्रािाि जरी हविार केला तरी त्यावरून. 

 
महाभारतानंतर रामायि 

 
बऱ्याि काळानें रहिलें  रे्लें  असावें असें तेव्हािं हदसमन येतें. महाभारतातंली क्षहत्रयाचं्या क्षात्रतेजािी 
उरलीस रली तडफस द्धा ंरामायिातंल्या क्षहत्रयातं हदसमन येत नाहीं. हजकडे पहावें हतकडे प ळप ळीत आहि 
म ळम ळीत कारभार. राजापासमन रंकापयंत प्रत्येक स्रीप रुष हभक्ष कशाहीिा बदंा कमधा र् लाम. जनकि पहा 
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ना. औपहनषहदक य र्ातंली त्यािी आत्महवश्वासािी तडफ, आत्मशक्तीच्या प्रिीतीिी हबनम वगत प्रौढी आहि 
क्षात्रतेजाच्या विगस्वािी त्यािी बेर् मान मद गमकी, ही सारीं रामायिातं पार मावळमन जानन, तेथें तो 
हभक्ष कशाहीच्या र् ब्बर् ब्बमला मान हालहविारा एक शळेपट नंदीबैल बनलेला हदसतो. रामािाहह प्रकार 
तोि. परश रामाशीं य द्ध करतानंा त्यािा तो अक्षात्र हवनय काय, त्याच्या त्या अनायगज ष्ट सबबी काय, साराि 
प्रकार नामदगपिािा ! रामायि अथपासमन इहतपयंत वािमन खाली ठेवलें  की, हहन्द स्थानातंल्या हहन्दमंिे 
शौयगय र् संपमन र् लामहर्री स रू झाली व र्ंर्ानदीच्या प्रदेशातं शकेडों वष ेवसाहत करून राहहल्याम ळें  हहन्द  
कायाच्या प्रािीन आयगतेजािा त्हास झाला, तो या रामायिरिना काळींि झाला, असें वाटल्याहशवाय रहात 
नाही. महाभारतातंलीं काहंी काहंी पाते्र हहरवट खरीं पि त्याचं्या दिकटपिािंा न सता वासस द्धा ं
रामायिातं येत नाही. महाभारतातंल्या य द्धातंली हिकाटी, त्वषे, व कडवेपिा तर रामायिातंल्या 
रामराविय द्धप्रसंर्ींस द्धा औषधाला हमळत नाहीं. किग, द योधन, भीमासारख्या पौरुष पात्रािा जार्ताजोर् 
स्वाहभमान व हनश्चयािी म संडी त्यातं हतळमात्र नाहीं. कोठें ती मोठमोठ्या म त्सद्याच्या ब हद्धमते्तला 
तोंडबेड्ा ठोंकिारी आहि कीिकासारख्या पाजी मन ष्ट्याच्या धसळाम सळीला दाद न देतां, त्यािा 
कपाळमोक्ष करिारी द्रौपदी, आहि कोठें. 

 
रामाच्या कचतनानें मी राम बनलें  

 
अशा कहवत्वावर समाधान मानमन म ळम ळ रडिारी सीता ! जमीन अस्मानािा फरक !! रामायिातंलीं 
प रुषपात्रें म्हिजे श द्ध मेंग्या मेिािी. रामानें रडत रडत म्हिायिें “बाळा लक्ष मिा, िार पैसे म्हिजे एक 
आिा ”आहि लक्ष्मिानें म्हिायिें” होय दादा. “रामायिातंल्या लढायातंले लढवय्यािंें वतगन श द्ध यांहत्रक 
आहि ज लमाच्या रामरामासारखें हदसतें त्यात महाभारतीय योध्यािंी य द्धहप्रयतेिी लालसा, मारंू ककवा 
मरंूिी तडफ अथवा हनश्चयािा दिदिाट म ळीि नाही. रामायिकाळीं हहन्द समाजावर हभक्ष कशाहीिा 
जबरदस्त पर्डा बसलेला हदसतो. हकनाहक हभक्ष कशाहीिे र् लाम बनलेल्या व हभक्ष की मध्यस्थीनें 
स्वतपसह पमवीच्या व प ढच्या बेिाळीस द िें िौऱ्याशंी हपढ्यािंा उद्धार करंू पहािाऱ्या शहाण्यापेंक्षा 
रामायिातंले स्रीप रुष फारसे स धारलेले हदसत नाहीत. येथमन हभक्ष कशाहीच्या र् लामहर्रीिा पाटावरवंटा 
थेट इसवी शकाच्या २० व्या शतकापयंत हबनबोभाट ेडेडत येनन, श्र हतस्मृहतप रािोक्त मंत्राखंाली 
आजला सारी हहन्द जनता हभक्ष कािंी दास बनली आहे. लोकशाही स्थापना करण्यािीं प रािें सारं्िाऱ्यानंा 
स्वतपच्या डोळ्यातं वाढलेलीं हीं हभक्ष कशाहीप्रहित बौहद्धक र् लामहर्रीिीं म सळे हदसतात ककवा नाही, हें 
काहंीं सारं्वत नाहीं. परंत  हभक्ष कशाहीिीं पाळेम ळें  खिमन काढमन, प्रत्येक हहन्द मात्रानें आपलें  आस्त्मक 
स्वातंत्रय जाहीर केल्याहशवाय लोकशाहीिें बीज या भरतभममीत जीव धरिार नाहीं, एवढा आमिा नम्र परंत  
स्पष्ट इषारा येथे नममद करून ठेवलेला बरा. भहवष्ट्यकाळ आपला इहतहास हलहहण्यास समथग आहेि ! 

 
[२४] हभक्ष कशाहीच्या बण्डािा इहतहास इतका सवगव्यापी आहि त्याच्या मायावी बाजारातंल्या 

धामध मीिे धारे्दोरे इतक्या दमरदमरवर पसरलेले आहेत, कीं त्या सवांिें समपगक उदेाटन करंू म्हटलें  तरी 
प्रस्त त गं्रथाएवढे आिखी दहा गं्रथ हलहहता ं येतील. परंत  एवढा उपद्व्याप करण्यािी आवश्यकता नाहीं. 
कोटाप ढे येिाऱ्या साक्षीदाराला एकाि म द्यावर असत्यवादी ठरहवल्यानंतर त्याचं्या साक्षींतल्या इतर 
सटरफटर िऱ्हाटाकडे लक्ष देण्यािें जसें कारिि उरत नाही, त्याप्रमािे हभक्ष कशाहीच्या बण्डािा र् प्त 
खोडसाळपिा इतक्या स्पष्ट रीतीनें आपल्या दृष्टीला पडतािं, त्याचं्या इतर कसल्याहह बिावाच्या 
प राव्याकडे लक्ष देण्यािी म ळींि अवश्यकता नाहीं वरवर हविार करिारानंा असें वाटण्यािा संभव आहे की 
हभक्ष कशाहीनें फक्त धार्ममक बाबतीति काय ती बडंाळी केलेली आहे; परंत  आतापंयंत हसद्ध केलेल्या अनेक 
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म द्याचं्या आधारानें या हभक्ष की बण्डािा छडा लावण्यािा कोिी यत्न केल्यास, या बण्डाच्या पाळ्याम ळ्या 
आम्हा ं हहन्द जनाचं्या िाहरत्रयाच्या सवग भार्ातं इतक्या खोलवर जानन हभडलेल्या आहेत, कीं आमच्या 
सापं्रतच्या शोकजनक अवनतीबद्दल हभक्ष कशाहीिीं कृष्ट्ि कृत्येंि सवगस्वीं जबाबदार आहेत, असें सत्याच्या 
साक्षीनें त्यास स्पष्ट कबमलि करिें भार् पडेल. संप्रत हहन्द स्थानावर नवय र्ािी प्रभात उर्वली आहे व 
हतच्या तेजानें आमच्या अनेक राष्ट्रीय र् िदोषािें स्वरुप स्पष्ट दृश्यमान् होनं लार्ले आहे. उत्क्ातंीच्या र्ार 
वाऱ्यानें आमिी हविारशस्क्त जार्ृत होनन ती दाही हदशाकडे टौकारून पाहमं लार्ली आहे. हववके दृष्टीवर 
बाजलेली भोळसट अंधपश्रदे्धिीं हिपडें ब हद्धप्रधान तास्त्वक प्रवृत्तीच्या श द्ध जलानें ध वमन काढमन 
आत्मोन्नतीच्या िारे राष्ट्रोन्नहत िटकन् कशी साधता ं येईल, यािा मार्ग शोधण्याकडे राष्ट्रातील प्रत्येक 
व्यस्क्तमात्रािें लक्ष लार्लें  आहे. 

 
मराठ्ांचा भर्गवा झेंडा 

 
अटकेवर नेनन, भीमथडीच्या ेोड्ानंा काबमल कंदाहारिें पािी पाजण्याच्या आक ं हित बातबेतािी 
के्षत्रमयादा आजला अवाढव्य वाढमन, हहन्द स्थानाच्या खऱ्याख ऱ्या एकराष्ट्रीयत्वािे हहरवतेाबंडे राष्ट्रीय 
हनशाि लंडन पॅरीस अमेहरकेच्याहह मस्तकावर नािवमन सारा पथृ्वीिा र्ोल हहन्द -आयांच्या संस्कृतीच्या 
मर्रहमठीत पे्रमानें कवटाळण्याच्या उदात्त महत्वाकाकें्षनें आजला साऱ्या हहन्द स्थानािें सास्त्वक अंतपकरि 
स्फम तीनें फ रफ रंू लार्लें  आहे. हें कायग अथा् हलहहण्याबोलण्याइतकें  सोपें नव्हें! जर्ाला बंधम क्त करंू 
पहािाऱ्यानंी प्रथम स्वतप बंधम क्त होनन, स्वकीयाचं्या बंधहवमोिनािें कायग पमिग यशस्वी करून दाखहवले 
पाहहजे. स्वातंत्रयािी अपेक्षा करण्यापमवी स्वतपम ळे इतर कोिाच्याहह स्वातंत्रयावर ेाला पडत असेल, अर्र 
त्याच्या र् लामहर्रीच्या बेड्ा अहधकाहधक दृढ होत असतील, तर त्यािें बंधहवमोिन प्रथम केल्याहशवाय 
न सत्या अपेके्षच्या हाकंाआरोळ्यानंा स्वातंत्रयदेवता कधीहह भाळिार नाहीं. सामाहजक, धार्ममक व राजकीय 
अत्यािाराच्या ज लमी रक्तानंें हहन्द स्थानािें तोंड सध्या इतकें  माखलेले आहे की, अशा त्या र्हलच्छ तोंडानें 
त्याला 

 
स्वयंणनिवयाचा र्गायिीमंि 

 
म्हिण्यािा अहधकारि पोहित नाहीं. तोंडावर हलडहबडलेले सामाहजक ज लमािें ख नशी रक्त प सण्यािा 
प्रामाहिक यत्न न कहरतां, कहद जन तसेि हधटाईनें हा र्ायत्रीमंत्र जपम ंलार्तील, तर त्या मंत्राच्या उहद्दष्ट 
हक्येपेक्षा ं त्यािी प्रहतहक्याि त्याचं्या सममळ उच्चाटनास कारिीभमत झाल्याहशवाय रहािार नाहीं बौहद्धक 
र् लामहर्रीनें मािसासंारख्या मािसानंा पशमपेंक्षाहह पशम बनहवण्यािा व्यापार हबनधोक िालहविाऱ्या 
हभक्ष कशाहीच्या सामाहजक व धार्ममक अवडंबरािें जोपयंत आममलाग्र उच्चाटन होिार नाहीं, तोंपयंत या 
हहन्द  राष्ट्रातं स्वातंत्रयािें बीज कधींि जीव धरिार नाहीं हहन्द  राष्ट्रातल्या अनेक आत्मेातकी पातकातं 
(१) अस्पशृ्यावंरील सामाहजक व धार्ममक ज लमम आहि (२) स्रीवर्ािी र् लामहर्री ही दोन महापातकें  प्रम ख 
होता. राष्ट्राच्या पमिग अधपपातािें ममग शोधकाला येथेंि सापंडतें. या ममािें उच्चाटन करण्यासाठी रे्ल्या ५० 
वषांत बराि हविारहवहनमय व आिारक्ास्न्त होत आली. परंत  प्रर्तीिें पानल मात्र जेथल्या तेथेंि. हवशषे 
आश्चयांिी र्ोष्ट ही कीं स्वयंहनिगयाच्या जोरावर लोकशाही स्वराज्याला आम्ही सवगथैव पात्र आहोंत असे 
जोरजोरानें ूरडमन सारं्िाऱ्या हहन्द  राष्ट्रातं लोकशाहीच्या व स्वयंहनिगयाच्या ममळ तत्वालाि क पथ्य 
करिारीं ही दोन राष्ट्रीय महापातकें  पमवीप्रमािे होती तशींि सीलबदं राहहलेली आहेत; व तीं तशींि 
ठेवण्यािे र् प्त प्रयत्न हभक्ष कशाही करीत आहे. कदाहित लोकशाहीच्या डोलाऱ्यािी खरीखोटी ेटस्थापना 
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यथासारं् झाल्यावर फ रस द सापंडली-लहर लार्लीतर या महापातकािंा केरकिरा वरवर झाडमन साफ 
करण्यािा “राष्ट्रीय” प्राण्यािंा हविार असल्यास नकळे! परंत  जोंपयंत आमच्या णहन्दुसमाजांत अस्पृश्य व 
अवनत बांधवांची एवढी मोठी अर्गणित संख्या आहे व ती णदवसेंणदवस झपाट्यानें वाढत आहे, तोंपयंत 
णहन्दुस्थानला राष्ट्रीय भाग्याचें णदवस कधींणह येिार नाहींत हा लाला लजपतराय यािंा स्पष्टोक्तीिा 
इषारा. 

 
चरकाच्या सुतानें स्वराजय 

 
हमळवम पहािाऱ्यानंी वळेीि लक्षातं ेेतलेला बरा. आजच्या िालमं  ेटकेला हभक्ष कशाहीच्या स्मृहतप रािोक्त 
हिथाविीम ळें  हहन्द  म्हिहविाराकंडमन अस्पशृ्य व अवनत हहन्द बाधंवािंी जी मानहसक, बौहद्धक व आस्त्मक 
म स्कटदाबी करण्यातं येत असते, ती उेड्ा डोळ्यानंीं पहािाराला, हहन्द स्थानच्या स्वराज्य प्राप्तीिी 
म दत सात महहन्यावंरून सात शतकावंर न्यावी लारे्ल. र् लामहर्री—मर् ती शाहररीक असो वा मानहसक 
असो ती एक महारोर्ासारखी व्याहध आहे. या व्याधीत हखतपत पडिाऱ्या राष्ट्रानंा व समाजानंा आपल्या 
द ष्ट्कमांिी ेािि येत नाहीं. इतर अवयवापं्रमािेि त्यािंी हववकेब हद्धस द्धा ं बहधर आहि आंधळी होते. 
त्यातल्या त्यातं बौहद्धक र् लामहर्री ही दृश्य नसल्याम ळे तींत ब जब जिाऱ्या अनेक हकड्ािंा स ळस ळाट 
र् लामी मनोवृत्तीच्या मािसानंा भासतहह नाहीं. अस्पशृ्यतेसारख्या महाभयंकर पातकािें सममळ प्रायहश्चत्त न 
ेेता,ं त्याला अलर् आनीर्ोंदीखात्यातं जमा करून न सत्या स ताच्या रहाटाच्या प ण्याईवर राष्ट्रीय स्वातंत्रय 
हमळवम ंपहािाऱ्याचं्या झटापटींत हें तत्व उत्कृष्ट रीतीनें व्यक्त झालेले पहाण्यातं येतें. र् लामहर्री-मर् ती 
कसलीहह असो-केव्हाहंह झाल तरी वाईटि. त्यातंल्या त्यातं मानहसक नफग  बौहद्धक र् लामहर्री अत्यंत 
िीड आििारी होय. एखाद्या पानपतावर राष्ट्राच्या तीन लाख बारं्ड्ालवजी तीनिोक बारा लाख बारं्ड्ा 
फ टल्या तर त्यािी कोिी भीहत बाळर्ीत नाही; कारि 

 
कहमते मदा मदते खुदा 

 
या न्यायानें आज ना उद्या ं ‘बिेंरे् तो और हभ लढेंरे्’ या दत्ताजी कशद्याच्या मदांनी वािीिी सत्यता 
पटहवण्यासाठी तात्प रतें हतबल झालेल्या राष्ट्रािा अवहशष्ट अंक र त्या फ टक्या बारं्ड्ाच्या कपरी कपरी 
र्हित सव्याज उसनें फोडमन ेेतल्याहशवाय रहािार नाही. परंत  मानवजातीच्या ३/४ भार्ाला अस्पृश्य 
नावंाखाली सवगि बाबतीत र् लाम करून ठेवण्यािें कारस्थान केव्हानंा केव्हातंरी प्रहतहक्येच्या िक्ातं 
कारस्थानी ईश्वरद्रोह्ािें पीठ केल्याहशवाय खास सोडिार नाहीं. अस्पशृ्योद्धारािा प्रश्न हजतका महत्त्वािा 
आहे, हततकाि तो भयंकरहह आहे; आहि हा प्रश्न स टल्याहशवाय हहन्द स्थानाच्या राजकीय आकाकं्षानंा 
खऱ्या राष्ट्रीय स्वातंत्रयािी पालवीहह फ टिार नाहीं. अस्पशृ्यािा प्रश्न काय ककवा हभक्ष कशाहीच्या बौद्धीक 
र् लामहर्रींत क झत पडलेल्या सवग हहन्द सामाजािा प्रश्न काय, त्यािी नीट वासलान लावली रे्ली नाही 
तर परकीय नोकरशाहीच्या ेरटातं हहन्द स्थानािें पीठ होण्याच्या पमवीि स्वदेशी लोकशाहीच्या पहहल्याि 
ेोंटाला राष्ट्राला प्रािेातक ठसका लार्मन त्यािें प्रािोत्क्मि होईल. या र्ोष्टीं क्ष ल्लक आहेत, त्या आपि 
मार्ाहमन स धारंू; सध्या ंपरकीय सते्तिें जमं फें कम न देनं या, मार्ावमन आपली (?) स्वतपिी लोकशाही स्थापन 
झाल्यावर या र्ोष्टी आपि नीट ठाकठीक बसवमं, असले मानभावीपिािे उद र्ार काढिाऱ्यानंा डॉ. 
रकवद्रनाथ र्टार्गोर यािें खालील हविार आम्ही आहेर करून, हा म द्दा समाप्त करू डॉक्टर म्हितात. 
“आपि नीट लक्षातं ठेहवलें  पाहहजे कीं ज्या दोषी र्ोष्टी आपि क्ष ल्लक समजमन त्यािंा प्रसार व प्रिार 
समाजातं ख शाल िालमं  देतों, त्याि र्ोष्टी राजकीय के्षत्रातं भयंकर व्यत्यय आिण्यास कारिीभमत होतील. 



 

अनुक्रमणिका 

सामाहजक के्षत्रातंल्या ज न्या प राण्या रीतीभातींच्या मढ्यापं ढें डोकें  ेासण्यास लाविारी आमिी जी लदी 
वृहत्त राजकीय के्षत्रातं आमच्या सभोंवार बळकट तटबदंीच्या मोठमोठ्या त रंुर्वजा कभती उभारून आम्हालंा 
हर्रफदार करायला म ळींि सोडिार नाहीं. ज्या संक हित अन दार प्रवृत्तीनें मानवी समाजािा बरािसा मोठा 
भार् नीिपिाच्या हनदगय जोंखडाखालीं दडपमन टाकंण्यास आम्ही शक्त झालों, तीि अन दार प्रवृत्ती 
राजकीय के्षत्रातं अन्यायी ज लमािंा धारं्डकधर्ा अहधक जोरानें ेालण्यास खात्रीनें बेफाम बनल्याहशवाय 
राहिार नाही. (प.ृ१२३) … आमिे सामाहजक हनबंध सध्या ं स द्धा ज लमी आहेत, इतके की त्याचं्याम ळे 
मािसें भ्याड आहि नामदग बनत आहेत. साधारि अन्नव्यवहारािी र्ोष्ट ती काय? पि त्या बाबतींतल्या 
मतहवरोधाम ळे आम्ही आमच्याि असंख्य बाधंवांिा जीव अर्दी नकोसा करून सोडला आहे. ज्या 
सामाहजक संवयीम ळे आम्हालंा इतकाही मतहवरोध सहन होत नाही, तीि संवय राजकीय ेटनेच्या 
बाबतींत अहधक दृष्टी बनेल व दडपशाहीिे नव ेनव ेउपाय शोधमन काढमन मानवी समाजाच्या हजवतंपिािी 
साक्ष पटहविाऱ्या प्रत्येक नवमतवादाच्या किध्या उडहवण्यास त्या उपायािंी ज लमी इंहजनें सारखी िालमं  
ठेवील, यातं संशय नाही. आहि ज लमम स रंू झाला की त्याच्या मार्ोमार्ि ढोंर्ीपिा व खोटें कमग या दोन 
र्ोष्टींनी राजकीय जीवन सडलेंि जाईल. अरेरे! न सतें स्वातंत्रय हें नावंि इतकें  मौलवान आहे काय की 
त्याच्यासाठी आम्ही आपल्या नैहतक स्वातंत्रयावरस द्धा ं हनखारे ठेवावे? (प.ृ१२४.)… या जहाल लोकाचं्या 
ध्येयातं पाश्चात्य इहतहासािा मसाला पडलेला आहे. कहद स्थानाच्या (Special problems) हवशषे 
हनकडीच्या र्ोष्टीबद्दल त्यानंा म ळीि सहान भमहत नाहीं. आमच्या सामाहजक ेटनेंत काहंी असे हवहशष्ट दोष 
आहेत कीं त्याम ळें  आम्ही हहन्द जन परक्याशंी तोंड देण्याच्या बाबतींत कमक वत बनलेले आहोत, ही ढोबळ 
व हसद्ध र्ोष्टस द्धा ंत्याचं्या र्ळी उतरत नाही” (डॉ. टार्ोरकृत नॅशनॅहलझम). 
 

**** 
 
[२५] आता एकि म द्दा उरला, परंत  तो इतका महत्त्वािा आहे की, त्याच्याकहरता ं एका स्वतंत्र 

गं्रथािीि योजना आम्ही केलेली आहे; अथा् त्याबद्दल येथे मौनि धरिें बरे. हभक्ष कशाहीच्या बण्डाला 
हस्रयाचं्या अज्ञानभाण्डारातंमन बरीि मदत होत असते आहि इतर कसल्याहह प्रयत्नानें या बण्डाला नामशषे 
स द्धा उरंू न देण्याच्या िळवळी यशस्वी झाल्या, तरी हस्रयाचं्या परवशतेिा, राष्ट्रदेवताचं्या र् लामहर्रीिा, 
आमच्याि माताभहर्नींच्या बौहद्धक अधपपातािा प्रश्न स्वच्छ स टल्याहशवाय हभक्ष कशाहीिें बण्डस द्धा ं प नप 
प नप उपटल्याहशवाय रहािार नाही. हें लक्षातं असावें ‘जावत्काल हहन्द  समाजातंील स्रीवर्ग आम्हा ं
हभक्ष काचं्या भजनी लार्लेला आहे व आमच्या जन्महसद्ध पाहवत्रयािी महहत त्याचं्या अंतपकरिातं हभनलेली 
आहे, तावत्काल आमच्या हभक्ष कशाहींिे विगस्व हािमन पाडण्यािे नकट्या स धारकािें यत्न जेहेते्त फोलि 
होिार!’ या हभक्ष की उद र्ारािंी सोपपहत्तक फोड राष्ट्रदेवतांची पायमल्ली या द सऱ्या स्वतंत्र गं्रथातं 
करण्यासाठी या गं्रथािी समास्प्त येथेंि कहरतों. अखेर, ज्या जर्दीशाच्या कृपेने व पे्ररिेनें स्पष्टोक्तीिे काहंी 
हविार जनतारूपीं जनादगनाच्या सेवलेा अपगि करण्यािी शस्क्त व हनभगयता प्राप्त झाली, त्या परमेश्वराला 
अनन्य भावाने वदंन करून, वज्रप्रहार गं्रथमालेच्या द सऱ्या गं्रथाकडे वळतों. 
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प्रबोधनकार ठाकरे 

समग्र वाङ मय 
 
 
 
 
 
 

खंड पाचवा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोदणडाचा र्टित्कार 
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कोदणडाचा र्टित्कार 
अथवा 

भारत इणतहास संशोधक मंडळास 
 
 
 
 
 
 

उलर्ट सलामी. 

 
 

लेखक व प्रकाशक 
 

केशव सीताराम ठाकरे 
 
 
 
 
 
 

वज्रप्रहार गं्रथमाला कचेरी, 
२० णमरांडाची चाळ, दादर, मंुबई-१४. 

 
 
 
 

ककमत दीड रुपया 
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हा गं्रथ श्री. लक्ष्मिराव भानराव कोकाटे यानंीं हन मान पे्रस, ३०० सदाहशव पेठ, प िे शहर येथे छाहपला 
आहि श्री. केशव सीताराम ठाकरे यानंीं २० हमराडंािी िाळ, दादर, म ंबई १४, येथे प्रहसद्ध केला. 
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अपवि-पणिका. 
 
 
 

प्रहतस्पध्यांच्या कनदेला, कारस्थानानंा आहि नानाहवध 
छळानंा न ज मानता, धार्ममक व सामाहजक 
स्वयंहनिगयाच्या सक्ीय संदेशानें बह जन- 

समाजाच्या आस्त्मक प्रबोधनािें 
हिरंजीव राष्ट्रकायग करिारे 

 
 
 

प. वा. राजर्षष श्रीशाहू छिपणत करवीरकर 
 

आहि 
 

आंग्लाईच्या पहहल्या भर अमदानींत िादं्रश्रेिीय कायस्थ 
प्रभम समाज आत्मज्ञानपराङ म ख झाला असता,ं 
स्वाथगत्यार्पमवगक ज न्या लहतहाहसक बखरींिा 
जीिोद्धार करून त्याचं्यातं आत्मज्ञानािी 
ज्योत प्रज्वहलत करिारे इहतहासपहंडत 

 
प. वा. रायबहादुर भाईसाहेब रु्गप्ते F. Z. S. 

 
याचं्या हदव्यात्म्याला हा टित्कार 

साष्टारं् प्रहिपातपमवगक 
 
 

अपवि असो ! 
 
 
 
 

केशव सीताराम ठाकरे. 
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प्रास्ताणवक खुलासा. 
 
या प स्तकािी पहहली आवृहत्त कार्मतक श . १५ हत्रप री पौर्मिमा शके १८४० (ता. १७ नवबंर १९१८) 

रोजी प्रहसद्ध झाली व अवयाया एकि महहन्यातं सवग प्रहत खलास झाल्या. तेव्हापंासमन आतापंयंत मार्िीिा 
जोर सारखा वाढति आहे. पहहली आवृहत्त इन्ल्फ एंझािी साथ अर्दी जोरातं असतानंा ेाईेाईत दोन 
छापखान्यातं कशी तरी छापमन काढली होती. या हितीयावृत्तींत प ष्ट्कळि नवीन मजकम र ेालमन हकत्येक 
अस्पष्ट हवधानें स्पष्ट केलीं आहेत. हवशषेतप छत्रपहत संभाजीच्या िहरत्रावर अर्दीं नवीन प्रकाश पाडिारा 
लहतहाहसक मजकम र वािकानंा प्रथम याि प स्तकातं पहावयास हमळत आहे. प्रस्त तिें प स्तक प्रथमतप भारत 
इहतहास संशोधक मंडळास प्रत्य त्तरादाखल म्हिमन जरी हलहहलें  होतें, तरी हवधानें स्पष्ट करतानंा 
ेातलेल्या ििात्मक मजक राम ळें, त्यािें एकारं्ी स्वरूप जानन, त्याला एका इहतहास हवषयक हिहकत्सक 
हनबधंािें स्वरूप आलें  आहे. ककबह ना असेंही म्हिता ंयेईल कीं, हें प स्तक म्हिजे ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर वादािें 
रहस्य अि क पटहविारें हॅन्डब कि होय. 

 
हभक्ष की कारस्थानाम ळें  क्ान्तीिक्ातं सवगस्वािा होम झाला असता ं आहि ह ंडाहवध्वसंनाच्या 

िळवळीम ळें  आमच्यावर हबथरलेल्या कायस्थ प्रभम कनदकाचं्या हवरोधािा जोर भयंकर असताहंह, ही 
हिहतयावृहत्त हलहमन काढण्याइतकी मनािी शाहंत ज्या भर्वान् श्रीकृष्ट्िानें अभरं् राहखली, त्याला अनन्य 
भावें साष्टारं् प्रहिपात करून, हा टित्कार हनस्पहृ व हववकेी देशबाधंवानंा हविारक्ातंीकारक होवा, अशी 
अपेक्षा करून, “शभंर वषांपमवींिें महाराष्ट्र” अथवा “कहदवी स्वराज्यािा खमन” या लहतहाहसक गं्रथाच्या 
प्रकाशनाकडे वळतों. 

 
 

वज्रप्रहार गं्रथमाला. सवांिा नम्र सेवक, 
२० हमराडंािी िाळ केशव सीताराम ठाकरे. 

दादर, म ंबई १४.  
श्री हशवजयंती २५ एहप्रल १९२५.  
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॥ जय जय र  ेवीर समथग ॥ 
कोदणडाचा र्टित्कार 

 
 

अथा् 
पुिें भारत-इणतहास-संशोधक मणडळास 

उलर्ट सलामी. 
 

लेखक :- केशव सीताराम ठाकरे 
 

प्रहर नमतु चापं प्राक्प्रहार णप्रयोऽह। । 
मणय तु कृतणनधाते कक णवदर्ध्या परेि ॥ 
 

—महावीरिहरत. 
 

णवषय-प्रवेश. 
 
प िें आहि पेशवाई ! महाराष्ट्राच्या बोकाडंीं बसलेलें  भमत म्हिजें हित्पावन पेशवाई आहि या भ तािा 

भमतखाना म्हिजे प िें !! पेशवाई ूंकारेश्वरावर कधींि रे्ली असली तरी हतच्या कोळशाच्या वैभवािीं 
स्मारकें  प िेंकर हित्पावन आपल्या ब हद्धवैभवातं अझमनहह वरिेवर ेटवीत असतात. प ण्यास िाललेल्या 
नानाहवध िळवळी केवळ वतगमानपत्री डारं्ोऱ्यातंमन लकिाऱ्यानंा ककवा वरवर पहािाऱ्या बावळटानंा असें 
वाटतें कीं ही प िेरी भटमंडळी देशासाठीं अर्दीं जीव द्यायला उठलेली आहेत. केवढें त्यािंें हर्रसप्पी 
वक्तृत्व, काय त्यािें हशक्षिप्रयत्न, काय त्यािंीं तीं धडापासरीं साप्ताहहकें , दैहनकें  आहि माहसकें , 
केवढाल्या त्याचं्या राष्ट्रीय संस्था, हकती लाबंरंुद त्यािें हरपोटग, केवढे मोठमोठे त्यािें राष्ट्रीय फंड, राष्ट्रीय 
प रुष आहि राष्ट्रीय प तळे ! सर्ळेंि पेशव्याचं्या पर्डीसारखें अिाट आहि अफाट! एखाद्या हवधवा भटिीिी 
ेािेरडी खािावळ असली तरी हतिें नावं केवढें मोठें अर्डबंब ! ‘अहखल भारतीय मानव-जीवन-संरक्षक 
सावगजहनक अन्नपमिा कल्पतरू सदन.’ असल्या मालर्ाडी वजा नावंािें 

 
भारत-इणतहास-संशोधक-मणडळ 

 
नावंािें एक उपद व्यापी मण्डळ प ण्यास आहे. सर्ळ्या भारतखंडािा इहतहास शोधमन काढण्याच्या 
अहमहहमकेच्या काढण्या या मंडळातंल्या उपद्व्याप्याचं्या मानेला लार्ल्या आहेत. प ण्याच्या हित्पावनी 
राष्ट्रीय हरवाजान सार या मण्डळालाहह सावगजहनकपिािा म लामा देण्यािी व जर्ातंल्या सवग अकलेिा 
कोठावळेपिा आपल्याकडे ेेण्यािी उत्पादकानंीं व प्रवतगकानंीं प ष्ट्कळि खटपट केली असल्यास त्यातं 
फारसें नवल नाहीं. थोडक्यातं सारं्ायिें म्हिजे उप्पर तो और बनवाया है, अंदर की बात बम्मन जाने. 
बाहेरिा हदखान भपका तर आकाशाइतक्या सावगजनीक व्यापकपिािा, आंतली ेाि म्हिजे केवळ 
नाकझरी ! या मंडळािे वार्मषक हरपोटग प्रहसद्ध होत असतात. त्यातं माम ली कायािा आढावा असल्याहशवाय 
काहंीं स्वयंप्रहतहष्ठत इहतहास-संशोधकब वािंीं हटपिें टािंिे मोठमोठे लेखहह असतात. या संशोधकसेनेिे 
र् रुवयग उफग  कॅपटन श्री. हवश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे, बी.ए. हे स प्रहसद्ध एककल्ली र्ृहस्थ होत. हें मंडळ 
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सावगजनीक म्हिवीत असलें  तरी त्यातंले कायगकारी व संशोधन म्हिजे एकजात एकरकमी एका परािे 
ब्राह्मि. प ण्यािी तर हीि मोठी हवशषे आहे. येथील वाटेल ती संस्था ककवा िळवळ याया, हतिा र्वर्वा मात्र 
मोठ्या सावगजहनकपिािा, पि कारभारी पाहहले तर सर्ळे पेशव ेसापं्रदायी ब्राह्मि ! उर्ाि नावंाला एक 
दोन बावळट ब्राह्मिेतर असलीं कीं नाटक रंर्लें  ! एवढी मोठी केसरी-मराठा संस्था. पि भटाहंशवाय हतथे 
कोिािीि डाळ हशजत नाहीं, पमवीं हशजली नाहीं, प ढे हशजिें शक्य नाहीं. वाईिी प्राज्ञपाठशाळा फक्त 
हनभळे ब्राह्मिासंाठीं, इतर कोिािाहह तेथें हशरकाव होत नाहीं. पि अहखल महाराष्ट्रीयानंीं या 
‘लोकोपयोर्ी’ (?) संस्थेला हमखास मदत करावी म्हिमन ‘सावगजहनक’ केसरीकार दरवषी हकती तरी 
स्फ टें खरडीत असतात. भा. इ. सं. मंडळातं वाटेल त्यानें यावें असा त्यािंा जाहीरनामाि आहे. पि जेथें 
म ळातंि भटािंा स ळस ळाट तेथें इतर जातो कोि मरायला? आहि रे्लाि तर या पेशवाई कारभाराच्या 
पातळ भाजींत त्या बावळटािी दाद हततकीि लार्ते. खािावळीच्या आमटींत डाळीच्या हपिकिािी जेवढी 
आशा, तेवढीि प िेरी भटाचं्या सहकायापासमन इतरानंा आशा. 

 
सदहमग मण्डळ कोित्या परसातंली भाजी हें पहहलीं तीन वष ेफारसें कोिालाि माहीत नव्हतें. पि 

लोक जर आपल्याकडे पहात नसले तर आपल्याि ेराला आर् लावमन त्यािंें लक्ष वेधण्याच्या अमान ष्ट्य 
य क्तीिा अवलंब करावयािें ठरवमन, मण्डळानें आपल्या िवथ्या वषाच्या हरपोटांत 

 
कायस्थ प्रभूचंी बदनामी 

 
करिारा श्री. राजवाडे यािंा माथेहफरूपिालाहह लाजहविारा एक लेख प्रहसद्ध केला. हे हरपोटग फार महार् 
ककमतीनें हवकले जात असल्याम ळें  ते कोिी फारसे ेेत नाहींत. अथा् हा हरपोटग प्रहसद्ध झाल्यानंतर बरेि 
हदवस त्याकडे कोिािेंि लक्ष रे्लें  नाहीं. वतगमानपत्रातंील अहभप्रायाकंडे पहावें, तों िालम  मन्वंतरातंली ही 
शस्क्त हबनशतग ब्राह्मिाचं्याि हातीं असल्याम ळें, त्या लेखातंल्या हलकट हवधानािंी वाच्यता कोि कशाला 
करतो? इतकें ि नव्हे तर तो लेख मण्डळाच्या वार्मषक संमेलनातं श्री. राजवाडे यानंी मोठ्यानें वािला, सवग 
श्रोत्यानंीं सावधान हित्तानें लकला, हनवडमंडळानें कोहीन राप्रमािें हनवडला आहि अखेर तो छापमन 
प्रहसद्धहह झाला. पि कोिी हमं का िमं केलें  नाहीं. महाराष्ट्रातंील एका स संस्कृत समाजािी हकनाहक 
बदनामी करिारा लेख इतक्या सवग पायऱ्या ूलाडंमन बेधडक बाहेर पडतो आहि मंडळातंल्या 
अध्यक्षापासमन तों खालच्या झाडमपयंत त्याहवषयीं कोिी िकार शब्दहह काढीत नाहीं, या र्लधटपिाला 
काय नावं द्यावें हेंि समजत नाहीं. सध्यािंा काळ धार्ममक ककवा सामाहजक बाबतींत तंटे बखेडे करून, 
राष्ट्रीय आकाकं्षानंा हवरोध करण्यािा नव्हे, यािी आम्हालंा पमिग जािीव आहे. इतकें ि नव्हे तर प्रािीन 
हाडवैरािंी र्ाडलीं रे्लेलीं भ तें आपापल्या थडग्यातंमन कधींकाळीं प न्हा बाहेर पडल्यास महाराष्ट्राच्या 
भहवतव्यतेवर त्याचं्या ताडंवनृत्यािा केवढा प्रािेातक पहरिाम होईल, यािें भेसमर हित्र आम्हालंा हदसत 
नाहीं, अशातंलाहह प्रश्न नव्हे. परंत  राष्ट्रैक्यािी सताड प रािें झोडिारे आमिे प िेकर हित्पावन देशबंधमि 
जेव्हा ंइहतहास संशोधनाच्या ढोंर्ाखाली िादं्रश्रेिीय कायस्थ प्रभमवंर हा नवीन ग्रामण्यािा हल्ला िढहवण्यातं 
प ढाकार ेेतात, तेव्हा ंहेंि खरें देशािें द दैव नव्हे काय? ब्राह्मि समाजाचं्या मानाने कायस्थ प्रभ  हा अत्यंत 
अल्प संख्याकं परंत  अत्यंत प्रभावशाली समाज आहे. ब्राह्मिेतर समाजातंल्या शेंकडों जातींच्या 
लोकसंख्येप ढेंहह हा समाज अर्दींि हिम कला आहे. अल्पसंख्य आहे, हिम कला आहे, हमतभाषी आहे, 
हित्पावनापं्रमािें उठल्या स टल्या उर्ाि एखाद्या क्ष द्र बाबीिी बोंबाबोंब करिारा नव्हे. तरी देखील 
ब हद्धमते्तच्या प्रभावातं तो कोित्याही महाराष्ट्रीय समाजाला हात धरंू देिारा नव्हे. कायस्थाचं्या 
कलमसमशरेीनेंि हशवछत्रपतींच्या कहदवी स्वराज्यािा पाया ेातला आहि आजहह हतच्या प्रभावािी दहशत 
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स ब द्धतेिी शयगत कजकलेल्या हित्पावनाचं्या हृदयातं  ेसळा ेालीत असते. म्हिमनि मंडळाच्या 
हरपोटासारख्या क ं पिाआडमन िोरटा र्ोळीमार त्यानंा करावा लार्तो. कायस्थ प्रभमिंा बराि इहतहास अझमन 
उजेडातं यावयािा आहे; म्हिजे, त्याचं्या अस्स्तत्वािा शेंडा ब डखास द्धा ं उमर्िार नाहीं, ककवा हे लोक 
कोित्या झाडािें पाले, कोठमन आलें , पमवी कोि होते, राक्षस वनिर अनायग शमद्र होते कीं आिखी कोि होते, 
हेंही न समजण्याइतकें  लहतहाहसक साहहत्य आज उपलब्ध नाहीं, असा प्रकार म ळींि नाहीं. पि उपलब्ध 
इहतहास म ळींि लक्षातं न ेेतां, एका फाटक्या त टक्या हिठोऱ्यािा जीिोद्धार करण्याच्या सबबीवर, 
त्याचं्या सवग धार्ममक, सामाहजक आहि राजकीय संस्कृतीला कवडीमोल ठरहविारा डेमी ८ पेजी संिािा 
तब्बल २२ पानी हनबधं छापमन काढण्यािी मंडळाला जी क पे्ररिा झाली, हतच्या म ळाशीं 

 
णचत्पावन आणि कायस्थ प्रभु 

 
या दोन समाजातंील लहतहाहसक हाडवैराहशवाय द सरा कोिताि हेत  संभवत नाहीं, हें प ढील 
हवविेनावरून स्पष्ट हदसमन येईल. अथा् प्रस्त तिा वाद कालमानाप्रमािें हकतीहह हवेातक असला, तरी 
ज्या अथी भारत इहतहास-संशोधक मंडळानेंि तो उकरून काढमन कायस्थ प्रभम समाजालंा एका प्रकारें 
यादवी य द्धािें आव्हान केलें  आहे, त्या अथी 

 
होऊ द्याच तर दोन हात 

 
असा कोदण्डािा टित्कार करून मंडळाच्या सलामीला उलट सलामी देिें आता ंआम्हासं अपहरहायगि 
आहे. या अनवश्यक वादािें हपते श्रीय त राजवाडे हें इहतहास-साहहत्य संग्राहक म्हिमन िारं्ली प्रख्या 
पावलेलें  आहेत. ‘मराठ्याचं्या इहतहासािीं साधनें’ शोधमन तीं संकलींत करण्यातं राजवाडे यानंीं जे पहरश्रम 
केलें  व स्वाथगत्यार्ािी जी परासीमा र्ाठंली, ती महाराष्ट्रातं अक्षरशप अहितीय व अत्यंत कौत कास्पद आहे. 
आम्ही तर असेंहह म्हितों कीं श्री. राजवाड्ािें ‘खंड’ जर बाहेर पडले नसते तर महाराष्ट्रेहतहासाच्या 
के्षत्रातं खरोखरि ‘सवग अंधार’ पडला असता. राजवाड्ािंी ही कामहर्री बह मोल आहे, इतकें ि नव्हे तर, 
द सरा राजवाडे प्रसवायला महाराष्ट्राला आिखी एक दोन शतकािंीहह तपश्चया अप री पडेल, असें आमिे 
प्राजंल मत आहे. परंत  राजवाड्ाचं्या या बह मोल कामहर्रीिें त्याचं्या हित्पावनी हृदयानें पार मातंरें केलें  
आहे, असें कष्टानें म्हिावें लार्तें. मेंढी दमध देते पि लेंड्ानंीं ेाि करते, असलाि हा प्रकार आहे. ते 
कष्टाळम संग्राहक आहेत, पि प्रामाहिक संशोधक नव्हते. ते जेव्हा ं संशोधकी ेमेंडीनें संग्रहीत कार्द 
पत्रातंील मजक रािी ठरवाठरव करंू लार्तात आहि हिहकत्सेच्या हदमाखाने हवधानािंीं अंडीं उबनं 
लार्तात, तेव्हा ं ‘मोडतोड ताबंाहपत्तल’ वाल्यानें केहमकल अनालायझरिें काम करण्यािा आंव 
ेालण्यासारखा ममखगपिा त्याचं्या हातंमन ेडत असतो. इहतहास-संशोधनािे कामीं त्यानंीं आजपयंत जो 
खेळखंडोबा केला, कमअस्सल कार्दपतं्रना अस्सलपिािा बास्प्तस्मा देण्यातं जी हातिलाखी दाखहवली 
आहि एखाद्या क्ष ल्लक 

वेलांर्टीच्या आधारानें र्गोलांर्टी उडी 
 

मारून, स तानें स्वर्ाला जाण्यािा कसकसा आहि केव्हा ंकेव्हा ंउपक्म केला, यािी वाच्यता करंू म्हटलें  
तर हनराळाि ‘मंडळ-धमग-दीप’ हलहावा लारे्ल. अनेक इतर संशोधकानंीं व हवहवधज्ञानहवस्ताराहद 
माहसकानंीं त्यानंा वळेच्या वळेीं सप्रमाि प्रत्य त्तरें देनन त्यािंा हित्पावनी खोडसाळपिा महाराष्ट्राच्या 
नजरेस आिलाि आहे. ख द्द केसरीनें ९ जमन १९१४ च्या अंकातं या राजवाडी माहात्म्याहवषयीं काय उद र्ार 
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काढले आहेत ते पहा :– “मात्र कार्दपत्र प्रहसद्ध करण्याच्या कामीं एकसमत्रीपिाच्या अभावािा दोष 
त्याचं्या संशोधनाच्या कायांत उेड हदसमन येतो. तसेंि थोड्ा प राव्याच्या पायावर अन मानािी भली मोठी 
इमारत उठहवण्यािें धाडस ते प ष्ट्कळ वळेा ंकहरतात; आहि प्रहतपक्षावर टीका करण्याच्या भरातं येण्यास 
त्यानंा फारसा वळे लार्त नसमन, भरातं आल्यावर त्यासंबधंीं एकाहंतक व अवमानकारक अशीं हवधानें 
करण्यािा मोह त्यानंा स टत नाहीं.” केसरीिें हें हनस्पहृ सर्मटहफकीट प्रस्त तच्या वादाला हकती समपगक 
लार्मं पडतें, यािा वािकानंा यथाक्म यथाप्रमाि पहरिय प ढें होईल. राजवाडे हे संग्राहकािे संशोधकि 
बनमन राहहले नाहीं, तर अलीकडे त्यानंीं ‘समाजशास्री’ पद पटकहवण्यािी जारीनें खटपट िालमं  केली आहे. 
इहतहाससंशोधनाच्या उपद व्यापाला पाठबळ म्हिमन समाजशास्राध्ययनािा जो खटाटोप त्यानंीं आरंहभला 
आहे, त्याच्या सारं्तेसाठीं हित्पावनेतर अहखल कहद समाजाच्या 

 
बीज-के्षि-शुद्धीचें पृथः्क रि 

 
त्यानंीं हातीं ेेतलें  आहे. या उत्कंठेिी तळमळ त्यानंा लार्ली असतानंाि, सातारकर महाराजाचं्या 
हतभार्ी कार्दपत्राचं्या र्ळाठ्यातं त्यानंा कायस्थधमवदीप नामक जीिग महागं्रथािें एक प डकें  हस्तर्त 
झालें . हवद्यमान सातारकर महाराज आहि त्याचं्या कारभाऱ्याहद श भंहनश भंािंी प्रभावळ हाि म ळीं एक मोठा 
िमत्काहरक र्ळाठा आहे ! आमिी अशी माहहती आहे कीं सातारा रेकाडगमधील कार्दपत्रावंर अलीकडे 
काहंी वषे िारं्ली पाळत ठेवण्यातं आलेली असमन ते न सते पहािारासं ककवा िाळिारासं बऱ्याि 
वहशल्याच्या तट्टािंी पायधरिी करावी लार्ते; मर् तेथमन प डकीं हस्तर्त करण्यािी र्ोष्ट तर हनराळीि ! 
मर् राजवाड्ानंाि हें प डकें  कसे हमळालें? याहह बाबतींत आम्हालंा दाट संशय आहे कीं या प डक्यानें 
कोिा तरी कारस्थानी प्राण्यािा हखसा थोडा बह त र्रम झाल्याहशवाय तें र्ळाठ्यातंमन बाहेर हनसटलें  
नसावें, राजवाडे हे पमवींप्रमािें न सते संग्राहकि असते, तर त्यानंीं या प डक्यातंील मजकम र जशािा तसा 
छापमन ते मोकळे झाले असते. पि ते आता ंबनले आहेत समाजशास्री. ज्या कायस्थ ज्ञातीबद्दल शब्दाच्या 
व्य त्पत्त्या ठरहवण्यात ‘कायस्थ इहत लयावी मात्रा’ इत्यादी नाट्यविनािंा देहखल त्यानंीं प रस्कार केला, 
त्याि ज्ञातीबद्दलिा (?) हा गं्रथ ! मर् काय हविारता?ं या हविान समाजशास्रािा आनंद र्र्नातं मावनेा. 
त्यानंा िा.ं का. प्रभमचं्या इहतहासाच्या 

 
मुळाशीं हात घालणयाची ईषा 

 
उत्पन्न झाली, आहि आजपयंत अध्ययन करून कमहवलेल्या समाजशास्रप्राहवण्यािी कसोटी कायस्थ प्रभम 
समाजाच्या धार्ममक, सामाहजक, नैहतक व राजकीय इहतहासाच्या हशळेवर ेासंमन पहाण्यास त्यानंीं कंबर 
कसली. मराठी स्वराज्याच्या स्स्थहत आहि लय कालातं हित्पावनानंा सवगि बाबतींत प रून उरिारे असे 
कायस्थ प्रभमि. त्यािंा ध व्वा उडहवता ंउडहवतािं हित्पावन पेशव ेरसातळाला रे्ले खरे, पि तें कायग अप रेंि 
राहहलें . तें श्री. राजवाडे पमिग करिार ! पमिग करण्याप रती हवश्वसनीय सामग्री जरी लाभली नाहीं, तरी 
कायस्थ धमगदीपािी सबब तरी हातीं पडली. बस झालें  काम. एनकेन प्रकारेि या अल्पसंख्य परंत  
हित्पावनानंा त ल्यबली ककबह ना हशरजोर असिाऱ्या कायस्थ प्रभमिंी अन लोम प्रहतलोमाच्या भट्टींत दामटी 
वळवमन त्यािंा सामाहजक व धार्ममक दजा जाहीर रीतीनें पाण्यापेक्षा ंपातळ केला कीं राजवाड्ािंी तळमळ 
शातं. ‘माझा नवरा मेल्यािें द पख नाहीं, पि त झ्या कपाळीं क ं कम  मला पाहवत नाहीं’ एवढीि सामान्यतप – 
हित्पावनी हृदयािी तळमळ असते. पि येथेंहह राजवाड्ानंीं आपल्या हवहशष्ठ पमवापार परंपरेला अन सरून 
हपशाच्चाच्या उलट्या पावलािंा क्म स्वीकारला, असें आमिें मत आहे. कायस्थ प्रभमचं्या ेरातंील वासें 
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मोजण्यास ककवा त्याचं्या उत्पत्तीिे ममळ शोधण्यासाठीं त्याचं्या बीजके्षत्रािी ठरवाठरव करण्यास आपल्या 
मौल्यवान् समाजशास्रप्राहवण्यािा व्यय न करतां, वास्तवीक त्यानंीं आपलेंि ेर प्रथम नीट पारखमन 
पहावयास हवें होतें. हित्पावनासं 

 
णक्षणतपावन ठरणवणयाचा अट्टहास 

 
करिाऱ्या राजवाड्ानंीं आपल्या संशोधक ब द्धीिा हदवा पाजळमन आपल्याि ज्ञातीच्या धार्ममक, सामाहजक 
व राजकीय इहतहासािें ेर नीट तपासमन पाहहलें  असतें, तर इहतहास-संशोधन आहि समाजशास्रप्राहवण्य 
या दोन हदव्य रसायनािंें अंजन पडलेल्या त्याचं्या डोळ्यानंा ‘हक्षहतपावनत्वािा एखादा हशलालेख ककवा 
ताम्रपट हस्तर्त होण्यािा प ष्ट्कळि संभव होता. हशवाय, हा संभव खराि फलदायी ठरता तर त्याचं्या 
अध्ययन तपश्चयेिी ही पहहलीि ‘भवानी’ कायस्थधमगदीपाच्या प ण्याईपेक्षा ं हकतीतरी पट अहधक श्रेयस्कर 
झाली असती. अझमनहह त्यानंीं आपल्या हित्पावन समाजाच्या संस्कृतीला समाजशास्रािा कस लानन 
पहावा, अशी आमिी त्यासं आग्रहािी हवनंती आहे. म्हिजे ेारे डोळे, कपर्ट केस व भ री कातडी काय काय 
हबनमोल शोधािंें वाि राजवाड्ाचं्या पदरातं टाकतील तें नीट समजेल, हित्पावनानंा कसें बसें 
‘हक्षहतपावन’ बनहविें, ही मयत पेशवाई नोकरशाहीिी अप री राहहलेली इच्छा श्री. राजवाडे ककवा त्यािें 
भर्त पमिग करतील तरि 

 
शतसांवत्सणरक श्राद्धाचे कपड 

 
परलोकवासी पेशव्यानंा रुितील व पितील, कायस्थ प्रभमचं्या म ळाशीं हात ेालमन काय फायदा? द सऱ्यािी 
क िेष्टा केल्याहशवाय आपली प्रहतष्ठा वाढत नाहीं, एवढ्याि उदे्दशानें त्यानंीं आपल्या हदव्य समाजशास्राच्या 
भट्टींत कायस्थ प्रभमिंा उपलब्ध इहतहास जाळण्यािा उपक्म केला असेल, तर त्यानंी ख शाल आपला हा 
क्म आिखीही असाि प ढें िालमं  ठेवावा. कायस्थ प्रभमिंा कोिताहह इहतहास त्याचं्या भट्टीच्या पिनीं 
पडण्याइतका कमक वत ककवा हनपसत्व झालेला नाहीं. 

 
पोथीचें पुराि 

 
सातारी र्ळाठ्यातं राजवाड्ानंा जी पोथी सापंडली हतिी लाबंी रंुदी पषृ्ठसंख्या वरै्रे माहहती मंडळाच्या 
हरवाजान सार देतानंा अशी हवधानें केली आहेत:– “(१) एकंदर पानें ५० पैकीं २८ पासमन ५० पयंत कसरीनी 
पोंखरून टाकलेली आहेत. (२) छत्रपतींच्या गं्रथालयातं न्यायाधीश व पहंडतराव ह्ा पोथीिा उपयोर् 
करीत. [कशावरून? राजवाडे म्हितात म्हिमन.] (३) कायस्थािंें धमग, आिार संस्कार हशवाजीच्या कालीं 
बाळाजी आवजीच्या संमतीनें र्ार्ाभट्टानें ठरनन हदले, ते ह्ा पोथींत आहेत. [राजवाड्ाचं्या तकाप्रमािें 
स्वतपच्या जातीला नीि शमद्रत्वािी सनद र्ार्ाभट्टाकडमन ेेिारा बाळाजी तरी पार्ल असला पाहहजे ककवा 
हा हवद्यमान ताकीक र्ंजड असला पाहहजे, या हशवाय हतसरें अन मानि हनेत नाहीं.] तेव्हा ं आता ं
कायस्थाचं्या आिारासंबधंानें संशयाला व वादाला हबलकम ल अवकाश राहहलेला नाहीं.” हा अखेर हनिगय 
राजवाड्ानंीं एखाद्या शालजोड्ा धमगमातंडाच्या अवसानातं झोकम न हदला आहे. अध्या अहधक कसरीनें 
खानन फस्त केलेलें  हें राजवाडी पातडें म्हिजे काय? तर णशवराजप्रशतस्त व कायस्थ धमवदीप. केवढा 
अिाट हा शोध ! जिम ं काय मोठा द ष्ट्प्राप्य वदेि ह डकम न काढला ! कायस्थधमगदीप हा गं्रथ सन १८७२ 
सालींि म ंबईच्या ‘जर्दीश्वर’ हशळापे्रसातं छापमन प्रहसद्ध झाला होता, त्याच्या हजारों प्रहत भटाचं्या ेरोेरी 
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अझमनहह सापंडतात. एवढ्यासाठीं सातारी र्ळाठं्यािा उकीरडाि फ ं कण्यािें काहंी प्रयोजन नव्हतें. ककवा 
पमवी हा गं्रथ प्रहसद्ध झाला तेव्हा ंकायस्थ प्रभमचं्या सामाजीक व धार्ममक अहधकाराबंद्दल कोिी शहाण्यानें एवढें 
हित्पावनी आकाडं ताडंवहह केलें  नव्हतें. परंत  इहतहासािे संशोधन करिारा बृहस्पहत काय तो मीि आहि 
मी छापमन प्रहसद्ध केल्याहशवाय ज न्या र्ळाठ्यानंा जीिोद्धार ककवा धार्ममक वादहववादािंा अखेर हनिगय ककध 
लार्िेंि शक्य नाहीं हीि ज्यािंी ेमेंड, त्यानंीं इतर हठकािी कोिकोिते ज ने प रािे गं्रथ छापमन प्रहसद्ध 
होत आहेत ककवा झाले आहेत यािी पवा कां करावी? ‘कायस्थ धमगदीप’ हें नावंि पाहमन राजवाडे 
समाधीस खातं र्ाढ झाले. हशवकालापासमन ब्राह्मिानंा प रून उरिाऱ्या आहि भटी पेशव्याचं्याहह हित्पावनी 
काव्याला वरवरिे फम टबॉली टािंा हाििाऱ्या कायस्थप्रभमिंा एकदा ं झिझिीत पािउतारा करण्यािी 
त्याचं्या आंर्ातं हवलक्षि हशरहशरी भरली. कायस्थािंें वाटोळें  होण्यािा प्रत्येक प्रसंर् म्हिजे प िेरी 
हित्पावनानंा अझमनहह प त्रजन्मोत्सव वाटत असतो ! अथा् या हवहशष्ट ग्रहािी कावंीळ फ ललेल्या 
राजवाड्ाचं्या डोळ्यानंा— 

 
“आदौ अतस्मन्गं्रथे संकरज कायस्थानां धमवकमाणयुच्चन्ते! णचिरु्गप्तचांद्रसेनीय कायस्थयोि 

धमवकमाणि कायस्थप्रदीप गं्रथे वक्ष्याणम ॥ ” 
 
[अथग : – –प्रथमतप या (कायस्थ धमगदीप) गं्रथातं संकरज कायस्थाचं्या धमगकमांिें कथन कहरतों. 

प ढें ‘कायस्थ प्रदीप’ नामक गं्रथातं हित्रर् प्त आहि िादं्रसेनीय कायस्थािंीं धमगकमाहद यािंें विगन देईन.] 
 

हा स्पष्ट स्पष्ट असलेला उल्लेख हदसेल कशाला? जो गं्रथ वास्तवीक ममळ संकरज कायस्थाकंहरता ं
हलहहलेला, तो हदला हभरकानन या शहाण्या समाजशास्रानें िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभमचं्या म स्कटावर ! 
इहतहास-संशोधनाच्या ककवा समाजशास्राच्या दृष्टीनें हें हकती नीिपिािें धाडस आहे, यािा हनपपक्षपाती 
सज्जनानंींि हविार करावा. कायस्थ धमादीपाची छापील प्रत सन १८७२ सालीं आहि कायस्थ धमादीपाची 
अस्सल प्रत सन १८८८ सालींि उपलब्ध झालेली आहे. कायस्थ-प्रभमिंें म्हििें कीं र्ार्ाभट्टानें 
आमच्याकहरता ंप्रदीप हलहहला. पि येथे स द्धा ं

 
र्गार्गाभट्टाचा हलकर्टपिा 

 
हसद्ध होत आहे. ब्राह्मिेतराचं्या धमािरिािंा बरा वाईट हनिगय ब्राह्मिानंींि हदला पाहहजे, ही जी मानहसक 
र् लामहर्री अहखल ब्राह्मिेतर कहद  समाजाच्या बोकाडंीं बसलेली आहे, हतिा र्ार्ाभट्टानें रुपयाला वीस 
आिे प रापमर फायदा ेेतला. ब्राह्मिि काय ते कायस्थ प्रभमचं्या धमाहधकारािे हनिायक हीि ेमेंड 
राजवाड्ाचं्या प्रस्त त उपद व्यापाचं्या म ळाशंीं सिसित आहे. र्ार्ाभट्ट दहक्षिेंत आल्यावर त्यानें येथील 
ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर वादािी मख्खी प्रथम नीट अजमावली. एवढा मोठा अत ल पराक्मी स्वराज्य-संस्थापक 
हशवाजी व त्यािा ब हद्धवान् हस्तक बाळप्रभम हिटिीस, पि केवळ वदेोक्त राज्याहभषेकासाठीं दोेेहह 
हभक्ष कशाहीिे न सते दासान दास उफग  क ते्त बनलेले. दहक्षिी ब्राह्मि तर काय, ख द्द ब्रह्मदेवाच्याही बापािे 
बाप बनमन बसलेले. र्ार्ाभट्ट झाला तरी जन्मािा भट रडाि ! खरें बोलावें तर दहक्षिी ब्राह्मि म्हिजे 
सापािी अवलाद. एका दंशातं प ढच्या बेिाळीस हपढ्याचं्या आंर्ावर रक्तहपती उठहविारे. बरें खोटें बोलावें, 
तर हशवाजीकडमन हमळिारी र्डर्ंज दहक्षिा उेड्ा डोळ्याप ढें ठार ब डते. या अडििींत तो सापंडला 
असता ंत्यानें एक ‘कहद स्थानी’ शक्कल लढवमन, दोनहह प्रहतस्पध्यांना र्ाढव बनहवलें  व आपली त ंबडी भरून 
काशीला फरारी झाला. त्या वळेीं ‘कायस्थ प्रभम आहि ब्राह्मि’ हा तंटा हवशषे जोरातं होता. ब्राह्मिािंें म्हििें 
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थेट राजवाडी. जबरदस्त हशवाजी एकवळे क्षहत्रय म्हटला तरी िालेल, पि या हशरजोर कायस्थ प्रभमनंा शमद्र 
ठरवा. र्ार्ानें ताबडतोब ‘कायस्थ धमगदीप’ फरकटमन हदला भटाचं्या पदरातं याया हा त्या संकरज 
कायस्थाचं्या धमाहधकारािा-हनिगय-गं्रथ. ही बातमी बाळाजी आवजीला कळतािं तोहह र्ार्ाला भेटला 
आहि म्हिाला ‘काय र्ार्ाभटजी, हें त म्ही काय केलें?’ हजरजबाबी र्ार्ानें उत्तर हदलें , ‘अरे, ब्राह्मिानंा 
हदलेला दीप संकरज कायस्थाबंद्दल आहे. त झा त्यातं काय संबधं? त म्हा ंिादं्रसेनीय कायस्थ प्रभमबंद्दल हा 
पहा मी कायस्थ धमगप्रदीप हलहहला आहे तो ेे.’ झाले. या य क्तीनें ब्राह्मि र्प्प, बाळाजी र्प्प आहि र्ार्ानें 
रुपयािंी दहक्षिा केली र्डप. साराशं, दीप आहि प्रदीप या हवषयींिा वाद म्हिजे श द्ध हभक्ष की कारस्थान 
होय. याम ळें  कायस्थ प्रभम, हशवाजी आहि ब्राह्मि हे सवगि र्ार्ाच्या हलकटपिाच्या पिनीं पडले. याहवषयीं 
हवस्तृत माहहती ेेनं इस्च्छिारानंी आमिा ‘ग्रामण्यािंा सादं्यत इहतहास’ या गं्रथातंील िवथें ग्रामण्य (प.ृ ९ 
ते २०) म द्दाम अभ्यासावें, म्हिजे अनेक शकंािंी हनखालस हनवृहत्त होईल. 

 
कहद  धमग आहि कहद  समाज याचं्या हवद्यमान अधपपाताला ब्राह्मिािंी हभक्ष कशाहीि म ख्यतप कशी 

जबाबदार आहे, यािें सप्रमाि स्पष्टीकरि हभक्ष कशाहीिें बडं वरै्रे अनेक गं्रथातं आम्ही केलेलें  आहेि. 
इतकें ि नव्हे तर कहदवी स्वराज्यािा खमन पाडण्यातं दहक्षिी हभक्ष कशाहीि हवशषेतप कारस्थानी ठरलेली 
आहे. हभक्ष कशाही र् लामहर्रीिा जबरदस्त पर्डा मनावर बसलेल्या पमवगजानंीं शकंरािायांिीं आज्ञापत्रें 
हमळहवण्यासाठीं लाखों रुपयािंें शिे केलें  आहि भटाचं्या तोंडमन स्वतपस क्षहत्रयत्वािें सर्मटहफकीट 
हमळहवण्यासाठीं वाटेल त्या पौराहिक कादंबरीला ब्रह्मवाक्य मानलें , यातं आज आश्चयग मानण्यािें कारि 
नाहीं. तो काळ तसाि अज्ञानािा अथा् ममखगपिािा होता. वदेोक्तासाठीं पमवींच्या कायस्थानंीं ककवा 
हशवाजीच्या जातभाई दहक्षिी मराठ्यानंीं हभक्ष की दास्यािे केवढेहह थेर माजहवले असले तरी िालमं  
जार्ृतीच्या य र्ातं कायस्थ प्रभम व मराठ्याहद इतर ब्राह्मिेतर, ब्राह्मिानंा व त्याचं्या वदेोक्त श्रेष्ठत्वाला 
म नहसपालटीच्या झाडमच्या खराट्याइतकीहह ककमत देत नाहींत; मर् वदेोक्त प रािोक्तािा आज काय भाव 
आहे? आज जेथे ख द्द ब्राह्मिानंाि आपलें  ब्राह्मण्य सप्रमाि हसद्ध करण्यािी पिंाईत पडली आहे, तेथें त्या 
र् ंडाचं्या तोंडिा क्षहत्रयत्वािा हनिगय मानिारा टोिर्ा कोि असेल तो असो ! आजिे कायस्थ प्रभम आहि 
मराठे त्याचं्या पमवगजानंीं भटाकंडमन हमळहवलेल्या हनिगयपत्रािंें, पौराहिक धेडर् जरी र्ाथािें ककवा 
र्ार्ाभट्टाहद ल च्चा भटानंीं ठरहवलेल्या सामाजीक व धार्ममक उत्पत्त्याचं्या कल्पनािें र् लाम नव्हत. प्रािीन 
वशंावळीिे वृक्ष त्याचं्या शाखा उपशाखा ठरहवण्यातं ब्राह्मिाचं्या कारस्थानी बदसल्ल्यानंा बळी पडमन अनेक 
ब्राह्मिेतरानंीं आपल्या हनभळे परमेश्वरोत्पन्न उत्पत्तीसाठीं माडंलेलीं ममखगपिािीं प्रदशगनें पाहमन कौत क 
वाटण्यालवजीं हतटकारा उत्पन्न होतो. छत्रपतींिा वशंवृक्ष म्हिमन एक मोठें रंर्ी बेरंर्ी नकाशािें प स्तक रा. 
ब. डोंर्रे यानंीं छाहपलें  आहे. हा नकाशा सातारी र्ळाठ्यातंि त्यानंा सापंडला आहि कै. शाहम छत्रपहत 
करवीरकर यानंीं हजारों रुपये खिमगन तो रहववमा पे्रसातं छापहवला. त्यातं छत्रपतींच्या पमवगजािंा धार्ा थेट 
आहद नारायि ब्रम्ह्ाच्या बेंबटात नेनन  ेसहवला आहे. बरें झालें , ब्रम्ह्ाच्या प ढिा मार्ग या 
वशंवृक्षहनिायकाला हदसला नाहीं. नाहीं तर त्याच्याहह प ढें त्यािी मजल रे्ली असती. समयगवंशी आहि 
िदं्रवशंी क्षहत्रयब् रुवािंा अहभमान काय हविारतां? ब्राह्मि ब्रह्मदेवाच्या तोंडातमन (वातंीसरसें कीं काय?) 
पडले तर यािंी उत्पहत्त थेट िदं्रसमयाच्या रेतापासमन ! िदं्रसमयांनीं तरी आपल्या जन्मजात क्षहत्रयपिािें 
आज्ञापत्र ब्रह्मम खजन्य ककवा ब्रह्मवातं्य त्पन्न हभक्ष कशाहीकडमन हमळहवलें  होतें कीं नाहीं, हें मात्र कळत नाहीं. 
हशवाय असाहह प्रश्न उद् भवतो कीं िदं्रसमयाला जर पमवीं पोरें झालीं, तर त्याच्या बायका कोि? का,ं 
ब्राह्मिाचं्या उत्पहत्तसाठीं ब्रह्मदेवानेंि स्वतपकडे जसें बायकोपि ेेतलें , तसाि येथेंहह प्रकार ेडला? बरें, 
पमवीं पोरें झालीं तर मर् आतािं का ंहोत नाहींत? का ंिदं्रसमयाच्या रेतािा खजीनाि आटला? का एकेका 
पोराप रतेि त्यानंीं कंत्राट ेेतलें  होतें? आहि एकेक पोरर्ाि ते प्रसहवले म्हिावें तर प ढच्या 
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वलेहवस्तारासाठीं त्यानंीं कोिाच्या पोरीशीं लव्हाळीं जमहवली? िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभमचं्या पमवगजानंीं 
असाि एक धेडर् जरी पौरािीक फासग आपल्या बोकाडंी बसवमन ेेतला आहे. ‘िादं्रसेनीय’ शब्दािी व्य त्पहत्त 
ठाकठीक जमहवण्यासाठीं भटाचं्या (बद) सल्ल्यानंें त्यानंीं एक िदं्रसेन राजा कल्पनेच्या तिाव्यातं हनमाि 
केला. ‘कायस्थ’ शब्दािी व्य त्पहत्त ‘काये हतष्ठहत यप सप कायस्थप’ अशी बसहवण्यासाठीं, (काल्पहनक 
अवतार) परश रामाच्या बािाला बळी पडलेल्या िदं्रसेनाच्या तरुि र्रोदर हवधवेला दालभ्य ऋषीच्या 
आश्रमातं पळहवली, तेथें ती बाळंत होनन, हतच्या ‘कायस्थ’ म्हिजे शरीरातं वसलेला प त्र जर्ािा प्रकाश 
पहाता झाला. त्यािा वलेहवस्तार म्हिजे हे िादं्रसेनीय कायस्थ. हकती ममखगपिािी ही व्य त्पहत्त ! िदं्रसेनािा 
पोरर्ाि तेवढा आपल्या आईच्या उदरातं-देहातं-कायेंत-हतष्ठला, ‘स्थ’ झाला आहि बाकीिी मानव जाती 
काय करते? प्रत्येक प्रािी, कीडम ंर्ीस द्धा ं उत्पहत्तपमवी आपल्या आईच्या उदरातं ‘कायस्थ’ नसतोि कीं 
काय? मर् या ‘कायस्थ’ व्य त्पहत्तिें शहािपि कशातं ठरहवलें  तें समजत नाहीं प्रत्येक भमतजात ‘कायस्थ’ ि 
असतो. पि धमगमातंड र्ार्ा भटजी, िार वदे आहि सहा शास्रें पढलेले बृहस्पती कायस्थ धमगदीप प्रकरि १ 
पान १७ ूळ १ वर मोठ्या व्य त्पहत्तकरािा डौल आिमन जेहते्त हलहहतात आहि हकत्येक हवद्यमान 
हभक्ष कशाहीिे र् लाम कायस्थ प्रभम मोठ्या अहभमानानें वेदत ल्य वाक्य मान्य करतात की :– 

 
चंद्रसेन भायोत्पन्नो यः स दाल््यमुणनना 
णचिरु्गप्तवंशस्य कन्यया णववाणहतस्तस्मै 
णचिरु्गप्तधमो लेखनवृत्याणदरणप दत्त- 
स्तस्मात्तदुत्पन्ना ये चांद्रसेनीय कायस्थारते 
णचिरु्गप्तसमान धमािो भवतन्त ॥ 

 
वाहवा ! काय इहतहास, केवढा धमाहधकार, केवढी रॅशनल व्य त्पहत्त ! सर्ळेंि काहंीं हभक्ष की थाटािें, हो! 
पि एवढ्यावरि र्ाडें थाबंत नाहीं. िादं्रसेनीय कायस्थ हे ‘हैहय क लोत्पन्न क्षहत्रय’ आहेत, हें हसद्ध करतानंा 
बडोद्याच्या एका ममखग कायस्थ संशोधकब् रुवानें भर्वान् श्री हवष्ट्िमवर भयंकर प्रसंर् आिमन हभडहवला आहे. 
कोठच्याशा एका हभक्ष की प रािाच्या आधारानें श्रीहवष्ट्िमला त्यानें ेोड्ािा अवतार देनन लक्ष्मीलाहह ेोडी 
बनहवलें  व या पारमेश्वरी दापंत्यापासमन हैहय क्षहत्रयािंी उत्पहत्त करहवली आहे. स्वतपच्या क ळाम ळािा 
श्रेष्ठपिा ठरहवण्यासाठी देवालाहह ेोडी बनहवण्यास न किरिाऱ्या र्ाढवाचं्या माि सकीिा प रावा कोि 
कसा व कोठे देिार? 

 
खरा इणतहास. 

 
िादं्रसेनीय हा शब्द अपभं्रश आहे. ममळ शब्द चांद्रश्रेिीय असा असमन, त्यातं िदं्रसेन नाही, त्यािी बायको 
नाही, हतच्या पोटातंलें  पोर नाही, दालभ्य ऋषी नाही, परश राम नाही, कोिी नाही, िादं्रश्रेिीय हा 
स्थलवािक शब्द आहे. काहश्मरातंल्या हिनाब नदीच्या खोऱ्याला प्रािीन संस्कृत गं्रथात िादं्रश्रेिी असें नावं 
आहे. या खोऱ्यातं ककवा हिनाब नदीच्या काठंच्या प्रदेशातं रहािारे ते िादं्रश्रेिीय. नद्यािंी नावं े म लींना 
देण्यािा प्रेात अजमनहह कहद समाजातं बराि आहे. कायस्थ प्रभमंत नद्याचं्या लवजी िपंा मालती र् लाब ककवा 
हपरोझ इत्याहद फ लािंी नावं ेम लींना हिकटमं लार्ली असली, तरी कोित्याहह ब्राह्मि ब्राह्मिेत्तर समाजातं 
म ळीि प्रिलीत नसलेले ‘हिन बाई’ हे नावं कायस्थ जातींत अजमनहह त रळक परंपरेनें िालत आलें  आहे. 
हिन बाई हे नावं हिनाब नदीवरून उिललेले आहे, हे उेडि आहे. िादं्रश्रेिी सोडमन या लोकािंी वस्ती प ढें 
काय देशातं उफग  अयोध्या प्रातंातं झाली, कोकििे रहहवाशी जसे कोकिस्थ व देशावरिे देशस्थ तसेि 
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काय देशािे रहहवाशी ते कायस्थ, हा सरळ अथग आहे. कोंकिस्थ ब्राह्मि प ण्यातं राहम लार्ल्याम ळें  त्यानंा 
‘प िेंकर’ हेही नावं लार्म झालें  आहे. (पमना ब्रहॅमन्स), म्हिजे ते कोंकिस्थ नव्हत की काय? त्यािप्रमािें प्रभम 
लोक िाद्रश्रेिी सोडमन काय देशातं आल्यावर ‘कायस्थ’ बनले, तरी ते ‘िादं्रश्रेिीय’ का ंराहम नयेत? साराशं, 
िाद्रश्रेिीय कायस्थ हे दोन शब्द प्रभम लोकाचं्या वसाहतीदशगक स्थलवािक शब्द आहेत. आता ंराहला ‘प्रभम’ 
शब्द, प्रभम शब्दातं राजेपिा ककवा राज्यकतगव्य आहे आहि ते हसद्ध करिारे लहतहासीक प राव ेरर्ड आहेत. 
ते यथाक्म प ढें येतीलि, कायस्थ प्रभम ही एक पोलीहटकल राईब-राजकारिपटम  जाती आहे. ती 
िात वगण्याच्या ककवा ित वगर्ाच्या कोित्या दालनातं शोभते हें ठरहवण्यािा अहधकार कोिालाि नाहीं. [“…… 
अशा स्स्थतींत कायस्थप्रभमचं्याि क्षहत्रयत्वासंबंधाने हा आके्षप प ढें आििें, आहि त्याला हित्पावनासंारख्या-संशहयत व वादग्रस्त उत्पहत्त असलेल्या, 
आहि त्याम ळेंि यािंी राजकीय उन्नहत होईपयंत इतर ब्राह्मि वर्ांनीं कमी दजाच्या मानलेल्या-पोटब्राह्मि जातीनें महत्त्व देिे, बरेि िमत्काहरक 
हदसतें” र्टित्कार परीक्षि. हव. ज्ञा. हवस्तार पृ. १५६ (एप्रील १९१९) श्री. माधवराव लेले, बी.ए.बी.एस.सी.] या जातीनें कलम-
समशरेीिा प्रभाव अत्यंत स्पृहिीय सव्यसािीत्वानें आजपयंत र्ाजवमन कहद  समाजातं योग्य तो दजा 
पटकहवलाि आहे. तो दजा कवडीमोल ठरहवण्याच्या कामीं राजवाड्ािंा वदेोक्त-प रािोक्त, समंत्रक 
अमंत्रक ककवा अन लोम-प्रहतलोम वाद फ कट आहे, कायस्थ प्रभम क्षहत्रय कीं शमद्र, श द्ध रक्तािे कीं 
अकरमासे हें ठरहवण्यािा अहधकार ब्राह्मिानंा व या हित्पावनानंा हदला कोिी? आजिे कायस्थ प्रभम 
स्वयंहनिगयी आहेत, त्याचं्याप ढें राजवाडे ककवा भारत-इहतहास-संशोधक मंडळ कोित्या झाडािा पाला? 
हविान असाल तर स्वतपच्या ेरीं दहाच्या लवजीं पन्नास भाकरी खा. कायस्थाचं्या ककवा कोिाहह इतर 
जातींच्या क िाळ्या करण्यािी त ह्मालंा जरूरी नाहीं. ज्या ज्या के्षत्रातं कायस्थाशंीं दोन हात करण्यािी 
त म्हालंा ख मखमम असेल, तेथें तेथें ख शाल दाना द ष्ट्मन प्रमािें येनन उभे रहा; आम्ही कायस्थ प्रभम 
त म्हालंािसे काय, त मच्या सवग वंशजानंाहह प रून उरू. यह दी तर यह दी आहि प्रत्येक खटल्यातं वादी । 

 
अवयापारेषु वयापार 

 
करण्यातं राजवाडे आहि त्यािंें मंडळ यानंीं हमळहवलेला लौकीक आता ं तरी अहखल महाराष्ट्राच्या पमिग 
माहहतीिा झालेला आहे. संशोधनाच्या सबबीवर एक जीिग पातडें छापतात काय, त्यावर मल्लीनाथी करतात 
काय, आहि प्रत्यक्ष मजक रािें के्षत्र सोडमन, कायस्थ प्रभमचं्या सवगि इहतहासावर एखाद्या माथेहफरूप्रमािें 
भरंसाट आर् पाखडतात काय ! हवशषे आश्चयािी र्ोष्ट हीि कीं राजवाड्ासारख्या एककल्ली मािसानें 
काहंींहह भरंसाट हपसाट खरडलें  तरी मंडळासारखी जबाबदार संस्था तें हबनहदक्कत छापमन प्रहसद्ध करते. या 
प स्तकािी १ ली आवृहत्त हन मेन ६ वष ेझालीं. इतक्या वषांनीं जरी कोिी राजवाड्ािंा ममळ हनबंध वािला, 
तरी त्यातल्या बेजबाबदार हविारसरिीिी, कायस्थ ज्ञातीवर झ र्ारलेल्या अपमानास्पद क्ष द्र हवधानािंी व 
हबनब डाच्या भयंकर आरोपािंी नारं्ी त्याला पमवीपेक्षाहंह अहधक तीव्रतेनें दंश केल्याहशवाय राहिार नाहीं. 
आजिे कायस्थ समंत्रक अमंत्रक प ण्याहवािनावर ककवा वदेोक्त प रािोक्तावर रुसले नाहींत. त्यानंा 
त्यािंी फ कट्या कवडीिीहह ककमत वाटत नाहीं. या बह मोल मालािी वखार मंडळाला ख शाल आमरि 
बहाल असो. परंत  धमाहधकारािंी ििा करता ं करता ं राजवाड्ानंीं म्हिजेि मंडळानें इहतहासदृष्ट्ट्या 
कायस्थ प्रभम समाजावर जे ेािेरडे आरोप करण्यािें धाडस केलें  आहे, त्याला कायमिें सिसिीत प्रत्य त्तर 
देनन, मंडळािा पाजीपिा जनतेच्या व सरकारच्या नजरेला आिमन देिे आमिें कतगव्य आहे. हपसाळलेलें  
क त्रें एकाला िावलें  कीं, प ढें शेंकडों जिानंा डसल्याहशवाय रहात नाहीं. त्यािी कवटी फोडमन त्याला 
मोक्षि द्यावा लार्तो. धमगदीपािी लाविी लावता ंलावता ंकायस्थाचं्या सवग इहतहासाला काळें  फासण्यािें 
कारि राजवाडे देतात कीं “वाद (?) वरवर उपिार करून हमटल्यासारखा नाहीं. त्याचं्या 
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मुळाशींच हात घातला पाणहजे.” 
 

र्ोष्ट खरी. आजपयंत हभक्ष कशाहींनें प्रत्येक ब्राह्मिेतर समाजाच्या म ळाशींि हात ेालमन त्याला हनमाल्यव् 
बनहवल्यािी प ण्याई कमाहवली आहे. मर् कायस्थ प्रभमि अपवाद कसे ठरतील? उलट, ब्राह्मिाचं्या ज लमी 
ेाशीरामीिा मार अहखल ब्राह्मिेतरापेंक्षा ंकायस्थ प्रभमवंरि हवशषे पडलेला आहे. याला कारि कायस्थािंी 
वरिढ ब हद्धमत्ता व ब्राह्मिानंा पदोपदीं िेंििारी राजकारि-क शलता. िालम  ेटकेला स द्धा ं प िेरी 
हित्पावनाचं्या डोळ्यातं ख पिारें प्रत्येक के्षत्रातंलें  जबरदस्त शल्य जर कोितें असेल तर तें कायस्थ प्रभमि 
होय. हें शल्य कोित्या उपायानंीं कायमिें उखडलें  जाईल, हा एक मोठा हबकट प्रश्न हित्पावनापं ढें रे्लीं 
दोनशें वष ेपडला आहे. हीि हवविंना राजवाडे अशी माडंतात :– “कायस्थप समाजाला वदेोक्तसंस्कारािा 
अहधकार कसा द्यावा, हा प्रश्न रे्लीं दोन अडीिशें वषे ब्राह्मि व क्षहत्रय समाजास पडला आहे. हा 
सामाजीक प्रश्न स टत असतानंा, (१) संभाजीिा वध झाला, (२) नारायिराव मारला रे्ला आहि (३) 
प्रतापकसह पदभ्रष्टता पावला.”-प.ृ ४३. राजवाड्ाचं्या समग्र हनबधंदीपािा अर्दीं थोडक्यातं साराशं 
काढावयािा तर “हशवकालापासमन आजपयंत (?) हा जो 

 
कायस्थ ब्राह्मिांचा झर्गडा 

 
िालला आहे, त्यािें अंतरंर् काय आहे? प.ृ ३९” हें मोठ्या ित राईनें शोधमन काढण्याच्या भरातं त्यानंीं 
उपलब्ध सवग इहतहासानंा फासंावर िढवमन कायस्थ प्रभम समाजावर खालील ठळक आरोप केले आहेत. 
आम्ही फक्त लहतहासीक म द्यापं रतेंि आमच्या प्रत्य त्तरािें के्षत्र मयाहदत केलें  आहे. कायस्थाचं्या 
उत्पत्तीहवषयीं, रक्तश द्धीहवषयीं व शमद्रत्वाहवषयीं राजवाड्ानीं काढलेल्या हित्पावनी प्रलापाहंवषयीं आह्मी 
काहंी हलहमं इस्च्छत नाहीं. र्ावंभवानीि पाहतव्रत्यािा हदमाख हमरवमं लार्ली तर हतच्या 
बाजारबसवपेिाबद्दल कोि ेासाेीस करंू इच्छील? 

 
कायस्थांवरील आरोप 

 
(१) संभाजीिा खमन व तत्कालीन् क्ाहंत कायस्थामं ळेंि ेडमन आली. 
(२) नारायिराव पेशव्याच्या ख नातं कायस्थ प्रभमिंें आंर् होतें. 
(३) सातारच्या महाराजाचं्या वतीनें द सऱ्या बाजीरावाच्या हवरुद्ध इंग्रजाशंी खटपटी करिारें 

कायस्थ प्रभमि, 
(४) सातारकर छत्रपहत प्रतापकसह याच्या पदभ्रष्टतेला ममळ कारि कायस्थ प्रभमि. असे ठळक िार 

आरोप करून, राजवाड्ानंीं, पयायानेंि नव्हे तर हवशषे स्पष्टतेनें, 
 

कायस्थ स्वराजयद्रोही आहेत 
 

हे ठरहवण्यािें प ण्यकायग केलें  आहे व या शतकृत्यािा वाटंा आपिासं हमळावा म्हिमन श्रीमंत सरदार खंडेराव 
कचतामि मेहेंदळे व दत्तो वामन पोतदार गॅ्रज्यमएटाचं्या माफग त भा. इ. सं. मंडळाने राजवाड्ाचं्या हाताला 
हात लावला आहे. महाराष्ट्राच्या भहवतव्यतेिी रातं्रहदवस काळजी करून करून झ रिीस लार्लेल्या 
राजवाड्ानंा वदेोक्ताचं्या खटपटी उकरून काढिाऱ्या कायस्थ प्रभमचं्या िळवळींिी इतकी जबरदस्त 
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दहशत पडली आहे कीं या खटपट्यािंा एकदा कायमिा हनकाल लावमन टाकण्यासाठीं, अर्दीं उठविीस 
आल्याप्रमािें, ते सवग आब्राहं्मि िाडंाळ महाराष्ट्रीयािंी काक ळतीनें हवनंती करतात :– 

 
“कायस्थांची जाणतधमोन्नणत करणयाच्या कामांत तडजोड न झाल्यामुळें  स्वराजयास आपि 

मुकलों. आतां एकविाच्या वावळर्टींत समंजसपिे वार्ट न काढली, तर आपि कहदु समाजासणह र्गमावून 
बसू” पृ. ४९. 

 
इतक्या बेजबाबदार आरोपािा प्रहतकार न सत्या लेखनशक्तीने होने नाहीं. वास्तहवक येथे पैजारािंें काम, 
असली बेअब्रमकारक व अपमानास्पद हवधानें बेधडक ‘इहतहासािी साधनें’ म्हिमन प्रहसद्ध करिाऱ्या 
मंडळातले लोक एक तर अस्सल पार्ल असले पाहहजेत ककवा हबलंदाज कटवाले असले पाहहजेत. याि 
हित्पावनी धोरिाने महाराष्ट्रािा इहतहास ेडिार असेल, तर तो कोित्या वळिावर जािार यािें भहवष्ट्य 
करायला ज्योहतषशास्र हशकले पाहहजे असें नाहीं. मंडळाच्या या बेजबाबदार आरोपािा समारोपातं हवस्तृत 
समािार ेेिेंि बरें. तत्पमवी राजवाड्ाच्या इतर आके्षपािंा यथाक्म हविार करंू. प्रथम ‘कायस्थ ब्राह्मिािंा 
झर्डा’ ही मोठी ख बीदार शब्दयोजना करतानंा, त्यातंील ‘ब्राह्मि’ शब्दाच्या व्याख्येंत राजवाडे कोिािा 
समावशे करंू पाहतात? पेशवाई सते्तच्या जोरावर हकत्येक र्बाळ देशस्थ व लोभी कऱ्हाड्ाशंी जबरीिे 
हमश्रहववाह ठोकम न, रे्ल्या १५० वषात उत्क्ातंीिी शयगत अत्यंत स्पृहिीि वरे्ानें कजकिारा राजवाड्ािंा 
हित्पावन समाज आज स्वतपस जरी ‘ब्राह्मि’ म्हिवीत असला, तरी त्यािा लौकीकी ब्राह्मिपिा अझ न 
अहखल कहद  जनासं सारखाि मान्य झालेला नाहीं. इतकें ि नव्हे, तर अलोट हविता ककवा ‘हित्तपावनता’ 
(अथवा राजवाड्ाचं्या हवश्वाहमत्री व्य त्पत्तींत बोलायिें तर ‘हक्षहतपावनता’) आंर्ी असिारा एकहह 
हित्पावन शकंरािायाच्या र्ादीवर बसण्यास का ं पात्र मानला जात नाहीं, या प्रश्नाच्या उत्तरातंि 
हित्पावनािंा ब्राह्मिपिा भाडोत्री ठरत आहे. [या र्ोष्टीबद्दल प ण्यािें हविान् ‘आिायग’ कतें ता. २५ मे १९१५ च्या अंकात उद्र्ार 
काढतात:– “२. आिायाच्या पहहल्या वषाच्या सोळाव्या अंकात प्रो. भान . करवीर-पीठाच्या जर्द र् रंूिे सवाहधकारी झाले, हें वतगमान आम्ही 
अहभनंदनपमवगक प्रहसद्ध केले होतें. पि त्या बह मानाच्या व हकफायतशीर पदावर त्यानंा फार हदवस आरूढ होता ंआले नाहीं, हे कळहवण्यास 
आम्हाला अहतशय खेद होतो. आम्ही तर अशीही आशा करीत होतो कीं ‘िंि प्रवेश ेम सलप्रवेशप’ ककवा ‘भटाला हदली ूसरी’ या न्यायानें आता 
आमच्या कोंकिस्थानंा ‘जर्द र् रू’ होण्यािाही मान लवकरि हमळेल ! कारि हे प्रर्हतप्रधान सवाहधकारी देशस्थानेंि संकेश्वरच्या पीठावर बसलें  
पाहहजे, कोकिस्थ स्वामींिा त्या पीठाला स्पशगही होता कामा ंनये; असल्या अन दार कल्पनानंा फार हदवस हटकमं  देिार नाहींत. फार काय पि प्रसंर् 
पिल्यास ते स्वतप संन्यासदीक्षा ेेनन जर्द र् रंूिे पीठ स शोहभत करतील व हवलायतेस जानंन आिायांिें जर्द र् रंूत्व साथग करतील, अशी आम्ही 
बळकट आशा करीत होतों. पि िार-सहा महहन्याचं्या आंति ती हनष्ट्फळ झाली. हें आम्हा ंकोंकिस्थाचं्या दैवद र्मवलासािेंि स्पष्ट हिन्ह आहे”] तें 
काहंींहह असलें  तरी आम्ही स्पष्ट हविारतों कीं हशवाजीच्या वळेी हे नध्वगब द्धी हित्पावन होते कोंठें? 
हशवकालापासमन तो परवाच्या कै. न्या. रानड्ाचं्या ‘मराठी सते्तिा उत्कषग’ पयंतिे सवग ज ने नव े लेख 
कार्दपत्रें बखरी, पाश्चात्य हफरस्त्याचं्या रोजहनशा र्ाळमन िाळल्या, ककवा मंडळाच्या अर्र राजवाड्ाचं्या 
ेशातं कोळमन कोळमन पाजल्या, तरी एक र्ोष्ट स्पष्ट हसद्ध आहे कीं हशवाजीच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कायांत 
एकाहह हित्पावनाच्या रक्तािा थेंब खिी पडलेला नाहीं. स्वराज्यस्थापना हे हित्पावनािंें ब्रीदि नव्हें, मार्ें 
नव्हतें व प ढें असिारहह नाहीं. आजहह कहदी स्वराज्यहवषयक िळवळींिें समक्ष्म हनरीक्षि केले तरी त्यातंही 
हित्पावन खटपट्यािंी तळमळ 

 
पेशवाई पाट्यावरवंट्याचा जीिोद्धार 

 
करण्यासाठींि आहे. हशवाजीच्या कहदवी स्वराज्यािी प्रािप्रहतष्ठा कायस्थ प्रभमचं्या रक्तावर झालेली आहे 
आहि त्या स्वराज्यािा प्राि ेेननि हित्पावनानंी आपली प्रहतष्ठा वाढहवली आहे, हा लहतहाहसक प रावा 
खोडण्यासाठी राजवाड्ानंा मंडळाला ककवा अहखल हित्पावनानंा आपल्या बेिाळीस हपड्ािंी प ण्याई 
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खिी ेातली तरी प रिार नाहीं. ‘सातारकर छत्रपहत महाराजािंी बखर’ नामक हशळा छापाच्या प स्तकातं 
हशवाजी महाराजाचं्या वळेच्या सवग लहान मोठ्या राजकारिी प रूषािंी जी लाबंलिक यादी खाते—
प्रकरिशप छापलेली आहे, त्यातं एक हित्पावन औषधालास द्धा ं सापंडत नाही. मर् हे हशवकालापासमन 
कायस्थाशंी झर्डिारे ब्राह्मि कोि? आता,ं ‘ब्राह्मि म्हिजेि हित्पावन’ अशीि जर राजवाड्ािंी 

 
घाशीरामी वयुत्पत्ती 

 
असेल तर, मर् कोिािा तेथें काय इलाज? हशवकालातं हित्पावनािंें राजकारिी अस्स्तत्व हसद्ध 
करण्यासाठी राजवाड्ाचं्या व मंडळाच्या काय काय धडपडी स रू आहेत, त्या आम्हालंा पमिग माहहत आहेत. 
यािें एक नम नेदार उदाहरि देतों. राजवाड्ानंी न कताि एक ‘राधामाधवहवलास िपंम काव्य’ नामक 
गं्रथािा जीिोद्धार केला. त्यातं शहाजी राजाचं्या तंजावर येथील राजवैभवािंें कादंबरीच्या धाटिीवर काहंीं 
विगन असमन त्याचं्या प्रभावळींतील काहंी ठळक व्यक्तींिी नावं ेआहेत. या नावािंी व्य त्पहत्त लावमन त्यािंी 
नातींर्ोतीं शोधण्यात राजवाड्ानंी आपल्या संशोधकी अकलेला हदलेले तिावे हास्यास्पद असले तरी 
मनोरंजक वाटतात. त्यातं एक नावं अभेद र्ंर्ाधर असें आहे. यावर राजवाड्ानंीं ठरहवलेली व्य त्पहत पहा 
:– “अभेद अभयद-अभयंकर-अभ्यंकर. हा अभेद र्ंर्ाधर हित्पावन होता” झाले काम. शहाजींच्या 
दरबारातं हित्पावनािी प्रािप्रहतष्ठा करतािं, हशवकालीं हित्पावनािें अस्स्तत्व हसद्ध केलेंि कीं नाही? 
आमिी राजवाड्ानंा अशी समिना आहे कीं असले बाष्ट्फळ व्य त्पहत्तप्रदीप पाजळण्यापेक्षा ंत्यानंी एकदम 

 
ब्रह्मदेवालाच णचत्पावनत्वाचा बातप्तस्मा 

 
द्यावा कीं सर्ळाि वाद हमटला. अभेद र्ंर्ाधरािा अभ्यंकर हित्पावन बनहवण्यातं काय फायदा? एकदम 
म ळाशींि हात ेातलेला बरा. हनर्मवकार हित्तानें महाराष्ट्राच्या इहतहासािें न सते वरवर अवलोकन 
करिारालास द्धा ंिटकन् समजमन येईल कीं श्री हशव छत्रपतींच्या स्वराज्योपक्मापासमनिा इहतहास ेेतला 
तर सामाहजक व राजकीय प्रदेशातं हित्पावन लोकािंा प्रवशे नानासाहेब पेशव्याचं्या कारकीदीपमवी म ळींि 
झाला नव्हता. “कोकिस्थ ब्राह्मि हे प्रथमतप अर्दी ममढ असत व कोंकिातंमन फारसे ेाटावर येत नसत, 
आहि देशस्थ लोकहह त्यासं अर्दी हलके समजत. याजम ळेंि हशवाजीपयंत कारभारातं जे म त्सद्दी लोक 
होते ते परभ  ककवा देशस्थ असत.” ही कै. लोकहहतवादी देशम खािंी प राव्यािी माहहती आजपयंत एकाहह 
प्रमाहिक संशोधकाला खोटी पाडता आलेली नाहीं. कै. न्या. रानडे म्हितात, “कोंकिातील ब्राह्मिलोक 
मराठी साम्राज्यवृद्धीच्या पहहल्या साठ वषात अर्दींि प ढे आले नाहींत” (मराठी सते्तिा उत्कषग प.ृ १२१) 
येिार कोठमन ! बाळाजी हवश्वनाथानंतर (सन १७१४) “काहंी हदवसानंी कोकििी म लें  ेाटावर येन 
लार्लीं. ती स्वयंपाक व शाहर्दी करण्यास रहात.” (लोकहहतवादी) फार काय पि राजवाडे भावे 
प्रभतृीच्या पोटातं वायर्ोळ्याप्रमािें ध माकम ळ ेालिाऱ्या बाळप्रभ  हिटिीसािा म लर्ा खंडोबल्लाळ, या 
कायस्थ प्रभमिी मेहेरबानी [बाळाजी हवश्वनाथला पेशवाई हमळाली ती म ख्यत्वे खंडो बल्लाळच्या खटपटींनें हमळाली. ही र्ोष्ट सवांना 
माहहति आहे. याबद्दल ‘प्रभाकर’ कवीिा पेशवाईवरिा पोवाडा’ यातं :– 

सातारकर पतंनीस म ख्य हिटिीस लेखक नादर । 
छत्रपहत हवनवमन देवहवती श्रीमंतास िादर ॥ 

असें एक पाल पद आहे. परंत  या पाल पदालाहह अलीकडे आध हनक संपादक-शे्रिीनीं ‘कायमिा िाट’ देण्यािें प ण्य संपाहदलें  आहे.] 
झाली नसती तप बाळाजी हवश्वनाथ उदयास येिें बरेंि द रापास्त रे्ले असतें, आहि सारा हित्पावन समाज 
अखेरपयंत ‘हारकारू’ िेंि काम करीत राहहला असता. नानासाहेब पेशव्यािी पेशवाई पदािी हनवडिमकहह 
र्ोकवदराव हिटिीसाच्या ह ंकारानेि ेडमन आली. याहवषयी उपलब्ध इहतहास इतका स्पष्ट सडेतोड आहे 
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की तो कसाहह उलट स लट करून वािला तरी त्यातंमन एकि प्रधान तत्व हनेत कीं णचत्पावन समाजाच्या 
उन्नतीच्या मुळाशीं प्राधान्यें करन चांद्रश्रेिीय कायस्थ प्रभूच आहेत. आजिे राजवाडे ककवा हित्पावन 
हक्यानष्ट असले, तरी पहहले दोन हित्पावन पेशव ेहे तत्त्व कृतज्ञतेनें स्मरत होते. पि प ढील साऱ्या पेशवे 
नोकरशाहीिा इहतहास म्हिजे. 

 
खाल्ल्या घरचे वांसे 

 
मोजण्यािा इहतहास झाल्याम ळें, हित्पावनासं नैहतक दृष्ट्ट्या हनमकहरामपिािा जो काहलमा लार्ला तो 
आजदीनतार्ायत कायमि आहे, ही कृतयानपिािी डाबंर प समन टाकिारा आहि आपल्या जातभाईच्या 
सनातन वक् मनोवृत्तीला सरळ रेषेत दाबिारा महात्मा जोपयंत हित्पावन समाजात उत्पन्न झाला नाहीं, 
तोंपयंत इहतहास–संशोधनाच्या पांे रूिाखालीं हित्पावनानंा ‘हक्षहतपावन’ ठरहविाऱ्या हकतीहह व्य त्पत्त्या 
कोिी लढहवल्या आहि हवश्वाहमत्री धाटिीवर बनावट लेखािंा, टाििािंा ककवा आके्षपािा केवढाही जंर्ी 
साठा मंडळाच्या अहवालातं म हद्रत करून ठेवला तरी लहतहाहसक सत्यें ढासळमन पडिें कधींहह शक्य नाहीं. 
अथा् ज्याला राजवाडे ‘कायस्थ ब्राह्मिािंा झर्डा’ असें सामान्य नावं मोठ्या म त्सदे्दहर्रीनें देतात, त्यािा 
खरा स्पष्टाथग स्वराजयणनि व छिपणतणनि कायस्थ प्रभूंचा णनमकहराम पेशवे नोकरशाहीशीं झर्गडा असा 
आहे. यातं धमािा काहंींहह संबंध नव्हता, आता ं नाहीं व प ढें कदाकाळीं असिेंहह शक्य नाहीं; आहि 
यदाकदाहि् असला, असें जरी वादाथग र्ृहीत धरलें  तरी त्यािा हनिगय करण्यािा अहधकार हित्पावनानंा 
केव्हाहंह नव्हता, आता ंनाहीं व प ढेंहह असिें शक्य नाहीं. हशवकालीन ब्राह्मिािंा कायस्थिेष धमािी हभक्ष की 
धाबळी पांे रून जरी प ढें आला होता, तरी त्यािंें खरे वास्तहवक स्वरूप बाळप्रभम ं हिटहिसानें तेव्हािं 
“कारभार संबंधी िेष त्यास कामाहनहमत्तें सरकार कल्यािािी िाकरी करून आम्हासं माजी करून हात 
दाखवावा. तें सोडमन ब्राह्मण्यावर येनन सारं्मन पाठहवता ंहें आश्चयग आहे. हें हरकामें दात खानन अवलक्षि 
देिें िारं्ले हदसत नाहीं,” या खरमरीत स्पष्टोक्तीनें ब्राह्मिाचं्या प्रत्त्ययास आिमन हदलें  होतें. अजमनहह 
कायस्थ–हित्पावन ि रशीिें ममळ याि तत्त्वातं आढळतें. पि बाळ प्रभमच्या वळेीं हित्पावनािा काहंहही संबधं 
नव्हता. प ढें, सातारकर छत्रपतींना धाब्यावर बसवमन, प ण्यास पेशव्यानंी जरी आपला स्वतंत्रय सवता स भा 
उभा केला आहि सते्तच्या जोरावर हित्पावन समाज सवगि बाबतींत, आजच्या र्ोऱ्या हसहवल सवंटाप्रमािें, 
भयंकर हशरजोर बनहवला. तरी देहखल इतर महाराष्ट्रीय ब्राह्मि त्याला आपल्या पकं्तीला म ळींि ेेत 
नव्हतें. [“The Peshwas were long excluded from eating at tables with any Brahmin of high caste,” Ward’s India & the Hindo 

08. pp.199-200.] श क्ल यज वेदी ब्राह्मिािंी तर या बाबतींत अझमनहह मोठी तक्ार आहे. हित्पावन पेशवे हे 
अर्दीं राजाच्या पायरीला जानन हभडण्याइतके अरेराव झाले असताहंह इतर महाराष्ट्रीय ब्राह्मिानंी त्यानंा 
पकं्तीवयवहारािा प्रहतबधं करावा, ही र्ोष्ट हवशषे कितनीय आहे. द सरा बाजीराव नाशीकला रे्ला असतां 
तेथील ब्राह्मिानंीं त्याला र्ोदावरीच्या ेाटावरील पायऱ्यानंा स्पशगहह करंू हदला नाहीं. (पहा, Hamilton’s 
Description of India, Vol. II p.197) असें शेंकडों उतारे देता ं येतील. साराशं, ‘ब्राह्मि’ व्याख्येंत 
हित्पावनािंा बळजबरीिा समावशे करण्यािा राजवाड्ािंा उपद व्याप सवगस्वीं लंर्डा आहे. राष्ट्रीय 
भावनेिा नाटकी आंव आििाऱ्या राजवाड्ानंीं आपल्या हववेिनातं ‘खालिे ब्राह्मि, वरिे ब्राह्मि, 
र्ावंर्न्ना ब्राह्मि’ वरै्रे बऱ्याि नवीन ब्राह्मि जातींच्या जनकत्त्वािा मान स्वतपकडे ेेतला आहे. पि या 
पोकळ वादातं हशरण्यािें आपल्याला काहंीि प्रयोजन नाहीं. 

 
लहतहाहसक वादािी स रुवात राजवाडे येिेंप्रमािे करतात:– “शक १५५० च्या पमवीिा महाराष्ट्रांतील 
चांद्रसेनीय कायस्थािंा सामाहजक, धार्ममक, राजकीय असा कोिताि दस्तलवजी इहतहास उपलब्ध नाहीं. 
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हे लोक महाराष्ट्रातं केव्हा ंव कोित्या राजाच्या आश्रयाने प्रथम उतरले, तें कळण्यास नक्की साधन नाही. 
शके १५७० च्या स मारास बाळाजी आवजीस हिटहिशी हमळाल्यापासमन त्यािंा इहतहास कळण्यास प्रारंभ 
होतो. तत्पमवी सवग अंधार आहे” अंधार आहे कीं पहािारािें डोळेि फ टले आहेत? सदरहम हवधान अत्यंत 
धाडसी, दाडंर्ाईिें आहि जािमन ब जमन लोकाचं्या डोळ्यातं धमळ फें किारे आहे. ‘महाराष्ट्रातंील’ हा शब्द 
ठळक ठशाने छापण्यातं राजवाड्ािंा काय हेत ? हित्पावनापं्रमािे कायस्थ प्रभम अवहित बळजबरीनें कहदमत 
 ेसले, का अकस्ल्पत आकाशातंमन खाली पडले, का एकदम अस्पृश्यािें स्पशृ्य झाले, जनावरािंी मािसें 

बनले, झाले तरी काय? ककवा सन १७१४ पमवीच्या हित्पावनािंा कसलाि इहतहास उपलब्ध नाही, हें शल्य 
त्याचं्या हृदयातं रातं्रहदवस सलत असल्याप्रमािे, ‘माझ्यासारखी कधीं होशील’ एवढ्याि उदे्दशाने जािमन 
ब जमन हा हवपयास ते करीत आहेत? ‘महाराष्ट्रातंील’ या शब्दावंर ते हवशषे जोर देतात, तर सन १६२८ 
पमवीिा कोिकोित्या महाराष्ट्रीय कहदम जातींिा द व्वेबाज आहि स्पष्ट इहतहास आज त्याचं्यापाशी उपलब्ध 
आहे? महाराष्ट्र हें सवग कहदमिें अलीकडिें वसहतस्थान आहे. 

 
“It will thus be seen that neither Shivaji, whose family came from Rajputana, nor the 

Peshvas, who came from Egypt, nor the Prabhus who came from the valley of the Chinab in 
Kashmere and Panjab via Oudh and Dalbhum, are the original residents of the tract they now 
claim as their Native Land.” (Grant Duff, Supplement.) 

 
‘प्रभम’ शब्दािी व्य त्पहत्त ठरहवतानंा कै.राजाराम रामकृष्ट्ि भार्वत या हनस्पहृ संशोधक र्ृहस्थानें 
(हवहवधज्ञान हवस्तार प . २५ अंक ९-१० प . २०९ सन १८९३) ‘िा.ं का. प्रभम ही सवात अत्यंत ज न्या वस्तीिी 
जात आहे’ हें हसद्ध करताना “लेखिीिे अहधकारी कायस्थ प्रभम हा वटवृक्षािा अस्सल व ज नाट दाडंा 
असमन, ब्राह्मित्वािी शखेी हमरहविाऱ्या दरोबस्त जाती त्यासि फ टलेल्या पारंब्या होत.” हे उद र्ार 
काढलेले काय राजवाडे प्रभतृीना माहीति नाहीत? बाळाजी आवजीिे वडील आवजी हरी, आजे हरी 
रामाजी व पिजे रामाजी श्रीरंर् हे सवग जंजीऱ्याच्या हबशािे हदवाि होते व जंजीरा म्हिजे त्या वळेी 
कायस्थ प्रभमिंा एक ‘स्टाँर्होल्ड’ होता, हेहह जर या खंद्या संशोधकाला हदसत नाहीं, तर त्यानंी संशोधन 
दृष्टीिी वृथा ेमेंड तरी मारंू नये. इहतहास-संशोधनाच्या कामीं काळ्यािे पाढंरे केस केलेल्या राजवाड्ानंी 
इतकें  बाष्ट्कळपिािें हवधान करावें आहि तें मंडळाच्या कायगकारी सभासदानंी डोळे हमटमन छापमन काढावे, 
यातं ममखगपिािा अहधक वाटंा पत्करण्यािा मान कोिाकडे जातो, हें ठरहविें कठीि आहे. काशी ते रामेश्वर 
लहतहाहसक साधनें ह डहकण्यासाठी कंबर कसमन नेटानें प्रयत्न करिाऱ्या मंडळाला सन १६२८ पमवीिा 
कायस्थ प्रभमिंा उपलब्ध इहतहासि तेवढा नेमका हदसमं नये, हा आंधळ्या कोकशहबरीिा खेळ मंडळािी 
इहतहास-संशोधकी नालायकी हसद्ध करीत असला, तरी आम्हालंा अत्यंत हवषादकारक वाटतो. 
राजवाड्ानंी वरील हवधान मंडळाच्या बृहस्पहतसेनेप ढें वाितािं ‘त्याला काहंी आधार आहे कां? या 
ज्ञातीिा उपलब्ध इहतहास त म्ही हविारातं ेेतला काय?’ असा सवाल करण्यािी अक्कल एकाहह 
सभासदास होनं नये, हा त्याचं्या महतमंदतेिा प रावा मानावा कीं कायस्थ प्रभमचं्या जाहीर बदनामीिा 
प रस्कार मानावा? मराठी स्वराज्यस्थापनेच्या भर उषपकाळी ज्या कायस्थ प्रभ  समाजाने न भ तो न 
भहवष्ट्यहत अशी राष्ट्रसेवा करण्यात शकेडों उमलत्या जवानािंी (Blooming flowers of the race) आह ती 
हदली, ती त्याच्या बलवत्तर प्रब द्ध पमवगसंस्कृतीच्या अभावी न सत्या यद्दच्छेनें ककध तरी देता ंआली असती 
काय? हशवउदयापमवी िा.ं का. प्रभम जर अंधारातं होते, त्याचं्या के्षत्रबीजािा ककवा क ळाम ळािा कोठेंि 
मार्ममस नव्हता, तर ते हशवाजीच्या स्वराज्योपक्माच्या धाडशी कल्पनेला पाठबळ देण्यास समाजशप धानन 
आलेि कसे? मार्ासलेल्या जातंी उन्नतीिी शयगत अशी अवहित कजकमं  शकत नसतात. हेंहह या 
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समाजशास्रकोहवदाला कळमं  नये काय? इतर जातींप्रमािेंि िा.ं का. प्रभम ज्ञातीबद्दल अत्यंत कसोशीिी 
िौकशी हमळहवण्यासाठी इंग्रज सरकारनें मारे् कहमशनें नेमली होती. त्यांनी अनेक गं्रथाचं्या, 
हशलालेखाचं्या, ताम्रपटाचं्या सहाय्याने अनेक साक्षीदाराचं्या कसमन तपासण्या ेेतल्या, िालीरीतींिा, रूढी 
हरवाजािंा तपशील हमळहवला, तो सरकारी संशोधकाकंडमन तपासमन ेेतला आहि ‘एथ्नॉग्राहफकल सवे’ 
नामक गं्रथातं व इतर र्झेॅहटयरातं सरकारमाफग त प्रहसद्ध झालेलाि आहे. याहशवाय या ज्ञातीिी हवश्वसनीय 
माहहती देिारीं अनेक लहान मोठीं मराठी संस्कृत व इंग्रजी प स्तकें  व माहसकें  प्रहसद्ध झालेली आहेत. 
हित्पावनाचं्या वतगमान ब हद्धवैभवािी झकाकी इंगे्रजी सरकारच्या हाडवैरावर तर्लेली असल्याम ळेंि जर 
सरकारी गं्रथातंील माहहती अहवश्वसनीय मानण्यािी मंडळािी प्रवृहत्त असेल, तर त्याि त्रयराहशकी 
हनयमानें, या हित्पावनी मंडळातफे प्रहसद्ध होिारीं हदव्य बाडें हित्पावनेतर द हनयेनें खोटी का ंमानमं नये? 
राजवाडे ककवा म ंबई सरकारिा ५०० रुपयािंा महलदा दरसाल हबकिारें भा. इ. सं मंडळ यानंी िा.ं का. 
प्रभम ज्ञातीच्या इहतहासाच्या अज्ञानािें जें ढोंर् पांे रले आहे, त्या ढोंर्ािे भमत इहतहास प्रहसद्ध हाडवैराच्या 
कपडावर पोसलेले आहे, हें कोिाहह िािाक्षाच्या लक्षातं तेव्हाि येईल. अथा् बळेंि आंधळ्यािें सोंर् 
ेेतलेल्या या मंडळाला आम्ही काय काय म्हिमन दाखहवण्यािा यत्न करावा? उपलब्ध असलेले प रावहेह न 
पहाण्याइतके जे अरेरावी त सडे आहि उमगट बनलेले आहेत. त्यानंींि साऱ्या भरतखंडाच्या अन पलब्ध 
लहतहाहसक साम ग्रीच्या संशोधनािी ेमेंड मारावी, हे द्दश्य अस्सल पेशवाई नव्हे असे कोि म्हिेल? 

 
मंडळाला रातांधळें  लार्गलें  

 
असले तरी शक १५७० पमवीच्या अंधारातंहह कायस्थ प्रभमचं्या अस्स्तत्वािा नव्हे, राजकारिी प्रभ त्वािा काहंी 
शोध लार्ल्यास पाहहले पाहहजे. िादं्रश्रेिीयािंी वस्ती काहश्मरातं होती, हें वर साहंर्तलेंि आहे. तेथील 
इहतहासातं या लोकाबंद्दल प ष्ट्कळ माहहती हमळण्यािा संभव आहे. राजतरंणर्गिी हें स प्रहसद्ध काव्य 
काहश्मर-नृपतीिा महाअमात्य चंपकप्रभू यािा म लर्ा कल्हिप्रभू (शके १०९१-११६९) याने हलहहले आहे. 
सन १३१८ च्या स मारास र् प्त (र् प्ते) राजािंी सत्ता प्रस्थाहपत झाली. त्यावळेी िा.ं का. प्रभमतंील र् प्ते, 
राजे, प्रधान, िौबळ, रिहदव,े दळवी, ठाकरे हीं ेरािी उदयास आली. शके १३४७ मध्ये नारायि िौबळ 
म त गजाबादिे देशपाडें व र्ावंक ळकिग उपभोर्ीत होता. दौलताबादिा नवीन तख्ताहधपहत अहमदशहा 
बहामनी याजकडे याि साली तो नजरािा ेेनन रे्ला होता. यािा म लर्ा र्ोकवद िौबळ याि अल्लाउद्दीन 
बहामनी याने कोंकि व मावळ प्रातंातं ‘िीफ इंहजहनयर’ नेमले होते, व शके १४७७ मध्ये खाजेखानाबरोबर 
त्याला कनाटकाच्या स्वारीलाहह पाठहवले होतें. त्यािे प ढील प त्रपौत्र नारायि, कृष्ट्िाजी व र्ोकवद या सवग 
प रुषानंी हैदराबादेस हजार स्वारािंी सरदारी केलेली आहे. (पहा िा.ं का. प्र. इहतहासािंी साधने अंक 
१२.) िेनल येथे सापंडलेल्या एका हशलालेखािा फोटोग्राफ रॉयल एहशयाहटक सोसायटीच्या जनगलमध्ये 
(प.ृ १ प.ृ १.३५) छापला आहे, तो सन १०८८ िा असमन, त्यातं वेलजीप्रभूचे नावं खोदलेले आहे. हशलहार 
राजा अपराहदत्याच्या वळेिा सन ११८२ िा द सरा एक [ज्यानंा हल्लीं ‘देशपाडें’ म्हितात ते पमवी ‘दैशपंहडत’ ककवा ‘पहंडत’ या 

संजे्ञनें ूळहखले जात असत व त्यािंा व्यवसाय जमीन महस लािंा हहशबे ठेंविें व लेखनवृत्ती हा असें] हशलालेख सापंडला आहे, त्यातं 
अनंतजी प्रभू सहासष्टी (साल्टेट-साष्टी) परर्ण्यावर र्व्हनगर होता, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा 
हशलालेखस द्धा वाणलग् पंणडत [हा हशलालेख वाितानंा डॉ. भाडंारकर यानंीं बऱ्याि ि का केलेल्या आहेत. या हशलालेखािा अस्सल 
फोटो आमच्या संग्रहीं आहे; त्यािप्रमािे हम. वथेॅन साहेबानंीं त्यािेि अहधक काळजीपमवगक केलेले वािनहह आमच्याजवळ आहे. त्यावरून पाहता ं
डॉक्टरसाहेबानंी ‘अनंतहजप्रभ ’ हा शब्द वाितानंा त्यातंल्या हज अक्षरािी पै बनवमन अनंतप्रभमला सारस्वत बनहवले. परंत  ही िमक आहे. जे कोिी याि 
हशलालेखातंील प्रारंभीच्या द सऱ्या ूळींतील ‘हवराहजत’ ‘शब्दातली हज’ अनंतहजप्रभ  ‘शब्दातंल्या हजशीं ताडमन पाहील त्याला ही डॉ. साहेबािंी 
िमक समजमन येईल. वास्तवीक डॉ. सा. नीं. हा हशलालेख अत्यंत अश द्ध रीतीनें वािलेला आहे. हें हम. वॅथेनच्या वािनावरूनहह स्पष्ट हसद्ध होत 
आहे.] नामक कायस्थ प्रभमनेंि हलहहल्यािा त्यातं उल्लेख आहे. ज्या सह्ाद्रीखंडातं कायस्थ प्रभमिंी माहहती 
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आहे तो गं्रथ इ. स. १० व्या शतकाच्या स मारास हलहहला रे्ला असावा, असा हविानािंा हनिगय आहे. 
हशलहार वशंीय राजा हरपाळ याने एका ब्राह्मिाला दानपत्र हदले आहे, त्यातं त्या राजािा प्रधान 
लक्ष्मिप्रभु असल्यािा उल्लेख आहे. रजपमत राजा रािा लक्ष्मिकसह याने हितोड येथे जो एक जयस्तंभ 
उभारलेला आहे, त्यावर हल्लींच्या सातारकर हिटिीसािंा पमवगज श्रीपतप्रभू याच्या नावंािा उल्लेख आहे 
आहि या र्ोष्टीिा द सरा प रावा हिटिीसाचं्या संग्रहीं असलेल्या वशंवृक्षाहद दस्तलवजातंहह सापंडतो. सन 
१२९५ त अल्लाउद्दीननें माडंवर्डिे राज्य उध्वस्त केल्याम ळे तेथील शकेडों कायस्थािंी ेरािी हितोड व 
त्यािा आसमंत प्रदेश सोडमन, कोकिातं व मावळातं आपल्या पमवी वसलेल्या जातभाईंना येनन हमळाली. 
याहशवाय म ंबई सरकारने प्रहसद्ध केलेल्या ‘मोनोग्राफ ने. ४ कायस्थ प्रभम’ या प स्तकातं असें म्हटलें  आहे :–
(मराठी भाषातंर) “िेनल व इतर हठकािीं सापंडलेल्या दोन हशलालेखावंरुन असें हदसतें कीं कोंकिातं 
हशलहार राजे राज्य करीत होते त्याकाळीं कायस्थ प्रभम येथें वसतीला येनं लार्ले. देशपाडं्ाचं्या 
वतनावंरून असें हसद्ध होतें कीं तीं वतनें त्यानंीं, दहक्षिेंत बहामनी राज्यसत्ता स्थापन होण्यापमवींि, 
हमळहवलीं आहेत. यावरुन असा हनष्ट्कषग हनेतो कीं या जातीच्या पमवगजािंी वसाहत कोंकिातं व मावळातं 
१०-११ व्या शतकातं झाली. तेव्हापंासमन ते येथेंि स्थाईक झाले व प ढ मराठी स्वराज्यातं त्यानंी फार 
महत्त्वािा भार् ेेतला.” (प॰ृ ७). म सलमानी अमदानींतस द्धा ं या ज्ञातींतील अनेक प रुषानंीं त्या त्या 
सरकारच्या राज्यव्यवस्थेंत मोठमोठीं ह द्यािीं कामें केल्यािे दाखले ठसठशीत ठशातं प्रहसद्ध झालेले 
आहेत. मोनोग्राफातं आिखीं असें म्हटलें  आहे कीं :–“दहक्षिेंत म सलमानी सते्तिा प्राद भाव होनं 
लार्ल्यापासमन िा.ं का. प्रभमिंा इहतहास सहजर्त्या स रळीत शोधता ंयेतो. हदवािी आहि लष्ट्करी खात्यातं 
या लोकानंीं अन पमेय कतगबर्ारीिीं कामें केलीं, देशम ख देशपाडं्ािंीं पमवापार वतनें प ढें िालहवल्याम ळेंि 
देशातं म सलमानानंा शाहंत राखता ं आली. १३९६ च्या भयंकर द ष्ट्काळानंतर वसाहती वाढवमन देशातं 
स व्यवस्था राखण्याच्या कामी देशम ख देशपाडं्ानंीं बह मोल कामहर्री केली. यावेळीं डोंर्राळ प्रदेशातंील 
बडंखोरािंी बंडे मोडण्यासाठीं त्यानंा लष्ट्करी नोकरीहह करावी लार्ली. बेदरच्या बादशहानें या देशम ख 
देशपाडं्ाचं्या मदतीला सन १४२९ त म ल्कउस्ल्तजार याला सैन्यासह पाठहवलें  होतें. या कामाबद्दल त्यानंा 
मोठमोठ्या मानाच्या पदव्या हमळाल्या, त्या त्यािें वशंज आजपयंत उपभोर्ीत आहेत. आतोण्यािे प्रभम 
देशम ख यानंा अभंर्गराव, नात्यािे प्रभम देशम ख यानंा सरजेराव, मावळच्या प्रभ  देशपाडं्ानंा आदरराव. 
अशा रीतीनें दहक्षिेंतील म सलमानी राज्यकारभारातं या प्रभ लोकानंी मोठमोठीं कामें केलीं. िेनलिे 
िौबळ, महाडिे नाडकर, नाते हनजामपमरिे देशम ख, मावळातंले वैद्य आहि हदेे, आहि इतर प ष्ट्कळ 
देशपाडें व क लकिी याचं्या सनदा अनेक लहतहाहसक सत्यािंा हनवाडा करण्यास समथग आहेत. सन १४२६ 
त बेदरच्या बादशहानें वाजसनेय ब्राह्मिानंा हदलेल्या एका सनदेंत परशराम प्रभु कर्षिक या दरबारी 
सरदारािा उल्लेख आहे. ब्राह्मिाबं्राह्मिातंले तंटे हनवडण्याच्या कामावर त्यािी नेमिमक होती.” (प.ृ७–८) 
असे आिखी हकती तरी प राव े राजवाड्ानंा व मंडळाला दाखहवता येतील. साराशं, शके १५७० (सन 
१६४८) पमवी राजवाडे म्हितात त्याप्रमािें ‘सवग अंधार’ नसमन ‘सवग प्रकाश’ आहे. हित्पावनी डोळ्यानंा 
हदसला नाहीं तर तो दोष डोळ्यािंा व हृदयािा आहे. 

 
ब्राह्मि म्हिजे कहद धमािे डबोल्यावरिे भ जंर्. अहखल कहद जनाचं्या सामाहजक धार्ममक 

आिारहविारािें सोल एजंट. ककवा वदेोक्ताच्या पढंरीतले बडव.े ही राजवाड्ािंी जन्मप्राप्त समजमत 
असल्याम ळें, त्यानंीं प ढें ग्रामण्यािंा हवषय ििेला ेेनन, त्यावर हित्पावनी जजमेंटें ठोकलीं आहेत. पैकीं 
पहहलें  :– 
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“मंत्रवद पनयािा आग्रह बाळाजी आवजीच्या प ढारपिाखालीं प्रथम (?) हशवाजीच्या 
कारकीदीच्या शवेटास झाला. बाळाजी आवजीिी मंत्रवद पनयना संबधंानें हफयाद हशवाजीनें आपला प त्र 
जो संभाजीराजा त्याजकडे सोंपहवली, असा उल्लेख सापंडतो. (कोठें?) संभाजीनें िादं्रसेनीय कायस्थ 
क्षहत्रय नाहींत, व मंत्रवद नाहग नाहींत असा हनकाल हदला.” 

 
श्रोत्यानंा रंजहवण्याकहरता ं हरदासब वा जशीं वडािी साल वागं्याला लावमन हकत्येक 

स्वकपोलकस्ल्पत र्ोष्टी, शक्याशक्यतेिी पवा न करता;ं बेधडक सारं्तात, त्या हरदासी र्ोष्टींच्याहह तोंडातं 
मारण्याइतकी हातिलाखी–नव्हे, बातिलाखी या उताऱ्यातं राजवाड्ानंीं दाखहवली आहे, हें त्याचं्या 
वैऱ्यानंाहह मान्य करावें लारे्ल. असली हवविेनपद्धहत आहि लहतहाहसक र्ोष्टी हरदासी धाटिीनें दडपमन 
ठोकण्यािी राजवाड्ािंी उलटी छाती पाहहली कीं ते कादंबरीकार होण्यालवजीं इहतहाससंशोधनाच्या 
फंदातं ि कम न कसे पडले, यािें कोिी प्रथम संशोधन करील तर बरें, असें आमच्याप्रमािें इतरानंाहह 
वाटल्याहशवाय रहािार नाहीं. हशवाजीच्या राज्याहभषेक प्रसंर्ीं दहक्षिी ब्राह्मिानंीं जी आपल्या 

 
अकलेची धूळवड शेिवड 

 
खेळली आहि बाळप्रभम हिटहिसादी कायस्थ प्रभमचं्या धोरिी डावपेिािंी सज्जर जोडेपैजार खाल्ली, त्यािंें 
शल्य हवद्यमान ब्राह्मिब वानंा रातं्रहदवस डािंत असतें. अलीकडे दरसाल होत असलेल्या हशवजयंत्य सव 
आहि राज्यहभषेकोत्सवाचं्या प्रसंर्ीं तर हें हभक्ष की पाप ठळक रीतीनें ‘राष्ट्रीय’ हित्पावनानंा आंतमन 
खवखवत असतें. हें पाप एकदा ं कसेंबसें कायमिें र्ाडावें आहि हशवकालीन भटािंा हा महारोर् 
कायस्थाचं्या टाळक्यावंर लादावा, याहवषयीं राजवाडेप्रभमती मंडळभर्तािें जारी प्रयत्न स रू आहेत. 
प्रयत्नाबंरोबरि 

 
कायस्थ मराठ्ांत फार्टाफूर्ट 

 
पाडण्यािा कावा अर्दीं उेड माथ्यानें िालम  आहे. आहि हकत्येक अकलमंद मराठे या काव्याला बळीहह 
पडत आहेत. ‘ग्रामण्यािंा साद्यतं इहतहास’ अहखल महाराष्ट्राप ढें आम्ही सन १९१९ सालींि ठेहवला 
असल्याम ळें  प्रस्त त गं्रथाच्या या हितीयाऽवृत्तींत आम्ही तपशीलािा संकोि केला तरी िालण्यासारखें आहे. 
‘हशवाजीिें व अहखल मराठ्यािंें क्षहत्रयत्व हशवकालापमवीहह सवग हभक्ष कानंा मान्य होतें. पि या नाठाळ 
कायस्थ खटपट्यामं ळें  तो इहतहास हवकृत झाला व सज्जन हभक्ष कशाही हवनाकारि दोषी ठरली, वास्तहवक 
खरे शमद्र हे लडभडे कायस्थ. यानंा मंत्रवद पनयािा अहधकार नाहीं. मराठे खरे क्षहत्रय. त्याचं्याहवषयी ककवा 
हशवाजीहवषयी अथवा हशववंशजाहंवषयीं एकाही ब्राह्मिानें कधींहह आके्षप ेेतला नाहीं.’ ही हविारसरिी 
लहतहाहसक सत्यातं जाम जखडमन बसहवण्यासाठीं राजवाड्ानंीं मंडळाच्या ित थग संमेलनवृत्तातं दीपािा 
उपद्व्याप केला, तर ठाण्याच्या हवनायक लक्ष्मि भाव्यानंीं मराठी दप्तराच्या रुमालातं मालोजीच्या 
खोपटींत अहग्रहोत्रािें पात्रि हनमाि केलें . हशवाजीच्या आजालाि अस्ग्नहोत्री बनहवला कीं हशवकालीन 
कायस्थाचं्या हशवराज्याहभषेकाच्या वदेोक्ताच्या खटपटी आपोआपि स्वाथी व पािकळ ठरतील, हा सारा 
एवढ्या हित्पावनी काव्यािा रोख आहे. हा रोख मराठ्याचं्या पिनीं एकदा ं सरळ जानन पडला कीं 
कायस्थािंें व मराठ्यािंें कायमिे हबनसलें  ! या पोरकट ककबह ना हलकट धोरिािा मालमसालाि 
राजवाड्ाचं्या प्रस्त त हवधानातं पडलेला आहे, हें सारं्िें नकोि. 
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िा.ं का. प्रभमचं्या ग्रामण्यािंा इहतहास म्हिजे त्याचं्या राजकीय उत्कषाबद्दल ब्राह्मिानंा पदोपदीं 
वाटिाऱ्या वैषम्याच्या आहि मत्सराच्या तडफडाटािा इहतहास होय. ही एक व्याख्या नीट लक्षातं ठेहवली 
की, ग्रामण्याहवषयीं ककवा वेदोक्तप रािोक्ताबद्दल वळेोवळेीं होिारा हभक्ष की हशमर्ा म्हिजे काय असतो, हें 
तेंव्हाि उमर्मन येईल. बह जनसमाजाच्या दातृत्वावरि जर्िाऱ्या हभक्ष कशाहीनें प्रत्येक वळेी हनवािीिा दभग 
म्हिमन ब्राह्मिेतराचं्या धमािरिाहवषयीं आके्षप यायावे, आहि मानहसक र् लामहर्रीत हपििाऱ्यानंीं या नकली 
भमदेवािंी मनधरिी करावी, असा ममखगपिािा प्रेात आजवर िालमि आहे. यालाि राजवाडे 
‘मंत्रवद पनयनािा आग्रह’ असें हभक्ष की नावं देतात, आहि म्हितात कीं, हा आग्रह ‘बाळाजी आवाजीच्या 
प ढारपिाखालीं प्रथम हशवाजीच्या कारकीदीच्या शवेटास झाला.’ हवद्याशकंर भारतीच्या काळापासमन तों 
प ण्यास हित्पावन नोकरशाहीिें तळपट उडेपयंत िा.ं का. प्रभमवर एकंदर दहा ग्रामण्यािंा हल्ला भटाकंडमन 
िढहवण्यातं आला. मर् हशवकालीन् ग्रामण्याला राजवाडे पहहला नंबर कसा देतात? बरोबर. बाळाजी 
आवजीच्या हिटहिशीपमवी त्यानंा ‘सवग अंधार’ हदसत आहे; अथा् त्यानंींि आपल्या खंडातं पमवीच्या 
ग्रामण्यािी हदलेली माहहती त्यानंा आता ंका ं हदसावी व हदसली तरी का ं पहावी? बाळ प्रभमवर झालेल्या 
ग्रामण्यािा हवस्तृत इहतहास आम्ही प्रहसद्ध केला आहे तो वािकानंीं म द्दाम प न्हा ंतपशीलवार वािावा, अशी 
हवनंहत आहे. त्यातं (१) बाळप्रभमिा व हशवाजीिा अत्यंत स्नेह. (२) त्या आत्मभावािा तत्कालीन हकत्येक 
मराठे सरदार व देशस्थ ब्राह्मि अहधकाऱ्यावंर होिारा राजकरिी विगस्वािा साहहजक पहरिाम आहि (३) 
हशवाजीच्या उत्कषाबद्दल हठकहठकािी रुजमं लार्लेल्या मत्सरािी पाळेम ळे सममळ उपटमन टाकण्यासाठी 
राज्यहभषेक करून ेेण्यािी बाळाजीने हशवाजीला स िहवलेली य स्क्त, हीं म ख्य कारिे आहेत. पमवीच्या दोन 
आहि या प ढच्या सात ग्रामण्यापं्रमािेि प्रस्त तच्या वादांत वदेोक्तािी ककवा धमािी माम ली लंर्डी सबब 
जरी प ढे होती, तरी राजकीय विगस्वािें वैषम्य त्यातं हवहशष्ट होतें, हा हसद्धातं सवग हनपपक्षपाती 
इहतहासकारानंी मान्य केलेला आहे. मोहहते महाडीक कनबाळकर सावतं जाधव ेोरपडे वरै्रे बडेबडे मराठे 
सरदार पहहल्यापासमनि हशवाजीच्या राज्यहभषेकाच्या कल्पनेच्या हवरुद्ध, तर एकटा बाळाजी त्याचं्या 
हवरोधाच्या हवरुद्ध, अशी ही ि रशीिीं स रुवात.[For although the highspirited Deccan nobles gladly followed Shivaji in 
the fild, they were unwilling in private life to concede to him any precedence. And at state dinners they resented that a Bhosla 
should sit on a seat raised above those assigned to Mohites and Nimbalkars, Savants and Ghorpades. He spoke of the matter to 
his secretary, Balaji Abaji Chitnis, and the latter urged him to take the royal crown from the hands, not of a Moghul Emperor, but 
of a Benaras priest. The King consulted his mother Jijabai, the saintly Ramdas and his favourite goddess Bhavani and found 
them all favourable to his secretary’s suggestion. 

Kincaid & Parasnis, Maratha History 
Part I, page 2244.] 

‘महाराजािंा राज्याहभषेक वदेोक्ति झाला पाहहजे, तो मी अवश्यमेव ेडवमन आिीन’ या बाळाजीच्या 
प्रहतजे्ञने हिडलेले भटमंडळ उपरोक्त मराठे सरदाराचं्या बर्लेंत  ेसले आहि बाळाजीवरि ग्रामण्यािा 
हल्ला िढवमन, अप्रत्यक्षपिे राज्यहभके्षक–कल्पनेिी र्भगहत्या करण्यािा बमट अस्स्तत्वात आला. ‘टोपी–
बदल’ हें स ताच्या जानव्याप्रमािेंि भटािे द सरे वमग आहे. असा वारा तशी हशडे फडफडहवण्यातं 
हभक्ष कशाही अनाहमका म्हिमन प्रहसद्धि आहे. कायग साधण्यासाठी दहक्षिी ब्राह्मि वाटेल त्याचं्या पाया 
पडतील आहि अस्पशृ्योद्धारािा नाटकी डोल आिमन महार भगं्याचं्याहह र्ळ्यातं र्ळा ेालतील. 
हनपकायस्थ पृहथवी होत असेल तर मराठ्यानंा क्षहत्रयिसें काय पि ब्राह्मिहह म्हिावयास ते ि किार 
नाहीत; ककबह ना ब्राह्मिािंी उत्पहत्त मराठ्यापंासमन झाली, असे जाहीरनामे फडकहवण्यासहह मारे्प ढे 
पहािार नाहीत. मात्र काम झाल्यावर भटािंा रामराम ेेतानंा, त्याचं्या पिनी पडिारािंी काय दािादाि 
उडते, यािे अन भव प्रत्यहीं ब्राह्मिेतराचं्या पहरियािे आहेति. असो. म्हातारीने कोंबडे झाकंण्यािा 
आटोकाट प्रयत्न केला, पि अखेर उजडावयािें तें उजाडलेि. हशवरायाला पट्टाहभषेक झाला, 



 

अनुक्रमणिका 

बाळप्रभमवरील ग्रामण्यािे ध कें  पार हवतळमन रे्ले आहि हशरजोर झालेल्या सवग मराठे सरदारानंी व मर्रूर 
ब्राह्मिानंी छत्रपतीच्या कसहासनाप ढे हबनशतग माना वाकंहवल्या. 

 
िा.ं का. प्रभमवंरील हभक्ष की आके्षपािंा हनवाडा र  ेनाथ पडंीताच्या ‘हमती शके १५९१ सौम्यनाम 

संवत्सरे मार्गशीषग श ॰ ११’ च्या आज्ञापत्राने सवगत्र जाहीर झाला. त्यात “िादं्रसेनी दालम्यर्ोत्री प्रहसद्ध 
राहतील. ते क्षहत्रयविग कलर् यीं आहेत...िेषब द्धीनी कमग करण्या िालहवण्यास बखेडा कहरतील ते 
देवाब्राह्मिािे द्रोही व राजदंडास अहधकारी होतील.” (ग्रा॰ प.ृ १९) असा स्पष्ट उल्लेख आहे. 
राजवाड्ानंीहह आपल्या ६ व्या खंडातं (प.ृ ५२३, ५४६, ५४८) या प्रकरिािे काहंी कार्द छाहपले आहेत. 
पि ते आता ंनवीनि कादंबरी बरळमं  लार्ले आहेत. ते म्हितात की बाळप्रभमच्या वेदोक्तािा तंटा हशवाजीने 
आपल्या संभाजी प त्राकडे जजमेंटासाठी पाठहवल्यािा या महापहंडताला उल्लेख सापंडला आहे आहि 
संभाजीने कायस्थ क्षहत्रय नाहीत व मंत्रवद पनयनाहग नाहीत असा ‘कडक’ भाषेत हनकाल साहंर्तला. 
संभाजीच्या कहमशनरहशपिा उल्लेख राजवाड्ानंा कोित्या र्ळाठ्यातं सापंडला यािी त्यानंी कोठेि 
वाच्यता केलेली नाही. मंडळाच्या ित थग संमेलनवृत्तािा ‘दीप’ अहखल महाराष्ट्रभर पाजळमन आज सहा वषें 
झाली व मंडळातंहह या म द्यावर श्रीय त वास देव सीताराम बेंदे्र यानंीं दस्तलवजी ििा केली; तरीहह या 
उल्लेखाबद्दल मंडळ ककवा राजवाडे यानंी अझमन िकार शब्द काढलेला नाही. अथा् हा सवग ‘दडपमन देतो 
लसाजे’ िाि धाडसी प्रकार ठरतो. संभाजीच्या कहमशनरहशपिे राजवाडी हवधान पाहहलें  म्हिजे झाशंीच्या 
रािीला पथृ्वीराज िव्हािािी मावस बहीि ठरहविाऱ्या आंग्लेहतहासकारासं हंसण्यािी आता ं सवडि 
नाहीं. संभाजीिा जन्म शक १५७९ (सन १६५७) साली झाला. (पहा मंडळािे ित थग संमेलनवृत्त; जेधे 
शकावली प.ृ १८१) बाळप्रभमवरील ग्रामण्यािे हनराकरि करिारे र  ेनाथपतं हिमंते ‘पहंडतराव’ यािे 
आज्ञापत्र ‘हमहत शके १५९१ सौम्यनाम संवत्सरे मार्गशीषग श . ११’ िे आहे. (सन १६६९) या दोन काळातंले 
अंतर पहा :– 

 
ग्रामण्य–हनवृत्ती………………………………………………………………सन १६६९ 
संभाजीिा जन्म………………………………………………………………सन १६५७ 
 
ग्रामणयाच्या वेळीं संभाजीचें वय १२ वषांचे होतें. ग्रामण्यासारख्या हबकट धार्ममक भानर्डीच्या 

प्रश्नािा हनकाल लावण्यासाठी १२ वषांच्या शेंबड्ा पोराला कहमशनर नेमिारा हशवाजी मराठी 
स्वराज्यसंस्थापक खास नसावा. तो कोिीतरी राजवाड्ािंया हवश्वहमहत्र सृष्टींतील द सराि एकदा 
अक्कलशमन्य टोिपा असावा, हे उेडि हदसते. आध हनक प िेकर संशोधक आपल्या नध्वगम खी मेंदमतमन काय 
काय नवीन सृष्ट्ट्या हनमाि करतात, हें न सते पहािें देहखल मोठे करमि कीिे साधनि आहे. 
राजवाड्ाचं्या या काल्पहनक कादंबरीतमन आिखी काय काय हास्यास्पद हवधाने हनेतात ती पहा. 

 
[१] ग्रामण्यािा प्रश्न धार्ममक. वैहदक धमग म्हिजे छप्पन र् ंतार् ंतीिे कैवतगकी जाळे. 

देशकालपहरस्स्थतीप्रमािे अहखल मराठ्यानंा व ख द्द हशवाजीच्या ेराण्याला वेदोक्त प रािोक्तािी दाद 
स द्धा नव्हती. मालोजी, शहाजी, हशवाजी अर्र संभाजी यापंैकी एकािाहह व्रतबधं, ककवा उपनयनहवहध 
झालेला नव्हता. तो प्रेाति त्यानंा माहीत नव्हता. तो प्रेाति त्यानंा माहीत नव्हता. [आता ंमाहहत झाला 
आहे तरीहह मराठ्यात सध्याहंह उपनयनहवधी म ळींि रूढ नाहीं.] बाळप्रभमनें राज्याहभषेकािा आग्रह धहरला 
तेव्हािं वदेोक्त–प रािोक्तािा वाद उपस्स्थत झाला आहि अनेक भानर्डींना तोंड देनन एकट्या 
हशवाजीिा म ंज त्याच्या वयाच्या ४५ व्या वषी राज्याहभषेकप्रसंर्ी लार्ली. असल्या हशवाजीला कायस्थाचं्या 



 

अनुक्रमणिका 

धमाहधकारािंा हनिगय लावण्यात बारा वषांच्या संभाजीला कहमशनर नेमण्यास राजवाडे लावतात, तेव्हा ं
त्याचं्या सारासार ब द्धीिे हदवाळे वाजले असे कोिी म्हटल्यास त्यातं वावरे् ते काय? 

 
[२] अधी अहधक हयात खलास झालेल्या हवसाव्या शतकातंील पदवीधर, समाजशास्री, 

व्य त्पत्तीप्रदीप व इहतहास-संशोधक राजवाड्ानंा जर एवढेहह तारतम्य नाही, तर १७ व्या शतकातंला, 
अहशहक्षत, केवळ १२ वष ेवयािा अल्लड कोवळा पोर, ज्यािी म ंजहह झालेली नाही, वदे कशाशी खातात व 
प रािे कशाशी हपतात हेहह ज्याला माहीत नाही. असल्या संभाजीला राजवाडे कायस्थाचं्या धमाहधकार-
हनिगयािे कहमशनर नेमतात, तेव्हा ंहे इहतहास-संशोधन की भागं्यामारुतीच्या अड्वड्ावरच्या र्प्पा? 

 
[३] ज्या हशवाजीच्या ेराण्यातं वदेोत्ताबद्दल ध माकम ळ ेालण्यात दहक्षिी हभक्ष कानंा अझमनहह शरम 

वाटत नाही, कोल्हापमरच्या शाहम महाराजानंा व अहखल मराठ्यानंा तंजावर केसच्या जजाने शमद्र 
ठरहवल्याम ळे महादेव राजाराम बोडसासारखे हित्पावन आनंदाने हटऱ्या फ टतात, त्याि भोसले 
ेराण्यातंला अप्रब द्ध संभाजी म्हिे ‘कायस्थ प्रभम शमद्र आहेत’ असा कडक भाषेत हनिगय देतो, आहि 
संभाजीिा हा हनिगय तत्कालीन व वतगमान भटाहभक्ष कानंा हशरसावदं्य मान्य होतो; हे तर महदाश्चयगि मानले 
पाहहजे. 

 
[४] धार्ममक बाबीबद्दल छत्रपतींिे ककवा भोसल्यािें ककवा मराठ्यािें हनिगय जर त्या वळेीं सवग 

भटानंा मान्य होत होते तर ते आतािं का ं होत नाहींत? कोल्हापमरच्या हवद्यमान क्षात्र वैहदक शाळेबद्दल 
नाहलस्त्या करिाऱ्या भटािंी र्हत कोित्या नंबरच्या नरकात आहे, हे राजवाडे ककवा मंडळ सारं्म शकेल 
काय? बरें ज्या संभाजीिी ‘वदेोक्त’ म ंजि झालेली नव्हती, व म्हिमनि ज्याला वदेाक्षर लकण्यािा ककवा 
उच्चारण्यािाही अहधकार नव्हता, त्याकडे वदेशास्रसंपन्न भटमंडळ धार्ममक हनिगय मार्ण्यास रे्ले, ते 
कोित्या वदेाच्या आधारावर? 

 
[५] हशवाय, िा ं का प्रभम आहि ख द्द हशवाजी यािंा अन्योन्य संबंध लक्षात ेेतां, राजवड्ानंी 

संभाजीच्या कहमशनरहशपिे जे हपल्लम आपल्या हित्पावनी कल्पनेतमन उबवमन काढले आहे ते हकती खोडसाळ 
आहे यािा तेव्हािं हनकाल लार्तो. ज्या हशवाजीनें सवग महाराष्ट्रीयाचं्या आधीं िा.ं का. प्रभम सरदारासं 
आपलेसें करून, त्याचं्या हहमतीनें व एकहनष्ठेनें आपल्या सवग महत्त्वकाकं्षा रंर्रूपास आिल्या; ज्या कायस्थ 
प्रभम सरदाराचं्या रक्तावरि हशवाजींने कहदवी स्वराज्यािे टोलेजंर् ब रूज उभे केले; जो हशवाजी 
बाळहिटहिसाहवषयी 

 
बाळाजी माझा प्राि आहे 

 
असे वारंवार न सतें म्हिति नसे, तर स्वदस्त राच्या पत्रातं [स्वस्स्तश्री राज्याहभषेक १ आनंदनाम संवत्सरे, ज्येष्ठ 

वद्य प्रहतपदा भान वासरे, क्षहत्रय क लावंस श्री राजा हशवछत्रपहत स्वामी यािंीं राजकयव धुरंधर णवश्वासणनणध राजमान्य राजश्री बाळाजी प्रभु 
णचर्टिीस यासी आज्ञा केली लसीजे :–त म्ही स्वामीसेवा बह त हनष्ठेनें करून, श्रमसाहस फार केले. राज्यवृद्धीिे कामीं आला.ं यावरून त म्हावर 
कृपाळम होनन अष्ट प्रधानातंील पद द्यावे असे मनीं आकि असतां, त म्ही हवनंहत केली कीं आपिाकडे हिटिीसीिा दरख िालत आहे, हा अक्षयी 
वतनी वंशपरंपरेनें सहन्नध व सवग राज्यांतील िालवावा व कारखानीसी आहि जमेहनसी दोन धंदे राज्यातंील आपल हनसबतीस हदल्हे, ते अक्षयी 
असावे. याजवरून कृपा करून हिटहिसी सहन्नधानिी व सवग राज्यातंील त म्हाकंडे हदल्ही असं. स्वामीचे वशंीचा कोिी अन्यथा करिार नाहीं. तरी 
हलहहल्याप्रमािे सदरहम प्रयोजनािे व्यापारािी सेवा त म्ही व प त्रपौत्राहद वंशपरंपरेनें करून स खरूप अन भविें. आहिजे छ. बहमत काय हलहहिे. शके 
१५९६ ज्येष्ठ वद्य १.] स द्धा ंस्पष्ट नममद करतो कीं “त म्ही स्वामीसेवा बह त हनष्ठेनीं करून श्रम साहस फार केलें , 
राज्यहभवृद्धीच्या कामीं आला”ं तोि हशवाजी बाळप्रभमच्या धमाहधकार–हनिगयािें हकिकट काम 



 

अनुक्रमणिका 

संभाजीसारख्या बारा वषांच्या अल्लड म लाकडे सोंपहवतो ! ही कल्पना लढहविारा कादंबरीकारही ममखग 
ठरेल, मर् इहतहास–संशोधक म्हिहविाराच्या तोंडात कोिी शिे ेातल्यास त्यातं नवल नाहीं, धमग-
संरक्षिाच्या सबबीखालीं ब्राह्मिानंीं हशवाजीच्या हवरूद्ध जीं क टील कारस्थाने लढहवलीं, त्यावंर 
मंडळाहभमानी राजवाडे भावे प्रभतृीनें पाेरून ेालण्यािा केवढाहह आटोकाट यत्न केला, तरी हशवाजीनें 
भटावंर उर्हवलेल्या स डाच्या आस डािे तडाखे आरोपींिी पाठ आरपार फोडमन इहतहासातं उमटले 
[कारखान्याकंडमन ब्राह्मि कारकम न दमर करून प्रभ  कारखाने यातं ठेहवले. त्याजंवर मोरोपतं बोहलले कीं कारखानीयऋजे ह दे्द मातबऱ्या लोकावंर 
टाकले यानें नाश होईल. तेव्हा ंराहजयानें उत्तर हदलें  कीं, ज्या जारे्िा ब्रह्मिावंर इतबार टाहकला ती जार्ा अम्हास हस्तर्त जाहली. राजप रीं 
प्रबमवंर हबशी यािंा इतबार ती जार्ा हस्तर्त होत नाहीं. जे स्थळीं प्रबमवंर इतबार तें स्थळ एकाएकीं येत नाहीं. त्याजंवर इतबार असावा. मर् 
हनळोपंत व मोरोपंत मनातं खोंिल, उरे्ि राहहले”] आहेत. ‘ताहरख-इ-हशवाजी’ या बखरीतला उतारा पहा:– 

 
“र्ंर्ा (र्ार्ा) भट बनारसहमन आला होता, त्याजकडमन हशवाजीनें वदेमंत्र हशकम न ब्राह्मिासारखे 

आिरि करण्यास स रूवात केली. त्यावरून सवग ब्राह्मिानंीं र्ार्ाभट्टावर बहहष्ट्कार ेातला. त्यावर 
हशवाजीने असा ह क म काहढला कीं ‘ब्राह्मि हे धमगर् रू असमन वदं्य आहेत; परंत  राज्यातं त्यासं नोकरीस 
ठेविें हा धमािार नाहीं, सबब देवािगनापलीकडे द सऱ्या कोित्याहह सरकारी कामातं त्यासं नेमण्यातं येनं 
नये, ह्ा ह क मान सार ब्राह्मिासं नोकरीवरून काढमन त्याचं्या जार्ा प्रभमसं देण्यातं आल्या. तेव्हा ं
ब्राह्मिाबद्दल मोरोपतंानें प ष्ट्कळ रदबदली केली. तो म्हिाला, ‘महाराज, आपि म्हिता ंहाि खरा मार्ग, 
परंत  आपल्या खास नोकरींत एकट्या प्रभमवंर हवश्वास ठेविे वाजवी नाहीं त्याम ळें  राज्यास हाहन, धोका 
अर्र संकट येईल.’ हशवाजी बोलला, ‘प्रभमिंी जात सवगथैव हवश्वासपात्र आहे. सीदीसारख्या परक्यानंीं 
स द्धा ंराजप रीच्या रक्षिास प्रभ  ठेहवले आहेत. ते ती नोकरी हवश्वासानें बजाहवत असमन प्रसंर्ीं आपले प्राि 
खिी ेालण्यासहह ते कमी करीत नाहींत.’ तेव्हा ंमोरोपंत हनरूत्तर झाला.” सरदेसाईकृत मराठी णरयासत 
पृ. ४९४) यावरून स्पष्ट हसद्ध होईल कीं संभाजीच्या कहमशनरहशपबद्दलिें राजवाड्ािंें हवधान हनव्वळ 
काल्पहनक अतएव अत्यंत खोडसाळपिािें व खोटें आहे. 

 
संभाजीच्या कहमशनरहशपबद्दल राजवड्ानंी जी एक प िेरी र्प्प ठासमंन हभरकावमन हदली, हतच्या 

प ष्टीसाठीं प ढें ते आिखी काय म्हितात ते पहा :– 
 
“ह्ा सामाहजक वादािे राजकीय पहरिाम मोठे हवलक्षि व भयंकर झाले. िादं्रसेनीयाचं्या 

वदेाहदधारकाला संभाजी राजानें हवरोध केला व तो सौम्य भाषेला सोडमन केला. त्यािा पहरिाम असा झाला 
कीं सवव कायस्थ मंडळ संभाजीच्या णवरद्ध रे्गलें . हशवाजीच्या मृत्यमिी बातमी वळेेवर संभाजीला कळली 
नाहीं. संभाजीच्या मनात येन नये, त्या म त्सद्याहंवषयीं संशय येत िालले. त्या संशयाला कायस्थ, ब्राह्मि, 
मराठे, हस्रया व प रूष बळी पडले. कल शाखेरीज संभाजीला हवश्वासपात्र असा मािमस हमळण्यािी पिंाईत 
पडली. शवेटीं शत्रमच्या हस्तें संभाजी मृत्य  पावला. ह्ा सवव क्रांतीला सामाणजक णवषमतेचा जाच असह् 
होऊन संतत्प झालेले कायस्थ कारि झालेले आहेत, अशी तत्कालीन राजकारिाचें अंतरंर्ग बारकाईने 
पाहून, माझी समजूत झालेली आहे.” 

 
संभाजीनें िादं्रसेहनयाचं्या वदेाहधकाराला हवरोध केल्यािी जी र्प्प राजवाड्ानंी झोकम न हदली 

आहे. ती सौम्य भाषेंत होती का नव्हती, याचं्याशीं आम्हाला काही एक कतगव्य नाहीं. संभाजीच्या 
कहमशनरहशप बद्दलिें हवधानि सपशले ढासंळमन पडल्यावर राजवाड्ाचं्या याबद्दलच्या प ढील कादंबरीशीं 
माथेफोड करीत बसण्यात अथग नाहीं, हें उेडि आहे. त्यातंमनही राजवाड्ानंीं बालसंभाजीच्या 
जजमेंटाबद्दलिा उल्लेख ककवा दस्तलवजी प रावा प ढें आिमन आजपयंतच्या या ग्रामण्य प्रकरिाच्या उपलब्ध 
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कार्दपत्रावंर डाबंर ूतण्यािें श्रेय हमळहवलेलें  नाहीं. अथा् या म सक्या कल्पनेशीं लढत बसिे केव्हाहंी 
वाजवी होिार नाही. बारा वषांच्या बालसंभाजीच्या कहमशनरहशपबद्दलिा राजवाड्ािंा अस्सल व 
हवश्वसनीय दस्तलवज प ढे येनन त्यानें तत्कालीन श्रीशकंरािायांच्या आज्ञापत्रानंा आहि बखरींना एकदा ं
पाजी ठरहवले कीं त्यािा हविार प ढें पहाता येईल परंत  येथेही मोठी अडिि आहे कारि राजवाड्ािंी 
जर्द र् रंूच्या पीठाबद्दलिी अनन्य भस्क्त ते येिेप्रमािें प्रहसद्ध करीत आहेत. ते प.ृ ४८ वर म्हितात, 
शकंरािायांदींिीं धमगपीठें आहेत; त्यावंर अजाि भटहभक्ष क क्ष द्रपिें हवराजत आहेत. कायस्थाचं्या मार्ण्यािंें 
स्वरूप काय त्यािंा इहतहास काय, त्यानंा प्रहतरोध केला त्यािीं फळें काय, व त्या प रवावयाच्या कशा, या 
बाबीसंबंधानें आिायांच्या ठायीं व आिायांच्या सल्लार्ाराचं्या ठायीं पमिग अज्ञान आहे.” या उद र्ारावंरून 
जर्दर् रंूच्या पीठासनािा 

 
णचत्पावनांना णमळालेला “प्क ा कार्ट” 

 
राजवाड्ाचं्या अंतपकरिािी कशी लाही लाही उडवीत आहे, हें कळमन येईल. ज्या सद र्ृहस्थाला 

शकंरािायांच्या र्ादीवरील प्रत्येक प्रािीन अवािीन धमाहधकारी ‘अजाि भट हभक्ष क क्ष द्रपिें’ हवराजिारा 
हदसतो आहि ज्यािे सल्लार्ार स द्धा ं ‘अज्ञानी’ हदसतात, त्याच्या धमगलंडपिाबद्दल कहद समाजाने त्यािी 
कीव करण्यापलीकडे अहधक काय करावें? 

 
राजवाड्ानंी संभाजीच्या कारकीदीति कायस्थ प्रभमनंा राजद्रोही ठरहवण्यािा केलेला उपक्म 

हास्यास्पद असला तरी कानाडोळा करण्याइतका क्ष द्र नव्हे. या उपक्मािा हेत  फार खोल व अत्यंत 
द ष्टाव्यािा आहे. बऱ्याि शहाण्या कायस्थ प्रभमनंा त्यािी हित्पावनी नारं्ी हदसिार नाहीं व भासिारहह नाहीं, 
इतक्या सफाईत हा दंश करण्यातं आलेला आहे. हशवाय, हा दंश मंडळाच्या अहवालातंि वज्रलेप म हद्रत 
करून ठेवल्याम ळें  तर त्यािे ेोर पहरिाम कायस्थ प्रभमचं्या भावी वशंजानंा एकलहरी सपगदंशाप्रमािें केव्हा ं
ना केव्हा ंभोर्िें प्राप्ति आहे. अहखल महाराष्ट्रीय कहद  समाजातं इमानािी व स्वामीहनष्ठेिी प्रौढी हमरविारी 
एकि का.ं का.ं प्रभम जात आहे. [या सद र् िािंा सध्या ं हवकृत अथग ेेनन, इंग्रजी नोकरशाहीिी कारक ं डेहर्री करिें हींि कायस्थािंीं 

लक्षिे होनन बसली आहेत, हें द दैवि म्हटलें  पाहहजे.] हित्पावनाचं्या उत्पहत्त स्स्थतीिा इहतहास म्हिजे अथेहत 
हनमकहराहमिा, असा हनदान सवगत्र लौकीक आहे. पमवीिी मराठेशाही सोडली तरी िालम  आंग्लाईत स द्धा ं

 
णचत्पावन मंडळ इंगे्रजांच्या णवरद्ध 

 
रे्ल्यािे दाखले दररोज हदसत आहेत, राजवाड्ाचं्या मनोवृत्तीच्या हित्पावनािंी अशी पोरकट 

समजमत झालेली हदसते कीं आपल्या जातीिी ही नाम ष्ट्की नाहींशी करायला, इतर जातींहवषयीं तसल्याि 
नाम ष्ट्कीिे काहंी तरी लेखी प रावे दस्त करून ठेवले म्हिजे झालें , वळे आली कीं बोट दाखवायला जार्ा 
तरी झाली ! द ष्ट्कृत्यािें पहरमाजगन करण्यािी ही तऱ्हा मननीय नाहीं असें कोि म्हिेल? याम ळें  कायस्थािंी 
बदनामी करण्यािें वीरकंकि हातीं बाधंलेल्या राजवाडे भाव े प्रभतृींच्या इहतहास-संशोधनािी र्हत 
वक्नयनी झाली असल्यािे मासले अलीकडे पदोपदी आढळतात. भाव्यािंें ‘मराठी दप्तर’ याया, मंडळािी 
‘संमेलन वृत्तें’ याया ककवा इतर टािंिे हटपिें याया, त्यात 
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माझ्यासारखी कधीं होशील 
 
ही वृहत्त उद्दाम झालेली आढळते. मर् संभाजीच्या ख नािी व तत्कालीन राज्यक्ातंीिी जबाबदारी 

राजवाड्ानंी कायस्थावंर न टाकावी तर काय करावें? ब्राह्मि उेडाउेड ब्रह्मम खोत्पन्न ! सवग जर्त्रय 
म्हिजे त्यािी जन्मप्राप्त जहार्ीर सवग हवश्वि त्यािंें. त्याचं्यावर ख नािंा व राज्यक्ातं्रीिा आरोप कसा हसद्ध 
करिार? बारा वषांच्या बालसंभाजीच्या जजमेंटनें हिडमन संतप्त झालेल्या हरामखोर व ख नशी कायस्थ 
मंडळाच्या कारस्थानाम ळें  संभाजीिा खमन व राज्यक्ाहंत झाली, अशी तत्कालीन राजकारिािें अंतरंर् 
बारकाईनें पाहमन ‘समजमन झालेल्या’ राजवाड्ानंा, कोिी झाला तरी हाि सरळ प्रश्न हविारील कीं 
‘कायस्थ हवरूद्ध रे्ले ही र्ोष्ट खरी मानली, तरी संभाजीिा शब्द वदेवाक्य मानिारे हभक्ष कशाहीिे खंदे वीर 
महावीर व म त्सद्दी लन राज्यक्ातंीच्या प्रसंर्ी कोठें मेले होतें’? त्यानंी ख नशी कायस्थाचं्या िळवळींना 
पायबदं का ंलावला ं नाहीं? अवयाया महाराष्ट्रातं जर ‘हशवकाली िादं्रसेनीयािंी संख्या ५००० हमन जास्त 
नव्हती’ (राज. प.ृ ३९) आहि ब्रह्मम खोत्पनािंा पसारा ढेंकम ि हिलट डासंाइतका हवश्यव्यापी होता, तर 
त्यानंा या अल्पसंख्य हरामखोरािंा संभाजीच्या जीवासाठी काहंीि बदंोबस्त करता ंयेनं नये? असेंहह धरलें  
की सर्ळे ब्राह्मि अिैत कितनातं र्ाजंाध ंद होते, तर संभाजीिा राज्यक्ातंी टाळण्यासाठीं कोिकोित्या 
ब्राह्मि वीरानंी आपल्या जीवािी मसिवटी केली, यािा प रावा मंडळानें ककवा राजवाड्ानंी अवश्य 
द्यावयास पाहहजे होता. अझ नहह त्यानंी तो द्यावा, अशी आमिी आग्रहािी हवनंती आहे. मात्र, राजद्रोहािें व 
स्वराज्यनाशािें शास्ब्दक खापर कायस्थाचं्या टाळक्यावंर फोडमन जर या संशोधक महात्म्यािें पमवगज र्तीला 
जात असतील आहि यानंा स्वतपला याि जन्मीं मोक्षपद स लभ असेल, तर त्यानंीं ख शाल आिखीहह 
हवश्वहमत्री सृष्ट्ट्या हनमाि कराव्या. कोिीहह कायस्थ ककवा ब्राह्मिेतर त्याना आड येिार नाहीं. वाटेल तर 
त्यानंीं स्वतपसाठीं महाराष्ट्रािा इहतहास उलट्या पावलानंीं हलहमन काढावा; त्यालाहह आमिी ना नाहीं. 

 
मंडळातंल्या काहीं नवीन तरूि संशोधकानंीं राजवाड्ानंा ‘र् रूवयग र् रूवयग’ ककवा 

‘इहतहाससंशोधनेश्वर’ म्हिमन आकाशाइतके उंि धरले, आहि ‘संभाजीकालीन राजकारिािें अंतरंर् मी 
अर्ीं बारकाईनें संशोधन केले’ असल्यािी त्यानंी केवढीहह ेमेंड मारली असली, तरी आम्ही प्रहतज्ञापमवगक 
सारं्म शकतों कीं राजवाड्ानंा संभाजीकालीन् इहतहासािा श्रीर्िेशा स द्धा ं अझमन उमर्लेला नाहीं. 
अलीकडे प्रो. जद नाथ सरकार वरै्रे संशोधकानंीं संकहलत केलेल्या साहहत्यावरून असें स्पष्ट हदसतें कीं 
उपलब्ध 

 
संभाजीचें चणरि अत्यंत णवपयंस्त 

 
आहे. तो हजतका क्म रकमा, व्यहभिारी, व्यसनी ककवा उतावळा म्हिमन रंर्हवण्यात आलेला आहे, तसा 
वास्तहवक प्रकार आता ं हदसत नाहीं. संभाजी हवरूद्ध कारस्थानें लढहविाऱ्या कंपमनें स्वतपवरील 
राज्यक्ान्तीिें पाप टाळण्यासाठीं संभाजीहवषयीं भलभलत्या कंड्ा उलटहवल्या व त्या बखरींत 
उमटहवल्या, असें हसद्ध होण्यास आता ंफारसा अवकाश नाहीं. आमिा म ख्य म द्यािा प्रश्न एवढाि आहे कीं 
सवग कायस्थ मंडळ (हनदान काहंीं थोड्ा कायस्थ व्यस्क्त तरी) संभाजीच्या हवरूद्ध रे्ल्या होत्या काय? 
हशवछत्रपतीच्या स्वराज्य स्थापनेंत अकल्पनीय धडाडीनें व अत ल स्वाथगत्यार्ानें प ढाकार ेेिारे कायस्थ 
प्रभ  हशवाजीिा मृत्य  होतो न होतो तोि हनमकहराम बनमन राज्यक्ातंी करण्यास का ं उद्य क्त होतात? 
राज्यक्ातंी ककवा संभाजीिा वध साधण्यांत त्यािंा हेत  काय? बरें, द सऱ्याि छत्रपतीच्या अमदानींत 
कायस्थ लोक क्ातंीकारक बनतात ककवा ठरतात, तर प ढील संबधं मराठेशाहहत व पेशवाईतहह सवग 
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राजकारिाच्या नाजमक व महत्वाच्या जार्ावंर कायस्थ म ख्यत्यारीनें राहहले ते त्याचं्या एकहनष्ठेवर, 
कतगबर्ारीवर, स्वराज्याहभमनावर हटकले, का ंसारे छत्रपहत व पेशव े हेि म खग व टोिपे होते? अझमनहह 
बऱ्याि देशी संस्थापनातं कायस्थ हदवाि व कारभारी आहेत; ते कायस्थाचं्या राज्यक्ाहंतकारक हित्पावनी 
वृत्तीच्या प ण्याईवरि हटकले आहेत काय? आजपयंतिा उपलब्ध इहतहास पाहहला तर असे स्पष्ट हदसमन 
येते कीं 

 
छिपतीच्या तक्ताशीं णचत्पावन माि बेइमान 

झाले; कायस्थ प्रभू अखेरपयंत 
राजणनिच राणहले. 

 
हशवकालीन् स्वराज्यस्थापनेिी आिभाक करिाऱ्या दादजी नरस प्रभम देशपाडं्ापासमन तों 

शवेटच्या प्रतापकसहासाठी तब्बल १४ वषें हवलायतेंत झर्डिाऱ्या रंर्ो बापमजीपयंत कोि कोि कायस्थ 
छत्रपतीच्या तक्ताशी बेईमान झाले, त्यािंी यादी मंडळानें अवश्य प्रहसद्ध करावी, असा आमिा आग्रह आहे. 
ेमेंडखोर मंडळ या हवनंतीकडे ढ ंक नहह बेिार नाहीं हे आम्ही जािमन आहों. एखाद्याच्या ेराला आर् 
लावमन स्वस्थ मौज पहात बसिें हें ब्राह्मिािें शील सवगश्र ति आहे. हशवाय इतरानंा असभ्य ठरहवण्यासाठीं 
‘मौनं सवाथग-साधनम्’ म लाम्यानें स्वतपला सभ्य मानण्याच्या कामीं मंडळािे कायगकते मोठे इस्ब्लस आहेत. 

 
मराठी स्वराज्याच्या कल्पनारंभापासमन तों हित्पावन नोकरशाहीच्या अरेरावी वतगनाम हें तें ठार 

होईपयंत छत्रपतींच्या नावािा तक्तािा आहि स्वराज्यािा अहभमान धरून अनेक हाल अपेष्ठानंा आंहि 
मत्सरी ग्रामण्यानंाजर कोिी तोंड हदले असेल तर ते एकट्या िा.ं का.ं प्रभ  समाजानेंि मराठी राज्यािा 
पायातं मराठ्याचं्या जोडींने कायस्थ प्रभू वीराच्यांच आह ती पडल्या. तीव्र हवरोधांना ककवा ग्रामण्यासारख्या 
मत्सरी छळानंा दाद न देता ं छत्रपतींच्या राज्यहभषेकासारखा लहतहाहसक स प्रसंर् कायस्थानंींि पार 
पाडला. हशवाजीमहाराजापंासमन तों शवेटच्या छत्रपतीपयंतच्या प्रत्येक छत्रपतीच्या महत्त्वाच्या कामीं 
कायस्थ प्रभम वीरािंेंि रक्त खिी पडलेलें  आहे. मराठ्ांच्या सत्तचेा उत्कषव प.ृ ३६-३७ वर न्या. रानडे 
म्हितात कीं “ज्या जातींवर देशािी सारी हभस्त अशा प्रम ख प्रम ख जातींमधमन हशवाजीनें आपलें  प्रधानमंडळ 
हनवडमन काढलें  होतें.” हित्पावनािंी जात त्या वळेी अंधारातंि असल्याम ळें, न्यायममतीनी या मजक राप ढें  
तत्कालीन मावळे, मराठे, देशस्थ ब्राह्मि आहि िा.ं का. प्रभम या शतीतील जी प्रम ख प्रम ख वीरािंी 
नावंहनशी हदली आहे, त्या यादीत सहाजीकि हित्पावनािंा वासस द्धा ं कोठे येत नाहीं. या यादीनंतर 
न्यायम तीनीं शरेा हदला आहे कीं “यांपैकीं एकानेही णशवाजीशीं णनमकहरामपिा केला नाहीं.” 
हनमकहरामपिािें बीज [“हे लोक (हित्पावन, मनािे सरळ नसतात; आहि अल्पस्वल्प स्वाथासाठीं राज्यािीं राज्यें ध ळीस हमळहवण्याला 
मारे् प ढें न पाहािारे लोक या जातीमध्ये आजपयंत प ष्ट्कळ उत्पन्न झाले आहि त्यानंीं आपले पराक्महह त्या रीतीनें दाखहवले. XXX स्वजातीज्या 
हहतासाठीं अन्य जातींशीं िेष करून त्यािें जे वास्तहवकं हक्क ककवा अहधकार त्याकंडे द लगक्ष करिें, ककवा दाबमन टाकिें हें मात्र वाईट. यद्यहप 
हित्पावन ब्रह्मिामंध्ये अशा प्रकारिे हकत्येक लोक झाले. खरे, आहि अझमनहह असल्या कोत्या मनािे हकत्येक त्याचं्यामध्यें आहेत, हेहह खरें. XXX 
याचं्या आंर्ीं आजगव शस्क्त हें मोठे कसब आहे आहि तेिे करून ते कसलेहह मोठे काम सहज तडीस नेतात.” 

कै. रौ. णभ. रंु्गजीकरकृत सरस्वणतमंडळ. 
 

(२) “ते (हित्पावन) स्वावलंबी, मेहनती, कोठेही प ढे  ेसिारे, दी गे समिना मनातं आििारे, पि काहंीं अंशीं आपल्याप रतें पाहिारे, 
ब हद्धमान् पि संक हित हदलािे लोक आहेत.” 

 
रा. नरसोपंत केळकर, केसरी ३-१०-१९२०] कोंकिातमन आलें  आहे आहि ते पेशव्याचं्या अमदानींत 

हित्पावनानंी आपल्या भाग्योदयाथग जेव्हा ं कोकिातंमन ेाटमाथ्यावर प्रयाि केले, त्या वळेीि ते त्यानंीं 
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बरोबर आिलें , हे लहतहाहसक हसद्ध तत्व कोिी हकतीही मल्लीनाथ्या आहि व्य त्पत्त्या लढहवल्या तरी खोडलें  
जािें शक्य नाहीं. 

 
हशवाजीच्या कारकीदीपासमन-ककवा हवधानाथग त्याच्या शवेटच्या भार्ापासमन म्हिा, तो संभाजीच्या 

अंतापयंत िा.ं कायस्थ प्रभमपंैकी म ख्य प ढारी बाळाजी व त्यािा म लर्ा खंडो बल्लाळ हे दोेेि जरी र्ितींत 
ेेतले, तरी त्यानंी छत्रपतीच्या तक्ताशीं ककवा ख द्द छत्रपतीशीं काय हवरोध ककवा कोिता हनमकहरामपिा 
केला, हें पाहहलें  पाहहजे. 

 
हशवाजी हयात असतानंाि ेरर् हत कलहला व सापत्न मातेच्या मत्सराला कंटाळमन संभाजी 

ेराबाहेर पडला व मोंर्लाईत हदलेलखानास हमळाला. यातं स्वराज्यद्रोह झाला, असे उथळ हविार 
करिारे वाटेल तर म्हिोत. खरी वस्त स्स्थहत अशी कीं तारूण्यानें फ रफ रलेल्या या मदग मराठ्याला, 
हशवकसहाच्या या सवाई पराक्मी छाव्याला राजवाड्ातंल्या हनष्ट्क्ीय आय ष्ट्यापेक्षां, मोर्लाईति का होईना, 
कतगबर्ारीला काहीतरी वाव पाहहजे होता. प ढें लवकरि तो परत येनन पन्हाळ्यास हशवाजीस भेटला. सवग 
र्ोष्टींिा ख लासा केला आहि “आपिासं साहेबािें पायािी जोड आहे. आपि द धभात खानन साहेबािें 
पायािें कितन करून राहीन.” (सभासद पृ. ९४) अशी प्रहतज्ञा करून तेथेंि राहहला. हशवाजीच्या शवेटच्या 
द खण्यातंि सोयराबाईच्या ‘राजाराम-राज्याहभषेका’ िे कारस्थान स रू झालें  व त्याला बह तेक सवग ब्राह्मि 
मंत्रीमंडळ सामील झालें . हशवाजीिा मृत्य  (३ एहप्रल १६८०) होतािं या कारस्थानाला जोर आला. 
संभाजीला पन्हाळ्यासि एकाकी कैद करून राजाराम राज्याहभषेक उरकण्याच्या या कारस्थानाला फक्त 
एकट्या बाळाजी आवजीिा कट्टा हवरोध. हशवराई नाण्याप्रमािें हिटिीशी लेखिीच्या मखलाशीिा दरख 
तमाम हरयासतींत राजमान्य व लोकमान्य असल्याम ळें  हिटिीसानेंि पन्हाळ्याच्या बदंोबस्तािीं पत्रें 
हलहहल्याहशवाय मोरोपंत कपर्ळे, अण्िाजी दत्तो सहिवाहद मंत्रयाचं्या न सत्या अकलेिी मखलाशी फ कट 
होती. बाळाजीिी मंत्रयानंी प ष्ट्कळि मनधरिी केली. त्यानें स्पष्ट जबाब हदला “आम्ही दरखदार राजािें, 
खावदं वडील संभाजी महाराज असता ंअशीं पत्रें आम्ही हलहहिार नाहीं. तेव्हा त म्हासं हा आग्रह करण्यािें 
कारि नाहीं” (हिटिीस, प.ृ २) परंत  मंत्रयािंा आग्रह अर्दीं हनकरावर आला. त्यातंि सोयराबाईच्या 
कडक आजे्ञिी भर पडलीं :– “त मिे हातिें पत्र नसल्यास लोकासं पत्रािा हवश्वास पडिार नाहीं. यास्तव 
त म्हाकडे दरख, त्या अथे बरी वाईट पते्र त म्ही हलहावी, हें त म्हासं प्राप्त. हलहमन द्यावीं.” सते्तप ढें शहािपि 
व समथाप ढे अहंता िालहविे बरे नव्हें, म्हिमन नाइलाजानें “मी हलहहत नाहीं. ममल आवजी बावा आहे, 
त्यास स्वाधीन कहरतों. पाहहजे तसे करवा” असें साहंमन बाळाजी वैतार्ानें स्वस्थ बसला. बाळाजीिा म लर्ा 
आवजी यािें अक्षर थेट बापाच्या मखलाशीिें असे. त्यािा फायदा मंत्रयानंीं ेेनन आवजीकडमन वाटेल तशीं 
पत्रें हलहमन ेेतली. संभाजीनें हीं पते्र पकडलीं. तेव्हा ंसंभाजीप ढें जबाब देतानंा:– 

 
“*** बाळाजी आवजी यानंीं उत्तर हदल्हे कीं, राजाराम सहहष्ट्ि  
“आहि माहाराजािें मनापासोन यास अहधकारी करावें व सवांिीं 
“अंतपकरिें त्यािे ठायीं वार्तात खरीं; परंत  ईश्वरािी मजी असती 
“तरी राजाराम साहेबासं ज्येष्ठत्व का ंहदलें  नाहीं? 
“तस्मा् संभाजी महाराजािंा प ण्योत्कषग, उग्रसेवेिें माहात्म्य ! त्यातं सोयराबाई साहे- 
“बानंीं हवषप्रलय करून महाराजासं माहरलें  तें सहवस्तर राजश्रीस 
“कळलें . तेव्हा त्यािंा माथा ंआप्रमाद नाहीं” 

णचर्टिीसकृत बखर 
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असा स्पष्ट ख लासा होतािं “िौक्या उठहवल्या. बाळाजी आवजी प्रभ  हिटिवीस यानंीं आपलें  काम करावें 
असें सारं्मन (संभाजी महाराजानें) कृपा केली.” (हकत्ता प.ृ ६) इतकें ि नव्हे तर सवगत्र शातंता झाल्यावर 
रायर्डावर जो पहहला दरबार भरला त्यावळेीं बाळप्रभमला उदे्दशमन संभाजीनें काढलेले उद र्ार पहा:– 
 

“*** किेरी करून सवांस बोलावमन ‘ि कली र्ोष्ट आहे ती त म्हास 
“माफ केली. मन ष्ट्यापासोनि हवरुद्ध र्ोष्ट ेडते ती ेडली. त म्ही 
“या र्ोष्टीिी काळजी शपथपमवगक करंू नका. त म्ही सारं्ाल तशी मी 
“वतगिमक करीन. महाराजािें हाताखालीं वार्ला; त्या अथी त म्ही 
“आम्हासं त्यािें हठकािीं आम्हा ंराज त मिें, ब डवा वा तारा.’ सवांस 
“जीव भरंसा वाटमन आपापले कामावर सवग हमवार जाले” 

णचर्टिीसकृत बखर 
 
तत्कालीन् कायस्थािंा म ख्य प ढारी बाळप्रभम हिटिीस हा वरील प राव्यावरून तरी, संभाजीच्या हवरुद्ध 
रे्ला, असें म ळीि हसद्ध होत नाहीं. हवरुद्ध रे्लेल्या मंडळींिी त्या खवळलेल्या नरव्याघ्रानें ठेवलेली 
बरदास्त बखरींत येिेंप्रमािें आढळमन येते—” हकल्ल्यावरील लोक हकत्येक हफतले होते. कदडी लाहवली 
नाहीं. महाराज कदडीनेंि हकल्ल्यावर रे्ले. कंक व सरनोबत भेटले आहि कान्होजी भाडंवलकर हवलदार 
सदरेस होते त्यासं आधी कैद केले. आहि मोरोपंत प्रधान व अंिाजी सणचव यांचे घरी चौक्या पाठऊन कैद 
केले………… मोरोपंत प्रधान व सणचव यांचीं घर लुरू्टन बेड्या घातल्या.” मोरोपतं सहिवाहद प्रािी कायस्थ 
असल्यािा प रावा आम्हाला माहीत नाहीं. मर्, ही बहक्षसी राजहनष्ठेबद्दल हमळाली कीं काय? 
राज्याहभषेकाच्या वळेीं मात्र “कत्रबकं बाजी देशपाडें खासनीस यािंीं व आिखी ममतेंतील यािंीं महाराजासं 
हवनंती करून बोलले कीं ‘साहेब कसहासनाधीश होिार आहि प्रधान यािें ेरी िौक्या हें हवहहत नाहीं.’ 
याजवरून िौक्या उठहवल्या,” (हिट. ६) साराशं, संभाजीच्या कारकीदीच्या स रुवातीलाि त्याच्याहवरुद्ध 
जें कारस्थान झालें , तें राजकीय होतें, धार्ममक नव्हतें. त्यातं म ख्य प ढाकार मोरोपतंाहद ब्राह्मिानंी ेेतला 
होता; बाळप्रभमिा व कायस्थािंा त्यातं म ळीि संबंध नव्हता, हें हसद्ध करण्यासाठी आिखी प रावे मंडळाला 
पाहहजे असतील तर त्यानंी संशोधनवृत्ती सोडमन प्रथम इहतहासवािन करावें, अशी समिना आहे. 

 
याप ढें असा प्रश्न साहहजक येतो कीं जर बाळप्रभमहवषयीं आलेल्या संशयािी संभाजीिी हनवृहत्त झाली होती, 
तर त्यानें बाळप्रभमला प ढें हत्तीच्या पायीं का ं हदलें? या कटािी थोडी पहरस्फ टता केली पाहहजे. त्यासाठीं 
काहंीं महत्वाच्या हकीकतींच्या तारखािंी जंत्री खालीं देत आहें :– 

 
सन १६८० 

 
१९ मे ते १६ जमन :– आण्िाजी दत्तो, मोरोपतं कपर्ळे, प्रल्हाद हनराजी यानंी सेनापहत हंबीरराव मोहहते कैद 
करून संभाजीप ढे पन्हाळ्यास आितो. सवग लष्ट्कर संभाजीला छत्रपहत मानतें. 
१२ जमन :– संभाजी पन्हाळ्याहमन हनेतो. 
१८ जमन :– संभाजी रायर्डला येनन राज्यकारभार हातीं ेेतो. व राजारामाला कैद करतो. 
२० ज लई :– संभाजीिा राज्यहभषेक. 
१२ ऑक्टोबर :– मोरोपतं कपर्ळ्यािा रायर्डास मृत्य . 
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२० नवंबर :– बाळप्रभमिा म लर्ा आवजी बल्लाळ संभाजी छत्रपतीिा खहलता ेेनन वकील नात्यानें म ंबईला 
टोपकर कंपनीकडे जातो. 

सन १६८१ 
 

ऑर्ष्ट :– संभाजीला हवषप्रयोर् करण्यािें कारस्थान उेडकीस येतें. 
४ ऑर्ष्ट :– आण्िाजी दत्तोवर नाराजी होनन तो ठार मारला जातो. 
२ सप्टेंबर :– बाळाजी आवजी हिटिीस, महादाजी अनंत, सोमाजी दत्तो व हहरोजी फरजंद यानंा ठार 

मारण्यातं येतें. 
 

या जंत्रीवरून वािकानंा स्वतंत्रपिे प ष्ट्कळ अन माने काढता ं येतील. संभाजी रायर्डास 
आल्यानंतर तब्बल एक वषग दोन महहने बाळप्रभम आपल्या हिटहिशीवर म खत्यारीनें होता. राज्यहभषेक 
झाल्यानंतर बरोबर िार महहन्यानंी आवजी पहंडताला (बाळाजीच्या म लाला) ‘ॲम्बासडर’ दरबारी वकील 
नात्यानें बहनया कंपनीकडे म ंबईस पाठहवतो. अथात हिटहिसाच्या ेराण्याबद्दल ककवा सवग कायस्थाबंद्दल 
संभाजीिा हवश्वास अभरं् होता, हें हसद्ध होतें. सन १६८१ च्या ऑर्ष्टमध्यें अवहित हवषप्रयोर्ािे कारस्थान 
उेडकीस येतें आहि तडाक्यासरसा आण्िाजी दत्तो सिीव ४ ऑर्ष्टला ठार मारला जातो. नंतर एक 
महहन्यानें बाळाजी व इतर मंडळी ठार मारली जातात. बाळाजीला ठार मारहवण्यािी जी ब्राह्मिी कारवाई 
झाली ती याि महहन्यातं. 

 
ब्राह्मिी कारवाईिा नेहमीं एक हवशषे असतो. तो म्हिजे ‘परभारें पाविे तेरा’ हा होय. सातारा 

राज्यािें व प्रतापकसह छत्रपतीिे बारा वाजहवण्यातं स द्धा क प्रहसद्ध हित्पावन ‘आयार्ो’ बाळाजीपतं नातम 
यानें हेंि धोरि स्वीकारलें  होतें. आजहह नेहमीच्या व्यवहारातं ब्राह्मिी कारस्थानािें धोरि पाह ण्याच्या 
टाळक्यानें कविम ठेंिण्यािेंि असतें. ब्राह्मि कधीं उेड माथ्यानें समोरासमोर येनन हभडत नाहीं. तें त्यािें 
ब्रीद नव्हे, ती त्यािी अक्कल नव्हे, तें त्यािें तोंड नव्हे, तो त्याच्या रक्तािा र् िि नव्हे ! संभाजीिा कल षा 
झाला तरी हभक्षमकि. दहक्षिी आण्िाजी दत्तो झाला काय ककवा उत्तरी कल षा झाला काय, सवग ब्राह्मि 
एकजात एकजात एकधोरिी. कल षा हा कहव होता. त्यािी रंरे्ल बायको [कहव कल षा कबजी म्हिोन किौजी ब्राह्मि 
बह त हविान्. मंत्रशास्र हवद्या आंर्म त्यास बह त र्म्य असे होते. त्यािंी स्रीहह ित र होती. त्यानंीं महाराज वश करावे म्हिमन वशीकरि मंत्रप्रयोर् 
करून महाराजािंी बह त जवळीक व कृपा संपादमन आर्ोदर राज्याहभषेकापमवी होतेि. 

हिट. प.ृ ७.]त्यानें स्वामीिरिीं अपगि केली होती; अथा् तो मोठा स्वाथगत्यार्ी ब्राह्मि म्हटला 
पाहहजें. हा महान् कपटी व धमतग हभक्ष क अवरंर्झेबािा कारस्थानी ‘सीएडी’ म्हिमन दहक्षिेंत येनन मराठी 
स्वराज्याच्या काळजाशीं हिकटमन बसला होता. त्याच्या शाबरी मंत्राच्या प्रभावाखालीं संभाजी पमिग दडपला 
रे्ला असतानंा त्याच्या र् प्त पत्राम ळें  हदल्लीहमन नमरमहंमदखान दहक्षिेवर र्हनमी काव्यािी िाल करून 
आला. त्यावेळीं बाळाजीनें संभाजीला खऱ्याख ऱ्या पहरस्स्थतीिी हनभीडपिें ूळख देनन, त्यास ताळ्यावर 
आिण्यािें धाडस केलें . संभाजीच्या नजरेस कल षािंीं कारस्थानें आलीं व त्यानें बाळाजीनें हलहमन 
आिलेल्या पत्रावंर स्वदस्त रिें हशक्का मोतगब केलें . ही पत्रें शकंराजी नारायि सिीव व श्रीहनवासराव 
प्रहतहनधी यास पोंहितािं त्यानंीं नमरमहंमदच्या सैन्यािा पार ध व्वा उडहवला. स्वराज्यहनष्ठेला स्मरून 
बाळाजी आवजीनें संभाजीला जर याि प्रसंर्ीं जार्ें केलें  नसतें, तर कल षाच्या या पहहल्या कारस्थानालाि 
संभाजी बळी पडला असता हें अहधक हवषद करून सारं्ायला नकोि. अथा् राजवाड्ाचं्या कस्ल्पत 
कादंबरीप्रमािें संभाजी कहमशनरच्या जजमेंटानें हिडमन जानन सवग कायस्थ मंडळ त्याच्याहवरुद्ध रे्लें  असें 
जर मानलें , तर बाळप्रभमच्या या उत्कट कामहर्रीिी वासलाद ते कशी काय लाविार? राजवाड्ाचं्या 
मत्सरी संशोधक ब द्धीला या कामहर्रीिें महत्व फारसें वाटिें शक्य नाहीं हे खरें, परंत  या कामहर्रीच्या 
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उलट्या पेंिाम ळें  कल षाच्या कारस्थानाला जो जबरदस्त धक्का बसला, त्याम ळे तो तरी बाळप्रभमच्या 
हिटिीशीला याप ढें विकमं  लार्ला. इतकें ि नव्हे तर मराठी राज्य ब डहवण्यापमवी त्या राज्याच्या 
णचरस्थाइत्वाला सदैंव चैतन्य देिारा आत्मा जो बाळाजी आवजी त्यािा काटंा प्रथम दमर करण्याकहरता ं
त्याला उपाय शोधाव ेलार्ले. हे उपाय शोधीत असतानंाि त्याला एक हित्पावनी वृत्तीिें कायस्थ हाताशींि 
सापंडले आहि ब्राह्मिाचं्या लोकहवश्र त पॉलीसीप्रमािें. 

 
कायस्थाच्या नरड्यावर कायस्थ 

 
बसवमन कल षानें आपला डाव बोलबोलता ं हसद्ध केला. स्वाथासाठी आपल्या जातभाईिीं आंतडीं खािारा 
कायस्थाधम म्हिजे दादजी रघुनाथ देशपांडे महाडकर हा होय. [या हरामखोरानें हशवाजीच्या वळेीं 
बेलवाडीच्या येसप्रभमिा र्ळा कापला व साहवत्रीबाई ठािेदारिीलाहह अधमगय द्धानें पकडली. बाळप्रभम 
हिटहिसालाहह अखेर हाि भोंवला. असला नराधम शखं प्रभमरत्नमालेंत र्ोविाऱ्या कायस्थ मालाकारािी 
तारीफ करावी तेवढी थोडीि.] यािा व बाळप्रभमिा िेष होता. कबजी आल्यापासमन ही स्वारी त्याच्या 
प ठ्ठ्ठ्यातं, कृपेंत, अर्दीं थेट अंतरंर्ातं  ेसलेली असे. पहहल्यापास नि या केतमिा बाळप्रभमच्या हिटहिशी व 
कारखाहनशी दरखावर डोळा होता. हा कबजीच्या प ठ्ठ्ठ्यातंला असल्याम ळें  संभाजी छत्रपतीशीं याला 
केव्हाहंह मज्जाव नसे. सन १६८१ च्या ऑर्ष्टातं हवषप्रयोर्ािें हफसाट उपटतािं या हित्पावनी कायस्थानें, 
कल षाच्या हिथाविीवरून, संभाजीच्या कानाला, बाळप्रभमहवरुद्ध दंश केला. आधींि संभाजी भरंसाट 
हपसाळलेला, त्यातंि दादजीनें आर्ींत तेल ूतलें . “हिटहिशी व कारखाहनशी आपि करावी हे इच्छा 
(धरून) महाराजासं स िहवलें  जे बाळाजी आवजी हिटिीस यािी पत्रें हफतव्यािी एकंदर राज्यातं व 
पन्हाळ्यास हलहहली असता, त्याजवर कृपा करंू नये. येखत्यारींत ठेविें िारं्ले नाही. त्यािंें भान शामजी 
आवजी कारखाननीस व सहिव यानंीं राजकारि हे बळाहवलें ” (हिट. प.ृ ९) झालें . हवषािा एक थेंब प रें. 
संभाजी महाराज म्हिजे काय? स्वराज्यातंल्या हफत रानंी व कल षाच्या हभक्ष की डावंपेिानंीं प रे ‘हॅमलेट’ 
बनलेले. त्यानंीहह “होय, हफतव्यातं होते. पि बाळाजींनी आग्रह धरून पत्रें हलहहली नाहींत” असे म्हटलें . 
त्यावर “सरकार, ही श द्ध ल च्चेहर्री आहे. आपि नामाहनराळें  राहमन प त्राला प ढें केला. द सरें काय?” अशी 
दादजीिी मखलाशी होतािं ताबडतोब सवगि जबाबदारी हिटहिसानंा हत्तीच्या पायाखालीं ठार मारण्यािा 
ह कम म. तोंडी ह कम म हमळण्यािाि काय तो अवकाश, कल षा तो अंमलातं आिमन पार मोकळा ! अशा रीतीनें 
कल षानें आपल्या वाटेंतला काटंा दमर केला. पि दादजी र  ेनाथ देशपाडं्ानंा हिटहिशी व 
कारखानहनशी? वािकहो, जरा थाबंा. बाळप्रभमिी हिटहिशी म्हिजे पेशव्यािी पेशवाई नव्हें ती असल्या 
उलट्या काळजाच्या कारस्थानानें हमळेल व हमळाली तरी पिेल! बाळाजी, त्यािा प त्र आवजी व बंध  
शामजी या हतेािंा खमन झाल्यािें वतगमान येसमबाईला कळतािं हतनें संभाजीिी झिझिीत कान उेडिी 
केली. ती म्हिाली “बाळाजी प्रभ  माहरले हें उहित न केलें  बह ता हदवसािें आहि इतबारी व पोक्त. थोरले 
महाराज कृपाळम, सव ं अंतरंर् त्याजपाशीं होत. हिटिीस राज्यािे व आपले प्राि लसे म्हित आले. 
वशंपरंपरेनें हिटहिशी देनन पत्र शपथपमवगक त्यासं हदलें . तें माहहत असोन, त्यािंीं अपराधहह काहंी केला 
नाहीं. (असे असता)ं लहानािंें (क्ष द्रािंें) सारं्ण्यावर हे र्ोष्ट कशी केली? सवग कारकम न रे्ले, माहरले, 
बेहदल झाले, अन्यायीही झाले, एक एक होते तेहह लसे केलें  प ढें राज्य कसें िालेल?” यावर संभाजी 
महाराज म्हितात, “आमिेही मनातं ही र्ोष्ट नव्हती. परंत  रार्ािें समयीं बोललों हततक्यावर परवानर्ी 
सारं्मन झालें  ते वाईट वहटमन उठमन आलो. वाईट र्ोष्ट झाली खरी. त म्ही त्यािें धाकटे प त्र आहेत ते 
खासर्ीकडे (ठेवमन) त्यािंा बदंोबस्त दरमहा देनन िालवावा. त्यािें कारकम न हलहहिार त्यािें हातेंि काम 
िालहवण्यािें. म लें  लहान आहेत त्याजंवर कृपा करावयािी.” बाळप्रभमच्या सवग िहरत्रािा अंत हा असा 
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झालेला आहे. यातं ‘वदेोक्त’ कोठें आलें , ‘संतप्त कायस्थ’ कोठें  ेसले, ‘हवषमतेिा जाि असह् झालेले’ 
िादं्रसेनीय कोठें रुसले, तें फक्त मंडळाला व दी गेब द्धी राजवाड्ानंाि माहीत. बाळाजी आवजीिें समग्र 
िहरत्र वाििाऱ्या कोित्याहह स्वकीय परकीयाला ज्याच्या अराजहनष्ठेिा कधीं प सटस द्धा ं संशय आला 
नाहीं, त्याि प्रभ वीराच्या माथीं राजवाडे एखाद्या बेफाम दरोडखोराप्रमािें प्रभ द्रोहािें खापर फोडतात व 
मंडळ या हलकट कृत्याला आपल्या ित थग संमेलनवृत्तातं प्रहसद्धी देतें, या कृत्याला नाव तरी काय द्यावें? 
आता ंसंभाजीच्या सवग कारकीदीत अनेकापंैकीं जो कायस्थ प्रभम प्राम ख्यानें आढळतो, तो वरील बाळाजी 
आवजीिा म लर्ा खंडो बल्लाळ हा होय. यािेहह समग्र िहरत्र आजला उपलब्ध नाहीं असें म ळीि नाहीं. पि 
तें पहाण्यािी राजवाडे तसदी ेेतात कशाला? तथाहप या प्रभमवीराच्या राजहनष्ठेबद्दल इतर बखरकाराचं्या 
प राव्यािंा उल्लेख करण्यापमवी न्यायम ती रानड्ािंा अहभप्रायि प्रथम ेेनं. म. स. उत्कषग प.ृ ११०-१११ वर 
ते म्हितात :– 

 
“प्रभमजातीच्या सरदारापंैकी दोेािंी नावंें सारं्ण्याजोर्ीं आहेत. पहहला खंडो बल्लाळ हिटिीस–

हशवाजीिा म ख्य हिटिीस बाळाजी आवजी यािा म लर्ा. त्याच्या बापास व ि लत्यास संभाजीनें जरी 
हनदगयपिानें ठार माहरलें  होतें, तरीपि खंडोपतंानें एकहनष्ठपिानें िाकरी करून पोत गर्ीज (हफरंर्ी) 
लोकाबंरोबर झालेल्या लढाईंत त्यानें तरवार र्ाजहवली. सबब संभाजीिी त्यावर मजी असे.” 

 
राजवाडे हा उतारा नीट लक्षपमवगक वाितील, तर हिहकत्सक न्यायममतीनीं अनेक लहतहाहसक 

कार्दािें तीक्ष्ि अशा न्याय ब द्धीनें पहरशीलन करून काय हनष्ट्कषग काढला, हें त्यानंा नीट पटेल. 
कायस्थाचं्या वदेोक्त अहधकाराहवरूद्ध संभाजी रे्ल्याम ळें  कायस्थ त्याच्याहवरूद्ध रे्ले, त्याम ळें  सवग तंत्र 
हबेडमन संभाजी पकडला व मारला रे्ला, असें म्हिमन त्यावळेच्या क्ातंीिी जबाबदारी राजवाडे 
कायस्थाचं्या माथीं मारतात. वरील साधार हवविेनावरून हें स्पष्टि होत आहे कीं हशवाजीच्या ेराण्यािी 
हनरपेक्ष सेवा करण्याच्या कामातं अग्रर्ण्य आहि ज्याचं्या स्वामीभक्तीच्या बळावरि मराठेशाहीिी स्थापना 
झाली त्या िादं्रसेनीयावंर कोित्याही इहतहासकारानें आजपयंत राजद्रोहािा असला ेािेरडा आरोप 
ठेवलेला नाहीं. संभाजीला द व्यगसनपराङ म ख करण्यािा प्रयत्न िा.ं का.ं प्रभमनंीि केला. अनेक प्रसंर्ीं 
संभाजीिा जीव िा.ं का. प्रभमनंीि वािहवला. अथा् संभाजींच्या वळेीं राज्यक्ातंी होनन संभाजींिा जो 
हृदयहवदारक अंत झाला त्याला कारि कायस्थ प्रभमिंा राजद्रोह नसमन हभक्ष क मंत्रयाचं्या कारस्थानानंीं 
उत्पन्न झालेली बेबदंशाही होय, असें हसद्ध करून दाखहवण्यास फारसे प्रयास पडिार नाहींत. इहतहास 
पाहहला तर असे स्पष्ट हदसमन येईल कीं राजद्रोहािें कडम ं हित्पावनानंा आरंभापासमनि पाजलेलें  आहे; हे 
त्यािंा प्रवशे राजकारिपटारं्िात झाल्यापासमनि हदसमन येतें ! बाळाजी हवश्वनाथापासमन शवेटच्या 
बाजीरावापयंतच्या कोित्या पेशव्यानें स्वामीद्रोह केला नाहीं तें दाखवमन द्यावें, असें आमिें हित्पावनानंा 
आव्हान आहे. अलीकडे इंग्रजीशाहींत राजद्रोहािा धडा इतरासं हित्पावनि ेालमन देत आहेत हें प्रस्त तच्या 
राज्यकत्यांनीं सवांस वळेोवेळी हसद्ध करून दाखहवलें  आहेि. मराठेशाहींतील ब्राह्मिानंी राजद्रोह केल्यािी 
प्रत्यंतरें पहावयािीं असल्यास कै. भार्वत यािें मराठ्ाचे चार उद् र्गार हें प स्तक पहावें. मराठी 
इहतहासातंील अत्यंत बारीकसारीक म द्यािंी हिहकत्सा करताना न्या. रानड्ानंा ज्या प्रभ चं्या 
अराजहनष्ठतेिा ककहितस द्धा कोठें भास झाला नाहीं. त्यािा राजवाड्ानंा संभाजीच्या सवग िहरत्रातं येथमन 
तेथमन सारखा वास यावा, हें त्याचं्या णबघडलेल्या घ्रािेंणद्रयाचें स्पष्ट णचन्ह नव्हे काय? सवग कायस्थ मंडळ 
संभाजीच्या हवरूद्ध कसे रे्लें  यािा उलर्डा फक्त राजवाडेि करंू जािोत. इहतहास या बाबतीत अर्दी 
हनधड्ा छातीनें त्याचं्या हवधानाचं्या किधड्ा किधड्ा उडवीत आहे. खंडो बल्लाळानें संभाजी महाराजानंा 
अनेक संकटातमन [(१) प ढें स्वारी र्ोव्यािें राजकारि झालें  ह्मिमन हतकडे रे्ली. बरोबर खंडोबा रे्ले. बरोबर एक कमलदान व कार्दिे 
भेंडोळे ेेनन नेहमीं स्वारीबरोबर धावंावें. एके हदवशीं संभाजीिा ेोडा खाडींत पोहिीस लार्ला. जेरबदं होता याम ळे ेोडा ेाबरा झाला. तेव्हा ं



 

अनुक्रमणिका 

खंडोबानीं पाण्यातं हशरून जेरबदं काहपला. इतक्यात एक हशपाई र्लीमािा पोहमन सरकारवर िालमन आला. त्यािे डोकींत कलमदान ेातलें  
आहि ेोडा कडेस आहिला. हें पाहमन खंडोबास पोटाशीं धरून, तमं खरा इमानी आहेस असें बोहललें . आहि अंर्ावरील पोषाख काढमन हदला, आहि 
हींि वसे्र असें बोहलले. (सन १६८३). 

–कायस्थ प्रभूंच्या इणतहासाचीं साधनें पृ. ९-१०. 
(२) याि प्रसंर्ाबद्दल आिखी द सरा दस्तलवज म्हितो कीं :– “खासा राजश्रीनींही हशपायहर्री फार केली. त्यािें रुबरू आप्पानंींही 

(खंडोबल्लाळनीं) तशीि केली. िार पािं हफरंर्ी कासे (खासे?) तरवारीनें ठार केले. हें राजेश्रींनीं रुबरू पाहमन यशस्वी होनन आलीयावरी 
राजश्रींनीं अप्पाशीं पोटाशीं धरून शाबासकी हदली” 

–र्टीप १ पृ. २२६ प्रभुरत्नमाला. 
(३) “अप्पास पोटाशीं धरून ‘शाबास. त झी हिटिीशी त जला बहाल वतनी असे. जा त झे वंशास धंदे िालहविार नाहीं तो भोसल्यािंा 

वीयगज नाहीं’ असें बोलेन बह मान केला” 
–णकत्ता. र्टीप १ पृ. २२८. 

(४) र्ोव्याच्या स्वारीवर जातानंा संभाजीच्या मार्ें कलमदान ेेनन धावंत असतानंा–“अप्पास (खंडोबास) कळमळ येनन रक्तवमन 
झालें . राजेश्रींनी मार्ें हफरोन पाहहलें . दृष्टीस पडल्यावरी पालखी उभी करोन बोलावमन आिोन मेहेरबान होवोन, स्वारीिा कोतवालापैकीं एक ेोडा 
बसावयास हदल्हा. तसेंि अप्पास एक नामी तरवार पि राजश्रीनीं देनन, द ष्टािंा समािार िारं्ला ेेण्यास तम डरू नको असे साहंर्तले.” 

–णकत्ता. र्टीप २ पृ. २२४.] 
वािंहवले आहे. त्याने र्ोव्यानजीक क ं भार ज वें येथींल लढाईंत छत्रपतीच्या तक्तासाठीं तरवार र्ाजहवली 
आहे. वसईच्या हफरंग्यावरली मोहीम याि प्रभम सरदाराने यशस्वी केलेली आहे. सन १६८५ त संभाजीिी 
छाविी संर्मेश्वरला असतानंा, एका म सलमान सरदाराने येसमबाईिा मेिा कब्ज करून नेला असतां, 
हतच्या स टकेसाठीं आहि पाहतव्रत्यसंरक्षिाथग खंडो बल्लाळनें आपल्या मावस बहहिीिा संतुबाईचा बळी 
णदला आहे आहि संभाजी महाराजानंा शवेटच्या कड्ाबेड्ा पडेपयंत वळेप्रसंर् पाहमन हरहमेष 
पहरस्स्थतीिी ूळख पटहवण्यास न किरिाऱ्या खंडो बल्लाळानें अखेर मोर्लानंी धहन पकडतािं त्यािा 
कहबला स्वतप संरक्षि केला. हीं व आिखी अशींि अनेक आिीबािीिीं स्वाहमकाये खंडो बल्लाळानें-केवळ 
संभाजीच्याि कारहकदीत नव्हे तर-शाहम महाराजाचं्या राज्यारोहिापयंत करून, इहतहासाच्या प्रत्येक 
पषृ्ठाला आपल्या स्वामीहनष्ठेिे पोवाडे र्ायला भार् पाडलें  आहे. हीं सवग पषृ्ठें खोटीं आहि राजवाड्ािंी 
‘समजमत’ मात्र खरी ! तेव्हा ं केसरीने म्हटल्याप्रमािें मनमि खास बदलला म्हिायिा ! नाहींतर, ज्या 
र्ोष्टींिा हनिगय एकदोन वेळ नव्हे तर शकेडों वळेा ंतावमन स लाखमन ठरला रे्ला आहे, त्याि र्ोष्टीं उकरून 
काढमन, राष्ट्रीय संेशक्तीच्या सध्याचं्या उत्क्ातं्यवस्थेंत राजवाड्ानंीं ‘जातींजातींत वैमनस्य’ उत्पन्न 
करण्यािा देशद्रोही उपक्म कशाला केला असता? िा.ं का. प्रभम समाजाला हनष्ट्कारि कडविल्याम ळें  आहि 
हित्पावनाचं्या प्रस्त त उन्नत्तीच्या आद्यजनकास ज्या ज्या समाजानंीं (िा.ं का. व देशस्थ) हाती धरून आश्रय 
हदला, त्याचं्याशीं बेइमान झाल्याम ळें  महाराष्ट्राला केवढ्या राष्ट्रीय आपत्तीखालीं दडपमन जानन 
स्वत्वपराङ म ख व्हावे लार्लें , यािी हतळमात्र पवा न करतां, बेधडक वाटेल तो मजकम र बेर् मानपिानें 
छापण्याच्या धाहरष्ट्ट्याबद्दल भा. इ. सं. मं. िी करावी हततकी तारीफ थोडीि ! “संभाजी महाराज व 
राजाराम साहेब यांचे कारणकदीत ग्रामणय झालें  नाहीं. यथातस्थत चाललें .” ही ज न्या बखरीिी साक्ष आहे 
आहि कै. न्या. तेलंर् यानंीहह ती सप्रमाि मान्य केली आहे, तर ‘सामाहजक हवषमतेिा जाि असह् होनन 
कायस्थ संतप्त झाले’ जो जाि कोिता? हशवकालीन् काय ककवा इतर कालीन कायस्थ काय, हकती झाले 
तरी ते आपल्या प ढाऱ्याच्या िळवळीच्या अन षंर्ानेंि राहिार. त्यािंा तत्कालीन् प ढारी म्हटला म्हिजे 
खंडो बल्लाळ. त्याच्याि हवषयीं न्यायममती प ढे म्हितात :– 

 
“संभाजीच्या मरिानंतर तो राजारामाबरोबर कजजीस रे्ला. ही सवग मंडळी वषे पालटमन जात 

असता ं बल्लारीजवळ मोंर्ल स भेदाराने त्याला ूळखमन तो त्यानंा पकडण्याच्या बेतातं होता. इतक्यातं 
खंडो बल्लाळानें हजवािी पवा न करता ं आपि मार्ें राहमन आपल्या सोबत्यासं प ढें पाठवमन हदलें . त्या 
स भेदारानें खंडो बल्लाळ यासं पकडमन त्यािे हाल हाल [याि प्रसंर्ी खंडा बल्लाळिा म लर्ा बहहरोजी यानें आपि बापाच्या 
हठकािीं बसमन त्यािी मोंर्लाच्या कैदेंतमन स टका कशी केली व प ढे बहहरोबानें मोंर्लाचं्या अनेक अमान ष अत्यािारानंा आपला बळी कसा हदला. ही 
हकीकत रा. रा. (आता ंरावबहादमर) दत्तात्रय बळवंत पारसनीस यानंीं ‘बहहरोबा’ नामक प स्तकातं समग्र विगन केली आहे. तें प स्तक वािकानंीं 



 

अनुक्रमणिका 

एकवार अवश्य वािावें, अशी आमिी हशफारस आहे. Forrest’s Selections Vol. I.p.80 मधील खालील उतारा पहा:–“Khando Ballal Chitnis 
was arrested on his way to Jinji by the Moghals at Trivedi Arunachal. He induced the Hindu centry in charge of his cell to allow 
him to escape by substituting a man of similar features. His son Bhairoba offered to take his place and did so. Khando Ballal 
escaped and went to Jinji but the loyal; devoted son was murdered by Tarbiat Khan. Khando Ballal was the son of Balaji Avji alias 
Balprabhu who was also murdered for devoted loyal services. Bhairoba his grand son offered his life to ensure the success of his 
father’s plans for the relief of Jinji.”] केले, तरीपि त्यािी स्वामीहनष्ठा यस्त्कंहितहह ढळली नाही. प ढें थोड्ा 
वळेानंतर त्याने जींजीतमन राजारामािी स रहक्षतपिें स टका होण्यािा स योर् ज ळवमन आिला. मोंर्लािें 
सैन्यातं काहंी मराठे सरदार होते. खंडो बल्लाळानें आपले कोंकिातंील वतन त्या सरदारािें सवगस्वीं 
स्वाधीन करून त्याशंीं स्नेहभाव संपाहदला व वरील स योर् ज ळवमन आिला. शाहमराजे साताऱ्यास येनन 
कसहासनारूढ झाले तोंपयंत खंडो बल्लाळ हजवतं होते. या य द्धातं हवजयश्री हमळहवलेला द सरा प्रभ  सरदार 
प्रयार्जी होय. औरंर्जेब बादशहानें स्वतप सैन्य ेेनन साताऱ्यास प ष्ट्कळ महहनेपयंत वढेा हदला होता. 
तेव्हा ंप्रयार्जीनें मोठ्या शौयानें त्या शहरािें रक्षि केलें .” 

 
संभाजीच्या वधानंतर रायर्डावर इलायिीबेर्ाने जी धरपकड केली आहि येस बाई व बालराजे 

शाहम यानंा हदल्लीस नेलें , त्या वळेींहह (हशवाजीशी स्वराज्यािी आिभाक करिाऱ्या दादजी नरस प्रभमिा 
म लर्ा) कृष्ट्िाजी देशपाडें, ेरादारािा आत्पक ट ंबािा मोह सोडमन, राजमातेबरोबर हदल्लीस हन मेन रे्ला. 
अशीं शेंकडों उदाहरिें देता येतील. 

 
यावर राजवाडे यािें म्हििें काय आहे? संभाजीच्या अ-सौम्य हनिगयावरून हबथरलेले प्रभ द्रोही 

कायस्थ मंडळ तें हेंि काय? नसेल तर ते कोितें? परंत  राजवाड्ानंा प्रश्न हविारण्यातं हाशंील नाहीं. 
म ळातंि जी कस्ल्पत कादंबरी, त्याला लहतहाहसक प रावा तरी ते कोठला आििार? 
 

टित्काराच्या पहहल्या आवृत्तीच्या परीक्षिसमयीं ज्या अनेक समतोल वृत्तीच्या हनस्पृह ब्राह्मि 
हविानानंीं आपापले अहभप्राय प्रकट केले, त्यापंैकी लष्ट्कर ग्वालेरिे श्रीयुत माधवराव लेले, बीए. एल्सीई, 
यानंी एहप्रल १९१९ च्या ‘हवहवधज्ञान हवस्तार’ माहसकातं या म द्याहवषयीं प्रकट केलेले हविार येथेि उद धृत 
केलेले बरें. श्रीय त लेले म्हितात :– संभाजीिा खमन व तत्कालीन क्ाहंत प्रभम कायस्थामं ळें  ेडमन आली 
नाहीं. ती ेड न येण्याला म ख्यतप संभाजीिा हशवाजीच्या वळेेपासमनि हदसमन आलेला म खग, क्म र, हवलासी, 
अराजहनष्ठ व स्वचे्छािारी स्वभावि कारि झाला; व त्याच्यामध्यें त्यानें राज्यावर येताक्षिीं केलेल्या भयंकर 
अत्यािारामं ळें  व प ढील पश त ल्य वतगनानें भर पडलीं. हशवाजीच्या वळेिी कती मंडळी अथाति 
संभाजीसारखा नालायक मन ष्ट्य राज्यपदावर येिें इष्ट नाहीं हें जाित होती. त्या कत्या मंडळीमध्यें खरा 
एकोपा व दमरदृष्टी असती, तर संभाजीिी कायमिी वाट लावमन टाकिें स द्धां कठीि होतें असे नाहीं. पि 
बाळाजी आवजीच्या सदे्धतमक पि अप्रासंहर्क व अस्थाहनक फाजील राजहनष्ठपिाम ळें  तो योर् ज ळमन आला 
नाहीं. त्याच्या सारखा थोर व कता प रुष या कामातं प ढाकार ेेता, तर संभाजीिे आक्मि व कायमिें 
हनयमन करिें कठीि पडलें  नसतें. या प्रसंर्ीं कायस्थ प्रभम त्याचं्या नेहमींच्या अंर्ी हखळलेल्या हनस्सीम 
राजहनष्ठेला हिकटमन राहहले. त्याम ळें  त्या वळेीं मऱ्हाठेशाहीवर तशा प्रकारिा कहर र् दरण्याला सवड 
झाली. कायस्थानंीं राजद्रोह केला नाहीं. उलट त्यातंील प्रम ख लोक संभाजीशीं मोठ्या हनष्ठेनें वार्त रे्ले, 
हें हसद्ध आहे.” (प.ृ१५२-१५३). 

 
वरील अहभप्रायातं श्री. लेले यानंीं पत्करलेली हविारसरिी हकतीहह सरळ आहि स्पष्ट हदसत 

असली तरी तींत ‘राजहनष्ठपिा’ आहि ‘राजकारिी म त्सदे्दहर्री’ या ं हवषयींच्या हशवकालीन कायस्थाचं्या 
कल्पनािंा बराि हवपयास व्यक्त होत आहे. त्यािा थोडा ख लासा करिें प्राप्त आहे. कहदम समाज हा जात्या 



 

अनुक्रमणिका 

व्यस्क्तमाहात्म्यािा (Hero-Worship) भोक्ता असल्याम ळें  कोित्याहह हनष्ठेकडे पाहण्यािा त्यािा िष्ट्मा 
नेहमींि हवकृत असतो. ख द्द आजच्या कायस्थािंी राजहनष्ठेिी व्याख्याहह अशीि भ्रष्ट व हवपयगस्त बनलेली 
आहे. हशवकालीन कायस्थाच्या व तानाजी प्रभहृत मराठ्याचं्या राजहनष्ठेंत व्यस्क्तपमजेिा थोडा अंश असला 
तरी म ख्य आहि बराि भार् स्वराजयणनिेचा होता, ही र्ोष्ट प ष्ट्कळ हिहकत्सक हवसरून जातात. 
हशवकालीन जनतेला स्वराज्य-संस्थापक व्यक्तीिा आदर व पे्रमभाव वाटिें हकतीहह हनसर्गहसद्ध असलें , 
तरी प्रत्यक्ष स्वराज्यहभमानाप ढें ती व्यक्तीला महत्व देत नसे. कायस्थ प्रभम हे प्रथम स्वराज्यहनष्ठ आहि नंतर 
छत्रपहत नफग  राजहनष्ठ असत, हें अनेक उदाहरिानंी हसद्ध करता येईल. सोयराबाईच्या कारस्थानाला 
बाळाजीनें हवरोध केला व संभाजीिा प रस्कार केला तो ‘फाजील राजहनष्ठेनें’ म्हिजे व्यस्क्तमहात्म्याच्या 
स्तोमानें नव्हे. व्यस्क्तमहात्म्य सोयराबाईच्या पक्षात होतें. छत्रपतींिी राजर्ादी म्हिजे भोसल्यािंी वतनी 
जहार्ीर, त्यावर संभाजीला डावलमन राजारामि बसवावा, असा या पक्षािा कटाक्ष. बाळाजी या कटाक्षाच्या 
हवरुद्ध. सोयराबाई प ढील त्यािें हवधान (argument) असें माडंता ं येईल. ही भाषा आध हनक आहे. 
रंर्भममीला शोभण्यासारखी आहे. तथाहप बाळप्रभमच्या हवरोधािा आशय त्यावरून वािकानंा हवशषे स्पष्ट 
कळेल, म्हिमनि या भाषासरिीिा अवलंब येथें करिें प्राप्त आहे. 

 
“मला संभाजी काय ककवा राजाराम काय. दोेेहह सारखेि. दोेानंाहह मी आवजी खंडमप्रमािें कडी 

खादं्यावर खेळहवले आहेत. पि मासाहेब, स्वराज्यसंपादनाप्रमािेि स्वराज्यवृद्धीच्या कामातं 
व्यस्क्तमाहात्म्यािें प्राबल्य वाढलें  की, कायािा ेात झालाि पाहहजे, ही र्ोष्ट दृष्टीआड करंू नका, एवढीि 
माझी प्राथगना आहे. राज्यावर संभाजी बसला काय. ककवा राजाराम बसला काय, साध्या भोळ्या मािसानंा 
आपल्या दृष्टीिें पारिें सारखेंि हफटल्यासारखें वाटतें. पि प्रस्त तच्या राज्यािा वारसा म्हिजे भोसले 
ेराण्यािा खासर्ी मालमते्तिा वारसा नव्हे. छत्रपतींच्या भवानीच्या कृपेनें जन्माला आलेल्या या कहदवी 
स्वराज्याच्या पायातं हजारों इमानी मावळ्यािें बळी पडले आहेत. शेंकडों क ट ंबातल्या तरण्याबाडं 
जवानानंीं आपलें  आत्मसमपगि केलें  आहे; आहि स्वराज्यासाठी झालेल्या आत्मयज्ञाच्या या 
मंर्लकायासाठीं, मासाहेब, आपल्यासारख्या अनेक प ण्यवान् मातानंीं, मोठ्या धैयानें, आपल्या स नािंी 
मंर्ळसमत्रें किाकि तोडमन, त्याचं्या कपाळिीं क ं कवें स्वराज्यािीं र्ािीं र्ात आपल्या हातानंी प सलीं 
आहेत, हें हवसरंू नका. छत्रपहत हे छत्रािे पहत असले तरी छत्रपहत म्हिमन अहखल महाराष्ट्राला जबाबदार 
होते. छत्रपतीिें स्वराज्य म्हिजे भोसल्यांिी जहार्ीर नव्हे; अवयाया महाराष्ट्रािी ती जहार्ीर आहे. 
स्वराज्यािा प्रश्न साऱ्या महाराष्ट्राच्या अब्रमिा प्रश्न आहे. रायर्डावर हवराजमान झालेली ही स्वराज्यािी 
र्ादी, मासाहेब, महाराष्ट्रानें स्वयंस्फम तीनें बळी हदलेल्या सहस्रावहध वीराचं्या रक्तावर तरंर्त आहे आहि 
यािी साक्ष मराठशाहीच्या झेंड्ातं भर्व्या रंर्ानें उमटलेली आज सारी द हनया पहात आहे.” 

 
व्यस्क्तमहात्म्याच्या हवरुद्ध असिारा बाळाजी राजकारिी दमरदृष्टीनें संभाजीिा प रस्कार का ंकरीत 

होता, हेंही हसद्ध करिें फारसें कठीि नाहीं. हशवाजीिा राज्यहभषेक होनन महाराष्ट्रांत पायाश द्ध स्वराज्य 
स्थापन झालें  ही र्ोष्ट हजतकी खरी, हततकीि तें ब डहवण्यािे औरंर्झेबािे प्रयत्न हवशषे जारी होते, ही 
र्ोष्टहह हवसरता ंकामा नये. हशवाजीच्या अखेरिा काळ वरवर पहािाऱ्याला मोठ्या शातंतेिा व स बते्तिा 
हदसतो खरा; पि वस्त स्स्थहत अर्दीं उलट होती. स्वराज्यस्थापना सोपी रे्ली पि तें हटकहवण्यािें काम 
मोठें हबकट व भयंकर, असा त्या वेळिा मामला होता राजाराम स ब द्ध असेल, लोकहप्रय असेल, मनािा 
कोंवळा सज्जन असेल अथवा मोठा हववकेीही असेल ! नन वषांिें कोवळें  पोरि तें! त्याहवषयीं कोिी काय 
अंदाज बाधंावा? अथा् कहदवी स्वराज्य-हवध्वसंनाथग अवरंर्झेबािे जे दाडंरे् लष्ट्करी डावंपेि स रू होते, 
त्यानंा तोंड देण्यािी ताकद ककवा अक्कल, हवशषेतप हमहलटरी कमाडंहशप संभाजीच्या आंर्ीं हजतकी होती, 
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हततकी कोित्याहह हयात उच्च विीयब् रुव कत्या प रुषाचं्या ककवा अष्टप्रधानाहद ेोडशाळेच्या आंर्ी म ळीि 
नव्हती, हेंहह जर बाळाजीला कळत नव्हतें म्हिावें, तर तो हिटिीस तरी कसला, हशवाजीिा अंतरंर्ी 
दोस्त तरी कशाला झाला आहि सारी हशवशाही आम लाग्र कशाला पारखली? संभाजीिें लष्ट्करी कौशल्य व 
सैहनकािंें त्याच्यावरील पे्रम ख द्द हशवाजीनें स्वतपि अन भवलें  होतें आहि प ढे १० वषांच्या कारकीदीत 
बऱ्हािप रापासमन तों थेट र्ोव्यापयंत संभाजीनें ेातलेल्या ध माक ळानें तें पमिग हसद्ध झालें . अत्यंत प्रहतकम ळ 
पहरस्स्थतींतहह, अवरंर्झेब, हशद्दी, पोच्य गर्ीझ व इंग्रज यानंा दे माय धरिी ठाय करिाऱ्या संभाजीनें आपल्या 
स्वराज्यािा एक इंिभर त कडा स द्धा ं कधी ि कम न र्मावला नाहीं, ही कामहर्री काहंींि महत्वािी नव्हे 
काय? स्वराज्य हटकहवण्यासाठी लष्ट्करी ब हद्धमते्तिाि छत्रपहत पाहहजे, या बाळाजीच्या आग्रहातंि त्यािी 
राजकारिी दमरदृष्टी स्वच्छ हदसते. अष्टप्रधानािंी न सती बारभाई त्याला कमक वत ककबह ना कारस्थानी 
अशीि वाटली. हशवाय, प्रधानमंडळािा हा कमक वतपिा संभाजी पन्हाळ्याहमन हनेतािं त्याला सवग 
सैन्यानें आपला छत्रपहत मानमन एकम खी पाठबळ देतािं हसद्ध झाला. तेव्हा ं बाळाजीिें धोरि ‘फाजील 
राजहनष्ठेिें’ ककवा ‘अप्रासंहर्क’ कसें? द सरा प्रश्न असा उद्भवतो कीं अवयाया नन वषाच्या कोवळ्या 
राजारामाला छत्रपहत बनहवण्यातं या हभक्ष की प्रधानमंडळािा हेत  काय? यानंा सैन्यािें पाठबळ नाहीं, 
स्वतपच्या मनर्टातं लष्ट्करी धमक नाहीं, फक्त भाडंवल कारस्थानािंें व िहाड्ाि र्ल्यािंें! ब्राह्मि मंत्री 
आहि बालराजा ही जोडी जमली कीं तेथें आपोआप पेशवाई उमटते. नामधारी मत्ता बालराजािी, खरी 
सत्ता या हभक्ष की िािक्यािंी, या एकाि उदे्दशानें मोरोपतंाहद ब्राह्मि मंत्री सोयराबाईच्या कारस्थानातं 
सामील झाले होते. यातं स्वराज्यहनष्ठा तर नव्हतीि नव्हती. पि राजहनष्ठास द्धा ं बेर्डीि होती. सवाई 
माधवरावािें थेर माजहविारे बारभाईस द्धा ंमत्ता पेशव्यािंी सत्ता भटाहभक्ष कािंी, याि क्ष द्र हेत नें फ रफ रलेले 
होते. हशवाजीच्या मृत्यमनंतर प्रधानमंडळािा हेत  कीं आता नन वषाच्या बालराजारामाला डोक्यावर िढवमन, 
आपली हभक्ष की सत्ता वाटेल तशी र्ाजहवता ं येईल, तोि नाना फडहिसाहद बारभाईिा हेतम सवाई 
माधवरावासारख्या २१ हदवसाचं्या पोराला पेशवाई झमल िढहवण्यातं होता. स्वतंत्र राज्यें कमाहवण्यािी 
ब्राह्मिानंा कधींि अक्कल नव्हती व आताहंह नाहीं. उलट, ब्राह्मिेतरानंी कमाहवलेल्या राजसते्तिे हभक्ष की 
कारस्थानानें तीन तेरा करण्यातं ब्राह्मिवर्ग मोठा हनष्ट्िात आहे. िालम  ेडीच्या ब्राह्मिाचं्या स्वराज्यप रािातं 
हाि हेत  र् प्त असतो, हें ब्राह्मिेतराचं्या तीट र्ळीं उतरल्यास िालम  स्वराज्यप्राप्तीच्या िळवळीिा तपशील 
फार हनराळाि हदसमं लारे्ल ! साराशं, मराठशाहींतील बाळाजी प्रभमहत कायस्थािंी राजहनष्ठा ही व्यस्क्तहनष्ठा 
होती. तेथें संभाजीच्याि खऱ्या िाहरत्रयािा हवपयास होनन बसला आहे, तेथें बाळाजी आवजीिी 
स्वराज्यहनष्ठा ‘फाजील राजहनष्ठा’ नफग  व्यस्क्तहनष्ठा वाटिें साहहजक आहे. संभाजीच्या वधानंतर खंडो 
बल्लाळ व धनाजी जाधव वरै्रे मंडळींनी कनाटकािा जो प्रािांहतक वनवास भोर्ला, तो काय राजाराम 
व्यस्क्तसाठीं? संभाजीनें हशरक्यािंें हशरकाि केलें  म्हिमन र्िोजी व रािोजी हशके भोसल्यािंें तळपट 
उडहवण्याच्या हेतमनें मोंर्लास हमळाले व जंजीला राजारामास कोंडमन धरला. हशक्याप्रमािेंि हिटहिसािंेंहह 
‘हिटहिसान’ नफग  कत्तल झाली होती, तरी खंडो बल्लाळ राजारामासाठीं मरत होता तो काय ख ळा म्हिमन? 
अथा् नव्हे. राजाराम कोि? स्वराज्यािंें एक हजवंत प्रतीक. त्यािें नावं आहि स्वराज्यािंें र्ाव ! 
लोकसत्तान वती इंग्लंडातं जॉजग बादशािी जी आज ककमत आहे. तीि छत्रपहत राजारामािी महाराष्ट्रातं 
होती. खंडो बल्लाळाहद वीरािें पहरश्रम स्वराजयासाठीं होते, व्यस्क्तसाठीं नव्हते, ककवा स्वाथासाठींहह 
नव्हते. जंजीिा वेढा फोडण्यासाठीं हशक्यांिी मनधरिी खंडोबानें केली, तेव्हा ं हशके म्हिाले ‘जसें आमिें 
हशरकाि केलें  तसें भोसले यािंा हनवशं झाल्यास किता नाहीं. हें फार िारं्लें  होतें.’ त्यावर खंडोबानें हदलेलें  
उत्तर ‘या समयास त म्ही बोलता ं हें योग्य नव्हे. त मिें हशरकाि केलें  तसेि आमिे तीन प रुष हत्तीिे 
पायाखालीं मेले, तेही रे्ले. परंत  कहदंूच्या दौलतीकणरतां आम्ही झर्टतच आहों. ज्यास जसा प्रसंर् पडेल 
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तसे झटति आहेत.’ (हिट. ५५) या उद र्ारा ं केवळ वैयस्क्तक राजहनष्ठा आहे कीं व्यापक स्वराज्यहनष्ठा 
आहे. त्यािा वािकानंीि हनिगय द्यावा. 

 
संभाजीच्या िहरत्रातं द सरा एकहवशषे आढळमन येतो. तो हाि कीं राज्यसत्ता र्ाजहवतानंा त्यानें 

ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर असला भेद म ळींि बाळहर्लेला हदसत नाहीं. अपराध्यानंा हशक्षा ठोठावताना त्यानंें 
ब्राह्मिािंा मन स्मृहत प्रासाहदक ‘ब्रह्मम खोत्पन्न’ पिा, ‘हवश्वप्रभम’ ककवा ‘हित्तपावन’ पिा म ळींि न मानता,ं 
ब्राह्मिेतरापं्रमािेंि ब्राह्मिानंाहह सारखेि हत्तीच्या पायाखालीं त डहवलें . आपल्या बापानें भटाहभक्ष कािंें 
केवढें फाजील स्तोम माजहवलें  होतें आहि वदेोक्त राज्यहभषेक तो काय, पि त्यासाठीं भटािंी केवढी 
मनधरिी व िादंी सोन्यािा त्यानें हकनाहक होम केला, हें संभाजीनें प्रत्यक्ष पाहमन अन भहवलें  असल्याम ळें, 
समजमत आल्यापासमनि त्याला ब्राह्मिािंा जन्मप्राप्त मानवी श्रेष्ठपिा, भमलोकिा देवपिा ककवा सवांर्ीि 
पाविपिा म ळींि मान्य नव्हता. हशवाजी ब्राह्मिानंा पमज्य मानीत असे, तर संभाजी त्याचं्या मन स्मृहत 
प्रासादीक पमज्यत्वाला पमज्य ककमत देत असे. ब्राह्मि स्वतपला जरी प्रत्यक्ष ‘भमदेव’ समजति असत, तरी 
संभाजी त्यानंा इतरापं्रमािेंि ‘मलममत्रजन्य’ मािसें समजत असे. हवशषेतप ब्राह्मिािंीं हभक्ष की कारस्थानें 
हशवाजीच्या वळेीं त्यानें प्रत्यक्ष अभ्याहसलीं असल्याम ळें, त्यािी ब्राह्मिाहंवषयींिी पमज्य भावना बाप हयात 
असतानंाि सममळ नष्ट झालेली होती. तरुि संभाजीनें ‘बलात्कारें ब्राह्मिी भोहर्ली’ म्हिमन त्यावर 
व्याहभिारािा केवढा हलकल्होळ ! तरुि राजे ककवा राजप त्रावंर हफदा होिाऱ्या हस्रया काय कधीं नव्हत्या, 
का आता ं नाहींत? आज देशी संस्थानातं काय िाललें  आहे? काहश्मर इंदोरच्या भानर्डी तर आता ं
जर्प्रहसद्धि आहेत. अहो, क्ष द्र नाटक्याचं्याहह मार्ें लार्िाऱ्या िटोर पोरींना आज द ष्ट्काळ नाहीं; तर 
राजवैभवी, तरुि, शरीरानें भीम, अज गनाप्रमािें धन धारी, असल्या संभाजीच्या र्ळ्यातं इतर हशवारं्ीप्रमािें, 
मानवी हवकारािंी तरुि ‘ब्राह्मिी’ पडली, तर त्यातं हबेडलें  कोठें? ब्राह्मि देव म्हिमन ब्राह्मिी देवी हें 
त्रयराहशक संभाजीला कोठें मान्य होतें? तरुितरुिीच्या काम्य वृत्तींत (मर् त्याला व्याहभिार म्हिा कीं 
काय वाटेल तें नावं द्या!) उच्चविग नीिविग येनंि शकत नाहींत. संभाजीवर एखादी ब्राह्मि तरुिी हफदा 
झाली असेलि तर तो त्या उभयताचं्या पे्रमािा प्रश्न. पे्रमातं लौहककी भेदािंें कारि काय? वाटेल तर 
असेंहह हवधान माडंता ंयेईल कीं राज्यकारभाराप्रमािेंि ‘लव्हाळ्या’ त स द्धा ंसंभाजी ब्राह्मि–ब्राह्मिेतर भेद 
मानीत नसे. मर् एकट्या संभाजीवरि व्यहभिारािा भहडमार कां? तरी बरें, कल्यािच्या म लाण्याच्या 
स नेला ‘आई’ मानिाऱ्या हशवाजीला एकदोनि नव्हे तर िार पट्टराण्या होत्या आहि संभाजीिी माय एकि 
येसमबाई पट्टरािी होती ! बाजीराव पेशव्यािंी म सलमान मस्तानी हबनतक्ार शहनवारवाड्ातं पिते आहि 
संभाजीिी खरी खोटी ब्राह्मिी त्याच्यावर र्हजबास कारि होते. हा ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर भेद मनोरंजक आहे 
खरा. साराशं, संभाजीला ब्राह्मिािें श्रेष्ठत्व म ळीि मान्य नसल्याम ळें  आहि तो आपली डाळ म ळींि हशजमं 
देिार नाहीं, ही मोरोपतंाहद ब्राह्मिािंी खात्री असल्याम ळें, सोयराबाईच्या कारस्थानाकडे एकाहदलानें 
वळण्यापलीकडे त्यानंा र्त्यंतरि नव्हतें. यातं कसली स्वराज्यहनष्ठा आहि राजहनष्ठा? 

 
यानंतर राजवाड्ािंा द सरा म द्दा असा आहे कीं : 
“तद नंतर द सरी मोठी हफयाद नारायिराव पेशव्याचं्या प्रधानकीच्या 
“वळेीं झाली. त्यातं िादं्रसेनीयानंीं भातािे कपड वरै्रे न करतां, शमद्र- 
“व् आिार करावे, असा हनिगय केला, तो. कार्दपत्रीं प्रहसद्ध आहे. 
“शमद्रानंा फक्त पािं संस्कार आहेत, व िादं्रसेनीयानंा बारा आहेत, 
“असें र्ार्ाभट्ट म्हितो. परंत  नारायिरावाचं्या कारकीदीत िादं्रसे 
“नीयािंी हपछेहाट शमद्रत्वापयंत रे्ली. *** िादं्रसेनीयाचं्या वेदा 
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“हधकाराला नारायिरावानें व तत्कालीन काहंीं [या वेळीं अथा् हित्पावनानंीं.] ब्राह्मिानंीं हवरोध 
“केला, त्यािा पहरिाम असा झाला कीं र  ेनाथराव दादािा हस्तक 
“जो स मेरकसर् त्याच्या िारा नारायिराव हजवास म कला व मराठे- 
“शाहींत पंिवीस वष ेयादवी माजली. हकत्येक कायस्थ हमत्राचं्या 
“सांर्गणयांत असे येतें कीं नारायिरावाच्या वधातं कायस्थािंा 
“हात होता आहि हें सारं्ण्यातंील अथग अर्दी संभवनीय हदसतो. 
“र  ेनाथरावािा जीव कीं प्राि म्हिजे सखाराम हरी र् प्ते. नारायि- 
“रावाच्या वधाच्या बाबतींत सखाराम हरीिी सल्ला र  ेनाथराव दादाला 
“अवश्यमेव हमळाली असली पाहहजें.” 
 
या उताऱ्यातं राजवाडे लहतहाहसक सत्याच्या जवळजवळ-पि भीत भीत- आले आहेत, ही र्ोष्ट 

आम्ही केव्हाहंह अमान्य करिार नाहीं. पहहल्या उताऱ्यातं काल्पहनक हवधानाचं्या पषृ्ट्ट्यथग त्यानंीं जो 
म दाडगपिा स्वीकारला आहे तो या उताऱ्यातं बराि पातळ होनन ते लहतहाहसक म द्याचं्या नजीक येनन 
ठेपले आहेत. तथाहप त्यानीं नारायिराव पेशव्याच्या वळेच्या िा.ं का. प्रभमवंरील ग्रामण्याच्या बखरी 
वािण्यािी जर थोडी तसदी ेेतली असती; हनदान या प्रकाराबद्दल अलीकडील इतर हविानानंी 
ठरहवलेल्या हसद्धातंाकंडे ते जर क्षिभर लक्ष प रहवते, तर लहतहाहसक म द्याच्या इतके जवळ येननस द्धां 
त्यानंीं जीं हकत्येक अहवश्वसनीय व हनराधार हवधानें प्रस्थाहपत करण्यािा यत्न केला आहे, तो करण्यास 
त्यािंी मनोदेवता त्यानंा सारं्तीि ना. हशवकालीन ग्रामण्यापासमन तों हित्पावन नोकरशाहीिी तळी 
उिलेपयंत िा.ं का. प्रभम समाजावर जीं जीं ग्रामण्यें झालीं, त्यातं धार्ममक बाबतींपेक्षा ं त्याचं्या राजकीय 
वचवस्वाच्या मत्सराचाच भार्ग अहधक होता. कायस्थाचं्या संस्कारपद्धतीच्या हवरोधापेक्षा ंत्याचं्या तत्कालीन् 
राजकारिातंील विगस्वाच्या हेव्यािा भार् त्या ग्रामण्यातं अहधक होता. हें एक तत्त्व पटल्यावर 
नारायिरावाच्या ककवा त्याच्या प ढच्या पेशव्याचं्या नोकरशाही अमधानींत कायस्थावंर धमाच्या 
पांे रुिखालीं झालेल्या छळािे धारे् आपोआप उलर्डम ं लार्तात. 

 
मराठी राज्य स्थापन करतानंा महाराष्ट्रातंल्या सवग जातींत जी संेशक्ती उत्पन्न झाली आहि तें 

राज्य लयाला जाण्यास त्याि संेशक्तीिे जे त कडे त कडे झाले, या दोन महत्वाच्या स्स्थत्यंतराच्या 
मध्यावर जर रेषा मारली; तर ती रेषा पमवग आहि उत्तर भार्ािीं ममळ कारिें स्पष्ट हदग्दर्मशत करील. “या दोन 
अधांस णवभार्गिारी रेषा म्हर्टली म्हिजे णशवाजीच्या वंशजांचे हातून राजय नाहींसें झालें  व शाहूमहाराज 
कैलासवासी झाल्यानंतर मराठा राजधानीचें णठकाि सातारा येथून हालवनू पुिें मु्क ामीं नेणयांत आलें  व 
अथात् च सवव सत्ता ब्राह्मि पेशवयांच्या हातांत आली, हीच होय.” असा शरेा न्या. रानडे देतात. या दोन 
अधांिें स्पष्टीकरि करून, उत्तराधाबद्दल रावबहाद रानंी उद र्ार काढलें  आहेत कीं, “पुढील साठ वषांत 
राजयकते पेशवे व एकंदर महाराष्ट्रांतील प्रजा यांच्या अंर्गचीं वयंर्गें एकामारू्गन एक दृष्टोत्पत्तीस येऊन इ. स. 
१८१७ मर्ध्यें सवव देश इंतग्लशांच्या ताब्यांत जाणयाच्या आधींच राष्ट्र कसें अर्गदीं मोडकळीस आलें  होतें हें 
चांर्गलें  वयक्त होतें. हें अंतर स्पष्ट कळलें  म्हिजे, णशवाजीनें घालून णदलेलीं व त्याच्यामारू्गन राजाराम व 
शाहू यांनी बऱ्याच एकणनिपिें सुर ठेवलेलीं जीं तत्त्वें त्यांपासून पेशवयांचें राजकीय धोरि कसें सुर्टत 
चाललें  व खऱ्या राजनतीकडें दुलवक्ष्य होऊन, आपिच काय ते श्रेि व आपि सवांहून णनराळे, अशा 
पुरातन ब्राह्मिी कल्पनेचा प्रादुभाव झाल्यामुळें  मराठा साम्राजयवृक्षास कीड लार्गली व अखेरीस तो वृक्ष 
कसा समूळ उपरू्टन पडला हें खासें र्ध्यानांत येईल.” हित्पावनाचं्या एकम खी नोकरशाहीच्या ऱ्हासािी 
कारिें न्या. रानडे यानंीं अशा रीतीनें थोडक्यातं परंत  स्पष्ट साहंर्तली आहेत. याि मतािा प रस्कार 
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आजपयंत झालेल्या प्रत्येक इहतहास संशोधकानंें व हवद्याथ्यानें एकमतानें केलेला आहे. राजवाड्ाचं्या 
‘समज ती’ त मात्र हा म द्दा नीटसा उतरत नाहीं, त्याला इलाज नाहीं. “जातीभेदाच्या प्रश्नावर मार्गें रिें 
पडलीं आहेत. पुढें माि ती पडतां उपयोर्गीं नाहींत. राजकीय पणरतस्थणत बदललली आहे. जातीनें श्रेि 
म्हिून राजयकारभारांत वणरि नोकरी णमळणयाचा प्रश्नच उरला नाहीं. उलर्ट सरकारी नोकरीतून 
अजीबात वर्गळले जाणयाचाच ब्राह्मिांवर प्रसंर्ग आहे.” यािी पमिग जािीव जािमन कै. प्रो. हणर र्गोकवद 
णलमये, ए।. ए. यानंी ‘पेशवांईतला जाणतभेद’ म्हिमन एक उत्कृष्ठ हनबधं सन १९१४ च्या मनोरंजन-वसंत 
अंकात हलहहला आहे. त्यातं त्यानंीं नारायिरावाचं्या वळेच्या कायस्थावंरील ग्रामण्यािें शक्य त्या 
हनस्पहृपिानें कसहावलोकन केले आहे. तें वािकानंीं प न्हा वािावें अशी आमिी हशफारस आहे. त्यातंील 
त्याचं्या काहंीं हवधानानंा येथें जार्ा देिे न्याय्य होईल :– 

 
(१) केवळ र् िावंरूनि ब्राह्मि व प्रभम याचं्या समाजातंील जार्ा ठरहवण्यािा प्रयत्न करण्यातं 

आला, तर ब्राह्मि व प्रभम जवळजवळ एकाि हठकािीं बसहवता ं येतील, असा आमिा अंदाज आहे. काहंीं 
ब्राह्मिािंा नंबर प ष्ट्कळ प्रभमचं्या वर लार्ला, काही प्रभमिंाहह प ष्ट्कळ ब्राह्मिाचं्या वर लारे्ल. र् िानंीं बह तेक 
बरोबरी असल्याम ळें  प्रभमनंा जाहतहनबधं हवशषे जािक भासमं लार्ले. त्यांतूनणह जेवहां प्रभूंना अपमानकारक 
वार्टतील, असे नवीनच णनबंध घालणयांत आले, तेवहां प्रभुंना चीड येिें स्वाभाणवक होतें. पृ. ५४४. 

(२) अशा पेशव्याचं्या (नारायिराव) कारहकदीत ब्राह्मण्याला नत येनन ब्राह्मिपक्षाच्या 
प ढाऱ्याकंडमन अत्यािार व्हावा, हें स्वाभाहवक होय. . –हकत्ता. 

(३) खरी राजसत्ता भोसलें  छत्रपतीकडमन ब्राह्मि पेशव्याकंडे आल्यानंतर थोड्ाि वषांत 
जाहतप्रकरिातं ब्राह्मि हशरजोर झाले. –हकत्ता. 

(४) छत्रपहत हशवाजी महाराजंाचं्या राज्यव्यवस्थेंत महत्वािीं कामें हनरहनराळ्या जातींकडे वाटंमन 
हदलेलीं होतीं. म्हिमनि त्या राज्यव्यवस्थेिी आपि स्त हत करतों. परंत  पेशवाईंत म्हिजे छत्रपहत शाहम 
महाराजाचं्या हनधनानंतर आहि सवग राज्यसत्ता ब्राह्मि पेशव्याचं्या हातीं आल्यानंतर अशा प्रकारिी व्यवस्था 
ठेवण्यातं आली नाहीं. ब्राह्मिाचं्या अंर्ीं ब हद्धमत्ता होती, योग्यता होती, कतगबर्ारी होती, त्याम ळें  इतर 
जातींच्या अंर्च्या र् िािंा हवकास होण्याला–ककबह ना ते र् ि दृष्टोत्पत्तीला येण्याला देखील ब्राह्मिशाहींत 
अवसरि हमळेनासा झाला. कारकम न ब्राह्मि, वकील ब्राह्मि, प्रधान ब्राह्मि, म त्सद्दी ब्राह्मि हशपाई ब्राह्मि, 
सरदार ब्राह्मि, व खरा धनीहह ब्राह्मि–असें सव ंब्राह्मिमय झालें  ! प.ृ ५४७. 

 
‘जाहतविंस्व’ सदराखालीं हलहहतानंा न्या. रानडे यानंी हेंि मत व्यक्त केलें  आहे :– 
 
“जाहतमत्सरािा इतका बडेजाव माजला कीं, एक जमट होिें अशक्य झालें  व राष्ट्रहहताच्या लवजीं 

आपलीि त ंबडी भरण्याकडे प्रत्येक प्रबळ सरदारािंें लक्ष र् ंतलें . यावळेीं ब्राह्मिमंडळी म्हिजे अर्दीं तरग 
झालेली. खरे राज्यकते आपि, आपिासं इतर जातींपेक्षा ंहवहशष्ट हक्क व सवलती असावयास पाहहजेत असें 
ते समजत. हशवाजीच्या राज्यरिनेंत या ममढ कल्पनािंा न सता वासस द्धा ंनव्हता. आता ं पेशव्याकंडे पहा. 
पेशवाईंत दप्तर किेरींतील हहशबेखातें ठेवण्यािें सवग काम कोंकिस्थब्राह्मि कारक नाकडे असे. इतर 
कोिािीही त्या खात्यातं नेमिमक होत नसे. त्या कारक नानंा पर्ारही मोठा असें असमन यानंीं बाहेर 
हठकािाहमन धान्य ककवा इतर माल आिहवला तर त्या मालावर जकात ककवा बदंरपट्टी म ळींि ेेत नसत. 
कल्याि प्रातं व मावळ येथील जे जमीनदार ब्राह्मि लोक होते, त्यािेंकडमन जहमनीिा सारा इतर जातींतील 
जमीनदाराचं्या हनम्यानें, कमींि ेेत असत. फौजदारी कोटांत तर ब्राह्मिाला कायद्यािी अर्दीं शवेटिी 
म्हिजे देहातंहशक्षा देण्यािा कधींि पहरपाठ नसे. उलट ब्राह्मि आरोपीला अशा हशके्षहवरुद्ध तक्ार कहरता ं
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येत असे. हकल्ल्यामध्यें जरी त्यानंा कधींकाळीं त रंुर्ात ठेहवण्यातं आलें  तरी, इतर जातींतील कैद्यापेंक्षा ं
यानंा जास्त उदारपिानें वार्हवण्यातं येई. इतक्या सवलती असमन हशवाय ब्राह्मि जाहत फार पहवत्र म्हिमन 
त्यानंा धमादाय करण्याच्या कामीं सरकारिा (पेशव)े सढळ हात असे.” 

म. स. उ. प.ृ १८७-१८८. 
 
राजकीय कैद्याचं्या वार्ि कीबद्दल इंग्रजी नोकरशाहीला दोष देिाऱ्यानंीं या स्वदेशी हित्पावन 

नोकरशाहीिा याबद्दलिा इहतहास म द्दाम पहावा, म्हिजे ज्याच्या हातीं सावज तो हशकारी आहि बळी तो 
कानहपळी हा हनसर्ािाि हनयम असल्याम ळें, द सऱ्याच्या डोळ्यातंील क सळावर हटका करण्यापमवी 
आपल्या डोळ्यातंील म सळाच्या टीका वैद्याकडमन काढवमन ेेिें हकती आवश्यक आहे, हें कळमन येईल. 
पेशव्यािंें ब्राह्मिकैद्याबंद्दलिें पक्षपाती वतगन वर हदलेंि आहे. याच्या उलट कायस्थ प्रभम राजकीय 
कैद्याबंद्दलिें वतगन पहा. “हकल्ले मजक रीं सखाराम हरी (र् प्ते) अटकें त आहे त्यास पोटास हशधा मार्त आहे 
तो मना करून ज न्या नार्लींिें पीठ दररोज वजन पके्क १ एकशरेप्रमािें देत जािें. पीठाहशवाय आिीक 
काहंीं न देिें. उपास करंू लार्ल्यास करंू देिें मनास न आििें. नवीन बेडी पाठहवली आहे ती सखाराम 
हरी यािे पायातं ेालमन पके्क बदंोबस्तानें ठेविें.” (भा. इ. सं. मं. ४ अहवाल प.ृ १३८) न्या.रानडे पमढें 
म्हितात. “सखाराम बापम (बोकील) एकेवळेीं पेशवाईि एके आधारस्तंभ होते. पि त्यानंीं राेोबादादािंी 
बाजम उिलल्याम ळें  त्यानंा हकल्ल्यामध्यें अटकें त ठेहवलें . दादासाहेबांिे इतर स्नेही-बह तेक प्रभ  ज्ञातींतील 
होते–र  ेनाथ हहर, बाब राव हहर इत्याहद लोकािंीहह तीि स्स्थहत झाली.” (म. स. उ. प.ृ २०५). 

 
हित्पावन नोकरशाही उफग  पेशव्यािंी पेशवाई हहच्या एकतंत्री राज्यव्यवस्थेिें न्या. रानड्ानंी 

काढलेलें  हें स्पष्ट हित्र तत्कालीन हित्पावाचं्या हशरजोरपिाला बेधडक िव्हाट्यावर आिीत आहे. मेल्या 
म्हशीला दमध फार या न्यायानें पेशवाईिे पोवाडे र्ािाऱ्यानंीं पहहल्या प्रथम आपल्या पायाखंालीं काय जळत 
होतें हें स्पष्ट उेड करून दाखहविाऱ्या या उताऱ्यािें नीट मनन करावें. अशा या हबनम वगत नोकरशाहीनें 
हित्पावनेतर अनेक जातींवर त्यावळेीं जे अनेक अमान ष ज लमम केलें , त्यािा इहतहास जर वािला तर 
नारायिराव पेशव्याच्या नोकरशाहींत िा.ं का. प्रभ  “श द्रत्वापयंत पोंिलें ,” इतर जातींप्रमािें अर्दींि 
हतवीयग ककवा नामशषे झाले नाहींत, ही एकि र्ोष्ट त्याचं्या क्षात्र वीयािी साक्ष देण्यास प रेशी आहे. 

 
मराठी इहतहासािें हवहंर्मदृष्ट्ट्या जरी समालोिन केलें  तरी कोिालाहह एक र्ोष्ट प्राम ख्यानें 

आढळमन येईल कीं छत्रपतीच्या तक्ताशी राजहनष्ठेच्या शपथा वाहिारे कायस्थ प्रभम पहहल्यापासमनि 
प ण्याच्या नोकरशाहीच्या हवरुद्ध होते. पहहले दोन हित्पावन पेशवे छत्रपतीच्या तक्ताला हवरोध [वास्तहवक 
सातारकर छत्रपतींना हनमाल्यव् करून स्वतपिी स्वतंत्र सत्ता प्रस्याहपत करण्यािी ब हद्ध पहहल्या बाजीरावातंि बीजरूपानें उत्पन्न झाली होती. 
म ंबईच्या हब्रटीश वकीलानें २० ज लै सन १९३७ रोजीं अशी नोंद करून ठेवली आहे कीं “That from the best intelligence procurable there 
appears no reason to doubt of Bajirao’s disregard of any subjection to the Shahu Raja, whom he acknowledges for form’s sake, 
whilt his views tend apparently to fortify himself in a state of independence on him, of which the Shahu Raja himself does not 
seem ignorant.” (Forrest’s Selections p. 83.) 

 
(2) “The sentiments of most of the principal men are that Bajirao has in view to throw off his allegiance to the Raja.” 

(Ibid 10).] न कहरता ं वार्ले, म्हिमन छत्रपतीच्या खास हवश्वासातंल्या कायस्थ प्रभम सरदारानंा त्याचं्याशीं 
हवरोध करण्यािें साहहजकि काहंी कारि नव्हतें. परंत  बाजीराव बल्लाळाच्या मार्ें त्यािें हिरंजीव [रा. रा. 
पारं्ारकर आपल्या “मोरोपंत” िहरत्रातं (पृ. ५९) हतसरे पेशवे नानासाहेब याचं्याबद्दल हलहहतात :– “xxx याप्रमािें क टील नीतीनें वार्मन राष्ट्रातं 
केवळ स्वाथासाठीं भयंकर फम ट पाडिारा, इंग्रजाचं्या सहाय्यानें कान्होजी आंग्र्यािें आरमार ब डवमन इंग्रजासं कोंकिपट्टी मोकळी करून देिारा व 
ख द्द आपल्या स्वामीशीं द्रोह करिारा नानासाहेब हा मराठेशाहीच्या भव्य प्रासादाला आर् लाविाऱ्या प रुषािंा अग्रिी नव्हे काय?” 
राजवाड्ासारख्या इहतहासशास्त्रयानीं इहतहास हवकृहत करिारा मलीन िष्ट्मा एकीकडे ठेवमन शातं हित्तानें व खऱ्या महाराष्ट्रीय दृष्टीनें यािा हविार 
करावा. 



 

अनुक्रमणिका 

र्टीप :– (काव्येहतहास संग्रह ले. ४२८) “शाहम महाराज यािंा जीवात्मा आहे तों बाह्ात्कारीं त्यािंें सेवक !” हें ख द्द नानासाहेबाच्या 
तोंडिें वाक्य ! मोरोपतंहह ‘नामाया’ प्रकरिातं पयाय स िवमन म्हितात :– 

 
“णिभुवनराजय प्रभुचें प्रणतणनणधनें त्वां स्वहस्तर्गत केलें  ॥ 
भोळया णदरं्गबराचें आक्रणमलें  वतन जळ जसे तेलें  ॥ १०२ ॥ ”] 

नानासाहेब जेव्हा ंसाताऱ्याहमन पेशवाईिी वसे्र ेेनन आले, तेव्हापंासमन छत्रपतींना हनमाल्यवत करिाऱ्या 
हित्पावन नोकरशाहीच्या एकतंत्री अरेरावपिास खरी स रुवात झाली. कोकिातंल्या हित्पावनािंीं पासगलें  
याचं्याि अंमदानींत बोरेाटं िढली. हिटिीशी वळिावर जनोबाभट्टीिें तट टम  याि पेशव्यानें िढहवलें . 
पानपतच्या मोहहमेंत हमळालेल्या अपयशाच्या खापरातं ेरर् हत कलहािंें पयगवसान झालें , तें याचं्याि 
राजवटीत, राघोबादादा आणि पेशवे अशी ख द्दप ण्यातंल्या प ण्यातं द फळी माजली आहि हजारों िा.ं का. 
प्रभम लढवय्यािंा आहि सरदारािंा प ण्यांत भरिा असमनस द्धा ंपानपतच्या मोहहमेवर फारि थोडे िा.ं का. प्रभम 
रे्ले. हित्पावन नोकरशाही आहि छत्रपहतहनष्ठ कायस्थ प्रभम याचं्यातंील खऱ्या राजकीय हवरोधािी स रुवात 
याि हतसऱ्या [(१) नानासाहेब पेशवे हे कायस्थप्रभमवंर ग्रामण्य करण्याच्या कारस्थानाच्या अर्दीं हवरुद्ध होते; तथाहप त्यािंी प्रभमशंीं राजकीय 
बाबतींतीली स्पधा आहि िेष अत्यंत तीव्र असे. 

 
“The Peshvas raised their own people to high offices and did all they could to undermine the influence of their rivals the 

Deshasthas and the the friends of that community the Prabhus, which resulted in the fall of the Maratha power.” 
Grant DuffAppendix.iv 

 
(२) “हशवाजीच्या कारकीदीत ज्या प्रभमजातीच्या लोकानंीं अलौहकक कृत्यें केलीं, त्यािें वंशज बाळाजी बाजीरावच्या कारकीदीपासमन 

अर्दीं मार्ें पडत िालले.” न्या. रानडे. 
म. स. उत्कषव पृ. ८. 

(३) ख द्द राजवाडे आपल्या मराठ्याचं्या इहतहासािीं साधनें खंड ६ वा. प.ृ ५४६-४८ वर काय उतारा नममद करतात ते पहा :– पेशव्यास 
राजधानी प्राप्त झाल्यावर, संपमिग ब्राह्मिमंडळी वेदहवद्या अधीत. क्षहत्रय िादं्रसेनीय लेखनहवदे्यत प्रवीि उदरहनवाह करून होते; सबब बराबरीनें 
वार्ले. िादं्रसेनीय थोडे, ब्राह्मि फार, म्हिमन िेष वाढला; परंत  कमगलोप जाहला नाहीं.”] पेशव्याच्या कारकीदीत झाली, ती 
आजतार्ायक आमच्या माननीय राजवाड्ापयंत सरळ रेषेंत वशंपरंपरेनें उतरत आली आहे. िवथे पेशव े
माधवराव याचं्या कडक अंमदानींत ग्रामण्यािे हदवटे ेेनन नाििारीं आशाळभमत हित्पावन हपशाच्चें 
अंधारातं डोकीं ख पसमनि होतीं. परंत  माधवरावािा क्षय उन्मत्त होनन आहि व्यहभिारी नारायिरावािी 
स्वारी नोकरशाहीच्या अरेरावी दंडािे मालक होतािं, हीं भ तें प नश्च सैरावैरा बोकाळमं  लार्लीं. सातारकर 
छत्रपती या पेशव्याला पेशवाईिीं वस्रें देण्यास नाखमष होते. यािें कारि स्पष्टि आहे. साताऱ्याला 
हनमाल्यव् करून टाकिाऱ्या प ण्याच्या या एकम खी नोकरशाहीिी सत्ता त्यावेळीं ख द्द छत्रपतींना स द्धा ं
फार जािक झाली होती. अथा् पेशवाईिीं वस्रें भट ेराण्यातंमन अजीबात काढमन तीं द सऱ्या कोिा लायक 
म त्सद्यास देण्यािा हविार छत्रपतीनीं करिें केव्हाहंी वाजवी आहि न्याय्यि होतें. परंत  नारायिरावानें 
उद्दामपिानें ख द्द छत्रपतीला “जास्त हमजास कराल तर साताऱ्यािें तक्त खालसा करून तें प ण्याच्या 
तक्ताला नेनन जोडीन.” अशी धमकी देनन बळजबरीनें पेशवाईिीं वसे्र साताऱ्याहमन आिलीं. हतिी 
हहककत ज न्या बखरी येिेंप्रमािें देतात :– 

 
“नारायिराव बल्लाळ वस्रें ेेण्याकहरता ंसाताऱ्यास आले. वस्रासंमयीं मनोदयान रूप काहंीं मतलब 

महाराजािें करून द्यावे असें ठरावातं असतां, नारायिरावािा जातीनें शरीरसामथ्यग व तारुण्यमद प्रकृत ही 
उद्दाम असा र्र्मवष्ठ स्वभाव होता; त्यायोर्ें वस्रािे समयी काहंीएक व्हावयािें नाहीं म्हिोन उरुब रू बोलले. 
यावरून महाराजािंी मजी जानन हशव्या देनन वस्रें देत नाहीं बोलले. वक्तास लावमन ेेनं असें यािंी उत्तर 
केलें . यावरून महाराजाचं्या म खातंमन शब्द हनेाले जे, माजोऱ्या हनसंतान होनन मरशील. त झे वाटोळें  
होईल. हा श्राप झाला. आिखीही फार श्रापें करून बोलले. नारायिराव यानंी वस्रें तशींि ेेतलीं. शके 
१६९४ नंदननाम संवत्सरे सन सल्ला सबनै मार्गशीषग मास.” 



 

अनुक्रमणिका 

अन्नदात्याशीं हनमकहरामपिा केल्याबद्दल आहि मराठी राज्याच्या तक्ताहधपतीशीं उेड उेड 
द्रोह केल्याबद्दलिें प्रायहश्चत नारायिरावाला कसें हमळालें , तें बखर प ढें सारं्ते :– 

 
“वस्रें ेेनन दरवाज्याबाहेर हनेतािं मशालेिी बत्ती झग्यास लार्मन झर्ा पेटला. आिखी 

अपशकम न. प ढें हत्तीजवळ रे्ले. जरीपटका हत्तीवर होता. जरीपटक्यािी काठी मोडमन तो खालीं पडला. 
दोन अपशकम न झाले. नंतर प ण्यास आले.” 

 
नारायिरावािी उन्मत्त स्वारी प ण्यास आल्यावर त्यािंें वतगन कसें होतें याबद्दल ज न्या बखरीिी 

साक्ष खालीं हदल्याप्रमािें आहे. राजवाडे प्रभतृींच्या ‘समज ती’ िी साक्ष कशीही असो. 
 
“फारि अहविारी वार्िें उन्मादपिा राज्यमदेंही वार्मं लार्ला. लोकाचं्या हस्रया िारं्ल्या त्यावंर 

बलात्कार हळदक ं कवास नेनन करावा. अर्र बातमी लार्ल्यास पालखी पाठवमन जबरी करावी. सातार 
संस्थानिी कनदा करावी. असा फार अहविारपिा आरंहभला. व प्रभ  ज्ञातीवर ग्रामण्यािा प्रारंभ केला.” 

 
व्याहभिाराबद्दल केवळ रावबाजीनाि काहंी दोष द्यायला नको ! द वगतगनािा पाया त्याचं्या पमवीच्याि 

पेशव्यानें ेातलेला होता, हसद्ध हें व्हायला आिखी काहंी कशर्ें राहहलीं नाहींत कै. प्रो. णलमये म्हितात :– 
 
“नारायिरावािंा जो क्म रपिें खमन करण्यातं आला, त्याम ळें  त्याचं्या दोषाकंडे द लग क्ष्य करून त्यानंा 

अन कम ल असे मत बनहवण्यािी स्वाभाहवक प्रवृहत्त असते. परंत  या पेशव्याचं्या साडेनन महहन्याचं्या 
कारकीदीत त्यानंीं ज्या र्ोष्टी केल्या, त्यािंें समक्ष्म रीतीनें हनरीक्षि केल्यास त्याचं्या हठकािीं म त्सद्दीपिािा 
पमिग अभाव होता, असें स्पष्ट हदसतें. त्यािंा स्वभाव फार उतावळा व हेकट होता. ते हलक्या कानािे होते. 
ज न्या, अन भवी व पोक्त कारभाऱ्यािंा उपमदग करण्यास अर्र पहरिामािा हविार न कहरता ंआपला हेका 
िालहवण्यास त्यानंा हबलक ल हदक्कत वाटत नसे. थोरल्या माधवरावाचं्या लक्ष्यांत आपल्या धाकट्या बंधमंिे 
हे दोष कधींि येनन ि कले होते, व ‘यािे कपाळी राज्य नाहीं’ असा शरेाहह त्यानंीं मारून ठेहवला होता” 
मनोरंजन-वसंत अंक १९१४. 

 
“Forrests Selection’s Vol. Part II p. 25: नामक प स्तकातंील हवल्यम् टेलर यािेंहह उद र्ार 

असेि आहेत. पहा :– 
 
Had Narayanrao possessed the least degree of prudence, he might have remained 

secure in the Peshwaship. For though by the instigation of his mother (Gopikabai) and the 
choice he had made of confidents he had created himself a deadly enemy in the Diwan 
Sakharam Bapu; yet the influence and abilities of the Phadnis Nana and Morobe and their 
adherents were more than a counterpoisa to him. But without the least share of judgment and 
wholly devoted to low vices and pleasures, Narayanrao paid not the least regard to any one, 
on the contary he behaved in so senseless, imperious and disgraceful a manner even to the 
ministers in his own party that they became lukewarm in his iterest and in time suffered him to 
fall a sacrifice to the machinations of his enemies.” 

 



 

अनुक्रमणिका 

असल्या व्याहभिारी, बदफैली आहि द व्यगसनी पेशव्यानें कायस्थ प्रभमवंर ग्रामण्य काय ककवा इतर द सरा छळ 
काय, केला नसता तरि आश्चयग मानायला काहीं जार्ा होती. ज्या कृतयान नराधमानें छत्रपतीच्या तक्तािी 
व प्रत्यक्ष छत्रपतीिीहह हनभगत्सना करण्यास मार्ेंप ढें पाहहलें  नाहीं, त्यानेंि कायस्थ प्रभमवंर ग्रामण्यासारखे 
ज लमम करावें, यातं हवशषे तें काय? पि राजवाड्ानंा पेशव्यािंें सवगि काहंी “हवशषे” वाटतें. स्वाहभमान 
कोिाला नसावा असें आमिें म ळींि म्हििें नाहीं आहि राजवाड्ा सारख्याचं्या आंर्ी तो जार्ृतावस्थेंत 
सदैव िमकत असतो याबद्दल केव्हाहह झालें  तरी ते स्त त्यहगि आहेत. परंत  त्याि स्वाहभमानािी मयादा 
फाजील के्षत्र व्यापम ंलार्ली आहि स्वतपिे काळेक ट्ट दोष द सऱ्याच्या माथीं मारून त्याला क स्त्सत ब द्धीनें 
हनराधार पातकािें धहन बनहवण्यािा उपद्व्याप स रू झाला कीं त्या वृत्तीला स्वाहभमान म्हिण्यापेक्षा ंपश वृहत्त 
म्हटलें  तरी िालेल. हित्पावन नोकरशाहीच्या हातमन ेडलेल्या राष्ट्रहवध्वसंक अनस्न्वत पातकावंर पांे रूि 
ेालण्याच्या भरातं आमिी राजेवाडेप्रभमहत मंडळी आली म्हिजे सारासारा हविारािंें र्ाठंोडें ख ंटीला 
अडकवमन शजेाऱ्याचं्या ेरावंर तीं कशीं धोंडे मारण्यािा उपक्म करतात, हें राजवाड्ाचं्या या आके्षहपत 
लेखावंरून समजण्यास अडिि पडिार नाहीं. स्वाहमद्रोहाच्या बाबतींत हित्पावन नोकरशाहीनें आपल्या 
द ष्ट्कीतीिा जो टोलेजंर् हपराहमड उभारून ठेवला आहे, तो एकदाि दृष्टीआड सृष्टीआड कसा करता ंयेईल 
ही आमच्या आध हनक हित्पावन बधंमंस फार काळजी लार्ली आहे. परंत  द वगतगनािी काळजी सितगनाच्या 
सफेधीनें ब जवमन टाकण्यािा राजमार्ग त्यानंीं न पत्कहरता ंपमवापार वहहवाटीप्रमािें त्याि काजळीिे कशतोडे 
इतर समाजावंर उडहवण्यािा त्यािंा उद्योर् पाहहला कीं त्याचं्याबद्दल अत्यंत हतरस्कार येतो. [सन १८५१ साली 
हम. ए. मॅक्डोनल्ड नामक र्ृहस्थानें ‘नाना फडिीसािें िहरत्र’ नामक जो एक उत्कृष्ट इंग्रजी गं्रथ हलहहला आहे, त्यातं (प.ृ ६१) त्यानंीं हित्पावनांना 
हदलेलें  सर्मटफीकीट सध्याचं्या राष्ट्रीयवाल्यानंीं आपल्या िहरत्रशीं ताडमन पहावें “The Mahratta Bramin is, from diet, habit and education, 
keen, active and intelligent but generally avaricious, and often treacherous. His life, if in public business must from the system of 
his Government be passed in efforts to deceive, and to detect others in deceiving. Such occupations raise cunning to the place 
of wisdom, and debase by giving a mean and interested bent to the mind, all those claims to respect and attachment upon 
which great and despotic power can alone have any permanent foundation. The history of the Mahratta nation abounds with 
instances of Bramins rising from the lowest stations to be ministers, and sometimes rulers of a state; but their character 
undergoes little change from advancement, and in general, all its meanest features remains; though often leading armies, the 
Mahratta Bramins have not, with some remarkable exceptions, gained a high reputation for courage; and if arrogant cruel, they 
have often merited the charge of being unfeeling and oppressive”] येन केन प्रकारेि िा.ं का. प्रभमंवर साम्राज्यद्रोहािा 
आरोप शाबीत करण्याच्या कामीं राजवाड्ािंा अट्टाहास हकती जाज्वल्य आहे तो आता ंआिखी हवशद 
करून सारं्ायला नकोि. त्यानंीं या अट्टाहासाच्या वेडाच्या लहरींत प्रथम १२ वषांच्या संभाजीच्या र्ळ्यातं 
कहमशनरहशपिें लोंढिेंहह अडकहवण्यास मारे्प ढें पाहहलें  नाहीं. आता ं राजवाडे म्हितात कीं “णकत्येक 
कायस्थ णमिांच्या सांर्गणयांत असें येतें कीं नारायिरावाच्या वधांत कायस्थांचा हात होता आणि हें 
सांर्गणयांतील अथव अर्गदीं संभवनीय णदसतो.” या उताऱ्यावरून एवढेंि हसद्ध होत आहे कीं, मोठमोठीं जीिग 
र्ळाठीं ह डहकिाऱ्या राजवाड्ानंा काय, ककवा ब रख्या ब रख्यामधमन त्याचं्याशीं कानर्ोष्टी करिाऱ्या 
त्याचं्या आत्मद्रोही कायस्थ हमत्रानंा काय, या प्रकरिािा लार्ावा हततका स र्ावा अझमन लार्लेला नाहीं 
खास. साऱ्या र्ोष्टी आहि प राव े‘सारं्ोवारं्ी’ च्या संभवावरि अझमन डळमळत आहेत. 

 
कायस्थ प्रभमनंीं राेोबादादािा पक्ष स्वीकारल्याम ळें  हित्पावन नोकरशाहीच्या दंडधारकािंी आहि 

त्याचं्या बर्लबच्या म त्सद्यािंी कायस्थ प्रभमवंर करडी नजर असावी यातं हवसर्त असें काहंींि नाहीं. 
नारायिराव पेशव्याच्या वेळीं हित्पावन आहि कायस्थ यािंा तंटा हवकोपास रे्ला होता ही र्ोष्ट 
इहतहासप्रहसद्धि आहे. परंत  हशवाजी महाराजाचं्या कारकीदीपासमन स्वाथगत्यार् करण्यातं अगे्रसरत्व 
पटकहविाऱ्या, कहदवी स्वराज्यवृद्धीस अडथळा आििाऱ्या र्िोजी हशक्याला आपली स्वतपिी वतनी 
जहार्ीर बहाल देनन स्वतप कफल्लक बनिाऱ्या आहि वळेोवळेीं हित्पावन पेशव्याचं्याहह हहताकहरता ंअनेक 
संकट करिाऱ्या कायस्थ प्रभमचं्या वशंजाचं्या हातमन ख नासारखें नीि कृत्य होिें शक्य असेल काय, याबद्दल 
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राजवाडे समाजशास्त्रयानंीं जरा ककहि् पोक्त हविार करावयास पाहहजे होता. ख नासारखीं अमान ष कृत्यें 
करण्यास हनरढावलेल्या समाजािंी पमवगसंस्कृहत आहि पमवेहतहास हततकाि ेातकी आहि राक्षसी असावा 
लार्तो, हें साधें स्वान भवािें तत्व या समाजशास्रीब वाचं्या लक्षातं यावयास पाहहजे होतें. समाजशास्र 
र् ंडाळमन ठेवलें  आहि न सता इहतहासि ेेतला तरी काय हसद्ध होत आहे? “व्रिाथग पश च्या हशरावहर सदा 
उभे काकसे” अशा आमच्या हित्पावन बधंमंना असा काहंीं लहतहाहसक प राव्यािा एखादा त कडा जरी 
सापंडता तरी ते आज आकाशाहमनही उंि झाले असते. परंत  अत्यंत आश्चयािी र्ोष्ट ही कीं डोळ्यातं तेल 
ेालमन ज न्या दप्तरािंीं बाडंें  संशोधन करिाऱ्या एकाही इहतहास संशोधकाला असला लहतहाहसक प रावा 
अझमन हमळालेला नाहीं! हित्पावन ब हद्धमंद नाहींत. तेव्हा ंया भयंकर प्रकरिातं जर कायस्थािंा खरोखरि 
काहंीं हात असता तर तो त्यानंीं कधींि झाकंला जानं हदला नसता. परंत  न सत्या तकग वादावरि 
इहतहासािी भली मोठी हवश्वाहमत्री सृष्टी वळेोवळेीं हनमाि करण्यािें बाळकडम ं हमळालेल्या राजवाड्ानंा 
‘हकत्येक कायस्थ हमत्रािंें सारं्िें’ हा एवढाि धार्ा. 

 
कायस्थ प्रभूंवर खुनाचा आरोप 

 
करण्यास प रेसा वाटावा, यातं आश्चग तें कसलें? मंडळाप ढे ज्यावळेीं राजवाड्ानंीं आपला हा हदव्य 

हनबधं वािला त्यावळेीं ‘नार्प रकर भोंसल्यािंी बखर’ प्रहसद्ध करिारा रा. ब. साने हे अध्यक्ष होते. या 
त्याचं्या बखरींत नारायिराव पेशव्यानें राेोबादादा आहि आनंदीबाई याचं्यावर केलेल्या अमान ष छळािें 
विगन हदलेलें  आहे. पािं हदवसपयंत राेोबादादाला अंधारकोठडींत उपाशीं कोंडमन टे्टहवलें  होतें आहि 
ल र्ड्ातं काहीं कार्दपत्र लपवमन ठेवम ं नये म्हिमन आनंदीबाईलाहह नेसावयास वस्र न देता ं नग्न [“मर् 
दादासाहेबािंा बदंोबस्त करून ठेहवला. देवपमजा करंू देनं नये; कीं या योर्ानें माझा भान मारला असे म्हिोन खोलींत ठेहवले. दादासाहेब अध्यग 
प्रदान समयगदशगन ेेतल्याहवना अन्न भक्षमं नये हा नेम होता. खोलींत राहहल्याम ळें  पािं उपोषिें जाहलीं व दादासाहेबािें हस्रयेस ल र्ड्ातं फंदाजे 
कार्द लपहवले या हनहमत्यानें ल र्डें फेडमन छळिा करावी” 

रा. ब. साने संशोणधत— 
नार्गपूरकर भोसल्याचंी बखर.] 

स्स्थतींत हतिा बराि छळ करण्यातं येत होता, वरै्रे माहहती रावबहाद रानी संशोधन करून छापलीि आहे. 
राजवाड्ानंीं का. प्रभमवंर नारायिरावाच्या ख नािा आरोप करिारा आपला हनबधंवदे वाितानंा त्या 
माहहतीिी त्यानंा आठवि होनं नये हें मोठें िमत्काहरक हदसतें. खमन झाल्यानंतर स मेरकसर्ाला तोफेच्या 
तोंडीं देिारे हित्पावन नोकरशाहीचे णबरबल नाना फडिीस ख नाच्या आदल्या रात्रींि प ण्याहमन बाहेरर्ावंी 
िालते झाले होते आहि इकडे खमन होत असतानंा सासवडच्या प रंदऱ्याकडे स्वारी मेजवान्या झोडीत 
बसली होती. उडत्या पाखंरािंीं हपसें मोजिारे, प ण्यातंील स्वतपच्या ेरातंील. कभतीला कान देनन 
हैद्राबादच्या हनजामाच्या रंर्महालातंल्या र्ोष्टी लकिारे, हे खमप शतीनें राज्य राखिारे यशवंत फडिीस 
नाना ख नाच्या आदल्याि रात्रीं हबनिमक प िें सोडतात, तर ख नाच्या कटातं ख द्द नाना फडिीसािेंि आंर् 
नव्हतें, हें तरी कशावरून? साराशं, या प्रकिातं बाजारर्प्पाचं्या आधारानें कायस्थ प्रभमवंर ख नासायखा 
आरोप करिें, हें अत्यंत कनद्य व नीि कृत्य होय. यापेक्षा ं तीव्र अथािें हवशषेि मराठी भाषेंत आह्मालंा 
सापंडत नाही. नाना फडिीसानें कटातंील सवग अपराध्यानंा हशक्षा ठोठावल्या; त्यातं एकाही कायस्थािें 
नावं नाहीं. सखारामबापम बोकीलालास द्धा ंकैद केले होते. मर् नाना फडिीसानें कायस्थानंा म द्दाम वर्ळलें  
होतें कीं काय? तात्पयग हें सवग थोताडं असमन कायस्थािंा तेजोभरं् करण्याकहरता ं तें रिलेलें  आहे! 
कायस्थािंा या ख नाशीं काहंीं संबंध जोडण्यातं नाना फडिीसाच्या िात यावर काजळ फासंलें  जातें ही र्ोष्ट 
हित्पावन हवसरून जातात. बाकी, हित्पावनापं्रमािें कायस्थ प्रभम साम्राज्यद्रोही ककवा ख नी ठरत असल्यास 
नाना फडिीसाच्यािशा काय, साऱ्या पेशव्याचं्याहह तोंडाला काजळ फासंण्यास तयार होण्याइतके ते 
स्वाथगत्यार्ी आहेत हें आम्हीं जािमन आहोंत. ‘नारायिरावाच्या वधाच्या बाबतींत सखाराम हरीिी सल्ला 
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र  ेनाथराव दादाला अवश्यमेव हमळाली असली पाहहजे’ असलें  छातीठोक घाशीरामी णवधान करतानंा 
नाना फडिीसाच्या इहतहासप्रहसद्ध अकलेप ढें आपल्या स्वतपच्या अकलेिें तट्टम धावंडण्यािी राजवाड्ानंा 
स्फम र्मत झाली असे हदसतें. राजवाड्ाचं्या आंर्ीं नाना फडिीसावें फडिीशी िात यग म ळींि नाहीं असें नाहीं; 
पि ख नासारख्या भयंकर वादग्रस्त प्रश्नािा हनकाल लावण्याच्या कामीं नानाच्या अकलेवर सरशी 
करण्यािंें त्यािंें धाडस पोरकट हदसतें. सखाराम हरी ककवा त्याच्या प ढारपिाखालीं असलेलें  का. मंडळ 
यािंा जर ख नातं काहंीं प्रत्यक्ष संबधं असता; तर राेोबा आहि आनंदीबाई यानंा जात्यातं भरडमन काढण्यातं 
ज्या नानानें मार्ें प ढें पाहहलें  नाहीं; त्यानें त्यावळेीं-कत गमकत गम् अन्यथा अकत गम् अशी सत्ता हातीं असतानंा-
कायस्थािंा ककवा सखाराम हरीिा म लाजा राखला असता काय? उलट ख नाच्या क्ातंीनंतर जें 
प्रधानमंडळ बनहवण्यािें राजकारि नाना व महादजी यानंीं केलें  त्यातं सखाराम बापम; मोरोबा फडिीस व 
सखाराम हरी र् प्ते यानंींकह सामील व्हावें, म्हिमन नानानंीं आपले जंर् जंर् पछाडले. परंत  सखाराम हरीनें 
नानाला या प्रकरिातं जें सडेतोड उत्तर हदल तें कायस्थ प्रभमचं्या इहतहासप्रहसद्ध स्वामीहनष्ठेला अहधकि 
उजाळा देण्यासारखें होतें. हें उत्तर ग्रँट डफ् च्या शब्दानंीि आम्ही येथें देतों :– It Was agreed that a new 
ministry should be formed …………….and Sakharam Hari nobly declared that nothing should ever 
induce him to abjure the cause of a generous master who had been his protector from youth 
to manhood, that Raghunathrao was a soldier, and Nana cunning cowardly courteer.” Vol II 
p. 250 ‘जो पक्ष एकवळे स्वीकारला त्यािा त्यार् करिे हें क लीनास उहित नाहीं. हे उद र्ार सत्ताधाऱ्याच्या 
तोंडावर हनधड्ा छातीनें काढिाऱ्या सखाराम हरीला आहि त्याच्या ज्ञातीला राजवाडे ख नासारख्या 
हिळस आििाऱ्या आरोप्याचं्या माहलकें त ूढतात, तेव्हा ं त्याचं्या उलट्या काळजािी तारीफ करावी 
तेवढी थोडीि. कायस्थ प्रभमिंा राजकीय इहतहास आहि हिटिीशी हदवािहर्रीच्या जार्ावंरील त्याचं्या 
इमानीं कतगबर्ारीिा महहमा हशवकालापमवीपासमन तों आजदीनतार्ायत सर माधवराव िौबळ, सर 
र  ेनाथराव सबनीस आहि सर नामदार हिटिहवसापंयंत अव्याहत वाखािला रे्लेला आहे. परंत  
महाराष्ट्रीयानंा ज्ञात अशा हशवकालीन बाळप्रभम हिटहिसापासमन जरी इहतहास पाहहला तरी तेव्हापंासमन तो 
आजच्या हवद्यमान् हदवािबहाद र समथांपयंत एखाद्या कायस्थानें स्वाहमद्रोह, खमन ककवा राज्यापहार 
केल्यािें उदाहरि ेडल्यािें आमच्या लहकवातं नाहीं ककवा तसा कार्दोपत्री प रावाहह नाहीं. उलट का. 
प्रभमचं्या नेकीबद्दल आहि इमानाबद्दल श्रीहशवछत्रपतींिा जो अहभप्राय प्रहसद्ध आहे. तोि अहभप्राय सापं्रतच्या 
हब्रहटश हरयासतींतही कायमि असें असतानंा भा. इ. सं. मंडळानें राजवाड्ािें हस्तें या समाजाला 

 
णनमकहराम, खूनी आणि स्वराजयद्रोही 

 
बनहवण्यािे द ष्ट्कृत्य करावें हें हकती लाछंनास्पद आहे, यािा स ज्ञानींि हविार करावा. ‘कायस्थांच्या 
वेदाणधकाराला णवरोध केल्यामुळे नारायिराव पेशवा मारला रे्गला आणि पुढें मराठी राजयांत २५ वष ेयादवी 
माजली’ हाि जर राजवाड्ाचं्या दी गे ‘समज ती’ िा हसद्धातं असेल, आहि ‘स्वराजय जाणयाला याच 
लोकांचे तंरे्ट कारिीभूत झाले’ हा त्यािा हनष्ट्कषग असेल, तर मराठी राज्यातं आहि ख द्द पेशवाईत 
कायस्थाखंेरीज इतर सारे भ्याड आहि नामदग होते, हें तरी राजवाडे कबमल करायला तयार आहेत काय? 
आहि कायस्थ प्रभम जर इतके हशरजोर झाले होते तर प ढिे तीन पेशव ेकोित्या सबळ प ण्याईच्या जोरावर 
तर्ले? 
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टित्कारािें परीक्षि करतानंा रा. ब. पुरषोत्तम बाळकृष्ट्ि जोशी एफ.आर. जी. ए. जे. पी. या 
ज्ञानवृद्ध व वयोवृद्ध इहतहास-संशोधक र्ृहस्थानंी या म द्यावर ‘नवय र्’ फेब्र वारी १९१९ च्या अंकात केलेलें  
हवविेन म द्दाम येथें उदधृत केलें  आहे. 

 
“श्री. राजवाड्ाचं्या वरील हवधानाचं्या सत्यासत्यतेिा इहतहासदृष्ट्ट्या आपि हविार करू. ह्ा 

हवषयासंबधंानें प्रस्तमत लेखकास अहधकारय क्त वािीनें बोलता ं येण्यासारखें आहे; कारि स मारें पस्तीस 
वषांमार्ें म्हिजे ज्यावेळीं श्री राजवाडे हे कॉलेजातं इहतहासािें अध्ययन करीत असतील ककवा इहतहास-
संशोधनाच्या कायािा ूनामा हशकत असतील अशा वळेीं प्रस्त त लेखकाने सर जॉजग फारेस्ट ह्ाचं्या 
सहकाहरतेनें म ंबई सरकारच्या दप्तरातंील मराठ्याचं्या इहतहासाच्या साधनाचं्या प्रकाशनाथग हकत्येक वषे 
संशोधनािें कायग केले आहे. हें काम करीत असतानंा आम्हालंा सरकारच्या ‘सीके्ट’ आहि ‘पोहलहटकल’ 
खात्याचं्या ज न्या दप्तरातं मराठ्याचं्या इहतहासावंर नवीन प्रकाश पाडिारी बरीि माहहती उपलब्ध झाली. 
त्यापैकीं काहंीं महत्त्वािा भार् Selections from State Papers, Mahratta Series नावंाच्या प स्तकातं 
प्रहसद्ध झाला आहे. त्यातं म ंबई सरकारनने वॉरन हेस्स्टंग्स ह्ाचं्या माहहतीकरीतां प ण्यातंील इंग्रज 
वकीलाकंडमन हलहहवलेला मराठी राज्याच्या स्थापनेपासमन तों सन १७७५ पयंतिा मराठी राज्यव्यवस्थेिा 
साद्यतं वृत्तातं प्रहसद्ध केला आहे. ह्ा वृत्तातंाच्या समक्ष्म हनरीक्षिानें असे हसद्ध होतें कीं, नारायिरावाच्या 
वधास नारायिरावाची आई र्गोणपकाबाई व नारायिराव ह्ांचें दुववतवन व कृष्ट्िकारस्थानेंच बहुतांशीं 
कारिीभूत झालीं. थोरल्या बाजीरावाप्रमािेंि त्यािें नातम थोरले माधवराव राजनीहतहवशारद व दमरदशी 
होते. राेोबादादाच्या शौयािी व उपय क्ततेिी त्यास जािीव होती आहि म्हिमन दादािंी राज्यकारभारात ते 
नेहमीं सल्ला ेेत असत आहि मरिसमयीं र्ोहपकाबाईंच्या तंत्रानें न वार्ता ंदादािें लकत जावें असा उपदेश 
नारायिरावास त्यानंीं केला होता. नारायिरावाची आई र्गोणपकाबाई ही मोठी कारस्थानी व दुराचरिी 
होती. हतिे वतगन पेशव्याचं्या क ळास काहळमा आििारे आहे असे राेोबास वाटत असें. अशी वस्त स्स्थती 
असल्याम ळें  र्ोहपकाबाईंिा राेोबा व त्यािें मंत्री ह्ाजंवर मोठाि कटाक्ष होता हें उेड आहे. म्हिमन 
दादासाहेब व त्यािें हदवाि ह्ािंा समड कसा यायावा ह्ा हविारातं ती हनमग्न असे. इंग्रजािंा प ण्यातंील 
वकील हवल्यम टेलर आपल्या हरपोटात म्हितो, कीं र्गोणपकाबाई व नारायिराव ह्ांनीं रु्गप्त खलबत करन 
दादा आणि सखाराम बापू ह्ांचा खून करणयाची योजना तयार केली होती. पि स दैवानें म धोजी भोसल्यानें 
ह्ा कारस्थानािी खबर सखाराम बापम व दादा ह्ासं वेळींि हदल्याम ळें  र्ोहपकाबाईिा द ष्ट हेत  हसद्धीस रे्ला 
नाहीं. हें कारस्थान उेडकीस आल्याम ळे प ण्यास बरीि खळबळ उडाली; दादा व नारायिराव तसेंि 
र्ोहपकाबाई आहि आनंदीबाई ह्ाचं्यातील भाडंि हवकोपास रे्लें  आहि त्यािंें पयगवसान नारायिरावाच्या 
वधातं झालें . ह्ासंबधंानें प ण्यातंील इंग्रज सरकारच्या वकीलािें म्हििें प ढें हदल्याप्रमािे आहे :– 

 
“It is said, by means of Mudaji Bhonsla the divan Sakharam received information of an 

intention to assassinate him and Raghoba, at the instigation of Gopikabai. Certain it is that 
this woman was well known to have been constantly advising her son to deprive him of the 
divanship which was the first step to the loss of riches and perhaps of life. From this instant 
Sakharam and his party set about concerting the means of deposing Narayanrao, relieving 
Raghoba, and placing him in the Peshwaship. Chiefly by means of the intervention of the 
Divan, Mahomed Essuf and Sumersing, two subhedars, were won over to exceute the deed. 
On the 18th August 1773 at two in the afternoon they led their party of 500 men to the Darbar 
under pretence of being mustered, they forced the gates and put the guards to the swoed-
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Narayanrao apprehensive of design ran to his uncle Raghoba begging to take the 
Government but spare his life. Raghoba, it seems, wished to save him, as nothing more than 
his imprisonment was ever meant, but owing to the resentment of a slave of the family whom 
Narayanrao had caused to be publicly whipped, his death was determined upon. The 
assasins threatened instantly to destroy both, if he did not loose his nephew; he then thrust 
him from him and the young man soon expired at his feet.” 

 
वरील उताऱ्यावरून असें हदसमन येतें कीं, नारायिरावािा वध करावा असा दादा व सखाराम बापम 

ह्ािंा हविार नसमन नारायिरावास धरून पदच्यमत करावें असा त्यािंा उदे्दश होता. नारायिरावानें आपल्या 
एका नोकरास भररस्त्यातं िाबकाने मारले होतें. ह् अपमानािा समड उर्वण्यासाठीं ‘नारायिरावास जीवें 
मारीन’ अशी त्यानें प्रहतज्ञा केली होती आहि ती प्रहतज्ञा नारायिरावािा खमन करून त्यानें शवेटास नेली. 
ह्ावरून नारायिरावािा खमन कायस्थ प्रभमचं्या हिथाविीवरून झाला हा आरोप हनराधार ठरतो.” 
 (नवयुर्ग २३७-२३८.) 
 

त्यािप्रमािें श्रीयुत माधवराव लेले यािें खालील हविारहह मननीय आहेत :– 
 
“नारायिराव पेशव्याचं्या ख नातं कायस्थ प्रभमिें अंर् होतें, हेंही हवधान खरें मानता ंयेण्याजोर्ें नाहीं. 

या तरूिबाडं हशराळशटेी पेशव्याच्या संबधंानें अलीकडे बरेि वषांपमवीपयंत त्याच्या भयंकर व आकस्स्मक 
ख नाम ळें  साधारिपिे महाराष्ट्रीयाचं्या मनातं एक तऱ्हेिी सहान भमहत व अन कंपा वसत होती; व तसें असिें 
तोंवर उपलब्ध असलेल्या हकीकतीवरून व तत्संबधंीं करूिरसपमिग ज न्या व नव्या नाटकप्रयोर्-
पे्रक्षिावरून हवशषे रै्र होते असें नाहीं पि त्याच्या कारकीदीच्या व वतगनाच्या संबंधानें अलीकडे उपलब्ध व 
प्रहसद्ध झालेल्या लहतहाहसक माहहतीवरून पाहतां, नारायिराव पेशव े ही एक संभाजी महाराजािंीि 
प नरावृहत्त होती असें हदसते त्यािा ज्या तऱ्हेनें वध झाला ती तऱ्हा ग्राह् असली तरी राेोबादादा व 
आनंदीबाई यानंा त्यािा खमन करहवण्यावािंमन र्त्यंतर नव्हतें, असेंि म्हिावे लार्तें. त्यािें खाजर्ी वतगन 
अनीतीिें व अन्यायािें असमन, सावगजहनक व दरबारी वतगनही र्ह्ग, उमगट व उद्दामपिािें होतें. त्यािम ळेि 
तो अहप्रय झालेला होता. त्याच्या ख नाच्या हदवशीं नाना फडिीस नव्हते हें खरें असलें , तर त्यावरून, एक 
तर त्यावळेीं त्यािंें दरबारात हततकें  वजन नव्हतें आहि त्यािंी कतृगत्वशस्क्त हवशषे उदयास आलेली नव्हती 
असें, ककवा त्याचं्याकडमन या प्रसंर्ीं ि कम न ककवा ब द्ध्या उपेक्षा करण्यात आली, असेंि म्हिावें लार्तें. 
सखाराम हरी र् प्ते यािंी या ख नाच्या कामीं राेोबादादाला सल्ला असावा, या म्हिण्याला काहंीं आधार 
नाहीं. ही र्ोष्ट ेडण्यापमवी त्यानंा ती माहीत होती, असें म्हिण्याला स द्धा ंअडििि आहे. हनदान तसा 
संशय बारभाईंना त्यावळेी आल्यािे उपलब्ध साधनावंरून हदसत नाहीं. प्रभ  मंडळींत तेि त्या समयास 
हवशषे प्रहसद्ध होते. या ख नाच्या संबंधात कोिाही कायस्थ प्रभमवंर त्या वळेच्या कत्या म त्सद्दी मंडळींनीं 
आरोप केल्यािें ककवा त्यास हशक्षा केल्यािें प्रहसद्ध नाहीं. अशा स्स्थतींत यासंबंधानें कायस्थ प्रभमवंर आरोप 
करिें अन्यायािे आहे. 

 
“नारायिरावािा खमन झाला त्यािें बीज, वास्तहवकपिें नानासाहेब पेशव्याचं्या अकाहलक 

मरिानंतर राेोबादादाला पेशवाई न हमळता ंपोरवयाच्या माधवरावाला, तो नानासाहेबािंा उरलेला वडील 
प त्र म्हिमन, हमळण्याहवषयीं खटपट झाली तेव्हािं पेरलें  रे्लें . पेशवाई ही वशंपरंपरेिी खासर्ी हमळकत 
समजली जानन कहद धमगशास्राप्रमािें व क लपरंपरार्त पद्धतीप्रमािें ती वडील प त्राला हमळालीि पाहहजे 
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असें समजण्यातं आलें , ही मोठी िमक झाली. यावळेीं राेोबादादा िारं्ला तरवारबहाद्दर तसाि योग्यतेिा 
लेखिीबहाद्दरही होता. त्याला पेशवाई हमळती तर बह धा त्यानें प नप आपला हवशषे आवडता 
तरवारबहाद्दरपिा पतकरून राज्यव्यवस्थेिें काम इतर योग्य कामर्ाराकंडे सोंपमन हदलें  असतें; आहि 
दोन्ही कामें, स यंत्र िालतीं, माधवराव मोठे झाल्यावर त्यािें योग्य नायब व हस्तक–बाजीरावािे हिमाजी 
आप्पासारखे–बनते, आहि त्यानंा क्षयानें मरण्यािी पाळी न येंती. तसेंि राेोबादादालाही द सरें लग्न 
करून आनंदीबाईसारख्या अप्सरेच्या पाशातं सापंडमन बाजीरावसारखें नवरत्न पैदा करण्यािा प्रसंर्ि न 
येता, त्याच्या पश्चा् हवशषे कतृगत्ववान व अन भहवक झालेल्या माधवरावाला अहधकि योग्यरीतीनें पेशवाई 
करून नावं हमळहवता ंआले असतें. पि अम क झालें  असतें तर तम क झाले असतें, असे म्हििें व्यथग आहे. 
भर्वद र्ीतेंत म्हटल्याप्रमािें “दैंव िै वात्र पिंमं” हेि आपल्याकडे वळेोवळेीं हनदशगनास येत रे्लें  व येत 
आहे. नारायिराव पेशव्यानें पेशवाईिीं वसे्र हमळहवण्याच्या वळेीं केलेल्या हनमगयाद व र्ह्ग वतगनािें उपलब्ध 
विगन खरे असलें  तर ह्ाि वळेीं एकाद्या अस्सल पमवगपरंपरार्त राजहनष्ठ प्रभमनें ककवा मराठ्याने 
नारायिरावाला छाटमन टाकलें  असतें तरी त्यातं काहंीं वावर्ें होतें ना. पि अशा वळेीं स द्धा ंकायस्थ प्रभम 
हनमकहराम बनल्यािें हदसमन येत नाहीं.” 

 
णवणवध ज्ञानणवस्तार एणप्रल १९१९. 

 
राजवाड्ािंा कायस्थ प्रभमवंरिा हतसरा आके्षप असा आहे :– 
 
“सातारच्या महाराजांच्या वतीनें दुसऱ्या बाजीरावाच्या णवरुद्ध चांद्रसेनीयांनी इंग्रजांशी खर्टपर्टी 

केलेल्या महशूर आहेत.” (प.ृ ३८ कलम १३). हें हवधान पाहहलें  म्हिजे या कायस्थानंा कोित्या वैलात 
ेालमन कोित्या वैलातं काढम  असे राजवाड्ानंा झालेंसें हदसतें. हित्पावन नोकरशाहीच्या शवेटच्या 
उलट्या अंबारीच्या या हदस्ग्वजयी इंद्राहवरूद्ध इतर कोिी खटपटी केल्याि नाहींत कीं काय? मर् 
िादं्रसेनीयानंाि तेवढें प ढें का ं ढकलण्यात येत आहे? रावबाजीिे असे कोिते सदर् ि होते कीं त्यांिें 
तळपट उडालेलें  पाहमन, िादं्रसेनीयाचं्या ‘महशमर’ खटपटी राजवाड्ाचं्या डोळ्यातं ख पम लार्ाव्या? 
छत्रपहत प्रतापकसहािी पेशव्याचं्या त रंुर्वासातंमन म क्तता करण्यासाठीं िादं्रसेनीयानंीं केलेल्या खटपटी 
मात्र राजवाड्ानंा हदसल्या आहि त्या त्याचं्या लाडक्या रावबाजीच्या हवरुद्ध, म्हिमन तर अहधकि महशमर 
भासल्या! “आहश्रत लोकानंीं िार िार पािं पािं लग्नें करून ेरीं एक बायको ठेवावी आहि 
सरकारवाड्ातं बाकीच्या बायका पाठवाव्या.” असल्या हदव्य राजनीतीिे प रस्कते रावबाजी जेव्हा ंर्भांत 
होते, तेव्हापंासमन त्याचं्या हवरुद्ध कारस्थानें करिारे आहि त्याला, त्याच्या बापाला ककवा त्याचं्या औरस 
संततीला चुकूनसुद्धां नमस्कार करावयाचा नाहीं, म्हिमन ूंकारेश्वरावर नारायिराव पेशव्याच्या 
हितेसमक्ष शपथा वाहिारे नाना फडिीस काहंीं िादं्रसेनीय नव्हते ना? राेोबादादावर खवळमन जानन 
रावबाजीिा स्पशग पेशव्याच्या र्ादीला न होन देण्यािी हशकस्त करिाऱ्या बारभाईच्या खेतींत हकतीसे 
िादं्रसेनीय सामील होते? ज्याच्या नावंानें जन्मदारभ्य हातबोटें िोळलीं त्याि रावबाजीला नानानें हात 
धरून पेशवाईच्या र्ादीवर बसहविें आहि आपि स्वतप त्याि ‘राेोबाच्या [“सवाई माधवराव यानंी शहनवारिे वाड्ातं 
उडी टाकल्यावर ते मरि पावले. नंतर नाना फडिहवसानंीं असा हविार केला कीं, दादासाहेब यािें म लास प ण्यािे र्ादीवर आिलें  तर सवांस (?) 
अहनष्ट आहे. कारि ते सवग राज्यािे िेषी, याजकहरता ंद सरा कोिी तरी यजमान बसवावा. ‘हें मनातं आिमन व राज्यािा नाश होनं नये याकहरता ं
बाजीरावािी पहत्रका करवमन व राज्ययोर् नाहीं वरै्रे सबबी लानन ती प्रहसद्ध केली.” 

लो. णह. वा. भार्ग १, पृ. ४८-४९.] 

कारट्या’ प ढें ‘जी सरकार’ म्हिमन हात जोडमन उभें राहिें, या राजकारिी पार्ोट्याच्या फडिीशी 
हफरवाहफरवीला स्वराज्यासाठीं स्वाथगत्यार् समजिारे फक्त आंधळे नानाभक्त ककवा राजकारिािीं किपाडें 
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िोखमन म त्सद्दीपिािी ेमेंड मारिारे वावदमक प िेरी दे. भ. याचं्याहशवाय द सरे कोिी सापंडतील कीं नाहीं 
यािी शकंाि आहे. [“The Maratha chiefs in general are much disgusted with Nana Fadnavis, and jealous of his ambitious 
view which apparently tend to fixing himself at the held of that Government.” 

Forresrt’s Selections, Vol. I, Part II p, 301.] 
आत्मविगस्वासाठीं ेटकोेटकीं धोरिािंें पार्ोटें हफरहविारा नाना स्वराज्यभक्त हदसावा आहि िादं्रसेनीय 
एकटेि काय ते स्वराज्यद्रोही हदसावे, यातं आम्हालंा म ळींि आश्चयग वाटत नाहीं. कोिती लहतहाहसक 
व्यस्क्त श्रेष्ठ, राजमान्य ककवा लोकमान्य, हें ठरहवण्यािा मक्ता आमच्या प िेंकर हित्पावन देशबधंमंनीं 
ेेतलाि आहे; तेव्हा ं त्यानंा सातारकर महाराजाचं्या वतीनें रावबाजीच्याहवरुद्ध खटपटी करिारे 
िादं्रसेनीयि कायते हदसाव े आहि क प्रहसद्ध कितामिराव पटवधगन ‘शतकृत्य करिाऱ्या नरप रं्वांिे 
म क टहशरोमहि’ भासाव,े यातं काय नवल? ‘ज्यािें अन्न खावें त्याच्याकहरता ंमरावें’ या जन्महसद्ध प्रवृत्तीम ळें, 
सातारकर छत्रपतीच्या तक्तािा अहभमान धरून, तत्कालीन् राजकारिाच्या रार्रंर्ाप्रमािें िा.ं का. प्रभमनंीं 
रावबाजीच्या पाजी राजनीतीला शह देण्यासाठीं आहि छत्रपतीच्या तक्ताच्या हिरस्थाइत्वासाठीं जर काहंी 
खटपटी केल्या असतील, तर त्याबद्दल राजवाडे प्रभमहत मत्सरी संशोधकावं्यहतहरक्त कोिीहह त्यानंा 
जबाबदार धरंू शकिार नाहीं. परंत  जेथें राजवाडे 

 
कायस्थ प्रभूंवर स्वराजयनाशाचें खापर 

 
फोडण्यास हसद्ध झाले आहेत, तेथें त्यानंीं रावबाजीहवरुद्ध केलेल्या खटपटींच्या पापािें खेरेंखोटें 

माप त्याचं्या एकट्याच्याि पदरातं न ेालावें तर काय करावें? प ण्याच्या स प्रहसद्ध प्रािीन साडेतीन 
शहाण्याचं्या ज्या अवािीन अहभमानी दीडशहाण्यानंा ‘अहहल्याबाईनें दानधमग करून पेशवाई ब डहवल्यािें’ 
स्पष्टस्पष्ट हदसतें आहि सामंतिा म सलमान समाज दंरे्धोपे करिारा, सासंर्गजन्य रोर्ानंी हलडहबडलेला, 
कतगव्यशमन्य आहि ‘इतर स धारलेल्या, शास्रसंपन्न व श हिभमगत देशािंी र् लामहर्री करण्यापलीकडे येिाऱ्या 
हजार बाराशें वष ेर्त्यंतर नसलेला’ (पहा भा. ई. सं. मं. ित थग अहवाल प.ृ १२) असा नीितर पदवीस 
पोहोंिलेला हदसतो, त्याि संशोधकानंीं िा.ं का. प्रभमवंर ेािेरडे आरोप करण्यातं प्रत्यक्ष आपल्या 
सदसहिवके ब द्धीिाहह खमन करण्यास मार्ें प ढें पाहहलें  नाहीं, तर आश्चयग नव्हे! बरें, त्यातंमनहह रावबाजीच्या 
हवरुद्ध िा.ं का. प्रभमनंीं खटपटी केल्या असें राजवाड्ाचं्या महशमर समज तीप्रमािें र्ृहीत धरलें , तरी 
सापं्रतच्या कायस्थानंा त्यातंस द्धा ंअहभमान बाळर्ायला बरीि जार्ा आहे. शरीरािा नासकाक सका अवयव 
कापमन टाकिें हें ज्याप्रमािें केव्हाहंी श्रेयस्कर असतें, त्याप्रमािें ज्या उदात्त कल्पनेवर श्रीहशवछत्रपतींनीं 
मराठी राज्यािी स्थापना केली व ज्याकहरता ंिा.ं का. प्रभमसमाजानें आपल्या अनेक नरनारींच्या प्रािाचं्या 
आह ती हदल्या, त्याि कल्पनेला जेव्हा स्वाथगसाध  आहि कृतयान अशा हित्पावन नोकरशाहीिीं कीड 
लार्ली, तेव्हा ं तो नोकरशाहीिा सडका भार् छाटमन टाकण्याच्या उदे्दशाला हातभार लाविें तत्कालीन् 
कायस्थानंा श्रेयस्कर वाटलें  असल्यास काहंीं नवल नाहीं. आम्ही तर आज असेंहह म्हितों कीं पेशव्यानंीं 
छत्रपतीला कैदेत धाकतािं, एखाद्या कायस्थानंें रावबाजीला भर ब धवारातं छाटमन टाकला असता, तर 
कदाहि् स्वराज्यािी मान इतक्या लवकर फासावंर िढली नसती! तथाहप इहतहास पाहहला तर 
स्वराज्यनाशाच्या बाबतीत ख द्द हित्पावन नोकरशाही आहि हतच्या नावंािा र्ोंधळ ेालिारे हित्पावन भ त्ये 
यानंा हजतका जाब देिें भार् पडेल, हततका िा.ं का. प्रभमनंा मात्र खास नव्हे. ख द्द हब्रटीश सरकारच्या 
संशोधक खात्यािा शरेा पहा:—“Even during the rule of the Peshavas, persons of this community 
(C. K. Prabhu) like the warlike brothers Sakharam Hari and Baburao Hari Gupte, of whose 
unswerving loyalty to their master, Nana Fadanavis was extermely jealous, and Nilkanthrao 
Page Played a conspicuous part in the maintenance of Maratha Rule” (Monograph No.4 p.9) 
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या शऱे्यानंतर हकत्येक इहतहासप्रहसद्ध कायस्थ वीरािंी थोडक्यात माहहती देनन समारोप केला आहे कीं 
:—“This caste has maintained its character for loyalty and trustworthiness to the present day. 
Members of it hold places of trust both in Native states and under the British Government, to 
whom they have always exhibited conspicuous loyalty” आश्रयदात्या तक्ताहधपहत राजाशीं इमानी 
राहिें हें जर प ण्याच्या हवश्वाहमत्री संशोधनी दृष्टीला आहि सरडेवजा राजकारिाला पातक वाटत असेल, 
तर त्या पातकािे भार्ीदार व्हायला (िा.ं का. प्रभम केव्हाहह तयार आहेत. ज्याला एकदा ं इमान हदलें , 
त्याच्याशीं अखेरपयंत एकहनष्ठेनेंि वार्िें, हें एकि तत्व कायस्थप्रभमचं्या ब्रीदािी साक्ष पटहवण्यास प रेंसें 
आहे;) आहि त्यािंा सारा इहतहास या एकाि तत्त्वानें जिमकंाय रंर्मन हनेालेला आहे, असें म्हिण्यातं 
म ळींि अहतशयोस्क्त होिार नाहीं. कायस्थ प्रभमशंी हित्पावन समाजानें पेशव्याचं्या भरभराटीच्या अमदानींत 
काय थोडें हाडवैर र्ाजवमन ेेतलें? (त्या इहतहासप्रहसद्ध पश व् वतगनािी प नरावृहत्त ईश्वर करो आहि 
आमच्या कट्ट्ट्या द ष्ट्मनावंरहह न होवो!) परंत  इमान हदलेल्या हित्पावनाशंींस द्धा कायस्थ-प्रभमनंीं आपल्या 
हनष्ठेंत अि रेिम कमी केला नाहीं. सरदार सखाराम हरी र् प्ते यानंीं हित्पावन पेशवे राेोबादादािी नोकरी 
बजाहवण्यातं वळेोवळेीं हकती स्वाथगत्यार् केला (आहि अखेरीस आत्मयज्ञहह केला!) आहि हवरुद्धपक्ष 
प्रबळतम असताहंह—फार काय लािंल िपतीिाहह जोर भयंकर असतानंा त्यानंीं एकहनष्ठेिी केवढी अपमवग 
हिकाटी दाखहवली यािा जर आमच्या आध हनक हित्पावन देशबधंमंनीं ककहि् हनपपक्षपात ब द्धीनें हविार 
केला तर वेळास येथें नाना [नानानें सखाराम हरीला पकडण्याकहरता जीं नीि कारस्थानें लढहवलीं, त्याचं्याहह वर अमान षपिािा कळस 
करिारा त्यािा त रंुर्ात झालेला छळ आहि पतीिें शवेटिे दशगन ेेण्याकहरता ंकावऱ्याबावऱ्या झालेल्या त्याच्या पत्नीपासमन १५००० रुपये रोख व 
हकत्येक हजाराचं्या दार्दाहर्न्यािंा लािं हबकम न शवेटीं हतिी जािमनब जमन केलेली प्रािेातक हनराशा, या नानाच्या पश त ल्य वतगनािा इहतहास 
वािला म्हिजे अंर्ावर काटंा न उठिारा मि ष्ट्य खात्रीने मन ष्ट्यि नसला पाहहजे.] फडिीसािा वार्मषकोत्सव करण्यािी त्यानंा 
खहित लाज वाटेल. राेोबादादानें इंग्रज क ं फिीिी कासं धरतािं त्यािे सवग इमानी आहि एकहनष्ठ सेवक 
सहाजीकि त्याच्याबरोबर हतकडे वळले, यातं हवशषे काहंीं नाहीं. पि तेवढ्यावरून रावबाजीहवरुद्ध 
खटपटींिे खापर कायस्थ प्रभ चं्या माथीं येनन कसे फ टतें, हें मात्र आम्हालंा कळत नाहीं. स्वतपच्या माथीं 
येनन हभडलेलें  स्वराज्यनाशािें पाप येन केन प्रकारेि कायस्थाचं्या माथीं मारण्यािा उपद्व्याप करिाऱ्या 
हित्पावन इहतहास संशोधकानंीं, रावबाजीच्या धामध मींत तत्कालीन हित्पावन सरदारानंीं काय काय 
कारस्थानंें लढहवलीं आहि पेशवाई रे्ली तर जावो पि माझी सारं्ली िारं्ली राहो म्हिमन स्वतपिा तळीराम 
र्ार करण्याकहरता ंकाय काय उलाढाल्या केल्या, यािा इहतहास डोळे असल्यास अवश्य पहावा. सरदार 
सखाराम हरीिे प त्र आनंदराव हे द सऱ्या बाजीरावाच्या पदरीं होते. रावबाजीनें मराठी राज्यािें उदक इंग्रज 
क ं फिी बहाद राचं्या हातावर सोडल्यानंतर, या आनंदरावाच्या एकहनष्ठेनें आपल्या तेजस्वी हपत्याच्याहह 
एकहनष्ठेवर ताि केली. बाजीरावािा आश्रय नष्ट झाला म्हिमन साताऱ्याच्या महाराजानंीं आनंदरावािा 
बदंोबस्त करून देण्यािें कबमल करून, ‘भेटमन जाव’े म्हिमन हनकडीिे हनरोप पाठहवले असतां, आनंदरावानें 
उत्तर पाठहवलें  कीं, “पेशवाई रे्गल्यापासून मनांत असा संकल्प केला आहे कीं, आतां या उपरांत कामकाज 
करिें नाहीं.” हे एकहनष्ठेिें बािेदार उत्तर आहि वतगन पहा आहि हित्पावन क लदीपक सदाहशवराव भाननें 
स्वतपच्या भावावंर रुसमन जानन कोल्हाप रकरािंी पेशवाई पत्करल्यािा प्रसंर् पहा! कायस्थ प्रभमनंीं 
आजपयंत आपल्या बऱ्यावाईट धन्याशीं जें एकहनष्ठेिें इमान दाखहवलें  तसलें  एकतरी उदाहरि 
हित्पावनाचं्या जातभाई [ज्या धनाजी जाधवानें बाळाजी हवश्वनाथाला आपत्कालीं आश्रय हदला, त्याि जाधवावर क्ष ल्लक हशकारीच्या 
कारिावरून बाळाजी हवश्वनाथ कसा उलटला यािा इहतहास पाहहला म्हिजे ‘कायस्थं न हह हवश्वसे्’ म्हििाऱ्यानंा शरमि वाटली पाहहजे.] 
पैकीं कोिी ेालमन हदलें  असल्यासं तें त्यानंीं सप्रमाि जाहीर करावें. पेशवाईच्या अखेरीस कोकिातंील 
स विगद र्ग र्डावरील मराठेशाहीिे अन्न खािाऱ्या र्डकरी प्रधान [स प्रहसद्ध मराठी कहव कै. बजाबा रामिंद्र प्रधान यािें आजे 

व ि लत आजे.] बधं त्रयािें आिखी एक उदाहरि याया. आसपासिे हकल्ले इंग्रजानंीं काबीज केल्यावर त्यािंा 
हल्ला स विगद र्ावरहह आला. पेशवाईंत सारी बेबदंशाही माजली असता ं आहि सातारकर धनी त्याम ळें  



 

अनुक्रमणिका 

हनमाल्यव् झाले असताहंह केवळ मराठेशाहीिा अहभमान धरून प्रधानबधंमंनी इंग्रजाशंीं प्रहतकारािी टक्कर 
मारली. प ढें इंग्रजानंीं हकल्ला सर करून प्रधानबधंमंना कैदेंत टाकलें  ही र्ोष्ट हनराळी. पेशवाई ेशातं 
उतरल्यावर ती नीट पिनीं पडावीं म्हिमन क ं फिीने प ढें जें सामोपिारािें धोरि पत्करलें  त्या वेळीं 
प्रधानबधंमंना बंधम क्त करून त्याचं्या स्वामीहनष्ठेिा आहि शौयािा इंग्रजानंीं मोठा र्ौरव केला आहि इंग्रज 
हरयासतींत मोठ्या नोकऱ्या देनं केल्या. परंत  “आम्ही हपढीजाद मराठेशाहीिें अन्न खाल्लें. टोपकरािंीं 
नोकरी कधीहह करिार नाहीं.” असें सडेतोड उत्तर देनन, त्यानंीं आपलें  शषे आय ष्ट्य अत्यंत हवपदावस्थेंत 
कंठमन परलोकिा रस्ता स धारला. उलटपक्षीं पेशवाईतल्या हित्पावन सरदाराकंडे पहा. रावबाजी आहि 
इंग्रज याचं्यातं जेव्हा ं या ि रशीिे सामने होनं लार्ले आहि पेशव्यािंी र्ादी फार वेळ हटकत नाहीं असें 
जेव्हा ंया ेाटावंरील ‘जवानमदग (?) ब्राह्मि भाई’ना स्पष्ट हदसमं लार्लें , तेव्हा ंजयाचें कमव त्याच्याबरोबर 
असें मानमन, ते आपापल्या सरंजामी संस्थानािंी व्यवस्था लावण्यातं कसे िमर झाले आहि स्वाहमसेवलेा कसे 
िोर झाले, ह्ािा इहतहास राजवाडे कंपमला काय माहीत नाही? परंत  नृतनाहपत न्यायािा नेहमीं अवलंब 
करिाऱ्या आहि ‘त्यावळेी प्रसंर्ान रोधानें हित्पावन सरदार तसे वार्ले म्हिमन तरी महाराष्ट्रातं मराठ्यािंी 
(?) (हित्पावनािंीं) काहंीं संस्थानें राहहलीं.’ म्हिमन म क्त कंठानें स्त हतरव र्ािाऱ्या संशोधकानंीं श्री. 
केळकराचं्या ‘मराठे आणि इंग्रज’ नामक शतसावंत्सहरक श्राद्धाच्या तपगिाकडे दृष्टी वळवावी, अशी 
हशफारस आहे. 

 
िा.ं का. प्रभम समाजावर पेशवाईच्या नाशािा आहि पयायानें स्वराज्यनाशािा आरोप करिाऱ्या 

प िेरी संशोधक टोळीला आमिा अत्यंत नम्रतेिा सवाल आहे कीं, प ण्याच्या शनवार वाढ्यावर इंग्रजािें 
हनशाि फडकविारा बाळाजीपतं नातम तर कायस्थ प्रभम नव्हता ना? ूस्व्हन्स रेहसडंटला छत्रपतीच्या 
नावंािीं खोटीं हशक्का मोतगबें तयार करून देिारा बाळकोबा तात्या केळकर हा तरी िा.ं का. प्रभम नसावा असें 
वाटतें. बाजीराव पेशव्याला इंग्रजानंीं पेनशनर बनवमन, महाराष्ट्रातं नातमंच्या हस्ते इंग्रजी राज्यािी 
कोिाहशला बसहवल्यावर प िे शहरातं पेढे वाटंण्यातं आले आहि उत्सवहह करण्यातं आले. सवाई 
माधवरावाचं्या टोलेजंर् हववाह समारंभात नाना फडिीसानंीं सरदार पोतहनसाचं्या हातातं जशी अत्तरदािी 
र् लाबदािी हदली होती, तशी नोकरशाहीच्या तळपटाच्या या हदवशीं कवि रकर, पटवधगन, नातम अँड को. नें 
कोिकोित्या कायस्थाचं्या हातातं पेढ्यािंी तबकें  हदलीं, त्यािंी यादी राजवाडे अर्र भा. इ. सं. मंडळ 
प्रहसद्ध करतील तर बरें होईल. रावबाजीच्या कारहकदीत जे जे [“हशवाजीमहाराजािंें उदात्त राजधोरि जेव्हा ं पेशव्यानंी 
सोहडलें , व इंस्ग्लशासारख्या बहलष्ठ शत्रमंबरोबर जीवनाथग कलहािी वेळ आली, तेव्हािं पेशवाई ठार ब डिार अशीं हिन्हें हदसमं लार्लीं” जतस्र्टस 
रानडे. 

(म. स. उ. पृ. २१७.)] 

अत्यािार झाले, त्यािंा उपलब्ध आहि प्रहसद्ध झालेला इहतहास वािला, म्हिजे प ण्यातंील सवग जातींच्या 
रहहवाशानंीं-ब्राह्मिानंींस द्धा-पेढे का ंवाटले, यािा स्पष्ट उलर्डा होतो. शनवार वाड्ावर य हनयन जॅकिा 
बावटा फडकावमन आपल्या ममठभर ेोडेस्वारानंा ेेनन आलेले अलहपष्टन साहेब जेव्हा ंहदल्ली दरवाजासमोर 
ख िी टाकम न बसले, तेव्हा ंतो राज्यक्ातंीिा देखावा पाहण्याकहरता प ण्यपतनस्थ लाखों तमासर्ीर त्याचं्या 
सभोवतीं लाबंलाबंवर उभे राहहले होतें. परंत  एकाहह मायच्या प ताला त्याला असा प्रश्न हविारण्यािा धीर 
झाला नाहीं कीं, “बाबा अलहपष्टिा! तमं कोिािा कोि? आहि येथे आमच्या ेरी कां?” त्यावळेीं लोक काहीं 
हनशस्र झाले नव्हते ककवा लढाईिा मर्दमरहह आतापं्रमािें काहंीं अस्तंर्त झाला नव्हता. परंत  रावबाजीिा 
महहमाि असा काहीं होता कीं सद्दीच्या जोरावर त्याचं्या वाडवहडलानंीं स्थापन केलेल्या प ण्याच्या एकम खी 
नोकरशाहीिी हतरडी हनेतानंा त्यावळेीं एकाहह महाराष्ट्रीयाच्या डोळ्याला पािी आलें  नाहीं. िा.ं का. प्रभम 
तर बोलमनिालमन सातारकर छत्रपतीिे कटे्ट दोस्त व हित्पावन नोकरशाहीच्या हवरुद्ध. परंत  पेशवाईच्या 
हवरुद्ध ख द्द हित्पावन सरदारानंीं इंग्रजाशंी केलेल्या खटपटी णजतक्या कार्गदोपिी प्रहसद्ध आहेत हततक्या 



 

अनुक्रमणिका 

कायस्थानंीं केलेल्या ‘मशहमर’ नाहींत, हें राजवाड्ानंीं खमप ध्यानातं ठेवाव.े सातारकर छत्रपतीबद्दलिी 
स्वाहमहनष्ठा कायस्थानंीं अर्दी शवेटपयंत हकती इमामानें बजावली यािें कायमिें स्मारक महाराष्ट्राच्या 
इहतहासातं केव्हाहंह अजरामरि राहील, इतकें  तें ठसठशीत आहि भरभक्कम आहे. 

 
३ जमन सन १९१८ या शतसावंत्सहरक श्राद्धाच्या तारखेिें महत्व जर काहंीं असेल तर तें हेंि कीं 

शभंर वषांपमवी याि हदवशीं मराठी राज्याच्या मालकाशीं हवरोध करून, सतत शभंर वष ेएकम खी अरेरावी 
र्ाजहविाऱ्या हित्पावन नोकरशाहीिा अंत झाला. आमिे आध हनक उन्नत आहि हनपपक्षपाती हित्पावन 
देशबधं  महाराष्ट्रातंील या मयत नोकरशाहीच्या इहतहासािा जर समक्ष्म दृष्टीनें अभ्यास करतील, तर 
सध्याचं्या राष्ट्रीय िळवळींत कोिकोित्या पातकापासमन आपि दमर राहहले पाहहजे, हें त्यािें त्यानंा स्पष्ट 
समजमन येईल. श्रीय त लेले या म द्यावर हलहहतानंा म्हितात कीं :— 

 
“सातारच्या महाराजाचं्या वतीनें इग्रजाशंीं द सऱ्या बाजीरावाहवरुद्ध खटपटी करिारे कायस्थ 

प्रभमि–हेंही हवधान खरें नाहीं. शाहमनंतरच्या सातारकर महाराजाशंीं–हवशषेतप रामराजानंतरच्या 
महाराजाशंीं–पेशव्यानंीं जें वतगन केल्यािें–मर् तें स्वाथग ब द्धीनें असो, हनरुपायानें असो, ककवा मराठी 
साम्राज्य संवद्धगन व संरक्षि या दृष्टीनें असो–लेखी प राव्यावरून उपलब्ध आहे, त्या मानानें पाहता ंत्याचं्या 
वतीनें कायस्थ प्रभमनंींि काय, पि कोिीही लहान थोर महाराष्ट्रीयनें, ज्या ज्या काहंीं खटपटी केल्या 
असतील, त्यासंबधंानें म ळींि आके्षप ेेता ं येत नाहीं. शवेटच्या रावबाजीच्या कारहकदीत सवगत्रि र्डबड 
उडाली. त्याच्या वतगनाम ळें  सवग सरदार बेहदल झाले. रयत नार्हवली रे्ली. कोिी त्राता उरला नाहीं. 
ज्यानें त्यानें आपापल्या कायमीिा हविार होईल त्या हरतीनें करण्यािें आरंहभलें . त्यातं इंग्रजाशंीं र् प्तपिे 
स्वतपच्या बदंोबस्तासाठी तजवीज करून ठेवण्यािा उपक्म प्रथम पटवधगनानंीं केला. हा हनमकहरामपिा 
नव्हें असें काहंीं म्हिता ंयेत नाहीं. तरी पि ेरिा जाि द स्सह होनं लार्ला, “आई जेवम ेालीना व बाप 
भीक मार्म देईना, अशी स्स्थती झाली, म्हिजे अथाति म लाला स्वतपच्या रक्षिाथग परक्यािा आश्रय करावा 
लार्तो. हें कृत्य थोरपिािें नसलें  तरी स्वसंरक्षिाथग हनरुपायानें केलेलें  असल्याम ळें  हततकें  दमषिीय 
म्हिता ं येत नाहीं. बाकी हरामखोरपिािा धडा हित्पावनानींि ेालमन हदला, हे म्हििें तत्त्वतप खरें आहे 
असेि म्हटलें  पाहहजें” 

 
णव. ज्ञा. णवस्तार, एणप्रल १९१९. 

 
कायस्थ प्रभम समाजािी हकनाहक बदनामी करण्यासाठीं राजवाडे व भारत इहतहास संशोधक 

मंडळ यानंीं जो र् प्त कट केला आहि कायस्थावंर शकेडों ेािेरडे अपमानकारक आरोप केले, त्यापैकीं 
लहतहाहसक बाजमच्या तीन ठळक आके्षपानंा येथपयंत प्रत्य त्तयें हदलीं, आता शवेटिा आरोप मात्र बराि 
भयंकर असमन, कायस्थामं ळींि कहदवी स्वराज्य ठार ब डालें , हें जनजाहीर िौेडा वाजवमन दाखहवण्यािा 
जो मंडळािा व राजवाड्ािंा ममळ हेत , त्यातंील काळाक ट्ट मत्सर आपिासं उेड करून दाखवावयािा 
आहे. वरवर पाहता ंकोिालाहह असें हदसतें कीं, राजवाडे केवळ लहतहाहसक साधनािंी हिहकत्सा करीत 
आहेत. परंत  त्याचं्या सवग लेखािी रिना व हेत  लहतहाहसक सत्याशीं हवसंर्त असमन, फक्त कायस्थ 
प्रभमहवषयींिा त्याचं्या हित्पावनी हृदयातंला तीव्र िेष ूकम न टाकण्यािाि हा एक परश रामी प्रयत्न आहे, हें 
आतापंयंतच्या ेेतलेल्या झाडझडतीवरून वािकानंा नीट पटलें  असेल. राजवाड्ािंी ककवा त्याचं्या 
छायेंतील संशोधक हभक्ष कािंी एक खोडसाळ प्रवृहत्त लक्षातं ठेवण्यासारखी आहे. त्यानंा शहाजीिे र् ि 
र्ाण्यािी इच्छा असली कीं, मालोजी व हशवाजी यानंा ते क्ष द्र लेखतात व हशवाजीला वर िढवायिें असलें  
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तर त्याि शहाजीला ख शाल खालीं ूढतात. कायस्थ प्रभमिंी पाठ थोपटमन काहंीं कावा लढवायिा असला 
कीं, मराठ्यािंी पाठ यथास्स्थत धोपटतात; आहि मराठ्यािंीं मनें कायस्थाहंवरुद्ध भडकवमन द्यायिीं असलीं 
कीं मराठ्यानंा क रवाळमन कायस्थानंा लाथाडण्यास त्यानंा म ळींि वळे लार्त नाहीं. मराठ्याचं्या वेदोक्तािी 
ककवा क्षात्रोत्पत्तीिी टर उडवण्यासाठीं कायस्थाचं्या धमाहधकारानंा मान्यता द्यायिी आहि कायस्थािंी 
बदनामी करतानंा थेट मालोजी भोसल्याला अस्ग्नहोत्री ब्राह्मि म्हिमन ठरवायिें, हा असला 

 
पाजीपिाचा डोंबारी खेळ 

 
ही ब्राह्मि मंडळी आज रे्लीं दोन अडीिशें वष े सारखी खेळत आहे. अस्सल प राव्यािंी मोठी हमजास 
मारिारीं हीं संशोधक ड करें मर् वाटेल त्या काल्पहनक हवधानाच्या खातेऱ्यातं मनसोक्त ड ंबतानंा 
आजमबाजमिी स द्धा ंलाज बाळर्ीत नाहींत. कायस्थांच्या नाकंाडावर सज्जर ठोकलेला राजवाड्ाचं्या ४ थ्या 
म द्यािा र् द्दा पहा :— 

 
“प्रतापकसहाच्या कारहकदींत कायस्थानंीं वदेोक्त प्रकरि इतकें  वाढहवलें  कीं ख द्द प्रतापकसहाला व 

मराठ्यानंा वेदोक्त संस्कारािा अहधकार आहे कीं नाहीं यासंबधंानें वाद स रू झाला. आतांपयंत फक्त 
िादं्रसेनीय तेवढे वदेोक्तसंस्काराकहरता ं झर्डत होते. याप ढें या झर्ड्ातं सातारिे मराठे अजािपिें 
िादं्रसेनीयाचं्या खटपटीनें र्ोहवले रे्ले. वस्त तप भोसले व इतर मराठे क्षहत्रय असल्याम ळें  
वदेोक्तसंस्काराहधकार त्यानंा पमिग होता. परंत  रै्रसमज तीनें व पक्षाहभमानानें त्यानंा तो अहधकार नाहीं असें 
नाना सबबी काढमन, प्रहतपाहदलें  जानं लार्लें .” 

 
म्हिजे राजवाडे म्हितात कीं मराठ्याचं्या वदेोत्त्क संस्काराच्या अहधकाराबद्दल पमवीं कधींि कोठें 

वाद नव्हता, ब्राह्मिानंीं त्याबद्दल कधीं ब्र स द्धा ं तोंडातंमन काढला नाहीं, ककवा त्यानंा कधीं वदेोक्त 
धमािारािा हवरोधहह केला नाही. मालोजीपासमन तों थेट प्रतापकसहापयंत मराठ्यािंें क्षहत्रयत्व सोळा आिे 
मान्य करून सवग ब्रह्मवातं्य त्पन्न वदेोनारायि त्यािें वदेोक्त कमग हबनतक्ार कायावािामनेंधनें करीत होते. 
कोठें फट नाहीं. कोठे खट नाहीं. रमण्यातंल्या ब्राह्मि भोजनातंील ढेंकराप्रमािें सवग काहीं स रळीत िाललें  
होंतें. पि या खटपट्ट्ट्या कायस्थानंीं मध्ये हबब्बा ेातला. कायस्थ जर पथृ्वीतलावर नसते, ककवा असमनहह 
परमेश्वरावतार हित्पावन पेशवाईच्या वरवटं्याखालीं साफ बीं हबयाण्यासं द्धां नष्ट होते, तर प्रतापकसहािा 
ककवा मराठ्यािंा आहि वदेोनारायिािंा कोठें कधींहह झर्डा येण्यािें कारिि नव्हतें. 

 
यावर एवढीि कोिी झाला तरी शकंा काढिार कीं, राजवाड्ािंा हा हित्पावनी हसद्धातं खरा 

मानला तर अलीकडिीं कोल्हापमरिीं वदेोक्त प्रकरिें इतकीं हिडीला जानन तेथल्या राजोपाध्याचं्या वतनी 
जहाहर्री जप्त का ंझाल्या? मराठ्यानंा व कोल्हापमरच्या छत्रपतीना शमद्र शमद्र म्हिमन हिडहविारे व तंजावर 
केसिा हनकाल ‘सवग मराठे शमद्र आहेत’ असा लार्ल्यावर हटऱ्या बडहविारे लोक ब्राह्मि कीं म सलमान? 
इहतहास पाहहला तर छत्रपतींच्या काय ककवा सरसकट मराठ्याचं्या र्ळ्यातं काय वदेोक्तािी ेोरपड 
कायस्थ प्रभमनंीं अडकवली नसमन, ती कृतयान ब्राह्मि समाजानेंि ख द्द हशवाजीपासमन त्याचं्या र्ळ्यातं 
अडकवमन ठेहवली होती, आहि ती काढण्याकहरता ं मात्रकायस्थ प्रभमनंींि आपल्या रक्तािें पािी कें ले. 
हशवाय छत्रपतीच्या हवरुद्ध वदेोक्तािें बडं काहंीं प्रतापहसहाचं्याि कारकीदींत उभारले रे्लें  नसमन, (आद्य 
छत्रपतीला राज्याहभषेकि होनं नये म्हिमन ज्या िेष्ट्ट्या व कृतयान ब्राह्मिानंीं आपल्या शस्क्तय क्तींिी अर्दी 
हशकस्त केली.) त्यानंीि तें प्रथम उभारल्यािें इहतहासातं नममद आहे. श्रीहशवछत्रपतीच्या स्वराज्योपक्मािे 
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आजकाल पोंवाडे र्ािारे आहि पत्रव्यवहारातंस द्धा ंराज्याहभषेक शक [“हशवाजीिा राज्याहभषेक शक १०४ वष ेिालला. 
सन १७७७ त द सरा शाहम र्ादीवर आला तेव्हा ंनाना फडिीस व सखाराम बापम यानंी हा शक कार्दोपत्रीं वेद करण्यािा ह कम म काढला” (भारत इ. 
स. मे. अहवाल शके १८३५ प.ृ ८७.) केवढी हो ही नामािी राजहनष्ठा?] हलहहिारे टापहटपीिे अहभमानी प िेकर संशोधक जरा 
डोळे उेडमन इहतहास पाहतील, तर ज्या हशवाजीिी हटमकी हपटण्यािी आपि आजकाल मोठी कसरत 
करून दाखवीत आहोंत, त्याि हशवाजीला आपल्या वाडवहडलानंीं वेदोक्ताच्या ढोंर्ाखाली कसें पेंिातं 
आिलें  होतें, हें समजायला फारसें कठीि जािार नाहीं. अथा् मराठ्यानंा वदेोक्त संस्कारािा अहधकार 
आहे कीं नाहीं, या वादािा हनकाल हशवाजीच्या अहभमानी बाळप्रभ  कायस्थानें प्रथम लावमन ेेतल्यावरि मर् 
राज्याहभषेकािा समारंभ पार पडलेला आहे, हें लहतहाहसक सत्य मंडळािा एकम ि एक संशोधक वीर खिी 
पडला तरीहह उलथमन पडिें शक्य नाहीं. हशवाजीच्या ककवा त्याच्या जातभाईच्या वदेोक्त संस्कारािें 
प नरुज्जीवन करण्यािा अग्रमान कायस्थ प्रभमिंा आहे. उदेप राहमन वशंवृक्षाच्या प्रहत आिहविें, (पैठिाहमन 
र्ार्ाभट्टाला स्वतप जानन मोठ्या हशकस्तीनें रायर्डास आििें आहि त्याच्या हातमन दरोबस्त मराठ्यानंा 
शमद्रत्वाच्या खोट्या आख्याइकापंासमन म क्त करिें ही इहतहासप्रहसद्ध कामहर्री बाळप्रभमनेंि बजावली) 
आहे. कायस्थ प्रभम आहि मराठे यािंा यानंतरिा परस्पर स्नेहसंबधं पाहहला तर असें हदसमन येईल कीं, 
(छत्रपतीवर ककवा मराठ्यावंर ज्या ज्या वळेीं हभक्ष काकंडमन वदेोक्तािा हल्ला िढहवण्यातं आला, त्या त्या 
वळेीं कायस्थ प्रभमनंींि त्या हल्ल्यानंा प ढें होनन तोंड हदलें  आहे.) ही र्ोष्ट आजदीनतार्ायतस द्धा ंेडत 
असल्यािे दाखले पाह्ला प ण्यापासमन फार दमर जायला नको. प्रतापकसहाला वदेोक्ताच्या खटपटींत 
कायस्थानंीं र्ोंहवलें  कीं हनमकहराम हित्पावन िळवळ्यानंीं मराठ्यानंा वदेोक्ताच्या पेंिातं आिलें , हें 
सार्ायला राजवाडे नकोत, या बाबतींत इहतहास आरशासंारखा स्वच्छ आहे. ‘ग्रामण्यािंा साद्यतं इहतहास’ 
आम्ही मंडळाला नजर केलाि आहे. छाती असेल तर त्यानंीं तो खोटा ठरवमन द्यावा. छत्रपतीच्या 
वदेोक्ताकहरता,ं क्षहत्रयत्वाच्या प नरुज्जीवनाकहरता ं आहि तक्ताच्या हिरस्थाइत्वाकहरता ं िा.ं का.ं प्रभमनंीं 
केलेल्या स्वाथगत्यार्ाबद्दल आहि लहतहाहसक कामहर्रीबद्दल कृतयान असलेला एकादा मराठा ककवा 
हशवाजीिा अस्सल वशंज सापंडिें आजलाहह बरेंि म स्ष्ट्कलीिें आहे. म्हिें िादं्रसेहनयाचं्या खटपटीनें या 
झर्ड्ातं सातारिे मराठे अजािपिे र्ोहवले रे्लें ! सातारिे मराठे अजार्ळ आहि बेवकम फ होते ककवा 
आहेत, अशी का राजवाड्ािंी समजमत आहे? असेल तर, मराठे ममखग नसमन, स्वतप राजवाडे ममखाग्रिी 
म्हटले पाहहजेत. कै. शाहम छत्रपतींनीं ब्राह्मिाचं्या हनमकहरामीला व हित्पावनाचं्या कारस्थानानंा कंटाळमन, 
अहखल ब्राह्मिेतराकंहरता व हवशषेतप मराठ्याकंहरता ं धार्ममक स्वयंहनिगयािी िळवळ स रू केल्यास फार 
हदवस लोटले नाहीत या िळवळीने मराठ्यांत धार्ममक स्वातंत्रयािा झालेला अफाट फैलाव आहि कायस्थ 
प्रभमत अझमनहह भरपमर असलेली हभक्षकािंी पायािाही र् लामहर्री पाहहली की मराठ्यावंर केलेला 
अजाितेपिािा आहि िादं्रसेहनयाचं्या ूंझळीने पािी हपण्यािा राजवाड्ािंा आरोप मराठे क्ष ल्लक 
कानझाडीवरि हवसरतील असे आम्हाला वाटत नाही अडििींिा फायदा ेेनन कायस्थ प्रभमनंीं मराठ्यावंर 
ककवा कोिावर क रेोडीिा कधींि प्रयोर् केलेला नाही प्रतापकसहकालीन मराठ्यावंरील ग्रामण्यातं काशी 
कनाटकातंल्या वदेोनारायिानंा वादातं कजकम न मराठ्यािें क्षहत्रयत्व हसद्ध करण्यात हवजय हमळहविारा 
शास्री आबा पारसनीस हा कायस्थ प्रभम होता. परंत  एवढ्याम ळेि कायस्थ प्रभम मराठ्यािें राजोपादे्ध बनले 
नाहींत ककवा छत्रपतीिे माडंहलक जहार्ीरदार झाले नाहींत हित्पावनानंी हनष्ट्काम कमािा न सता 
वािाळपिाि करावा. कायस्थािंा सवग इहतहास प्रत्यक्ष हनष्ट्काम कमी आहे. एवढाि काय तो फरक! 

 
भोसले छत्रपतींना वदेोक्तािा पमिग अहधकार होता, परंत  िादं्रसेनीयानंी स्वतपच्या स्वाथासाठी 

त्यािंा रै्रसमज केला, हे राजवाड्ािें हवधान र्ृहीत धरले तरी प्रत्यक्ष प रावा कसा पडतो तो पहा. 
शाहमनंतर १७४९ त रामराजा र्ादीवर बसमन लरे्ि त रुर्ातं पडला. छत्रपहत कैदेत आहि पेशवे 
र्िेशमहालाच्या सदरेत! हबिाऱ्या छत्रपतीला कोरडी भाकर हमळण्यािी मारामार, त्याला इतर संस्कारािंा 
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काय लाभ हमळाला असेल, तो राजवाड्ानंींि साहंर्तलेला बरा! पि शवेटी देवाने रामराजािी कहािी 
लकली व सन १७७७ त त्याला अखेर मृत्यमसंस्कारािा लाभ झाला. रामराजानंतर शहाजी र्ादीवर बसला. 
शहाजी क्षहत्रय. तेव्हा ंसाहजीकि लग्नापमवी त्यािी वेदोक्त म ंज व्हावयास पाहहजे होती. त्या वळेी नाना 
फडहिसािंी अमदानी स रू होती. त्याने छत्रपतीच्या कैदखान्यावरील जेलर बाबमराव कृष्ट्ि यासं 
हलहहलेल्या पत्रातं :— 

 
“… राजश्री स्वामी यािंी म ंज वैशाख वद्य पंिमीस 
आठ ेटकािें म हमतावर समारंभेकरून जाहली… 
पुरािोक्त णवधीनें मंुजय जाहली येिेकरून बाई- 
साहेब आदीकरोन सवांस संतोष वाटला………… 
श्रीमंत महाराजािी म ंज्य वद्य पिंमीस प रािोक्त 
हवधी करून बाईसाहेबास संतोष वाटमन जाहाली. 
ही त म्ही फारि र्ोष्ट उत्तम केली.” 

 
हा मजकम र आहे. त्यािप्रमािे ‘इहतहास आहि लहतहाहसक’ माहसकातंमन प्रहसद्ध झालेल्या “पेशवाईिी 
अखेर” प.ृ १४४ वर प्रतापकसह छत्रपतीहवषयीं” सातारेयािे राजे यासं राज्याहभषेक करावयाच्या पमवी म ंज 
करून मर् राज्यहभषेक व्हावा अशी हशवाजी महाराजांिी पासमन िाल होती ती श्रीमंतानीं या वळेेस मना 
करून” म ंज्य केल्याहशवाय राज्याहभषेक केला” असा उल्लेख आहे. शहाजीच्या ‘प रािोक्त’ म ंजीत 
कोिकोि खटपट्ये कायस्थ होते? आहि शहाजीिी व प्रतापकसहािी धमगसंस्काराच्या बाबतीत श्रीमंतानंी व 
नानानंी जी वरिी बडदास्त ठेवली, ती राजवाड्ाचं्या कोटीक्मािें हकतीसें समथगन करते, तें वािकानंीि 
अजमानन पहावें म्हिजे झालें . खरी स्स्थहत अशी आहे कीं राजवाड्ािंा कटाक्ष कसेंहह करून कायस्थ 
प्रभमहंवषयी मराठ्यािंी मने कल हषत करून हबथरहवण्यािा असल्याम ळें, नाटकी वकीलाप्रमािें शक्य ती 
ूढाताि करून खऱ्याला खोटे ठरहवण्यािा उपद्व्याप करिें त्यानंा प्राप्ति आहे. त्यािंा रोख िा.ं का. 
प्रभमचं्या वदेोक्तावर आहे; मराठ्याचं्या नाहीं. ज्यावेळी मराठ्याचं्या वदेोक्तावर राजवाड्ािंा परशुरामी 
डोळा हफरेल, तेव्हा ंहींि वाक्यें न सत्या शब्दाचं्या अदलाबदलीने मराठ्याचं्या तोंडावर फें कण्यास ते थोडेि 
किरिार आहेत! ‘हहस्टोहरकस्’ नामक एक लेखक म्हितो. “The Vedokta therefore is a garb under 
which the pseudo-Brahmins of African origin have been trying to give undeserved importance 
to their own tribe by the ladder of exclusiveness” (Bombay Gazette, Supplement 9-11-06) 
सन १९०६ च्या ऑक्टोबरच्या हवहवधज्ञानहवस्तार माहसकानेंहह या बाबतीत एक अत्यंत स्पष्टोक्तीिा हवस्तृत 
लेख हलहमन हित्पावनाचं्या ब्राह्मिपिािा आहि वदेोक्त कारस्थानािा बोजवारा िव्हाट्यावर आिलेला 
आहेि. 

 
राजवाड्ाचं्या हवधानािंा थोडक्यातं समारोप करावयािा म्हिजे आजपयंत वदेोक्त प्रकरिें 

वाढवमन स्वराज्य आहि स्वधमग यािें तळपट उडहवलें  ते फक्त िा.ं का. प्रभमनंी आहि हित्पावन म्हिजे तेथमन 
येथमन सारे र्रीब र्ाईंिे अवतार! मराठ्याचं्या वदेोक्त प्रकरिािा ककवा िा.ं का. प्रभमवंरील ग्रामण्यािंा 
इहतहास आजलाहह समग्र उपलब्ध आहे; इतकेि नव्हे तर छापमनहह प्रहसद्ध झालेला आहे. ‘परभम 
जातीहनिगय’ नामक महावेदािे व्यास हनळकंठशास्री थते्त हित्पावन आयार्ो बाळाजीपतं नातम आहि 
राजवाड्ािें अत्यंत आवडते ‘शतकृत्य करिारे अगे्रसर नरप रं्व’ कितामिराव आपा पटवधगन यानंीं 
प्रतापकसह छत्रपतीच्या कारकीदीत राजकारि, वदेोक्तप्रकरि आहि कायस्थप्रभम-ग्रामण्य यािंी हखिडी 
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बनहवण्याकहरता जीं जीं अनस्न्वत कारस्थाने केलीं. त्यािंा इहतहास जर पाहहला, तर िा.ं का. प्रभमवंर 
वरील तीन आरोप राजवाड्ानंी करिे म्हिजे िोरानंी उलट्या बोंबा मारिे होय. राजवाड्ािें धाहरष्ट काय 
हविारावें? िा ंकायस्थ प्रभम ं ही एक संशहयत उत्पत्तीिी रंडर्ोळक िंडर्ोळकासारखी पोटजात आहे, ती 
हवश्वासेातकी व स्वराज्यद्रोही आहे, असले भयंकर आरोप करण्यातंही जे राजवाडे किरले नाहीत. 
त्यानीं वदेोक्तािा आहि ग्रामण्यािा इहतहास उलटा वािंमन त्यातंमन िमत्कृहतजनक हवपयासी हवधाने 
काढल्यास आश्चयग मानण्यािें काय कारि? क्ाहंतकारक िळवळींच्या आद्यजनकत्वािा मान प ण्यपत्तनस्थ 
हित्पावनावंर लादण्यािा उपक्म केल्याबद्दल रौलट कहमटीवर आर् पाखडिारे हविान्, आपल्यािपैकीं 
हकत्येक राजवाडे इहतहाससंशोधनाच्या नावंाखाली इतर जातींवर बेधडक कसकसले भयंकर आरोप 
हनराधार लाटण्यािा नीि उपद्व्याप करीत असतात, यािा नीट हविार करतील. तर कायस्थ प्रभमनंी 
वदेोक्ताच्या िळवळी करून स्वराज्यािा खमन केला, का ं हित्पावनानंीं आपल्या स्वतपच्या ज्ञातीिे नसतें 
महत्त्व वाढहवण्याकहरता त्याचं्याहवरुद्ध आहि छत्रपतीच्या तक्ताहवरुद्धजीं अनेक कारस्थाने लढहवली 
त्यानंा त्यानंी आत्मसंरक्षिाथग तोंड हदले यािा अहधक ख लासा करण्यािे आमिे श्रम खात्रीने वाितील. 
रौलट कहमटीच्या आरोपानंा ‘एकतफी प रावा’ आहे या सबबीवर त्यािंा हनषेध करण्यािी िळवळ करिारे 
स्वतपला ‘िळवळ्ये, खटपट्ये’ या सदरात ेालमं  देनं इच्छीत नाहींत. राजवाड्ािंा सारा प रावा तर 
त्याचं्या हदव्य ‘समज ती’ िा त्यानंा अममक असे ‘वाटले’ की मर् त्यानंा इतर प राव ेलक्षात ेेण्यािी जरूरीि 
भासत नाहीं. िादं्रसेनीयावंर जेव्हा हित्पावनानंी सते्तच्या जोरावंर वेदोक्तािा हल्ला िढहवला तेव्हा यािा 
प्रहतकार करिे त्यानंा केव्हाहंी प्राप्ति होते. अथा् प्राप्त कतगव्य करिे म्हिजे नसत्या ं िळवळी उत्पन्न 
करिें ही व्याख्या िादं्रसेनीयानंा लार्म करायला हित्पावन-संशोधकानंा आहि त्याचं्या जातभाईना सध्या ंतरी 
तोंड नाहीं. रौलट कहमटीच्या हरपोटािा हधपकार करतानंा जीं हित्पावन तोंडें ‘प रावा दाखवा. प रावा 
दाखवा’ म्हिमन मोठा हलकल्होळ करीत, त्यापैकीं हनदान तरी डझन अधा डझन तोंडें आपल्या कान 
डोळ्यासंह मंडळाच्या कंपमंत आहेत. िा.ं का. प्रभमवंर हवश्वासेातकीपिािा आहि स्वराज्य नाशािा आरोप 
करताि राजवाड्यांचा हात पकडून सदरहम आरोपािा प रावा त्या तोंडानंीं हठकच्याहठकािी हविारायला 
नको होता काय? परंत  ते कसें होिार? िालले आहे; ठीक आहे; लेख रेकॉडव तर होन द्या. प ढिे प ढे! 
यापलीकडे त्या हविानािंी महत जाते कशाला! 

 
राजवाड्ाचं्या वरील उद र्ारातं समाधान मानण्यासारखे-मानलें  तर-एक हवधान आहे. सातारिे 

मराठे व इतर मराठे हे ‘क्षहत्रय असल्याम ळे वदेोक्त संस्कारहधकार त्यानंा पमिग होता’ हे राजवाडे हनदान येथे 
तरी कबमल करतात. परंत  ही त्यािी कब ली म्हिजे केवळ हातिलाखी आहे. जे राजवाडे आहि त्यांिे 
प ण्यपत्तनस्थ हकत्येक हित्पावन बंध  अर्दी या ेटकेपयंत कोल्हापमरच्या महाराजािंी आहि त्याचं्या 
जातभाईिी “येदोक्त येदोक्त” म्हिमन थट्टा करीत आहेत, त्यानंा कोिी सत्यप्रहतपादनािे वाटेकरी 
बनहवल, तर ते मात्र साफ ि कीिे होईल. त्यानंी िा.ं का. प्रभ समाजािी बदनामी करण्यािा जो हवडा 
उिलला आहे, त्या बदनामीला यथास्स्थत रंर् यावा म्हिमनि हे हवधान या संशोधकाच्या कलमातंमन बाहेर 
पडले आहे, हे िािाक्ष वािकानंा सारं्िे नकोि. नाहींतर अजमनहह छत्रपहतवशंज मराठे, त्याचं्या 
राजधानीतील जर्द र् रु श्रीशकंरािायग आहि िा.ं का. प्रभम यांबद्दल प ण्याच्या हित्पावनािंा िेष हकती 
जळजळीत आहे. हे कोिाला नव्याने सारं्ायला पाहहजे असे नाहीं. आज कायस्थ प्रभमिी बदनामी करायला 
मराठ्याचं्या वदेोक्तसंस्कारािी कब ली द्यायिी आहि उद्या कोल्हापमरच्या महाराजािंी ककवा सरास 
मराठ्यािंी बदनामी करायिी वळे आली की, कायस्थाचं्या वदेोक्तसंस्कारािा प रावा प ढे आिायिा, 
असली नाना फडिीसी करण्यात राजवाडे काय ककवा त्यािें जातभाई काय िारं्ले प्रख्यात पावलेले 
आहेत. राजवाड्ािंा आिखी प रविीिा शरेा पहा :— 
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“ख द्द छत्रपतींना या झर्ड्ातं र्ोहवण्यातं िादं्रसेहनयािंा असा मतलब होता कीं, मोठ्याच्या 
झर्ड्ातं आपल्या खऱ्या ककवा खोट्या अहधकारािें संरक्षि, र्ाड्ाबरोबर नळ्याच्या न्यायाने, 
सहजासहजी व्हाव.े हा झर्डा इतका हवकोपास रे्ला कीं वाईच्या ब्राम्हिानंीं प्रतापहसहाचं्या 
पदच्य तीकहरता अन ष्ठाने आरंहभली, साताराच्या राज्यात तट माजले; आहि या तटाचं्या ि रशींत प्रतापकसह 
राज्यभ्रष्ट झाला.” 

 
राजवाड्ानंी डोके खाजवमन जी इतकी मल्लीनाथी केली त्यािा साराशं त्यानंी इतकाि काढला 

आहे कीं—र्गाड्याबरोबर नळयाला यािा या न्यायाने चां. का. प्रभूंनी आपल्या खऱ्या ककवा खोट्या 
वेदोक्ताणधकाराच्या प्राप्त्यथव छिपतींना ग्रामणयाच्या भानर्गडींत ओढून, सरतेशेवर्टी प्रतापकसहांचा र्गळा 
कापला. म्हिजे राजवाडे अप्रत्यक्षपिे असे र्ध्वणनत कणरतात कीं मराठी राजय चां. कायस्थ प्रभूंनीं 
बुडणवले. 

 
प्रतापकसहािी राज्यभ्रष्टता का. प्रभमचं्या ग्रामण्याने ूढवली का वाईच्या ब्राह्मिाचं्या (?) 

अन ष्ठानाला संकरज [हित्पावनािंा क लदेव जो परश राम तो राजवाड्ाचं्या मताप्रमािे संकरज ठरतो. कारि त्यािा बाप जमदग्नी हा 

ब्राह्मि होता आहि आई रेि का ही क्षत्रीय होती.] परश राम फळला म्हिमन झाली, हे फक्त राजवाड्ानंाि माहीत परंत  
शका १७६१ श्रावि वद्य १३ र् रुवार (सन १८३९) सकाळी ६ वाजता ूव्हान्सनें प्रतापकसह छत्रपतीस कैद 
करून नेल्या हदवसापासमन तो शके १७६९ आहश्वन श द्ध ५ (सन १८४७ इ.) या हदवशी काशीस त्यािा काळ 
होईपयंत, हित्पावन नोकरशाहीिे शतसावंत्सहरक श्राद्ध ेालिाऱ्या आहि मराठी स्वराज्याच्या अंताबद्दल 
नकाश्र  र्ाळिाऱ्या कोिकोित्या हित्पावनािे स्वराज्यवादी वाडवडील छत्रपहत प्रतापकसहाच्या स टकेसाठी 
आहि हफत रीच्या आरोपािे हनरसन करण्यासाठी इंगे्रजाशी अखेरपयंत झर्डले, त्याचं्या नावहनशीिी यादी 
प ढे येत आहे काय? मराठी राज्य जानवीं र्ंध कपडासाठी झर्डमन कायस्थानंी ब डहवले, का हित्पावन 
नोकरशाहीने स्वाथग साधण्यािा अहंकारात ब डहवले, हे हसद्ध करायला अहीमहीच्या रक्तकबदमप्रमािे 
(कोट्यावधी राजवाडे जरी हनमाि झाले, तरी हित्पावनाचं्या हनमकहरामपिाहशवाय त्याच्या हाताला इतर 
द सरा आिखी प रावा लार्िे शक्यि नाहीं.) 

 
प्रतापकसहािी धार्ममक स्वयंहनिगयािी िळवळ, त्याम ळे ब्राह्मिवर्ात भडकलेला ‘येद क्ता’िा 

असंतोष कितामिराव सारं्लीकराने ब्राह्मिेतरानंा ‘शमद्राधमं शमद्राधम’ ठरहवण्यासाठी केलेल्या दस्तालवजी 
उिापहत, बाळाजीपतं नातमने राजकीय बाजमने महाराजावंर आिलेल्या खोट्या हफत राचं्या ेारेपडी, 
प्रतापकसहािी उिलबारं्डी, काशीिी कैद ‘तेथे मृत्य ’ स्वराज्याच्या प नरुज्जीवनासाठी महाराजाचं्या वतीने 
रंर्ो बापमजीने १४ वष ेहवलायतेस ेातलेला ध माकम ळ वरै्रे इहतहास फारि मोठा आहे. त्याच्या तपशीलािी 
रूपरेषा आम्ही स्वतंत्र [हित्पावनािंा क लदेव जो परश राम तो राजवाड्ाचं्या मताप्रमािे संकरज ठरतो. कारि त्यािा बाप जमदग्नी हा 

ब्राह्मि होता आहि आई रेि का ही क्षत्रीय होती.] प्रहसद्ध केल्यािे सवांना माहीति आहे. पमिग तपशीलािा गं्रथ 
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शंभर वषांपूवीचे महाराष्ट्र 
 

अथवा 
 

कहदवी स्वराजयाचा खून 
 

हा गं्रथ [हा गं्रथ आमच्या हातमन हलहहलाि जान नये. हलहमन झाला तरी हनदान प्रहसद्ध होन नये. म्हिमन आमच्यावर नानाहवध संकधािी भरृ्मिके् 

फेकण्यात येत आहेत. हबनसहीिी ख नाच्या धमक्यािंी पते्र मधमन मधमन येति असतात.] लवकरि प्रहसद्ध करंू. हनर्मवकार हित्ताने 
या प्रकरिाबद्दल उपलब्ध इहतहास पाहहला तर असे आढळमन येईल कीं मराठी राज्यािा काय ककवा द सऱ्या 
कोित्याहह राज्यािा काय ज्यावळेी ऱ्हास होतो त्यावळेी त्यािी कारिे ही तात्काहलक नसतात. त्या 
कारिािें बीज पमवीि पेरले रे्लेलें  असमन, त्यािी पाळेंम ळे एकदा ंिारं्ली खोलवर जानन रुतली म्हिजे 
मर् तीं कालवशा् त्या राज्यािा पाया उलथमन टाकण्यास समथग होतात. याि न्यायाने प्रतापकसहाच्या 
कसहासनािा पाया आधींि अनेक िैताच्या ध ंर् रट्यानंी पोखरुन पोखरुन अर्दी पोकळ करून ठेहवला होता. 
अथा् ईस्ट इंहडया कंपनीच्या महत्वाकाकं्षी म त्सद्यानंा ‘तम नाही तर माझा बाप’ अशा प्रकारच्या फोलकट 
सबबीवर छत्रपतीच्या कसहासनाच्या िारहह तंर्ड्ा उपटमन फेकम न देिे फारसे कठीि रे्ले नाहीं. त्यावळेिी 
प्रतापकसहाच्या हवरुद्ध स प्रहसद्ध हित्पावन आयार्ो बाळाजीपतं नातमच्या सल्ल्याने िालिारी शहाजी उफग  
आप्पासाहेब महाराजािंी कारस्थाने आहि पेशव्यांच्या छत्राखाली हित्पावन समाजाने सातारकर छत्रपतीिा 
उेड उेड िालहवलेला द्रोह व छळ इ. अनेक आत्मेातकी र्ोष्टी जर नीट लक्षात ेेतल्या तर ‘मराठी 
राज्याच्या ऱ्हासास प्रभ िंीं ग्रामण्ये कारिीभमत झाली’ हा राजवाड्ािा हसद्धातं हकती धाडसी आहि मत्सरी 
ठरतो, हे सारं्िे नकोि. 

 
छत्रपतीच्या तक्ताला आंतमन पोखरिारी हित्पावन नोकरशाहीिी वाळवी आपल्या ेरातं येन 

देण्यात श्री शाहमछत्रपतीनीं व हिटिीसानीं जी ेोडिमक केली. हतथेि पयगवसान मराठी स्वराज्याच्या 
ऱ्हासास कारिीभमत कसें झालें . याबद्दल ग्रँट डफ् िी कब ली पहा :— 

 
“The chain by which the crafty Brahmins thereafter contracted the powers of Shahu 

Maharaja and made the successive Satarkars merely the nominal powerless kings, had its 
first link thus coined and made strong by Shahu himself.” 

 
न्या. रानडे हेंि सार्तात:— 
“प ढे सवग कारभार साताऱ्याहमन प िे म क्कामी नेल्यावर वरील सवग अहधकार हपढीजाद झाले; पि ते 

अहधकार बाळर्िाऱ्या लोकािें राज्यकारस्थानमंडळींत वजन पडेनासें झाले शाहमराजानंतर जे दोन राजे 
झाले त्याचं्या अंर्ी या राजाचं्या नावंावर पेशव ेजो अहधकार र्ाजवीत, तो धारि करण्यािी योग्यता नव्हती 
नावाने राजे मात्र, पि त्याचं्या वार्ि कीवर अर्दी सक्त देखरेख असे पेशव्यािें हातातंील बाह ली म्हटले 
तरी िालेल. पेशव्यालंा अहधकाऱ्याच्या हदलेला सनदा रद्द व्हाव्या म्हिमन दमाजीने प ष्ट्कळ खटपट केली. 
पि ती व्यथग रे्ली. नंतर सातारच्या राजास तेथील हकल्ल्यातं अटकेत ठेहवलें  व नोकरिाकर, र्ाडीभाडे 
वरै्रेच्या खिाकहरता तीस हजार रुपयािंी त्यािेकडे नेमिमक झाली. याप्रमािे सातारिे राजे बहंदवासािे 
महद्द पख भोर्ीत राहहले” म. स. उ. पृ. १८३. 
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याि म द्यावर श्रीय त माधवराव लेले म्हितात:– 
 
“सातारकर छत्रपहत प्रतापकसह याच्या पदभ्रष्टतेला ममळ कारि कायस्थ प्रभम हेंही हवधान वरील 

हतन्ही हवधानापं्रमािेंि आभासात्मक दसतें. या प्रकरिासंबधंािे तत्कालीन कार्दपत्र पाहता ंअसें हदसमन 
येतें कीं, या कामातं प्रतापकसह महाराजावंर रै्र समज तीनें, व लबाड लफंर्ें लोकाचं्या स्वाथगसाधम 
सारं्ण्यावर व त्यानंीं खरा म्हिमन प ढें आिलेल्या लेखी प राव्यावर भरंवसा ठेवमन, त्यानंा पदच्य त 
करण्यामध्यें, त्याचं्यावर भारी ज लमम झाला. असे प्रकार तेव्हापं्रमािेंि अलीकडेही नाहींत असें नाहीं यािा 
दोष त्यावळेिे हदवािजी बाळाजीपतं नातम, प्रतापकसह महाराजािें बंध -त्याचं्या पदच्य तींनें स्वाथग साधमन 
र्ादी हमळालेले–अप्पासाहेब महाराजं व इतर तत्पक्षीय मंडळी याचं्याकडेि हवशषे येतो. त्यावळेी 
कायस्थावंरील ग्रामण्य उपस्स्थत झालेलें  होतें, व त्याच्यातं प्रतापकसह महाराजानंीं कायस्थािंा पक्ष 
ेेतलेलाही असेल; पि प्रतापकसह महाराजावंरील दोषारोपासंबंधानें कायस्थ मंडळींला दोष लावण्याला 
प रेसा प रावा ककवा लहतहाहसक साधन उपलब्ध नाहीं. सातारच्या र्ादीवरून प्रतापकसह महाराज पदच्य त 
करण्यातं आले, त्यािप्रमािें कसध प्रातंातं थोड्ा वषोनंतर-काहंींसा त्याि मासल्यािा प्रकार ेडमन आला. 
कसधप्रातं इंग्रजानंीं काबमलच्या पहहल्या मोहहमेनंतर खालसा केला. त्यावळेीं खैरपमरिे मीरअली म रादखान 
यानंा त्यानंीं हातीं धरलें  होतें. या वळेीं त्यानंीं इंग्रजाशंीं िारं्ला सलोखा केला होता, व त्यािंें असें ठरलें  
होतें कीं, टढाईच्या पमवी अलीम रादखान याचं्याकडे जो प्रातंभार् होता तो त्याचं्याकडे कायम राहावा, व 
त्यानंा त्या कसध प्रातंातं अगे्रसर मीर समजलें  जावें. कसधप्रातं खालसा हंनन सवगत्र स्स्थरस्थावर झालें . 
काब लिी फौज परत आली. इंग्रजािंा िारं्ला जम बसला. नंतर कजकम न ेेतलेल्या एका मीराच्या 
सारं्ण्यावरून, मीरअली म राद यानंीं आपल्या वास्तहवक हक्कापेक्षा ंजास्त प्रातं दाबला आहे अशाबद्दर काम 
िाललें . अखेर त्यानंीं पहहल्या मीराशीं वाटिीिा तह झालेला होता त्यातं हलहहलेल्या र्ावंाच्या लवजी मीर 
अली म राद यानंीं ते ते ताल के दाबले आहेत, व ते आपले आहेत असें करण्यासाठीं तहाच्या कलमातं 
फेरफार केला आहे, असे ठरवमन तेवढा भार् त्याचं्याकडमन परत काढमन ेेतला रे्ला. व त्यािंा बरािसा 
अपमानही करण्यातं आला. तात्पयग, अशा र्ंष्टी स व्यवस्स्थत व हदवसेंहदवस बळावत व वाढत जािाऱ्या 
राज्यातंही ेडमन येतात. पि त्याचं्यासाठीं एखाद्या हववहक्षत वर्ाला ककवा जातीला दोषी धरिें योग्य 
नाहीं.” णव. ज्ञा. णव. एणप्रल १९१९ 

 
कलम १८ पृ. ४१ येथें राजवाडे ठिकावमन देतात कीं. “याज्ञवल्क्य स्मृतींत ‘कायस्थं न णह 

णवश्वसेत’ असें वाक्य आहे” याज्ञवल्क्याच्या प्रिहलत हनरहनराळ्या प्रहत आम्ही तपासमन पाहहल्या, पि त्यातं 
वरील ‘हवहधवाक्य’ आम्हालंा क ठेही सापंडलें  नाहीं. कदाहि् आमिी नजरिमकहह असेल. राजवाड्ानंीं 
तसदी ेेनन अध्याय व श्लोक हदला असता तर बरें होतें. पि त्यावरून एक तरी समाधान आहे की, 
ज्याअथी “यज्ञवल्क्यस्मृती व तीवरील हवज्ञानेश्वरािी टीका महाराष्ट्रातं प रातन कालापासमन प्रमाि 
धरतात” असे राजवाडे म्हितात, त्याअथी हनमकहराम कायस्थािंा इहतहास याज्ञवल्क्याच्या पमवी बराि 
प्रहसद्ध असला पाहहजे; त्याहशवाय प रातन कालापासमन प्रमाि असलेल्या या गं्रथातं हें हवहधवाक्य आलेि 
नसतें. हशवाय सन १६२८ च्या पलीकडे राजवाड्ानंा जो अंधार हदसत होता, त्या अंधारातंस द्धा ं
कायस्थाचं्या इहतहासाबद्दल हें हवहधवाक्य क लाब्याच्या दाडंीप्रमािें त्यानंा आढळलें  म्हिावयािें! 
कायस्थानंा हवश्वासेातकी ठरहविारा हा राजवाड्ािंा याज्ञवल्क्य कोि असेल तो असो. पि 
याज्ञवल्क्यस्मृती अध्याय १, श्लोक ३३३ मात्र असें स्पष्ट सारं्त आहे की, “िोर द ष्ट आहि ेातकी 
लोकापंासमन त्रस्त झालेल्या प्रजेिें संरक्षि कायस्थानंींि केलें .” कायस्थ हवश्वासाहग आहेत कीं 
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हवश्वासेातकी आहेत, यािी साक्ष द्यायला राजवाडे उर्ाि इतक्या प रातन काळच्या अंधाऱ्या य र्ातं धावत 
रे्ले! आजिी हब्रहटश यज्ञवल्क्यस्मृती पाहहली तर ‘कािस्थं न हह हवश्वसे्’ च्या लवजीं 

 
णचत्पावनं न णह णवश्वसेत् 

 
असे हवहधवाक्य मात्र हजारों दप्तरातंमन आढळेल, प्रािीन इहतहासातंील र्ोष्टी काढमन उर्ाि 

कोळसा कशाला उर्ळावा? प्रिहलत पहरस्स्थत्यन रूप सध्यािंा इहतहास काय आहे आहि हनरहनराळ्या 
जातींिी वृहत्त कशी पालटली आहे, याकडेि सवांनीं लक्ष द्याव!े असें आमिे हकत्येक हित्पावन हमत्र 
आम्हालंा नेहमीं उपदेश करीत असतात. म्हिमनि त्या उपदेशाला मान देनन आम्ही म्हितों कीं प्रािीन 
याज्ञवल्क्याचं्या ककवा पराशराचं्या स्मृहत पाहण्यापेक्षा ं अवािीन िालम  याज्ञवल्क्याचं्या आहि पराशराचं्या 
स्मृहत पाहहलेल्या बऱ्या. याज्ञवल्क्याच्या स्मृत्याधारें राजवाड्ानंी प ढें असा महथताथग कढला आहे कीं, 
“महाडापासमन जंहजऱ्यापयेंतच्या टापमतं िादं्रिेनीय कायस्थ व म ंबईपासमन दमियंतच्या टापमतं िादं्रसेनीय 
पातािे [हे िादं्रसेनीय पातािे प्रभम कोि? आमच्या तर पहाण्यातं ही जात नवनि आली. म बईकर पातािे प्रभ  आपिासं “िादं्रसेनीय पातािे प्रभम” 
कधींि म्हिवीत नाहींत आहि त्याचं्या इहतहासातंहह हे नामाहभधान त्याना लावलेलें  हदसत नाहीं. तेव्हा राजवाड्ाचं्या हवश्वाहमत्री सृष्टींतील हा एक 
नवीन जात्य त्पत्तीिा भार् हदसतो.] प्रभ  एवढीं दोन क ळें  तेवढीं हशलाहाराचं्या अमदानींत कोकिातं आलेलीं 
आढळतात. बाकी महाराष्ट्राच्या इतर सवव प्रांतात कायस्थांना प्क ा कार्ट णमळालेला णदसतो.” 
पेशवाईतल्या छळानंा कंटाळमन प ण्यातंील कायस्थ प्रभ मंडळ सातारा, नार्पमर, बडोदें, ग्वालेर, देवाि, 
इंदमर, म रूडजंहजरा वरै्रे हठकािीं हन मेन रे्ल्यािें इहतहासकासं माहीत आहेि. या संस्थानातं कायस्थािंी 
काय भरभराट झाली, त्यािंा हकती भाग्योदय झाला आहि यापैंकीं हकत्येक संस्थानािंी फासावर 
लटकलेली मान केवळ कायस्थ हदवािाचं्याि अक्कलह षारीनें वळेोवळेी कशी सफाईत सोडहवली रे्ली, 
यािा इहतहास शोधायला फार दमर जावयाला नको. आजहह य संस्थानातंमन कायस्थं प्रभमिंा हजतका भरिा 
आहे, हततका राजवाड्ानंीं आंखमन ठेवलेल्या के्षत्रातंहह नाहीं, हें आंधळ्यालास द्धा ं हदसिारें आहे. या 
के्षत्राव्यहतहरक्त महाराष्ट्राच्या इतर भार्ातं कायस्थानंा पक्का काट हमळाला असेल तर तो मर् कोठें? 
आजहह महाराष्ट्रातल्या आहि महाराष्ट्राच्या बाहेरील सवग स्वदेशी संस्थानातंमन िा. का. प्रभमि हदवािाहद 
महत्वाच्या जाग्यावर अझमन झळकत आहेत आहि इतर जातींतील अहधकाऱ्यापेंक्षा ं प्रत्येक दजाच्या 
खात्यातंमन कायस्थ प्रभ  कामर्ारांिीि संख्या अहधक आढळते. फार काय पि हब्रटीश हरयासतईत म न्सफी 
मामलेदारीच्या जार्ावंर कायस्थ प्रभ चं्या नेमि का अलीकडे (?) फार झाल्या आहेत म्हिमन रा. रा. नरकसह 
कितामि केळकर यानंी आपल्या ‘मराठे आहि इंर्ज’ प स्तकातं अप्रत्यक्ष खेदय क्त उद र्ार काढले आहेत. 
कायस्थ प्रभमिंी जात जर याज्ञवल्क्याच्या पमवीपासमन ‘नहह हवश्वसे्’ इतकी हनमकहरामी होती, तर 
अझमनपयंत स्वदेशी संस्थानातमन आहि हब्रटीश हरयासतीत कायस्थानंा अहधकाराच्या जार्ा देण्यातं 
संस्थाहनकािंा आहि हब्रहटश अहधकाऱ्यािंा जो हवशषे ूढा आहे, तो काय त्या त्या संस्थाहनकािंा ममखगपिा 
म्हिमन कीं काय? आज पयंत स्वदेशी संस्थाहनकाशंीं द्रोह करिारे ककवा क हटल नीतीनें त्याचं्या 
अहधकारािा स्वापहार करिारे हकतीकसे कायस्थ राजवाड्ाचं्या डायरींत नममद आहेत? मल्हारराव 
र्ायकवाडाच्या बडंाच्या वळेी रामराव आपाजी फिशानंीि र्ायकवाडी वािहवली. काठेवाड हदवािजीिा 
इहतहासंहह हततकाि उज्वल आहे. इंदमर, धार, देवास, ग्वालेर इ. संस्थानाबंद्दलहह कायस्थ प्रभम 
अहधकाऱ्यािंी स्वाहमहनष्ठेिी कामहर्री ठळक ठशातं प्रहसद्ध झालेलीि आहे. मल्हारराव र्ायकवाडािें 
साथीदार म्हिमन ज्या ३२ द ष्ट आहि कारस्थानी लोकािंी यादी रा. लोकहहतवादींनीं (भार् १, पृ. १२५ वर) 
हदली आहे, त्यात एका तरी कायस्थािें नावं राजवाडे दाखवमन देतील काय? (भार् १, प.ृ १५१-५२ वर 
वर) लो. हह. नीं पेशवाईच्या काळातंील स प्रहसद्ध द ष्ट लोकािंी माहहती हदली आहे, त्यातं (१) र् लाम 
कादर (२) सजेराव सखाराम ेाटरे् (३) हसदोजीराव आप्पा देसाई हनपािकर (४) हहरपतं भाव ेआहि (५) 



 

अनुक्रमणिका 

परश रामपतं प्रहतहनधी, ही नावंें हदलेली आहेत! यात कोि कायस्थ आहे तो राजवाड्ानींि दाखवावा. 
एकम ि आपल्या मत्सरी कल्पनेला भाडोत्री याज्ञवल्क्यािा पेहराव ेालमन राजवाड्ानीं कायस्थ प्रभम 
समाजावर जो हवश्वासेातकीपिािा आरोप आिलेला आहे, त्याला लहतहाहसक प रावा म ळींि नाहीं. 
अथा् हा आरोप म्हिजे िा.ं का. प्रभम ज्ञातीिी. 

 
शुद्ध बदनामी होय, 

 
असे म्हिायला काहंीं हरकत नाहीं. िा.ं का. प्रभ. ज्ञातीतील एकहह इसम आज हमतीला आंदमान 

बेटातं पाण्यािी हशक्षा भोर्ण्यास रे्लेला नाही, एखाद्यावर राजकीय ख नािा आरोप आल्यािे कोिाच्या 
लहकवातं नाही. अलीकडे राजकीय स्वरूपाच्या हकतीतरी मोठमोठ्या िळवळी झाल्या, परंत  एकहह 
कायस्थ प्रभ  राजद्रोहाच्या आरोपातं सापंडलेला नाहीं, हकहतएकाचं्या प्रािीन इनाम जहमनी ककवा इतर हक्क 
सध्या ंनाहींसे झाले आहेत. राजकीय के्षत्रातंील त्यािंें असाव ेहततके महत्त्व इतर सवग जातींप्रमािेंि–सध्या 
राहहलें  नाहीं. तरीस द्धा हब्रटीश सत्ताधारी लोक आहि त्यािंीं सरकारी दप्तरें ही कायस्थ प्रभमनंा 
“conspicuosly loyal” असाि शरेा देत आहेत. स प्रहसद्ध आंग्ल इहतहासकार कककेड साहेब तर त्यानंा 
“The most attractive and lovable community” असाि शरेा देतात. कायस्थ प्रभम म सलमानाशंींहह 
हनष्ठेनें वार्ले. या बद्दल ख द्द हशवाजीिेि उद्धार आहेत. मराठे छत्रपतीहवषयींिी त्यािंी अनन्य भस्क्त आहि 
स्वराज्याहनष्ठा इहतहासप्रहसद्धि आहे. याबद्दल सर जेम्स कँबेल, सर हबगटग हरस्ले आहि ऑन. इम. एन्थॉवने 
यानंींही प्रशसंापर उद र्ार काढलेले आहेत. स्वदेशी संस्थानातं जर एखाद्या कायस्थ प्रभमनें नोकरी 
पत्करली, तर त्या संस्थाहनकाच्या ऱ्हासाबरोबर तो स्वतपहह खालीं पडतो; आहि त्याच्या भरभराटींति 
स्वतपिा उत्कषग करून ेेतो. परंत  राजािा सत्यानाश झाल्यावर त्याच्या द दैवािा फायदा ेेनन स्वतपिी 
त ंबडी भरिारा कायस्थ प्रभ  हमळिेंि शक्य नाही. काठेवाड काबीज करून साऱ्या र्ायकवाडीला बर्लेंत 
मारिारे आहि ‘ज्या दर्डाला शेंद र फाशंीन त्याला र्ायकवाड करीन’ अशी कत गमकत गमन्यथा कत गम् 
सामथ्यग एक वळे ज्या काठेवाड हदवािजीच्या हातातं होतें, त्याला र्ायकवाडी आपल्या ेशातं उतरायला 
काहंी अडिि नव्हती. पि नाहीं. असला परस्परापहार करिें 

 
कायस्थ प्रभूंचें ब्रीद नवहे! 

 
धन्यािी मान कापमन स्वतपिा तळीराम र्ार करण्यािी जीं हकळस आििारीं काहीं ठळक उदाहरिें 

हमरपमरखास, कोल्हापमर, लाहोर, प िें, बडोदें, सातारा वरै्रे हठकािीं ेडमन आलीं, तीं बह तेक ब्राह्मिाचं्या 
हातमनि ेडलेलीं आहेत, हें इहतहासज्ञासं सारं्िें नकोि, कायस्थ प्रभम म सलमानाचं्या हवरूद्ध लढले, 
मराठ्याचं्याहह हवरूद्ध लढले, फार काय छत्रपतीच्या वतींने इंग्रजाच्याहह हवरूद्ध त्यानी लढण्यास मार्ें प ढें 
पाहहलें  नाहीं. हें सारें. कां? तर एका स्वामीहनष्ठेकहरता.ं हा स्वामीहनष्ठेिा एकि र् ि त्याचं्या नैसर्मर्क 
रक्तािी साक्ष देण्यास प रेसा आहे. म्हिमनि स्वदेशी संस्थानंातंमन काय अर्र हब्रहटश हरयासतींत काय, 
कायस्थ प्रभम अहधकारी असला म्हिजे तेथील कारभाराबद्दल राजाला म ळींि हफकीर वाटत नाहीं. 

 
प्रस्त त प स्तकातं आम्ही राजवाड्ाचं्या लेखातंील ठळक ठळक आरोपािंाि हवशषेतप हविार केला 

आहे. त्याचं्या लेखािें स्वरूप आहि हेतमि इतका बेजबेबदार आहे की, ज्यातं कायस्थ प्रभमिंी बदनामी 
नाहीं, अशी एक ूळहह सापंडिार नाहीं, असें सामान्य हवधान केल्यास अहतशयोस्क्त होईलसें वाटत नाहीं. 



 

अनुक्रमणिका 

कायस्थ प्रभमवंरील स्वराज्यद्रोहाच्या भयंकर आरोपािा हविार करण्यापमवी राजवाड्ाचं्या काहंीं त्रोटक 
आके्षपािंा येथें हविार करिें बरें. 

 
नऊ कलमी कतब्याचें काय झालें? 

 
सन १९०७-०८ सालच्या स्वदेशी िळवळींत श्री. नरसोपतं केळकर, संपादक केसरी, हे खटला 

होनन ठाण्याच्या जेलमध्यें असतानंा, त्याच्याकडमन सरकारनें एक काहंीं अटींिे माफीपत्र हलहमन ेेनन 
त्यािंी स टका केल्याने प ष्ट्कळानंा स्मरत असेल. अशाि प्रकारिा एक नन कलमी हभक्ष की अटींिा कतबा 
उत्सवममती नारायिा राव पेशव्यानें कायस्थ प्रभमचं्या प्रहतहनधींकडमन मोराबादादाच्या [प ण्यातंील मोराबादादा 
फडहिसािंा वाडा म्हिजे पेशव्यािंा भमतखाना म्हटला तरी िालेल. ग्रामण्याचं्या सबबीवर या वाड्ातं शेंकडों र्रीब ब्राह्मिेतराना हािामार 
झालेली आहे. बळजबरीिे वाटेल ते कतबे येथें हलहमन ेेतले जात. दैवज्ञ ब्राह्मिाचं्या प्रहतहनधींिे तर या वाड्ातं खमन पडलेले आहेत. अशा या 
िाण्डाळ कमाच्या वाड्ातं आता ं कहद  संेटनेच्या सभा, अस्पशृ्यािें र्िेशोत्सव, स्वराज्यवाद्यािें वादहववाद वरै्रे र्ोष्टी होत असतात. ज्या 
वाड्ािी वास्तमि ब्राह्मिेतराचं्या हालअपेष्टािंी, तेथें र्ोष्टींच्या िळवळी यशस्वी होतील काय?] वाड्ातं बळजबरीनें सह्ा करून 
ेेतला होता. यािी हवस्तृत तपशीलवार हकीकत आमच्या ‘ग्रामण्य’ गं्रथातं प.ृ ३८, ३९ वर हदलेली अवश्य 
पहावी. 

 
हा नन कलमी कतबा येिें प्रमािे:– 
 
(१) वैहदक मंत्रेंकरून काहंींि कमग करिार नाहीं. 
(२) वैहदक मंत्र येत असतील त्यािंा उच्चार करिार नाहीं. 
(३) भातािे कपड करिार नाहीं. 
(४) देवपमजाहदक हवहहत कमे प रािोक्त मंत्र करूनि करंू व ब्राह्मिभोजन आपले ेरीं करिार 

नाहीं. 
(५) शालीग्रामपमजा करिार नाहीं. 
(६) ज्या देवास शमद्र जातात त्या देवास जानं. 
(७) ब्राह्मिानंा दंडवत मोठ्यानें म्हित जानं व आपले जातींतहह दंडवत म्हित जानं. 
(८) वैहदक ब्राह्मि व आिारी व पािके व शाहर्दग ब्राम्हि व ब्राह्मि बायका िाकरीला ठेविार 

नाहीं व आपले ेरींहह ठेविार नाहीं. 
(९) आमच्या जातींमध्यें संतोषें पाट लावतील त्यानंा आम्ही अडथळा करिार नाहीं. 
 
िा.ं का. प्रभमचं्या ग्रामण्याबद्धलिा नन कलमािंा हा कतबा आध हनक हित्पावन-संशोधकाचं्या 

मोठ्या कौत कािा एक हवषय होनन बसला आहे. कारि बऱ्याि हविानानंीं हा बऱ्याि हनरहनराळ्या 
हठकािी बऱ्याि वळेा ंप्रहसद्ध करण्यािें प ण्य संपादन केलें  आहे. जि  काय हा नन कलमािंा कतबा म्हिजे 
त्यानंा “Nine wonders of the world” वाटतो कीं काय कोि जािें! वास देवशास्री खरे यानंी आपल्या 
लहतहाहसक लेखसंग्रहाच्या आठव्या खंडात त्यािा जीिोद्धार केला आहे. ध ळ्याच्या हवेंत हनमाि होिाऱ्या 
‘इहतहास आहि लहतहाहसक’ माहसकानेंहह पहहल्या वषाच्या १२ व्या अंकातं त्यािें श्राद्ध ेातलें  आहे. 
आिखी हकतीतरी हठकािीं तो छापला रे्ला आहे, त्यािंी नावंाहनशी कोठेवर द्यावी? आमिी या सवग 
हविानानंा एक हवनंती आहे. त्यानीं हा— 
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परशुरामी ताम्रपर्ट 
 
ब्रोंझ धातमच्या जाड पत्रयावर ‘हरलीफ् ठशातं’ खोदवमन भा. इ. स. मंडळाच्या लोखंडी मंहदरातं 

कायमिा स्थापन करावा, म्हिजे हठकहठकािीं हनरहनराळ्या प्रसंर्ी नकला छापमन त्याच्या अमरत्वािी अशी 
कार्दी काळजी वाहण्यािी खटपट कायमिी दमर होईल. नारायिराव पेशव्याच्या उरावर जाळलेल्या िा.ं 
का. प्रभमच्या ग्रामण्याबद्दलिा हा दस्तेएवज हितापावन होनन हजारों हित्पानवाचं्या ेरातं अस्सल म्हिमन 
जरी अवतीिग झाला तरी त्यातं काहंीं मोठीशी आपहत्त िा.ं का. प्रभमवर येिार नाहीं. आमच्यासारखे आध नीक 
कायस्थ तर आज या कतब्यापेक्षाहंह दहा मलै प ढें जातात. वैहदकमंत्रि काय, पि कोित्याि मंत्रानें 
काहंींहह करिार नाहीं. मंत्र लार्लेि तर स्वतप मराठी व इंग्रजी रिमन देवाला आळवम.ं शाळीग्रामि काय पि 
कोिताहह दर्ड धोंडा प जिार नाहीं. हातातं सापंडला तर बकॅबे ब जवायला म ंबईच्या डेवलमेंट 
हडपाटगमेंटला देनं. भातािे कपड करिार नाहींि पि कशािे मातीिे स द्धा करण्यािी इच्छा नाहीं. ब्राह्मिािें 
देनळहह आम्हालंा नको आहि श द्रािेंहह नको. देवळातं देव असतो, ही हभक्ष की कल्पनाि आम्हाला मान्य 
नाहीं. ‘संतोषे’ पाट लावण्यापेक्षा ं शक्य तर ‘जबरीनें’ लावण्यािी स द्धा ं िळवळ स रंू करंू. ब्राह्मि 
भोजिािी व ब्राह्मिी अडत्येहर्रीिी ब्याद स टली तर महामारीि रे्ली असे समजमं. ब्राह्मि आिारी पािक्ये 
धोतरबडवे यानंा कयामिा झाडम  देण्यास म ळींि हरकत नाहीं; पि ते हबिारे आमच्या आश्रयाच्या अभावीं 
उपाशी मरतील त्यािी वाट काय? हल्ली पवगतीवर रमिा नसतो! दंडवतािी मात्र मोठी पंिाईत आहे. 
हल्लीच्या र् डमॉहनंर् साहेबजी हल्लींच्या रामरर्ाड्ातं दंडवतािा व नमस्कारािाहह म दा पडला आहे. 
म द्याला कोि लेक जर्हवतो? आशा आहे कीं, या म द्याच्या हनमेळ स्वराज्यासाठीं वदेनारायि फारसे स तकी 
बसिार नाहींत. आमिे आजिे हविार हे असले तरी १८ व्या शतकातला कायस्थानंा हा कतबा म्हिजे 
त्याचं्या अस्स्तत्वावरि झ र्ारलेला आकाशािा वज्राेात असाि वाटला. का ंवाटम ं नये? मर्रूर पेशव्यानंीं तो 
कायस्थावंर झ र्ारण्यातंला हेत  एवढाि कीं, त्यानंा लौहककी दृष्टीनें कमी दजािे ठरवाव.े म्हिजे आज 
त मिे आमिे हविार हकतीही प ढें रे्लेले असले, तरी १८ व्या शतकातंल्या पेशव्याचं्या व कायस्थाचं्या 
उच्चनीितेच्या व ब्राह्मि–शमद्रत्वाच्या कल्पना कशा होत्या, हें या परश रामी आहि ेाशीरामी फतव्यावरून 
खासें समजमन येईल, तरी स द्धा ं(बाजीरावानें मस्तानीला अधांर्ी केली व समशरे बहाद्दराच्या म ंजीिा प्रयत्न 
केला) एवढ्यावरून कहद म सलमान- लक्यािें श्रेय बाजीरावाच्या पदराला बाधंिारे, ककवा स्वतपच्या 
ब्राह्मिपिािी थप्पी कायम साधण्यासाठीं हित्पावनेतर ब्राह्मिाचं्या म लींशी जबरीने हववाह ठोकिाऱ्या 
नानासाहेबाला कहद संेटनािे आद्योत्पादक बनहविारे ज्ञानकोशकार डॉक्टर केतकर नारायिराव 
पेशव्याच्या पे्रतावर प्रर्मनशीलतेिी शालजोडी पांे रण्यास कमी करिार नाहींत. हा प्रकार ेरातं 
खडखडाट असिाऱ्या ब भ हक्षतानें महाहशवरात्रींिा उपास केल्यािी प ण्याई लाटण्यासारखाि आहे. 

 
मंडळाच्या (िैत्र-भाद्रपद शके १८३४) च्याअहवालातं कै. पा.ं न. पटवधंन यानंीं ‘प्रभमकरिीं दोन 

हनवाडपत्रें’ देनन, नारायिराव पेशव्याच्या ९ कलमी कतब्यािा उताराहह त्यातं हदला आहे. पटवधगन 
म्हितात कीं. ‘सदरहम पत्रािें अस्सल वाई के्षत्रातंील ब्राह्मिाजवळ आहे.’ (अस्सल कोितें आहि नक्कल 
कोितें), हें ठरहवण्यािा अहधकार आजकाल हित्पावन संशोधकानंी आपिाकडे ‘राखमन ठेहवला’ आहेि. 
तथाहप बखरी पाहहल्या तर, नाना फडिीस यासं म द्दाम तातंडीनें सदहमग यादी दप्तरातंमन काढमन द्या, 
त्याहशवाय नारायिरायािें पे्रत कायस्थ मंडळी उिलमन देत नाहींत, असा दादासाहेबािंा हनरोप पोितािं. 
“तेव्हा ंनानानंीं रुमाल आिमन काढमन हदली. ती याद सखाराम हरीस हदली. यानंीं हवनंती केली, कीं आपले 
हातें फाडमन द्यावी. तेव्हा दादासाहेबानंी श्रीकार फाडमन हदली. ती व्यंकटराव काशीिे हातीं सखाराम हरीनें 
हदली. व्यंकटराव काशीनें ती याद फाडमन पमरजे करून शवावर टाकीले. नंतर शव उिलमन प ढी हवहध 
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झाला.” ही बखरीिी साक्ष आहे, तेव्हा ं वाईच्या ब्राह्मिाजवळ अस्सल आली कोठमन? बरें, अस्सल नष्ट 
झाली म्हिजे नकल राहति नाहीं, असें थोडें आहे! परंत  ‘नकल हीि अस्सल’ असा हट्ट धरिाऱ्या आहि 
ज्या प्रकरिाबाबत ती नकल असते, त्या प्रकरिािा कायमिा हनकाल लार्ला असतांहह, ती प न्हा ंजशीच्या 
तशी-झि  ं काय, ती आता ं अर्दीं नवीनि उपलब्ध झाली अशा हदमाखानें प्रहसद्ध करिें, म्हिजे 
संशोधनाच्या शहािपिािा कळसि झाला म्हिावयािा! उद्या ंसरकारी दरबारीं िालिाऱ्या खटल्यातंील 
प राव्याचं्या कार्दपत्राबंद्दल जर हीि पद्धहत स रू केली, तर या असल्या खटल्याचं्या हनकालाचं्या 
आवृत्यावंर आवृत्या देण्यासाठीं सरकारला दरएक र्ावंाला दहा दहा कोटें हनमाि करावी लार्तील. परंत  
इतका पोंि आमच्या पटवधगनानंा राहील कसा! त्यानंी यमाजी कशवदेवाच्या वेळच्या िा ं का. प्रभमवरील 
ग्रामण्याच्या आरोपािें एक पत्र असेंि छापलें  आहे. त्यािाहह रोग्य तो हनकाल लार्लेला आहेि. 
नानासाहेब पेशव ेयानंीं शाहममहाराजाकडमन आज्ञापत्र आिवमन ग्रामण्यािे म ख्य िळवळ्ये प्रहतहनधी आहि 
त्यािें कारस्थानी म तालीक यमाजी हशवदेव या दोेानंाहह अखेर त रंुर्ातं रवाना केल्यािा मनोरंजक 
इहतहास म. स. उत्कषग पृ. १५५-१५६ वर ज. रानडे यानंी हदलाि आहे. अथा् असली ‘आरोप पत्रें’ 
वारंवार ‘नवीन प रावा’ म्हिमन प्रहसद्ध करिे, हें मत्सरी व क स्त्सत हित्पावनानंा फार िारं्लें  साधतें. 

 
‘हशवराज-प्रशस्स्त’ व ‘कायस्थ धमगदीप’ या फाटक्या त टक्या िोंपड्ािंें संशोधन करण्याच्या 

सबबीवर राजवाड्ानीं कायस्थाहंवषयीं इतक्या अनेक अवातंर र्ोष्टींिी नाहलस्ती केली आहे कीं नाहलस्ती 
करावयला र्ोष्टि उरली नाहीं म्हिमन अखेरीस कायस्थानंा त्याचं्या आईंवरून एक सिसिीत हशवी 
हासंडण्यािेंि त्यानंी बाकी ठेवलें  आहे. त्याहशवाय बाकी सवग संस्कारािंी त्यानीं वाटलेली म बलक खैरात 
स्स्थतप्रज्ञाप्रमािें हनममट सहन करिाऱ्या सवग र्लधट कायस्थाग्रिींनीं राजवाड्ािें मनपपमवगक आभार मानले 
पाहहजेत. कायस्थ धमगदीपातंल्या तेलवातीिी हिहकत्सा करण्यासाठीं राजवाड्ानीं केवळ म ळाशीि हात 
ेातला असें नव्हे, कायस्थाचं्या टाळक्यावंरहह तो सफाई हफरहवला आहे. त्यानंा कायस्थ प्रभमिंें पार्ोटेंहह 
सहन होत नाहीं. 

 
राजवाड्ानंी प.ृ ४८ वर आपल्या ज्ञाहतबाधंवािंी व्याजस्त हत करण्याच्या भरातं असें एक हवधान 

ठोकम न हदलें  आहे कीं ‘दंडवताच्या ऐवजीं नमस्कार घेणयाकणरतां कायस्थांनीं रि माजणवलें , आणि ब्राह्मिी 
पार्गोर्टें मस्तकावर चढणवणयाकणरतां कायस्थ दोनशें वष े हैराि झालें . ‘हा अहितीय शोध त्यानंा कोिच्या 
र्ळाठ्यातं सापंडला असेल तो असो, परंत  प्रिारातं कायस्थानंी ककध’ ‘दंडवत’ शब्द नमनहवधीला 
वापरल्यािें इहतहासातं सापडत नाहीं. राजवाड्ानंा या हवहधवाक्यािा ताम्रपट जर उपलब्ध झाला असेल 
तर तो त्यानंी अवश्य प्रहसद्ध करावा, म्हिजेसध्या ं‘साहेबजी, हल्लो, आयसे हमस्टर, र् डमॉहनंर्’ करण्यातं 
फ शारकी मारिाऱ्या स धारक कायस्थाचं्या आध हनक नमनप्रेातातं दंडवतािी फोडिी ेालण्याला कोिीहह 
आडवा येिार नाहीं. आता पार्ोट्याबद्दलहह असेंि आहे. ब्राह्मिें डोकींवर हशपतरें िढवम ं लार्लीं आहि 
हकत्येक कायस्थ तर आता ं बोडके हफरण्यातंि शखेी हमरवमं लार्ले आहेत. अवािीन इहतहासािीं प्रमेयें 
सोडहविें राजवाड्ािंा हातिा मळ जरी असला, तरी तसें करिे आम्हाला अप्रयोजक वाटतें. एखाद्या 
आध हनक हित्पावनानें ककवा कायस्थानें मराठिीशीं हववाह केला, म्हिजे त्यािें पमवगजहह तसेि होते, हें 
हवधान करिें हजतकें  बाष्ट्फळपिािें होईल, हततकींि सध्यािंीं कायस्थें फेटे ककवा टोप्या ेालतात ककवा 
बोडके हफरतात म्हिमन त्याचं्या वाडवडीलाचं्या पोर्ोट्यावर हल्ला करिें हेंहह िावटपिािेंि ठरेल. ब्राह्मि 
मंडळी पार्ोटी कधीपासमन ेालमं  लार्लीं यािा इहतहास शोधायला अर्दीि काहंीं अंधाऱ्या य र्ातं जावयाला 
नको, श्रीवधगनच्या कायस्थ प्रभ  (केळशीकर प्रधान) क ळकण्याच्या ेरीं [बाळािी हवश्वनाथ हे ‘श्रीवधगनिे क ळकिी’ असा 
सरसकट उल्लेख आजपयंतिे इहतहासकार करीत आले आहेत. पि त्यानंा ही क ळकिगहर्रीिी सनद कोिी हदली ककवा ते खरोखरि क ळकिी 
होते का ं नव्हते, याबद्दल मात्र कोिी संशोधन केल्यािे हदसत नाही. सध्यािे तेथील केळशीकर प्रधान कायस्थप्रभम याचं्या जवळ श्रीवधगनच्या 
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क लकडगपिाच्या सनदा हशवाजीपमवीच्याहह आहेत. मर् हे बाळाजीपतं क ळकिी कधीं झाले? सदहमग प्रधानािें हे कारकम न असल्यािा दाखला मात्र 
त्याचं्या दलतरी आहे. बाकी सध्फादेखील वकीलािा कारकम न स्वतपला वकीलि समजतो आहि लोकही तसेि मानतात त्यातंलाि हा 
कलकिीपिािा मान बाळाजीने स्वतप ेेतला असे हदसते.] कारक नी करिारे बाळाजी हवश्वनाथ जेव्हा ं कोकिातंमन 
ेाटंावर आले, त्यावळेीं ते ब्राह्मिी पार्ोटें ेालमन आल्या वळेिा त्यािंा एकादा फोटो ठािे येथील 
कोहपनेश्वराच्या पडक्या कभताडातंमन बाहेर पडलेला असल्यास नकळे! िा.ं का. प्रभमच्या पार्ोट्यािें ममळ 
मात्र फार खोलवर रे्ले आहे. राजवाडे संशोधकानंीं ककहि् श्रम ेेतल्यास तेंहह त्याचं्या सहज हातीं येईल. 
प्रख्यात ज्योहतकवद-म क टमहि कै. जीवनराव हिटिीस म्हितात. “प्रािीन काळिे िा.ं का. प्रभ  हे नार् 
देशातंील रहािारे होते. नार्ािें वषग श्राविातं स रू होतें. ‘वषग’ हा शब्द पजगन्यदशगक आहे. नार्ादेशातं पािं 
ऋत  होते. म्हिमन पिंमी हतथी हा वषारंभ मानमन नार्ािी पमजा पिंमीस करतात. नार्पिंमी आहि नार्पमजन 
यािंें महत्व िा.ं का. प्रभ  ज्ञातींत अझमनहह बरेंि आहे. िा.ं का. प्रभ  हे नार्देशातंील असल्याम ळें  त्यािंें 
हशरस्राि अथवा पार्ोटें हें नार्हिन्ह आहे. पार्ोट्यािा ेेर नार्ािें के्षत्र ककवा वटेोळें  होय. कोकी ही त्यािी 
फडा. नार्ािी फडा रंुद झाली म्हिजे त्यावर दहािा आंकडा झळकमं  लार्तो; त्याप्रमािें कोकीच्या मधोमध 
एक जरीिा पदर आलेला असतो. द सरा जरीिा पदर हें शेंपमट. पार्ोट्याच्या हपळािंें आहि नार्ाच्या 
वटेाळ्यािंें साम्य आहे. िादं्रवशंीय कायस्थ 

 
पार्गोर्टें ब्राह्मि घालंू लार्गले 

 
म्हिमन पेशवाईच्या अंमदानींत त्याला ब्राह्मिी पोर्ोटें ही संज्ञा म द्दाम देण्यातं आली.” त्यापमवी ब्राल्लिाचं्या 
डोक्यावंर असल्यािा इहतहास कोठें सापंडत नाहीं. भवभमहत कालीदासापासमन तों िालम  रामराज्यहवयोर् 
नाटकापंयंत जरी पाहहलें  तरी त्यातंहह रंर्भममीवर येिार ब्राह्मि पार्ोटें ेालमन येत नाहीं. वसई प्रातंातंील 
दमधवाले आहि भाजीवाले जी ताबंड्ा बनातीिी कानटोपी ेालतात तेंि ब्राह्मिािंें हशरस्राि आहे. नेहमीं 
व्यवहारातं पर्डी ेालिारे कै. वामनराव जोशी प नर्मववाहाहद मंर्ल कायांत प रोहहतािंें काम करण्याच्या 
वळेीं पर्डी बाजमला ठेवमन बनातीिी ताबंडी टोपी धारि करीत असत, हें आम्ही स्वतप पाहहलें  आहे. 
अझमनपयंतहह ब्राह्मिवृहत्त िालहविारे ब्राह्मि पार्ोटें ेालमन वृहत्त िालहवण्यास बसत नाहींत. आतािें 
ब्राम्हि म्हिहविारे लोक पोर्ोटीं ेालोत, फेटे ेालोत, टोप्या ेालोत, नाहींतर हशपतरें ेालोंत, या 
प्रश्नाकडे लक्ष देण्यािें कारि नाहीं. वाटेल त्यानें वाटेल तो ड्रेस करावा. त्याबद्दल कोिीं कोिािी स्त तीहह 
करीत नाहीं आहि कनदाहह करीत नाहीं. पि इहतहास पाहहला तर ब्राह्मिानंा पार्ोट्यािी मालकी हसद्ध 
करतानंा नवीन हवश्वाहमत्री लहतहाहसक कार्दपत्रें शकेोटीच्या ध रावर बनहवल्याहशवाय मात्र र्त्यंतर हदसत 
नाहीं. 

 
कायस्थ प्रभम समाजािा २० व्या शतकातं उद्धार करण्यासाठीं राजवाड्ानीं मंडळामाफग त जें 

परश रामास्र सोडलें , त्यािा अखेरिा हनिगयी तडाखा ते असा देतात:– 
 
“आतापंयंतकायस्थाचं्या मार्ण्यानंा हवरोध करण्यातं, ब्राह्मिानंा अशी भीहत वाटत असे कीं 

कायस्थािंी एकेक मार्िी प रहवता ंप रहवतां, त्या मार्िीिी सीमा ब्राह्मिपिािा हक्क मार्ण्यापयंत जाईल. 
ती सीमा र्ाठंण्यािा काल कधींि येनं नये, एतदथग कायस्थाचं्या पहहल्या अल्पस्वरुप मार्ण्यानंाहह त्यानंीं 
प्रहतरोध केला. त्या प्रहतरोधातं ब्राह्मि क्षहत्रयाचं्या राज्यािा हवध्वंस झाला आहि दंडधारी राज्यसते्तच्या 
पाकठब्यानें जें धमगशासन शक्य व्हावयािें तें धमगशासनहह हातिें हन मेन रे्लें . आता ं अशी हवहित्र स्स्थहत 
ूढवली आहे कीं, कायस्थाचं्या ह्ाहक्काच्या मार्ण्या प रवावयाच्या त्या कोित्या संस्थेनें?” प.ृ ४७/४८. 
केवढा भयंकर प्रसंर् हा! स्वराज्याच्या वळवळी, कहद संेटनाच्या िळवळी, अस्पशृ्योद्धाराच्या िळवळी, 
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वरै्रे शकेडों िळवळी करिाऱ्यािें या भयंकर प्रसंर्ाकडे आजपयंत कसें लक्ष रे्लें  नाही? एवढे मोठे हटळक 
लोकमान्य झाले! त्यािंी ब हद्ध म्हिे शतपैलम. वाटेल त्या हवषयातं त्यािंा प्रभाव. नाना फडिीस उडत्या 
पाखंरािीं हपसें मोजीत असे! पि हटळकािंी दृष्टीर्ोिरता इतकी सवगर्ामी कीं ते म्हिे नसत्या पाखंरािी 
हपसेस द्धा ं हबनिमक सारं्त! पि त्यानंा स द्धां कायस्थ प्रभमच्या अस्स्तत्वाम ळे कहद स्थानावर, कहद समाजावर, 
कहद धमावर, नव्हे कहद त्वावर ूढवलेल्या या भयंकर प्रसंर्ािा वास स द्धा ं येनं नये? कशाला असल्या 
मािसािे प तळे उभारता? दर मंर्ळवारी इंग्रजाचं्या क टील नीतीिी सालपटें सोलण्यातं ४५ वषे खिी 
ेालिाऱ्या केसरीला अर्दीं आपल्या पाठीजवळिे स्वराज्य व स्वधमगहवध्वसंक कायस्थ प्रभम हदसमं नयेत? 
केसरी आंधळा व म खग बनला तर बनला; बोलमन िालमन तो हहन्दमि. पि केवळ र् प्तपोलीसाचं्या हजवावर 
आपलें  राज्यशकट हबनधोक हाकंिाऱ्या आहि पढंरपमरच्या िदं्रभारे्च्या पाण्याच्या वासावर नाहसकच्या 
र्ोदेंतले र् प्त कट ह डकम न काढिाऱ्या इंगे्रज राज्यकत्यांनाहह या हवश्वसेातकी व साम्राज्यहवध्वसंक 
कायस्थप्रभमिंा कायम बदंोबस्त करण्यािी ब हद्ध होनं नये, हा काय आंधळ्या कोकशहबरीिा खेळ आहे? 

 
कायस्थाचं्या बदनामींनें ब्राह्मिाचं्या श्रेष्ठपिाला रंर् िढहवण्यातं राजवाडे आपल्या जातीला 

आकाशापेक्षाहंह उंि उिलमन धरीत आहेत. कायस्थ प्रभमवंर ब्राह्मण्यप्राप्तीिा आरोप करिाऱ्या या शहाण्या 
समाजशास्त्रयािा कान पकडमन आम्ही सारं्तो कीं वळेीं कायस्थ प्रभम स्वर्ालवजी नरकाला पसंत करतील, 
पि ब्राह्मिाचं्या ब्राह्मण्याच्या सावलीला शभंर योजने दमर ठेवतील. ब्राह्मिाचं्या ब्राह्मण्यातं असें काय मोठें 
हदव्य तेज आहे की पमवीच्या ककवा आताचं्या कायस्थानंीं त्याच्या प्राप्तीसाठीं जीव टाकावा? असाध्य व 
अहनवायग रक्तहपतीप्रमािें ब्राह्मिाचं्या नहशबीं आलेलें  ब्राह्मण्य ख शाल त्यांना प ढील हजार जन्म लखलाभ 
असो! कहद स्थानातंला एकहह ब्राह्मिेतर कहद  या रक्तहपतीवर आजपयंत प्यार झाला नाहीं, आज होत 
नाहीं, प ढें होिाय नाहीं. कै. रामशास्री भार्वत आपल्या ‘मराठ्यािें िार उद र्ार’ या प्रहसद्ध गं्रथातं 
म्हितात (प.ृ ११०-१११). 

 
“हल्लींच्या काळीं—म्हिजे जो उठला तो ब्राह्मि होनं पाहतो, अशा काळींहह—परब  (प्रभ ) 

लोकािंा मर्ज न फाटता ं स्स्थर राहहला आहे, हें हवशषे अहभनंदनीय होय ……… जर परबम ं (प्रभ ) मध्यें 
कालज्ञता नसती, तर सर्ळें महाराष्ट्रमंडळ हहशोबाच्या संबंधाने ब्राह्मिमय होनन जातें. पि परब  (प्रभम) 
लोक ममळिे लेखक असमन कालज्ञ पडले, त्याम ळें  ब्राह्मिािंा पर्डा महाराष्ट्र देशातं सवगि हठकािीं पडला 
नाहीं” आम्ही राडवाड्ाना व त्याचं्या ेमेंडखोर मताच्या ब्राह्मिानंा प्रहतज्ञानापमवगक सारं्तो कीं कोित्याही 
काळिा कायस्थ प्रभम वाटेल ती हशवी वळेीं सहन करून हशवराळाला क्षमा करील, पि त्याला कोिी 
‘ब्राह्मि’ उपाधी हिकटवम ं म्हिेल तर तो त्याच्या नरडीिा ेोट ेेईल. ‘कायस्थ प्रभमचं्या अल्पस्वल्प 
मार्ण्यानंा ब्राह्मिानंीं हवरोध केला म्हिमन ब्राह्मि क्षहत्रयाचं्या राज्यािा हवध्वसं झाला’ काय? 
आहित्याम ळेंि कहदमंच्या धमगशासन संस्थािंी होळी झाली अं? मोठी आश्चयािी र्ोष्ट आहे! ममठभर 
कायस्थप्रभमनंीं एवढा हवध्वंस करावा, ब्राह्मिक्षहत्रयािंीं राज्ये ध ळीस हमळवावीं धमगसते्तला हजवंत र्ाडावी, 
आहि वीस कोटी कहन्दमंनीं, हवशषेतप शापादहप शरादहप ब्राह्मिानंीं त्याचं्याप ढें नामोहरम व्हावें, हा प्रकार 
काय दशगहवतो? एक राजवाड्ािंें हें हवधान प िेरी भाबंट्यािी र्प्प तरी असले पाहहजे, ककवा कायेस्थतर 
ब्राह्मि क्षहत्रय हे सारे नामदग षंढ तरी असले पाहहजेत, याहशवाय हतसरें हवधानि हनेत नाहीं. कायस्थाचं्या 
बदनामींवर ब्राह्मण्यािंें फाजील स्तोम उभारतानंा आपि सवग ब्राह्मिानंा बेवकम ब हहजडे बनवीत आहोंत 
यािी राजवाड्ाना श द्धि राहहली नाहीं. बह संख्य ब्राह्मिानंा नामदग व नेभळट बनहविाऱ्या ब्राह्मण्यासाठीं 
कोि बेअक्कल माथेहफरू जीव टाकीत असतील ते ख शाल टाकोत! धमगशासनािा पाकठबा रे्ल्याम ळें  उद्या ं
सवग ब्राह्मि व त्यािंें ब्राह्मण्य मोडक्या बाजारातं हललावास हनेालें  तरी एकहह अस्सल बीजािा कायस्थ 
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त्याकडे ढ ंकम न पहािार नाहीं. कहद  समाजस्थैयाबद्दल मोठा ड ढािायािा आंव आिमन कहदमजनानंीं व हवशषेतप 
ब्राह्मिानंी या कायस्थािंा बीमोड करण्यािी िळवळ प्रथम हातातं यायावी, हें ठासंमन स िहवण्यासाठीं 
राजवाडे आपल्या दीपािी आरती करतानंा म्हितात :– 

 
“कायस्थांची जातीधमोन्नणत करणयाच्या कामांत तडजोड न झाल्यामुळें  स्वराजयास आपि 

मुकलों. आतां एकविाच्या वावर्टळींत समंजसपिें वार्ट न काढली, तर आपि कहदुसमाजासणह र्गमावनू 
बसंू.” 

 
कोित्याहह समाजाला ककवा व्यक्तीला नामोहरम करण्यािे मार्ग दोन. एक, त्यािा लौहकक दजा 

हीन ठरहविें, सवगि बाबतींत बह संख्य ब्राह्मिानंा िारीम ंड्ा िीत करिाऱ्या अल्पसंख्य राजकारिी 
कायस्थ प्रभमिंा शाहररीक हवध्वसं करिें ही र्ोष्ट ब्राह्मिानंा कव्हाहंह शक्य झाली नाहीं. उरला मार्ग लौहहकी 
बदनामीिा, तो िोळण्यातं मात्र त्यानंीं म ळींि कसर केली नाहीं. ग्रामण्यािें हेत  हेि. क्षहत्रय मराठ्यानंा श द्र 
ठरहवलें  आहि कायस्थ प्रभमनंा ‘शमद्राधम’ बनहवले, कीं पेशव्यािंें व हित्पावनािंें राजकीय व सामाहजक महत्व 
थरारलेंि; या एकाि हेत नीं छत्रपहत व कायस्थ प्रभम यािंा पेशव्यानंीं छळ केला. राजवाड्ाचं्या प्रस्त त 
उपक्मािाहह ममळ उदे्दश तोि. स्वराज्यािें व स्वधमािें तळपट कायस्थ प्रभममं ळेंि उडालें , हे लोक मोठे 
हवश्वासेातकी व साम्राज्यद्रोही आहेत, यािंी बीजोत्पहत्तप क्ष द्र व संशहयत आहे आहि या प ढें ब्राह्मिाहद 
कायस्थेतर कहद  समंजसपिें या कायस्थानंा ‘कायमिा िाट’ व ‘पक्का काट’ न देतील तर हा ंहा ं म्हिता ं
अहखल कहद  समाजािेंि तळपट उडण्यािा भयंकर प्रसंर् अर्दीं माथ्यावर येनन हभडला आहे, ही 
राजवाडी मल्लीनाथी शेंकडों हववेकी हित्पावन बधं  व हित्पावनेतर अहखल कहद ंना तर रान्य होिार नाहींि 
नाहीं; मर् असले भयंकर आरोप हनपमटपिें सहन करिारे कायस्थ प्रभम आज खरोखरि अकरमाश ेव हहजडे 
बनले आहेत, असें कोिी म्हटल्यास त्यातं वावर्ें तें काय? वतगमान कहद  संेटनाच्या व स्वराज्यप्राप्तीच्या 
िळवळीच्या काळीं कायस्थ प्रभमसमाजावर हवश्वासेातािा व स्वराज्यद्रोहािा जाहीर आरोप करण्यास 
भारत इहतहास संशोधक मंडळानें प ढाकार यायावा आहि या हवषयीं कायस्थातं भयंकर खळबळ उडाली 
असताहंह केसरी सापं्रदाईक पत्रकारानंीं ममर् हर्ळमन बसावें, यावरून या सवग स्वराज्य-प राहिकािंी या 
कायस्थ-बदनामीला पमिग संमहत आहे, असाि हनष्ट्कषग हनेतो. हित्पावनाचं्या स्वराज्याच्या िळवळी म्हिजे 

 
ब्राह्मिभोजनांतल्या खरकट्या पिावळी 

 
असे आम्ही जें नेहमीं म्हितों त्यािा हा प्रत्यक्ष प रावा ब्राह्मिेतरानंीं पाहमन यायावा. कायस्थ प्रभ  

सावगजहनक कायांत भार्ि ेेत नाहीं म्हिमन ककधमधीं क रबमर करिाऱ्या हित्पावन स्वराज्यवाद्यानंीं 
वास्तवीक असा हविार करावयास पाहहजे कीं एकजात कायस्थानंा त म्ही हवश्वासेातकी व स्वराज्यब डवे 
ठरहवल्यानंतर त मच्याशीं त्यानंी कोित्या म द्यावर सहकाहरता करावी? केवळ वैयस्क्तक धडाडीनें 
राजकारिातं, समाजकारिातं ककवा जनसेवचे्या इतर रंर्िातं यथामहत कायग कयिाऱ्या कायस्थ प्रभमबद्दल 
तरी या देवजी धसाड्ानंी आजपयंत काय पमरस्काय केला आहे व हकतीशी सहान भमहत दाखहवली आहे? 
कायस्थ मरोत, इतर जनसेवक ब्राह्मिेतराबंद्दल तरी या िािाक्यानंा कोठें पे्रम वाटतें? ब्राह्मिेतर 
बह जनसमाजा (masses) बद्दल पहरश्रम करिारे कै. शाहम छत्रपहत त्यानंा ‘स्वराजयद्रोही छिपणत’ वाटावे 
त्यानंी कायस्थ प्रभमवंर वाटेल ते ेािेरडे आरोप केल्यास नवल नाहीं. प्रस्त त वादासंबधंानें प्रोफेसर जद नाथ 
सरकार यानंी ‘मॉडनग हरव्यम’ माहसकातं मंडळािी न कतीि झाडाझडती ेेतली. त्याला उत्तर देतानंा श्री. 
दत्तो वामन पोतदार यानंी टित्काराच्या दिक्याला उदे्दशमन म्हटलें  आहे कीं, ठाकरे यानंीं हशवराळ 
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(abusive) वाङ मयािी दाडंर्ी िळवळ स रू केली. “श्री. पोतदार हे बी. ए. असले तरी भाषाहवषयातं ककवा 
इहतहास संशोधनातं मीि काय तो मोठा शहािा अशी त्यानंी वृथा ेमेंड मारंू नये. ॲब्य हजव (हशवराळ) 
भाषा कोिती व कोिती सभ्य, हें ठरहविारे हविान कहद स्थानातं प ष्ट्कळ आहेत. ठाकऱ्यािंा टित्कार या 
पहंडताला ‘ॲब्यमहजव’ वाटावा, पि राजवाड्ािंा उपव्द्याप स्वतपच्या नावंानंें प्रहसद्ध करतानंा ‘हडफेमेटरी’ 
स्कॅन्डलस ककवा हमहश्चवस’ वाटम ं नये, हें पोतदारािंें भाषाशास्रप्राहवण्य, हवधानकौशल्य, का कऱ्हाड्ा मनातं 
पडलेली हित्पावनी फोडिी? सभ्यतेच्या र्ाळीव अकांनो, इहतहाससंशोधनाच्या ढोंर्ानें कायस्थाचं्या बीज 
के्षत्रश द्धीिी नालस्ती करता, धडधडीत खोट्या व खोडसाळ प राव्यावर त्यानंा हवश्वासेातकी म्हिता आहि 
मराठी स्वराज्य कायस्थ प्रभमनंीि ब डहवलें  म्हिमन ठासंमन जाहीर करता, हीं त मिी संशोधकी कारस्थानें 
‘ॲब्यमहजव’ हशवराळ कीं ठाकऱ्यानंीं प्रत्य त्तरादाखल हािलेली जोडेपैजार हशवराळ? 

 
असे तर कांरे 

 
म्हििें केव्हाहंह सरळि असतें. परंत  ‘अरे’ म्हििारानेंि जर आपल्या हजभेला इतकी सैल सोडली 

नहीं. तर द सऱ्यालाहह ‘कारें’ म्हिण्यािी पाळी येत नाहीं. इहतहास-संशोधनाच्या नावाखंालीं ज नी 
जातीहवहशष्ट मत्सरािंी प नरावृहत्त केल्यानें स्वज्ञातीिा इहतहास अहधक उज्वल होईल, ककवा इतर 
जातींतील लहतहाहसक नरनारींच्या िहरत्रयावंर आहि िाहरयावंर काजळ फासल्यानें आपल्या हवहशष्ट 
ज्ञातीच्या लहतहाहसक प रुषािंी िहरत्रें व िाहरत्रयें अहधक उठावदार होतील, अशी अपेक्षा करिे, 
समंजसपिािें तर होिार नाहींि, पि उलट त्या कृत्यानें संशोधकाचं्या संशोधन-तपपश्चयेंवरि काजळ 
फासलं जाण्यािा संभव फार, हाि प्रसंर् राजवाडे यानंी भा. इ. सं. मं. वर आिला आहे. 

 
अठराव्या आहि एकोहिसाव्या शतकातंील हित्पावन समाजािा धार्ममक, सामाहजक आहि राजकीय 
वतगनािा जो इतहास प्रहसद्ध आहे. ज्यावरून िालमं  मन्वतंरातंस द्धा ंजीं हकत्येक हबनतोड प्रमेंयें ठरहवण्यातं 
आलेंली आहेत, आहि तहिषयक सरकारी दप्तरापंासमन तों कालच्या रौलटकहमटीच्या हरपोटापयंत 
एकजात एकि स्वरातं नममद केलीं आहेत, तीं सवग हित्पावन समाजातंील प्रत्येक व्यक्तीस एकसारखी लार्म 
करिें, केव्हाहह न्याय्य होिार नाहीं. संस्कृतीच्या बाबतींत हित्पावन समाजानें रे्ल्या दीडशें वषांत जी 
भरारी मारली आहे, तीम ळें  त्याचं्यात स द्धा ं हविान्, हविाररक्षम, तत्वज्ञ आहि समभावना राखिारे 
महान भाव बरेि दृष्टीस पडतात. परंत  एकंदर समाजाच्या व्याप्तीच्या मानानें असल्या महात्म्यािंी संख्या 
अत्यंत अल्पतम (मायक्ॉस्कोहपक मायनॉहरटी) आहे. म्हिनमि ज्याप्रमािें एका द योधन व्यक्तीम ळें  
कौरवपाडंवाचं्या अठरा अक्षौहहिी सैन्यािा हनष्ट्कारि फडशा उडाला, त्यािप्रमािे अल्पसंख्याकं परंत  
बेजबाबधार हित्पावन व्यक्तींच्या कृष्ट्िकृत्याम ळें  संबंध समाजालाि काळोखी लार्ण्यािे प्रसंर् वरिेवर 
यावते. ही र्ोष्ट हवशषे कितनीय आहे. देशबाधंव या नात्यानें आम्हालंा हित्पावन समाजाच्या संस्कृत्याबंद्दल 
आनंद वाटिें आहि द स्लृत्याबंद्दल खेद होिें हें अर्दी साहहजकि आहे; परंत  त्यािंी प्रवृहत्त त्याचं्या 
लहतहाहसक कारस्थानी परंपरेकडे जेव्हा आतापं्रमािेंि कधी कधीं वळमन मार्ें पहाते, तेव्हा ं त्या त्या 
बेजबाबदार व्यस्क्तला ताळ्यावर आिण्यािा प्रयत्न करिें, हें प्रत्येकािे कतगव्यकमग आहे. तें आम्हीं 
प्रामाहिकपिानें बजावीत असता ंकोिास एकदा जिाद िा शब्द हनरूपिाच्या आवेशातं आमच्या लेखिींतमन 
पडला असल्यास तो दोष आमिा नसमन वाग्य िािा आहे. हेंहह साहंर्तल असे नहीं. स्वतपच्या व 
स्वज्ञाहतयाचं्या दृष्ट्कृत्यािंा ब्राह्मिानंा कधींि हकळस येत नाहीं, त्यािंी ब्रह्मवातं्य त्पन्नत्वािी धमेंड अझमन प री 
हजरलेली नाहीं. स्वतपिे दोष द सऱ्याचं्या माथीं थापण्यािी त्यािंी ख मख म अझमन बदं पडलेली नाहीं. 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मिेतर ज्ञातींत कायस्थ प्रभम ही एकटीि ‘आर्मटक्य लेट’ (िौकशी, बोलकी, असे म्हितािं 
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कारें िा जबाब देिारी) ‘कम्य हनटी’ आहे. कै. शाहम छत्रपतींच्या ‘लोकशाही िळवळीत’ म ळें  ब्राम्हिेतर 
नावंाखाली मराट्यातं माि सकीच्या हक्कािी जािीव होनन त्याना अलीकडे वािा फ टली आहे. तरी 
आजपयंत अहखल ब्राह्मिेतर ज्ञातींच्या “आर्मटक्य लेट’ पिािें प्रहतहनहधत्व कायस्थ प्रभमनींि इमानानें 
बजावलेलें  आहे. असल्या कायस्थाहवषयी मराठ्यािंें व इतर ब्राह्मिेतरािें मन हबथरून त्यातं वैमन्यस्य 
पाडल्याहशवाय, हित्पावनहद ‘राष्ट्रीय’ ब्राह्मिानंा त्याचं्यावर क रेोडी िढहवतािं येिें शक्य नाहीं, हाि ब्रह्म 
ह्ामं्हिाचं्या सवग िळवळीिा र् प्त हेत  आहे कै. शाहम छत्रपहत एकदा प्रस्त त लेखकाला म्हिाले “ऑ. 
र्ोखले मोठे पेहरयट खरे. पि मला ते एकदा ंप ण्याच्या स्टेशनवर भेटले असतानंा मी माझ्या िळवळीिी 
हदशा त्यानंा साहंर्तली. बह जनसमाज—जार्ृतीिें तत्त्व अक्षरशप मान्य करून ते मला ककहि् ठासमन 
म्हिाले की, हा प्रयत्न करतानंा ब्राम्हिासंारख्या जार्ृत समाजाला कडविण्यािा यत्न करंू नका. Don’t 
try to tease the articulate community like the Brahmins. साराशं, ठाकरे, हटळक झाले काय ककवा 
र्ोखले झाले काय, सवांच्या पेरीऑहटझममध्ये ब्राम्हिी विगस्वािा एक हरझवग कंपाटगमेंट आहे. त्याला कोिी 
हात लावम ंनका म्हितात. ब्राम्हिानंीं आपल्या विगस्वािा टेंभा हमरहवण्यािें सोडल्याहशवाय ब्राम्हिेतरानंींि 
ब्राम्हिानंा दमर झ र्ारून हदल्याहशवाय ब्राम्हिेतरानंा आत्मोिारािा मार्ग कसा िोखळता ं येईल, हें मला 
समजत नाहीं. हकतीहह केलें  तरी ब्राम्हि अखेर आपल्या जातीवरि जातो, यािें मी प्रत्यक्ष अन भवािे लाख 
दाखले देईन. मर् ठाकरे साहेब, त मिें मत काकंहहह असो. “सदसहिवके ब द्धीला न ठकहवता ं प्रत्यक्ष 
अन भवि सारं्ायिा तर रे्ल्या १५-२० वषांतील आमच्या जनसंपकािा पहरिाम पाहहला तर कै. शाहम 
छत्रपतींिे उद र्ार बह ताशंीं खरे आहेत, यात संशय नाहीं, सामान्य हनयमाला अपवाद असतात, हें तत्व पमिग 
ध्यानातं ठेवमन, असें म्हिावयास हरकरत नाहीं कीं, ब्राम्हि—मर् तो हित्पावन असो, यज वेदी असो, ककवा 
कोहिहह असो-त्याच्या आपमतलबाला ककहितही धक्का लार्ण्यािी वळे आली की, तो सवग देशबधं पिािें 
नातें हवसरून ब्राह्मिातरावंर सापाप्रमािें उलटण्यास कमी करिार नाहीं. सावकारींत मारवाडी पत्करला 
पि ब्राह्मि सावकार पत्करत नाहीं व्यापारातं र् जराथी, भाट्ये, मेमन, म सलमान, पाशी व्यापाऱ्याशंी सरळ 
केलेली िढाूढ त्याचं्या अहभनंदनास पात्र होते. पि ब्राह्मि व्यापारी भेटला तर तो वेळीं आपलें  नाक 
कापमन द सऱ्या ब्राह्मिेतर व्यापाऱ्येले अपशकम न करायला ककवा शक्य तर त्या खाली पाडायला म ळींि कसर 
करिार नाहीं. वाङ मय के्षत्रातंहह ब्राह्मिी द ष्टी ब द्धीिे पहरिाम प्रत्येहीं अन भवास येत असतात. तात्पयग, 
अकीकडे सावगजहनकपिाच्या, देशबधं त्याच्या ककवा स्वराज्याच्या ब्राह्मिी प रािानंा केवढाहह नत आलेला 
हदसला, तरी अहखल ब्राह्मिेतर जनतेवर आपली हनरंतरिी क रेोडी कायम ठेवण्यािा ब्राह्मिािंा र् प्त 
हेत  त्याचं्या काळजापासमन कधींि हनराळा होत नाहीं, अथात स्वराज्याच्या मार्ात कायस्थ प्रभमचं्या 
जाहतधमोन्नतीच्या हवरोधािी ककवा त्याचं्या वदेोक्त प रािोक्तािी धोंड आडवी पडलेली नसमन, ब्राह्मिाचं्या 
हशरजोरपिािा व हवलक्षि कारस्थानी मनोवृत्तीिी धोंड प्रत्यहीं अडथळे उत्पन्न करीत आहे. आजिें 
राजकारि क्षमद्र हभक्ष की आहे. आिारी पािक्यानंा देशभक्त आहि माथेहफरू हपसाटानंा महर्मष ककवा 
सेनापहत बनहविाऱ्या या राजकारिाच्या धारं्डकधग्यातं महात्मा र्ाधंीसारखा लोकोत्तर संन्याशीहह वैतार्मन 
रे्ला, मर् इतरािंी काय हक्षहत? राजवाड्ािंा उपद्व्याप वरवर पहािाराला वैयस्क्तक हदसेल, एका 
कायस्थ ज्ञातीप रता संक हित वाटेल, ककवा त्यािें महत्व हदवािखानी र्प्पापं रतें अर्र वतगमानपत्री हनयहमत 
भासेल, परंत  हें एक अहत व्यापक डावपेिािें साम दाहयक पाठबळािें भयंकर हभक्ष की कारस्थान आहे. एवढे 
ब्रह्मिेतर जनतेला जर नीट पठेल तर ब्राह्मिाचं्या नानाहवध डोंर् धत ऱ्यानंा बळी पडिाऱ्यािंी संख्या 
प ष्ट्कळि कमी होईलि, अशी आशा आहे. 

 
य द्ध-मर् तें प्रत्यक्ष समरारं्िातंील असो ककवा वाग्य द्ध असो-तें वाईटि. तें स रंू असतानंा 

प्रहतपहक्षयावंर सोडलेले बाि प्रथम जरी य द्धाच्या आवशात बेर् मानपिानें आहि कठोर अतपकरिानें 
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सोडलेले असतात. तरी य द्धािी ककवा िकमकीिी पहरसमाप्ती होनन सैन्य आहि सेनानी हशहबराकडे परतम 
लार्ले म्हििे य द्धकालीं ेडलेल्या अत्यािाराबद्दल प्रत्येक योद्ध्यास वाईट वाटल्याहशवाय रहाति नाहीं 
हा मन ष्ट्य-धमगि आहे. भा. इं. सं. मं. नें सध्याचं्या अत्यंत नाज क पहरस्स्थतींति िा.ं का. प्रभम समाजावर 
अत्यंत ेािेरडे आरोप करण्यास प ढें व्हावें आहि त्या आरोपािंा प्रहतकार करण्यासाठी आम्हालाहह आमिें 
कोदंड सज्ज करिें भार् पाडावें ही र्ोष्ट अत्यंत शोधजनक भासत आहे. भर्वान श्रीकृष्ट्ि त्यानंा स ब हद्ध देवो । 

 
ॐ शांणतः शांणतः शांणतः 
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मराठ्ांचा इतहास फासांवर चढला 
 

[प्रबोधन १६/८/२२] 
 
स्वराज्याच्या, राष्ट्रपे्रमाच्या व स्वातंत्रयाचं्या प रािानंा हल्ली हकतीहह कढ आलेला असला आहि त्या 

कढातं बऱ्यािशा हववेकभ्रष्ट ब्राह्मिाचं्या आदरय क्त पे्रमािा कढ जरी आटोकाट येत असला, तरी 
ब्राह्मिेतरावंर आपली क रेोडी सनातन हिरंजीव करण्याच्या धडपडी ब्राह्मिानंीं, हवशषेतप राष्ट्रीय 
हित्पावनानंीं िालम  क्षिापयंत अव्याहत िालहवलेल्या आहेत. या त्याचं्या खटपटी क शाग्र हविते्तच्या 
पांे रूिाखाली वाटेल तसल्या कारस्थानािंी अंडीं उबवीत असतात. राष्ट्रीय हित्पावनािें डावंपेि आता 
प ष्ट्कळ हित्पावनेतराचं्या व अनेक हववेकी हित्पावनाचं्या ध्यानातं आल्याम ळें , ते सहसा याचं्या तोंडमन 
कोसळिाऱ्या अिैत र्टारर्ंरे्च्या लोंढ्यापासमन बरेि दमर असतात. हें जरी खरें आहे. तरी त्या र्ंरे्च्या 
पिंनीं पडमन राष्ट्रीय हित्पावनाचं्या पायातंल्या पायतिािा मान हमळहवण्यासाठीं धाधावलेले शकेडों हशखंडी 
आज ब्राह्मिेतरातं सापंडिें अशक्य नाहीं. एकट्या हित्पावनाबंद्दल ककवा सरास ब्राह्मिाबंद्दल जरा कोठें 
कोिी हनषेधािा ब्र काढला कीं ही अजार्ळ हशखंडीिी जंब कसेना लरे्ि कोल्हेक ई करावयास लार्ते कीं 
‘हा श द्ध जाहतिेष!’ पि या हववकेशमन्य महाममखांना अझमन हें उमजत नाहीं कीं ब्राह्मि-ब्राह्मिेतरातंील 
कोिताहह तंटा ेेतला तरी त्यातं पहहली आर्ळीक राष्ट्रीय हित्पावनािंीि असते. त्यानंीं ‘अरे’ म्हितािं 
‘कारे’ िा प्रहतध्वहन न काढण्याइतकें  ब्राह्मिेतर आजि काहंीं षंढ झाले नाहींत. ऑफेस्न्सविें पातक राष्ट्रीय 
हित्पावनानंीं केल्याहशवाय ब्राह्मिेतरानंीं हडफेस्न्सविीं सिसिीत खेटरें त्यानंा कधींहीं हािलेलीं नाहींत, हें 
आम्ही सप्रमाि प राव्यानें वाटेल तसें हसद्ध करून द्यायला तयार आहोंत. िार पािं वषांपमवींिा कायस्थ प्रभू 
णवरद्ध भारत इणतहास संशोधन मंडळ हा वाद याया; ककवा सध्या ंस रू असलेला हित्पावन बोडस हवरूद्ध 
भडंारी समाज वाद याया; यातं पहहली आर्ळीक कोिािी? हें हित्पावनाचं्या पायातंले पायपोस बनलेल्या व 
ेरातं ि लीपाशी बसमन अभेदभावाच्या कहाण्या क जब जिाऱ्या नामदग षंढानंीं का ंहविारातं ेेनं नये? भा. इ. 
से. मंडळानें राजवाड्ाचं्या हस्तें कायस्थ प्रभमनंा ‘नीि बीजािे, उलट्या काळजािे, मराठी साम्राज्याला 
आर् लाविारे’ वरै्रे ठरहवण्यािा पद्धतशीर दस्तलवजी हलकटपिा केला नसता तर आम्हालाहह 
कडकडीत टीकेिा तडाखा मंडळाला भडकहवण्यािी काय जरूर होती? परंत  आमच्या कोदणडाचा 
र्टित्कार होतािं, ‘एकानें र्ाय मारली म्हिमन द सऱ्यानें वासरंू कशाला मारावें?’ असा आम्हालंा 
साळसमदपिािा उपदेश करायला प ष्ट्कळ ‘नीि बीजािे, उलट्या काळजािे, साम्रज्यद्रोही’ कायस्थन 
हशखंडी प ढें आले होते. याि हरामखोराच्या पर्डीहशलेदारपिाम ळें  मंडळाला अखेरिा पट्ट्ट्यािा हात 
दाखहवण्यािें कायग ठार झाले आहि कायस्थाचं्या ‘साम्रज्यद्रोहा’ िा प िेरी हित्पावन ताम्रपट आिदं्राकग  
त्याचं्या उरावर थै थै नािायला हजवतं राहहला. सध्या ं हित्पावन बोडसानें पेटवमन हदलेलें  भडंाऱ्याचं्या 
अस्पृश्यत्वािें कारस्थान पाहहलें  तरी त्यातंहह आर्हळक ककवा ऑफेस्न्सविा दोष हित्पावनाकंडेि आहे, हें 
सवांनी नीट लक्षातं ठेवावे. हे प्रकरि एवढें भयंकर माजलें  असताहंह राष्ट्रीय पत्रातं त्यािा न सता 
नामहनदेशहह होत नाहीं, यािा ब्राह्मिेतरातंील हित्पावनी पायतिावंर काहंींि का उजेड पडम  नये? 

 
एका तत्त्ववते्त्यानें कोठेंसें हलहहल्यािें स्मरतें की “You kill the history and yopu kill the man” 

इहतहास ठार करा कीं मािमस मेलाि! इहतहास हें राष्ट्रािें जीवन आहे. समाजािा प्राि आहे. हा प्रािि 
ठेंिला कीं काम झालें . यासाठींि जेते लोक प्रथम हजत लोकाचं्या इहतहासािा बालेहकल्ला जमीनदोस्त 
करतात. ब्राह्मिेतरानंा कवडीमोल ठरहवण्यािी राष्ट्रीय कामहर्री प्रथम भारत इ. सं. मंडळानें आपल्या 
हातीं ेेण्यािा उपक्म केला. पि त्या कामीं त्याना हातपाय पोळमन ेेण्यािा अनवस्था प्रसाद लाभल्याम ळें, 
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त्यानंीं सध्या ंतरी या हदस्ग्वजय संपादनाच्या मार्ािा संन्यास केलेला हदसतो. संन्याशाला शेंडी फ टिार 
नाहीं असें नाहीं! साम दाहयक प्रयत्नाला परश राम यथास्स्थत न फळल्याम ळें , आता राष्ट्रीय हित्पावनानंीं 
व्यस्क्तशप त रळक हल्ले िढवमन ब्राह्मिेतराचं्या इहतहासािा म दा पाडण्याच्या खटपटी िालमं  ठेहवल्या आहेत. 
या कामीं प ण्याच्या प ण्याईिे म ंबईकर, ध ळेकर, हमरजकर व ठािेकर अहभमानी रातं्रहदवस राष्ट्रीय खस्ता 
खात आहेत. अस्पृश्योद्धाराच्या वल्र्ना िालल्या असतानंा, भडंारी बाधंवानंा धेडा मारं्ाचं्या पकं्तीला 
बसहवण्यािा बोडसािा प्रयत्न आहि आता ंठाण्याच्या तळेपातळीवर हविते्तच्या खाबंाला ‘मराठी दप्तरा’ च्या 
द सऱ्या रुमालाच्या सरर्ाठंींत मराठ्याचं्या इहतहासाला फासंावर िढहवण्यािी श्री. हवनायक लक्ष्मि भावे 
यािंी कामहर्री, याि खंस्तािंें द्योतक आहे. मराठेशाहीिा इहतहास सामान्यतप हकतीही उज्वल असला, 
हकतीही अहभमानास्पद असला व हकतीहह विगनीय असला, तरी त्यातं हित्पावन पेशव्याचं्या सैतानशाहीिी 
काळीक ट्ट डाबंर नखहशखातं भरलेली आहे, हें शल्य हित्पावनानंा रातं्रहदवस सलत रहावें, यात हनसर्ग 
हवरूद्ध असें काहंीं तेव्हा,ं एनकेन प्रकारेि हा इहतहास उलटास लटा कसा करता येईल, पेशव्याचं्या 
तोंडािी काजळी ब्राह्मिेतराचं्या बापजाद्याचं्या थोबाडावर बेमालमन कशी डसवता येईल आहि सरास 
हित्पावनाचं्या बोकाडंी इहतहास प रािहद गं्रथानंीं लटकहवलेली क्ष द्रोत्त्पत्तीिी ेारेपड हित्पावनेतराचं्या 
र्ळ्यातं कशी र्पिमप ेालता ं येईल, यावर अनेक हवहित्रवीयग हित्पावन पहंडताचं्या अकला अलीकडे 
भवहतनभवतीिे ेािे हाकंीत असतात. याहवषयीं सवग महाराष्ट्रीयानंा जाहीर स्पष्टोक्तीिा इषारा देतानंा सन 
१९१९ सालातं प्रहसद्ध झालेल्या आमच्या ग्रामणयांचा साद्यतं इणतहास या गं्रथातं असे उद र्ार काढले होते, 
कीं “सध्या लहतहाहसक व्यक्त्याचं्या बास्प्तरम्यािंा ध माकम ळ स रू झाला आहे. साहवत्रीबाई ठािेदारिीला 
कोिी कायस्थ प्रभम ज्ञातींतमन हित्पावन जातींत ढकलीत आहेत; कोिी हतला कादंबरींतील नाहयका म्हित 
आहेत; कोिी नाना फडिीसाच्या अतपकरिाच्या खािींतमन कोहहन रािें ढीर्च्या ढीर् बाहेर काढीत आहेत; 
कोिी त्याच्या मनोमय भमहमकेवर नक्षीदार र्ालीिे पसरण्याच्या र्डबडीत आहेत; कोिी र्ोपीनाथपतं 
बोकीलाला हशवाजीिी हिटिीशी वतनी बहाल देण्याच्या धामध मींत आहेत; कोिी हेमाडपतंालाहह ब्राह्मिी 
पोषाख िढहवण्याच्या तजहवजींत आहेत; तर कोिी मराठ्या आठवल्याला हित्पावनी बास्प्तस्मा देण्याच्या 
खटपटींत आहेत. असा मोठा लहतहाहसक क्ातंीिा काळ आलेला आहे. तेव्हा या भानर्डींत काय काय 
उलाढाल्या होतील तें पाहहलें  पाहहजे. न जािो, उद्या ंअफझ लखान हा हशवाजीिा मामा ठरण्यािा बराि 
संभव आहे; कराि कृष्ट्िानें कंस मामाला ठार मारले म्हिमन आहि म रारबाजी हा हित्पावन असल्यािाहह 
दस्तलवजी प रावा सापंडिार नाहीं कशावरून?” हे आमिे उद र्ार वािमन त्या वळेीं दातं काढमन 
हंसिाऱ्यानंीं आता ं भाव्यािंा ‘द सरा रुमाल’ म द्दाम डोळे फाडमन पहावा, असें आम्ही आवाहन देतों. 
अफझ लखान हशवाजीिा मामािसा काय, पि वामनाच्या हत्रपाद पराक्माप्रमािे आमच्या या ठािेदार 
लाखापतीिा ‘मराठी दलतर’ प्रकाशनाच्या इजा हबजा आहि हतजा रुमालािें पानल महाराष्ट्र इहतहास-
स ंदरीच्या उरावर पडतािं, हशवाजी छत्रपहतमहाराज हे हित्पावन जातीिे ठरल्याहशवाय खास रहािार 
नाहींत, अस भहवष्ट्य आह्मी आजि करून ठेवतों. ठािकर वामनानें आपल्या द सऱ्या पावलातं बाळाजी 
आवजीला तर बेछ ट पहहल्या नंबरिा पार्ल ठरहवला आहे; छत्रपहत सातारकरानंा राष्ट्रद्रोही ठरवमन, 
तत्कालीन शहाण्यानंीं प्रतापकसहासारख्या ‘हरामखोरा’ला सातारच्या माळावर एखाद्या झाडाला हजवंत 
उलटा टारं्मन कोल्ह्ा क त्रयाकंडमन का ं फाडहवला नाहीं, म्हिमन त्याचं्या नावंानें कडकडा बोटे मोडलीं 
आहेत; प्रतापकसहािे साथीदार क्षहत्रय मराठे व कायस्थ प्रभम यानंींि इंगे्रजाशंीं ेरभेद करून मराठी 
स्वराज्यािा प्राि ेेतला, म्हिमन या लाखापहत भाव्यानंीं त्या सवग मेल्या म डद्याचं्या खाका वर खेंिमन त्यानंा 
ठाण्याच्या तळेपाळीवर ‘वन्समोर’ फाशंीं हदले आहे; आहि हवशषे राष्ट्रीयपिािी नवलाई म्हिजे-वािकहो, 
नीट श द्धीवर येनन लका-जर्ातंलें  हकतवें आश्चयग कोिास कळे! नीट शातंपिाने भाव्यािंी ही िालम  
िात मासातंली कहािी लका-शवेटले रावबाजी हे मोठे धाडसी पराक्मी राजकारिी व मराठ्याचं्या 
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स्वराज्याकहरता ंअखेरपयंत आपल्या हजवािें रान करिारे मोठे शमर तलवारबहाद्दर मदग होते, काय म्हितां? 
हवश्वास बसत नाहीं? वािकहो, भाव ेत ह्मा आह्मा सवांना ममखग ठरवमन असें सार्ंतात कक रावबाजी स्वतपि 
रिशमर रिनवरे होते असें नाहीं, तर त्यािंी नवरी उफग  बायको-नव्हे, ि कलो रावबाजीिी पट्टरािी-ही स द्धा ं
रिनवऱ्यािी रिनवरी होती. त्या हरामखोर प्रतापकसहानें मराठे व कायस्थ पार्लाचं्या नादीं लार्मन महात्मा 
रावबाजीिा र्ळा जर कापला नसता, तर-तर-तर काय आज बहार झाली असती! प ण्याच्या मािकेश्वरािा 
तंबोरा आज ठाण्याच्या ठािकेश्वर भाव्याचं्या हातातं आला असता. बोलमन िालमन इहतहास-संशोधनि तें. 
मर् बाळाजी हवश्वनाथािा खापरपिजा हशवाजीमहाराजाचं्या हाताखालीं दसहजारी स भेदार म्हिमन का ं
उपटमं नये? हबशानें जलसमाध हदलेला बाळाजीिा भान जानबा भट ख द्द प ण्यािा स भेदार असल्यािें हसद्ध 
का ं होनं नये? अस्सल रक्ताच्या अस्सल हित्पावन इहतहाससंशोधकाचं्या तावडींत सापंडिारे कोिते 
दस्तलवज आजपयंत कमअस्सल ठरले आहेत? एकहह नाहीं, भा. इ. सं. मंडळाच्या ित थग 
संमेलनवृत्तातंला राजवाड्ािंा हदस्ग्वजयी कायस्थ दीपस द्धा कमअस्सल ठरवमन हजवतं कायस्थानंा 
हवझहवता ंआला नाहीं. बाकी, कायस्थातं हविान् इहतहासज्ञािंा काहंी द ष्ट्काळ पडला नाही हो. राजवाडे 
प्रकरिाच्या वेळीं कायस्थाचं्या ेरोेरच्या मोलकरिीस द्धा ं इहतहाससंशोधक बनल्या होत्या. पि अखेर 
काय? त्याचं्या बारं्ड्ाचं्या किकि हकिहकि नादातंि त्या प्रकारिािें पयावसान होनन, राजवाड्ाचं्या 
हनबधंािी नथिी एकजात कायस्थ मदांच्या नाकातं हिरकालिी जानन बसली ती बसलीि! भाव्याचं्या 
द सऱ्या रुमालािें वारसें लावायला श्री. दत्तात्रय हवष्ट्ि  आपट्याचं्या हाताला हात लावायलाहह एक कायस्थ 
पात्र श्री. भाव्यानंा ठाण्याच्या तळेपाळीवर भटकतानंा आढळलें . हें पात्र म्हिजे ‘प्रभ रत्नमाला’ प्रसवमन 
कायस्थाचं्या इहतहासािीं पातळ भाजी करिारे व ‘हशवहदस्ग्वजय’ बखरीिा नैवदे्य बडोदेकर हभक्ष कदेवतेला 
दाखवमन, हतिें मातेंरे करिारे राजमान्य राजेश्री सखाराम र्िेश म ज मदार हें होय. पहहल्या रूमालाच्या 
वळेीं ‘असलबरहकम म’ िें सर्मटहफकेट हमळहवण्यासाठीं श्री. भाव्यानंी असेि दोन तीन अजार्ळ कायस्थ 
हनवडमन काढले होते. या खेपेस त्यानंा बडोदें संस्थानातंील र्डावरच्या या ं म ज मदार र्डकरी कायस्थ 
पात्रािा लाभ झाला! अलभ्य लाभि म्हिायिा? 

 
श्री. भाव्यािंा ‘पहहला रूमाल’ असाि अस्सल लेखिीच्या पोटी जन्माला आलेला आहे. त्या वेळीं 

राष्ट्रींय पत्रकारानंीं, अताचं्या लोकमान्य कत्याप्रमािें, त्या रूमालािी तळी आकाशाला हभडे इतकी उंि 
उिलेली होती. त्यावळेीं आम्ही या रूमालाबद्दल असा स्पष्ट अहभप्राय हदला कीं, “तीन अनभ्यस्त लेखकानंीं 
पौराहिक धाटिीवर एक बखरवजा हलहहलेलें  भारूड ठािें येथील ‘मराठी दप्तरातंील १ ला रुमाल’ म्हिमन 
सन १९१७ सालीं प्रहसद्ध झालें  आहे. संशोधकानंें व प्रकाशकानंें या भारूडािे महत्त्व प्रस्थाहपत करण्यासाठी 
सर्मटहफकेटािंा वरै्रे बराि फासग केला आहे. परंत  हें भारूड म्हिजे हनवळ लकीव लहतहाहसक र्प्पािंें एक 
अव्यवस्स्थत व अहवश्वसनीय पोळें  आहे. यातं लहतहाहसक सत्यापेक्षा ं हरदासी र्प्पािंा भरिाि रर्ड 
आहे.”(ग्रामण्य प.ृ १३२ फम टनोट.) प ष्ट्कळानंा हा आमिा अहभप्राय एरंडेलाप्रमािें रेिकदाता वाटला व 
ठािें प िें येथील िारपािं कायस्थ िष्ट्मापर्डीधरानंीं त्याबद्दल आपली ‘कायस्थी नापसंती’ हझळहमळ्या 
फलकावमन व्यक्तहह केली. इतक्यातं प्रो. जद नाथ सरकारिा दंड का या रूमालावर पडला. ‘हशवाजी आहि 
हशवकाल’ या इंग्रजी प स्तकाच्या ५०२ पषृ्ठावर प्रोफेसरानंी स्पष्ट नममद केलें  कीं “Utterly worthless 
expansion of Sabhasad with forged letters and imaginary details” [हें िोपडें बनावट पत्रें आहि 
काल्पहनक मजक रानें भरलेलें  सभासदी बखरीिें भरंसाट वाढहवलेलें  अत्यंत हभकारडें व कवडी ककमतीिें 
रूप आहे.] सोनारानेंि कान टोिल्याम ळें  वरील पर्डीधराचं्या एका कानावर कलथलेल्या पर्ड्ा लरे्ि 
सरळ बसल्या कीं नाहीं, आम्हासं माहीत नाहीं. 
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श्री. भाव्यािंा हा ‘िखोट’ गं्रथ वािमन ‘पेशवाई ब डाली’ असें म्हििाऱ्या इसमािी ताबडतोब 
ठाण्याच्याि वडे्ाचं्या आश्रमातं रवानर्ी करावी लारे्ल. हा महागं्रथ गं्रथकारानें भारत इ.सं. मंडळाच्या 
एका जबाबदार बठैकींत वािल्यािें आम्हाला कळतें. ही र्ोष्ट खरी असेल तर मंडळाने आपला अहभप्राय 
त्वहरत प्रहसद्ध करावा, असा आमिा आग्रह आहे. हहन्दवी स्वराज्यािा खमन कोिी पाडला, यािा भरपमर 
प रावा महाराष्ट्राप ढें माडंण्यासाठीं शंभर वषापूवीचें महाराष्ट्र हा गं्रथ आम्ही हलहीत आहोंत. त्यातं भाव्याचं्या 
रुमालाच्या ं किधड्ा उडहवण्याइतका दस्तलवजी प रावा व हवविेन येईलि. इहतहासािें के्षत्र, 
ब्राह्मिेतराचं्या र्फलतीम ळें, जरी राष्ट्रीय हित्पावनानंीं सर केलें  असलें , तरी त्याचं्या ऑफेस्न्सवला 
हडफेस्न्सविीं उलट सलामी न देण्याइतका ब्राह्मिेतर समाज काहंीं हनर्मवय झाला नाहीं; ककवा लहतहाहसक 
सत्यािी हनहश्चहत हित्पावनानंा हस्तर्त झालेल्या हिठोऱ्यावंरि ठरण्यािा नाना फडिीशी मामला आज 
हयात नाहीं, हे त्यानंी पमिग लक्षातं ठेवावें. 

————— 
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श्री. णवनायक लक्ष्मि भावे यांचें 
 

णवश्वाणमिी इणतहास-संशोधन. 
 

[प्रबोधन १-९-१९२२ व १०-१०-२२] 
 
लोकाश्रयाच्या अभावीं र्तप्राि झालेल्या ‘मराठी दप्तर’ संस्थेला स्वतपच्या कहमतीवर तशीि 

फरफटत ूढमन हतच्या पोटीं ‘द सऱ्या रूमाला’ िी बळजबरीिी प्रसमहत करिाऱ्या श्री. भाव्याचं्या या नमतन 
अपत्याला आंर्ड्ा क ं िड्ािा ंआहेर करण्यापमवी त्यानंी हित्रमयजर्् च्या ज लै १९२२ च्या अंकातं पृष्ठ 
२७८-७९ वर णशवाजींच्या वंशकुळीचें जें हिहकत्साप राि साहंर्तलें  आहे, त्यािा आजच्या अंकीं हविार 
करण्यािें योहजलें  आहे. प्रथमि आम्हीं मोकळ्या मनानें नममद करून टाकतों कीं, श्री. भाव ेयािंा व आमिा 
(राजवाड्ापं्रमािेंि) कोित्याहह प्रकारिा वैरभाव नाहीं. त्याचं्या गं्रथाहशवाय आमिा त्यािंा हनकट पहरिय 
केव्हाहंह झालेला नाहीं; फार काय पि आम्ही हनदान या ेटकेपयंत कोिीही परस्परासं पाहहलेंलें  नाहीं. 
तेव्हा ं हिहकत्सेच्या काटेंरी समरारं्िावर वादहववादाच्या भरातं एकादा कलमी वार जेर झालाि, तर 
त्याच्याबद्दल कोिी कोिावर िेषब द्धीिा आरोप करण्याला वास्तहवक काहंी जार्ा नाहीं श्री. भाव े यािंा 
साहहत्य व इहतहासहवष्ट्यक उद्योर् प्रशसंनीय आहे. त्यािंा ‘नेपोहलयन’ अझमन आमच्या हातीं र्वसला 
नसला, तरी त्याचं्या ‘महाराष्ट्र सारस्वत’ गं्रथािा रसास्वाद आम्ही अत्यंत आनंदाने एक दोन वळेा ंनव्हे, 
एकम ि आठ वेळा ंलार्ोपाठ ेेतलेला आहे. परंत  श्री. भाव ेझाले काय ककवा राजवाडे झाले काय, ते हकतीहह 
प्रबमद्ध व स्वाथगत्यार्ी इहतहास-साहहत्य संशोधक असले, तरी हातीं सापंडेल त्या भल्या ब ऱ्या हिठोऱ्यावर 
जेव्हा ं ते आपल्या अकलेला तिावा देनन हवहित्र हसद्धातंािंी हनष्ट्पहत्त हसद्ध करंू पहातात, तेव्हा ं मात्र 
त्याचं्या हविते्तवर प ण्याच्या डेक्कन बकेँिा प्रसंर् ूढवतो. याला साधा व्यवहारीक द्दष्टातंि द्यायिा तर 
आम्ही असें म्हिम ं कीं, ‘मोड तोड ताबंा हपतळ’ करिारा मारवाडी उद्या ं जर मेटल ॲनलायझरिें 
(धात संशोधन) काम करंू लारे्ल, तर तें हजतकें  हास्यास्पद क्वहित हतरस्कारापद होइल, हततकें ि 
दमषिाहग कायग ही भाव ेॲन्ड कंपनी लहतहाहसक र्ोष्टींिी ठरवाठरव करंू लार्ली म्हिजे ेडतें. यापेक्षा ंही 
मंडळी राजवाड्ाचं्या खंडाप्रमािें ज ने कार्दपत्र जशािे तसे न सते छापमन प्रहसद्ध करण्यािाि क्म 
ठेवतील, तर त्यािें उपकार महाराष्ट्र हवसरिार नाहीं. मराठ्याचं्या इहतहासािें साहहत्यि जेथें अझमन प रें 
उमर्लेलें  नाहीं, तेथें लेकाच्यानों ठाम हसद्धातं कसले ठोकीत बसतां? भारत इ. सं. म. च्या ित थग सं. 
वृत्तातंील ‘कायस्थदीपाबद्दल’ आमिा वाद हाि होता. राजवाड्ानंीं तें जीिग र्ळाठें जसेंच्या तसें प्रहसद्ध 
केलें  असतें तर आम्ही ककवा कोिीहह त्यािी दखल केली नसती. सापंडला दस्तलवज छापला. त्यािें 
महत्व ज्यािे ते ेेतील पारखमन. दीपाला हदपवायला प्रदीप काहंी मेला नव्हता. तोहह आिखी छापला 
असता. पि साहहत्य कलेक्टर राजवाडे जेव्हा ंआपला योग्य अहधकार हवसरून त्या र्ळाठ्याच्या जोरावर 
इहतहास-हडक्टेटर बनले व कायस्थ प्रभम समाजाला त म्ही असेि आहि त म्ही तसेि वरै्रे बेजबाबदार 
वदेान्ती जजमेंट देनं लार्ले, तेव्हा ं त्याचं्या हविते्तला पायबदं लाविें मंडळालास द्धा ं जरूर पडलें . 
लहतहाहसक र्ोष्टींिे हसद्धातं हसद्ध करण्यािें काम लहतहाहसक कार्दपत्रें ह डकम न जमा करण्याइतकें  खास 
सोपें नाहीं. तें काम हकती कठीि आहे, तें करण्यािी पात्रता कोिाला असते, आहि ती पात्रता केव्हा ंप्राप्त 
होते, याहवषयी ताळेबदं हनयम ख द्द राजवाडे प्रभतृींनींि वळेोवळेी अनेक हठकािीं व्यक्त केलेले असमनस द्धां, 
स्वतपच्या अकलेिा ‘दीप’ पाजळतानंा मात्र त्या हनयमािंी त्यानंा म ळीि आठवि होत नाही हें कसें? ख द्द 
राजवाडेि काय म्हितात ते पहा. “एकादी मोडकी तोडकी बखर ककवा फाटकी त टकी पोथी सापंडली 
म्हिजे संशोधन झाले, असे समजण्यािा आता ंकाळ राहहलेला नाही” (इ. ल. प.ृ १९)” कारार्ीर हकतीही 
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क शल असो, हकतीही नकशी काम करिारा असो, अज्ञाचं्या आग्रहानें व स्वतपच्या उतावीळपिानें त टप जं्या 
सामग्रीच्या लेच्यापेच्या जोरावर तो जर इमारत उठवमन देण्यािी हावं बाधंील, तर त्याच्या या प्रयत्नाबद्दल 
तज्ञाचं्या मनातं सकरुि हतरस्कार उत्पन्न होईल, तशातं आहे ती त टप जंी सामग्री म बलक व भरपमर आहे 
अशी समजमन स्वतप इहतहासहलहलहखष ि (?) करून ेेउन िालमं  लार्ला, तर त्याच्या अज्ञपिािी कमाल 
झाली समजावयािी. त्यातं ही मराठ्याचं्या इहतहासािी रूपरेेा सवग कळली, नवीन शोधानें फार तर 
एखाद द सरी काना कोपऱ्यातील नवीन बाब कळली तर कळेल अशी भावना एखाद्या हलहलहखषमनें उराशी 
धरली, तर त्याने आत्मविंना करून ेेतली, असेंि तज्ञािें मत पडेल. (इ. ल. पृ २९) परंत  हाि हनयम, 
वारंवार ते दृष्टीआड कसा करतात यािें प्रत्यंतर म्हिजेि त्यानंी व त्याचं्या प िेकर, ध ळेकर, ठािेकर, 
हमरजकर सापं्रदाहयकानंी मराठ्याचं्या इहतहासातील अनेक र्ोष्टींिे हसद्धातं ठरहवण्यािे केलेले ‘राष्ट्रीय’ 
उपद्व्याप पाहहले म्हिजे हदसमन येतें. कोित्याहह काळाच्या इहतहासाच्या तपहशलािी ठरवाठरव करतानंा, 
तत्कालीन पहरस्स्थहत कशी होती आहि अममक बाबतींत तत्कालीन लोकमतािा रंर् कसा काय होता, 
इत्याहद अनेक र्ोष्टींच्या भमहमकेशी हनिगयकािें तादात्म्य झाल्याहशवाय त्याला हनहश्चत हनिगय लावता ंयेिेंि 
शक्य नाहीं. बाळाजी आवजीच्या वळेच्या राजहनष्ठेच्या कल्पनािें स्वरूप आध हनक कायस्थाचं्या कल्पनाचं्या 
िष्ट्म्यातंमन पाहमन ठरवम ंम्हटलें , तर ‘तें श्वान एक त कड्ास्तव िार नाना’ या कव्य क्तीपलीकडे बाळाजीिी 
ककमत अहधक ठरिार नाहीं. आध हनक राजकीय िळवळींच्या िष्ट्म्यातमन हशवकालीन िळवळींच्या 
तपहशलािी ठरवाठरव म्हिजे श द्ध र्ाढवपिाि नसेल तर हनदान वडेेपिा तरी खास होईल. तिति 
प्रिहलत हविारक्ातंीच्या दृष्टीने हशवकालीन् ग्रामण्याचं्या तपहशलािा उहापोह करून हनिगय-हनहश्चतीिा 
तोरा हमरहविें हा र्ाळीव ममखगपिा होय. कोितीही र्ोष्ट त्रयराहशकाच्या धाटिीवर ठरवम ंम्हटलें  तर मोठाि 
अनवस्था प्रसंर्! पि राजवाडे भाव ेप्रभतृी मंडळी येथमन तेथमन एकजात त्रयराहशकी. एका बाईला िार म लें  
तर पािं बायानंा वीस म लें  झालीि पाहहजेत, अशी त्याचं्या हवधानािंी नेहमी धाटिी असते. अपवाद 
पहरस्स्थहत-हभन्नता इत्याहद र्ोष्टी हविारातं ेेण्यािी या शहाण्यानंा म ळीि श द्ध नसते. यािंी आजपयंतिी 
राजवटि अशी कीं आधीं णसद्धांत आणि मर्ग संशोधन. अथा् हनहश्चत हसद्धातंासाठीं सरळ मजक रातं न 
स द्धा ं वाकंड्ा हवधानािें धारे् ूढमन काढिें या हजवाजीराव कलमदान्याचं्या ‘शाई भरल्या हाताच्या 
हातािा मळ’ होतो. कायस्थदीप पाजळतानंा संभाजीनें कायस्थ प्रभमचं्या धार्ममक हक्कासंंबंधीं हदलेल्या 
प्रहतकम ल जजमेंटािी लोिकडी थाप जेव्हा ंराजवाड्ानंीं हबनहदक्कत झोंकम न हदली, तेव्हा ंएका १२ वषाच्या 
पोराच्या र्ळ्यातं आपि कसली ेोरपड लटकवमन, आपल्या पोरकटपिािें प्रदशगन करीत आहोंत, यािें 
त्यानंा भान राहहलें  होतें काय? राजवाड्ानंी हा पोरकटपिास द्धा ंएका दस्तलवजाच्या प ण्याईवरि केला 
होता. नाहीं असें नाहीं. पि तो हिठोरा हकतपत हवश्वसनीय आहे; तो कोिी का ंकशाला हलहमन ठेवला आहे; 
यातंल्या मजक रातं स संर्तपिािें व हवसंर्तपिािें प्रमाि हकती आहें; बाळाजी आवजीहवषयीं ‘बाळा परभम 
नाहशक पिंवटीिा’ राहिारा, असलें  हदव्य लहतहाहसक ज्ञान प्रसहविारा लेखक पाजी कीं र्ाजी, यािा 
हविार करायला ‘इहतहास-संशोधनेश्वर’ राजवाड्ाना ंफ रसत होती क ठें? आधीं हसद्धातं मर् संशोधन, या 
राष्ट्रीय समत्राबरह कम म कायस्थािंी बदनामी करिारा सापंडेल तो प रावा त्याचं्या तोंडावर झ र्ारून 
देण्यापलीकडे त्यानंा हवशषे काहंीं करावयािेंि नव्हतें. मर् या असल्या झटपट रंर्ारी हनिगयकमांत १२ 
वषािा मराठा संभाजी वशेासंपन्न वाईकर हित्पावन लेल्यािा बाप जरी ठरला तरी राजवाड्ानंीं पवा 
ठेवीली नाहीं. (ज्या हिठोऱ्याच्या प ण्याईवर १२ वषाच्या संभाजीच्या र्ळ्यातं कायस्थाचं्या धमगहनिगयाच्या 
कहमशनरहशपिें लोढिें राजवाड्ानंीं अडकहवलें , तो-कितामिराव सारं्लीकराच्या ‘राष्ट्रीय’ (अ)धमग 
गं्रथप्रसमहत फॅक्टरींत हनपजलेला—‘अस्सल’ दस्तलवज आम्ही आमिे हमत्र श्री. वास देव हसताराम बेंदे्र म . 
प िें याचं्या माफग त भारत इं. सं. मंडळास १९२१ साली आहेरादाखल नजर पाठहवला आहे. त्याच्या 
अस्सलपिािा हनिगय द्यायला मंडळास अझमन फ रसत झाल्यािें हदसत नाहीं) या स्वाथी मानव सृष्टींत 
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परस्पराहंवरूद्ध भावनाचं्या झटापटींिे दाखले नेहमींि आढळिार. त्यातंमन हनहश्चत हसद्धातं काढमन 
वास्तवीक पहरस्स्थतींिें रूप हनस्पहृपिें जर्ाप ढे माडंण्यािें कमग फार हबकट आहे. हें न्यायधीशािें कमग 
बजाविारा असामी रामशास्त्रयाच्या मसाल्यािा असावा लार्तो. इहतहास संशोधनािा धंदा करिारे 
आध हनक राजवाडे भाव ेदेव प्रभ हत लोक हविते्तच्या ककवा कायगकहनष्ठतेच्या बाबतींत खानदेशी श्रीखंडापेक्षा ं
हकतीहह ेट्ट असले, तरी पेशव्याचं्या सैतानशाही परंपरेिें रक्त त्याचं्या धमन्यातं सिाित असल्याम ळें  
लहतहाहसक हनिगयकमाच्या बाबतींत त्यािंी नालायकी इहतहासहसद्ध आहे. त्यानंी रामशास्त्रयाच्या 
हनस्पहृहनिगयकौशल्यािा हदमाख हित्पावनेतर अफाट महाराष्ट्रीयापं ढें तरी हमरहवण्यािें साहस करंू नये. 
मराठ्याचं्या इहतहासाहवषयीं या लोकाचं्या हसद्धातंािंी मराठ्यानंा (अहखल हित्पावनेतर महाराष्ट्रीयानंा) 
म ळींि जरूर नाहीं. उलट स लट दस्तलवज नेहमींि सापडिार. परंत  त्याचं्या अस्सल कमअस्सलपिािा 
हनिगय ठरवायला स्वराज्यद्रोही पेशव्याचं्या सापं्रदाहयकानंीं हवनाकारि आपलीं हहिकस देशप्रीहत जाहहर 
हललावातं हवक्ीस काढम  नये. जनतेिाि जेथे या लोकावंर सवग बाबतींत पमिग अहवश्वास व अनादर, तेथें 
याचं्या हसद्धातंकौम दीिे िोज प रवायला त्याचं्या बर्लबच्चाहंशवाय द सरा कोि लाभिार? ब्राह्मिेतर 
द हनयेला पायातंलीं खेटरें ठरहवण्यासाठीं खाटे बानावट (अ)धमगगं्रथ राशीर्िहत हलहमन फैलावा करिारे 
कितामिराव सारं्लीकर, हनळकंठ शास्री थते्त, मराठवाड्ाचं्या स्वराज्याबरोबरि त्याचं्या इहतहासािीं 
साधनें जाळमन पोळमन फस्त करिारा बाळाजीपतं नातम, बनावट कारस्थानािंी उभारिी बेमालमम 
करण्यासाठीं खोटे हशके्क, सह्ा, करारनामे वरै्रेिी पमिेरी टाकंसाळ काढिारा बाळकोबा तात्या केळकर, 
असलीं इरसाल ‘राष्ट्रीय’ रत्नें ज्या खािींत पैदा झालीं, त्याि खािींतल्या बृहस्पतीनीं लहतहाहसक 
हसद्धातंहनरूपिािे खरे राजवाडे हेि असा हकतीहह कंठशोष करून द हनयेला िकहवण्यािा भाव धरला, 
तरी त्याचं्या प रािावंर कोि हवश्वास ठेविार? आजहह द हनयेला झ कहविारें व भहवष्ट्यकाळाच्या 
इहतहासज्ञािंी सपशले हदशाभमल करिारें वाङ मय ‘राष्ट्रीय’ सज्जन हनमाि करीत आहेति कीं नाहीत! 
हमसेस ॲनी बेझंटनें मतेै्रयावतारािा प कारा करतािं, अवतारकृत्याचा पोरखेळ म्हिमन कोलाहल करिारा 
केसरी आज कै. हटळकाचं्या बाबतींत कसले खेळ खेळत आहे? हटळकाचं्या एका कल्यािानें तर त्यानंा 
ित भ गज हवष्ट्ि  बनवमन प िेरी पर्डी जोड्ासह शषेाच्या उरावर नेनन बसहवलें  आहे. आिखी शभंर वषांनीं 
‘हटळकानंा दोन हात होते कीं िार हात होते? हटळक देव की मािमस?’ असल्या वादहववादावर हटळकािंा 
शषेाशायी फोटो प्रमािभमत मानमन ‘ते िार हातािे ईश्वर होते’ असा लहतहाहसक हसद्धातं त्या वळेिे एखादे 
भाव ेककवा राजवाडे खास ठरवतील. इतकेि नव्हे तर रामकृष्ट्िाहदकापं्रमािे हटळक महात्म्यािा पावनपिा 
हसद्ध करिारा ूवीबद्ध णर्टळकायन गं्रथ आजि कोिीतरी खरडीत बसला असेल. इतका भरपमर 
दस्तलवजी व फोटोग्राफी प रावा जरी प ढे आला, तरी भहवष्ट्यकाळीं हटळकािंा खराख रा माि सपिा हसद्ध 
करिारा हवरोधक त्या वळेी खात्रीनें अस्स्तत्वातं असेलि. परंत  राष्ट्रीयाचं्या राष्ट्रीय प्रयत्नािंा रोंख मात्र 
भावी इहतहासाला कसा ेोंटाळ्यातं टाकिारा आहे, एवढेि येथें हदग्दर्मशत केले आहे. भहवष्ट्य काळाला 
ठकहवण्यािी ज्यािंी ित राई इतकी दमरदृष्टीिी, त्यानंींि भमतकालातंल्या र्ोष्टींना आपल्या कल्पनािें बरे 
वाईट रंर् फासटमन, तकाच्या हातबोटावर त्या वाटेल तशा नािहवल्या तर आश्चयाला जार्ाि कोठें उरतें? 

 
हित्रमयजर्तमधील ‘हशवाजीिी वशंक ळी’ हा लेख श्री. भाव ेयानंी ‘आधी हसद्धातं मर् संशोधन’ 

याि धोरिाने खरडलेला आहे. हशवाजीला राज्याहभषेकसमयीं ब्राह्मिाकंडमन जो उपसर्ग पोंिला, त्या 
हवषयीं आध हनक ब्राह्मिब वानंा हरहमेश लज्जेनें खालीं मान ेालण्यािे प्रसंर् येतात. हवशषेतप 
सावगजहनकत्वाच्या ढोंर्ाखालीं स्वतपच्या त ंबड्ा भरण्यािे कायग साधण्यासाठीं राष्ट्रीय ब्राह्मिानंीं जेव्हा 
हशवाजी-उत्सवाला डोक्यावर ेेनन नािण्यािी स रूवात केली, तेव्हापंासमन तरी हशवकालीन ब्राह्मिाचं्या 
कृतयानतेिे व हशरजोरपिािे मोठेमोठे काटे राष्ट्रीय िळवळ्याचं्या पायातं हवशषे ठळक रीतीनें रुतमं लार्ले. 



 

अनुक्रमणिका 

हशवाजीला हवरोध करिाऱ्या ब्राह्मिाचं्या उपसर्ाबद्दल स्पष्ट स्पष्ट प राव े देिारे शेंकडो कार्द आजपयंत 
इतके उपल्बध झालेले आहेत, आहि ख द्द राजवाड्ानंींस द्धा ं आपल्या बह मोल खंडातं ते प्रहसद्ध केले 
आहेत, कीं ब्राह्मिाचं्या हरामखोरीिा तो प रावा उलथमन पाडण्यासाठीं हशवभारतािा कता परमानन्द 
भटिसा काय, पि श्री. भाव ेयानंी अहखल ब्राह्मि समाजाच्या बेिाळीस पमवगजानंा जरी मदतीला बोलाहवलें  
तरी तो मृत्य लेखा इतकाि अहनवायग व हिरंजीव राहिार आहे. तथाहप हशवकालीन ब्राह्मिाचं्या हभक्ष कशाही 
हशरजोरपिाच्या धडाडलेल्या होळीवर आपल्या हविते्तच्या उपरण्यािें पांे रून ेालमन त्यािी धर् ककहित 
थंड पाडण्यािा त्यानंी प्रस त जो अव्यापारेष  व्यापार केला आहे, तो पाहमन त्याचं्या प्रयत्नाबद्दल जरी एखाद्या 
प्राण्यानें त्यािंा सकौत क र्ौरव केला, तरी साधारि ब द्धीमते्तिा मन ष्ट्यस द्धा ं त्यािंी कींव केल्याहशवाय 
राहिार नाही. हशवाजी महाराज आहि हशरजोर ब्राह्मिवर्ग, यािंा परस्पर संबंध हकती ‘पे्रमािा’ होता, 
याहवषयीिे प राव ेमहाराष्ट्राला आज भाव्यापंासमन ेावयािे नाहीत. आज महाराष्ट्रात असें एकहह स हशहक्षत 
क ट ंब आढळिार नाही की ज्याला हशवराज्याहभषेकोत्सव प्रसंर्ी ब्राह्मिानंीं धमाच्या नावावंर खेळलेल्या 
ध ळवड शिेवडीिी माहहती नाहीं. परंत  हसद्धातंाला संशोधनािा बाप ठरहविाऱ्या श्री. भाव्यानंा हा प्रिहलत 
इहतहास उलथमन पाडण्यासाठीं दोन हसद्धातं हसद्ध करावयािे आहेत आहि म्हिमनि त्या धोरिानें त्यानंी 
काहंी सटरफटर आधार जमा करून आपली हवधानें रंर्हवण्यािा प्रयत्न केला आहे. ते हसद्धातं हेि (१) 
हशवाजीहवरूद्ध ब्राह्मिानंीं कोितेहह आके्षप ेेतले नाहीत ककवा कसलाहह धार्ममक बखेडा केला नाहीं, आहि 
(२) बाळाजी आवजींनें र्ार्ाभट्टाला दहक्षिेंत आिण्यािी जी खटपट केली हतिी काहंी जरूर नव्हती, तो 
त्या हरकामटेकड्ानें स्वतपच्या स्वथासाठीं हकनाहक उपद्व्याप केला. साराशं आमिे लेखनक शल 
हवश्वहमत्र ब्राह्मिाचं्या थडग्यावर उमटलेली पार्लपिािी सृहष्ट अलर्ज उिलमन बाळाजी आवजीच्या 
थडग्यावर हनमाि करण्यािी खटपट करीत आहेत. श्री. भाव ेम्हितात “बाळाजी आवजींनीं उत्तरेस श्रीके्षत्र 
काशी येथे जानन मोठ्या णमनतवारीनें र्गार्गाभट्टाची समजमत काढमन केवळ राज्याहभषेक समारंभासाठी 
त्यास दहक्षिेंत आहिलें , हें म्हििेंहह बरोबर नाहीं” यािें कारि “र्ार्ा हा हशवाजी महाराजाचं्या ज न्याि 
पहरियािा होता…आहि त्याला आिण्यातं बाळाजी आवजीच्या दर्दर्ीिी व श्रमसाहसािी म ळींि आपेक्षा 
नव्हती.” भले बहाद्दर! कलमाच्या एका फटक्यानें आजपयंत प्रहसद्ध झालेल्या सवग बखरी आहि जस्स्टस 
रानडे तेलंर्ापासमन तों राजवाडे सरदेसाई सान्यापयंत दरोबस्त इहतहास संशोधक श्री. भावे यानंी अव्वल 
नंबरिे पार्ल ठरहवले! यािें नावं इहतहास-संशोधन याला कशािा? तर एका हशवभारत पोथीिा, 
पोथीहशवाय आमच्या हित्पावन संशोधकाचं्या अकलेिा “दीप” कधीि पाजळला जायिा नाहीं. आश्चयग 
वाटतें ते हे की, हशवभारतापेक्षाहंी शेंकडों कार्दपत्रािें दस्तलवजी महाभारत ब्राह्मिाचं्या उरावर तेव्हा ं
आदळलें  असताहंह, त्याचं्या धार्ममक र् ंडहर्रीिी तीव्रता कमी झाली नाहीं, ती आता भाव्यानंी परमानंदािें 
िोपडें उकरून काढलें  म्हिमन थोडीि होिार आहे? परमानंद भटाच्या हशवहनष्ठेवर अहखल ब्राह्मिािंीं 
हशवद्रोहानें काळीं हठक्कर पडलेलीं तोंडे उजळ होिें शक्य नाहीं. हेंिसें काय, पि र्ार्ाभट रायर्डास 
आल्यावरस द्धा ं“राजयाणभषेकाच्या वेळेस लार्गिारे मंि र्गार्गाभर्ट म्हिेना; सबब राजकीय धोरि त्याजप ढें 
माडंावें लार्लें” (मराठ्याचं्या सते्तिा उत्कषग प.ृ१६३) हे कशािें लक्षि? “राज्याहभषेकापमवी अनेक वषे 
महाराष्ट्रातंील वैहदक ब्राह्मिासं महाराजािंें क्षहत्रयत्व पमिगपिे मान्य होतें” यािे काय? या प्रकरिािे इतके 
म बलक दस्तएवजीं प रावें आजपयंत प्रहसद्ध झालेले आहेत आहि त्यातं ब्राह्मिानंीं हशवाजीला हदलेल्या 
कृतयानतेच्या उपसर्ाबद्दल इतकी स्पष्टस्पष्ट एकवाक्यता आहे कीं ब्राह्मिाचं्या नकली उदारमतवाहदत्वािें 
भाव्यािंें हें हित्पावनीं प राि एखादें शेंबडें पोरस द्धा ंमान्य करिार नाहीं. भाव े म्हितात “मोलोजीराजे हे 
ब्राह्मिाकंरवीं आपलें  ेरात आस्ग्नहोत्र िालवीत, व ब्राह्मि तो हवहध यथासारं् संपाहदत असत.” असें 
हशवभारताच्या १ ल्या अध्यायातं म्हटलें  आहे. पोथी हलहहिारा हशवहनष्ठ असल्याम ळें, त्यानें आपल्या 
तत्कालीन जातभाईंच्या मतािी पवा न कहरता,ं हशवाजी महाराजाहंवषयी आदर व्यक्त करण्यासाठीं असलें  



 

अनुक्रमणिका 

हवधान  ेसडलें  असल्यास नवल नाहीं. हिटिीशी बखरींतस द्धा ं हशवाजीच्या प्रब द्धतेिी माहहती देतानंा 
षोडशहवद्या आहि िौसष्ट कलािंी स प्रहसद्ध यादी मोठ्या भाहवकपिानें त्यानें उदेृत केली आहे. म्हिजे 
त्यावरून हशवाजीमहाराज हे िारं्ले र्ािारे, नाििारे, ज व्वा खेळिारे होते, असें हवधान करिें पोरकट 
ठरल्याहशवाय कसे राहहल? हशवाय मालोजीिी हपढी व हशवाजीिी हपढी यातं काहंी शतक दोन शतकांिें 
अंतर थोडेंि होंतें? मलोजी जर खराि आस्ग्नहोत्री असता तर हशवाजीवर शमद्रगत्वािें काहमर उठलें  तेव्हा ं
िािाक्ष बाळाजीकडमन न सता नेत्रसंकेत होतािं हशवाजीनें आपल्या ेरातंमन आज्यािें आस्ग्नपात्र आिवमन 
‘क्षहत्रयत्वािा हा याया प रावा’ म्हिमन हशरजोर ब्राह्मिाचं्या थोबाडावर ते हभरकवण्यास केव्हाहंह कमी केलें  
नसतें, ककवा आपल्या आज्याच्या ेरातं ‘यथासारं् अस्ग्नहोत्र’ िालहविाऱ्या भटानंा तात्काल बोलावमन 
त्याचं्याकडमन हवरोधी ब्राह्मिब वािंी आह हत त्याि अस्ग्नक ं डातं द्यायला खास मार्ें प ढें पाहहलें  नसतें. एवढे 
मोठे जाडजमड इहतहास-संशोधक आहि त्यानंा एवढी साधीं र्ोष्ट समजमं नयें? मालोजीच्या ेरातं जर 
अस्ग्नहोत्र होतें, तर त्यािा म लर्ा शहाजी आमरि म ंजीहशवाय कां राहहला आहि राज्याहभषेकाच्या 
ेटकेपयंत हशवाजीिीहह म ंज का झाली नाही, याला श्री. भाव्यािंें काय उत्तर आहे? ख द्द मालोजीिी तरी 
म ंज झाली होती काय? परंत  हशवाजी महाराजाहंवरूद्ध ब्राह्मिाचं्या बापजाद्यानंीं केलेल्या हभक्ष कशाही 
बडंािा अधमपिा झाकंण्यासाठीं आहि बाळाजी आवजीच्या कामहर्रीला ‘कवडीमोल उपद्व्याप’ ठरवमन 
त्याला पार्ल बनहवण्यासाठी हे हवहित्रवीयग संशोधक आपल्या अकलेिे तारे कसे तोडतात तें पहा. 
‘महाराष्ट्र हविान् हभक्ष कानंा महाराजािें क्षहत्रयत्व पमिगपिें मान्य होतें. तसेंि तें इतर महाराष्ट्र ब्राह्मिानंाही 
मान्य व मंजमर होतें. इतर ब्राह्मिानंा त्यािा प रावा रोजच्या रोज हदसत होता. हशवाजी महाराजानंीं आपल्या 
तरवारीनें तें उत्तम प्रकारें शाहबत केलें  होतें. व तशातंमनहह कोिास शकंा असल्यास ते वाटेल तेव्हा ंतें हसद्ध 
करण्यास आपली तरवार ेेनन तयार असत. हें शाणबत करणयास कोिाणह मर्ध्यस्थाच्या लर्टपर्टीची र्गरज 
नवहती. हशवाजी राजािें मौजीबधंन राज्याहभषेकापयंत केलें  नव्हतें. वयाच्या ४५ व्या वषापयंत मौजीबधंन न 
होिें ही बाब जरा नवलािी असली तरी एकंदरीनें र्ौि आहे. असल्या सबबींिा दरकार महाराष्ट्रानें केव्हािं 
केला नाही. [ूहो!] व हशवाजीिे क्षहत्रयत्वाबद्दल संशय दाखवमन राजयाणभषेकास अडचिही उभी केली 
नाही. “मराठे बाधंवानंो, हवप्रोत्तम भाव ेयािंें हें अनन्य हशवहनष्ठेिें प राि लकम न हशवकालीन ब्राह्मिाबंद्दल 
त मिी आढी आता ं सोडमन द्या. आहि ती ‘उपद्व्यापी मध्यस्थ’ बाळाजी आवजीहवशषयी अतपपर धरा. 
इतकें ि नव्हें, तर हशवकालीन ब्राह्मिाचं्या या सास्त्वकतेिें उतरायीं होण्यासाठीं, प ण्याच्या हनयोहजत 
हशवस्मारकाच्या शजेारीि अहखल महाराष्ट्रीय ब्राह्मि समाजाच्या वतींने साळसमदपिािी वकीली करण्यास 
प ढें सरसावलेल्या या उलट्या बाह ल्याच्या हित्पावन संशोधकासाठी एक जयस्तंभ उभारा, अतपपर 
हिटिीस-सापं्रदाहयक ‘लटपट्या मध्यस्थ’ कायस्थाचं्या नादीं म ळींि न लार्ता ं यमाजी हशवदेव, नाना 
फडिीस. नारायिराव पेशवे, छत्रपतींच्या राजेराण्यािी बडदास्त ठेविारे रावबाजी, बाळाजी पतं नातम, 
भरहदवसा प ण्यािी होळी करिारे महात्मा हरीपंत भाव े इत्याहद थोर थोर सास्त्वक अवतारी प रूषाचं्या 
‘राष्ट्रीय’ वशंजािंी कासं धरा. म्हिजे म ळशी पेट्यातंल्या धरिासारख्या अनेक इहलोकच्या वैतरण्या पार 
पाडमन ‘राष्ट्रीय’ पेशवाईच्या प नरूज्जीवनातं त म्हाला इहतहासाच्या प नरावृत्तीिें स्वानंदसाम्राज्य खास 
लाभेल, असा श्री. भाव्यािंा त म्हाला इहतहासहसद्ध ‘राष्ट्रीय’ संदेश आहे. हे ‘लटपटे मध्यस्थ’ कायस्थ 
त मिा ेात करतील. सास्त्वकतेिे अकग  जे ब्राह्मि त्यानंीं हशवराज्याहभषेकास म ळींि काहंीं हवरोध केला 
नाही. कशावरून म्हिता?ं कशावरून म्हिजे? अहो, राज्याहभषेक कसा साजरा झाला त्यािा इहतहास 
पहा. तो पाह्ाला फ रसत नसेल तर भाव्याचं्या स त्रात्त्मक ‘राष्ट्रीय’ वदेान्त पहा. भाव ेजेहेते म्हितात “त्या 
उंत्सवात समथग रामदास स्वामींनीं पमिग सहाय्य केलें . मोरोपतंानंीं अहभषेक केला. हिमंत्यानंी पहवत्र 
जलकसिन केलें . र्ार्ाभटजींनीं मंत्र म्हटले. व हजारों ब्राह्मिानंीं आहशवाद देनन आपली पमिग संमहत 
जाहीर केली.” याया. ब्राह्मिाचं्या स्वराज्यपे्रमािा आहि छत्रपहतहनष्ठेिा आिखी प रावा काय पाहहजे? 
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रामदासापासमन तों आहशवाद द्यायला (भीक मार्ायला नव्हे!) रायर्डावर धावंत पळत आलेल्या पाि 
हजार हभक्ष कापंयंत पाहमन याया सारे एकजात ब्राह्मि. कायस्थ मराठे प्रािी सारे ठार मेले होते कीं काय 
नकळे! पि त्यािाहह ख लासा श्री. भावें येिेंप्रमािें करतात. “पि या प्रकारिातं ज्यास आपला हेत  साधला 
नाही ते मात्र तोंडानें न सती वटवट करीत हात िोळीत बसले व राज्याहभषेकाच्या ज्येष्ठ महहन्यािा त्यानंी 
फाल्र् न मास केला.” हित्पावनी पेंिािी एकि टारं् मारतािं हशवाजीिा इहतहास पहा आमच्या भाव्यानंी 
कसा उलटा पालटा केला तो! ज्येष्ठातं फाल्र् न उरकिारे कोि? भाव्यािें पमवगज ब्राह्मि तर खास नव्हते; 
कारि ते सारे राज्याहभषेकहवधींत र् ंतले होते. कोिी ‘पमिग सहाय्य’ देत होते, कोिी ‘जलकसिन’ करीत 
होते आहि बाकीिे ‘आहशवांद’ ेोष करीत होते. अथात असा हा मंर्लहवहध िालमं  असतानंा हशमग्याच्या 
शखंध्वनींत फक्त ब्राह्मिेतर, हवशषेतप कायस्थ प्रभम, त्यातंमनहह हवशषेतप बाळाजी आवजी हिटिीस हेि 
काय ते रममाि झाले होते, असा भाव्यािंा राष्ट्रीय हसद्धातं आहे. 

 
इतकें  नीि वृत्तीिें बेजबाबदार हवधान, राजवाड्ाच्या ‘कायस्थदीप’ प्रबधंानंतर आज पािं वषांनीं 

प नश्च महाराष्ट्रीयापं ढें येत आहे. ज्येष्ठातंि हशमर्ा काय, पि बाराही महहने अष्टौप्रहर ब्राह्मिेतराचं्या नावंानें 
बोंबाबोंब करण्यास सवकलेल्या या अकलेच्या धसानंा, या हित्पावन इहतहास-संशोधकानंा आम्ही प नश्च 
बजावमन ठेंवतों कीं अशा प्रकारच्या मल्लीनाथी ब रख्याखालीं प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष होिारी बदनामी हनममटपिें सहन 
करण्याइतका ब्राह्मिेतर समाज आज मेलेला म डदा नव्हे. बाळाजी आवजीच्या राष्ट्रसेवेला कवडीमोल 
ठरवमन लोिकड्ा थापानंी मराठे बाधंवाचं्या सहान भमतीला बर्लेंत मारण्यािा त मिा राष्ट्रीय कावा न 
ूळखण्याइतके तेहह आज भोळसट राहहलेले नाहींत. हशवकालीन ब्राह्मिाचं्या हरामखोरपिािा हवस्तार 
केवळ मराठी दप्तरातंि मयाहदत झालेला नसमन त्याच्या पाळ्याम ळ्या परकीय बखरकारानंीं महाराष्ट्रातमन 
स्वतप उपटमन नेनन प राव्यासाठीं नीट जपमन ठेहवल्या आहेत. बाळप्रभम िीटिीसाच्या, ककबह ना तत्कालीन 
अहखल कायस्थप्रभम समाजाच्या उज्वल पराक्मानंें हतप्रभ ठरलेल्या हित्पावन समाजातंल्या राष्ट्रीय 
पहंडतानंो, बाळप्रभम हिटिीसाच्या ेराण्यावर स्वाथगलोल पतेिा व ‘लटपट्या मध्यस्थीिा’ म्हिजेि 
जवळजवळ उपद्व्यापी क ं टिपिािा आरोप करण्यापमवी दहा अंक मोजमन त मच्या बेजबाबदार कृतयान 
लेखिीिा टाकं न तोडाल तर आम्हा ंमानवी सल्लार्ाराचं्या शस्क्त जरी उद्या ंहनसर्गधमान रूप थंड पडल्या 
तरी हशवरायानें कायस्थाचं्या आहि मावळ्याचं्या रक्तानें प्रािप्रहतष्ठा केलेली ती महाराष्ट्रािी हजवनदेवता 
त मच्या जीभलीिे राइराइ टाकं तोडल्याहशवाय खास रहािार नाहीं. हें लक्षातं ठेवा. 

 
ब्राह्मिेतरािंा तेजोभरं् करून, हवशषेतप क्षहत्रय वैश्यानंा शमद्राच्या कोंडवाड्ातं दडपमन, आपला 

वरिढ सवता स भा प्रस्थाहपत करण्यासाठीं हभक्ष कशाहीनें प रािकाळातं नंदान्तं क्षणिय कुल! म्हिजे 
नंदानंतर क्षहत्रय वर्ग बी बीयाण्यासंकट ठार झाला, असें एक हभक्ष की समत्र उत्पन्न केलें . या समत्रािी उत्पहत्त 
झाल्यानंतरहह अनेक वेळा ं क्षात्रतेजानें भरतखंडाला र्दर्दा हालवमन सोडलें . तरीस द्धा ं िालमं  ेटकेला 
त्याि समत्रािंें मंडि करून क्षहत्रयाचं्या अस्स्तत्वाहवरूद्ध कंठशोष करिारे हाजारों व.े शा. संपन्न हभक्षमक, 
शेंकडों हविान् हित्पावन व बृहस्पहत शकंरािायग आहेति. क्षहत्रयत्वािें अस्स्तत्व जसें क्षहत्रयानंीं अनेक वेळा ं
आपल्या क्षात्रतेजानें हसद्ध केलें , त्यािप्रमािें तें अनेक हववकेी ब्राह्मिानंीहह आपल्या म दाड जातभाईंच्या 
ह ल्लडखोर मतािंी पवा न करतां, स्पष्टपिें मान्य केल्यािे दाखले इहतहासातं आहेत व आजस द्धा ंअनेक 
सज्जन ब्राह्मि बोलमन ककवा हलहमन व्यक्त करतात. म्हिजे यावरून असा हसद्धातं काढता ंयावयािा नाहीं कीं 
क्षहत्रयािंें अस्स्तत्व आज सरास सवग ब्राह्मिानंा ‘पमिग मान्य’ आहे. अवेे तीन महहन्यािंें तात्प रतें लष्ट्करी 
हशक्षि हमळालें  असताहंह, जमगन-र्रूडािी िान्सवर आलेली हभरीरीिी झापं परतहवण्यासाठीं रे्ल्या 
महाय द्धातं कोंकिातंल्या ‘नारं्ऱ्या’ मराठ्या जवानानंीं व अस्पशृ्य मानलेल्या महारानंीं अद भमत पराक्म 
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दाखहवला. तो या दभगसहमधाबहाद्दर हभकमाग्या हभक्ष कानंा जरी अवर्त नसला, तरी तो महाय द्धाच्या 
इहतहासातं, िान्स, इंग्लंडच्या हृदयातं आहि य रोहपयन लढवय्याचं्या डोळ्यातं आदराहतशयाच्या 
कसहासनावर हवराजमान झाला आहे. पजंाबातंल्या शीखािंा व नेपाळातंल्या र् रख्याचं्या लढवय्येपिाबद्दल 
केवढा बोलबाला! पि पारीसच्या सरहद्दीवर जेव्हा ंजमगनाचं्या ड करम संडीला तोंड देण्यािा प्रसंर् येनन 
हबतला तेव्हा ं हे शीख आहि र् रखे कसे भेदरले, हबकानेरच्या महाराजानंीं ‘छत्रपहत हशवाजी महाराजाचं्या 
नावंाला त म्ही काळीमा फासंिार काय?’ असा जाठ रजपमत मराठ्यानंा सवाल टाकतािं मेजर डफळ्यानंीं 
सरगकन् म्यानातमन तलवार काढमन उंि उभारतािं जाठ रजपमत मराठ्यानंीं बोलो णशवाजी महाराजकी जय 
अशी र्र्नभेदी र्जगना कशी केली आहि पाण्यािा एक ेोंटही न हपता ं ताबडतोब जमगनीच्या मोच्यावर 
लाडंरे्तोडीिा हल्ला िढवमन अवयाया ६ तासातं जमगन र्ब्रमंना पारीस पासमन ४७ मलैावंर रेटीत नेनन कसे 
उिस्थ केले, या र्ोष्टी केसरीच्या महाय द्धवातेत ककवा खाडीलकराचं्या माहसक य द्धििेच्या हित्रमयजर्ती 
श्राद्धहवधींत जरी ठळकपिें नममद नसल्या, तरी त्यािंी प्रत्यक्ष पहरियािी साक्ष द्यायला हबकानेरिे रिर्ाजी 
महाराज आज हयात आहेत. पेशव्याचं्या सैतानशाहीनें बोंथट केलेल्या महाराष्ट्रीय महार मराठ्याहद 
क्षहत्रयाचं्या तलवारी कावेबाज इंग्रज क ं फिीनें आम्सग आक्टाच्या कफिाखालीं दफिल्या हदवसापासमन, त्या 
हबिाऱ्याचं्या सवग महत्वकाकं्षा नारं्रातं अडकम न राहहल्या. तरी पि वळे येतािं रक्तातं हजवंत राहहलेल्या 
क्षात्र तेजानें य रोपखंडातं मराठ्याचं्या तलवारीिें पािी दाखहवलें , य रोहपयन लढवय्याचं्या तोंडिें पळालेलें  
पािी आनंदाच्या व हवस्मयाच्या अहतरेकानें डोळ्यातंमन बाहेर काढलें  आहि ‘बे्रव्हो इंहडयन टायर्र’ [जीते 
रहो कहन्द स्थानका शरे] असा प्रशसेंिा जयजयकार आबालवृद्ध य रोहपयन स्रीप रूषाचं्या तोंडी सवगत्र रूढ 
केला. क्षात्रर् िकमािी ही प्रत्यक्ष हजवतं प्रिीती आजच्या हजवतं ब्राह्मिब वाचं्या उेड्ा डोळ्यासमोर 
असताहंह, त्याि लढवय्या मदग महारानंा अस्पृश्य म्हिायला सरास ब्राह्मिाचं्या हजव्हा ि कत नाहींत. 
कोंकि ेाटावरच्या हशवाजीच्या याि रिध रंधर मराठे जवानानंा संबंध रत्नाहर्री हजल्ह्ातं श्री. भावे 
बोडसािंा एकही जातभाई ‘शमद्र’ अशी हशवी हासंडण्यास अझमनही शरमत नाहीं, ककवा हशववशंीय 
करवीरकर छत्रपतींनी क्षहत्रयोहित वदेोक्त धमािरिािा आग्रह धरतािं हटळकापंासमन तों बोंडसापयंत 
एकजात हित्पावनाचं्या अंतपकरिािी होळी पेटल्याहशवाय रहात नाहीं. मराठे क्षणिय कीं शूद्र हा वाद 
णशवाजीच्या वेळेपासून चालला आहे व नुकतेच तंजावरच्या कोंर्टानें कोल्हापूरच्या महाराजांस शूद्र 
ठरणवलें , तरी तेवढ्यानें लोकांचे समाधान होत नाहीं, (हित्रमयजर्् विग-व्यवस्था जाने. १९१९) हे 
ममईच्या बोडसानें काढलेले उद र्ार श्री. भाव्याचं्या प्रत्यक्ष डोळ्यातं नसलें  तरी डोळ्याखंालमन खास रे्ले 
असले पाहहजेत. या बोडशी उद र्ारािंा भावाथग काय? िालमं  ेटकेला ‘अहखल महाराष्ट्रीय हविान् 
ब्राह्मिानंा मराठ्यािें क्षहत्रयत्व पमिपंिें मान्य आहे’ असाि भावाथग हनेतो काय? श्री. भाव्यानंी स्पष्ट उत्तर 
द्यावें. क्षहत्रयाचं्या क्षात्रवीयािा जार्ताज्योत प रावा महाय द्धानें ब्राह्मिाचं्या छाताडावर प्रत्यक्ष पाय देनन 
उभा केला असताहंह िालमं  ेटकेला क्षहत्रयािें अस्स्तत्व, हवशषेतप मराठ्यािंें क्षहत्रयत्व ज्या हवद्यमान भाव े
बोडशी ब्राह्मिानंा लवमात्र मान्य होत नाहीं, त्याि शहाण्या जातींतल्या शहाण्या भाव्यांनीं हशवाजीच्या 
क्षहत्रयत्वाच्या “प्रत्यक्ष प रावा रोजच्या रोज हदसत होता. हशवाजी महाराजानंी आपल्या तलवारींनें तो उत्तम 
प्रकारें शाबीत केला होता. व तशातंमनहह कोिास शकंा आल्यास तो वाटेल तेव्हा ं हसद्ध करण्यास आपली 
तरवार ेेनन ते तयार असत. हें शाबीत करण्यास कोिाहह मध्यस्थाच्या लटपटीिी र्रज नव्हती” असली 
मल्लीनाथी करतानंा जनािी नसली तरी हनदान मनािी तरी लाज बाळर्ली पाहहजे होती. क्षहत्रयानंी आपलें  
क्षात्रतेज आतापं्रमािेंि हशवकाळींहह जर्ाला पटवमन हदलें  होतें. आतापं्रमािेंि त्यावळेींहह परमानंद 
भटासारख्या काहंीं हववकेी ब्राह्मिानंीं क्षहत्रयाचं्या अस्स्तत्वाला मान्यता हदली होती. आतापं्रमािेंि 
क्षहत्रयाचं्या क्षात्रवीयािी तरफदारी करिारे बरेि संस्कृत गं्रथ त्या वळेी हजवतं होते. शकेंखोरािंें 
शकंाहनरसन करण्यासाठीं हशवाजी ‘तरवार ेेनन तयार असे’ आजिे क्षहत्रय महाय द्धातील जखमा व हबल्ले 
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ेेनन तयार आहेत. आहि आजिा म दाड ब्राह्मि समाज मराठ्याचं्या ककवा अहखल क्षहत्रयाचं्या 
क्षहत्रयत्वाबद्दल हजतकी बोडशी ‘पमिग मान्यता’ दाखवीत आहे, हततकाि उलट्या काळजािा हटळकीपिा 
हशवाजीच्या वळेच्या हभक्ष कातं होता, म्हिमनि बाळाजी आवजीला, २० व्या शतकातंल्या ठािेकर भाव्याचं्या 
हविते्तिी पवा न ठेवतां, १७ व्या शतकातंल्या भटािंी मर्रूरी हजरहवण्यासाठीं र्ार्ाभटाकंडमन परस्पर 
पैजारा भडकहवण्यािी ‘लटपटी मध्यस्थहर्री’ करावी लार्ली. हशवाजीच्या क्षहत्रयत्वािी साक्ष देिारे 
दस्तलवजी प रावे व हजवतं मािसे रर्ड होतीं. दरबारी हववेकी ब्राह्मिहह असतील. नाहीं असें नाहीं. परंत  
तेवढ्यानें ककवा परमानंद भटािें िोपडें आता ं बाहेर पडल्यानें, राज्याहभषेक प्रकरिीं हशवाजीहवरूद्ध 
धमगद्रोही कृतयानतेिी बडंाळी ब्राह्मिानंीं माजहवलीि नाहीं, असल्या हित्पावनी हवधानानें हशवकालीन 
ब्राह्मिािंी काळीं तोंडे स्वच्छ करण्यासाठीं श्री. भाव्याचं्या प्रस्त त लेखाहशवाय इतर सवग उपलब्ध 
लहतहाहसक साहहत्य जाळमन खाक कराव े लारे्ल. हशवाजीच्या व अहखल मराठ्याचं्या क्षहत्रयत्वाबद्दल 
परमानंदकृत हशवभारताहशवाय आिखी शेंकडो दस्तलवजी प राव े अझमनहह सापंडतील. परंत  तेवढ्यानें 
ब्राह्मिािंा हरामखोरपिा रहतमात्र कमी न होतां, उलट एवढ्या समकालीन जबरदस्त प्रत्यक्ष प राव्याला 
हवरोध करिारािंा हभक्ष की र्ाढवपिा मात्र अहधकाहधक हसद्ध होिार आहे, हें भाव्यानंीं खमप ध्यानातं ठेवावें. 
‘एखाद्या परमानंदानें, जयराम कपड्ानें अथवा र्ार्ाभट्टानें हशवाजींिें क्षहत्रयत्व आपपल्या गं्रथातं नममद 
करून ठेवलें , हा काहंीं “महाराष्ट्रातंील हविान् वैहदक ब्राह्मिासं महाराजािंें क्षहत्रयत्व पमिगपिें मान्य होतें” 
यािा प रावा नव्हे, ककवा राज्याहभषेक प्रसंर्ी मोरोपतं कपर्ळे, र  ेताथ पडंीत प्रभहृत म दाड हभक्ष काचं्या 
उपरण्याखालीं ब्राह्मिानंीं केलेल्या हलकटपिाला खोटा ठरहविारा हसद्धातं नव्हे. महाराष्ट्रातंल्या अहखल 
दभगसमीधापटमंना जर भोसल्यािंें क्षहत्रयत्व ‘पमिगपिें मान्य’ होतें, तर राज्याहभषेकािा वदेोक्त हवहध करिारा 
एखादा शकंरािायग ककवा ‘हविान ब्राह्मि’ त्या वळेीं का ंप ढें आला नाहीं? रायर्डावर दहक्षिेंिें शिे खायला 
धावंत पळत रे्लेल्या ब्राह्मम खोत्पन्नातं काय एकहह हविान् प रोहहत नसावा? महाराष्ट्र ब्राह्मिाचं्या उरावर 
काशीिा र्ार्ा आिमन बसहवण्यािी काय जरूरी होती? का येथले सारे व.े शा.ं संपन्न आहि शकंरािायग 
अिानक पटकी येनन मेले होते? झालें  होतें तरी काय? या प्रश्नािंीं रोखठोक उत्तरें इहतहासातं नममद 
आहेत. इहतहास जरी उद्या ं मेला ककवा मराठी स्वराज्याप्रमािेंि नात सापं्रदाहयकानंी ठार मारला, तरी 
ब्राह्मिानंीं हशवाजी महाराजानंा हदलेल्या कृतयान उपसर्ाच्या हतडका मराठ्याचं्या आहि कायस्थ प्रभमचं्या 
रक्तातं वशंपरंपरेनें हिरस्थायी होनन बसल्या आहेत. सडकेवरील खड्ाइतके भाव ेबोडस हनमाि होनन 
त्यानंीं जरी हित्रमय जर्तािीं सवग पानें खरडण्यािा राष्ट्रीयपिा जोरजोरानंें िालमं  ठेवला, तरी त्या हतडका 
नष्ट करण्यासाठीं ब्रह्मदेवािी प ण्याई स द्धा ंप री पडिार नाहीं. 

 
आपि वादाथग असें र्ृहीत धरून िालमं  कीं, श्री. भाव्यानंी लावलेला शोध अक्षरशप बरोबर आहे, 

हशवाजींिे क्षहत्रयत्व महाराष्ट्रीय ब्राह्मिानंा पमिग मान्य होतें, आहि त्यानंीं राज्याहभषेक प्रसंर्ी कसलाही 
राष्ट्रीयपिा केला नाहीं यावर असा प्रश्न सहाजीकि उद भवतो कीं जर हशवाजीिें (अथा् अहखल 
मराठ्यािंें) क्षहत्रयत्व महाराष्ट्रीय ब्राह्मिानंा जर ‘पमिग मान्य होतें’ तर त्याि हशवाजीच्या वशंजािंें क्षहत्रयत्व 
त्यानंा एकाकी का ंअमान्य झालें? छत्रपतींना व सरास मराठ्यानंा शमद्र हशवी हांसडण्यािी त्यािंी मजी का ं
लार्ली? वदेोक्तच्यालवजी प रािोक्त हवधींिी त्याचं्यावर बळजबरी का ंहोनं लार्ली? ‘क्षहत्रय क लावतंस’ 
हा छत्रपतींच्या नावंामार्ें लार्िारा मायना बदलमन त्याएवजीं ‘भोसले क लावतंस’ हा हित्पावनी मायना 
कार्दोपत्रीं रूढ करण्यािी कितामिराव सारं्लीकराला अवदसा का ंआठवलीं? “श्रीमंत महाराजािंी म ंज्य 
प रािोक्त हवहध करून जाहली ही र्ोष्ट त म्ही फारि उत्तम केली.” हें सर्मटहफकीट नाना फडिीसानें 
छत्रपतींच्या हित्पावन जेलरास—‘राजश्री बाब राव स्वामींिे शवेशेी’ पाठहवलें  त्यािा अथं काय? नाना 
फडिीसानें वेदोक्ता लवजीं प रािोक्त मंत्रानंीं छत्रपतींच्या म ंजी तर होनं हदल्या, पि रावबाजीनें तर त्याहह 
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अजीबात बदं केल्या [साताऱ्याचे राजे यांना राजयणभषेक करावयाच्या पूवी मंुज करन मर्ग राजयणभषेक 
वहावा अशी णशवाजी महाराजांची चाल होती ती श्रीमंतांनीं या वेळेस मना करन मंुजय केल्याणशवाय 
राजयणभषेक केला. 

 
पेशवाईची अखेर. पृ. १४४ ।]! महाराष्ट्रीय ब्राह्मिास हशवाजींिें क्षहत्रयत्व ‘पमिग मान्य’ असल्यािाि 

हा दाखला काय? प्रतापकसह छत्रपतीच्या वळेीं मराठ्यावंर ब्राह्मिानंीं जी भयंकर ग्रामण्यािी िढाई केली 
आहि ‘कलींत क्षहत्रय नाहींत’ या म द्यावर साताऱ्यातं जें हभक्ष की रिकंदन माजहवलें , ते याि मान्यतेिें 
द्योतक काय? हशवाजी जर क्षहत्रय होता तर त्यािे वशंजि तेवढें शमद्र कसे ठरले? नन्दातं क्षहत्रयकम लम् 
झाल्यावर, महाराष्ट्रीय हविान दभगधारकाचं्या ‘पमिग सहाय्याने’ हशवाजीला ‘क्षात्रधमगस्य नावावतारप’ 
ठरहवले; मर् प ढें कोिान्तं क्षहत्रयक लं झालें , तें श्री. भाव ेसारं्म शकतील काय? कोल्हापमरिा वदेोक्तािा 
ध माकम ळ म्हिजे हजवतं ब्राह्मिाचं्या राष्ट्रीयपिािें हजवंत स्मारक. कोल्हापमरच्या हशववशंज छत्रपतींना शमद्र 
ठरहवण्यासाठीं मेहेरबान भाव्याचं्या जातभाईंनीं आपल्या जीवािें नावं हशवा ठेवण्यातं म ळीि कसमर केलेले 
नाही. उलट तेजावर प्रकरिातं कोल्हापमरकर छत्रपतींना व सवव मराठ्ांना मद्रासच्या शमद्र म दहलयर 
जज्जानें शमद्र ठरहवल्यािें लकम न लोकमान्य लोकश्री महादेव राजाराम बोडस हित्रमयजर्तामध्यें आनंदानें 
हटऱ्या क टम ं लार्ले! कोल्हापमर वदेोक्त प्रकरिातं राजोपाध्यानंा शाहम छत्रपतीनीं र्िाडंी देनन ेरीं 
बसहवलें , त्याबद्दल ज्ञानकोशकार डॉ. केतकर यानंीं आपल्या ‘हहस्टरी ऑफ इस्न्डयन कास्टस्’ नामक 
गं्रथातं (प.ृ ६० फम टनोट) असे र्वोक्तीिे उद र्ार काढले आहेत कीं “पैशाच्या ककवा इतर लोभानें ब्राह्मि 
लोक वाटेल ते हवहध वाटेल त्याच्या ेरीं करण्यास हसद्ध होतील, अशी कोिािी जर समजमत असेल तर ती 
साफ िमक आहे. ब्राह्मिािंा स्वत्वािा अहभमान जेहते्त काय कथन करावा! काय त्यािें शील, केवढी 
धमगिरिािी कडवी हशस्त आहि तीव्र स्वतंत्र हनस्पहृ बािा! आजला स द्धा ं अशा एका हनस्पहृ ब्राह्मिानें 
आपल्या वशंपरंपरार्त िाळीस हजाराचं्या जहाहर्रीवर लाथ मारली, पि णशवाजीच्या वंशजाच्या 
घराणयांत वेदोक्त कमव करणयाचें साफ नाकारलें .” श्री. भाव्यानंा आमिा सरळ सवाल आहे कीं आध हनक 
हविान ब्राह्मिािंीं हीं म क्ताफळें  त म्हालंा काय हसद्धातं पटवीत आहेत? हशवाजी तेवढा क्षहत्रय आहि त्यािे 
वशंज सातारकर व कोल्हापमरकर क्षत्रपहत मात्र शमद्र, हें त्रारं्डें श्री. भाव्यासंारख्या त्रयराहशकी 
समशोधकानंीि उलर्डमन दाखहवलेलें  बरें. तथाहप आम्ही थोडी मदत करतो. हशवाजींिें क्षहत्रयत्व मान्य 
करिाऱ्या तत्कालीन हविान महाराष्ट्रीय ब्राह्मिानंा जर त म्हालंा स्वराज्यहनष्ठ, हशवपे्रमी व शहािे ठरहविें 
असेल, तर त्याि हशवाजीच्या वशंजानंा व अहखल मराठ्यानंा शमद्र ठरहविाऱ्या पेशव्यानंा व आध हनक हविान् 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मिानंा स्वराज्यद्रोही, छत्रपहतद्रोही व र्ाढव ठरहवण्यािा महॅनफेस्टो जाहहर करा, आहि 
पेशव्यािंी अर्र आध हनक बोडसकेतकराहद ब्राह्मि हविानािंी अब्र  िव्हाट्यावर आिण्यािा हनस्पहृपिा जर 
त मच्यातं नसेल, तर हशवकालीन ब्राह्मिाचं्या इहतहासहसद्ध पाजीपिावर पांे रून ेालण्यािा पाजीपिा 
करंू नका. बापजाद्यािंा ममखगपिा हबनशतग कबमल करा ककवा स्वतपिा ममखगपिा हनस्संकोि कबमल करा, 
याहशवाय या त्रारं्ड्ािा हतसरा हनिगय लार्िें शक्य नाहीं. 

 
कायस्थ प्रभम समाजाच्या हशवकालीन राष्ट्रकायाला व वीरवीरारं्नानंा कवडीमोल ठरहवण्यासाठीं, 

कायस्थानंीं हलहमन ठेहवलेल्या आद्य बखरींना ‘खोडसाळ’ ठरवमन, त्यािंी महाराष्ट्रेहतहास-हवषयक 
कामहर्री हािमन पाडण्यासाठीं आहि एकट्या ब्राह्मिाचं्या टाळक्यावर स्वराज्यनाशािें फ टलेलें  खापर 
येनकेन प्रकारेि सवग ब्राह्मिेतराचं्या, हवशषेतप कायस्थ मराठ्याचं्या बोडक्यावर अलर्ज ठेवण्यासाठीं 
अलीकडे जे ब्राह्मिी राष्ट्रीय प्रयत्न स रंू आहेत, त्यािा दृष्ट्य पहरिाम श्री. भाव ेबोडसाहदकाचं्या लेखातंमन 
प्रर्ट होत असतो. अथात या प्रयत्नाचं्या धामध मींत बाळप्रभम हिटिीसेच्या कनदेवर हशवकालीन ब्राह्मिािंी 
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स्वराज्यहनष्ठा, रंर्ो बाप जीवर पाखडलेल्या आर्ींत रावबाजींिी कतगबर्ारी, र्ार्ाभट्ट प्रकरिातंल्या 
कायस्थाचं्या खटपटीच्या र्ाढवपिावर मराठ्यानंा कायस्थाहवरूद्ध हिथहवण्यािी राष्ट्रीयपंथ-प्रासाहदक 
नात हर्री, असले प्रकार इहतहास संशोधनाच्या नावंाखाली बेफाम बोकाळल्यास आश्चयग नाहीं. कृतयानता ही 
राष्ट्रीय हित्पावन ब्राह्मिाचं्या जीहवतािी जीवनदेवता असल्येम ळें, हिटिीशी कलमाच्या फटकाऱ्याच्या 
पोटीं अहखल हित्पावन समाजािें सामाहजक अस्स्तत्व व राजकीय भाग्य जन्माला आलें , ही इहतहासहसद्ध 
र्ोष्ट आध हनकाचं्या स्मरिातंमन नष्ट होनन, केवळ पेशव ेसंप्रदायाच्या स्तोमासाठीं त्यानंीं बाळ हिटिीसाहद 
प्रािीन प रस्कत्यांवर लाथा झाडल्या, तर त्यातं हबेडलें  कोठें? हशवाय, सध्या ं स रू असलेल्या 
स्वराज्याच्या राष्ट्रीय हशमग्यातं हीं प िेरी ठािेरी क त्रीं जर सरास ब्राह्मिेतरावंर भ कंण्यास काकंमं  करतील, 
तर त्याचं्या संप्रदायािा स्वाराज्याहभमान हहिकस ठरल्याहशवाय कसा राहील? ब्राम्हिेतरानंा 
स्वराज्यद्रोही ठरहवल्याहशवाय ब्राह्मिािंी स्वराज्यहनष्ठा प्रस्थाहपत होिेंि शक्य नाहीं. 

−−−−−− 

  



 

अनुक्रमणिका 

थोडा खुलासा. 
 
प्रबोधनातं वरील लेखमाला प्रहसद्ध झाल्यावर ठाकऱ्यावंर अब्र न कसानीिी ेोरपड िढहवता ंयेईल 

ककवा नाहीं, या बाबद भा. इ. सं. मंडळाच्या वार्मषक संमेलन प्रसंर्ी खासर्ी बठैकींत बरीि िळवळ स रू 
होती. काहंी पटाईत ब्राह्मि वकीलािंी सल्ला ेेण्यािीहह जारी खटपट झाल्यािें वृत्त आम्हालंा प ण्याहमन 
समजलें  होतें. पि त्या वेळीं आम्ही त्यािी दख्खल केली नाहीं. कायदेबाजीच्या कैिींत ठाकऱ्याचं्या 
किधड्ा उडहवण्यातं मंडळाला ककवा श्री. भाव्यानंा पैशािा त टवडा पडिार नाहीं. श्री. भावे तर काय 
लाखाधीश आहेत म्हितात. सातारच्या एका बेर्डी श्रीमंत कायस्थ प्रभमनें आमच्यावर उभारलेल्या 
हकटाळाच्या हसद्धीसाठी जर आपली लंर्ोटी खेिली होती तर आमिी व प्रबोधनािी म स्कटदाबी करायला 
मंडळाहभमानी ब्राह्मि वीरानंा कंबरा कसिें फारसें कठीि म ळींि नव्हतें. तो त्याचं्या हातिा मळ आहे. प्रश्न 
इतकाि कीं ठाकरे व्यस्क्त त रंुर्ातं रे्ली, ठार मारली रे्ली ककवा कालमानाप्रमािें उद्या ंमरि पावलीं, तरी 
तेवढ्यानें मंडळाच्या ककवा राजवाडे भाव े प्रभतृीच्या कारस्थानािंें आहि कायस्थाहद ब्राह्मिेतराचं्या 
बदनामीिें मंडन तें कसें होिारं? इंग्रजाचं्या ‘सैतानी’ राज्याहवरूद्ध ‘राष्ट्रीय’ हित्पावन हकतीहह आदळ 
आपट करीत असले आहि त्याचं्या राज्यशकटाला ढासळमन इंगे्रजी कायद्याला न ज मानण्याच्या त्याचं्या 
वल्र्ना हकतीहह असल्या, तरी कायद्याच्या खलबत्त्यातं एकाद्या ब्राह्मिेतरािा िेंदामेंदा होत असेल, तर 
आपल्या सवग वल्र्ना बासनातं र् ंडाळमन १२४ (अ) व १५३ (अ) िी कायदेबाजी खेळायला त्यानंा म ळींि 
शरम वाटिार नाहीं, हें आम्ही जािमन आहों. हशवाय, जेथें मंडळािे प्रयत्न कायस्थ प्रभमनंा लौहककदृष्ट्ट्या 
हीन व क्ष द्र लेखमन त्यािें कायमिें तळपट उडहवण्यािे आहेत, तेथें कायस्थ प्रभम ठाकरे कायदेबाजीच्या 
फासंावर िढला तर कहदमंच्या अस्स्तत्वावर उठलेल्या कायस्थ प्रभम समाजातंील एक ‘खटपट्या’ व 
‘िळवळ्या’ नाहींसा केल्यािी प ण्याई तरी हमळेल! साम दाहयक तळपटासाठीं वैयस्क्तक छाटबाजी करावीि 
लार्ते. एका सबधं समाजािी बदनामी करिाऱ्या शहाण्यानंी स्वतपच्या अब्रमिी फाजील ककमत ठरहविें 
फाजीलपिािे आहे. 

 
बस् खलास ! 
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शासकीय मध्यवती म द्रिालय, म ंबई 


