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णनवेदन 
 
माणूस किती जगला यापेक्षा तो िसा जगला ह्यालाच महत्त्व असते. स्वतःसाठी जगणे तर 

किड्याम ुंगयाुंनाही समजते पण इतराुंच्यासाठी जगण्यात मानवाचे वगेळेपण उमजते. आपली िाया, िला 
आकण िलम लोििल्याणासाठी किजवण्यातच जीवनाची सार्थिता मानता येईल. कवनोबा म्हणत, 
“माझ्यासाठी मी जगलो ह्यापेक्षा इतराुंसाठी मी किजलो,” ह्याला अकिि मोल आहे. असले अनमोल जगणे 
ज्या र्ोड्याुंना जमले त्यात िै. मािवराव बागल याुंचा क्रम बराच वर लागतो. अन्याय व असमानता याुंचे 
कवरुद्ध सातत्याने मािवराव लढले. स्वार्थ व पदलोल पता न ठेवता िेवळ लोिाुंना स खात ठेवणे सािाव े
एवढेच मािवरावाुंनी जपले. मािवरावाुंचे चकरत्र आजच्या जीवनमूल्यघसरणीच्या िालखुंडात उपय क्त 
ठरेल ह्याुंत सुंशय नाही. 

 
त्याुंच्या जन्मशताब्दीच्या वर्षात त्याुंच्या आत्मचकरत्राचे व इतर लेखाुंचे सुंग्रहीत प स्ति प्रिाकशत 

िरायचे मुंडळाने ठरकवले ते ह्याच उपय क्ततेच्या दृष्टीिोनातून. 
 
सुंपादि मुंडळातील डॉ. मा. गो. माळी, प्राचायथ रा. िृ. िणबरिर, डॉ. कनमथलि मार फडि ले, 

डॉ. रमेश जािव, िकववयथ ना. िों. महानोर, श्री . अज थन डाुंगळे व श्री. बाबूराव िारवाडे ह्या सदस्याुंनी 
पकरश्रमपूवथि मािवरावाुंचे कलखाण एिकत्रत िेले व सुंपादून मुंडळाला सोपकवले ह्याबद्दल मुंडळ त्याुंचे 
आभारी आहे. ह्यासाठी भाई मािवराव बागल कवद्यापीठाने भाईजींचे द र्ममळ असलेले सवथ ग्रुंर् उपलब्ि 
िरून कदल्याबद्दल मुंडळ त्याुंचेही आभारी आहे. मुंडळाचे सकचव, श्री. चुंद्रिाुंत वडे ह्याुंचे अनमोल श्रम 
िारणी लागले. त्याुंचेही मुंडळ आभार मानते. म द्रि “मायक्रोग्राफ” ह्याुंनी म द्रण स बि व समयशीर 
सुंपवले आकण प स्ति उत्तमप्रिारे सजकवले म्हणून मुंडळ त्याुंच्याप्रती आभार व्यक्त िरते. 

 
म ुंबई, कदनाुंि : २१ मे, १९९८  मधुकर आष्टीकर, 

  अध्र्क्ष 
  महाराष्ट्र राज्य साकहत्य आकण सुंस्िृती मुंडळ. 
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सपंादकीर् 
 
महात्मा गाुंिींनी महाराष्ट्राला कनःस्वार्ी, त्यागी िायथित्यांचे मोहोळ म्हटले होते. अशा 

िायथित्यांत भाई मािवराव बागल याुंचा बराच वरचा नुंबर लागेल. स्वातुंत्र्यपूवथ व स्वातुंत्र्योत्तर िाळात 
आपल्या आय ष्ट्याची ३०/३५ वर्ष ेकनरपेक्षपणे समाजाची सेवा िरणाऱ्या मािवरावाुंचे अखेरचे कदवस आर्मर्ि 
कववुंचनेत जाव े हा दैवद र्मवलास आहे. खाुंडेिर म्हणतात, “आपल्या जीवनाची शोिाुंकतिा ही िी उग्र 
तपश्चया िरून जे लोिाुंना वर कमळवनू देतात ते स्वतः दाकरद्र्याच्या शापाने व्यािूळ होऊन जातात.” 
सवथव्यापी भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आजच्या सावथजकनि जीवनाच्या पार्श्थभमूीवर, स्वतःच्या सुंसाराची होळी 
िरून समाजसेवचेा एि मानदुंड ठरलेल्या भाई मािवराव बागल याुंचे जीवन हे िेवळ आजच्या नव्हे तर 
उद्याच्या कपढीलाही पे्ररणादायी ठरेल. म्हणूनच त्याुंच्या जीवनिायाची ओळख िरून देणाऱ्या “कनवडि 
मािवराव बागल” या ग्रुंर्ाचे प्रयोजन. 

 
मािवरावाुंच्या जीवनपाटचे पाच िालखुंड पडतात. (१) बालपण व १९२५ ते ३० पयंतचा 

िालखुंड, (२) १९३० ते १९४९ ला सुंस्र्ान कवलीन होईपयंतचा, प्रजा पकरर्षदेच्या लढ्याचा िालखुंड, (३) 
१९५० ते १९५९ पयंतचा सुंस्र्ानाबाहेरील राजिारणाचा, श.े िा. पक्ष प्रवशे व सुंय क्त महाराष्ट्राच्या 
चळवळीचा िालखुंड, (४) सुंय क्त महाराष्ट्राच्या स्र्ापनेपासून १९७५ पयंतचा िाँगे्रसशी सहिायाचा 
िालखुंड, (५) १९७५ नुंतर मृत्यूपयंत कनवृत्त जीवनाचा िालखुंड. 

 
मािवरावाुंचा जन्म २८ मे १८९६ रोजी िोल्हाप रात मामाुंचे घरी िाला. वडील खुंडेराव बागल 

सुंस्र्ानात अकििारी व मामा एि स खवस्तू गृहस्र्, याम ळे भाईजींचे बालपण आरामात गेले. उपजतच 
कनसगथ सौंदयाची ओढ असलेल्या मािवरावाुंनी म ुंबईच्या जे. जे. स्िूल ऑफ आटथमध्ये िलेचा अभ्यासक्रम 
पूणथ िेला. िलािार म्हणून स्स्र्र होण्याचा त्याुंचा कवचार होता. पण एव्हाना वडील खुंडेराव दरबारची 
नोिरी सोडून विील म्हणनू स्स्र्र िालेले होते. खुंडेराव सामाकजि िायाची स रवात म्हणून “हुंटर” हे 
साप्ताकहि चालकवत. गाुंिीजींच्या एिा िोल्हापूर भेटीच्या वळेी वकडलाुंनी मािवरावाुंची गाुंिीजींना एि 
कचत्रिार म्हणून ओळख िरून कदली. गाुंिीजी उद्गारले, “अशी कचते्र िाढा िी, ज्याम ळे जनसेवा 
घडेल.” गाुंिीजींचे उद्गार भाईजींच्या िोमल अुंतःिरणात रुजले. भाईजींनी हळूहळू ि ुं चला बाजूला 
सारून लेखणी हातात घेतली. लेखणीनेच प्रभावी जनसेवा घडेल असे वाटू लागले. भाईजींच्या जीवनाला 
वगेळे वळण लागले. ते वकडलाुंच्या “हुंटर” पत्रात लोिाुंची गाऱ्हाणी माुंडू लागले. स्फ टुं कलहू लागले. 
सुंस्र्ानातही गाुंिीजींच्या स्वातुंत्र्य चळवळीचे पडसाद उठू लागले होते. प्रजा पकरर्षदेची स्र्ापना िाली 
आकण भाईजींनी कतचे नेतृत्व िेले. १९३० पासून १९४७ पयंत १८ वर्ष े हा लढा चालू होता. त्यात 
मािवरावाुंना अनेिदा सक्त मज रीची कशक्षा, हद्दपारी, घरावर जप्ती, वतथमानपत्रावर बुंदी इत्यादी 
हालअपेष्टाुंना तोंड द्याव ेलागले. १५ नोव्हेंबर १९४७ ला िोल्हापूर सुंस्र्ानचा िारभार लोिप्रकतकनिींच्या 
हाती आला. मािवरावाुंचा कवजय िाला. पण स्वतः पुंतप्रिान न होता ते िेवळ मागथदशथि म्हणून राकहले. 
भारतात सवथच सुंस्र्ाने स्वातुंत्र्यात कवलीन होत होती. िोल्हापूरही १ एकप्रल १९४९ रोजी कवलीन िाले 
आकण भाईजी प्रजापकरर्षदेचा लढा सुंपवनू ’टू फे्रश फोल्डस ॲन्ड पाश्चसथ न्यू” िडे, सुंय क्त महाराष्ट्राच्या 
लढ्यािडे वळले. सुंघर्षाच्या आकण लढ्याच्या िाळातच भाईजींचे व्यस्क्तमत्त्व िळाळून कनघाले भाईजींचे 
सुंय क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील योगदान हे या सुंघर्षातील िैलास लेणे होय. 
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१९६० ला सुंय क्त महाराष्ट्र िाला आकण भाईजींचा िाँगे्रसिडे पाहण्याचा दृकष्टिोन बदलला. 
यशवुंतराव चव्हाणाुंना कवरोि त्याुंच्या कनमथळ मनाला पटेना. त्याुंनी बाहेर राहून यशवुंतरावाुंना सहिायथ 
िरावयाचे ठरकवले. त्या िाळात र्ोडासा जरी राजिीय म त्सद्दीपणा भाईजींनी दाखकवला असता तर ते 
म ख्यमुंत्रीही होऊ शिले असते. पण सते्तच्या ख चीपासून ते शवेटपयंत दूर राकहले. याम ळे त्याुंच्याबद्दल 
प ढाऱ्याुंत, जनतेत अपार आदर होता. हीच भाईजींची आय ष्ट्याची िमाई. १९७५ नुंतर मात्र भाईजी 
राजिारणातून सुंपूणथपणे कनवृत्त िाले. आय ष्ट्याचे अखेरचे कदवस शरपुंजरी पडलेल्या भीष्ट्माचायाप्रमाणे 
भाईजींना एिािीपणात घालवाव े लागले. राजिारणात, सावथजकनि जीवनात त म्ही जोपयंत सते्तच्या 
घोड्यावर स्वार आहात तोपयंतच लोि त मची दखल घेतात. ६ माचथ १९८६ रोजी वयाच्या ९१ व्या वर्षी 
भाईजींचे कनिन िाले. 

 
१९९६ साल हे भाईजींच्या जन्मशताब्दीचे वर्षथ म्हणून “भाई मािवराव बागल” कनवडि लेखसुंग्रह 

ही भाईजींना वाकहलेली आदराुंजली. 
 
भाईजींच्या वाणीप्रमाणे त्याुंची लेखणीही प्रभावी होती. जेव्हा वाणी-स्वस्र् असे तेव्हा लेखणी चाले. 

भाईजींचे वाचन अफाट होते. वाचलेले रवुंर् िरून स्वतःच्या सोप्या शलैीत ते वाचिासमोर माुंडत. 
भाईजींची साकहत्य सुंपदा कवप ल होती. त्याुंनी लहान मोठी ५०-५५ प स्तिे कलकहली. त्याुंच्या लेखनाची पाच 
प्रिारात कवभागणी िरता येईल. 

 
१) आत्मचकरत्रिार मािवराव 
२) व्यस्क्तकचत्रिार मािवराव 
३) कवचारवुंत मािवराव 
४) िलावुंत मािवराव 
५) साकहस्त्यि मािवराव 
 
१) तसे पाकहले तर मािवरावाुंचे सवथच कलखाण आत्मचकरत्रपर आहे. त्याुंचुं साकहत्य हे प्रिर्षाने 

जाणवण्याइतिुं  व्यस्क्तकनष्ठ आहे. तो एि भावनाकवष्ट्िार आहे. पण या आकवष्ट्िारात मािवरावाुंचे व्यस्क्तगत 
जीवन िमी कदसते. त्यात त्याुंचे सावथजकनि जीवन म्हणजे त्या िाळातील समाजाचे जीवन, मािवरावाुंच्या 
चष्ट्म्यातून कटपलेलुं  आहे. मािवरावाुंनी आत्मचकरत्राचे छोटे मोठे पाच खुंड कलकहले आहेत. 

 
पकहले तीन “जीवन प्रवाह” या नावाने प्रकसद्ध िाले. चौर्ा “सत्याग्रहातून सहिायािडे”, पाचवा 

“सुंघर्षथ व सन्मान” या नावाने प्रकसद्ध िाला. या ५ भागातील आत्मचकरत्राखेरीज मािवरावाुंनी आठवणीच्या 
स्वरूपात आत्मचकरत्रपर कलखाण िेले आहे. यात “बुंिनात”, “जीवन सुंग्राम” अगर “ससहावलोिन” व 
“माझ्या जीवनाच्या पे्ररणा” या ग्रुंर्ाुंचा समावशे िरता येईल. 

 
(२) मािवरावाुंनी त्याुंच्या सहवासात आलेल्या असुंख्य लहान-र्ोर व्यक्तींची कचते्र रेखाटली 

आहेत. यात िाही छोटी व िाही मोठी व िाही अगदीच छोटी आहेत. याुंना चकरते्र म्हणता येणार नाहीत. 
ही व्यस्क्तकचते्र आहेत. त्यापिैी बरीचशी रेखाकचते्रच (र्ुंबनेल स्िेकचस) आहेत. (१) माझ्या आवडत्या पाच 
व्यक्ती (१९६४) यात मािवरावाुंचे वडील खुंडेराव बागल, यशवुंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, 
प्रभािरपुंत िोरगाुंविर व मदनमोहन लोकहया याुंची छोटी चकरते्र आहेत. “मािी सहिमथचाकरणी” हे 



 
अनुक्रमणिका 

मािवरावाुंची पत्नी रमाबाई कहचे छोटेखानी चकरत्र आहे. या सवथ व्यक्ती मािवरावाुंच्या कनिट साुंकिध्यातील 
व मािवरावाुंना आदरणीय असलेल्या होत्या. “बह जन समाजाचे कशल्पिार” (१९६६) प्रर्म सत्यावादीत 
क्रमशः प्रकसद्ध िाले. यात २१ व्यस्क्तकचते्र असून त्यातून म. फ ले याुंच्यापासून पासून जेरे्, जवळिर याुंच्या 
िालापयांत बह जन समाजाच्या चळवळीचा इकतहास स्पष्ट होतो. “मािा पकरवार” हा व्यस्क्तकचत्राुंचा सुंग्रह 
दोन भागात १९६६ व ६७ सालात प्रकसद्ध िाला. यात एिूण २९ व्यस्क्तकचते्र असून त्यात आचायथ जावडेिर, 
आचायथ अते्र याुंच्यापासून यशवुंतराव चव्हाण ते रत्नाप्पा ि ुं भार याुंच्यापयंतच्या व्यक्तींची चकरते्र रेखाटली 
आहेत. या ५० ते ६० व्यक्तींकशवाय मािवरावाुंच्या सहवासात अनेि लहान-र्ोर िायथिते, पत्रिार, 
कनिटवती कमत्र आले होते. त्या सवांना न्याय देण्यासाठी मािवरावाुंनी “सहवासातून” हा सुंग्रह १९७० 
साली ७५ व्या वर्षीची भेट म्हणून प्रकसद्ध िेला. यात ४० छोटी चकरते्र आहेत. यशवुंतराव चव्हाण हा 
मािवरावाुंचा कवि पॉईुंट होता. त्याुंच्या सुंबुंिी मािवरावाुंनी अनेि कठिाणी अनेिवळेा कलकहले आहे. पण 
“मािे यशवुंतराव’ हे उतारवयात कलकहलेले वैकशष्ट्यपूणथ, भावनोत्िट असे व्यस्क्तकचत्र आहे. यशवुंतरावाुंना 
भस्क्तभावाने वाकहलेली ही आदराुंजली आहे. 

  
(३) मािवरावाुंच्या वैचाकरि कलखाणाला वकडलाुंच्या पत्रात स्फ टुं कलकहण्यापासून तरुण वयातच 

स रुवात िाली. हद्दपारीच्या िाळात, प णे-म ुंबईच्या पकरसरात जवळिर, िािासाहेब कलमये, इत्यासदच्या 
सहवासातून साजवादावरील वाङ्मयाच्या दालनात मािवरावाुंनी प्रवशे िेला व तेरे् ते इतिे रमले िी, 
त्याुंनी इब्सेन, शॉ, ऑस्िर वाइल्ड, स्व्हक्टर ह्य गो, टॅगोर, चेिाव्ह, मोपाँसा, गािो इत्यादीचे अनेि ग्रुंर् 
अिाशासारखे वाचून िाढले. मािवरावाुंच्या वैचाकरि कलखाणात “नव्या कपढीचे राजिारण” “बेिारी व 
तीवर उपाय”, “समाजसत्ता िी भाुंडवलशाही,” “माक्सथवाद”, “सोशॉकलिम”, “लेनीन” “स्टॅलीन”, 
“स लभ समाजवाद-भाग १ व २” इत्यादी समता व समाजवादावरील ग्रुंर्ाुंचा समावशे िरावा लागेल. 
भाईजींनी म ख्यत्विेरून बह जन समाजासाठी कलकहले वाक्ये छोटी व भार्षा सािी, पाुंकडत्याचे प्रदशथन नाही 
िी सुंदभाची गदी नाही. त्याुंनी “स्वान्तस खाय” कलकहलुं  नाही, बह जन समाजाच्या प्रबोिनासाठी, जागृती 
व सुंघर्षासाठी कलकहलुं . 

 
(४) ि ुं चला − लेखणी − ि दळ − फावडे असा मािवरावाुंच्या जीवनाचा प्रवास होता. ही सवथ 

सािने मािवरावाुंनी समर्थपणे हाताळली आहेत. ि ुं चला िमी पडतो म्हणनू लेखणी व तीही िमी 
पडल्यानुंतर ि दळ-फावडे हाती घेतले. िला व क्राुंती दोन्ही के्षत्रात सहज व समर्थपणे सुंचार िरणारे 
मािवराव क्राुंतीिडे वळले नसते तर िलेतील िाुंचनगुंगा व गौरीशुंिर ही कशखरे िाबीज िेली असती; 
तरी स द्धा त्याुंची िला कनर्ममती व िलेवरील कलखाण िमी उुंचीचे नाही. त्याुंनी िरवीरचा रम्य पकरसर, 
रुंिाळा, बह्मप री, पुंचगुंगा घाट, पन्हाळा इत्यादींना आपल्या शिेडो कनसगथकचत्रात पिडून ठेवले आहे. 
मािवरावाुंनी िलेवर कचकित्सि प स्तिे कलकहली आहेत. मराठीत असे ग्रुंर् द र्ममळ आहेत. “िला आकण 
िलावुंत”- भाग १ व २, “िोल्हापूरचे िलावुंत”, “िला कवहार” ही त्याुंची िलेवरील िाुंही मराठी 
प स्तिे. 

 
(५) मािवरावाुंचे साकहत्य हे स्वान्तस खाय नव्हते. ते हेत प्रिान होते. गरजेतून ते कलहू लागले. 

साकहत्य म्हणजे जर सहान भतूी असेल तर मािवरावाुंच्या जवळ याचा मोठा साठा होता. ते सहान भतूीचे 
सागर होते. िलात्मि माुंडणी, आिर्षथि भार्षा वगैरे दडपणाखाली न वावरता त्याुंनी सरळ, सोप्या भारे्षत 
आपले कवचार व्यक्त िेले. त्याुंच्या बालबोि भार्षाशलैीने प्रभावीत होऊन मामा वरेरिर कलकहतात- “अगदी 
र्ोड्या अविीत मािवरावाुंनी जे कनमाण िेले आहे ते पाकहले म्हणजे वाङ्मय प्रपुंचात पेन्शनीला आलेल्या 
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माझ्यासारख्या लेखिालास द्धा लाजेने मान खाली घालावीशी वाटू लागते. अन भवाच्या अुंगारातून कनमाण 
िालेले हे कजवुंत वाङ्मय आहे.” 

 
मािवरावाुंना लकलत लेखन िरण्याला त्याुंचे कमत्र कन. गो. पुंकडतराव िारणीभतू ठरले. ते एिदा 

मािवरावाुंना म्हणाले, “त मचे समाजवादी कवचार खालच्या समाजाला समजायचे असतील तर लघ िरे्च्या 
स्वरूपात ते माुंडले तर फार लोिकप्रय होईल.” भाईजींनी पाश्चात्य िादुंबरीिाराुंचे, िर्ािाराुंचे वाङ्मय 
खूप वाचले होते. त्याुंनी पकहली िर्ा कलकहली व कचत्रमय जगतिडे पाठकवली. त्याुंनी ती सकचत्र छापली. 
िाले, मािवरावाुंनी िर्ा कलकहण्याचा सपाटा स रू िेला. कचत्रमय जगत, किलोस्िर, स्त्री, मनोहर, मौज, 
सत्यिर्ा वगैरे कनयतिाकलिात त्या छापून आल्या. त्याुंचे सुंग्रह प्रकसद्ध िाले. “कजव्हाळा”, “सुंसार”, 
ज लूम”, “अशी होती सुंस्र्ानी राजवट”, त्याुंनी कलकहलेल्या “शाहू महाराजाुंच्या आठवणी” यास द्धा 
लघ त्तम िर्ाच आहेत. 

 
भाईजी महाराष्ट्रातील एि ख्यातनाम प्रभावी वक्ते होते. त्याुंच्या कलखाणाप्रमाणे त्याुंचे वक्तृत्वही 

बह जन समाजासाठी होते. छोटी छोटी वाक्ये व सािी भार्षा, त्यात पाुंकडत्याचे दशथन नाही. ५/१० वाक्यातच 
भाईजी श्रोत्याुंशी सुंवाद ज ळवीत. श्रोत्याुंपयंत पोहोचण्याची अत्याुंकति तळमळ हे त्याचे िारण; एिदा िा 
श्रोत्याुंची नाडी सापडली िी तासन् तास ते हजारोंच्या सम दायाला मुंत्रम गि िरून डोलायला लावीत. 
त्याुंच्या स रुवातीपासूनच्या भार्षणाुंचा एि सुंग्रह “भाई बागलाुंचा कवचार प्रवाह” या नावाने १९६७ व्या 
वाढकदवशी प्रकसद्ध िाला आहे. 

 
“भाई मािवराव बागल” कनवडि लेखसुंग्रहमध्ये या पाच प्रिारचे साकहत्यातून कनवडलेले उतारे 

समाकवष्ट िेलेले आहेत. उतारे कनवडताना दोन उकद्दष्टे समोर ठेवली आहेत. एि, या उताऱ्यावरून 
भाईजींच्या जीवनातील प्रम ख घटना वाचिाुंच्या लक्षात याव्यात व द सरे, या उताऱ्यावरून भाईजींचे 
ध्येयवादी व्यस्क्तमत्त्व स्पष्ट व्हाव.े भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आजच्या सावथजकनि जीवनात, सते्तपासून दूर 
राहून, कनष्ठा, कनभथयता व कनःस्वार्ीपणा जपण्याची पे्ररणा आजच्या तरुण कपढीला देणे अत्युंत गरजेचे आहे. 
मािवरावाुंचे जीवन हे आजच्या तरुण कपढीला पे्ररणादायी ठरेल याच एिा हेतूने भाईजींच्या 
जन्मशताब्दीच्या वर्षात “महाराष्ट्र राज्य साकहत्य सुंस्िृती मुंडळ” हा “भाई मािवराव बागल” कनवडि 
लेखसुंग्रह त्याुंच्या स्मृतीचे जागरण म्हणून वाचिाुंच्या हाती ठेवीत आहे. मािवराव बागलाुंच्या 
जीवनिायाची ही िेवळ एि िलि आहे. ती पाहून सुंपूणथ मािवराव म ळापासून वाचण्याची पे्ररणा 
वाचिाुंना होईल अशी अपेक्षा आहे. 

 
संपादक मंडळ 
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महाराष्ट्राचा उपेणक्षत कमयर्ोगी 
 

बाबूराव धारवाडे 
 
िोल्हाप रात राजर्षी शाहू महाराजाुंनुंतर नाव घ्यावुं असुं एिमेव व्यस्क्तमत्त्व म्हणजे भाई 

मािवरावजी बागल. भाईजी महाराष्ट्राचे एि र्ोर कन क्राुंकतिारि समाजस िारि होते. देवावर कवर्श्ास 
नसलेले भाईजी म. फ ले आकण डॉ. बाबासाहेब आुंबेडिर याुंना “दैवत” मानीत. परुंत  त्याुंचे कवचार आकण 
आचार या दैवताुंच्या प ढे दोन पावले होते असे म्हटल्यास अकतशयोक्ती ठरू नये. म. फ ल्याुंचा देव म्हणजे 
“कनर्ममि”. त्याुंना “कनर्ममि” आकण भक्त यात याुंच्यामध्ये भटभडजी दलाल निो होते. डॉ. बाबासाहेब 
आुंबेडिराुंवर सहदू िमाने अन्याय िेला. त्याुंच्या समाजाला शिेडो वर्ष े जनावरासारखुं कजणुं जगावुं 
लागलुं . म्हणनू “मी सहदू िमात जन्मलो असलो तरी सहदू िमात मरणार नाही” ही प्रकतज्ञा त्याुंनी पूणथ िेली. 
बौद्ध िमाची त्याुंनी दीक्षा घेतली, परुंत  भाईजींनी देव आकण िमथ सुंिल्पनाच जीवनातून ठोिरून लावली 
होती. त्याुंनी आय ष्ट्यभर देव मानला नाही िी िमथ. 

 
अष्टपैलू व्र्क्क्तमत्त्व 

 
भाईजी पराक्रमी राजिारणी होते, क्राुंकतिारि समाजिारणी होते, प्रकतभावान साकहस्त्यि होते, 

ि शल कचत्रिार − कशल्पिार होते, कन फडे वक्ते होते. राजिीय नेत्यात एवढे सवथ ग ण एित्र असणारा 
माणूस कवरळा. राजिारणात असून ते ििी आमदार, खासदार, मुंत्री िाले नाहीत. “सिगमेिर”चीच 
भकूमिा त्याुंनी घेतली. अनेि ज्येष्ठ साकहस्त्यिाुंनी व आचायथ अत्र्याुंनी तर एिा प्रस्तावनेत हे मान्य िेले 
आहे िी भाई बागल जर राजिारणात पडले नसते तर साकहत्य सुंमेलनाचे अध्यक्ष िेव्हाच होईन गेले 
असते. 

 
स्वभावाने ते अत्युंत भावनाप्रिान होते. हळव्या मनाचे होते. त्याुंचा शत्र-ूप्रकतस्पिी िेव्हा त्याुंचा 

सहिारी-सोबती होईल हे साुंगता यायचे नाही. पकरवतथनशील कवचार, व्यस्क्तगत कजव्हाळा, पे्रम आकण 
द सऱ्यावर कवर्श्ास ठेवण्याची उदारता हा त्याुंचा स्वभावाचा स्र्ायीभाव होता. 

 
प्रजा पणरषदेचा लढा 

 
१९२६ साली म. गाुंिींनी िोल्हाप रास पकहली भेट कदली. भाईजींचे कपताजी िै. खुंडेराव बागल 

याुंनी त्याुंचे गुंगावशेीतील सभेत स्वागत िरून गाुंिीचे भार्षण घडवनू आणले. 
 
त्या वळेेपासून भाईजी स्वतःचे राकहले नाहीत. देशाच्या स्वातुंत्र्य लढ्याने त्याुंना पछाडले. १९३७ 

साली सुंस्र्ाुंनी राजवटीकवरुद्ध लढा देण्यासाठी त्याुंनी प्रजा पकरर्षदेची स्र्ापना िेली. १९३८ च्या 
कडसेंबरात िोल्हाप रात प्रचुंड शतेिऱ्याुंचा मोचा त्याुंनी आणला. सुंस्र्ानात क्राुंकतयज्ञ पेटकवले. त्यासाठी 
त्याुंना अनेि वर्ष े त रुुं गवास भोगावा लागला. सध्यासारखा नव्हे. पायात लोखुंडी बेड्या घालून त्याुंची 
रस्त्यातून सिड िाढण्यात येत होती. छत्रपतींच्यािडून जकमनी, प्राुंत ऑकफसरच्या (डे. िलेक्टर) च्या 
नोिऱ्याुंची आकण अनेि प्रिारची आलेली प्रलोभने त्याुंनी ठोिरून लावली. सुंस्र्ानात जबाबदार 



 
अनुक्रमणिका 

राज्यपद्धती आणलीच पाकहजे या मागणीसाठी त्यानी रान पेटवले. १९४७ साली शवेटी िोल्हाप रात बागल 
मुंकत्रमुंडळ आलेही व गाुंिी हत्येच्या नुंतरच्या िुंिावातात ते कवरूनही गेले. सुंस्र्ान कवलीन िाले. 

 
भाईजी णन र्शवंतराव 

 
१९३७ साली िऱ्हाड येर्ील शतेिरी पकरर्षदेचे भाई बागल अध्यक्ष होते आकण यशवुंतराव चव्हाण 

सािे स्वयुंसेवि होते. हे चव्हाणसाहेबाुंनीच नमूद िेले आहे. परुंत  सुंय क्त महाराष्ट्राच्या आुंदोलनात 
भाईजींनी यशवुंतरावाुंची जराही गय िेली नाही. भाई सुंय क्त महाराष्ट्र सकमतीचे प्रम ख नेते होते. भाई 
बागल, आचायथ अते्र, प्रबोिनिार ठािरे, प्रभातिार वालचुंद िोठारी आकण सेनापती बापट सुंय क्त 
महाराष्ट्राचे “पुंचि” होते. सीमा आुंदोलनाचे तर भाई सेनापती होते. बेळगाुंव सत्याग्रहात त्याुंना सहडलगा 
जेलमध्ये सहा मकहन्याची कशक्षा भोगावी लागली. 

 
परुंत  ६० साली सुंय क्त महाराष्ट्र स्र्ापन िाल्यावर भाईजींचा िाँगे्रस पक्षावरील राग िमी िाला. 

िारण िाँगे्रस पक्षाशीच त्याुंची नाळ जोडली होती ना? त्यावळेी यशवुंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पकहले 
म ख्यमुंत्री होतात िी नाही अशी पकरस्स्र्ती कनमाण िाली होती. चव्हाणाुंनी भाईजींचे पाय िरले. त म्हीच 
महाराष्ट्राचे कन िाँगे्रसचे खरे ज्येष्ठ नेते आहात म्हणनू. भाईजींनी त्यावळेचे सकमतीचे आमदार पी. बी. 
साळ ुंखे आकण डी. एस्. खाुंडेिर याुंना चव्हाणािडे स पूदथ िेले कन चव्हाणसाहेब महाराष्ट्राचे पकहले 
म ख्यमुंत्री िाले. 

 
सच्चा सत्र्शोधक व णनस्पृह नेता 

 
देव, िमथ कन िमथिाुंड यावर त्याुंचा कबलिूल कवर्श्ास नव्हता. घरातले देव त्याुंनी नदीत टािून 

कदले. १९७३ साली सत्यशोिि समाजाचा जन्मशताब्दी समारुंभ साजरा िाला. भाईजी अध्यक्ष कन मुंत्री 
बाळासाहेब देसाई व सत्यशोिि समाजाचे अध्यक्ष ॲड. रामराव आकदि व्यासपीठावर होते. भाईजी 
िडाडले, “मुंत्री बाळासाहेब देसाई आकण असे खूप सत्यशोिि प्रत्येि वर्षी जोतीबाच्या जते्रला लवाजमा 
घेऊन येतात; आकदिाुंना सत्यशोिि समाजाचे अध्यक्ष िोणी िेले? ते कशडीला साईबाबाप ढे नाि 
घासतात” इतिी कनभथयता, कनस्पृहता, कनर्मभडता सत्तािाऱ्याुंच्या तोंडावर दाखकवणारा हा असामान्य नेता 
होता. 

 
कमयकांड आणि बुवाबाजीवर प्रखर हल्ला 

 
सहदू िमातील िमथिाुंडावर ते त टून पडत. म. गाुंिी कन कवनोबाुंना ते मानत, परुंत  त्याुंच्या प्रार्थनेला 

ते र्ोताुंड म्हणत. समाजातील सत्प रुर्ष, ब वाबाजी, अुंिश्रद्धा या कवरुद्ध त्याुंनी मोठे बुंड िेले. रस्त्यावर 
येऊन त्याुंनी लढा कदला. महाद्वार रोडवर एिा आरएसएसच्या माणसाने त्याुंच्या डोक्यावर लाठीप्रहार 
िेला. ब वाबाजीवर कसद्धार्थ नगरातील सभेत त्याुंच्यावर शारीकरि हल्ला िाला. पद माराजे दत्ति प्रिरणात 
त्याुंनी आुंदोलनाकवरुद्ध भकूमिा घेतली. सुंस्र्ान कवलीन िाल्यावर ि ठल्या गादीवर ि णाला बसवाव ेयात 
लोिाुंना िशाला रस पाकहजे? लोिशाहीच्या िाळात असल्या चळवळीने लोिाुंचे िाय कहत होणार आहे? 
अशी परखड भकूमिा घेतल्यावर त्याुंच्या घरावर दगडफेि िाली, कशव्याुंच्या लाखोल्या वाकहल्या गेल्या 
आकण त्याुंच्या पे्रतयात्रा कनघाल्या. परुंत  भाईजींनी िशालाही भीि घातली नाही. 
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मी कसा जवळ गेलो? 
 
“जनसारर्ी” साप्ताकहिाद्वारे मी ६५ सालापासून िोल्हापूर शहरात अन्याय, भ्रष्टाचाराकवरुद्ध 

लढत होतो. नगरपाकलिेत भयानि भ्रष्टाचार होता. जीवनावश्यि वस्तूुंचे भाव िडाडले होते, िाळा 
बाजार जोरात स रू होता. हॉटेलातला चहास द्धा सामान्य माणसाुंना परवडेना. या कवरुद्ध बेफाट लेखन 
िरून रान उठकवले. पण यश हाती येईना. त्यासाठी कशवसेनेच्या ितीवर जनसेना स्र्ापन िेली कन शहरात 
चौफेर िूमिडािा मी उडवनू कदला होता. त्यावळेी भाईजींनी मला बोलावले कन दत्ता बाळ याच्या 
ब वाबाजीकवरुद्ध त म्ही मािा लेख छापाल िाय म्हणनू कवचारले. िोणी स्र्ाकनि दैकनिे तयार नव्हती. मी 
छापला कन महाराष्ट्रात दत्ताबाळ- बागल प्रचुंड वाद स रू िाला. 

 
तेरू्न प ढे भाईजींचे आकण मािे सुंबुंि कपताप त्राचे िाले. रोज सिाळी करक्षाने ते माझ्या घरी यायचे 

कन मािी गाडी घेऊन गावभर कफरून आपली िाम िरून यायचे, आर्मर्ि अडचणी कन और्षिपाणीही मला 
साुंगायचे, शवेटी शवेटी तर त्याुंचे घरात जमेना. सारखा त्रास स रू िाला. शवेटी एिदा या भाुंडणाचा 
स्फोट िाला कन भाईजींनी आपले घर सोडले. त्याचे असे िाले, त्याुंच्या नातीचे लगन होते. लगनपकत्रिा 
छापून आल्या, नेहमीप्रमाणे चार चौघाुंसारख्याच त्या पकत्रिा होत्या. त्यात प्रर्म श्री गजानन प्रसि, अमिा 
देव, अमिी देवी प्रसि असे सुंबोिन होते आकण खाली त्याुंचे नाुंव होते. ते वाचनू भाईजी उखडले, ही 
देवाुंची नाव ेतर लगनपकत्रिेतून िाढा नाही तर त्या खालचे मािे नाव तरी िाढा, सुंघर्षथ कविोपाला गेला कन 
भाईजी कशवाजी कवद्यापीठाच्या गेस्ट हाऊसवर राहायला गेले. ि लग रू िणबरिराुंनी त्याुंचे गेस्ट 
हाऊसवर सवथ व्यवस्र्ा िायमची िेली. 

 
अकारि पे्रम का? 

 
भाईजी म्हणायचे, “बाबूराव त म्ही माझ्यावर एवढुं पे्रम िा िरता? मािी एवढी सेवा िा िरता? मी 

त मच्यासाठी िाही िेले नाही व आजही िरू शित नाही.” मी म्हणायचो, “भाईजी त मच्या पायात बेड्या 
घालून त म्हाला िामाला नेताना आम्ही पाकहले. त म्ही िोल्हापूरच्या लोिाुंसाठी खूप िेले आहे, आजही 
सामाकजि पकरवतथनाच्या के्षत्रात प्रचुंड िायथ िरीत आहात, मग आम्ही आपल्याशी िृतज्ञ राहायला निो 
िा?” 

 
डॉ. आंबेडकराचंा देशातला पणहला पुतळा 

 
म. फ ले आकण डॉ.बाबासाहेब आुंबेडिर याुंच्या कवचाराने कन िायाने भाई भारावनू वडेे िाले होते. 

फ ले आुंबेडिराुंपासून तरुणाुंना या शाहू नगरीत सतत स्फूती कमळाली पाकहजे हा त्याुंचा ध्यास होता. 
यासाठी त्याुंनी सबदू चौिात म. फ ले आकण डॉ. बाबासाहेब आुंबेडिर याुंचे ब्राँिचे प तळे िरून घेतले आकण 
कद. ९ कडसेंबर १९५० रोजी त्याुंचे हजारो लोिाुंसमोर अनावरण िेले. मी त्यावळेी हजर होतो. भाईजींचे 
स्फ तीदायि भार्षण िाले आकण या समारुंभाचे वैकशष्ट्य म्हणजे प तळे अनावरणासाठी िोणाही बड्या 
पाह ण्यास आणण्यात आले नव्हते. भाईजी म्हणाले, “िरवीर जनतेच्या हस्तेच हा अनावरणाचा िायथक्रम 
होईल” सबद  चौिाच्या डाव्या-उजव्या बाजूच्या लोिाुंतून भाईजींनी दोन सामान्य माणसाुंना हाताला िरून 
नेले कन त्याुंच्या हस्ते या प तळयाुंचे अनावरण िेले. खऱ्या अर्ाने जनतेच्या हस्ते होणारा असा हा समारुंभ 
कवरळा. 
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आज देशात सवाकिि प तळे डॉ. बाबासाहेब आुंबेडिराुंचे आहेत. कगनीज ब िात तशी नोंद आहे. 
परुंत  िोल्हाप रचा यात कवक्रम आहे. भारतात डॉ. आुंबेडिराुंचा पकहला प तळा त्याुंच्या हयातीत शाहू 
महाराजाुंच्या नगरीत भाई बागलाुंनी ५७ वर्षापूवी बसवनू मोठी क्राुंती िेली आहे. 

 
भाईजींचा पुतळा 

 
मी १९३८ पासून भाईजींचे िोल्हाप रातील राजिीय कन सामाकजि िायथ पाहात आलो आहे. 

“स्वराज्य” “स्वातुंत्र्य”, “िाँगे्रस” “जबाबदार राज्यपद्धती” हे शब्द िरवीरिराुंनी ६०-७० वर्षापूवी 
भाईजींच्या म खातूनच ऐिले. ज लमी सुंस्र्ाकनिाुंकवरुद्ध जीवाची पवा न िरता ते लढले. सुंस्र्ानी िाळात 
ते फार मोठे िाडस होते. ि ठे तरी मारून टािले असते तरी िाही िाले नसते. अशा माणसाची आठवण 
आम्हाला िायम राकहली पाकहजे. आम्ही त्याुंचे सदैव िृतज्ञ राकहले पाकहजे ही मािी भावना होती म्हणून मी 
त्युंचा प तळा त्याुंच्या हयातीत िोल्हाप रात उभारायचे ठरकवले कन एिे कदवशी द पारी शाहूप रीतील त्याुंच्या 
घरी जाऊन त्याुंना हे साुंकगतले. दोन कमकनटे ते म गिच राकहले. गकहवरून आले. प ढे पी. बी. साळ ुंखे याुंच्या 
अध्यक्षतेखाली सकमती नेमली. िै. नानासाहेब गदे्र िोर्षाध्यक्ष कन मी सेके्रटरी िालो. 

 
कशल्पिार बाळ चव्हाण याुंनी भाईजींच्या प तळयाचे क्ले मॉडेल तयार िेले. प तळयास दहा हजार 

रुपये खचथ येत होता. ८० साली रक्कम मोठी होती. आम्ही कनिी गोळा िरण्यास स रुवात िेली. पाच हजार 
जमले. मग मी. पी. बी. साळ ुंखे व नाना गद्रेंना घेऊन िै. मदनमोहन लोकहया याुंच्यािडे गेलो. ते कनकश्चत 
पाच हजार रुपये देतील असे वाटत होते. परुंत  प्रर्म पी. बी. कन नाना याला नाखूर्षच होते पण गेलो. 
लोकहयाुंनी आमचा घोर भ्रमकनरास िेला. ते म्हणाले, “मी एि रुपयाही भाईजींच्या प तळयासाठी देणार 
नाही.” आम्ही गार िालो. लोकहयाुंच्या कन भाईजींच्या सुंबुंिाबद्दल िोल्हाप रात बरेच गैरसमज होते. पण या 
प्रिाराने आमचा समज मात्र स्पष्ट िाला. प ढे कजल्हा पकरर्षद समाज िल्याण खात्यािडून मी पाच हजार 
रुपये कमळवनू प तळा िरून घेतला. 

 
२८ मे१९८२ रोजी यशवुंतराव चव्हाण आकण वसुंतदादा पाटील याुंना बोलावनू त्याुंच्या हस्ते शाहू 

कमल चौिात मोठा समारुंभ िेला. “७८ साली दादाुंच्या पाठीत खुंजीर ख पसल्याचा” राजिीय इकतहास 
गाजत होता. परुंत  चव्हाणसाहेब ८१ साली आय िाँगे्रसमध्ये आल्यावर त्या दोघाुंना िोल्हाप रात आम्ही या 
िायथक्रमाने प्रर्म एिा व्यासपीठावर आम्ही आणले. 

 
शेवटीही देवाचे नाव नाही 

 
८६ च्या स मारास स रुवातीपासूनच भाईजींची प्रिृती ढासळत चालली. फेब्र वारीच्या शवेटच्या 

आठवड्यात त्याुंना आम्ही दवाखान्यात ठेवले. त्याुंची प्रिृती गुंभीर िाली. महाराष्ट्र शासनास आम्ही 
िळकवले. माजी मुंत्री स शीलि मार सशदे म ुंबईहून डॉ. गोयल याुंना घेऊन कवमानाने आले. परुंत  प्रिृतीत 
उतार पडला नाही. त्याुंना असह्य वदेना होऊ लागल्या. मलाही ते पहावनेा. भाईजी िण्हत, ि र्त मला 
म्हणत, “बाबूराव मला असह्य होतयुं. ि ठुं आहे त िा ईर्श्ऱ्या? असेल तर सोडव म्हणावुं मला.” असा हा 
असामान्य माणूस, प्राण सोडतानाही त्याुंनी ईर्श्राला मानले नाही. आकण मग तासाभराने त्याुंची श द्ध 
हरपली ती हरपलीच. कद. ६ माचथ १९८६ रोजी रात्री १२ वाजता त्याुंचे देहावसान िाले. त्याुंची अुंत्ययात्राही 
मोठ्या सन्मान आकण इतमामाने शासनाने िाढली. श्री. नुंदि मार त्यावळेी येरे् कजल्हाकििारी होते. माजी 
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मुंत्री स शीलि मार सशदे कवमानाने िोल्हाप रास आले व त्याुंनी शासनाच्या वतीने त्याुंना आदराुंजली 
वाकहली. पोकलसाुंनी त्याुंना बुंद िीच्या फैरी िाडून व शोिगीत वाजवनू अखेरचा कनरोप कदला. हजारो लोि 
पे्रतयाते्रत सहभागी िाले होते. िोल्हापूर बुंद होते. 
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आत्मचणरत्रकार माधवराव बागल 
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आत्मचणरत्रकार माधवराव बागल 
 

मािवराव बागल याुंची ग्रुंर्सुंपदा कवप ल आहे. जवळ जवळ ५० लहान मोठे ग्रुंर् त्याुंनी कलकहले 
आहेत. वाचण्याचा आकण कलकहण्याचा त्याुंना जणू नादच होता. पण त्याुंचे कलखाण “स्वान्त स खाये” नव्हते. 
त्याुंचे सवथ कलखाण हेत प्रिान होते. त्याुंना िाुंहीतरी साुंगावयाचे होते. या अुंतरीच्या उमीपोटी मािवरावाुंनी 
कलकहले. िेवळ कलहाव ेम्हणनू कलकहले नाही. 

 
ही िाही तरी साुंगण्याची उमी कवशरे्ष िरून त्याुंच्या आत्मचकरत्रपर कलखाणात प्रिर्षाने जाणवते. 

म्हणून या कलखाणाला मािवरावाुंचे मूल्यमापन िरताना कवशरे्ष स्र्ान आहे. सिबह ना मािवरावाुंनी जे जे 
कलकहले ते ते प्रायः आत्मचकरत्रपर होते. असे म्हणतात िी शके्सकपयरच्या नाटिात जसे शके्सकपयर या 
व्यक्तीचे क्वकचत दशथन घडते तर कमल्टनच्या प्रत्येि ओळीतून कमल्टन डोिावतो. मािवराव बागलाुंचे 
कलखाण या द सऱ्या प्रिारात मोडते. मािवरावाुंचे आत्मचकरत्रपर कलखाण हे “ओव्हरप्लो ऑफ पावरफ ल 
कफसलगज” आहे असे म्हटले तरी अकतशयोस्क्त होऊ नये. 

 
मािवरावाुंनी जवळजवळ दहा एि प स्तिे आत्मचकरत्राच्या स्वरुपात कलकहली आहेत. ‘जीवन 

प्रवाह’ चे पकहले दोन भाग एित्र प्रकसद्ध िाले (१९५४). भाग तीन याच नाुंवाने प्रकसद्ध िाला (१९५७). 
चौर्ा भाग ‘सत्याग्रहातून सहिायािडे’ व ५ वा भाग ‘सुंघर्षथ व सन्मान’ (१९७३) या नावाने प्रकसद्ध िाला. 
या ५ भागाकशवाय आठवणीच्या स्वरुपात ‘बुंिनात’ (१९३८) ‘जीवन सुंग्राम’ अगर ‘ससहावलोिन’ (१९७०) 
ही दोन प स्तिे मािवरावाुंनी कलकहली आहेत. ‘माझ्या जीवनाच्या पे्ररणा’ हे व. ह. कपटिे याुंच्या ‘पडसाद’ 
(१९६५) या मािवरावाुंच्या िायथित्तृथत्वाचे वृत्तपत्राुंनी, प ढाऱ्याुंनी, सहिाऱ्याुंनी िेलेल्या मूल्यमापनात्मि 
लेखाुंचे सुंिलन असलेल्या प स्तिाला ‘उपसुंहार’ म्हणून मािवरावाुंनी म द्दाम कलकहले. हे छोटेखानी 
प स्तिही आत्मचकरत्रपर आहे. 

 
हे सवथ आत्मचकरत्रपर व आत्मचकरत्रसदृश्य कलखाण १९३८ पासून १९७० पयंतच्या प्रदीघथ िाळात 

िालेले असल्याने त्यात कद्वरूक्ती व िाुंही कठिाणी कवसुंगती आढळते. कवशरे्षतः १९६५ नुंतरच्या कलखाणात 
हे दोर्ष अपकरहायथ ठरतात. िारण मािवराव दैनुंकदनी ठेवीत असे कदसत नाही. तसा ि ठेही उल्लखे सापडत 
नाही. साहकजिच मािवराव त्याुंच्या स्मरणशक्तीवर अवलुंबून राकहलेले कदसतात आकण स्मरणशक्ती 
कवशरे्षतः उतारवयात, िेव्हा िेव्हा दगा देते असा अन भव आहे. म्हणून ही कद्वरुक्ती व कवसुंगती. िाही 
घटनाुंचा क्रमही प ढेमागे िालेला कदसतो. 

 
िेवळ पृष्ठसुंख्याच कवचारात घेतली तर हे आत्मचकरत्रपर कलखाण भाईजींच्या एिूण 

साकहत्यसुंपदेच्या ⅓ इतिे मोठे आहे. पण पृष्ठ सुंख्येपेक्षा ग णात्मिदृष्ट्या हे कलखाण अकिि मोलाच आहे. 
या आत्मचकरत्रपर कलखाणातूनच खरे व सुंपूणथ भाईजी त्याुंच्या ग णदोर्षासकहत प्रकतसबकबत होतात. त्या 
दृकष्टने या ८-१० प स्तिाुंना एि वगेळे स्र्ान आहे. मािवरावाुंचे जीवन स रुवातीची तीस वर्ष ेसोडली तर 
खाजगी िमी व सावथजकनि अकिि होते. या कलखाणाचा तोंडवळा जरी आत्मचकरत्राचा असला तरी तो त्या 
िाळाच्या राजिारणाचा व समाजिारणाचा इकतहास आहे. बह जन समाजाच्या आत्मिीराच्या चळवळीचा 
इकतहास आहे. प्रबोिनिार ठािरेंच्या शब्दाुंत, १९२५ ते १९५० पयंतचा िोल्हापूर सुंस्र्ानाचा जीवुंत 
वाणीने साुंकगतलेला हा जीवुंत इकतहास आहे. ‘सत्य घटनाुंचे सत्यिर्न’ यात आहे. प्रजापकरर्षदेच्या 
लढ्याचा हा इकतहास, या लढ्यात स्वतःला सवार्ाने िोिून देऊन स्वातुंत्र्यासाठी सवथस्वाची राखराुंगोळी 
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िरुन घेतलेल्या एिा लढवय्या सेनानीच्या लेखणीतून उतरलेला हा इकतहास. हे “िस्ल्पत िर्ाुंचे” भारुड 
नाही हे सत्यिर्न आहे. सजिलेल्या व हरलेल्या सवथ लढायाुंचा हा प्रामाकणिपणे साुंकगतलेला इकतहास 
आहे. इतिा मनमोिळेपणा क्वकचतच इतरत्र आढळतो. िाुंही वळेा मािवराव आत्मसमर्थन िरीत आहेत 
असे वाटते पण ते आत्मसमर्थन नसून मािवराव आपली भकूमिा स्पष्ट िरीत आहेत. अनेिवळेा या 
आत्मचकरत्रात मािवरावाुंनी आत्मपकरक्षण िेलेले आहे. जीवन प्रवाहाच्या कतसऱ्या भागात स रुवातीला 
मािवराव म्हणतात, ‘प्रामाकणि आत्मपकरक्षणाखेरीज आत्मचकरत्र व्यर्थ आहे.’ 

 
या कलखाणात मािवरावाुंनी बालपणापासून त्याुंना आलेले अन भव, कनरकनराळया रोचि घटनाुंच्या 

स्मृती, त्याुंचे व्यस्क्तमत्व घडकवणाऱ्या व्यक्ती व शक्ती याुंचा मागोवा या कलखाणात घेतलेला आहे. म्हणनू हे 
आत्मिर्न इतराुंनी कलकहलेल्या चकरत्रापेक्षा अकिि कवर्श्ासाहथ वाटते. मािवरावाुंचे सुंपूणथ कचकित्सि चकरत्र 
अजूनपयंत कलकहले गेले नाही. तो पयंत मािवराव बागल समजून घेण्यासाठी या आत्मकचरत्रपर 
कलखाणावरच अवलुंबून राहाव ेलागेल. भाईजी सावथजकनि जीवनािडे िसे आिर्मर्षत िाले, स रुवातीचे 
स खवस्तू जीवन टािून देवनू हे सतीचे वाण भाईजींनी िा व िसे स्स्विारले, कनसगाच्या साकिध्यात राहून 
कनसगाची कवकवि रुपे ि ुं चल्याने कचतारणारा हा अकभजात िलावुंत ि ुं चला टािून लेखाणी हाती घेतो, 
सुंय क्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत व सीमा लढ्यात अगे्रसर राहाणारा हा सेनानी िाँगे्रसिडे कवशरे्षतः 
यशवुंतराव चव्हाणाुंच्यािडे िसा आिर्मर्षत होतो, बह जन समाजाच्या पायातील बेड्या तोडण्यासाठी 
स्वतःच्या पायात मणा मणाच्या बेड्या िा अडिवनू घेतो व प्रदीघथ लढ्यानुंतर कमळालेली सत्ता स्वतः न 
उपभोगता उपभोगशून्य स्वामीचे आय ष्ट्याच्या उतारवयात िसे एिािीपणाचे जीवन जगतो हे या 
आत्मचकरत्रातून िळते. कव. स. खाुंडेिर म्हणतात, “आपल्या सावथजकनि जीवनाची शोिाुंकतिा अशी िी, 
‘उग्र तपश्चया िरून जे लोिाुंना वर कमळवनू देतात ते स्वतः दाकरद्र्याच्या शापाने व्यािूळ होऊन जातात. 
‘पण दाकरद्र्यापेक्षा एिािीपणाने हा कभष्ट्माचायथ अकिि होरपळून कनघाला. एिदा दादासाहेब हळदिराुंना 
भाईजी म्हणाले, “मी सते्तचा भिेूला नाही, सुंपत्तीचा भिेूला नाही, मी पे्रमाचा भ िेला आहे. त्याचाही त्याग 
िेला पाकहजे पण अद्याप त्या र्राला पोहोचलो नाही.” मािवरावाुंची ध्येय कनष्ठा, कनभथयता व कनःस्वार्थता 
आजच्या प ढाऱ्याुंत क्वकचतच कदसून येते. 

 
‘सवथ ग्रुंर्ात ‘जीवन प्रवाह’ हे आत्मवृत्त उत्िृष्ठ आहे. प्रभावी, पराक्रमी कन प्रकतभाशाली प रुर्षाुंच्या 

जीवनाचा तो रसरसीत इकतहास सत्याने, स कवचारानी फ लेला तो ग्रुंर् आहे,” 
 

- धनंजर् कीर 
 

जीवन प्रवाह भाग − १ 
 

१) हे आत्मचणरत्र का णलणहले ? 
 
हे प स्ति हाती िरल्यानुंतर साहकजिच िोणीतरी एखादा प्रश्न कवचारील, हे आत्मचकरत्र िा 

कलकहले? याला मी एवढुंच उत्तर देईन, मला कलहावुंस वाटलुं  म्हणनू मी कलकहलुं . मला त्यात आनुंद वाटू 
लागला, कलकहताना मी आनुंद भोगू शिलो, म्हणून मी कलकहलुं  आकण म्हणूनच मी कलहू शिलो. िुंदेवाईि 
साकहस्त्यि पोटासाठी कलकहतो. मी पोटासाठी कलहीत नाही. मला िोणी सक्ती िेली नाही. 
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िवी, साकहस्त्यि सिवा कचत्रिार हे आपआपल्या िृती िा कनमाण िरतात? त्याुंना तशी ओढ 
लागते म्हणून. 

 
त्यात िाही उदात्त हेतू असतो िा? 
 
‘असला तर तो िलावुंत श्रेष्ठ ठरतो. पण हेतू हा असतोच. 
 
मािा हेतू कनव्वळ आनुंद भोगावा हा नव्हता. त्या आनुंदात माझ्या हातून िाही जनसेवा घडावी हा 

होताच होता. 
 
आत्मचकरत्र कलकहण्याने जनसेवा िशी घडते? 
 
अन भवातून जग शहाणुं होत चाललुं  आहे. मग मािे अन भव तरी फ िट िा जातील? प्रत्येिाचे 

अन भव िाही कनराळे असतातच. ते मनोरुंजि असतात तसे उद बोििही असू शितात. माझ्या जीवनात 
तसे आढळले. त्याचे सार्ीदार मी इतराुंना िा िरू नये? स खाला तसे द ःखाला वाटेिरी कमळाल्याने स ख 
द णावते, द ःख िमी होते, असा प्रत्येिाचा अन भव नाही िाय? 

 
यात प्रकसद्धीचा हेतू नाही िा? 
 
असेल आकण आहे ही. प स्ति प्रकसद्ध िरणारा प्रकसद्धीसाठीच कलकहतो. मग प्रकसद्धीचा हेतू नाही 

असुं म्हणता तरी िसे येईल. सत्ता आकण सुंपत्तीच्या वडेहून हे वडे प ष्ट्िळ बरुं. “ज्ञानप्रिाश”िार िै. पूज्य 
िािासाहेब कलमये याुंनी ते ओळखून त्या वडेाला चालना कदली. पण त्याम ळे माझ्या हातून वाईट गोष्टी 
घडण्यापेक्षा चाुंगल्याच प ष्ट्िळ घडल्या. त्यातून प्रचाराचे वडे लागले. आकण िोल्हापूर जागुं िेले. 
महाराष्ट्रातही प ष्ट्िळ जागृती िरू शिलो पण आत्मचकरत्र कलकहण्याच्या या िाली ते वडे िमी िालुं  आहे. 
अन् मारलुंही आहे. 

 
पण हे त म्ही प्रामाकणिपणे कलकहलुं  आहे िाय? आकण सवथ सत्य गोष्टी कलकहल्या आहेत िा? 
 
हो. मी प्रामाकणिपणे कलकहलुं  आहे आकण सत्य तेच कलकहलुं  आहे. असत्य कलकहल्याची बोचणी 

माझ्या मनाला होईल असुं मी िाही कलकहलुं  नाही. मला प्रमाकणिपणे वाटतुं तेच कलकहलुं  आहे. 
 
सत्य जे घडलुं  तेच कलकहलुं  आहे.? पण किती? 
 
जरूर तेवढुं, सिाळपासून सुंध्यािाळपयंत अनेि गोष्टी घडत असतात त्या िाही मी कलकहत 

बसलो नाही. साुंगाव्याशा वाटल्या त्याच कलकहल्या. त्या सत्य कलकहल्या. प्रामाकणिपणे कलकहल्या. पण 
माझ्या दृकष्टिोनातून कलकहल्या. त्याम ळे मािे कनष्ट्िर्षथ बरोबर असतीलच असे मी िसे म्हणू? 
आत्मसमर्थनाची वृत्ती डोिावणे अगदी अशक्य असे म्हणता येणार नाही. तर्ाकप आत्मपरीक्षण आकण 
आत्मटीिा टाळण्याचाही मी प्रयत्न िेलेला नाही. 
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मी कनभळे सत्यच साुंगतो हा टेंभा कमरवण्यािरता कमस् मेयोप्रमाणे जीवनाुंतील सारी गटारे 
उपसूनही उगाच वाचिाुंप ढे माुंडली नाहीत. पण मानचुं. व देहाचुं अिःपतन िा िालुं , िसुं िाले हे 
दाखवताना ती दडवली नाहीत. 

 
सारा अहुंभाव मारून हे कलकहलुं  िाय? 
 
कनःपक्षपाती दृष्टी ठेवण्याचा प्रयत्न िेला आहे. पण अहुंभाव सवथस्वी मेलाच असेल असुं नाही. तो 

मेला आहे असे म्हणण्यातही ते कजवुंत राहतोच. पण माक्सथवादाचुं र्ोडुंस वाचन िाल्यानुंतर आकण पक्ष 
टाळल्यानुंतर तो फार िमी िाला आहे व त्रयस्र्ाची भकूमिा घेणुं पूवीहून फार सोपुं िालुं  आहे. 

  
आत्मचकरत्र कलकहताना साहकजिच आत्मपरीक्षण िरता आलुं . 
 
ज्याुंच्याम ळे माझ्यावर आघात आले, मी सुंिटात पडलो त्याुंच्या पकरस्स्र्तीचा मी कवचार टाळला 

नाही. माझ्यावर िालेले आघात जाणनू ब जून सद ब द्धीने त्याुंनी िेले नसतील पण माझ्यावर होणाऱ्या 
अकनष्ट पकरणामाचा त्याुंनी आपल्या स्वार्ाप ढे कवचार िेला नाही याुंत मला शुंिा वाटत नाही. िाहींच्या 
हालचाली तर पूवथयोकजत होत्या असा अन भव आला तो मी कलकहला आहे. 

 
माझ्या या आत्मचकरत्राला कव. स. खाुंडेिर याुंनी ‘जीवन प्रवाह’ हे नाव स चवले. ते अगदी समपथि 

वाटले. या जीवन प्रवाहात मी प्रवाहपकतताप्रमाणे वागलो नाही. आलेले अडर्ळे बाजूस सारण्याचा व िें व्हा 
ओलाुंडण्याचा व बगल देण्याचा मी प्रयत्न िेलाच आहे. हार, माघार आकण यश या कतन्ही अवस्र्ाुंतून गेलो 
आहे. 

 
सरुंजामदारी र्ाटाच्या अुंमलदारी कजण्याुंतून िलेिडे िा ि िलो, ते िमी िरून समाजसेविेडे 

िा लागलो, त्यातून साकहत्यािडे िा वळलो, आकण राजिारणाुंत िसा पडलो, मला कमत्र िोण िोण 
लाभले, िोण कटिले, िोण गळले, आकण िोण शत्र ू िाले, या परुंपरेची िारण साखळी जोडताना 
माक्सथवादाचा मला प ष्ट्िळ उपयोग िाला आहे. राजेशाहीच्या वातावरणातून कनसटून मी राजेशाहीचा 
कवरोिि िसा िालो, िाँगे्रसमिून कनघून शतेिरी िामगार पक्षात िा गेलो आकण त्यानुंतर िम्य कनष्ट 
कवचारसरणीचा राहून पक्षातीत िा िालो हा इकतहास िायथित्यांना कवचार िरायला लावल्याकशवाय 
राहणार नाही. आत्मचकरत्रानुं एवढे िाम िेले तरी प रे आहे. 

 
माझ्या या आत्मचकरत्राचा िोल्हापूरचा इकतहास कलकहणाऱ्याुंना प ष्ट्िळ उपयोगी होईल. पण या 

कलखाणात इकतहासाचे स्वरूप नाही, म्हणनू स्वामी, वारिे, इुंगळे सारख्या ह तात्म्याुंचा उल्लखे यात आला 
नाही. तसा अनेिाुंचा आला नाही. िेवळ माझ्याशी ज्याुंचा कवशरे्ष सुंबुंि आला व जे माझ्या जीवनावर 
चाुंगला वाईट पकरणाम िरू शिले त्याुंचाच उल्लेख आला आहे. याचम ळे जगाला सामान्य वाटणारी माणसुं 
मला महत्त्वाची वाटली व प्रकसद्धी पावलेली िाही, मानवतेच्या िसोटीला लावताच सामान्याहून खालची 
वाटली. 

 
आठवणी मी आत्ताच कलकहल्या असे नाही. मला ही बऱ्याच वर्षापासूनची सवय आहे. महाराष्ट्राला 

ओळख होण्यापूवीची आहे. पूवी कलकहलेल्या त्या आठवणीपैिी िाही आचायथ अते्र याुंनी आपल्या नवय ग 
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साप्ताकहिाुंत छापल्या होत्या. प्रो. य. गो. नाईि याुंच्या िृपेने कटिेिर याुंनी चालवलेल्या “महाराष्ट्र 
शारदा” या माकसिातून िाही आल्या होत्या. वकडलाुंनी चालवलेल्या “हुंटर” साप्ताकहिातून व मी 
चालवलेल्या “अखुंड भारत” साप्ताकहिातून िाही आल्या होत्या. पण त्या आल्या तशाच या आत्मचकरत्रात 
घेतलेल्या नाहीत. त्या सवथ आत्तापयंतच्या आलेल्या अन भवाला िरून प नः कलहून िाढल्या. तिथ तीर्थ 
लक्ष्मणशात्री जोशी व कव. स. खाुंडेिर याुंनीही तशा कलहून िाढल्याबद्दल स चवले, म्हणून त्या आजच्या 
स्वरूपात बाहेर पडत आहेत. 

 
आर्मर्ि दृष्ट्या खचाची ही जबाबदारी अुंगावर घेण्याला सवथस्वी असमर्थ असताना मी हे िाडस 

िरीत आहे. खरोखरी हे िाडस आहे. जाणून ब जून मी हे आर्मर्ि सुंिट ओढवनू घेतले आहे. पण या 
सुंिटातून मी बचावनू कनघेन असा मला कवर्श्ास वाटतो. म्हणनूच मी हे अुंगावर घेऊ शिलो. आतापयंत 
अनेि सुंिटातून मी पार पडलो आहे. यातूनही पार पडेन. 

 
प स्तिास म ुंबईच्या दरात िागद आणनू देण्याचुं िाम “प ढारी”िार गणपतराव जािव याुंनी िेले. 

श्री. कसध्देर्श्र छापखान्याचे मालि बाळिृष्ट्ण नारायण ठिार याुंनी माफि दर कदला. ब्लॉि मेिर डी. 
डी. बराले याुंनी ब्लॉि, मीच ठरवलेल्या दरात कदला व िव्हरचा फोटो बी. पी . पाटील याुंनी त्याुंचे पेन 
ॲन्ड इुंि आर्मटस्ट म. ना. जािव (किलोस्िरवाडी) याुंनी मोफतच कदले. आतील बऱ्याच ब्लॉिचे फोटो 
नामवुंत फोटो आर्मटस्ट श क्ल याुंनी कमत्र नात्याने िाढलेल्या फोटोचे घालता आले. 

 
ज्या आत्मचकरत्राला तिथ तीर्ांनी आस्त्मयतेने प्रस्तावना, खाुंडेिराुंनी परीक्षणाचे “दोन शब्द” व 

तीर्थरूप िेशवरावजी ठािरे याुंनी समालोचन िेले त्याुंचे मी िोणत्या शब्दाने आभार मानू? 
 

२) जन्म व बालपि 
 
माधवरावाांनी आपला जन्म कोठे झाला हे मात्र कोठेच नमुद केले नाही. तो कोल्हापूरात मामा श्री. 
सावांत याांचे घरी झाला असे मानण्यास पुष्कळ पुरावा सापडतो. 
 
मािा जन्म १८९६ साली िाला असला तरी त्या कदवशाची आठवण मला िशी असेल? ती जाणीव 

उत्पि व्हायलाही िाही िाल जावाच लागतो. पण आईबाप म्हणतात मािा जन्म १८९६ साली मे मकहन्यात 
िाला. तो श्रावण सोमवार म्हणून त िुं नाव मािव ठेवलुं . वडील त्यावळेी वकिली िरीत होते. त्याच कदवशी 
त्याुंचे ख नाचे िाही आरोपी स टले म्हणून यशवुंत असुंही एि नाव कचिटलुं . आकण पकहला आकण लाडिा 
म्हणून, बाब,ू बाबू आकण प ढुं बाब राव म्हणत. पण या िाही माझ्या आठवणी नव्हेत. या माझ्याबद्दल 
द सऱ्याुंनी साुंकगतलेल्या गोष्टी. 

 
मी वकिलाचा म लगा होतो याची मला आठवण नाही. मी अुंमलदाराचा म लगा होतो ही मात्र 

चाुंगली आठवण आहे. िारण यावळेी पाुंग ळवणा आकण पाुंग ळगाडा स टून माझ्या हाती पाटी दप्तर आले 
होते. श्रीगणेशा िाढता िाढता आकण ब ेद णे चार हे लक्षात ठेवता ठेवता इतर गोष्टीही आपोआप ध्यानात 
रहात. मास्तराुंच्या छप्पीने त्या डोक्यात जबरीने िोंबल्या नसल्याम ळे सहजी ध्यानात रहात. 
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मास्तराुंची छप्पी म्हटलुं  खरुं, पण कतचा प्रत्यक्ष अन भव मला फारसा कमळाला नाही. अन भव 
द सऱ्याला कमळालेला पाहण्याचाच. शाळेतल्या इतर म लात िाही मािी गणना नसे. ताल क्यातल्या 
मोठ्यातल्या मोठ्या अकििाऱ्याचा म लगा मी. 

 
शाळेला कनघालो तर, मी िाही दप्तर घेत नसे. सरिारी पटे्टवाला दप्तर घेऊन माझ्याप ढे असे. तो 

सिवा द सरे नोिर मला माझ्या नावाने हाि मारीत नसत. “बाबा” सिवा “साहेब” म्हणून बोलावत. 
अभ्यासात पकहला नुंबर नसला तरी वगात मािी जागा पकहली असे. इतर पोरे बािावर बसली तर माझ्या 
जागेवर मऊ बसि र असे. मास्तर इतराुंना अरे त रे म्हणत, पण मला अहो जाओ म्हणत. मार तर क्वकचतच 
कमळे. मास्तरही मला वचिून असत. 

 
िारण त्या मास्तराुंना खाजगी कशिवणीसाठी वकडलाुंच्यािडून िाही पगार कमळत असे. शाळेत 

मािा पकहला नुंबर रहावा म्हणून शाळेत घातली जाणारी िाही उदाहरणे तो अगोदरच िरवनू घेई. त्याम ळे 
मािी पाटी सवांअगोदर पडायची. घरीच उदाहरण सोडवले असल्याम ळे ते शाळेत बरोबर यायचे. या 
माझ्या ह शारीम ळे पोरे मात्र आश्चयथचकित होऊन जात. पण आमच्या ह शारीचुं िारण त्याुंना ि ठुं माहीत 
होतुं. 

 
मास्तर कशिवायला घरी येत. पण त्याुंना आमचीच मजी साुंभाळावी लागे. पाढे माझ्या आठवणीत 

रहाव ेम्हणून त्याुंनाच घोित बसाव ेलागे. माझ्यावर मास्तराची ह िूमत आहे असे मला क्वकचतच वाटे. 
 
माझी आजारी आई − घरी आलो तरी माझ्यावर जरब बसवणारुं असुं िोणी नव्हतुं. आई नेहमी 

आजारी असायची. आईच नाव िमळाबाई. अुंर्रुणाला सतत कखळलेली. पण कतला स्वतःच्या सचतेपेक्षा 
मािीच सचता अकिि. नेहमी म्हणायची, “माझ्यामागुं त मचुं िाय होणार रे?” आम्ही चौघे भाऊ. मी सवात 
वडील. वकडलाुंनी द सरुं लगन िेल्यावर सावत्र आई आम्हाला छळेल या िल्पनेनुं ती नेहमी अस्वस्र् होत 
असे. कतनुं रागावल्याचुं सिवा मला मारल्याचुं मला िाही आठवत नाही. आमच्या अुंगावर हात टािायला 
कतचा हात तरी ि ठुं उचलत होता. ती आम्हाला जवळ बोलावनू पे्रमानुं ि रवाळल्याची मात्र अद्याप आठवण 
आहे. “बाबू मोठा हो. चाुंगलुं  कशि बरुं बाळ. त्याुंचुं नाव राख” हे शब्द अद्यापही आठवतात. याम ळे 
आय ष्ट्याला िाही वगेळुं  वळण लागलुं  असेल असे िाही म्हणता येणार नाही. पण ते शब्द मात्र हृदयात 
िोरले गेले. तीच कतची आठवण. 

 
या पकरस्स्र्तीम ळे आईचा िाि असा िाही माझ्यावर नव्हता. कतच्या ि रवाळण्याने व पे्रमळ शब्दाने 

मला नेहमी गकहवरून येई. 
 

माझे वडील : वकडलाुंचा प्रत्यक्ष सुंबुंि फारसा येत नसे. ते ऑकफसात जात. ते मामलेदार होते. मला 
मारहाण िरण्याला त्याुंना फारशी फ रसतच कमळत नसे. नव्या सुंस्िृतीचा पकरणाम असेल िदाकचत. 
िारण ते एल. एल. बी. होते, सिवा माझ्यावरच्या पे्रमाम ळे असेल, मीच पकहला असल्याम ळे त्याुंचा लाडिा 
होतो. त्याम ळे त्याुंचीही माझ्यावर तशी िरडी नजर नव्हती. आई आकण आबा हीच घरातली वडील माणसे. 
आई आजारी, बाप आपल्या िामात, त्याम ळे मला बरुंच स्वातुंत्र्य भोगता येत होते. अुंमलदाराच्या म लाला 
खूश िरण्याचाच नोिर प्रयत्न िरणार. याम ळे माझ्यावर द सऱ्याची जरब असण्याऐवजी मािीच ह िूमत 
घरी चालत असे. घरी त्यावळेी सात आठ पटे्टवाले असत. मी वकडलाुंना त्याुंच्याबद्दल चाुंगलुं  बोलावुं म्हणून 
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ते मलाचुं खूश िरण्याचा प्रयत्न िरणार. िामासाठी आलेले खेडचे लोि मी मामलेदारसाहेबाुंचा म लगा 
म्हणून मला नमस्िार िरणार. नोिराुंचा म जरा, बाहेरच्याुंचा म जरा, याम ळे लहानपणीही मी मोठा आहे, 
अशा प्रिारची भावना माझ्यात कनमाण होऊ लागली होती. एखाद्या परक्या माणसाने मला म जरा सिवा 
नमस्िार िेला नाही िी मला मािा अपमान िाल्यासारखे वाटे. याम ळे माझ्या अुंगी नम्रता व 
आज्ञािारिपणा येऊ शिला नाही. न िळत एि प्रिारचा मोठेपणाचा ताठा आकण ह िूमशाही वृत्तीच अुंगी 
आली. नम्रता व लाघवीपणा आला नाही. सवुंगड्याुंच्या बोरबर वागताना स द्धा बरोबरच्या नात्याने वागत 
नसे. खेळातही मािीच ह िूमत गाजवी. 

 
३) शाहू महाराजाचंी पणहली भेट 

 
शाहू महाराजाचं्र्ा पार्ा पडलो नाही − मी यावळेी असेल ९/१० वर्षाचा. वडील कशरोळ पेठ्याचे 

मामलेदार होते. त्यावळेी शाहू महाराज मोळयात ड िराच्या कशिारीला आले होते. त्याुंचा िॅम्प पडला 
होता. मामलेदाराुंना महाराजाुंची व िॅम्पची व्यवस्र्ा ठेवावी लागे. महाराजाुंच्या भेटीला जाताना वकडलाुंनी 
मला बरोबर घेतले. पण कतर्ुं मला कनराळा अन भव आला. मािी िल्पना, माझ्या वकडलाुंहून ि णी मोठुं असू 
शिेल अशी ििीच नव्हती. िारण जो तो त्याुंना नमस्िार िरी . म जरा िरी, िाही लोि तर त्याुंच्या 
पायावर डोिुं  ठेवीत. पण ज्यावळेी वकडलाुंनीच शाहू महाराजाुंच्या पायाला हात लावनू नमस्िार िेला, 
त्यावळेी मात्र मी अगदी आश्चयथचकित िालो. मला वकडलाुंचाही राग आला. त्याुंनी असे द सऱ्याुंच्या पाया 
िा पडाव?े मला वकडलाुंचाच नव्हे तर त्या द सऱ्या व्यक्तीचाही राग आला. इतक्या लोिाुंसमक्ष वकडलाुंनी 
पत्िरलेला हा िमीपणा मला सहन िाला नाही. मीही तसेच पाया पडाव ेम्हणून मला वकडलाुंनी ख णावले, 
पण मी िाही महाराजाुंच्या पाया पडलो नाही. महाराज ही िाय चीज आहे याची त्यावळेेपयंत मला िाहीच 
िल्पना नव्हती. राजा म्हणजे िाय, त्याची सत्ता म्हणजे िाय, याकवर्षयी मी पूणथ अज्ञानी होतो. 

 
तर्ाकप नमस्िार िेला नाही म्हणून महाराज िाही रागावल्याचे कदसले नाही. “हा त मचा म लगा 

िाय हो?” म्हणून त्याुंनी वकडलाुंना कवचारलुं . ते समजल्यानुंतर त्याुंनी मला िडीवर घेऊन कवचारलुं , 
“िाय रे त ला घोडुं पाकहजे िाय? घोड्यावर बसायला कशिणार तू?” “हो कशिणार” म्हणून मी उत्तर 
कदलुं . आकण खरोखरीच महाराज परत गेल्यानुंतर आमच्यासाठी त्याुंनी एि मोठा अरबी घोडा पाठवनू 
कदला. 

 
महाराजानंी घोडा णदला − मी एवढासा. घोडा एवढा मोठा. पण तो माझ्यासाठीच पाठवनू कदला ही 

मािी समजूत. त्याम ळे हा मािा घोडा, मला महाराजाुंनी कदला म्हणून मी सगळयाुंना साुंगत स टलो. 
वडीलही आमच्या कचरुंकजवाुंचा घोडा म्हणून लोिाुंना साुंगत, त्याम ळे मीही शफेारून गेलो. याचम ळुं  मला 
भीती टािून त्या घोड्यावर बसणुं भाग पडलुं . त्यासाठी वकडलाुंनी आमच्या तैनातीस दोन माणसे कदली 
होती. एिाने मला घोड्यावर बसल्यावर तोल जाऊ नये म्हणनू िरायचे, द सऱ्याने घोड्याला 
आवरण्यािकरता दोरीने िरायचे. र्ोडी भीती गेल्यानुंतर, घोड्याने माणसाच्या चालीबरोबर हळू गेलेले 
मला आवडेना म्हणनू त्याुंना पळायला लावी. व पळाले नाहीत म्हणजे घोड्याचा चाबूि त्याुंच्या अुंगावर 
पडे. घोड्याला चाबूि मारला तर द गाण्या मारण्याची भीती. कशपायाला मारल्याने ती आपत्ती येणारी 
नव्हती. या घोड्याच्या रोजच्या रपेटीचाही स्वभावावर पकरणाम िाला. गावातून आमची स्वारी कनघाली िी 
लोि बड्या अुंमलदाराचा म लगा म्हणून वािून नमस्िार िरीत. त्याम ळे आमची उुंची आणखी वाढली. 
चाबूि घोड्यालाही मारता येतो तसा माणसालाही मारता येतो. आकण माणसे तर म िायाने मार खातात. 
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मी घोड्यावर बसत असलो तरी, घोड्यावर बसता येत होतुं असा त्याचा अर्थ नव्हे. माणूस बरोबर नसला 
आकण त्याने िरले नाही िी, आमची ऐट सुंपली. 

 
घोडे बुजले, आम्ही पटाईत ठरलो :− आम्ही कफरतीवर होतो. कशरोळ पेठ्यातील उदगाुंवच्या 

िमथशाळेत आमचा म क्काम पडला होता. सिाळची वळे. शते पाहणीस वडील कनघाले होते. घोड्यावर ज न्या 
पद्धतीचे रेशमी खोगीर घालून घोडे तयार ठेवले होते. दरम्यानच्या िाळात आम्हाला कशपायाने खोगीरावर 
बसवले होते. कशपायाने दोरी िरली होती. वडील घोड्यावर बसणार इतक्यात िारि नाने सहीसाठी 
िागद आणला. 

 
बह दा िारि नाचे कहताकहत िामात ग ुंतलेले असले म्हणजे िाुंदलीच्या वळेी िाम प ढे िरून सही 

घेणे हे िारि नी िुंद्याचे एि कवशरे्ष असते. 
 
िामावर सही िरण्यािरता वकडलाुंनी “अरे दऊत आण” म्हणताच प्रसुंगाविान न राहून माझ्या 

घोड्याची दोरी िरून ठेवलेल्या नोिराने िटिन दोरी टािून कदली आकण दऊत टाि आणण्यासाठी तो 
आत िावत गेला. दोरी स टलेली पाहताच आमच्या वारूने एिदम रस्ता िरला आकण हा हा म्हणता म ख्य 
ठाण्याची वाट िरली. शाहू महाराजाुंनी कदलेला मोठा अरबी घोडा. त्याच घोड्यावर आता आमची शुंभर वर्ष े
भरणार. तर्ाकप कजवाच्या आशनेे आम्ही खोगीर अगदी घट्ट पिडून ठेवले होते. लगाम अकजबात सोडून 
कदले होते. वाटेतल्या लोिाुंनी घोड्याला आवरून िराव े म्हणनू मी ओरडत होतो. पण वाऱ्याप्रमाणे 
स टलेल्या घोड्यासमोर उभे िोण राहणार? उगाच हात प ढे िरीत व घोडा जवळ येताच मागे घेत. 
मागाहून िाही घोडी मला िररण्यासाठी सोडली होती. पण त्याचा िाही उपयोग नाही. घोडुं कमनीट दीड 
कमकनटाला मलै या वगेाने चालले होते. इतक्यात मिल्या एिा वाटेने एि मोटर येऊन प ढे चालू लागली. 
कतलाही घोड्याने मागे टािले. पोर मेलुं  मेलुं  म्हणनू ते ओरडले. मी कचिटून बसलोच होतो. अखेर 
घोड्याने ठाणे गाठले आकण स्वारी तबेल्यात येऊन उभी राकहली. मागची मोटरही र्ोडक्याच वळेात येऊन 
दाखल िाली. गाडीत श्रीमुंत बापूसाहेब महाराज होते. त्याुंनी मला बोलवनू पाठीवर र्ाप मारली व म्हणाले 
अरे वा। िाय छान बसतोत तू. 

  
आपले पोर जगले आकण श्रीमताुंनी त्याचे िौत ि िेले हे समजताच वकडलाुंना फार आनुंद िाला व 

मोठ्या पे्रमाने त्याुंनी मला जवळ घेतले, िैयथ नसताना िैयाचे सर्मटकफिेट कमळाले. 
 
या प्रसुंगाम ळे मािी भीती मात्र गेली आकण मी प ढे कशपायाच्या मदतीकशवाय घोडुं कफरवायला नेऊ 

लागलो. माझ्यात आत्मकवर्श्ास उत्पि िाला. 
 
घोड्यावर पे्रम बसले − मािेही घोड्यावर पे्रम बसले व त्याला चाुंगले खायला कमळाव ेम्हणून मी 

म द्दाम त्याला शतेातून नेई. त्याम ळे ताजी जोंिळयाची व मक्याची िणसे, हरबऱ्याचे डहाळे त्याला खायला 
कमळत. शतेातून गेल्याम ळे खाण्यापेक्षा मातेरेच अकिि होई. पण अुंमलदाराचा म लगा म्हणून मला िोणी 
िाहीच बोलत नसत. उलट “आणखी चार िणसे नेता िाय साहेब?” म्हणून पाठी लागत. नासि सीचे तर 
मला िाहीच वाटत नसे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इतराुंच्या द ःखाचा कवचार िरण्याची मला दृष्टीच नव्हती. तर्ाकप मी घोड्यावर मात्र पे्रम िरू 
लागलो. त्याला रोया व मकलदा घालीत असे. ऊस, हरभरा घरी आलो म्हणजे चारल्याकशवाय मी खात 
नसे. त्याचेही पण माझ्यावर पे्रम होते. मला पाकहलुं  िी िान टविारून फ रफ रू लागे. एिदा तो 
ठेचाळल्याम ळे मी पडलो, तर तो मला टािून िाही गेला नाही. मी उढून वर चढेपयंत तो शाुंत होता. 

 
घोड्याची भीती गेल्याम ळे द सरे घोडे आले तरीही मी बसण्यास भीत नसे. गाुंवातून घोडे हळू 

चालवाव ेपण लोिाुंना त्याचे महत्त्व िसे वाटणार म्हणनू गाुंवातूनही भरिाव सोडायचा. ते घोडेच चाुंगले 
म्हणून बसण्याची खरी िसोटीच लागली नाही. 

 
४) कलेकडे ओढा व शाहू महाराजाचंा प्रसाद 

 
शाहू महाराजाांचा माधवरावाांच्या व्यक्ततमत्वावर मोठा पररणाम झाला होता. शाहू महाराज हे 
भाईजींचे एक पे्ररणास्थान होते. 
 
मरॅीिपयंत आलो. पण विील सिवा डॉक्टर होण्याची महत्त्वािाुंक्षा म ळीच उत्पि िाली नव्हती. 

मी रद्दड कवद्यार्थ्यांपैिी नव्हतो. पण अभ्यासापैिी एखादाही कवर्षय माझ्या आवडीचा असा नव्हता. गकणत 
चाुंगलुं  नव्हतुं. व्यािरण चाुंगलुं  नव्हतुं. अमक्या एिा कवर्षयात नाुंव कमळवावुं असा कवर्षय शाळेच्या 
अभ्यासात तरी मला सापडला नाही. ड्रॉईुंगमध्ये मात्र मी चाुंगला होतो. िाही बकक्षसे कमळकवली होती. र्डथ 
गे्रडची परीक्षा िाली होती. या कवर्षयाचा िुं टाळा नव्हता. कनसगाचा तर मी वडेाच होतो. ते रुंगवता यावते ही 
तळमळ दाुंडगी होती. हाच िोसथ घ्यावा असुं मनापासून वाटे. वकडलाुंना मी हे बोलून दाखवले. त्याुंची 
इच्छा मी विील व्हाव,े आपला िुंदा प ढे चालवावा अशी फार होती. पण माझ्या स्वभावाला ते 
जमण्यासारखे नव्हते. 

 
याच वळेी िोल्हापूरचे िाही कवद्यार्ी “आटथ स्िूल” जॉईन िरण्यािकरता कनघाले होते. त्यात 

मज मदार, जोशी, देशपाुंडे, अष्टेिर हे कवशरे्ष ओळखीचे. मीही त्याुंच्याच बरोबर जातो म्हणून आग्रह िरला. 
वडील कनराश िाले असावते. पण अखेर त्याुंनी सुंमती कदली व मला म्हणाले, “िाहीही कशि पण नाव 
िाढ म्हणजे िाले”. श्री िल्लाप्पा सावडेिर हे इटलीहून जाऊन आलेले आर्मटस्ट होते. त्याुंनी वकडलाुंना 
माझ्याकवर्षयी समजून साुंकगतले. शाळेतले ड्रॉईुंग मास्तर देव याुंनीही प्रोत्साहन कदले व अखेर जे. जे. आटथ 
स्िूल म ुंबईला जाण्याचे नक्की िाले. आय ष्ट्याला एि अगदी कनराळी िलाटणी लागली. 

 
थप्पड मारून स्कॉलरणशप − वडील म्हणाले, जाण्यापूवी शाहू महाराजाुंची भेट घेऊन जा. 
 
महाराजाुंची भेट राजवाड्यात घेण्यापेक्षा वाड्याबाहेरच चाुंगली पडायची. कतर्ुं िोणाला आडिाठी 

असायची नाही. म्हणनू मी बाहेर घ्यायची ठरवले. आठ नऊच्या स मारास ते टेस्क्निल स्िूलच्या इमारतीत 
यायचे. त्यावळेी त्याुंच्याबरोबर पेंडसे नावाचे कदवाणजी होते. इतर िाहींच्या बरोबर बोलणुं चालल होतुं. 
माझ्यािडे पाकहल्यानुंतर मी पायाला हात लावनू नमस्िार िेला. तसाच करवाज होता, “िा रे िाुं 
आलास? म्हणून त्याुंनी साहकजिच कवचारलुं , मी म ुंबईला आटथ स्िूलचा िोसथ प रा िरण्यािरता जातो 
आहे, त्यापूवी आपलुं  दशथन घ्यावुं म्हणून आलो. “किती रे भाऊ त म्ही?”, “आम्ही चौघे आहोत महाराज”, 
“मग बापाला, भीि लावायला कनघालात वाटतुं, मूखथ ि ठला”, असुं म्हणून महाराजाुंनी त्या सवथ मुंडळीत 
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आमच्या श्रीम खात भडिावली आकण लागलीच पेंडसे कदवाणजींना महाराज म्हणाले, “ख ळुं पोर आहे हे. 
म्हणे आटथ स्िूलला जातुंय, याला स्िॉलरकशप स रू िरा”; आकण माझ्यािडे वळून म्हणाले, “हे पहा 
म ुंबईत जागा कमळत नाही. कमळाली तर फार महाग. तू माझ्या बुंगल्यात खाली हॉलमध्ये रहा.” अशाप्रिारे 
र्ोबाडीत मारून स्िॉलरकशप चालू िेली व रहायला जागा कदली. 

 
५) कलेकडून समाजसेवेकडे 

 
माधवराव बागल रचत्रकलेचा अभ्यास पुरा करून कोल्हापूरात आल्यानांतर रनसगगरचते्र रांगरवण्यात 
मग्न होते. उदररनवाहासाठी काांही करण्याचीरह आवशकता नव्हती. घरची क्स्थती चाांगली होती. 
पण केवळ रचत्र काढीत रिरण त्या काळात प्ररतष्ठेचे मानले जात नव्हते. माधवराव वरडलाांना 
त्याांच्या ‘हांटर’ पत्रात मदत करू लागले. सामारजक कायाकडे हळू हळू प्रवास सुरू झाला. आरण 
मग ती ऐरतहारसक भेट गाांधीजीं बरोबर घडली. माधवरावाांनी कुां चला टाकून लेखणी उचलली. 
 
एका अणधकाऱ्र्ाच्र्ा वाक्र्ाने कलाटिी :− मी एिा बड्या अकििाऱ्यािडे कवशरे्ष जात असे. मी 

जरी असा जात होतो तरी आकश्रताप्रमाणे ििीही गेलो नाही. बरोबरीचा दजा ििीही सोडला नाही. ते 
माझ्या बरोबरचे आहेत, ही भावना ििीही टािली नव्हती. ििीही त्याुंचे लाुंग लचालन िेले नाही. 
आर्मर्िदृष्ट्या मला िोणापासूनही मदत कमळण्याची अपेक्षा मी िेली नाही. मािा स्वाकभमान ििीही द खव ू
कदला नाही. 

 
मािे स्नेही डॉ. िनवडे, त्यावळेचे दरबार सजथन, याुंचेिडे मी नेहमी जात होतो. त्याुंचे स्नेही रा. 

ब. आचरेिर तसेच बडे अकििारी होते. फायनान्स व होमकमनीस्टर असावते. त्याुंची फटिळ म्हणून फार 
ख्याती होती. कनष्ट्िारण शतू्र उत्पि िरण्याची त्याुंची शलैी कवलक्षण होती. स्वभावाने कनष्ट्िपटी, 
अुंतःिरणाने कनमथळ कततिेच तोंडाने वाईट. ते मला “व्हॅगयाबाँड” म्हणून कचडवीत. ते जरी र्टे्टने बोलत 
तरी त्याचा माझ्या मनावर पकरणाम िाला. अपमान सहन िरण्याची मला सवय नव्हती. मला ते बोलणे 
असह्य होई. रागाने ग दमरून गेल्यासारखे होई. त्या अपमानाम ळे मला रात्री िोपही लागत नसे. 

 
एिदा त्याुंचा मािा बराच खटिा उडाला. मािे वडील अत्यवस्र् होते. म्हणून मी डॉक्टरना 

बोलावण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा हे आचरेिर तेरे्च होते. ते म्हणाले, “अहो आता वयच िालुंय त्याुंचे − 
उगाच िा गडबड.” वळे द सरी असती तर िदाकचत मला राग आला नसता. पण वकडलाुंची स्स्र्ती 
खरोखरची िाळजी िरण्यासारखी असल्याने मला हे शब्द असह्य िाले. ते फार मोठे ऑकफसर आहेत 
याचा कवचार न िरता मी म्हणालो, “माझ्या वकडलाुंच्याऐवजी त मच्यासारखे शिेडो ऑकफसर मेले तर 
समाजाचे िाुंही न िसान होणार नाही. मािा बाप त मच्या हजार पटीने श्रेष्ठ आहे”. 

 
इतक्या बेम वथतपणे आपल्याला जाब कमळेल याची त्याुंना िल्पना नव्हती. ते पण कचडून म्हणाले- 

िोण जाणे र्टे्टनेही असेल − “िाय समजलात त म्ही? िोणाला बोलता आहात? बेड्या ठोिीन, 
पोलीसच्या ताब्यात देईन”. मी कततक्याच जोराने उत्तर कदले “पोकलसच्या ताब्यात देईपयंत त म्ही 
मािेसमोर आहात. तो िावनू येईपयंत त मची मािी गाुंठ आहे.” असे म्हणून मीही अस्तन्या सारून उभा 
राकहलो. पण ते प्रिरण इतराुंच्याम ळे म्हणा सिवा सवथच एि र्टे्टचा प्रिार म्हणनू म्हणा कतरे्च कमटले. 
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समाजसेवेकडे − पण या प्रसुंगाने माझ्या चाललेल्या ध्येयशून्य जीकवतावर चाुंगलाच आघात िेला. 
या दृष्टीने त्याुंचे मजवर फार उपिारच िाले. आपण कवनािारण द सऱ्याचे घरी जातो. कनष्ट्िारण सहडतो. 
आपली सिमत िमी िरून घेतो, म्हणूनच आपला असा अपमान होतो, असे मला आता वाटू लागले. मािे 
डोळे उघडू लागले. मी आत्मपरीक्षण िरू लागलो. 

 
माझ्या कजण्याची मला खरोखरीच लाज वाटू लागली. श्रीमुंताुंचा स्नेही म्हणून कमरवणे हे िाय मािे 

ध्येय होते. याने िाय मािा दजा वाढणार होता, तसा सामाकजि दजा मािा होताच. कित्येि इनामदाराुंनी 
हेवा िरावा अशी त्यावळेची आमची स्स्र्ती. वडील अगदी पकहल्या प्रतीचे विील होते. सुंस्र्ानातील पकहले 
मराठा एल. एल. बी. तेच. जाडे कवद वान, वक्ते, नामाुंकित विील, शाहू महाराजाुंची त्याुंच्यावर अखेर 
अखेर तर िेवढी िृपा. मोठमोठ्या महत्त्वाच्या अखेर कनिालाच्या िामात ते त्याुंचा सल्ला घेत. 
शाहूमहाराजाुंवर त्याुंच्या शत्रूुंनी घातलेल्या खटल्यावळेी वकडलाुंनी बह मोल मदत िेलेली. या दृष्टीने त्याुंचा 
म लगा ही िमी मान्यता नव्हती मला. आकण आता तर त्याुंनी आपल्या सावथजकनि आय ष्ट्याला स रुवात 
िेली होती. हुंटर पत्र स रू िेले होते. 

 
सत्यसमाजाचे ते एि आिारस्तुंभ होते. मराठा समाजातील एिमेव कनःस्वार्ी, कनर्मभड कवद वान 

असे सुंस्र्ानातले ते समाजसेवि होते. त्याुंच्या समाजसेवते भाग घेण्याची प्रवृत्ती माझ्यात या प्रसुंगाने 
वाढली. 

 
मी बड्याुंच्या घरी जाण्याचे िमी िरू लागलो. ते मला कमत्र मानीत असतील िाय अशी सबळ 

शुंिा मला येऊ लागली. त्याुंचे माझ्यावर पे्रम असेल, ते मला बरोबरीचे मानत असतील तर तेही मािी गाठ 
घ्यायला येतील. पण मािा हा भ्रम लविरच नाहीसा िाला. िोणी क्वकचतच येत असत. िाही अुंमलदार 
मात्र येत. इनामदार घरी गेलो म्हणजे “िा बरेच कदवस आला नाहीत?” असे म्हणण्यापलीिडे अगत्य 
दाखवत नसत. 

 
हंटर पत्र − याम ळे वकडलाुंच्या “हुंटर” पत्रािडे मािे मन िाव ूलागले. मी घरी राहून त्याुंना िरता 

येईल ती मदत िरू लागलो. प्र फे तपासणे, वतथमानपत्र िाढणे, द सऱ्या मॉडथन करव्ह्यसूारख्या माकसिातील 
कवचार मराठीत िरून देणे व नोिर लोिाुंवर देखरेख िरणे अशी किरिोळ िामे िरू लागलो. मला 
वाचनाचा तर पूवीपासूनच नाद होता. युंग इुंकडयाचा स रुवातीपासूनचा वगथणीदार होतो. त्याम ळे स्फ टे 
कलकहणे िाही अवघड वाटले नाही. यातून मोिळा िालो म्हणजे सुंध्यािाळी लँडस्िेपसाठी जात असे. 
कखशात राहण्याजोगी पेटी व िागद असल्याम ळे कफरणे व कचते्र िाढणे दोन्हीही गोष्टी सहजासहजी होत. 
िलेची सेवा व कनसगाची दोस्ती हा कनभळे आनुंद भोगू लागलो. वतथमानपत्राम ळे जनसेविेडे ओढ लागली. 

 
महात्मा गाधंींच्र्ा वाक्र्ाचा पणरिाम − कचत्रिलेपासून परावृत्त व्हायला आणखी एि गोष्ट कवशरे्ष 

िारणीभतू िाली. महात्मा गाुंिींनी िोल्हाप रास भेट कदली, त्यावळेी वकडलाुंनी बराच प ढािार घेतला 
होता. गावात सहडून फुं ड जमा िेला होता. सत्यशोिि समाजातफे त्याुंनीच मानपत्र कदले. त्यावळेी 
महात्माजींच्या मोटारीत शजेारी बसण्याचा मला प्रसुंग लाभला. त्याुंनी सहजीच मािी कवचारपूस िेली व 
कचत्रिार म्हणनू मी मािी ओळख िरून कदली. ते म्हणाले, “कचत्रिार आहात तर कचते्र अशी िाढा िी 
त्याम ळे जनसेवा घडेल,” अशाच अर्ाचे वाक्य होते ते. 
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त्यावर कवचार िरू लागलो मी. हा प्रश्न आतापयंत ििीच उद भवला नव्हता माझ्यासमोर. मी 
मािी कचते्र मनरुंजनािकरताच िाढीत होतो. जनतेने बोि घेण्याजोगे त्याुंना मागथ दाखकवणारे, िाुंही तरी 
कवशरे्ष साुंगणारे, असे िाहीच नव्हते त्याुंत. 

 
कवकशष्ट मतप्रसार िरणारी कचते्र िाढावीत तर मािा मन ष्ट्य िृतीचा अभ्यास तसा चाुंगला नव्हता 

आकण कनव्वळ सृष्टीसौंदयाच्या देखाव्याम ळे मतजागृती िशी होणार? जनसेवा िशी िरणार? मनरुंजन 
होईल पण तेही वरच्या वगाचे. खालच्या वगाप ढे जेरे् जगणे िी मरणे हा प्रश्न उभा आहे तेरे् मनरुंजनाचा 
िाय उपयोग? याम ळेही कचत्रिलेिडे द लथक्ष होऊ लागले. 

 
६) लोकणशक्षिासाठी व्र्ाख्र्ान दौरे 

 
वडील खांडेराव बागल याांच्या तालमीत माधवराव समाजसेवचेे धडे घेत असलेले या 

उताऱ्यात रदसतात. सांस्थानी हद्दीत सभेला परवानगी लागे म्हणून शजेारच्या मलकापूर 
जहारगरीत, वाळव ेतालुतयात, साांगली, बेळगाांव रजल्यात स्वतांत्रपणेरह व्याख्यानाचे दौरे आखीत. 
खचाला पैसे नव्हते तरी पत्नीचे दारगने रवकून व्याख्यान, दौरे करीत रवषय - खादी प्रचार, परदेशी 
कापडाची होळी, अस्पृश्यता, असे असत. 

 
या दौऱ्यात तकग तीथग लक्ष्मणशास्त्री जोशी व नाना पाटील याांची मतै्री जमली. तकग तीथाच्या 

रवद्वते्तमुळे व पुरोगामी रवचाराने, सामान्याांत रमसळण्याच्या वृत्तीमुळे माधवराव प्रभावी झालेले 
रदसतात. सवोदयवाद्ाांचा सोवळेपणा मात्र भाईजींना आवडत नव्हता असे रदसते. हा दौऱ्याचा 
कायगक्रम सांस्थानाबाहेर १९३५ पयंत जोरात चालू होता. 
 
व्र्ाख्र्ानाचा दौरा :− पकहले व्याख्यान मािे एिा खेड्यात िाले. त्यासाठी कडस्स्रक्ट 

मकॅजस्रटेिडून अजाने परवानगी माकगतली होती. खादी हाच कवर्षय कदल्याम ळे व वडीलही त्यात व्याख्याते 
असल्याम ळे त्याुंना परवानगी कमळू शिली. खादी व ग्रामपुंचायत या कवर्षयावरच मी बोललो. खालच्या 
वगाला, आपण इतराहून हलिे नाही ही जाणीव िरून देण्यािरता मी एिा शतेिऱ्यालाच अध्यक्ष िेले. 
मी हे पूणथ श्रद्हेतूने िेले. पण तेर्ल्या प्रकतष्ठाला तो मोठा अपमान वाटला. त्यावळेी त्याला म िायाने 
बसणेच भाग पडले. माझ्या व्याख्यानाचा पकरणाम बरा िाला. त्याच सभेत बऱ्याच रुपयाुंची खादी खपली व 
ग्रामपुंचायत स्र्ापण्यालाही लोि िबूल िाले. मात्र तेर्ील प्रम ख आकण उठाठेवी हेिटखोर म्हणून प्रम ख 
असलेली कचमासाहेब नावाची व्यक्तीच अध्यक्ष म्हणून कनवडून आली. ज्याच्या नावाने लोि मागे जळफळाट 
िरीत व मनातून ज्याुंचेबद्दल िाडीचाही आदर नव्हता, तो लोिकनय क्त म्हणून कनवडून येऊ शिला. 
सुंस्र्ानी प्रजेची ही मनोवृत्ती खेड्यावर. तशीच मोठ्या शहरातही पण अशीच कदसून आली. 

 
लोकणशक्षि व भाषि बंदी :− म्हणून लोिाुंना जबाबदार अशा सुंस्र्ा स्वतुंत्र बाण्याने चालायला 

लोिकशक्षणाची जरुरी आहे. त्याुंच्या हक्काची जाणीव त्याुंना िरून कदली पाकहजे. कनःस्वार्ी प ढाऱ्याुंनी 
स्वातुंत्र्याचे बीजारोपण त्याुंच्या मनात िेले पाकहजे. याला भार्षणस्वातुंत्र्याची जरुरी आहे. न सत्या क्रकमि 
कशक्षणाने हे लविर साध्य होणार नाही. अशी मािी खात्री िाली. भार्षण स्वातुंत्र्य नसल्याम ळे सुंस्र्ानी 
प्रजा कनब थद्ध आकण ग लाब वृत्तीची िाली होती. 
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ग्रामपुंचायतीचा स्त त्य हेतू, तो अध्यक्ष कनवडून आल्याने साध्य िाला नाही. उलट लोििल्याणाची 
सबब प ढे िरून बह मताच्या जोरावर त्याला स्वतःचेच कहत सािून घेता आले. लोिाुंना पूवीचीच स्स्र्ती 
बरी असे वाटू लागले. 

 
त्याुंनतर लगेच द सऱ्या गावी गेलो. तेरे्ही व्याख्यान कदले. तेरे्ही बरीच खादी खपली. िाही अुंशी 

वकडलाुंच्या बरोबर सुंस्र्ानातील गाव ेिेली. त्याम ळे खेडच्या लोिाुंप ढे तरी न कभता स्वतुंत्र व्याख्यान देता 
येईल असा कवर्श्ास वाटू लागला. मोठ्या शहरात स्वतुंत्र व्याख्यान देण्याचे अद्याकप िाडस िाले नव्हते. 
पण राजिानीत एिा सुंस्रे्ने मािे खादीवर व्याख्यान ठरवनू ही भीती दूर िेली. आतापयंत वकडलाुंच्या 
बरोबर उपवक्ता म्हणनू बोलत असे. पण याप ढे स्वतुंत्र दौरा िाढण्याची महत्त्वािाुंक्षा उत्पि िाली. 

 
सुंस्र्ानात सभाबुंदीचा िायदा होता. त्याम ळे या दौऱ्याच्या िल्पनेला सभाबुंदी आड येऊ लागली. 

प्रत्येि खेपेला कडस्स्रक्ट मकॅजस्रटेिडे अजाला आठ आण्याचे कतिीट लावनू परवानगीमागणे त्रासाचे व 
अपमानाचे वाटू लागले व दौऱ्याची अशी एिदम परवानगी कमळेना म्हणून तो नाद सोडून द्यावा लागला. 

 
महात्माजी दाुंडीला कनघाले त्याच कदवशी मीही व्याख्यानाला आमच्या हद्दीबाहेर जाण्याचे ठरवले. 

स्पेशल मोटारीने मलिापूर जहाकगरीत गेलो. तेर्ले महालष्ट्िरी गोपाळराव खाुंडेिर आमचे वकडलाुंचे 
बालपणाचे स्नेही होते. त्याुंनी आमची उत्िृष्ट व्यवस्र्ा ठेवली व स्वतःही सभेस हजर राकहले. मी सहि ट ुंब 
गेलो होतो. त्याुंनी वकडलाुंना पत्र पाठवनू माझ्या व्याख्यानाची बरीच स्त ती िेली. त्याने मािा उत्साह 
वाढला व वकडलाुंना आनुंद िाला. 

 
वाळवे तालुक्र्ातला दौरा :− मी जवळच्या वाळव ेताल क्यात दौरा िाढण्याचे ठरवले. सुंस्र्ानात 

भार्षणबुंदी होती. पण तेरे् परवानगीची िाही भानगड नव्हती. वाटेल ते बोलाव.े राजद्रोही व्याख्यान 
असल्यास िेस होण्याची भीती. पण भार्षणाला बुंदी नव्हती. चार कदवस गावी, चार कदवस दौऱ्यावर असे 
स रू िेले. 

 
िऱ्हाडात व्याख्यान कदले व नुंतर तेर्ल्या बटाणे व प ढाऱ्याुंबरोबर त्या ताल क्यातील गाव ेिेली- 
 
तकय तीथय लक्ष्मिशास्त्री जोशी − दौऱ्यात तिथ तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री याुंची गाठ पडली. त्याुंचे सुंबुंि 

आणखी जवळ आले. त्यावळेी त्याुंच्या कवद्वते्तची मला िाहींच िल्पना नव्हती. एि सािारण िायथिताच 
समजलो. सोवळा भटजीच वाटला मला. पण महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर सहद स्र्ानातील कवद्वान मुंडळीत 
त्याुंची गणना िेली जाते. खरा कवद्वान नम्र असतो. आपण कवद्वान आहोत ही त्याला जाणीव नसते. कनदान 
तो द सऱ्याुंना ही जाणीव िरून देत नाही. हे त्याुंच्या उदाहरणावरून पटून आले. त्याुंच्यात ब्राम्हण्य जराही 
नाही. जातीवाद कदसला नाही. उलट बह जनसमाजाचे ते िैवारी आहेत. फ ल्याुंच्या कवर्षयी कनबुंि 
कलकहण्याने ते आणखी जवळ आले. याचम ळे अ. भा. सत्यशोिि पकरर्षदेचे उद घाटन त्याुंचे हस्ते िरण्यात 
आम्हास आनुंद वाटला. कमश्र कववाहाचे ते प रस्िते आहेत. पाटील-सपगळे या मराठा ब्राह्मण कववाहाचे 
अकभनुंदन िरण्यास ते िरवीरी आले होते. रोटीबुंदी त्याुंनी िेव्हाच मोडून टािली आहे. बह जन 
समाजाच्या आिाुंक्षा त्याुंना इतराुंहून बरोबर िळू शितात. सवोदयी सोवळेपणा व ढोंगी सास्त्विता 
त्याुंच्यात नाही. च िा िबलू िरण्याचा र्ोरपणा त्याुंचे अुंगी आहे. ते मािे घरी उतरले असता, त्याुंच्या 
िोरणाुंत मला वाटलेली िाही कवसुंगती व मला वाटलेला त्याुंचा च िीचा दृकष्टिोन मी मोिळया मनाने 
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त्याुंच्यासमोर माुंडला. त्याुंनी तो खोडून िाढण्याचा प्रयत्न न िरता िाही गोष्टी मान्य िेल्या. मराठा 
पकरर्षदेतील माझ्या दृकष्टिोनाला त्याुंनी जाकतवादी स्वरूप कचिटवले नाही. मराठा ही लोिसुंग्राहि जात 
आहे हे त्याुंनी मान्य िेले व मािा हेतू व कवचारसरणी िोरगाुंविर रस्ट सुंमेलनात इतराुंना समजावनू 
कदली. िाही सवोदयवाल्याुंत स्वतःच्या सास्त्वितेचा आकण पाकवत्र्याचा जो एि टेंभा चढला आहे तो 
याुंच्यात नाही. मोजिुं  बोलणुं, आवरुण कलहीणुं ही राजिीय म त्सदे्दकगरी मला तरी आढळली नाही. 
माझ्याशी िेलेल्या पत्रव्यवहारात ते मला कदसून आले. आचायथ जावडेिराुंना आि कनि भारत कलकहताना 
शाहू महाराजाुंची आठवण िाली नाही. पण तिथ तीर्थ त्याुंची िेव्हाही म क्त िुं ठाने स्त ती िरतात. माझ्या 
मते त्याुंनी पक्षातीत रहायला हवुं होतुं. िाँगे्रसच्या सभासदत्वाम ळे त्याुंच्या स्वतुंत्र कवचाराची ि ुं चबणा 
िाल्याखेरीज राहणार नाही. 

  
मी अध्यक्ष व ते उद्घाटि अशा एिा कवद्यार्थ्यांच्या सभेप्रसुंगी मी म्हणालो, “तिथ तीर्ांनी म लाुंच्या 

पासून मराठी कलहायला कशिले तर ते आम्हाला अकिि जवळचे होतील”. त्यावळेी ते म्हणाले, “मािराव 
अगदी खरे बोलले. मािे एि मराठी प स्ति वाचल्यानुंतर मािे एि स्नेही मला म्हणाले, “तिथ तीर्थ त मचे 
प स्ति मला फार फार आवडले, पण ते मराठीत कलकहले असते तर बरुं िालुं  असतुं” आत एि वागणिू 
अन् बाहेर एि हे त्याुंच्यात नाही. िोरगाुंविर रस्ट सुंमेलनप्रसुंगी मी, शुंिरराव देव, जावडेिर, भागवत 
व अप्पासाहेब पटविथन जेवायला बसलो होतो. त्याुंत िाहींचा जेवणाचा खास कनराळा प्रिार,-- गाईचे 
दूि, गाईचे लोणी, वगैरे पाहून ते म्हणाले, “हा एि अस्पृश्यतेचाच प्रिार आहे”, ही जेवणातली कवर्षमता 
स द्धा गेली पाकहजे. जेरे् जे कमळेल आकण जे कदले जाईल ते खाण्याला आपण कशिले पाकहजे. या आमच्या 
वागण िीम ळे आम्ही बह जनसमाजाशी एिरूप होत नाही. मला एखाद्या मराठ्याने त्याुंचे ते खाद्य कदले ते ते 
मी खातो. यावर एि म्हणाले, “असे उघड बोलू निो.” त्यावर शास्त्रीब वा म्हणाले, “चोरून एि व बाहेर 
एि हे मला साित नाही.” 

 
इस्लामप रात माझ्या भार्षणाचा चाुंगला पकरणाम िाला व भार्षण सुंपल्यानुंतर बऱ्याच परदेशी 

िपड्याुंची होळी िाली. िाहींनी तर अुंगावरचे सदरे होळीत टािून उघडे िाले. स रुवातीला मी शाहू 
महाराजाुंनी कदलेला भरजरी १००/१२५ चा मुंकदल आगीत टािला. त्याचा लोिाुंवर फार पकरणाम िाला व 
भराभर िपडे पडू लागले. 

 
वाळव ेताल क्यातील बह तेि सवथ खेडी मी माझ्या पदरच्या खचाने िेली प्रर्म प्रर्म मी बरोबर 

जेवणही बाुंिून घेत असे. पण ते ििी सोडाव ेलागले नाही. िोणत्याही वळेी गेलो तरी मािी जेवणाची 
गैरसोय ििी िाली नाही. ज्या घरी उतराव ेत्या घरी त्या माणसाच्या ऐपतीबाहेर तो जेवण िरून घालीत 
असे. ब्राह्मणाुंच्या घरी तर अगदी सणाप्रमाणे मेजवान्या कमळत, तर मराठ्याुंच्या घरी िोंबडी अुंडी 
कमळायची. िाही कठिाणी चटणी िाुंदा भािरी खावी लागली. पण बदल म्हणून ती स द िा चवदार वाटे. 

 
बार्कोचे दाणगने णवकून दौरा : वकडलाुंना त्रास देऊ नये म्हणून खचासाठी मी माझ्या बायिोचे 

दाकगने मोडले. माझ्याबरोबर एि दोन माणसे असत. त्याुंचा मोटरखचथ बह दा मीच देई. मला पायी 
चालण्याची फार सवय नव्हती. पण उत्साहाम ळे सात आठ मलै चाललो तरी मी नाउमेद होत नसे. िाही 
गावी आमची र्ाटाने कमरवणूि कनघे. िोणी प ढच्या गावी जाण्यासाठी गाडी देत. िोणी घोडे देई. वाटेने 
जाताना पाण्याची ओहोळ लागली तर कबचारे मला डोक्यावरून नेत. मी मोठा माणसू असून मािे पायावर 
डोिे ठेवीत. ही भक्ती व पे्रम पाहून पाहून मला गसहवरून येई. याम ळे खेड्याचे लोि मला देवाप्रमाणे पूज्य 
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मानू लागले. कशिलेल्या लोिाुंचा िूतथ व स्वार्ीपणा त्याुंच्यात नसे. जणू मोठ्या वयाची कनमथळ म लेच ती. 
िोणी साुंगतील तसे ऐितील. त्याुंचे र्ोर अुंतःिरण आकण िेल्या िामाची िृतज्ञता पाहून त्याुंच्यासाठी 
देह टािावा असे वाटे. ते िैयथ माझ्या अुंगी अद्याप आले नव्हते. सवथस्वाचा त्याग िरून देशाला वाहून घ्याव े
ही मनाची इच्छा िृतीत आणण्याचा अुंगात त्राण नव्हता. तेवढी तळमळ नव्हती. बािी त रुुं गात जाण्यासाठी 
जो तो िडपडत होता. पण पकरस्स्र्ती मागे खेचत होती. 

 
कित्येि प ढारी माझ्याच देखत सभेत कगरफदार िाले होते. माझ्या व्याख्यानप्रसुंगी िाही कठिाणी 

तर सबुंि पोलीसपाटी हजर असे. पण िायदेभाुंला प्रवृत्त िरणारी मािी व्याख्याने नसल्याम ळे मला अटि 
िाली नाही. 

 
व्याख्यानाम ळे त्या ताल क्यात मािी बरीच प्रकसद्धी होऊ लागली. आगाऊ जाहीर िाल्यास 

व्याख्यानास आजूबाजूच्या खेड्यातली माणसे येत. 
 
नाना पाटील : त्यावळेी फारसे प्रकसद्ध नव्हते. सामाकजि िायथ िरीत. लगनातील खचथ िमी 

िरण्याची खटपट िरीत. ते जवळ जवळ सत्यशोिि होते. ते अचानि रात्री आले. मला नेण्यासाठी घोडुं 
आणलुं  होतुं. सभेची तयारी िेली होती. येडे मस्च्छुंद्र गावी ती सभा िाली. त्याुंनी आणखी िाही प्रसुंगी 
मला नेले. यावळेी साताऱ्याबाहेर त्याुंची कवशरे्ष अशी प्रकसद्धी नव्हती. १९४२ च्या चळवळीनुंतर मात्र ते 
महाराष्ट्राचे व बह जनसमाजाचे प ढारी म्हणनू चमिू लागले. शतेिरी-िामगार पक्षात आम्ही दोघुं होतो 
म्हणून त्याम ळे सुंबुंि आणखी जवळ आले. ते िम्य कनस्ट पक्षात आता गेले आहेत, मी पक्षम क्त आहे. 
त्यावळेेपासून त्याुंची पाऊले त्या रोखाने पडत आहेत. माक्सथवादाच्या अभ्यासाकशवाय त्याुंची पाऊले त्या 
रोखाने पडत होती. आता तर ते फार मोठ्या जोडीत गेले आहेत. पण स्वभावातील नम्रता िमी िालेली 
नाही. िायाने ते माझ्याहून र्ोर आहेत पण मला आदरानेच वागवतात. खेड ताुंवर आपल्या भार्षणाची पिड 
बसकवणारा द सरा प ढारी यावळेी महाराष्ट्रात द सरा िोणीही नाही. राुंगडी भार्षा, समजून घेण्याची नम्र 
वृत्ती, समयसूचिता याम ळे तसुं कशक्षण नसूनची ते शतेिऱ्याला जागुं िरू शितात. 

 
माझा आवाज आणि आत्मणवश्वास :− हजाराुंना ऐिू जाईल असा मािा आवाज होता. पाच दहा 

हजाराुंच्या किती तरी सभाुंत मी बोललो आहे. मला लोिाुंच्या भावना जागृत िरता येऊ लागल्या. किती 
तरी सभात मी लोिाुंना परदेशी िपडे जाळण्यास भाग पाडले. रोज तीन चार व्याख्याने अशी मी सारखी 
देत असे. आकण घसा बसला म्हणजे मी कवश्राुंती घेई. समाज िेवढाही मोठा असला तरी मला त्याची भीती 
वाटेनाशी िाली. बेळगाुंव कजल्ह्यातूनही आमुंत्रणे येत. साुंगलीतही बरीच व्याख्याने कदली. 

 
बह तेि व्याख्यानाुंचे करपोटथ ज्ञानप्रिाश पत्रातून येत. या प्रकसद्धीम ळे ह रुपही येई व बाहेरची 

आमुंत्रणे याच प्रकसद्धीम ळे येऊ लागली. यावळेी मािा उत्साहही दाुंडगा असल्याम ळे मी आमुंत्रणाला ििी 
नाही म्हणत नसे. 

 
राजिीय कवर्षयाबाबतची व खादी सुंबुंिीची व्याख्याने लोिाुंना आवडत. त्याचा पकरणामही चाुंगला 

होई. अस्पृश्यताकनवारण हाही पण मािा आवडीचा कवर्षय. पण लोिाुंना अस्पशृ्यतेवर व्याख्यान देणे फारसे 
आवडायचे नाही. अस्पृश्यताकनवारणाला लोि अन िूल नसत. मी अस्पशृ्याुंची बाजू घेऊन वरच्या लोिाुंना 
प ष्ट्िळ त टून बोलत असे. 
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अस्पृश्र्तेवर बोलू नका : एिा गावच्या प ढाऱ्याने त्याबद्दल मािी सभेतच िानउघाडणी िेली. ते 
म्हणाले −“आपण आमच्या ताल क्यात दौरा िाढीत आहात त्याबद्दल आम्हाुंला फार आनुंद वाटतो. पण 
त म्ही अस्पृश्यतेवर जर बोलू लागला तर त म्हाला प ढे िाम िरणेच जड जाईल. लोि त म्हाुंला गावात 
जागाही देणार नाहीत. तरी तूतथ तो कवर्षय सोडून बोलावे अशी आमची कवनुंती आहे.” हे गृहस्र् 
सत्यशोििच होते. अस्पृश्यतेकवरुद्धचे होते. सद्हेतूनेच त्याुंनी ते साुंकगतले. पण मी त्याुंना साफ साुंकगतले 
िी ‘गावचे लोिाुंनी टािले तर मी महारवाड्यातच उतरीन म्हणजे िाले.” मग ते िाहीच बोलले नाहीत. 
त्याुंनी माझ्यावर बकहष्ट्िार घातला नाही. उलट ते िाही गावी माझ्याबरोबर सहडायला येऊ लागले व त्याुंनी 
व मी बरीच खेडी घेतली. 

 
७) हद्दपारी व हद्दपारीतील अनुभव 

 
माधवराव बागल उच्च रवद्ारवभरूषत नव्हते. तरी त्याांचे वाचन दाांडगे होते. हद्दपारीच्या 

काळात रेवांदांड्यात मुक्काम असताना त्यानी सोशारलझम वरची त्यावळेी उपलब्ध असलेली सवग 
पुस्तके रदनकराराव जवळकराांनी त्याना रदली. माधवरावाांनी ती सवग इतर आधाशासारखी वाचनू 
काढली. सत्यशोधक समाजाचे समतेचे तत्त्व व सत्याचा आह सह सोशारलझमकडेच शवेटी नेणारा 
आहे अशी त्याांची खात्री झाली. त्यानी ‘सत्यशोधकास इशारा’ ही लेखमाला “रवजयी मराठा”त 
सुरु केली. 

 
हद्दपारीतील अनुभव सांस्थानात स्वातांत्र्याचा लढा सुरु करणें रकती कठीण होते याची 

कल्पना वाचकाांना यावी. हा अनुभव १०३०-३१ च्या सुमाराचा. मनुष्य स्वभावाचे नमुने व राजाची 
प्रजेवर दहशत याची कल्पना येते. याच काळात माधवरावाांची काकासाहेब रलमये याांचेशी ओळख 
झाली. ही मतै्री शवेटपयंत रटकली. 
 
हद्दपारी − माझ्यावर हद्दपारीचा ह िूम स टला होता. तो बजावण्यापूवी मी बाहेर जाव े म्हणनू 

वकडलाुंनी कवनवणी िेली, भावाुंनी पाय िरले. अशाच वळेी मी बाहेर गेल्याम ळे बऱ्याच लोिाुंचा समज मी 
कभऊन पळून गेलो असा िाला व तो दूर िरता येणे मलाही त्यावळेी तरी शक्य नव्हते. 
 

त रुुं गात जाण्यासाठी तो आत र नव्हताही. ती गोष्ट फार भयुंिर आहे असे मला वाटत नव्हते. 
िारण त रुुं गाची हवा प ष्ट्िळाुंना मानवलेली मी डोळयाुंनी पहात होतो. म्हणून िोल्हापूर सोडण्याचे, भीती 
हेच िारण नव्हते. कवशरे्षतः वकडलाुंना या वयात त्रास देऊ नये म्हणून मी बाहेर पडलो. त्याुंच्याम ळेच 
ह ि माची अुंमलबजावणी र्ाुंबली होती. 

 
प ण्यात मी एिा श्रीमान पाह ण्यािडे उतरलो. मािी बायिो मागहून आली. मी िा आलो त्याचे 

बरोबर िारण अद्याप त्याुंना समजले नव्हते. ते मी सरळ साुंकगतले. ते घराणे पूणथ राजकनष्ठ. त्याुंचे जवळचे 
आप्त सरिारी अकििारी, मी किती कदवस राहणार हे नक्की असे िाही िळकवले नव्हते. ि ठेतरी िाही 
कदवस िाढायचे हाच एि त्यावळेचा उदे्दश होता. 

 
शणनवार वाड्यासमोरच्र्ा सभेत − याच स मारास प ण्यास शकनवार वाड्यासमोर िाँगे्रसतफे सभा 

भरली होती. ती कनव्वळ पहाण्यासाठी म्हणून मी गेलो होतो. दूर एिा रस्त्यावरच्या दगडावर बसलो होतो. 



 
अनुक्रमणिका 

ती सभा पाहून मलाही बोलावसेे वाटू लागले. मी मािे नाव एिा कचठ्ठीवर कलहून बोलण्याची परवानगी 
माकगतली. माझ्या नावाची ओळख ज्ञानप्रिाशने प ण्याच्या लोिाुंना िरून कदलीच होती. मािी तोंडओळख 
नसली तरी नावाची असल्याम ळे इतर व्याख्यात्याुंचे भार्षण प ढे ढिलून ताबडतोब मला बोलावले. उभे 
राहताच मला टाळया कमळाल्या. मािे भार्षण लोिाुंना फारच आवडले. त्या सभेत त्याुंनी मािी स्त ती िेली 
व त्याुंनी मािे द सरे स्वतुंत्र व्याख्यान हे मािेटच्या आवारात ठेवले. 

 
ज्ञानप्रिाशने मािे भार्षण मला मोठा मर्ळा घालून समग्र छापले. त्याम ळे प ण्यात व्याख्यानासाठी 

बरेच लोि मागे लागले. 
 
माझे राजकीर् णपताजी काकासाहेब णलमरे् − मािी िाहीही ओळख नसता मािे भार्षण समग्र 

छापून मला प्रमाणाबाहेर महत्त्व कदल्याबद्दल आभार मानण्यासाठी ज्ञानप्रिाशच्या सुंपादिाच्या भेटीला 
गेलो. तीच मािी त्याुंची पकहली भेट. ते फार अगत्यपूवथि माझ्याशी वागले. िळिळीचा उपदेश िेला व 
माझ्यावर वॉरुंट स टल्याची वदुंता ऐिून त्याुंनी िोल्हापूरात तूतथ जाऊ निा असा सल्ला कदला. त्याुंच्या 
कनगवी, सरळ, कनष्ट्िपटी स्वभावाची माझ्यावर चाुंगली छाप पडली. त्याुंच्याबद्दल माझ्या मनात त्यावळेी जी 
पूज्यब द्धी उत्पि िाली ती अखेरपयंत िायम राकहली. इतर िाही प ढाऱ्याुंच्याबद्दल वाटणारा आदर प ढे 
कटिला नाही. अन भव कनराळे येत गेले. ब्राह्मणेतर ही िल्पनाही त्याुंनी मला कशव ू कदली नाही. ओळख 
होण्यापूवीच त्याुंनी मािी भरपूर प्रकसद्धी िेली होती. मोठेपणा आणून कदला होता. आकण तो पूणथ 
कनरपेक्षब कद्धने हे कवशरे्ष. ब्राह्मण लोि मराठ्याुंना प ढे येऊ देत नाहीत, त्याुंच्या चाुंगल्या गोष्टींना प्रकसद्धी देत 
नाहीत, ह्या त्याुंच्यावरच्या आरोपाला मला तरी िािासाहेब कलमये हे अपवाद वाटले. 

 
मी त्याुंना मािी खादीकवर्षयी कलहून ठेवलेली एि लेखमाला दाखकवली व ती त्याुंनी न पहाताच 

छापण्याचे वचन कदले. प्रचारिायथ िरणारा म्हणून त्याुंनी मला प ढे आणलेच होते, पण लेखि म्हणनूही 
ज्ञानप्रिाशच्या असुंख्य वगथणीदारास ओळख िरून देण्याचे श्रेय पदरी पाडून घेतले. याम ळे 
साकहत्यके्षत्रातले पकहले पाऊल कलमयाुंम ळे पडू शिले. 

 
िािासाहेबाुंनी मला प्रकसद्धी कदली नसती तर माझ्यातला उत्साह खरोखरीच िमी िाला असता. 

प्रकसद्धीची हाव माझ्यात फार होती. पैशाची मात्र नव्हती. त्याम ळे प ढील आय ष्ट्यात मला फार त्रास सहन 
िरावा लागला. प्रकसद्धीम ळे िामास ह रूप येई म्हणून माझ्या सावथजकनि आय ष्ट्यात मी कलमयाुंना मोठे 
स्र्ान देत आहे. प णे म्हटले िी कलमये प्रर्म माझ्या दृष्टीसमोर उभे रहात. मािे राजिीय कपताजी असुं मी 
त्याुंना यावळेेपयंत मानत आलो आहे. िािासाहेब अुंतिालपयंत मजवर पे्रम िरीत होते. ते मािे 
पूजास्र्ानच राकहले. 

 
हद्दपारीतील अनुभव −प ण्यात नेहमी उतरत असे, त्या हक्काच्या घरी गेलो. ते आप्त होते. गेलो 

म्हणजे माझ्यासाठी मोटार राखून ठेवीत. आदराने वागवीत. गोडिोड िरून घालीत. वकडलाुंप्रमाणे मान 
देत. पण ज्या घरी मी उतरलो होतो त्या मालिाुंच्या सरिारी अकििारी आप्ताुंना व त्याुंचे कहत पाहणारे 
म्हणवनू घेणाऱ्याुंना मािे अशा स्स्र्तीत त्या घरी राहणे बरे वाटेना. मालिाुंच्या मनाुंत त्यावळेी िाय होते ते 
मला िळण्याजोगे नव्हते. तर्ाकप त्या गृहस्र्ाुंनी मािे राहण्याने मालिाुंना त्रास होण्याचा सुंभव आहे असे 
जवळ जवळ स्पष्ट भारे्षत बोलून दाखकवले. तेव्हा ख द मालिाुंच्याच तोंडून ते ऐिून घेण्यापेक्षा आपण 
कनघाव ेम्हणून आवरते घेतले. 
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कमयवीर णवठ्ठल रामजी कशदे − मी व मािी बायिो त्याुंच्या पे्रमळ सहवासात िाही कदवस राकहलो. 
पण मािे त्याुंचे कततिे जवळचे आकण सलगीचे सुंबुंि नसल्याम ळे कदलेल्या सवलतीचा फार फायदा घेणे 
मनाला बरे वाटले नाही. 

 
“दीनबुंिू”िार नवले याुंच्यात राहून सहजी भेटायला म्हणून महर्षी कवठ्ठल रामजी सशदे याुंच्या 

भेटीस गेलो. त्याुंना सारी हिीित समजताच फार वाईट वाटले व त्याुंनी आपल्या घरी राहण्याचा आग्रह 
िेला. त्याुंची स्वतःची स्स्र्ती तशी चाुंगली नव्हती. त्यातूनही ते वडील. मी एि तरुण िायथिता. रहायला 
सुंिोच वाटू लागला. पण प नः त्याुंच्या भकगनी जनाबाईुंनी सौभागयवतीस घेऊन येण्याचा आग्रह िरला. 
तेव्हा िाही कदवस त्याुंच्या घरी राकहलो. या प्रसुंगाने कवठ्ठल रामजीचा पकवत्र सहवास लाभला. त्याुंच्या 
स्वभावातील योगयता, उदारपणा, त्याग, सास्त्विता, कनभथयता, कवद वत्ता, स्पष्टवक्तेपणा हे ग ण प्रत्यक्ष 
िळून आले. त्याुंचे कवचार ऐिता आले. बह जनसमाजाकवर्षयीची आकण अस्पशृ्यताकवर्षयीची तळमळ 
अन भवता आली, या प्रसुंगाम ळे त्याुंचा माझ्यावर लोभ जडला. प ढे ते माझ्या घरी येऊ लागले, उतरू 
लागले. वाळव ेता. शतेिरी पकरर्षदेचे मी आमुंत्रण कदले, ते त्याुंनी स्वीिारले. मी स्वागताध्यक्ष होतो. त्याुंचे 
भार्षण त्यावळेी समाजवादी कवचारसरणीचे िाले. “सत्यशोििाुंना इशारा” हे प स्ति कलकहले. त्याला 
त्याुंनी प्रस्तावना कदली. प नः प ण्यास गेलो म्हणजे भेट होई. अगदी शवेटच्या िाली त्याुंनी गकहवरून मला 
आसलगन कदले अन् आशीवाद कदला. अन्याय कदसला िी ते जमदगनीसारखे त टून पडत. असा कवद वान, 
कनष्ट्िपटी, प्रभावी वक्ता व प ढारी मला मराठी समाजात द सरा भेटला नाही. अद्यापही त्याुंची बरोबरी 
िरणारा माणूस मला कदसला नाही. म्हणनू प ण्यात सुंिटिाली त्याुंनी कदलेल्या आसऱ्याचा मला ििीही 
कवसर पडणे शक्य नाही. 

 
डॉ. गिपतराव धुरंदर − मी प णे सोडून म ुंबईस आलो. मी गणपतराव ि रुंिर या माझ्या कमत्रािडे 

जाण्याचे ठरवले. त्याुंचा बरेच कदवसापासून आपल्यािडे येऊन राहण्याचा आग्रहही होता. पते्रही तशी 
आली होती. त्याुंच्या वकडलाुंचे आकण मािे सुंबुंिही पे्रमाचे होते. त्याुंनी मािे अगत्यपूवथि स्वागत िेले. 
अत्युंत कनमथळ मनाचा व पे्रमळ माणूस, अद्यापही मािे त्याुंचे सुंबुंि पे्रमाचेच आहेत. पण त्यावळेी वडील घरी 
नव्हते. ते एि रावबहादू्दर आकण मान्यता पावलेले अकििारी होते. त्याुंनी चाुंगले वागवले, मेजवानी कदली. 
पण बोलून दाखकवले िी, “त मच्यावरचे वादळ शाुंत होऊ द्या, मग ख शाल येऊन रहा, वाटेल कततिे 
कदवस, घर त मचेच आहे.” गणपतरावाुंना याम ळे फार वाईट वाटले. त्याुंनी तसुं बोलूनही दाखवले. पण ते 
घरचे मालि नसल्याम ळे त्याुंना मूग कगळून स्वस्र् बसणे भाग पडले. माझ्या राहण्याने आपल्यावर िाही 
तरी सुंिट येईल, अशी प्रामाकणिच समजूत होती त्याुंच्या वकडलाुंची. स्वभावाने ते कजतिे कदलदार आकण 
पे्रमळ होते कततिेच कभते्र होते. िारण हे वावटळ कनघून गेल्यावर त्याुंची वागणूि पूवीसारखीच अगत्याची 
आढळून आली. पण मला तेही घर सोडाव ेलागले. 

 
नुंतर द सऱ्या एिा गृहस्र्ाुंचे घरी गेलो. तेही रावबहादूर होते. आमचे ग रुजी कशल्पिार म्हाते्र. 

त्याुंचे हवापालटासाठी येऊन रहा असे पूवी आमुंत्रण आलेले होते. त्याुंनी पकहले दोन कदवस 
जहाकगरदाराप्रमाणे र्ाट ठेवला. सुंबि फ्लॅट मोिळा िरून कदला. पण सगळी हिीित साुंगताच ते 
स्वतःच परगावी कनघनू गेले. आकण अशा प्रिारे तेही घर मला सोडाव ेलागले. ही मुंडळी द ष्ट होती असे मी 
िेव्हाही म्हणणार नाही. आपल्या जीवाला भीत होते एवढेच. स्वतः अडचणीत पडून कमत्राच्या उपयोगी 
पडण्याइतिुं  िैयथ आकण त्याग नव्हता. अन् कततिा कजव्हाळयाचा मी होतो असुंही म्हणता येणार नाही. 
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हा सवथ प्रिार पाहून मी कनराश िालो. स्विीयाुंचा नावडता, आप्ताुंनी दूर िेलेला, कमत्राुंनी त्याुंचे 
वडील अकििारी म्हणू नाईलाज होऊन तर िाुंहींनी स्वतः अकििारी म्हणून मला जवळ िेले नाही. मी 
ग न्हेगार नव्हतो. िायदेभुंगही िेलेला नव्हता. कशक्षा भोगलेली नव्हती. तर्ाकप लोिाुंची आकण त्यातही 
खालसा म लखातील सरिारी सुंबुंि असलेल्या लोिाुंची ही स्स्र्ती. प्रत्यक्ष त्याुंच्यावर िोणतेही सुंिट 
येण्याजोगे नव्हते. तर्ाकप भीती दाुंडगी. मग ख द द सुंस्र्ानातले लोि माझ्यापासून िसे दूर जात होते, 
साप डसल्याप्रमाणे मला िाडून टािीत होते. त्याुंची िल्पना येईल. यावळेी चळवळ म्हणजे स ळावरची 
पोळी होती. 

 
भणगनी शातंा आवटी − आता याप ढे िोणािडे रहायला म्हणून जायचे नाही. ि ठे तरी भाड्याने 

रहाव ेहा कवचार िेला. पण बरोबर बायिो असल्याम ळे अडचण वाटू लागली. पण िोठेतरी राहणे भागच 
होते. म्हणून मी सरदारगृहात उतरलो व उगीच भेटावुं म्हणून शाुंता आवटी (पूवीचे आडनाुंव िमलािर) 
या मानीत भकगनीिडे गेलो. कित्येि वर्ष े कतचा मािा पत्रव्यवहार नव्हता. लगन होऊन कतला तीन चार 
म लेही िाली होती. नवऱ्याला हजार बाराश ेरुपये पगार होता. मी सहि ट ुंब आलो आहे व सरदारगृहात 
उतरलो आहे असे साुंगताच ती माझ्यावर रागावली “आमचे घर असता त म्ही कतिडे िा उतरला? जा 
घेऊन या वकहनींना आकण मग बोलत बसा.” कतने आग्रह िरला. त्याुंत औपचाकरिपणा सिवा ढोंगी 
कशष्टाचार नव्हता. तर्ाकप रहायला यायचे आकण खरी गोष्ट समजली म्हणजे मग अवघड वाटायचे म्हणून 
प्रर्मच सवथ िाही िळलेलुं  बरे म्हणून इत्युंभतू हिीित िळवली. तेव्हा ती म्हणाली ‘सरिारी रोर्ष िाला 
म्हणजे आप्तसुंबुंि िाही त टत नसतात. माझ्याच म लावर सिवा सख्ख्या भावावर हा प्रसुंग आला असता 
तर त्याला िाय टािून यायचे? मी त म्हाला भाऊच समजते ना? जा उगाच िाहीतरी मनाुंत आणू निा. 
घेऊन या वैनीना. वाटेल कततिे कदवस रहा आमच्यात. अगदी िुं टाळा येईपयंत रहा” मी म्हटलुं  “ताई तू 
उगाचच त झ्यावर सुंिट िाुं ओढवनू घेतेस? राजिोपातला माणसू मी. वॉरुंटाचा ससेकमरा माझ्या मागुं 
लागलेला. त िीही माणसुं आमच्या सुंस्र्ानात आहेत. त्याुंच्यावर अविृपा होईल महाराजाुंची. मग गळयात 
ही घोरपड िा बाुंिून घेतेस? 

 
“निो असुं िाही तरी बोलूस. वॉरुंट आलुं  तर घेऊन जातील. पण तोपयंत माझ्या भावाला मी 

जागा देऊ नये िाय? त झ्या राजिारणाचा व मािा िाही सुंबुंि नाही व मला ते िाही समजत नाही. भावा-
बकहणीचे सुंबुंि मी िाय टािून देऊ? 

 
ज्याुंनी ज्याुंनी या ना त्या सबबी साुंगून किडिारलेल्या मला ताईचे शब्द अमृतवर्षावाप्रमाणे 

वाटल्यास नवल िाय? िृतज्ञतेनुं मािुं हृदय भरून आलुं . “ताई किती ग चाुंगली आहेस तू. िाय ओवाळून 
टािू त झ्यावरून. कजवापेक्षा िोणती गोष्ट मोलाची पण ती ओवाळता येते ि ठुं?” 

 
पण हे कवचार तोंडावाटे नाही बाहेर पडू शिले. अश्रूुंची भार्षा मात्र नाही आवरता आली. कतचे पाय 

अश्रूुंनी ि ऊन िाढावते असुं िालुं  मला. ती मला मातेप्रमाणुं पूज्य वाटू लागली. कतची आठवण िाढून अश्र ू
गाळण्यात किती आनुंद वाटतो मला. मािी बहीण. कतच्या गोड आठवणीने या स्वार्ी जगाचा कवसर पडतो. 
कतची आठवण म्हणजे माझ्या आत्म्याची उिती. माझ्या पाकवत्र्याचे स्र्ान ते, सुंिटावळेी पावणेपैनी र्ारा 
कदला नाही. पाण्याहून रक्त जड म्हणतात. पण तसा अन भव मला आला नाही. गणगोताुंनी जवळ िेल 
नाही. कनखारा अुंगावर पडावा त्याप्रमाणुं िाडून टािलुं  सवांनी. माझ्या बकहणीचा नवरा पण तसाच र्ोर 
मनाचा. िारण मी रक्ताचा भाऊ नव्हतो. मानलेले सुंबुंि. द सऱ्या एखाद्या हलक्या डोक्याच्या माणसानुं 
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डोक्यात राख घालून घेतली असती. भाऊ नसलेल्याुंच्या बुंि पे्रमावर कवर्श्ास ठेवला नसता. पण त्या र्ोर 
हृदयाला िसलेच पापी कवचार कशवले नाहीत. बहीण कनमथळ तसा कतचा नवराही कनमथळ. किती उपिार 
त्याुंचे माझ्यावर. दोघाुंनी आमची िेवढी बडदास्त ठेवली. किती मेजवान्या कदल्या. एलेफुं टा िेव्हस 
दाखवायला नेले. मािी ताई माझ्यासारख्याला नोिर ठेवण्याजोगी श्रीमुंत, पण वळेेस नोिरासारखुं राबे. 

 
ज्या व्यक्तीवर आपलुं  पे्रम असेल ती व्यक्ती तर आपल्याला पूज्य असतेच. पण त्या व्यक्तीचे 

पाह णेही आपले आकण जवळचे वाटतात. कतरे्च अगदी जवळचे नातलग आमच्या गावी राहत होते. वरील 
प्रसुंगानुंतर िाही कदवसाुंनी मी म द्दाम त्याुंच्या भेटीस गेलो. पदवीिर होते पण फारशा मोठ्या ह द द्यावर 
नव्हते. चाुंगलुं  वाईट िरण्याचा अकििार त्याुंचेिडे नव्हता. त्याुंचे बुंगल्यावर गेलो. ज नी ओळखही होती. 
मला पाहताच म्हणाले, “िाय बागल िेव्हा आलात दौऱ्यावरून? मीही यावुं म्हणतो त मच्या बरोबर. एि 
प्रचारि म्हणनू” मी म्हटलुं  “ठीि आहे. जाऊ िेव्हा तरी पण ते आय ष्ट्य नाही परवडणार त म्हाला. 
आमच्यासारखी त मची गत होईल. आहे त मची तयारी वारी िरायची?” 

 
“वारी? आता नाही वारी येणार त मच्यावर. अक्कल होती िा त्या शहाण्याुंना? खडेघाशीवरस द्धा 

िोणी ठेवलुं  नसतुं त्याुंना भलत्या जागा कमळाल्या. जण ूस्वगथच हाती आला त्याुंच्या. मग िा नाही डोळे 
कफरणार? त म्हाला त रुुं गात टािायची तरी जरुरी होती िा? मागण्या तरी अशा िाय भयुंिर होत्या. 
सुंपलुं  त्याुंचुं राज्य” ते प ढे म्हणाले “अकििार ही एि दारू आहे. सते्तचा मद चढला िी माण सिीला जागा 
रहात नाही. मग िसा माणसूपणा राहणार त्याुंच्यात. आिाश ठेंगण िालुं  होतुं त्याुंना. ते िरतील ती पूवथ 
कदशा. मग गावचे लोि ि ठल्या िालाचा पाला, आता िोण कवचारत आहे त्याुंना. आता आहेत िा ते 
त रुुं गात घालायला? मी म्हणालो, ते गेले द सरे येतील. राजिीय िायथित्यांना सगळे सारखेच. एिा 
माळेचे मणी.” 

 
या आमच्या भार्षणानुंतर िाही िाल गेला. द सऱ्या राजवटीला स रुवात िाली. आकण आश्चयाची 

गोष्ट, याच ताईच्या नातलगास सुंस्र्ानातील श्रेष्ठ अकििाऱ्याची जागा कमळाली. मी तर आनुंदाने बेहोर्ष 
िालो. या बातमीचुं वतथमानपत्र हातात घेऊन खोलीत उड्या मारू लागलो. बायिोला तेरू्नच 
मोठमोठ्याने हाुंिा मारू लागलो. “अगुं ए, अगुं ए, आिी इिडे ये पाहू. आलीस िा? हे पहा. ताईचा 
आपला हा... िेवढ्या मोठ्या जागेवर आला माहीत आहे?” 

 
मी नोिराला हाि मारली. “रामू इिडे ये पाहू. एवढी तार िरून ये अगोदर..” बायिो हसू 

लागली. “असुं िाय िरताय अगदी ख ळयासारखुं? रामूनुं ििी िेली आहे िा तार आतापयंत? त्याला 
िाय समजणार त्यातलुं? अन् तार िशाला िरायची? ते िा परगावी आहेत? माणूसच पाठवा म्हणजे 
िालुं . आमचे गणपतराव दम्मा जातील.” 

 
लगेच मी एि पत्र खरडलुं . खूप खूप अकभनुंदन िेलुं . आकण आशा प्रिट िेली िी आज आमच्या 

सुंस्र्ानाचुं भागय उदयाला येणार. 
 
आता गुं िाय, सत्याग्रह आकण त रुुं ग सुंपला. आता त्याुंचा हात िरून िामुं िरून घेईन. कतला पण 

तार िेलीच पाकहजे. ताईपण राहील त्याुंच्यािडे”. ही बडबड चालली आहे इतक्यात दाराुंत पोष्टमन 
आला. पािीट पाहतो तो हस्ताक्षर ताईचुंच. घाईघाईनुं फोडलुं . तो िाय “आपण िाही कदवस 
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राहण्यािरता म्हणून सगळी म लुं बाळुं  व मुंडळी येणार आहोत... याुंच्यािडे उतरीन. आल्यावर त िी गाठ 
घेईन.” 

 
माझ्या आनुंदाला पारावार राकहला नाही. द सऱ्या कदवशी मी कतच्या आता मोठ्या अकििारावर 

आलेल्या आप्ताुंच्या घरी गेलो. त्याुंनाही ताई येणार असल्याचे पत्र आले होते. ताईकवर्षयी कवचारपूस 
िाल्यानुंतर मी त्याुंना म्हणालो, “आता त म्ही मोठ्या जागेवर आला आहात. गेल्या अमदानीतील सगळा 
बदलौकिि आता त म्ही ि ऊन िाढला पाकहजे.” 

 
िा िोण जाणे पण मला त्याुंच्यात एिदम बदल िाल्याचा भास िाला. मी त्याुंना त्याुंच्या नावानेच 

हाि मारीत होतो. याही खेपेस नेहमीप्रमाणेच ते घरचे नाव घेऊन बोललो. पण त्याने त्याुंच्या िपाळाला 
आठ्या पडल्या. ते म्हणाले, कमस्टर बागल त म्ही नावाुंने मला हाि मारीत जाऊ निा. बरुं िा पूवीच्या 
अमदानीतील घाण िाढायची तर खरीच. पण ती एिदम िशी जाणार. होईल अस्ते अस्ते. सुंस्र्ान आहे 
हे. राजिीय हक्क स्वीिारण्याची लोिाुंत तरी पात्रता ि ठे आहे. मला तरी असुं वाटते, आज सहद स्र्ानला 
“स्राँग रुलरचीच” खरी आवश्यिता आहे. 

 
मी घरी कनघालो. पण मािुं मन अस्वस्र् िालुं . मी नावानुं सुंबोिणुं आता त्याुंना अपमानास्पद 

वाटावुं. हे जवळचे नाते त्याुंना आता निो िाले. आकण कवचारात पण किती बदल िाला हा. 
 
ताई आली ताई, ताईची आई व नवरा माझ्या घरी जेवायला आले. मीपण ताईला भेटायला जाऊ 

लागलो. आई तर िेव्हा िेव्हा चालतच येत. त्या एिदा भीत भीत म्हणाल्या, “बाबरूाव साुंगायला मला 
द ःख होतुं... म्हणाले बागलाुंनी यावळेी माझ्या घरी न येण बरुं. महाराजाुंना व रेकसडेंट साहेबाुंना हे 
आवडणार नाही” (ताईच्याम ळे हा प ढचा प्रसुंग आठवला म्हणून येरे् कदला पण ही प ढची गोष्ट.) 

 
शंकरराव पारकर − ताईच्या घरी राकहल्यावर म ुंबईतील माझ्या द सऱ्या वगथबुंिू शुंिरराव पारिर 

याुंना “मी आलो आहे, सहि ट ुंब आलो आहे,” एवढुं िाडथ टािलुं . हाती पडताच तो िावत आला. घरी 
नेण्यासाठी मोटर घेऊनच आला. त्याुंनाही मी मािी पकरस्स्र्ती िळकवली. “मग मीही त्याचपैिी समजता 
िाय त म्ही असे म्हणून त्याने मािी चाुंगलीच िानउघाडणी िेली. पण शाुंताबाई परवानगी देईनात. 
“आलेत तर िाही कदवस आमच्या इरे् राहू द्या. मग न्या.” म्हणू लागल्या. तेव्हा िाही कदवस बकहणीिडे 
िाढून मी शुंिरराव पारिर याुंचेिडे गेलो. त्याुंनी मला रेवदुंड्यास नेले. आपला एि स ुंदर हवशेीर बुंगला 
मोिळा िेला. तैनातीस नोिर कदला व आमची राजासारखी बडदास्त ठेवली. 

 
उत्िृष्ट हवा, स्वाकदष्ट जेवण, पापलेट मासे, शाळीचे पाणी, िोवळुं िोवळुं खोबर हा रोजचा 

ख राि, समोर स ुंदर देखावा. कफरायला सम द्रिाठी जाव ेव घरात बसून वाटेल तेवढी पेंटींगस समोरच्याच 
देखाव्याची िाढत बसावीत. याम ळे आयिोची प्रिृती स िारली. सुंध्यािाळची व चाुंदण्याची कितीतरी कचते्र 
िाढली. अशा गोड पाह णचाराुंत अज्ञातवासाचा लोभनीय िाल घालवला. 

 
याच कवसाव्याच्या िालाुंत मािी कवचारक्राुंती घडून आली. मी सोशाकलस्ट मताचा बनलो. 
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दोन वळे स खाचे स ग्रास जेवण. सिाळ, द पार चहा व फराळ आरामख चीत ि मारी कसगरेटच्या 
च ुंबनसौख्याची लूट िरीत, ऐर्षआरामात द सऱ्याच्या िष्टावर यरे्च्छ ताव मारीत, श्रमजीवनिायाच्या 
द ःखाचा अभ्यास िेला. परोपजीवी तर मी जन्मापासूनचा. आकण अद्यापही आहेच. पण त्या वळेच्या 
अभ्यासाने माझ्यािडे पहाण्याची मािी दृष्टी मात्र साफ बदलून गेली. आत्मपरीक्षणाची सवय लागली. मािे 
व माझ्या वगाचे दोर्ष, त्याुंची पापे मला स्पष्ट कदसू लागली. शतेिऱ्याुंच्या जीवनावर कनराळा प्रिाश पडला. 
िामिरी वगाबद्दल मनस्वी आदर उत्पि िाला. कततिाच मािा व माझ्या वगाचा कतटिारा येऊ लागला. 

 
प ण्यास उतरलो होतो त्यावळेी मला कवलायतेस जाऊन आलेल्या कदनिरराव जवळिराुंनी 

“सोशाकलिम” च्या प स्तिाुंची मोठी यादी कदली होती. मी प्रर्म “इुंटेकलजुंट व मनस् गाईड ट  
सोशाकलिम” या प स्तिाने स रुवात िेली. भार्षा फार सोपी, माुंडणी नवकशक्याला समजण्याजोगी, याम ळे 
या तत्त्वाची सािारण िल्पना चाुंगली आली. याप ढे इतर प स्तिे जड गेली नाहीत. “िालथ  माक्सथ” िाही 
कठिाणी फार स्क्लष्ट वाटला. रसेल व वबे याुंचे ग्रुंर् आवडले. लॅस्िो-वले्स-लेकनन, ब खाकरन वगैरेंचे 
प ष्ट्िळ ग्रुंर् वाचले. त्याुंची यादी बरीच मोठी होईल. सोशाकलिमखेरीज मात्र िोणाचेही द सरे प स्ति 
हातात िरले नाही. बह िा मी एखाद्या कवर्षयावर कलहायला सिवा वाचायला स रुवात िेली म्हणजे तीच 
प स्तिे द सऱ्या कवर्षयाला स रुवात िरीपयंत वाचत असे. मग द सरा कवचारही िरायचा नाही. डोक्यातही 
तेच कवचार याम ळे स्वतुंत्र कवचारही प ष्ट्िळ येऊ शिले. 

 
मी स्वतः शतेिऱ्यािडून कमळणाऱ्या खुंडावर व िजावर जगणारा; यावळेी छापखान्याप रता 

मज राुंचा मालि होतो. अकििाऱ्याचा म लगा. इनामदाराुंचा स्नेही. बड्या रावसाहेब रावबहादूराुंच्यात 
नेहमी कमसळून असणारा. याम ळे या लोिाुंच्या ग णदोर्षाुंची, या प स्ति वाचनाने मला चाुंगलीच छाननी 
िरता आली. अन भव तर पूवीपासूनच होता. पण दृष्टी कमळाली नव्हती. आता मला नवा चष्ट्मा कमळाला. 
त्या नव्या कवचाराुंची सत्यता पटू लागली. याने माझ्या श्रीमुंती सवयी गेल्या नाहीत. पण मन मात्र बदलले. 
मी पूवीचा राकहलो नाही. अकिि कवचार िरू लागलो. 

 
माझ्या कनरे्षिाच्या सभेने मला वाणी कदली व अज्ञातवासाने मला नवा दृकष्टिोन कदला. याम ळे ज्या 

लोिाुंनी अडचणीच्यावळेी मला र्ारा कदला नाही त्याुंचा मला आता राग येत नाही. त्या ठराकवि 
पकरस्स्र्तीचे ते ग लाम होते. त्या कठिाणी मी असतो तर िदाकचत तसेच िेले असते. 

 
सहद स्र्ानचे तसे जगाचे दाकरद्र्य जायचे असल्यास, बेिारी नाहीशी व्हायची असल्यास, ग लामवृत्ती 

जायची असल्यास, “सोशाकलिम” हाच खरा व प्रामाकणि उपाय आहे. इतर सवथ उपाय कनव्वळ िाल प ढे 
ढिलणारे व मूलतः च िीचे, बऱ्याच वळेी अप्रामाकणि असतात असे मािे मत बनले. 

 
बोलताना, समाजािडे पाहताुंना व व्याख्यान देताुंना, तसेच कलकहताुंना हे कवचार आल्याखेरीज 

रहात नाहीत. या पकवत्र िमासाठी घरादारावर त ळशीपत्र ठेवनू वाहून घ्याव ेव सहद स्र्ानचा िोनािोपरा 
जागा िरावा असे वाटे आकण या कवचारसरणीने पे्रकरत होऊन मी कलहायला स रुवात िेली. 

  
सोशाणलझम व सत्र्समाज −सत्यशोिि समाजाची तत्त्व ेसमतेला अन िूल अशीच मला वाटली. 

ब्राह्मणदे्वर्षाचा आरोप त्यावर िाही व्यक्तीम ळे जरी िेला जात होता, तरी िोणत्याही वगाचा दे्वर्ष िरावा 
असे सत्यशोिि समाजाचे िाही ध्येय नव्हते. सत्य आकण समता या आढ येणाऱ्या व्यक्तींकवरुद्ध सत्यशोिि 
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समाज आहे व तशीच त्याची तत्त्व ेआहेत असे पूणथ कवचाराुंती मला वाटू लागले. तेव्हा याच समाजातफे 
“सोशाकलिम” चे कवचार माुंडणे मला योगय आकण सोईचे वाटले. सोशाकलिम व रकशया याुंची साुंगड 
असल्याम ळे ते िाहीतरी भयुंिर असुंभाव्य मत आहे अशी बऱ्याच लोिाुंनी आपली त्याकवर्षयी कवचार न 
िरता समजूत िरून घेतली आहे. व िाही जाणनू ब जून या तत्त्वाबद्दल गैरसमज िरीत आहेत. “सत्य 
आकण समता” या तत्त्वासाठी व ते तत्त्व व्यवहारात आणण्यासाठीच सोशाकलस्टाुंचा प्रयत्न आहे. सत्यसमाज 
त्यासाठीच अस्स्तत्वात आहे. यासाठीच मी सत्यशोििाुंना “इशारा” ही लेखमाला कलहायला स रुवात 
िेली. 

 
जीवन प्रवाह भाग − २ 

 
१) राजकीर् लढ्यास सुरुवात 

 
माधवरावाांनी आता आपल्या सांस्थानातील राजकीय लढ्यास सुरुवात केलेली रदसते. 

एका भाषणाबद्दल त्याांना राजद्रोहाच्या आरोपाची नोटीस रमळाली. मािी मागण्याचा कठीण प्रसांग 
उभा रारहला. माधवरावाांचा स्वाभीमान व सामारजक कायाची तळमळ यात द्वांद सुरु झाले. 
माधवरावानी कायाची हानी होऊ नये म्हणनू मािी मारगतली व कायग सुरु ठेवले. आांतरजातीय 
रववाह जाहीरपणे घडवनू आणनू वधुवराांचा तकग तीथांच्या हस्ते सत्कार केला बहुजन समाजाच्या 
रहतासाठी रनमाण केलेले क्षात्र जगद्गुरु पीठ व क्षात्र जगद्गुरू याांचा बबदू चौकात जाहीर रनषेध 
केला. 
 
माफी का खटला − ती नोटीस राजद्रोहाच्या आरोपाची होती. १८·८·३८ या कदवशी 

रकववारवशेीसमोरील पटाुंगणात िेलेल्या भार्षणाबद्दलची. दे. भ. शुंिरराव देव याुंचे व्याख्यान होते. अध्यक्ष 
मी होतो. समारोपावळेी बोलताना रागाच्या आवशेात र्ोडे जहाल शब्द गेले. 

 
“आम्ही तक्रारी िरतो ते िाही महाराजाुंचा सूड घ्यावा म्हणून नव्हे. पण त्याुंना बदसल्ला देणारे, 

नीच हरामखोर सल्लागार आमचे रडगाणे, त्याुंना ऐिू जाऊ देत नाहीत. िोल्हाप रात िायदेभुंग न होता 
स्वराज्याचे हक्क कमळाव े व छत्रपतीची िीती वाढावी अशी आमची अुंतःिरणापासून इच्छा आहे. त्याुंच्या 
लौकििासाठी मला खडी फोडावयास लागली तरी मािी तयारी आहे. 

  
मािा रोख अकििृत सल्लागार अकििाऱ्याुंवर नव्हता. पण तो अपशब्द त्याुंनी आपल्या अुंगावर 

ओढून घेतला. याचम ळे बत्तीस तासात माफी मागा नाही तर राजद्रोहाच्या आरोपावर िेस घातली जाईल 
अशा अर्ाची ती नोटीस होती. 

 
कवचाराचुं िाहूर उठलेल्या नोटीशीनुं मोठा पेचप्रसुंग उद भवला माझ्या सावथजकनि आय ष्ट्यात. 

माफी िा खटला? मनाची भयुंिर ओढाताण चालली. लौकििासाठी सद्सद कवविे ब द्धीला मारू िी 
लोिसनदेची पवा न िरता सद्सद कवविे ब द्धी दाखवील तो मागथ स्वीिारू? मनाची िरसोड होऊ लागली. 
माफी माकगतली तर लोि िाय म्हणतील. ि स्त्सत टीिावर माझ्यािडे बोट दाखवनू हसू लागतील. भ्याड 
भ्याड म्हणून सहिारी टािून देतील. आिीच असा आरोप मजवर िाही िरीत होते. त्याुंना आयतेवर 
फावणार. व्यासपीठावरून व्याख्यान देताुंना लोि मला कहणवणार. लोिाुंचा कवर्श्ास जाणार. 
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भीरू! भीरू! भीरू! िानाुंत हाच शब्द सारखा घ मू लागला. लोिाुंची ती भेदि दृष्टी मला बसल्या 

जागी भेडसाव ू लागली. पण िाय असेल ते असो या बाहेरच्या सवथ उपािींना फेिून देणारी जोरदार 
अुंतःपे्ररणा मला बजावीत होती. हीच त झ्या िसोटीची वळे आहे. सत्याचा मागथ तू सोडू निोस. नाहीतरी 
लोिमत ििी स्स्र्र राकहले आहे? महात्मा गाुंिींनी आपली चूि िबलू िरण्याचे िैयथ नाही िा अनेिवळेा 
दाखकवले. लोिसनदेची पवा त्याुंनी ि ठे िेली. आज सनदा िरणारे िाही िालाने स्त ती िरतील. खरे 
िारण त्याुंना समजले व ते समजून घेण्याजोगया मनःस्स्र्तीत आले म्हणजे “िेले तेच बरे िेले” असे 
म्हणतील. 

 
चूि मािी होती. माफी मागणुं योगय होतुं. मी माझ्या सद्सद कवविेब द्धीच्या उलट िाही वागत 

नाही, ही मािी पूणथ खात्री होती. माझ्या मनाला ती िाही बोचणी नव्हती. नव्हे तेच मला समािान होते. 
  
१८ ऑगस्ट १९३८ चा कदवस. माझ्या हाती राजद्रोहाची नोटीस व त्याच कदवशी जादा गिेॅट िाढून 

िायदे मुंडळाची घोर्षणा, माझ्या अटिेने लोिमत क्ष ब्ि होऊ नये म्हणून िायदे मुंडळाची घोर्षणा. 
 
मी माफी मागायचे ठरवले. ते भीतीम ळे मात्र नव्हे. पण तशी इतराुंची खात्री पटवणे मला त्यावळेी 

शक्य नव्हते. माझ्या मनाची तयारी त रुुं गात जाण्याची होती. तसे मी जाहीरही िेले होते. “मला खडी 
फोडावयास लागली तर मी फोडीन” हे जाहीरपणे मी बोललोही होतो. पण त्या प्रसुंगासाठी त रुुं गात जाणे 
मला िाही इष्ट वाटेना. कनव्वळ त्या अपशब्दाच्या प्रमादासाठी िेस घालून त रुुं गात जाणे व कनभथयतेचे 
सर्मटकफिेट कमळवणे मला िोणत्याही दृष्टीन शहाणपणाचे वाटेना. त रुुं गात जायचे पण िशासाठी? पण 
अशा प्रश्नावर जाण्याने लोिकहत ते िाय सािणार. भ्यालो नाही एवढाच लौकिि आकण त्यासाठी कशक्षा. 
खोया लोिकप्रयतेला भाळलो तर प ढे िाहीच चाुंगले िाम व्हायचे नाही. अखेर सद्सद कवविेब द्धीनेच 
सजिले. मी कदलकगरी प्रदर्मशत िेली. 

 
लोिाुंचा गैरसमज प ढे योगयवळेी माझ्या िृतीने मी ि ऊन िाढीन अशी मला खात्री होती. तसा 

मािा कनश्चय होता. या माझ्या िृत्याबद्दल कनपाणीस िटिोळ याुंनी जाहीर सभेत अकभनुंदन िेले. माफीम ळे 
िज्ज्या खटल्याच्या यातायातीतून कनसटून नेहमीच्या कदनचयेस लागलो. 

 
पाटील − कपगळे णववाह :− िरवीर व्याख्यान मालेतफे आमदार आत्माराम पाटील व सपगळे या 

मराठा-ब्राह्मण कववाहाचे अकभनुंदन िरण्यात आले. अकभनुंदनाचे भार्षण मािे व तिथ तीर्थ लक्ष्मणशा्ी 
जोशी याुंचे िाले. मालेच्या अध्यक्ष मीच होतो. कवचार िरण्याजोगी गोष्ट. मालेच्या िायथिारी मुंडळातील 
ब्राह्मण सभासदाुंना ही गोष्ट आवडली नाही. या सभासदाुंना व्याख्याने फक्त राजिीय स्वरूपाचीच पाकहजे 
होती. याचा सरळ अर्थ, राजिीय स िारणा पाकहजे, सामाकजि स िारणा निो. पाुंढरपेशा वगातील ही 
मनोवृत्ती मला अनेिवळेा कदसून आली. वरच्या वगाला आवडेल, वरच्या वगाचे श्रेष्ठत्व राहील अशी 
चळवळ चालली तरच त्याला प्रोत्साहन द्यायचे, अशी वृत्ती अद्याप या वरच्या वगात नेहमी डोिावते. 

 
खालच्या बह सुंख्य श्रमजीवी वगाची स्स्र्ती स िारावी, त्याुंची ग लामकगरी िडावी हाच माझ्या 

सावथजकनि चळवळीचा पकहल्यापासूनचा हेत  होता. देविमाकवरुद्ध बोलणे लोिाुंना आवडत नाही हे 
जाणनूही जगदुंबा देवालयाुंतील रामाच्या पारावर याच कवर्षयावर बोलत असे. 



 
अनुक्रमणिका 

 
सहदू सभावाल्याुंबद्दल मी नेहमीच उलट बोलत होतो. त्याुंची चळवळ िार्ममि आवरणाखाली आपले 

वर्मगि वचथस्व ठेवण्याची, परुंपरेच्या हक्काुंचे रक्षण िरणाऱ्या ि ढ्या मनोवृत्तीचीच होती. 
 
क्षात्रजगद् गुरू :−हे सहद सभावाले क्षात्रजगद ग रुुं चा उपयोग स्वार्ासाठी िरून घेऊ लागले होते. 

व तो उपयोग जाणूनब जून िरून देत होते. त्याुंना ख श िरण्याचे पाुंढरपेशा पत्राुंत त्याुंचा गौरव व प्रकसद्धी 
होत होती. त्याुंचे वाचन चाुंगले आहे. अभ्यासू आहेत, वक्तृत्व व भार्षाशलैी आिर्षथि व खोचदार आहे. पण 
या ग णाुंचा उपयोग ज्यासाठी शाहू महाराजाुंनी त्याुंना जवळ िेलुं  आकण सुंस्र्ानातील मोठ्या योगयतेच्या 
जागेवर नेऊन बसवले, त्यासाठी त्याुंनी आपल्या जागेचा उपयोग प्रामाकणिपणे िेला नाही. त्याुंना आखून 
कदलेल्या ध्येयात व त्याुंच्या आचरणात मनस्वी अुंतर पडले. राजाराम महाराजाुंना ख श िरण्यािरीता 
िोल्हापूरच्या स्वराज्याच्या चळवळीस त्याुंनी कवरोि िेला. सुंस्र्ान कवलीन होताच छत्रपतींशी बेपवाईने 
वागून िाँगे्रसच्या मागे लागले. पूवीचे िपडे टािून खादी स्वीिारली. िमथिारण टािून राजिारणात 
सोईस्िर मागाने कशरले. सुंन्यस्तवृत्ती टािून राजकवलासी बुंगले उठवले. आता ते िौस्न्सलात आहेत. 
पीठाचे उत्पि िमथिायासाठी वापरावयाचे असता स्वतःसाठीच त्याचा वापर स रू िेला. त्याुंच्या या 
वागण िीबद्दल ८/७/५० रोजी सबद  चौिात कनरे्षि िरण्याुंत आला. “या गादीवर स्र्ापन िालेल्या 
गृहस्र्ाश्रमी प रुर्षाच्या ि ट ुंब सुंरक्षणार्थ दरसाल रुपये बाराश ेहे नक्तीने सुंस्र्ानातून कदले जातील, बाल 
ब्रह्मचारी असल्यास त्याच्या ि ट ुंबास दरमहा पिास रुपये देण्यात याव”े ही सनदेतील वाक्य याुंनी पूणथ 
िाब्यावर बसकवली. याचा सभेत उल्लखे िरून क्षात्रजगद ग रुचा कनरे्षि िरण्यात आला. 

 
राजाराम महाराजाुंच्या राजवटीत क्षात्रजगद ग रुुं नी भाई लोिाुंवर कनष्ट्िारण टीिा िेली. ती मला 

आवडली नाही. त्याला उत्तर म्हणून बेळगाुंवच्या “आघाडी” पत्रात मी िाही मजिूर पाठवला. सुंपादि 
डी. एस. जािव याुंनी खास अुंि िाढून त्याुंत तो घेतला. या अुंिावर महाराष्ट्रातील बह तेि मराठी 
पत्रातून उलट स लट टीिा आली. अद्याप लोिाुंत कनभथयवृत्ती आली नव्हती. राजशाहीचा दाब भरपूर 
होता. क्षात्रजगद ग रुबद्दल छत्रपतींनी कनमाण िेलेले, दरबारात खडी ताजीम कमळत होती. मग सुंस्र्ानात 
त्याुंच्यावर िोण टीिा िरणार. जवळ जवळ राजद्रोहच. घरी कशव्या, बाहेर स्त ती. ही जनतेतील 
सवथसािरण मनोवृत्ती. हे पीठ िार्ममि ग लामकगरी िाढून टािण्याला िाही उपयोगी नाही. ग लामकगरी 
शेंडीवाल्या भटाची जाऊन तेरे् पटिेवाल्याुंची आल्याने खालच्या समाजाचा फारसा िाही फायदा 
होण्याजोगा नव्हता. म्हणनू ही सवथच पीठे नष्ट िाली पाकहजेत. इतर िमथपीठाुंचे जसे ग रू स खासीन िाले 
तसे हेही िाले आहेत. तेव्हा मािा रोख तास्त्विताच जगद्ग रुकवरुद्ध होता व तसा मी उघड प्रचारही िरीत 
होतो. पण प ढे राजिीय प्रक्षोभि चळवळीम ळे हा प्रश्न मागे पडला. 

 
२) हवेरीचे लग्न व धार्ममक, सामाणजक चळवळ 

 
हवेरीचे लग्न − यावळेी हवरेी सलगायत व विू अस्पशृ्य याुंचे कववाहाचा प्रश्न प ढे आला. हा समारुंभ 

मी शक्य कततिा मोठा िरण्याचे ठरवले. िारण त्यालाही मतप्रचाराुंचे स्वरूप होते. आमुंत्रण पकत्रिा 
माझ्याच नाुंवाने वाटल्या होत्या. िाहींची इच्छा त्या म लीला सलगायत िमाची दीक्षा द्यावी अशी होती. 
हवरेीचाही िाही कनश्चय िाला नव्हता. पण त्याुंनी माझ्या म्हणण्याला मान कदला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

अस्पृश्याुंना आहे त्या पकरस्स्र्तीतच बरेचसे समजून त्याुंचे बरोबर सवथ व्यवहार िरणे व वागणे हाच 
मागथ बरोबर असे मला वाटले. िमांतराची िल्पना मला मान्य नव्हती. िारण त्याुंतही अमिा एि िमथ 
द सऱ्या िमाहून श्रेष्ठ ही भावना आहे. एिाने द सऱ्यास पावन िरून घेणे यात स्वतःच्या श्रेष्ठपणाची भावना 
आहेच. अस्पृश्याुंना श द्ध िरून घेणे सिवा सलगायत िरून घेणे हा त्याुंचा अपमानच होय. रकजस्टर 
पद्धतीने लगन िरून मगच लोिजागृती िरता समारुंभ ठरवला. 

 
लगन समारुंभ ब्राह्मण प रोकहताने िेला िाय आकण िोणत्याही जातीच्या प रोकहताने िेला िाय, हे 

सुंस्िार अुंिश्रद्धा व कनरर्थि सुंस्िार िायम ठेवतात. जी बडबड खालच्या वगाला समजत नाही व 
अर्ाअर्ी कजचा वि वराुंच्या िल्याणाशी िाही सुंबुंि नाही, ती िशाला चालू ठेवायची? रकजस्टर पद्धतीने 
लगने होऊ लागल्यास कनरर्थि खचास तर फाटा देता येईलच पण त्याचबरोबर समाजही एिा िार्ममि 
ग लामकगरीतून म क्त होईल. म्हणून जाहीर िायथक्रम रामाचे पारावर िरण्याचे ठरवले. माळ घातल्यानुंतर 
िार्ममि बडबड िरण्याबद्दल िोणी तरी स चवले. मीच त्याला कवरोि िेला. या सोंगाची मला जरुरी वाटली 
नाही. देवदशथनाला जाण्याचे एिाने स चवले. त्यालाही मी कवरोि िेला. 

  
हकरजनाुंना मुंकदर प्रवशे कमळावा म्हणून मी चळवळ िेली होती. अस्पृश्याचे हातात हात घालून मीच 

जगदुंबा मुंकदर प्रवशे िेला होता. पण तो अस्पृश्याुंचा देवालयाुंत जाताना अपमान होत होता म्हणून. त्याुंना 
देवालयात मज्जाव होता म्हणून. इतर सहद ुंना जो हक्क भोगता येत होता तो अस्पृश्याुंना भोगता येत नव्हता 
म्हणून. आता तो प्रश्न उभा नव्हता. त्याच देवपूजेत अस्पृश्याुंनी घ टमळत राहणे म्हणजे िार्ममि 
ग लामकगरीत ग रफटून राहणे होय. म्हणनू मी देवदशथन रकहत िेले. 

 
णडग्रजकर इनामदार व अस्पृश्र् स्त्री − या दोन लगनाुंनुंतर िोल्हापूरच्या उच्च मराठ्याुंच्यात 

खळबळ उडवनू देणारा माझ्या अध्यक्षतेखाली िालेला कववाह म्हणजे कडग्रजिर इनामदाराुंचा एिा वन्य 
जातीतील स्त्रीशी िालेला होय. कडग्रजिर ह्याुंचा राजघराण्याशी सुंबुंि असल्याम ळे हा सुंबुंि र्ोर समजले 
गेलेल्या मराठ्याुंना िोंबला. लगनाला त्याुंच्यापैिी िोणीच हजर नव्हते. लगन होऊ नये म्हणूनही प ष्ट्िळ 
प्रयत्न िाला. पण गुंगावसे मदैानात सत्यशोिि कववाह पद्धतीने हा कविी पार पडला. लगनाला खचथ असा 
िाहीच आला नाही. परस्पराुंच्या गळयात हार घालण्यािरीता आला असेल तोच. 

 
३) राजकीर् चळवळीत उडी घेण्र्ापूवी 

 
माधवरावाांचे कायग केवळ आांतरजातीय रववाह व मांदीर प्रवशेापुरते मयारदत ठेवावयाचे 

नव्हते. त्याांना राजकीय लढा तीव्र करावयाचा होता व या लढ्यात स्वतःला झोकून द्ावयाचे होते. 
स्वतःची राखराांगोळी झाली तरी मनाची तयारी होती. पण त्याांना पत्नी होती, लहान मुलगा होता. 
त्याचे काय? राजकीय लढ्यात उडी घेण्यासाठी पत्नीची परवानगी घेण्याचा हा प्रसांग हृदय 
हेलावनू टाकणारा आहे. 

 
आमदार पी. बी. साळुांखे याांनी या प्रसांगाची तुलना गौतम बुद्धाच्या जीवनातील पत्नी व 

मुलगा याांच्या त्यागाच्या प्रसांगाशी केलेली आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

तर्ाकप या कनव्वळ िार्ममि आकण सामाकजि चळवळीत ग ुंतून पडण्यात मला समािान वाटत नव्हते. 
मनाची िाव राजिीय चळवळीिडे होती. 

 
भाषिबंदी व लेखनबंदी − मल राजिारण र्ोडेबह त समजू लागल्यापासून “भार्षणबुंदी” हा एि 

दरबाराचा आम्हा प्रजाजनावर मोठा अन्याय वाटे. िारण िसलीही चळवळ हाती घेतली; मग ती 
सामाकजि असो सिवा िार्ममि असो, तरी ही भार्षणबुंदी आड येतेच. सवथ प्रचारिायाला, जागृतीला, 
लोिाुंच्या गाऱ्हाण्याुंना तोंड फोडायला, सुंघटनेला अडर्ळा येतो. भार्षणबुंदी म्हणजे मानवी प्रगतीला, 
कवचार कवकनमयाला, सुंस्िृतीला खीळ, मानवतेची कपच्छेहाट. एिमेिाुंच्या अन भवातून जगाचे पाऊल प ढे 
पडत असते. अन भव परस्पराुंना साुंगनू, त्यावर चचा िाल्याखेरीज, त्यात स िारणा िशी िरता येणार? 
तेव्हा ही सभाबुंदी िाढून टािण्यासाठी अजथ, कवनुंत्या, ठराव व भार्षण या द्वारा मी सारखा खटपट िरीत 
होतो. 

 
लेखन सािनावर सरिारने यापूवीच गदा घातली होती. मािे व माझ्या वकडलाुंच्या 

सुंपादित्वाखाली चालले “हुंटर” पत्र ५००० ची जाकमनिी लावनू बुंद पाडले होते. सनदशीर मागण्या 
प्रकसद्ध िरण्यापलीिडे त्या पत्राने िाही िेले नव्हते. नुंतर डी. एस. जािवाुंना प ढे िरून “आघाडी” 
िाढले. ते बुंद िेले. नुंतर “िडाडी” नावाचे िाढले तेही बुंद िेले. ही म स्िटदाबी सहन िरून स्वस्र् 
बसणे म्हणजेच ग लामकगरीत आनुंद मानणे व ती म िायाने सहन िरणेच होय. यातून आता वाट िशी 
िाढावी या कवचारात होतो. 

 
सुंस्र्ानात असुंतोर्षाचा जोर वाढतच चालला होता. िाँगे्रसही सुंस्र्ानी राजिारणािडे र्ोडी लक्ष 

देऊ लागली होती. बाहेरच्या चळवळीचाही सुंस्र्ानी जनतेवर पकरणाम होत होता. ख द्द िोल्हापूर शहरात 
सभाबुंदीम ळे स कशकक्षत वगात असुंतोर्ष उत्पि िाला होता. तो प्रिट िरण्याचे िाडस मात्र त्याुंच्यात नव्हते. 

 
मी सभा स्वातुंत्र्य कमळाव े म्हणून सनदशीर मागाची परािाष्ठा िरून पाकहली. अजथ कवनुंत्याची 

भेंडोळी पाठवली. शिेडो सह्याुंचे अजथ पाठवले, ठराव पाठवले. २६ ऑगस्ट १९३८ ला मी, शुंिरराव जोशी 
व म ल्ला असे डेप्य टेशन घेऊन गेलो. सुंस्र्ानाबाहेरील पत्राुंनी आम्हास खूप पासठबा कदला. पण कदवाण स वे 
याुंनी सभाबुंदी उठवण्यास अन ि लता दाखवली नाही. उलट ते म्हणाले िी, या हट्टाम ळे आर्श्ासन कदलेले 
िायदे मुंडळ द रावले. भार्षण स्वातुंत्र्य हा तर प्रजेचा मूलभतू हक्क. याला अडर्ळा आणनू घटना ती िसली 
देणार? मला चीड आली. स्वस्र् बसवनेा, उलट कनश्चय अकिि वाढला. हा प्रश्न िसाला लावायचे ठरवले. 
त्यासाठी जे कदव्य िराव ेलागेल ते िरायचे. सवथस्व पणाला लावायचा प्रसुंग आला तरी लावायचा. पण 
माघार घ्यावयाची नाही असा कनश्चय िेला. पण याला खाली खेचणारे द सरे मन होतेच. यावळेी घराचा 
प्रश्न उभा राही. 

  
बार्को आणि मूल :- मािी तयारी पण बायिो आकण मलू याुंची वाट िाय? िोप उडून गेली. या 

कवचाराुंत कित्येि रात्री मला जागनू िाढाव्या लागल्या. मन सारखुं डळमळू लागले. असुं िरता िरता 
एिा मध्यरात्री कनश्चय िायम िाला. 

  
बायिो म लाुंचा, घरादाराचा, इस्टेटीचा प्रश्न नसतो िोणासमोर? या मोहात ग ुंतून राकहलो तर 

यातून स टिा िशी होणार? त्रास न होता, िीज न सोसता, ऐर्षआरामाचा त्याग न िरता स खास खी 
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देशसेवा िशी होईल, िोणत्या देशसेविाला िष्टाचा मागथ च िवता आला आहे. लोिसेवा आकण राजसेवा 
िरणे िसे शक्य आहे. 

 
याच वळेी द सरा कवचार उभा राही. माझ्या म लाला िोण पाहणार? माझ्या खेरीज त्याला िोणाचा 

आिार नव्हता. भाऊ कवभक्त होते. बायिो क्षयातून उठलेली. अशक्त आकण द बथल. इतर आप्तसुंबुंिी असून 
नसून सारखे. फार तर तोंडची सहान भतूी. तीही चोरून दाखवणार. त्याचे आईनेच िाय िरायचे. म लाला 
आईच्या कठिाणी मीच होतो. सवथ िाही उसाभार मीच िरीत आलो. क्षय प नः उलटेल ही भीती. अशा 
स्स्र्तीत मी त रुुं गात गेलो तर मग याुंचे िाय होणार? यातून बायिोचा कनभाव िसा लागणार? 

 
याच वळेी मािे स्नेही िृष्ट्णराव मालपेिर याुंचे पत्र आले, त मच्या देशभक्तीसाठी त म्ही त मच्या 

ि ट ुंबाचा बळी देण्याचा त म्हाला अकििार नाही. त्याुंच्या पालन पोर्षणाची पत्िरलेली जबाबदारी त म्हाला 
टाळता येणार नाही. स्वतःच्या म लाुंना दरवशेी बनवनू देशिायथ िरणे मला पाप वाटते. 
 

 
याला मीच मनाशी उत्तर देऊ लागलो “त िाराम महाराजाुंनी देवापायी सवथ सुंसारावर लार् 

मारली. बायिापोराुंिडे पाकहलुं  नाही. मग ते पापीच िा?” जनतेला ईर्श्र मानल्यावर त्या देवापायी 
सवथसुंग पकरत्याग निो िा िरायला? म. गाुंिींनी नाही िा ही बुंिने बाजूस सारली. जवाहरलालजींनी 
नाही िा स खावर लार् मारली. मग मी िोण सवथ लोिसेवि याच अवस्रे्तून गेले असणार. ते च िले 
िाय? 

 
मािे मलू, मािी बायिो, म्हणजेच िा जग आहे? असुंख्य बायिा पोरे अिाि िरीत तडफडत 

असताना माझ्याच म लाप रता मी िा कवचार िरावा? ही पण िोतीच ब द्धी नव्हे िाय. िरवीर राज्याुंतल्या 
दकरद्री म लाुंना, माझ्या आत्माह तीपासून जर एखादा घास कमळेल तर माझ्या बायिो म लातच ग रफटून 
बसणे बरोबर होईल िाय? व्यापि ध्येयासाठी मी माझ्या स्वार्ाला व मोहाला बाजूस टािायला निो 
िाय? 

 
म लाला व बायिोला टािून जाण्याखेरीज आता द सरा मागथ उरला नव्हता. लोिाुंना साुंगू िाय 

िी मी त रुुं गात जात आहे. माझ्या म लाचा सुंभाळ िरा म्हणून; छे छे किती मानहानीची गोष्ट ही. लोिाुंनी 
तरी ही जबाबदारी िा घ्यावी? िोणी साुंकगतलुं  आहे मला हा मागथ पत्िर म्हणून? मािीच इच्छा ना? 

 
पत्नीचा पाकठबा − बायिो गाढ िोपली होती. मलू शाुंतपणे कनद्रावश िाले होते. िाय याुंना टािून 

जायचुं. अुंगावर िरथिन िाटा उभा राकहला. अश्रू प्रवाह अवरेना. तो र्ाुंबकवल्यानुंतर बायिोवरच हा प्रश्न 
सोपवावा, आपला कनश्चय कतला िळवावा व ती अन मती देते िी िाय पहाव े म्हणून मी कतला उठवले. 
मध्यान्ह उलटून गेली होती. सवथत्र सामसूम. पण भावनेचे वादळ उठले होते. ती म्हणाली, “असल्या वळेी, 
असुं िाय कवचारायचुं आहे ते?” 

 
“माझ्यासमोर शाुंत कचत्तानुं बैस. अगदी सुंिोच न िरता िाय ते साुंग. माझ्या ध्येयाला तू मदत 

िरशील िाय? खडतर कदव्यातून जाणे त ला कनभवले िाय? मला त रुुं ग येणार हे कनकश्चत. मी तो आनुंदाने 
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भोगीन. त्याची आता माझ्या जीवनाला आवश्यिता आहे. साुंग तू बबनचा साुंभाळ िरशील? त झ्या 
प्रिृतीची िाळजी घेऊ शिशील?” 

 
माझ्या तळमळीची कतला जाणीव होती. ती र्ोडा वळे स्तब्ि बसली आकण शाुंतपणे वीरपत्नीला 

शोभेसे माझ्या पत्नीने उत्तर कदले, “जा त म्ही, आमच्या मोहात ग ुंतून पडू निा. बाबा आकण मी दोघेच 
आहोत. मी त्याचा साुंभाळ िरेन. आमची िाळजी िरू निा. त मच्या मनाची ि चुंबणा िरून राहण्याने 
त म्हाला स्वास्र्थ्य लाभणार नाही. त म्हाला स ख कमळणार नाही. जा त म्ही” 

 
इतक्या कनश्चयाचे, िीराचे व िरारीपणाचे उत्तर कतच्यािडून कमळेल असे मला वाटले नाही. ती 

गाुंगरून जाईल असे मला वाटले होते. मी गकहवरून आलो. िृतज्ञतेने भरून आलो. मानापमानाचा प्रश्न 
बाजूस सारून कतचे पाय िरावते असे मला वाटले. 

 
अद्याप कतच्या शब्दावर कवर्श्ास बसेना. खात्री िरून घेण्यािरीता प नः कवचारले, “खरुंच ना 

साुंगतेस हे? मािी भीड म्हणनू नव्हे ना? होणारे हाल, भोगण्याचा िाला आहे िा कनश्चय त िा?” 
 
“होय िाला आहे. त म्ही आमची िसलीही िाळजी िरू निा. आमचा कवचार न िरता त म्ही 

त मच्या िामास लागा”. 
 
“अगदी खरुं ना हे? मग मािी शप्पर् घे पाहू? त झ्या ि ुं िवाची घे”. ि ुं िवाची शपर् कतने कदली. 

एवढ्याने मािे समािान िाले नाही. कतच्या-माझ्या दोघाुंच्याही जीवनाहून आम्हाला कप्रय अशा जीवाची मी 
िठोर होऊन शपर् माकगतली. बाबा शाुंत िोपला होता. स खकनदे्रत दुंग होता. आमचे िाय चालले आहे 
त्याची िाय िल्पना त्याला. मी त्याची शपर् माकगतली. “घे बाळ दौलतची शपर् घे.” “अद्याप कवर्श्ास 
नाही वाटत? बरुं त्याची घ्या”. अश्रू आवरून कतने शपर् घेतली. डोळयात कटपूसही कदसू कदले नाही. कतने 
बाबाची शपर् घेतली. 

 
िाले. मािी सवथ भीती गेली. आता मी प्रत्यक्ष िाळालाही कभणार नाही. मग त रुुं गाची, नव्हे माझ्या 

जीवाची ती िाय िर्ा. माझ्या वीर पत्नीने मािे ध्येय कनकश्चत िेले. ती जर िचरती तर िोण जाणे मािा 
कनश्चय एखादेवळेी ढळलाही असता. म्हणनू माझ्या जनसेवचेे बरेचसे श्रेय कतच्याच पदरी पडेल. पण 
जगाला त्याची िाय ओळख. नाव मािे, ती जगाआडच. स्त्रीच्या त्यागाची िरारीपणाची जगाला िाय 
िल्पना. कतचे सवथ किरिोळ दोर्ष मी कवसरलो. ती मला पूज्य वाटू लागली. 

 
४) णशरोळ मोचा व अटक 

 
माधवराव बागल याांच्या प्रत्यक्ष लढ्याला सुरुवात शतेकऱ्याांच्या, कष्टकऱ्याांच्या मागण्या 

घेऊन झालेली रदसते. या रवराट रशरोळ मोचाचे वणगन माधवरावाांच्या वैरशष्यपूणग शलैीत येथे 
आहे. उतारा खूप बोलका आहे. 
 
राजधानीत मोचा :− सुंस्र्ानाभोवतालची बह तेि सवथ खेडी िाल्यावर आता िायदेभुंगाच्या 

तयारीने राजिानीत जाण्याचे ठरवले. लोिाुंच्या मागण्या कनकश्चत िेल्या. त्या त्याुंना चाुंगल्या समजावनू 
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कदल्या. त्या मागण्याुंची हजारो पत्रिे छापून घेतली. लोिाुंच्या हातात कदली. िारण आत गेल्यानुंतर 
त्याुंच्यात कवसुंगती कनमाण होऊ नये अशी आगाऊ सवथ तयारी िेल्यानुंतर मोचा जाण्याची नक्की तारीख 
जाहीर िेली, २५ कडसेंबर १९३८ हा मोचाचा पकहला कदवस ठरवला. 

 
राजिानीत जाणाऱ्या मोचेवाल्याुंना प ढील सुंिटाुंची पूणथ जाणीव कदली. मोचाच्या लोिाुंना 

िोल्हापूरपयंत कनर्मवघ्नपणे पोचण्यासाठी कमरज स्टेशनवरच गाडीत बसवण्यात आले. गाडीत सुंस्र्ानी 
अुंमलदाराुंना िाही िरता येत नव्हते व स्टेशन आवाराुंतही िाही िरता येत नव्हते. याचा आमच्या 
चळवळीला फार फायदा िाला. 

 
िोल्हापूरच्या आताच्या चळवळीचे वैकशष्ट्य हे होते िी, चळवळीचा उगम शतेिऱ्याुंच्या 

पोटापाण्याच्या प्रश्नातून िाला होता. नाराज पाुंढरपेशाच्या महत्त्वािाुंके्षतून िाला नव्हता. स कशकक्षताुंनी, 
पाुंढरपेशाुंनी आकण भाुंडवलवाल्याुंनी सिवा मराठा जमीनदाराुंनी यात भाग घेतला नव्हता. वरचा नोिरपेशा 
वगथ व भावनेने छत्रपकतकनष्ठ असलेला वगथ याुंत सामील नव्हता. ही चळवळ खालच्या िष्टिरी शतेिऱ्याुंची 
होती. ती एि जगण्याची िडपड होती. िाँगे्रसचा या चळवळीचा प्रत्यक्ष असा िाही सुंबुंि नव्हता. त्याुंच्या 
प्रोत्साहनाने ही चळवळ उभारली ही समजूत च िीची होती. 

 
सूते्र आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न त्याुंचा िालाच नाही. पण त्याुंच्या अपेके्षप्रमाणे यश त्याुंना 

आले नाही. कशखरे त्यावळेी दकक्षणी लोिसभेचे सेके्रटरी होते व शुंिरराव देव िाँगे्रस िायथिाकरणीचे 
सभासद होते. तेव्हा बाहेरच्या राजिीय सुंस्रे्चा आम्हाला पासठबा असावा, सहान भतूी असावी असे 
आम्हास वाटणे साहकजिच होते. नाहीतर आमचे खून पडूनही बाहेर आवाज उठला नसता. सरिारला 
आम्हाला कचरडून टािताना िसलीच भीती वाटली नसावी. तेव्हा बाहेरच्याुंच्या कचर्ावणीने आम्ही चळवळ 
चालू िेली असा िाही आरोप िरतात तो चिू आहे. 

 
कार्देभंगाला सुरुवात : − आतापयंत राजिीय मागण्याकवर्षयी कवशरे्षतः सभाबुंदी उठकवण्यासाठी 

मी अनेि लेख कलकहले होते. अजथ, कवनुंती, ठराव, डेप्य टेशन हे सवथ सनदशीर प्रिार िाले होते. त्याचा 
सरिारवर िाहीही पकरणाम िाला नाही. िायदेभुंगाखेरीज सरिार वळत नाही हे आता कनश्चत िाले होते. 
यावळेी त रुुं ग टाळणे म्हणजे लोिजागृती मारून टािण्यासारखे होते. माझ्या त रुुं गात जाण्याने आता 
लोिात कवर्श्ास उत्पि होणार होता. िैयथ चढणार होते. सुंघटना मजबूत होणार होती. म्हणून मला हा 
िाल िायदेभुंगाला अत्युंत योगय असा वाटला. याचम ळे मािी भीती समूळ नाहीशी िाली होती. मी 
त रुुं गाला हपापलो होतो. कितीतरी वर्षाची मािी मनीर्षा तृप्त होणार होती. 

 
कमरजेच्या स्टेशनवर येताुंच कमरजेच्या लोिाुंनी सत्िार िेला. येरे् चार शब्द बोललो. जयससगपूर, 

रुिडी या स्टेशनवर गदी असल्याचे समजले म्हणनू गाडीस जादा डबे जोडले. ही आमचीच स्पेशल रने 
होती असे म्हटले तरी चालेल. नेहमीपेक्षा गाडी किती तरी मोठी होती. माझ्या डब्याच्या दोन्ही बाजूला 
भगव ेिेंडे लावले होते. गाडी अगदी हळूहळू चालली होती. चालत होती. चालत असतानाही लोि आत 
घ सत. शतेिरी ि तूहलाने गाडीिडे पहात. जयजयिाराचा प्रकतध्वनी त्याुंच्या तोंडून सारखा उठत होता. 
गाडीतून आम्ही त्याुंच्यावर पत्रिाचा वर्षाव िरीत होतो. आम्हाला लोि कमळू नयेत म्हणून अकििाऱ्याुंचे 
प्रयत्न सारखे चालले होते. लोिाुंना अिेमिे रस्त्यात अडवनू िरण्यात येत होते. त्यातून कितीतरी कनसटून 
स्टेशनवर पोचले होते. आगगाडीत येतील त्याुंना घेत होतो. कतिीटाची हमी आम्ही घेतली होती. प्रत्येि 
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स्टेशनवर जमावात वाढ होत होती. प्रत्येि स्टेशनवर आमचे स्वागत होत होते. गाडी िोल्हापूर स्टेशनवर 
येऊ लागली. कखडिीतून बाहेर पहातो तो जनसम दायाचे र्वचे्या र्व े प्लॅटफामथ सोडून गाडीच्या समोर 
आले होते. उचुंबळून आलेल्या लोिाुंच्या उत्साहाला गाडी र्ाुंबव ू शिली नाही. पोलीस आवरू शिले 
नाहीत. मी बरेच कदवसाुंनी िोल्हापूर हद्दीत पाय टािला होता. तो आता त रुुं गात जाण्यासाठी. याम ळे 
लोिाुंच्या डोळयातून पे्रमाचा ऊत आला होता. मािे स्नेही व पे्रम िरणारे मोठ्या िष्टाने डब्यात कशरून 
मला िडिडून भेटले. भाकवि लोि पायावर पडण्यासाठी व हार घालण्यासाठी िडपड िरू लागले. 
साकहस्त्यि प्रो. ना. सी. फडिे सरिारी नोिर असूनही भेटण्यास व जमावाचा फोटो घेण्यास आले होते. 
त्याुंना त्याबद्दल प ढे बराच त्रास िाला. 

 
जनतेचे णवराट स्वरूप :− माझ्या डोळयाुंनी व्यक्ती कदसत नव्हत्या. जनतेचे कवराट स्वरूप तेवढुं 

कदसत होते. स्त्री-प रुर्ष, लहान मोठे त्या स्वरूपाुंत कवलीन िाले होते. एवढ्या प्रचुंड जनसम दायासमोर मी 
पिडला जाणार होतो. या िल्पनेम ळेच आनुंदाने व अकभमानाने मािी छाती भरून येत होती. माझ्यावर त्या 
सवांच्या भावना कखळून राकहल्या होत्या. माझ्या जन्माचे आज सार्थि होणार होते. अुंगावर रोमाुंच लहरी 
उठत होत्या. स्वराज्य मुंकदराची घुंटाच जणू माझ्या जयजयिाराने वाजत होती. ती मािी ि ढी भावना नष्ट 
िाली होती. तो आमच्या ध्येयाचाच द ुंदकभनाद होता. मािे भार्षण मी कवसरून गेलो होतो. भरल्या 
प रासारखा जनसुंमदथ कजिडेकतिडे पसरला होतो. व त्या महाप राचा सारा ओघ माझ्यािडे िाुंव घेऊन 
फोफाव ूलागला होता. त्या लोिगुंगेच्या प्रवाहात मी वहात चाललो होतो. तो जयजयिार मािा नव्हता. 
बागल या क्ष ल्लि िीटिाचा नव्हता. सुंस्र्ानी पूजेची दबून राकहलेली भावना मािे नाव घेऊन सिचाळया 
फोडून बाहेर पडत होती. बुंिनातून म क्त होत होतो. स्वातुंत्र्याची बाहेर पडण्याची ती िडपड होती. 
ग लामकगरीच्या शृुंखला त टत चालल्या होत्या. त्याच्या आशचेे व शक्तीचे मी एि प्रकति िालो होतो. मािी 
पण तीच स्स्र्ती िाली होती. समाज, फक्त समाज, अफाट समाज, मूर्मतमुंत ईर्श्राचे ते कवराट स्वरूप. त्या 
कदव्य आकण भव्य स्वरूपात मी कवलीन िालो होतो. देहाची, मनाची, स्वार्ाची व भीतीची सवथ बुंिने त टून 
पडली होती. यावळेी मनाच्या उच्च पातळीत मी जाऊन बसलो होतो. इतर गोष्टी मला कदसल्या नव्हत्या. 
वस्त स्स्र्तीचे वणथन माझ्या हातून बरोबर होणे जवळ जवळ अशक्य असल्याने, “ज्ञानप्रिाश” मिून आलेला 
मजिूरच मी खाली देत आहे. 

 
“पूवी प्रकसद्ध िाल्याप्रमाणे आज भाई मािवराव बागल याुंच्या नेतृत्वाखाली स मारे तीन हजार 

शतेिरी कशरोळ, जयससगपूर, हातिणुंगले वगैरे गावाहून येरे् िोल्हापूर राजवाड्यावर मोचा नेण्यासाठी 
पावणे बारा वाजता गाडीने पोहोचले. त्यापूवीही दोन तीन गाड्याुंनी कन मोटारींनी येरे् बरेच शतेिरी आले 
होते. अगदी गरीब असलेले शतेिरी शिेडो असे आपआपल्या गावाहून पायी आले होते. आज या 
शतेिऱ्याुंचे मोचाचेवळेी िसलाही गोंिळ उडू नये व शक्य तो लोिाुंची गदी पार व्हावी म्हणून मेजर 
बाबासाहेब सनबाळिर, चीफ पोलीस ऑकफसर याुंनी पोलीस बुंदोबस्त शहरात खूपच दाुंडगा कन िडि 
ठेवला होता. सवथ पोलीस लाठीबाज असून स्टेशनिडे जाणाऱ्याुंवर त्याुंनी चाुंगलेच कनयुंत्रण ठेवले होते. 
प्रत्येि नाक्यावर वकरष्ठ अकििाऱ्याुंची टेहळणी होतीच. पोकलसाुंच्या मदतीस लाल डगला करसाल्याचे, 
घोडेस्वाराुंचे लहानसे दळ िनथल खानकवलिर याुंच्या नेतृत्वाखाली सज्ज होते. नािेबुंदी िरण्यास 
घोडेस्वार कन लाठीबाज पोलीस याुंचा िाही िाळ उत्तम उपयोग िाला. पण भाई बागल याुंची भगव्या 
िेंड्याने नटलेली “मोचा रने” हजारो लोिाुंच्या जयजयिारात स्टेशनमध्ये घ सताच त्याुंना पहावयास 
आत र िालेल्या नागकरिाुंचा उत्साह अमयाद होऊन सवथ कदशाुंनी लोि पोकलसाुंची फळी फोडून आत गेले 
व स्टेशन प ढील सवथ गाुंिी टोप्या, फेटे कन हॅटस् याुंनी फ लून गेले. प्लॅटफॉमथवर गदी फार होऊ नये म्हणनू 
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प्लॅटफॉमथ कतकिटे बुंद िरण्यास आली होती. पण त्याचाही म ळीच उपयोग िाला नाही. सवथ फलाट आकण 
पलीिडील रेल्व ेरस्ताही माणसाुंनी भरून गेला होता. रुळावरील माणसाुंची दाटी बाजूस सारून इुंकजनला 
आपला रस्ता िाढताना आज खरोखरीच नािीनऊ आले. 

 
गाडीची वळे ११-२० होती पण प्रत्यक्ष आगमन ११-४५ नुंतर िाले. िोल्हापूर स्टेट वसेटग 

रुमसमोर भाई बागलाुंचा भगवा िेंडा लावलेला कतसऱ्या वगाचा डबा उभा राहताच प्रम ख नागकरि, 
कवद्यार्ी कन व्यापारी कतिडे घ सले व त्याुंनी अकभवादनपूवथि भाई बागलाुंना हाराुंनी भरून िाढले. इतर 
लोि “कशवछत्रपती महाराज, प्रजा स्वाुंतुंत्र्य, भारत-माता कन जावहर-बागल िी जय” असा प्रचुंड गजर 
िरून सवथ वातावरण द मद मून सोडीत होते. फलाटावरील हे स्वागत आकण फोटो िाल्यावर भाई बागल 
स्टेशनप ढील पटाुंगणात बसून राकहलेले शतेिरी कवद्यार्ी कन नागकरि याुंच्या दहा हजारावरील 
सम दायाप ढे शतेिऱ्याुंच्या मोचाचा हेतू कन जनतेच्या मागण्या यासुंबुंिी भार्षण िरण्यास उभे राकहले. 
व्याख्यानास टेबल ख चीची उणीव होती ती रेल्व ेबस सस्व्हथसच्या मोटारीने भरून िाढली.” 

 
−ज्ञानप्रिाश 

 
“श्री बागल याुंच्या वाणीने िाम स रू िेल्याबरोबर सवथत्र शाुंतता नाुंदू लागली. श्री. बागल म्हणाले 

− 
 
“आज येरे् मी व्याख्यान द्यायला आलो नसून शतेिऱ्याुंच्या व गरीब रयताुंच्या मागण्या मागण्यास 

आलो आहे. श्री. छत्रपती व भगवा िेंडा याुंचा पूणथ आदर व मान राखून आपली गाऱ्हाणी आपल्या 
महाराजाुंच्या िानी घालण्यास आपण आलो आहोत. शतेसारा िमी िरावा व शतेिऱ्याुंना िायमची भािर 
द्या. ही पकहली मागणी आहे. द सरी मागणी भार्षण स्वातुंत्र्य म द्रण स्वातुंत्र्य इ. मानवी मूलभतू हक्काुंची होय. 
छत्रपतींची प्रजा म्हणजे जनावरे नसून त्याुंना माण सिी आहे आकण म्हणनू माण सिीचे हक्क आम्हाला द्या. हे 
मागण्यास आम्ही आलो आहोत. कतसरी मागणी जबाबदार राज्यपद्धतींची. लोिाुंनी कनवडलेल्या व्यक्तींचे 
बह मत असलेली, आपले राज्य छत्रपतींच्या नेतृत्वाखाली चालकवण्याची म भा देणारी राज्यपद्धती आम्हाला 
हवी. व बदलत्या िालमानान सार आमच्या मागण्या मान्य िरा असे आमचे रास्त म्हणणे आहे. श्री. बागल 
याुंचे भार्षण िाल्यावर शतेिरी लोिाुंना चाराुंच्या राुंिेने उभे राहण्याची व्यवस्र्ा स रू होऊन अदमासे सव्वा 
वाजता मोचास प्रारुंभ िाला. मोचाबरोबर प ढे मागे पोकलसाुंचा गराडा होताच. कशवाय प्रारुंभी गदी 
हटकवण्यासाठी घोडदळ सज्ज होतेच. या कमरवण िीचे दृश्य शाह पूरी पोष्ट ऑकफसपासून ते दाभोळिराुंच्या 
बुंगल्यापयंत हा जनसुंमदाचा साचलेला सडा पाहून कवस्मयाने मानवी मन र्क्क िाल्यास नवल नाही. 

 
अटक :- “कशरगाुंविर याुंचे बुंगल्याजवळ कमरवणूि र्ाुंबल्याचे िळताुंच एिच िल्लोळ उडाला. 

हा िल्लोळ शाुंत होताच श्री. मािवराव बागल याुंना अटि िरून नेल्याची बातमी सवथत्र फैलावली. 
मोचाबरोबर प्राुंताकििारी व कडस्स्रक्ट मकॅजस्रेट वगैरे अकििारी होते.” 

 
- “कवद्याकवलास” 

 
माझ्या अटिेनुंतर मोचा स वे कदवाणाुंच्या बुंगल्यावर गेला. तेरे् त्याुंनी आपल्या मागण्या कदवाणाुंना 

िळवल्या व त्याुंनी त्याुंची िशीबशी समजूत िेली, वगैरे वृत्ताुंत मला अटिेत वाचण्यास कमळाला. 
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द सरे कदवशी सिाळी मािी पत्नी व बाळ दौलत भेटण्यास आले. बायिोला साहकजिच 
घ टमळल्यासारखे िाले. तर्ाकप कतने आपल्या डोळयातील पाणी मोठ्या िष्टाने आवरल्याचे कदसत होते. 
पण कनश्चय ढळला होता असे मात्र नाही. िारण प ढे कतने माझ्या िल्पेनेबाहेर िैयथ दाखवले. मी घरच्या 
मोहाने िदाकचत जामीन देईन म्हणून कतने तसे न िरण्याचा कनरोप श्री. उत्तमराव शणेोलीिर याुंचेिडून 
पाठवला. 

 
५) कोल्हापूर सेंरल जेलमधील अनुभव 

 
कोल्हापूरच्या सेंट्रल जेलमधील हे अांगावर शहारे आणणारे वणगन भाईजींच्या सोप्या व 

सुटसुटीत रचत्रमय वणगन शलैीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. भाईजी हाडाचे रचत्रकार असल्यामुळे 
शब्दाच्या माध्यमातून, तुरुां गातील पररक्स्थतीचे हुबेहुब रचत्र वाचकाांसमोर उभे करतात. भाईजींच्या 
शलैीला असलेली रवनोदाची रकनारही या वणगनातून डोकावते. 
 
कोल्हापूर सेंरल जेलमध्रे् :− पोलीस हेडक्वाटथरनुंतर मला सेंरल जेलमध्ये नेण्यात आले. त रुुं ग 

पाहण्याचा हा पकहलाच प्रसुंग. त रुुं गाजवळून अनेिवळेा गेलो असेन. पण त रुुं गाच्या आतील प्रिारची 
िाही बरोबर िल्पना नव्हती. गावातून िैदी िामावर जाताना व परतताना तेवढे पाकहलेले. त्याुंचे दावणीत 
मीही िेव्हातरी बाुंिला जाईन असे वाटत होते, तरी प्रत्यक्ष खालच्या कजण्याची सवय नसल्याम ळे हा 
अन भव त्रासाचा व िष्टाचा वाटणे साहकजिच आहे. माझ्या मनाची जरी पूणथ तयारी िाली होती तरी या 
अगदी कनराळया वातावरणात पडल्याम ळे व या नव्या आय ष्ट्याचा िसलाही सुंबुंि नसल्याम ळे मािे िैयथ जरी 
खचले नव्हते तरी अगदी चमत्िाकरि होऊन गेले. वातावरणाुंत मला ग दमरून गेल्यासारखे िालुं . 

 
आतला देखावा भीर्षणच होता. एखाद्या ज नाट किल्ल्यावरच्या भव्य दरवाजाप्रमाणुं हत्तीच्या 

टिरीनुंही उघडला जाणार नाही असा घणगुंभीर दरवाजा होता. तो शोभेसाठी, पण आतील हेतू 
दाखकवण्यासाठीच जणू हत्तीचे साखळदुंड दारावर लोंबत होते. दरवाज्यावर सुंकगनी अडिवलेल्या 
इन्फ्रुं टीचा पहारा होता. पाहरेिऱ्याुंचा तो लष्ट्िरी गणवरे्ष. त्याुंचे ते भावनाशून्य चेहरे व दारासमोर 
चाललेली त्याुंची याुंकत्रि हाचचाल त्या भेसूरपणात भरच घालीत होती. इिडे मी पहात होतो इतक्यात 
एिा भयसूचि घुंटेने नव्या नाटिास स रुवात िाली. यमाचे दार उघडल्याप्रमाणे लोखुंडी बडे्याुंचा 
खणखणाट होता तो. प राणिालच्या राक्षसाुंनी शत्रूुंचा सूड उगकवण्यािकरता मानवाुंना जड शृुंखलाुंनी 
बाुंिलेली कचते्र पाहतो ना आम्ही, अगदी तसेच. राज्ययुंत्राचे बळी त्या दारातून बाहेर पडत होते. लोंढाच 
लागला होता त्याुंचा, त्या प्रवाहाचा उगम लोखुंडी अरुुं द अशा सदडीतून होता. डोक्यावर कवद्र प टोपी, 
अुंगात एि आखूड बुंडी, खाली लुंगोटी सिवा चड्डी, खाुंद्यावर घोंगडे व पायात साखळदुंड, चालताना त्या 
बेड्या एिमेिावर आपटून असुंतोर्षाचा आवाजच जणू िाढीत होत्या. आम्ही पण सते्तचे ग लाम म्हणून त्या 
रडत असाव्यात. त्याुंच्यामागे, त्याुंच्यावर ह िूमत चालवणारा, िाळा डगला, कपवळी पगडी, हातात दुंड िा 
घेतलेला वाडथर, मागे खाुंद्यावर बुंदूि टािलेला खािी िपड्याचा पोलीस. 

 
मला आत आणले त्यावळेी हा कचत्रपट चालू होता. हेडक्वाटथसथच्या पोकलसाुंनी मला सेंरल जेलच्या 

पोकलसच्या ताब्यात कदले. तेरे् जेलच्या एिा ऑकफसरसमोर तेर्ल्या वैद्याने माझ्या अुंगावरचे िपडे, 
कजनसा वगैरेची मोजदाद िरून त्याुंनी नोंद िेली. चेहरेपट्टी, उुंची, खाणाख णा कटपून घेतल्या व वैद्याुंच्या 
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नेहमीच्याच खोलीत पाठवनू कदले. मी अटिेत म्हणून जरी होतो तरी ग न्हेगार िैद्याुंचेच खोलीत िोंडून 
ठेवले. 

  
िैद्याुंचे जेवण आले. एि खोलगट र्ाळी, भात, त्यातच, साुंबारेही त्यातच आकण भािरीही 

त्यातच. शौचाला नेतो तसले टमरेल पाणी कपण्याला. सिाळी न सता ि णिा-भािर. तो भािरीचा 
घ्यायचा. भािरी दोन तीनश,े िैद्याुंच्या अध्या तासात बडवनू तयार व्हायच्या. मोठ्या, िच्च्या िेव्हा 
जळक्या असायच्या. सुंध्यािाळी भाताचे होंडिे, व पारदशथि साुंबारे, न िेपण्याजोगे कतखट. एवढ्या 
मोठ्या कशताचा भात जन्मात खाल्ला नसेल. पाहूनच गरगरू लागले. कनव्वळ िल्पना आकण अन भव यात 
बराच फरि असतो. आता हे कजणे िसे कनभावणार. त रुुं गातून बाहेर पडेपयंत आम्ही खलास होणार असे 
वाटू लागले. जेवण पकहल्या कदवशी तर िाहीच गेले नाही. तसेच देऊन टािले. सुंध्यािाळी सहा वाजता 
माझ्या खोलीस ि ल प पडले. नुंतर डेप्य टी जेलरची फेरी िाली. मला ज्या भागात ठेवले होते त्याला 
ग मानी म्हणत. कदवाणी आरोपी कवशरे्षतः तेरे् िोंडीत तेरे्च एिा बाजूला अगदी लहान खोल्यात फाशीचे 
ग न्हेगार िैदी िोंडून ठेवीत. हातापाय मोिळेपणाने िाडता येण्याजोगीही त्या खोलीची लाुंबी रुुं दी 
नव्हती. मािी खोली मोठी होती. मी राजिीय ग न्हेगार. मािा सहवास द सऱ्यास लागू नये म्हणनू मला 
अगदी एिटेच ठेवले होते. ती खोली मोठी होती. म्हणजे चाुंगली होती असे नव्हे. तो भाग आवाराच्या 
गकलच्छ बाजूस होता. सभतीपलीिडे सवथ शौचिूपच. हवा खेळायला जागा नव्हती. किल्ल्याच्या खुंदिाचा 
तो एि िोपरा होता. खोली िोंदट होती तशीच दमटही होती. िोपऱ्यात गजाबाहेर चावी होती. कतचा 
ओलावा आत चढला होता. बाहेरच्या द सऱ्या बाजूस पलीिडे अगदी अुंिारी खोली होती. कतची लोटिाड 
नव्हती. कदवसाही अुंिारच. मध्ये लोखुंडी गज. त्या खोलीतून िेव्हा िोण प्राणी कशरिाव िरील साुंगता 
येणार नाही. रात्री खोलीत कदवा ठेवण्याची परवानगी नव्हती. त्याम ळे खोलीत साप, सवच,ू बेडक्या 
आल्यास स्पष्ट कदसण्याजोगे नव्हते. तसे प्रसुंग आलेले िाही वळेा. कहरव ेकिडिे साप, सवच,ू बेडूि नेहमी 
आढळत. मारायला िाठी नाही. जवळ सोबत नाही. पोकलसाला हाि मारल्यास त्याला ि लूप िाढण्याचा 
अकििार नाही. त्याला जेलरची परवानगी पाकहजे. ती परवानगी कमळेपयंत, प्राचीन य द्धनीती मानून त्या 
प्राण्याुंनी हल्ला िरता िामा नये. इतर ग न्हेगाराुंना द सऱ्या िैद्याुंचा सहवास तरी कमळे, मला तोही नव्हता. 
या इतर प्राण्याुंची मतै्री सहजासहजी जमण्याजोगी नव्हती. खोलीत अुंिार, एिाुंत आकण भयाणता. 
सवाहून मोठा ग न्हेगार होतो मी. म्हणून खास वागणूि कमळाली. कशके्षपूवीची दीक्षा होती. प ढच्या नाटिाची 
न सती स रुवात िाली. िैद्याचे बोलणे बुंद िाले. साताचे प ढे बोलायचे नाही. बेड्याुंचा आवाज िरायचा 
नाही अशी तािीद होती. पोकलसाुंच्या येरिाराही बुंद पडल्या. मी कबछाना पसरला. खाली घोंगडे, उशाला 
घोंगडे, वर घोंगडे, गादीची व मच्छरदाणीची सवय, घोंगडे अुंगाला रुतू लागले. खाली पलुंगपोस नव्हता. 
घोंगड्याचे आत चादर नव्हती. त्याम ळे िूस बोचू लागली. या पकहल्या सलामीनुंतर घ ुंग रयाुंनी रणसशग 
फ ुं िले. मच्छरदाणीची ढाल नसल्याम ळे त्याुंचा हल्ला म िायाने सहन िरावा लागला. तोंडावर पाुंघरुण 
घ्याव ेतर ग दमरल्यासारखे वाटू लागले व तोंडाला बोचू लागले. यावळेी बाहेर ि ठे जायचे नसले तरी, 
आपण िडीि लपात आहोत, पोकलसाुंच्या पहाऱ्यात आहोत ही िल्पना असह्य होत होती. गजामिून कनळया 
आिाशाचा र्ोडासा त िडा कदसे. त्यावर छपरावरचे वाळलेले गवत वाऱ्याने ड लत असे. मला हेवा वाटला 
त्या गवताच्या ि पक्याचा. त्याच्या स्वातुंत्र्याचा. त्या उुंचावरून त्याुंना भोवतालचा भाग कदसत असेल. ते 
पाहूनच ते आनुंदाने ड लताहेत. आहे िाुं त्याुंचे स्वातुंत्र्य मला. कनजीव वस्तूही माझ्याहून आनुंदी आकण 
स्वतुंत्र आहेत नाही? मनाच्या या भराऱ्या फार उड्या मारू लागल्या म्हणूनच िी िाय ढेिणाुंनी चाव े
घेण्यास स रुवात िेली. खालून वरून आजूबाजूच्या बारमिून त्याुंच्या त िड्या चाल िरून येऊ लागल्या. 
िाही पॅराशटूप्रमाणे वरच्या तक्तपोशीतून एिदम खाली उतरत. पूवी याच खोलीत १०/१५ िैदी असत. 
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आता मी एिटाच सापडलो त्याुंच्या तावडीत. प्रर्म माऱ्यासाठी हातपाय आपटले. प ढे अगदी हैराण होऊन 
हातपाय िाडू लागलो. प ढे र्िलो पण िोणी दया िेली नाही. शरण आलेल्यास प नः हैराण िरायचे नाही 
ही य द्धनीती त्याुंनी स्वीिारली नाही. मािी ही शोचनीय स्स्र्ती िोणीतरी कमत्राच्या िानावर घालावी 
म्हणून जीव िडपडू लागला. पण जवळ िोणीच नव्हते. मग सहान भतूीचा शब्द ि ठला िानावर पडणार. 
पण शब्दासाठी भ िेलेल्या िानाला र्ोडा खाऊ कमळाला. किती पण मनाला आनुंद वाटला त्याने. चावीच्या 
पाण्याचा टप् टप् टप् असा िणथमि र आवाज त्या स्स्र्तीतही मनाला करिव ूलागला. िसले गाढे सुंगीत 
त्यास साठवले होते िोण जाणे. बाहेरच्या जगात अशा क्ष ल्लि गोष्टीिडे ििी तरी लक्ष वढेले असते िा? 
र्िून अगदी सिाळच्या प्रहरी डोळा लागतो इतक्यात उठण्याचा कबग ल िाला. 

 
सिाळच्या कबग लाम ळे खडबडून जागा िालो. पोकलसाुंचे जागा िरण्याचे नुंबर िाले. र्ोड्याच 

वळेात प्रातःकविीस जाणाऱ्या िैद्याुंच्या बेड्याुंचा खणखणाट स रू िाला. दोनतीनश ेिैदी १०/१५ कमकनटात 
सवथ आटोपते घ्यायचे. समोर द सरा िैदी उभा. र्ोडा उशीर िाला िी वाडथर ओढून िाढणार. जागा 
र्ोड्या, वळे ठराकवि आकण माणसे जास्त. तो सवथ प्रिार अुंगावर शहारे आणण्याजोगा होता. लाजलज्जा 
सोडून सवांनी, अुंगाला अुंग लागनू उघड्या जागेत, द सऱ्या देखत बसायचे. जवळ पाण्याचे टमरेल नाही. 
त्या तशा गकलच्छ अवस्रे्त, लहान म लासारखे उठून एिा हौदावर टमरेल मोिळे होण्याची वाट पहात 
उभे रहायचे. बार्रूममध्ये दार लावनू आुंघोळ िरणाऱ्याच्या मनावर हे भयुंिर दृश्य िाय पकरणाम िरील 
याची िल्पनाच िरावी. हे असले कदव्य िराव ेलागेल याची अुंि िही िल्पना नव्हती मला, अगदी श द्ध 
पाशवी प्रिार. कितीही लाजलो तरी कनसगाबरोबर िशी टक्कर देणार? अखेर सवथ लज्जा टािून व स्वतःचे 
डोळे कमटून िायथक्रम उरिावा लागे. 

 
६) प्रजापणरषदेची स्थापना 

 
प्रजापणरषदेची स्थापना व पुनः अटक − याच रात्री जयससगपूरला प्रजापकरर्षद स्र्ापनेची पकहली 

बैठि व्हायची होती. त्या सभेला मला उशीर होऊ लागल्याने, तारा आल्या. माणसुंही तेरू्न आली. तेव्हा 
जेवण न घेताच मी मोटारीत बसलो व त्याच रात्री शाह प रीतच रामराव नागेशिर याुंच्या भाड्याच्या पकहल्या 
घरी जाण्यास बायिोस साुंकगतले व परत तेरे्च उतरण्यास यईन असे साुंगनू कनघालो. 

 
जयससगपूर येर्ील श्रीरामचुंद्र ऑईल कमलमध्ये तारीख ६ फेब्र वारी १९३९ रोजी रात्री साडे नऊचे 

स मारास, सभेस माझ्या अध्यक्षतेखाली स रुवात िाली. सुंस्र्ानातले स मारे दोन हजार शलेिे िायथिते 
आले होते. कगरणीच्या बुंदोबस्त भागात सभा चालू ठेवणे, उिाड्याम ळे व गदीम ळे अशक्य िाले म्हणनू 
आम्ही बाहेरच्या मोिळया जागी आलो. सभेला स रुवात होणार इतक्यात तेर्ल्या सब-इन्स्पेक्टरनी मला 
बोलावनू वॉरुंट हाती कदले. लोि एिदम भाुंबावनू जाऊ नयेत म्हणून मी सवांना प्रर्म शाुंत बसण्यास 
साुंकगतले. िोणताही प्रसुंग आल्यास त म्ही डगमगून जाता िामा नये, असहसावृत्ती सोडता िामा नये असे 
बजावनू, राजद्रोहाचे १२४ अ िलमाखाली पिडण्याचे वॉरुंट आले असल्याचुं साुंकगतले. 

 
७) अटक, राजद्रोहाचा खटला व णशक्षा 

 
माधवरावाांना झालेली सततमजूरीची रशक्षा, त्याांच्या हाता-पायात ठोकलेल्या बडे्या व 

कैद्ाांचा डे्रस या अवतारात माधवरावाांना इतर कैद्ाांबरोबर गावातील मुख्य रस्त्यावरून रेस 
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कोसगवर कामासाठी नेण्यात येत असे. पण माधवरावाांची लोकरप्रयताच इतकी मोठी की, या 
अनरभरषतत राजाला, लाडतया नेत्याला पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतिा लोकाांच्या झुांडी जम ू
लागल्या. लोकाांची गदी आवरेना म्हणून या कैद्ाला बाहेर कामाला नेण्याचे बांद कराव ेलागले. 
 
दडपशाहीस सुरुवात − माझ्या अटिेनुंतर दरबानचे िोरण कनकश्चत ठरले. दडपशाहीला स रुवात 

िाली. कशवाजी पेठेतील दुंगयाचे कनकमत्त प ढे िरून शहराला सभाबुंदीचे १३३ िलम स रू िेले. जयससगपूर 
सभेच्या प्रसुंगी मला अटि िाली तरी ती सभा बरखास्त न िरता मागे राकहलेल्या लोिाुंनी ती चालू 
ठेवली. सभेत प्रजापकरर्षदेचे अकिवशेन भरण्याचे ठरले. िाही िाले तरी पकरर्षद ही भरवायची असा 
लोिाुंचा कनश्चय िाला. माझ्या अटिेच्या कनरे्षिार्थ िाही खेड्यावर हरताळ पडून तशी कनरे्षिाची कनदशथने 
िाली. 

  
राजद्रोहाचा खटला − सहा फेब्र वारीस मला अटि िाली. २७ माचथ १९३९ ला खटल्याचा कनिाल 

लागला. मािी िेस चालकवण्यािकरता प ण्याचे ब्राह्मणेतर प ढारी श्री. बागडे विील हे म द दाम येत होते. 
त्याुंना येर्ील विील बगाडे, विथमाने व िै. जी. डी. पाटील मदत िरीत होते. हातिणुंगले पेठ्यातील 
हेले म क्कामी जे भार्षण िेले ते राजद्रोही होते असा आरोप िरून खटला भरण्यात आला होता. दे. भ. 
नरीमन याुंनी माझ्या बचावाचे भार्षण सहा तास तरी िेले असाव.े 

 
नरीमन र्ाचें भाषि − (साराशं) “भाई बागलाुंवरील हा खटला असािरण प्रिारचा आहे. 

िोल्हापूरचा एि नागकरि, कवरुद्ध िरवीर दरबार, असे या खटल्यात दोन पक्ष आहेत. सवथसािारण 
खटल्यात सरिार तटस्र् असते. प्रस्त त खटल्यात मात्र िरवीर सरिारचे लक्ष असािरण आहे. कब्रकटश 
सहद स्र्ानात राजद्रोहाचे खटले नेहमी ज्यूरीच्या मदतीने न्यायािीश चालकवत असतात. येरे् सुंस्र्ानी 
राज्यात ती कनःपक्षपाती न्यायदानास सहाय्यभतू होण्याची सोय नाही. कड. मकॅजस्रटे या नात्याने सुंस्र्ानचा 
राजिारभार चालकवणाऱ्या दरबारी युंत्राचे हे एि भाग सिवा अवयव असल्याने, सरिारकवरूद्ध सकमती 
उत्पि िरण्याचा आरोप िालेल्या माणसाचा पूवथग्रह नसलेल्या मनाने कनःपक्षपाती चौिशी िरू शिणे 
फारच िठीण आहे. कफयादीने आरोपीचे सवथ भार्षण कवचारात न घेता इिडील कतिडील त टि वाक्येच 
कनवडून त्यावरच राजद्रोहाच्या खटल्याची इमारत उभारली आहे. भार्षण ऐिणाऱ्या हजारो शतेिऱ्याुंपिैी 
एिासही िोटात साक्ष देण्यास बोलावले नाही. आरोपीचे भार्षण अकशकक्षत शतेिऱ्याुंच्या मनावर कवशरे्ष 
वाईट पकरणाम िरणारे होते असा िाुंगावा िरणाऱ्या कफयादी पक्षाने आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्या 
वगातील एिही साक्षीदार कदलेला नाही. उलट आरोपीच्या बाजूने मात्र हेले गाुंवचा हजर असलेला 
साक्षीदार रायगोंडा पाटील याने खरा प्रिार वर्मणला आहे... भाई बागलाुंनी आपल्या भार्षणात शतेिऱ्याुंना 
“सुंघटना िरा, एि व्हा, भीती सोडा आकण शाुंतपणे पण कनश्चयाने व कनभथयपणाने अन्यायाचा प्रकतिार 
िरा.” हाच सवथमान्य होणारा सत्यपूणथ आकण असहसावादी उपदेश िेला होता. चीड आणणाऱ्या 
पकरस्स्र्तीतही त्याुंनी लोिाुंस िायदेभुंग िरण्याचा वा सुंस्र्ाुंनी राज्ययुंत्रणेशी असहिाकरता प िारण्याचा 
उपदेश िेव्हाही िेलेला नाही. भार्षणाचा जो पोकलस करपोटथ म्हणनू आणलेला आहे तो पक्षपाती माणसाुंनी 
बनावट िेलेला आहे. पोकलस नाईिाुंचे नाव साक्षीदारात नमूद िेलेले होते. त्याुंची साक्ष घेतलेली नाही. 
साक्षीदार भाट पोकलस करपोटथ घेण्यास आलेला नव्हता असे साुंगतात. पण मोकहते विील हा येर्ील दरबारी 
नोिरीसाठी िडपड िरणारा एि इसम असून सध्या येरे् त्याला “पॉपर प्लीडरची” नोिरी सरिारने 
कदली आहे. द सरा साक्षीदार िदम उफथ  ल गडे हाही कनमसरिारी नोिर आहे. बागलाुंच्या भार्षणाचा वृत्ताुंत 
जो िोटाप ढे सादर िेला आहे तो सवथस्वी खरा मानला तरीही तो राजद्रोह होत नाही. शतेिऱ्याुंच्या 
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साऱ्यावर सरिारी वाडे कन मोटारी वगैरेची चैन चालते, यात खोटे िाय आहे? बागलाुंची राजाची िल्पना 
अगदी स िारलेली असून कतचे अकिष्ठान जनतेच्या सावथभौमत्त्वावर िेलेले आहे” अशा अर्ाचे बचावाचे 
भार्षण नरीमन याुंनी िेले. 

 
पण याचा िाहीच उपयोग िाला नाही व अपेके्षप्रमाणे कड. मकॅजस्रेट याुंनी मला दोन वर्ष े

सक्तमज री व एि हजार रुपये दुंडाची कशक्षा ठोठावली. 
  
कशक्षा साुंकगतल्याबरोबर सेंरल जेलमध्ये नेण्यासाठी, मोटर पोकलस पाटीसह दारात उभी राकहली. 

मला पाहण्यासाठी व हार घालण्यासाठी “िोटाबाहेर लोिाुंची बरीच गदी जमली होती. बाहेरही पोकलस 
बुंदोबस्त होता, त्याम ळे गदी हटवली जात असे. कनिाल ऐिताच “बागल िी जय” अशी एिच गजथना 
िाली. िोटथ आवाराबाहेर जमलेल्या िरवीर बाुंिवाुंनी आणलेले स ताचे व फ लाुंचे हार भाई बागलाुंना 
घालण्याची िडपड िेली. पण त्याुंचा नाईलाज िाला. भाई बागल पोकलसाुंच्या पहाऱ्यात मोटारीत येऊन 
बसताच जयजयिार िाल्यावर स्वतः भाई बागलाुंनी सवथ िरवीर जनतेला प्रणाम िरून “शतेिरी-
िष्टिरी देवाचा कवजय असो” अशी गजथना िेली. त्यानुंतर मोटर त रुुं गािडे जात असता लोिाुंिडून प नश्च 
जयजयिार होऊन भाईच्या गळयात नाहीतरी वर पडो या भावनेने लोिाुंनी आणलेले स ताचे हार अखेर 
मोटारीवर उिळले.” 

 
− (ज्ञानप्रकाश) 

 
ही कशके्षची वाता हाुं हाुं म्हणता सवथ शहरभर पसरली, शाहप री व्यापारी असोकसएशनने तीन कदवस 

िडिडीत हरताळ पाळण्याचे ठरकवले. सराफ असोकसएशन, किराणा-भ सारी असोकसएशन, चोळखण 
व्यापारी सुंघ वगैरे सवथ व्यापारी सुंघाुंनी हरताळ पाळण्याचे ठरवले. 

 
सक्तमजुरी व पार्ात बेड्या :− कशक्षा साुंकगतल्यानुंतर मला घाईघाईने त रुुं गात आणले. बरोबर 

फौजदार व पोलीस पाटी लॉरीत होती. माझ्या दोन्ही बाजूला हत्यारी पोकलस होते. तर्ाकप मोटारीमागनू 
कितीतरी सायिवाले येत होते. जयजयिार, पोकलस बुंद िरू शिले नाहीत. 

 
आता िैदी या दृष्टीने मी त रुुं गात इतर िैद्यात जमा िालो. राजसेवा व लोिसेवा दोन्ही एिाचवळेी 

िरणे व दोहोंनाही खूश ठेवणे िसे अशक्य असते त्याचा अन भव आला. खऱ्या लोिशाहीत या गोष्टी साध्य 
होऊ शितील. पण जेरे् कहतकवरोि आहे तेरे् राजमान्यता व लोिमान्यता एिाचवळेी कमळू शिणे 
द रापास्त आहे. 

 
त रुुं गात आणल्यावर नव्या कशके्षचा यर्ासाुंग कविी उरिून घेण्यात आला. समाजातील मािा 

कशष्टाचाराचा औपचाकरि पेहेराव उतरण्यात आला. मला किती कशक्षा िाली हे ऐिण्याला प्रत्येि जण 
उत्स ि होता. दोन वर्ष ेसक्तमज री व हजार रुपये दुंड म्हणून साुंगताच खाणाख णा, िपडे कटपून घेणारा 
िारिून र्रर्र िापू लागला. “त्याला अश्रू दडवता येईनात.” “अरेरे िेवढी कशक्षा ही” असे शब्द न 
िळतच त्याच्या तोंडातून बाहेर पडल्याखेरीज राकहले नाहीत. मािे िपडे उतरताना त्याला मािेिडे 
पहावनेा. मािी सीलिॅप जाऊन वानरी टोपी बसली. स टच्या कठिाणी सगटी िापडाचा आखूड चड्डी − 
लुंगोटी आकण बुंडी आली. मोठ्या कशके्षवाल्याला हे िपडे नव ेकमळतात पण त्याचा खरखरीतपणा त्याम ळे 
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मला जास्तच भासू लागला. त्यानुंतर प ढच्या सौभागय लेण्यासाठी लोहारािडे नेले. त्याने दोन्ही पायाुंत 
लोखुंडी वाळे िायमचे फ लवनू टािले. त्या वाळयाुंत मण सव्वा मणाुंची लोखुंडी साखळी िरदोड्यात 
अडिावी लागे. ब टालास द्धा लोखुंडी मोळे मारलेले मला खपत नसत. त्याम ळे एवढा जड पदार्थ िायमचा 
फ लवनू बसवलेला माझ्या स खलालसी देहयष्टीला िाही गोड वाटला नाही. हे सवथ घेऊन चालताना त्या 
एिमेिावर आदळत. रात्री पाय हलले िी आवाज होई. उजव्या अुंगाला गार गार लागे. चालताना पाय 
पसरून चालाव ेलागे. लोखुंडी वाळा लागनू त्याची हाडावर जखम िाली. ती खूण अद्याप गेलेली नाही. 
बह तेि िैद्याुंना या जखमा बरेच कदवस त्रास देत. लविर बऱ्याच होत नसत. 

 
कब्रकटश म लखातील त रुुं गात मी अद्याप गेलो नाही पण साध्या ग न्हेगाराुंनास द्धा तेरे् पायात बेड्या 

घालीत नाहत म्हणतात. आकण राजिीय ग न्हेगाराुंना तर खालसा म लखातील िोणत्याही त रुुं गात सिवा 
सहद स्र्ानातील द सऱ्या िोठल्याही सुंस्र्ानात असले साखळदुंड घातल्याचे िोणी बोलले नाही. पण हा 
खास मान िरवीर राजबुंद्याुंना दरबारने राखून ठेवला होता. त्याला िरून मािी बडदास्त ठेवली गेली. 
राजिीय ग न्हेगार, ख नी, दरोडेखोर, अट्टल चोर, बदमाश समजलेले, एिाच मापात मोजण्यात येत होते. 

 
कवद्या कवलासचे वृद्ध सुंपादि त्यावळेी सािी िैद भोगत होते. ते फार पे्रमाने वागत. स्वतः तयार 

िेलेले कजिस गजातून आत टाित. आपली पते्र वाचायला देत. त्याुंचा फार आिार वाटे. चोरून गाठ 
घेऊन बोलत. तब्येतीची नेहमी कवचारपूस िरीत. 

 
पण असे िाहीतरी खडतर कजणे आपणाला पत्िाराव े लागणार, आपले हाल होणार, अशी 

कशिवण मी मनाला सारखी देत असल्याम ळे देहाची नसली तरी मनाची अगदी पूणथ तयारी िाली होती; 
नव्हे यासाठी मी हपापलो होतो. जनतेने माझ्या डोक्यावर उपिाराचे एवढे मोठे ऋण िरून ठेवले होते िी, 
त्याचा असा िाहीतरी मोबदला कदल्याकशवाय माझ्या मनाचे समािान िाले नसते. याचम ळे पायात बडे्या 
पडताच मािे मन आनुंदाने व अकभमानाने उड्या मारू लागले. त रुुं गाचे वातावरण, त्या पायातल्या बेड्या, 
या सवाचा मला कवसर पडला. 

 
“मला त रुुं गात जावुंस वाटतुं. पण” असुं म्हणनू वडील द ःखी होत. त्या वकडलाुंची आशा मी प री 

िेली होती. ितथव्य िेल्याचुं समािान िाही और असतुं. जनतेशी द्रोह िरून िाल्यावर इमले चढवणाऱ्या 
व उुंची मोटारीतून सहडणाऱ्याहून मी द खी होतो. िष्टातस द्धा मन ष्ट्याला एि प्रिारचे स खी भोगता येते. 

  
जनतेच्या फ लाुंच्या हाराुंनी मािी मान लवत असे. ती फ ले मला खरोखरी जड वाटत. िारण 

त्याचबरोबर जबाबदारीचा जो बोजा पडे तो िेपण्याजोगा नव्हता. पण या बेड्या मात्र मनाच्या तयारीम ळे 
हलक्या वाटत होत्या. जनतेसाठी त्या पायात पडल्या आहेत ही िल्पना माझ्या अुंगात तािद आणीत 
होती. माझ्या स खी जीवाला िणखर बनकवत होती. मला िृतिृत्य िाल्यासारखे वाटले. मी माझ्या 
िोठडीत आनुंदाने ओरडत गेलो. “िाली बोवा दोन वर्षाची सक्तमज री िाली” पण इतर िैद्याुंची मात्र 
तोंडे उतरली. ते माझ्यावर पे्रम िरीत होते. म्हणून त्याुंना द ःख िाले. 

 
बेड्याने मनावर िाही पकरणाम िाला नाही हे खरे, पण देहाला अवघड वाटत होते. रात्री तर िोप 

येईना. पाय हलवायला ते जडजोखड त्रास देई. चालताना िमरेला रग लागे. हाडावर मार बसे. त्या 
साखळया ठेवनू चड्डी घालता येईना. ते कशक्षण घ्याव ेलागले. 



 
अनुक्रमणिका 

कशक्षा सक्तमज रीची. तेव्हा आता इतराुंच्या बरोबर िाम िरण्यासाठी मला बाहेर िाढले. ज्या 
रेसच्या नादासाठी मी महाराजाुंवर टीिा िरीत होतो त्याच रेसिोसथवरचे हमाली िाम िरण्यासाठी मला 
ज ुंपले होते. कशके्षच्या द सरेच कदवशी मला न्यायचे. पण लोि मला पाहण्यािरीता त रुुं गाच्या दाराुंत व 
आसपास जमले होते. तो कदवस च िवला. तेव्हा आता मला बाहेर िाढणार नाहीत अशी लोिाुंची समजूत 
िाली होती. द सरे कदवशी दारात कवशरे्षसे लोि नव्हते. पण िामावर नेल्याची बातमी लगेच गावात 
समजली. त्याम ळे परतण्याच्या वळेी मात्र मला पाहण्यासाठी लोिाुंचे र्वचे्या र्व ेजागोजाग उभे होते. 
जसजसा चालू लागलो तसतसा जमाव वाढू लागला. रस्त्यावर इतिी दाटी होऊ लागली िी. त्याम ळे 
रहदारीला अडर्ळा होऊ लागला. वाटेत उभे राहणारे लोि हात जोडून अत्युंत भस्क्तभावाने व हृदय 
भरून आलेले नमस्िार िरीत. रस्त्यावरील व माडीवरील कस्त्रया मला चड्डीबुंडी, बेड्या व अुंगावर घोळ 
िेलेले घोंगडे पाहून डोळयाला पदर लावीत. िाहींना तर तो वर्षाव आवरणे अशक्य होई. त्या वाटेला एि 
प्रिारचे याते्रचे स्वरूप आले. स टाब टात पाकहलेल्या मला, त्याुंना या नव्या स्वरुपात पाकहल्याने िक्का 
बसला. कितीतरी लोि दारापयंत जयघोर्ष िरीत आले. 

 
जनतेच्या पे्रमाचे हृदय उचुंबळून आणणारे हे दृश्य पाहून माझ्या या नव्या आवरणाचा मला अकभमान 

वाटू लागला. ज्या िपड्याुंम ळे व बेड्याुंम ळे लोिाुंचे हृदय मला कमळू शिले ती बेडी, बुंडी आकण चड्डी मला 
पूज्य वाटू लागली. 

  
िाही वाईट िामासाठी हा त रुुं ग येता व लोिदूर्षण लागले असते तर त्या िक्क्यानेच मी मेलो 

असतो. पण मािा ग न्हा पकवत्र होता. जनसेवचेे बक्षीस होते ते. एिा परीके्षत मी उतरलो होतो. त्या पदवीचा 
परमपकवत्र “गाऊन” होता तो. बाहेरच्या लोिाुंना ज्याम ळे मािी िीव येत होती तेच लेणे मला भागयाचे 
वाटू लागले. 

 
हा जनसत्िार पाहून मला बाहेर पाठकवण्याचे रकहत िेले. िारण िामावर जाण्याची वाट 

गावातूनच होती. कशके्षम ळे व माझ्या प्रदशथनाम ळे लोिाुंवर दहशत बसावी हा हेतू पूणथपणे कनष्ट्फळ िाला. 
उलट लोिजागृतीला माझ्या नेण्याने मदतच िाली. तेव्हा मग मला त रुुं गाचे आवारातच िाळे पाण्याचे 
लोिाुंबरोबर घोंगड्याचे सूत ग ुंडाळायचे िाम कदले. िैद्याुंिडून आत ख च्या, जाजमे व घोंगडी तयार 
िरून घेत. पण त्याबद्दल त्याुंना मेहनताना कमळत नसे. खालसाुंत कदला जातो म्हणतात. जेलरच्या 
ऑकफससमोर अशोिाच्या िाडाखाली मला बसायला जागा िरून कदली. मजबरोबर कपवळया टोपीचे ख नी 
व मोठ्या कशके्षचे ग न्हेगार होते. िामाची माकहती वॉडथर िरून देई. िैदी मजजवळ असत. पण 
माझ्याबरोबर बोलण्याला त्याुंना मनाई होती. त्याुंच्यापेक्षा मी मोठा ग न्हेगार. मी राजद्रोही, मािा सुंसगथ 
त्याुंना होऊ न देण्याची खबरदारी अकििारी घेत. अकििाऱ्याुंना जागृती ही फार वावडी. पूवी एिाुंती कवचार 
िरणाऱ्याुंनास द्धा तो क्राुंकतिारि असावा असे समजून नव्हत्या िा कशक्षा होत? तीच वृत्ती सत्तािाऱ्यात 
िमी जास्ती प्रमाणात आढळायचीच. पण या आडिाठीम ळेच त्याुंच्यात माझ्याकवर्षयी कवशरे्ष आप लिी 
कनमाण िाली होती. 

 
(८) प्रजापणरषदेचे मंत्रीमंडळ 

 
२५ वष े माधवराव ज्यासाठी झगडले तो स्वातांत्र्याचा रदवस उगवला. प्रजा पररषदेचे 

मांत्रीमांडळ महाराजाांच्या अध्यक्षतेखाली अक्स्तत्वात आले. माधवरावाांना अत्यानांद झाला. 



 
अनुक्रमणिका 

रवजयरदन साजरा झाला पण माधवरावाांचे रवरोधक रत्नाप्पा व श्रेष्ठीगट याांनी मांत्रीमांडळावर 
बरहष्कार टाकला. रत्नाप्पाांचे प्रजा पररषदेच्या लढ्यातील योगदान मान्य करूनही त्याांचा 
माधवरावाना मराठा म्हणून पुढारीपण देण्यामागचा मतलबी डाव होता असे माधवरावाांना वाटते. हे 
रवतुष्ट वाढत गेले व सांस्थान रवलीन झाले. 
 
माझी मोठी महत्त्वाकाकं्षा पुरी झाली − भरपूर शक्ती असूनही ती न वापरता जवळ जवळ ८० टके्क 

महत्त्वािाुंक्षा तडजोडीने साध्य िाली. नव्या य गाला स रुवात िाली. जवळ जवळ पुंचवीस वर्ष ेज्यासाठी 
िगडलो ती प्रर्म िेवळ स्वप्नमय वाटणारी गोष्ट प्रत्यक्ष पदराुंत पडली. गेल्या पुंचवीस वर्षातील 
िोल्हापूरच्या राजिारणाचा इकतहास हा माझ्या जीवनाशी कनगडीत िाला होता. प्रत्येि लढ्याुंत मी भाग 
घेतला होता आकण त्याला चालना कदली होती. तोंड उघडण्याची परवानगी मागण्यापासून तो 
समाजसत्ताि राज्यपद्धतीचा उघड प्रचार िरण्यापयंतच्या सवथ अवस्र्ा पाकहल्या. राजिीय गाऱ्हाणी 
मागणेही राजद्रोहासारखे मानले जात होते. अजथ िरणेही िोक्याचे होते. बोलणे अशक्य होते. कमरवण िी 
िाढता येत नव्हत्या. राजिीय चळवळया म्हणून माझ्या घरच्या रक्तसुंबुंिींनी, आप्ताुंनी व पूवीच्या अनेि 
कमत्राुंनी महारोगयाप्रमाणे वाळीत टािले होते. मािा सुंबुंि समजल्यास राजाची अविृपा होईल म्हणनू 
अुंतःिरणाची ओढ असूनही माझ्यावर फारित िेली होती. अगदी जवळच्या रक्तसुंबुंिींनी त रुुं गात 
असतानाही मािी भेट घेतली नाही. घरच्या मुंडळींना, बायिोला व म लालाही भेटण्याचे िाकरष्ट्य िेले 
नाही. मला अस्पृश्य समजून दूर िेले. हद्दपारी, अटि, बेड्याुंची सक्तमज री, स्र्ानबद्धता, दुंड हे कशके्षचे 
सवथ प्रिार िाले आकण त्याच माझ्या हातीप्रजापकरर्षदेचा अध्यक्ष या नात्याने सुंस्र्ानची राज्यसत्ता पडत 
आहे. 

 
िरवीर जनतेने या पुंचवीस वर्षाच्या िालाुंत राजिीय उत्क्राुंतीचे व क्राुंतीचे सवथ टप्पे पार पाडले. 

अजथ, कवनुंत्या, ठराव, िायदेभुंग, राजद्रोह, राजिीय बुंडखोरी, क्राुंती आकण कजवाचा बळी या सवथ मागातून 
ही चळवळ गेली आकण जे कमळवले ते आम्ही आमच्या त्यागाच्या आकण सुंघशक्तीच्या बळावर कमळवले. 
आमच्या हृदयात इतराुंनी िोणी प्रत्यक्ष भाग घेतला नव्हता. द रून चार कहताच्या गोष्टी साुंगण्यापलीिडे व 
प ढारीपण कमळवण्याच्या प्रयत्नाखेरीज िोणी िाही िेले नाही. 

 
माझ्याप रते बोलायचे तर िरवीर सुंस्र्ानचा िारभार िरवीर जनतेच्या हाती आला पाकहजे हे 

प्रजापकरर्षदेचे ध्येय अखेर गाठल्याचे डोळयाुंनी पाकहले. शतेिरी-िामगार राज्य हे जरी अुंकतम ध्येय असले 
तरी त्यािडे जाणारा मोठा टप्पा गाठला. 

 
न्याय, महसूल, फायनान्स, सप्लाय ही खाती लोिमुंत्र्याचे हाती देण्याचे कनकश्चत िाले. हुंगामी 

मुंकत्रमुंडळात प्रजापकरर्षदेचे बह मत राखण्यात आले. लोिमुंत्र्यातूनच चीफ कमकनस्टर कनवडला जाणार 
होता. 

 
वस्त तः माझ्या आय ष्ट्यातला मोठा टप्पा गाठला. 
 
णवरोधी गटाच्र्ा कारवार्ा − मी मुंत्रीपद स्वीिारण्याची व मुंत्रीपद बनवण्याची लावलेली 

जबाबदारी स्वीिारली. मुंत्र्याुंची कनवड िरताना परस्पराुंतील वाि डपणाचा मी कवचार िेला नाही. 
डोळयाप ढे व्यक्तीपेक्षा सुंस्र्ाच होती. श्रेष्ठी व ि ुं भार हे प्रजापकरर्षदेत पडलेल्या कवरोिी गटातले. सलगायत 
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जात ही सुंस्र्ानात अल्पसुंख्याुंि म्हणजे ८०/९० हजार व मराठा ७/८ लाखापयंत. पण मी मराठ्याुंतला 
फक्त एिच मुंत्री घेतला. सलगायत पैिी २ मुंत्री घेतले. तेही मािे त्याुंचे सुंबुंि त्यावळेी पे्रमाचे नसताना. 
श्रेष्ठींना िायथिारी मुंडळाच्या बठैिीत त्याची जाणीव कदली. “श्रेष्ठी त मचे मािे सुंबुंि आज चाुंगले नाहीत 
तर्ाकप ते कवसरून त म्हाला मुंकत्रमुंडळात घेत आहे. मी, श्रेष्ठी, ि ुं भार व खाुंडेिर असे मुंकत्रमुंडळ बनवले. 
मुंत्री िालो तरी मोटार वापरायची नाही असे मनाने ठरवनू मािे कमत्र प्रभािरपुंत िोरगाुंविर याुंचेिडून 
ऑकफसला जाण्यािरता एि सायिल घेतली. 

 
मािा इरादा होता िी, इतर िोणत्याही सुंस्र्ानापेक्षा मी व मािे सहिारी िोल्हाप रात समाजवादी 

राजवट लविर आणू. शतेिरी-िामगार राज्याला लविर स रुवात िरू. पण िार्ममि आकण म ख्यतः 
व्यस्क्तकवर्षयि महत्त्वािाुंके्षच्या अकतरेिाम ळे, ि ुं भाराुंनी होम कमकनस्टरची महत्त्वाची जागा आपल्याच 
हातात घेण्याचा आग्रह िरला आकण मी मात्र नाममात्र राहाव ेही इच्छा. त्यासाठी सवथ नाटिी प्रिार िेले. 
आळवणे, रडणे, त्रागा िरणे िाले. अखेर िायमचे सुंबुंि त टतील म्हणनू िमिी कदली. यावळेेपावतेो 
माझ्यावर ि रघोडी िरण्याचा, खाली ढिलण्याचा, द खावण्याचा, अनादराने वागवण्याचा, बाजूस िरून 
प ढे सरिण्याचा त्याुंनी ििीही प्रयत्न िेला नव्हता. मला वकडलाप्रमाणुं मान कदला. प्रिट होताच शिेडो 
मुंडळीसमोर पायावर डोिे ठेवले. याुंत भस्क्तहून म त्सदे्दकगरीच होती. आम्ही मनाने एि आहोत ही िल्पना 
लोिाुंत असणे यावळेी अशक्य होते. प ढील व्यहूरचनेला त्याची आवश्यिता होती. त रुुं गात असताना मला 
जपण्याची िाळजी घेतली, मान राखण्याची, बारीि सारीि बाबीत मन घालून खूश िरण्याची कशिस्त 
िेली. मीहीपण सख्ख्या भावाहून रत्नाप्पावर पे्रम िेलुं , म लालाही हेवा वाटायचा. रुईिराुंच्या घरी हे 
आजारी पडले असता िमीपण समजून ज्या गोष्टी जन्मात िेल्या नाहीत त्या िमीपणा पत्िरून 
आजारपणासाठी िेल्या. सते्तच्या अकभलारे्षम ळे रत्नाप्पा शतू्र बनेल असुं यापूवी िोणी साुंकगतलुं  असतुं तर 
मािा जराही कवर्श्ास बसला नसता. पण आता कवचार िरू लागलो म्हणजे हे नम्रतेचे, पे्रमाचे आकण 
आदराचे नाटि, प ढच्या सते्तवर दृष्टी ठेवनू िेले होते हे स्पष्ट समजून येते. स्वतःला स्र्ान प्राप्त होईपयंत 
मािा उपयोग िरून घ्यावयाचा हा अगदी पूवथ योकजत डाव होता. याची जाणीव मला अखेर अखेर िाली. 
पूणथ कवर्श्ास टािल्याम ळे त्यावळेी त्याुंचेिडे पाहण्याची ती दृष्टीच नव्हती. सावथजकनि पैसा जो कमळेल तो 
सवथ आपल्या हाती ठेवायचा, आर्मर्ि नाड्या आपल्या हाती राखायच्या. आपण तो खचथ िरायचा ही वृत्ती 
अगदी पूवीपासूनची होती. प्रिट िाल्यानुंतर करपोटथरिडून आपल्याला प्राम ख्य्य कमळेल असे करपोटथ तयार 
िरायचे. दौऱ्यात स्वतःच्या नावाची घोर्षणा “अरेंज” िरायची हे मला स्वच्छ कदसू लागले. रत्नाप्पा व 
रत्नाप्पाचा गट मला कवकशष्ट हेतूनेच प ढारी म्हणून िा मानत होता व ढिलत होता याचा आता उलगडा 
होतो. 

 
रत्नाप्पा अत्युंत पकरश्रम िरणारे, दाुंडगे सुंघटि, त्या गटातली मुंडळीही पदवीिर आकण 

स कशकक्षत. पण िोल्हाप रातल्या राजिीय चळवळीचुं प ढारीपण मराठ्याुंच्यािडे नसते तर याुंच्या 
िोणत्याही ग णाुंना वाव कमळाला नसता. मला या मुंडळींनी फ लासारखुं िेललुं  होतुं. तरी प ढे योगय िाली 
कचरडून टािण्यािरता. रत्नाप्पा कशरोळ पेठ्यातले. पण कशरोळ पेठ्यात नानासाहेब जगदाळे, कदनिरराव 
देसाई, कमणचे ही मराठा मुंडळी प ढे िाली नसती तर रत्नाप्पाुंना सुंघटना िरता आली नसती. चळवळीच्या 
या अवस्रे्त मराठा व्यकतकरक्त प ढाऱ्याला लोिाुंचे पाठबळ कमळाले नसते म्हणून या वळेेपावतेो माझ्यावर 
पे्रमाचा आकण मानाचा वर्षाव जो या गटािडून िाला तो अपकरहायथ म्हणून. सते्तच्या अकभलारे्षम ळे त्याुंचे या 
वळेेपावतेो दडून राकहलेले आकण दाबनू टािलेले िोरण आकण मनोगत बाहेर पडले. स रुवातीची मािी ही 
दृष्टी नव्हती. ही अन भवाने आली. प ण्याच्या पत्राुंनी मािा उदोउदो िेला पण याचम ळे. पण सते्तचा मोिा 



 
अनुक्रमणिका 

कमळताच रत्नाप्पा आकण त्याुंच्या गटाचे वर्मगि आकण जाकतवादी स्वरूप उघडे िाले. त्या सवथ गटाने 
राजीनामे देऊन मला अडचणीत आणले. रत्नाप्पा प्रिट िाल्यापासून त्याुंच्या डावपेचाला जो रुंग चढत 
चालला होता तो या मुंत्रीपदावळेी उघडा पडला. राजीनामे देण्याने मी एिदम गोंिळून जाईन व आपल्यास 
जागा कमळेल अशी त्याुंची िल्पना होती. 

 
समझोता संपला :− राजीनामे कदल्यानुंतर हे सवथ एिा विीलाच्या घरी, िमथिमथसुंयोगाने त्याुंच्याच 

घरामागे द. भा. साळोखे याुंचे घरी आम्ही उरलेले िायथिारी सभासद जमलो होतो. िोरम इतिी सुंख्या 
होती. कवरोिी गटाची बठैि ज्या घरी जमली होती त्या घराजवळच मािवराव भोसले याुंच्या नातेवाईिाुंचे 
घर आहे. मािवराव तेरे् सहजी पाणी कपण्यास गेले असता त्या बैठिीतील भार्षणे त्याुंचे िानावर पडली. 
मला बोलावनू त्याुंनी ती ऐिवली. याम ळे खरे स्वरूप आणखी स्वच्छ प्रिट िाले. याम ळे समिोत्याचे सवथ 
कवचार बदलले. द सरे कदवशी उरलेल्या िायथिारी मुंडळाची बठैि घेतली. आनुंदाची गोष्ट उरलेल्याुंची 
सुंख्या “िोरम” इतिी होती. नव्या मुंत्र्याुंची नावे नक्की िेली. मी स्वतः मुंकत्रपद स्वीिारायचे नाही असे 
ठरवले. बैठि सुंपताच तसाच महाराजाुंच्यािडे गेलो. सगळी हिीित िळवनू नव्या मुंत्र्याुंची नाव ेप ढे 
ठेवली. त्यात मािे नाव नाही असे कदसताच महाराजाुंना फार वाईट वाटले पण माझ्या च आग्रहावरून 
तोंडी मान्यता कदली व घरी परतताच ह जूर कचटणीस माफथ त महाराजाुंचे पत्र आले. ते खालीलप्रमाणे − 

 
रप्रय माधवराव बागल, 
 
ठरल्याप्रमाणे रहज हायनेस तुमच्या रशिारसीप्रमाणे चार मांत्र्याांची नेमणूक करतील. म्हणून ज्याांची 

नेमणूक व्हावयाची त्याांची नाव ेकळवावी अशी आपणास सूचना करावी म्हणनू मला आज्ञा झाली आहे. उत्तर 
सत्वर आल्यास बरे. 

 
महाराजाांच्या आजे्ञवरून 

 
हुजूर रचटणीस 

आर.वार्.चव्हाि 
 
महाराजाुंची मान्यता लगेच कमळाली. ती कमळताच त्याच रात्री मी प ढारी ऑकफसमध्ये जाऊन 

बातमी कदली. हा सवथ प्रिार चार पाच तासात िाला. कवरोिी गटाला आम्ही इतक्या तातडीने हे कनणथय घेऊ 
अशी िल्पनाही नव्हती. द सऱ्या कदवशी सिाळी लोिमुंत्र्याुंची नाव ेसवांना िळली. वसुंतराव बागल चीफ 
कमकनस्टर, डी. एस. खाुंडेिर रेव्हेन्यू कमकनस्टर, नारायणराव सरनाईि सप्लाय, िारखानीस फायनान्स 
असे मुंकत्रमुंडळ बनवले गेले. 

 
पूवीच्र्ाचंी सेवा − िोणत्याही हेतूने िा असेना पण रत्नाप्पा आकण इतर मुंडळीचा प्रजापकरर्षदेच्या 

स रुवातीला प ष्ट्िळच उपयोग िाला हे खरुं. माझ्या प्रचाराने अन िूल िालेल्या वातावरणाला रत्नाप्पाुंनी 
सुंघकटत िेले. हेतू कनराळे असले तरी आज कवरोिी असलेल्या या व्यक्तींनी त रुुं गवास, िष्ट, त्याग, दुंड हे 
सवथ प्रिार सोसले आहेत. या त्यागाने पकरर्षदेची शक्ती वाढली हे िेव्हाही नािारता येणार नाही. श्रेष्ठी, 
बगाडे वगैरे मुंडळींची िायद्याच्या दृष्टीने पकरर्षदेला मदत िाली आहे. श्रेष्ठींचा र्ुंडपणा, सौजन्य, कचिाटी 
आकण पालथमेंटरीवृत्ती िाही िाही वळेा उपयोगी ठरली. ही राजीनाम्याची घाई त्याुंना िदाकचत आवडलीही 
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नसेल. पण या गटाचा चळवळीिडे पाहण्याचा दृकष्टिोन बह जन समाजापासून कभि होता म्हणनू आम्ही 
एिजीव होऊ शिलो नाही. यानुंतर रत्नाप्पाुंनी कवकलनीिरणाची भकूमिा घेतली त्यामागे मात्र सास्त्वि 
बैठि अशी म ळीच नव्हती. िारण या गृहस्र्ाुंना हव ेते मुंत्रीपद कमळाले असते तर याुंनी कवलीनीिरणाची 
भकूमिा खास घेतली नसती. मुंकत्रपदासाठी िडपड आकण त्रागा िरण्याचे मग िारणच नव्हते. सरळ 
कवकलनीिरणाचीच चळवळ िरायला हवी होती. कवकलनीिरणाच्यामागे याुंच्या व या गटाच्या चळवळीत 
कनव्वळ सूडब द्धी होती. ध्येयकनष्ठा नव्हती. रत्नाप्पा हे सुंघटि होते पण त्याुंच्या सुंघटनेचुं तुंत्र वैचाकरि 
ििीच नव्हतुं. बह तेि सरिारी पेशाने बाुंिलेले होते. ध्येयाने बाुंिलेले फार र्ोडे, वादकववादात ििी 
वैचाकरि उुंची अशी आढळली नाही. रत्नाप्पा भकूमगत राकहले. प ढे िाहीही आवश्यिता नसता राकहले. ते 
िोठे होते, िाय िरत होते याचा मला िाडीचाही स गावा लागू कदला नाही. वतथमानपत्रातल्या टीिेतून 
त्याुंच्या जीवनाची िल्पना प ढे आली. रत्नाप्पाुंच्या जीवनािडे दृष्टी टािली म्हणजे मला प्राम ख्याने 
व्यस्क्तकनष्ठखेेकरज िाही कदसत नाही. ध्येयकनष्ठा िशात आहे. ती मला तरी समजू शित नव्हती. पक्षकनष्ठा 
नव्हती, कमत्रपे्रम नव्हते. िृतज्ञता ब द्धी नव्हती. जाकतपे्रम म्हणाव ेतर तेही मला कदसले नाही. वाि डपणात 
ताकत्त्वि भकूमिा नव्हती. 

 
णवजर् णदन − लोिमुंत्र्याुंचे हाती िारभार येऊन नव्या लोिशाही राजवटीला स रुवात िाली. 

म्हणून या आनुंदाप्रीत्यर्थ िरवीर सुंस्र्ान कवजयकदन सुंस्र्ानभर साजरा िरण्याचे ठरवले. ता. 
३०·११·१९४७ ही ठरवली. तशी पत्रिे सवथत्र वाटली. 

 
हा कवजयकदन िोणा व्यक्तीच्या हाती राजसत्ता पडली म्हणून नव्हता. तर िोल्हापूर जनतेच्या 

पदरी जबाबदार राज्यपद्धती पडली म्हणून होता. शहरात सवथत्र ग ढ्या, तोरणे, िमानी, कनशाणे उभारली 
होती. दसरा-कदवाळी प्रमाणे हा सण साजरा िाला. कवरोिी गटाुंना व त्याुंच्या अन यायाुंना अर्ात हा सण 
श भ वाटला नाही. व त्यात त्याुंनी भाग घेतला नाही. त्याुंच्या हाती सत्ता पडली नाही म्हणून त्याुंना या 
सोहळयाचे महत्त्व वाटले नाही; जणू िाय प्रजापकरर्षदेचा लढा हा िाही व्यक्तींच्या हाती सत्ता देण्यासाठीच 
होता. मला मात्र आय ष्ट्यातले एि मोठे िायथ तडीस िाल्याचा आनुंद िाला होता. इतराुंना या आनुंदाची 
िल्पनाही िरता येणार नाही. 

 
सिाळी ८·३० वाजता स्टेशनवरून कवजयकदनाची कमरवणूूि कनघाली. आघाडीला कतरुंगी 

नवराष्ट्रध्वज व कशवरायाचा भगवा िेंडा हत्तीवर डौलाने फडित होता. त्याच्यामागे तालीम सुंघाचुं दल, 
राजाराम रायफल्सचा बँड, त्यामागे मुंत्री व िायाध्यक्ष, त्यामागे सरिारी लवाजमा, सशस्त्र पोलीस फोसथ व 
जनता अशी खूप मोठी कमरवणूि चालू होती. आम्हास कठिकठिाणी हारत रे घालण्यात येत होते. अनेि 
िमानी उभारल्या होत्या. कमरवणूि कशवछत्रपतींच्या स्मारिाला वुंदन िरून गावाुंतून वळसे घेत 
खासबागेत आलो. तेरे् मािे भार्षण िाले. या श भकदनाची आठवण म्हणून मी महाराजाुंच्या िडून महात्मा 
गाुंिींच्या प तळयासाठी २५,००० रुपयाची रक्कम सभेत जाहीर िेली. 

 
रात्री सवथत्र रोर्षणाई िरण्यात आली. िरवीर कनवासींनी जगदुंबा, ज ना राजवाडा, नवा राजवाडा, 

पॅलेस कर्एटर, नगरपाकलिा वगैरे सवथ सरिारी व कनमसरिारी इमारतीवर रोर्षणाई, िमानी, पतािा 
उभारल्या होत्या. जनतेच्या चळवळीचा हा कवजयकदन र्ाटाने साजरा िाला. माझ्या आय ष्ट्यातील एि 
उकद्दष्ट गाठले होते. 
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९) गाधंी हत्र्ा व कोल्हापुरातील चळवळ 
 

माधवरावाांच्या जीवनातील त्याांच्या परीके्षचा प्रसांग म्हणजे गाांधीजींचा वध व त्याचे 
कोल्हापूरात उमटलेले पडसाद. गाांधीजींच्या वधाच्या बातमीने माधवराव पुरते एखाद्ा महान 
वृक्षासारखे जमीनदोस्त झालेले रदसतात. हा आघात ते सहन करू शकले नाहीत. पण त्याांच्या 
खऱ्या कसोटीची वळे दुसऱ्या रदवशी जेव्हा जाळपोळ सुरु झाली तेव्हा आली. या करवीरच्या 
अनरभरषतत राजाने जनतेला आवरण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. स्वतःचा जीव धोतयात घालून 
जाळपोळ आवरली. पण तोपयंत बरेच नुकसानही झाले होते. जाळपोळीच्या अरतरांजीत बातम्या 
रवरोधी गटाने मुांबईला धाडल्या. गोळीबार का केला नाही असा प्रश्न उपक्स्थत करून रवरोधकाांनी 
माधवरावाांच्या मांत्रीमांडळाने जाळपोळीला प्रोत्साहन रदले असा खोटा प्रचार केला. यामुळे 
माधवराव अत्यांत व्यरथत झालेले रदसतात. 
 
कहदराष्ट्राचा महान अशुभ णदवस :− ३० जानेवारी १९४८ सहदराष्ट्राचा महान अश भ कदवस. ॲटम 

बाँबने एवढा िक्का जगाला बसणार नाही इतिा मोठा िक्का सहद स्र्ानला बसला. याच कदवशी 
प्रजापकरर्षदेच्या िायथिारी मुंडळाची बैठि भरली होती. सुंध्यािाळच्या सहाचा स मार असेल. दार लोटून 
एि दोन कवद्यार्ी एिदम आत आले. त्याुंचे चेहरे िावरे बावरे िाले होते. तोंडातून येणारे शब्द ग दमरून 
येत होते. 

 
बैठि बुंद िरा. महात्माजींचा खून िाला. 
 
किती भयुंिर बातमी. किती अमान र्ष. किती अश भ. असे होईल िसुं. किडा म ुंगी स द्धा ज्यानुं 

मारली नसेल त्याचा खून. असुं होईल िसुं. आमचा कवर्श्ास बसेना. मी त्याुंच्या तोंडािडे पहातच राकहलो. 
जणू सवथ भावना र्ुंडावल्या. रक्तवाकहन्या र्ुंडावल्या, शक्ती नाहीशी िाली. गाते्र ल ळी पडली. िाही 
समजेना. कवचार िरण्याची ब द्धीच नष्ट िाली. 

 
िाही वळेाने श द्धीवर आलो. वाट चालू लागलो. जनसम दायाचा प्रचुंड प्रवाह आपोआपच सबद  

चौिािडे वहात चालला होता. बटन दाबलुं  जावुं त्याप्रमाणे सवथच द िाने िोणी न साुंगताच भराभर बुंद 
िाली. सवांच्या चेहऱ्यावर जणू पे्रतिळा आली होती. कवजेचे कदवहेी बुंद पडले. त्याुंना वाटलुं  असेल 
भारताची प्रिाशज्योत मालवली. आता आपला िसा प्रिाश पडणार. लाउड स्पीिरही िाम देईना, 
भावनेला शब्द अप रे पडणार; नव्हे शब्दाची शक्ती अप री पडणार याची जाणीव लाऊड स्पीिरलाही िाली 
असावी. जनता अिोम ख अश्रू ढाळीत होती. सवथ जातींना आकण िमाना पावन िरणारी एि अश्रूगुंगा वहात 
होती. कचिार समाज भरला असूनही सबद  चौिात श िश िाटच भासत होता. कजवाला जडाचुं स्वरूप आलुं  
होतुं. भारताचा प्राण कनघून गेला होता. 

 
सभेत बोलायला उभे राकहलो, शब्द उमटेना. 
 
महात्माजी, महात्माजी, महात्माजी, देवा सोडून गेलास. एवढेच शब्द तोंडावाटे बाहेर पडले. 
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महात्माजींचा कवर्षय आला िी, तासनतास बोलणारा मी, मािी कजव्हा िाम देईना. हृदयाची भार्षा 
कजव्हा िाय बोलू शिणार. भावनेचा अकतरेि एिाच वाटे बाहेर पडू शितो. एिच सािन मजजवळ होतुं. 
अश्रू. हृदय ओर्ुंबून बाहेर पडलेली मालाच तेवढी ती त्याुंच्या स्मृती चरणावर वाहू शिलो. 

 
राष्ट्राचा िनी, पे्रमाची माऊली, कवर्श्ाची मोकहनी, असहसेची बासरी मोडून पडली. प्रत्येिाच्या 

हृदय मुंकदरातील ती पकवत्र मूती नाहीशी िाली. आम्ही सवथ उघडे पडलो. आिार त टला. सहदवी रर्ाला 
आवरून िरणारा सारर्ी कनघून गेला. 

 
द ःखद अुंतःिरणाने आम्ही सवथ आपआपल्या घरी गेलो. द ःखे. द ःखापेक्षा द सरी िसलीच भावना 

यावळेी िोणाच्या हृदयाुंत नव्हती. मािी रात्र उघड्या डोळयाुंनी गेली. 
 
महात्माजींची मूती. सारखे त्याुंचेच कवचार. 
 
जाळपोळीला सुरुवात :− महात्माजी गेल्यानुंतर द सरा कदवस उजाडला. सिाळचा ८/९ चा स मार 

असेल इतक्यात दोघे-कतघे ब्राह्मण घाबऱ्याने आले, म्हणाले, “मािवराव, आमचे रक्षण िरा. आमच्या 
द िानाुंची जाळपोळ चालली आहे” मी तसाच अनवाणी घरच्या सदरा कवजारीकनशी पळत स टलो. 
िोणाचीशी मोटर रस्त्यावरून जात होती. कतला हाताने र्ाुंबवले. बॉनेटवरच गडबडीने उडी घेतली व आग 
लागली होती त्या कठिाणी गेलो. लोि खरोखरच महात्माजींच्या ख नाम ळे वडेे िाले होते. खून एिा 
सहद सभावाल्या ब्राह्मणाने िेल्याम ळे त्याुंनी त्याुंचा सूड घेण्याचे ठरवले होते. समाज खवळला म्हणजे तो 
भलता अकवचारी बनतो. त्याची सारासार ब द्धी नष्ट होते. मी जमावाप ढे गाडी नेऊन मोठ्याने ओरडून 
म्हणालो, 

  
“हा प्रिार महात्माजींना िेव्हाही आवडला नसता. ही जाळपोळ घराुंची नव्हे. ही महात्माजींच्या 

ध्येयाची त म्ही जाळपोळ िरीत आहात. त्याुंच्या ध्येयाचा असा नाश िरू निा. याने त म्हाला महात्माजींचा 
आशीवाद कमळणार नाही. त म्हे हे िुंदे बुंद िरा, बुंद िरा. बुंद िरा.” प्रत्येि कठिाणी जाऊन मी हे साुंगत 
होतो. त्याुंना हात जोडत होतो. 

 
जमावातील िाही लोि प ढे आले व म्हणाले, “या हरामखोराुंनी पेढे वाटले हो, महात्माजींचा खून 

िाला म्हणनू याुंनी पेढे वाटले. याुंनी पोळयाुंची जेवणुं खाल्ली.” 
 
“असेल िदाकचत, पण शत्रूवरही पे्रम िरा हा महात्माजींचा उपदेश कवसरू निा. महात्माजींना 

गोळी मारणाऱ्याला “ख ळया िाय िेलुंस?” असुं म्हणून त्याुंनी आशीवादच कदला असेल. त म्ही हे बुंद िेलुं  
पाकहजे. नाहीतर मलाच आगीत ढिला.” 

 
मािा उपदेश िाही फ िट गेला नाही. लोिाुंनी मािा अपमान िेला नाही, ते म्हणत, “जा, आम्ही 

िाही िरू देत नाही.” “जा त म्ही. िाही िाळजी िरू निा” असुं म्हणत आकण मी दृकष्टआड िालो िी, 
जाळपोळीला स रुवात िरीत. हा प्रिार पाहून मला असह्य िालुं . महात्माजींच्या तपश्चयेचा आकण त्याुंच्या 
तत्त्वज्ञानाचा असा च राडा िालेला पहाण्यापेक्षा मेलेलच बरुं म्हणून मी भालजी पेंढारिराुंच्या कसनेमाच्या 
आगीत िाव घेऊ लागलो, पण शाहू कमल मजूर सुंघाचे पदाकििारी व कगरणीतल्या िाही िामगाराुंनी 
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िुं बरेला कवळखा घालून जखडून ठेवलुं . इतर सवथ मुंत्रीही आग र्ाुंबवण्यािरता सारखे कफरत होते. आम्हा 
सवांचे प्रयत्न िाही फ िट गेले नाहीत. एि दीडपयंत सवथ दुंगा शाुंत िाला. नदीवर जाण्यासाठी कमरवणिू 
कनघाली. एिूण एि सरिारी लवाजमा बाहेर िाढला होता. कमरवण िीचे स्वरूप प्रचुंड होते. पुंचगुंगा 
नदीवरील पटाुंगणात टेिडीवर, प लावर, दोन्ही तीरावर प्रचुंड जनसम दाय जमला होता. िोल्हापूरच्या 
इकतहासात एवढा प्रचुंड जमाव िेव्हा जमला नसेल. मी इतिा र्िलो होतो िी मला उभे राहवनेा. मी 
मदैानात मातीवरच िोपून राकहलो. सभेचा लाऊड स्पीिर येताच लोिाुंना प नः असहसा तत्त्वाची जाणीव 
िरून कदली. जाळपोळ, सहसा, अत्याचार िरणार नाही म्हणून जमावािडून महात्माजींची शपर् घेतली. 
लोिाुंनी शाुंतता राखण्याचे वचन कदल्याम ळे मनाला र्ोडा कवरुंग ळा वाटला. रिमि न पडून घरी आलो. 
तासभर स द्धा घरी पडून राकहलो नसेन. प नः दुंगा स रू िाल्याची बातमी िानावर आली. लगेच 
शजेारच्याुंची मोटर मागून घेतली. गेल्यावर पाकहलुं  ते दृष्ट्य भयुंिर होतुं. दुंगेखोराुंनी सहद सभेच्या बापट 
डॉक्टराुंच्या घराला गराडा घातल्याम ळे पोकलसाुंनी गोळी िाडली. त्याम ळे एि मेला. िाहींना मोठ्या 
जखमा िाल्या.  

 
माझी तत्त्वणनष्ठा:− या वळेेपावतेो मी गाुंिीजींच्या िायावाचामने उपासि व असससा तत्त्वज्ञानाचा 

िट्टर अकभमानी होतो. आमचे मुंकत्रमुंडळ असताना जनतेवर गोळीबार व्हावा हे मला असह्य िाले. 
पोकलसाुंनी िेलेल्या गोळीबारात पडलेले पे्रत पाहून माझ्या हृदयाला अत्युंत वदेना िाल्या. मी अगदी वडेा 
िालो. मला िाही स चेना. राग आवरेना. जनतेपिैी एि पे्रत ते सरिारच्या आजे्ञम ळे. दुंगा 
शमकवण्यािकरता, लोिाुंना आवरण्यािकरता प ढे होऊन शाुंत िरण्यािकरता मी मरायला तयार िालो 
होतो. लोिाुंच्या रागाला मी बळी पडले तरी माझ्या जन्माचुं सार्थि िाले असते. मला गाुंिीजींचा आकशवाद 
कमळाला असता. एखादा मुंत्री िामास आला असता तरी मला अकभमान वाटला असताुं. पण अकििारावर 
असताुंना जनतेचा बळी. 

 
ज्या जनतेिकरता मािुं कनम्म आय ष्ट्य खचथले, प्रजेचे हाल िमी व्हावते म्हणून दोन वर्ष ेआनुंदात 

बेड्या सहन िेल्या, पाया वाकहल्या, जकमनी सारवल्या, हमालाची िामे िेली, ज्या जनतेला मी 
परमेर्श्राप्रमाणे मानलुं  त्यापिैी एिाचा आमच्यािडून बळी. 

 
महात्माजी असते तर त्याुंनी अशा स्स्र्तीत गोळीबाराचा ह िूम कदला असता िी लोिभावना 

आवरण्यािकरता स्वतःचा बळी कदला असता. आम्ही कब्रकटशाुंप्रमाणे राज्यिारभार िरणार िी गाुंिी 
तत्त्वज्ञानाला अन सरून िरणार. मला आठवलुं  पूवी मोरारजींनी गोळीबाराची ऑडथर कदली असता गाुंिीजी 
खवळले होते. 

  
नाही, मी गोळीबार िरून देणार नाही. 
  
द ःख, कनराशा, राग या भावनाुंचा अकतरेि िाला. त्या तशा अवस्रे्त मी पोलीस िचेरीत गेलो 

आकण कडस्स्रक्ट मकॅजस्रटे श्री. माळी याुंना खूप बोललो. मी िाय बोललो त्यातला मला एिही शब्द 
आठवत नाही. पण मला न शोभतील अशी वाक्ये माझ्या तोंडून गेली असे मला द सऱ्यािडून समजले. मला 
द ःख िाले. द सरे कदवशी उठल्याबरोबर मी कडस्स्रक्ट मकॅजस्रटेला क्षमेचे पत्र पाठवले. त्याुंनेही माझ्या 
मनाचे समािान िाले नाही. मी घरी जाऊन त्याुंची गाठ घेतली व प नः क्षमा माकगतली. मी क्षमा माकगतली 
नसती तर ते मािुं िाही वाईट िरणार होते अशी पकरस्स्र्ती नव्हती. सरिार आमचुं होतुं. तर्ाकप मी त्याही 
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प ढे जाऊन “हुंटर” या पत्रातून जाहीर कदलकगरी व्यक्त िेली. गाुंिीतत्त्वज्ञानाला स टून ही वागणूि िाली 
नव्हती. म्हणून याम ळे मला समािान वाटले. 

 
पत्रक :− लोिाुंनी सुंयम राखावा म्हणून मी याचवळेी एि पत्रि िाढले. 
 
एिा मारे्कफरूने महात्माजींच्यावर वार िरून आत्मनाश िरून घेतला. पण भक्ताुंनीही भावनेच्या 

अकतरेिाम ळे त्याुंच्या परमपकवत्र, असहसा तत्त्वावरही घाव घातला. महात्माजी ख नी माणसालाही 
आशीवादच देत गेले असतील. पण महात्माजींचे भक्त म्हणवनू घेणारे मात्र अत्याचार, जाळपोळ व सहसा 
याला प्रवृत्त व्हावते हे भारताचे िेवढे द भागय. देशभर िालेला अत्याचार, जाळपोळ, सहसा पाहून 
महात्माजींच्या आत्म्याला समािान वाटेल िाय? ते कजवुंत असते तर त्याुंना िाय वाटले असते. त्याुंनी 
अस्गनभक्षण िेले असते. त्याुंनी न िताच जो उपवास िेला तो िशाला िेला; याचा कवसर आपल्यास पडला 
िाय? सहसा, अत्याचार, जाळपोळ हीच िाय महात्माजींची कशिवण. याचसाठी िाय महात्माजींनी आपले 
आय ष्ट्य घालवले. महात्माजींनी आम्हाला देव बनवण्याचा प्रयत्न िेला. आमच्यातील सद भावना जागा 
िेल्या. आपल्या जीवनातून सत्य, असहसा व पे्रम याचा वर्षाव िेला. पण महात्माजीचा नर्श्र देह जाताक्षणी 
आमच्यातील पशू जागा व्हावा िाय? िरवीरस्र्ानी त म्ही सहसा, अत्याचार, जाळपोळ बुंद िरणार िी 
महात्माजींच्या पकवत्र असहसा तत्त्वाचीच होळी िरणार. याने महात्माजींचा आशीवाद कमळणार नाही. हे 
दृश्य पाहून महात्माजींच्या हृदयातून रक्ताचे पाट वाहतील. बुंिूनों सूडाच्या भावना आवरा, शाुंती राखा. 
यानेच महात्माजींच्या आत्म्यास शाुंती कमळेल. हीच त्याुंची खरी सेवा. हीच खरी भक्ती. हेच खरे पे्रम. 

 
गोळीबार आणि माझी भूणमका :− आमच्या सरिारऐवजी त्या कठिाणी कब्रकटश िोरणाने चालणारे 

सरिार असते तर त्याुंनी गोळीबार िरून दुंगा शमवला असता. पण गाुंिीवादाने चालणाऱ्या राजवटीला 
त्याने िाळीमा लागला असता. मािी अद्याप प्रामाकणि समजूत आहे िी, ज्या तत्त्वज्ञानाने मी चालत होतो 
त्या तत्त्वज्ञानाला स टून मािी वागणूि िाली असुं मला अद्याप वाटत नाही. कवनोबा भाव ेयासारखी मुंडळी 
याबाबत फार तर कनिाल देऊ शितील. मुंकत्रमुंडळाने गोळीबाराने दुंगा शमवला नाही याला मी सवथस्वी 
जबाबदार आहे. 

 
पण मला जे द ःख िाले, माझ्या हृदयावर जो अत्युंत मोठा आघात िाला तो माझ्यावर आकण 

मुंकत्रमुंडळावर िेलेल्या द ष्ट आरोपाम ळे; आम्ही म द्दाम दुंगा चेतवला. आम्ही ब्राह्मणाुंची घरे जाळायला 
प्रोत्साहन कदले. समोर उभा राहून ख णावले असे ते आरोप होते. 

 
मािी कवचारसरणी च िीची असेल. गाुंिी तत्त्वज्ञानाचा िदाकचत मी च िीचा अर्थ लावला असेन. 

पण ज्याचुं सुंरक्षण िरण्यािकरता रक्ताचुं पाणी िेलुं , मूच्छा येईपयंत श्रम घेतले, त्या माझ्यावरच घरे 
जाळण्याला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप. खरोखरीच माझ्या मनात असे कवचार आले असते. आकण “िाय 
पाहता, कशल्लि राखू निा याुंना” असे एि वाक्य त्यावळेी उच्चारले असते तर शहराची ब्राह्मणाुंची घरेच 
नव्हे तर एि ब्राह्मण कशल्लि राकहला नसता. पण ज्याुंना कजवाचुं रान िरून वाचवलुं  त्याुंच्यापिैी 
िाहींच्यािडून “मी प्रोत्साहन कदलुं” असा आरोप व्हावा. 
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कवरोिी गटाने या जाळपोळीचा फायदा घ्यावा यात आश्चयथ नाही. पण ज्याुंना वाचवलुं  त्याुंनीही 
त्याुंना सार् कदली. िाँगे्रस श्रेष्ठींनाही कवकलनीिरणासाठी िाहीतरी कनकमत्त पाकहजेच होते, त्याुंना ही सुंिी 
कमळाली. 

  
ही जाळपोळ कवचारपूवथि िाली. यात जातीवाद होता, िट होता वगैरे जी कविाने िाहींनी िेली 

त्या मागे सत्याचा िाहीही आिार नव्हता. या आरोपामागे कवरोिी पक्षाची आकण कवकशष्ट वगाची कनव्वळ 
सूडभावना होती. प्रजापकरर्षदेतील द सऱ्या मत्सरग्रस्त गटाचा तो पद्धतशीर प्रचार होता. या कनकमत्ताने 
बह जन समाजाची राजवट दूर िरण्याचा तो डाव होता. खोया तारा िरणे, खोया तक्रारी तयार िरणे 
हे िाम त्याुंनी चालवलुं  होतुं. व त्यातील एि टाईपड् फॉमथ, कमरे्लच्या हाताखाली िाम िेलेल्या त्याुंना 
मराठी कशिकवणाऱ्या एिा ब्राह्मण गृहस्र्ानेच मला घरी येऊन दाखवला. 

 
जनसम दाय कचडला तो पेढे वाटण्याच्या बातमीने. पण ही बातमी सवथ महाराष्ट्रात होती. त्याच 

बातमीम ळे आर. एस. एस. व सहद सभावाले याुंच्याकवरुद्ध सवथ समजा खवळला होता. जातीवादाचा सुंबुंि 
स रुवातीला तर म ळीच नव्हता. िालाुंतराने त्यात ग ुंडकगरी कशरली, तसाच परुंपरागत जाकतदे्वर्ष कशरलाच 
नसेल असे नाही. त्याला परुंपरागत चालत आलेली कवर्षमता आकण ग लामकगरी िारण असू शिेल. 

  
दगडू बाळा भोसले या मराठा पेढेवाल्या द िानदाराने पेढे वाटणाऱ्याुंना पेढे कविले या समज तीने 

त्याच्या द िानाची नासिूस िाली. भालजी पेंढारिर ब्राह्मण नव्हे पण आर.एस.एस. प्रम ख व सहद सभावाले 
म्हणून त्याुंच्यावर राग. म्हणनू त्याुंचा कसनेटोन जाळला. सहद सभेचे उपाध्यक्ष श्री. सनबाळिर हे तर राजाुंचे 
नातलग होते. यशवुंत िुं पनी जाळली, याच्यात ख द्द प्राईमकमनीस्टर एि पातीदार होते. ही उदाहरणे 
ब्राह्मणाुंकवरुद्ध िट होता हे दाखव ूशित नाहीत. 

 
खेड्यावरचा प्रिार मात्र कनराळा िाला. ब्राह्मणाने महात्माजींना मारले एवढेच ते जाणू शिले. 

सहद सभावाला ब्राह्मण आकण द सरा ब्राह्मण असा ते भेद िरू शिले नाहीत. िाही भागातील ब्राह्मणाुंची 
साविाराशाहीही त्याुंना भोवली. भावनेची अवस्र्ा ओसरल्यानुंतर यात ग ुंड कशरले व त्याुंचा हेतू 
जाळपोळीतून स्वतःचा फायदा िरून घ्यावा असा होता. यात िोणत्याच जातीचा दे्वर्ष नव्हता. म ख्य हेतू 
स्वतःचे सािले ते सािून घ्याव े या पकलिडे नव्हता. भावनेचा आवगे ओसरल्यानुंतर ज्याप्रमाणे त्यात 
ग ुंडकगरी कशरली त्याप्रमाणे प ढे कित्येि कठिाणी जातीदे्वर्षाने उठाव घेतला. त्याला िारण पूवथ इकतहास. 
अनेि वर्षापासून खालच्या समाजावर िेलेला ज लूम. सामाकजि, िार्ममि व राजिीय दडपणाचा तो 
पकरणाम नव्हता असुं म्हणता येणार नाही. 

 
शाुंतता राखण्यासाठी मी चटिन बाहेरचा दौरा िाढला. देवाळे या गावी तेर्ील लोिाुंच्या 

आमुंत्रणावरून महात्माजींच्या नावाने एि सुंस्रे्चे उद्घाटन िरण्यािरता गेलो होतो. मी प्रर्म तेर्ील 
पकरस्स्र्ती समजून घेतली व नुंतर गाविऱ्याुंना म्हणालो, “जी ब्राह्मणाुंची घरे जाळली गेली आहेत त्याुंना 
आसरा बाुंिून द्या. त्याुंना पे्रमाने व अगत्याने बोलावनू आणा. त्याुंच्या स रकक्षततेची हमी घ्या. हे सवथ 
डोळयाुंनी पाकहल्यानुंतरच मी त मच्या सुंस्रे्चे उद्घाटन िरीन. मी आज िाही उद्घाटन िरीत नाही”, 
लोिाुंनी हे ऐिले व त्याुंनी हे सवथ प रे िरण्याचे वचन कदले. हे राकहले बाजूला पण कवरोिी गटाने आम्हाला 
मारण्यािरता या जाळपोळीचा फायदा घेतला. 
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प्रजापकरर्षदेच्या या कवरोिी गटाने जाळपोळीकदवशी आग कविवण्याचा सिवा लोिाुंना शाुंत 
िरण्याचा जराही प्रयत्न िेला नव्हता. जमाव शाुंत िरण्यािरता या गटातील एिानेही डोिे वर िाढले 
नव्हते. महात्माजींच्या द खवयाच्या सभेतही भाग घेतला नव्हता. हे वाढेल तेवढे त्याुंना पाकहजे होते. 
िारण त्याुंनी रचलेल्या िटाला या गोष्टी उपयोगी होत्या. त्याचुं स्वरूप जेवढुं मोठुं होईल आकण िरून 
दाखवता येईल कततिुं  पाकहजे होते. तसुं महाराष्ट्रातील आमच्या कवरोिी पत्राुंनी िेलुं . 

 
महात्माजींच्या ख नाम ळे वडेा िालेला समाज आपण जे िृत्य िरतो ते महात्माजींच्या भक्तीम ळे, 

पे्रमाम ळे िरतो असे समजून जाळपोळ िरीत स टला होता. आपण िरतो हे सत् िृत्यच िरतो ही भक्तीने 
अुंि िालेल्या वडे्या समाजाची समजूत. यावळेी मुंकत्रमुंडळाने जर गोळीबार िेला असता तर 
महात्माजींच्यासाठी आम्ही मरत आहोत या िल्पनेने शिेडो लोिाुंनी गोळीबारास तोंड कदले असते. 
महात्माजींच्यासाठी आपण मेलो तर जीवाचे सोनुं होईल या समज तीने हजारो लोिाुंनी मतृ्यलूा िवटाळले 
असते. अशावळेी मुंकत्रमुंडळाने सुंयम राखला. प्रजेची हत्या िरू कदली नाही. वडे्याुंचे खून पाडले नाहीत. 
जीव िोक्यात घालून वडे्या िालेल्या समाजाला उपदेशाने आवरण्याचा प्रयत्न िेला. अनावर िालेल्या 
समाजाच्या मध्यभागी जाऊन जाळपोळ, आवरण्याचा प्रयत्न िेला. या त्याुंच्या प्रयत्नाबद्दल गाुंिीवादी 
म्हणून घेणाऱ्या िाँगे्रस सरिारने त्याुंचे चीज िरायला हव ेहोते. पण गोळीबार िेला नाही म्हणून ते दोर्षी 
ठरले. िरवीर जनतेचे म डदे पाडले नाहीत म्हणून मुंकत्रमुंडळ दोर्षी. गाुंिी तत्त्वाप्रमाणे वागले म्हणनू 
मुंकत्रमुंडळ दोर्षी. 

 
महात्माजींच्र्ा अस्थी :− म ुंबईस मी महात्माजींच्या अस्र्ी कमळकवण्यािकरता गेलो होतो. गेलो ते ल. 

म. पाटील मुंत्री याुंच्यािडे उतरलो. तेरू्न पुं. प्र. खेराुंना मी िशासाठी आलो ते फोनवरून िळवले. 
“आपण प ण्यात एि कदवस जाऊन येणार आहोत, आल्यावर जमल्यास पाहतो.” म्हणून त्याुंचे उत्तर आले. 
ती एि रात्र आकण एि कदवस मकहन्याप्रमाणे गेली. सवड कमळालेल्या कदवसात तेर्ील बह तेि मुंत्र्याुंच्या 
गाठी घेतल्या. मोरारजी देसाई याुंची गाठ घेतली. त्यावळेी कवरोिी गटाची िारवाई प्रत्यक्षच समजून 
आली. ते म्हणाले− “जाळपोळीबद्दल आजऱ्याच्या फार तारा आल्या आहेत. िाय प्रिार आहे.?” 

  
खोट्या तारा :− मी आिले कदवशीच ख द्द आजऱ्यास भेट कदली होती. त्यावळेी एिही घर जळले 

नव्हते. दुंगा िरण्यासाठी आलेल्या सवथ लोिाुंना कपटाळून देण्यात आले होते. मी जुंगलात गेलेल्या 
जमावाची गाठ घेऊन त्याुंना गाुंिीजींचा उपदेश िाय होता ते साुंकगतले व त्याुंना आपापल्या गावी पाठवनू 
कदले. मला तेरे् आढळून आले िी त्याुंनी ही सुंिी िेवळ साविाराकवरुद्ध उठाव घेण्यािरता घेतली होती. 
ब्राह्मण साविाराुंनी त्या लोिाुंना लेखणीच्या जोरावर भरडून िाढले होते. त्याुंचा सूड घेण्याची आलेली 
सुंिी ते पदराुंत पाडून घेणार होते. ते िाही गाुंिीजींचे अकभमानी होते असे म्हणता आलुं  नसतुं. तर्ाकप मी 
गेलो होतो त्यावळेी आजरे गावाला िसलाही िक्का पोचलेला नव्हता. तर्ाकप मोरारजींच्या ताराुंचा वर्षाव 
िाला होता. या मागे पद्धतशीर िारवाई होती. 

 
कवरोिी िुं पूने िेवळ जाळपोळ र्ाुंबवण्यास आम्ही असमर्थ ठरलो एवढीच तक्रार िेली नाही, तर 

जाळपोळीला मुंत्र्याुंनी उते्तजन कदले व त्यात त्याुंचा हात होता अशा तक्रारी िेल्या. त्यावळेी सरिारकनय क्त 
मुंत्र्याुंच्या घरी आम्ही बसलो असता त्याुंनी स चवले िी, रत्नाप्पा ि ुं भार या मागे आहे. याला त रुुं गात 
टािल्यास या गोष्टीला आपोआप आळा बसेल. पण मीच याकवरुद्ध गेलो. “त्याने व मी पूवी खाुंद्याला खाुंदा 
लावनू िाम िेले आहे. माझ्या शब्दाला मान असेल तोपयंत मी त्याला त रुुं गात घालायला िारणीभतू 
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होणार नाही” असे साुंगनू त्याुंना र्ोपवले. पण माझ्या या िृत्याचा पकरणाम िाही चाुंगला िाला नाही. 
राजिीय म त्सदे्दकगरीच्या अभावाम ळे मी फार न िसान िरून घेतले असेच मला आता वाटते. गाुंिीवादी 
सरळपणा राजिारणात च िीचा ठरतो असा अन भव आला. 

 
१०) लोकराज्र्ात पुनः अटक 

 
जाळपोळीसांबांधी अरतरांजीत व खोट्या बातम्यावर रवश्वास ठेवनू भारत सरकारने करवीर 

सांस्थानचे मांत्रीमांडळ बरखास्त करून कॅ. नांजाप्पा नावाच्या जुलमी कारभाराबद्दल कुप्ररसद्ध 
असलेल्या अरधकाऱ्याला ॲडरमनीस्ट्रटेर नेमले. कॅ. नांजाप्पाचे मन अगोदरच माधवरावारवरुध्द 
कलुरषत केले गेले होते आरण २५ वष े हालअपेष्टा सोसून जनतेला स्वराज्य रमळवनू देणाऱ्या 
माधवरावाांना स्वराज्यातही पुन्हा अपमानास्पद वागणकू देऊन अटक केली गेली. माधवरावाांच्या 
आयुष्यात असे चढउतार सतत आलेले आहेत. 
 
लोकराज्र्ानंतर पुनः कारावास :− दोन तपाहून अकिि इमाने-इतबारे-िरवीर जनतेची सेवा 

िेल्याबद्दल, जनतेच्या हक्कासाठी अनेि वळेा िारावास भोगल्याबद्दल, बायिो-म लाला कनरािार टािून 
त रुुं गवास पत्िरल्याबद्दल सहद-सरिारच्या प्रकतकनिीने मला ता. ११-३-४८ रोजी मानाची जागा कदली. 
त रुुं गवास भोगल्याचे बक्षीस प नः त रुुं गवास हे कमळाले. तेही एि ग ुंड समजून. 

 
िरवीर सरिारचे ॲडकमकनस्रटेर कम. नुंजाप्पा याुंनी मी िोल्हापूरची शाुंतता व स व्यवस्र्ा 

कबघडवतो व राज्याचा पायाच उखडून िाढतो अशा आरोपावरून मला ता. १४-४-४८ रोजी आपल्या 
ऑकफसमध्ये बोलावनू घेऊन, चचेच्या शवेटी मािा भरपूर अपमान िरून मला तेरे्च अटि िेली. अटि 
िेल्यावळेी जी िारणे कदली ती मोघम होती म्हणनू मािेवर िोणते आरोप आहेत ते मी लागलीच त रुुं गात 
आल्यावर कलहून कवचारले. त्याचे उत्तर ता. ५·५·४८ ला मला कमळाले. 

 
माझ्यावरचे आरोप मािे शत्रूही मजवर िरणार नाहीत इतिे खोटे होते. िोल्हाप रातील िोणीही 

(शत्रू नसलेली) सज्ञान व्यक्ती, मी अत्याचारी चळवळीला प्रोत्साहन देणारा, दडून चळवळ िरणारा सिवा 
सहसावादी मला म्हणणार नाही. डॉ. पट्टकभकसतारामय्या, शुंिरराव देव, न. कव. गाडगीळ, पुंतप्रिान खेर 
वगैरे प ढाऱ्याुंना मी गाुंिी-अन यायी व असहसावादी असल्याचे माहीत होते. 

 
आतापयंत मी अनेिवळेा त रुुं गात गेलो आहे. बडे्यापासून ते सवथ प्रिारच्या कशक्षा, राजिीय 

चळवळ िरीत असता भोगल्या. उघड उघड सभेत बोलून सत्याग्रह आकण िायदेभुंग िरून, जाणनू ब जून 
त रुुं गात गेलो. पण मी िेव्हाही आण िसलीही ग प्त चळवळ िेली नाही .१९४२ मिील भकूमगत चळवळीत 
आमच्यातील िाही इतर िायथिते याुंनी भाग घेतला, पण मी सामील िालो नाही. उलट चोरया मागाचा 
व अत्याचारी चळवळीचा, अकप्रयता कनरे्षि िेला. जगात शाुंतता नाुंदेल व य दे्ध बुंद पडतील तर ती 
महात्माजींच्याच मागाने व असहसेच्याच उपायाने अशी मािी यावळेेपावतेो समजूत होती. यासाठी मी अनेि 
व्याख्याने कदली, माझ्या स्वतःच्या व बाहेरच्या वतथमानपत्रातून शिेडो लेख कलकहले व प स्तिेही कलकहली. 
राज्यिारभार चालकवणाऱ्याुंनीस द्धा महात्माजीचा आदशथ ठेवनूच राज्यिारभार चालकवला पाकहजे, 
दहशतीच्या मागाने शाुंतता राखण्याचा प्रयत्न िरणे घाति आहे असे मािे मत होते. कब्रकटशाुंनी िायदा व 
कशस्त ज्या मागाने प्रस्र्ाकपत िेली तो दहशतवादाचा मागथ लोि-सरिारने स्वीिारू नये, मत 
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पकरवतथनावरच भर द्यावा असे मािे स्पष्ट मत होते. महाराष्ट्रात शाुंतता प्रस्र्ाकपत होईल व जातीतीत 
सलोखा कनमाण होईल तर तो िेवळ “क्षमा िरा आकण कवसरा” याच मागाने होईल, या दृकष्टिोनातून मी 
िोल्हाप रातील जाळपोळीिडे पहात आलो व प्रजापकरर्षदेच्या मुंकत्रमुंडळानेही याच िोरणाने या 
चळवळीिडे पहाव ेअशी मािी अपेक्षा होती. 

 
मी आतापयंत सारे राजिीय आय ष्ट्य याच ध्येयाला िरून नेत असता िोणाचे तरी ऐिून व माझ्या 

आतापयंतच्या आय ष्ट्याचा यत् सिकचतही कवचार न िरता खोया माकहतीवर कवर्श्ास ठेवनू श्री. नुंजाप्पा 
याुंनी माझ्याबरोबर सभ्यतेची व सवथसािारण कशष्टाचाराची मयादा सोडून ठग, ग न्हेगार, दरोडखोर, डािू 
समजून वागणूि कदली. मला िाही दजा आहे, दानत आहे, सुंस्र्ानात पत आहे, असुं याुंना जराही वाटत 
नव्हते. आतापयंत िोणीही य रोकपयन सिवा िोल्हाप रातील यापूवीचा िोणी मुंत्री आकण राजा वागला 
नसेल, इतक्या उद िटपणाने याुंनी वागवले. व ज्या अत्याचारी मागाचा, चळवळीचा व पद्धतीचा मी सतत 
कनरे्षि िेला व कवरोि िेला तेच आरोप माझ्यावर कबनकदक्कत िेले. हे सवथ आरोप खोटे आहेत, असे आरोप 
त म्ही मजवर िरू नयेत म्हणून लेखी व तोंडी साुंकगतले, तरी त्याुंनी माझ्या शब्दावर कवर्श्ास ठेवला नाही. 
मी त रुुं गाला भीत नव्हतो. मी अनेिवळेा तो भोगला आहे. पण खोया आकण द ष्ट आरोपाुंम ळे नुंजाप्पानी 
मजवर फार मोठा अन्याय िेला. आय ष्ट्यात भरून न कनघणारी अशी जखम िेली. 

 
त रुुं गात येताच लोि दुंगा िरतील तर त्याुंनी िसल्याही प्रिारची कवरोिी चळवळ िरू नये म्हणनू 

पत्र िाढण्याची परवानगी माकगतली, ती नुंजाप्पानी कदली नाही. 
 
ॲडकमकनस्रेटर येण्याअगोदर  ॲडकमकनस्रटेर िोल्हापूरवर लादणे हे मल असह्य िाले. २०/२५ 

वर्ष ेहाल सोसून िोल्हापूरने आपले उकद्दष्ट गाठले. जबाबदार राज्यपद्धती कमळकवली. लोि-सरिार आले. 
आमच्या प्रजापकरर्षदेचे मुंत्री आले. आकण कवरोिी पक्षाच्या तारा, पते्र, भेटी या प्रचारावरून आमचे लोिमुंत्री 
िाढले जावते, आमची तपश्चया फ िट जाणे, आमचा अपमान व्हावा, याने मला अत्युंत द ःख िाले, 
चोहोिडे जाळपोळ िाली. साुंगली, कमरज, सातारा, बेळगाुंवला िाली, पण िोल्हापूरचेच मुंत्री मात्र 
आपल्या िामावरून दूर व्हावते, हा मला अन्याय वाटला. आम्हा सवथ िायथित्यांना हा अन्याय वाटला. 
म्हणून आम्ही या नेमण िीचा कनरे्षि िरायचे ठरकवले. जाहीर सभेत कनरे्षि िेला व एि कदवसाचा हरताळही 
पाळला. पण यानुंतर प ढे िाहीही िेले नाही. ॲडकमकनस्रेटर हे सहद सरिार असल्याम ळे लढ्याला सहद 
सरिार कवरुद्ध स्वरुप येईल म्हणून सवथ कवरोि मागे घेतला. “ज्ञानप्रिाश” व मािे “अखुंड भारत” पत्रातून 
तसे पत्रि िाढले. वॉरुंट िाढले असल्यास हजर रहा व न्यायाला सहाय्य िरा म्हणनू लेखी आदेश कदला. 
या आदेशानुंतरही ॲडकमकनस्रेटरनी मला अटि िेली. मी अत्याचाराला प्रोत्साहन देतो, शाहू कमल व 
सरिारी नोिराुंचा सुंप घडवनू आणण्याचा प्रयत्न िरतो असा आरोप िरून मला अटि िेली आकण 
िेव्हा, तर ही चळवळ मागे घ्या, िसलाही कवरोि िरू निा, वॉरुंटे असतील ते हजर व्हा, न्यायाला मदत 
िरा, असे जाहीर िेल्यानुंतर हे नुंजाप्पा मला अटि िरतात. 

 
११) संस्थानचे अर्ोग्र् मागे णवणलनीकरि- काँगे्रसबद्दल णतटकारा − शे. का. पक्षात प्रवेश 

 
कोल्हापूर सांस्थान रवलीन झाले. जनतेच्या इच्छेरवरुद्ध, माधवरावाांच्या इच्छेरवरुद्ध झाले. 

माधवरावाांचा रवरलनीकरणाला रवरोध हा अनेकाांना बुचकळ्यात टाकणारा व माधवरावाांच्या 
अदूरदशीपणाचा नमुना वाटतो. पण माधवरावाांची बाजू समजाऊन घेण्यासारखी आहे. सांस्थानात 
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लोकशाही कारभार आला होता. या छोट्याशा सांस्थानात समाजवादाचे प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी 
अनुकुलता होती. बाहेर त्या मानाने सावकाश पावले पडत होती. रवरलनीकरणाबरोबर 
माधवरावाांच्या आयुष्याचे एक पवग, प्रजा पररषदेच्या लढ्याचे पवग सांपले. आता माधवराव 
महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रवशे करते झाले. काँहे ससमध्ये न जाता त्याांनी श.े का. पक्षात प्रवशे 
केला. 
 
अर्ोग्र्मागे णवणलनीकरि :− कवकलनीिरणाला आम्ही घाई िेली नाही. आत रता दाखकवली नाही. 

याचा अर्थ आम्ही कवकलनीिरणाला िायमचे कवरोिी होतो असे नाही. आम्हाला आमच्या िल्पनेप्रमाणे येरे् 
शतेिरी-िामगार राज्याचा प्रयोग िरून पाहण्याची महlत्त्वािाुंक्षा होती. कवकलनीिरण िाल्यानुंतर 
आमच्या इच्छेप्रमाणे तात्िाळ स िारणा िरणे शक्य नव्हते. बाहेर शतेिरी-िामगार राज्याला अन िूल 
पकरस्स्र्ती नव्हती. समाजवादी राजवट आणण्याचे सहद सरिारचे िोरण नव्हते. आम्ही, आमच्या 
मुंकत्रमुंडळाने सरुंजामदारशाही नष्ट िरण्याचे बोलून दाखवले होते. याम ळे सरुंजामदारही रुष्ट िाले होते. 
त्याुंनाही आमची राजवट सुंपल्यास द ःख होणार नव्हते. रा. ब. लठे्ठ याुंचा सल्ला यावळेी सुंस्र्ान कवलीन 
व्हाव े असा नव्हता. श्री. लठे्ठ या आपल्या मताला अखेरपयंत कचिटून राकहले. त्याुंची भकूमिा घटनेला 
िरून िायदेशीर अशी होती. याम ळे ते िाँगे्रस श्रेष्ठींच्या फार नाराजीत आले. पण महाराजाुंनी आम्हालाही 
कवचारले नाही. जनतेलाही कवर्श्ासात घेऊन त्याुंच्यावर ही बाब सोपवली नाही. व कवकलनीिरणाला सुंमती 
कदली. व या आिारावर लोिाुंना बाजूस सारून, लोिमत न घेता िाँगे्रस श्रेष्ठींनी सुंस्र्ान कवलीन िेले. 
महाराजाुंची भकूमिा प रोगामी होती िी इष्टापत्ती म्हणनू हा मागथ स्वीिारला ते, तेच जाणे. सक्तीची ख शी 
असणेच सुंभवनीय अकिि, बािी िाँगे्रसचे िरणे लोिशाहीला िरून होते असे म्हणता येणार नाही. 

 
णहरे-चव्हािाचंा प्रर्त्न :− ॲडकमकनस्रेटर नुंजाप्पाने मला त रुुं गात टािले त्यावळेी मला तेरे् 

भेटण्यास व शक्य तर मािी सोडवणूि िरता यावी या इराद्याने प्राुंताध्यक्ष कहरे व यशवुंतराव चव्हाण ही 
दोन मुंडळी आली होती. मी िाँगे्रसमध्ये याव ेअशी भाऊसाहेबाुंची फार इच्छा होती. कहरे तसे बोललेही. 
“मािवराव त्याग आकण िष्टाच्या दृष्टीने िेशवराव जेध्याुंचे मागे ही जागा वस्त तः त मची आहे. त म्हाला ती 
कमळण्याजोगी आहे. त म्ही िाँगे्रसमध्ये या” अशा अर्ाचे ते बोलले. त्याुंनी मला सोडण्याची खटपट िेली 
असावी. िारण त्याुंच्या भेटीनुंतर मी लविर स टलो. 

 
स टल्यानुंतर मी प ण्यास गेलो. बाब राव कचपळूणिर याुंचे घरी मी उतरलो होतो. कतरे् कहरे आले. 

आम्ही प ष्ट्िळ बोललो. िाँगे्रसमध्ये जाण्याबद्दल मी आत र नव्हतोच. िाँगे्रसमध्ये जाण्याची मािी इच्छा 
नव्हती. मी कजल्हाध्यक्ष रहावुं ही त्यावळेी सवांची इच्छा कदसून आली. पण मी स्पष्ट निार कदला. पण बॅ. 
खडेिर, एम. आर. देसाई याुंना अध्यक्ष व सेके्रटरी या जागा देऊन िाही र्ोडे द सऱ्या गटातले असावते ही 
मािी सूचना त्याुंनी िबूलही िेली. नुंजाप्पाच्या िारिीदीत मला त रुुं गात जाण्याचा प्रसुंग येणार म्हणून 
प्रजापकरर्षदेचे िायथ प ढे चालवण्यािरता खडेिर व एम. आर. देसाई याुंना ते अकििार देण्यात आले होते. 
त्याुंनी नुंजाप्पा असतानाच दौरे िाढून बह जनसमाजात जागतृी राखली होती. याम ळे त रुुं गात आम्हाला 
उत्साह वाटत होता. याच वळेी कवकलनीिरणासाठी िाढलेल्या रत्नाप्पाच्या दौऱ्यात त्याुंची होणारी 
फटफकजती वाचण्यात येत होती. एम. आर. देसाई याुंची िडाडी व सुंघटना चात यथही वाखाणण्याजोगे 
होते. पण कहऱ्याुंच्या इच्छेप्रमाणे त्याुंना या गोष्टी िरता आल्या नाहीत असे कदसले. कहऱ्याुंना ज्या गोष्टी 
पाकहजे होत्या त्या कदल्लीतल्या िमेटीतील एि दोन व्यक्तीना निो असाव्यात असे मला वाटते. याम ळेही 
िल्पना बारगळली. 
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मला काँगे्रसमध्रे् राहिे नको होते :− मािी स्वतःची इच्छा मात्र िाँगे्रसमध्ये राहण्याची नव्हती. 
स्र्ानबद्धतेच्या िालात मला या गोष्टीचा शाुंतपणे कवचार िरता आला. भावी आय ष्ट्याची कनकश्चत अशी 
रूपरेखा आखता आली. िाँगे्रसमध्ये राहण्यात व्यस्क्तशः मािा खूप फायदा िाला असता. पण फायद्याचा 
दृष्टीने मी मािे आत्तापयंतचे आय ष्ट्य घालवले नव्हते. नाहीतर लाखो रुपये मी सहजगत्या कमळव ूशिलो 
असतो. तशी हाती सत्ता होती, सुंिी होती. 

 
िाँगे्रस ही देशाला िडाडीने समाजवादािडे नेईल असे जराही लक्षण कदसेना. राजशाही नष्ट िेली 

ती म ख्यतः भाुंडवलवाल्याुंच्या स्वार्ासाठी आकण आपल्या हाती सवथ सत्ता िें कद्रत िरण्यासाठी असेच कदसू 
लागले. सुंय क्त महाराष्ट्र प ढे ढिलण्यात जी वृत्ती आहे तीच सुंस्र्ाने नष्ट िरण्यात आहे. िारण राजसत्ता 
नष्ट िेली पण भरमसाठ उत्पिे शाब त ठेवलीच आहेत. वल्लभभाई तर भाुंडवलवाल्याुंचे रक्षि आकण 
िम्य कनिमचे तर उघड उघड शत्रू. गकरबाुंची कपळवणूि चालूच आहे. 

 
या सवथ गोष्टी उघडिीला आणून समाजवादी राजवटीसाठी श्रमजीवी वगाची सुंघटना िरायची तर 

िाँगे्रसमध्ये राहून शक्य नव्हते. िाँगे्रसचा सभासद त्या सुंस्रे्च्या कशस्तीला बाुंिलेला. तो िाँगे्रसच्या आकण 
िाँगे्रस सरिारच्या कवरुद्ध िसा बोलणार. िाँगे्रसमध्ये राकहल्यास ज्या बह जन समाजाचा माझ्यावर 
कवर्श्ास ते ब चिळयात पडणार. त्याुंच्यात जागृती मग ती िशी िरणार? प्रकतिारशक्ती िशी वाढवणार, 
आकण म्हणून मी त रुुं गात असतानाच पूणथ कवचार िरून शतेिरी-िामगार पक्षाुंत जाण्याचे ठरवले. 

 
जीवन प्रवाह भाग − ३ 

 
१) आत्मपरीक्षि 

 
या छोट्याशा उताऱ्यावरून माधवरावाांचा या आत्मचररत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण 

समजतो. आत्मचररत्राला प्रामारणक आत्मपररक्षणाची गरज असते. असे ते मानतात. थोडेसे 
आत्मसमथगन अपररहायग ठरते. आत्मचररत्रावरून त्या काळाची सामारजक पररक्स्थती, समजुती, 
चालीरीती आरण सांघषग समजून घेणे शतय होते असे माधवराव मानतात. 
 
प्रवाह कजवुंत आहे तोपयंत भर ही पडायचीच, त्यात स वाकसि फ ले पडायची. तशी जवळ न 

घेण्याजोगी घाणही पडायची. पाणी कबघडायचे, तसे अन भवाच्या उन्हाने तापल्यानुंतर श द्धही व्हायचे. 
िमळे फ लायची, तशी िाटेरी ि डपेही उगवायची. ही िाली पृष्ठभागावरची गोष्ट. पण अुंतरुंग आत ब डी 
मारल्याखेरीज िसे कदसणार? त्याला प्रामाकणि आत्मपरीक्षणाची आवश्यिता असते. त्या खेरीज 
आत्मचकरत्र व्यर्थ असते. पण इतिे प्रामाकणिपणे आत्मचकरत्र कलकहणारा असेल िा ि णी? माझ्या 
आत्मचकरत्रात असले िाही दोर्ष राहणारच. पण हे दोर्ष िाढण्याचा प्रामाकणि प्रयत्न िेल्यास तो प ष्ट्िळ 
यशस्वी होऊ शिेल. पण जीवनातील घाण, समाजाला त्यापासून फायदा असेल तरच उपसून बाहेर 
िाढावी असे मला वाटते. 

 
मन ष्ट्याच्या जीवनात असे कितीतरी िप्पे असतात िी ते त्याला उघडताच येत नाहीत. लोिाुंना 

सुंत वाटणारा माणसू अगदी ठग असू शितो. त्यागी, कनःस्वार्ी, सत्शील म्हणून प्रकसद्ध असलेल्या व्यक्तीने 
िोणतेही स ख सोडले नाही. अशा गोष्टी दृष्टोत्पतीस येतात. द सरी एि गोष्ट. आत्मचकरत्रिार कितीही 
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कनःपक्षपातीपणाने कलहू लागला तरी त्यातून त्याला निळत आत्मसमर्थन डोिावत असतुंच. यातून मी 
सवथस्वी अकलप्त राकहलो असेन असुं िसुं म्हणू? असुं जरी असलुं  तरी आत्मचकरत्रातून त्या िालची 
सामाकजि पकरस्स्र्ती, समज ती, चालीरीती आकण सुंघर्षथ समजून घेणे शक्य होते. हीच दृष्टी ठेवली तर या 
आठवणी सवथस्वी टािाऊ ठरणार नाहीत. 

 
२) संरु्क्त महाराष्ट्र सणमतीत 

 
माधवराव बागलाांच्या सांघषगमय जीवनाच्या दुसऱ्या पवाला सुरुवात झालेली आहे. सांयुतत 

महाराष्ट्र सरमतीच्या लढ्याला सुरुवात झाली आहे. यात सवग पक्षाांचे, गटाचे लोक होते. माधवराव 
कोणत्याच पक्षात नव्हते. पण अनेकाांच्या आह सहावरून या सवगपक्षीय सांयुतत महाराष्ट्र सरमतीत ते 
आले. कोल्हापूर रजल्हा सांयुतत महाराष्र सरमतीचे ते अध्यक्ष झाले. िाजल अली करमशनचा 
अहवाल जाहीर झाला. मराठी भारषकाांचे स्वतांत्र राज्य नाकारण्यात आले. लढ्याला सुरुवात 
झाली आरण त्याचे नेतृत्व साहरजकच माधवराांवाांकडे आले. कोणत्याही लढाईत माधवरावाांची 
वाणी, लेखणी व कृती याला धार चढते. मात्र माधवराव कोणताही लढा सांयमाने व शाांततेने 
लढवीत. 
 
मी आज ि ठल्याच पक्षात नव्हतो. राजिीय सत्ता सुंपादन िरायची तर त्याला पक्ष आवश्यि 

असतो. पण व्यस्क्तकविासाला आकण व्यस्क्तस्वातुंत्र्याला त्याने मयादा पडते. मला ते निो होते. म्हणूनच 
मी पक्ष बुंिनातून मोिळा िालो होतो. 

 
या अपक्ष भकूमिेम ळेच िाँगे्रसची व िाँगे्रसला अन िूल असलेली मुंडळी प ढारीचे सुंपादि 

गणपतराव जािव, समाजचे सुंपादि सजेराव पाटील, व िौलविर बाळासाहेब पाटील याुंनी भीड घालून 
मला सुंय क्त महाराष्ट्र पकरर्षदेत ग ुंतवले. िदाकचत त्याुंना तशी भाऊसाहेब कहरे रेव्हेन्यू कमकनस्टर याुंची 
सूचना असेलही. 

 
मािी भकूमिा मी स्वच्छ िेली. “कलहीन, व्याख्याने देईन, िेपेल तसा दौरा िाढीन या पलीिडे मी 

िाहीही िरू शिणार नाही. बािीची सवथ जबाबदारी त म्हाला घ्यावी लागेल” त्याुंनी होिार देऊन, 
नगरपाकलिेत सभा घेतली. व मला अध्यक्षपद देण्यात आले. िायथिारी मुंडळात सवथ मताुंचे, सवथ पक्षाुंचे 
सुंय क्त महाराष्ट्रवादी होते. पूवी एिा बठैिीवर न बसणारे, एिा व्यासपीठावर आले. 

 
पक्षभेद आकण मतभेद राखून जवळ येण्याची व बोलण्याची सवय महाराष्ट्रालाच नव्हे तर 

भारतीयाुंना आवश्यि आहे. महाराष्ट्र जाकतभेदाने कखळकखळा िालाच होता. आता राजिारणाम ळे अनेि 
राजिीय जाती पडून, वैमनस्यात आणखी भर पडली आहे. कभि मताुंचे व कभि पक्षाुंचे सभासद एिमेिाुंची 
तोंडे पहायला आकण खासगी व्यस्क्तकवर्षयि सुंबुंि ठेवायला तयार नसत. म्हणून सवांना जवळ आणणाऱ्या 
सुंस्रे्चुं अध्यक्षपद मला फार पकवत्र वाटू लागले. हा सुंयोग कटिकवता आला तर िेवढी भागयाची गोष्ट. या 
सुंस्रे्शी मािा सुंबुंि यावा हेही मला भागयाचे वाटू लागले. 

 
सुंय क्त महाराष्ट्र िाला िी समाजवाद लविर आणणे शक्य होईल. लोिशाहीची बीजे तळापयंत 

पोहोचतील. ही मािी सुंय क्त महाराष्ट्रािडे पाहण्याची दृष्टी. महाराष्ट्राच्या अकभमानात आणखी अनेि 
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गोष्टींचा समावशे होतो. आमचा इकतहास, भगूोल, सुंस्िृती, िमथवीर प रुर्षाुंचा अकभमान, त्याुंची स्मतृी, 
भारे्षचा व्यवहारी उपयोग यावर आमचा सवांगीण कविास अवलुंबनू आहे. ही मािी श्रद्धा. हा अकभमान 
देशाला उपिारच ठरतो अशी मािी खात्री. म्हणनू सुंय क्त महाराष्ट्र कनमाण िाला पाकहजे ही अुंतरीची 
आत्युंकति तळमळ. त्यासाठी िोणताही त्याग िरावा लागला तर िरेन हा मनाचा कनश्चय मला स्वस्र् बसू 
देत नसे. ही ऊमी, लेखनातून, व्याख्यानातून उसळीने बाहेर पडत असे. हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल तेव्हा येवो 
पण यासाठी मरण आलुं  तरी पत्िरण्याची मानकसि तयारी िाली होती. ती िृतीला किती उतरेल ते मी 
िाय साुंग?ू मनाप्रमाणुं पाऊल पडलुं  तरी क्ष द्र व्यक्तीलास द्धा प ष्ट्िळ िरता येतुं. या अशा मानकसि 
अवस्रे्त असतानाच िोल्हापूर कजल्हा महाराष्ट्र एिीिरण पकरर्षदेचे अध्यक्षपद लाभलुं . 

 
सेवलेा सािन कमळालुं . सुंघटना तयार िाली. भाऊसाहेब कहरे बरेच स्पष्ट बोलू लागले होते. 

खासगी बोलण्यात व व्याख्यानात त्याुंची तळमळ कदसून येत होती. याम ळे ते िाँगे्रसमध्ये असूनही 
त्याुंच्याबद्दल आप लिी वाटू लागली होती. सुंय क्त महाराष्ट्र कनमाण िाल्याने महाराष्ट्राचा सवांगीण 
कविास होईल व डोळयासमोरच समाजवाद येईल अशी आशा उत्पि िाली. 

 
राज्र्पुनरयचना मंडळाचा अहवाल :− 
राज्र्पुनरयचना मंडळाचा अहवाल बाहेर पडला − 

 
अहवाल बाहेर पडताक्षणीच मािे मन कवरोिी मत द सरेच कदवशी प्रिट िेले. या प्रश्नावर म ुंबईचे 

मुंत्री बाहेर पडतील अशी अपेक्षा प्रिट िेली. हे मािे मत टाइम्समध्ये आिर्षथि मर्ळयात प्रकसद्ध िाले. 
यानुंतर इतराुंनी आपली मते प्रदर्मशत िेली. लोिशक्तीिाराुंनी माझ्या या औित्याबद्दल टीिा िेली. 

 
या अहवालाम ळे माझ्या महाराष्ट्रकभमानाने जोराची उसळी मारली लढ्याचा प्रसुंग आला िी, मला 

नवा जोम चढतो. उत्साह वाढतो. नैराश्य गळून पडते. तारुण्य येते. लेखन, वाचन व एखादे व्याख्यान हे 
चाललेच होते पण या साऱ्या सािनाुंना प नः िार चढली. 

 
यावळेी “शाुंकतदूत” साप्ताकहिाची फार मदत िाली. मी दैईन तो लेख त्यात येत होता. इतर 

स्र्ाकनि पत्राुंचे तसे नव्हते. त्याुंच्या त्यावळेच्या िोरणात असेल त्याच लेखाचा स्वीिार व्हायचा. याचम ळे 
मी शाुंकतदूत साप्ताकहिात दर अुंिात लेख देत आलो. पण हे पत्र फार िाळ कटिू शिले नाही. सुंस्रे्त 
असो नसो, पत्राद्वारे मािी सेवा चालूच होती. 

 
येर्ील सुंय क्त महाराष्ट्र एिीिरण पकरर्षदेचे अध्यक्षपद मला पूवीच देण्यात आले होते. पण ती 

अकिि व्यापि िरावी या हेतूने भरलेल्या सभेत ज ने मुंडळ बरखास्त िेले. पण नवीन सकमती व्यापि 
िरण्याऐवजी लहानच िेली. अध्यक्ष, सेके्रटरी असे स्वरूप िाढून साताुंची िृकतसकमती नेमण्यात आली व 
दोघे कनमुंत्रि नेमले गेले. त्या सातात मी एि होतो एवढेच. या घटनेमागे िाय हेतू होता ते समजण्यास मी 
असमर्थ होतो. 

 
याचा पकरणाम माझ्या स्वतःच्या िायावर िाहीच िाला नाही. मला बाहेरची आमुंत्रणे येत होती. ती 

िाही पकरर्षदेचा अध्यक्ष म्हणून येत नव्हती. व्यक्ती म्हणून येत होती. ती मी स्वीिारत होतो. मािे िायथ 
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िाही बुंद पडले नाही. मला दौऱ्यावर सारखे जाव ेलागत होते. याच स मारास नाकशि, बेळगाुंव, अिोला, 
म ुंबईची आमुंत्रणे आली होती. 

 
फाजलअल्ली कणमशनच्र्ा जाहीर णनषेधाची सभा − १२/१०/५५ :- 

 
िकमशनचा कनणथय उलट जाणार हे जवळ जवळ ठरलेलेच होते. त्याम ळे वातावरण अगदी तुंग 

िालुं  होतुं. या वातावरणाचा सहसि स्फोट होऊ नये म्हणनू मी कनणथय जाहीर होण्यापूवीच दक्षता घेत होतो. 
२६ सप्टेंबर १९५५ ला एिा पत्रिात तसा इशारा कदला होता. तो तसाच देत आहे. 

 
“राज्य प नरथचना सकमतीच्या कनणथयानुंतर” या मर्ळयाखाली पाचच वाक्ये जाहीर िेली ती (१) 

िोल्हाप रात शाुंतता राखण्याचे िाम तालमींनी िरावयाचे (२) ही चळवळ ग जरार्ी जमातीकवरुद्ध नाही. 
(३) ग जरार्ी व इतर अल्पसुंख्याुंि जमाती आपले बुंिूच होत. (४) भडि भर्षण िरता िामा नयेत. (५) 
सरिार आपलुं  आहे हे कवसरता िामा नये. प नः ता. ३ ऑक्टोबरला द सरा इशारा कदला. “फाजलभाई 
करपोटथ लविरच बाहेर पडेल. कनिाल कवरुद्ध लागल्यास गाुंगरण्याचे िारण नाही. महाराष्ट्र पकरर्षद 
योगयिाळी मागथदशथन िरीलच. सभा, कमरवण िी, हरताळ याबद्दलचा आदेश िोल्हापूर कजल्हा महाराष्ट्र 
एिीिरण पकरर्षद घेईल. लोिाुंनी स्वतःच्या जबाबदारीवर िायथक्रम अुंगावर घेऊ नयेत. सुंयम म्हणजे 
भीरुपणा नव्हे. सभा तातडीने घेतली जाईलच. यानुंतर करपोटथजाही होताच तातडीने सभा बोलावली. 

 
िोल्हापूर शहर हे राजिीयदृष्ट्या नेहमीच जागृत असल्याम ळे सभा नेहमीपेक्षा मोठी िाली. 

लोिाुंना सबदू चौि अप रा पडला. माझ्या भार्षणाचा साराुंश : “या अहवालाने आमच्या कजव्हारी घाव घातला 
आहे. कशवस्मृती नष्ट िरण्याचा प्रयत्न िेला आहे. महाराष्ट्राचा मानभुंग िेला आहे. महाराष्ट्राकभमानी हे 
िसे खपवनू घेईल? देशासाठी व ध्येयासाठी त्याने पूवी रक्त साुंडले आहे. आज त्याच कनष्ठेने तो स्वतःचे 
रक्त साुंडल्याखेरीज राहणार नाही. भारत आमचा देश आहे, पण महाराष्ट्र आमचा प्राण आहे, म्हणूनच 
महाराष्ट्र कमळकवण्यास आम्ही देह अपथण िरण्यास िचरणार नाही. महाराष्ट्रानुं ग जरार्थ्याुंचा हेवादेवा िेला 
नाही. ते िरूही इस्च्छत नाहीत. पण आम्हा मराठा बोलीच्या आमजनतेच्या कविासासाठी एिा बोलीचा 
राज्यकवभाग आम्हाुंस हवा आहे. 

 
आमचा इकतहास आकण आमची परुंपरा आम्हाला राखावयाची आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र कमळकवण्यास 

आम्ही देह अपथण िरण्यास िचरणार नाही. “िरेंगे या मरेंगे” याच कनश्चयाने आम्ही चळवळ चालव.ू मरेंगे, 
मारेंगे नव्हे. दे. भ. पूज्य शुंिररावजी देव हे प्राणाुंकति उपवास अखेरच्या वळेी िरण्याची सुंभवता आहे. या 
बातमीचा इन्िार त्याुंनी िेलेला नाही. तशी वळे आली आकण शुंिररावजींनी प्राणाुंकति उपोर्षण जाहीर 
िेले तर मीही त्याुंचे मागोमाग प्राणाुंकति उपवास िेल्याखेरीज राहणार नाही. आपण सुंयम राखला आहे. 
त्याच सुंयमाने पूणथ अनत्याचारी राहून िसलाही दुंगा िरू निा व िरून देऊ निा. कनश्चय व सुंयम 
आपल्याला यश कमळवनू देईल”. 

 
या सभेनुंतर प नः ता. १४ ला आदेशाप्रमाणे प्रुंचुंड कमरवणिू कनघाली. ती सिाळी दसरा चौिातून 

कनघाली. गावात िडिडीत हरताळ पडल्याम ळे नागकरिाुंनी मोठ्या प्रमाणाने कमरवण िीत भाग घेतला. 
दुंगा ि ठेही िाला नाही. सुंध्यािाळी खूप मोठी सभा िाली. 
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३) संरु्क्त महाराष्ट्र कृती सणमती 
 

सांयुतत महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर जनतेत प्रचांड जागृती झाली होती. प्रचांड असांतोष होता. 
या असांतोषाला वाट करून देण्याला शांकरराव देव याांच्या प्रभावाखाली असलेली सांयुतत महाराष्ट्र 
पररषद असमथग ठरु लागली म्हणून सांयुतत महाराष्ट्रासाठी लढू इक्च्छणाऱ्या व्यतती व पक्ष याांची 
एक सांयुतत महाराष्ट्र सरमती, एस. एम. जोशी याचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली व १६ 
माचग १९५६ पासून सवग महाराष्ट्रभर सत्याह सह करण्याचे ठररवले. कोल्हापूर रजल्याची जबाबदारी 
भाईजींनी समथगपणे साांभाळली. या चळवळीतून जी एकोप्याची भावना कधी नव्हती ती महाराष्ट्रात 
रदसुन आली. याचा उपयोग करून एक सांयुतत आधाडी रनमाण करावी असे भाईजींना सारखे 
वाटायचे. वालचांद कोठारीने ही कल्पना उचलून धरली कोठारी, एस. एम. अते्र, ठाकरे व 
माधवराव याांनी एक सांयुतत पत्रक काढून एक व्यापक लोकशाही पक्ष स्थापन करण्याचे सवांना 
आव्हान करण्यात आले. या पाच जणाना सांयुतत महाराष्ट्र सरमतीचे पांचप्राण म्हणून सांबोधले 
जायचे. पण असा लोकशाही पक्ष मात्र स्थापन होऊ शकला नाही. 
 
या सवथ असुंतोर्षाला िाबूत आणण्यािकरता नवीन मागथ दाखवणुं अवश्य होतुं. सुंय क्त महाराष्ट्र 

पकरर्षद या गोष्टी िरू शिली असती. पण दे. भ. शुंिरराव देव याुंनी सवाकििार घेऊन पकरर्षदेस िामास 
लावण्याऐवजी त्याुंनी त्या अकििाराचा द रुपयोग िरून ती बरखास्त िेली. महाराष्ट्राकभमानी िाँगे्रस 
व्यकतकरक्त सवथ पक्षाुंना व िायथित्यांना कनराश िेले. याच स मारास त्याुंनी म ुंबईत स रू िेलेला उपवासही 
लोिाुंना द खावणाराच होता. अत्याचार आतताईपणा जनतेिडून िाला, तसा मोरारजीच्या 
पोकलसाुंिडूनही िाला. शुंिररावजींनी दोघाुंकवरुद्ध उपवास िेला असता तर तो कनःपक्षपाती ठरला 
असता. पण त्याुंनी जनतेलाच दूर्षणे कदली. िाँगे्रस प ढाऱ्याुंच्या च िा मात्र दाखवल्या नाहीत. दोन्हीही 
त्याुंना जवळचेच होते. पे्रमाचा व घरोब्याचा सुंबुंि िाँगे्रसवाल्याुंशीच जास्त होता. त्याुंच्या उपवासाने ते 
लोिाुंपासून दूरच गेले. अकप्रय िाले. म्हणून या अत्याचाराला व असुंतोर्षाला रुळावर आणण्यािकरता 
लढाऊ महाराष्ट्राकभमान्याुंना “सुंय क्त महाराष्ट्र िृती सकमती” स्र्ापन िरावी लागली. शुंिरराव देवाुंनी 
टािून कदलेली ही जबाबदारी महाराष्ट्रासाठी लढू इस्च्छणाऱ्या, त्यागास तयार असणाऱ्या पक्षाुंना आकण 
व्यक्तींना उचलावी लागली. याुंत सवथ डाव्या पक्षाुंचा अन् जनसुंघाचाही समावेश आहे. िाही स्वतुंत्र अपक्ष 
व्यक्तीही आहेत. प्रजासमाजवाद्याुंचे महाराष्ट्रातले पक्ष ि रीण सार्ी एस, एम, जोशी याुंच्या नेतृत्वाखाली 
सकमतीची स्र्ापना िाली. प्रत्येि पक्ष प्रम खाुंचा व व्यक्तींचा समावशे िरून िायथिारी डळ (सेके्रटरीएट) 
कनवडण्यात आलुं . त्या बठैिीस हजर राहू शिलोनाही. पण मािीही त्यात कनवड िरण्यात आली. 

 
६-२-५६ या सकमतीच्या नेतृत्वाखाली त्याुंच्या आदेशाची अुंमलबजावणी िरण्यािरता िोल्हाप रात 

िोरगाुंविर ग्रामसेवाश्रमामध्ये िोल्हापूर कजल्ह्यातील सवथ पक्षीय अशी तीनश े िायथित्यांची बठैि 
भरवण्यात आली. या िोल्हापूर कजल्हा स. म. पकरर्षदेचे अध्यक्षपद मला देण्यात आले. प ढील बैठिीत 
सेके्रटरीज कनवडून घेण्याचा अकििार मला देण्यात आला. त्याला अन सरून कदनिरराव यादव जनरल 
सेके्रटरी, बळवुंतराव बराले व दत्ता सशदे सहकचटणीस, पक्ष प्रकतकनिी भाऊसाहेब महागाुंविर, श.ेिा.प., 
सुंतराम पाटील लाल कनशाण गट, शुंिरराव सावुंत िम्य . पक्ष, रायबोले श.े िा. फे. साुंगलीिर जनसुंघ, 
स्वतुंत्र एम. आर. देसाई, ऑकफस सेके्रटरी पानसरे असे कनवडण्यात आले. मध्यवतीत प्रत्येि ताल क्यात 
प्रकतकनकित्व देण्यात आलुं . या आमच्या पकरर्षदेने प णे सुंय क्त महाराष्ट्र िृती सकमतीच्या आदेशाप्रमाणे 
चालायचे होते. त्या व्यकतकरक्त द सरा िोणताही िायथक्रम स्वतुंत्रपणे घ्यायचा नव्हता. हे बुंिन 
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महाराष्ट्रातील सवथच पकरर्षदाुंनी व सकमत्याुंनी पाळावयाचे ठरकवले होते. १६ माचथ १९५६ पासून महाराष्ट्रात 
सत्याग्रह चालू िरण्याचे प णे मध्यवती सकमतीने ठरवनू तसा आदेश सवथ सकमत्याुंना देण्यात आला होता. 

 
सत्र्ाग्रह : प णे मध्यवती िृती सकमतीच्या आदेशान सार आम्हीही सत्याग्रहास स रुवात िेली. 

सत्याग्रहात खुंड पडू नये म्हणून मी पाचाच्याच त िड्या रोज पाठवाव्यात अशी िेलेली सूचना िायथिारी 
मुंडळाने पास िेली. या कनणथयाम ळे िोल्हाप रात भरपूर जागृती होईपयंत कनयकमत त िड्या पाठवता 
आल्या. सत्याग्रही िमी पडत नाहीत अशी खात्री पटल्यानुंतर मग अकिि सत्याग्रही पाठवता येऊ लागले. 
कदवसातून अकिि वळेा अकिि त िड्या पाठव ूशिलो. पकहल्या त िडीत िोणी तरी आमदार पाठवावते 
म्हणजे लोिाुंवर कवशरे्ष पकरणाम होईल म्हणून आमदार खाुंडेिराुंची कनवड िरण्यात आली, पण त्याुंना 
दुंडावर सोडून इतराुंनाच कशक्षा िरण्यात आल्या. 

 
सत्याग्रह ठीि चालला होता. म ुंबई बेळगावनुंतर िोल्हापूरचाच नुंबर लागेल. च िूनही दुंगल 

िाली नाही. लोिाुंनी अकभनुंदनीय सुंयम पाळला. िाँगे्रस आमदाराुंच्या घरासमोर राजीनामे द्या या घोर्षणा 
िरण्यािरता त िड्या पाठवल्या. कवशरे्ष आनुंदाची गोष्ट नारायणराव सरनाईि याुंनी त िडीस हार घालून 
कनवदेन हाती कदले व डॉ. नरवणे वगैरे मुंडळी जे ठरवतील त्याप्रमाणे आपणही िरू असे जाहीर िेले. प ढे 
त्याुंनी माघार घेतली. कशवजयुंतीपयंत प्रत्येि सत्याग्रहाच्या वळेी मी जातीने त्या कठिाणी जाऊन देखरेख 
िरीत होतो. रोज ३/४ तास यासाठी खचथत होतो. लोिाुंना प ढे प ढे चाुंगले वरळण लागले. पण 
जयतींनुंतर जाता येईना. पाय फारच द खू लागला, म्हणनू मोटार आली तरच समारुंभाला वा व्याख्यानाला 
िोणाच्या तरी खाुंद्यावर हात टािीत जाऊ लागलो. देहाला शीण आला तरी मनाला आनुंद वाटला. 
ितथव्यपूतीचे समािान वाटते. पडून राहण्याचा अगदी वैताग आला. पायात जोर यावा म्हणनू मेहनतीस 
स रुवात िेली. सिाळी उठताच तीन उठाबशा िाढायच्या. ह श्श् िरून िाडिन पलुंगावर अुंग टािायचे. 
प ढे हे ही टािून कदले. 

 
ज्यावळेी मी पकरर्षदेचे अध्यक्षपद स्वीिारले त्यावळेी भरलेल्या सेके्रटरीजच्या बठैिीत मी मािे 

कवचार माुंडले होते िी, आपण जरी एि ध्येयासाठी जवळ आलो असलो तरी आम्हा सेके्रटरीएटच्या 
सभासदात भ्रातृभाव राकहला पाकहजे. आपण हे एित्र ि ट ुंब बनवले आहे. ते कटिकवण्याची व िौट ुंकबि 
भावना वाढवण्याची कशिस्त िेली पाकहजे. ही आघाडी मोडणे म्हणजे सुंय क्त महाराष्ट्राचा घात िरणे 
होय. म्हणनू पक्षाचा दृकष्टिोन पक्ष प्रकतकनिींनी माुंडावा पण सवान मते कनणथय घेतल्यानुंतर ते मतभेद 
कवसरूनगेले पाकहजेत आकण कवशरे्ष म्हणजे अध्यक्षाने व सेके्रटरीने पूणथपणे अपक्षवृत्ती राखली पाकहजे. तरच 
आघाडी पकवत्र राहील व ती कटिेल. मािे सेके्रटरी जरी मी श.ेिा. पक्षातले घेतले होते तरी या अटीवरच 
घेतले होते. याच कनःपक्षपाती वृत्तीनेच ते वागतील अशी आशा मी िरूनच त्याुंची नेमणूि िेली होती. 

 
सत्याग्रहाच्या चळवळीने वस्त तः जो उठाव िेला होता तो िोणत्याही एिा पक्षाच्या हािेम ळे नव्हे. 

ती महाराष्ट्राची हाि होती. जनता सार् देत होती. िोणत्याही एिा पक्षाने, आपल्या पक्षाम ळेच हे चालले 
आहे ही िल्पना िरून घेणे म्हणजे स्वतःची फसवणिू िरून घेण्यासारखे होते. ज्याुंचा यावळेेपावतेो 
राजिारणाशी िसलाही सुंबुंि नव्हता, अशा असुंख्य व्यक्ती, प रुर्ष व कस्त्रया, सत्याग्रहात स्वख र्षीने भाग 
घेत होत्या अशी अपूवथ जागतृी यापूवी महाराष्ट्राच्या इकतहासात पहायला कमळणार नाही. ती एिा पक्षाच्या 
वजनाम ळे नव्हे, िोणा एिा व्यक्तीच्या प्रोत्साहनाम ळे नव्हे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

याचम ळे सुंय क्त आघाडीला हा िाल अत्युंत अन िूल होता. या एिीवरच आता महाराष्ट्राचुं भागय 
अवलुंबून आहे. द सऱ्याचे िपाळ फोडण्याऐवजी बेिी िाली, आघाडी फ टली; तर आमचा िपाळमोक्ष 
आम्हीच िरून घेऊ. 

 
ही आपत्ती टाळण्यासाठीच प्रभातिार वालुंचद िोठारी याुंनी सुंय क्त आघाडीची िल्पना सारखी 

उचलून िरली. मािे सहिायथ त्याुंनी माकगतले व ते मी लागलीच कदले व सेनापती बापट, अते्र, ठािरे व मी 
अशा पाच जणाुंनी सुंय क्तपत्रि िाढून महाराष्ट्रीयाुंना आवाहन िेले ते साराुंशाने :− (१ मे १९५६). 

 
“... आम्हाला असे वाटते िी महाराष्ट्रभर ही जी कवलक्षण लोिजागृती िाली आहे कतचा उपयोग 

एि व्यापि लोिशाही पक्ष स्र्ापण्याच्या िामी िरावा. या पक्षात सवथ प रोगामी ग व प रोगामी कवचाराुंच्या 
स्वतुंत्र व्यक्ती याुंचा समावशे िरण्यात यावा. स स्पष्ट अशा समाजवादी िायथक्मावर हा पक्ष उभारण्यात 
यावा... हा उदे्दश मनात िरून लौिरच सवथ डाव्या पक्षाुंची, गटाुंची व समाजवादी कवचाराुंच्या स्वतुंत्र व्यक्ती 
याुंची एि पकरर्षद बोलावण्याचा आमचा बेत आहे. या आमच्या लोिशाही प्रिान उपक्रमात सवाचे सहिायथ 
कमळेल असा भरवसा आम्हास वाटतो.” 

 
असे आम्हा पाच जणाुंच्या सह्याुंचे पत्रि िाढण्यात आले होते. याच पत्रिाच्या उदे्दशाला िरून 

िोल्हाप रातील सुं. म. कज. पकरर्षदेतून कनमाण िालेली आघाडी महाराष्ट्रात एि आदशथ महाराष्ट्रात एि 
आदशथ ठरावी. सवथ पक्ष पे्रमाने, समतेने व एिज टीने रहावते, येरे् पक्षिारण घ सडता िामा नये. 
िोणत्याही पक्षाचे घोडे दामटले जाऊ नये, अल्पसुंख्य पक्षाला िमीपणा वाटेल असे िाही होऊ नये म्हणनू 
मी अट्टाहास िरीत होतो पण माझ्या इच्छेप्रमाणे अुंमलबजावणी होत नव्हती. सत्याग्रह त िडीच्या नेत्याच्या 
पक्षाचा उल्लेख होऊ नये, त्याम ळे आमच्यात खरी एिी िाली नाही असे वाटेल. सवथच पक्ष एित्र आलो 
आहोत. म्हणून पक्षाच्या अलगपणाचे प्रदशथन होता िामा नये, असा मािा आग्रह होता. तोंडावर कवरोि न 
िरता िृतीत मात्र कवसुंगती ठेवण्यात येत होती. सुंि कचत पक्षाकभमान िमी होत नव्हता. उलट आपल्या 
िृत्याचे समर्थनच एि व्यक्ती सारखी िरीत असे. तास्त्वि भकूमिा स्स्विारायला ती तयारच नसे. तास्त्वि 
कववचेनाचीही तयारी नव्हती. “इतरत्र हे चाललेच आहे, मग आपण िा िरू नये” ही तत्त्वशून्य 
कवचारसरणी माुंडण्यात येत होती. “द सऱ्याने चोरी िेली, मी िा िरू नये? द सऱ्याने च िा िेल्या, मी िा 
िरू नये” हे उत्तर कवचारी माणूस ििीही देणार नाही. तेव्हा सेके्रटरीएटच्या बठैिीसमोरच हा प्रश्न 
माुंडला. स दैवाने तो एिमताने पास िाला. नेत्याला पक्षाचा कशक्का मारू नये इतिेच नव्हे तर नेतेपणही 
जाहीर िरू नये, त्यानेही त िडीतील बरोबरच्या इतराुंना उगाच िमीपणा येतो, म्हणून तेही गाळाव ेअसे 
ठरले. सेके्रटरीएटच्या एिम खी ठरावाने डोक्यातली िीड साफ कनघनू गेली. या ठरावानुंतर त्या कदवशी 
मला गाढ िोप लागली. 

 
४) कार्यकता णनष्ट्काचंन आणि श्रीमंत माधवरावाचं्र्ा मनातील अस्वस्थता 

 
या उताऱ्यात रनष्काांचन, गरीब कायगकत्यांच्या सावगजरनक कायग करताना जाणवणाऱ्या 

अडचणीची व मनाच्या व्यथाांची कथा साांरगतली आहे. श्रीमांत जनतेला करणे सोपे असते, मग अशी 
सेवा िॅशन म्हणनू का केलेली असेना. पण तळमळीच्या गरीब कायगकत्यांला मात्र अनेक 
अडचणीना तोंड द्ाव ेलागते. खुद्द माधवरावाांना अनेक वळेा या अडचणी जाणवल्या आहेत. 
 



 
अनुक्रमणिका 

समाजाला रनष्काांचन कायगकत्यांपेक्षा श्रीमान कायगकता आवडतो व झेपतो. त्याला आमांत्रण रदले 
की तो आपल्या खचाने जाऊ शकतो. लहर आली तर देणगीही देऊ शकतो. या दृष्टीने लोकाांना असा 
श्रीमान कायगकतांच नेणे बरे वाटते. श्रीमान माणनू दारी आला म्हणजे त्याच्या आदरारतथ्याची जी घाई होते 
ती पायी येणाऱ्या कायगकत्याबद्दल होत नाही. मोटारीला आरण पैशाला मानण्याची प्रवृत्ती समाजातून गेलेली 
नाही. सामान्य कायगकतेही पसेैवाल्याांभोवती घोटाळत असतात. त्याांच्या शब्दाला मानतात. सेवसेाठी वाहून 
घेतलेल्या कायगकत्यांला धांदा करून सेवा करणे होत नाही. पण याहीबद्दल त्याचा अपमान होतो ज्याला 
स्वतःचे पोट चालवता येत नाही तो दुसऱ्याचे काय कल्याण करणार म्हणून टोचणीची बोलणी ऐकावी 
लागतात. अव्यवहारी हा रशक्का मारला जातो. 

 
पैशाच्या अभावी माझी जनसेवचेी हौस मला सारखी मारावी लागते. सांयुतत महाराष्ट्र सरमतीच्या 

बैठकीची आमांत्रणे आली म्हणजे मुख्यतः प्रश्नच उभा राहतो. परगावच्या, रवशषेतः मोया समारांभाचां 
आमांत्रण आलां  म्हणजे अशी सोय होते. बाकी दूरच्या लोकाांची आमांत्रणे माझी साांपरत्तक क्स्थती पाहून केली 
जात नाहीत. मनात रवचार आले. रलरहले. असेच रवचार माझ्यासारख्या अनेक कायगकत्यांच्या मनात 
घोळत नसतील का? त्याांना प्रकट करता येत नाहीत. मी रनदान आज रलहू शकलो. माझ्या कायाची 
प्ररसद्धी बरीच झाल्यामुळे मला बऱ्याच सवलती रमळू शकतात. इतर कायगकत्याना याहून रकतीतरी त्रास 
होत असेल. मला त्याांच्या अडचणीची बरोबर कल्पना येऊ शकते. पण याच अडचणीतून रटळक, 
आगरकर, िुले गेले नाहीत. आधी पैसा भरपूर रमळवावा. पुढच्या रपढीचां जीवन रनधास्त करावां आरण 
प्रापांरचक काळजीतून मुतत झाल्यावर मग जनसेवलेा लागावां, हा व्यवहार त्याांनी पारहला असता तर 
त्याांच्या हातून एवढां मोठां कायग झाल असतां का? हा करमणुकीचा आरण िुरसतीचा पुढारीपणाचा धांदा 
त्याांनी केला असता तर आज त्याांचा गौरव होत आहे तसा झाला नसता. माझ्या मते खऱ्या कायगकत्यांनी 
आपल्यापढेु हाच आदशग ठेवनू धैयाने व रनश्चयाने पुढे पाऊल टाकले पारहजे. मग त्या कायाचे चीज यावळेी 
होवो अगर न होवो. मला अरभमान वाटतो की माझ्या सहकायात अशी आज छोटी रदसणारी मोठी माणसां 
माझ्या सभोवती आहेत. तो त्याांचा उत्साह व रनष्ठा पाहून नव्या रपढीच्या कायगकत्यांबद्दल मला आशा वाटते 
आरण ती लहान मांडळी मला रकती तरी थोर वाटतात. त्याची जाणीव मला उत्साहवधगक वाटते. 

 
मरिाचे णवचार :− 

 
माझ्या आजारीपणामुळे मनात मरणाचे रवचार येतात. माझ्या अगदी रनकटच्या एका गृहस्थाशी 

बोलता बोलता मी म्हणालो. “मला मरणाबद्दल रततकसां वईट वाटत नाही पण यावळेी महाराष्ट्राच्या सेवलेा 
मी मुकणार म्हणून मात्र वाईट वाटते आरण अस्वस्थ होतो” त्यावर गुरुवयग गोबवदराव सासने म्हणाले, 
“माधवराव तुमची रवचारसरणी चुकीची आहे. हाही एक तुमचा दोष आहे. यातही एक प्रकारचा अहांभाव 
दडलेला आहे. मनुष्य जोपयंत रजवांत आहे तोपयंत त्यानां कतगव्य करीत रारहलां  म्हणजे झाले. तेवढेच 
तुमच्या हाती आहे. जे तुमच्या हाती नाही, कधी येणार नाही त्याच्याबद्दल वाईट वाटणां हीही एक मनाची 
दुबगलता नव्हे काय?” 

 
रकती रवचारी बोल आहेत हे. मला काही उत्तर देता आलां  नाही. काय उत्तर देणार मी. या उत्तरानां 

माझ्या मनातील अस्वस्थता रकती तरी कमी झाली. माझ्या रवचारात एक प्रकारचा अहांभाव होताच, 
नाहीतर काय? 

 



 
अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्राची ही उसळलेली प्रचांड लाट तू मेलास म्हणनू काय ओसरणार आहे? तू आहेस तोपयंत 
करता येईल ती सेवा कर म्हणजे झालां . जगाचां गाडां काय तुझ्यावाचनू अडणार आहे थोडांच. 

 
५) चलो प्रतापगड 

 
यशवांतराव चव्हाण याांनी पांडीत नेहरु याांची प्रतापगडला भेट ठररवली होती. सरमतीच्या 

लोकाांनी शाांततामय रनदशगने करावयाची ठररवली. साऱ्या महाराष्ट्रातून लोक आले होते. सवग 
पुढारीही हजर होते. नेहरु बांद मोटारीतून आले व गेले. सांयुतत महाराष्ट्राच्या जयजयकाराांनी 
सारा गड दुमदुमून गेला. शवेटी झालेल्या सभेचे भाईजींनी त्याांच्या भावनेने ओथांबलेल्या शलैीत 
वणगन केले आहे. त्याांना पडलेल्या स्वप्नाच्या उल्लेखाने लोक हेलावनू गेले. भाईजींनी 
एस.एम.प्रमाणे अनेक ब्राह्मण पुढाऱ्याांशी अकृत्रीम मतै्रीचे सांबांध ठेवले होते. 
 

चलो प्रतापगड एक साथ − 
 
मी आता ६२ वर्षांचा िालो तरी माझ्या भावनामय स्वभावात फारसा बदल िालेला नाही. िायदे 

मुंडळाचे मला िेव्हाच आिर्षथण नव्हते. म्हणून मी आमदारीला खासदारीला आग्रह होऊनही उभा राकहलो 
नाही. हा िाही त्याग नव्हता. निो तेच टािले. पण लढ्याची वळे आली िी, माझ्यात तारुण्य येतुं. घरी 
बसवतच नाही. आता तर माझ्या आजाराचे कवचारही मागे पडले आहेत. पूवीचा दम नसला तरी उत्साह 
िमी िालेलाच नाही. याही अवस्रे्त मी खूप सभा घेतल्या. जाईन तेरे् पासठबा कमळवला. 

 
मनाबरोबर देह िाव घेत नसला तरी मन देहाला फरफटत नेत असतुं. हा अन भव मला वळेोवळेी 

आला आहे. कवरोि असला िी नवी शक्ती येते. 
 
मोचाच्या मी अग्रभागी असाव.े गोळीबार िाला तर तो प्रर्म माझ्यावर व्हावा. ही महत्त्वािाुंक्षा 

स्वस्र् बसू देत नाही. याच कवचारात मी िोपी जातो. रात्री तोच कचत्रपट डोळयासमोर उभा राहतो. मी 
कशवरायाुंचा व महाराष्ट्राचा जयजयिार िरीत चाललो आहे. पोकलसाुंनी अडवले आहे. एस. एम. च्या 
हातात हात घालून मी तसाच प ढे चाललो आहे. पोलीसाुंनी गोळी रोखताच छाती प ढे िेली आहे. गोळी 
लागताच आम्ही दोघुंही रक्तबुंबाळ िालो आहोत. आमचे रक्त एिमेिाुंत कमसळले आहे. ब्राह्मण-
मराठ्याचे रक्त तेरे् कमसळून एि िाले आहे. द जाभाव नाहीसा िाला आहे. मी कशवनामाचा जप िरीत 
प्राण सोडला आहे. पण अखेर हे स्वप्नच ठरले. असे प ण्यस्मरण लाभण्याचे भागय लाभले नाही. 

 
जागा िालो. प ढे लढा कदसू लागला. 
 

प्रतापगडाला णनघालो :− 
 
ता. २८-११-५७ ला सायुंिाळी खाुंडेिर वकिलाुंचे गाडीतून रात्री कनघालो. परमस्नेही त ळाजीराव 

राजे भोसले ॲडव्होिेट याुंचे घरी साताऱ्यास म क्काम ठोिला. राजे म्हणजे मूतीमुंत कजव्हाळा. आमची सोय 
लावण्यािकरता िोण िडपड. सिाळी ता. २९ ला उठून वाईस गेलो. पोकलसाने तेरे् आमची मोटार 
अडवली. म्हणून चालत जाऊन मोचात सामील िालो. आम्ही गेलो त्यावळेी हजाराुंचा मोचा चालला होता. 



 
अनुक्रमणिका 

मी घाई िरून एस. एम. डाुंगे वगैरेंना कमळालो. मला चालता येत नव्हतुं. याचा त्यावळेी कवसरच पडला. 
द पारी एिा िाडाखाली कबस्तारा पसरला. आणलेले खाऊन गवतावर ताणून कदली. 
 

सुंध्यािाळच्या स मारास अते्र म ुंबईहून आले. मला पाहताच त्याुंनी मला बोलावनू आपल्या गाडीत 
घेतले. अते्र गाडीतून उतरताच त्याुंच्या मागे लोिाुंचा घोळिा जमू लागला. सभेचुं स्वरूप येऊ लागले. ते 
लोिाुंना बसव ूलागले. जवळच्या प्रचारगाडीत माईि होताच. एि एि प ढारीही जमू लागले. बह तेि सवथ 
प ढारी आले. अत्र्याुंनी मािुंच नाव अध्यक्षपदी स चवलुं . स रुवातीला मी आदल्या रात्री पडलेल्या स्वप्नाची 
हिीित साुंकगतली. “मी व एस. एम. हातात हात घालून चाललो आहोत. पोकलसाुंनी अडवले. आज्ञा 
मानली नाही. गोळी रोखली तरी प ढुं चाललो. गोळी िाडली. दोघाुंचे रक्त एिमेिात कमसळले. मराठा, 
ब्राह्मण एिरूप िालो. पण हे स्वप्नच ठरलुं . मरणाचुं भागय लाभलुं  नाही. सकमतीची आज्ञा म्हणजे 
कशवछत्रपतींची आज्ञा समजून सवथ मोहाला बाजूस सारलुंच पाकहजे. 

 
सभेत एस. एम. डाुंगे, अते्र, नरवणे, कटळि, नार् प,ै दादासाहेब गायिवाड, नाना पाटील वगैरे 

सवथ प्रम ख प ढाऱ्याुंची भार्षणे िाली. सभा रात्री नऊ-दहाचे स मारास आटोपल्यानुंतर मी मािे स्नेही 
तिथ तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी याुंचे घरी गेलो. त्याुंना पूवी कलकहलेही होते. त्याुंच्या म लीचे लगन ता. १ ला 
असल्याम ळे मी हजर राहणारच होतो. मी त्याुंच्यावर खूप टीिा िेली होती. लेखात व भार्षणात गय िेली 
नव्हती. तर्ाकप व्यक्ती म्हणनू त्याुंच्याबद्दल आदर वाटतच होता. त्याुंचे सुंबुंि राजिीय कवरोिाम ळे िाही 
तोडले नव्हते. त्याुंनी जराही परिेपणा दाखवला नाही िी कजव्हाळयाचे खोटे नाटि िेले नाही. 
लगनप्रसुंगाम ळे सनबाळिर व ििमवार याुंची गाठ पडली. तेच आपणाहून जवळ आले. ििमवारनीच 
आपली ओळख िरून कदली व मािे कलखाण बरीच वर्ष ेवाचत असल्याचे साुंकगतले. दोघाुंच्यातही सौजन्य 
व नम्रता आढळली. तेरे् आलेल्या एिा ओळखीच्या कजल्हाध्यक्षाने माझ्या स्वप्नाचा ि स्त्सत ब द्धीने उल्लखे 
िेला. भावनाप्रिान िलावुंताचुं हृदय भावनामय अुंतःिरणच जाणू शिते. मला आनुंद आकण अकभमान 
वाटतो िी, एस.एम. हे जरी राजिीय प ढारी असले तरी त्याुंचे हृदय पे्रमळ व भावनामय आहे. 
राजिारणाम ळे त्याुंच्यात रुक्षता आलेली नाही. म्हणूनच ते लोिसुंग्रह िरू शितात. मी िरकवरी 
पोचल्यानुंतर त्याुंचुं माल एि पत्र आल. त्यात ते कलकहतात. 

  
“मोचानुंतर आपण सवथजण पाुंगलो आकण आपली भेट होऊ शिली नाही. त्याम ळे मनाला ह रहूर 

लागनू राकहली आहे. माझ्या दृष्टीनुं आपला िायथक्रम यशस्वी िाला. ह्याम ळे आपले सामर्थ्यथ वाढले आहे. 
तीस हजार कनदशथिाुंनी कशस्तीने कनदशथनुं िेली. एिही अपशब्द अर्वा कनरे्षिाहथ घोर्षणा उच्चारली नाही. 
सकमतीच्या नेतृत्वाने कदलेला आदेश अक्षरशः पाळला. यातच सारे आले.... जातीयवादाचे भतू उभे 
िरण्याचा प्रयत्न कवरोििाुंनी िेला, परुंत  त्यात त्याुंना यश आले नाही. कवशरे्षतः आपण पकहल्यापासून 
याबाबत अकतशय खुंबीर राकहलात. मोठमोठ्याुंच्या आग्रहाची चचा िेली नाही म्हणूनच आमच्या सारख्याुंना 
कटिाव िरता आला. या सवथ गोष्टीम ळे अुंतःिरण िृतजे्ञने भरुन येते..... आता इच्छा इतिीच िी हे िायथ 
िरीत असतानाच हा देह पडून जावा. त म्ही त्या कदवशी ज्या स्वप्नाचा उल्लेख िेला तसे घडले तर फारच 
स ुंदर. त्या परता द सरा मोक्ष िोणता? 
 

आपला 
एस. एम. जोशी. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मला हे पत्र उद िृत िरण्याचा मोह आवरला नाही. या पत्रातून एस. एम. याुंचे व्यस्क्तमत्त्व स्पष्ट 
कदसून येते. ध्येयकनष्ठा, सहिारी कमत्राकवर्षयीचा आपलेपणा, मनाचा िोवळेपणा कदसून येतो. म्हणनूच मी. 
एस. एम. िडे ओढला गेलो आहे. अचाट ब कद्धमते्तपेक्षा पे्रमाची शक्तीच मोठी असते. तीच अकिि 
लोिसुंग्रह िरू शिते. कहशोबी भावनाशून्य माणूसच अखेर अपयशी ठरतो. 

 
तिथ तीर्ांच्या घरी दोन कदवस िाढता आले. ते लगनघाईत असल्याम ळे मला खोलीत एिाुंत 

कमळाला पण कखडिीतून कनसगथ भेट देत होता. तो तर मािा बालकमत्र. मािा कवसावा. कखडिीबाहेर रम्य 
वनश्री डोळयाप ढे ड लत होती. कतचे प्रकतसबब खाली सुंर् वाहणाऱ्या जलप्रवाहात तरुंगत होते. शाुंतपणे 
आराम घेत होते. दूर, वाईच्या घाटावरची छोटी मोठी देवालये पाुंर्स्र्ाबरोबर आपणही स्नान िरीत होती. 
एखादा बगळा मध्येच चोच मारून पळ िाढीत होता. या शाुंत समाकिस्त वातावरणाम ळे मला “िोरो” या 
प्रकसद्ध कचत्रिाराच्या िलािृतींची आठवण होऊ लागली. कितीतरी कदवस न पाकहलेल्या कजवलग कमत्राची 
भेट व्हावी ना तसुं िालुं  मला. कितीतरी वळे मी त्या कखडिीत बसून िाढली. हा श द्ध सास्त्वि आनुंद 
िाही आगळाच. रणके्षत्रावरून परत आल्यावर कप्रयिरणीच्या पे्रमपाशात पडावुं ना तसा. पण त्याहूनही 
सास्त्वि आनुंद मी भोग ूशिलो. रुंगाच्या पेटीची आठवण िाली. जवळ असतीतर हा सौंदयाचा साठा र्ोडा 
तरी पळवनू आणता आला असता. ता. ३०·११·५७. 

 
ता. ३० ला गदी वाढत चालली होती. बेळगावचे ७५ लोि सायिल वरून आले होते. रिस् 

आम्हाला कमळाल्या नाहीत. सवथ अडचणी उभ्या. िडाक्याची र्ुंडी पडली होती. रात्री दव पडले होते. 
तर्ाकप लोिाुंची सुंख्या १५ हजाराप ढे गेली होती. त्यात सारखी भर पडू लागली होती. रहदारीस अडर्ळा 
होऊ नये म्हणनू आम्ही सहडत होतो. डाुंबरी रस्ता सोडून दोन फूट रहा म्हणनू मी माझ्या िाठीने रेर्षा 
मारली. दोन मलै (एि फलांग िमी) लोिाुंची राुंग लागली होती. मी त्या कदवशी ५ मलै चाललो. गेल्या 
दोन वर्षात एवढा कवक्रम िेला नव्हता. िरता येईल असुं ििीच वाटलुं  नाही. पण मन भावनावश िाले 
म्हणजे देहािडून िाय िरवनू घेईल साुंगता येणार नाही. हजार और्षिाुंनी व इुंजेक्शननी जे िालुं  नाही, 
जे िरता आले नाही ते मनाच्या शक्तीम ळे िरता आले. मािा द खरा पाय आजार हे एि ढोंग आहे असे 
लोिाुंना वाटाव ेअसा चमत्िार िरू शिलो. 

 
पोकलसाुंनी व आम्हीही िाँगे्रसवाले व सकमत्यावाले असा रस्त्यावर गोंिळ िरू कदला नाही. दोन 

मलै फक्त सकमतीचेच कनदशथि होते. स रुवातीला, मध्ये व अगदी िडेला सकमतीचे नेते उभे होते. नेहरू बुंद 
मोटारीतूनच आले. येताच आम्ही प्रचुंड घोर्षणा िेल्या. “सुंय क्त महाराष्ट्र िालाच पाकहजे, कशवाजी 
महाराज िी जय व भारत माता िी जय” नेहरू कनघनू गेल्यावर दोन मलै रस्ता कशस्तीने असलेल्या 
लोिाुंम ळे फ लून गेला होता. पुंचवीस हजार बँजी खपून गेल्या होत्या. त्या अप ऱ्या पडल्या. द ःखाची गोष्ट 
नेहरू बुंद मोटारीतूनच गेले. नेहमी उघड्या जीपमिून जाणाऱ्या लोिकप्रय प ढाऱ्याला अशी रीतीने जाव े
लागाव.े जनतेचीच त्याुंना भीती वाटावी. एवढ्या बुंदोबस्तात जाव.े िाय नेहरूुं च्यावर लोिाुंनी हात 
टािला असता? पण सकमती दे्वष्ट्याुंनी त्याुंची तशी समजूत िरून न देणे िाही असक्य नव्हतुं. 

 
नेहरू गेल्यावर बाजूच्या मोिळया मदैानावर प्रचुंड सभा िाली. कनदशथनाचे सारे लोि जमले होते. 

सभेत एस. एम. डाुंगे, अते्र, मी व नाना पाटील बोललो. 
 



 
अनुक्रमणिका 

या प्रसुंगी एस. एम. याुंचे भार्षण नेहमीहून फारच कनराळे िाले. त्यात आवशे व भावना उसळून 
बाहेर पडत होत्या. चीड होती, पण भारे्षत सुंयमही होता. राग होता पण कशष्टाचार स टला नव्हता. कनिार 
होता, कनभथयता होती. ते समाजाशी एिरूप िाले होते. अते्र जणू रणमदाने ि ुंद िाले होते. प्रखर आकण 
बोचि त्रस्ताुंचा मारा िरून शत्रूला हैराण िरीत होते. िोणाची भीड म रवत ठेवली जात नव्हती. कवरोिी 
पक्षाच्या महान नेत्याुंचा चोळामोळा िरीत होते. िोणाची िाही कशल्लि ठेवली नाही त्याुंनी. आत बाहेर असुं 
िाही नव्हतुं. ि मसत असेलला राग अुंगाऱ्याप्रमाणे बाहेर फेिला जात होता. डाुंगे याुंच्या भार्षणात सुंर्पणा 
होता, खोचिपणा होता, कनभथत्सना होती. खेड ताला समजेल अशी सािीस िी मराठी बोली होती. कवचार 
म रवणारी व पटवणारी होती. नाना पाटलाुंच्या िोया हे त्याुंचुं वैकशष्ट्य होतुं. त्याुंची नक्कल ि णालाच 
िरता येणार नाही. 

 
मी व्याख्यान असुं कदलुंच नाही. तो आपला कशवनामाचा गजर िेला. सवथ सम दायािडून िरवनू 

घेतला. सवथ आसमुंतातील भाग द मद मून टािला. मी कशवनामाची महती वर्मणली. 
 
“बोला जय कशवराय. जय कशवराय. जय कशवराय. जय कशवराय. आिाश िापू द्या कशवरायाच्या 

जयजयिाराने, दरी खोरी द मद मेत नाम गजराने.कशवनामात सवथ िाही आहे. चतैन्य आहे. स्फूती आहे. ती 
महाराष्ट्राची शक्ती आहे. कतचे ऐक्य आहे. शौयथ आहे. कनभथयता आहे. म त्सदे्दकगरी आहे, खरा महाराष्ट्र िमथ 
आहे. जातीभेदाचा कनःपात आहे. खरा मानवता वाद आहे. कशवनामात सवथ िाही आहे. जय महाराष्ट्र. 

 
सुंय क्त महाराष्ट्र चळवळीिडे पाहण्याचा मािा दृकष्टिोन िेवळ राजिीय नाही. त्याुंत 

अकििारवादाचा अगर प ढारीपणाचा हव्यास नाही. ती मािी जीवनकनष्ठा आहे. मािी श्रद्धा आहे. त्यात 
माझ्या कविासाचा, माझ्या आत्माच्या उितीचा मागथ आहे. यात माझ्या ि ट ुंकबयाचुं अन गणगोत्राचुं, बह जन 
समाजाचुं आकण मराठी भाकर्षिाुंचुं अन् त्याचबरोबर अकखल भारताचुं िल्याण सािणार आहे. म्हणूनच या 
िायासाठी जीवन वहावुं असुं मला मनापासून वाटतुं. म्हणूनच कनवृत्तीची िल्पनाही मला कशवत नाही. 

  
प्रतापगडावरील चळवळीचुं एि महापवथ सुंपलुं . 
 

सत्र्ाग्रहातून सहकार्ाकडे − ४ 
 

१) संरु्क्त महाराष्ट्र णनर्ममतीनंतर 
 

सांयुतत महाराष्ट्राच्या रनर्ममतीनांतर माधवरावाांच्या रवचारात बदल झाला. काँहे ससरवरुद्ध 
त्याांनी आजतागायत सत्याह सह केला. येथून पढेु सहकायग करण्याचे त्याांनी ठररवले आहे. पण ते 
कधीही काँहे ससचे सभासद झाले नाहीत. 
 
सुंय क्त महाराष्ट्र कनमाण िाल्यानुंतर माझ्या िोरणात व कवचारात जो बदल िाला तो प स्ति 

रूपाने जनतेसमोर मुंडणे मला आवश्यि वाटले. पण सािनाअभावी ते अवघड होऊन बसलुं  होतुं. ती मािी 
अडचण श्रीय क्त मदनमोहन लोकहया याुंनी दूर िेल्याम ळे मी मािे कवचार वाचिाुंसमोर सुंगतवार माुंडू 
शित आहे. माझ्या आभारप्रदशथनाची त्याुंना आवश्यिता नाही. पण त्याुंचे हे उपिार ििीही कवसरता 
येणार नाहीत. त्यातही ते अगदी योगय वळेी िाले. 



 
अनुक्रमणिका 

या वैचाकरि बदलाम ळे सकमतीतील मािे कमत्र व चाहते मजपासून द रावले आहेत पण 
सद्सद कवविे ब ध्दीशी प्रतारणा िरून औपचाकरि देखावा िरणुं मला जमण्याजोगुं नव्हतुं. पण 
मतभेदाम ळे त्याुंच्याकवर्षयी वाटणारा लोभ व कजव्हाळा मािा तरी िमी िालेला नाही. या प स्तिात 
कवचाराुंना अकििाकिि जागा देणुं मला महाग पडलुं  आहे. एिुं दर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ते कवचार अकिि 
स्पष्ट होणुं मला आवश्यि वाटलुं  म्हणनू आतील कलखाणाला आत्मसमपथणासारखुं स्वरुप येणुं अकपरहायथ 
होऊन बसलुं . या जीवनप्रवाहात माझ्या खाजगी जीवनाला फारसुं स्र्ान नाही. त्याचुं िारण मािुं खाजगी 
जीवन फारसुं उरलेलुं  नाही. मािुं जीवन म्हणजे सामाकजि आुंदोलनाचा एि भाग होऊन बसला आहे. 
त्यातही राजिीय आुंदोलनाचा कवशरे्ष. म्हणून या प स्तिात स्वागतही कनरपेक्षवृत्तीने होणुं िठीण आहे हे मी 
जाणनू आहे. पण जे अपक्ष आहेत ते समतोलदृष्टी ठेवनू या प स्तिाचा कवचार िरतील अशी मी अपेक्षा 
िरतो. 

 
२) बेळगावचा सत्र्ाग्रह व माधवरावाचें भाषि 

 
सांयुतत महाराष्ट्राऐवजी रद्वभारषक रनमाण झाले. यशवांतराव रद्वभारषकाांचे मुख्यमांत्री झाले. 

सांयुतत महाराष्ट्र सरमतीने रद्वभारषका रवरुद्ध लढा सुरु करण्याचे ठररवले. माधवरावाना स्वस्थ 
बसवनेा. त्याांनी बेळगाांवच्या सत्याह सहात भाग घेण्याचे ठररवले. परहला सत्याह सही होण्याची 
सरमतीकडे रवनांती केली. सरमतीने ती क्स्वकारून माधवरावाांना या लढ्याचे सेनापती व दाजीबाना 
लढा सरमतीचे रचटणीस नेमले. माधवरावाांचा मुांबईत सत्कार ठेवला. या सत्काराच्या सभेत भाषण 
करताना ते सत्याह सहामागची भरूमका स्पष्ट करताहेत. हा सत्याह सह कन्नड भारषकाांरवरुद्ध नाही. 
यशवांतराव चव्हाणाना ते रद्वभारषक मोडून स्वतांत्र महाराष्ट्राचे नेतृत्व करा अशी कळवळीची रवनांती 
करीत आहेत. 
 
बेळगावच्या लढ्यात पकहला सत्याग्रही म्हणून जाण्याची मािी इच्छा या सकमतीचे सरकचटणीस 

एस. एम. जोशी याुंना पत्राने िळकवली. मध्यवती सकमतीनेही ठराव िरून मान्यता कदली. त्यानुंतर 
“मराठा” पत्राने मोठा मर्ळा देऊन सकमतीचा ठराव प्रकसद्ध िेला. 

 
“लढ्याचे सेनानी भाई माधवराव बागल, आणि सरणचटिीस दाणजबा देसाई. मंुबई २९-९-५८ - 

“मराठा” 
 
नोव्हेंबरपासून सीमा प्रदेशासाठी स रू होणारा लढा स्र्कगत िरण्याची म ख्यमुंत्री यशवुंतराव 

चव्हाण याुंची कवनुंती सकमतीने अमान्य िेली असून या लढ्याचा कनिार िायम असल्याचे प्रिट िेले आहे. 
भाई मािवराव बागल याुंना या लढ्याचे सेनापती िरण्यात आले असून श्री. दाकजबा देसाई याुंना लढा 
सकमतीचे कचटणीस कनय क्त िरण्यात आले आहे. लढ्याच्या तयारीला प्रारुंभ िरण्याचा आदेश सकमतीच्या 
नेत्याुंनी कदला आहे. या बातमीनुंतर म ुंबई सुंय क्त महाराष्ट्र पकरर्षदेच्या ज. से. अकहल्याबाई राुंगणेिर याुंचे 
मािे सत्िारासाठी व िेशवरावजी ठािरे याुंचे अपक्ष आघाडीचे उद्घाटन समारुंभासाठी व सत्िारासाठी 
म्हणून आमुंत्रण आले. 
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मला म ुंबईत जाऊन बरेच मकहने िाले होते. तेव्हा त रुुं गात जाण्यापूवी कमत्रमुंडळीचीही भेट घेता 
यावी व आपले कवचारही माुंडता यावते म्हणून आमुंत्रण स्स्विारले. त्यावळेचे मािे भार्षण “लोिकमत्र” च्या 
१३-१०-५८ च्या अुंिात आले ते साराुंशाने − 

 
.... माझ्या आय ष्ट्यातील हा मी अत्युंत भागयाचा कदवस मानतो. सकमतीने व महाराष्ट्राने मला हा 

मोठ्यातला मोठा मान कदला आहे असे मी समजतो. िोल्हापूर सुंस्र्ानचे म ख्यमुंत्रीपद मला कमळाले होते 
पण मी ते लगेच टािून कदले. मला त्यात स्वारस्य वाटले नाही. मुंत्रीपदाहून सािा सैकनि म्हणून राहण्यात 
खरा आनुंद भोगू शितो. मानाने जगण्याची आकण मानाने मरण्याची यापेक्षा आणखी कवलोभनीय ती गोष्ट 
िोणती? जगून सवांचा दे्वर्ष पत्िरण्यापेक्षा मरून जनतेच्या हृदयात पे्रमाचे स्र्ान कमळवणे हेच मी खरे भागय 
समजतो. ती महत्त्वािाुंक्षा मला िायथप्रवृत्त िरीत राकहली आहे. सद्सद कवविे ब द्धीला मारून कमळवलेल्या 
सते्तच्या व सुंपत्तीच्या ऐर्श्याहून जनतेच्या पे्रमाचा अन आशीवथचनाचा सुंचय हीच खरी सुंपत्ती होय. हीच 
दैवी सुंपत्ती होय. कतचा कवनाश िोणी िरू शित नाही.... 

 
हा सत्याग्रही लढा आहे. अुंतःिरण सजिण्याचा लढा आहे. येरे् शत्रू तर िोणीच नाहीत, ििडींग 

नाहीत तसे कद्वभाकर्षि वादही नाहीत. फक्त कवरोिी कवचाराुंची मुंडळी आहेत. ते सारे आपले देशबाुंिवच 
आहेत. अशा व्यक्तीकवरुद्ध आज हा लढा द्यावा लागत आहे. 

 
या लढ्यात अकििारपदाचा हव्यास नाही. आमचे अस्स्तत्व, आमची परुंपरा, सुंस्िृती आकण 

लोिशाही आम्हाला कटिवावयाची आहे. हा लढा आमच्या कहतासाठी आहे. सते्तचे आकण स्वार्ाचे आवरण 
पडल्याम ळे त्याचे खरे कहत त्याुंना समजेनासे िाले आहे. त्याुंचे मतपकरवतथन आम्हाुंला िरावयाचे आहे. 

 
सत्याग्रह हा िेवळ परिीयाुंच्या कवरुद्धच िरता येतो व िरणे योगय, तो आपल्या राजवटीत कवरुद्ध 

तत्त्वतः िरता येत नाही व िरणेही चूि आहे असे िोणी जरी म्हटले तरी मला ते मान्य होण्याजोगे नाही. 
हा उपदेश सदोर्ष व हेतूप रस्सरच िेलेला असतो असे म्हणाव ेलागेल. सत्याच्या आग्रहाला अशी मयादा 
अशी ििीच घालता येणार नाही. जेरे् असत्य कदसेल तेरे् सत्याचा आग्रह िरणे हे सत्याग्रहात असलेच 
पाकहजे. या कवरुद्ध असलेली कवचारसरणी हीच म ळी सत्याच्या िके्षत बसणार नाही. सत्याचा आग्रह आई 
बापाकवरुद्धही िरावा लागेल. मग सरिार आपले असले म्हणून तो टािावा लागेल असे र्ोडेच आहे. 

 
हा लढा कवरोिी व्यक्तींच्या अन् पक्षाुंच्या श द्धीिरता असेल तसा तो आत्मकविासाचा अन् 

आत्मश द्धीचाही असेल. 
  
या लढ्यातून मी अकिि कनमथळ व्हाव.े मािा रागदे्वर्ष िडावा, मािे जीवन अकिि श द्ध व्हाव,े 

दे्वर्षकवरहीत ब द िीने मी कवरोिी बाजूशी लढाव ेअशाच मािा प्रयत्न राहील. 
 
मला कवर्श्ास वाटतो या लढ्यातून आम्ही यशवुंतरावाुंना आमच्या बाजूला आणू व जनतेचे 

मतपकरवतथन िरू. यशवुंतराव मला शत्रू वाटत नाहीत. 
 
यशवुंतरावजी, त म्ही, आम्ही, भाऊसाहेब कहरे व आमचे सकमतीचे सारे प ढारी एित्र एिा बैठिीवर 

कवचारािरीता बसलो नव्हतो िाय? अुंतःिरणात डोिावनू पाकहल्यावर यातल्या एिाला तरी आपण 
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सुंय क्त महाराष्ट्रवादी नाही असे म्हणता येईल िाय? म ळीच नाही. वरच्या सते्तने ती त मची पे्ररणा दाबनू 
टािली आहे. िोणत्या िारणाने असेना आमचे िाही भाऊ कद्वभाकर्षिवादी िाले हे खरे आहे. 
राणाप्रतापाचा भाऊ सगजी अशाच िाही िारणाुंम ळे शत्रूच्या गोटात गेला होता. पण प्रतापची कनष्ठा , 
ध्येयाची सत्यता, त्यासाठी सोसलेले हाल, िष्ट आकण परािोटीचा त्याग पाहून त्याचे मन वळले व त्याने 
अखेर भावािडे िाव घेतलीच ना. 

 
याच बुंि भावाने यशवुंतराव, त म्हाुंला आकण त मच्या अन यायाुंना मी हाि मारतो, महाराष्ट्राचा 

अपमान, महाराष्ट्राचे हाल आकण ही हत्या डोळयाुंनी पहात त म्ही किती कदवस घालवणार? त मचा अुंतरात्मा 
हे किती कदवस पहात राहणार? दै्वभाकर्षि चालवण्यात आता िाही अर्थ नाही हे नेहरूुं ना आता स्पष्ट 
बजावा. साुंगा त्याुंना िी आपल्या हातून महाराष्ट्र तसा ग जरार् जात आहे. ही जाणीव त्याुंना द्या. त म्ही 
भाऊसाहेब कहरे प नः हातात हात घाला, सकमतीच्या बाजूने व्हा. आम्ही प नः त मचे पे्रमाने स्वागत िरू. हा 
लढा अकििारपदासाठी नाही. मुंकत्रपदासाठी नाही. िेवळ सुंय क्त महाराष्ट्रासाठी आहे. याुंत त मचे 
सहिायथ कमळाल्यास पूवथ इकतहासावर पडदा टािून, सकमती, त म्हाला जवळ िरील. त मच्या अन भवाचा व 
ज्ञानाचा फायदा घेईल. यशवुंतरावजी त म्ही तरी पूवी दै्वभाकर्षि होता. आम्हाुंला तरी दै्वभाकर्षि िोठे पाकहजे 
होते. शुंिरराव देवाुंनीच ते गळयात बाुंिले” असे खाजगी भेटीत त म्हीच बोलला होता. आता ते बुंिन त म्ही 
ि गारून द्या. जागतृ महाराष्ट्र व ग जरार् हे दै्वभाकर्षिाचे जोखड फेिून देतच आहे. त्याला त म्ही हातभार 
लावा म्हणजे येणारा िाल लविर येईल. 

 
आता स रू िालेला लढा र्ाुंबणार नाही. दै्वभाकर्षि गाढून टािल्याखेरीज तो बुंद पडणार नाही. 

पण आमची इच्छा आहे ही शक्ती राष्ट्राच्या कविासास लागावी. आता लढ्यात खेचली जात आहे. यात 
देशाचे न िसान आहे. िाँगे्रसला जगावयाचे असेल आकण महाराष्ट्राला त मच्या जन्मभमूीच्या ऋणातून म क्त 
व्हावयाचे असेल तर त म्ही दै्वभाकर्षि मोडण्यास आम्हाुंला सहाय्य िेले पाकहजे. सत्याग्रहाला जाण्यापूवी 
त म्हाला आप लिीची व बुंि भावाची ही कवनुंती आहे. ही कवनुंती म्हणजे भीिपणा नव्हे. सत्याग्रहाला िचरतो 
म्हणून नव्हे. मरणाची पूवथ तयारी िरून हे आवाहन आहे. 

 
३) अटक व मंगळूरला रवानगी :− 

 
बेळगाांवच्या सत्याह सहात माधवरावाांना अटक झाली. काही रदवस बहडलगा जेलमध्ये ठेवनू 

नांतर मांगळूरला नेले. या उताऱ्यात बहडलगा जेलच्या अरधकाऱ्यानी रदलेली पे्रमाची वागणूक व 
हुबळी ते मांगळूर पयंतच्या जांगलातून घाटातून केलेल्या प्रवासाचे मन वधूेन घेणारे वणगन आहे. 
माधवरावाांच रनसगगपे्रम व रनसगगसौंदयग वणगन करण्याची साधी सुटसुटीत पण मनावर ठसणारी 
भाषा शलैी रदसून येते. 
 
आमची िल्पना होती कशके्षचे कदवस आम्हाुंला सहडलगयाला िाढता येतील म्हणून. पण ता. २७ 

रोजी आम्हाुंला समजले िी, आमची रवानगी याच कदवशी मुंगळूरला होणार म्हणून. आमदार खाुंडेिर 
यावळेी दवाखान्यात होते. त्याुंना यापूवी मी भेटून आलो होते. खाुंडेिर िेवळ पक्षाची ऑडथर म्हणून आले 
होते असे नाही. ते सत्याग्रह िरण्यास आत र होते. मी येणार म्हणून त्याुंनी पूवी मला िळकवले होते. 
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ता. २७-११-५८ या कदवशी रात्री आम्हाुंला सहडलगा सोडावा लागला. सहवासाम ळे, जागेवर, 
वॉडथरवर, पोकलसाुंवर आकण ऑकफसरवरही एि प्रिारचा लोभ जडला होता. सतत समोर चौरीप्रमाणे 
ढळणारे ताुंबड्या ग च्छाचे िाडही आपले वाटू लागले होते. गेटबाहेर एखाद्या मस्त बादशहासारखा उभा 
असलेला वळू, भोवतालची स ुंदर बाग, जेलच्या भेटीस कनघालो म्हणजे हातात रुंगीबेरुंगी फ लाुंचे गजरे 
घेऊन हसत स्वागतासाठी उभी राकहलेली ती फ लिाडाची नाचरी फलटण. या सवांना आता आम्ही 
म िणार होतो. स पकरटेंडेंटच्या गोड स्वभावाम ळे व त्याुंच्या कवद्वत्ताप्रचूर भार्षणाम ळे मला प ष्ट्िळ फायदा 
िाला असता. अभ्यासू दृष्टीने ते िैद्यािडे पहात. त्याुंनी मानसशास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यासातून बरीच प्रगती 
िेली होती. त्याुंच्या सहवासाम ळे माझ्या िर्ा सुंग्रहात बरीच भर पडू शिली असती. शासनवृत्तीहून मला 
त्याुंच्यात भतूदयाच अकिि कदसून आली. जेलर छबलाणी हेही शाुंतवृत्तीचे व सज्जन गृहस्र् होते. जोशी हे 
तर पूणथ महाराष्ट्रीय. डॉ. ि लिणी िानडी गृहस्र् पण त्याुंनी परिेपणाने वागवलुं  नाही. वॉडथर िल्लाप्पा हा 
तर ि ट ुंकबयाुंपैिीच वाटत होता. जाताुंना मी त्याला िडिडून भेटलो. अटिेच्या िाळात रोज चार-पाच 
पते्र घरी येत व कमत्रमुंडळीना पाठकवता येत. याम ळे हा िाळ त रुुं गासारखा वाटला नाही. जाताना मला तर 
वाईट वाटलेच पण वॉडथराुंचे डोळेही पाणावले. पोलीस देशपाुंडे चार कदवस कदसले नव्हते. पण जातावळेी 
मािे गठळुं खािेत मारून प ढे िाले. िोल्हापूर जेलचा जमादार डुंगरही तेरे् होता. गाुंवाचा माणसू 
आप्तासारखा वाटल्यास नवल िाय? घरच्या मुंडळीप्रमाणे सवांनी कनरोप कदला. 

 
पोलीस व्हॅनमध्ये बसलो. बळेगाव स्टेशनवर बसून मुंगळूरला जाऊ असे वाटले होते. रात्री बाराची 

गाडी होती. आम्हाला परगावी नेणार ही बातमी बेळगाुंवात फ टलीच होती. तेव्हा स्टेशनवर गदी होईल या 
िल्पनेने त्याुंनी आम्हास स्टेशनवर नेलेच नाही. िोठे व िसे नेणार याचा स गावा पोकलसाुंनी कदला नाही. 

 
पोलीस व्हॅनमध्ये आम्ही कतघे होतो. मी, भातखुंडे व बाळासाहेब पाटील, कतघेही “अ” वगातले. 

इतर िोणीही सत्याग्रही आमच्या बरोबर नव्हते. आम्हा कतघाुंनाच मुंगळूरसाठी कनवडल्याचे कदसले. ही 
खास म्हैसूर सरिारची ऑडथर होती. मुंगळूर बेळगाुंवपासून किती दूर याची अद्याप आम्हाला िल्पना 
नव्हती. 

 
बेळगाव स्टेशनवर न नेता त्याुंनी मोटार एिदम ह बळी स्टेशनवर आणली. अडीच ते तीन तास 

गाडीत असू. गाडीत िोपेम ळे बसवनेा म्हणून खाली िलुंडलो. पोकलसाने आपला डगला अुंर्रायला एि व 
अुंगावर घ्यायला कदला. आमच्याबद्दल दे्वर्षाचा मागमसूही त्याुंच्यात नव्हता. पोलीस इन्स्पेक्टर हमीद 
मोहद्दीनही आदराने वागवत. मािुं सामान मला जड होतुं म्हणून पोलीसच ते िाम िरीत. ह बळीवर रात्री 
दीडला आलो. गाडी ४·२० ला जायची म्हणून मोटारीतच पडलो पण िोप एि कमनीटभरही लागली नाही. 
पण र्िव्याम ळे पाय ठेवतात त्या जागी िोटासिट लोळलो. िोप नसली तर लोळण्यानेही र्ोडा आराम 
वाटतो. ४·२० ला ह बळी सोडली. स्टेशन बरे आहे. ८−८ ला हरीहरला उतरलो. हकरहरला बस िेली. हे 
सवथ िाम इन्स्पेक्टरनाच िराव ेलागे. येरे् मराठी भार्षा च िूनही िानाुंवर पडली नाही. स्टेशनवर नाही. 
हॉटेलात नाही. बसमध्ये नाही. साईन बोडीवर नाही. इडली-डोसा व िानडी भारे्षला स रुवात िाली. मी 
एिटाच असतो तर भरल्या जगात मला एिािीच वाटले असते. पोकलसाुंत मात्र मराठी जाणणारे एि दोघे 
असल्याम ळे आमच्या गरजा वाटेत साुंगता आल्या. येरे् ब ट, पाटलोणी ,कवजारी, िासोयाचे िोतर नाहीसे 
िाले. शटाखाली ग ुंडाळलेले िोतर, ते हाताुंनी कनम्मे वर िरीत चाललेल्याुंचा भरणा कदसू लागला. 
िेसाुंचा ब चडा प रुर्षी टाळक्यावरही कदसू लागला. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मोटारी सवथ खाजगी िुं पन्याुंच्याच होत्या. सरिारी बस सस्व्हथस नाही. िोल्हापूर-प ण्याचे आराम 
नाही. वाटेत िाही छोया िोिणी पद्धतीच्या गाड्या लागल्या. कशमोगा हे गाुंव मात्र मोठे लागले. पण 
मराठी िोठेही ऐिू येत नव्हते. 

 
माझ्र्ा जगात :− 

 
कशमोगा स टल्यानुंतर मी माझ्या प्राुंतात आलो. माझ्या प्राुंतात म्हणजे सृष्टीस ुंदरीच्या. साऱ्या जगाचा 

प्राुंत हा. येरे् प्राुंतभेद नाहीत. राष्ट्रभेद नाहीत. वुंशभेद नाहीत. सारी कनसगाची म ले. पश पक्षी, मानवाुंचा 
सवांचा हक्क या द कनयेवर. 

 
घनदाट वनश्री. उत्त ुंग वृक्ष. एिाहून एि उुंच आिाशस्र् परमेर्श्राला भेटण्यासाठी जो तो वर 

डोिे िाढतो आहे. बाहू पसरून िवटाळू इस्च्छतो आहे. आिाशाने सवांवर पाुंघरुण घातलुं  आहे तर 
वडीलिाऱ्या वृक्षाुंनी छोयाुंना हृदयाशी िवटाळून िरलुं  आहे. आसऱ्याला घेतलुं  आहे. 

 
साग व वळूे एिमेिाुंची चढाओढ िरीत होते. आम्रवृक्ष त्याुंना बाजूस सारुन आपले अस्स्तत्व 

शाबीत िरीत होता. लहान-सहान िाडे-ि डपे िोणाच्यातरी आश्रयाला िरून होती. वृक्षाुंची सारखी राुंग 
लागनू राकहली होती. फट क्वकचतच पडे. ३०/४० मलै सारखुं जुंगल. प्रचुंड वृक्षाुंची खडी फौज वाटेने 
सारखी उभी. जुंगलात जो िोणी कशरोल त्याला बाहेर येणे म श्िीलीचे. वाट समजणुं अवघड. चारी कदशा 
आकण वरचीही बुंद. कशिाऱ्याुंची िोण ते्रिा उडेल. सवथ प्रिारची र्श्ापदे कशिाऱ्याुंना तेरे् कमळू शितील. 
त्याुंचा एिमेिाुंचा सुंहार तेरे् चाललेलाच असणारा. येरे् कनसगथ रहस्यमय आहे. जणू ज्ञानाचा ग्रुंर् आत 
िािून ठेवला आहे. सौंदयथ ग लदस्त्यात ठेवलुं  आहे. 

 
िाडी. िाडी. िाडी. द सरुं िाही नाही. कक्षतीज बुंद, आिाशाची िवाडेही बुंद. जुंगलातून जाणारा 

रस्ता मात्र माणसाचे जुंगलावरचे प्रभ त्व कसद्ध िरीत होता. 
 
प ढे घाटमार्थ्यावरून खाली अरुुं द रस्त्यातून जाण्यािरीता मोठी बस बदलावी लागली. त्याच 

िुं पनीने आपल्या छोया गाड्या घाटाप रत्या ठेवल्या होत्या.ओगुंबला गाडी बदलावी लागली. वळणे 
ड्रायव्हरच्या िौशल्याची पारख िरणारी होती. गाडी सावरली जावी म्हणून उतरण सुंपेपयंत िठडे बाुंिले 
होते. 

 
झाकली मूठ उघडली :− 

 
कनसगाने आत्तापयंत िािलेली मठू येरे् सवथ ख ली िेली. रहस्य सारे उिलून आम्हाुंसमोर ठेवले. 

कवराट स्वरूपदशथन होतुं ते. कनसगाची भयानिता, भव्यता, उदात्तता आकण रमणीयतेचा सुंगम होता कतरे्. 
 
आम्ही कवमानातून जणू खालच्या सृष्टीिडे पहात होतो. दृष्टी कक्षकतजापयंत पोहोचनू अखेर कवर्श्ाुंत 

एिरूप होत होती. “कवर्श्कच मािे घर” ही भावना जागृत िरीत होती. पवथताुंच्या राुंगा लाटेप्रमाणे वहात 
आिाशाुंत कमसळल्या होत्या. मध्येच ि ठेतरी जलाशय चमिून त्यात आत्मा ओतीत होता. कवनोबाुंची “जय 
जगत” ही घोर्षणा हृदयात ह ुंिारू लागली. येरे् मला राजिारणाचा कवसर पडला. येरे् बडे कडक्टेटर 



 
अनुक्रमणिका 

िीटिासारखे वाटू लागले. सवांना आत्मसात िरणारी कनसगांची प्रभावी शक्ती ती. आय ष्ट्याच्या 
अन भवातून मौकलि भर पडली. 

 
घाट सुंपल्यावर गाडी प नः बदलली. मुंगळूरला पोहोचेपयंत आणखी दोन वळेा गाड्या बदलाव्या 

लागल्या. जेलमध्ये जाण्यािरीता इन्स्पेक्टरने टॅक्सी िेली. रात्रीचा स मार िाला होता. मुंगळूर अगदी 
ओिरतुं पहायला कमळालुं . तेही फक्त आल्या वाटेप रतुं. बरुंच मोठुं शहर ही िल्पना आली. म ुंबईच्या 
ितीचुं. िोल्हापूर, सातारा, बेळागावपेक्षा मोठुं. वरच्या लोिाुंची राहणी म ुंबईसारखीच वाटली. 

 
४) र्शवंतराव व मी :- 

 
या उताऱ्यात माधवराव यशवांतरावाांकडे कसे व का आकर्मषत झाले याचे प्राांजळ व 

प्रामारणक स्पष्टीकरण देत आहेत. रद्वभारषक राबरवल्याबद्दल चीड पण त्याच वळेी बहुजन 
समाजातील एक कतगबगार, रवचारी व अभ्यासू तरुण कायगकता म्हणनू अरभमान. अशा काहीशा 
“हेट लव्ह” च्या रद्वधा मनोवृत्तीत माधवराव व यशवांतराव याांची भेट घडून येते व माधवराव 
यशवांतरावाांचे पाठीशी उभे राहण्याचां ठररवतात. या रनणगयामुळे सरमतीत गहजब उठतो. पण 
माधवरावाांच्या हेतुबद्दल कोणीही शांका घेत नाहीत. खरेच शवेटपयंत यशवांतराव हा माधवरावाांचा 
रवकनेस होता. 
 
बाळासाहेबाुंच्या अगोदर मी यशवुंतरावाुंना जाणत होतो खरा पण द रून. प्रर्म िऱ्हाडचा एि 

होतिरू तरुण िायथिता म्हणून. नुंतर कजल्ह्याच्या चळवळीतला एि िाडशी ध्येयवादी प ढारी म्हणनू. 
त्याच स मारास त्याुंचुं सबदू चौिात एि भार्षण िालुं . त्याुंच्या त्यावळेच्या विृत्वाचा मजवर पकरणाम िाला. 
प ढे िाँगे्रसच्या प ढाऱ्यात त्याुंची गणना होऊ लागली. मािे परमस्नेही तिथ तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे त्याुंचे 
चहाते. ते रॉयीस्ट. यशवुंतरावही एम. एन. रॉय याुंचे चाहते होते. त्याम ळे त्याुंना खास वैचाकरि बैठि प्राप्त 
िाली असावी. प ढे त्याुंचा म ुंबई मुंकत्रमुंडळात समावशे िाला पण खरे प ढे आले ते कद्वभाकर्षिावळेी. यावळेी 
त्याुंनी शत्रूही फार िेले आकण कदल्लीत कमत्रही जोडले. महाराष्ट्र प्राुंकतिाला त्याुंनी आपल्या िाबतू घेतले. 
मी त्याुंचा कवरोिी म्हणण्यापेक्षा यावळेी शत्रचू होतो. पण सारा महाराष्ट्र त्याुंच्यावर उलटला असताना न 
डगमगता त्याला तोंड देण्याची त्याुंची कहम्मत असामान्य होती. जनप्रवाहाच्या उलट ते एिटे खडे होते. 
याचुं मला िौत ि वाटल्याखेरीज रहात नसे. शत्रू म्हणूनही त्याुंचा मला अकभमान वाटत असे. व्यक्ती म्हणून 
त्याुंच्याबद्दल मला आदर वाटे. मुंगळूर जेलमिून मी त्याुंच्या वाढकदवसाकनकमत्त श भेच्छा पाठवल्या होत्या. 

 
याच यशवुंतराव चव्हाण याुंनी कद्वभाकर्षि मोडल्याचा अन िूल असे मत कदल्याने या प्रश्नाला 

िलाटणी कमळाली जे िाही िालाने, प्रयासाने व अकिि त्यागाने कमळायचे ते याच साली कमळणार असे 
कदसू लागले. जी गोष्ट स्वप्नमय वाटत होती, ज्यासाठी मी माझ्या प्राणाुंची आह ती देण्यास तयार िालो 
होतो त्यासाठी माझ्या अखेरच्या िाळात प नः ५ मकहने महाराष्ट्राबाहेर मुंगळूर जेलमध्ये कदवस िाढले ती 
स्वप्नमय वाटणारी गोष्ट आता सत्यसृष्टीत पाहता येणार. 

 
यशवुंतरावजी सुंय क्त महाराष्ट्रान िूल िोरण उघड उघड स्वीिारताच त्याुंच्यावरचा मािा राग 

त्या बातमी बरोबर कनघाला. असा ितथबगारमुंत्री महाराष्ट्राला कमळणार म्हणून आनुंद िाला. आपल्या 
ित थत्त्वाची म त्सदे्दकगरीची साक्ष त्याुंनी कद्वभाकर्षिावळेीच महाराष्ट्राला आकण भारतीय नेत्याुंना पटवली होती. 



 
अनुक्रमणिका 

नेहरूुं च्या मजीत ते गेले होते. कदल्लीवर छाप पाडली होती. व्यस्क्तकवर्षयि स्वार्ासाठी मी सुंय क्त महाराष्ट्र 
चळवळीत पडलोच नव्हतो. बह जन समाजाच्या हाती राज्य यावुं म्हणून पडलो होतो. ते साध्य िाल्यानुंतर 
शत्र त्व िोणाचुं? 

 
पं. नेहरंूची अपेक्षा व र्शवंतराव :− 
 

“कद्वभाकर्षि म ुंबई राज्याच्या प्रश्नाचा फेरकवचार शाुंततापूणथ व सकदच्छेच्या वातावरणात व्हावा” अशी 
नेहरूुं नी इच्छा प्रिट िेली होती. आपणही त्या सकदच्छेस मान द्यावा असे मला वाटू लागले. यशवुंतराव 
तर आपल्यापरी प्रयत्न िरीत होते. म्हणनू मी ता. ८ ऑक्टोबर १९५९ च्या ‘प ढारी’ त जाहीर कवनुंती िेली. 

 
“पुं. नेहरूुं च्या इच्छेची आम्ही कवरोिी पकक्षयाुंनीही हेटाळणी िरू नये. पुं. नेहरूुं च्या अन् यशवुंतराव 

चव्हाणाुंच्या हातून पूवी िाहीही च िा िाल्या असतील, त्या उगाळत बसू नयेत. महाराष्ट्र लढाऊ आहे. 
तसा कदलदार आहे. परस्पराुंिडे याप ढे दे्वर्षाने अन शत्र त्वाने न पहाता सहिायाने प ढील प्रश्न 
सोडकवण्याचा प्रामाकणि प्रयत्न व्हावा. एिमेिाुंचे वाभाडे िाढत बसू नये. याम ळे ज्या “शाुंततापूणथ व 
सकदच्छेच्या वातावरणाची” आवश्यिता आहे ते कनमाण होणार नाही. 

 
आज जगातील िट्टर कवरोिी म्हणनू समजल्या गेलेल्या राष्ट्राचे प ढारी श्री. क्र शवे्ह व पे्र. 

आयसेनहोअर हे स्नेहाच्या व सकदच्छेच्या वातावरणात भेटू बोलू शितात. मग पुं. नेहरू, पुंत व यशवुंतराव 
चव्हाण याुंच्या सकमतीचे नेते कततक्याच खेळीमेळीने, पे्रमाने व सकदच्छेने बोलू शिणार नाहीत असे र्ोडेच 
आहे. आपण तर एिाच देशाचे नागकरि आहोत. पुंकडतजींनी म ुंबई सरिारच्या िारभाराला कदलेले 
सर्मटकफिेट म्हणजे यशवुंतरावाुंच्या िारभाराला व ितृथत्वाला कदलेले सर्मटकफिेट होय. राज्यिारभाराच्या 
दृष्टीने म ुंबई सरिारचे रेिॉडथ चाुंगले आहे. आकण या दृष्टीने पाकहल्यास म ुंबई राज्य सवथ राज्यात आघाडीवर 
आहे आकण यशवुंतराव चव्हाण याुंच्या नेतृत्वाखाली ते चाुंगलेच प्रगती िरीत आहे. 

 
कद्वभाकर्षि मोडायचे हे िाँगे्रस श्रेष्ठींनी ठरवल्यानुंतर पूवीच्याच कनष्ठेने यशवुंतराव सुंय क्त 

महाराष्ट्राचा प्रश्न सोडकवण्यास व महाराष्ट्राचा उत्िर्षथ घडवनू आणण्यास व सलोख्याचे वातावरण कनमाण 
िरण्यात सकमतीला ख ल्या मनाने सहाय्य िरतील, असे मानण्यास िाहीच हरित नाही. 

 
र्शवंतरावजींची भेट १६·३·१९६० :− 

 
यशवुंतराव कद्वभाकर्षिाचे म ख्यमुंत्री िाल्याम ळे मला त्याुंची चीड येई म्हणून त्याुंच्यावर मी प्रखर 

टीिा िरीत असे. त्या टीिेत मािा तोल जात नव्हता असे म्हणता येणार नाही. राग प्रमाणाबाहेर गेल्यावर 
माणसाचा तोल स टतोच. त्यात मी तसा सुंयमी र्ोडाच. रागाने भडिणे अन् पे्रमाने गकहवरणे हा माझ्या 
स्वभावातला दोर्ष जाणीव येऊनही जात नव्हता. आपल्या समाजातला मोठा माणसू हेवा वाटण्याजोगया 
पदवीला चढला म्हणून मला अकभमानही वाटायचा. पण त्या ग णाुंचा महाराष्ट्राला उपयोग व्हावा ही 
आुंतकरि तळमळ. राग आकण चीड यामागे आपलेपणा आकण आदर दडलेला होताच. बह जनसमाजातला 
शतेिऱ्याचा म लगा इतक्या र्ोरपदाला गेल्याचा अकभमान आकण त्याचवळेी तो आपल्या महत्त्वािाुंके्षआड 
येतो म्हणून चीड. ती पकरस्स्र्ती आता पालटणार. मन ष्ट्य एिच जरी होता तरी कद्वभाकर्षिाचा मुंत्री म्हणनू 
पाहताना आकण त्याच व्यक्तीिडे महाराष्ट्राचा, माझ्या महाराष्ट्राचा म ख्यमुंत्री म्हणून पाहताना भावना 



 
अनुक्रमणिका 

एिच िशा राहतील? आता बह जन समाजाचुं भागय उदयाला आलुं . िष्टिरी जनतेचा प्रकतकनिी म ख्यमुंत्री 
िाला. आता मी यशवुंतरावजींच्यािडे पे्रमानुं, कजव्हाळयान, आप लिीनुं आकण आदराने पाहू लागलो. 

 
महाराष्ट्र कनमाण िालेला पाहणुं ही माझ्या भागयाची गोष्ट वाटे. तसुंच एिा शतेिऱ्याचा म लगा 

महाराष्ट्राचा म ख्यमुंत्री िालेला पाहणुं हे मला भागयाचुं वाटू लागलुं . माझ्या जीवनातल्या या आशा मला मूतथ 
स्वरुपात पाहता आल्या म्हणून यशवुंतरावाुंचे हात बळिट िरणुं हे मला ितथव्य वाटू लागलुं . हे 
व्यक्तीकवर्षयि लोभाम ळे नव्हे. या कठिाणी अशीच द सरी व्यक्ती िाली असती तर मी त्याही व्यक्तीचा 
पाठीराखा िालो असतो. 

 
यशवुंतराव िोल्हापूरला येण्याचे जाहीर िाले होते. तेव्हा त्याुंची भेट घ्यावी, आपले कवचार 

माुंडावते, आपलुं  अुंतःिरण उघडुं िरावुं, िोल्हापूरची पकरस्स्र्ती माझ्या दृकष्टिोनातून प ढे ठेवावी म्हणनू 
मी भेटण्याची इच्छा प्रदर्मशत िेली. माझ्या अपेके्षहून अकिि अगत्याने व सहान भ तीने त्याुंनी त्या इच्छेला 
सार् कदली. येर्ील अनेि नागकरिाुंना त्याुंचा अचुंबा वाटला. िाही िाँगे्रसवाले मत्सराने तडफडले. िाही 
आनुंदाने ह रळले. या भेटीने माझ्या राजिीय आय ष्ट्यातल्या एिा कनराळया अुंिाला स रुवात िाली. ही 
मािी भेट १६·३·१९६० ला द पारी िाली. जाहीर आगमनाच्या वळेेअगोदर दोन तास यशवुंतरावाुंनी 
िोल्हापूरात पाय टािला. मला मोिळया मनाने बोलता याव े म्हणून एिटेच आले. जेवण्याची व्यवस्र्ा 
घरीच िेली होती. तास दीड तास अगदी ख ल्या मनाने बोलू शिलो. म ख्यमुंत्री असल्याम ळे पोलीस 
खात्यािडून व सी.आय.डी. िडून प्रत्येि कजल्ह्यातील राजिारणाचे िागेदोरे समजले असणारच. तर्ाकप 
मािा दृकष्टिोन मी त्याुंना अगदी स्पष्ट िळवला. त्याुंच्या िाही वागण िीवरही टीिा िेली. म ख्यमुंत्री 
म्हणून मी सुंिोचाने वागलो नाही िी बोललो नाही. त्याुंनीही माझ्या आके्षपाला अगदी ख ल्या अुंतःिरणाने 
उत्तर कदले. आपल्या अडचणी साुंकगतल्या. आडपडदा ठेवला असुं मला तरी वाटलुं  नाही. याम ळे या भेटीत 
यशवुंतराव माझ्या जवळ आले. ते म्हणाले, “त म्ही त मचे कवचार अगदी स्पष्टपणे मला िळवीत जा”. 
त्याप्रमाणे मी त्याुंना वळेोवळेी पते्र कलहू लागलो. मी उत्तराची अपेक्षा िरीत नव्हतो सिवा सूचनेप्रमाणे त्याुंनी 
वागलेच पाकहजे असा मािा आग्रहही नव्हता. त्याम ळे राग, रुसवा अन् गैरसमजाचा प्रश्नच उभा राकहला 
नाही. मी, मला वाटेल ते कलकहत होतो, ते त्याुंना वाटेल तसे िरण्यास समर्थ होते. खासगी कहता न कहताचा 
सुंबुंि नसल्याम ळे मानापमानाचा प्रश्नच उद भवत नव्हता. प ष्ट्िळाुंनी मला साुंकगतले कि ते ििी मोिळया 
मनाने बोलत नाहीत. वर वर गोड बोलतात. आपला र्ाुंग लागू देत नाहीत. मला मात्र तसा अन भव आला 
नाही. िाही गोष्टी मनात असूनही आपल्याला िा िरता येत नाहीत तेही त्याुंनी स्वच्छ साुंकगतले. िाही 
आडपडदा ठेवला नाही. यानुंतर यशवुंतराव जवळ येत चालले. 

 
यशवुंतरावजीचा पाठीराखा होण्याची द सरीही िारणे आहेत. एि उत्िृष्ट कवचारवुंत महाराष्ट्राच्या 

र्ोर परुंपरेत म रलेला नेता आम्हाुंला कमळणार होता. ब कद्धमते्तला अन भवाची, परुंपरेची, कवचाराुंची आकण 
अभ्यासाची जोड कमळणार होती. बह जन समाजाचा कवर्श्ास असेल असे हे नेतृत्व होते. कशवाजी महाराज, 
शाहू महाराज, म. फ ले, कवठ्ठल रामजी सशदे, िेशवराव जेिे याुंच्या कवचार परुंपरेत यशवुंतराव वाढले 
आहेत. बह जन समाजाची स ख-द ःखे ते स्वतःच गकरबीत वाढल्याम ळे त्याुंनी स्वतः भोगली आहेत. खेड्यात 
जन्मल्याम ळे त्याुंच्या जीवनाशी समरस िाले आहेत. देशासाठी िष्ट, त्याग, कशक्षा भोगली आहे. 
माक्सथवाद, रॉयवाद, व गाुंिीवाद याचा अभ्यास िाला आहे. म्हणून त्याुंचा समाजवाद एिाुंगी व आग्रही 
राकहलेला नाही. ते महाराष्ट्राला जमेल असाच घडवतील व आचरणात आणतील असा कवर्श्ास 
वाटल्याम ळे मी त्याुंना उघड पासठबा देण्याचे ठरवनू जनतेला आवाहन िरण्याचे ठरकवले. याम ळे 



 
अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्रात खूप वादळ उठणार, सकमतीची सारी पते्र गहजब उठवणार, मािे सकमतीतील चाहते व कमत्र 
उलटणार याची मला पूणथ जाणीव होती. यावळेी जनकहतासाठी हा कवरोि सहन िरणे मला ितथव्य वाटते. 

 
५) माधवरावाचें काँगे्रस प्रवेशाबद्दल पत्रक 

 
माधवरावाांनी बहुजन समाजातील नेत्याांनी काँहे सस पे्रवश करावा व यशवांतरावाांना साथ 

करावी असे पत्रक माधवरावाांनी काढले होते. त्यावर ही “गावकरी”त आलेली प्ररतरक्रया माधवराव 
स्वतः मात्र अपक्षच रारहले. 
 

श्री. बागल र्ाचें प्राजंळ णवचार (गावंकरी - नाणशक) 
 
िोल्हापूरचे श्री. मािवराव बागल याुंच्या अुंगी राजिीय नेतृत्वास लागणारे चात याकद ग ण िमी 

आहेत म्हणनू त्याुंनी राजिीय प ढारीपण घेतल्याम ळे त्याुंच्या हातून िाही च िा िाल्या. बागल हे स्वभावाने 
व ग णाुंनी िलावुंत आहेत. उत्तम कचत्रिार, उत्िृष्ट वक्ते व उत्िृष्ट लेखि हा त्याुंचा गेल्या पस्तीस 
वर्षातला लौकिि अजून िायम आहे. दकक्षण महाराष्ट्रात सुंस्र्ानी स्वराज्याच्या चळवळीत त्याुंनी मनस्वी 
स्वार्थत्याग िेला व देहदुंड सोसला. दकक्षण महाराष्ट्रात समाजवादी कवचारसरणीचा प्रचार िरणाऱ्यातही 
बागल हे पकहले होते. जोकतबा फ ले याुंची समाज स िारणाकवर्षयि तत्त्व ेमािवराव बागल याुंचे वकडलाुंना 
आय ष्ट्यभर प्रचाकरली. तेच व्रत मािवराव बागल याुंनी समाजिारण, अर्थिारण व राजिारण यात प ढे 
चालकवले. ते अकतशय सुंवदेनाक्षम असून ते महाराष्ट्र जनतेच्या भावनेचा प्रकतध्वनी अगदी अभाकवतपणे पण 
अचूिपणे िरतात. बागलाुंच्या नाडीवरबोट ठेवनू महाराष्ट्राचे मन ओळखाव ेअसे अनेिदा घडले आहे. 
गेल्या सवथ बारा वर्षात बागल िाँगे्रसवर रुसलेले आहेत. खेर-मोरारजी अमदानीचा उल्लखे ते मोठ्या 
नापसुंतीने िरतात. आकण महाराष्ट्रात ख द्द िाँगे्रसमध्येही या अमदानीबद्दल अशीच भावना आहे. पण आज 
िाळ पालटला आहे. महाराष्ट्राला बरे कदवस आले आहेत असे बागलाुंनी अकलिडील एिा लेखात कलकहले 
आहे. िाँगे्रस व िाँगे्रसचे नेते श्री. यशवुंतराव चव्हाण याुंचेबद्दल एिा लेखात कलकहले आहे. िाँगे्रस व 
िाँगे्रसचे नेते श्री. यशवुंतराव चव्हाण याुंचेबद्दल बागलाुंनी समािानाचे उद्गार त्या लेखात िाढले आहेत 
आकण असे हे सवथ कलकहण्यातही बागल लोिमतच बोलून दाखकवत आहेत हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. 

  
श्री. बागल सुंय क्त महाराष्ट्र सकमतीतले एि प्रम ख प ढारी असून सकमतीचे एि आिारस्तुंभ आहेत. 

कशवाय िोठारी, अते्र, ठािरे, बापट व बागल अशी सुंय क्त महाराष्ट्र सकमतीतील जी “जनता आघाडी” 
कतचेही बागल प्रम ख आिार आहेत. मन ष्ट्य स्वभावाचे ज्ञान आकण पकरस्स्र्ती सुंबुंिीचा अुंदाज बाुंिता येणे 
याबाबत बागल हे िाहीसे िमी पडतात असे जे आम्ही वर म्हटले त्याचा प रावा बागल हे या आघाडीत 
आले हा अगदी प रेसा आहे. सुंय क्त महाराष्ट्र सकमतीतल्या सवथ पक्षाुंनी स्वतःचे कवसजथन िरून “जनता 
आघाडी” हाच पक्ष बनवावा अशी या आघाडीची म ख्य सूचना होती. भाबडा अर्वा ि कटल माणूसच ही 
सूचना िरू शिेल. बागल हे भाबडे आहेत. आपली सूचना िोणी एिली नाही म्हणून ते द ःखी िाले. 
व्यासपीठावर एिजूट बोलावी आकण खाली उतरताच एिमेिाला कशव्या द्याव्यात या प्रिारास बागल 
िुं टाळले. स्र्ाकनि स्वराज्य सुंस्र्ाुंत जेरे् जेरे् सकमती अकििारावर आली तेरे् तेरे् क्ष द्र पदासाठीही 
सत्तास्पिा स रू िालेल्या पाहून बागल त्रासले आकण आता ही स्पिा कशव्यागाळ व लार्ाळी मुंकत्रमुंडळे 
बनकवण्याबाबत होणे अपकरहायथ असल्याम ळे सुंय क्त महाराष्ट्र सकमतीच्या हाती नव्या महाराष्ट्राची सत्ता येऊ 
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नये असे बागल याुंनी स्पष्टपणे कलकहले आहे. बागलाुंचे हे स्पष्ट व जळजळीत कवचार त्याुंच्या अनेि 
सहिाऱ्याुंच्या िानाुंत व डोक्यात असह्य किणकिण्या आणतील. त्याुंना हा घरचा आहेर असह्य होणार आहे. 

 
एवढेच बोलून बागल र्ाुंबले नाहीत. खेर-मोरारजीचा िालखुंड सुंपून यशवुंतरावाुंच्या अमदानीत 

महाराष्ट्रात िाँगे्रस लोिकप्रय होऊ लागली याची दखलही बागलाुंनी घेतली आहे. “म्हणून बह जन 
समाजाने िाँगे्रसमध्ये जाऊन सते्तचे वाटेिरी व्हाव ेअसा उघड उपदेश बागलाुंनी त्या लेखात िेला आहे. 
असा उपदेश िरण्याचे िारण जे त्याुंनी कदले ते फार बहारीचे आहे.” बागल कलकहतात − 

 
“िाँगे्रसमिील प्रकतगामी, भाुंडवलिार्मजणे, स्वार्ी, गटबाज अशा व्यक्तीच्या हाती गेलेली सत्ता 

बह सुंख्येच्या जोरावर कहसिून घ्यावी. िाँगे्रसमध्ये गेलेल्या बह जन समाजातील िायथित्यांना आपला 
कहतिता प ढारी िोण हे जाणण्याची पात्रता आली आहे. त्याुंनी आपले कहतिते कनवडून आणल्यास 
िाँगे्रसला समाजवादािडे खेचून नेण्याचे सामर्थ्यथ त्याुंच्यात आल्यावाचनू राहणार नाही. गटबाजी िरून 
जागेला म ुंगळयाप्रमाणे कचिटणारे आपोआप कनष्ट्प्रभ होतील अशा प्रिारे िाँगे्रसमध्ये कशरून कतचे श द्धीिरण 
िरणे शक्य आहे.” 

 
खरोखर बागलाुंचे हे कलकहणे िाँगे्रसलाही अन िूल व कहतप्रदच आहे. त्याुंना िाँगे्रस ही क्राुंतीचे 

हत्यार व्हाव े व होईल असे प्रामाकणिपणे वाटते व म्हणनूच जे िाँगे्रसमध्ये राकहले आहेत अर्वा नव्याने 
प्रवशे िरीत आहेत त्या सवांना इतिे मार्ममि व िळिळीचे मागथदशथन अलीिडे िोणीच िेलेलेनाही. 

 
कवरोिी पक्ष म्हणनू जे राहतील त्याुंनी सत्तािारी पक्षावर टीिा िरून त्याची श द्धी िरावी असा फार 

समुंजस सल्ला बागलाुंनी डाव्या गटाुंना कदला असून त्यासाठी डाव्या गटाुंनी एिजूट व्हाव ेअसेही आपले मत 
बागलाुंनी प न्हा माुंडले आहे. डाव्या गटाुंना हे मत कितपत मानवले व पटेल हे त्याुंचे त्याुंनी पहाव.े पण 
िाँगे्रसजनाुंना त्याुंनी िेलेले मागथदशथन िाँगे्रसजनाुंनी समजून घेतले पाकहजे. 

 
असा टीकाकार हवा :− 

 
मािवराव बागलाुंनी हे प्राुंजळ कवचार िोणत्याही स्वार्ी हेतूने कलकहले नाहीत. सामान्य जनतेला 

िाँगे्रसमध्ये जाण्याला साुंगताना आपण स्वतः िोणत्याच पक्षात राहणार नाही असे त्याुंनी स्पष्टपणे म्हटले 
असून सद्सदकवविेब द्धीला पटेल ते बोलण्या-कलकहण्यासाठी आपण अपक्ष व स्वतुंत्र राहणार असे 
बागलाुंनी साुंकगतले आहे. त्याुंचे हे िोरण कनकश्चतपणे योगय आहे व असा कनःस्पृह, कनःस्वार्ी आकण 
तळमळीचा टीिािार आकण मागथदशथि समाजाला व सरिारला हवाच आहे. 
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संघषय व सन्मान − ५ 
 

१) माधवरावाचें कसहावलोकन 
 

या उताऱ्यात ७७ व्या वषी माधवराव आपल्या जीवनप्रवाहाकडे वळून पहात आहेत. ज्या 
मागाने ते वाटचाल करीत आले त्या मागाचा त्याांना अरभमान वाटतो. तो धोपट मागग नव्हता. त्याांना 
अनेकाांना दुखवाव ेलागले. पण त्याांनी कोणाचा दे्वश केला नाही. माधवराव दीघगदे्वषी कधीच नव्हते. 
तत्त्वासाठी भाांडतील व भाांडण सांपल्यानांतर मतै्रीचा हात पुढे करतील. 
 
माझ्या आत्मचकरत्राचा हा पाुंचवा भाग. पकहले तीन “जीवन प्रवाह” या मर्ळयाखाली छापले गेले. 

पकहले दोन एित्र बाुंिले, चौर्ा सत्याग्रहातून सहिायािडे या शीर्षथिाखाली छापला. या पाचव्याला 
“सुंघर्षथ व सन्मान” असे नाव कदले. 

 
आता २८ मे १९७३ ला ७७ वर्षथ प रे होत आहे. या आठवणी मी आजारातच कलकहल्या आहेत. अगदी 

या घटिेपयंत मी माझ्या ध्येयाशी इमानी राहून आय ष्ट्य िुं ठलुं  आहे. मरण जवळ येत आहे याची जाणीव 
देहाला िके्क देत असल्याम ळे एि प्रिारचा उत्साह वाढला आहे. घटिा पळे जी उरली आहेत ती जीकवत 
ध्येयासाठी घालवावीत म्हणनू जोम आला आहे. 

 
“गृहीतं इव केशेषु मृत्र्नूा धमयमाचरेत” 

 
पण मािा िमथ, मानवाला ग लाम बनकवणाऱ्य व स्वतुंत्रवृत्ती नाहीशी िरणाऱ्या िमथिल्पनाुंवर 

आघात िरण्यातच खचथला जाणार आहे. लोिकप्रयता अगर लोिसनदा याचा कवचार िरण्याच्या 
अवस्रे्पकलिडे मी गेलो आहे. 

 
सद्सद कवविेब द्धीशी मी प्रतारणा िेली नाही हेच मािे अुंतिालीन समािान. 
 
मी माझ्या वाणीनुं, लेखणीनुं व िृतीनुं अनेिाुंना द खावलुं  आहे. पण मी िोणाचाही व्यस्क्तकवर्षयि 

दे्वर्ष िेलेला नाही. त्याुंचे आचार व प्रचार सामान्य जनतेला िल्याणिारि नाहीत अशी मनाची खात्री 
िाली त्याुंचा जातपात समाज रक्तसुंबुंिी व मतै्रीचा कवचार न िरता लेखणी व वाणी वापरली आहे. 

 
मािे कवचार व िृती एिसाचीच राकहली नाही. त्यात अन भवाने व वाचनाने बदल होत गेला आहे. 

म्हणून त्या िाळी मािे जे कवचार बनले त्याच्याशी मी एिकनष्ठ राकहलो म्हणनू जात्याकभमानी, िमाकभमानी, 
पक्षाकभमानी राकहलोच नाही. फक्त इमानी राकहलो माझ्या सद्सद कवविेब द्धीशी म्हणूनच या आत्मचकरत्र 
लेखमाकलिेत मी अनेिाुंना द खावलुं  आहे. व्यक्तींना, कमत्राुंना तसुं अुंिश्रदे्धत सापडलेल्या असुंख्याुंना. 
बह जनसमाजाबद्दल वाटणारुं पे्रम हेच यामागील िारण आहे. त्या पे्रमाबद्दल क्षमा िा मागावी? 

 
मािे खाजगी जीवन जवळ जवळ सुंपल्याम ळे यात साहकजिच सावथजकनि जीवनाचाच उल्लखे 

आहे. देह द बथलतेम ळे िसलाही सुंघटनात्मि िायथक्रम हाती घेणे शक्य िाले नाही. प्रसुंगी व्याख्यान व 
सतत कलखाण मात्र िरीत आलो व मािे कवचार लोिाुंना िळाव े म्हणून बरीच ब िलेटस्, िॉपीराईटस् 
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राखून न ठेवता कवनामूल्य खपवली. तशी तािद नसताना पैसे घातले. पण त्याम ळे मानकसि समािान कमळू 
शिले. अर्थ सुंचयाने तेकमळू शिले नसते. 

 
लेखणी आकण वाणीने वैचाकरि सुंघर्षथ अनेिाुंशी कनमाण िाला. िाही सुंस्रे्शी तशा िाही 

व्यक्तींशी, कमत्राुंशी, कनिटवती आप्तसुंबुंिींशी. कवचार सुंघर्षथ हे कवरोिी बाजूुंनी वैचाकरिच राकहले नाहीत. 
त्याला िृतीचुं स्वरुप देण्यात आलुं . 

अनेि दूरचे जवळ आले व जवळचे दूर गेले. पण यात िोणाचा मी खाजगी दे्वर्ष िेला नाही. पण 
मािे कवचार न पटल्याम ळे व लेखणी तशी आळवणारी नसल्याम ळे अनेि शत्रू िाले. बह जन समाजावर व 
अस्पृश्याुंवर होणाऱ्या अन्यायाम ळुं  मािुं कलखाण आजथवी होऊ शिलुं  नाही. सुंघर्षाम ळे भारे्षतील िट ता 
टाळता आली नाही. याम ळे मी ज्याुंच्यावर कनताुंत पे्रम िेलुं  व अद्यापही िरतो, ते द खावले गेले. पण 
बह जन श्रमजीवी जनतेवर व अस्पृश्यावर पे्रम हे त्याला िारणीभतू होते. हे जाणणारे मािा दे्वर्ष िरणार 
नाहीत असा मला कवर्श्ास वाटतो. त्याुंच्या आग्रहाम ळे मी द राग्रही आहे असुं िाहीना वाटूही शिेल. त्याला 
नाइलाज आहे. त्याबद्दल मला पश्चाताप वाटत नाही. मािे कवचार बरोबर आहेत, िी च िीचे आहेत 
समाजाच्या िल्याणाचे आहेत िी अिल्याणाचे आहेत ते िाळच ठरवणार आहे. 

 
महात्मा गाुंिी हे स्वतः िार्ममि असूनही अन भवाने या मताला आले, ते १९४७ साली कलकहतात − 
 
“िमथ ही िेवळ खाजगी बाब राकहली पाकहजे, तशी राकहली तर आपलुं  राजिारण यशस्वी होईल. 

जर सरिारी अकििाऱ्याुंनी, िायथित्यांनी व खासदार, आमदार मुंत्री या लोिप्रकतकनिींनी कनिमी राज्य 
प्रत्यक्षात आणावयाचे ठरवल्यास व सावथजकनि िमथकविीपासून अकलप्त राकहल्यास भारताला नववैभव प्राप्त 
होईल.” 

 
असा कनिमी वृत्तीचा समाजवादी लोिशाहीचा खरा प्रवतथि नेता पुंकडत जवाहरलालखेरीज तर 

मला िोणी आढळला नाही. ते देव, िमथ, ईर्श्र या कवविेब द्धीस न पटणाऱ्या गोष्टीपासून अकळप्त होते. पण 
त्याुंनी तसा िायथक्रम आखून कदला नाही. 

 
इुंकदरा गाुंिी ितृथत्वाने जवाहरलाल याुंच्याही प ढे गेल्या. पण कतरुपतीला जाऊन त्याुंनी 

आमच्यासारख्या भक्ताुंना खाली पहायला लावलुं . 
 
याचा अर्थ मी एवढाच लावतो िी, राजिीय नेत्याला सत्ता व पक्ष कटिकवण्यािरीता कनव्वळ 

ध्येयाशी इमान राखून चालत नाही. कवविेब द्धीला म रड घालावी लागते. पण याम ळे कनिमी समाजवाद 
अस्स्तत्वात िसा येणार? 

 
या सते्तच्या मोहापासून अकलप्त राहणारे कनभथय िायथितेच समाजपकरवतथन िरू शितील. महात्मा 

गाुंिी म्हणतात- 
 
“त म्हाला जगाकवरुद्ध एिािी लढावुं लागेल, जग त मच्यािडे सुंतापून पाहू लागले तरी त्या 

रागाला तोंड द्याव ेलागेल. त म्ही िवटाळलुं  असेल त्या ध्येयासाठी आप्त, कमत्र, पत्नी सवांना म िण्याचा 



 
अनुक्रमणिका 

प्रसुंग आला तरी िचरू निा”. ख द्द गाुंिीना एिलाच चलो रे म्हणून जाव ेलागले. 
 

मी स्वतः कनराशवादी नाही. 
 

२) शाहू दे्वशाचा उदे्रक अथात “कोल्हापूर (बंद) दशयन” 
 

काही लोकाांचा शाहू दे्वश − कोल्हापूर दे्वश − कसा उिाळून येतो याच उत्तम उदाहरण 
म्हणजे ग. रां. रभडे याांनी सांपादन केलेले “कोल्हापूर दशगन” यात शाहू महाराजाांबद्दल काही 
बदनामीकारक रवधाने होती पुस्तकाला लोरहयानी आर्मथक मदत केली होती व पसु्तक त्याांनाच 
अपगण केल होते. हा ह सांथ जप्त करावा म्हणनू माधवरावाांनी रान उठरवले. त्याांचे रमत्र लोरहया याांनी 
ह सांथाला रदलेला पाबठबा काढुन घ्यावा म्हणून भाईजींनी आह सह धरला व लोरहयाांशी मतै्री तोडली. 
माधवरावाांची शाहूभतती व काही मतलबी ब्राह्मणाांचा शाहूदे्वश या प्रकरणावरून स्पष्ट होतो. 
 
शाहू शताब्दी जवळ येत असल्याने प नः पूवीच्या शाहू दे्वष्ट्याुंना जाग आली आहे. पूवीचे वैर जागे 

िाले, व िदाकचत शाहूुंना राष्ट्रीय मान्यता कदली जाईल म्हणून याुंनी आपली हत्यारे प नः पाजळली आहेत. 
 
पूवी शाहूुंच्या िाली वदेोक्त प्रिरण कनमाण िरून येरे्च छत्रपतींना कहणवायला व अपमान 

िरायला, सहदू िमाच्या मक्तेदाराुंनी स रुवात िेली होती. व प ण्यात कटळिाुंनी त्याला पाठींबा कदला होता. 
येरे् प्रो. कवजापूरिर व शुंिराचायांनी राजोपाध्याला उचलून िरले होते. 

 
याम ळे महाराष्ट्रात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाला स रुवात िाली. ती आता प नः श्री. ग. रुं. कभडे 

याुंच्या सुंपादित्वाखाली प्रकसद्ध िेलेल्या “िोल्हापूर-दशथन” या प स्तिाने प नः उिरून िाढली. िाँगे्रसने 
सवथ सुंस्र्ाने कवलीन िेल्याम ळे छत्रपतींची राजसत्ता नष्ट िाली आहे. तेव्हा आता मराठा व ब्राह्मणेतराुंचा 
कवरोि िाला तरी त्याला राजिीय पाठबळ कमळणार नाही, अशी खात्री िाल्याने, या िूतथ शाहू दे्वष्ट्या 
साकहस्त्यिाने प नः ज न्या वादाला व वाि डपणाला मोठ्या आत्मकवर्श्ासाने चालना कदली. ग. रुं. कभडे हे ते 
गृहस्र् होते. 

 
श गर कमलच्या जाकहराती सवथ पत्राुंना नेहमीच कमळत असल्याम ळे प स्ति प्रकसद्ध िेले व त्याुंनाच 

अपथण िेले. म्हणजे येर्ील पत्रातून आपल्यावर टीिा होणार नाही, इतर िोणी हालचाल िेली तर कतला 
महत्व येणार नाही. हे जाणून ग. रुं. कभडे या ह र्षार, िूतथ व पाताळयुंत्री साकहस्त्यिाने श गर कमलच्या 
मनेॅजरचा वाढकदवस पाहून त्या समारुंभात, मनेॅजराुंना, “िोल्हापूर दशथन” हे प स्ति अपथण िेले. तो 
समारुंभ त्याुंच्या एिसष्टीचा असल्याम ळे अकतभव्य स्वरूपात साजरा िाला. िोल्हाप रचा “आहेरेंचा”, 
अकििाऱ्याुंचा, िारखानदाराुंचा मोठा जमाव हजर होता. मी मनेॅजर लोकहयाुंचा स्नेही असल्याम ळे मलाही 
नेहमीप्रमाणे गाडी पाठवनू नेले होते. समारुंभाचे अध्यक्ष िोयािीश लालचुंद कहराचुंद होते. मलाही 
बोलण्यास कवनुंती िेली. मी म्हणालो. 

 
‘मी लोकहयाुंचा कमत्र आहे. पण भाुंडवलशाहीचा नव्हे. त्याुंच्या इतर िलाग णाुंम ळे मी आिर्मर्षला 

गेलो. पण मज राुंचा प्रश्न उभा राहताच मी श गर कमलच्या िामगाराुंच्या सत्याग्रहाला उते्तजन कदले. िाळ 
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पालटला आहे याची जाणीव ठेवनू भाुंडवलवाल्याुंनी आपल्या िोरणात बदल िेला पाकहजे. हा मनाचा 
पालट लोकहयाुंच्यात आढळला”. 

 
त्या प स्तिाला कवरोि िरण्याची िल्पना तेरे् िोणाच्याही डोक्यात येणे शक्य नव्हते. अर्ातच त्या 

प स्तिाला हजर असलेल्या सवांची मान्यता कमळाल्यासारखे िाले. मलाही लोकहयाुंचा कजव्हाळयाचा कमत्र 
म्हणून बोलण्याची सुंिी कमळाली. पण त्या प स्तिात शाहू दे्वर्षाचे जहरी कवर्ष असेल अशी िल्पनाही मला 
कशवली नाही. 

 
समारुंभ पार पडल्यानुंतर सुंपादि ग. रुं. कभडे याुंनी ते अनेि सावथजकनि सुंस्र्ा व प्रम ख 

व्यक्तीिडे लगेच पाठकवले. व पैसाही घेतला. त्यापैिी एि िोल्हापूर नगरवाचन मुंकदरात गेले होते. 
लोकहयाुंनी मला आपला कमत्र म्हणून त्यातली एि प्रत भेट म्हणनू कदली. प स्ति ४/५ श ेपानाुंचे मोठ्या 
आिाराचे ३०/४० हजार रुपये खचथ िरून िाढलेले. साविाश वाचता येईल म्हणून मी बाजूस ठेवले. 

  
पण मािवराव सशदे सुंपादि कवजयी मराठा हा मािा कनिटचा सुंबुंकित. त्याने ते प स्ति लायब्ररीत 

चाळत असताना त्याच्या नजरेस शाहूुंच्या बदनामीची ती वाक्ये वाचली. तात्िाळ त्याने ती उतरून घेतली 
व मजिडे िावत आला आकण हे पहा हा िोल्हापूर दशथनातला मजिूर. आकण ही वाक्ये, प्रो.ना. सी. 
फडक्याने आपल्या लेखात कलकहली आहेत ती : “आपली कमळित व आपली बायिो िोल्हापूर राज्यात 
स रकक्षत नाही. अशी ब्राह्मणाुंनी तक्रार िरावी इतिा ज लूम ब्राह्मण वगावर शाहू महाराजाुंनी िेला होता हे 
खरे.” 

 
या वाक्याने मािे डोिे भडिले व त्या रागासरशी “इुंद्रिन ष्ट्य” दैकनिात “हे प स्ति सरिारने 

जप्त िराव”े असा लेख घाईघाईने खरडून त्याचक्षणी रात्री आठ वाजता िायथिारी सुंपादि नारायणराव 
ि पेिर याुंचेिडे पाठवला. त्याुंनी तात्िाळ द सरा िुं पोज िाढून मी पाठवलेला मजिूर मोठ्या टाईपमध्ये 
टािला. याम ळे िोल्हापूर एिदम खडबडून जागुं िालुं . 

 
मी सिाळी नेहमीप्रमाणे लोकहयासाहेबाुंच्यािडे गेलो व त्याुंना कवचारले, “कभड्याुंनी या मजि राची 

त म्हाला जाणीव देऊन तो मजिूर छापला हो िाय?” 
 
ते म्हणाले, या वळेेपयंत मी िाहीही वाचलुं  नाही. मला याची जाणीव कदली नाही. पण भाईजी 

त म्ही पत्रािडे िाव घेण्याअगोदर मला िळवलुं  असतुं तर मी ती पाने फाडून टािायला लावली असती.” 
 
पण बरीच प स्तिे खपवली होती. मी जो उतारा वाचला तो नगरवाचन मुंकदरात खपवलेल्या 

प स्तिातला. तो दाखवला मािवराव सशद्याुंनी व आता असुं िाही िरणुं हे िोणालाही िरता आलुं  नसतुं. 
ते प स्ति त्यासाठी जप्त िरावुं लागलुं  असतुं. 

 
लोकहयाुंना यावळेी एिच गोष्ट िरता आली असती. ती म्हणजे आपली नापसुंती जाहीर िरून 

आपल्या पकत्रिेने कमळालेली मान्यता िाढून घेणे. याम ळे त्याुंच्यावरचा बोल टळला असता. 
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मी तशी कवनुंती िेली, पण त्याुंना, त्या प स्तिाुंच्या प्रिाशिास व द सऱ्या द य्यम सुंपादिास 
द खवण्यास मन िजावले नाही. मी सूचना िेली त्याला त्याच्या भोवतालच्या कमत्राुंनी पासठबा कदला नाही. 
त्याम ळे लोकहया कनष्ट्िारण लोिक्षोभात सापडले. व गुं. रुं. कभडे व फडक्याबरोबर िरवीर नगरपाकलिा, 
कजल्हा पकरर्षदा, िागल नगरपाकलिा वगैरे कठिाणी कनरे्षिाचे ठराव िाले. िोल्हापूर कजल्ह्यातही व 
बाहेरही. 

 
माझ्या पत्रिाने जरी स रुवातीचे वादळ उठले तरी त्याला मोठुं स्वरूप कदलुं  ते श्री. एस. एम. कशिे 

याुंच्या कनःसीम शाहू भक्तीम ळें, त्याुंनी िोल्हापूरला प्रचार िरून जागुं िेलुं . अनेि सभा घेतल्या व 
लोकहयाुंच्या बुंगल्यावर मोचा नेला. सबदू चौिात साठ्याला उपोर्षणाला बसवलुं . मािा राग होता म ख्यतः 
कभड्यावर. लोकहयाुंनी यात हेतूप रस्पर िाहीही िेलुं  नव्हतुं. 

 
िरणुं शक्य नव्हतुं. ते व्यापारी, ज्या शहरात रहात होते त्यातील बह सुंख्य समाजाला द खवनू 

अकप्रयता कमळवणुं हे व्यापारी िोरणालाही िरून नव्हतुं. त्याुंचेवर िाहीचा आरोप होता िी त्याुंनी 
प स्तिाला आर्मर्ि सहाय्य िेले असाव.े िेले िी नाही हा प्रश्न कनराळा पण िोल्हापूरबद्दल एि उत्िृट 
ग्रुंर् कनघावा या भावनेने मदत िेली असल्यास अस्वाभाकवि नव्हे. पण इतिे पैसे खचथ िरून अकप्रयता 
पत्िरण्याचा अव्यवहारीपणा त्याुंचे हातून होणे शक्य नाही. शाहूुंची बदनामी िरण्याचा दे्दश त्याुंचा असेल हे 
शक्य नव्हते. पूवी त्याुंनी शाहूुंच्याकवर्षयी ििी वाईट उद्गार िाढल्याचे मी ऐिलेले नाही. 

 
मािुं ऐिलुं  असतुं आकण अपथण पकत्रिेची मान्यता िाढून घेतली असती म्हणजे ते जनतेच्या 

रोर्षापासून व अकप्रयतेतून वाचले असते. 
  
मी प नः जाऊन त्याुंना कवनुंती िेली. कभड्याुंचा लेख महाराजाुंच्या हेतूचा व अनेि प्रसुंगाुंचा िसा 

कवर्षयाुंस िरणारा आहे ते साुंकगतले पण त्याुंना त्यातील डावपेच िळू शिले नाहीत. 
 
म्हणून माझ्याहून अकिि जवळचे, अकिि कजल्हाळयाचे, त्याुंच्या हाताखालचे एि मोठे अकििारी, 

िनथल जािव याुंना घरी फोन िरून बोलावले. ते भास्िरराव जािवाुंचे कचरुंजीव, भास्िरराव शाहूुंचे 
आवडते अकििारी, सल्लागार, िट्टर सत्यशोिि, शाहूुंचे अकभमानी म्हणून मला खात्री वाटत होती िी ते 
लोकहयाुंचे मन वळवतील, पण अन भव अगदीच कनराळा आला. लोकहयाुंचुं मन वळकवण्याऐवजी त्याुंनी 
मािीच िानउघडणी िरायला स रुवात िेली व मलाच म्हणाले − 

 
“मािवराव त म्ही साहेबाुंचे कमत्र असून पत्रािडुं एिदम िाव घ्यायला निो होती. अगोदर िळवलुं  

असतुं तर मी कठिकठिाणी जाऊन ती पाने फाडली असती. आता िाय व्हायचुं असेल ते होईल”. जणू हे 
प स्ति त्याुंनाच अपथण िेलुं  होतुं. 

 
हे उद गार लोकहयाुंचे नव्हेत. शाहूभक्त सत्यशोिि भास्िरराव जािवाुंच्या कचरुंजीवाचे. 
 
बरुं कनरकनराळया सुंस्र्ाुंना व व्यक्तींना कविलेली प स्तिे ही त्याुंच्या मालिीची. त्या प स्तिाुंची 

पाने हे िशी फाडणार? वाचनालयाुंना कविलेली प स्तिे ही त्या सुंस्रे्ची ती िोणाच्या अकििारावर परत 
मागणार? अपथण पकत्रिेची मान्यता िाढून घेणे व आतील मजि राकवर्षयी नापसुंती प्रकसद्ध िरणे हाच एि 
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सरळ मागथ होता. लोकहयाुंचे कमत्र म्हणणाऱ्या त्या गृहस्र्ाुंनी तो स चवला नाही व स चवणाऱ्यालाच 
शहाणपणाचे डोस पाजले. 

 
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद िा वाद िा कनमाण िाला. तेढ िोणी कनमाण िेली, वदेोक्त प्रिरण िसे 

कनमाण िाले, शाहूुंच्या उलट िोल्हाप रचे व प ण्यातले ब्रह्मवृुंदाचे नेते, शुंिरारायथ, राजोपाध्ये, प्रो. 
कवजापूरिर व त्याुंचे अनेि पाठीराखे व पत्र िशी उलटली. हा इकतहास लोकहया मूळचे महाराष्ट्राचे 
नसल्याम ळे त्याुंना माहीत नव्हता. ते रामगडचे. तो माहीत असता तर ग. रुं. कभड्याुंची वृत्ती व त्याुंच्या 
लेखात शाहू महाराजाुंच्या इकतहासाचा जाणनू ब जून िेलेला कवपयास त्याुंना िळला असावा. कभड्याुंनी 
शाहू महाराजाुंकवर्षयीची अकििृत प स्तिे, लठ्ठठ्याुंनी, तोफखान्याुंनी कलकहलेली चकरते्र, िनुंजय िीर याुंची 
व्याख्याने ही सवथ बाजूला सारून, त्यावळेी ज्याुंनी नालस्ती िेली त्याुंचाच आिार घेतला व आपल्या 
लेखाचा कवपयास होईल असुं लेखात कलहूनस द्धा प नः कवपयास िरणारे कलखाण जाणनू ब जून कलकहले. 
िोल्हाप रात शाहू महाराजाुंवळेचे लोि येरे् होते. ज्याुंनी त्याुंच्याकवर्षयी िाही कलखाण िेलुं  ते होतुं. 
त्यापैिी िोणालाही आपला मजिूर न दाखवता “िोल्हापूर दशथन” मध्ये बदनामीचा मजि र घ सडला व व 
लोकहयाुंना तो अपथण िरून त्याुंच्या गळयात ही घोरपड अडिवली. त्याम ळे अनेिाुंचा रोर्ष त्याुंच्यावर 
ओढवला. 

 
मी श्रदे्धतून िेलेली सूचना त्याुंनी ऐिली नाही. म्हणून मी त्याुंच्यावर रागावलो. त्याुंच्या बुंगल्यावर 

जाणे येणे टािून कदले. हरघडी कमळणारी मोटर मागण्याचे सोडून कदले. शक्य कततिुं  व िेपेल कततिे पायी 
व नाईलाज होईल तेव्हा करक्षा िरुन जाऊ लागलो. मनात वाि डपणा नव्हता, दे्वर्ष नव्हता. पण राग होता. 
तो सास्त्वि होता. तो शाहू महाराजाुंच्या अपमानात ते सहभागी िाले म्हणनू होता. कमत्रपे्रमाहून शाहूभक्ती 
मला अकिि महत्त्वाची वाटली. वैचाकरि कनष्ठा आकण मतै्री, आप्तसुंबुंि, रक्तसुंबुंि असा ज्या ज्या वळेी प्रश्न 
उभा राकहला त्यावळेी कनष्ठलेा, मी सतत महत्त्व देत आलो आहे. 

 
म्हणून मी स्वस्र् बसलो नाही. ग. रुं. कभडे याुंच्या लेखावर प ढारीत चार लेख कलकहले. एि 

प स्स्तिा प्रकसद्ध िरून त्याुंनी कठिकठिाणी कवपयास िसा िेला ते सािार दाखवले. 
 

३) “मी आहे सत्र्शोधक, म्हिून नाक्स्तक” 
 

हा आहे माधवरावाांच्या जीवनरवषयक तत्त्वज्ञानाचा जारहरनामा (मरॅनिें स्टो). ितत 
िुल्याांचा सत्य धमग व आांबेडकराांचा मानवता धमगच भारताला वाचव ूशकेल अशी त्याांची गाढ श्रद्धा 
होती. 
 
मी यावळेी ता. ३१ जानेवारी १९७३ ला आजारीपणातच मािे कवचार कलहून अनेि पत्रािडे 

पाठकवले. ब्राह्मणी वचथस्व शाबूत ठेवणारे सुंपादि ते घेतील ही मी अपेक्षाच िेली नाही. राष्ट्रीय 
आवरणाखाली स द्धा ही वणथवचथस्व शाबूत ठेवण्याची वृत्ती अपेके्षप्रमाणेच मला आढळली. ते िोणी ब स्ध्दवाद 
कशिवत नाहीत. 

 
मरणिाळ जवळ येत चालला आहे याची जाणीव आजारीपण िरून देते. म्हणूनच अकिि सत्साह 

वाढला आहे. म्हणनूच कवचार नमूद िरून ठेवण्याची मी घाई िेली. मोठ्या िष्टाने पण कजद्दीने सरळ बसता 
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येत नसतानाही पकवत्र ितथव्य म्हणून हे कलकहले व वरील लेखाुंच्या ४० सायक्लोस्टाईल प्रती िाढून अनेि 
पत्राुंना पाठकवल्या. 

 
राष्ट्रीय एिात्मता सािावयाची असेल, एि सुंिी राष्ट्र कनमाण िरावयाचे असेल, देशातील भाुंडणे 

िमी िरावयाची असतील तर सत्यशोिि व्हा. िमािमातील तेढ नाहीशी िरायची असेल, जाती-
जमातीतील वैमनस्य नष्ट िरायचे असेल, वुंशभेद, राष्ट्रभेद िमी िरायचे असतील, तर सत्यशोिि व्हा. 
देहाला, मनाला व ब द्धीला जखडून टािणाऱ्या, अुंिश्रदे्धच्या, रुढीच्या, परुंपरेच्या बेड्या तोडून टािायच्या 
असतील तर सत्यशोिि व्हा. देव, िमथ, स्वगथ, नरि, पूवथजन्म, प नथजन्म िमथकवर्षयि या कनरािार 
िल्पनेच्या जाळयातून बाहेर पडायचे असेल तर सत्यशोिि व्हा. ि कटल नीतीच्या ब द्धीवाद्याुंनी स्वतःच्या व 
आपल्या वगाच्या स्वार्ासाठी व सते्तसाठी अडाणी समाजाच्या मेंदूत म रकवलेल्या खोया िल्पना िाढून 
टािायच्या असतील तर सत्यशोिि व्हा. कवचाराने माणसाचा राक्षस बनवला, मानवता नष्ट िेली, ते 
कवचार िाढून टािायचे असतील तर सत्यशोिि व्हा. 

 
त मच्या स्वतुंत्र ब द्धीचा व मनाचा कविास व्हायचा असेल तर सत्यशोिि व्हा. 
 

आग्रह सत्र्ाचा धरा :− 
 
निो ती बुंिने, सुंस्रे्ची निो, जातीची निो, िमाची निो, वुंशाची निोत, िेंडा हाती घ्या 

सत्याचा, साम्राज्य स्र्ापन िरू या बुंि त्वाचे, पे्रमाचे. 
 
सत्यशोििाचे अुंकतम ध्येय आहे ते हे जाणण्याचा मागथ एिच. सत्यशोिन. 
 
सत्यशोिि व्हायला द सरा िोणी मागथदशथि निो. ग रू निो. त्याला कवर्श्कवद्यालयाची मान्यता 

निो. एम. ए. पी. एच. डी. व्हायला निो. भाराभर प स्तिे वाचायला निोत. िमथग्रुंर्ाुंचा अभ्यास निो. 
िमथ सुंस्र्ापिाचा सिवा िोणत्या महात्म्याचा आिार निो. आमक्याने साुंकगतले, तमक्याने साुंकगतले हा 
कनवाळा द्यायला निो. सत्यशोिन आपणच िरावयाचे, आपल्याच डोक्याने कवचार िरावयाचा. कनवाडा 
द्यायचा आपणच. 

 
डोळ्र्ाला णदसतं ते सत्र् − 

 
आग्रह सत्याचा िरा, असत्याचा नव्हे. असत्याचा आग्रह म्हणजे द राग्रह. सत्य स्वतःला पटलुं  

पाकहजे. द सऱ्याला पटवनू देता आले पाकहजे. मािे बाबा असे म्हणत होते, त्याचे बाबा पण तसेच म्हणत 
होते हे निो, गीता, बायबल, ि राण ग्रुंर्ात असुंच म्हटलुं  आहे हा आग्रह निो. त म्हाला ते पटलुं  पाकहजे. 
द सऱ्याला पटवनू देता आलुं  पाकहजे. नाव ेमोठमोठ्याुंनी घेऊ निा. माणसू कितीही अडाणी असो त्याला ते 
पटलुं  पाकहजे. सत्य िोणतुं, असत्य िोणतुं हे िळणुं अवघड नाही. त्यासाठी डोक्याला शीण द्यावा लागत 
नाही. डोळयाला कदसतुं ते सत्य. हाताला लागतुं ते सत्य. कजिस हाताला जड, हलिा, मऊ, खरखरीत 
लागतो. हाताला पाणी र्ुंड लागतुं, उिळलेल्या पाण्याने तसा कवस्तवाने हात भाजतो, हे सत्य. नािास 
ग लाब फ लाुंचा स गुंि येतो, घाणीची द गंिी येते ते सत्य, कजभेला पदार्थ गोड लागतो, कतखट लागतो, 
खारट लागतो हे सत्य. ऊस गोड हे कसद्ध िरता येते, कमरची कतखट खाताच समजते, हे सत्य. डोळे, 
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िान, नाि, जीभ, स्पशथ या इुंकद्रयाुंना ज्याची जाणीव होते ते सत्य. हे अडाण्याला िळतुं तसुं स कशकक्षताुंना 
िळतुं. 

 
प्राि म्हिजे आत्मा: − 

 
देव ि णी पाकहला नाही, ि णाला दाखवता आला नाही. िोणा शास्त्रज्ञाला प्रयोगाने कसद्ध िरता 

आलुं  नाही. म्हणून देव हे असत्य. जे त मच्या ज्ञानाला आिलन होत नाही, ते अज्ञाना म्हणजे देव हे अज्ञान. 
जगातल्या साऱ्या जड वस्तू दगड, िाड, प्राणी, पक्षी, माणसे पृर्थ्वी हे सत्य. पुंचमहाभतेू सत्य त्याुंच्या 
कमश्रणातून प न्हा अनेि नव्या नव्या वस्तू कनमाण होतात. या कमश्रणातून प्राण कनमाण होतात. ते कमश्रण 
जमले नाही िी जीव कनमाण होत नाही. शणे गरम राखेवर पडलुं  िी किडे कनमाण होत नाहीत. ओल्यावर 
पडलुं  िी किडे वळवळतात. तो जीव म्हणजे प्राण. प्राण म्हणजे आत्मा. जीव नाही तर प्राण नाही. 
आत्म्याला कनराळुं  अस्स्तत्व नाही. म्हणून जीव हे सत्य होय. मग देव आला िोठून? िोणी कनमाण िेला? 

 
माणसाने स्वतःच्या उपयोगासाठी गाडगी, मडिी वगैरे भाुंडी तयार िेली. गमतीखातर 

जनावराुंच्या, पक्षाुंच्या, तशा माणसाुंच्या आिृत्या त्याच कचखलातून िेल्या. िाही स रूप तशा िाही ि रूप, 
तशा कवद्र प आकण भयानि. हास्यिारि कवद्र प िाट थन्स िागदावर िाढली जातात तशी मातीत िाढली. 
माणसाला जनावराचे तोंड लावले तसे जनावराुंना माणसाचे तोंड लावले. माणसालाच्या आिाराला हत्तीचे 
तोंड व गरगरीत पोट लावले तर एिाला ससहाचे तोंड लावले. दहा हात, दहा तोंडे लावनू अक्राळ कवक्राळ 
स्वरूप आणले. 

 
िूतांनी त्याचा फायदा घेतला व त्याला बनवलुं  देव. त्याला कचिटवले चाुंगले, वाईट ग ण. लहान 

म लाला बाग लबोवाची भीती दाखवावी तशी, देव प्रसि िाला िी, माणसाचुं भलुं  िरतो, रागावला िी सूड 
उगवतो, असे माणसाुंच्या अुंगचे चाुंगले वाईट ग ण त्याुंच्यावर लादले. त्याुंच्या ग णवणथनाुंच्या भािड िर्ा 
रचल्या व त्याुंना प्रसि िरण्याची जबाबदारी या िूतथ दलालाुंनी म्हणजे भट, प रोकहताुंनी आपल्यािडे 
घेऊन ठिबाजीचा िुंदा स रू िेला. िष्टाकशवाय उत्पिाची बाब कनमाण िेली व सत्ता आकण सुंपत्तीचे 
ठेिेदार हे बनले. आकण अडाण्याुंना फसवायला स रुवात िेली. ती आजपयंत चालली आहे. पण देवाचे 
खरे बाप िोण? 

 
देवाचे बाप: − 

 
खाणीतला दगड फोडून त्या दगडाला आिार देणारा पार्रवट त्याचा बाप, कचखलाला आिार 

देणारा ि ुं भार त्याुंचा बाप, लोखुंडाला देव िरणारा लोहार, स तार, सोनार हे या देवाचे बाप. पण हे बाप 
राकहले आय ष्ट्यभर कचखल र्ापत, दगड फोडत, लोखुंडावर घण घालत. िूतथ भटाुंनी याुंच्या डोक्यात तोच 
िोंडा घालून त्याुंची ब द्धी नष्ट िेली व याुंना राबणारा पोिळ डोक्याचा बलै बनकवला. त्याची कवचार 
िरण्याची शक्ती नष्ट िेली आकण त्याला दोन पायाुंचुं जनावर बनवलुं . याम ळे सत्य असत्य िळण्याला तो 
असमर्थ िाला. पण देशाचा गाडा मात्र चालवतो तो, आकण गाडी चालवायला बसले मात्र हे उपटस ुंभे, 
देवाचे दलाल. अन् या गाडीत िमथग्रुंर्ाच्या पोर्ड्या टािल्या. अन् याुंना िेलुं  कनव्वळ भारवाहू. खालच्या 
समाजाला अज्ञानात ठेवलुं  व असत्याला प जाय लावलुं . सत्याचा मागथ रोखून िरला व अज्ञ समाजावर 
सामाकजि, िार्ममि, आर्मर्ि व राजिीय सत्ता प्रस्र्ाकपत िेली. 



 
अनुक्रमणिका 

म्हणून याुंचा आिार जो देव, ईर्श्र, आत्मा तो तोडून, सोडून फेिून कदल्याखेरीज स्वगथ, नरि, 
पूवथजन्म या िल्पनेतून स टिा िरून घेतल्याखेरीज बह जन समाजाला खऱ्या स्वातुंत्र्याचा लाभ होणार 
नाही. म्हणजेच खरी म क्ती कमळणार नाही. 

  
सत्यशोिि िाल्याखेरीज देवािमाच्या, अुंिश्रदे्धच्या, रुढीच्या व परुंपरेच्या भट, प रोकहताुंच्या 

पिडीतून बह जन समाजाची स टिा होणार नाही. 
 
सत्यशोिन हाच एिमेव स खाचा मागथ. स खाची आिाुंक्षा टािल्याने ते सापडणार नाही. जग 

द ःखमय आहे तसुं स खमय आहे. मन ष्ट्य कितीही सुंिटात असो, दाकरद्र्यात असो त्यातही तो स खी 
होण्याचा प्रयत्न िरीतच असतो. सवथ महत्त्वािाुंक्षा टािल्याने, वासना टािल्याने, हरी ठेवील तसे रहाव े
ही वृत्ती बाळगल्याने त म्हाला चाुंगले कदवस ििीही कदसणार नाहीत. िोणाचा हेवा िरू निा. या 
कशिवणीने बह जन समाज आहे त्या पकरस्स्र्तीतच कखतपत पडेल. ही कनवृत्तीपर कशिवण भटशाही आकण 
भाुंडवलशाहीला पोर्षि ठरली आहे. आकण याच वगािडून स्वतःचा स्वार्थ शाबूत राखण्यासाठी ही कजवुंत 
ठेवली आहे. कतचा प्रचार आजही िेला जातो. त्याला सुंत महात्मेही बळी पडले आहेत. याुंनी दाकरद्र्याचीच 
महती गायली आहे. त्याम ळे त्याुंची प्रकतिारशक्ती मारून टािली. या उपदेशाुंनी आहेरेनी िसलाही त्याग 
िेला नाही. नाहीरेंना मात्र द बथल बनकवलुं . मेंढरे बनवलुं  अन् हे मात्र मेंढपाळ राकहले ते राकहलेच. 

 
ज्याुंना घर नाही, दार नाही, आसरा नाही, अुंगावर िड त नाही, स जलाम स फलाम भमूीवर र्ारा 

नाही. त्याुंना त्यागाचा व सुंयमाचा उपदेश िरणुं द ःखावर डागण्या देण्यासारखे आहे. सुंयमापेक्षा सास्त्वि 
सुंतापच याुंच्यात कनमाण िाला पाकहजे. तो सत्यशोिनानुं होईल. त्याुंची नागवणिू िशी िेली, िोणी 
िोणत्या सािनाने िेली ते सत्यशोिनाखेरीज समजणार नाही. 

 
सत्यशोिनाने त मची ओळख त म्हाला होईल. त मच्यातील परावलुं कबत्व नाहीसुं होईल. 

त मच्यातील ितृथत्व जागे होईल. त म्ही सारी ग लामकगरी फेिून द्याल. बुंिम क्त व्हाल. म्हणून मी म्हणतो- 
सत्यशोिि व्हा. द सरा मोक्ष नाही. 

 
मी नाक्स्तक आहे, देवा धमाचा कनदक आहे. 

 
आम्हा नास्स्तिाुंना िाही पत्राुंनी तुंबी कदली, पण आमची म स्िटदाबी िोण िरणार? सरिार 

िरणार? िी िार्ममि ग ुंड िरणार? कवचार स्वातुंत्र्य, लेखन स्वातुंत्र्य, सुंघटना स्वातुंत्र्य हे मानवी मलूभतू 
हक्क जे घटनेने कदले आहेत, ते िाय सरिार िाढून घेणार? िी िमथ मातंड िाढून घेणार? 

 
आपले कवचार माुंडण्याचा, अमिा िमथ चाुंगला िी वाईट हे साुंगण्याचा हक्क प्रत्येि व्यक्तीला आहे. 

नास्स्तिाला आहे तसा आस्स्तिाला आहे. 
 
सहदू िमाने िेलेली अस्पृश्याुंची राखराुंगोळी अन भवीत असताना अस्पृश्याुंनी व मानवतेची ज्याुंना 

चाड आहे, ज्याुंच्या अुंगी माणूसपणा आहे, अशा िोणाही व्यक्तीस, तसुं िर्ममयाला मग तो सहद िमाचा 
असो-नसो, त्या िमावर टीिा िरण्याचा हक्क प्रत्येि नागकरिाला आहे. हा हक्क फक्त ह ि मशाही 



 
अनुक्रमणिका 

राजवटच िाढून घेईल. सिवा ह िूमशाही वृत्तीचे ग ुंड अत्याचारी मागाने िाढून घेण्याचा प्रयत्न िरू 
शितील. 

 
या छळवादाचा अकतरेि सहद िमाच्या घडणीतच आहे. पण ही म स्िटदाबी किश्चन िमाने िेली 

आहे तशी इस्लाम िमानेही िेली आहे. 
  
नरिवासाची िल्पि भीती तो तो िमथ न मानणाऱ्याना घातली तो नरिवासी छळ प्रत्येि 

िमथग रुुं नी, प रोकहतानी राजसते्तच्या बळावर स्वतुंत्र ब कद्धवाद्याुंचा िेला आहे. या िमांनी माणसाुंचे राक्षस 
बनवलुं  आहे. माणूसच शतू्र बनला आहे. 

 
म्हणूनच सवथ िमथ बुंिनातून म क्त होऊन िेवळ मानवतेचा स्वीिार िरा. हा सुंदेश नास्स्ति देत 

आहेत. 
 
त्या नास्स्तिाुंपैिी सवथश्रेष्ठ नास्स्ति चावाि व महात्मा ब द्ध होत. अस्पशृ्याुंच्या राखेतून बाहेर 

पडलेला तेजोमय अगनी बाबासाहेब आुंबेडिर हे मानवतावादी, जगमान्य नास्स्ति होते. आगरिर 
नास्स्तिच होते. 

 
मानवी स्वातुंत्र्य, समता, बुंि भाव यासाठी स्वातुंत्र्य व लोिशाहीसाठी जीवन वाहून घेणारे व मानवी 

िल्याणासाठी आपली आह ती देणारे िोण असतील तर ते नास्स्ति होत. 
 
आकण स्वतःच्या व आपल्या वगाच्या स्वार्ासाठी अज्ञबह जन समाजाला राबकवणारे, पायाखाली 

त डकवणारे, उच्च नीच भेद पाडणारे व सरणावरची पोळी खाणारे िोण असतील तर िमाच्या नावाुंवर 
चरणारे िार्ममि प ुंड, पाठि व आस्स्तिच होत. 

 
जगाला व मानवाुंना मागे खेचून नेणारे जर िोण असतील तर ते देव, ईर्श्र आत्मा स्वगथ नरि या 

कनरािार िल्पनाुंचा प्रचार िरणारे आस्स्ति होत. 
 
पण िाळाबरोबर जग प ढे चाललुं  आहे. याुंकत्रि स िारणेबरोबर अुंिश्रद्धा आपोआपच िमी होत 

आहे. चुंद्रावर स्वारी माणूसच िरू लागल्याम ळे ग्रह देवताुंच पाकवत्र्य नष्ट होत आहे. और्षिी ज्ञानाबरोबर 
अुंगारा व नवस या िल्पना नष्ट होत आहेत. 

 
हा नास्स्तिवाद्याुंचा जय आहे. 
 
ज्याुंच्या स्वार्ाला िक्का बसतो ते िमथक्राुंतीिारिाुंचा सूड घेतील पण कवचार मरणार नाहीत. 
 
राष्ट्रेच्या राष्ट्रे नास्स्ति िाली आहेत. 
 
भारताहूनही ती देवािमाच्या ग लामकगरीत जखडली गेली होती. पण ते पाश अखेर नवमतवाद्याुंनी, 

नास्स्तिाुंनी तोडून टािले. 



 
अनुक्रमणिका 

कवचाराुंची म स्िटदाबी िोणालाही िरता येणार नाही. असा प्रयत्न िरणारे िायद्याच्या दृष्टीने तर 
ग न्हेगार ठरतीलच पण मानवतेचे ग न्हेगार ठरतील. 

 
ईर्श्र, देव िा मानायचा? कवचार न िरणारे मानतात म्हणून? बह सुंख्य अज्ञानी मानतात म्हणनू? 

असत्याला सत्य मानणाऱ्याुंची सुंख्या जास्त आहे म्हणनू? िोणीही ईर्श्राला पाकहलेलुं  नाही. पोष्टमन पत्ता 
साुंगू शित नाही. आईबाप कनवाळा देतात त्याुंच्या आईबापाुंचा. मी पाकहला आहे असे म्हणणारा व त्याुंची 
भेट घालून देणारा जगात िोणी आढळला नाही. आढळणार नाही. तरी पण देव आहे असे मानलेच पाकहजे. 
ईर्श्रावर कवर्श्ास ठेवनू िाय पदरात पडलुं  असेल तो मूखथपणा. 

 
या अज्ञानाचे डोळे उघडले महात्मा ब द्धाने. 
 
पडलेली िापड प नः उघडली बाबासाहेबाुंनी. 
 
माक्सथने शास्त्रीयदृष्ट्या ती कसद्ध िेली. 
 
या महात्म्याुंची म स्िटदाबी िोणालाही िरता आली नाही. नेहरू नास्स्ति होते. िोणताच िमथ 

मानीत नव्हते. जगप्रकसद्ध तत्त्ववते्ता बद्रथड रसेल नास्स्ति होता. 
 
त म्ही दगडाला िवटाळून अिलेला फाटा देणार िाय? 
 
बसा टाळ ि टीत आकण सुंसाराचे वाटोळे िरीत. 
 
भारताला प ढे नेईल तर महात्मा ब द्धाचा व आुंबेडिराुंचा मानवतािमथच अन् फ ल्याुंचा सत्यिमथच. 
 

४) शाहंूचे कोल्हापूर समाज क्राणंतकारक होते. 
 

शाहू महाराजाांच्या पुरोगामी कोल्हापूरात काही प्ररतगामी बुद्धीला न पटणाऱ्या घटना 
तथाकरथत शाहू भतत्याांकडून घडल्या. त्यारवरुद्ध सत्यशोधक शाहूभतत माधवराव बागल आपला 
आवाज येथे उठवीत आहेत. तीन घटना घडल्या आहेत. शाहू जयांतीच्या व्याख्यानात शाहू महाराज 
मूतीपूजक होते, बहदुधमारभमानी होते अशी माांडणी सारहक्त्यक ग. रद. माडगुळकराांनी केली होती. 
दत्ताबाळ या आधुरनक बोवाच्या बहुजन समाजाच्या तमाशा या करमणूक प्रकारात जो 
गणगौळणीचा व कृष्णाचा उल्लेख येतो तो कृष्णाला कमीपणा आणणारा आहे असे रवचार माांडले 
आहेत. रतसरी घटना रचत्रकार जी. काांबळे याांनी काढलेल्या रशवछत्रपतींच्या नरवन पोट्रटेची 
आहे. जी काांबळे यानी असा दावा केला आहे की, त्याना स्वप्नात रशवछत्रपतींचे दशगन झाले व 
त्यावरून त्याांनी हे नवीन पोट्रेट तयार केले आहे. माधवरावाांचा असल्या गोष्टीवर रवश्वास नव्हता. 
ही एक प्रकारची बुवाबाजीच आहे. बहुजन समाजाची िसवणूक आहे. 
 
िोल्हापूर सुंस्र्ान शाहू महाराजाुंच्या हयातीत शाहूमहाराजाुंच्या कवचाराम ळे व आचाराम ळे त्याुंच्या 

उक्तीम ळे व िृतीम ळे प रोगामी व समाजक्राुंकतिारि म्हणून अकखल महाराष्ट्रात गाजले जात होते. हा 
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आभास अद्यापही बाहेर आहे. पण त्याुंच्या कवचाराला व िृतीला िरून, प्रत्यक्ष आचरण िरणारे आज 
बोटावरही मोजता येणारे नाहीत. त्याुंच्या नावाचा, घराण्याचा व गादीचा फायदा घेऊन स्वार्थ सािणारेच 
कनघाले. कशवछत्रपतींनी सिवा शाहूुंनी आपल्या गादीचुं महत्त्व वाढकवण्यािरीता, सिवा भावी वारसाुंना 
वुंशपरुंपरे स खाने ऐर्श्यात राज्य भोगता यावुं या हेतूने आपल आय ष्ट्य खचथल नाही. 

 
कशवछत्रपतींनी स्वातुंत्र्यासाठी मरणाची ि ुंज कदली. शाहूुंनी सामाकजि व िार्ममि ग लामकगरी नष्ट 

िरण्यािरीता व उच्चनीच भेद घालवण्यािरीता उच्चवणीयाुंशी लढा कदला. अस्पशृ्यता नष्ट िरण्याची 
परािाष्ठा िेली. 

 
पण त्याच िोल्हाप रात, कनव्वळ गादीचुं व घराण्याचुं नाव घेऊन दत्ति प्रिरण उचलून िरण्यात 

आलुं  व जनतेला परत मागेच रेटले. 
 
कशव व शाहू जयुंतीला, प्रकतगामी मूर्मतपूजेचुं स्वरुप कदलुं . अुंिभक्ती, वुंशभक्ती व गादीभक्तीचुं 

प नजीवन िेलुं . त्याच्याच नावाचा फायदा घेऊन, प्रकतगाम्याुंनी कवजयमाला राणींना कनवडून आणनू 
समाजवादी िाँगे्रसवर इरे् मात िेली. अन् तेच प्रकतगामी शाहूभक्त म्हणून कमरवतात व त्याुंच्या 
उपदेशाकवरुद्ध आचरण िरतात. 

 
शाहू जर्तंी :- 
 

येरे् भवानी मुंडपात दरसाल होणाऱ्या शाहूजयुंतीच्या िायथक्रमात नामदार रुपवत्याुंनी मला 
बोलण्याची सुंिी देताच मी बोललो. वर्षथभर िायथ िरा. अस्पृश्यता घालवण्याचा िायथक्रम आखा. कमश्र 
कववाहाला उते्तजन द्या. याप्रसुंगी असे कववाह घडवनू आणा. ज्याुंनी िेला असेल त्युंना येरे् बोलवनू सत्िार 
िरा. पण सभा सुंयोजिाुंना हे बोलणे िडू वाटले व मी सभेच्या जागी पायात घालून आलो म्हणून मजवर 
टीिा िेली. सभास्र्ानाला देवमुंकदर बनवलुं . मूतीची पूजा, मुंकदराची पूजा आकण त्याुंच्या उपदेशाला व 
आचरणाला कतलाुंजली. 

 
त्या सभेचे अध्यक्ष होते ना. रुपवते. म ख्य वक्ते होते पद्मश्री ग. कद. माडगूळिर. त्याुंना खटपटीने 

आणणारे होते गजाननराव भोगाविर. मी िावपळ िरीत आलो ते रुपवक्त्याचे भार्षण ऐिण्यािरीता. ते 
बौद्ध म्हणूनही मला जवळच वाटले. पण ते आले जवळ जवळ तासभर उकशरा. मला माझ्या प्रिृतीम ळे 
ताटिळत बसणे त्रासदायि होऊ लागले. त्याुंनी मािे भार्षण ठरवले नसताना मला प्रर्मच चार शब्द 
बोलण्याची परवानगी कदली. 

 
मी म्हणालो - “इतर मुंत्र्याप्रमाणेच रुपवत्याुंनी आम्हाुं सवांस कतष्ठत ठेवले. ही पद्धत बदलायला 

पाकहजे. एिा व्यस्क्तसाठी असे शिेडो लोिाुंना कतष्ठत ठेवणे बरे नव्हे. त्यानुंतर जयुंतीबद्दल वर 
कलकहल्याप्रमाणे कवचार माुंडले. नामदार माझ्या वळेेवर येण्याच्या सूचनेबद्दल रागावले नाहीत. उलट चिू 
िबूल िेली. पण एि टोमणा मारला तो मला फार आवडला. त्या एिा वाक्यात वरच्या वगाकवर्षयी त्याुंची 
चीड त्याुंनी प्रिट िेली. ते म्हणाले आमच्या समाजाला वरच्या वगाला कित्येि वर्ष ेअसेच कतष्ठत ठेवले 
आहे. त्याुंचे भार्षण माझ्या अपेके्षप्रमाणेच िाले व माझ्या प्रत्यक्ष िृतीच्या कवचारालाच माझ्या नावाचा उल्लखे 
िरून उचलून िरले. 
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म ख्य पाह णे होते प्रकसद्ध साकहस्त्यि श्री. ग. कद. माडगळूिर, उच्च वर्मणयातले. त्याुंनी आपल्या 
भार्षणाला साकहत्याचा रुंग चढवला. चढ उतार आवाजाने श्रोत्याुंवर चाुंगलीच छाप पाडली व आपल्या 
कवचाराला ब्राह्मणी िमाला पोर्षि ठरतील अशा िाही गोष्टी शाहूुंच्या जीवनातून शोिून शाहूुंना समाज व िमथ 
क्राुंकतिारिाऐवजी अुंिश्रदे्धचे पोर्षण िरणारे, िमाकभमानी असे रुंगवले. त्याुंच्यावर ब्राह्मणी िमाचाच कशक्का 
मारला. खऱ्या प रोगामी वृत्तीच्या शाहूुंना दडवण्याचुं जन्मजात िौशल्य त्याुंनी आपल्या प्रकतभेचे दाखवले. 

 
मी माडगूळिर याुंच्या भार्षणाची प्रकतकक्रया ता. १६ नोव्हेंबर १९७२ च्या इुंद्रिन ष्ट्यामध्ये प्रिट िेली 

ती − 
 
माडगूळकर ब्राह्मि, रुपवते बौद्ध 

 
व्याख्यानाुंत दोघाुंच्या जन्मजात सुंस्िारम ळे व जीवनातल्या उकद्दष्टाुंम ळे उघड उघड फरि कदसून 

आला. ज्या कवचाराम ळे, आचाराम ळे, श्रदे्धम ळे व परुंपरेम ळे उच्चवणीयाुंचे वचथस्व कटिून राहील अशाच 
गोष्टींचा शोि महाराजाुंच्या जीवनातून ह डिून तो आदशथ माडगूळिराुंनी मोजक्या शब्दात साुंकगतला व 
आपणही शाहू महाराजाुंचे एिकनष्ठ भक्त िसे आहोत हे कसद्ध िेले. 

 
शाहू महाराज मूर्मतपूजि होते. मीही मरू्मतपूजि आहे. शाहू महाराज सहद िमाकभमानी होते. मीही 

सहदू िमाचा अकभमानी आहे. त्याुंच्या हातावर कशवसलग गोंदले होते, महाराज असे देवभक्त होते. 
 
पण मूर्मतपूजेतून म क्त होत गेले म्हणनू राजाराम िॉलेज आयथसमाजाचे प ढारी डॉ. बाळिृष्ट्ण याुंचे 

हाती त्याुंनी सुंस्र्ानची नवी कपढी कदली हे साुंकगतले नाही. 
  
नवसारीत ता. २४-१२-१९१८ च्या भार्षणात महाराज म्हणतात “मन ष्ट्याचे ब द्धीस नीचपणाप्रत 

नेणारी हलक्या प्रिारची मतूीपूजा फार वाढली. त्या मतूीचे पूजि आपणाुंस पकवत्र म्हणवनू घेऊ लागले. 
तीर्ाचे िाल्पकनि महात्म्य वाढकवण्यात आले. मेल्यावरही मृतास पोचवण्यािरीता म्हणून श्राद्ध म्हाळ दान 
वगैरे... गारुढी ग्रुंर् कनमाण िेले. लगन उपनयन अमूि म हूतावर व्हाव ेअशी र्ोताुंड िाढून... वेडग ळ िमथ 
समज तीचा पगडा जनमनावर बसवला. ब्राह्मणी िमाला सनातन असे नाुंव देऊन त्याचे महत्त्व अज्ञानाुंच्या 
मनावर ठसकवण्याचा प्रयत्न िेला. 

 
शाहू चकरत्राला अकनष्ट वळण देऊन पद्मश्री प्रकसद्ध साकहस्त्यि ग. कद. माडगूळिर याुंनी त्याुंना 

समाजक्राुंकतिारिातून बाहेर िाढले.. इुंग्रज इकतहासिाराुंनी कशवाजी महाराजाुंना ल टारू ठरवले, ब्राह्मण 
इकतहासिाराुंनी रामदासाुंना त्याुंच्या डोक्यावर बसवले. या माडगूळिराुंना शाहू जयुंतीच्या सुंयोजिाुंनी 
म द्दाम बोलवनू आणले होते. सारे बोलिे भक्त. खऱ्या शाहूुंचे वैरी. म्हणूनच मी म्हटलुं  शाहू महाराजाुंचे 
समाजक्राुंकतिारी िोल्हापूर आता उरलुं  नाही. प्रकतगाम्याचे िें द्र बनले आहे. 

 
याच िोल्हाप रात दत्ता बाळ या प स्तिी पे्रकर्षताचा, पूवथजन्म, प नजथन्म या िल्पनाुंचा प रस्िार 

िरणाऱ्या, आपला रोग बरा िरतो म्हणून खोटा प्रचार िरणाऱ्या, या आि कनि बोवाुंचा कनिमीराज्य ही 
बोवाबाजी आहे म्हणणाऱ्याुंचा, उदोउदो िरण्यात येत आहे. ब्राह्मणािरवी तसा मराठािरवी व स्वतःला 
सत्यशोिि म्हणवनू घेणाऱ्यािरवी येर्ल्या सत्यशोिि समाजाने याकवरुद्ध ब्रही िाढले नाही. म ुंबईच्या 



 
अनुक्रमणिका 

सत्यशोिि नामिारण िरणाऱ्या अध्यक्ष बाळासाहेब देसाई याुंनी तर या दत्ता बाळाचा उघड गौरव िेला. 
बाहेरची सहद सभावाली पते्र आपल्याच ब्राह्मणी िमाचुं श्रेष्ठत्व प्रस्र्ाकपत िरायलुं  कमळाला म्हणून त्याचा 
उदोउदो िरीत आहे. जनसुंघ व सहद सभा त्याुंच्या सभा भरवनू आपल्या पक्षासाठी वापर िरीत आहेत 
आकण आमचे शाहू महाराज एवढुं म्हणण्याप रतुंच आम्ही त्याुंची आठवण ठेवली आहे. पोिळ भक्तीचा 
देखावा, िृतीचा फाटा. 

 
शाहू प्रर्म जाकतवादी होते. मूतीपूजि होते पण त्याुंचुं पाऊल सारखुं प ढे पडत होतुं. तर याुंचे 

अन यायी म्हणवनू घेणारे मागुं चालले. त्याुंनी मागथ दाखवला प ढचा, याुंनी स्वीिारला मागचा. 
 

दत्ता बाळ, गि गौळि आणि बुवाबाजी 
 
याच िोल्हापूरात दत्ता बाळ या प स्तिी पे्रकर्षताची व त्याच्या हस्तिाुंनी अवतार चमत्िार प्रकवण 

बनवलेल्या चमत्िार प्रकवणाची शक्ती, चात वथण्य कनमाण िरणाऱ्या, ह िूमशाही प्रवतथि श्रीिृष्ट्णाची, गीतेची 
व सहदूिमाची महती वाढवनू अुंिश्रद्धाळू समाजावर आपली छाप पाडून कवनासायास लोिकप्रयता 
कमळकवणाऱ्यािरीता खचथ होत आहे. 

 
श्रीिृष्ट्णाची म्हणे खेडचे लोि गणगौळणीत कवटुंबना िरीत आहेत. खेडचे लोि आपल्या भारे्षत 

श्रीिृष्ट्णाला शहाण्याुंनी रुंगवले तसे आपल्या भारे्षत रुंगवत असतील. पण हा श्रीिृष्ट्णाचा अपमान दत्ता बाळ 
याुंना असह्य िाला. 

 
पण अस्पृश्याुंचे पाहू नये, ऐिू नये अशी कवटुंबना होत असताना त्याुंच्या कस्त्रयाुंची अब्र ूरोज िाढली 

जात असताना या गृहस्र्ाला चीड येत नाही. कतर्ुं िावनू जात नाही. बाबा आढावनी दौरा िाढला तसा 
याुंना िाढता येत नाही. पण सहद िमथ व श्रीिृष्ट्णाची गीता याचे पकरणाम जे आज अज्ञ समाज भोगत आहे. 
त्या िमाचा व श्रीिृष्ट्णाचा राग येत नाही. याुंच िारण हे गाद्या कगरद्याुंवर लोळण घेत अस्पशृ्याुंच्या 
जीवनािडे पहात असतात अन् श्रीिृष्ट्णाला व सहद िमावर टीिा िरणाऱ्या माराची िमिी देतात. ही 
याुंच्यातील “िार्ममि वृत्ती व सुंयम” सहद िमानेच ना कनमाण िेली? 

 
डॉ. बाबासाहेबाुंनी सहदू िमथ उगाच टािला नाही. प रेप र अभ्यास िरून तो स िारणे शक्य नाही 

असे पाहून टािला आहे. 
 
मी त्याुंचेच कवचार त्याुंच्याच शब्दात देत आहे. 
 
“सवथ असमानतेचे मूळ चात वथणथ आहे. ते गीतेत श्रीिृष्ट्णाने गोवले आहे. सहद िमाचा पायाच म ळे 

असमानतेवर आिारलेला आहे. सहद िमात देव, आत्मा याला जागा आहे. मन ष्ट्याच्या जीवनाला नाही. 
जोपयंत सहदू िमथ आहे तोपयंत महारवाडा, माुंगवाडा राहणारच. जोपयंत तो पाळला जातो तोपयंत या 
देशातून सामाकजि कवर्षमतेचे उच्चाटन होणार नाही. सहद िमाने बौकद्धि पातळीवरून कितीही उदात्त 
तत्त्वाुंचा घोर्ष िेला तरी त्याचा आचार हा वणथ, जातपात, स्पृश्यास्पशृ्यता असल्या कवर्षमतेचाच असतो. 
िृष्ट्णाने गीतेत िाय साुंकगतले आहे. “हाणा, मारा, तोडा”. 

 



 
अनुक्रमणिका 

वरील उतारा पूज्य आुंबेडिराुंच्या कलखाणातला आहे. 
 
मग ही प स्तिे सरिारने जप्त िेली पाकहजेत. रकववम्याची रािा-िृष्ट्णाची, रासकक्रडेची कस्त्रयाुंची 

वसे्त्र पळवणारी सारी कचते्र जप्त िरून टािली पाकहजेत सिवा त्याचा कनराळा अर्थ लावणारे प्रचारि 
कनमाण िेले पाकहजेत. 

 
प राणातल्या गोष्टी खऱ्या िोणत्या व खोया िोणत्या हे साुंगत सहडले पाकहजे. 
 
पण या िमाकभमान्याुंना अस्पृश्यािडे डोळा उघडून पहायला निो. िारण ते हाल व तो भेद 

ईर्श्रकनर्ममत. 
 

कलेतील बोवाबाजी 
 
िोल्हापूरातील कचत्रिारातही दत्ता बाळाची लागण िाली आहे. एि बोवा कनमाण िाला आहे. 

त्याच्या बोवाबाजीला श.े िा. पक्षाचे एि माजी नगराध्यक्ष एम. िे. जािव याुंनी सहाय्य िेले आहे. श.ेिा. 
पक्षातील याुंच्या स्र्ानाम ळे बराच खालचा समाज बोवाबाजीच्या सापळयात अडिला आहे. या द्वयींच्या 
परस्पर सुंबुंिातून लाख दीड लाखाचे देवालय उभारले गेले आहे. भक्तगण कमळाला तो वॉडथ त्याुंनी या 
मोहजालात अडिून टािला आहे. दगड सापडला िी देव बनकवतात. लोि पूजतात, मग आता तर दीड 
लाखाचे मुंकदर उभे िेले आहे. 

  
जी. िाुंबळे हे ते कचत्रिार. पोस्टरपेंटर बाबूराव याुंनीही कसनेमातील पोस्टसथ िरण्यािरीता याचे 

सहाय्य घेतले होते. शाुंतारामाचे स्ट कडओतही त्याुंनी पोस्टसथ िाढली आहेत. या िुंद्यात चाुंगला नाुंव 
िमावलुं  आहे. 

 
म ुंबई सोडल्यानुंतर त्याुंनी िाही पोस्टसथही िेली आहेत. दोन पोरेटस् प ढारीिार जािव, 

समाजाचे सुंपादि सजेराव पाटील वगैरेची आहेत. पण पोस्टर पेंटींगप्रमाणे पोरटेमध्ये या िलेतील 
शास्त्रीय ज्ञान त्याुंनी कमळवलेलुं  नाही व प्रत्यक्ष लाईफ वरून फारशी पेंटीगज िेलेली नाहीत. पोरटेचे 
मॉडसलग व हाय लाईटस् बरोबर टािला येत नाहीत. तर्ाकप आपल्या िुंद्यात ते बरेच पैसे िमाऊ शिते. 
पण जािव व हे या जोडगोळीने हा पैसे कमळकवण्याचा एि अजब प्रिार शोिून िाढला व त्याला सावथजकनि 
स्वरुप कदले. िला कनिेतनने मला व्याख्यानासाठी नेले होते. तेरे् मी कवद्यार्थ्याप ढे या बोवाबाजीचा कनरे्षि 
िेला.  

 
मी िलेत ७/८ वर्ष ेिाढली आहेत. वाङ्मयही बरेच वाचले आहे. या कवर्षयावर ४ प स्तिे कलकहली 

पण हा अजब प्रिार मला िोठेच आढळला नाही. िाुंबळयाुंच्यातही पूवी हा डोिावला नव्हता. दत्ता 
बाळाची लागण येरे्ही िाली.  
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काबंळ्र्ानंा म्हिे साक्षात्कार झाला :− 
 
त्याुंना कशवछत्रपतींनी दशथन कदले व तसे ह बेहूब कचत्र आपण रेखाटले व आज अस्स्तत्त्वात 

असलेल्या सरिारमान्य कचत्रातील च िा स िारून आपण खऱ्या कशवछत्रपतींचे कचत्र (पेंटींग) िाढले तेच 
अस्सल आहे. 

 
यावळेी त्याुंचे सहिारी एम. िे. जािव प ढे सरसावले व त्याुंनी तशा प्रचारास प्रकसद्धी देण्यासाठी 

पत्रािडे िाव घेतली. िलेची माकहती नसल्याने त्या त्या पत्राुंनी या बोवाबाजीला प्रकसद्धी व पासठबा कदला. 
एम. िे. जािव हे श.े िा. पक्षातले एि प ढारी असल्याम ळे प्रकसद्धीच्या टेस्क्निमध्ये म रलेले. त्याुंनी हेच 
कचत्र अस्सल असल्याम ळे सरिारने याला मान्यता देऊन सवथ ऑकफसेस, सावथजकनि सुंस्र्ा व शाळाुंमध्ये 
लावण्यास भाग पाडाव े व आजचे सरिारमान्य कचत्र अस्सल नसल्याम ळे ते रद्द िराव े अशी ठरावाद्वारे 
कवनुंती िेली. 

 
द ःखाची गोष्ट, इर्ुं अनेि कचत्रिलेचे कशक्षण घेऊन नाुंव िाढलेले कचत्रिार आहेत. पण कनष्ट्िारण 

सुंिटात िा पडावुं म्हणनू त्याुंनी एि ब्रही िाढला नसावा. मूग कगळून स्वस्र् बसले. 
 
िलेत अनेि प्रिार आहेत. (आयकडयाकलिम, करयाकलिम, रोमकॅटिम, क्यूकबिम) पौवात्य िला 

ही आयकडयाकलस्ट, तर पाकश्चमात्य ही करयाकलस्स्टि व नुंतर तुंत्रात सािनाप्रमाणे बदल होत गेले आहेत. 
 
भारतात प्रर्मावस्रे्त िागद व िॅनव्हास तयार िाले नव्हते तेव्हा समोरचे दृश्य अगर व्यक्ती अगर 

देखावा पाहून तो नजरेत ठेवनू मग आठवणींने सभतीवर िाढावा लागला. आज माणूस प ढे उभा िरून 
िागदावर अगर िॅनव्हासवर त्याचा चेहरा अगर देखावा िाढता येतो. त्याम ळे िाल्पकनि कचते्रही आता 
प्रत्यक्ष शडेलाईटचा अभ्यास िरून िॅनव्हासवर रेखाटता येतात. म्हणजे आता ध्येयवादी कवचाराला 
प्रात्यकक्षिाचे स्वरूप देता येतुं. लाुंबी, रुुं दी, खोली व शडेलाईट दाखवता येते. मनातल्या िल्पनेला 
सत्यस्वरूप देता येतुं. पण साक्षात्िारी कचते्र हा प्रिार और आहे. िल्पना, सत्याचे आिारे स्वप्नातही 
स्वरूप िारण िरू शिते. प्रत्याक्षात ते पडसाद असतात- मग प्रकतभा त्याला आिार देते. 

 
पण या ईर्श्री साक्षात्िाराचा, देवाचा व अन भतूीचा सुंबुंि िलेच्या िके्षत येऊच शित नाही. 

दारुडा अगर गाुंजखेस बरळला तरी पूवी पाकहलेल्या गोष्टीच त्याच्या बरळण्यातून बाहेर पडतात. तो 
गटारात पडला तरी ससहासनावर आपण बादशाह आहो असे म्हणाला तरी त्याने नाटिात तसे ससहासन 
बकघतलेले असते. कशवछत्रपती स्वप्नात आले म्हणा, पण त्याचा आकण साक्षात्िाराचा िाय सुंबुंि? 
साक्षात्िार म्हणजे जागृत अवस्रे्तील गुंजटपणा, अुंमली पदार्ाचा पकरणाम. 

 
पण िाुंबळे व जािव जोडीने िला प्राुंतात भलताच ि डगूस घातला. जािवाुंनी त्या कचत्राची 

कमरवणूि िाढली. सभा भरवनू या कचत्राला सरिारने मान्यता द्यावी म्हणनू ठराव िरून पाठवले. पण 
सरिारला तसा साक्षात्िार िाला नाही व त्या प्रयत्नात त्याुंना अपयश आले. 

 
पण त्याुंनी प नः कनराळी टूम िाढून साक्षात्िार होऊन त्याुंना देवालयाची िल्पना, त्याुंचे स्रक्चर, 

साक्षात्िारातून जाणवले. व लगेच ईर्श्री प्रसादाचे देवालय लाख दीड लाखातून उभारले. अुंिश्रदे्धम ळे 
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लोिाुंनी या बोवाबाजीला खरे मानून पसैा कदला. कहशबे द्यावा लागेल म्हणनू िलायोगी िाुंबळे याुंचेिडे 
कहशबे मागणे पाप ही िल्पना पसरवनू टािली. 

 
हे सारुं चाललुं  आहे, शाहूुंच्या समाजक्राुंकतिारि िोल्हापूर शहरात म्हणनू मी म्हणतो शाहूुंचुं 

िोल्हापूर आता प रोगामी उरलुं  नाही − ते परत प्रकतगाम्याुंच्या तावडीत सापडलुं  आहे. 
 

पत्रकार, समाज, सरकार आणि णनधमी राष्ट्र :− 
 
महाराष्ट्रातल्या पत्रिाराुंचा प्रयत्न, समाजातील अुंिश्रद्धा घालवावी व एिूण बह जन समाजाला 

सामाकजि व िार्ममि ग लामकगरीतून म क्त िराव े असा मला कदसत नाही. अपवादात्मि एखादुं पत्र 
आढळलुं  तर ते अपवादच. 

 
कटळि, फ ले, आगरिर, आुंबेडिर, गाुंिी याुंची पते्र आपल्या कनकश्चत ध्येयाला कचिटून राहणारी 

व त्यासाठी मरण पत्िरणारी होती. लोिक्षोभ आकण लोिकप्रयता दोन्हींचाही कवचार न िरता ध्येयाचे 
कनशाण घेऊनच वाटचाल िरीत होती. पोटाचे सािन न मानता ध्येय गाठण्याचे सािन या दृष्टीने सािन 
म्हणून त्याुंनी वापरले. पण भाुंडवलवाल्याुंची साखळी पते्र व खाजगी मालिीची पते्र या सवांचे िोरण 
पत्राुंचा खप िसा वाढावा याच्यािडेच असते. खाजगी पते्र अगदी स्वतुंत्र बाण्याने, समाजकहताची दृष्टी 
ठेवनू पत्र चालवतात असे नाही तेही यजमान पाहतातच. खाजगी बडा भाुंडवलदार, िारखानदार, 
सहिारी सुंस्रे्चा चालि सिवा मुंत्री पिडून आणतात आकण वगथणीदाराुंची सुंख्या व खप वाढवण्यासाठी 
अुंिश्रद्धाळू भोळया भाकवि बह जन समाजाला आवडेल तेच कलकहतात. देवाकवरुद्ध मूतीपूजेकवरुद्ध कलहून 
त्याुंना द खवत नाहीत. जागतृ देवता, साक्षात्िार अशा िल्पनाुंना पोसतात. के्षत्राुंचुं महत्त्व वाढकवतात. मग 
ती पते्र ब्राह्मणाुंची असोत, अगर ब्राह्मणेत्तराुंची असोत. जनसुंघाची असोत सिवा िाँगे्रसची असोत. 
िाँगे्रसची पते्र वरपाुंगी जनसुंघाची टीिा िरतील पण जनसुंघ व सहद सभा ज्या श्रदे्धच्या आिारे समाजाला 
अुंकित िरते त्या श्रद्धा िाँगे्रसची तशी ब्राह्मणेतराुंची पते्रही कजवुंत ठेवतात. 

 
ब्राह्मणेतराुंची बह तेि पते्र शाहू, फ ले, आुंबेडिर या नावाुंचा तेवढा उपयोग िरीत आहे. पण 

त्याुंच्या जीकवत ध्येयाचा प रोगामी िोरणाचा प्रचार िरीत नाहीत. सरिारी रेकडओही कनिमी वातावरण 
कनमाण िरण्याऐवजी सिाळी उठल्यापासून नामगजराला स रुवात िरतो. टाळि याुंना प्रोत्साहन देतो. 
दत्तग रुला आळवत असतो. 

 
ब्राह्मणेत्तर पत्र हातात हात घालतात. या कवरुद्ध आवाज िाढणाऱ्या व्यक्तीला ठेचायला ब्राह्मण 

तशी ब्राह्मणेतर पते्र हातात हात घालतात. 
  
तर्ाकप याही पकरस्स्र्तीवर मात िरणारे मागथदशथि जगाला लाभले आहेत. त्या त्या िाळी 

लोिकप्रयतेचा कवचार न िरता आपले नावडते पण प रोगामी कवचार माुंडले आहेत. 
 
शाहू, फ ले, आुंबेडिर याुंची खरी परुंपरा नष्ट होईल असुं मला वाटत नाही. 
िाळयाि ट्ट अुंििारातच कवजेचा िडिडाट होतो व सारी भमूी हादरुन जाते. पाऊस पडतो, नव े

अुंि र फ टतात. देव िमात खोया, असत्य िल्पनेत जखडलेल्या भारताला सोडवणाऱ्या व्यक्ती िालच 



 
अनुक्रमणिका 

कनमाण िरू शिेल व भारत खरा कनिमी होईल व िेवळ मानवतेचा प रस्िार िरून जगाला मागथदशथि 
ठरेल. 

 
चीन आकण रकशया िाय िमी िार्ममि होते? पोपशाहीने, बोवाबाजीने, सरुंजामशाहीने व 

साविारशाहीने आवळून टािले होते. पण आता ते देश यातून म क्त िाले व जगातील अनेि देशाुंनी त्याुंचे 
अन िरण िेले. भारताने कनिमी राज्यघटना मान्य िेली हे त्या कदशनेेच चाललेले पाऊल आहे. कवचार प ढे 
गेला. आचार रेंगाळत राकहला आहे. त्याला िालच गती देईल. 
  



 
अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग २ 
 
 
 
 
 

व्र्क्क्तणचत्रकार माधवराव बागल 
 

  



 
अनुक्रमणिका 

व्र्क्क्तणचत्रकार माधवराव बागल 
 

माझी सहधमयचाणरिी ! 
 

सौ. रमाबाई माधवराव बागल. 
 

मी वेडा मािूस ! 
 
मािुं जीवन म्हणजे िगडा ! सतत िगडा ! िोणत्याही गोष्टीचुं वडे लागलुं  िी, मागे परतून 

पाहणार नाही ! प ढे िाय होईल याचा कवचार नाही ! यशापयशाचा कवचार नाही. 
 
वडे ! वडेासाठी वडे ! फायद्यासाठी नव्हे ! यशासाठी नव्हे ! वडेातच आनुंद ! भकवतव्याचा कवचार 

नाही, वडेाच्या ि ुंदीतच सारुं आय ष्ट्य गेलुं  ! आता ७५ वीत पदापथण िेलुं  आहे. तरी आजही मी अशा वडेाच्या 
ि ुंदीत िगडा देत आहे. स्त कत-सनदेची मला खुंत नाही. बेपवाईच्या मस्तीत सदा ि ुंद ! त्याम ळे माझ्या 
वृद्धपणाचाही मला कवसर पडतो ! 

 
कववाहाच्या स रुवातीपासून तो या घडीपयंत, माझ्या पूज्य पत्नीने माझ्या प्रत्येि वडेाला सार् कदली 

! ती कनिनानुंतरही. अस्गन कविेपयंत ! कतने आपले सवथस्व मला वाकहले ! सवथस्वापथण िेले ! 
 
मािुं वडे िोणाला आवडो न आवडो ! मािे तेच खरे ! मािे तेच बरोबर ! हा अहुंभाव जणू माझ्या 

हाडीमासी म रलेला ! सारुं जग उलटलुं  तरी कफिीर िेली नाही. मग कवरोि आईवकडलाुंचा असो, आप्ताुंचा 
असो, गणगोताुंचा असो, कमत्राुंचा असो ! प्रबल सते्तचा असो. 

 
पण माझ्या पत्नीने मात्र मला ििीही कवरोि िेला नाही. ििी नाउमेद िेले नाही . सतत माझ्या 

पाठीशी राकहली ! इतराुंच्या रोर्षाची कतने पण पवा िेली नाही. सतत मला आिार कदला ! उते्तजन कदले ! 
 
वडे ! पण या वडेानेच मला गती कदली ! वडेानेच माझ्यात कनभथयता आणली ! मला स्फूती कदली ! 

अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी घडवनू आणल्या ! मािुं वडे स्वार्ाचुं नव्हतुं ! माझ्या वडेानुं मािा अिःपात िेला 
नाही. ते िसल्या व्यसनाचुं नव्हतुं ! व्यसन जनसेवचेुं. िोक्याचुं ! ि ुंज देण्याचुं ! 

 
सवांनी अकवर्श्ास दाखवला ! पण पत्नीने ििीही पाय मागे ओढले नाहीत. वडे िलेचे असो ! 

अुंिश्रदे्धकवरुद्धचे असो ! समाजस िारणेचे असो ! साकहत्याचे असो ! राजिारणाचे असो ! माझ्या मागनू 
सावलीप्रमाणे आली ! ती आपलुं  स्वतुंत्र अस्स्तत्व कवसरली होती ! नव्हतुंच कतला स्वतुंत्र अस्स्तत्व ! 
स्वतःच्या स खद ःखाचा कतने ििी कवचार िेला नाही. 

 
आईबापाच्या घरचे सुंस्िार हेच कशक्षण ! 
 
पकत हेच दैवत !! 
 



 
अनुक्रमणिका 

ज्यावळेी जे वडे लागे त्यात मी भारून जात असे. त्यात मी स्वतःला कवसरून जाई. 
 
कनसगाचुं वडे ! सिाळ, सुंध्यािाळ, द पार, कनसगाच्या कवकवि भावना न्याहळण्यात व त्या 

भावनाशी समरस होण्यात मी रुंगून जात असे. ब्रह्मप रीवरच्या कहरवळीवर पडून आिाशात चाललेली 
मेघाुंची शयथत, देवदेवताुंच्या चाललेल्या लढाया व कवजयानुंतर नाचणाऱ्या पतािा उिळलेली ग लाल फेि 
व फडिवलेले िेंडे पाहण्यात मी पृर्थ्वीवरचुं अस्स्तत्व कवसरत असे. 

 
रुंिाळयावर चाललेल्या लाटावरच्या नृत्यात दुंग होई. घरापेक्षा कनसगाचाच ओढा जास्त. त्याच्या 

कवकवि भावनाुंशी मी खेळत असे. त्याच्या रागालोभात, आनुंदात, समािीत सहभागी होत असे. 
 
सिाळी कदनराजानुं पाुंघरुण फेिून डोळे उघडण्यापूवीच मी त्याला शाुंता जली ड बत असतानाच 

पिडीत असे. 
 
द पारी त्याुंच्या रागाच्या तडाख्यात सापडू नये म्हणनू, पुंचगुंगा घाटावरच्या िोणत्या तरी 

देवालयाच्या गारव्यात बसून त्याचे रागाचे तडाखे च िवत असे. तर सुंध्यासमयी त्याने नदीकिनारी 
फेिलेली रत्ने वचेण्यासाठी िावत असे. 

 
सुंध्येनुंतर आिाशातल्या चाुंदण्या मोजत िोपी जात असे. मग घरच्या माणसाने ह डित येऊन 

मला जागे िराव.े 
 

कलेचे वेड :− 
 
याच कनसगाच्या वडेाने मला िलेवर ढिलले. कचत्रिला कशिण्याची महत्त्वािाुंक्षा कनमाण िेली. 
 
याच वळेी मािे लगन िाले ! १९१४ साल. पण मोह िलेचा ! िलेखेरीज मला िाही स चणार 

नाही. सिाळ, द पार, सुंध्यािाळ िागद, रुंग आकण ि ुं चला घेऊन रानोमाळ सहडणार ! बायिोचाही कवसर 
पडणार ! पण ती ििी रागावली नाही िी नाराजी दाखवली नाही. िाढलेली कचते्र आनुंदाने पहात बसे. 
चाुंगल्या वाईटाची कनवड िरी. 

 
मी स्िूल ऑफ् आटथला जाण्याचे ठरकवले. 
 
वडील व्यवहारी. हा कबनकमळितीचा िुंदा त्याुंना निो होता. त्याुंना मी विील व्हायला हव ेहोते. 

म्हणून यापासून मन वळवण्याचा प्रयत्न िेला ! मी म ुंबईस जाण्याने सवात मोठा आघात होणार होता माझ्या 
पत्नीवर. िारण कतला सोडून ७/८ वर्ष ेमला म ुंबईस रहाव ेलागणार होते. 

 
पण कतने अडर्ळा आणला नाही ! या िुंद्यात िा पडता म्हणून नापसुंती दाखकवली नाही ! ७/८ वर्ष े

ऐन तारुण्यात सुंन्यास पत्िरला ! मी त्या िुंद्यात नाव कमळवले. त्या मोठेपणाचा वाटा िेवळ मािी बायिो 
म्हणून कमळण्यातच समािान ! आर्मर्ि दृष्ट्या अपयशी, पण कतने कनरुत्साही िेले नाही. 

 



 
अनुक्रमणिका 

म ुंबईस गेल्यानुंतर ती मला एिा पत्रात कलकहते- 
 
“कप्रय पकतराज, 
 
सगळयाुंनी आपणाला टािलुं  म्हणनू मी त म्हाला टीिन असुं त मचुं मन तरी त म्हाला साुंगतुं िा? 

त म्ही ऐर्श्याच्या उच्च कशखरावर असला म्हणजे मात्र मी त मच्यावर पे्रम िरावुं आकण दाकरद्र्याच्या खोल 
दरीत लोळत असता मी त मचा कतटिारा िरीन असुं त म्हाला वाटतुं िा? त मची स्स्र्ती िशीही जरी 
असली तरी त म्ही जवळ असला म्हणजे मािुं सवथस्व त्यात आहे”. 

 
सवयस्वी तुमची, 

हौशा (रमाबाई) 
 
या आर्श्ासनाप्रमाणे ती आजन्म वागली. 
 
हजारो कचते्र िाढली, िरवीर जनतेला अपथण िेली. पण मोफत िा वाटली म्हणून ििी ि रि र 

िेली नाही. िारण िाही हजाराुंची इस्टेट होती ती. 
 

हद्दपारीत बरोबर 
 
वकडलाुंनी िाढलेल्या “हुंटर” साप्ताकहिात कलहू लागलो. सुंस्र्ानातल्या जनतेवरचे अन्याय 

चव्हायावर माुंडले. राजिीय हक्काुंची मागणी िेली. राजरोर्षात आलो. त्याम ळे सरिारने पत्र बुंद पाडले. 
२००० ची जामीनिी लादली व हद्दपारीची कशक्षा िेली. 

 
त्या हद्दपारीतही ती माझ्याबरोबर आली. प ष्ट्िळ अपमान सहन िेले ! अखेर वदुंड्याला एि 

कमत्रघरी कदवस िाढले. कजिडे मी कतिडे ती ! माझ्याबरोबर कतनेही वनवास पत्िरला ! 
 

पुस्तकासाठी दाणगना : 
 
हद्दपारीत खूप वाचलुं  व कलकहलुं . नुंतर घरी परतलो. समाजवादावर प स्ति प्रकसद्ध िरण्याचुं 

मनानुं ठरवलुं . वडील अन मती देईनात. पण कतनुं आपले दाकगने माझ्या स्वािीन िेले. त्या जोरावर प स्ति 
छापलुं . सरिार प स्ति जप्त िरील म्हणून घाईनुं ते गावात मी सहडून फ िट वाटलुं . 

 
कतला दाकगना िरून घालण्याऐवजी कतनुंच आपल्या स्त्रीिनाचा वाटा माझ्या पदरी टािला ! याम ळे 

“नव्या कपढीचे राजिारण” हे प स्ति मी प्रकसद्ध िरू शिलो. हे मराठी भारे्षतील महाराष्ट्रातील पकहले 
प स्ति. श्रेय कतचुं ! नाव मात्र मािुं. 

 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

गोषाणवरूद्ध झगडा : 
 
गोर्षाची चाल हा मला कस्त्रयाुंवर भयुंिर अन्याय वाटे. ती चाल आमच्या अुंगी इतिी म रली होती िी 

तो अन्याय आहे ही भावनाच नष्ट िाली होती. ती चाल मोडण्याचुं िैयथ िोणात होत नसे. 
 
मी ती मोडण्याचुं ठरवलुं . बायिोनुं आपली तयारी दाखवली. आमच्या घरातला अन् आमच्या 

गल्लीतला असा गोर्षा मोडणारा पकहला मीच. बाहेर पडलो िी गल्लीतल्या आयाबाया कखडक्यातून व 
दारातून डोिे बाहेर िाढणार, आश्चयाने पहात राहणार व ि जब जणार. पण माझ्या बायिोने त्याुंच्या 
टीिेची िेव्हाच पवा िेली नाही ! जे मला आवडे, ते कतला आवडे. जणू मीच कतची कववचेिब द्धी. 

 
अस्पृश्र्ाचे खरकटे काढले : 

 
अस्पृश्याला आम्ही घरी जेवायला घालत असू. पण पुंक्तीत बसवनू घेण्याची इतराुंची तयारी िाली 

नव्हती. मी त्याला जवळ घेऊन बसलो तर कहने त्याचे खरिटे ताट स्वतः िाढून इतराुंचा रोर्ष पत्िरला. 
आपल्या िमथभावना व रुढी माझ्यािडे पाहून ग ुंडाळून टािल्या. अखेरपयंत हकरजनाुंना पे्रमाने वाढले. 
पे्रमाने जवळ िेले ! समाज वाळीत टािेल म्हणनू भ्याली नाही. 

 
त्र्ागाची पणरसीमा : 

 
राजिारणात तर माझ्या पत्नीने दाखवलेले िैयथ, त्याग व सहन िेलेले िष्ट हे माझ्या जीवनात 

अकवस्मरणीय िाले आहेत. माझ्यासारख्या छोया माणसाच्या पदरी पडली, नाही तर वीर स्त्री म्हणनू 
भारतात िळिली असती. 

 
कतला कलकहता वाचता येत होते. पण ती पदवीिर नव्हती. तरी खरी वीर पत्नी होती. िोणत्याही 

प्रसुंगाला ती डरली नाही. 
 

मी घर सोडले णतने घर सोडले : 
 
कतला राजिारण समजत नव्हते. ज्या अन्यायाचा, ज्या ग लामकगरीचा, ज्या ह ि मशाहीचा नाश 

िरण्याच्या वडेाने मी प्रवृत्त िालो होतो, त्याची कतला बरोबर िल्पना नव्हती. 
 
या वडेाम ळे माझ्या पदवीिर भावाुंच्या नोिरीच्या महत्त्वािाुंके्षला िक्का बसणार होता! हाडाची िाडे 

िरून द्राकरद्र्यातून स्विष्टाने डोिुं  वर िाढलेल्या वकडलाुंच्या इस्टेटीला िोिा पोचणार होता. म्हणनू 
ज्याुंचे मी पाय िरावते त्याुंनी व इतर ि ट ुंकबयाुंनी मािा कनग्रह बदलावा म्हणनू मािे पाय िरले. 

 
पण या सवांना वाटणाऱ्या भीतीपासून म क्त िरण्यािरता मीच घर सोडून दूर व्हायचुं ठरवले. 

बाहेर पडलो. मािी पत्नी माझ्या मागोमाग बाहेर पडली. आपलुं  प ढुं िसुं होईल याचा कतने कनराळा कवचार 
िेला नाही! 
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वडील कनवतथले! आम्ही भाऊ कवभक्त िालो. माझ्या िृत्याम ळे त्याुंच्यावर सुंिट ओढवण्याचुं 
िारण नव्हतुं. पण हे सुंस्र्ान होतुं. माझ्याम ळे त्याुंच्या नोिरीला शह हा बसलाच! दोघेही पदवीिर, त्याुंना 
नोिरी कमळू शिली नाही. पण मािुं वडे िाही िमी िालुं  नाही. 

 
सत्र्ाग्रहाला अनुमती : 

 
मी व्याख्यानाने जनजागतृी िरीत होतो. उठाव देत होतो. तेव्हा बोलीप्रमाणे िृती िरावी लागणार 

हे जाणनू मी त रुुं गात जाण्यासाठी मनाची तयारी िाही मकहने िरीत होतो. अखेरीस ती तयारी िाली. 
 
माझ्या जातभाईुंना, आप्ताुंना, कमत्राुंना हे निो होते. िाही कमत्राुंनी दगडावर डोिे आपटून घेऊन 

प्राण देऊ निोस. यापेक्षा महाराजाुंिडून त ला हव ेते मागून घे. त ला वाटेल ती जागा कमळेल-असा उपदेश 
िेला. 

 
पण मी वडेा ! हट्टी ! कनग्रही ! 
 
माझ्यासारखी चार वडेी मुंडळी तेवढी माझ्यापाठीशी ! समोर सत्ता अगर सुंपत्तीचे िसलेली आकमर्ष 

नव्हतुं. होता त रुुं ग आकण फाशी ! कफयादी तेच आकण कनवाडा िरणारे तेच ! पण मी ि ुंदीत होतो. मला प ढचुं 
िाही कदसत नव्हतुं ! मरणार ! मी देशासाठी मरणार ! जनतेसाठी मरणार ! मला उन्माद चढला होता 
मरणाचा ! 

 
माझी कालवाकालव : 

 
मािा कनश्चय िाला होता ! मला परावृत्त िोणालाच िरता आलुं  नसतुं ! पण पत्नीच आडवी िाली 

असती तर !! िारण कतला माझ्याकशवाय िोणाचाच आिार नव्हता ! अन् ती अभथिाची माता होती. म्हणनू 
मला कतची अन मती हवी होती. 

 
पण हा प्रश्न िाढू िसा? या कवचारात कित्येि रात्री जागून िाढल्या, बायिा-म लाुंच्या, 

घरादाराच्या मोहात पडलो तर अशी िाये होणार िशी? प्रत्येिाने असेच म्हटले तर ही जबाबदारी 
स्वीिारणार िोण? हा मोह बाजूस सारल्याकशवाय देशिायथ िसे होणार? कवचार िरिरून अखेर 
कनणथयाला आलो. 

 
मािा हा कनश्चय कतला बोलून दाखवावा. मी कतच्या स खावर, सुंसारावर माझ्याचुं हातानुं पाणी 

ओतणार होतो. जनतेवरचा ज लूम कनवारण्यासाठी, कजवाची आह ती देण्याची मला घाई िाली होती. कतला 
सोडून जाताना परत भेटेन याची खात्री नव्हती. सुंस्र्ानाबाहेरची राजवट व सुंस्र्ानी राजवट यात जमीन-
अस्मानाचे अुंतर होते. 
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राजशाहीतला तुरंुग : 
 
मी त रुुं गात जाणार ! स्वातुंत्र्य सुंपादनापूवीचा राजशाहीतला त रुुं ग होता तो ! यमाच्या दाढेत 

स्वख र्षीने प्रवशे िरणार होतो. त्यागाचा आनुंद, आवगे व मस्ती माझ्या अुंगात सळसळत होती. सुंिटाुंची 
िल्पना उलट मला उते्तकजत िरीत होती! 

 
स्त्रीला घर हेच जग. कतला माझ्या मनःस्स्र्तीची िाय िल्पना येणार ! ती सहदू नवऱ्याची, सहदू स्त्री 

! स्विमाची कशिवण कतला परुंपरेतून कमळालेली असेल तेवढीच ! नवऱ्याच्या जीवनाशी, त्याच्या 
स खद ःखाशी, आशाआिाुंक्षाुंशी, सुंस्िाराम ळे एिरूप िालेली. इतर गोष्टी कतला माहीत नव्हत्या. 

 
मी कतला सोडून जाणार होतो. तेही िोणत्या कबिट प्रसुंगी? कतला िोणाचाच आिार नव्हता. मािे 

वडील कनवतथलेले ! आम्ही कवभक्त िालेलो ! भाड्याच्या राजारामप रीतील घरात ती एिटीच. मी तर 
उघड उघड राजद्रोही ! माझ्या घरािडे िोणी कफरित नव्हते ! राजिीय महारोगी म्हणाना ! 

 
सुंस्र्ानी अुंमलात िाय होईल िोणी साुंगाव े! राजाने िसलाही अत्याचार िेला, अन्याय िेला 

तरी दाद िोण घेणार ! सवथसत्तािारी ते ! खटला घातला, िी न्यायािीशाला राजाने अगोदरच कनिाल 
िळवायचा व िोटाने तो मागाहून जाहीर िरावयाचा ! िेस चालकवणे हा कनव्वळ फासथ. अशी अनेि 
उदाहरणे घडलेली ! ऐिलेली ! त रुुं गात गाडून टािलेले ! अस्स्तत्व नष्ट िेलेले. मी ऐिलेले वाचलेले ! 
अशा पकरस्स्र्तीत मला िायदेभुंग िरून त रुुं गात जाण्यासाठी परवानगी देणे ही गोष्ट सािीस िी नव्हती ! हे 
खऱ्या वीर-पत्नीखेरीज िोण िरू शिणार? 

 
वीर पत्नी : 

 
माझ्या मरण्यातही स्वार्थ होता. ध्येयपूतीचे समािान होते. म्हणून णतच्र्ा त्र्ागाच्र्ा श्रेष्ठतेला मोल 

नव्हते. मािा त्याग कतच्याप ढे कफिा अगदी कफिा पडतो ! 
 
घरात िेवळ एिटी ! न सती एिटी असती तरी त्या त्यागाचे महत्त्व इतक्या दजाला पोचले नसते. 
 
ती माता होती ! तीही अभयकाची ! ते राुंगतही नव्हते. सवथस्वी परािीन ! क्षणही मातेला सोडून 

राहण्याजोगे नव्हते ! माझ्या पत्नीला मी टािून गेल्यानुंतर साुंभाळ िरणारा ितासवरता म लगा जवळ 
नव्हता. ते मूल ! सवथस्वी मातेवर अवलुंबून ! मातेचा पदर हाच त्याचा आसरा ! तेच त्याचे घर! माता हेच 
त्याचे जीवन! 

 
अशा स्स्र्तीत मी या दोघाुंना टािून जाणार होतो. माझ्या महत्त्वािाुंके्षसाठी मी या दोन जीवाुंना 

उघडे टािून जाणार होतो! हे शौयथ िी क्रौयथ ! पण मी कनष्ठ र िालो होतो खरा ! 
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अन्र्ार्ाने मला कठोर केलं : 
 
तसे पाकहले तर मी मनाने कनष्ठ र नव्हतो. अत्युंत भावनाप्रिान. एखादी गोष्ट वाचताना िरे्च्या 

प्रवाहात वहात जाऊन, द ःखद प्रसुंगाने कटपे गाळीत असे तसे आनुंदानेही अश्रू गाळीत असे. कनसगातील 
सौंदयथ पाहण्यात गढून जात असे. मानवी सौंदयथ पाहण्यात मला सुंिोच वाटत नसे. तो मी इतिा िठोर 
िसा िालो िोण जाणे ! जनतेच्या पाकहलेल्या द ःखद िर्ाुंनी व त्याुंच्यावर होणाऱ्या अन्यायाुंनी मला 
िठोर िेले ! माझ्या स ख-द ःखाला मी कवसरलो. 

 
णतचं णदव्र् : 

 
कवचाराच्या गदीम ळे िोप लागली नाही. एिच कवचार ! सभाबुंदी मोडून मी त रुुं गात जाणार. 
 
रात्रीचे बारा वाजले होते !- 
 
उठून खोलीत फेऱ्या घालू लागलो ! म्हटले िाय तो एिदा सोक्षमोक्ष िरून टािावा ! 
 
मच्छरदाणीत ती व मािा बाळ दौलत िोपला होता. मी कतला उठवले. कवचारण्यापूवी छाती 

िडिडत होती. हृदयाची िालवािालव होत होती. साऱ्या मायामोहाला हृदयात िोंडून कवचारले, 
 
‘तू एिा प्रश्नाचे उत्तर देशील िाय?’ 
 
‘अशावळेी असला िसला प्रश्न? वळे िाळ आहे िी नाही?’ 
 
‘हीच ती वळे. उत्तर कमळाल्याखेरीज मला िोप लागणार नाही. मनाला स्वास्र्थ्य लाभणार नाही. 

वडेा होईन मी !’ 
 
‘कवचारा िाय ते. अशी िोप उडून जाण्याजोगी िोणती गोष्ट आहे ती?’ 
 
‘मी िायदेभुंग िरून त रुुं गात जायचे ठरवले आहे. माझ्या मनाच्या िोंडवाड्यापेक्षा मला त रुुं ग 

स खाचा वाटतो.’ 
 
‘एवढा कनश्चय िाला आहे तर मी िशाला आड येऊ.’ 
 
‘पण तू एिटी आहेस ! आकण दौलतला साुंभाळायचुं आहे !’ 
 
‘मग आजही मीच साुंभाळते आहे त्याला. त्याची निो िाळजी.’ 
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णतच्र्ा शपथा : 
 
‘मग घे मािी शपर्. मी ख र्षीने त म्हाला त रुुं गात जायची परवानगी देत आहे म्हणनू!’ 
 
‘आणखी िाय साुंगू ! मी त मच्या इच्छेच्या आड येणार नाही, त्याला शपर्च िशाला पाकहजे!’ 
 
‘हो त्याकशवाय मािी खात्री पटणार नाही.’ 
 
‘बरे घेते शपर्. जा त म्ही.’ 
 
‘माझ्या गळयावर हात मार.’ 
 
‘म्हणजे साुंगते ते खोटुं िा?’ 
 
‘त्याकशवाय मािुं समािान होणार नाही.’ 
 
‘बरुं त मची इच्छा ! िालुं  समािान?’ 
 
‘नाही ि ुं िवावर हात मार.’ 
 
‘नाही मारणार.’ 
 
‘मग नाही त िी तयारी असेच ना?’ 
 
‘बरे ठीि. मारला िपाळावर हात.’ 
 
‘मुंगळसूत्रावर.’ 
 
‘बरुं घ्या मुंगळसूत्रावर.’ 
 
‘आता एिच राकहलुं  आहे. पोराच्या गळयावर हात मारून साुंग मािी तयारी आहे म्हणनू.’ 
 
‘ही िाय सत्त्वपरीक्षा चालवलीय मािी ! एवढ्याने स द्धा खात्री होत नाही, तीही होऊन जाऊ द्या.’ 
 
पण ही शपर् घेताना कतला अश्रू आवरणे िठीण िाले ! मलाही अश्रलूा आवर घालता येईना. मी 

शपर् ऐिताच िृतज्ञतेने कतचे पाय िरले. िाडिन् ख चीतून िोसळून पडलो. यश कमळालुं  म्हणून आनुंद ! 
पण इतिा कनष्ठ र िालो म्हणनू खजील िालो ! 
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मरिाशी तोंड : 
 
येरू्न माझ्या राजिीय िगड्याला स रुवात िाली. िोल्हापूर हे मािे ि ट ुंब बनले ! त्याुंच्या स ख-

द ःखाशी आम्ही एिरूप होऊ लागलो. 
 
कशवाजी पेठेत सभा ठरली होती. 
 
पण ती सभा उिळली जाणार व आम्हावर मारेिरी घातले जाणार, अशी बातमी िानावर आली. 

अनेि स्नेही घरी िावत आले ! आजच्या सभेला जायचुं नाही, असा त्याुंनी आग्रह िेला. जवळच्या िाहींनी 
रडून गोंिळ िेला. 

 
मी म्हटले, ‘असे प्रसुंग हे आता यायचेच ! याला कभऊन सभा र्ाुंबवनू िसे चालेल?’ 
 
मािी बायिो म्हणाली, ‘चला मी पण येते. आता कभऊन िसे चालेल. व्हायचे ते होऊ द्या!’ 
 
बकलष्ट सत्तािाऱ्याने अुंिारात राहून माणसाुंना अुंगावर घातले ! त्यात मािा सहिारी िवरेी जखमी 

िाला. बकलष्ठाच्या मारेिऱ्याुंनाही दवाखान्यात जाव ेलागले. 
 
मािी पत्नी अशा अनेि प्रसुंगी प्रत्यक्ष भागीदार िाली ! अनेि सभात मजबरोबर येत असे. 

िमिीच्या तशा गौरवाच्या ! 
 
मला पिडण्यासाठी पोकलस व्हॅन आली. ििी डगमगणार नाही. घाबरणार नाही. शाुंतपणाने 

कनरोप देणार. 
 
सत्र्ाग्रहाला णनघालो : 

 
मला ओवाळणार. ि ुं ि मकतलि लावणार. गळयात हार घालून मािे पाय िरणार ! बेड्यासिटचा 

भेसूर अवतार पाकहला, चेहरा बदलला नाही, डोळयात कटपूस आणलुं  नाही. ती खरी वीरपत्नी होती. 
 
खरी सहिमथचाकरणी होती !! 
 

जर्जर्कार माझा, त्र्ाग णतचा : 
 
कतच्या या त्यागावर मी अनेिवळेा त रुुं गाच्या यात्रा िेल्या. याच माझ्या पत्नीच्या त्यागावर मािुं 

राजिीय जीवन उभारले. लोिकप्रयतेच्या उुंच लाटेवर तरुंगू लागलो. पण त्या लाटेच्याखाली कतची 
तपश्चया होती. ती जगाआड राकहली. मी लोिाुंसमोर प ढारी म्हणून कमरव ू लागलो. कतने दाखवलेल्या 
िैयाप ढे मािे सारे त रुुं गवास मला कफके्क वाटतात. लोिकप्रयतेचे कवलोभनीय अलुंिार पत्नीच्या त्यागाम ळे 
माझ्या गळयात पडले. मी िाही िाळ िरवीर जनतेच्या हृदयससहासनावर डोलू लागलो. सवथत्र 
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जयजयिार होऊ लागला ! पण सारे श्रये माझ्या पत्नीचे. या अनकभकर्षक्त राज्यपदावर मला कतने नेऊन 
बसवले. 

 
माझी माता : 
पत्नी पत्नी नव्हे : 

 
एवढे िष्ट ज्या माझ्या पत्नीने-मािी महत्त्वािाुंक्षी प री िरण्यासाठी सहन िेले, कतने मािे अनुंत 

अपराि, माझ्या लहरी, मािे द ग थण, मातेच्या औदायाने पोटात घेतले. माझ्या गरैहजेरीत सारा प्रपुंच 
साुंभाळला. पोराला जगवले. िाटिसर िरून अब्रनेू व अकभमानाने कदवस िाढले. दाकरद्र्याची िळ लाग ू
कदली नाही. अनेिवळेा त रुुं गात गेलो. प रे असुं आता म्हटलुं  नाही. 

 
कतला िसलेही ऐर्श्यथ भोगता आले नाही. कतला एखादा दाकगना िरून ििी घातला नाही. 

ल गडेही खरेदी िेले नाही. पोरासाठी दमडी कशल्लि ठेवली नाही. मोटार घेता आली नाही, बुंगले उठवता 
आले नाहीत. मालिीच्या घरात राहता आलुं  नाही. पै कशल्लि ठेवता आली नाही. 

 
माझ्र्ा ध्रे्र्पूतीसाठी ती णववाणहत असून संन्र्ाणसनी राणहली ! 

 
आम्ही बैरागी बनलो ! 
 
कतने प्रपुंच िेला खरा पण जगाचा िेला !! 
 
ती मािी पत्नी ! 
 
नव्हे मािी परमपूज्य प ण्यशील माता ! साध्वी ! 
 
कजने सवथ आय ष्ट्यभर पे्रमाने, कजव्हाळयाने, मािा साुंभाळ िेला. माझ्या सवथ दोर्षाुंवर, खोडीवर, 

अपरािावर पे्रमाची पाखर घातली. माझ्या कमत्राुंनाही आपलुं  मानलुं . खाऊ घातलुं . 
 
कतच्या कनश्चयावर, त्यागावर व िष्टावर माझ्या महत्त्वािाुंके्षची इमारत मी डौलाने उभी िेली. सवथ 

सुंिटाुंशी तोंड कदले. प्रत्यक्ष मरणाला आव्हान कदले ! मरणाशी टक्कर कदली ! 
 
गरीबीतही त्यागाचुं स ख भोगलुं . सत्ता, सुंपत्ती व ऐर्श्याच्या मोहात पडलो नाही. त्याबद्दल कतला 

ििीही द ःख िालुं  नाही. 
 
अभथि जवळ नसतुं तर माझ्याबरोबर त रुुं गाच्या वाऱ्या आनुंदानुं िेल्या असत्या. 
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ती माझी साध्वी माता : 
 
ता. १३ मे १९६९ ला ितथव्यपूतीच्या समािानात कनघनू गेली. म लगा दौलत, सून िमल, स चा, 

उल्िा, सतीश, कशवराय या नातवुंडाुंना डोळेभर पाहून कतनुं जगाचा कनरोप घेतला. डसनग हॉस्स्पटलमध्ये 
डॉक्टराुंनी व नसेसनी परािाष्ठा िेली. 

 
कतचा भाऊ त्र्युंबि, म लगा दौलत, सून िमल, दौलतचे कजवलग स्नेही, वालावलिर, साविार 

व स रेश भ िे याुंनी िोप टािून सेवा िेली. ग रुदास नागेशिर व त्याुंची पत्नी बडी माुं बसून राकहल्या 
होत्या. कतनुं जोडलेल्या आयाबायाुंची रीघ लागली होती. 

 
लोणहर्ाचंा आधार : 
 
मािे परमकमत्र पूज्य कमत्र मदनमोहन लोकहयाुंनी तर खऱ्या कनःस्वार्ी पकवत्र मतै्रीचुं दशथन घडवलुं  ! 
 
सौभागयवतीसाठी डसनगच्या दवाखान्यातील उत्िृष्ट जागा कमळवनू कदली. डॉ. कबद्रीना खास 

िाळजी घेण्याची कवनुंती िेली. खचाचा सवथ बोजा अुंगावर घेतला. तो मला कनभण्याजोगा नव्हता. सवथ 
आि कनि सोयी व सािने उपलब्ि िरून कदली. सेवसेाठी आपली दोन माणसे, एि प रुर्ष व एि स्त्री 
िायमची ठेवनू कदली. पन्हाळयावरचा म क्काम हलवनू िोल्हाप रात येऊन राकहले. हजार खेपा घातल्या. 
िमी जास्ती ताबडतोब िळावुं म्हणून उशाखाली फोन ठेवनू िोपले. अखेर अखेरच्या कदवशी दोन मोटरी 
रात्रुंकदवस ठेवनू कदल्या. रोग हटेना तेव्हाुं मी म्हटलुं , 

 
‘साहेब, असा खचय णकती णदवस चालविार?’ 
 
‘णजवंत असेपरं्त.’ 
 
हे शब्द मािसाचे नव्हते! ते णजवंत परमेश्वराचे होते ! अशा णठकािीच परमेश्वराचं दशयन घडतं ! 

त्र्ा स्वरूपाला सहस्त्र प्रिाम ! 
 
पण मािी पत्नी ! साध्वी ! देवी ! माता. 
 
कववाकहत सुंन्याकसनी ! आम्हाला टािून कनघून गेली ! 
 
पे्रमाचा वषाव : 
 
ती गेल्यानुंतर असुंख्य लोिाुंनी घरी गदी िेली. 
 
नेण्याची इतिी घाई िा िेली म्हणून रागावले ! शाहू कमलच्या शिेडो आयाबाया िाय मोिलून 

रडू लागल्या. कतनुं जोडलेल्या गल्लीतल्या बायिा, कजव्हाळा त टला म्हणनू आसव ेगाळू लागल्या. 
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शहरातून, कजल्ह्यातून, महाराष्ट्रातून व कदल्लीतून तारा, पते्र, सुंदेश याुंची रीघ लागली. 
 
णनधनानंतरही महत्त्वाकाकं्षा पुरी केली : 
 
कतने कजवुंत असताना माझ्या सवथ महत्त्वािाुंक्षा प ऱ्या िरण्यासाठी सवथस्वापथण िेलेच, पण 

गेल्यानुंतरही मािी अखेरची इच्छा प री िेली. 
 
कतला पोहोचवनू घरी आलो. सिाळी ८ ला दहनकविी प रा िाला. उरिून घरी पोहोचलो व ता. 

१३ मेला ११ वाजता ब लढाण्याहून पत्र आलुं . त मच्या प स्तिाुंच्या ५००० प्रती छापून आम्ही िायथित्यांनी 
फ िट वाटण्याचुं ठरवलुं  आहे म्हणून. 

 
त्यावळेी अगनी कविलाही नव्हता. 
 
ज्याुंनी त्याुंनी सौभागयवतीच्या कनिनानुंतर साुंत्वनपर सुंदेश पाठवले, भेटी कदल्या, पत्राुंनी अग्रलेख 

व स्फ टे कलकहली त्याुंना सहस्त्र प्रणाम- 
 

-(माझी सहधमगचाररणी) 
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माझे आवडते पुढारी 
र्शवंतरावजी व बाळासाहेब 

 
श्री. यशवुंतराव चव्हाण व श्री. बाळासाहेब देसाई या दोन नेत्याुंचा जन्म माचथ मकहन्यात पडतो. हे 

दोन्ही प ढारी जन्मले पण एिाच कजल्ह्यात. दोघेही वाढले गकरबीत. बाळपणचे सुंस्िार त्याुंच्यावर घडले 
खेड्यात. उच्च कशक्षणाचे सुंस्िार दोघाुंवर िाले. िोल्हाप रात-शाहू छत्रपतींच्या राज्यात. त्या वातावरणाचे 
पडसाद दोघाुंच्या मनावर, कवचारावर व ध्येयावर िाले असल्यास नवल िाय. 

 
या दोघा प ढाऱ्याुंबद्दल िोल्हापूरला साहकजिच आप लिी वाटते-इकतहासानेही तो िागा बाुंिला 

गेला आहे. सातारा आकण िोल्हापूर दोन्हीही गाद्या छत्रपतींच्या, इकतहासाने, राजिारणाने व रक्तसुंबुंिाने; 
तसेच दोन्ही कजल्ह्यातला समाजही परस्पराशी बाुंिलेला. भौगोकलि दृष्ट्या दोन्ही कजल्ह्याच्या सरहद्दी 
एिमेिाशी कभडलेल्या. म्हणनूच एिा व्यक्तीची आठवण िाली िी द सरी व्यक्ती माझ्यासमोर उभी राहते. 
स्वतुंत्रपणे एि व्यक्ती माझ्यासमोर उभीच राहू शित नाही. बाळासाहेबाुंची आठवण िाली म्हणजे माझ्या 
डोळयासमोर यशवुंतरावजी उभे राहतात, यशवुंतरावजींची आठवण िाली म्हणजे बाळासाहेब डोळयासमोर 
उभे राहतात. कनदान माझ्या बाबतीत तरी हे असुं होतुं खरुं. ही जोडी मला अकभि वाटते. 

 
एि आज म ुंबईत आहेत तर द सरे कदल्लीत आहेत. पण आठवण होताच हे अुंतर क्षणािात नाहीसुं 

होतुं. माझ्या घरीही याच भावनेम ळे व पे्रमाम ळे दोघाुंची पेंकटग् सभतीवर स द्धा जवळ-जवळ लावली आहेत. 
एिाचुंच पेंसटग लावलुं  असतुं तर द सऱ्यावर अन्याय िेला असुं वाटलुं  असतुं. आकण मनाला टोचणी 
लागली असती. 

 
णभन्न स्वभाव पि परस्परपूरक- 

 
दोघाुंचा स्वभाव एि आहे असुं मात्र नव्हे. कभि स्वभाव असले तरी ते एिमेिाला पूरि आहेत. 

परस्पराुंचे कहतसचति आहेत. कजवाभावाचे कमत्र आहेत. बाळासाहेब यशवुंतरावाुंना आपले नेते समजतात, 
यशवुंतराव बाळासाहेबाुंना आपले ज्येष्ठ बुंि  समजतात. प्रत्येि द सऱ्याला मानतो, द सऱ्याबद्दल आदराने 
बोलतो. आपला पाठीराखा समजतो. यातच दोघाुंचा र्ोरपणा आहे. या दोन व्यक्तींच्या सुंयोगात 
महाराष्ट्राची शक्ती सामावलेली आहे अशी मािी भावना आहे. हे ऐक्य द भुंगले तर भावी ऐक्याची मनोमय 
मूती द ुंभुंगल्यासारखुं वाटेल. दोघाुंच्या ग णाुंच्या, पे्रमाच्या व ितृथत्वाच्या मीलनात महाराष्ट्राचुं भकवतव्य 
गोवलेलुं  आहे. 

 
नम्रता- 

 
क्ष द्र माणसुं मोठ्या जागेवर चढली िी मनानुं अकििच क्ष द्र बनतात. सुंपत्तीचा साठा त्याुंना 

अकििच दकरद्री बनवतो. सते्तनुं त्याुंची माण सिी नष्ट होते. 
 
पण बाळासाहेब आकण यशवुंतराव याुंची माण सिी नम्रतेनुं मला अकिि उठून कदसते. तसा मला 

तरी अन भव आलेला आहे. 
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खरे र्ोर अकििारावर जातील तसे नम्र होतात. माझ्या पासष्टाव्या वाढकदवशी यशवुंतरावजी हजर 
होते. मी म्हटलुं  ‘यशवुंतरावजींना मी कमत्र िसुं म्हणूुं? ते इतिे मोठे आहेत िी बरोबरीच्या नात्यानुं बोलणुं 
मला शोभणार नाही.’ त्यावर यशवुंतराव म्हणतात, ‘मी मािवरावाुंच्या बरोबरीचा नाही असुं मािवराव 
म्हणतात ते खोटुं नाही. िारण ते ग रुस्र्ानी आहेत. मी मािवरावजींना फार पूवीपासून ओळखत आहे.’ 
उलट मी कवसरल्या गोष्टीचीच त्याुंनी मला आठवण िरून कदली. 

 
पूवीचा दे्वष्टा– 

 
खरुं म्हणजे यशवुंतरावजींनी माझ्याबद्दल चाुंगले उद्गार िाढण्याचुं िाहीच िारण नव्हतुं. िारण 

सुंय क्त महाराष्ट्र चळवळीवळेी माझ्याएवढी प्रखर टीिा फार र्ोड्याुंनी िेली असेल. त्या टीिेला 
प्रकसद्धीही प्रमाणापेक्षा जास्त कमळाली होती. टीिेवळेी मािा तोल स टला नव्हता असुं मला म्हणता येणार 
नाही. पण हे सवथ कवसरून माझ्याबद्दल आदरानुंच उल्लेख िरावा याला िाय म्हणावुं ! याला म्हणावुं 
यशवुंतराव ! इतराुंना ते नाही सािणार. 

 
र्ाला म्हिावं र्शवंतराव– 

 
यशवुंतरावजींचा िोणी अपमान िेला तर ते रागावल्याचुं दाखवणार नाहीत. त्याुंना िोणी टािून 

बोलले तर प्रत्य त्तर देणार नाहीत. आवाज चढवणार नाहीत. उलट कततक्याच सौजन्याने त्याला कनरोप 
देतील. जाताना पाठीवर हात मारतील. बरोबरचा असल्यास उठून नमस्िार िरतील. तोच माणूस िट  
बोलीबद्दल आकण वागण िीबद्दल पस्तावले. शत्रूला कमत्र िरण्याची िला अजब आहे यशवुंतरावजींची. 
त्याुंच्या भेटीला जाणाऱ्याला उच्च सुंस्िृतीचा अन भव येईल. 

 
यशवुंतरावजींचे हे सौजन्य, हा सुंयम िमावलेला आहे असुं आलेल्या अन भवानुंतर मला म ळीच 

वाटत नाही. सदा सवथिाळ असुं नाटि माणसाला िरता येत नाही. 
 
सौजन्य, सभ्यता आकण नम्रता हा यशवुंतरावजींचा मूळ स्वभाव आहे. 
 

मी डोळ्र्ानं पाणहलेली गोष्ट- 
 
िोल्हापूरचे िाही लक्षािीश िारखानदार, पत्रिार आकण पदवीिर अशी मुंडळी यशवुंतरावजींना 

भेटायला िराडला गेली होती. त्याुंच्याबरोबर, सत्ता, सुंपत्ती, अकििार, सिवा कवद्वत्ता नसलेला एि 
वयोवृद्ध सामान्य नागकरिही गेला होता. त्याच्याबरोबर भाुंडवल होतुं फक्त वयाचुं आकण अल्पशा सेवचेुं ! 
त्याला पाहताच यशवुंतराव, मध्ये ठेवलेल्या आरामख चीतून उठले व त्या वृद्धाला त्याुंनी आपल्या ख चीवर 
बसवनू स्वतः इतराुंसाठी बाजूस राुंगेने ठेवलेल्या एिा ख चीवर जाऊन बसले. तो ओशाळला. म्हणाला 
‘यशवुंतरावजी हे िाय?’ ते म्हणतात ‘मी त्या ख चीवर बराच वळे बसल्याम ळे आखडलो होतो. बसा 
आपण.’ माझ्या मनावर यशवुंतरावजींची जी पिड बसली ती िेवळ मुंकत्रपदाम ळे नव्हे तर अशा छोया 
गोष्टीत आढळलेल्या मोठेपणाम ळे. खरा माणून यातूनच प्रिर्षाने जाणवतो. 

 
तसुंच कमत्राच्या व्यावहाकरि दजापेक्षा ते पे्रमाला आकण सेवलेा महत्त्व देतात. 
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िसल्याशा गडबडीत ते िोल्हापूरला आले होते. सारा वळे असेल तासाभराचा. त्यातून त्याुंनी 
पुंिरा वीस कमकनटाुंचा वळे िाढला आकण िोणालाही न िळवता ते सरळ त्याुंच्यावर कनस्सीम पे्रम िरणाऱ्या 
एिा सामान्य गृहस्र्ाच्या घरी त्याला न िळवता दत्त म्हणून उभे राकहले. सवथसामान्य जनतेत जे अनेि 
भक्त यशवुंतरावजींनी पैदा िेले आहेत ते अशाच ग णाुंम ळे. 

 
माझी स्वतःचीच गोष्ट- 

 
कनपाणीचे देवचुंद शहा याुंच्या वाढकदवस समारुंभाला यशवुंतराव हजर राहणार होते. मािुं स्वतःचुं 

जाण्याचुं िाही कनकश्चत ठरलुं  नव्हतुं. यशवुंतरावना भेटावुं असुं मनात मात्र वाटत होतुं. पण मी तशी इच्छा 
प्रदर्मशत िरण्यापूवीच त्याुंनी िोल्हाप रच्या एिा अकििाऱ्याला मला कनपाणीस घेऊन येण्याबद्दल साुंकगतले 
होते. व समारुंभ िाल्यानुंतर मला कनराळुं  बोलवनू घेऊन माझ्या घरची कवचारपूस िेली. या अशा अनेि 
वागण िीम ळे यशवुंतरावाुंच्या कजव्हाळयाची, अगत्याची आकण खऱ्या मोठेपणाची प्रचीती पटू शिली. 

 
एखाद्या सभेत ज न्या ओळखीचा एखादा शतेिरी सिवा त रुुं गात भेटलेला सहप्रवासी कदसला िी 

त्याला आपली ओळख देऊन, प्रसुंगाची आठवण देऊन बोलावतील. पे्रमाचे शब्द बोलतील. घरची 
कवचारपूस िरतील. 

 
जिू दुसरे शाहू महाराजच- 

 
स ष्टाुंना तसुं द ष्टाुंना जवळ िरून समाजसेवलेा ज ुंपण्याचुं िौशल्य यशवुंतरावाुंखेरीज इतरात 

आढळणार नाही. या ग णाुंचुं िौत ि िरणारे तसे टीिा िरणारे, चाुंगले तसे वाईट आरोप िरणारे प ष्ट्िळ 
आढळतील पण या स्त कतसनदेचा यशवुंतरावजींच्यावर िाही पकरणाम होणार नाही. ते कवनोबाजींच्याप ढे 
नतमस्ति होतील तर अट्टल िारस्र्ानी समाजिुं टिाच्या खाुंद्यावर हात टािून जवळ बसवनू घेतील 
आकण त्याची जाहीर स्त ती िरून लोिाुंना अचुंब्यात पाडतील. पण त्या व्यक्तीला अुंकित िरून त्याची 
कवर्षारी नाुंगी फोलार हाताने मोडून टाितील. यशवुंतराव चाुंगले सुंघटि आहेत. ते पे्रमाच्या िागयात सवथ 
जातीची फ ले, अनुंताची, बि ळीची, ग लाबाची, चाफ्याची तशी िोत्रीची अन् घाणेरीची, सवांना बोचणारे 
सराटे आकट ि चि ल्या फोलार हाताने गोवनू घेतात. साहकजिच त्याुंचे अुंगावर िोमल फ लाुंच्या पािळया 
पडणार तसे िाटे बोचणार पण हे सारुं िेलून नेण्याची तािद यशवुंतरावजींच्यात आहे. स ष्टाुंना तसुं द ष्टाुंना 
जवळ िरून समाजसेवलेा ज ुंपण्याचुं िौशल्य यशवुंतरावजींच्यात आहे. तसुं इतरात आढळणार नाही. 

 
यशवुंतराव िोणाचे हे िोणाला अजमावता येणार नाही. ज्याला त्याला वाटावुं यशवुंतराव आपले. 

आकण या जाकणवनेे त्याने कवरोिी इसमािडे टरिावनू पहाव.े यशवुंतरावावर उघड लाखोली वाहणाऱ्या व 
बदनाम िरणाऱ्या व्यक्तीला (मी एिेिाळी त्यापैिीच एि होतो) मानाने व आदराने वागवनू सवांना चकित 
िरून सोडतील. 

 
मी त्याुंच्या भेटीला ‘सह्याद्री’ बुंगल्यावर गेलो होतो. माझ्याशी बोलणुं िाल्यानुंतर मला दारापयंत 

पोचवत आले व पोचवण्यासाठी स्वतःची मोटर कदली. आकण तीत बसून ‘मािवराव’ पोलीसाुंचे सलॅ्यटू घेत 
आपल्या जागी पोचले ! 
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ज्याने एिेिाळी यशवुंतरावजींच्यावर टीिेचा गहजब उडवला होता आकण तो सवथ पत्रातून आला 
होता तो मािवराव या वागण िीने शरमल्याकशवाय िसा राहील. 

 
ही त्याुंची वागणूि सुंताला शोभण्याजोगी आहे, तशी खऱ्या म त्सद्यालाही शोभण्याजोगी आहे. 

त्याचा अर्थ िोणी िसाही िाढा. त्या त्या माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे व प्रवृत्तीप्रमाणे त्याने अर्थ िाढीत 
बसावा. 

 
शत्रूप्रमाणे एिमेिाशी वागणाऱ्या व्यक्तींनी ‘तू िशाला घमेंड मारतोस, यशवुंतराव मािे आहेत.’ 

असुं म्हणावुं. 
 
पण यशवुंतरावाुंना मी िह्यात ठेवलुं  आहे असुं म्हणण्याची छाती मात्र िोणाची होणार नाही. ते 

िोणालाही स्वतःच्या डोक्यावर चढवनू घेणार नाहीत. तेवढुं अुंतर ते ठेवतील. चढतो आहे असुं वाटल्यास 
त्याला सपशले पालर्ा पाडतील. 

 
संर्म आणि णनधार- 

 
त्याुंचा सुंयम दाुंडगा आहे. िोणत्याही पकरस्स्र्तीत ते कवचकलत होत नाहीत. डोंगर िोसळला तरी 

त्याुंची शाुंती ढळणार नाही. त्याुंनी बाुंिलेल्या आराखड्याप्रमाणे पाऊल टािणार. त्याुंची दृष्टी पल्लेदार 
आहे. यशापयशाची तमा न बाळगता कनिाराने ध्येयाचा मागथ चोखाळणार- 

 
सुंय क्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर त्याुंच्या या ग णाुंची प रेपूर िसोटी लागली. असुंख्याुंनी 

किडिारलेली, शत्रू म्हणून लेखलेली, ही व्यक्ती लोिकप्रयतेच्या कशखरावर आरूढ होऊन बसली आहे. हा 
चमत्िार यशवुंतरावजीच िरू जाणे. िाही मत्सरी, अकवचारी आकण ि स्त्सत मनाचे त्याुंचावर 
ह ि मशाहीचा आरोप िरतात ! ह ि मशहा आपली इच्छा लोिाुंवर सक्तीने लादतो. यशवुंतराव 
लोिशाहीच्या मागाने आपली इच्छा लोिाुंिडून मान्य िरून घेतात. पक्षाची बठैि असो अगर एखादी 
सभा असो, द सऱ्याला प्रर्म न आवडणारे व न पटणारे कवचार त्याच्या गळी उतरवनू त्याच्याचिडून पास 
िरून घेणार ! यशवुंतरावजींची ब कद्धमत्ता, िौशल्य व व्यस्क्तमत्त्वाची छाप व्यक्तीवर तसुंच बैठिीवर व 
समाजावर इतिी पडते िी त्याुंच्याकवरुद्ध आवाज उठवण्याची तािद िोणाच्यात उरत नाही. मागे 
ि रि रतील समोर गोगलगाय बनतील; आकण मनातून चरफडत प नः त्याुंच्याच कवचाराचा प रस्िार 
िरतील. अनेिाुंना वाटतुं यशवुंतराव ह ि मशहासारखे वागतात पण असुं म्हणणाऱ्या कवरोििाुंचुं स्वातुंत्र्य 
त्याुंनी कहरावनू घेतल्याचा अन भव नाही. द बथलाुंनी मागे त्याुंना ह ि मशहा म्हणण्यात िाय प रुर्षार्थ आकण 
िाय अर्थ ! 

 
वैचाणरक बैठक- 

 
त्याुंची वैचाकरि बैठि ठाम आहे. ती िेवळ प स्तिी नाही. ते िेवळ पढीि नाहीत. खालच्या 

समाजात जन्म िाल्याम ळे व गकरबीची िळ लागल्याम ळे साहकजिच त्याुंचा ओढा खालच्या वगािडे आहे. 
फ ले, शाहू महाराज याुंच्या कवचाराचा पकरणाम िोल्हापूरच्या वातावरणाम ळे त्याुंच्यावर िाला आहे. 
माक्सथवादाच्या अभ्यासाकशवाय रॉकयस्ट होऊ शित नाही. त्या कवचाराला गाुंिीवादाचा म लामा चढला 
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आहे. आकण या चाळणीतूनच आज लोिशाही समाजवादावर ते येऊन ठेपले आहेत. सरुंजामदारशाहीचे ते 
दे्वष्टे आहेत. िाहींची ध्येयशनू्य सुंग्राहि वृत्ती पाहून मी वैतागलो होतो. आकण त्याुंना एिदा सुंतापाने 
कलकहले िी ‘यशवुंतरावजी, मािा जन्म राजशाहीशी आकण सरुंजामशाहीशी िगडण्यात गेला. त्यासाठी 
जीवही िोक्यात घातला आकण आता लोिशाहीच्या मागाने हाच वगथ जर िाँगे्रसमध्ये आसनावर बसू 
लागला तर मला फार द ःख होईल-’ त्यावळेी त्याुंनी मला कलकहले होते ‘मािवराव, त मच्या कवचाराशी मी 
सहमत आहे, तसुं होणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेऊ.’ एिटे यशवुंतराव याला आळा घालतील असुं 
नाही. त्या त्या कजल्ह्यात इनामदार सरुंजामदार वकडलार्मजत वजन व पैसा, वशीला या सािनाने 
िायथित्यांवर वजन पाडून जबाबदारीच्या जागा अद्याप पटिावनू सामान्य िायथित्यांना मागे रेटत 
असतातच! जाणते प ढारीही याुंच्या वजनाला बळी पडतात. पण यशवुंतरावाुंची कनष्ठा स्वच्छ आहे. अन् तसा 
पडताळाही अनेि वळेा मला पटला आहे. 

 
शुद्ध चाणरत्र्र्ाचा णमत्र आणि सखा- 

 
यशवुंतरावाुंच्यासारखा श द्ध चाकरत्र्याचा माणूस लाखात कमळणार नाही. िट्टर शत्रलूाही त्याुंच्यावर 

शीलभ्रष्टतेचा आरोप िरता येणार नाही. तशी ि जब जही ऐिायला कमळणार नाही. त्याुंचे सौजन्य आकण 
श द्धपणा हे ढोंग नव्हे. 

 
अनेि छोया छोया प्रसुंगातून, वागण िीतून व उद्गारातून त्याुंच्या हृदयाचा मोठेपणा मला 

कदसून आला आहे. त्याुंच्या िाही वाक्याुंनी माझ्या हृदयात िायमची जागा पिडून ठेवली आहे. अशा वळेी 
यशवुंतराव म त्सद्दी आहेत, मुंकत्रपदावर आहेत, राजिीय प ढारी आहेत याचा कवसर पडून यशवुंतराव 
म्हणजे पे्रमळ हृदयाचा सखा म्हणून प ढे उभे राहतात. असे यशवुंतराव मी पाकहले आहेत. अशा वळेी मी 
मािा सुंिोचाचा पडदा टािून मािी स खद ःखे बोलू शिलो व सुंपूणथ कवर्श्ासाने हृदयातले कवचार मोिळया 
मनाने माुंडू शिलो. 

 
असेच कलकहलेलुं  पत्र त्याुंनी वाचून परत माझ्या हाती कदलुं . त्या पत्राम ळे माझ्या मनात िसलीही 

द गद ग राहू नये म्हणून ते पत्र तसुंच त्याुंनी परत माझ्या हाती कदलुं . ही वागणूि म त्सदे्दकगरीत िशी बरुं 
बसेल. मुंत्री म्हणून, प ढारी म्हणून ध्येयकनष्ठ म्हणून यशवुंतराव मोठे आहेतच पण सवांत महत्त्वाची गोष्ट 
म्हणजे माणूस म्हणूनही ते फार मोठे आहेत. 

 
अपर्श माहीत नाही- 

 
हे सवथ ग ण अुंगी आहेत म्हणनूच यशवुंतराव यशाच्या पायऱ्या सारख्या चढत आहेत. यशवुंतरावाुंना 

अपयश माहीत नाही. त्याुंची चाल िासवासारखी आहे. पण कनकश्चत यशािडे नेणारी आहे. लोिकप्रयतेत 
चढउतार सहन िरावा लागला पण राजिीय सते्तच्या प्राुंतात ते सतत चढतच गेले. इमानी, एिकनष्ठ 
अन यायी प ढे नेता िसा होऊ शितो ते त्याुंनी कसद्ध िेले आहे. ते नेहरूुं शी सतत इमानी व एिकनष्ठ राकहले 
ते स्वतःच्या स्वार्ापायी नव्हे. देशाचुं भलुं  नेहरूच िरतील या कवर्श्ासावरच; स्वार्ासाठी, खोया 
लोिकप्रयतेसाठी त्याुंनी महाराष्ट्राशी प्रतारणा िेली नाही. आपल्या नेत्याची आज्ञा प्रर्म कशरसावुंद्य मानली 
आकण नम्रता स्वीिारून त्याच मन वळवलुं . कवरोिी पक्षाची िामकगरी आत राहून बजावली. 
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यशवुंतराव आता अकखल भारतीय व्यक्ती होऊन बसली आहे. त्याुंना आता जागकति महत्त्व प्राप्त 
िालुं  आहे. भारताच्या सुंरक्षणाची जबाबदारी त्याुंनी आपल्या कशरावर घेतली आहे. महाराष्ट्राची शान 
वाढवली आहे. कशवछत्रपतींची परुंपरा प ढुं चालकवली आहे. आपल्या सौजन्यानुं, सुंयमानुं अन् अभ्यासू 
मोजक्या वक्तृत्वानुं तेर्ील म त्सद्याुंवरही छाप पाडली आहे. आपलुं  वजन वाढवलुं  आहे. आकण हे िरून 
महाराष्ट्राच्या मुंकत्रमुंडळाचुं मागथदशथन िरीत आहेत. कजल्ह्या-कजल्ह्यातील बारीि सारीि गोष्टीिडुं लक्ष 
देत आहेत. महाराष्ट्रीय मुंकत्रमुंडळे आकण प्राुंकति िाँगे्रस त्याुंना आपला नेता म्हणून मानीत आहे. 
यशवुंतराव मुंत्री िाले नसते, राजिारणात कशरले नसते तर चाुंगले साकहस्त्यि म्हणून प्रकसद्धीस आले 
असते. त्याुंना वाचनाची आवड आहे. त्याुंचा स्वतःचा ग्रुंर्सुंग्रह दाुंडगा आहे. त्याही कवर्षयात ते 
अकििारवाणीने बोलू शितात. 

 
अन् आमचे बाळासाहेब 

 
याुंचा साचा यशवुंतरावजींच्याहून कनराळा, स्वभावाची घडण कनराळी, वागण्याची पद्धत कनराळी, 

व्यस्क्तमत्त्व कनराळुं. ते पे्रमळ आहेत तसे ताठर आहेत. गकहवरून येतात तसे भडिून जातात. कमत्राुंना 
मायेचुं पाुंघरुण घालतात तर द ष्टाुंच्या छातीत िडिी भरवतात. िृतघ्नाुंना जवळ उभा राहू देत नाहीत. 
मेणाहून मऊ तसे वज्राहून िठोर आहेत. त्याुंचा स्वभाव म्हणजे स्वच्छ आरसा ! िोणाबद्दल िाय मत आहे 
त्याच्या प्रकतसबब त्याच चेहऱ्यात आकण वागण्यात पाहून घ्यावुं. तेरे् लपवाछपवी नाही. लढवय्या क्षकत्रयाचा 
बाणा. 

 
गणरबीला णवसरत नाहीत- 

 
ते आपल्या गकरबीला कवसरले नाहीत − उपिारित्याला कवसरले नाहीत. त्या गकरबीची त्याुंना 

लाज वाटत नाही. उपिार मानायला िमीपणा वाटत नाही. त्याुंना कदलेल्या मेजवानीला मी गेलो होतो. 
जेवण आटोपल्यावर ते कवनोदानुं म्हणाले, ‘मी कवद्यार्ीदशते वारावर जेवलो अन् आता मुंत्री िाल्यावरही 
वारावरच जेवतो आहे.’ कवनोदापेक्षा त्यात जाणीव आहे बालपणच्या गकरबीची. ते ती कवसरू शित नाहीत. 

 
ही जाणीव सतत होती, कप्रन्स कशवाजी बोकडंगमध्ये गरीब कवद्यार्ी म्हणून आपल्याला कदवस िाढाव े

लागले, माझ्यासारख्या अनेि गरीब कवद्यार्थ्यांना दारुण अवस्रे्तून जावुं लागलुं  ही जाणीव मुंकत्रपदावर 
आल्यानुंतर कजवुंत होती म्हणून गरीब कवद्यार्थ्याची ती अडचण त्याुंनी दूर िेली. बाराश े खालच्या 
उत्पिवाल्याुंना फी माफ िरून टािली ही एिच गोष्ट बाळासाहेबाुंना कचरुंजीव िरणारी ठरली आहे. या 
र्ोर िृत्याम ळुं  बाळासाहेब खेड ताुंचुं दैवत होऊन बसलुं  आहे. 

 
उपकार णवसरत नाहीत- 

 
क्ष ल्लि उपिारस द्धा ते कवसरू शित नाहीत. ते म्हणाले, ‘मािवराव, त मच्या वकडलाुंनी मला मदत 

िेली आहे.’ हे साुंगायचुं िाय िारण होतुं? आम्हाला त्याची म ळीच िल्पना नसता आठवण िरून देण्याचुं 
िाय िारण होतुं बाळासाहेबाुंना? एवढ्याशा गोष्टीचुं एवढुं मोठुं िरून साुंगायचुं िाय िारण होतुं? 
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पण उपिार कितीही क्ष ल्लि असोत त्याचा कवसर त्याुंना पडत नाही. हा नम्रता हा त्याुंचा खरा 
मोठेपणा होय. 

 
कशिलेली पोरुं बापाला चार मुंडळीत बाप म्हणायला लाजतात हे मी पाकहलुं  आहे. 
 
पाटणच्या सत्िारावळेी-आईबाप नसताना त म्हीच मला िकटखाुंद्यावरून खेळवले असुं म्हणनू 

बाळासाहेब घळा घळा अश्रू गाळू लागले ! त्याुंना सारे खेडूत आई-वकडलाुंच्या रूपात कदसू लागले − बह जन 
समाज त्याुंना दैवत वाटतुं ते याचम ळुं. 

 
गणरबाचें कैवारी- 

 
िोल्हापूर कजल्ह्यात एिा गावच्या वीज उद्घाटन सभारुंभाला मी बाळासाहेबाुंच्या बरोबर होतो. 

मोटरीत िोयनेचे एि इुंकजकनयर होते. बाळासाहेब त्याुंच्यािडून माकहती घेत होते. बाळासाहेब म्हणाले, 
‘िोयनेच्या कवजेचा फायदा गकरबाुंना कमळाला पाकहजे. तसुं त्याला िळेल अशी त म्ही खटपट िरीत आहात 
ना?’ ते अकििारी म्हणाले ‘हो त्यािरता आम्ही पत्रातून जाकहरात कदली आहे.’ ‘िोणत्या िोणत्या 
पत्रातून?’ ‘टाइम्स ऑफ इुंकडया’, ‘इुंकडयन एक्सपे्रस’, ‘फ्री पे्रस’ अशी त्या अकििाऱ्याने नाव ेघेतली. त्यावर 
बाळासाहेब एिदम गरम िाले. म्हणाले, ‘माझ्या शतेिऱ्याुंना इुंग्रजी वाचता येतुंय िाय? मराठी सरळ 
वाचता येत नाही, त्याुंना इुंग्रजी पत्रातली जाकहरात िशी समजणार हो. याचा फायदा मोठ्या 
िारखानदाराुंनाच कमळणार आकण त्याुंच्यात वीज खपली म्हणजे इतराुंना देता येत नाही म्हणणार ! मग 
कवरोिी पक्षाुंना मोचा िाढायला आयतीच सुंिी कमळणार ! यासाठी िा िोयना हाती घेतली?’ 

 
तसुंच एिा साखर िारखान्याबाबतही डायरेक्टर वगरैेंच्यासमोर जाहीर सभेत बोलले ‘िाही 

बड्या श्रीमुंताुंनी हजार हजार शअेसथ घेऊन िारखाना चालवला तर मला समािान वाटणार नाही, तर 
शअेसथ गकरबाुंच्यात खपले पाकहजेत व िारखाना त्याुंचा िाला पाकहजे तरच सरिारचा हेतू साध्य होईल.’ 
 

खालच्या गकरबाुंच्याकवर्षयीचुं पे्रम आकण िळिळ मला त्याची अनेिवळेा कदसून आली आहे. 
 
मी त्याुंना भेटायला घरी गेलो होतो. त्याच वळेी िाही खेडची मुंडळी-मळक्या लाल िालेल्या 

िपड्याचे खेड तही भेटायले आले होते. अर्ात त्याुंच्या त्या िपड्याम ळे िोचावर बसायला त्याुंना सुंिोच 
वाटला म्हणून ती खालीच बसली. त्यावर बाळासाहेब म्हणाले, ‘अरे बाबो, ते त मच्याचसाठी आहेत. मी य 
एिटा सगळया ख च्यांवर बसणार? बसा बघू त्याुंच्यावर.’ नुंतर त्याुंना कवचारले ‘िा आलात रे बाबाुंनो !’ 
त्यावर एि म्हणाला, ‘मािा… आजारी आहे. त्याचुं ऑपरेशन िरायचुं आहे.’ ‘मग घेतलुं  िा त्याला 
दवाखान्यात?’ ‘अजून नाही.’ ‘अस्सुं SS’ लगेच बाळासाहेबाुंनी फोन उचलला. दवाखान्याच्या म ख्याला 
त्याला लगेच ॲडकमट् िरून घ्या, तो मािा माणूस समजून त्याच्यािडे पाहा अशी कवनुंती िेली. हा सवथ 
प्रिार पाहून त्या खेड ताने त्याुंचे पाय िरले ! 

 
जेवायची वळे िाली. िोणी ओळखीचा खेड त जवळ असेल तर त्याला जेवायला आपल्याबरोबर 

बसवणार आकण बाळासाहेबाुंचुं नेहमीचुं जेवण तरी िाय! अगदी खेड्यावरच्या माणसाला साजेसुं ! भाजी-
भािरी, दोन भाज्या, साुंबारे, सातारची चटणी, येशले तेल आकण घोलमा ! वाढायला िोणी बबजी अगर 
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वटेर नाही. त्याुंची पे्रमळ म लेच त्याुंना व पाह ण्याुंना वाढत होती. िोणाला वाटणार नाही िी आपण मुंत्र्याुंचे 
घरी जेवतो म्हणून. कितीजणाुंना माहीत असेल बाळासाहेबाुंना गाता येत असेल म्हणून. पन्हाळयाला 
बाळासाहेबाुंचा म क्काम होता. २-३ कदवस त्याुंचा कनिटचा सहवास लाभला. रात्री िोपेपयंत व सिाळी 
उठायच्या अगोदर मी म डदारपणे त्याुंच्याजवळ बसून राही. िोणीच द सरे जवळ नसल्याम ळे ते मनमोिळे 
बोलू शिले व लहरीत येऊन िाहीतरी ग णग णू लागले. त्यावळेी मला िळून आलुं  िी बाळासाहेबाुंना 
चाुंगलुं  गाता येतुं आकण गाणुं समजतुं. गाणारा माणूस मनानुं पे्रमळ असतो अशी मािी समजूत खरी ठरली. 

 
गुिीजनाचें चाहते- 

 
मी एिदा सहजी बोललो ‘साहेब, िनुंजयराव िीर माहीत आहेत िा त म्हाला? फार चाुंगला 

ध्येयकनष्ठ अन् त्यागी माणसू. कलहायला वळे कमळावा म्हणून नोिरी सोडली व कटळि, आुंबेडिर, 
सावरिर याुंची चकरते्र कलकहली. आता फ ल्याुंचे कलहीत आहेत. त्याुंना त्यासाठी िाही प स्तिे व माकहती 
हवी होती.’ लगेच ‘मािवराव त्याुंना घेऊन या’ म्हणून गाडी कदली. आकण ज्याुंचेिडून माकहती पाकहजे होती 
त्याुंना लगेच आपल्या सहीची पते्र टािली. 

 
बाळासाहेबाुंनी एखाद्या माणसाची पारख िेली आकण त्याुंच्याकवर्षयी चाुंगलुं  मन िालुं  असलुं  िी 

त्याला डोक्यावर घेऊन नाचतील. त्याची स्त ती त्याच्या तोंडावर िरतील मागे िरतील, कमत्रमुंडळीत 
िरतील व त्याचा अनादर िाला िी अनादर िरणाऱ्यावर रागावतील, त्याची स्त ती जाहीर सभेत 
िरतील. सारा उघडा मामला. तेरे् डावपेच नाहीत. 

 
मी एिदा सहजी बोललो ‘बाळासाहेब, त मचा िल इनामदार वगािडे ि ितो असा िाही लोि 

त मच्यावर आरोप िरतात.’ त्यावर बाळासाहेब म्हणाले, ‘मािवराव, कशष्टाचार म्हणून मी ि ठुं जेवायलो 
गेलो. सिवा त्याुंना जवळ घेतलुं  म्हणजे मी सरुंजामदारशाही िार्मजणा िालो असुं नव्हे. मला गकरबीचे चटिे 
लागले आहेत व या बड्याुंच्या वागण िीची िळही लागली आहे. माझ्या िृतीत अन् िोरणात तसुं िाही 
कदसत असेल तर साुंगा; वरच्या समजलेल्या वगात मािे आप्त आहेत हा िाय मािा ग न्हा?’ 

 
बाळासाहेब ध्येयदृष्ट्या िठोर आहेत हे िारखानदाराुंकवर्षयी बोलताना कदसून आलुंच आहे. 
 
अशीच न कवसरण्याजोगी गोष्ट. अनेिापैिी एि. माझ्या मनातून जातच नाहीत त्या. 

बाळासाहेबाुंच्या म लाचुं लगन होतुं. बडेबडे िोयािीश िारखानदार, जहाकगरदार आले होतो लगनाला. 
अर्ात मुंत्र्याच्या म लाचुं लगन म्हणून. पण या बड्याुंच्या सदरात न बसणारा एि िायथिताही तेरे् आला 
होता. त्याला पाहताच इतर सवांना टािून बाळासाहेब स्वतः हार घेऊन िावत आले आकण सवांना टािून 
त्याच्या गळयात हार घातला व त्याला आदराने नमस्िार िेला. त्यावळेी जहागीरदाराुंच्यािडे नाही िावनू 
गेले बाळासाहेब. 

 
जनसेवेत धंुद – 

 
एि कदवस मी बाळासाहेबाुंच्या दौऱ्यात त्याुंच्याबरोबर होतो. सिाळपासून लोिाुंनी त्याुंना िामाला 

ज ुंपलुं  होतुं ते रात्री बारा वाजून गेले तरी सभा चालल्याच होत्या आकण त्यावळेी ब्लडपे्रशरही होतुं. मी 
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कचडून म्हणालो, ‘बाळासाहेब, त म्ही त मच्या कजवावर िाय अत्याचार चालवला आहे हा ! 
कनवडण िीवळेेसारखी रोज इतिी गाव ेिरून िसे कनभणार त म्हाला. मी पी. ए. ना ही बोललो त म्ही तरी 
याला आवर घाला.’ बाळासाहेब म्हणतात, ‘मी असुंच िाम िरीत असताना गेलो तर मला स खाचुं मरण 
येईल.’ ‘ठीि आहे, मी मुंत्री िालो नाही हे भागय मािुं. वाटलुं  मला-यापेक्षा त रुुं गवास किती स खाचा !’ 
सेवा िरीत असतानाच आपण जगाचा कनरोप घ्यावा या जबर महत्त्वािाुंके्षने बाळासाहेब ि ुंद होतात व या 
ि ुंदीत स्वतःच्या कजवाशीही कनष्ठ र होतात. 

 
शाहूमहाराज हे त्याुंचुं जणू दैवत आहे. त्याुंच्या कवचाराची पतािा घेऊन ते सारा महाराष्ट्र आज 

जागा िरीत आहेत. प्रचाराचुं तर त्याुंना वडे आहे. रोज आठ आठ दहा दहा सभा असुं रोज चाललुं  आहे 
त्याुंचुं-िोणतुंही व्याख्यान असो, त्यात शाहू महाराजाुंचा उल्लेख हा असायचाच. 

 
नेत्र्ाणवषर्ीची णनष्ठा- 

 
ििमवार गेल्यानुंतर आम्हा िाही मुंडळींना वाटलुं  बाळासाहेब म ख्यमुंत्री होतील म्हणून. त्याच 

स मारास मी म ुंबईस होतो. मी भीत भीतच कवचारलुं  ‘िाय बाळासाहेब, उद्याच्या बातमीचा मला िाही 
स गावा लागेल िाय?’ बाळासाहेबाुंचुं उत्तर खऱ्या देशभक्ताला, खऱ्या नेत्याला, अन यायाला, हाडाच्या 
क्षकत्रयाला शोभेसुंच होतुं. ते म्हणाले, ‘आमच्या इच्छा िाहीही असोत, आमचुं भकवतव्य आम्ही नेत्याच्या 
हाती सोपवलुं  आहे. यशवुंतराव आमचे नेते आहेत. त्याुंनीच ठरवायचुं आहे ते. त्याुंच्या कनणथयाला आम्ही 
कनणथयापूवीच मान्यता कदली आहे. त्याुंना िमीपणा येईल अशी गोष्ट माझ्या हातून होणार नाही. माझ्याम ळे 
मी महाराष्ट्रात द ही पडू देणार नाही.’ 

 
असे अन यायी यशवुंतरावाुंना कमळाले आहेत म्हणून यशवुंतराव मोठे आहेत. आकण यशवुंतरावाुंच्या 

अुंगी तसे ग ण आहेत, तसे िौशल्य आहे तशी ध्येयकनष्ठा आहे, तसा पे्रमाचा आकण कवर्श्ासाचा साठा आहे 
म्हणून असे अन यायी कमळतात. 

 
अशी नेत्याकवर्षयीची कनष्ठा आकण नेत्याुंचुं अन यायाुंकवर्षयीचुं पे्रम यातच आपल्या महाराष्ट्राचुं वैभव 

सामावलेलुं  आहे. महाराष्ट्राची इभ्रत, दानत आकण दरार वाढला तो परस्पर कनष्ठेम ळे. याच ग णाुंम ळे या दोन 
व्यक्तींनी माझ्या जीवनात अढळ स्र्ान कमळवलुं  ! 

 
दोघाुंचुं राजिीय जीवन तर सवांना माहीत आहे. त्याबद्दल वस्त तः कलकहण्याची जरुरी नाही. पण 

माणसाचे खरै पैलू समजतात ते त्याच्या खासगी दैनुंकदन जीवनात. शाहू महाराजाुंच्या खासगी आठवणी 
त्याुंच्या राजिीय जीवनापेक्षाही रम्य आहेत. खरे शाहू महाराज हे त्या आठवणीतून अकिि िळून येतात. 
तसेच यशवुंतरावजींची आकण बाळासाहेबाुंची माझ्या जीवनावर जी पिड बसली ती त्याुंच्या खासगी 
जीवनातील वागण िीम ळे. 
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महाराष्ट्राची सेवा- 
 
बाळासाहेबाुंनी महाराष्ट्र उभारणीत मागुं राहून जे िायथ िेलुं  अन् यशवुंतरावजींना पासठबा कदला तो 

प्रिाशात आला नसला तरी ती जाणीव यशवुंतराव कवसरलेले नाहीत. बाळासाहेबाुंची िामकगरी त्याुंना 
मुंकत्रमुंडळात असलेल्या द य्यम स्र्ानाम ळे प्रिाशात येऊ शिली नाही एवढेच. 

 
िोयनेला स्वरूप आणलुं  बाळासाहेबाुंनी. पासठबा, उत्साह व मागथदशथन िेलुं  यशवुंतरावजींनी. 

गकरबींची ज्ञानाजथनाची अडचण दूर िेली बाळासाहेबानी पण त्याला पूणथ पासठबा कदला यशवुंतरावजींनी 
पैशाचा प्रश्न उपस्स्र्त िेला असता तर ती योजना बारगळली असती. तीच गोष्ट कशवाजी कवद्यापीठाची. 
बाळासाहेबाुंना आजारी स्स्र्तीतच आणनू त्याुंच्यािरवी तो ठराव माुंडायला लावला आकण पास िरून 
घेतला यशवुंतरावजींनी. याम ळुं  िोल्हापूर हे प ण्याच्या खालोखाल कशक्षणिें द्र बनलुं  आहे. त्यानुंतर 
ॲकग्रिल्चर िॉलेज िोल्हापूरला देण्यात बाळासाहेब हेच म ख्य िारणीभतू िाले आहेत. बाळासाहेबाुंचा 
जन्म िोल्हाप रात िाला नाही पण िोल्हाप राुंत जन्मलेल्याुंनी जो िेलुं  नाही ते त्याुंनी िेलुं . िोल्हापूरचा 
अकभमान त्याुंच्या रोमारोमातून उसळत आहे. त्याुंचे उपिार कपढ्यान्कपढ्या गेल्या तरी कवसरण्याजोगे 
नाहीत- 

 
बाळासाहेब व यशवुंतराव परस्परपूरि ठरले आहेत. 
 
यशवुंतराव आता अकखल भारतीय अन् जागकति महत्त्वाची व्यक्ती होऊन बसली आहे. भारताच्या 

सुंरक्षणाची जबाबदारी त्याुंनी स्वख शीने पत्िरली आहे. अन् आपली योगयता कदल्लीत प्रस्र्ाकपत िेली आहे. 
 
बाळासाहेब गृहमुंत्री होताक्षणीच त्याुंनी जनमनाची पिड घेतली आहे. बाळासाहेबाुंनी जे जे खाते 

घेतले त्यात त्याुंनी आपल्या व्यस्क्तमत्त्वाची, ितृथत्वाची अन् िडाडीची छाप बसवली आहे. 
 
आज तर गृहमुंत्री होताच इभ्रतीचा प्रश्न आड येऊ न देता हे लोिाकभम ख मुंकत्रमुंडळ आहे ही 

जाणीव सवथत्र कनमाण िेली आहे. योगय गाऱ्हाणी मग ती कवरोिी पकक्षयाुंिडून आली तरी त्याची दाद घेतली 
जात आहे. 

 
म ख्यमुंत्री नाईि व गृहमुंत्री बाळासाहेब इतक्या एिोप्याने, पे्रमाने व सहिायाने राज्यि रा हािीत 

आहेत िी म ख्यमुंकत्रपद िोणािडे आहे असे कवचारल्यास नाईि-देसाई याुंचेिडे आहे असेच लोिाुंना 
वाटते. यशवुंतरावजींच्या नैकति म त्सदे्दकगरीचुंच हे लक्षण नव्हे िाय? 

 
आता यशवुंतरावजी िऱ्हाडचे उरले नाहीत, बाळासाहेब पाटणचे उरले नाहीत. यशवुंतराव 

भारताचे तसे बाळासाहेब महाराष्ट्राचे खरे प ढारी बनले आहेत. बाळासाहेब ज्या जागी जातील ती जागा 
शोभवतील. ही त्याुंच्यात कजद्द आहे. ितृथत्व आहे. लायिी आहे. ते याहीप ढे जावोत आकण ते पाहण्याचुं 
भागय लाभो हीच इच्छा. 

 
दोघेही आज अमरिोटीत गेले आहेत. कचराय  िाले आहेत. म. फ ले, शाहूमहाराज, कवठ्ठल रामजी 

सशदे याुंच्याबद्दल जो आदर, जे पे्रम मला वाटते तेच याुंच्याबद्दल वाटते. या दोघाुंम ळे महाराष्ट्रातल्या 
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बह जन समाजाला ताठ मान िरून चालता येत आहे. हजारो वर्ष े त डवल्या गेलेल्या समाजात याुंच्या 
ितृथत्वाम ळे आत्मकवर्श्ास कनमाण िाला आहे. या दोघाुंपेक्षा चार पावसाळे जास्त जाऊनही याुंना प ढारी 
म्हणण्यात मला अकभमान वाटत आहे- 

 
बाळासाहेबाुंची माकहती लोिसते्तने आपला खास प्रकतकनिी पाठवनू घेतली ती उद बोिि असल्याने 

त्याुंच्या परवानगीने येरे् िृतज्ञतापूवथि देत आहे. त्याुंच्याच तोंडची असल्याने कतला कवशरे्ष महत्त्व आहे. 
 
“मी दीड वर्षाचा असताना मािी आई कनवतथली. वडील शतेिरी. सहीही िरता येत नव्हती त्याुंना. 

मग वाचण्याचे दूरच. प रोगामी कवचाराचे सुंस्िार अर्ातच त्याुंच्यावर िालेले नव्हते. त्याुंनी द सरे लगन 
िेले. मला सावत्र आई आली. आकण मािा छळ स रू िाला. त्रासाला िुं टाळून मी वयाच्या ८ व्या वर्षथ घर 
सोडले. त्यावळेी मी एिदा घरातून बाहेर पडलो व आजतागायत प न्हा ििीही त्या घरात प्रवशे िेलेला 
नाही. भािरी कमळण्याची पुंचाईत होती म्हणून वाट फ टेल तसा िावत होतो. मी त्या िाळात कभके्षिऱ्याचे 
कजणे जगलो. मािा म क्काम तीन मकहने िोळे गावी होता. तेरे् गलाुंडे नावाचा मािा कमत्र स्वतः माि िरी 
मागून आणी व त्यातील अि मला देई. सातवीची परीक्षा श्री. गणेश पाुंड रुंग ि लिणी व श्री. ब ििर मास्तर 
याुंच्या मागथदशथनाखाली उत्तीणथ िालो. 

 
आज मला जो िाही मोठेपणा लाभला आहे त्यात या ब ििर ग रुजींचा वाटा मोठा आहे. माझ्यावर 

त्याुंचा लोभ फार व त्याुंनी कदलेल्या कशक्षणाचे सुंस्िार माझ्यावर िायम राकहले. अजूनही ते प ण्यात िेव्हा 
भेटले तर मी त्याुंच्या पायावर मस्ति ठेवतो. 

 
सातवीची परीक्षा उत्तीणथ िाल्यावर िऱ्हाडहून इुंग्रजी कशक्षणासाठी िोल्हापूरला आलो. वार 

लावले व वर्षात इुंग्रजी तीन इयत्ता प ऱ्या िेल्या. अनेि वळेा वाराच्या घरी जेवावयास कमळाल्याम ळे मला 
उपाशी राहाव ेलागे. 

 
डॉ. रामराव ि लिणी याुंच्या दवाखान्याची मी िाडलोट िरी व बाटल्या ि ऊन देई. त्याबद्दल 

मला त्याुंनी मोफत राहायला जागा कदली होती व प स्तिासाठी पैसेही ते देत. या ि लिणी डॉक्टराुंचे 
उपिार मी ििीच कवसरू शिणार नाही. चौर्ीसाठी राजाराम हायस्िूलमध्ये नाव घातले व सव्वाश ेम लाुंत 
पकहला आलो. या यशाम ळे वार बुंद िाले व भोजनासाठी माकसि सव्वादोन रुपये खचथ असलेल्या ‘कप्रन्स 
कशवाजी बोकडंग’मध्ये प्रवशे कमळाला. प ढे राजाराम हायस्िूलमिून मकॅरि िालो. राजाराम िॉलेजमिून 
बी. ए. िालो व १९३७ मध्ये साइक्स लॉ िॉलेजमिून एल्. एल्. बी. होऊन िोल्हापूरचा कनरोप घेतला. 

 
िोल्हापूरात मी ििीच राजिारणात भाग घेतला नाही. भाई मािवराव बागल याुंच्या नेतृत्वाखाली 

प्रजापकरर्षदेचे आुंदोलन चालू होते…………त्याुंचे सुंस्िार माझ्यावर घडले. िै. राजाराम महाराज ज्या 
ि स्तीच्या फडाला हजर राहात त्याला पैसे पडत नसत. असा फड मी ििी च िकवला नाही. जगद कवख्यात 
पैलवानाुंच्या ि स्त्या मी िोल्हाप रात पाकहल्या. ि स्तीबद्दलची प्रीती उत्पि िाली. प ढे मुंत्री िाल्यावर 
महाराष्ट्रात मागे पडलेली ि स्ती वर िाढण्यासाठी मी पकरश्रम घेतले. तमाशाची गोडीही िोल्हाप रात 
लागली व प ढे या लोििलेला राजाश्रय कमळावा यासाठी मी प्रयत्न िेले. िॉलेजात प्रा. पुंगू मराठी 
कशिवीत. माझ्या भारे्षवर त्याुंच्या कशक्षणाचा चाुंगला पकरणाम िाला. िॉलेजच्या वक्तृत्वस्पिा मी 
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गाजकवल्या आहेत. सप्र. बाळिृष्ट्ण याुंच्या िारिीदीत मी िॉलेजच्या कजमखान्याचा कचटणीस होतो. 
कनवडण िा लढकवण्याचा सराव मला तेव्हापासूनचा आहे. 

 
मािी वकिली फारच जोरात होती. पाटण िोटात कक्रकमनल साईडची कनम्मी बाजू माझ्यािडे 

होती. १९४१ साली श्री. यशवुंतराव चव्हाणाुंची गाठ पडली. त्याुंनी माझ्यावर मोकहनी घातली. ते मला 
त्यावळेी म्हणाले, “आपण उत्तम वकिली िरून आपला सुंसार चालवाल. प ष्ट्िळजण तो िरताहेत. पण 
समाजाचा सुंसार चालवायला ि णी प ढे यावयास निो िाय?” मला ते पटले व १९४२ साली चरेगावची 
६२ आरोपींची िेस सेशन्समध्ये चालकवली व वकिली सोडली. 

 
श्री. यशवुंतरावाुंच्या उपदेशाम ळेच आपण राजिारणात आलो असे साुंगनू बाळासाहेब प ढे म्हणाले, 

“त्यावळेी िूपरपाटी जोरात होती. श्री. यशवुंतरावाुंनी या िूपरशाहीला आव्हान द्यावयाचे ठरकवले. शवेटी 
कवजयश्री आमच्या बाजूला आली. िूपरना फक्त १८ मते पडली व मला ४२ मते पडून मी कजल्हा बोडाचा 
अध्यक्ष िालो. 

 
१९४२ साली सवथत्र िाँगे्रसचे िेंडे उतरले गेले. पण मी कजल्हा बोडाच्या िचेरीवरील राष्ट्रीय िेंडा 

उतरू कदला नाही. िै. भाऊसाहेब सोमण याुंनी मला िै. शुंिरराव साठे याुंच्या हस्ते भर सभेत गाुंिी टोपी 
चढकवली. िै. भाऊसाहेबाुंचे माझ्यावर फार पे्रम. बोडात मी िेलेली िामे पाहून ते मला म्हणाले, 
“त झ्याजवळ जो ग ण आहे तो सातारा कजल्ह्यातील बह तेि िाँगे्रसवाल्याुंजवळही नाही. गरीबाबद्दलची 
तळमळ हा त िा देह-स्वभाव िाला आहे. तोच त ला उच्चपदी नेऊन ठेवल्याकशवाय राहाणार नाही” 

 
यशवुंतरावाुंनी त्यावळेी प न्हा कजल्हा बोडाच्या अध्यक्षपदाची कनवडणूि लढकवण्यास साुंकगतले. 
 
१९४२ च्या आुंदोलनाुंतील भकूमगत बाहेर आले होते. श्री. नाना पाटलाुंना अमाप िीती लाभली 

होती. 
 
श्री. यशवुंतरावाुंच्या पक्षाचा पराभव िरण्यासाठी व उद्याच्या महाराष्ट्राचे राजिारण ताब्यात 

घेण्याच्या ईर्षनेे श्री. नाना पाटील याुंनी कशिस्त िेली. शवेटी मीच ती कनवडणूि सजिली व श्री. 
यशवुंतरावाुंचे राजिारण यशस्वी िाले. 

 
१९५२ साली मी प्राुंकति िाँगे्रसचा कचटणीस व कविानसभेचा आमदार बनलो. सुंय क्त महाराष्ट्राच्या 

लढ्यातही मी श्री. यशवुंतरावाुंची पाठ ििीही सोडली नाही. एिदा तर प रुंदरजवळ या चळवळीत 
रस्त्यावर बैलगाड्या आडव्या घालून आमची मोटार अडकवण्यात आली. लोिाुंनी आमच्यावर जोड्याुंचा 
वर्षाव िेला. मी यशवुंतरावाुंवर ओणवा होऊन जोडे िेलले आहेत. 

 
एिा बजेटमध्ये एिा रत्नाकगरी कजल्ह्यासाठी ८० लाख रुपयाुंचे रस्ते बाुंिले, वारिऱ्याुंच्या 

सोईसाठी पुंढरपूरला जाणारे सवथ रस्ते व्यवस्स्र्त िेले, पूल बाुंिले, महाराष्ट्रातील साऱ्या ऐकतहाकसि 
स्मारिाुंवरची िूळ िटिायला लावली, महत्त्वाच्या किल्ल्याुंचे मागथ द रुस्त िेले. प्रतापगड, रायगड, 
त ळजापूर या ऐकतहाकसि स्र्ळाुंसाठी व पुंढरपूर, देहू, आळुंदी वगैरे यात्रास्र्ानाुंसाठी मोटार प्रवास स िर 
िाला. मी मुंत्री िालो तेव्हा ग जरातच्या रस्त्यावर १४ िोटी व महाराष्ट्राच्या रस्त्यावर २ िोटी रुपये अशी 
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तरतूद होती. अर्थमुंत्री डॉ. जीवराज याुंना साुंकगतले िी, महाराष्ट्राच्या जनतेला हे गकणत पटणार नाही. 
शवेटी २ िोटी ग जरातच्या रस्त्यावर व १५ िोटी महाराष्ट्राच्या रस्त्यावर खचथ िरावते, असे मी मुंजूर 
िरून घेतले. माझ्या िारिीदीत मी िोयनेचे पाऊण कहस्सा िाम प रे िेले. िोयनेचे िाम तीन पाळया 
चालवनू प ढे रेटले. 

 
महाराष्ट्र-कनर्ममतीच्या कनकमत्ताने छत्रपती कशवरायाुंच्या जन्मभमूीत ‘कशवनेरी’वर बाल कशवाजी व 

कजजाबाई याुंचा प तळा बसकवला. छत्रपती श्री कशवरायाुंना मी पराक्रमाचे प्रतीि मानतो. ‘िैयाचा’ महामेरू 
असलेल्या तर्ा पराक्रमी महाप रुर्षाुंची मूती सदैव महाराष्ट्राप ढे उभी राकहली पाकहजे. महाराष्ट्र हा भारताचा 
खराख रा वीरबाहू त्याकशवाय बनणार नाही, असे मला वाटते. कशक्षण खात्याचा िारभार हाती येताच एन्. 
सी. सी. सक्तीची िरण्याचे मी ठरकवले. मािी एन्. सी. सी. व ए. सी. एस. योजना त्यावळेी अमलात 
आली असती तर आज या महाराष्ट्रात भारताच्या सुंरक्षणासाठी किमान दहा लाख य वि कमळाले असते. 
सातारा येर्ील सैकनिी शाळा स्र्ापन होण्याला मािे प्रयत्न िारणीभतू आहेत. 

 
शतेिऱ्याुंची म ले िेवळ फीला पसेै नाहीत म्हणून कशक्षणापासून वुंकचत होत होती आकण म्हणूनच 

मोफत कशक्षणासाठी असलेली ९०० रुपये वार्मर्षि उत्पिाची मयादा आम्ही १२०० रुपयावर नेली. 
सरिारला त्याम ळे दरसाल ५ िोटी रुपये जादा खचथ िरावा लागत आहे. 

 
ह र्षार कवद्यार्थ्यांना प ढे येण्याची सुंिी लाभत नाही. म्हणनू अशी सुंिी त्याुंना प्राप्त िरून द्यावी, या 

इराद्याने मी कतसऱ्या पुंचवार्मर्षि योजनेत एिूण चार पस्ब्लि स्िूल्स मुंजूर िरून घेतली. महाराष्ट्राच्या 
िोनािोपऱ्यातून गरीब पण अत्युंत ह र्षार अशी म ले प्रत्येिी ५०० प्रमाणे एिेिा शाळेत एित्र आणावयाची. 
त्याुंना अकतशय ह र्षार, कवद्वान व िायथक्षम अशा कशक्षिािडून कशक्षण द्यावयाचे. त्या कशक्षिाुंचा पगारही 
भरपूर ठेवावयाचा. कवद्यार्थ्यांच्या राहण्यापासून तो त्याुंच्या हजामतीपयंतचा सारा खचथ सरिारने 
िरावयाचा अशी ही योजना होती. द दैवाने प न्हा मािे खाते बदलले व ही योजना मागे पडली. 

 
मी कशक्षणमुंत्री असतानाच माध्यकमि कशक्षिाुंच्या वतेनश्रेणी स िारल्या. प्रार्कमि कशक्षिाुंसाठी 

पेन्शन योजना अमलात आली व कशवाजी कवद्यापीठाची स्र्ापना िाली. 
 
१९४८ साली गाुंिीविानुंतर सातारा कजल्ह्यात घडलेल्या जाळपोळीच्या प्रिारानुंतर सातारच्या 

छत्रपती िॉलेजची ग्रँट बुंद िेली होती. त्यावळेी मी कजल्हा बोडाचा अध्यक्ष होतो. मी बोडातून ५००० रुपये 
मुंजूर िेले. िमथवीराुंच्या िायावर ओढवलेले एि गुंडातुंर त्याम ळे टळले. प ढे मी मुंत्री िाल्यावर माण 
ताल क्यातील १०० एिर जमीन सुंस्रे्ला देवकवली. 

 
खात्यातील िकनष्ठ नोिर वगाचे वतेनमान मी वाढकवले. पश वैद्याुंची वतेनश्रेणी स िारली. िापूस, 

ज्वारी इत्यादी कपिाुंचे भाव बाुंिून कदले. नाही म्हटलुं  तरी त्याम ळे महाराष्ट्रातील शतेिऱ्याुंना दरसाल 
कित्येि िोटी रुपयाुंचा फायदा िाला आहे. 

 
गोळीबाराच्या प्रसुंगाने न ितीच एि िसोटी उत्तीणथ िाली. त्या कनकमत्ताने मी जे जाहीर िेले तेच 

माझ्या गृहखात्याच्या िारभाराचे सूत्र राहाव,े असे वाटते. मी त्यावळेी साुंकगतले िी, या राज्यातील पोकलस 
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गरीबाुंवर व शतेिरी िामिरी वगावर अन्याय िरणार नाहीत. या िोरणाला पूरि असेच वतथन राजिीय व 
िामगार नेत्याुंिडूनही घडले पाकहजे. 

 
पोकलस हा िेवळ िायदा व स व्यवस्र्ा पाहाणारा सरिारी नोिर एवढीच त्याची भकूमिा नसून तो 

द बथलाुंचा सदैव कमत्र व द जथनाचा िाळ ठरला पाकहजे; याच दृष्टीने मािे प्रयत्न राहातील” 
 

(माझ्या आवडत्या पाांच व्यतती) 
 

महात्मा फुले 
 
कशवछत्रपतींनी महाराष्ट्राला पारतुंत्र्याच्या ग लामकगरीतून बाहेर िाढले. ग लामकगरीचे पाश तोडून 

टािले. सवथ िर्ममयाुंना पे्रमाने जवळ िरून आकण सुंन्यस्त वृत्तीचा भगवा िेंडा हाती िरून मराठी राज्याची 
स्र्ापना िेली. 

 
बह जन समाजाच्या आकण अस्पृश्येतराुंच्या गळयाुंत, हजारो वर्ष-ेिार्ममि ग लामकगरीच्या, 

अुंिश्रदे्धच्या, कवर्षमतेच्या आकण ब्राह्मण्याच्या कचिटवलेल्या जळवा महात्मा फ ल्याुंनी तोडून टािल्या; आकण 
राजिीय, सामाकजि, िार्ममि, शकै्षकणि आकण आर्मर्ि समतेचा दीपस्तुंभ, महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर, 
भारताच्या मागथदशथनासाठी उभा िेला. 

 
िालथ  माक्सथच्याही अगोदर समतेची दृष्टी म. फ ल्याुंनी महाराष्ट्रास कदली. 
 
सवांगीण क्राुंतीचे सशग भारतात फ ल्याुंनीच प्रर्म फ ुं िले. आकण समतेचे वारे खेड्याखेड्यातून, 

घराघरातून, दरीखोऱ्याुंतून वाहू लागले. सुंताुंनी आध्यास्त्मि समतेचा पोटकतडिीने प्रचार िेला, तर म. 
फ ल्याुंनी सवांगीण समतेचा पाया घातला. आि कनि प्रगत कवचाराुंची बीजे फ ल्याुंच्या िायात; कलखाणात 
आकण बोलीत आढळून येतात. महात्मा फ ले महान द्रष्टे होते. 

 
सामान्य माणसाच्या नवय गाची गवाही देणारा आि कनि भारतातला पकहला समाजक्राुंकतिारि 

म्हणजे महात्मा फ ले हेच होत. िारण ते सामन्यातलेच होते, पण कवचाराने व ितृथत्वाने असामान्य होते. 
त्याुंनी कवद्वानाुंना मागे टािले. पूवीच्या कवद्वत् श्रेष्ठींनी अज्ञ समाजाला वर िाढण्याऐवजी खाली 
दडपण्याचाच प्रयत्न िेला आहे. 

 
‘Whenever Brahmins wrote anything they would deny all rights to other.’ −Swami 

Vivekanand. ज्या ज्या वळेी ब्राह्मणाुंनी िाही कलकहले त्या त्या वळेी द सऱ्याुंचे हक्क त्याुंनी अवमानले आहेत, 
कहरावनू घेतले आहेत. व्यासाुंनी वदेाुंच्या अर्ाला िलाटणी देऊन शदू्राला चिवले आहे. 

 
आतापयंतचे बह तेि सवथ समाजस िारि वरच्याच वगातले असल्याम ळे त्याुंनी प्रश्न हाती घेतले ते 

वरच्याच वगाचे. सामाकजि कवर्षमतेला त्याुंनी िक्का कदला नाही. खालच्या वगाला कशक्षण देण्याऐवजी 
वरच्याच वगाला द्याव,े म्हणजे तेच खालच्या वगाला कशक्षण देतील याच कवचारसरणीला त्याुंनी उचलून 
िरले. पण अन भव मात्र अगदी उलट आला. खालच्या वगाला कशक्षण देण्याऐवजी त्याुंनी त्या वगाला 
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नाउमेद िेले आहे. ‘शतेिऱ्याुंचे पोराुंनी कशिून िाय िरायचे आहे? त्याुंनी नाुंगर िरावा.’ हाच उपदेश 
त्याुंनी िेला आहे. 

 
ख द्द फ ल्याुंना त्याुंच्या वकडलाुंवर दबाव आणून एिा ब्राह्मणाने त्याुंना शाळेतून िाढायला लावले. 
 
कशक्षणातल्या या मक्तेदारीला महात्मा फ ल्याुंनी िसून कवरोि िेला व कब्रकटश सरिारला त्याुंनी 

‘वरून खाली’ या उतरुंडीने कशक्षण खाली पोचणे अशक्य आहे, म्हणून आग्रहाने बजावले. 
 
पण, राममोहन राय याुंना आद्य स िारि म्हणून मानले. त्याुंनी ‘वरून खाली’ हाच आग्रह िरला 

होता. इतिेच नव्हे तर ब्राह्मसमाजातले िमथप्रचारि ब्राह्मणच असले पाकहजेत, असा दुंडि घातला होता. 
 
पण फ ले, शाहू महाराज, कवठ्ठल रामजी सशदे, भाऊराव पाटील याुंनी खालच्या वगात कशक्षणप्रसार 

िरण्याची खटपट िेली. शाहू महाराजाुंनी, खालच्याच वगाला सवलती कदल्याखेरीज तो वगथ प ढे येणार 
नाही याची मनी पक्की गाठ बाुंिून आपले कशक्षणाचे िोरण आखले होते. 

 
‘If the lower classes are not given preferential treatment they will not rise in the scale of 

life.’ 
 
‘खालच्या समाजाला पक्षपाती वागणूि देऊन वर िाढले नाही तर तो वरचा र्र गाठू शिणार 

नाही;’ ही त्याुंना खात्री होती. असा पक्षपात म्हणजेच खरा कनःपक्षपातीपणा होय. 
 
सामाकजि कवर्षमता दूर िरण्याच्या खऱ्या राष्ट्रीय प्रश्नािडे तर िोणीच लक्ष कदले नाही. 

आजस द्धा या प्रश्नािडे पोटकतकडिीने पाहणारे प ढारी ि ठे आहेत? गेल्या कपढीतले कनघाले तेही खालच्या 
समाजातीलच. आज सवथ डाव्या पक्षाुंच्या िायथक्रमाुंिडे पाकहले तरी आर्मर्ि कवर्षमता दूर िरण्यावर ते 
जसा भर देतील तसा सामाकजि कवर्षमता दूर िरण्यािडे देणार नाहीत. देविमाचे प्राबल्य िाढण्याचा तर 
िोणताच पक्ष प्रयत्न िरीत नाहीत. देवावर कवर्श्ास नसणारे व जडवादी म्हणून प्रख्यात असलेले कवद्वान् 
तिथ तीर्थ आचरणात मूर्मतपूजिच ठरले. राष्ट्राध्यक्ष राजेंद्रबाबूुंसारख्या कवद्वत् श्रेष्ठींनी भटाचे पाय गुंगेच्या 
पाण्याने ि वावते याला िाय म्हणाव े! 

 
या एिा वगाचा सिवा जमातीचाच म्हणाना िा, मोठेपणा वाढकवण्याचा प्रयत्न पूवीपासून 

पद्धतशीरपणे चालवला गेला आहे. द सऱ्या बाजीरावाला तर िृष्ट्णावतार व कशवावतार बनवनू टािले होते. 
ब्राह्मणाुंनी िसलाही ग न्हा िेला तरी माफ िेला जात असे. ‘अहो रूपम्, अहो ध्वकनः’ हा प्रिार चालला 
होता. बाजीरावाची ही िारिीदथ म्हणजे मोंगलाईला मागे टािणारी होती. द ष्ट्िाळात शतेिऱ्याुंिडून 
वसूल िाला नाही तर त्याुंच्या म लाुंच्या अुंगावर तेल टािण्यात येई. आकण हा पेशवा इतिा अनाचारी व 
बदफैली होता िी त्याच्या अत्याचारापासून आपली सोडवणूि िरून घेण्यािकरता वाईच्या कस्त्रयाुंना 
आत्महत्या िरणे भाग पडले. 
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कशक्षणाच्या बाबतीत तर इुंग्रजाुंच्या अमदानीतस द्धा कशक्षणाच्या सवलती वरच्याच वगाला कमळत व 
खालच्या वगाला दूर ठेवले जात होते. १८२१ ला कब्रकटश सरिारने िाढलेल्या िॉलेजात फक्त 
ब्राह्मणाुंनाच घेतले जात होते. इतराुंना बुंदी होती. 

 
या पार्श्थभमूीवर ज्योकतरावाुंच्या चकरत्रािडे आकण त्याुंनी स्वीिारलेल्या िायथक्रमािडे पाकहले 

म्हणजे त्याुंच्या कचडीची, बुंडखोरीची, कतखट भारे्षची िल्पना िरता येते. इतिे असूनही ते ब्राह्मणदे्वष्ट े
नव्हते. कवर्षम वागण िीचा व अन्यायाचा ते दे्वर्ष िरीत होते. ही गोष्ट अन िरणीय नाही िाय? महात्मा गाुंिी 
जसे कब्रकटश साम्राज्याचे दे्वष्टे होते, त्या राज्ययुंत्रणेचे दे्वष्टे होते, इुंग्रज माणसाचे दे्वष्टे नव्हते, त्याप्रमाणेच म. 
फ ले हे ब्राह्मण्याचे दे्वष्टे होते. त्याुंना अन्यायाची चीड होती. िोण व्यक्तीचा ते दे्वर्ष िरीत नव्हते, म्हणूनच 
ब्राह्मणातही त्याुंचे कमत्र, चाहते व अन यायी होते. गोखले, रानडे, आगरिर, लोिकहतवादी याुंच्याकवर्षयी 
त्याुंना आदर व पे्रम होते. ब्राह्मण जमातीतही कस्त्रयाुंवर जे अन्याय चालत त्याकवरुद्ध त्याुंनी न सता आवाजच 
उठकवला नाही तर चळवळ चालवली. 

 
रुंजल्या गाुंजलेल्याुंना साहाय्य िरणे हा आपला िमथ असे ते मानीत, म्हणून ख द्द महात्मा 

गाुंिीजींनी-ज्योकतबाुंना ‘खरा महात्मा’ असे सुंबोिले आहे. 
 
इतिे अपमाकनत व अवमाकनत असताुंनाही त्याुंनी िोणाचा सूड उगवला नाही. शत्रूलाही त्याुंनी 

पे्रमाने वागवनू आपले िेले. किस्त व ब द्धाुंच्यातील र्ोरपणा, भतूदया, सवांवर पे्रम िरण्याची वृत्ती 
त्याुंच्यात आढळून येते. 

 
एिा लगनसमारुंभाच्या कमरवण िीत आमुंकत्रत म्हणून इतराुंबरोबर चालत असताना त्याुंचा स्पशथ 

सहन न होऊन ‘अगाला अुंग लावनू चालू निोस’ म्हणून अपमाकनत िालेल्या फ ल्याुंनी कटळि-आगरिर 
त रुुं गातून स टून येताच त्याुंची कमरवणूि िाढण्यात प ढािार घेतला. 

 
ज्या पेशव्याुंच्या िारिीदीत अस्पृश्याुंनी रस्त्यावर र् ुंिू नये व रस्ते भ्रष्ट िरू नयेत, म्हणून गळयात 

गाडगी बाुंिली व त्याुंची सावली पडल्यानेही ब्राह्मण कवटाळतो असे समजून त्याुंना जनावराुंहूनही 
पलीिडचे लेखले, त्याुंना कब्रकटशाुंचे राज्य आल्याने वाईट िा वाटेल? ज्योकतरावाुंना, रानड्याुंना तसे 
लोिकहतवादी भागवताुंना अन् राममोहन रायनाही कब्रकटश राज्य एि ईर्श्री िृपा वाटल्यास नवल िाय? 
गोखल्याुंनीही कब्रकटश राजवटीला मनापासून मान्यता कदलीच होती. कब्रकटश राजवट आहे तोपयंत त्याचा 
फायदा घ्या, ही भकूमिा ज्योकतरावाुंची तशी शाहूमहाराजाुंची होती. िारण खालच्या समाजाला समान दजा 
प्राप्त िाल्याखेरीज कब्रकटश राजवट गेली तरी पेशवाई िारभार स रू होईल व बह जन समाजाला वर डोिे 
ििीच िाढता येणार नाही, ही त्याुंना सार्थ भीती वाटत होती. 

 
रानडे व लोिकहतवादी हे मनाने स िारि असूनही प्रसुंगी लोिदबावाप ढे नमले आहेत- १८७० 

सालची गोष्ट. रानड्याुंनी ज्योकतरावाुंना साुंकगतले, ‘मािी एि कविवा बहीण आहे.’ म्हणून साहकजिच 
ज्योकतराव म्हणाले, ‘बोलीप्रमाणे िृती िरण्याची ही सुंिी आयतीच त म्हाला कमळाली आहे.’ त्या वळेी 
रानडे म्हणाले, ‘ते खरे, पण आपल्या वकडलाुंना त्याम ळे फार द ःख होईल.’ त्यावर ज्योकतराव कचडून 
म्हणाले, ‘मग रावसाहेब, आपण समाजस िारि असल्याचे बोलू निा.’ आणखी एि गोष्ट. रानडे जज्ज 
असताना-त्याुंच्यािडे, ‘सत्यशोिि समाजातफे लावलेले लगन हे बेिायदेशीर आहे, तो ब्राह्मण 
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प रोकहताचाच खास हक्क आहे, म्हणून कवरोिी पक्षाने न िसानभरपाई कदली पाकहजे.’ असा कनिाल 
त्याुंच्याप ढे आलेल्या िेसचा त्याुंनी ब्राह्मण प रोकहताच्या बाजूने कदला. 

 
एवढे िडव े ज्वलत् जहाल समाजस िारि लोिकहतवादी याुंच्या हातून घडलेली गोष्ट! 

कवर्श्सनीयस द्धा वाटत नाही. पण ती घडली खरी ! त्याुंना कब्रकटश सरिारने िाही िामासाठी कवलायतेला 
जाल िाय म्हणून कवचारले असता त्याुंनी उत्तर कदले, िी इुंगलुंडला गेल्यास मािी जात माझ्यावर 
बकहष्ट्िार टािील ! याहीपेक्षा िक्का देणारी गोष्ट त्याुंनी आपल्या ६ व ८ वर्षाच्या बालवयी नातवुंडाुंचे लगन 
िेले ! 

 
याचा अर्थ एवढाच िी त्या वळेच्या सत् शील प रोगामी कवचाराुंच्या ब्राह्मणालाही समाजाच्या कवरुद्ध 

जाण्याचे िाडसच होत नव्हते. 
 
कवष्ट्ण शास्त्री पुंकडताुंसारखे िाही र्ोर अपवादही कनघाले व आलेला िमीपणा कनदान त्याुंनी तरी 

ि ऊन िाढला. त्याुंनी आपली पत्नी वारल्यानुंतर कडसें. १८७४ साली ब्राह्मण कविवशेी कवरोिाला न 
ज मानता लगन िेले. 

 
ज्योकतराव हीच एि अशी महान् तत्त्वकनष्ठ व्यक्ती होऊन गेली िी, बोलीत अन् िृतीत त्याुंनी 

कवसुंगती आणू कदली नाही. प्रत्येि वळेी ते िसाला उतरले आहेत. मानवातले ते बावनिशी सोने ठरले. 
 
ज्योकतराव ब्राह्मणदे्वष्टे असते तर ब्राह्मण जातीतल्या कविवा कस्त्रयाुंवर होणारा अन्याय दूर 

िरण्यािकरता ते जातीने िा लढले असते? ब्राह्मण कस्त्रयाुंना िसलाही िार्ममि हक्क कदला गेला नव्हता. 
त्याुंना शूद्राप्रमाणेच मानले जात होते. कनसगथिोपाने कविवा िालेल्या कस्त्रयाुंना सहान भतूीने, पे्रमाने 
वागकवण्याऐवजी त्याुंना उलट शत्र वतच लेखले जात होते. कस्त्रयाुंना छत्री व पायात वहाण घालण्याची बुंदी 
होती. कविवा स्त्रीचे तोंड पाहणेही अपशि न समजला जात असे, आजही समजला जात आहे ! घरात िोणी 
पाह णे आले तर कतने िोपऱ्यात बसून राहायचे ! नवरा मेल्याचा सूड कतने िेशवपन िरून िरण्यात येत 
होता ! 

 
हे अन्याय ब्राह्मण कस्त्रयाुंवर होत आहेत, म्हणून ज्योकतराव स्वस्र् बसले नाहीत. त्याुंनी त्याकवरुद्ध 

रान उठवले, न्हाव्यात प्रचार िरून त्याुंनाच ‘िेशवपन िरायचे नाही.’ म्हणून तयार िेले ! हा अन्याय 
इुंगलुंडमिील कस्त्रयाुंच्या िानाुंवर गेला. त्याुंनी कनरे्षिाचे ठराव िेले, या जागतृीचा पकरणाम ब्राह्मण 
समाजावर िाल्याखेरीज राकहला नाही. 

 
नैसर्मगि मोहाला बळी पडलेल्या बालकविवाुंना व त्याुंच्या अपत्याुंना जाहीर सुंरक्षण देऊन त्याुंनी 

बालहत्या वाचवली व त्याुंच्या सुंगोपनासाठी आश्रम िाढले. त्या आश्रमात २००० बालिाुंची सोय िेली 
होती. २ वर्षापासून ते १२ वर्षांची पोरे तेरे् पोसली जात होती. कस्त्रयाुंना कशक्षण कमळाल्याखेरीज देश कशकक्षत 
व स सुंस्िृत होणार नाही, ि ट ुंबाची स िारणा होणार नाही, हे जाणनू कस्त्रयाुंना कशक्षण देण्यािकरता 
ज्योकतरावाुंनी शाळा िाढली. 
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सहद स्र्ानातली ती पकहली शाळा होय. त्यात िोणत्याही जातीला मज्जाव नव्हता. तर्ाकप, याही 
बाबतीत ब्राह्मणाुंनी त्याुंना कवरोि िेला. 

 
पकहला कवरोि त्याुंच्या वकडलाुंच्यावर दबाव आणनू ज्योकतरावाुंनाच शाळेतून बाहेर िाढणे भाग 

पाडले. पण एिा म सलमान व किश्चन गृहस्र्ानेच त्याुंना प्रोत्साहन देऊन शाळेत घातले. नुंतर 
ज्योकतरावाुंनी कशक्षण सुंपादन िेल्यानुंतर बह जन समाज कशकक्षत िरण्याच्या इराद्याने कस्त्रयाुंसाठी तशी 
अस्पृश्याुंसाठीही शाळा िाढली. 

 
अस्पृश्याुंची शाळा ही महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात त्याुंनीच प्रर्म िाढली. म लाुंना पाणी 

प्यायला कमळेना; म्हणून त्याुंनी स्वतःचा हौद ख ला ठेवला. 
 
पण शाळेत कशक्षि कमळेनात, म्हणून ज्योकतरावाुंनी आपल्याच बायिोला कशिवनू तयार िेले व 

कशकक्षिा बनवले. पण त्याुंनाच दमदाटी देऊन, साकवत्रीबाईुंची सटगल िरून, दगड मारून शाळा बुंद 
पाडण्याचा प्रयत्न िेला ! अर्ात त्याम ळे ते दाुंपत्य िाही डगमगले नाही. तेव्हा त्याुंना ठार मारण्यािरता 
त्याुंच्यावर मारेिरीस द्धा घालण्यात आले. 

 
ते मारेिरी मारण्यासाठी आले असताना ज्योकतरावाुंनी त्याुंना कवचारले, ‘िा रे बाबा, मी तर 

त मच्यासाठीच मरतो आहे आकण मला मारून त मचा िाय फायदा?’ त्यावर त्यातला एि म्हणाला, 
‘आम्हाला एि हजाराचे बक्षीस कमळणार आहे.’ 

 
‘मग मार तर’ म्हणून प्रकतिार न िरता ते स्वस्र् बसले. या वाक्याने त्याुंचा हृदयपालट िाला व 

शस्त्र टािून देऊन ते त्याुंच्या पायाुंवर पडले. त्याला त्याुंनी कशिवले व ि ुं भार हा पुंकडत िाला. हे उदाहरण 
िोणाही महात्म्याला शोभण्याजोगे आहे. ते रस्त्यावरून जात असताना त्याुंना एि शेंबडे-मेिडे गकलच्छ 
पोर भ िेम ळे रडत असल्याचे कदसले. त्याला त्याुंनी जवळ घेतले, त्याला स्वच्छ िेले आकण जेव ूघातले. ही 
गोष्ट किस्त प्रभचूी आठवण िरून देते. िेवढे मोठे अुंतःिरण ! द ष्ट्िाळ पडला. लोि अिाि िरू लागले. 
ज्योकतरावाुंनी प ढािार घेतला आकण स्वतःची सारी कशल्लि बाहेर िाढली आकण शिेडो लोिाुंना रोज 
जेवण घातले. 

 
आकण बाजीरावाने हजारो प ष्ट ब्राह्मणाुंना जेवण घालून पशैाची खैरात िेली ! िेवढी कवसुंगती ! 
 
कनभथयताही तशीच. िोणाची लाचारी त्याुंनी पत्िरली नाही. िाही िाल इुंग्रज जाऊ नयेत, असे 

बह जन समाजासाठी जरी वाटत होते, तरी इतराुंप्रमाणे त्याुंनी सरिारची नोिरी िरली नाही व जनतेच्या 
कहताचा प्रश्न आला त्या वळेी िमालीची कनभथयता व कनभीडपणा दाखवला आहे. 

 
आमचे एि आप्त श्रीमान् कचपळूणिर याुंनी ड्यिू ऑफ िॅनाटला मोठी मेजवानी कदली होती. 

प ण्यातल्या बड्याबड्याुंना आमुंत्रण कदले होते. ज्योकतराव हे कचपळूणिराुंचे स्नेही व सहिारी होते. 
ज्योकतरावाुंनाकह त्याुंनी आमुंत्रण कदले होते. पण ज्योकतराव गेले ते खेड ताच्या पोर्षाखात ! तो अवतार पाहून 
त्याुंना चपराश्याने दारावरच अडवले ! त्याुंनी आपला पास दाखवला. तरी कवर्श्ास बसेना. पण 
कचपळूणिराुंनी ज्योकतरावाुंना पाहताच ते िावत आले आकण सन्मानाच्या जागेवर त्याुंना नेऊन बसवले. पण 
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ज्योकतराव िाही कनव्वळ मेजवानी िोडण्यािकरता आले नव्हते. त्याुंनी ड्यिू ऑफ िॅनाटला सहदी 
शतेिऱ्याुंची दैना ऐिवली. 

 
तसेच गव्हनथर जनरल प ण्यास येणार होते. त्याुंच्या स्वागतासाठी म्य कनकसपल िौस्न्सलसथनी बरीच 

मोठी रक्कम मान्य िेली होती; पण एिया ज्योकतरावाुंनी अशा कनरर्थि गोष्टीवर खचथ िरू नये म्हणनू 
कवरोि िेला. त्या वळेच्या पकरस्स्र्तीचा कवचार िेला तर िेवढे िाष्ट्यथ ! पण लोिकहताप ढे त्याुंनी 
िोणाचीही पवा िेली नाही. 

 
िाही एिा गोष्टीवरून त्याुंची व एिा सोल्जरची बाचाबाची िाली. तो य रोकपयन सोल्जर ! द सरा 

िोणी गभथगकळत होऊन गेला असता; पण ज्योकतरावाुंनी जवळच्या उसाच्या पेराने त्याला िोडपून िाढले. 
आता इुंग्रज जरी गेले असले तरीही हे िैयथ सवथसामान्य माणसाच्या हातून होणार नाही. 

 
त्याुंनी िेवळ सामाकजि व िार्ममि प्रश्नच हाती घेतले होते असे नाही. सवथ समाजातील र्राुंचा ते 

कवचार िरीत होते. 
 
म ुंबईच्या मज राुंिडेही त्याुंची दृष्टी वळली. त्या वळेी मज राुंना १४ तास िाम िराव ेलागे. कस्त्रयाुंना 

प रुर्षाुंप्रमाणेच अवजड व अवघड िाम िराव ेलागे. म लाुंनाही तेच त्रास होते. ज्योकतरावाुंचे सहिारी व 
अन यायी लोखुंडे याुंनी मज राुंचा प्रश्न हाती घेतला. त्याुंनी खास मज राुंसाठी पत्रि िाढले व मजूरसुंघटना 
बनवली. महाराष्ट्रातली तीच पकहली मजूरसुंघटना होय. त्याचे पकरणाम िाला. तास िमी िाले. कस्त्रयाुंना-
म लाुंना सवलती कमळू लागल्या. 

 
ज िरला शतेिऱ्याुंचा प्रश्न उपस्स्र्त िाला. साविाराुंच्या कपळवण िीने शतेिरी हैराण िाला 

होता. त्यातही कवशरे्ष गोष्ट म्हणजे साविार ब्राह्मणच होते. त्या अुंसतोर्षाला सत्याग्रहाचे स्वरूप आले. 
शतेिऱ्याुंनी वर्षथभर जकमनी िरायच्याच नाहीत, असा कनणथय घेतला. सरिारला या चळवळीची दखल 
घ्यावी लागली व ॲकग्रिल्चर ॲक्ट पास िरावा लागला. या चळवळीला गोखले, कटळि व इुंद प्रिाशने 
कवरोि िेला व साविाराुंच्याच बाजूचे समर्थन िेले. 

 
आश्चयाची गोष्ट अशी िी आजच्या पुंचवार्मर्षि योजनाुंचा आराखडाही त्याुंच्या कलखाणात आढळतो. 

त्याुंची दृष्टी चौफेर कफरत होती. ती पल्लेदार होती. ते महान द्रष्टे होते. 
 
जकमनीला बाुंि (बुंसडग) बाुंिून पाणी आडवाव,े म्हणजे जमीन स पीि होईल. िरणे बाुंिून नद्या 

अडवाव्यात, शतेिऱ्याुंना िजथम क्त िराव,े िमी व्याजाने रिमा देऊन गरज भागवावी. बी-कबयाणे, औते, 
अवजारे प रवावीत, उत्िृष्ट जनावराुंची पैदास िरावी. शतेी िरणाऱ्याुंना बकक्षसे द्यावीत; हे सारे कवचार 
त्याुंच्या कलखाणात आढळून येतात. खेड्यावरच्या कनवडि ह शार म लाुंना कनवडून त्याुंना अखेरपयंतचे 
कशक्षण मोफत द्याव ेया िल्पनेचाही प रस्िार ज्योकतरावाुंनी िेला होता. 

 
िेवळ लोिा साुंगे ब्रह्मज्ञान अशी वागणिू ज्योकतरावाुंची नव्हती. समतेचे ते खरे प रस्िते होते. 

जाकतभेद मोडून िाढण्याचे प्रवचन देऊन ते स्वतः स्वस्र् बसले नाहीत. 
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त्याुंनी कववाहबाह्य कविवचे्या म लाला जवळ िेले. त्याला फ ले दाुंपत्याने पोटच्या पोराप्रमाणे 
सुंभाळले. त्याचे नाव यशवुंत असे ठेवले ! आपल्या इस्टेटीतला िाही भाग त्याला तोडून कदला व ज्ञानोबा 
सासने नावाच्या आपल्या कमत्राला त्याची म लगी यशवुंतला देण्याकवर्षयी कवनुंती िेली. त्या र्ोर चेल्याने ती 
मान्य िेली. 

 
अशा या खऱ्या र्ोर प रुर्षाला, सवथिमीय म ुंबाप रीने सत्िार िरून ‘महात्मा’ ही पदवी कदली. 
 
कशवस्मारिाची िल्पना फ ल्याुंची, पण हे किती जणाुंना माहीत आहे? फ लेच स्वतः कलकहतात : 

“प ण्यास आलो व कशवछत्रपतींच्या समािीचे दशथन घेण्यासाठी रायगडी जाण्यास कनघालो. समािीची जागा 
शोिण्यात २/३ कदवस गेले. घाणेरी व इतर जुंगली ि डपे ि ऱ्हाडीने तोडीत रस्ता िाढावा 
लागला…कशवजन्म उत्सव साजरा िरावा, म्हणून समािीवरील सवथ िचरा ि ऊन िाढून त्यावर फ ले 
वाकहली. ही सवथ हिीित तेर्ील ग्रामभटास िळताच तो वर आला. 

 
‘ि णबट कशवाजीच्या र्डगयाचा देव िेला. मी ग्रामजोशी असता दकक्षणा, कशिा देण्याचे राकहले 

बाजूला. िेवढा मािा अपमान !’ 
 
‘असे म्हणून त्याने लारे्ने समािीवरील फ ले उिळून कदली. 
 
“अरे ि णबटा ! त िा कशवाजी िाय देव होता, म्हणून त्याची पूजा िेलीत? तो शदू्राुंचा राजा. 

त्याची म ुंजस द्धा िाली नव्हती.” 
 
“मी रागाने वडेा िालो. ज्याुंच्या कजवावर पेशव्याुंना राज्य कमळाले त्या कशवप्रभूुंची पूजासामग्री ह्या 

भटाकभक्ष िाुंनी पायातील पादत्राणाने लार्ाडावी िाय? मी सुंतापवायूने वडेा होऊन गेलो” 
 
“त्याुंचे स्मारि म्हणून मी अल्प िाव्य िेले आहे ते त्याुंना समपथण िरतो” (२७ मे १९३८, 

दीनबुंि ). 
 
आज तर भारतातले ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर-किश्चन-म सलमान कशवछत्रपतींना राष्ट्रप रुर्ष मानतात. 

उच्चवणीय तर त्याुंना ‘गोब्राह्मणप्रकतपालि’ ही सुंज्ञा देतात. पण ज्या वळेी त्याुंच्या स्मारिाची िल्पनाही 
िोणाला कशवली नाही, त्या वळेी फ ल्याुंनी कतला चालना कदली. 

 
(बहुजन समाजाचे रशल्पकार) 

 
२. राजषी शाहू छत्रपती 

 
महाराज माझ्या अुंगावर िावनूच आले ! आकण त्याुंनी चार मुंडळींसमक्ष आमच्या श्रीम खात 

भडिवली ! द सरे िोणी असते तर…! पण हे पडले िोल्हापूर सुंस्र्ानचे अकिपती, छत्रपती शाहू महाराज ! 
! आकण मी एिा सामान्य नागकरिाचा १८ वर्षाचा म लगा ! त्यातही मािे वडील त्याुंच्या नोिरीत ! एिा 
पेयाचे मामलेदार. वडीलही जवळ नव्हते ! खाली मान घालून मी स्वस्र् उभा राकहलो ! 
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मािे वडील िोल्हापूर सुंस्र्ानचे पकहले एल्. एल्. बी. म्हणून महाराजाुंनी म द्दाम बोलावनू घेऊन 
नोिरी कदलेली. तेव्हा पगार किती, म ले किती, उत्पि िाय, हे सवथ त्याुंना माहीत ! आपल्या जवळच्या 
आकण ओळखीच्या माणसाुंच्या िौट ुंकबि पकरस्स्र्तीची ते नेहमीच कवचारपूस िरीत. आकण एिदा समजून 
घेतली िी पाचदहा वर्षांनुंतरस द्धा आठवणी िाढत! ‘िाय रे त िी आजारी होती ती मावशी िशी िाय 
आहे? आकण त्या पोरीचुं लगन िेलुंस िी नाही?’ असे प्रश्न कवचारून चकित िरीत. म्हणूनच, म्हणजे ती 
माकहती असल्याम ळेच त्याुंनी आमची अशी सुंभावना िेली होती ! 

 
‘म्हणे म ुंबईला जातो ! ि ठले पैसे आणायचे रे त झ्या बापानुं? तू िाय एिटा आहेस? त म्हा चौघा 

पोराुंना पोसायचुं आकण कशिवायचुं ! पगार प रायचा रे िसा? म्हणे म ुंबईला जातो!’ 
 
‘पेणसे, त्या पोराला स्िॉलरकशप स रू िरा. आकण आपल्या ‘बाली हौस’-मध्ये राहील तो ! तो 

दत्तोबा दळवी आर्मटस्ट राहतो आहे ना? राहू द्या कतर्ुंच याला.’ 
 
अशा प्रिारे शाहूमहाराजाुंनी र्ोबाडीत मारून माझ्या कशक्षणाची आकण राहण्याची म ुंबईत सोय 

िरून कदली. मलाच नव्हे तर अशा अनेि कवद्यार्थ्यांना त्याुंनी आपल्या बुंगल्यात जागा कदली होती आकण 
स्िॉलरकशप्स् कदल्या होत्या. कित्येि आर्मटस्ट िाले. कित्येि बी. ए. एल्. एल्. बी िाले. बह जन 
समाजातले भावी प ढारी, आमदार आकण खासदार महाराजाुंच्या बुंगल्यातच वाढले. 

 
आमचा राजा असा िनवाळू होता; भावी कपढीची िाळजी घेणारा होता. ि ट ुंकबयाुंची ओळख िरून 

घेऊन, न कवसरता कवचारपूस िरणारा होता. महाराज दहा-दहा वर्षांनी आठवण िाढणार ! कनव्वळ अशा 
पे्रमाने त्याुंनी जीवाला जीव देणारी माणसे जोडली. जन्मभर मला या आठवणींचा िसा कवसर पडेल? अशा 
अनेि आठवणी साुंगता येतील. 

 
द सरा एि प्रसुंग माझ्या वकडलाुंच्या जीवनातला ! महाराजाुंच्या ग णाचा द सरा एि उदात्त पलूै 

दाखवणारा. 
 
वडील प्रख्यात विील. प ण्यातील एिा सभेत घडून आलेल्या दुंगलीचे कनकमत्त िरून प ण्याच्या 

िाही ठराकवि लोिाुंनी महाराजाुंना गोत्यात आणण्यािरता मारामारीची िेस घातली. 
 
िाय िराव ेम्हणून सल्ला घेण्यािकरता िोल्हाप रातील नामवुंत वकिलाुंना बोलावनू घेतले. त्यातील 

बह तेिाुंनी, ‘महाराजाुंनी भारतातील प्रकसद्ध अशा बकॅरस्टरला िेस देऊन ती लढवावी’ असा सल्ला कदला. 
माझ्या वकडलाुंनी-‘आपण महाराज असल्याम ळे सम्राट बादशहाच्या खास मुंज रीकशवाय सहद स्र्ानातील 
िोणत्याही िोटात आपल्यावर िेस घालता येत नाही. तेव्हा आपण िेस चालवण्याचे व िोटात हजर 
होण्याचे िारणच नाही’ असा सल्ला कदला. 

 
तोच सल्ला खरा ठरला व तसाच कनिाल न्यायािीशाने कदला. ही बातमी तारेने रात्री महाराजाुंना 

समजताच रात्री १२ चे स मारास महाराज स्वतः श क्रवार पेठेतील आमच्या राहत्या घरी आले. आम्ही 
माडीवर िोपलो होतो. महाराजाुंनी स्वतः ओरडून वकडलाुंना जागे िेले आकण म्हणाले. 
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‘बागल, त म्हीच सल्ला बरोबर कदला. मी सुंिटातून स टलो. उद्या सोनतळीवर मला भेटायला या.’ 
 
वडील भेटायला गेले. कदसताच महाराज उठले आकण पे्रमाने वकडलाुंचा हात िरला ! 
 
जवळ इुंद मतीराणीसाहेब, त्याुंच्या सूनबाई उभ्या होत्या. त्याुंना महाराज म्हणाले, ‘असुं पाहतेस 

िाय? त्याुंना नमस्िार िर. बागलाुंनी मला िेवढ्या सुंिटातून बाहेर िाढलुं” 
 
वडील कशिलेले, पण ज न्या सुंस्िारात वाढलेले, सोकशयाकलस्ट नव्हे, त्या वळेी त्या कवचाराचे 

वारेही आले नव्हते. राजकनष्ठ व गादीकवर्षयीचा कनताुंत आदर आकण भक्ती. ते लगेच म्हणाले- 
 
‘महाराज, आपण बोलू नये असुं. आम्ही आपल्या पायाचे नोिर-भलतीच गोष्ट िरायला साुंगू नये.’ 
 
‘बागल, असुं िा म्हणता? मी िाय माणूस नव्हे ! राजा असलो म्हणून िाय िाले? आमच्यात िाय 

िेलेल्या उपिाराची जाणीव असू नये?’ 
 
त्याच या छत्रपतींनी, माझ्या भावाचे लगन प ण्यास िाले, तेव्हा येताना स्टेशनवर चार घोडी व 

वाजुंत्री पाठवावीत म्हणून कवनुंतीवजा महाराजाुंना वकडलाुंनी तार िेली होती, तर महाराजाुंनी 
स्वागतासाठी पकहल्या प्रतीचा लवाजमा, हत्ती, घोडे, रर् व ख द्द य वराज राजाराम महाराज व अक्कासाहेब 
याुंना स्टेशनवर पाठवले होते. 

 
ही उपिार ब द्धी, सामान्य माणसाला इतक्या मानाने, आदराने वागवणे आकण त्यात िमीपणा न 

मानणे इतर िोणा राजात आढळेल िाय? 
 
या राजाच्या आठवणी साुंगून वडील गकहवरून येतुं ! शाहू महाराज आम्हाला दैवतासारखे 

वाटल्यास नवल िाय! 
 
He was a king but a democratic king ! पण सुंतिोटीतले होते िाय! 
 
नाही. म ळीच नाही. जनिासारखे होते. 
 
सवथ भोग भोगून अकलप्त होते ! जनतेच्या सेवसेाठी सवथस्वाच्या त्यागाची तयारी होती. गकरबाुंना, 

शतेिऱ्याुंना, अस्पृश्याुंना ििी कवसरले नाहीत. ते म्हणतात, 
 
‘छत्रपतीची गादी तरी िोणी कमळकवली? मावळे वगैरे घोंगड्या शतेिऱ्याुंनीच ना? शतेिरी 

म्हणवनू घेण्याचा मला अकभमान वाटतो. त्याुंच्याकवर्षयीचे पे्रम माझ्या िमन्यािमन्यातून खेळत आहे.’ 
 
एिा सभेत ते जनतेला म्हणतात, 
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‘माझ्यािडून सेवा िरून घेण्यास त म्ही िा िू िरू निा. माझ्यावर एखाद्या सत्तािारी वगाने 
दडपण आणले तर आपल्या सेविेरता सुंस्र्ानची सूते्र माझ्या य वराजाुंच्या हाती देऊन मोिळा होण्यास मी 
तयार आहे.’ 

 
आकण याच वृत्तीतून त्याुंनी अखेरच्या िालात भगवी वसे्त्र पकरिान िेली होती. 
 
व्याख्यानातून एि व िृती कनराळी असा त्याुंचा प्रिार नव्हता. अस्पृश्याुंच्याबद्दल बोलताना ते 

म्हणतात, 
 
‘या वगाला जखडून टािणाऱ्या भयुंिर ज लमाच्या शृुंखला एिदम तोडून टािणे हीच खरी 

राष्ट्रसेवा आहे, अशी मािी खात्री िाली आहे. खालच्या जातीने कितीही प्रयत्न िेला तरी, हे िाम त्याुंच्या 
हातून व्हायचे नाही. प्राचीन िाळापासून वुंशपरुंपरेने उपभोगीत असलेले हक्क वकरष्ठ जातीनेच सोडले 
पाकहजेत.’ 

 
बोलल्याप्रमाणे त्याुंनी त्या िाली नागपूरच्या भरसभेत अुंत्यजाच्या हातचा पाण्याचा प्याला कपऊन 

दाखवला. िोल्हाप रात अुंबारीवरचा माहूत अस्पृश्य ठेवला. आपल्या पुंक्तीत हकरजनाुंना घेऊन ते जेवले. 
 
डी. आर. भोसले याुंनी साुंकगतलेली गोष्ट- 
 
सोनतळीला पाण्याची स्पृश्याुंनाच टुंचाई असता त्या साठ्याला महाराुंनी कशवल्याची तक्रार 

महाराजाुंच्यािडे आली. नोिराुंनी त्या अस्पृश्य बाईला त्या पाण्याच्या घागरीसिट पिडून महाराजाुंसमोर 
उभी िेली. महाराज त्या बाईवर खूप खूप रागावले. ते इतिे िी, त्या रागाच्या आवगेात त्याुंना ठसिा 
आला; जीव िासावीस िाला. तेव्हा जवळच्या ह जऱ्याने प्रसुंगाविान राखून गरज भागवण्यािरता त्याच 
बाईच्या घागरीतले पाणी महाराजाुंना कदले. शाुंत िाल्यावर महाराज म्हणतात, ‘िाय रे, त म्ही त्याच 
बाईच्या घागरीतलुं  पाणी पाजवनू मला बाटवलुं  आकण त म्ही तेवढुं श द्ध राकहलाय होय?’ 

 
महाराजाुंच्या या दूरदशी खोिल्याने जवळच्या सवातील अस्पृश्यता नाहीशी िेली. 
 
महाराज िाही सािेभोळे नव्हते, चाुंगलेच दूरदशी होते. आपली शक्ती पाहून त्याुंना नाइलाजाने 

इुंग्रज सरिारबरोबर नमते घ्याव ेलागले होते. पण आपल्या कशवछत्रपतींचा इुंग्रज इकतहासिाराुंनी िेलेला 
अपमान त्याुंना कडवचत होता. तेव्हा कप्रन्स ऑफ वले्स येण्याच्या वळेी त्याुंच्यावर िाँगे्रसने प िारलेल्या 
बकहष्ट्िाराची सुंिी सािून त्याुंनी आपला डाव सािून घेतला. ‘प ण्याची भेट आपण यशस्वी िरून दाखवतो, 
आपण कशवछत्रपतींच्या प तळयाच्या उद्घाटनास यावुं’ असे त्याुंनी गव्हनथर जनरलला आर्श्ासन कदले. 

 
कशवछत्रपतींच्या प तळयाच्या उद्घाटनास अडर्ळा िरणे बकहष्ट्िारवाल्याुंना अवघड गेले. 

प ण्यातला बह जन समाज महाराजाुंना अन िूल; आकण बाहेरून परगावच्या माणसाुंनी भरलेल्या रने्स 
प ण्यात सारख्या येऊ लागल्या. सारे प णे समारुंभासाठी आलेल्या माणसाुंनी गजबजून गेले ! कप्रन्स ऑफ 
वले्सला महाराजाुंची शक्ती व लोिकप्रयता समजून आली. ज्या कशवछत्रपतींना चोर, ल टारू, दरोडेखोर, 
डोंगरातला उुंदीर म्हणून इुंग्रज इकतहासिाराुंनी सुंबोिले त्या स्वातुंत्र्यदात्या कशवछत्रपतींच्या मूतीला 
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बादशहाुंच्या कचरकजवाुंनी आदबीने ि र्मनसात िेला. अशा रीतीने महाराजाुंनी कवरोििाुंची तोंडे िायमची 
बुंद िेली, बकहष्ट्िार अयशस्वी िेला व कशवछत्रपतींचा अपमान ि ऊन टािला. 

 
कशवछत्रपती राजिीय क्राुंकतिारि तर शाहू छत्रपती समाजक्राुंकतिारि. कशवछत्रपतींनी 

राज्याकभरे्षिाला जवळच्या भट प रोकहताुंनी अडर्ळा आणला, म्हणून गागाभट्टाला बोलावनू अकभरे्षि 
िरवनू घेतला आकण य द्धाला पैशाची जरुरी असताना, लाखो होन देऊन सुंत ष्ट िेले, तर शाहूमहाराजाुंनी 
स्वतःच क्षात्र जगद्ग रू पीठ कनमाण िरून ब्राह्मणाुंचे िार्ममि वचथस्व अकजबात ि गारून कदले. कनव्वळ 
ब्राह्मण्यावर आघात िरून ते स्वस्र् बसले नाहीत. स्वतः प ढािार घेऊन कमश्र-कववाह आणले. स्वतःच 
उदाहरण घालून कदले. 

 
आपल्याच घराण्यातील म लीचा होळिर या िनगर जातीच्या राजाशी कववाह घडवनू आणला. 

१९१० साली जातीजातीतील कववाहाचा िायदा पास िरून घेऊन अशा कववाहाला िायदेशीर मान्यता 
कमळवनू कदली. प नर्मववाह नोंदणीचा िायदा पास िेला. अरुुं डेल याुंनी सहदू स्त्रीशी लगन िेल्याबद्दल त्याुंचे 
अकभनुंदन िेले. 

 
असे हे उदारमतवादी महाराज िाही ब्राह्मणाुंचा दे्वर्ष िरीत नव्हते. ते स्वतः र्ोर मनाचे, 

समतावृत्तीचे होते. आपल्या मराठा समाजातील समाजसेविाुंना ते बरोबरीच्या नात्याने वागवत होते. 
उच्चनीच भाव त्याुंनी मनातून िाढून टािला होता; िृतीतूनही िाढून टािला होता. 

 
गावातील सामान्य माणसाुंना आकण पेहेलवानाुंना आपल्या गाडीत आपल्याबरोबर आपल्या 

बरोबरच्या सीटवर ते बसवनू घेत व त्याच भरलेल्या गाडीच्या मडगाडथवर आकण पायरीवर जहाकगरदाराुंच्या 
म लाुंना गदीच्या सबबीवर बाहेर उभे िरून ते सवथ गावभर सहडवीत. ग लाम मोहद्दीन, रसूल, अरबशा, 
इमामबक्ष या पेहेलवानाुंना ते म लाप्रमाणे वागवीत आकण मानाने पण वागवीत. 

 
तो कदवस श्राद्धाचा होता. महाराजाुंचा म क्काम प ण्यास होता. बरोबर पी. सी. पाटील होते. महाराज 

म्हणाले, ‘पाटील, श्राद्धाची तयारी आता येरे्च िरा.’ 
 
‘पण महाराज, मला येर्ील शहाण्णव ि ळीच्या मराठ्याुंची माकहती नाही. आपण नाव साुंगाल 

त्याला बोलावणे पाठवतो.’ 
 
‘अहो, िेशवराव जेिे, श्रीपतराव सशदे, ठ बे, कभसे हेच आमचे कपतर ! आणखी द सऱ्या ि णाला 

बोलावनू आणता?’ महाराज म्हणाले. 
 
पुंक्ती पडल्या. जेिे, सशदे मुंडळी बसली. नेहमीच्या करवाजाप्रमाणे छत्रपतींचे ताट मध्यावर होते. 

महाराजाुंच्या ही गोष्ट ध्यानात येताच ते ताटे ठेवणाऱ्यास म्हणाले, ‘अरे, आज कपतराुंचा मान सवात मोठा. 
त्या सवांची ताटे मध्ये घाल.’ तसा ताटाुंचा बदल िेल्यानुंतर महाराज सोवळयाकनशी त्या सवांच्या पाया 
पडले व करवाजाप्रमाणे द्यायचे असते ते त्याुंना कदले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इतक्या र्ोर मनाचा, अस्पृश्याुंना समानतेने वागवणारा, राजा ब्राह्मण जातीचा दे्वर्ष िरणे शक्य 
आहे िाय? पण त्याुंचा ब्राह्मण्याने अपमान िेला आहे, ि त्र्याकनपट मानले आहे. मग त्या कशवाकशवीची व 
ब्राह्मण्याची चीड महाराजाुंना िा येऊ नये व ते ब्राह्मण्य, ती कशवाकशव नष्ट िरण्याचा त्याुंनी कवडा िा उचलू 
नये? 

 
मला बॅ. िेळविर मुंत्री याुंनी साुंकगतलेली गोष्ट. 
 
महाराज साताऱ्याला गेले होते. जेवण त्याुंनीच िरायला साुंकगतले होते. सोवळेिरी मात्र ब्राह्मण 

होता. जेवणाची वळे होत आली. महाराज स्नान िरून जेवण ि ठपयंत आले आहे हे पाहण्यािरता सहडू 
लागले. बरेचसे हुंडे कशजत होते. एि उघडा बुंब सोवळेिरी हातावर माुंजर घेऊन मध्ये सहडत होता. त्याने 
महाराजाुंना पाकहले अन् तो महाराजाुंना म्हणाला, ‘आपल्याला इिडून सहडता येणार नाही. कशवाकशव 
िाली म्हणजे साराच घोटाळा उडून जाईल.’ एि सोवळेिरी ख द्द शाहू छत्रपतींना हे बोलतो ! 

 
तरी महाराज सूडब द्धीने वागले नाहीत. आपल्या सुंस्र्ानात मोठमोठ्या जागाुंवर इतराुंबरोबर 

ब्राह्मणाुंनाही त्याुंनी नेमले होते. अगदी जवळचा कवर्श्ासू व प्रत्येि बारीि सारीि गोष्टी समजू शिेल अशा 
खाजगी िारभाऱ्याच्या जागेवर ि ुं भोजिर ब्राह्मण होते. सरन्यायािीश गोखले, नतुंर पुंकडतराव, राजाराम 
िॉलेजचे प्रोफेसर आपटे, कडस्स्रक्ट मकॅजस्रटे घोलिर, सोनटके्क, रात्रुंकदवस जवळ असणारे कचटणीस, 
पेंडणे ही सारी मुंडळी ब्राह्मण होती आकण कवर्श्ासातली होती. बालगुंिवथ, टेंबे याुंना महाराजाुंचा आश्रय 
होता. िरमरिर, साुंगलीचे अभ्युंिर विील याुंना त्याुंनी हजारो रुपये कमळवनू कदले. तोफखाने मास्तर 
तर जवळ जेवण सल्लागार होते. त्या महाराजाुंना ब्राह्मणदे्वष्टे ििी तरी म्हणता येईल िा? 

 
सवथ जातींना समान लेखणारा असा र्ोर राजा होता आमचा शाहू छत्रपती. प्रत्येि जातींची बोकडंगे 

िाढून देऊन सवथ जातींना त्याुंनी कशक्षणाच्या सोयी िरून कदल्या. खालच्या वगाला पक्षपाती सवलती 
कदल्याकशवाय वर डोिे िाढता येणार नाही, म्हणून त्याुंनी त्याुंना खास सवलती कदल्या. 

 
या त्याुंच्या पक्षपाताबद्दल साुंगलीच्या अभ्युंिर वकिलाुंनी त्याुंच्यावर टीिा िेली, तेव्हा महाराज 

त्याुंना घोड्याुंच्या र्ट्टीत घेऊन गेले. र्ट्टीत लहानर्ोर घोडी मोिळीच होती. त्याुंना देण्यासाठी त्याुंनी 
एिा जाजमावर हरबरे टािायला साुंकगतले. त्याबरोबर घोडी हरबरे खायला िावत आली. िडिािट 
सशक्त होती. त्याुंनी प ढे होऊन सारे हरबरे फस्त िेले. रोडिी, अशक्त, रोगी मागेच राकहली. मग 
महाराज म्हणाले, 

 
“बकघतलुंत हे अभ्युंिर? म्हणून रोगयाुंना वाचकवण्यािकरता तोबऱ्यात हरबरे भरून द्याव ेलागतात. 

तीच गोष्ट मागासलेल्या जमातीची. त्याुंना खास सवलती कदल्या नाहीत, तर ते डोिे वर िसे िाढतील? 
 
त्या या जनतेशी एिरुप िालेल्या राजावर स्वराज्यद्रोही म्हणून आरोप िरण्यात येत होता. पण 

स्वराज्याकवर्षयीची त्याुंची त्या वळेची व्याख्या आज सवथमान्य िाली आहे. ते म्हणतात, 
 
“आम्हाुंला स्वराज्य कमळाव ेअशी खरोखरीच आमची इच्छा आहे. याच्या योगे आम्हाला जीवनरक्त 

कमळेल. परुंत  याबरोबर मािा ठाम कसद्धाुंत म्हणून साुंगावसेे वाटते, िी हल्लीची जाकतभेदाची शृुंखला 



 
अनुक्रमणिका 

तोडल्यावाचून आपले चालावयाचे नाही. ज्याुंना राजिारणात भाग घ्यावयाचा असेल त्याुंनी इतर 
देशाुंप्रमाणे याही देशात प्रत्येि मन ष्ट्याला मन ष्ट्यत्वाचे सवथ अकििार कदले पाकहजेत. नाही तर आमच्या 
हातून म ळीच देशसेवा होणार नाही.” 

 
महाराजाुंनी आपल्या कवचाराने, वक्तृत्वाने, चात याने सवथ महाराष्ट्रावरच नव्हे तर इतर प्राुंताुंवरही 

छाप पाडली होती. अनेि प्रचुंड जाहीर सभाुंचे ते अध्यक्ष िाले होते. १९२० साली ह बळी येरे् महाराजाुंच्या 
अध्यक्षतेखाली भरलेली ब्राह्मणेतर सामाकजि पकरर्षद फारच गाजली. म ुंबई प्राुंतात आपली माणसे कनवडून 
आणनू त्या नाड्या ते आपल्या हातात ठेव ूलागले होते. तेव्हा ही वाढती शक्ती आपल्यास जड होईल म्हणनू 
सरिारने त्याुंना बाहेर न जाण्याचा सल्ला कदला, तेव्हा आपल्या एिा बड्या अकििारी कमत्रास ते कलकहतात-
बह िा ते सरसबनीस असावते- 

 
‘सरिार रागावले असे त म्ही म्हणता. रागावो कबचारे ! गरजवुंताुंना मदत िेल्याबद्दल, अस्पृश्याुंना 

हात कदल्याबद्दल आकण मराठ्याुंचा उद्धार िरण्यािरता मािी शक्ती खचथ िेल्याबद्दल परमेर्श्रािडून मला 
खकचत न्याय कमळेल. लॉडथ…याुंनी तर िाय, पण ख द्द ब्रह्मदेवाने अर्वा यमाने िमिी घातली आकण मी 
भ्यालो, तर मािे पूवथज माझ्यािडे पाहून हसतील. कभत्र्या भागूबाईप्रमाणे मी मािी मते सोडणार नाही सिवा 
जीव बचावण्यासाठी शरण जाणार नाही.’ 

 
तो राजा स्वराज्यद्रोही होय? महाराजाुंचे िट्टर कवरोिी लो. कटळि हे ज्या कदवशी म ुंबईस वारले व 

ती तार महाराजाुंनी वाचली, त्या वळेी त्याुंनी आपल्या प ढचे ताट बाजूस सारले व म्हणाले, ‘अरेरे ! 
देशातील एि मोठा राजिारणी महाप रुर्ष व मािा सामनेवाला गेला !’ 

 
महाराजाुंच्याबद्दल मद्रासचे इुंग्रजी दैकनि ‘जस्स्टसने’ त्याुंच्या कनिनानुंतर कलकहलुं , 
 
The Maharaja of Kolhapur, the descendent of the great Shivaji-was a prince among 

men and a man among princess. His majestic figure, his robust optimism, the iron will of 
which he was a master, his kindly and generous disposition marked him out as a true Maratha 
of the best and noblest type. Born at other periods he would have founded an Empire and 
created a confederacy - The personal hold which he had over the people was phenomenal 
and reminded one of the palmy days of the Maratha Empire. 

 
ग रुवयथ कवठ्ठल रामजी सशदे म्हणतात- 
 
‘शाहू राजा न सता मराठा नव्हता, ब्राह्मणेतरही नव्हता. तो नवय गातला सवांगपूणथ राष्ट्रप रुर्ष होता. 

तो महाराष्ट्राच्या कविासाचा एि मोठा स्वाभाकवि तरुंग होता.’ 
 
नरससह सचतामण िेळिर म्हणतात- ‘शरीरसामर्थ्यथ, िैयथ, ब कद्धमत्ता, म त्सदे्दकगरी, मन ष्ट्यस्वभाव-

परीक्षा, उद्योगकप्रयता, मतप्रचाराची हौस कजतक्या प्रमाणाने शाहू छत्रपतींच्यात एित्र आढळली कततिी 
गेल्या शपेिास वर्षांत द सऱ्या िोणत्याही सुंस्र्ाकनिात आढळली असेल असे मला वाटत नाही. 
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िोकहनूरसारखा एखादा कहरा दैवयोगाने एखाद्याच वळेी खाणीत िामगाराुंच्या हाती लागतो. 
सुंस्र्ाकनिाुंच्या खाणीतही शाहू महाराजाुंसारखा प रुर्ष यदृच्छेनेच कनमाण िाला असे म्हटले पाकहजे.’ 

 
शाहू महाराजाुंच्या राजिीय जीवनाचा अभ्यास िेला, सामाकजि जीवनाचे कनरीक्षण िेले, आकण 

व्यस्क्तजीवन जवळून पाकहले तर त्यातून कनष्ट्िर्षथ िाढता येईल, िी ते राजे असूनही त्याुंची लोिशाही वृत्ती 
होती. साि त्व होते तसे म त्सद्दीपणही होते. ि स्तीतच ते डावपेच खेळत होते असे नाही, गव्हनथराुंनाही 
खेळवत होते. त्याुंची साम्राज्यकनष्ठा हा डावपेचाचा एि भाग होता. आत इुंग्रजाुंचा दे्वर्ष होता, स्वातुंत्र्याची 
तळमळ होती. आतून अनेिाुंना प्रोत्साहन कदले जात होते. 

 
नगरला छत्रपतींचा इुंग्रजाुंनी घेतलेला सूड मनात डाचतच होता. आपल्या जनतेवर कनताुंत पे्रम 

होते. सवांिडे समदृष्टीने पाहत होते. सवांना अकििारपदात वाटा कदला जात होता. एिा जातीची 
मक्तेदारी नव्हती तरी खालच्या समाजािडे पे्रमाची पक्षपाती दृष्टी होती. म्हणूनच ते राजे असूनही राजर्षी 
िाले. 

 
(बहुजन समाजाचे रशल्पकार) 

 
कमयवीर भाऊराव पाटील 

 
भाऊराव पाटील मािे परमस्नेही, कहतसचति, घरोब्याचे, कजव्हाळयाचे. अगदी समवयस्ि नसले 

तरी फार वर्षांचे अुंतर नव्हे, वडील भावाइतिे. आकण मला तर ते वडील भावासारखेच वाटणार. 
िोल्हापूराला आले िी मािी भेट घेतल्याखेरीज राहणार नाहीत. साताऱ्याला गेलो तर उतरलो असेन तेरे् 
पायीच येणार. सातारा िँपमध्ये मी राजे भोसले याुंच्या घरी उतरणार. पण तेरू्न मला आपल्या घरी नेणार; 
ठेवनू घेणार. आपली आुंबील-भािरी खायला घालणार. भािरी, िाुंदा-खोबऱ्याची चटणी हे त्याुंचे 
आवडते पदार्थ. 

 
हे िाले त्याुंचे-मािे वैयस्क्ति सुंबुंि. एवढ्याने ती व्यक्ती मोठी ठरत नाही. ती आवडती ठरेल. 

वैयस्क्ति जीवनात त्याुंना पे्रमाचे स्र्ान राहील एवढेच. 
 
पण भाऊराव ही एि आदशथ व्यक्ती होती. ते भारतरत्न होते. तो एि मूर्मतमुंत ध्येयवाद होता, 

ज्वलुंत समाजवाद होता ! ज्या एिा कवचाराने पे्रकरत होऊन मी अनेि लेख कलकहले, जे एि माझ्या 
जीवनाचे उकद्दष्ट होते, ज्याचा मी लेखाने, वाणीने व ग्रुंर्ातून सारखा प्रचार िरीत होतो, त्याचे प्रात्यकक्षि 
म्हणजे भाऊराव ! 

 
मी ३०-३२ प स्तिे कलकहली. खचथ दाुंडगा िाला. कवक्री नाहीच िाली म्हटले तरी चालेल. प्रत्येि 

ओळखीचा अत्युंत अगत्याने प स्ति मागणार, पण एवढ्या जवळच्या माणसाला प स्तिाची सिमत िशी 
द्यायची? या भावनेने सिमत देण्याच्या भानगडीत िोणी पडत नसे. त्याम ळे पदरमोड िरून प स्तिे 
िाढणे, सवांनी अगत्याने नेणे, या िृपेम ळे कदवाळखोरी पदरात पडली ! भाऊरावाुंनी मािे ‘जीवनप्रवाह’ 
वाचले. त्याुंना ते फार आवडले. आकण शुंभर प्रती खरेदी िरून ५०० रुपये रोख कदले ! एवढी प स्तिे 
एिदम घेणारे हे एवढेच कगऱ्हाईि आय ष्ट्यात लाभले. सुंस्रे्ने आकण कमत्राुंनी साम दाकयि रीत्या लेखिाला 
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ब डवण्याच्या नेहमीच्या पद्धतीम ळे लेखिाने डोिे वर िाढण्याऐवजी त्याचा पाय सवांच्या िृपेने खड्ड्ड्यात 
जातो ! भाऊरावाुंनी मात्र खड्ड्ड्यातून वर िाढण्याचा प्रयत्न िेला. माझ्या ध्येयवादाची जाणीव त्याुंनीच 
तेवढी राखून त्याला प्रोत्साहन कदले ! 

 
पाश्चात्त्य पुंकडताुंनी आपली ब कद्धमत्ता खचूथन समाजाप ढे जे सुंघकटत कवचार ग्रुंर्रूपाने प ढे ठेवले ते 

िृकतरूपाने भाऊरावाुंनी अस्स्तत्वात आणले. कवर्षमता गेली पाकहजे म्हणणारे सामाकजि स िारि कनव्वळ 
तोंडचा प्रचार िरत स टतील ! पण ती कवर्षमता प्रत्यक्ष घालवलेली भाऊरावाुंच्या सुंस्रे्त मी डोळयाुंनी 
पाकहली. 

 
अडाणी पण स सुंस्िृत, पदवी नसलेल्या पण अनेि पदवीिर कनमाण िेलेल्या बी. ए., एम. ए., 

पीएच. डी., बॅकरस्टर, कनमात्याला-ज्याने सातारा कजल्ह्याची आदशथ नवी ध्येयवादी कपढी कनमाण िेली 
त्याला-उकशरा िा असेना, पण ‘पद्मभरू्षण’ पदवी द्यावी लागली, त्याच्या पायाजवळ ती चालून आली. 

 
त्यापूवी आपल्या ध्येयासाठी त्याुंनी किती खस्ता खाल्ल्या ! आज शाळा उघडणे हा पोटाचा िुंदा 

िाला आहे. ज्याला इतर िाही सािेना तो शाळा उघडतो व सरिारच्या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन 
र्ोडक्याच कदवसात स खवस्तू बनतो, ऐर्षारामी जीवन जगतो. 

 
मी रोज रोज कवर्श्कवद्यालयाुंच्या एिाहून एि टोलेजुंग इमारती पाहतो; जणू त्याकशवाय कशक्षण 

देताच येत नाही. येरू्न तेरू्न एिा साच्याचे, परीके्षत मािथ  कमळवणारे कशक्षण. 
 
नव्या जगाचा, नव्या कवचाराचा स्वावलुं बी अन् स्वाकभमानी नागकरि कनमाण िरण्याची किती सुंस्र्ा 

खटपट िरीत आहेत? 
 
सुंस्र्ा िाढली िी आता भरपूर ग्रँट कमळते ! 
 
इमारत बाुंिताना कमळित, कशक्षिािडून कमळित. म ले िमी असली तरी पटावर सुंख्या भरपूर !! 
 
भाऊरावाुंनी िेवळ जनतेच्या साहाय्यावर अवलुंबनू स्वतः िीज सोसून, श्रम िरून सािने 

जमवायची आकण म लाुंना आसरा िरून द्यायचा ! प्रर्म तर त्याुंनी आपल्या घरीच शाळा स रू िेली. 
सौभागयवती लक्ष्मीबाईने अडचणीच्या वळेी आपले मुंगळसूत्र खचासाठी िाढून कदले. या त्यागाने 
चालकवलेल्या भाऊरावाुंच्यावर मोरारजीने वाटेल ते आरोप िेले. मत्सरग्रस्ताुंनी ब्राह्मणदे्वर्षाचा आरोप 
िेला; तर िाही द ष्टाुंनी जाळपोळीचा फायदा घेऊन, त्याुंच्यावर - तेच प्रोत्साहन देणारे म्हणून - बालुंट 
रचण्याचा प्रयत्न िेला. सरिारने सुंस्रे्ची ग्रँट बुंद िेली ! तरी त्याला न डगमगता भाऊरावाुंनी 
आपल्यावरचे आरोप कसद्ध िरण्याचे कवरोिि श्रेष्ठींना आव्हान कदले. तेही जाहीरपणे भरसभेत. त्या वळेी 
त्याुंचे ते जमदगनीचे स्वरूप, सास्त्वि सुंतापाने तोंडावाटे ओिला जाणारा अगनी श्रोत्याुंच्या अुंतःिरणात 
जणू आग पसरवीत आहे, असा भास होई. सरिारने ग्रँट बुंद िेली, पण जनताजनादथनाने सुंत ष्ट होऊन 
आपल्या सहस्त्र िराुंनी त्याुंच्यावर सोन्यारूप्याची फ ले उिळली. िोठे गेले आकण करक्त हस्ते परतले, असे 
िाले नाही. म्हणून आता सुंस्र्ा कितीही मोठ्या कदसल्या आकण त्याुंचा पसारा कितीही मोठा कदसला, तरी 
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ज्या कदव्यातून भाऊरावाुंना जाव ेलागले त्या कदव्यातून िोण गेले आहे? अन् तो ध्येयवाद कितीजणाुंनी 
म लाुंच्या जीवनात उतरवला आहे? 

 
ज्याुंनी महार, माुंग, मराठा, ब्राह्मण सवांना ज्ञानाच्या पाणपोईवर कपऊ कदले त्याुंच्यावर ब्राह्मणाुंनी 

तसा िाही मराठ्याुंनीही जाकतवादाचा आरोप िेला, याला िाय म्हणाव े! आकण त्याुंच्या जातीचे तर त्याुंना 
म्हणत होते, ‘भाऊरावाुंनी आमच्या जातीसाठी िाय िेले?’ त्यावर त्याुंनी उत्तर कदले ते मला माहीत आहे. 
ते म्हणाले, ‘अरे ख ळयाुंनो, मी त मच्याच जातीचे िल्याण िरीत आहे. एवढ्या सागरासारख्या पसरलेल्या 
अफाट बह जन समाजाला डावलून त मच्याप रते मी पाहात बसलो असतो तर त्याुंच्या रागाला बळी पडून 
त मचे अस्स्तत्वही नाहीसे िाले असते, त्या बह जन समाजात त मचा समावशे नाही िा होत?’ 

 
या उदार, समतावादी, सवथसुंग्राहि िोरणाम ळेच त्याुंना पैशाची िमतरता पडली नाही व त्या 

वटवृक्षाच्या पारुंब्या महाराष्ट्रभर पसरू लागल्या. त्याुंच्या या लोिकप्रयतेम ळे आकण िायाम ळे िनुंजयराव 
गाडगीळाुंसारखे लोि त्याुंचे सहिारी िाले. र्ोरामोठ्याुंचे प ढीलप्रमाणे आशीवाद कमळू लागले : 

 
साने गुरुजी- ‘सुंस्रे्तील म लात सवथ पुंर्ाुंची, जातीची, िमाची म ले होती. ही ध्येयवादी सुंस्र्ा 

पाहून मला अपार आनुंद िाला.’ 
 
आचार्य भागवत- ‘शरीरश्रम, समता आकण सेवाभाव याचे या सुंस्रे्त जे मीलन िाले आहे ते या 

सुंस्रे्चे वैकशष्ट्य आहे.’ 
 
जर्प्रकाश नारार्ि- ‘कशक्षािे के्षत्र में इन समाजवादी कसद्धाुंतों िा व्यावहाकरि प्रयोग देख म िे 

प्रसिताही नहीं वरन् प्रर्मदशथन भी ह आ ।’ 
 
कै. सर्ाजीराव महाराज- ‘सहद स्र्ानच्या प्रगतीस लागलेल्या अत्युंत ज लमी जाकतकवकशष्ट 

किडीच्या म ळावरच रा. भाऊराव पाटील याुंनी ि ऱ्हाडीचा घाव घातला आहे. अशा प्रिारे आदशथ वसकतगृह 
सहद स्र्ानात ि ठेच कदसून येत नाही. 

 
आजचे गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई- ‘एि सािा माणसू ध्येयाने वडेा िाला म्हणजे िाय िरू 

शितो याचे भाऊराव पाटील हे एि मूर्मतमुंत उदाहरण आहे. मकॅरिपयंत कशिलेल्या माणसाने शकै्षकणि 
िायात िेलेली ही िामकगरी भावी सहद स्र्ानच्या इकतहासात स वणाक्षराुंनी कलहून ठेवण्यासारखी खास 
तेजस्वी आहे.’ 

 
अशा माणसाचा राष्ट्रीय गौरव िाल्यास कवशरे्ष नाही. तसा िाला नसता तरी त्याुंची सेवा 

कचरस्मरणीय ठरलीच असती. 
 
मी त्याुंची हा पसारा ऐिला होता, डोळयाुंनी पाकहला नव्हता ! 
 
तेच एिदा म्हणाले, ‘मािवराव, त म्ही त मचे स्नेही िोरगाविर याुंना घेऊन या; म्हणजे मी 

त म्हाुंला व त्याुंना सातारा कजल्ह्यातील सुंस्र्ा दाखव ूशिेन. मात्र ½ कदवसाची सवड िाढून या.’ 
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यापूवी रुिडीच्या रयत कशक्षण सुंस्रे्चे चालि बापूजी साळ ुंखे याुंनी स्वातुंत्र्यकदनाकनकमत्त मला 
बोलावले होते. त्यात एिा गोष्टीम ळे िमथवीर भाऊरावाुंच्या र्ोरपणाचा प्रत्यक्ष अन भव आला. तो समारुंभ 
माझ्याच अध्यक्षतेखाली िाला. सुंस्रे्ने मला परस्परच बोलावले होते; भाऊरावाुंना त्याची दखल नव्हती. 
सहजी अनपेकक्षत रीत्या त्याुंच्या हाती ते हँडकबल पडले. भाऊरावाुंना त्या पकत्रिेला महत्त्व देण्याचे िाही 
िारण नव्हते. मी मुंत्री नव्हतो िी लखपती नव्हतो-िी िोणी माझ्यासाठी िावपळ िरीत याव.े पण 
भाऊराव साताऱ्याहून माझ्यासाठी िावपळ िरीत आले. साडेतीन वाजता रुिडीला येऊन त्याुंनी तेरू्न 
मला नेण्यासाठी आपली गाडी पाठवली. ती गाडी सुंस्रे्च्या िामासाठी कवद्यार्थ्यांनी पैसे जमवनू 
भाऊरावाुंना कदली होती. त्याम ळे त्या गाडीने सातारा व इतरत्र पसरलेल्या त्याुंच्या सुंस्रे्च्या पसाऱ्यावर 
देखरेख िरता येत होती. त्याुंच्या पायाला सूज आल्याम ळे त्याुंना चालणे जड जात होते. 

 
भाऊरावाुंनी माझ्यासारखा अकििारपदावर नसलेल्या सामान्य िायथित्याला इतिे महत्त्व द्याव ेव 

अगत्य दाखवाव,े या वयात एवढा त्रास सोसून िावपळ िरीत यावे या जाकणवनेे मािे हृदय भरून आले, 
सते्तवर नसलेल्या कनिथन माणसाला इतिा मोठेपणा देणारी माणसे या व्यवहारी जगात कमळत नाहीत 
म्हणून आठवण आली िी डोळे भरून येतात. 

 
महाराष्ट्रातील बह जन समाजासाठी-अुंतःिरणपूवथि, प्रामाकणिपणे कनरलसपणे, कनष्ठेने अन् 

कनभथयपणे कवरोिाला न ज मानता ज्याुंनी तन-मन-िन खची घातले व ज्ञानामतृ पाजले त्या र्ोर व्यक्तींपैिी 
पकहली व्यक्ती म्हणजे महात्मा फ ले, द सरी महर्षी कवठ्ठल रामजी सशदे आकण कतसरी म्हणजे भाऊराव हे 
होत. 

 
बह जन समाजाला कशकक्षत िरण्यासाठी त्याुंनी कभक्षापात्र हाती घेतले, त्या माणसाने कदलेला मान 

व दाखवलेले अगत्य म्हणजे मला मोठ्यातले मोठे मानपत्र होय. आकण िरवीर नगरपाकलिेचे मानपत्र मला 
कमळाले ते पण त्याुंच्याच हस्ते. 

 
मध्ये िाही कदवस ते राजिारणािडे ि िू लागले होते. बह िा ते शतेिरी-िामगार पक्षातच गेले 

असते. िारण त्या पक्षातफे भरलेल्या सभेत िेव्हा ते अध्यक्ष तर िेव्हा मी अध्यक्ष असे. त्या वळेी ते 
सरिारवर ज्वलुंत जहाल टीिा िरीत असत. खेराुंनी कशवजयुंतीची स ट्टी न कदल्याबद्दल ते इतिे खवळले 
होते िी िाही सोय नाही. त्या सभेचा अध्यक्ष मीच होतो. पण त्याुंच्या या टीिेम ळे सुंस्रे्वर पकरणाम होईल, 
म्हणून पक्षातील प ढाऱ्याुंनी त्याुंना राजिारणापासून कनवतृ्त िेले ! 

 
त्याुंची व्याख्याने कवद्वते्तने भरलेली नसली, शब्दरचना स सुंस्िृत नसली तरी मन, ब द्धी आकण 

कवचार स सुंस्िृत होते; ध्येयवादाने भरलेले होते. भडिले तर साकत्त्वि सुंतापाने भडिणार. म्हणून त्याुंची 
भार्षा खेड ताुंच्या अुंतःिरणाचा ठाव घेई. आम्हा दोघाुंच्या कवचारात फार साम्य. एिच कवचार, त्याुंच्या-
माझ्या भेटीकशवाय त्याुंनी सभेत माुंडावयाचा व मी द सऱ्या एखाद्या सभेत माुंडायचा असे नेहमी होणार. 
आम्ही भेटलो म्हणजे हे िळून येणार. आमचे कवचार एि असले तरी त्याुंना िृतीत आणून मूतथस्वरूप 
आणनू देण्याची शक्ती, ितथबगारी आकण त्याुंची कचिाटी कवलक्षण होती. 

 
मी रुिडीस गेल्यावळेी नव्या कशक्षणक्रमाची त्याुंनी घोर्षणा िेली. 
 



 
अनुक्रमणिका 

एि तास शाळेतील िाम िरणाऱ्या म लाुंना फी माफ, तीन तास िाम िरणाऱ्याुंना जेवण व कशक्षण 
माफ. गकरबी-श्रीमुंती हा भेद नाही, िोणासही अुंग-मेहनतीने िाम िेल्याखेरीज तेरे् राहता येणार नाही. 
तेरे् म ले आळीपाळीने जेवण िरीत. आळीपाळीने वाढत, आळीपाणीने ताटे खरिटे िाढीत, शणे गोळा 
िरीत. 

 
प नः हे ध्यानात ठेवण्याजोगे आहे. कनव्वळ कविायि िायाची महती गाऊन भाऊराव आपल्या 

कवद्यार्थ्यांना वरच्या पाुंढरपेशाुंची हमाली िरणारे कबनडोक्याचे दगड बनवीत नव्हते. त्याुंना नुंदीबैल बनवत 
नव्हते. त्याुंच्या बौकद्धि कविासािडेही कततिेच लक्ष देत होते. 

 
यानुंतर भाऊराव एिदा म्हणाले, ‘त म्ही त मच्या कमत्राुंना प्रभािरपुंत िोरगाविराुंना एिदा 

साताऱ्याला घेऊन या. त म्हाला माझ्या सुंस्र्ा मी कफरून दाखवणार आहे.’ त्याप्रमाणे मी व प्रभािरपुंत 
िोरगाविर साताऱ्याला गेलो. सिाळी ९।। वाजता पोचलो. प्रर्म कशवाजी िॉलेजमध्ये गेलो. भाऊराव व 
िॉलेजचा स्टाफ हजर होता. त्या खडिावरस द्धा कवद्यार्थ्यांच्यािडून खडि फोडून शतेजमीन िरण्यात 
येत होती. उुंचवयाखालच्या ओढ्यात कवकहरीचे बाुंििाम चालले होते. त्यातला गाळ िाढून वरच्या 
खणलेल्या खड्ड्ड्यात टािण्यात येत होता. आकण हे िाम िोण िरीत होते तर िॉलेजचे, हायस्िूलमिले 
कवद्यार्ी. स्वतः प्रोफेससथ खणत होते, कचखलाच्या पाया उचलत होते. कचखल अुंगावर पडत होता. 
डोक्यावर, िपड्यावर पडत होता. एि-दोन वर्षांत त्यातून शतेीचे उत्पि कनघण्यास स रुवात होईल असे 
कदसत होते. तेरू्न शाहू बोकडंगला गेलो. या इमारती बह तेि सवथ कवद्यार्थ्यांच्या श्रमाने बाुंिल्या होत्या. 
इमारतीसाठी टेिडी खोदून सपाट िेली होती. त्यावर तसाच टेिडीचा र्र खोदून त्यावर खोल्या बाुंिल्या 
होत्या. त्याम ळे त्याला द मजली स्वरूप आले होते. त्या दोन्ही खोल्याुंच्या राुंगाच्या खालच्या टप्प्यावर 
िेळीची बाग तयार िेली होती. एिएि घडास तीसतीस, चाळीसचाळीस फण्या लोंबत होत्या. िेळी 
भरपूर मोठी होती. माझ्यासारख्याने दोनच खाल्ली िी पोट भरणार. बागेच्या आत कफरते सुंडास बाुंिून 
खताची सोय िेली होती. त्याम ळे भरघोस घड आले होते. घडाने िेळ वािू नये म्हणून प्रत्येि घडाला 
ठेप्या कदला होता. 

 
यानुंतर बालि मुंकदरािडे गेलो. तेरे् सवथ जातींची म ले होती. भाऊरावाुंनी तेरे् पाय टािताच 

त्याुंनी ‘अण्णा, अण्णा’ म्हणनू भाऊरावाुंच्या सभोवती िडे िेले. िोणी त्याुंना कबलगली. एिाला त्याुंनी 
िडेवर घेतले. भाऊरावाुंचे हे ि ट ुंब पाहून त्यातले वात्सल्य पाहून मी िृतिृत्य िालो. गोपाळिाल्यात 
गवळयाुंच्या पोराुंना घेऊन पोटभर जेवणाऱ्या िृष्ट्ण परमात्म्याच्या साकिध्यात आल्याचा भास िाला. मािे 
हृदय भरून आले. सामाकजि, िार्ममि, आर्मर्ि समतेचे हे बाळिडू सहद स्र्ानात इतरत्र िोठे कदले जात 
असेल िाय? िव्यांचे एवढे मोठे िायथ, पण त्याुंच्या सुंस्रे्त मराठा स्त्रीस प्रवशे कमळत नव्हता. ख द्द कवठ्ठल 
रामजी सशदे याुंच्या भकगनी जनाक्काुंना कमळाला नाही, मग इतराुंची िाय िर्ा? अस्पृश्यताकनवारणावर 
व्याख्यान देऊन घरी आल्यावर आुंघोळ िरणारे समाजस िारि मी पाकहले आहेत ! हकरजन सेवि सुंघाच्या 
एिा अध्यक्षाला घरी अस्पृश्याच्या म लास ठेवा म्हणताना ‘आमच्या बाईसाहेबाुंना ते जमणार नाही’ असे 
म्हणताना मी ऐिले आहे. त्यासाठी त्या सुंस्रे्चा राजीनामा देण्यासही ते तयार िाले होते ! आकण म्हणनू 
भाऊरावाुंचे हे समतेचे राज्य पाहून मी अुंतःिरणात ‘िन्य िन्य भाऊराव’ म्हणू लागलो. 
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तेरू्न रेसनग िॉलेजिडे गेलो. त्याुंना हव ेतसे कशक्षण देणारा ध्येयवादी कशक्षिवगथ तेरे् तयार िेला 
जात होता. आजीव सेवा देणाऱ्या रत्नाुंची घडण तयार होत होती. आि कनि ‘ब द्धकभक्षूुंचा’ वगथ तयार होत 
होता. समाजवादी कशक्षण देणारे नवय गाचे प्रणेते तयार िरण्यात येत होते. 

 
तेरू्न िकनणीच्या बागेत गेलो. आुंबराईची गार छाया ! प रातन िालच्या राजशाही अमदानीत 

बाुंिलेल्या भव्य कवकहरीतून हत्तीच्या सोंडेसारखा पाण्याचा कजवुंत प्रवाह वाहत होता. त्यावर कवद्यार्थ्यांनी 
तयार िेलेला उसाचा मळा व बाग पोसली जात होती. माडाची िाडे आपली छत्रचामरे एिा दगडाच्या 
िट्ट्यावर बसलेल्या िमथवीराुंच्यावर अन् आम्हा पाह ण्याुंवर ढाळत होती. महाराष्ट्रातल्या या 
शाुंकतकनिेतनाचे ग रुदेव िमथवीरभाऊराव, मािे परमस्नेही बसले होते. बाराचा स मार िाला होता. मला 
तहान लागली. लगेच भाऊरावाुंनी एिा म लाला नारळीच्या िाडावर चढवले. नारळ िाढले आकण 
कनसगातले गोड नवजीवन देणार अमृत पाजले. म ले भािरी र्ापटत होती. त्यातली गरम गरम भािरी व 
ि णिा हातावर आणनू ठेवला ! प लावा अन् श्रीखुंडप रीच्या जेवणापेक्षा यातली मजा िाही औरच होती. 
ज न्या िाळातल्या वकसष्ठ-वास्ल्मिी ऋर्षींच्या आश्रमात बसल्याचा भास िाला मला ! त्या स बते्तच्या 
कनसगथसाकिध्यात सहदी सुंस्िृतीच्या माहेरघरात मी पाह णचार घेत होतो. 

 
यानतुंर सातारा शहर सोडून कजल्ह्यातील सुंस्र्ा पाहण्यासाठी बाहेर पडलो, पिास-साठ मलैाुंवर 

अगदी फोंड्यामाळावरील एि बोकडंग. तेरे् कवहीर खणायचे िाम चालले होते. 
 
जेरे् शाळा तेरे् बोकडंग ! जेरे् बोकडंग तेरे् कवहीर ! कवहीर तेरे् शतेी ! शाळेत कशक्षण, कनसगाच्या 

साकिध्यात. कविायि श्रम. शारीकरि श्रमाुंबरोबर उत्पादि श्रम. बाहेरच्या, घरच्या मदतीकशवाय स्विष्टावर 
कशक्षण घ्याव ेहा हेतू. श्रमाच्या मेहेनतान्यात राहणे, जेवणे, अभ्यास. 

 
सहजीवन ! सहभोजन ! सहकशक्षण ! साम दाकयि श्रम ! शाळेतील म ले र्ाटामाटापासून अकलप्त 

होती. श्रीमुंत िोण, गरीब िोण, ब्राह्मण िोण, महार िोण, िामिरी िोण, इनामदार िोण हे समजू 
शित नव्हते. कवर्षमता आचारातून, कवचारातून नाहीशी होत होती ! 

 
छोटे समतावादी राज्य होते इरे्. 
 
येरू्न कित्येि मलै दूर असलेल्या देवापूरला गेलो ! नाव देवापूर, पण होते ओसाडपूर ! दरवशेाुंचा 

गाव जणू ! त्या गावापासून एि-दोन मलैाुंच्या अुंतरावर टाटाुंच्या आर्मर्ि साहाय्याने शाळा व बोकडंगच्या 
इमारती बाुंिण्यात येत होत्या. त्याच एिा इमारतीत आम्ही त्या रात्री म क्काम िेला. येरे् भाऊरावाुंच्या 
मालिीची शतेी होती. त्या कबनकपिाच्या कहणिस वाळू-रेतीच्या जकमनीवर पीि िाढण्याचा प्रयोग चालला 
होता. नदीचा फक्त भास होता. जणू वाळूचीच नदी. सारी आत वाळू. पाणी जरा ि ठेही कदसत नव्हते. 

 
तेरू्न आणखी एिदोन सुंस्र्ा पाहून अष्ट्यास गेलो. िेवळ म लाुंच्या श्रमावर २५।३० हजाराुंची 

शाळा उठवली होती. कवहीर आहे, बाग आहे, शतेीला भरपूर जागा आहे. िेळीची िाडे तर बह तेि बागेत 
कदसली. म लाुंच्यािडून लोिरीची कवणिर चालू होती. घोंगडी, बसि रे, गाकलचे पाहायला कमळाले. त्याच 
एिा शाळेच्या आवारात पाळलेल्या ऑस्रकेलयन बिऱ्याुंची लोिरीची घोंगडी कवित घेण्याजोगी होती. 
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मला ती आवडली. िाही कदवसाुंनी त्याच शाळेच्या म लाुंनी भाऊरावाुंची भेट म्हणून पाुंढऱ्या लोिरीची जाड 
घोंगडी मला घरी आणून भेट म्हणून कदली. ती वुंशपरुंपरा कटिण्याइतिी बळिट आहे. 

 
यानुंतर िोल्हापूर कजल्ह्यात आलो. 
 
शहाजी छत्रपतींच्या रुिडी िँपची आदशथ अशी जागा इमारतीसिट महाराजाुंनी त्याुंनी कदली 

आहे. स्टेशन अगदी जवळ आहे. सनेॅटोकरयम चालवण्याजोगी कनरोगी िोरडी हवा, उघडा माळ ! पूवी ख द्द 
शाहू महाराज िेव्हा िेव्हा म क्काम टािीत. त्या वळेी ३।४ लाखाुंवरची ती इस्टेट असेल. तेरे्ही कवहीर 
खणणे चाललेच होते. पाहून पाहून िुं टाळलो. कफरून कफरून र्िलो. पण भाऊरावाुंना र्िवा िसला तो 
माहीत नाही. भाऊरावाुंच्या िायाचा एिचत र्ांशही अद्याप पाकहला नव्हता. इतर कजल्ह्याुंत अद्याप गेलो 
नव्हतो. 

 
भाऊराव फारसे कशिलेले नव्हते, म्हणून भावी कपढीला कशकक्षत िरण्याचे वडे लागले होते त्याुंना. 
 
भाऊराव ब्लडपे्रशरने सारखे आजारी पडत. सुंकिवाताने पाय स जत. कवश्राुंती घ्यायचे नाहीत. 

त्याुंची मला िाळजी वाटायची. अशाच वळेी ते मला भेटले. िा िोण जाणे आम्ही िडिडून भेटलो. मािे 
डोळे पाणावले. मी म्हणालो, ‘भाऊराव, त मचा मािा फोटो िाढून घ्यावा, असुं वाटतुंय मला.’ 

 
भाऊराव म्हणाले, ‘मग चला तर लगेच.’ आम्ही बराले फोटोग्राफर याुंच्यािडे गेलो व फोटो 

िाढून घेतला. 
 
द दैव ! मला वाटत होते तसेच िाले ! भीती वाटतच होती !!! ते जास्त आजारी पडले. त्याुंना 

ससून हॉस्स्पटलमध्ये नेण्यात आले. तेरू्न मला पत्र आले. 
 
‘मािवराव त म्हाला भेटण्याची इच्छा आहे.’ 
 
मी गेलो, भेटलो ! प नः भेटणार नाही म्हणनू िी िाय भाऊरावाुंनी मला िडिडून कमठी मारली ! 

हाय रे द दैवा ! ती अखेरचीच !!! 
 
योगायोगच म्हणायचा. 
 
ज्याुंना मी वडील भावाप्रमाणे मानत आलो, त्याुंच्याच अध्यक्षतेखाली त्याुंच्याच हस्ते १५-८-४९ ला 

नगरपाकलिेने मला मानपत्र कदले व भाऊरावाुंना ‘पद्मभरू्षण’ कमळण्याअगोदर उत्तर सातारा कजल्हा 
लोिल बोडाने माझ्या अध्यक्षतेखाली माझ्या हस्ते भाऊरावाुंना मानपत्र कदले. त्या वळेी बोडाचे अध्यक्ष कव. 
श्री. बाबर हे होते. 

 
प ष्ट्िळाुंना वाटले, आता भाऊरावाुंची सुंस्र्ा ि ठली कटिायला ! ते असताना स द्धा िाही म्हणत, 

‘भाऊराव, एवढा पसारा िशाला वाढवता?’ पण या टीिेला त्याुंनी ििी भीि घातली नाही. ते मला 
म्हणत, 
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‘मािवराव, ही सुंस्र्ा मी एियानेच कनमाण िेली. आता शिेडो कवद्यार्ी तयार िाले आहेत. 
त्याुंतले िोणीच येणार नसतील तर मरू दे सुंस्र्ा. मी टॉचथ घेऊन असा प ढेच जाणार.’ 

 
त्याुंची इच्छा मरणानुंतर फलदू्रप िाली. 
 
माझ्याच अध्यक्षतेखाली २२-१-६० ला त्याच सुंस्रे्च्या बी. ए. १५; बी. ए., बी. टी. ४; एम. ए. ६; 

अशा पुंचवीसाुंनी सुंस्रे्ला आजन्म वाहून घेण्याच्या शपर्ा घेतल्या. 
 
यापूवी १९३७ साली भाऊरावाुंच्या हयातीत अशाच १२ लोिाुंनी कवठ्ठल रामजी कशद्याुंच्या 

अध्यक्षतेखाली शपर्ा घेतल्या होत्या. 
 
भाऊरावाुंनी स रुवात िेली त्या वळेी सुंस्रे्चे अुंदाजपत्रि ३५ रुपयाुंचे होते. आज सुंस्रे्चा खचथ 

िोटीपयंत गेला आहे. कशक्षण घेणाऱ्या कवद्यार्थ्यांची सुंख्या ३०।४० हजाराुंहून जास्त आहे. 
 
सुंस्रे्चे आजचे अध्यक्ष सुंरक्षणमुंत्री यशवुंतरावजी चव्हाण हे आहेत. 
 

(बहुजन समाजाचे रशल्पकार) 
 

१२. महषी णवठ ठल रामजी कशदे 
 
पाहताच त्याुंचे पाय िरावसेे वाटले मला 
 
प्रर्मदशथनीच माझ्या मनावर त्याुंची कवलक्षण छाप पडली. मी जात्या कचत्रिार. माझ्या दृष्टीसमोर 

जणू प रातन िालचा महाम नी उभा होता. कचत्रात पाकहलेले आकण िल्पनेत तरुंगत असलेले वकसष्ठ-
वास्ल्मिी ऋर्षी याुंची ती चालती-बोलती सािार मूती होती. आि कनि िाळात वावरत असलेल्या त्या 
मूतींने मला प रातनिालात खेचून नेले. 

 
ते किप्पाड शरीर, भरदार छाती, - पण शरीराने ब द्धीवर मात िेलेली नव्हती. कवद्वते्तचे तेज आकण 

गाुंभीयथ डोळयाुंत चमित होते. त्यागाच्या तपश्चयेने भोवती साकत्त्वि वलय कनमाण िेले होते. आदर आकण 
भीती एिाच वळेी वाटे. सामान्य माणूस नव्हे, पण सामान्यातून जन्मलेला, गकरबीतून वाढलेला. माता-
कपत्याुंच्या िार्ममि सुंस्िाराुंतून घडण बनलेली. समभावचे कशक्षण जन्मतःच कमळालेले. िानडी म लखात 
जन्मलेला-ब्राह्मणी राजवटीत आकण सुंस्िारात वाढलेला. पाहताच भास व्हावा, िोणीतरी कवद्वान शास्त्री-
पुंकडत असावा. 

 
कहमालयाच्या कशखरावरून खाली वाहत जाणाऱ्या श भ्र कनिथराप्रमाणे तो िेशसुंभार, डोक्यापासून 

छातीच्या भव्य पठारावर पसरलेला. नािावरील चष्ट्म्याने त्यावर नवसुंस्िृतीचा रुंग चढला होता. खादीच्या 
पेहेरावाम ळे त्याुंचे राष्ट्रीयत्व, साि त्व आकण गाुंिीजींचे अन याकयत्व प्रिट होत होते. याम ळे त्याुंच्या वैचाकरि 
बैठिीची िल्पना येत होती. 
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असहसा आकण क्षात्रिमथ याुंचा सुंयोग होता तो. जणू साकत्त्वि सुंताप आकण भतूदया याुंचा समन्वय. 
कवर्षमतेची चीड आकण समतेची भिू. कशवछत्रपतींच्या कवर्षयीचा अकभमान आकण गाुंिीजींच्याकवर्षयाची भक्ती; 
जणू दोन्ही तत्त्वाुंचा कमलाफ त्याुंच्या कठिाणी िाला होता. ओळखीपूवीच त्याुंच्या वैचाकरि बैठिीची 
िल्पना येत होती. सावळया रुंगाने श भ्र िेशिलापाला कवशरे्ष उठाव चढला होता. त्याुंचे कवशाल भाल 
बौकद्धि उुंचीची िल्पना देत होते. प ण्यात राहणारे हे कवद्वत्श्रेष्ठ ब्रह्मवृुंदात मोडले जात नव्हते. मराठा 
जातीचे होते ते. सत्यशोिि होते, पण सत्यशोिि समाजाचे सभासद नव्हते. 

 
अशी ही कवद्यालुं िृत, साकत्त्वि, त्यागी, ितृथत्वसुंपि मूती माझ्यासमोर उभी होती. न िळतच मािी 

मान लवली आकण पायाुंचा स्पशथ िरण्यािरता हात प ढे िाले. 
 
पण पायाला हात पोचण्यापूवीच त्याुंनी ते पिडले आकण वर उचलून पे्रमभराने म्हणाले. 
 
‘छे छे ! मािवराव, असुं नाही िरायचुं त म्ही.’ 
 
असे म्हणून त्याुंनी मला जवळ ओढून घेतले, पाठीवर हात टािला आकण कवचारले, ‘िेव्हा आलात 

मािवराव? अन् किती कदवस म क्काम आहे त मचा? उतरलात ि ठे?’ 
 
मी त्याुंना सारी हिीित साुंकगतली. मी हद्दपारीवर होतो. ते म्हणाले, ‘मला माहीत आहे सगळुं. 

त मचुं िायथही मला माहीत आहे. मी ज्ञानप्रिाश कनयकमत वाचत असतो.’ 
 
ज्ञानप्रिाशचे सुंपादि िै. पूज्य िािासाहेब, मािे राजिीय कपताजी. त्याुंनी मला महाराष्ट्रीय 

जनतेसमोर आणले होते. िोल्हापूरचा प ढारी म्हणून प ढारीपण लाभण्यापूवीच त्याुंनी मला प ढारी बनवले 
होते. याच वळेी प ण्यात पाऊल टािताच, मी कदलेल्या खादीवरच्या व्याख्यानाला ज्ञानप्रिाशमध्ये सबुंि 
पानभर जागा देऊन मािे प ण्यातले वास्तव्य िोनािोपऱ्यात पोचवले होते. माझ्या हद्दपारीची बातमी सवांना 
िळवली होती. 

 
मी प ण्यास एिा जवळच्या पाह ण्यािडे मला आसरा कमळावा, म्हणून उतरलो होतो. पण् !!! 
 
म ुंबईस ि ठल्या तरी हॉटेलात राहाव,े म्हणून जाण्याच्या कवचारात होतो. जाण्यापूवी कवठ्ठल 

रामजींचे दशथन घ्याव,े म्हणून त्याुंच्या भेटीस आलो होतो. मािी सारी हिीित मी त्याुंना साुंकगतली. त्यावर 
ते म्हणाले, 

 
‘मग मािवराव, त म्ही द सरीिडे राहताच िशाला? जा, असेल तर सामान घेऊन या. माझ्यािडे 

राहा त म्ही.’ 
 
‘पण अण्णासाहेब, मी एिटा नाही. मािी पत्नीही माझ्याबरोबर आहे.’ 
 
‘मग फारच उत्तम िालुं ! त्याुंनाही घेऊन या. आमच्या जनाक्काला फार बरुं वाटेल !’ 
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मलाही असा आिार आकण आसरा हवा होता. अशा र्ोर प रुर्षाच्या सुंगतीचा लाभ मला कमळणार 
होता. मी त्याच क्षणी परत गेलो. कबस्तारा ग ुंडाळला आकण पत्नीसह अण्णासाहेबाुंच्या पकवत्र साकिध्यात 
येऊन राकहलो. घरोबा अन् पाह णेपणा नसतानाही दाखवलेली आत्मीयता माझ्या आय ष्ट्यातली एि 
अकभमानास्पद अशी गोष्ट होय. 

 
भकगनी जनाक्का ही एि सुंस्र्ाच होती. त्याुंचेही जीवन सेवामयच होते. कवद र्षी नसल्या तरी 

स सुंस्िृत होत्या. आपल्या भावाची िोण िाळजी घेत! त्याुंच्या समाजसेवतेही भाग घेत. त्याुंच्याबरोबर 
प्रार्थनेला जात. हकरजनाुंना आपले मानीत. 

 
जनाक्काुंचा पाह णचार किती मोलाचा ! त्याुंनी आग्रह िरिरून एि एि कदवस वाढवनू घेतला. 

स्वतःच्या हाताने तयार िेलेले कमष्टाि खाऊ घातले. घरी स्वयुंपािीण नव्हती. नोिर नव्हते ! कवठ्ठल 
रामजींनी गकरबीचे व्रत स्वीिारले होते. सवथ घराण्यानेच ते सेवाव्रत पत्िरले होते. आईबापही तसेच िार्ममि 
व अभ्यासू वृत्तीचे. वकडलाुंना ब्राह्मणी राज्यात िारि नी कमळालेली हे कवशरे्ष. वकडलाुंना िमथशास्त्र, 
ज्योकतर्षशास्त्र, वैद्यिशास्त्र वगैरे कवर्षयाुंची ताुंकत्रि माकहती. ब्राह्मणी कशक्षणाचे व सुंस्िृतीचे वळण अुंगात 
म रलेले. पोर्षाखात ब्राह्मणी िाि. मराठी, िानडी सफाईने बोलत. घरी जाकतभेद पाळला जात नव्हता. 
मनात ती तेढ नव्हती. जन्म २३ एकप्रल १८७३ त जमसखडी या ब्राह्मणी सुंस्र्ानात िालेला. याुंची जात 
मराठा. बाप ब्राह्मण राजाच्या नोिरीत-लोि िानडी बोलणारे. अशा सुंस्िारात अण्णासाहेबाुंच्यात 
जाकतदे्वर्ष साहकजिच नव्हता. परिमथ-सकहष्ट्ण तेचे िडे घरीच कमळालेले. याम ळे अण्णासाहेब साुंप्रदाकयि 
सत्यशोिि होऊ शिले नाहीत. समभावाचे कशक्षण घरीच कमळालेले. 

 
अशा या बुंि भकगनींच्या पकवत्र सहवासात राहण्याची सुंिी आम्हा दोघाुंना कमळाली. 
 
उच्च कशक्षण, उच्च सुंस्िार, उच्च ध्येयवाद, साकत्त्वि सुंन्यस्त त्यागी जीवन म्हणजे कवठ्ठल रामजी. 

कवठ्ठल रामजींचे जीवन कनग्रही, िरारी व िसल्याही क्लेशास न डगमगणारे होते. हे खालील 
उदाहरणावरून कदसून येईल : 

 
कवठ्ठल रामजींनी आपण यातना किती सहन िरू शितो, हे अजमावनू पाहण्यािरता व्युंिू 

ि लिणी नावाच्या एिा इसमाला जळती उदिाडी उजव्या हाताच्या पुंजाच्या मागील बाजूवर ठेवण्यास 
साुंकगतली. ती जळत आत गेली. तरी त्याुंनी हूुं िा चू िेले नाही. तो डाग अखेरपयंत त्याुंच्या हातावर 
राकहला होता. 

 
यावरून त्याुंनी गकरबाुंचे जीवन व सक्तमज री किती न ि रि रता भोगली असेल याची िल्पना येते. 
 
प ण्यातल्या सहवासानुंतर त्याुंनी अखेरपयंत मजवर लोभ ठेवला. िोल्हापूरला आल्यानुंतर ते 

नेहमी ग रुवयथ सासणे मास्तराुंच्या आश्रमात उतरत. आमच्याही घरी येत. डॉ. िृष्ट्णाबाई िेळविर याुंच्या 
ताराबाई पािथ वरील बुंगल्यात प्रार्थनेला बोलावनू घेत. 

 
तो अखेरच्या भेटीचा प्रसुंग माझ्या डोळयाुंप ढून अद्यापही दूर होत नाही ! 
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ते पे्रम ! ती सकदच्छा ! तो आशीवाद ! जणू परमेर्श्राचीच िृपा ! 
 
अखेरची दहा वर्ष े ते अुंर्रुणाला कखळून होते. त्या कविल अवस्रे्त, शरपुंजरी पडलेला तो 

भीष्ट्माचायथ मला पाहून िसाबसा उठून उभा राकहला ! अुंग र्रर्रत होते ! हात िापत होते. उभे राहण्याची 
शक्ती नव्हती ! मी आत ग दमरून गेलो ! आपण आता फार कदवसाुंचे सोबती नाही ही त्याुंना जाणीव आली 
होती. त्याुंनी मला हृदयाजवळ ओढून िरले आकण आशीवाद कदला. 

 
‘मािवराव, त म्ही मोठे व्हाल बरुं ! त मची स्मारिे उभारली जातील.’ 
 
त मचा हा आशीवाद हजारो स्मारिाुंहून मी मोलाचा समजतो. 
 
अण्णासाहेब, त मचा हा आशीवाद फ िट गेला नाही. िाही अुंशी तो सफल िालाही आहे. 
 
पण ! महाराष्ट्रातल्या या र्ोर प रुर्षाला मराठा समाजही कवसरला !! ज्या दकलताुंच्या उद्धारािरता 

त्याुंनी तनमनिन खची घातले, प्रचारािरता भारत पालर्ा घातला, अनेि ग्रुंर् कलकहले, तो दकलत समाज 
सवथस्वी कवसरला ! सरिार कवसरले ! जनतेने त्याुंचे िोणत्याही स्वरूपात उभारलेले स्मारि मला तरी 
माहीत नाही. 

 
िोल्हापूर तेवढे याला अपवाद आहे. 
 
मािे परमकमत्र दत्ता सशदे याुंनी िोल्हापूरला जागे िेले आकण नगरपाकलिेच्या सभासदाुंच्या 

पाठीमागे लागून म्य कनकसपाकलटीच्या आतील आवारास ‘कशदे चौक’ हे नाव कदले. आज म्य कनकसपल शाळा 
त्याुंची जयुंती साजरी िरीत आहे. नगरपाकलिेप्रमाणेच कजल्हा पकरर्षदही स ट्टी देऊन ती साजरी िरीत 
आहे. 

 
त्याुंची सािार मूती मात्र ि ठे कदसत नाही ! 
 
पकहला पाह णचार आकण नुंतरची अखेरची भेट यादरम्यानच्या िाळात अनेि भेटीगाठी िाल्या. 
 
िोल्हाप रात भार्षणबुंदी होती. म्हणनू ती सरहद्दीपलीिडील सातारा कजल्ह्यातील वाळव े

ताल क्यात प्रत्येि खेड्यात व्याख्याने देऊन जागतृी िेली होती व सवथ ताल क्यातील शतेिरी सुंघकटत 
िरावा म्हणून आत्माराम पाटलाुंच्या सहिायाने शतेिरी पकरर्षद भरवण्याचे नक्की िेले व पकरर्षदेचे अध्यक्ष 
कवठ्ठल रामजींनी व्हाव े म्हणनू त्याुंना आमुंत्रण देण्यास मी प ण्यास गेलो. त्याुंनी लगेच मान्यता कदली. मी 
स्वागताध्यक्ष होतो. आत्माराम पाटील सेके्रटरी होते. 

 
कवठ्ठल रामजींना मािे भार्षण फार आवडले. त्याुंनी मािी पाठ पे्रमाने र्ोपटली व म्हणाले, 
 
‘मािवराव, त मचे भकवतव्य फार मोठुं आहे. त मचे कवचार मला फार आवडले. ते कवकशष्ट वगाला 

नावडते असले, तरी फार प रोगामी आहेत.’ 



 
अनुक्रमणिका 

 
त्या चार शब्दाुंनी मला किती म्हणून उत्साह वाटला. ती पकरर्षद भरली जाऊ नये म्हणनू 

िऱ्हाडच्या ब्राह्मण प ढाऱ्याुंनी प ष्ट्िळ प्रयत्न िेला. हे िोल्हापूरचे सत्यशोिि कपलू आपल्यात कबघाड 
आणतेय, तरी सावि राहा म्हणून प्रचार िेला. िारण, सातारा कजल्हा िाँगे्रस पकरर्षदेत, अणे अध्यक्ष 
असताना मी आणलेले ठराव त्याुंना सत्यशोििी वाटले ! यशवुंतरावजी चव्हाण त्या वळेी स्वयुंसेविाच्या 
भकूमिेत त्या सभेला हजर होते. कनव्वळ बँिेइतिे व्याज साविाराुंनी आिाराव े हा ठराव पाुंढरपेशाुंना 
क्राुंकतिारि वाटला ! पण तो तेरे् त्याुंच्या कवरोिाला नामोहरम िरून प्रचुंड बह मताने पास िाला. 

 
त्याच अन रोिाने स्वागताध्यक्ष म्हणून शतेिरी पकरर्षदेत मािे भार्षण िाले. ६-६-३१ ला ही पकरर्षद 

पार पडली. 
 
‘सहद स्र्ानला स्वातुंत्र्य कमळाले, पण शतेिऱ्याुंवरचा डोईजड सारा व अप्रमाणशीर खुंड िायम 

राकहला. साविारी पिड कढली पडली नाही तर ते स्वातुंत्र्य कबनिष्टाळू वगाच्याच फायद्यात पडणार. गोरी 
नोिरशाही जाऊन िाळी भाुंडवलशाही स्र्ापन िरणे हा स्वराज्याचा हेतू नव्हे. आर्मर्ि समता हाच खरा 
उपाय आहे व त्या िोरणाने आपला प्रयत्न चालला पाकहजे.’ 

 
हा माझ्या भार्षणाचा साराुंश होता. कवठ्ठल रामजींच्या अध्यक्षीय भार्षणात हाच सूर उमटला. माझ्या 

भार्षणाची स्त ती कवठ्ठल रामजी जेरे् तेरे् िरू लागले. 
 
त्याुंनी एिा कठिाणी त्या वळेच्या राजिारणाबद्दल उद्गार िाढले, 
 
‘भारतीय राजिारण म्हणजे स कशकक्षताुंची आकण िाही भाुंडवलदाराुंची चळवळ! अफाट 

शतेिरीवगथ, मजूरवगथ व एिुं दरीत बह जन समाज िोणत्याही सावथजकनि चळवळीला पारखा होता. ही 
चळवळ खालच्या वगामध्ये आली नव्हती.’ 

 
म्हणूनच सातारा कजल्हा िाँगे्रसमध्ये मी खालच्या वगाला अन िूल असा ठराव आणल्याम ळे ब्राह्मण 

वगाची डोिी भडिली, व वाळव ेताल िा शतेिरी पकरर्षद होऊच नये म्हणून त्याुंनी खटपट िेली. पण 
त्याुंना यश आले नाही व त्याहीप ढचे ठराव वाळव ेताल िा शतेिरी पकरर्षदेत मी पास िरून घेतले. 

 
अध्यक्ष व स्वागताध्यक्ष, दोघाुंच्या भार्षणातील आशय एिच होता. त्याम ळे कवठ्ठल रामजी व मी 

वैचाकरि दृष्ट्या फार एिमेिाुंजवळ आलो. 
 
मी ‘सत्यशोििाुंना इशारा’ हे प स्ति कलकहले होते. त्या प स्तिाला मला अण्णासाहेबाुंची प्रस्तावना 

हवी होती. त्याुंनी मला कलकहले, ‘प ण्यास या. आपण वाच,ू कवचार िरू, मगच मी प्रस्तावना कलहीन.’ 
त्याप्रमाणे मी गेलो. आठवडाभर त्याुंच्या घरी राकहलो. सवथ हस्तकलकखत वाचनू दाखवले, वाटाघाटी िेल्या. 
त्याुंनी िाही सूचनाही िेल्या आकण मग त्याुंनी प्रस्तावना कलकहली, ती अशी :- 

 
मािे तरुण कमत्र ‘हुंटरिते’ श्री. मािवराव याुंनी हे छोटेसे स ुंदर प स्ति कलकहले आहे… त्याुंनी 

आपले अकभनव कवचार महाराष्ट्रातल्या बह जन समाजाच्या गळी उतरकवण्याचा प्रयत्न िेला आहे, तो िेवळ 
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अकभनुंदनीय होय… सत्यशोिि समाजाचे एि सभासद असूनही प नः त्या समाजाला इशारा देण्यास व 
त्याची िायथव्याप्ती वाढवण्यास ते तयार आहेत यावरून ते सत्याग्रही ठरतात. अर्थिारणाची िडाडी 
मािवरावाुंच्या या छोया प स्तिातच नव्हे तर त्याुंनी अलीिडे स्वीिारलेल्या जनसेवचे्या िायथक्रमातही 
स्पष्ट कदसत आहे. न ितेच त्याुंनी घडवनू आणलेल्या ‘वाळव ेताल िा शतेिरी पकरर्षद’ व सातारा कजल्हा 
िाँगे्रस पकरर्षदेत त्याुंनी आणलेल्या व्याजाबद्दलच्या ठरावात त्याुंची ही आर्मर्ि वृत्ती कदसून येते.’ 

 
२३ जून १९३१ −णवठ्ठल रामजी कशदे 

 
प नः आम्ही दोघे आणखी एिा बाबतीत जवळ आलो. ती म्हणजे सुंस्र्ानी प्रश्न. 
 
िाँगे्रसने सुंस्र्ानी प्रश्न हाती घेतलेला नव्हता. सुंस्र्ानी चळवळीस अकििृत पासठबा कदला गेला 

नव्हता. तरी तो आम्हा सुंस्र्ानी प्रजेचा जीवनमरणाचा प्रश्न होऊन राकहला होता. भोर सुंस्र्ान 
प्रजापकरर्षदेचे अध्यक्ष होऊन त्याुंनी या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. कवठ्ठल रामजींच्या नुंतर त्या सुंस्र्ान 
प्रजापकरर्षदेचे अध्यक्षपद मला देण्यात आले होते. 

 
मी व मािे वडील खुंडेराव गोपाळराव बागल याुंनी िाढलेल्या ‘हुंटर’ नावाच्या मराठी 

साप्ताकहिात कवठ्ठल रामजींनीही- ‘मराठ्याुंची पूवथपीकठिा व क्षात्रिमथ’ ही लेखमाला चालू िेली होती. ते 
लेख त्याुंच्या वैचाकरि उुंचीची, सुंशोिनाची व अभ्यासू वृत्तीची व अगाि कवद्वते्तची साक्ष देत होते. 

 
ते कशवछत्रपतींचे कततिेच महात्मा गाुंिीजींचे भक्त होते. 
 
क्षात्रिमथ या लेखमालेत क्षात्रिमापासून असहसा बाजूला िाढता येत नाही असे त्याुंनी प्रकतपादन 

िेले आहे. ते कलकहतात : 
 
‘तोंडाने असहसा मुंत्र पाठ िरणारे गाुंिीजीही कशवाजीच्या क्षात्रिमानेच कनघाले आहेत. असहसा हा 

िमथ नसला तरी ते िोरण नेहमी राखण्याची खबरदारी इतराुंनी तर िाय पण अस्सल अकििारी क्षकत्रयाुंनीही 
राखणे भाग आहे. म्हणनूच शूर क्षकत्रयाुंमध्येही क्षमा हा ग ण गणला आहे. क्षमेचा आकण कजतेंकद्रयत्वाचा 
िाटेरी म ि ट िारण िेल्याकशवाय क्षात्रिमाची दीक्षा घेण्याला िोणीही म ळीच पात्र नाही. असहसा हा 
गाुंिीजींचा िमथ असो सिवा िोरण असो; तेदेखील मरणाला भीत नाहीत. मग ते स्वतःचे असो सिबह ना 
द सऱ्याचे असो!’ 

 
अलीिडच्या मराठा समाजात व महाराष्ट्रात एवढी र्ोर व्यक्ती होऊन गेलेली नाही व अद्याप 

जन्माला आलेली नाही. हे कविान म ळीच िाष्ट्याचे होणार नाही. 
 
त्याुंच्यात कटळिाुंची कवद्वत्ता, कनस्पहृता, कनभथयता, जाज्ज्वल्य देशभक्ती, सुंशोििवृत्ती होती. पण 

त्याुंत सामाकजि प्रकतगाकमत्व नव्हते. उच्चवर्मणयाुंच्याबद्दल कवठ्ठल रामजींच्यात दे्वर्ष नव्हता, पण खालच्या 
समाजाच्या दाकरद्र्याबद्दल व कपळवण िीबद दल चीड होती. कटळिाुंनी साविाराुंची बाजू घेतली होती. 
अस्पृश्याुंना त्याुंनी जवळ िेले नाही. खालच्या वगात कवर्श्ास कनमाण िेला नाही. तर कवठ्ठल रामजी 
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अस्पृश्याुंच्या वस्तीतच जाऊन राकहले. भारतात हे पकहलेच उदाहरण ठरेल. त्यानुंतर गाुंिीजींचे−ते पण 
हकरजन वस्तीत राकहले. 

 
आगरिर-लोिकहतवादींची सामाकजि स िारणेकवर्षयीची तळमळ कवठ्ठल रामजीत होती, त्याच 

वळेी देशस्वातुंत्र्यासाठी सवथस्वाचा त्याग िरण्याची वृत्ती व त्याला अन सरून िृतीही होती. 
 
कचपळूणिराुंची कवद्वत्ता त्याुंच्यात होती. भार्षाप्रभ त्व होते. भार्षाशास्त्राचा गाढ अभ्यास होता. पण 

कवद्वते्तची घमेंड नव्हती. खालच्या समाजाबद्दलचा अन दारपणा नव्हता. ि स्त्सत मन नव्हते. मनाचा 
उमदेपणा होता. कपत्याप्रमाणे अस्पृश्याुंना जवळ िेले. िव्याची कविायि वृत्ती होती. पण िव्यांनी खालच्या 
समाजाकवर्षयी दाखकवलेली त टि वृत्ती व सोवळेपणा नव्हता. कवठ्ठल रामजींच्या भकगनी जनाक्का याुंनाच त्या 
मराठा म्हणनू िव्यांनी आपल्या सुंस्रे्त घेतले नाही. म्हणून ते भाऊराव पाटलाुंना पूज्य आकण आदरणीय 
वाटत. िेशवराव जेध्याुंची िडाडी, बेडरवृत्ती, प्रामाकणिपणा व कनमथळ हृदय होते; पण त्याुंचा एिाुंगीपणा, 
आग्रही वृत्ती व कवरोििाुंवर प्रखर हल्ले िरून जजथर िरण्याचा िठोरपणा नव्हता. फ ल्याुंचा कवशाल आत्मा 
होता, पण िडवी भार्षा नव्हती. भास्िरराव जािवाुंची सुंशोिनाची आवड व वैचाकरि प्रामाकणिपणा होता, 
पण िुं जूर्षपणा नव्हता. द सऱ्यासाठी िष्ट आकण घस सोसण्याची तयारी होती. भाऊरावाुंच्या अफाट 
िायाला त्याुंनी अफाट कवद्वते्तची जोड कदली होती. सािी रहाणी व उच्च कवचारसरणीचा तो जणू आदशथ. 

 
म्हणूनच मी म्हटल्याप्रमाणे अलीिडच्या मराठा समाजात व महाराष्ट्रात एवढा मोठा द सरा माणसू 

जन्माला आला नव्हता व अद्याप आलेला नाही. 
 
म लींना सक्तीचे कशक्षण कदले जाव े या िमथवीराुंच्या चळवळीला कटळिाुंनी कवरोि िेला तरी 

कटळिाुंच्या राजिारणाला कवठ्ठल रामजींनी पासठबा कदला. १९०८ साली कटळिाुंना कशक्षा िाली. त्या वळेी 
याुंनी त्याुंच्यासाठी प्रार्थना िेली. त्याबद्दल भाुंडारिरादींनी त्याुंच्यावर टीिा िेली, पण ती त्याुंनी मानली 
नाही. उलट िाँगे्रसमध्ये गेले. सत्याग्रह िेला व सहा मकहने आनुंदाने सक्तमज री भोगली. त्या वळेी म ुंबई 
सरिारचे मुंत्री भास्िरराव जािव त्याुंना सोडवनू आणण्यािरता त रुुं गात त्याुंच्या भेटीस गेले असता त्याुंनी 
निार कदला. 

 
िाँगे्रसमध्ये गेले, पण अस्पृश्याुंना कवसरले नाहीत, शतेिऱ्याुंना कवसरले नाहीत. 
 
अस्पृश्यता कनवारणाचा ठराव आणण्यािकरता सतत दहा वर्ष ेखटपट िेली. अखेर िलित्ता येरे् 

भरलेल्या अकिवशेनाच्या अध्यक्ष ॲनी बिेुंट याुंची सहान भतूी कमळवनू अस्पशृ्यता-कनवारणाचा ठराव पास 
िरून घेतला. तो खालीलप्रमाणे : 

 
‘ही राष्ट्रीय सभा सहद स्र्ानातील सवथ लोिाुंस जाहीर कवनुंती िरते िी, अस्पृश्य वगावर जो 

अनस्न्वत ज लूम होत आहे तो ताबडतोब बुंद िरण्यात यावा.’ 
 
त्याुंनी आपल्या आय ष्ट्यातला मोठा भाग अस्पशृ्याुंच्या सेवतेच खचथला व त्याुंच्या वस्तीतच राहून ते 

स्वतः त्याुंच्यापैिीच एि िाले. त्याुंच्या स खद ःखाुंशी समरस िाले. 
 



 
अनुक्रमणिका 

त्याुंच्यासाठी अनेि ग्रुंर् (१) Untouchable India (२) History of Pariahs (३) बकहष्ट्िृत भारत 
(४) भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न. ही प स्तिे कनव्वळ अस्पशृ्याुंसाठी कलकहली. 

 
माुंग जातीबद्दलच्या सुंशोिनाने त्या जातीचा दजा त्याुंनी वाढवला, तो लेख २१-८-२५ ला त्याुंनी 

आमच्या ‘हुंटर’ साप्ताकहिातच कदला होता : 
 
‘िोल्हापूर येरे् पूवी जैन राजे होते. त्याुंनी माुंग लोिाुंिडून हे राज्य घेतले. माुंग लोिाुंना प ढे प ढे 

मातुंग असे सुंस्िृत भपक्याचे नाव पडले. िोल्हापूरची महालक्ष्मी देखील त्या माुंग क्षकत्रय राजाची देवी 
असावी. ‘माुंगलीश’ या चाल क्य राजाने माुंग राष्ट्राला सन ४८९ आकण ५३२ याच्या दरम्यान सजिले. 
म्हणूनच िदाकचत त्याला माुंगल+ईश = माुंगलीश हे नाव पडले असाव.े माि टेर्श्र नावाचा देव आकण 
मरीआई ही देवीही मूळ या पराक्रमी माुंग राज्यातलीच होय. हल्लीच्या बदामी गावाजवळ या माि टेर्श्राचे 
देऊळ होते. त्या देवळाजवळ माुंगलीश राजाच्या एिा जयस्तुंभावरील कशलालेखही उपलब्ि आहे.’ 

 
ही सुंशोिनाच्या दृष्टीने माुंग जातीची सेवा त्याुंना िेवढी अकभमानास्पद आहे. १९१७ त त्याुंनी 

सयाजीराव महाराज याुंच्या अध्यक्षतेखाली अकखल भारतीय अस्पृश्य पकरर्षद भरवली. त्या पकरर्षदेला 
टागोर व महात्मा गाुंिीचेही श भसुंदेश आले. पण द्वारकापीठाच्र्ा शंकराचार्ांनी णवठ्ठल रामजी कशदे व 
सर्ाजीराव गार्कवाड हे आधुणनक काळातील महान कणलपुरुष आहेत म्हिून णनषेधात्मक तार पाठवली. 

 
कडपे्रस्ड क्लास कमशन या सुंस्रे्तफे देशभर ज्ञानप्रसाराचे िाम िेले. 
 
१९०१ मध्ये ‘य नेटेकरयन’ कशष्ट्यवृत्ती घेऊन इुंगलुंडला गेले. त्या वळेी त्याुंना सयाजीराव 

महाराजाुंनीही साहाय्य िेले. 
 
मचेँस्टर कवद्यालयात त्याुंनी त लनात्मि िमथशास्त्राचा अभ्यास िेला. कलव्हर पूल व ॲमस्टरडॅम येरे् 

‘य नेटेकरयन’ पकरर्षदेस हजर राकहले व द सऱ्या १९०३ च्या पकरर्षदेत ‘कलबरल करकलजन इन इुंकडया’ हा प्रबुंि 
वाचला. 

 
ते उदारमतवादी होते. िोणत्याही एिा िमाला कचिटून राहण्याची त्याुंची वृत्ती नव्हती. कवजापूर 

येरे् कदलेल्या व्याख्यानावरून ती िल्पना येईल : 
 
‘व्यक्तीची उिती िरणे हे प्राचीन सहदू िमाचे लक्षण आहे. आकण िेवळ समाजाच्या उितीिरता 

िटणे हे आि कनि किस्ती िमाचे लक्षण आहे. या दोन्हींचा गोड कमलाफ िरण्याची हाव प्रार्थना समाज 
बाळगीत आहे.’ 

 
प्रर्म बाह्य िमाच्या प्रचारासाठी त्याुंनी तीन वळे भारतीय दौरा िाढला. पण ब्राह्मो हे बह जन 

समाजापयंत पोचले नाहीत. बड्या बड्या िकनि आकण कवद्वानाुंप रतीच त्याुंची मयादा राकहली; ती कवठ्ठल 
रामजींनी प्रार्थना समाज स्र्ापून खालपयंत पोहोचवली - त्यासाठी ते अनेि वळेा िोल्हाप रास येत असत. 
मीही त्याुंच्या प्रार्थनेला हजर राहात असे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मराठ्याुंतील सुंि कचत वृत्ती नाहीशी िरून त्याुंच्यात राष्ट्रीय वृत्ती आणावी, म्हणून त्याुंनी ‘राष्ट्रीय 
मराठा सुंघाची’ स्र्ापना िेली : 

 
कशद्याुंना राष्ट्रीय मनोवृत्ती कप्रय होती. त्याुंचा मराठ्याुंना असा सल्ला असे िी, मराठ्याुंनी सरिार 

सिवा ब्राह्मण चळवळे याुंच्या पुंखाखाली न जाता आपला स्वतुंत्र सुंघ िाढावा व राष्ट्रसेवा िरावी. 
त्याप्रमाणे १९१७ साली, त्याुंनी ‘मराठा राष्ट्रीय सुंघ’ स्र्ापन िेला. या सुंघातफे दोन चार अकखल भारतीय 
पकरर्षदाही िाल्या. 

 
ब्राह्मणेतर समाज जो राजिीय चळवळीत पडला त्याला कवठ्ठल रामजी सशदे व िेशवराव जेिे 

याुंचा प ढािार व सहान भतूीही िारणीभतू िाली. 
 

-सत्याह सही महाराष्ट्र, ले. पे्रमा कटक, पान ११७. 
 
‘मराठ्याुंचे कहतसुंबुंि वगेळे आहेत असे कित्येि म्हणतात; पण त्याुंचे कहतसुंबुंि वगेळे ते िाय 

असणार? सगळया महाराष्ट्राचे कहतसुंबुंि, तेच मराठा जातीचे कहतसुंबुंि. स्वराज्याची तृष्ट्णा सवांनी 
सारखीच आहे. ती बोलून दाखवण्याचे िाम ‘राष्ट्रीय मराठा सुंघ’ िरील.’ 

 
ब्राह्मणेतर पक्षाबद्दल ते म्हणतात- 
 
‘नवीन होऊ घातलेला ब्राह्मणेतरवाद ऐक्याला फार घाति होईल. अस्पशृ्याुंची अद्याप नीटपणे 

जागतृी न िाल्याम ळे त्याुंची कदशाभलू होईल. अस्पृश्याुंची जागृती तर व्हावी; पण त्याने राष्ट्राच्या ऐक्याच्या 
चळवळींपासून फ टून वगेळे व्हाव ेहे श्रेयस्िर नव्हे.’ 

 
असा ‘महात्मा’ उपेणक्षत का? 

 
याुंना सवथच िा कवसरले? याुंची कठिकठिाणी स्मारिे व्हायची; पण िोठेच िा नाहीत? 

(िोल्हापूरचा अपवाद सोडला तर) जयुंती अगर प ण्यकतर्ी साजरी िा होत नाही? 
िाँगे्रसमध्ये गेले; कतला मोठी िेली. गाुंिीजींनी त्याुंना िायथिारी मुंडळात घेतले. त्याुंच्या 

आदेशाप्रमाणे त रुुं ग भोगला, तरी मोठ्या मुंडळींत राष्ट्रप रुर्षाुंत िाँगे्रसही त्याुंची गणना िरीत नाही. 
 
याचे िारण तरी िाय? 
 
माझ्या मते त्याुंच्यातील सुंि कचत वृत्तीचा अभाव हेच त्याचे िारण. 
 
त्याुंची िमथभेदातीत – जाकतभेदातीत –पक्षभेदातीत व्यापि आकण उदात्त वृत्ती हेच त्याचे िारण ! 
 
✶ उच्चवणीय त्याुंना मानीत नाहीत; िारण उच्चवर्मणयाुंच्या छापापासून आपली चळवळ बाजूस ठेवा 

असा ते उपदेश िरीत होते. 
 



 
अनुक्रमणिका 

✶ सत्यशोिि समाज िा मानीत नाही? िारण ते सत्यशोिि होते पण साुंप्रदाकयि सत्यशोिि 
नव्हते. 

 
✶ मराठे त्याुंना आपले िा मानीत नाहीत? िारण त्याुंच्यातला जाकतवाद मारून महाराष्ट्रातला तो 

मराठा ही भकूमिा त्याुंनी घेतली होती म्हणून. 
 
✶ ब्राह्मणेतर िा मानीत नाहीत? त्याुंना ते नाव, ती फ टीर वृत्ती, ब्राह्मण जातीपासूनचा 

अलगदपणा व दे्वर्षाचा वास सहन होत नव्हता. म्हणनू 
 
✶ कटळिाइटसना नावडते िा? तर ते िट्टर समाजस िारि होते म्हणून. 
 
✶ मवाळाुंना िा मान्य नव्हते? तर ते जहाल राजिारणी होते म्हणनू. 
 
✶ आकण सारी हयात अस्पृश्याुंच्या सेविेरीता घालवनू त्याुंना ते आपला प ढारी िा मानीत नव्हते? 

त्याुंना द सऱ्या जातीचा प ढारी मान्य नव्हता म्हणनू. 
 
✶ साकहस्त्यि, भार्षाशास्त्रज्ञ, लकलतलेखि, सुंशोिि असून साकहत्य पकरर्षदेला िा मान्य नव्हते? 

भास्िरराव जािव, अज थनराव िेळ सिर, िेशव सीताराम ठािरे ज्या िारणासाठी बाजूला सारले गेले 
त्याच िारणासाठी कवठ्ठल रामजी मान्य िाले नाहीत. 

 
पण ज्या उच्चवर्मणयाुंनी महात्मा फ ल्याुंचा िमालीचा दे्वर्ष िेला त्याुंचा र्ोरपणा आता मान्य होत 

चालला आहे. 
 
ज्या वळेी कवठ्ठल रामजींना अकखल भारतीय मान्यता द्यावी लागेल, असा िाल कनकश्चतच येईल. 

त्याुंच्याबद्दल भारतभरू्षण ‘र्शवंतरावजी चव्हाि’ म्हणतात - 
 
महर्षी सशद्याुंनी आपल्या हयातीत िेलेली िार्ममि, सामाकजि, ऐकतहाकसि व राजिीय के्षत्रातील 

िामकगरी आि कनि महाराष्ट्राच्या इकतहासात अकद्वतीय गणली जाईल.’ 
 

(बहुजन समाजाचे रशल्पकार) 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
 
महाराष्ट्राच्याच नव्हे, भारताच्याच नव्हे, तर जगाच्या इकतहासातला डॉ. आुंबेडिर म्हणजे एि 

महान चमत्िार होय; अद भ त होय. न भतूो न भकवष्ट्यकत असाच हा चमत्िार होय. पण तो िाही आिस्स्मि 
घडलेला नव्हे. तो ईर्श्री चमत्िार नव्हे ! स्विष्टाने, स्वतःच्या ब कद्धमते्तने व ितृथत्वाने सुंपादन िेलेली ती 
प्रचुंड शक्ती होय, प्रचुंड सुंघटना होय ! दकलताुंच्या अनस्न्वत छळातून बाहेर पडलेला तो ज्वालाम खी होय. 

 



 
अनुक्रमणिका 

भारताला हादरा देणारी ही शक्ती एिा व्यक्तीच्या ितृथत्त्वातून कनमाण िाली. जगाच्या इकतहासात 
असे उदाहरण कमळणार नाही ! 

 
ज्या सहदू िर्ममयाुंना – चात याने आकण द ष्ट हेतूने, ब्राह्मणाुंव्यकतकरक्त सवथ समाजाला अज्ञानी बनवनू 

आकण राखून अुंकित ठेवले, ग लाम बनकवले, पश वत मानले, त्या समाजाला त्या ग लामकगरीच्या नरिातून 
वर िाढून बाबासाहेबाुंनी माणसात आणले व बरोबरीचा सामना द्यायला उभे िेले, त्या शक्तीचे वणथन 
िोणत्या शब्दानी िराव?े 

 
अशी एवढ्या समाजाची पोलादी सुंघटना, यापूवी िोणी िेली नव्हती. जगात असे उदाहरण 

सापडणार नाही. आपल्या एिा आय ष्ट्यात एवढी किमया िरणारी, स्वाकभमान जागा िरून लढ्यास 
उद्य क्त िरणारी व्यक्ती, म्हणजे बाबासाहेब आुंबेडिर होय. कवद्वते्तने, ितृथत्त्वाने, िीतीने त्याुंनी 
भारतातील सवथ प ढाऱ्याुंना मागे टािले ! गाुंिी-नेहरूुं च्या बरोबरचे स्र्ान कमळवले, ते अकिि िष्टाने. 
प्रकतिूल पकरस्स्र्तीतून असुंतोर्षाच्या िोठारातून आिाशाला जाऊन कभडणारा तो आगीचा लोळ होता ! 
सवथ जगाला आश्चयथचकित िरून टािले त्याुंनी ! 

 
म्हणून सहा िोटी अस्पृश्य त्याुंना आपला त्राता, भगवान मानतो, यात अस्वाभाकवि ते िाय? 

िारण यापूवी अशी व्यक्ती कनमाणच िाली नव्हती. 
 
अशा या र्ोर व्यक्तीच्या साकिध्यात र्ोडा वळे मी बसलो. त्याुंनी मला म द्दाम माणूस पाठवनू देऊन 

बोलावले ! िाही इच्छा व्यक्त िेली. अन् त्या वळेी बागल मुंकत्रमुंडळािरवी ती पार पाडली गेली हे मी 
भागय समजतो. त्याुंच्याबरोबर जेवलो- म ुंबईस, सेंरल स्टेशनच्या डब्यात. कदल्लीहून आले म्हणजे ते या 
डब्यातच म क्काम िरीत. यापलीिडे त्याुंचा मािा सुंबुंि आला नाही. 

 
मात्र, त्या वळेी ते मला म्हणाले, अगदी घरग ती भारे्षत, अगदी मोिळया मनाने- 
 
‘मािवराव, या लेिाच्याुंना कभता िशाला? त मच्या समाजाची सुंघटना िरताना त मच्यावर ते 

जाकतवादाचा आरोप िरतील एवढेच ना? िरू देत. माझ्यावर नाही िरत? एवढा प्रचुंड बह जन समाज 
जाकतवादी असूच शित नाही. ती सुंघटना मजबूत होऊ द्या. ते त मच्या पाया पडत येतील.’ 

 
पण ती तेवढी शक्ती माझ्यात नव्हती. तो आत्मकवर्श्ास नव्हता. म्हणनू मी स्तब्ि बसलो !! 
 
पण एि अत्युंत पकवत्र गोष्ट माझ्या हातून िाली. त्याचा मला अकभमान वाटतो. त्याुंचा प तळा 

भारतात त्याुंच्याच हयातीत प्रर्म बसवला. तो मािवराव बागलाुंच्या प्रयत्नाने – माझ्याच अध्यक्षतेखाली. 
आकण तो ते स्वतः पाहूही शिले. 

 
त्याुंचे जीवन म्हणजे हालअपेष्टा, यातना आकण अपमान ! या कचखलातून त्याुंनी डोिे वर िाढले. 

कचखलातून वर आलेले ते िमळप ष्ट्प नव्हे ! अपमानाला, अवहेलनेला, ग लामकगरीला जाळून टािणारा 
भडागनी होता तो ! त्यात मादथव नव्हते ! कवरोिाची दुंड ठोिून उभी राहणारी भीमशक्ती होती ती ! 
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अशा हालातून िोणताही प ढारी गेला नसेल ! दाकरद्र्य हा तर अस्पशृ्याुंचा जन्मकसद्ध हक्क !! 
त्याबरोबर तर लढाव ेलागलेच ! पण त्यावर त्याुंनी अखेर मात िेली. अन् ज्या ब्राह्मणाने त्याुंना पशू मानले 
त्याच वगातील एिा स्त्रीने त्याुंना माळ घालावी व ज्याुंनी मन स्मृती पायाखाली त डवनू जाळली त्या मार्मटन 
लूर्रने भारतात द सरी आुंबडेिर स्मृती (भारताची राज्यघटना) तयार िरून द्यावी व कतला राजमान्यता 
कमळावी हा िेवढा कवलक्षण योगायोग ! दैवी नव्हे ! 

 
त्याुंच्या प्रार्कमि जीवनापासून तो ते पदवीिर होईपयंत त्याुंच्या हालाची अन् अपमानाुंची यादी 

किती म्हणून द्यावी? त्याला सीमा नाही. शाळेत जाण्यापूवीपासूनच अपमानाुंची परुंपरा स रू िाली. 
 
अस्पृश्याचे पोर म्हणून समजताच गाडीवानाने त्याुंना बाहेर फेिून कदले. तहानेने जीव व्याि ळ 

िाला, तेव्हा गटारातील पाणी त्याुंना दाखवले ! नळावरचे पाणी प्यायला गेले म्हणनू पाठ िाळी होईपयंत 
बडवले ! रेड्या-म्हशीचे िेस िाढणारा हजाम त्याुंचे िेस िाढायला तयार िाला नाही ! म्हणून त्याुंची 
बहीण त्याुंचे िेस िापी ! शाळेचे मास्तर त्याुंच्या प स्तिाला हात लावत नव्हते. वरच्या वगातील म ले 
शाळेतील फळयाला हात लाव ू देत नव्हती. कशक्षिाुंनी त्याुंना ‘कशक्षण सोडून दे’ म्हणून उपदेश िेला. 
सुंस्िृत कशिण्यास परवानगी नव्हती. िारण शूद्राुंनी वदे पठण िरायचे नाहीत सिवा ऐिायचे नाहीत, ही 
िमाज्ञा ! पण आुंबेडिर स्वतःच्याच प्रयत्नाने व शाळेबाहेरच्या मदतीने सुंस्िृत कशिले व शास्त्री पुंकडताला 
कशिवण्याइतिे ज्ञान आकण प्रावीण्य त्याुंनी सुंपादन िेले. १९०७ साली एलकफस्टन हायस्िूलमिून मकॅरि 
िाले व पर्मशयन भारे्षत पकहले आले. प ढे कशवचकरत्रिार िेळ सिराुंनी सयाजीराव महाराज, बडोदे 
याुंच्यािडून २५ रु. स्िॉलरकशप कमळवनू कदली. प्रो. म ल्लरनी आपली प स्तिे उसनवार देऊन िपडे कदले, 
पण त्या िॉलेजचा हॉटेलवाला ते अस्पृश्य म्हणून त्याुंना चहा देत नव्हता. यातून ते १९१२ साली बी. ए. 
िाले. बडोदा सुंस्र्ानात त्याुंना लेफ्टनुंटची जागा देण्यात आली. १५ च कदवस नोिरी िेली. पण वडील 
आजारी असल्याची तार आल्याम ळे नोिरी सोडून घरी गेले. यानुंतर सुंस्र्ानात १० वर्ष ेनोिरी िरण्याच्या 
अटीवर त्याुंना प ढील कशक्षणािरता सयाजीराव महाराजाुंनी अमेकरिेस १९१३ त पाठवले. १९१५ त एम. ए. 
व नुंतर िोलुं कबया य कनव्हर्मसटीचे पीएच. डी. िाले. कवलायतेहून पदवी घेऊन परत आलेल्या आुंबेडिराुंना 
बडोद्यातील सहदू हॉटेलात जागा कमळाली नाही, म्हणून पाशी हॉटेलात राहाव ेलागले. बडोदा महाराजाुंची 
इच्छा त्याुंना अर्थमुंत्री िरण्याची होती. म्हणनू त्यापूवी त्याुंनी आपल्या कमकलटरी सेके्रटरीच्या जागेवर 
त्याुंना घेतले. पण त्या खात्याच्या िारि नाुंनी, कशपायाुंनी व अुंमलदाराुंनी त्याुंना महारोगयाप्रमाणे वागवले. 
नोिर ऑकफसची िामे त्याुंच्या टेबलावर द रून फेिून देत. कपण्याचे पाणी त्याुंना ऑकफसमध्ये कमळू शिले 
नाही. पारशी हॉटेलवाल्यानेही त्याुंना हािलून कदले. सहदूुंनीच नव्हे तर म सलमानानेही िोणी त्याुंना 
आसरा कदला नाही आकण हे कवलायतेहून परत आल्यानुंतर !!! दरबारी नोिरीचे बुंिन त्याुंना निो वाटले, 
म्हणून र्ोर हृदयाच्या सयाजीरावाुंनी त्या बुंिनातून त्याुंना म क्त िेले. 

 
कसडनहॅम िॉलेजमध्ये त्याुंना प्रोफेसरची जागा कमळाली. पण िॉलेजसाठी ठेवलेल्या पाण्याच्या 

भाुंड्यास ग जरार्ी प्रोफेसरने त्याुंना हात लाव ूकदला नाही- 
 
पण कनव्वळ नोिराुंच्या पेशात ते ग ुंतून राकहले नाहीत. आपल्या समाजाची सेवा िरण्यािरता व 

त्याुंना माण सिी कमळवनू देण्यािरता ते राजिीय आखाड्यात उतरले. त्याुंना शाहू महाराजाुंनी उते्तजन व 
सहिायथ कदले. िोल्हाप रात माणगावला जी अस्पृश्याुंची कवराट पकरर्षद भरली कतला ख द्द शाहू महाराज 
हजर राकहले होते. २१ माचथ १९२० सालची ती गोष्ट. त्यावळेी शाहू महाराजाुंनी भकवष्ट्य वतथवले- ‘मला 
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अुंतःपे्ररणा साुंगते, लविरच अशी वळे येईल िी आुंबेडिर हे अकखल भारतीय िीतीच्या प ढाऱ्यात गणले 
जातील.’- पण आुंबेडिराुंनी त्याही प ढे मजल मारली व ते जागकति िीतीच्या प ढाऱ्याुंत जाऊन बसले ! 

 
त्याुंनी मतप्रचारािरता (जाने. ३१, १९२०) ‘मूिनायि’ पत्र िाढले. त्याची जाकहरातही िेसरीने 

घेतली नाही. त्यानुंतर ‘बकहष्ट्िृत भारत’ व ‘जनता’ अशी पते्र िाढली. 
 
त्याुंच्या जमातीला हजारो वर्षांच्या आलेल्या अन भवावरून फ ले व शाहू महाराजाुंच्याप्रमाणे 

त्याुंनाही वाटले, ‘जर कब्रकटशाुंचा आिार गेला तर ज्याुंना अस्पशृ्याची सावली खपत नाही ते प नः 
आपल्याला त डवल्याखेरीज राहणार नाहीत.’ 

 
याचा अर्थ त्या िोणाला स्वराज्य निो होते असे म ळीच नाही. स्वराज्य व स्वातुंत्र्याबद्दल ते 

म्हणतात : 
 
‘सवांना कशक्षणात व इतर बाबतीत समानता कमळण्याची जर हमी कमळाली, तर स्वराज्य व 

स्वातुंत्र्याला मािा कवरोि नाही. िार्ममि व सामाकजि समतेला मी अकिि महत्त्व देतो.’ 
 
म्हणून कशक्षणाला त्याुंनी फार महत्त्व कदले. कशक्षणाने सज्ञान व जागृत िालेला समाज 

ग लामकगरीच्या शृुंखला टािल्याखेरीज राहणार नाही, ही त्याुंची खात्री होती. ते म्हणतात, 
 
‘मानवी जीवनातील प्रत्येि के्षत्रात ज्ञान ही अमोघ शक्ती आहे. या ज्ञानशक्तीचा प्रत्येि िण आकण 

िण आत्मसात् िेल्याकशवाय दकलत वगथ आपले स्वातुंत्र्य आकण समतेचे ध्येय ििीच गाठू शिणार नाही.’ 
 
यािरता ‘कशक्षणाची सूते्र ब्राह्मणाुंच्या हाती देता िामा नयेत’ असे त्याुंचे म्हणणे होते. त्याला िारण 

बह जन समाजातील सवांना व त्यातील प ढाऱ्याुंना आलेला अन भव हेच होय. पण कनव्वळ कशक्षणािडेच लक्ष 
देऊन भागणार नाही. आपण गमावलेल्या हक्काुंसाठी उच्च वर्मणयाुंबरोबर िगडले पाकहजेच. म्हणून ते प्रश्न 
त्याुंनी कनिाराने हाती घेतले. त्या प्रश्नाला मराठा वगातील रा. ब. बोले याुंच्या सारख्याुंनी सकक्रय पासठबा 
कदला. 

 
आमदार बोले याुंनी (सप्टें. १९२३) सावथजकनि तलाव, पाणवठे, िमथशाळा अस्पृश्याुंना ख ल्या 

िरण्याचा ठराव आणल्याबद्दल अस्पशृ्य समाजाने बोल्याुंना स वणथपदि कदले. 
 
त्याच म ुंबईत डॉ. आुंबेडिर ठािूरद्वार देवालयात जाऊ लागले असताना स्पशृ्याुंनी त्याुंना मारले ! 

हा मानवतेचा जन्मकसद्ध हक्क कमळवण्यासाठी, महाड चवदार तळे, िाळाराम मुंकदर नाकशि, पवथती प णे - 
येरे् त्याुंनी साम दाकयि सत्याग्रह िेला. त्याम ळे समाजात प्रचुंड जागतृी िाली. पोलादी सुंघटना बनली व 
एिमेवाकद्वतीय असे नेतृत्व बाबासाहेबाुंना कमळाले. 

 
बाबासाहेबाुंनी आपल्या समाजाला िमाच्या जोखडातून म क्त िरण्यािरता त्याुंना जखडून 

ठेवणारी ‘मन स्मृती’ जाळली व हा सहद िमथच निो अशी घोर्षणा िेली. याम ळे सारा भारत खडबडून जागा 
िाला ! जे िाष्ट्यथ आतापयंतच्या िोणाही प ढाऱ्याच्या हातून िाले नाही ते बाबासाहेबाुंनी िेले. याम ळे सवथ 
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सनातनी लोिच नव्हेत तर इतरही खवळून गेले. पण ती मन स्मृती िा जाळली याचा शाुंतपणे कवचार 
िरणारा िोणीही माणूस बाबासाहेबाुंना दोर्ष देणार नाही. म्हणून त्यातील िाही उतारे वाचिाुंसाठी देत 
आहे : 

 
मन स्मृती- अध्याय ९ श्लोि १६ ‘ब्राह्मण कवद्वान असो सिवा अकवद्वा असो ते मोठे दैवत आहे’- (१८) 

‘ब्राह्मण सवथ ि स्त्सत िमामध्ये जरी तत्पर असतील तरी ते सवथ प्रिारे पूज्य होत. िारण ते एि परम दैवत 
आहे.’- अ. ११ श्लोि १२. ‘यज्ञाची अुंगे असुंपूणथ राकहल्यास व ती वैश्यापासून न कमळाल्यास, शूद्राच्या 
गृहातून बलात्िाराने सिवा चोरी िरून कनःशुंिपणे आणावी !’ – अध्याय १० श्लोि ५०. ‘चाुंडालाुंनी 
ग्रामाच्या बाहेर घरे िरून राहाव.े त्याुंनी ज्या पात्रात िाही खाल्ले असेल त्यास अगनीचा सुंस्िार िरूनही ते 
ब्राह्मणाुंनी घेऊ नये. ि ते्र व गदथभ हे त्याुंचे िन होय. त्याुंनी मेलेल्या माणसाची वसे्त्र वापरावीत. मातीच्या 
फ टक्या भाुंड्यात भोजन िराव.े लोखुंडाची िािणे वापरावीत. लोखुंडाचे दाकगने घालावते. त्यास अि 
प्रत्यक्ष देऊ नये. नोिराच्या द्वारे कनराळया भाुंड्याने द्याव.े रात्री त्याुंनी गावात कफरू नये.’ ‘शूद्र हा 
ब्राह्मणाच्या दास्यािरता कनमाण िेला आहे. दासाुंच्या स्वामीने शूद्रास जरी आपल्या दास्यातून म क्त िेले. 
तरी ब्राह्मणाुंच्या दास्यातून तो म क्त होत नाही.’ 

 
अशी ही मन स्मृती बाबासाहेबाुंनी जाळली आकण त डकवली म्हणनू आजचा कवचारी ब्राह्मण तरी 

त्याुंना दोर्ष देणार नाही. आज इुंग्रज अकििाऱ्याुंचे प तळे आपण बाजूस िाढतोच ना? मग बह जन 
समाजाचा असा अपमान िरणारा ग्रुंर् जाळल्यास वाईट ते िाय िाले? ‘िोणत्या जातीत जन्माव ेहे हातात 
नव्हते व िोणत्या जातीत राहाव े हे मीच ठरवीन !’ या उद्गाराप्रमाणे व याच कचडीतून त्याुंनी जळगाव 
पकरर्षदेत अस्पशृ्यता जाणार नसेल, तर द सरा िमथ स्वीिारावा लागेल, अशी घोर्षणा िेली. 

 
इतिे िरूनही देवालयाच्या प्रश्नात अस्पृश्याुंनी ग रफटून जाऊ नये. त्यापेक्षा पोटाचा प्रश्न 

महत्त्वाचा आहे म्हणून त्याुंनी आपल्या जमातीला इशारा कदला व राजिारणात पडले. िायदामुंत्री िाले व 
त्याुंना सहद स्र्ानची राज्यघटना िरण्याचा मान कमळाला. 

 
द सरा िमथ स्वीिारण्याची घोर्षणा त्याुंनी नागपूर म क्कामी लाखो लोिाुंसमोर व त्याुंना घेऊन िृतीत 

आणली व ब द्ध िमाचा स्वीिार िेला. − 
 
बाबासाहेब म्हणतात- 
 
‘भगवान् ब द्धाुंनी जगाला सवांत श्रेष्ठ असे िोणते तत्त्व साुंकगतले असेल तर ते हे िी, मनाचीच 

स िारणा िेल्याकशवाय जगाची अगर मानवमात्राची स िारणा होणार नाही. ब कद्धिम् श द्ध लोिशाहीवादी 
आहे. भगवान ब द्ध हे लोिशाहीचे महान् प रस्िते होते. मन ष्ट्यमात्राचे द ःख कनवारण्यासाठी जो ब द्धाने 
उपदेश िेला आहे व जी पद्धती साुंकगतली आहे ती अकतशय स रकक्षत व पक्की आहे… ब द्धाची कशिवण 
गोरगरीब लोिाुंच्या िानाुंवर, मनाुंवर सतत सबबवली पाकहजे. ब द्धाुंनी आपल्या िमाचा पाया ईर्श्र, आत्मा 
अगर चमत्िारजन्य अशा गोष्टींवर आिारलेला नाही. ‘िम्य कनिम् जो जीवनमागथ दाखवतो त्यापेक्षा 
ब कद्धिमने दाखवलेला जीवनमागथ सरस आहे. जो मागथ त म्हास जुंगलािडे नेणार असेल त्या मागाने 
जाण्यात िाहीच अर्थ नाही - िम्य कनिम स्र्ापन िरण्यासाठी, कवरोििाुंची हत्या िरणे, त्याुंना ठार मारणे 
हे सािन िम्य कनस्ट वापरू इस्च्छतात आकण येरे्च ब कद्धिम् व िम्य कनिम् मिील मूलभतू फरि आहे. 
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भगवान् ब द्धाचे मागथ लोिाुंना परावृत्त िरण्याचे, य स्क्तवादाने पटवनू देण्याचे नैकति कशक्षण देण्याचे व 
ममतेचे आहेत. िरूणेने व ममतेने सजिता येते. ब द्ध सहसेचा मागथ िरू देणार नाहीत. िम्य कनस्ट सहसेचा 
मागथ िरतात. 

 
आपला समाज अज्ञानीपणाम ळे व भक्तीम ळे आपल्याला देव बनवील हा िोिा त्याुंना कदसत 

असावा, म्हणून त्याुंनी इर्षारा कदला आहे : 
 
‘मी मूर्मतपूजि नाही. मी मूर्मतभुंजि आहे. आमच्या देशातले लोि राजिीय प ढाऱ्याुंची प्रजा िरीत 

असलेले पाहून मािी मान शरमेने खाली होते. माणसापेक्षा आपला देश मोठा आहे, हे आमची माणसे िेव्हा 
कशितील िोण जाणे?’ 

 
बाबासाहेबाुंनी ब द्ध िमाच्या तत्त्वाुंचा स्वीिार िरून ती कशिवण सहा िोटींना कदली नसती आकण 

मी िोणताच िमथ मानत नाही अशी घोर्षणा िेली असती तर सवथ जगाला त्याुंनी िमातीत असा दृकष्टिोन 
कदला असता. सवथ बुंिनाुंतून म क्त पण कनव्वळ तत्त्वाला बाुंिलेला असा मानव त्याुंनी कनमाण िेला असता. 
ती त्याुंच्यात शक्ती होती. सामान्य जनता तत्त्व कवसरते आकण सुंप्रदायालाच कचिटून राहते. 

 
द दैव आपल्या समाजाचे िी ज्या अस्पशृ्यतेपासून व अपमानापासून आपल्या समाजाची स टिा 

व्हावी म्हणून बाबाुंनी अस्पृश्याुंना ब द्ध िमथ स्वीिारायला लावला त्या ब द्धिर्ममयाुंना खेड्यावरचा समाज 
अस्पृश्य ब द्ध म्हणून समजतो व त्याुंचा छळ िरतो !! आकण ही गोष्ट अज्ञानी, पण गर्मवष्ट आकण आडदाुंड 
अशा ब्राह्मणेतर समाजािडून होत आहे. या बातम्या ऐिल्या म्हणजे शरमेने मान खाली घालावी लागते. 
किश्चन िालेल्या अस्पृश्याुंना गोरा किश्चन बरोबरीच्या नात्याने वागवत नाही व बटेी व्यवहार िरीत नाही. 

 
आुंबेडिर हयात असते तर त्याुंना या पकरस्स्र्तीचा प नः कवचार िरणे भाग पडले असते. बरे ज्याुंनी 

ब द्धिमाचा अुंिभक्तीने स्वीिार िेला आहे, त्याुंनी ब द्धिमाच्या तत्त्वाुंचा अभ्यास िेला आहे, असेही म्हणता 
येणार नाही. प नः एिा िमातून द सऱ्या िमात जाताना मुंत्र, तुंत्र आकण िार्ममि कविीचा घोटाळा आहेच ! 

 
तर्ाकप, त्याुंनी एि मोठा टप्पा गाठला यात शुंिा नाही. िोणत्याही प ढाऱ्यािडे पाहताना त्या 

िालाचा आकण पकरस्स्र्तीचा कवचार हा िरावाच लागतो. आपण आज सवथच दृष्ट्या प ढे गेलो आहोत. 
म्हणून चालू िाळातून पूवीच्या सुंत, समाजस िारि आकण प ढारी याुंच्यािडे पाहून त्याुंचे प रोगाकमत्व 
ठरवता येणार नाही. त्या िाली त्या पकरस्स्र्तीतून त्याुंनी समाजाला किती प ढे नेले याचाच कवचार िरून 
त्याुंचे प रोगाकमत्व ठरवता येईल. त्या दृष्टीने ते प रोगामीच होत. 

 
या दृष्टीने कशव छत्रपती, फ ले, शाहू महाराज, कवठ्ठल रामजी सशदे याुंनी त्या िालाच्या प ढे खूप 

मोठी मजल मारली. 
 
डॉ. आुंबेडिर याुंनी या सवांप ढे मजल मारली. 
 
देवच निो, सहद िमथच निो, ते िमथग्रुंर् निोत, असे म्हणण्यापयंत फ ल्याुंची मजल गेली नव्हती. 

शुंभर देव निोत, एि देव भजा. तो प जण्यात दलाल निो, िमात घ सलेली घाण िाढा हा आग्रह फ ल्याुंनी 
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िरला. मन स्मृती पायाखाली त डवण्यापयथत व देव-िल्पनाच टािून द्या असे म्हणण्यापयंत फ ल्याुंची मजल 
गेली नव्हती. त्या िालाची वैचाकरि िेप त्या टप्प्यापयंत पोहोचली नव्हती, असाच त्याचा अर्थ होय. 

 
शाहू महाराजही िमथस िारि होते, पण देवाची म्हणजे मूतीची पूजा िरणारे होते. पण देव निो, 

आकण िमथही निो, इर्पयंत त्याुंचीही वैचाकरि िेप गेली नव्हती. सहदू िमाची स िारणा िाली पाकहजे या 
मताचे ते होते. खूप उदारमतवादी होते, समतावादी होते. 

 
कवठ्ठल रामजी सशदे याुंची प्रगती आिारातून कनरािारािडे गेली. सवथिमथसकहष्ट्ण ता त्याुंच्यात 

आली. पण देवाच्या िल्पनेची जरूर िाय, अशी घोर्षणा िरण्यापयंत ते क्राुंकतिारि बनले नाहीत. 
िालाची िाही बुंिने या सवांवरही पडली होती. अखेरचा टप्पा अद्याप गाठावयाचा होता. 

 
माझ्या मते डॉ. बाबासाहेब आुंबेडिराुंची वैचाकरि मजल या सवांप ढे गेली होती. त्याुंनी देव ही 

िल्पनाच लार्ाडून टािली. तो सािार निो आकण कनरािार निो. हा सवथ िल्पनेचाच पसारा होय. देवच 
िाढून टािल्यानुंतर मग दलाल निो आकण त्याची पूजाही िरायला निो - आि कनि िालातील फार 
मोठा टप्पा बाबासाहेबाुंनी गाठला. 

 
मन स्मृती मान्य िोणालाच नव्हती. तीवर एिाहून एि असे प्रखर हल्ले स िारिाुंनी चढवनू कतचे 

वाभाडे िाढले, िमथग्रुंर्ाुंतील दोर्ष दाखवले. पण मन स्मृती पायाखाली त डवनू जाळून टािण्यापयंत आकण 
असा हा सहदू िमथच निो म्हणण्यापयंत िोणाही स िारिाची मजल गेली नव्हती. इतक्या पोटकतडिीने - 

 
‘देव निो आकण हा सहद िमथही निो’ अशी कनभथय आकण क्राुंकतिारि घोर्षणा िरणारी पकहली 

व्यक्ती आुंबेडिर हीच होय. 
 

(बहुजन समाजाचे रशल्पकार) 
 

केशवराव ठाकरे 
 
तो िाळ बाँबगोळे अन् मशीनगनचा नव्हता. िेवळ माणसाच्या व्यस्क्तकवर्षयि ितथबगारीचा होता. 

त्या वळेी एिटा पटाईत दाुंडपटे्टवाला हजार हजार माणसाुंचा गराडा तोडून िणसाच्या िाटाप्रमाणे शिेडो 
शत्रूुंची सपासप म ुंडिी उडवीत असे. 

 
िेशव सीताराम ठािरे हे अशाच पटाईताुंपैिी एि होते. मोठमोठ्या शास्त्रीपुंकडताुंचा, कवद्वान, 

ब्राह्मणाुंचा आकण ग्रुंर् पकढिाुंचा शास्त्राुंच्या शस्त्रसुंभारासिट, भोवती गराडा पडला तरी ठािरे आपल्या 
लेखणीच्या फटिाऱ्याने साऱ्याुंचे म डदे पाडत. त्याुंच्या लेखणीचे पाते तरवारीपेक्षाही तीक्ष्ण असे. 
समोरासमोर सामना देण्याचे िाष्ट्यथ िोणी िरीत नसे. ठािऱ्याुंचे शरसुंिान अचूि आकण भेदि असे. 
कभक्ष िशाहीच्या बुंडखोरीला डोिे वर िाढण्याची छाती नव्हती. िोदण्डाच्या टणत्िाराने कभक्ष िी 
वटवाघळे ढोलीत दडून बसत. 

 
तीच िार आकण बेछूट मारावयाची ८० वर्ष ेउलटली तरी िेशवरावाुंच्या लेखणीत कजवुंत आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

िेशव सीताराम ठािरे म्हणजे छत्रपतींचे आजचे बाळाजी आवजी. िेवढा जाज्वल्य अकभमान, 
छत्रपती ‘कशव-शाहूुंचा’ ! सातारच्या प्रतापससह महाराजाुंची दगाबाजी िरणाऱ्या कवर्श्ासघातिी नरािमाुंची 
िातडी, िेशवरावाुंनी लेखणीच्या तीक्ष्ण पात्याुंनी सोलून िाढली. दगाबाज पेशव्याुंचा आकण िारस्र्ानी 
इुंग्रजाुंचा नीच डाव महाराष्ट्राच्या स्वाकभमानी जनतेसमोर िेशवरावाुंनी उघडानागडा िरून टािला. 

 
तीस-चाळीस वर्षांपूवीची गोष्ट. 
 
िोल्हापूरच्या जगदुंबेच्या आवारात माझ्याच वकडलाुंच्या अध्यक्षतेखाली भरलेला प्रचुंड सम दाय 

िेशवरावाुंनी आपल्या अमोघ वाणीने, त्वरे्षाने, सुंतापाने आणी सूडाने जणू भारून टािला होता. त्याुंचे शब्द 
म्हणजे हृदय फाडून बाहेर आलेल्या रक्ताच्या कचळिाुंड्या होत्या ! 

 
रागाने व द ःखाने ग दमरलेल्या समाजातून ह ुंदिे, स स्िारे व िोवळया हृदयाुंच्या डोळयातून 

अश्र िारा चालल्या होत्या. जणू राजा प्रतापससह िेशवरावजींच्या म खावाटे आपली िरुण िहाणी श्रोत्याुंना 
साुंगत होता ! 

 
३०।४० वर्ष ेहोऊन गेली असतील त्या प्रसुंगाला. पण त्या व्याख्यानाचा पकरणाम अजून प सून गेला 

नाही. ती वाक्ये अद्याप घ मत आहेत : 
 
‘सातारा ! एिच शब्द. आकण तीन अक्षरे. पण त्यात किती स ख-द ःखाच्या गोष्टी, आशाकनराशचेा 

इकतहास आकण अुंगावर रोमाुंच उभे िरणाऱ्या स्फूतीची व हृदयकवदारि िल्पनाुंची साठवण िालेली आहे ! 
सहदवी स्वराज्याच्या प नघथटनेचा िडाडीचा भगीरर् प्रयत्न येरे्च िाला. आकण त्या स्वराज्याच्या 
बकलदानाचा कभक्ष िी यज्ञ येरे्च िडाडला ! छत्रपतींच्या सावथभौम सत्ताप्रसाराची कदव्य शक्ती, येरे्च प्रर्म 
फ रफ रली व अटिेपार ग रग रली. आकण छत्रपती मालिाची स्वारी पेशव ेनोिराुंच्या िैदखान्यात येरे्च 
ि रणीला लागून बेजार िाली. ४ सप्टेंबर १८३९ च्या मध्यरात्री १२ वाजता छत्रपती प्रतापससह हद्दपारीने 
साताऱ्याचे दैव कफरले आकण कभक्ष िाुंच्या देशद्रोहाला, िमथद्रोहाला स्वराज्याचा अखेरचा बळी पडला.’ 

 
ठािऱ्याुंच्या व्याख्यानाची, कचडीची, तळमळीची आकण छत्रपतीकनष्ठचेी िल्पना वरील वाक्याुंवरून 

िरता येईल. ‘सातारचे दैव िी दैवाचा सातार’ व ‘प्रतापससह छत्रपती आकण रुंगो बापूजी’ या प स्तिातील 
मजि राची वरील उताऱ्यावरून वाचिाुंना िल्पना िरता येईल. ज्या छत्रपतीने गव्हनथर जेम्स करव्हेट 
िारन्यािला तोंडावर जबाब कदला, 

 
‘राज्य जाईल अशी िमिी देता दशाला? मािे कचम िले राज्य राकहले िाय आकण गेले िाय ! पण 

लक्षात ठेवा… असत्याप ढे या प्रतापससहाची मान रेसभर स द्धा वािणार नाही. फायद्याचा सिवा स्वार्ाचा 
लोभ िरून मी आपले चाकरत्र्य िलुं कित िरून घेणार नाही. त मच्या या कचठोऱ्यावर मी सही िरीत नाही. 
जा.’ 

 
अशा या खऱ्या क्षकत्रयाचे चकरत्र कततक्याच आत्मीयतेने, अकभमानाने, कलकहणारा लेखि िोणत्या 

शब्दात कलहील याची िल्पनाच िरावी ! 
 



 
अनुक्रमणिका 

छत्रपती शाहू महाराजाुंच्यावर त्याुंची तशीच कनष्ठा, भक्ती व पे्रम. आपले ‘िोदण्डाचा टणत्िार’ हे 
प स्ति शाहू महाराजाुंना अपथण िरताना िेशवरावजी कलकहतात : 

 
‘प्रकतस्पध्याच्या सनदेला, िारस्र्ानाुंना आकण नानाकवि छळाुंना न ज मानता िार्ममि व सामाकजि 

स्वयुंकनणथयाच्या सकक्रय सुंदेशाने बह जन समाजाच्या आस्त्मि प्रबोिनाचे कचरुंजीव राष्ट्रिायथ िरणारे प. वा. 
राजर्षी श्री. शाहू छत्रपती याुंच्या कदव्यात्म्याला हा ‘टणत्िार’ साष्टाुंग प्रकणपातपूवथि अपथण ! 

 
छत्रपती सुंभाजीच्या चकरत्रावर आगदी नवीन प्रिाश पाडणारा असा हा ग्रुंर् आहे व ब्राह्मण- 

ब्राह्मणेतर वादाचे रहस्य अचिू पटवणारा मजिूर यात आढळेल. 
 
‘कभक्ष िशाहीचे बुंड’ या प स्तिात फ ल्याुंची चीड व आुंबडेिराुंचा त्वरे्ष आकण सुंताप उफाळून बाहेर 

येत आहे : 
 
‘ज्या प्राचीन आयथसहदूुंनी समाजऐक्याचे उच्च स्पृहणीय ध्येय प्रत्यक्ष प्राणापलीिडे जतन िरून 

सामाकजि व्यवस्रे्त िसलाही भेदभाव बाळगला नाही, त्याच सहदूुंची साुंप्रतची समाजव्यवस्र्ा हजारो 
जाती-पोटजातींनी िेवळ सडून जाऊन कतला ि त्र्याच्या सडलेल्या पे्रताची घाण स टली आहे.’ 

 
अशा िमाकवरुद्ध गौतम ब द्धाुंनी बुंड िेले तरी त्याची पिड कढली िाली नाही. म्हणनू फ ले, शाहू 

महाराज - आुंबेडिराुंनी तेच बुंडाचे कनशाण हाती िरले. िेशवरावजी हेही त्याच परुंपरेतले होत. 
साहकजिच त्याुंच्या भारे्षत ती चीड आली, तर त्यात अस्वाभाकवि ते िाय? बौद्ध िमाबद्दल िेशवरावजींना 
आदर आहे. ते कलकहतात : 

 
सहदू िमाच्या इकतहासात बौद्ध िमाच्या स्र्ापनेचे कवशरे्ष महत्त्व आहे. बौद्ध िमथ हे िार्ममि, 

सामाकजि आकण बौकद्धि ग लामकगरीच्या कवरुद्ध बुंड आहे. बौद्ध िमाच्या लोिशाही ितथबगारीचे ऋण 
सहद िमावर फार आहे. गौतम ब द्धाच्या नवकवचाराुंच्या खङ गाने कभक्ष िी जीणथ मताचा चक्काचूर िेला… सहदू 
लोिाुंचे सवथ प्राचीन-अवाचीन ग्रुंर् परमेर्श्राच्या उच्छ् वासापासून कनमाण िालेले !... 

 
‘पकरस्स्र्ती िोणी आणली? देवाच्या इच्छेने ! जन्म िोणी कदला? देवाने ! जात जन्मकसद्ध िा? 

देवाजी मजी ! ब्राह्मण जन्मकसद्ध पूज्य िा? वदे तसे साुंगतात म्हणून ! आकण वदे म्हणजे देवाचे स स्िारे ! 
शूद्राने शदू्रवृत्तीतच कखतपत राकहले पाकहजे िाय? अलबत ! शदू्रत्व देवाने कदले आहे ! प्रत्येि आचारकवचार 
सिवा पकरस्स्र्ती ही देवानेच िेली आहे, असे मानणे ही मानवी समाजाच्या अत्युंत कनिृष्ट मनोभावनेची 
स्स्र्ती होय.’ 

 
आकण या देवािमाचा आिार देवालये ! म्हणून िेशवरावजींनी ‘देवळाचा िमथ व िमाची देवळे’ हे 

प स्ति कलकहले. त्यात ते म्हणतात- 
 
सवांना देऊळ म्हणजे एि माहेरघर ! नवरा रुसला, जा देवळात; द खण्यातून उठला जा नवस 

घेऊन देवळात ! अशा रीतीने हजारो भानगडी चालत असत. बऱ्यासाठी देऊळ, वाईटासाठी देऊळ !... 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘जीणथ मताकभमानी व आत्मवचथस्वाकभमानी भटाुंच्या कभक्ष िशाहीने, नवमतवादी बौद्धिमाचा पाडाव 
िरून, भटी वचथस्वस्र्ापनेसाठी, इसवी सनाच्या द सऱ्या शतिात महाभारत-रामायणाच्या िर्ा, मनसोक्त 
घासघ सडीच्या फोडणीने फ गवल्या आकण मन स्मृतीला जन्म कदला !.... आद्य शुंिराचायांनी रक्तपाताच्या 
अत्याचारी प ण्याईवर प नरुज्जीकवत िेलेली कभक्ष िशाही जसजशी र्रारू लागली तसतशी जाकतभेदाची 
आकण देवळाुंची पैदास ड िकरणीच्या अवलादीला बरे म्हणू लागली.’ 

 
ठािऱ्याुंच्या कलखाणाबद्दल ‘स्वाध्याय सुंदेश’च्या प्रस्तावनेत कप्रस्न्सपाल गोसवद कचमणाजी भाटे 

म्हणतात, 
 
‘समाजाच्या प्रत्येि बाबीसुंबुंिी ठािरे नवमतवादी आहेत. त्याुंना ज ने कभक्ष िशाहीचे बुंड 

मोडावयाचे आहे. त्याुंना जाकतकनबिं कशकर्ल िरावयाचे आहेत. त्याुंना आचारकविीचे वचथस्व नाहीसे 
िरावयाचे आहे. त्याुंना समाजाचे गतान गकतित्व घालवनू टािावयाचे आहे. ते समाजाच्या सवांगीण 
स िारणेचे भक्त आहेत. त्याुंच्या लेखात ज न्या मताुंवर व ज न्या मताकभमान्याुंवर ममथभेदी िडि टीिा आहे. 
त्यात नव्या मताुंचा जोरदार भारे्षत प रस्िार िेला आहे. भार्षा-पद्धती ओजस्वी व भारे्षचा ओघ अमोघ आहे.’ 

 
नवशस्क्तिार पाुं. वा. गाडगीळ कलकहतात − 
 
‘ठािरे याुंच्यावर अनेिाुंनी लेखणीचे तडाखे कदले आहेत. पण त्याुंच्या लेखणीत ि जिेपणा नसून 

खेळिरपणा व हासरेपणा आहे. त्याुंचे अुंतःिरण स्वच्छ व पे्रमळ असून त्याुंच्या खयाळ लेखनातही एि 
प्रिारचे औदायथ आहे.’ 

 
तीर्थरूप िेशवरावजींचे व आमच्या घराण्याचे जवळचे व आप लिीचे सुंबुंि. ते वकडलाुंचे स्नेही. 

त्याुंना तेही आबासाहेब म्हणनूच हाि मारीत. माझ्यापेक्षा १० वर्ष ेतरी वडील. त्याुंनी आता ८० ओलाुंडली 
असावी. आम्हा सवथ बुंिूुंना वकडलाुंसमान. अद्यापही ते घरी व पत्रात ‘बाबूराव’ याच घरच्या नावाने 
सुंबोितात. िोल्हाप रात आले िी आमच्याच घरी उतरत. ते हाडामासाचे, मनाचे, ब द्धीचे व अुंतःिरणाचे 
सत्यशोिि. मीही त्याच परुंपरेतला. वकडलाुंचे व शाहू महाराजाुंचे सुंस्िार िालेला. त्याम ळे िेशवरावजी 
हे िाही परिे म्हणून आम्हा िोणा बुंिूुंना, वकडलाुंना व घरच्या मुंडळींना वाटायचे नाहीत. आकण त्याुंचा 
स्वभाव पण मनमोिळा आकण चेष्टेखोर. िोणावर तास्त्विदृष्ट्या िा राग असेना, मग तो हयात असो अगर 
मेलेला असो, न कलकहता येण्याजोगया भारे्षत त्याची उद्धरणी स रू व्हायची. ते वाङ्मय मग 
महारवाड्यातल्या माणसालाही आपल्या घरोब्याचे वाटाव.े आकण त्याचास द्धा परिेपणा समूळ नष्ट व्हावा. 
व्यासपीठावर तो कतखट मसाला वापरत नसले तरी त्याचा िणिणीतपणा असायचाच ! ते शब्द 
उच्चवर्मणयाुंच्या सोवळया िानाुंत कशरताना तापलेल्या िढईतल्या तेलासारखे जळजळीत वाटणार. िारण 
कवचार त्याुंना न आवडणारे आकण भार्षा अुंगावर िाटा उभा िरणारी, म्हणून इतिे गाडीभर साकहत्य कनमाण 
िरूनही मराठी साकहत्य पकरर्षदेच्या गौरवास ते ििीही पात्र िाले नाहीत. त्याुंना साकहत्य पकरर्षदेचे 
अध्यक्षपद या वळेेपयंत कदले गेले नाही, यात आश्चयथ वाटण्याजोगे िाहीच नाही. नाव ऐिताच कतडीि 
उठायची कतरे् त्याुंचा व त्याुंच्या साकहत्याचा गौरव होणारच िसा? फ ल्याुंची भालाफेिस द्धा इतिी 
िाळजाला कभडून रक्तबुंबाळ िरणारी नव्हती. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इकतहास आकण िमथग्रुंर्ाच्या खोलात कशरून ि जट िारस्र्ाने ह डिून चव्हायावर आणणारा असा 
अभ्यासू साकहस्त्यि आकण कशिारी सुंशोिि आज तरी मला िोणी कदसत नाही. त्याुंच्या ग्रुंर्ाुंनी, त्या 
कवचाराने आकण भारे्षने आम्हा सवांवर त्यावळेी पकरणाम िेलेले. मािे िािटे बुंिू शुंिरराव बागल याुंच्या 
कलखाणावर त्याुंचा पकरणाम कदसून येतो. मला त्याुंची भार्षा जमली नाही, तरी त्या वळेी कवचारावरती खूपच 
पकरणाम िाला. पण आज मात्र माझ्यावर छाप आहे ती माक्सथवाद आकण गाुंिीवादाची. ठािऱ्याुंना दोन्हीही 
वावडे. िारण माक्सथवादात राष्ट्रवाद नाही व गाुंिीवादात तरवारीचा खणखणाट नाही. 

 
त्याुंच्या ‘प्रबोिन’ साप्ताकहिाची भेट आम्हाुंस कनयकमत यायची व दर आठवड्याला नवा नवा िडि 

मसालेदार ख राि कमळायचा. त्या साप्ताकहिाम ळे ‘प्रबोिनिार’ हे कवशरे्षण त्याुंना िायमचे कचिटले. 
जवळ-जवळ ते त्याुंच्या आडनावात सामील िाले आहे. 

 
त्याुंची नवी प स्तिे मला ‘कचरुंजीव बाबूरावाुंना आशीवादात्मि भेट’ म्हणून यायचीच. 
 
(१) प्रतापससह आकण रुंगो बापूजी (२) सातारचे दैव िी दैवाचा सातारा (३)कभक्ष िशाहीचे बुंड (४) 

िोदण्डाचा टणत्िार (५) स्वाध्याय - सुंदेश (६) शतेिऱ्याचे स्वराज्य (७) देवळाचा िमथ आकण िमाची 
देवळे (८) टािलेले पोर (९) पुंकडता रमाबाई (१०) ज न्या आठवणी - अशी किती तरी प स्तिे त्याुंनी भेट 
म्हणून कदली होती ! पण अगत्यपूवथि वाचायला नेलेली प स्तिे परत देण्याचा करवाज प स्तिे मागून 
नेणाऱ्याुंचा नसल्याम ळे आता त्यातील फारच र्ोडी कशल्लि राकहली आहेत. ठािऱ्याुंनी सवथ प्रिारचे 
कलखाण िेले आहे. नाटि कलहून नाटिात िामही िेले आहे. कचत्रपटसृष्टीतही प्रवशे िेला. तमाशातस द्धा 
भाग घेतला. सरिारी नोिऱ्याही िेल्या. छापखाना चालवला. फोटोग्राफई िेली. लेखणी आकण वाणी 
अत्युंत प्रभावीपणे गाजवली. सातारा जागा िेला. म ुंबईत व इतरत्रही प्रचारदौरे िाढले. याुंचे नाव उच्चारले 
िी ब्राह्मणाुंचा सुंताप होई. मराठ्याुंचीही हजेरी घेतली आहे. शाहू महाराजाुंचे एवढे भक्त, पण महाराजाुंनी 
क्षात्रजगद्ग रुपीठ कनमाण िरताच त्याुंच्यावर टीिा िरण्यास िचरले नाहीत. शेंडीवाला भट जाऊन तेरे् 
शेंबलेवाला भट आणणे म्हणजे एिा ग लामकगरीतून बह जन समाजास द सऱ्या ग लामकगरीत टािणे होय, 
अशी टीिा त्याुंनी शाहू महाराजाुंवरही िेली. त्या िेशवरावाुंना ब्राह्मणदे्वष्टा असे िसे म्हणता येईल? ते 
सहदू िमाचे अकभमानी असले तरी त्यातील कवर्षमतेवर त्याुंनी िठोर हल्ले चढवले आहेत. 

 
मी समाजात र्ोडे डोिे वर िाढू लागल्यावर त्याुंच्या अध्यक्षतेखाली मािी व माझ्या अध्यक्षतेखाली 

त्याुंची व्याख्याने िाली आहेत. म ुंबईत तशी िोल्हाप रात. 
 
िोल्हापूरच्या राजिीय चळवळीत मी प ढािार घेतल्यानुंतर या चळवळीिडे त्याुंचे नेहमीच 

सहान भकूतपूवथि लक्ष असे. मला दोन वर्षांची सक्तमज री व हजार रुपये दुंड िाला. आमच्यािडे िनसुंग्रह 
नसल्याम ळे दुंडवस लीसाठी आलेल्याुंना रक्कम जमा िरता येईना म्हणनू त्या अकििाऱ्याुंनी अकतशहाणपणा 
दाखवनू मी तयार िेलेला शाहू महाराजाुंचा व मािा स्वतःचा प तळा असे दोन प तळे जप्त िरून आपल्या 
बेअिलीपणाचे प्रदशथन महाराष्ट्रभर िेले. त्यावर िेशवरावजींनी एवढा िडाडून हल्ला िेला िी डोिे 
कठिाणावर असते तर अकििाऱ्याुंनी ती चिू सावरून घेतली असती. पण या िृत्याम ळे िेशवरावजी माझ्या 
पाठीमागे उभे आहेत, ही जाणीव किती उत्साहजनि वाटली, ते कलकहतात : 

 



 
अनुक्रमणिका 

‘श्रीय त मािवराव बागल याुंच्या एि हजार दुंडवस लीसाठी िरवीरिर छत्रपतींच्या दरबाराने 
बागलाुंच्या घरावर जप्ती आणली आकण दोन प तळे जप्त िरून नेले. एि शाहू छत्रपती महाराजाुंचा व 
द सरा ख द्द मािवराव बागलाुंचा. दोन्ही प तळे जाहीर कललावाने कवक्रीसाठी चव्हायावर माुंडले. परुंत  
कललाव बोलण्यास िोणी आले नाही. ग न्ह्याचा कनचरा िाढण्यासाठी सापडले िोण तर ख द्द 
िरवीराकिपती शाहू महाराज आकण त्याुंच्या जोडीचे राजद्रोही ग न्हेगार बागल !... लोिशाही तत्त्वाुंच्या 
जागतृीचे अजरामर कचन्ह म्हणून िरवीर जनतेने हे दोन्हीही प तळे कवित घेऊन सावथजकनि कठिाणी 
त्याुंची स्र्ापना िरावी.’ 

 
िेशवरावजींनी इच्छा प्रदर्मशत िेल्याप्रमाणे १२ वर्षांनुंतर शाहू महाराजाुंचा तोच प तळा गुंगावशे 

मदैानाजवळील शाहू उद्यानात शहाजी छत्रपतींच्या हस्ते बसवण्यात आला आहे. 
 
यानुंतर िाही िालाने मी मािे आत्मचकरत्र ‘जीवनप्रवाह’ या नावाने प्रकसद्ध िेले. त्याला त्याुंनी 

किती पण अगत्याने प्रस्तावना पाठवनू कदली. माझ्या सेवचेे बक्षीस मला कमळाल्यासारखे वाटले. त्यातला 
िाही मजिूर इरे् देण्याचा मोह मला आवरत नाही : 

 
‘प्रस्त त प स्तिाचा तोंडवळा जरी आत्मवृत्ताचा असला तरी वास्तकवि तो एि चालू घडीचा 

राजिारणी समाजिारणी इकतहास आहे. गेल्या २५/३० वर्षांचा. तो िोल्हापूर सुंस्र्ानचा कजवुंत इकतहास 
श्री. बागलाुंनी कजवुंत वाणीने साुंकगतला आहे. बागलाुंचा हा इकतहास म्हणजे लेखिाने प्रत्यक्ष 
अन भवलेल्या, पाकहलेल्या आकण स्वतःच घडवलेल्या शिेडो घटनाुंचा क्रमवार बोलिा कचत्रपटच म्हटला 
तरी चालेल. त्यातील अनेि रोमाुंचिारी घटनाुंचे साद आकण पडसाद त्या घडीला पाहून, ऐिून कन वाचून 
र्रारलेली, कचडलेली, सुंतापलेली जनता आज महाराष्ट्रात हयात आहे. त्या इकतहासाचे नाटि भरघोस 
रुंगत असताना तो प्रत्यक्ष रुंगभमूीवर एि जबाबदार नेता नट म्हणनू नाचला आहे, जाचला आहे आकण 
ठेचला गेला आहे. ििी गौरवला गेला आहे तर ििी किक्कारला गेला आहे. ििी ि रवाळला गेला आहे, 
तर प ष्ट्िळ वळेा म रगळला गेला आहे.’ 

 
मािे समाजवादी कवचार त्याुंना आवडत नव्हते. िम्य कनिमचे तर ते दे्वष्टे आहेत. त्यासाठी त्याुंनी 

मजवर टीिीही िेली आहे. 
 
मराठ्यातील स्वार्थसािू लोि जातीचा फायदा घेऊन समाजापेक्षा स्वतःचाच स्वार्थ साितात हे 

पाहून त्याुंच्यावरही त्याुंनी िोरडे ओढले आहेत. आपल्याच जातीतील ह ुंडापद्धतीवर त्याुंनी मोहीम स रू 
िेली होती. ह ुंडा घेणाऱ्याुंची नाव े प्रकसद्ध िरून त्याुंनी त्याची प्रकतगामी व स्वार्ी वृत्ती चव्हायावर 
आणली. त्याम ळे त्याुंच्या जातीतील लोिही त्याुंच्या नावाने शुंखवाद्य िरून लागले होते. 

 
फ ले, शाहू महाराज, जेिे, जवळिर, जािवराव, खुंडेराव बागल, ठािरे याुंच्या सतत आकण 

कनभथय तडाख्याुंम ळेच ब्राह्मण्याची नाुंगी मोडली गेली व ब्राह्मण्य गेले. आता ि ठे आहे ब्राह्मण्य म्हणून तेच 
म्हणू लागले. 

 
भटशाही व कभक्ष िशाहीचा िार्ममि वरचष्ट्मा शहरातून तर आता प ष्ट्िळच िमी िाला आहे. 

रोटीव्यवहार तर आता सरास चालू आहे. ब्राह्मण्यावर आता तेच लोि हल्ल े िरू लागले आहेत. 



 
अनुक्रमणिका 

जाकतश्रेष्ठता व कशवाकशव राहायलाच पाकहजे, नाही तर िमथ नष्ट होईल असे उघड म्हणण्याची आज िोणाची 
छाती नाही. हे श्रेय सत्यशोिि आकण ब्राह्मणेतर चळवळीला प ष्ट्िळच द्याव ेलागेल. 

 
सुंय क्त महाराष्ट्र चळवळ स रू होताच िेशवरावजी व मी सहिारी िालो. त्याुंनी लेख व 

व्याख्यानाद्वारे प्रचार स रू िेला. मीही सारखे दौरे िाढू लागलो. ‘प्रभात’मध्ये सारखे लेख कलहू लागलो. 
सीमा-सत्याग्रहाचा सेनापती म्हणून म्हैसूर स्टेटच्या ‘मुंगळूर’ जेलमध्ये पाच मकहने िाढले. 

 
त्यावळेी ‘सेनापती बापट, अते्र, ठािरे, िोठारी व बागल’ ही पुंचिडी महाराष्ट्रभर प्रकसद्ध होती. 
 
कशवाजी पािथ वर कशवछत्रपतींचा उभा प तळा बसवावा ही िेशवरावजींची फार कदवसाुंची मनीर्षा. 

त्याुंनी मला पत्र कलकहले िी, ‘त म्ही िोल्हाप रात खटपट िरू पहा.’ मी पत्रि िाढले. िोल्हाप रातील 
इनामदार, जहाकगरदार व महाराज याुंना आवाहन िेले. मुख्र्मंत्री र्शवंतराव चव्हाि याुंनाही पत्र 
टािले. त्यावळेी मी शतेिरी िामगार पक्षात होतो, तरी कलकहले. 

 
‘हा प्रश्न िाही िोणा एिा पक्षाचा नाही, त म्ही त्या दृष्टीने पाहू नये व िाही तरी मदत द्यावी.’ 
 
त्याुंचे लगेच पत्र आले, 
 
‘म ुंबईच्या कशवस्मारिाबद्दल श्री. ठािरे याुंच्याशी मी प ष्ट्िळ बोललो आहे. आपण स चवता 

त्याप्रमाणे मी यासुंबुंिी िाही लोिाुंशी बोलणार आहे. व्यस्क्तशः या बाबतीत माझ्यािडून आपण व श्री. 
ठािरे स चवाल ते सहाय्य देण्याचे मी जरूर िरीन.’ 

 
१४·४·१९५८ 

आपला 
र्शवंतराव चव्हाि 

 
याप्रमाणे यशवुंतरावजींनी ठािऱ्याुंिडे ५०० रु. पाठवनू कदले. 
 
सुंय क्त महाराष्ट्र कनमाण िाला. माझ्या मते सुंय क्त महाराष्ट्र सकमतीचे िाम िाले. आकण तीत 

सते्तसाठी िोल्हाप रात व बाहेर लार्ाळयाही स रू िाल्या. म्हणून मी िाँगे्रसमध्ये गेलो. त्याबद्दल ठािरे खूप 
सुंतप्त िाले. पण कजव्हाळा नष्ट िाला नव्हता. रागातही आप लिी होती. माझ्यावरचे हल्ल ेइतिे भयुंिर 
नव्हते. अते्र-िोठारीही रागावले. पण प ढे सवांच्यातच फाटाफूट िाली. 

 
तरी ठािऱ्याुंचे व अत्र्याुंचे सुंबुंि त्याुंनी, तसे मी तोडले नाहीत आकण रागावले म्हणनू िाय िाले? 

त्याुंनी िेलेली बह जन समाजाची सेवा, त्याुंनी त्याुंच्या डोळयाुंवरची उघडलेली िापड, कवरोिाला टक्कर 
देण्याचे कनमाण िेलेले सामर्थ्यथ याम ळे बह जन समाजाचे कशल्पिार या मालेत ते मानाने बसणारच. त्याुंचा 
गौरव उच्चवर्मणयाुंनी िेला नाही यातच त्याुंचा मोठेपणा कसद्ध होतो. पण म ुंबईने त्याुंच्याबद्दल इतिी 
दे्वर्षभावना बाळगली नाही. म ुंबई मराठी पत्रिार सुंघाने त्याुंचा सत्िार िेला. त्याुंचा म लगाही ितथबगार 
कनघाला आहे. बापाची परुंपरा लेखणीने व कचत्रिलेने त्याने कजवुंत ठेवली आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

(बहुजन समाजाचे रशल्पकार) 
 

डॉ. जे. पी. नाईक 
 
पाहताच वाटावुं िोणीतरी बिेार माणसू आपल्यासमोर उभा आहे; रॉकबनसन् कू्रसोचा अवतार. 
 
िपडे मळलेले, गळयाच्या िॉलरीने मूळचा रुंग टािून कदलेला, िेस सपजारलेले, दाढीला 

वस्तऱ्याची भेट िेव्हा पडली असेल िोण जाणे. दाढीचे ख ुंद म खपृष्ठावर अस्ताव्यस्त पसरलेले. वस्तरा 
बरोबर न वापरल्याम ळे िेसाचे दड् ड ि ठे जास्ती ि ठे िमी. एखादा प ुंजिा रेिरच्या भेटीसाठी प ढे 
िालेला. लाुंडा शटथ, मनगट मारामारीच्या तयारीत, शटथ ढोपरावर सरिलेला खाली लाुंडी चड्डी. आपण 
तर कशष्टाचार सोडू नये म्हणनू कनसगाने िेसाचे आवरण सवथ शरीरावर टािलेले; वळे कमळाली िी चड्डीच्या 
कखशात िोंबलेले शेंगदाणे बाहेर कनघणार. पायात पायताणाची दशा िाय आहे हे पाहण्यािकरता ओणव ेन 
िाल्याम ळे, निो हा सहवास असुं वाटून त्यातल्या वाद्या परस्परापासून आकण मालिाच्या आश्रयापासून 
पळून जाण्याची िडपड िरीत असलेल्या. 

 
ही स्वारी उतरली मोटारीतून, भाड्याचे पैसे िाय ते कवचारलेही नाहीत. चड्डीत हात घातला आकण 

िाही नोटा ड्रायव्हरच्या हातावर टािल्या. अन् परत मोड न घेताच स्वारीनुं माझ्या घरात पाऊल टािलुं . 
 
आज अकखल भारताच्या कशक्षणात क्राुंकतिारि बदल घडवनू आणणाऱ्या िकमटीची ही व्यक्ती 

सेके्रटरी आहे. आकण ही जागा त्याुंची पात्रता अजमावनू, भारताचे कशक्षणमुंत्री छगला याुंनी त्याुंना कदली 
आहे. 

 
या अगोदर त्याुंना यापूवीचे कशक्षणमुंत्री ह मायनू िबीर याुंनी आपले सल्लागार व ऑनररी सेके्रटरी 

म्हणून जवळ िेले होते. 
 
िोल्हापूरला रीजन्सी िौस्न्सलचा िारभार होता. त्यावळेी हेच िौस्न्सलचे चीफ सेके्रटरी होते. 

पडद्याआड राहून राज्याची सूते्र हीच व्यक्ती हलवत होती. 
 
त्यावळेच्या रीजन्सी िौस्न्सलचे कशक्षणमुंत्री रा. ब. पी. सी. पाटील होते. ते आपल्या आत्मचकरत्रात 

कलकहतात- 
 
“मी जे. पी. नाईिाुंना बोलावनू घेतलुं . कवचारलुं , “त म्ही सेके्रटरी म्हणून माझ्या हाताखाली याल 

िाय?” ते म्हणाले, “मला मकहन्यातून तीन कदवस रजा कमळाली पाकहजे. भकूमगत असताना मी एि 
प्रार्कमि शाळा िारवाडजवळ उघडली होती. कतच्या व्यवस्रे्साठी मला ििी ििी जाव ेलागते. सतरा 
अठरा रुपये पगार मला प रे होईल. मािी शाळा पाहून यावयास मला १७/१८ रुपये बस होतील” “अहो, 
पण त म्हाला जेवायला लागत नाही िाय?” ते म्हणाले, “आता मी िोठेतरी जेवतोच” 

 
नाईि िामात फार दाुंडगे. त्याम ळे ते सवांना हवसेे िाले. आमची िामे भराभर उठू लागली. 

याम ळे िौस्न्सलच्या सवथ मुंत्र्याुंवर त्याुंचे वजन पडले.” 



 
अनुक्रमणिका 

म्य कनकसपालीटीत असताना नाईिाुंना चहा पाकहजे असला तर त्यावळेी त्याुंच्याजवळ असलेल्या 
सवथ लोिाुंनाही चहा कमळे. आुंबा खावासा वाटल्यास चार दोन आुंबे न घेता चार दोन डिन घेऊन सवांना 
वाटणार. म क्काम ऑकफसातच असे. शिेडो माणसाुंिडून िामे िरवनू घेण्यात नाईिाुंनी स्वतःच्या 
ितथबगारीने चतैन्य आणले. 

 
मािा व जे. पी.चा सुंबुंि आला तो म ख्यतः ते नगरपाकलिेत िाम िरू लागले त्यावळेी. सुंस्र्ाुंनी 

सरिारशी प्रजा पकरर्षदेचा लढा यावळेी स रू होता. मी प्रजा पकरर्षदेचा नेता होतो. जे. पी. नगरपाकलिेचे 
जवळ जवळ सवाकििारी होते. त्याुंनी शहर स िारणा रस्ते रुुं दीचा िायथक्रम हाती घेतला होता. जगदुंबा 
देवालयाभोवतालीच्या इमारती िडािड पाडण्यास स रुवात िेली होती. महाद्वारच्या समोरचा रस्ता रुुं द 
िरण्याचे स रू िेले होते. 

 
आम्हाला जे. पी. च्या वर हल्ला िरायला ही सुंिी चालून आली होती. जे. पी. तर सरिारचे 

नोिर. म्हणनू मी सबद  चौिाच्या व्यासपीठावरून जे. पी.च्यावर टीिेची िोड उठवली. 
 
“हा गृहस्र् िोल्हापूरचा कवध्वुंस िरायला उठला आहे. लोिाुंच्या भावनेची याला जरास द्धा िदर 

नाही. ही ह िूमशाही, हा ज लूम आमच्या हाती सत्ता आल्याखेरीज आम्हाला बुंद पाडता येणार नाही” अशा 
अर्ाची जहरी टीिा सारखी स रू िेली. ते ऐिून जे. पी. माझ्या घरी आले व अगदी िेकवलवाणा चेहरा 
िरून म्हणाले, “भाईजी खरुंच साुंगा, असुं िाय वाईट िरतो आहे मी? ही स िारणा जर िठोरपणे िेली 
नाही, तर शहरची िोंदट, गकलच्छ वस्ती िेव्हा तरी िाढून टािता येईल िाय?” 

 
मी म्हणालो, “हे पहा जे. पी. हे सवथ खरे आहे, हे मला िाय समजत नाही? पण त मची स्त ती 

िरणे म्हणजे सरिारचा भाव वाढवणे, असे होणार आहे; जोपयंत लढा चालू आहे तोपयंत असे हे 
चालणारच. लढा सुंपला िी आम्हीच त म्हाला ते िाम साुंगू”. 

 
यावर जे. पी. हसत स टले. मला दोन्ही हात जोडून नमस्िार िेला व म्हणाले, “मािवरावजी, 

आता मािे िाही म्हणणे नाही. मनात त म्हाला पटते ना? बस िाले. मग मला आता मािे र्ाुंबवायचे 
िाहीच िारण नाही. मग कितीही टीिा िरीत अन् रागावत”. 

 
वस्त तः जे. पी. ने राक्षसी िडाडीने हे िाम िेले नसते तर आजचे िोल्हापूर कदसलेच नसते. 

देवालयासमोरील त्या भव्य रस्त्याम ळे गावात स्वच्छ कनरोगी हवा खेळू लागली. शहराला आि कनिता 
आली. देवालयाजवळील घाण गेल्याम ळे आरोगयाची वाढ िाली. आज सवथच लोि त्याुंना नावाजतात. जे. 
पीं. ची. ही िामकगरी िरवीर नगरपाकलिेच्या इकतहासात अकवस्मरणीय होऊन राकहली आहे. 

 
यानुंतर त्याुंचा मािा सुंबुंि आला व वाढत गेला तो िोरगाविर रस्टम ळे. त्याुंनी रात्रुंकदवस िाम 

िरून सुंस्रे्ची ठािठीि िरून कदली. अनेि व्यवहार स रळीत िरून कदले. िाही डबघाईत आलेल्या 
ि ळाुंना प नः िजथ द्यायला लावनू िजथफेड िरण्यास नेटिे िेले. यशवुंतराव ग णे याुंचा और्षिी िारखाना 
हे त्यापैिी ठळि उदाहरण होय. ऑकफसलाच त्याुंनी आपले घर िेले होते. वळेेचा कवचार ििीच िेला 
नाही. अकत िामाने र्िले म्हणजे बसल्या जागीच िलुंडत व प नः जागे िाले िी िामाला लागत. मग ती 
मध्यान असो. अगर पहाट असो. डोळयाुंनी पाकहलेल्या या गोष्टी. 



 
अनुक्रमणिका 

मी िोरगाविर िमादाय सुंस्रे्चा रस्टी होतोच. पण अुंगठे बहादूरीपेक्षा िसलेले िाम िेले नाही 
आकण इतर रस्टही फार लक्ष घालत असेही नाही. जे. पी. नाही रस्टी िरण्यात आलुं . त्याम ळे सारख्या 
गाठी पडू लागल्या. सुंस्रे्म ळे व िोरगाविराुंच्या घरोब्याम ळे जे. पी. ही मािे स्नेही बनले. माझ्या घरच्या 
अडचणींम ळे आप लिीने पाहू लागले. मन घालून जातीने लक्ष देऊ लागले. 

 
“जीवन प्रवाह” या माझ्या आत्मचकरत्राची ‘सूची’ स्वतः बसून द सऱ्याुंना िामाला लावनू तयार 

िरून कदली. त्या प स्तिाचा प्रिाशन समारुंभ स्वतः प ढािार घेऊन घडवनू आणला. आमुंत्रणे स्वतः 
पाठकवली. सारी व्यवस्र्ा िरून प नः स्वागतासाठी उभे राकहले. हा समारुंभ तिथ तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
याुंच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. 

 
आणखी फार मोठी िामकगरी, सावथजकनि तशी माझ्या जीवनाशी कनगकडत, म्हणजे महात्मा 

गाुंिीजींच्या उभ्या प तळया सुंबुंिीची. हा प तळा बाबूराव पेंटर याुंच्या कनिनानुंतर त्याुंच्याच घरी पडून 
राकहला होता. तो तेरू्न उचलून फलांगभर दूर पेडस्टलवर नेऊन ठेवणे माझ्या अगर त्याुंच्या वारसाुंना 
सोपे नव्हते. ॲडकमकनस्रेटर नुंजाप्पाने सकमतीची बँिेतील रक्कम अडवनू ठेवली होती. जे. पी. नी सवथ 
जबाबदारी अुंगावर घेऊन िलेक्टर शखे याुंची गाठ घेऊन वरुणतीर्ात रस्ता िरण्यास त्याुंच्याच हस्ते 
पकहली ि दळ लावली. इुंकजकनअर खात्याचे सहिायथ कमळवनू के्रन आणला. स्टाफ िामास लावला. पसेै 
मोिळे िरून घेतले. रेस्व्हन्यू कमकनस्टर भाऊसाहेब कहरे याुंच्या हस्ते होणाऱ्या उद्घाटन समारुंभाची सवथ 
व्यवस्र्ा नगरपाकलिेिडून िरवनू घेतली. जे. पी. चे हे उपिार मला ििीच कवसरता येणार नाहीत. 
त्याची कवस्मृती त्याुंना मात्र होऊ शिेल. 

 
यानुंतर मौनी कवद्यापीठाची जबाबदारी सुंस्रे्चे सुंस्र्ापि खासदार व्ही. टी. पाटीलाुंनी, रस्टींनी 

बॉडीने घटनेनेच त्याुंच्यावर टािली. ते डायरेक्टर व जनरल सेके्रटरी म्हणून िाम िरू लागले. नेहमीच्या 
स्वभावाप्रमाणे त्याुंनी या िायाला सवथस्वी वाहून घेतले. मग किती श्रम िरतील याचे मोजमाप व्यवहारी 
ताजव्यात तोलता येणार नाहीत. मध्यवती सरिारिडून लाखो रुपये कमळवनू आणले. स्वतःचा पगारही 
सुंस्रे्त घातला. श्रम, ब द्धी, घाम ओतला. एिा रात्रीत नव सृष्टी कनमाण िरण्याच्या उमेदीने त्या पठारावर 
शकै्षकणि वसाहत उभी िेली. छोया मोठ्या इमारतीचा अफाट पसारा वाढवला. पण जे. पी.ना कततिी 
िलादृष्टी नसल्याने त्या इमारती सौंदयाच्या दृष्टीने आिर्षथि िाल्या नाहीत. उपय क्त िाल्या कनःसुंशय. 
त्याुंच्या खटपटीने तेर्ील लायब्ररी ही अमोल अशी सुंस्र्ा कनमाण िाली. कवद्यापीठाला अकखल भारतीय 
दजा प्राप्त िरून कदला. त्याम ळे मौनी कवद्यापीठाला भारतातील कशक्षणतज्ज्ञ भेटी देत असतात. 

 
पण जे. पीं.च्यात कवलक्षण खोड म्हणजे ते ि ठेही फार िाल कचिटून राहत नाहीत. त्याुंची वृत्ती 

साम्राज्य कवस्ताराची आहे. म्हणून िोणतेही के्षत्र त्याुंच्या िायाला अप रेच वाटते. म्हणूनच िोणत्याही एिा 
सुंस्रे्ला ते कचिटून रहात नाहीत. त्याुंची िेप सारखी प ढे जात असते. 

 
वृत्ती फ लपाखरासारखी, पण भरारी गरुडासारखी आहे. 
 
मौनी कवद्यापीठाचे िाम िरीत असतानाच त्याुंना कदल्लीचे कशक्षण मुंत्री ह मायून िबीर याुंनी 

आपल्याजवळ बोलावनू घेतले. आपले ऑनररी सेके्रटरी व सल्लागार म्हणून राहण्याची कवनुंती िेली. “मला 
मकहन्यातून चार कदवस मौनी कवद्यापीठाची व्यवस्र्ा पाहण्यािरता मोिळीि आकण सवलत देत असाल तर 
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राहतो” या अटीवर ते राकहले. कवमानातून जाण्यायेण्याचा व किरिोळ खचथ, यावर कवनावतेन िाम िरू 
लागले. त्या दरम्यान सल्लागार राहूनही शकै्षकणि स्वरूपाचे अनेि ग्रुंर् कलकहले. 

 
मौनी कवद्यापीठाच्या िायथिारी मुंडळाच्या बठैिी िेव्हा ताराराणी कवद्यापीठात तर िेव्हा मौनी 

कवद्यापीठात होत. अशा एिा बैठिीवळेी मी जे. पी.ना सहजी र्टे्टत म्हणालो- “जे. पी. त मच्या कदल्लीला 
हजार खेपा होतात, मािवराव बागलला न्याना िेव्हातरी” 

 
जे. पी. नी िाहीच उत्तर कदले नाही. ते स्वस्र् बसले. मीही िाही कसकरयसली बोललो नव्हतो. 
 
मौनी कवद्यापीठाच्या द सऱ्या बैठिीच्या अगोदर १/२ कदवस मला जे. पी. चे पत्र आले. “मािवराव 

त म्ही कदल्लीला जाण्याच्या तयारीनेच बैठिीस या. आपण तसेच बेळगावहून कवमानाने कदल्लीला जाऊ. रहा 
वाटेल कततिे कदवस. त म्ही कदल्ली पाहून फार वर्ष ेिाली आहेत. तेव्हा नवी कदल्ली चाुंगली पहा. िुं टाळा 
आला िी परत जा.” 

 
बैठि सुंपल्यानुंतर तसेच द पारी तीनच्या स मारास आम्ही बेळगावला गेलो. कवमान पिडले आकण 

त्याच कदवशी रात्री ९/१० चे स मारास कदल्लीला पोहोचलो. तेरे् त्याुंनी उत्िृष्ट जागा अगोदरच ठरवनू 
टािली होती. ते उच्च दजाचे हॉटेल होते. जेवणास प्रत्येि वळेी १५/२० रुपये पडत. रोजची ३०/३० रुपये 
भाड्याची जागा होती. मला गावभर कफरवनू आणण्यािरता १५/२० रुपये खचथ होई. हे सवथ ऐर्श्यथ मी जे. 
पीं.च्या म ळे सहजासहजी भोगू शिलो. त्या म दतीत मोरारजी देसाई, स. िा. पाटील, जगिार्राव भोसले 
याुंच्या गाठी घेतल्या. स. िाुं.च्या िुं पौंडात एि सभा चालली होती. त्या सभेत त्याुंनी मला बोलण्याची 
कवनुंती िेली. जगिार्रावाुंनी जेवायला बोलाकवले. िािासाहेब गाडगीळाुंची फोनवरून भेट घेतली. 
त्याुंनी चुंदीगडला येण्याचे आमुंत्रण कदले. त्यावळेी ते पुंजाबचे गव्हनथर होते. आमचे जानी दोस्त र. िे. 
खाकडलिर हे त्यावळेी तेरे्च होते. त्याुंनी जेवायला नेले. जनरल र्ोराताुंना जे. पी. नी चहाला बोलावले 
होते. मला शहर दाखवण्यािरता आपल्या ऑकफसचा एि मद्रासी अकििारी बरोबर कदला होता. जे. पी. चे 
ऑकफस पाकहले. त्याुंच्या स्टाफचे त्याुंच्यावरचे पे्रम, भक्ती व त्याुंच्या उद्गारातून जे. पी. ितृथत्वाची व 
औदायाची जो तो वाखाणणी िरी. 

 
कवमानाचे कतिीट वळेेला कमळाले नाही म्हणून आगगाडीतील एअर िुं कडशनच्या डब्यातून मला 

परत पाठवले. एिूण आमचा रुबाब बड्या अुंमलदारासारखा ठेवला होता. जे. पी. चे पे्रम, अगत्य, 
कदलदारी, त्याुंची पात्रता, स्टाफवरचे वजन प्रत्यक्ष पाहता आले. अन भवता आले. कवशरे्ष हे िी आपण 
मािवरावाुंसाठी कवशरे्ष िाही िरतो अशी भावनाही त्याुंना कशवली नाही. त्याुंच्या वागण्यातून बोलण्यातून 
कदसली नाही. इतर िोणाही कमत्रासाठी त्याुंनी हेच िेले असते. त्याुंचा हा स्वभाव होता. 

 
जे. पींची एखाद्यावर मजी बसली म्हणजे त्याुंच्यावर पे्रमाचा, तसा उपिाराचा वर्षाव िरतील. 

अगदी त्या भाराने तो िासावीस होईपयंत मग आपण त्याच्यावर किती खचथ िेला याची जाणीव स्वतःलाच 
टुंचाई पडू लागली म्हणजे िळून येणार. आपल्या खासगी खचाचे ते कटपण ठेवीत असतील असे मला 
वाटत नाही. होईल तो खचथ, राहील तो कखशात. कवर्श्ास टािला म्हणजे त्याने अक्षरशः नागवले तरी 
त्याुंना तशी शुंिा येणार नाही. उलट त्याचाच ग णगौरव िरीत सहडतील. मग जगाच्या दृष्टीने तो किती 
नालायि, अप्रामाकणि व पसेैखाऊ ठरेना. 
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हे पे्रम मग िोणावरही बसो, कमत्रावर बसो, मकैत्रणीवर बसो, पण हीच व्यक्ती दृष्टीआड िाली, िी 
तो कजवुंत आहे िी मेला, याची कवचारपूसही िरणार नाहीत. वर्ष ेगेली तरी दोन ओळी कलकहणार नाहीत. 
बायिो स द्धा नजरेआड िाली तर आपले लगन िाल्याचीही त्याुंना आठवण होणार नाही. जणू भावनाशनू्य. 
त्यागी व भोगी, अस्स्र्र व स्स्र्तप्रज्ञ. 

 
याचा अर्थ ते कनष्ठ र आहेत, िृतघ्न आहेत, माण सिीला पारखे आहेत, असाही नाही. 
 
ते भावनाप्रिान, म लाप्रमाणे िोवळया अुंतःिरणाचे आहेत. िनवाळी आहेत. सुंिटात पडलेल्या 

समोरच्या िोणाही व्यक्तीला कनःस्वार्ीपणाने उपयोगी पडण्यास मागेप ढे पाहणार नाहीत. अनेि गोरगरीब 
कवद्यार्थ्यांना त्याुंनी सहाय्य िेले आहे. अमेकरिा, इुंगलुंडला पाठवनू कशिवनू आणले आहे. आपल्या 
मागथदशथनाखाली तयारी िरून घेऊन पी.एच. डी. िरून आणले आहे. 

 
लाखो रुपयाचे व्यवहार िेले, पण स्वतः िफल्लि राकहले. सारी महत्त्वािाुंक्षा िायथ िरण्याची, 

वहावा कमळवण्याचीस द्धा नव्हे. 
 
जे. पीं. च्या अुंगी देशाची सूते्र पेलण्याची पात्रता आहे. पण कनवडण िीत उभे राहण्याची वृत्ती 

नसल्याम ळे भारतात िोणत्याही अकििाराच्या जागेला लायि असलेली व्यक्ती, फक्त र्ोरामोठ्याुंची 
पडद्याआडची पे्ररि शक्ती म्हणून राकहली आहे. 

 
मािा हा लेख ५-७-६६ रोजी येर्पयंत आल्यानुंतर माझ्या हाती याच मकहन्याचा ‘किलोस्िर’चा 

अुंि पडला. तो या लेखाला पूरि असल्याम ळे त्यातील महत्त्वाचा भाग खाली देत आहे. 
 
“कशक्षणाची दूरगामी रचना” या मर्ळयाखाली श्री. तपस्वी याुंनी तो लेख कदला आहे : 
 
“१९६४ ज लैत नेमलेले हे कशक्षण मुंडळ सवथच दृष्टींनी आगळे आहे य नेस्िोसारख्या जगमान्य 

सुंस्रे्माफथ त यातील सभासदाुंची कनवड िरण्यात आली आहे. भारतातीलच नव्हे तर जगातील नामाुंकित 
कशक्षणतज्ज्ञ त्याुंचे सभासद आहेत. अमेकरिेतील िॅकलफोर्मनया कवद्यापीठाच्या सुंशोिन शाखेचे डीन, 
यूनेस्िोचे माजी उपसरसुंचालि जॉन रॉयस, मास्िो कवद्यापीठातील भौकति शास्त्राचे प्राध्यापि, टोकियो 
कवज्ञान व तुंत्रशास्त्र कवद्याशाखेचे प्राध्यापि डॉ. जेम्स ॲलन, अमेकरिेच्या स्टेट एज्य िेशन कडपाटथमेंटचे 
िकमशनर व न्ययूॉिथ  राज्य कवद्यापीठाचे अध्यक्ष, कब्रटनच्या उच्चतर सकमतीने अध्यक्ष अशी एिाहून एि मोठी 
मुंडळी ज्या सकमतीत आहेत त्या सकमतीचे सवांना तळमळीने िायास लावणारी पे्ररणा आकण स्वतःच्या 
अकवश्राुंत पकरश्रमाने तरुणाुंनाही लाजवणारे मुंडळाचे सभासद जे. पी. नाईि हे होत. 

 
त्याुंनी रकववारची स ट्टी न घेता १८/१८ तास िाम िेले. सिाळी ८ पासून रात्री ८ पयंत प नः रात्री 

९ ते ११ स्टेनोग्राफसथना कडक्टेशन. 
 
श्री. व्ही. पी. स्स्मर्, कनिोलसन यासारखे परदेशी नामाुंकित तज्ज्ञ, श्री. नाईि याुंचा ‘अलौकिि 

प्रजे्ञचा िनी’ असा उल्लखे िरतात. तर इतर परिीय तज्ज्ञ एिम खाने साुंगतात िी आमच्यासारखे एिा 
कवर्षयाचा सिवा कवर्षय शाखेचा तज्ज्ञ म्हणून नावाजलेला असा अनेि व्यक्तींचा वगथ आहे. पण कशक्षणाच्या 
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सवथ शाखा-उपशाखाुंत सारख्याच अकििाराने कनवदेन आकण कववचेन िरू शिेल अशी सविंर्ष 
व्यस्क्तमत्त्वाची एिही व्यक्ती नाही. भारतातील जे. पी. नाईि ही मात्र अशी व्यक्ती आहे. 

 
जे. पीं. चा याहूनही मोठा ग ण म्हणजे फलाची आशा सोडून िमातच आनुंद मानण्याची वृत्ती, 

सुंपत्तीची आशा न िरता िमातच दुंग होऊन जाण्याची वृत्ती. 
 
मला त्याुंनी गीतारहस्याची भेट कदली ती हे जाणनू घेण्यािकरताच िाय िोण जाणे? 
 

(माझा पररवार) 
 

भाऊसाहेब खांडेकर 
 
मी साकहस्त्यि होईन सिवा मला िोणी साकहस्त्यि समजतील असे ििीच वाटले नव्हते. तरी 

मािी महत्त्वािाुंक्षा नव्हती. कलहीत होतो, पण साकहत्य कनमाण िराव ेम्हणून नव्हे, जनतेच्या द ःखाला वाचा 
फोडावी, त्याुंची गाऱ्हाणी सरिार प ढे ठेवावी, मागण्या माुंडाव्या, हा म ख्य हेतू. 

 
ते कलखाणही ओघाओघानेच आले. 
 
मािे वडील “हुंटर” नावाचे साप्ताकहि िाढत होते त्यात प्रूफ िरेक्टींग िरता िरता स्फ टे कलहू 

लागलो. प ढे वकडलाुंच्या पश्चात “अखुंड भारत” साप्ताकहि िाढले. त्यातल्या कलखाणाला साकहत्य हे नाव 
देता आले तर मी साकहस्त्यि होतो, पण रुढ अर्ाने मी साकहस्त्यि नव्हतो. 

 
नाटि, िादुंबऱ्या, लघ िर्ा या प्राुंतात मी कशरलो नव्हतो. कशरेन असे नव्हते. तशी इच्छा नव्हती व 

आवश्यिताही वाटली नाही. मी र्ोडेसे माक्सथवादी वाङ्मय वाचले होते. आकण द ःखे, कपळवणूि व 
जनतेची शोचनीय अवस्र्ा पाहून मािे कलखाण माक्सथवादी कवचारसरणीिडे ि िू लागले होते. 

 
हे कलखाण वाचनू मािे परमकमत्र नी. गो. पुंकडतराव याुंनी मला स चवले. 
 
“त म्ही हेच कवचार जर गोष्टीरूपाने माुंडले तर खालच्या समाजात त मच्यािडून समाजवादाला 

अन िूल असे वातावरण कनमाण होऊ शिेल. त म्हाला भरपूर अन भव आहे. प्रयत्न िरा. त म्ही लघ िर्ा 
कलहू शिाल. 

 
मी कलहायला स रुवात िेली. 
 
पकहलीच गोष्ट ‘कचत्रमयजगत्’ मिून आली. आकण त्याचा मेहनतानाही कमळाला. एवढे पेरोल 

भरल्यावर मग िाय? आमची कगरणी सारखी चालू लागली. कगरणी म्हणजे अगदी कगरणी. आठवड्यातून 
दोन गोष्टी तरी कनयकमत बाहेर पडू लागल्या. मािी गोष्ट िोणत्यातरी पत्रात प्रकसद्ध िाली नाही असा 
आठवडा जात नसे. कनर्मभड साप्ताकहिाने एिदा तशी सटगलही िेली. या आठवड्यातील आश्चयाची गोष्ट. 
मािवराव बागलाुंची गोष्ट प्रकसद्ध िाली नाही. 



 
अनुक्रमणिका 

याम ळे वर्षथ दोन वर्षांत प ष्ट्िळ वीण बाहेर पडली. 
 
हे पाहून पुंकडतराव प ढे आले व म्हणाले, “मािवराव, आता या गोष्टींचे प स्ति छापायचे. मी कव. स. 

खाुंडेिराुंच्यािडून प्रस्तावना कमळवतो.” 
 
एवढा प्रकर्तयश, महाराष्ट्र िीतीचा साकहस्त्यि, मला ि ठली प्रस्तावना द्यायला. मी साशुंिच 

होतो. पण भाऊसाहेबाुंनी पिास पाऊणश ेगोष्टी िाळजीने वाचल्या, कनवडल्या, नाव स चवले, “कजव्हाळा.” 
सकवस्तर आकण चाुंगली अशी प्रस्तावना कलहून कदली. त्याने भाऊसाहेबाुंचा व मािा कजव्हाळाही वाढला. 
द सरी भागयाची गोष्ट म्हणजे, िृष्ट्णराव मालपेिराुंच्याम ळे मला दामोदर सावळाराम युंदे हे प्रिाशि 
लाभले. अशा रीतीने “कजव्हाळा” हा लघ िर्ासुंग्रह बाहेर पडला. भाऊसाहेबाुंच्या प्रस्तावनेम ळे त्या 
सुंग्रहाला दजाही प्राप्त िाला. भाऊसाहेबाुंच्याम ळे मला साकहस्त्यि म्हणून मान्यता कमळाली. यानुंतर 
चाुंगल्या मान्यवर व्यक्तींचे व प्रकसद्ध माकसि व वतथमानपत्राुंचे खच्चनू अकभप्राय कमळाले. साकहस्त्यिाुंच्या 
नामावलीत मािा सनदशीरपणे प्रवशे िाला. मी साकहस्त्यि नाही असे िोणी म्हणू लागल्यास हा सवथ प रावा 
प ढे िरून कसद्ध िरण्याची पात्रता मािे अुंगी आली. 

 
याला सवथस्वी िारण भाऊसाहेब खाुंडेिर हे होत. अशा रीतीने भाऊसाहेबाुंनी माझ्या जीवनात 

प्रवशे िेला. ते त्याुंचे स्र्ान मािे जाणेयेणे वळेेअभावी व प्रिृतीम ळे िमी िाले तरी आज ता. १ मे १९६६ 
पयंत तरी िायम आहे. आकण त्या देव्हाऱ्यातून त्या मूतीचे ििीही उच्चाटन िाले नाही. त्याुंनी असा 
जीवनात प्रवशे िेल्यानुंतर जीवनाचे अनेि कवभाग व्यापून टािले. त्याुंचे मला पे्रम कमळाले. पे्रमाम ळे मतै्री 
कनमाण िाली. मतै्रीम ळे खासगी तसे सावथजकनि जीवनात सहाय्यि व सल्लागार बनले. नेहमीच्या 
सहवासाम ळे घरोबा वाढला. घरच्या स खद ःखाच्या गोष्टी बोलण्याइतिा जवळचा सुंबुंि आला. वैचाकरि 
मतभेदाुंम ळे िाही द रावा कनमाण िाला नाही. 

 
भाऊसाहेब प्रत्यक्ष राजिारणात सहभागी िाले नाहीत. ते शक्यही नव्हते. त्याुंनी आपल्या 

जीवनाचा मागथ आखून ठेवला होता. तरी मला त्याुंचा वैचाकरि पासठबा व सहान भतूी कमळू शिली. 
त्याुंच्याशी मी कवचारकवकनमय िरीत होतो. माझ्या ‘अखुंड भारत’ पत्राचे उद कदष्ट राजिीयच होते. ते 
सरिारच्या डोळयात ख पत होते. प ढे त्याुंच्यावर गुंडाुंतरही आले. त्यातून सरिारकवरोिी प्रचार उघड 
उघड होत होता. राजशाही कवरुद्ध लोिशाही हा िगडा त्या पत्राद्वारे चालला होता. मला माझ्या प्रम ख 
जातभाईचा व पत्राुंचा कवरोि होता. तरी त्या पत्राशी भाऊसाहेबाुंनी उघड सहिायथ कदले. 

 
आचायथ जावडेिराुंनी ‘अखुंड भारत’चे सहसुंपादित्व पत्िरले तर भाऊसाहेबाुंनी त्यावर 

सहाय्यि म्हणनू नाव देण्यास सुंमती कदली व दर आठवड्यास कवनामूल्य लेख देण्यास स रुवात िेली. या 
दोघाुंच्या सहिायाम ळे माझ्या साप्ताकहिाचा दजा व खपही वाढला. ते पत्र िेवळ स्र्ाकनि राकहले नाही. 

 
मी त रुुं गात पडलो. सक्त-मज रीची कशक्षा िाली. बडे्या पडल्या, माझ्यावर राजद्रोहाचा कशक्का 

पडला. अशावळेी सरिारच्या भीतीम ळे मािे आप्त भाऊबुंद सिवा स्नेही म्हणून घेणारेही मला भेटायला 
िचरत असत, पण भाऊसाहेब हे पन्हाळयावर माझ्या घरच्या मुंडळींबरोबर, वळेोवळेी भेटायला येत व 
वाचावयासाठी िाही तरी प स्तिे आणून देत. घरच्या मुंडळीत मी भाऊसाहेबाुंचा समावशे िरीत आलो 
आहे. 
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मीही िृतज्ञ ब द्धीने मािा द सरा लघ िर्ासुंग्रह ‘सुंसार’ त्याुंना अपथण िरू शिलो. 
 
त्याुंनी माझ्या एिसष्टीच्या कनकमत्ताने १९५६ जूनच्या “किलोस्िर” मिून अकखल महाराष्ट्रीयाुंना 

आपल्या लेखणीच्या द्वारे मािी ओळख िरून कदली. तो त्याुंचा लेख मी अनेिवळेा उद िृत िेला आहे. 
मािे सारे जीवन आकण ितृथत्व त्यात त्याुंनी सहान भतूीच्या ओलाव्यात ओतले आहे. 

 
भाऊसाहेबाुंच्या मतै्रीत िसलाच वरपाुंगीपणा नाही. ती मतै्री अुंतबाह्य श द्ध आहे. माझ्या जीवनात 

आलेल्या अनेि िटू अन भवात मी सास्त्वितेने उठून कदसतो. त्याुंना माझ्यापासून िाही कमळवायचे नाही. 
िाही कमळवण्याजोगे नाही. 

 
माझ्या आत्मचकरत्रालाही त्याुंनी प्रस्तावना कलकहली. आपल्या “मुंगल वाचन” या शालेय प स्तिात 

मािा लेख घेतला आहे. सवांत मोलाची गोष्ट म्हणजे त्याुंनी आपल्या हृदयात मला िरून कदलेली जागा ही 
होय. 

 
भाऊसाहेब हा मािा कवसावा आहे. भाऊसाहेब म्हणजे मािे ग्रुंर्भाुंडार. कनराळया वाचनालयात 

जायला निो. त्याुंच्या िबिब्याप्रमाणे वाहत्या ज्ञानगुंगेत मी पोहून जातो. राजिारण असो, साकहत्य असो, 
समाजसेवा असो, अगर शकै्षकणि कवर्षय असो, िोणताही कवर्षय िाढला िी भाऊसाहेब रुंगून जातात आकण 
त्या रुंगपुंचमीत द सरेपण न्हाऊन जातात. 

 
ते सदा रोगी, पण बोलू लागले िी आपण आजारी आहोत हे िेव्हाच कवसरून जातात. 
 
कवद्यार्थ्यांना साहाय्य िरणे हा भाऊसाहेबाुंचा िमथ. कनमथळ, सत् शील चाकरत्र्य म्हणजे भाऊसाहेब. 

जीवनासाठी िला हे त्याुंच्या साकहत्याचे ध्येय. ते साकहत्य िौशल्याने रुंगवणे यासाठी ते आटाकपटा 
िरतात. ते मानवतावादी ‘मास्क्सथस्ट’ आहेत. 

 
(माझा पररवार) 

 
तकय तीथय लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

 
आठवत नाही बरोबर, पण बह दा असेल १९३० साल. मी िऱ्हाड ताल क्यात व्याख्यानाच्या 

दौऱ्यावर होतो. िऱ्हाड ताल क्याच्या बटाणे या प ढाऱ्याुंनी तो आखला होता. िऱ्हाड जवळचे िोणते तरी 
एि खेडे असाव.े आमदार आत्माराम पाटीलही त्यावळेी बरोबर असावते. 

 
त्या माझ्या सभेत एि भटजी बोलायला उठले. त्याुंना िदाकचत म द्दाम बोलावनू आणले असेल. 

पण ही स्वारी. भटजी म्हणजे अगदी भटजी. शुंभर नुंबरी भटजीचा अवतार. ग ळग ळीत चिािणाऱ्या 
गोयावर, सहारा वाळवुंटावर एखादे ि डूप डोिावल्याप्रमाणे, शेंडी लोंबत होती. मी होतो स टा-ब टात, 
तर भटजी होते भर सभेत अगडबुंब. अुंगावर उपरणे टािले होते. तरी जानव ेआकण त ळत ळीत भोजनयष्टी 
िाही िािली नव्हती. 

 



 
अनुक्रमणिका 

िोल्हापूरचा सत्यशोिि मी ब्राह्मणािडे िाही आदराने पाहणारा नव्हतो. अन् त्यात हा अगडबुंब 
अवतार. पाहताच माझ्या िपाळाला आठ्या पडल्या. पण बोलताना बरा बोलला हा गृहस्र्. त्या सोवळया 
अवतारात बसण्याजोगे नव्हते ते व्याख्यान. जवळ जवळ सत्यशोििाचेच कवचार होते त्याुंचे. पोर्षाख 
सनातनी होता पण कवचार भरपूर प रोगामी सत्यशोििीय होते. 

 
याम ळे प्रर्मदशथनी जो कतटिारा कनमाण िाला होता तो जाऊन ती जागा आदराने, िौत िाने व 

आपलेपणाने घेतली. तीच भावना आज एकप्रल १९६६ पयंत कटिली आहे. 
 
पण तेच भटजी-त्याुंनी शपर् देऊन, प रावा प ढे िेला तरी आता खरे वाटणार नाही असा त्याुंच्या 

पेहेरावात, पकरस्स्र्तीत व व्यासुंगात बदल िाला आहे. 
 
हेच सोवळे गृहस्र् एिदा गाुंिीवादी भक्ताुंच्या सुंगतीत सहभोजनाला बसले होते. त्यात िाही 

सवोदयाच्या खास अिाची ताटे पडली होती. सडीचा भात, गाईचे दूि, फळे वगैरे. एिाच पुंगतीत हे 
अिसेविाुंचे वगथ पडले होते. याच पुंगतीत िऱ्हाडचे ते ब्राह्मण बसले होते. ते म्हणाले, “आणखी येरे् 
िसला जाकतभेद? एिाच पुंगतीत कनरकनराळे हे प्रदशथन िा? आपल्याला हे िाही आवडत नाही. 
सवांबरोबर जे असेल, जे कमळेल ते खाव.े आवडत नसेल तर पुंगतीत बसू नये. आपल्या समाजात िाय 
िमी मतभेद आहेत म्हणनू त्यात ही आणखी भर?” 

 
त्या पुंगतीत शुंिरराव देव वगैरे गाुंिीवादी बसले होते. िऱ्हाडच्या त्या ब्राह्मणाचा स्पष्टपणा ऐिून 

मी तरी अगदी बेहद्द खूश होऊन गेलो. त्या वाक्याने तो मला ब्राह्मणजातीचा उरला नाही. तो मािाच 
जातभाई िाला. सत्यशोिि. 

 
त्या पुंगतीतल्या एिा गाुंिीवादी म्हणून घेणाऱ्याला ती स्पष्टोक्ती आवडली नाही. तो म्हणाला, 
 
“मग कनकर्षद्ध अि असले तरी ते खाव ेम्हणता िा आपण?” 
 
“कनकर्षद्ध म्हणजे िोणते बोला ना?” 
 
“अहो माुंस” 
 
“अहो, माुंस खाणाऱ्या पुंगतीत बसला असाल तर माुंस खाल्ले पाकहजे, नाहीतर त्या पुंगतीत बसू 

नये” 
 
“मग त म्ही माुंसस द्धा खाल िाय?” 
 
“हो, पुंगतीत बसलो तर जरूर खाईन. अशी जात कनमाण िरण्यापेक्षा माुंस खाल्ललेुं  मला 

परवडलुं . माुंसच िाय इुंग्रजी समाजात बसलो तर कपनस द्धा” 
 
“अहो, असे बोलू तरी निा” 



 
अनुक्रमणिका 

िा? अशी मताची छपवाछपवी िरणुं मला आवडत नाही. 
 
या त्याुंच्या भार्षणाम ळे त्याुंच्या-माझ्यामिील परिेपणा समूळ नष्ट िाला. ते मािे कमत्र आकण 

नातलग िाले. मािे त्याुंचे सुंबुंि जवळचे आले. ते माझ्या घरी आले. राकहले, जेवले, आमचे कमत्र 
कततक्याच गोडीने त्याुंनी खाल्ले. 

 
ही व्यक्ती म्हणजे तिथ तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी होय. 
 
याच त्याुंच्या स्वभाव व वागण िीम ळे िोल्हापूर येरे् रा. सा. म ि ुं दराव पाटील याुंच्या 

अध्यक्षतेखाली भरलेल्या सत्यशोिि पकरर्षदेचे उद्घाटि म्हणून तिथ तीर्ांना बोलावण्यात आले. हे मी व 
भास्िरराव जािव याुंनी कवचाराने ठरवले. 

 
तिथ तीर्ांनी महात्मा फ ले याुंच्यावरील अभ्यासू व कवचार प्रवतथि लेख कलकहला आहे. आकण फ ले 

तर सत्यशोिि. ब्राह्मणाुंचे वैरी व ब्राह्मणेतर समाजाचे दैवत, ब्राह्मणेतर प ढाऱ्याुंचे प ढारी व मागथदशथि. 
 
मी स्वतः कनरीर्श्रवादी. देव, िमथ, ब वाबाजीवर मी लेखातून, ग्रुंर्ातून व व्याख्यानाुंतून बरेच हल्ल े

चढवले. माक्सथवादी. त्या माझ्या हातात त्याुंचे जडवाद प स्ति पडले. मग िाय. पूवीहून तिथ तीर्थ आणखी 
जवळ आले. 

 
िोल्हाप रात चुंद्रिाुंत शयेे याुंनी “ि मार साकहत्य मुंडळा” चा स्र्ापन समारुंभ “राजाराम 

िॉलेजा” त आयोकजत िेला होता. मी होतो उद्घाटि, व तिथ तीर्थ होते अध्यक्ष. प्रो. पुंगू त्यावळेी हजर 
होते. तिथ तीर्ांची व मािी सलगी अकिि असल्याम ळे मी उद्घाटन भार्षणात म्हणालो, 
 

“आता तिथ तीर्थ बोलतील. ते अत्युंत कवद्वान आहेत. अभ्यासू आहेत. प रोगामी कवचाराचे आहेत. ते 
म लाुंना कशिवतील पण म लाुंपासूनही त्याुंना प ष्ट्िळ कशिण्याजोगे आहे. ती म्हणजे सोपी भार्षा. कवद्वानाुंनी 
सोपी भार्षा बोलायला व कलहायला कशिली पाकहजे. ते सोप्या भारे्षत बोलले तर कवद्यार्थ्यांना िाही तरी 
समजेल, नाही तर त्याुंचे “जडवाद” ते प स्ति त्याुंनी कलकहले आहे म्हणनू मी ते कवित घेऊन वाचले. पण 
त्यापेक्षा मला जडवण्याची इुंग्रजी प स्तिे सोपी वाटली. त्याुंचे मराठी शब्द समजण्यािरता इुंग्रजी 
कडक्शनरी उघडावी लागली”. 

 
यावर आपल्या भार्षणात तिथ तीर्थ म्हणाले, माझ्या एिा कमत्राला मी मािे “सहद िमाची समीक्षा” हे 

प स्ति वाचायला कदले. वाचनू परत िेल्यावर त्याला कवचारले, “िसे िाय - आवडले िा प स्ति?” 
 
त्यावर तो म्हणतो, “प स्ति वाचनीय, मननीय व अभ्यासनीय आहे. पण आपण मराठीत कलकहले 

असते तर अकिि बरे िाले असते” आता साुंगा. मािवरावाुंची टीिा या मानाने किती सौम्य. प्रयत्न 
िरूनही सोपे कलहायला येतच नाही मला. 

 
हा तिथ तीर्ांचा प्राुंजलपणा मला फार आवडला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

िोल्हापूरला गुंगावशेीत सत्यसमाज मुंकदरासमोर व्याख्यान होते. मी अध्यक्ष असेन. मी म्हणालो, 
 
“गीता हा कितीही उद् बोिि व महत्त्वाचा ग्रुंर् असला तरी माक्सथवादी दृकष्टिोनातून पाकहल्यास 

त्यात वर्मगि वचथस्वाचा गौरव िेलेला आढळतो. गरीब प्राण्याुंची कपळवणिू िरणाऱ्या व त्याुंच्या रक्तावर 
जगणाऱ्या पाण्यातील “मगरात” पक्षातील “गरुडात” जनावरातील वनराज ससहात व माणसातील- 
नरातील नृपकिपात राजात ईर्श्राचा अुंश आहे व राजदुंडात ईर्श्री आशा आहे असे प्रकतपादन िेल्याचे 
आढळते”. 

 
मािी ही कवचारसरणी तिथ तीर्ांनी न बोलता मान्य िेली. हा तिथ तीर्ांचा प्रामाकणिपणा मला फार 

आवडला. ते आग्रही कदसले नाहीत. 
 
या अशा प्रसुंगाम ळे आकण अन भवाम ळे आम्ही अकििाकिि जवळ येत गेलो. 
 
त्याुंनी अनेिवळेा मला वाईला व्याख्यानासाठी बोलावले. माझ्यासाठी मला आवडणारे पदार्थ 

हॉटेलातून आणनू जेवण कदले व तेही सुंिोच न मानता मजबरोबर खाल्ले. 
 
त्याुंचा मािा पत्रव्यवहार असे. आज त्याुंच्या इतर व्यवसायाम ळे तो िमी िाला असला तरी 

नाहीसा िालेला नाही. त्याुंची पते्र फार मनमोिळेपणाने कलकहलेली असतात. हात आखडून कलकहलेली 
नसतात. मीही त्याुंच्यावर कततक्याच मोिळया मनाने टीिा िरीत असे 

 
तिथ तीर्ांनी जडवादावर प स्ति कलकहलेले. ते कनकरर्श्रवादी सत्यशोिि आकण सोमनार् मुंकदराचा 

प रोकहतपणा िेलेले. ऐिून मी त्याुंना बोललो - 
 
“तिथ तीर्थ, याचा अर्थ िाय लावायचा?” 
 
ते हसले व कखजलेही, म्हणाले, “याला म्हणायचा व्यवहार.” 
 
मािे आत्मचकरत्र “जीवनप्रवाह” प स्ति तयार िाले. त्याची प्रस्तावना त्याुंनीच कलकहली. त्याचे 

प्रिाशन तिथ तीर्ांच्याच हस्ते िेशवराव भोसले नायगृहात िरण्यात आले. माझ्या साठावीला त्याुंनी 
“मौज”मध्ये माझ्यावर खास लेख कलहून मािी त्या वाचिाुंना ओळख िरून कदली व मला उपिृत िेले. 

 
अलीिडे त्याुंच्या माझ्या फारशा गाठी पडत नाहीत. सुं. म. सकमतीतफे आखलेल्या प्रतापगड 

मोचासाठी मी गेलो होतो. त्या मोचाचा ठराव माझ्याच अध्यक्षतेखाली िाला होता. तिथ तीर्थ यशवुंतरावजी 
चव्हाणाुंचे परमस्नेही आकण कहतसचति. मी त्यावळेी सकमतीत. तिथ तीर्थ िाँगे्रसचे, त्यातही यशवुंतरावाुंचे 
लाडिे. यशवुंतराव तर त्यावळेी सकमतीचे शत्रू. 

 
पण मोचा पार पडल्यानुंतर आकण िाँगे्रसवर व यशवुंतरावजींच्यावर भरपूर तोंडस ख घेतल्यानुंतर 

मी रात्रीचा म क्काम ठोिला तिथ तीर्ांच्यात, आकण एिमेि कमठ्ठास बोललो. दोन्ही बाजूच्या मुंडळींना आश्चयथ 
वाटले. 



 
अनुक्रमणिका 

आता तिथ तीर्ांची मािी फारशी भेट पडत नाही. रागावनू पत्र पाठवले म्हणजे कदलकगरी प्रदर्मशत 
िरतात. 

 
स रुवातीचे उघडेबुंब सोवळे भटजी आता सुंस्िृतीच्या महान पीठावर आरूढ िाले आहेत. मोठ्या 

जबाबदाऱ्या अुंगावर घेतल्या आहेत. त्याुंच्या प्रोत्साहनाने अनेि ग्रुंर् बाहेर पडत आहेत. 
 
गाठी भेटी िमी िाल्या तरी मतै्री िमी िाली असे मात्र नव्हे. 
 

(माझा पररवार) 
 

आचार्य अते्र 
 
इतक्या ओळखीच्या व्यक्तींबद्दल आतापयंत कलकहल्यावर आचायथ अते्र याुंच्यासुंबुंिी कलकहलुं  नाही 

तर िृतघ्नपणा ठरेल. पण मी िाय कलहू? 
 
महाराष्ट्राच्या आबालवृद्धाुंना ज्याुंच्या नावाची माकहती आहे, रोज ज्याुंच्या नावाचा उच्चार होतो. 

आठवण िाली नाही, तर “मराठा” त मच्या डोळयावरची िापड दूर िरतो. त्याुंची आठवण आणखी 
ओळख मी िरून देऊ? लोि हसतील मला. 

 
ज्याुंच्या साकहत्यानुं वाचिाुंना वडे लावलुं , ज्याुंच्या कवनोदाने घरावरची छपरुं उडवली, ज्याुंच्या 

नाटिाुंनी समाजातील अन्याय, ब वाबाजी, ज लूम चव्हायावर आणले, ज्याुंच्या फटिाऱ्याुंनी पाकपष्टाुंच्या 
सचिड्या उडवल्या व िृष्ट्णिृत्ये चव्हायावर आणली, सत्तािाऱ्याुंना ज्याुंच्याम ळे र्रिाप स टला, 
पीकडताुंना हर्षथवायू िाला, त्याुंची ओळख मी िसली िरून देऊ? 

 
आपल्या ससहगजथनेने ज्याुंनी महाराष्ट्राला खडबडून जागुं िेलुं  आकण जो महाराष्ट्र आपलुं  अस्स्तत्व 

कटिकवण्यािकरता दुंड र्ोपटून उभा राकहला, ज्याुंच्या पे्ररणेम ळे आपल्या प्राणाचीही त्यानुं पवा िेली नाही, 
अशा या कवराट प रुर्षाची, त्या प्रचुंड शक्तीची मी िसली ओळख िरून देणार? 

 
आचायांच्यात कटळिाुंची राजिीय िडाडी आहे. आगरिराुंची सामाकजि दृष्टी आहे. फ ल्याुंची 

समतादृष्टी आहे. माक्सथवाद आकण मानवतावाद याुंचा समन्वय आहे. साकहत्य आकण राजिारण याुंचा सुंयोग 
आहे. सवथ ग ण-द ग थणाुंना पचवनू जगासमोर कनभथयतेने उभा राहणारा हा मानवी कहमालय आहे. चाुंगल्या-
वाईट प्रवृत्तींना आत्मसात िरून दोन्हीवर ि रघोडी िरणारी व दोन्हीपासून अकलप्त राहणारी अशी ही 
चमत्िृतीपूणथ व्यक्ती आहे. त्याुंच्याच शब्दात कलहायचुं म्हणजे हा एि चमत्िार आहे. भोगी आकण त्यागी 
याुंचुं कमश्रण आहे. पापप ण्याच्या रूढ िल्पनाुंना पायाखाली त डवणारा हा मानवतावादी क्राुंकतवीर आहे. 

 
प्रत्येि कवर्षयात पारुंगत, कवर्श्स्तही. अत्र्याुंम ळुं  मला शाहू महाराजाुंची आठवण होते. सवथ भोगी, 

तसे त्यागी. लाखो रुपये कमळाले. सारखे कदवाळे कनघालुं  सारखुं. स्स्र्तप्रज्ञाप्रमाणुं सुंपत्तीनुं उन्माद चढणार 
नाही. कदवाळखोरीनुं हताश होणार नाहीत. िमालीचे मोिळया मनाचे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

व्यासपीठालाही घर बनवनू घरातल्या िोया कबनिोिपणे व्यासपीठावर िरणार. सोवळे नाि 
म रडणार तर जनसामान्य खो-खो हसत स टणार. िारण त्या िोया त्याुंच्या प्रचारातल्या. सनातनी 
म्हणार, “िाय हे”, तर ि णबी म्हणणार, “खाशी िेली बोवा”- आकण त्याच िोयाुंचा प नरुच्चार िरीत 
घरी जाणार आकण द सऱ्याला साुंगत हसत स टणार. 

 
आचायथ बोलणार हे समजताच नािुं  म रडणारे येणार, तसे उत्स ि असलेले वडेे येणार. इतर 

वक्त्याुंना चार माणसुं जमणार नाहीत. कतर्ुं अत्र्याुंना मदैान अप रुं पडणार. “चला चला” म्हणून सारेजण 
गणगोताुंना घेऊन येणार. अते्र म्हणजे सवांचुं आिर्षथण. सनदिाचुं, तसुंच चाहत्याचुं, लाजाळू कस्त्रयाुंचुं, 
तसुंच वृद्धाुंचुं, पोराुंचुं, तसे पोक्त्याुंचुं. सवांना ग दग ल्या िरणार. येऊन गेले म्हणजे त्याुंनी उडवलेले 
हास्यफवारे कित्येि कदवस तसेच हवते तरुंगत राहणार. त्याुंच्या वक्तृत्वात कवनोद आहे. वीररस आहे. ज्या 
वळेेला जे पाकहजे ते प्रिट होणार. 

 
अत्र्याुंना डोक्याुंवर घेऊन नाचणारे हजारो आहोत. नाव कनघालुं  िी जळजळणारेही आहेत. 

सावथजकनि जीवनाला अत्र्याुंनी वाईट वळण लावलुं  म्हणणारे आहेत. तसुंच अत्र्याुंनी सावथजकनि 
जीवनातील घाण उपसून समाजाचुं श कद्धिरण िेलुं  असेही म्हणणारे आहेत. अते्र कशिारी आहेत. कशिारी 
नेहमीच अचूि मारा िरतो असुं नाही. च िून गोळी ह िते आकण द सऱ्यालाही लागते, तो घायाळ होतो. 
प रवठा िरणाऱ्या बातमीदाराचीही ती चूि असू शिेल- पण आचायथ दीघथदे्वर्षी नाहीत. ि ढ्या मनाचे 
नाहीत. िटू नाहीत. आचायांसारखा कदलदार, उमदा माणूस कमळणार नाही. 

 
कशक्षि आचायथ, नायलेखि आचायथ, कचत्रपट कनमाते आचायथ, साकहत्यसम्राट आचायथ, लेखणीच्या 

पात्याने पाप्याुंना भ ईसपाट िरणारे आचायथ- िोणत्या आचायांबद्दल कलहायचुं मी. तो हास्यास्पद प्रयत्न मी 
िरणार नाही. तो माझ्या आवाक्याबाहेरचा आहे. 

 
त्याुंचे प्रचुंड आत्मचकरत्र छापले जात असताुंना या भानगडीत मला िसुं कशरता येईल? 
 
तरी पण मला कलकहता येण्याजोगुं असुं िाहीच नाही असुं नाही, मी ते कलकहणार आहे. 
 
आचायांच्या सहवासात मी िाही कदवस िाढले आहेत. अनेि द ःखीताुंनी आपल्या िहाण्या घेऊन 

आचायांिडे िाव घेतली आहे. अनेि सत्तािाऱ्याुंच्या पापाुंची व ज लमाुंची यादी घेऊन लोि त्याुंच्यािडे 
आले आहेत. त्या सवथ पापाुंना बेडरपणे वाचा फोडणारा, हाच एि आपला त्राता, आिार, असुं कित्येिाुंना 
वाटतुं म्हणनू ते त्याुंच्यािडे येतात. 

 
मी त्यावळेी त्याुंच्या घरी होतो. त्याुंचा पाह णचार घेत होतो. पाह णा म्हणून राकहलो होतो. असे 

आलेले लोि मी पाकहले आहेत. सामान्य लोिाुंपासून ते पोकलस अकििाऱ्यापयंत त्याुंनी बातमीदाराुंची 
जाळी कवणलेली आहेत. सरिारच्या सी. आय. डी. खात्याप्रमाणे याुंचीही ग प्ततेची िवच फोडणारी युंत्रणा 
आहे. हा साठा त्याुंच्यािडे प राव्यासिट कचक्कार असल्याम ळे बडेबडे त्याुंना वचिून असतात व त्याुंना खूश 
िरण्याचा प्रयत्न िरतात. मुंत्र्यावर ि रघोडी िरणारी अशी ती भयानि शक्ती आहे. 
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पण आचायथ हा िाही कू्रर राक्षस नव्हे. हा प्रचुंड देहिारी माणूस अर्ाुंग पे्रमाने भरलेला, िोवळया 
मनाचा; कदलदार हृदयाचा दाता आहे. राजासारखा कदलदार, आजच्या राजासारखा नव्हे. 

 
कखशातले पैसे न मोजताच बाहेर िाढून वटेरच्या र्ाळीत ओतणारे आचायथ मी पाकहलेले आहेत. 
 
ज्या व्यक्तीला मानलुं  त्याप ढे ते नम्र होतात. त्याुंना त्याचा जराही सुंिोच वाटत नाही. िमीपणा 

वाटत नाही. सेनापती बापटाुंबद्दलची पूज्यब द्धी अशा प्रिारची आहे. िािासाहेब कलमयाुंना तर ते आपले 
ग रू मानतात. त्याुंच्याकवर्षयी वाटणारी त्याुंची िृतज्ञता असामान्य आहे. 

 
पण एखाद्यामागे लागले म्हणजे सोडलेला बाण त्याुंना आवरता येत नाही. त्याम ळे िाही लोिाुंना 

त्याुंनी जन्माचे द खावले. याचा अर्थ ते दीघथदे्वर्षी आहेत असा म ळीच नाही. 
 
मी सुंय क्त महाराष्ट्र सकमती सोडून िाँगे्रसमध्ये गेलो. ते खूप नाराज िाले. मला वाटलुं  होतुं 

कततिे मात्र ते कचडून उठले नाहीत. ते द ःखी िाले. तरीही मी त्याुंच्याच घरी म दाडपणाने जाऊन राकहलो. 
माझ्या आदराकतर्थ्यात त्याुंनी जराही उणेपणा येऊ कदला नाही. ज लमी रामराम िेला नाही. अगदी ख ल्या 
मनानुं मािुं स्वागत िेलुं . 

 
“अशी होती सुंस्र्ाुंनी राजवट” या माझ्या िर्ासुंग्रहाला मला त्याुंची प्रस्तावना पाकहजे होती. 

त्याुंनी िाही नाि म रडलुं  नाही. िसली सबब साुंकगतली नाही. म्हणाले. 
 
“रहा चार आठ कदवस. सारा मजिूर वाचून िाढतो. मगच कलकहतो” 
 
त्याप्रमाणे त्याुंनी प्रत्येि गोष्ट िाळजीने वाचनू िाढली. त्याच्या नोटस् िाढल्या आकण कलहायला 

बसले. पण जाणाऱ्या येणाऱ्या गरजूुंची रहदारी त्याुंना टाळता येईना. व टाळण्याचा त्याुंनी प्रयत्नही िेला 
नाही. मला च टपूट लागली. एि गहृस्र् सिाळी येऊन बसणार ते जाणारच नाहीत. तेव्हा मला राहवनेा. 
मी भीत भीतच त्याुंना म्हणालो - 

 
“मी आचायांच्यािडून एिा प स्तिाला प्रस्तावना कलहून घेण्यासाठी म द्दाम आलो आहे. त्याुंना 

सवड कमळाल्यास बरे होईल. म्हणजे मला िोल्हाप रास लविर परत जाता येईल”. 
 
ते म्हणाले, “अहो, मी नेहमीच येणारा माणूस आहे. हे असुंच चालतुं. आचायांना त्याम ळे िाहीच 

अडर्ळा होत नाही. त म्ही त्याची िाळजी िरून निा” 
 
आकण खरुंच आचायथ प्रस्तावना कलकहत होते. अग्रलेख कडक्टेट िरीत होते. त्याचवळेी आलेल्याुंच्या 

तक्रारी ऐित होते, त्याुंना सल्ला देत होते आकण चटिन् फोन उचलून मजि राचे मर्ळे िोणते द्यावते तेही 
साुंगत होते. आचायथ अष्टाविानी असल्याचा प्रत्यक्षच अन भव आला. 

 
मी घरी गेलो म्हणजे आचायथ मािी बडदास्त मोठ्या पाह ण्यासारखी ठेवतात. येणार असुं 

िळवल्यास स्टेशनवर गाडी पाठवनू देतात. उतरलो िी स्पेशल खोलीत जागा िरून देतात. आचायांच्या 
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घरचुं जेवण िाही वाईट नसतुं. पण त्यानुं त्याचुं समािान होत नाही. म्हणणार, “चला मािवराव, बाहेरच 
जाऊ आपण” - आकण चाुंगल्या उुंची हॉटेलमध्ये जेवण देणार. एिाच जेवणावर पाऊणश े ते शुंभर रुपये 
सहज लीलेनुं खचथणार. आणेल्या फेिल्याप्रमाणे दहा-दहा रुपयाुंच्या नोटा फेिणार. 

 
रुबाब दाुंडगा, पण वागणुं सामान्य माणसाप्रमाणुं. िसला गवथ तो नाही. मनकमळाऊ, खेळीमेळीचा 

स्वभाव. घरी पाह णा म्हणून उतरल्याकशवाय अत्र्याुंच्या स्वाभावातले हे गोड िप्पे समजून येणार नाहीत. 
 
मी त्याुंच्या गाडीत होतो. जाता जाता मी कवचारलुं . 
 
“आचायथ, त म्ही अनेिाुंना टीिेनुं घायाळ िेलुं , पण मी िाँगे्रसमध्ये जाऊनही त म्ही माझ्यावर 

सूडाचे फटिे मारले नाहीत - हे िसुं?” 
 
त्यावर आचायथ म्हणाले, 
 
“मािवरावजी, मी लेखणी उचलली िी, लोिाुंसाठी त मच्या पायात पडलेल्या बडे्या मला कदसू 

लागतात. अन् मग मािी लेखणी चालत नाही.” 
 
त्या आचायांना िठोर, सूडब द्धीचे असे िोण म्हणणार? मी सुंय क्त महाराष्ट्र सकमतीत होतो 

त्यावळेी आचायांनी मजवर अलोट पे्रम िेले. अत्युंत आदराने व अगत्यानुं वागवलुं . अनेि सत्िार घडवनू 
आणले. बोरीबुंदर स्टेशनवरस द्धा र्ाटानुं स्वागत आकण सत्िार िेला. म ुंबईहून खुंडाळयाला नेले. प ण्यात 
खास सत्िारासाठी घेऊन आले. 

 
पण िाही एिा कवचारानुं पे्रकरत िाल्याम ळे मला हे टािून दूर जावुं लागलुं . कवचाराने गेलो तरी 

मनाने अन् हृदयाने गेलो नाही. तरी नाराजीचा पकरणाम दोघाुंवर िाल्यास स्वाभाकवि आहे आकण क्षम्यही 
आहे. 

 
“मािवराव चुंदनासारखुं लोिाुंसाठी किजले,” असे म्हणून कशवाजी पािथ वरच्या जाहीर सभेत 

त्याुंनी कदलेली चुंदनाची िाठी ही त्याुंच्या पे्रमाची सतत आठवण देत असते. 
 
त्याुंनी आपली कितीतरी प स्तिे मला भेट म्हणनू कदली आहेत. आकण िाँगे्रसमध्ये गेल्यानुंतरही 

त्याुंनी आपल्या आत्मचकरत्राची मला भेट कदली व त्यावर ते कलकहतात— 
 
“महाराष्ट्राचा पकहला समाजवादी मराठा क्राुंकतवीर मािवराव बागल याुंच्या साकहत्य-िला-

राजिारण-कवर्षय लेखावर प्रसि होऊन हे मािे “िऱ्हेचे पाणी” त्याुंना अपथण िरीत आहे.” 
 
आचायथ खरोखरच र्ोर आहेत. हे कलकहताना त्याुंना सुंिोच वाटला नाही. मला कमळालेले हे 

सर्मटकफिेट ‘पद मभरू्षणा’ इतिुं च महत्त्वाचुं वाटतुं. ते खऱ्या ग णी माणसाचुं आहे. 
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आचायांनी कलकहलेले मृत्य लेख वाचनू मी त्याुंना गुंमतीनुं कलकहलुं , “आचायथ त मचे मृत्य लेख वाचनू 
वाटतुं आपणही मरून हा ‘चान्स’ घ्यावा. पण एवढुंच िी तो वाचायला प न्हा कजवुंत िसुं व्हायचुं” 

 
पण तीही मकनर्षा माझ्या “बह जन समाजाचे कशल्पिार” या प स्तिावर अग्रलेख कलहून आचायांनी 

प रकवली. 
 
“मराठा” कनघायला ज्या एि-दोन व्यक्ती िारणीभतू िाल्या त्यात मी एि आहे. कशवाजी 

पािथ वरच ती इच्छा मी प्रिट िेली होती. पण ती जाणीव आचायथ कवसरले नाहीत. आकण प्रिटपणे मान्य 
िरायला त्याुंना सुंिोच वाटला नाही. 

 
अते्र हे मराठीतील मािे आवडते लेखि. िारण त्याुंची भार्षा स्क्लष्ट नाही. सवांना समजण्याजोगी 

सोपी. ते िोया-अलुंिारात लोिाुंना कवसरून जात नाहीत. िलेच्या बाबतीत त्याुंचे मािे कवचार एि 
आहेत. िला कनव्वळ िलेसाठी नसून जीवनासाठी आहे, हे त्याुंनी हजारो वळेा आग्रहानुं प्रकतपादन िेलुं  
आहे. साकहत्य आकण कचत्रिला या दोन्हीकवर्षयी मािुं तेच मत आहे. 

 
“िोल्हापूरचे िलावुंत”, “िलाकवहार”, “पडसाद”, “अशी होती सुंस्र्ानी राजवट” या 

प स्तिाुंचुं प्रिाशन अत्र्याुंच्या हस्ते िरण्याचुं ठरलुं  होतुं. ते होऊ शिलुं  नाही याबद्दल फार वाईट वाटतुं. 
पण त्याची भरपाई िेव्हातरी होईल, अशी मी आशा िरून आहे. 

 
(माझा पररवार) 
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णवचारवतं माधवराव बागल 
 

१) सत्र्शोधकानंा इषारा 
 
“Towards an eternal centre of right and nobleness is all this confusion Tending” 
 

-Carlyle − Past and Present. 
 
भावाथय – हा मतभेदाुंचा िगडा सत्य आकण र्ोरवी याच अबाकित मध्यसबदूिडे चालला आहे. 
 
सत्यसमाजाचे सुंस्र्ापि महात्मा फ ले हे होत. त्याुंनी व त्याुंच्या सत्यशोिनाचे िाम स रू िेले. 

त्याुंनी त्या सुंस्रे्ला ‘सत्यसमाज’ हे नाव कदले. ‘सत्यशोिि समाज’ या नावानेच सुंस्रे्च्या पकवत्र ध्येयाचा 
उलगडा चटिन होतो. याच व्यापि ध्येयाला िरून सुंस्रे्चा िायथक्रमही तसाच व्यापि व उदात्त राकहला, 
तर याच सुंस्रे्िडून सहद स्र्ानात फार मोठी क्राुंती घडून येणार आहे ! 

 
“सत्र्ापरता नाही धमय, सत्र् तेणच परब्रह्म” 

 
-रामदास. 

 
सत्र्शोधन – सत्यशोिन िरणे हाच सत्यशोििाुंचा िमथ आहे. त्याुंना द सरा िमथ माहीत नाही. 

प्रत्येि िमात सत्य आढळून येते. त्याम ळे सवथच िमथ त्याला लाडिे आहेत. प्रत्येि िमात त्या त्या 
सुंस्र्ापिाने सत्यािडे जाण्याचाच मागथ दाखकवला आहे. कभि लोिाुंनी कभि मागथ दाखकवले आहेत. या 
सुंस्र्ापिाुंच्या साठवलेल्या अन भवालाच आपण िमथ समजतो. जगात िोणतीही व्यक्ती पूणावस्रे्ला 
गेलेली नसते; म्हणून िोणताही िमथ, पुंर् सिवा समाज अगदी कनदोर्ष असा असू शित नाही. ते दोर्ष 
कनघाले म्हणजे त्यात आपल्याला प ष्ट्िळ सवथमान्य तत्त्व ेआढळून आल्याखेरीज राहात नाहीत. महात्मा फ ले 
सावथजकनि सत्यिमथ यात म्हणतात- 

 
“या भमूुंडलावर महासत्प रुर्षाुंनी जेवढी म्हणून िमथप स्तिे िेली आहेत, त्या सवांत त्या वळेेस 

अन सरून, त्याुंच्या समज तीप्रमाणे िाही ना िाही सत्य आहे. एिमेिाुंनी एिमेिाुंच्या िमाकवर्षयी सारासार 
कवचार िेल्याबरोबर िोणीच िोणाच्या िमाला खोटे म्हणणार नाही.” 

 
सहद  िमाने सवथत्र एिरूपता, आत्मान भव, ईर्श्राचे सवथव्याकपत्व या गोष्टींना प्राम ख्य कदले. महमदी 

िमाने समता व बुंि त्व यावर कवशरे्ष जोर कदला. किस्त प्रभूुंनी पे्रम, भक्ती, परोपिार ही तत्त्व े जगाला 
आचरणाने पटवनू कदली. ब द्धाुंनी जनसेवा हाच परमिमथ मानला. यावरून िोणतेही िमथ परस्परकवरोिी 
नसून ते परस्परसाहाय्यिच असल्याचे कदसून येईल. 

 
सवथ िमथ, पुंर् व सत्प रुर्ष, एिाच गोष्टीसाठी िडपड िरीत आहेत. मागथ कभि असले तरी ध्येय 

एिच आहे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

आकाशात्पणततं तोर् ंर्था गच्छणत सागरम् ॥ 
सवय देव नमस्कारः केशवं प्रणत गच्छणत ॥ 

 
पावसाचे पाणी ज्याप्रमाणे अखेर सागरालाच कमळते त्याप्रमाणे सवांची िाव एिीिडे जाण्याची 

आहे. म्हणून सुंत िबीर म्हणतात – 
 

राम रहीम करीम केशव, अलख नाम एक साचा है ॥ 
रजसकू तुम रबसरमल्ला कहते, रवष्णु हमारे साई है ॥ 

 
यािकरताुं सत्यशोििाला सवथ िमथ सारखेच आहेत. सत्यशोिनाचा मागथ त्याचा ि ठेच र्ाुंबू शित 

नाही. 
 
कगरीिुं दरात ध्यानस्र् बसून गूढ तत्त्वाुंचा शोि िरीत तो बसू शिेल, समाजामध्ये राहून िोणता 

िमथ चाुंगला, िोणता िमथ वाईट, याची छाननी तो िरीत बसेल. 
 
सत्र्शोधनाच्र्ा णदशा – सत्यशोिन हे ठराकवि मयादेत िेले पाकहजे असे नाही. तसा कनबिं 

िोणास िेव्हाही घालता येणार नाही. 
 
त्याला िार्ममि बाबतीत सत्यशोिन िरता येईल, सामाकजि बाबतीत िरता येईल, आर्मर्ि 

व्यवहारात िरता येईल, त्याला राजिारणात मन घालता येईल. 
 
िोणतीही िमथसुंस्र्ा सिवा घटना कनदोर्ष असू शित नाही; म्हणून िोणतीही सुंस्र्ा सत्याच्या 

िसोटीला लावनू पाहणे, हे सत्यशोििाचे िामच आहे. 
 
आपल्याला कनदोर्ष सुंस्र्ा स्र्ापन िरता येणार नाही; िारण आपण स्वतः पकरपूणथ असे नाही. जरी 

एखादी सुंस्र्ा कनदोर्ष अशी त्या वळेी वाटली, तरी कतला िायमची व सवथव्यापी िरता येणार नाही; िारण 
पकरस्स्र्ती बदलत असते, म्हणून सत्यशोििाला िामाच्या सवथ कदशा मोिळया आहेत. सवथ कवर्षय त्याचे 
आहेत. लोििल्याणाची इच्छा ठेवनू त्या वळेी सुंशोिनाची कदशी ि णीिडे वळकवली पाकहजे हे ठरकवणारा 
तो आहे. 

 
समता व स्वातंत्र्र् : - “कनमाणित्याने एिुं दर सवथ मानव स्त्रीप रुर्षाुंस िमथ व राजिीय स्वतुंत्रता 

कदली आहे. एखादा मानव अर्वा िाही मानवाुंची टोळी एखाद्या व्यक्तीवर जबरी िरू शित नाही.” – म. 
फ ले 

 
महात्मा फ ल्याुंच्या वरील कवचारावरून त्याुंना िेवळ िार्ममि स्वातुंत्र्य तेवढेच पाकहजे होते, आकण 

राजिीय स्वातुंत्र्य निो होते, असे म्हणता येईल िाय? समता हे स्वातुंत्र्य सवथ मानवाुंना-स्त्रीप रुर्षाुंना− 
भोगता याव ेहीच त्याुंची इच्छा होती. राजिारणात सत्यशोििाने पडाव ेिी पडू नये याला आता कनराळे 
उत्तर देण्याचे िारण नाही. महात्मा फ ल्याुंच्या वरील उताऱ्यावरून त्याुंची मते समजून येणार आहेत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

“सत्कमय आणि समता सदर्त्व रीती 
हा मुख्र् धमय णनगम स्फुट हे करीती” 

 
-वामन 

 
समतेला प्राधान्र् : - सत्यसमाजाच्या प्रम ख तत्त्वाुंत समतेलाच प्रािान्य कदले आहे. राजिीय 

स्वातुंत्र्य म्हणजे समता नव्हे; िारण आज राजिीय स्वातुंत्र्य भोगणाऱ्या राष्ट्राुंत समता आहेच असे म्हणता 
येणार नाही. राजिीय स्वातुंत्र्य हे एि सािन आहे. ते कमळाले, राजिीय सत्ता सत्यशोििाुंच्या हाती 
आली, म्हणजे त्याला त्या राजिीय सते्तचा उपयोग समता स्र्ापन िरण्यािडे िरून घेता येईल. म्हणनू 
राजिीय स्वातुंत्र्य हे साध्य नसून ते एि सािनच आहे. ध्येय गाठण्यासाठी हे सािन अगोदर हाती घेणे भाग 
आहे. तर्ाकप समता स्र्ापन िरण्याचा जवळचा द सरा मागथ सापडल्यास त्या मागाने जाण्यालाही त्याला 
पूणथ मोिळीि आहे. िारण सत्यशोििाने- 

 
संप्रदार् णनमाि केला नाही – एिा गोष्टीप रतेच सत्यशोिन िरा आकण ती मयादा ओलाुंडू निा, 

असा कनयम सत्यशोििाला घालून कदला नाही, आकण घालता येणार नाही. इतर समाजाप्रमाणे 
सत्यसमाजाने सुंप्रदाय कनमाण िेला नाही, हेच त्याचे कवशरे्ष आहे. मूळ सुंस्र्ापिाुंचा हेतू सुंप्रदाय उत्पि 
िरण्याचा नसतो. पण त्याुंचा कशष्ट्यवगथ आपले वैकशष्ट्य राखण्यािकरता तो कनमाण िरतो. त्याम ळे मूळ हेतू 
बाजूस राहून, सुंप्रदायालाच िमाचे स्वरूप येते; िमाची अवनकत होते, तो सुंि कचत होत होत नामशरे्ष 
होण्याच्या मागाला लागतो. 

 
सत्यसमाजाने सुंप्रदाय कनमाण िेला नाही, म्हणून त्याची भकवतव्यता फार उज्ज्वल आहे. 
 
सवथ िमथग्रुंर् त्याचे आहेत, सत्यशोिन िरणारे सवथ महात्मे त्याचे आहेत, भगवद्गीता त्याची, 

ि राण त्याचे, बायबल त्याचे आहे; िृष्ट्ण, िाइस्त, ब द्ध, महुंमद पैगुंबर, िोरास्टर, लूर्र, टॉलस्टॉय, 
ठािूर, एनस्टीन, बोस, लेकनन व गाुंिी हे सवथ महात्मे सत्यशोििच आहेत. त्याुंच्या सत्यशोिनाचा अभ्यास 
िरणे, हे सत्यशोििाुंच्या मयादेबाहेरचे नाही. 

 
धार्ममक, आर्मथक व राजकीर् समता : - समता स्र्ापन िरावयाची ती एिाच बाबतीत, आकण इतर 

बाबतीत डोळेिाि िरावी, असे िरता येणार नाही. िमथ, अर्थ आकण राजिारण ही इतिी एिमेिाुंत 
ग ुंतली आहेत िी, एि बाब हाती घेतली तर कतचा पकरणाम द सऱ्या गोष्टीत िाल्याखेरीज रहात नाही. हे 
सवथ कवर्षय आज परस्परावलुंबी िाले आहेत. 

 
देवालयाचा म्हणजे मुंकदरप्रवशेाचा प्रश्न हाती घेतला तर सरिारी िायदा आड येतो. आर्मर्ि 

समतेचा प्रयत्न िेला तर मज राुंच्या कवरूद्ध भाुंडवलवाल्याुंच्या बाजूने सरिार आड येते. राजिीय बाबतीत 
तर प्रश्नच नाही. म्हणून राजसते्तपासून हल्ली आपली ि ठेच स टिा नाही. 

 
“Politics encircle us to-day like the coil of a snake from which one cannot get out no 

matter how one tries” 
 



 
अनुक्रमणिका 

-M. K. Gandhi 
 
महात्मा फ ल्याुंच्या वळेी िार्ममि अन्यायाची परमाविी िाली होती. तो अन्याय प्राम ख्याने त्याुंच्या 

डोळयाुंसमोर होता. त्यावळेी सत्यशोििाुंचे सवथ लक्ष िार्ममि अन्याय दूर िरण्यािडे गेले. म. फ ले याुंनी 
आपल्या स्वारीचा मोचा िमथग रुिडे वळकवला. सरिारी मदतीने िार्ममि अन्याय नष्ट िरता येतील अशी 
त्याुंची िल्पना होती. याचा अर्थ, सहद स्र्ान इुंग्रजाुंच्या ग लामकगरीत रहावा असा िेव्हाही िरता नाही. 
राजिीय सते्तचा उपयोग समता स्र्ापन िरण्यािडे िरवनू घ्यावा, हाच त्याुंचा हेतू होता. 

 
रंजल्र्ा-गाजंलेल्र्ानंा साहाय्र् – 

 
“बाधंवाकंणरता प्राि अपयि करिे हीच पे्रमाची खूि आहे.” 

-महात्मा गाधंी. 
 
“रुंजल्या-गाुंजलेल्याुंना साहाय्य” िरणे हे सत्यशोिि समाजाचे प्रम ख तत्त्व आहे. रुंजले-

गाुंजलेले लोि एिा िमथिारणातच आहेत असे नाही. िार्ममि ज लमापेक्षाही आर्मर्ि ज लमाने जास्त 
पीडलेले आहेत. िार्ममि ज लूम मन ष्ट्य सहन िरू शिेल, शारीकरि ग लामकगरी तो सहन िरू शिेल; पण 
आर्मर्ि ग लामकगरी सहन िरणे त्याला शक्य होत नाही. 

 
“आर्मर्ि स्स्र्रतेकवना स्वातुंत्र्याचा उपभोग घेणे अशक्य आहे” 

 
-एच्. जी. लॅस्की-रलबटी इन रद मॉडनग स्टेट. 

 
प्रचारात म्हण आहे िी “पाठीवर मारा पण पोटावर मारू निा.” यािकरता गकरबाुंच्या पोटावर जे 

मारीत असतील त्याुंचेपासून गकरबाुंचा ‘रुंजल्या-गाुंजलेल्याुंचा बचाव िरणे’ हे सत्यशोििाचे पकहले ितथव्य 
आहे. 

 
राजकीर् सत्ता हाती घ्र्ा : महात्मा फ ल्याुंना िार्ममि ग लामकगरी िाढताना राजिीय सते्तची मदत 

घ्यावी असे वाटले. तेच तत्त्व आज सवांना पटले आहे. िोणतीही स िारणा घडवनू आणावयाची तर ती 
राजिीय सते्तकशवाय घडवनू आणणे अशक्य िाले आहे. ती सत्यशोििाचे हाती आली, राज्यिारभार 
सत्यशोििाच्या हाती आला; म्हणजे त्याला सावथकत्रि समता स्र्ापन िरण्याचा प्रयत्न िरता येईल, 
कनरकनराळे उपाय शोिून िाढता येतील. िारण हल्लीच्या स िारलेल्या जगात राजिीय सत्ता ि णालाही 
च िकवता येत नाही. इतर सुंबुंि तोडणे शक्य होईल; पण राजिीय सुंबुंि मात्र तोडणे अशक्य होऊन बसले 
आहेत. रॉकबनसन कू्रसोप्रमाणे आपल्या गरजेला लागणाऱ्या सवथ गोष्टी आपणच िरू म्हटले तर हल्लीच्या 
स िारलेल्या समाजात ही गोष्ट शक्य नाही. जगाचा सुंबुंि सोडून अगदी अकलप्त असे आता राहता येणार 
नाही. त म्ही ि ठेही जा, ि ठलाही प्रदेश घ्या, तो ि ठल्या तरी राजिीय सते्तखाली असतोच; आकण ती सत्ता 
मन ष्ट्याला च िवता येत नाही. 

 
म्हणून राजिीय सत्ता सत्यशोििाुंनी आपल्या हाती घेतली म्हणजे समता स्र्ापन िरण्याची 

ग रुकिल्ली त्याुंच्या हाती सापडणार आहे. यािकरता सत्यशोििाने आपल्या सवथ सामर्थ्याचा जोर राजिीय 



 
अनुक्रमणिका 

सत्ता आपले हाती घेण्यािडे खचथ िेला पाकहजे. त्यासाठी जो स्वार्थत्याग िरावा लागेल तो िेला पाकहजे. 
असहसा तत्त्वाला िरून जे जे उपाय िराव े लागतील ते ते िेले पाकहजेत. सत्यशोिनार्थ प्राणही खची 
घालण्याची तयारी िेली पाकहजे. 

 
याप ढे सत्यशोिनाला ठळि कदसणाऱ्या जागा ि ठे ि ठे आहेत, गाुंजलेले लोि ि ठे ि ठे आहेत, 

त्याुंच्या शोिास आपण लागू. म्हणजे आपापल्यापरी उपाय शोिून िाढण्याच्या मागास सत्यशोिि स रवात 
िरील. पीकडतवगथ जेरे् जेरे् म्हणून आहे तेरे् तेरे् सत्यशोिि िावत गेला पाकहजे. दकरद्री नारायणाची सेवा 
िरताना सत्यशोििाला प्राण अपथण िरण्यात आनुंदच वाटेल. खरा सत्यशोिि हा कनभथय वृत्तीचा असतो. 
लोिभय, राजभय, मृत्यूभय या गोष्टी त्याला कशवत नाहीत. 

 
धरोणनर्ा हाती सत्र्ाचे णनशाि । सत्कार्ासी प्राि पे्रमे वाही । 

णनणित णनभयर् जागरूक वीर । गंभीर उदार जीवावरी । 
-अभंग गीताजंली 

 
खरा सत्यशोिि या वृत्तीचा असतो. असो. यापूवी य रोपमध्ये सत्यशोििाुंनी िाय िेले हे पाहू. 

त्यापासूनही बोि घेता येईल. 
 

(सत्यशोधकाांना इशारा अथवा नव्या रपढीचे राजकारण) 
 

(२) सुणशणक्षताचंा कृतघ्नपिा 
 
सुणशणक्षताचंा जुलूम – 
 
“The stomach has more rights than even brain, for it is the stomach which sustains 

the whole organism.”  
– P. Krapotkin. 

 
भावाथय – “पोट हेच सवथ इुंकद्रयाुंना पोशीत असल्याम ळे ब द्धीहूनही पोटाचा अकििार जास्त आहे.” 
 
गकरबाच्या श्रमावर जमीनदार व भाुंडववाले िसे चरतात ते दाखकवले. आता स कशकक्षतवगथही तेच 

िसे िरीत आहे हे पाहू. 
 
श्रमणवभागाचे तत्त्व : - स कशकक्षत वगथ जो चरतो तो श्रमकवभागाच्या तत्त्वावर आपले समर्थन िरीत 

असतो. पण श्रमकवभागाच्या तत्त्वाला िरून त्या श्रमाुंची वाटणी होते िाय हाच प्रश्न आहे. 
 
हल्लीच्या य गात श्रमकवभागाकशवाय चालणे शक्यच नाही. सवथच गोष्टी एिा माणसाला िेपणे शक्य 

नाही. 
 
द सऱ्याच्या श्रमाुंकशवाय, मदतीकशवाय जगणे ही गोष्ट अगदी अशक्य िोटीतील आहे. 
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माझ्याप रता मी, मािी ि णी पुंचाईत िरू नये, मी ि णाच्या वाटेला जाणार नाही, माझ्या वाटेआड 
ि णी येऊ नये, असे ि णालाही म्हणता येणार नाही. 

 
मूल जन्माला येताच मातेला हाि मारते. मातेच्या सहवासाकशवाय त्याचा एि पळही जात नाही. 

मातेच्या द िाकशवाय त्याला जगता येणार नाही. त्यानुंतर बाप म लाला पोसतो. िाम िरू लागेपयंत त्याला 
बापाच्या अिावर सवथस्वी अवलुंबून राहाव ेलागते. मग भाऊ, बहीण, बायिो, स्नेही, आप्तेष्ट, शजेार असे 
नाते वाढत जाते. एिमेिाुंची एिमेिाला मदत लागते. त्याचे रोजचे िान्य जे त्याला लागते त्याच्यापायी 
किती अनेि िुंदेवाले लोि राबले असतील याची गणतीच िरता येणार नाही. म्हणून द सऱ्याची मदत 
म्हणजे श्रम आपण सारखे घेत असतो. 

 
चुकीच्र्ा तत्त्वावर श्रमणवभाग : - श्रमकवभागणी आहे म्हणून मन ष्ट्याचे जीकवत स खिारि िाले 

आहे. नवऱ्याने शतेावर जाऊन िष्ट िरावे, िान्य उत्पादन िराव,े ते िान्य त्याच्यासाठी त्याच्या बायिोने 
वळेच्या वळेी तयार िरून ठेवाव.े ते तयार िरण्यासाठी ताुंबटाने भाुंडी प रवावीत. ि ुं भाराने चूल िरून 
द्यावी. लोहाराने शतेीला लागणारी हत्यारे शतेिऱ्याला प रवावीत. असे जर िाले नसते, अशा प्रिारची 
िामाची वाटण िरून एिमेिाुंची गरज भागवली गेली नसती तर एिाला सवथच गोष्टी िरणे फार अवघड 
गेले असते. 

 
श्रमणवभाग परस्पर साहाय्र्ाकणरता – पण वरील गोष्टी परस्परावलुं बी आहेत हे मात्र वाचिाुंनी 

कवसरू नये. बायिोने जेवण तयार िेले नाही तर नवऱ्याला शतेावर िाम िरता येणार नाही. लोहाराने 
नाुंगर, चाुंभाराने मोटवण तयार िरून कदली नाही; ि दळ, खोरे, ख रपे प रवले नाही तर शतेिऱ्याचे िामच 
अडून बसेल. तसेच शतेिऱ्याने या िुंदेवाल्याुंना िान्य प रवले नाही तर हे उपाशी मरतील. म्हणजे सवांच्या 
आवश्यि गरजा प रवण्यािकरता त्या वळेी ही श्रमकवभागणी िालेली असते, त्यावळेी परस्पराुंच्या िामाचा 
बोजा घेण्यात ि णाला न िसान वाटत नाही. िारण एिाने िाम बुंद पाडले तर द सऱ्याचे लगेच नडून, 
िाम बुंद पडते. 

 
अनावश्र्क श्रम म्हिजे श्रमणवभाग नव्हे : - आता स कशकक्षत समजल्या जाणाऱ्या वगाला 

श्रमकवभागाचे तत्त्व प ढे िरता येईल िाय, याचा त म्हीच कवचार िरा. 
 
मी त मच्यासाठी वदेान्त कवर्षयाचा कवचार िरीत आहे, बारा तास ध्यानस्र् आहे आकण ही त मचीच 

सेवा चालली आहे. मी डोक्याला श्रम देतो. त म्ही देहाला श्रम देऊन मला पोसा, असे श्रमकवभागणीच्या 
तत्त्वावर तो म्हणू शिेल िाय? 

 
स कशकक्षत वगाला जसे म्हणणे भाग पडते िी, पोटाला घातल्याकशवाय आम्हाला िाम िरता येणार 

नाही; तसे शतेिरी म्हणतो िाय िी, वदेान्त समजल्याकशवाय आम्हाला नाुंगरता येणार नाही, आमचा 
नाुंगर अडून पडतो ! 

 
“Expert knowledge has been obtained through an expensive education inaccessible 

to the wage earner” 
 



 
अनुक्रमणिका 

F. R. Salter 
 
तसेच आपला कवद्यार्ीवगथ जो आपले कनम्मे अकिि आय ष्ट्य कनव्वळ ज्ञानाजथनािडे घालवनू 

शतेिऱ्याुंच्या अिावर वाढला जातो, तो त्याला िोणता मोबदला देतो? राष्ट्राच्या आवश्यि गरजा 
प रवण्यािडे र्ोडा जरी िाल त्याचा खची गेला असता तर अल्प प्रमाणाने िा होईना शतेिऱ्याच्या 
ऋणाुंतून त्याला मोिळे होता आले असते. पण कशक्षणाची पद्धतच म ळी च िीच्या तत्त्वावर बसकवली आहे, 
तेरे् दोर्ष ि णाचा दाखवायचा? 

 
असो. आता या स कशकक्षत वगािडून गकरबाुंचा कितीसा फायदा होतो ते पाहू. 
 
सुणशणक्षत वगानेच बौणद्धक गुलामणगरी लादली – प रातन िाळी ब्राह्मण वगाने कशक्षणाने िाम 

पत्िरले. त्याुंना पोसण्याची जबाबदारी लोिाुंनी आपल्या कशरावर घेतली. पण प ढे प ढे त्याच ब्राह्मण वगाने 
कशक्षणाचे पकवत्र िाम िरण्याऐवजी स्वतःचे वचथस्व िायम राहील असे ग्रुंर् कनमाण िेले. बौकद्धि उिती 
िरण्याऐवजी बौकद्धि ग लामकगरीच पद्धतशीरपणे खालच्या वगावर लादली. खालच्या वगाने डोिे वर 
िाढू नये अशी व्यवस्र्ा िरून कतला शास्त्रश द्ध स्वरूप कदले. 

 
राजाश्रर् - स खाने खायला कमळून सत्ताही भोगायला कमळावी म्हणून त्याुंनी राजेलोिाुंचा आश्रय 

िरला. 
 
प रातन िाली राजेलोिाुंवर याुंची फार छाप असे. राजेलोिही त्याुंच्या कवद्वते्तचा स्वार्ािडे 

फायदा िरून घेत होते. त्याुंच्या अकििाराला ब्राह्मणाुंिडून कशक्कामोतथब कमळाला. 
 
राज्यित्या वगाची महती गाण्यास ब्राह्मणाुंनी स रुवात िेली. त्या वगाला फायदेशीर असे ग्रुंर् 

कनमाण िेले. राजेलोिाुंनी त्याचा फायदा घेऊन रजेच्या श्रमाचा फायदा घेण्यास स रवात िेली. 
 
सवथ वणांहून आपण श्रेष्ठ असा कशक्कामोतथब ब्राह्मणाुंनी स्वतःच मारून घेतला. आपले श्रेष्ठत्व िायम 

रहाव े म्हणून मन स्मकृतसारख्या ग्रुंर्ाुंत वाटेल तशा िल्पना घ सडून कदल्या. शुंिराचायांच्या अमदानीत 
समतावादी बौद्धाुंचा अनस्न्वत छळ िाला. त्याुंनी जैनग्रुंर्ही ब डवले असे म्हणतात. जाकतभेदाकवरूद्ध ज्याुंनी 
ज्याुंनी प्रयत्न िेला त्याुंना ब्राह्मणवगािडून त्रास िाला आहे. 

 
समतावादी सुंत त िाराम, ज्ञानेर्श्र, एिनार् महाराज व दयानुंद सरस्वती, तसेच महात्मा फ ले या 

सवांना ब्राह्मण्य चाुंगलेच भोवले आहे. कनवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, म क्ताबाई याुंना ब्राह्मणाुंनी वाळीत टािले 
होते. याुंना त्रासून रूखमाईने कत्रवणेीत देह टािला. त िारामाचा ग्रुंर् याच वगाने ब डकवला. दयानुंदाुंच्या 
फोटोची गाढवावरून सिड व महात्मा फ ल्याुंच्यावर दगडफेि याच वगाने िेली. त्याुंच्या कजवावरही प्रसुंग 
आला. राजेलोिाुंनाही या ब्राह्मण्याने हैराण िेले आहे. 

 
सहदवी स्वराज्याचे सुंस्र्ापि गो-ब्राह्मणप्रकतपालि कशवप्रभ ू याुंना राज्यारोहण प्रसुंगी याच 

स कशकक्षत ब्राह्मणवगाने अडवनू त्याुंचेिडून एि िोटी चाळीस लक्ष होन उिळले. लढाईसाठी लागणारा 
खकजना ब्राह्मणाुंना सुंत ष्ट िरण्यािकरता त्याुंना मोिळा िरावा लागला. सातारचे बाणेदार छत्रपती राजा 
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प्रताप याच ब्राह्मण्याला बळी पडले, याचा साद्युंत इकतहास बाहेर पडला आहे. तसेच राजर्षी शाहू 
महाराजाुंना या ब्राह्मण्याबरोबर किती िगडाव ेलागले हे महाराष्ट्राला माहीतच आहे. 

 
(िार्ममि बाबतीत हात घालावयाचा नाही, हा लढा कमटवायचा नाही असेच िोरण इुंग्रज सरिारने 

ठेवल्याम ळे हा जाकतिलह व िमथिलह कमटण्याऐवजी त्याला प ष्टीच कमळत आहे. “Divide and Rule” या 
ध्येयाला िमकै्य कवसुंगत असल्याम ळे स्वराज्याखेरीज याला उपाय कदसत नाही. आपले राष्ट्र एि िाले 
पाकहजे, जगाच्या ििाििीत कटिाव िरायचा तर त्याने उच्च-नीच भेद गाडून टािले पाकहजेत, ही भावना, 
जबाबदारी अुंगावर पडली म्हणजे जास्त उत्पि होण्याचा सुंभव आहे.) 

 
प्रजेच्या रक्षणार्थ, प्रजेच्या सेविेकरता राजसुंस्र्ा आहे हे कवसरून प्रजा हीच याुंच्या स खािकरता 

आहे अशी िल्पना राजे लोिाुंनी िरून घेतली. आजचा स कशकक्षत वगथही त्याच वगाच्या आश्रयाला, त्या 
फायद्याचा वाटेिरी िाला आहे. पाच रूपयाुंपासून पाच हजार रूपये खाणाऱ्या सवथ अकििाऱ्याुंचा बोजा 
याच शतेिरी वगावर पडला आहे. कपढ्यान् कपढ्या खपून जी कशल्लि शतेिऱ्याला टािता येणार नाही, ती 
लोिाुंचे प्रकतकनिी म्हणून जागेवर असलेले कदवाण एिा मकहन्यात स्वतःचे पदरात बाुंिून घेतात. 

 
णबनसरकारी सुणशणक्षत : - यानुंतर स कशकक्षत कबन अकििारी वगथ गकरबाुंच्या फायद्यात किती 

पडतो? 
 
डॉक्टर : - वैद्य सिवा डॉक्टर वगथ हा समाजाला अत्युंत आवश्यि असा वगथ आहे. याची जरूरी 

प्रत्येिाला आहे. या िुंद्यात कवशरे्ष ज्ञानसुंपि (Specialist) व्हावते कततिा याुंच्या हातून लोिाुंच्यावर 
उपिार होणार आहे. 

 
पण हा िुंदा लोिसेवऐेवजी कनव्वळ उदरभरणािकरताच िाला आहे. या डॉक्टर लोिाुंच्या ज्ञानाचा 

फायदा किती लोिाुंना कमळतो? याुंची फी किती लोिाुंना परवडते. डॉक्टर कजतिा अकिि ह शार, कततिा 
जास्त कडग्रीवान कततिी त्याची फी मोठी, कततिा तो लोिाुंना द र्ममळ ! 

 
वकील वगैरे : - विीलाुंची गोष्टही पण तीच ! विील जास्त िाल्याने भाुंडण-तुंटे िमी व्हावते, 

पण उलट भरच पडलेली कदसते. वकिलाच्या ज्ञानाचा फायदा कमळवनू शतेिरी सुंिटाुंतून म क्त व्हावा, 
शतेिऱ्याला आिार वाटावा, पण तो उलट त्याचाच िाळ िाला. शतेिऱ्याचे रक्षण िरण्याऐवजी हा वगथ 
िकनिालाच साहाय्य होतो. िारण याची फी िकनिालाच द्यायला परवडते. कवलायतचा बॅकरस्टर तर 
गकरबाला िेव्हाच साहाय्यि होणार नाही. त्याच्या कवशरे्ष ज्ञानाचा फायदा साविाराला कमळून शतेिऱ्याुंचे 
घरदार, शते िायदेशीरपणे साविाराच्या मालिीचे िरण्यािडेच होतो. त्याुंच्या व डॉक्टराुंच्या फीच्या 
प्रमाणावबद्दल तर िाहीच प्रमाण ठरवता येत नाही. ते ठरकवण्याला सरिारही असमर्थ आहे. 

 
कचत्रिार, कशल्पिार, लेखि, िवी, शास्त्रज्ञ या सवांचा फायदा नेहमी वरच्याच वगाला होत 

असतो, आकण शतेिऱ्याच्या जीवावर जगणारा हा वगथ रोज वाढतच आहे. 
 
ज न्या राजशाहीतून शतेिऱ्याुंना िफल्लि बनकवणारा, भणुंगकभिारी बनकवणारा जमीनदार वगथ 

उत्पि िाला. 
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नव्या भाुंडवलशाहीने स्वतःची सुंपत्ती वाढकवण्यािकरता त्या गकरबाला पोटार्ी मजूर बनकवला. 
 
एिाने तरवारीच्या जोरावर शारीकरि ग लामकगरी अस्स्तत्वात आणली, तर भाुंडवलशाहीने आर्मर्ि 

म्हणजे पैशाची ग लामकगरी अस्स्तत्वात आणली. 
 
स कशकक्षत वगाने यात भर घालून बौकद्धि ग लामकगरी अस्स्तत्वात आणली. 
 
विाश्रम स्वराज्र् :- स कशकक्षत ऊफथ  ब्राह्मणवगाने नेहमी क्षकत्रय आकण वैश्य वगाचीच आकश्रतकगरी 

आकण साह्यता वाढकवली आहे. कतसरा जो श्रमजीवी त्याला अफाट वगापासून ििीच देण्याचा सुंभव 
नसल्याम ळे या ब्राह्मण वगाची सवथ िारवाई नेहमी बह जनाुंच्या उलटच! ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 
आजची वणाश्रम स्वराज्य पकरर्षद. 

 
शतेिरी वगाच्या व मजूर वगाच्या हालाची िल्पना वाचिाुंना आतापयंत कदली आहे. आता 

स कशकक्षत वगाने आपल्या ब द्धीच्या द रुपयोगाने अस्स्तत्त्वात आणलेल्या अस्पशृ्य व स्त्री वगाच्या हल्लीच्या 
प्रगतीिडे पाहू. 

 
(सत्यशोधकाांना इषारा अथवा नव्या रपढीचे राजकारण) 

 
(३) ईश्वरा पहावे ठार्ी ठार्ी 

 
आपल्या सहद समाजात हा देविमथ सिवा देवावरील अुंिश्रदे्धचा प्रिार इतिा खोल रूजला आहे, 

िी कित्येि पदवीिरही अजून या देव-देवऋर्षी वगैरेच्या भीतीपासून म क्त िालेले नाहीत. दगडाच्या 
देवाच्या अुंगी ‘चाुंगले-वाईट’ िरण्याची शक्ती आपणच लादून त्याचे रागापासून स टिा िरून 
घेण्यािकरता, देवाचा दलाल नाचवील त्याप्रमाणे आपण नाचत असतो. लेखिाची या ‘दगडाच्या 
आिारावर’ म ळीच भक्ती नाही, पण हे कलकहत असताना त्याच्या घरी त्याच्या मजीकवरूद्ध, एिाचे सुंिट 
कनवारण्यािकरता म्हणून ‘िोंबडे’ सोडले आहे. एिाने ताईबाईला प्रसि िरण्यािकरता घरी बिरे आणून 
त्याचा नैवदे्य त्या देवीला कदला व कतसऱ्याने आजारातून उठला म्हणून सत्यनारायण प्रसि िरण्यािकरता 
दोनश े एि माणसाुंचे जेवण घातले. तेव्हा राजिीय पारतुंत्र्यातून सहद स्र्ान स टला तरी, या देवाुंच्या 
म्हणजे दगडाच्या बोजाखालून तो लविर स टेल, असे िाही वाटत नाही. 

 
ते देव, त्याुंचे ते खास प्रिान, ते जगद्ग रू, त्या भट प जाऱ्याुंची ती फलटण, भोंदू देवऋर्षी, 

लफुं गयाुंचा तो ताुंडा व त्याुंचे प्रचारि याुंच्या िचायातून कबचारा अडाणी शतेिरी वर डोिे िेव्हा िाढील 
िोण जाणे ! हे त्याुंचे अज्ञान दूर िरण्यािकरता जर एखादा प्रचारि देवाचे गौडबुंगाल उघडे िरू 
लागला, तर त्याची समजूत पटण्याऐवजी त्याचा खरपूस समाचार मात्र घेतला जाईल. त्याच्यावर, हा 
बाटगा आहे, म सलमानाचा हस्ति आहे, वगैरे आरोप त्याचेवर लादून त्याुंची गावाबाहेर रवानगी 
िाल्याखेरीज राहणार नाही. 

 
भाुंडवलशाहीचे बूड स्स्र्र राहण्यालाही देवाची भावना भरपूर मदत िरीत आहे. फार िाय 

श्रीमुंतावरूनही देवाची िल्पना बसवली गेली असावी, असे कविान िरणे च िीचे होईल असे वाटत नाही. 
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श्रीमुंताुंना श्रम िराव ेलागत नाहीत. त्याुंच्या इच्छेला येईल त्या वस्तू त्याुंना कमळणे सोपे असते. त्याुंची 
सत्ता गकरबाुंवर चालते. याच श्रीमुंतीचा अकतरेि म्हणजे स्वगथस ख, तेरे् िाय नाही? इस्च्छत वस्तू इच्छा 
िेल्याबरोबर हजर ! अप्सराुंचे स ख, कवप ल सुंपत्ती − ही स्वगथस खाची िल्पना समाजात प्रचकलत आहे − 
िमथग रू, राजे, सरदार व श्रीमुंत देवाचे लाडिे, पूवथजन्मीच्या प ण्याईने स खी िालेले अशीच ठाम समजूत 
असल्याम ळे गरीब मजूर वगथ नाडलेला आहे त्या स्स्र्तीतच राहण्यास तो िबलू असतो. समाजाची घडी 
बदलून ती आपल्याला अन िूल िरून घेण्याचा तो प्रयत्न िरीत नाही. ही कवर्षमता व गकरबी कनमाण 
होण्याला कवकशष्ट वगाची नीतीच िारणीभतू आहे, व मनात आणल्यास हे पारडे सवथस्वी आपल्याला बदलता 
येईल, ही खात्री तो दैववादाचा ग लाम िाल्याने पटत नाही. याम ळे देवाचा दगड त्याच्या डोक्यावर दडपण 
घालतो, तसा पोटावरही आदळतो. गकरबी ही पूवथिमान सार आपल्या भोगाला आली आहे असे समजून 
“कनत्य नव ेजे देईल मानिव, भक्ष ुं तेकच घकर” अशी ितृथत्वशून्य कशिवणही अनेि सुंताुंच्या तोंडून कनघाली 
आहे. त्या त्या समाजघडीचा पकरणाम सुंताुंनाही टािून देता आला नाही ! या जन्मी भोगलेल्या िष्टाची 
भरपाई द सऱ्या जन्मी देव देईल. अन्यायी, स्वार्ी, द ष्ट लोिाुंना ईर्श्रच शासन िरील, अशी परावलुं बी 
वृत्ती स्वीिारल्याम ळे खालचा िष्टाळू अज्ञानी वगथ वरती येणे द रापास्त िाले आहे. 

 
अनुंत प्राणी रोज आपल्या पायाखाली कचरडत आहेत. प्रत्येि पावलागकणि जाणून न जाणनू सहसा 

होत आहे. कनसगथ या रोज घडणाऱ्या गोष्टीपासून अकलप्त आहे. आपल्या हालाबद्दल व स्स्र्तीबद्दल देवावर 
अवलुंबून राहून प ढच्या जन्मींच्या स खाची आशा िेल्याने जगात समता, शाुंती व स ख नाुंदणार नाही. 
भाुंडवलशाही आपली नीती स िारणार नाही, तर ती स िारणे आपले हाती आहे. समता स्र्ापन िरणे 
समाजाचे हाती आहे. सुंपत्तीचा, स खाचा, श्रमाचा वाटा सवांना सारखा उपभोगता येईल, अशी पकरस्स्र्ती 
कनमाण िरणे समाजाच्या हाती आहे. कवकशष्ट जातीची, वगाची सिवा राष्ट्राची ग लामकगरी फेिून सवथ 
मानवजात कवर्श्बुंि त्त्वाच्या सहिायाने एि होणे शक्य आहे. ‘एिमेिाुं साह्य िरुुं  । अवघे िरु स पुंर् ।’ पण 
ही पकरस्स्र्ती कनमाण होण्याला हा ‘दगडाचा देवबाप्पा’ आड येतो. ही ग लामकगरी टािून जनता हीच 
परमेर्श्र आहे. ित थमित थम् समर्थ असा तोच आहे. पृर्थ्वीचा स्वगथ बनवणे कतच्याच हाती आहे अशी खात्री 
पटली म्हणजे हा जागा िालेला परमेर्श्र स्वगातील िल्पनामय समता पृर्थ्वीवर आण ू शिेल. द ष्टाुंचे 
कनदालण िरू शिेल. जो वदेाुंत, कनव्वळ प राणातच वास िरतो, जे कवर्श्बुंि त्त्व कनव्वळ िीतथनातच वास 
िरते, जी गोड तत्त्वें कनव्वळ िर्थ्यािूट िरण्याुंतच खचथ होतात त्याचा जगास प्रत्यक्ष उपयोग िाय? तेव्हा 
देव दगडात नाही. तो जनतेतच आहे व जगाची उलर्ापालर् िरण्यासही तोच समर्थ आहे. िार्ममि 
ग लामकगरी, आर्मर्ि ग लामकगरी व राजिीय ग लामकगरी या सवाला अज्ञानाने उभा िेलेला दगडाचा देवच 
िारणीभतू आहे. 

 
ध्यानात कनमगन होऊन सिवा सृष्टीशी तन्मय होऊन प ढे आपली सुंि कचत स्वार्थवृत्ती टािून कदली 

नाही व माळ ओढीत एखाद्या मठीत जन्म िाढला िाय सिवा पसैा ओढीत कतजोरीची तोंडे भरली िाय, 
जगाला त्याचा िाय फायदा? एि स्वार्ी, म क्तीच्या इच्छेने सुंन्यास पत्िरणारा, तर दूसरा स्वार्ी 
महत्त्वािाुंके्षने सुंपत्ती साठवनू द सऱ्याुंना सुंन्यास घ्यावयास भाग पाडणारा. हे लोि पृर्थ्वीच्या उत्त्पादनाुंत 
भर न घालता व्यर्थ जनतेच्या श्रमावर जगणारे टोळच होत. जनतारूपी जनादथनाची सेवा िरण्यािडे जर 
आत्मकविासाची वाढ नसेल तर तो पोिळ कनरर्थि वदेाुंत िाय िामाचा ! म्हणून खऱ्या भक्ताने ब्रह्मरूप 
जनादनाला आपल्या सेवनेे जागा िेला पाकहजे. म्हणजे जागा िालेला कवराट प रुर्ष द ष्टाुंचे शासन िरून 
शिणार आहे. आिाशािडे हात िरून देवाचा िावा िेल्याने पाप्याुंना शासन कमळत नाही. ज्या ज्या वळेी 
हा कवराट प रुर्ष, हा जनता जनादथन जागा िाला त्यावळेी त्याने उन्मत्त साम्राज्यशाहीला, तैमूरलुंगी, 
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बादशाहीला, सैतानी िारशाहीला, सुंपत्तीत लोळणाऱ्या रोमशाहीला फ्रान्सच्या िामाुंि ल ईला ि ळीला 
कमळकवले आहे. न्यायाचा कनवाडा िरण्याला अकिि बलवान जगात द सरा िोणी नाही. रकशयन 
अस्वलाप्रमाणे तो िेव्हा भयानि स्वरूप िारण िरील सिवा गाुंिीच्या स्वरूपाुंत तो महाप रूर्ष पे्रमळ असहसा 
देवीचे गोड स्वरूप िारण िरून आपल्या मोकहनीने कदव्यदृष्टी देऊन जगात पे्रमाचे साम्राज्य पसरवील; पण 
हा जनता जनादथनरूप जागा िाला पाकहजे, बलवान िाला पाकहजे, सत्यािीश िाला पाकहयेम्हणजेच 
पृर्थ्वीवर न्यायाचे राज्य स रू होईल. बह सुंख्य जनता स खी होईल दगडाच्या देवाुंत नव्हे, तर कजवुंत 
देवाुंच्या सेवते स्वतःचे व द सऱ्याचे िल्याण आहे. 

 
देवावंर भार आपि मोकळे 

 
या देवालयाुंनी आम्हाला ितृथत्वशून्य िेले आहे. स्वतःच्या कहमतीवर व मनगटावर अवलुंबून 

राहण्याऐवजी देवावर भरवसा टािून हात हालवीत बसण्याची वृत्ती या देवालयाुंनी व त्यावर पोसले 
जाणाऱ्या वगाने अज्ञ जनतेमध्ये पेरली आहे. ‘देव ठेवील त्या स्स्र्तीत रहाव’े या िल्पनेने भाुंडवलशाहीचे 
आसन स्स्र्र िाले आहे. अन्याय होत असताही प्रकतिाराची वृत्ती, ‘सवथ िाही देवािीन आहे या िल्पनेने’ 
नष्ट िाली आहे. सुंिटाशी टक्कर देऊन ‘नर िा नारायण’ होण्याचा आत्मकवर्श्ास नाहीसा िालेला आहे. 
जगाच्या ििाििीत सहद स्र्ान जो कनव्वळ िके्कच खात बसला आहे. त्याला प ष्ट्िळसे िारण हा दैववाद 
आहे. देवाची इच्छा म्हणून अमिे आमच्यावर राज्य िरतात देवाची इच्छा म्हणून आज आमची अशी स्स्र्ती 
आहे ! िता िरकवता तो आहे ! आम्ही पामराुंनी हात उचलून िाय होणार आहे, असे म्हणून कित्येि 
कवद्यार्ीस द्धा नकशबावर हवाला टािून ितथव्य न िरता स्वस्र् बसत असतात. 

 
असा कनव्वळ नशीबावर हवाला टािून देवाचा िावा िरणारा टाळि या पुंर् कनमाण िाला आहे. हे 

लोि स्वतःच्या पोटालाही कमळकवत नाहीत; द सऱ्याच्या श्रमावर जगणारे हे परािप ष्ट वगथ खरोखरी भकूमभार 
तर आहेतच, पण इतराुंच्या मनाुंतही अशी देवावर हवाला ठेवनू बसण्याची व्ृत्ती उत्पि िरतात, म्हणून हे 
लोि देशकवघाति िाले आहेत. 

 
न करवे धंदा । आइता तोंडी पडे लोंदा ॥ 

उणठते ते कुणटते टाळ । अवघा माणंडला कोल्हाळ ॥ (तुकाराम) 
 
हे स्वतः तर आळशी असतातच. पण द सऱ्याुंसही बनवत असतात. अहर्मनश ितथव्यरत असलेल्या 

देवाला असे लोि िसे आवडतील? कनब द्ध जनावराुंना स द्धा तो बसल्या जागी पोसत नाही, मग अशा 
म्हैदाुंना िसा पोशील? 

 
िष्ट िरतो त्यालाच देव पोसतो. तोच देवाचा लाडिा असतो. शतेिरी स्वस्र् देवावर हवाला 

टािून बसला, तर त्याची नाुंगरण, पेरणी िरून, िान्याची गाडी देव घरी आणून पोचवत नाही. देवाला 
िौल लावला आकण इिडचे पान कतिडे पडले म्हणजे जगाची िाही उलटापालट होत नाही. 

 
दैवात्तणमणत मन्र्न्ते रे् हतस्ते कुबद्वर्ः ॥- (र्ोगवणसष्ठ) 
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“िोणतीही गोष्ट दैवाने घडून येते, अशी ज्याुंची भावना असते ते मन ष्ट्य द ष्टब द्धीचे असून त्याुंचा 
अखेरीस नाश होतो.” 

 
आतापयंत वर्मणलेल्या जाकतभेदाला, कवर्षमतेला, स्पशास्पशथतेला, भोंदू गोसाव्याुंना व अनेि 

उठाठेवी िरणाऱ्या लोिाुंना आिार देणारे, सहद िमाच्या ऐक्यभावनेचा कवघात िरणारे, अज्ञजनतेला 
अकिि अुंिःिारात लोटणारे देव-देवालये मरू्मतपूजा, ही देशोद्धारि आहेत िाय याचा वाचिाुंनीच कवचार 
िरावा. 

 
जाणती मरू्मतपूजा निो असे लेखि म्हणत नाही. देवालये मूती व के्षते्र ही सरथहा वाईटच आहेत, 

यात चाुंगल्या गोष्टी िाहीच नाहीत हे असे लेखि म ळीच म्हणत नाही- पण सरासरी िाढली तर अकनष्ट 
पकरणामच जास्त कदसून येत आहेत. प्रर्मच साुंकगतल्याप्रमाणे बह सुंख्य जनतेचा कवचार िरून या 
प्रश्नािडे पहायचे आहे. अपवादावरून सरथहा कनयम बाुंिणे योगय होणार नाही; ते अपवादच आहेत. 

 
लेखि, मूर्मतभुंजि व मुंकदरकवध्वुंसि नाही. लेखि स्वतः र्ोडाबह त कचत्रिार व कशल्पिार 

असल्याम ळे कशल्पिलेचे कवध्वुंस िालेले त्याला पहावणार नाही. जगाला र्क्क िरणारी कचत्रिला व 
कशल्पिला या देवालयात व मुंकदरात आजकह शाबतू आहे. उच्च प्रतीची कचत्रिला व कशल्पिला पाहून 
इतराुंना जे िौत ि वाटेल, त्यापेक्षा लेखिाला त्या िलेबद्दल आदर व अकभमान वाटणार आहे. पण या 
सवांचा जनतेवर होणारा सम च्चय पकरणाम पाकहला म्हणजे ही देवालये ठेवावीत, पण त्यातील देव बाहेर 
िाढावते, देव ठेवावते, पण त्याुंच्यामागे लावलेल्या अुंििल्पना िाढून टािाव्यात-यािकरता उपाय म्हणनू 
मुंकदराुंची, -िान्याुंची सिवा शस्त्रास्त्राुंची िोठारें बनवावीत. हवशेीर िरता आल्यास तेरे् शाळा िाढाव्यात व 
देवाुंची स्र्ापना, कशल्पिलेची गोड िामे म्हणून सुंग्रहालयात सिवा त्याुंची पूजा होत नसेल तर त्याुंना 
रस्त्याच्या नाक्यावर प तळयाुंच्याऐवजी ठेवाव,े अशीच सूचना िरणे नाइलाजास्तव भाग आहे. देवालये 
म्हणजे या रूढीला पोसणारे व आश्रय देणारे किल्ले आहेत. हा 
 

“रूढीचा गड खाली उतरा । पाकोळ्र्ा घुबडानंा उडवा । (गडकरी ) 
 
म्हणजे वातावरण स्वच्छ होईल. मूर्मतपूजा निो म्हणणे, अशी मते प्रकतपादन िरणे सहद िमाला 

स टून आहे असेही मानण्याचे िारण नाही. प्राचीन िाळी ही सहद िमात नव्हती ती मागाहूनच घ सटलेली 
आहे म्हणून मूर्मतपूजा नाहीशी िाली म्हणजे सहद िमथ ब डाला असे मानण्याचे िाही िारण नाही. 

 
हे देव व मुंकदरे नष्ट िाली म्हणजे सवथत्र नाुंदणारा देव पाहण्याची ब द्धी जनतेत येऊ शिेल. 

मुंकदराच्या िोंदट हवतूेन, त्या पािोळयाुंच्या द गिंीतून बाहेर पडल्यानुंतर उघड्या नीलाुंबरी प्रिाशात 
असणाऱ्या जागृत देवतेिडे सहजीच दृष्टी जाईल. 

 
सब घट राम पछानोरे । मेरा कहना मानोरे ।  कबीर. 
 
सृष्टीशी तादात्म्य िाल्यानुंतर प्रिृकतमाताच अनुंतरूपाुंनी नटलेली कदसू लागेल. 
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सग ण रूपाखेरीज देवाचे आिलनच िरता येणार नाही, त्या कशवाय ध्यान लागणार नाही, असे 
म्हणणाऱ्याुंनी सृष्टीसौंदयािडे र्ोडे डोळे उघडून पहाव.े 

 
देवाच्या मागे लागलेले कवर्षमतेचे वारे बदलले. स्वार्थ हेतू नष्ट िाला म्हणजे देवािडे पाहण्याची 

वृत्तीही साकत्त्वि होईल. अण रेणूुंमध्ये असलेल्या परमेर्श्राला सभतीच्या त रुुं गात टािावसेे वाटणार नाही. 
ख ल्या पकवत्र वातावरणात तो त म्हाला कदसू लागेल. कनसगाशी त म्ही तन्मय व्हाल, कनसगाशी एि होण्याने 
जसे त म्ही त्या शक्तीजवळ जाल, तसे दगड-िोंड्याच्या भक्तीने त म्ही जाणार नाही. सुंत महात्म्याुंची 
मूर्मतपूजा ज्यावळेी व्यापि िाली, त्या मरू्मतपूजने ज्यावळेी ते यच्चावत् वस्तूुंशी आपलेपणाने पाहू लागले, 
त्याचवळेी ते म क्तीला पोहोचले. 

 
या देवािमाच्या परस्परकवरोिी भाुंडणातून मागथ िाढण्याला महात्माजींनी िेलेली व्याख्या सवांना 

ग्राह्य होण्याजोगी आहे. ते म्हणतात − 
 
“जगात कजतिे प्राणी आहेत कततिे देव आहेत, असे म्हणणे सत्याला िरून आहे. त्याला अनेि 

आिार आहेत, म्हणून त्याला आपण कनरािार म्हणतो. तो प्रत्येि भारे्षतून बोलतो म्हणून भार्षातीत म्हणतो. 
पण माझ्या खोल अुंतयामी देव म्हणजे सत्य हेच मी म्हणत असतो. सत्याबद्दल मतभेद होत नाही. हे तत्त्व 
अबाकित आहे. नास्स्ति लोि देवावर कवर्श्ास ठेवीत नाहीत. पण सत्य हे सवांना कप्रय आहे” 

 
िारण अबाकित तत्त्वाबद्दल मतभेद होत नसतो. 
 

‘रूप नही रंग नही । नही बरन छार्ा । 
णनराकार णनगुयनही । तंूणच रघुरार्ा । 

 
हा रघ राया म्हणजे अबाकित तत्त्व होय. असतील नसतील त्या ग णाुंचा आरोप िरून मूर्मतपूजेत दुंग 

होण्यापेक्षा, कनसगामध्ये असलेल्या अबाकित तत्त्वाुंचा शोि िरण्यात व्यक्तीचा तसाच जगाचा फायदा होतो. 
प्रगतीला मदत होत असते. 

 
िल्पनेचा पसारा माुंडण्यापेक्षा समोरील पसाऱ्यािडे सुंशोिि ब द्धीने पाहून अबाकित तत्त्वाचा शोि 

िरणे चाुंगले नव्हे िाय? 
 
जगातील प्रत्येि गोष्ट ईर्श्रच आहे असे मानल्यास मूतीवरही ईर्श्राचा आरोप िरता येईल, पण 

िालाुंतराने मतूीतून कवर्श्व्यापी तत्त्वािडे जाण्याऐवजी मूतीलाच अज्ञ जनता ईर्श्र मानू लागते. मूतीलाच 
देव मानणारा अुंिश्रद्धाळू इतरत्र ईर्श्राचे अस्स्तत्त्व पाहण्यास समर्थ होत नाही. अुंिश्रद्धाळू चौिस ब द्धीचा 
नसतो. तो द सऱ्याचे हातून पाणी कपणारा असतो. असा मूर्मतपूजि आपल्या मूतीखेरीज द सऱ्या मूतीस मानत 
नाही. द सऱ्या मतूी खोया मानतो. त्याुंची सनदा िरतो. हे भक्त आपल्या देवाखेरीज इतर देवाुंची नालस्ती 
िरतात. आकण एिा देवाचे भक्त तरी सलोख्याने ि ठे वागतात? मोठमोठ्या के्षत्राुंतील देव हे सावथजकनि 
असले तर दकक्षणेपायी ते प जारी-बडव्याुंच्या खास मालिीचे होतात. त्याुंच्या मालिीच्या हक्कासाठी 
िोटाचा मागथ पत्िरण्यासही भक्ताुंना कदक्कत वाटत नाही. वाडीचा दत्त खाजगी मालिीचा. पवथतीचे मुंकदर 
खाजगी मालिीचे समजून इतर भक्ताुंना बुंदी होत आहे. एित्र ि ट ुंबातील देव्हाऱ्यावरचे देव सोन्यारुप्याचे 
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असल्यास त्या देवापायी मारामाऱ्या होतात. सख्ख्या भावाुंत कवत ष्ट येते. कवर्श्बुंि त्त्व पटण्याऐवजी या मूती 
पाठच्या भावातही प ष्ट्िळ वळेा भेद पाडतात !!  

 
कनसगाबद्दल असा भेद होत नाही. कनसगथ सवथ लोिाुंना वुंदनीय आहे. सवांना समजण्यासारखा 

आहे. ते एि अबाकित तत्त्व आहे. ईर्श्राचे सवथव्यापी स्वरूप जसे मुंकदराबाहेर नीलाुंबरी कदसू शिेल तसे 
िोंदट मुंकदराुंत कदसू शिणार नाही. त मची ब द्धी व्यापि होणार नाही. देव म्हणजे अबाकित तत्त्व आहे. हा 
देव मूतीत आहे पण तो अत्युंत अल्प प्रमाणात व अपकरपक्व स्स्र्तीत आहे. 

 
‘पंचतत्त्वके दरगा माने’ -  -(कमाल). 

 
िोळशातील द्रव्ये कहऱ्याुंतही आहेत, पण त्यातील प्रमाण कभि आहे. भमूीतून वनस्पती कनमाण होते. 

िारण भमूीत िाही अकिि गोष्टींचे कमश्रण िाल्याने कतला ते स्वरूप येते. अि िाही िाल तसेच राकहले, व 
त्यास कवकशष्ट पकरस्स्र्ती अन िूल कमळाली म्हणजे त्यात प्राण उत्पि होतो. म्हणजे ते हालचाल िरू 
लागते. अुंड्यास ऊब लागली तरच त्यात जीव येतो. या सवथ प्राण्यात मन ष्ट्य हे एि अत्युंत नाजूि असे 
कमश्रण होय. मन, ब द्धी, आत्मा हे त्या कमश्रणातून कनघालेले कवशरे्ष आहे. ब द्धीस मेंदू असावा लागतो. मेंदू हा 
देहातलाच एि भाग आहे. देह जडसृष्टीशीच सुंलगन आहे. यावरून कवचार हेही जडसृष्टीशी सुंलगन 
असल्याचे ठरते. जगातील प्रत्येि वस्तू म्हणजे पुंचमहाभतूाुंचे कमश्रण आहे. त्याुंचे प्रमाण कभि आहे इतिेच. 
सुंशोििाुंचे पाऊल रोज प ढे पडत आहे. पूवी अगम्य वाटणाऱ्या गोष्टी प्रयोगाुंद्वारा लोिाुंना पटवनू देता येऊ 
लागल्या आहेत. नाजूि कमश्रणाुंचा शोि लागू लागला आहे. िाही प्रयोगाने आय ष्ट्यही वाढवता येऊ शिते 
म्हणतात. आज जी शक्ती अगम्य म्हणून आपल्यास वाटत आहे. प्राण म्हणजे िाय कमश्रण आहे हे जे 
आपल्यास समजत नाही ते प ढे समजणार नाही असे िाही म्हणता येणार नाही. पण प्रत्येि गोष्ट 
पुंचमहाभतूाुंपासून कनमाण िाली आहे हे कसद्ध िाले आहे. यावरून कवर्श्बुंि त्त्व हे तत्त्व नैसर्मगिच ठरते. 
मन ष्ट्याची िाव या कमश्रणाच्या पकरणत स्स्र्तीिडे जाण्याची असली पाकहजे. दगडाची पूजा अगदी 
प्रर्मावस्रे्िडे म्हणजे मागे नेते. हे प्रगतीला िरून नाही. जनादथन पाहणे म्हणजे त्या उच्चतम तत्त्वािडे 
जाण्याची िाव होय. 

 
पॉवर हौसपासून अनेि वस्तूुंनाुं शक्तीचा प रवठा कमळतो. त्याने किटली उिळते, इस्त्री तापते, 

पुंखा स रू होतो, कदव ेप्रिाशतात. एि कदवा हजारो जणाुंना प्रिाश देतो तर द सरा आपले अस्स्तत्व फक्त 
‘कमणकमण’ प्रिाशाने दाखवतो. या सवथ वस्तूुंचे आचार कनराळे, उपयोग कनराळे, आिार कनराळे असले तरी 
सवथ वस्तूत ती शक्ती वावरत आहे. कतचे प्रमाण कनराळे आहे; इतिेच. 

 
जडसृष्टी, वनस्पतीसृष्टी व मन ष्ट्यिोटी या सवथ अवस्र्ा पुंचमहाभतूाुंच्या कमश्रणावर अवलुंबून 

आहेत. हे तत्त्व समजल्यानुंतर दगडच उराशी घेऊन िोणी बसणार नाही. दगड हे कनसगाचे िकनष्ठ स्वरूप 
आहे, कनसगथ हे कवराट स्वरूप आहे. या व्यापि तत्त्वािडे जाणे, त्याशी तादात्म्य होणे म्हणजे आपपर भाव 
कवसरणे होय. हा ज्या मानाने जाईल त्या मानाने तो जनतेच्या सेवसे प्रवृत्त होत असतो. 

 
देवालयाच्या या ख राड्यातून, या छपरी मुंडपातून बाहेर पडा. म्हणजे क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या त्या 

आिाशात सिाळी उमललेल्या ग लाबिळीत, सायुंिाळच्या ग लालफेिीत, िाळिकभि अमावास्येच्या 
िाळोखातील रत्नाुंच्या िूळफेिीत, प्रशाुंत जलाशयात स्स्मतहास्य िरणाऱ्या तारिात, वृक्षलताुंच्या 
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िणोपिणी ग ुंगणाऱ्या मुंज ळ गानरवाुंत, ि ळि ळ वाहणाऱ्या कनिथराुंच्या ग जगोष्टींत, मनेैच्या बासरीत सिवा 
मोराच्या रूबाबी नाचात त म्हाला ईर्श्र कदसू लागेल. त मच्याबरोबर तो बोलू लागेल. व या जादूच्या किल्लीने 
इतिा िाल िािलेले हृदयिपाट खोलून त्यात तो कवर्श्पे्रमाचा ठेवा ठेवील. 

 
ब्रह्माडं गोलकी । पवनाच्र्ा पालकी 

अवधूत कवतुकी । पहुडलासे ॥ - चागंदेव 
 
रम्य कठिाणी कवर्श्व्यापी आत्मा कनकद्रस्त असलेल्या शक्तींना जागे िरीत असतो. ज्ञानज्योतीने 

त्याुंच्या हृदमुंकदराुंची दालने ख ली होतात. मुंकदराुंतून बाहेर पडा म्हणजे ईर्श्राचा ििीही न सुंपणारा ठेवा 
त मच्या हाती येईल ‘तो नानाकवि यत्नाुंनी त मचुं रुंजन िरीत आहे. नभोमुंडलाच्या रुंगपटावर 
अनाकदिालापासून तो त म्हाला कनरकनराळे देखाव े दाखवत आहे. आिाशातील ढग कचत्रकवकचत्र स्वरूपे 
हेऊन ईर्श्राची अनुंतरूपे, त्याचे कवराटस्वरूप दाखवत आहे. िोणत्याही रुपवतीच्या ग लाबी गालाला 
लाजवणारे िोणत्याकह िोकहनूर कहऱ्याला कफिे पाडणारे, टनथरसारख्या कचत्रिाराच्या भपिेदार रुंगाला 
कफिें  पाडणारे हे ईर्श्राचे स्वरूप डोळे उघडून तरी पहा ! र्िलेल्या पाुंर्स्र्ाला भगनहृदयी द ःकखताला, 
एिलिोंड्या जीवाला, माुंडीवर घेऊन खेळवणाऱ्या या जनन्मातेला टािून दगडाला िवटाळाव े असे 
त म्हाला वाटते िाय? 

 
साऱ्र्ा णत्रभुनवी भरला आनंद । नृत्र् ताल छंद चालतसे ॥ 
ऐशा र्ा आनंदी एकतानतेने । समरस होिे असाध्र् का ॥   गीताजंली. 
 
अशा जगाशी समरस िालेल्याला सवथत्र नारायण कदसेल. जाकतभेद, पुंर्भेद हे सवथ भेदाभेद 

जातील. जनतेमध्ये त्याला कजवुंत देव कदसू लागेल. त्याुंच्यासाठी तो आत्माह तीही द्यायला तयार होईल. 
 

मी माझी कल्पना पळाली वासना । 
जनी जनादयना सेवी तुझें ॥  - सोपान 

 
ब्रह्मज्ञान ते हेच. देवाच्या भक्तीचे अखेर ते हेच. मन ष्ट्याची म क्ती ती हीच. सािार पूजा व 

कनरािारपूजा अखेर इिडेच आली पाकहजे. जर ि णाला मूर्मतपूजेखेरीज हा मागथ सापडत नसेल तर 
मूर्मतपूजा बेलाशि िरावी. पण त्याने हे लक्षात ठेवले पाकहजे िी, यातून स टून आपल्याला प ढे जायचे आहे 
− 

 
चराचरी सवय ब्रह्म ओळखावे । 

ईश्वरा पहावे ठार्ी ठार्ी ॥   - (गीताजंली) 
 
अशी व्यापि दृष्टी िाल्यानुंतर हा ब्राह्मण तो ब्राह्मणेतर, हा सहदू तो म सलमान , हा स्पशृ्य तो 

अस्पृश्य, मी सहद स्र्ानचा -तो इुंगलुंडचा, हा आयथ तो अनायथ अशा प्रिारचे सवथ भेदाभेद जाऊन, हा श्रीमुंत 
−तो गरीब हा भेदही नाहीसा होऊन “असहसा समता व कवर्श्बुंि ता” या पकवत्र तत्त्वाने जग हेच एि ि ट ुंब 
होईल. परिेपणा नष्ट िाला म्हणजे लढाया साहकजिच बुंद पडतील. सवथच देश आपले, सवथ लोि आपले 
बुंिू, असे वाटल्यानुंतर सजिायचे ि णाला? 
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(सत्यशोधकाांना इषारा अथावा नव्या रपढीचे राजकारण) 
 

४) स्वराज्र्ाचा पुनरुद्धार 
 
“In village communities, each one forming as seperate little state in itself has I 

conceive contributed more than any other cause to the preservation of the people of India 
through all the revolutions and changes which they have suffered” 

 
Sir C. Metcalfe. 

 
समाज-संस्था 

 
सहद स्र्ानची सुंस्िृती िायम राहण्याला अनेि क्राुंत्या, स्वाऱ्या वगैरे आपत्तीतून कजवुंत राहण्याला, 

खेड्यावरच्या स्वतुंत्रपणे चाललेल्या समाजसुंस्र्ा याच िारण होत, असा िब लीजबाब कवद्वान अन भवी 
इुंग्रजाुंना व अकििाऱ्याुंना द्यावा लागत आहे. या नष्ट होत चाललेल्या सुंस्र्ाुंचा प नरुद्धार िरण्याचे पकवत्र 
िाम नव्या कपढीस हाती घ्याव ेलागणार आहे. 

 
सहद स्र्ानातली खेडी पूवी स्वराज्याचा अन भव घेत होती. राज्याुंच्या उलर्ापालर्ीचा त्याुंच्यावर 

फारसा पकरणाम होत नसे. िमथिारण, राजिारण व सवथ गोष्टीत खेडी स्वावलुं बी असत. आश्रमसुंस्र्ा 
म्हणजेच त्या वळेच्या कशक्षण सुंस्र्ा, राजाच्या मदतीवर फारशा अवलुंबून नसत. ही छोटी छोटी स्वतुंत्र 
राज्ये सहद स्र्ानभर कवख रलेली होती. 

 
हे स्वराज्य कमळण्यास शतेिऱ्यास फार दूर जाण्याचे िारण नाही. 
 
“त िे आहे त जपाशी, पकर तू जागा च िलासी” 
 
या प रातन सुंस्रे्चा आज त्याला फक्त कवसर पडला आहे. र्ोडासा प्रयत्न िेल्यास या सुंस्र्ा प नः 

ऊर्मजतावस्रे्स येतील, या सुंस्र्ा ज्या मानाने ऊर्मजतावस्रे्स येतील, त्या मानाने राष्ट्रसुंघटना िरणेही 
फार सोपे होईल. परस्पर सहाय्यासाठी एिजूट िालेले खेडे राष्ट्रैक्यास सहजच मदत िरू शिते िारण 
ते त्याच्या वृत्तीला िरूनच आहे. 

 
- मोठा राज्र्कारभार चालणवण्र्ाकणरता, ग्रामसंस्था र्ा शेतकऱ्र्ाचं्र्ा राजकीर् णशक्षिाच्र्ा प्राथणमक 
शाळा आहेत. – याुंकत्रि स िारणेचा स्वीिार िरण्याच्या अगोदर सहिायावर व साम दाकयि तत्त्वावर 
िारभार चालण्याचे त्याुंना कशक्षण कमळाले म्हणजे भाुंडवलशाहीचा ठराकवि अिःपात सहद स्र्ानला 
च िकवता येईल. साम दाकयि सते्तने व समतेने राज्यव्यवस्र्ा चालण्याचे कशक्षण या ग्रामसुंस्रे्त साहकजिच 
कमळणार आहे. प्रचारिाुंनीही त्या िोरणानेच आता ही ग्रामसुंघटना िेली पाकहजे. 

 
णनःशस्त्र पि णनबयल नव्हे. : खेड्यातील शतेिरी कनःशस्त्र आहे म्हणनू त्याला हताश होण्याचे म ळीच 

िारण नाही. त्याचे स्वराज्य त्याला शस्त्राकशवायच कमळवायचे आहे. स्वराज्यप्राप्तीसाठी त्याला लढाई 
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िरायला निो आहे. हाती तलवार न िरता स्वराज्य त्याला आज कमळकवता येणे शक्य आहे. ‘कनश्चयाचे 
बळ, हेच फक्त त्याला पाकहजे, म्हणजे ‘स्वराज्याचे फळ’ दूर नाही, या कनश्चयाप ढे िेवढीही मोठी सत्ता 
कवरोिी असली तरी कतचे फारसे चालणार नाही. तीच प ढे मेटाि टीस येते. 

 
आज शतेिऱ्याला कशक्षणाची अत्युंत आवश्यिता आहे. त्याच्या अज्ञानाम ळे तो हरघडी फसला 

जातो. त्याला मराठीप्रमाणे इुंग्रजी कशिता आले तर तेही पाकहजेच आहे; पण त्याला कलकहता वाचता येत 
नाही, इुंग्रजी समजत नाही म्हणून हातपाय गाळण्याचे िारण नाही. खेड्याचा सवथ िारभार पाहण्याचे 
त्याुंनी ठरवले म्हणजे आपले व आपल्या म लाबाळाुंचे अज्ञान िाढण्याचे िाम त्याुंना िराव ेलागणारच आहे. 
खेड्याच्या गोष्टी पाहण्याला प्रर्मपासून कशिलेलेच सवथ पाकहजेत असे म्हणत बसल्यास पाऊलच प ढे 
पडणार नाही. 

 
या घरच्या िारभाराला विील, बॅकरस्टर यावाचनू नडत नाही. कशिलेला माणसू कमळाला तर 

बरेच िाले. त्याच्या सहाय्याचा उपयोग होईल; पण तसा िोणी नसला तर आपले गाडे अडून बसता िामा 
नये. त मच्या गरजा िाय आहेत, या साध्या गोष्टी समजण्याला इुंग्रजी कशक्षणाची आवश्यिता नाही. या 
गोष्टी घरग ती असल्यासारख्याच आहेत. याला जाड्या कवद्वते्तची जरूरी नाही. खेड्याची स िारणा िरायला 
िौस्न्सलातील ठरावाची व त्या ठरावाच्या मुंज रीची वाट पहात बसायला निो. रस्ता द रुस्तीबद्दल वरच्या 
अुंमलदारािडे सिवा त्या खात्यािडे अजथ िरून प ढच्या सालपयंत मुंजूरीची वाट पहात बसायला निो. 
फ िया वादाची रणे न माजवता, पाकहजे असतील त्यापिैी प ष्ट्िळ गोष्टी खेड्याच्या शतेिऱ्याला सुंघटनेने 
िरून घेता येतात. तात्प रत्या गोष्टी दूर िरून घेता येतात आकण या त्याच्या जीकवतास व रोजच्या 
व्यवहारास अडचण आणणाऱ्या गोष्टी दूर िाल्यास त्याला त्याच्या बौकद्धि स िारणेिडे लक्ष देता येईल. 

 
र्ाणंत्रक रु्गाचे णनरीक्षि. : पाकश्चमात्य राष्ट्रे याुंकत्रि स िारणेत आपल्या प ढे फार गेलेली आहेत, 

म्हणून कनराश होण्याचे िारण नाही. उलट एिा अर्ी याुंकत्रि य गात आपण पाठीमागे पडल्याने आपला 
फायदाच िाला आहे. कनवाुंतपणे त्या याुंकत्रि प्रगतीचे आज आपल्यास कनरीक्षण िरता येत आहे. त्यातले 
चाुंगले वाईट कनवडणे आज आपल्यास सोपे जात आहे. 

 
-र्तं्राचा उपर्ोग व्र्क्क्तस्वाथाकडे केल्र्ाने आज जगावर केवढे संकट ओढवले आहे. : हे पाहून 

आपल्यास मागथ बदलता येणार आहे. पाकश्चमात्याुंच्या च िीच्या मागातून न जाता भाुंडवलशाहीच्या पिडीत 
न सापडता आपल्यास याुंकत्रि स िारणेचा उपयोग िरून घेता येईल. ‘प ढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या 
न्यायाने एिापरी आपला फायदाच होणार आहे. 

 
जगातील सवथ स िारणा, कनरकनराळे शोि, सोयी, ऐर्षआरामाची सािने, लढाया िरून देश सजिणे 

व व्यापाऱाने पैसे कमळकवणे या सवांच्या म ळाशी एिच गोष्ट आहे. या सवथ घडामोडी, ही कजवाची िडपड 
एिाच गोष्टीसाठी चालली आहे. ती गोष्ट म्हणजे स ख, समािानी व आत्मोिकत ही होय. हे स खसमािान 
कजतक्या अकिि लोिाुंना कमळेल. आत्मोितीचा मागथ कजतक्या अकिि लोिाुंना कमळेल, त्या मानाने देश 
स खी, समािान व सुंपि म्हणता येईल. 

 
हजारात एि माणूस कमष्टाि खात आहे व ९९९ अिाि िरीत कफरत आहेत; एि नविोटनारायण व 

बािीचे नऊ िोट, दकरद्री नारायण बनून नुंगे कफरत आहेत; जेरे् आत्मोितीचा मागथ चाराुंना मोिळा तर 
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इतराुंच्या चारी कदशा बुंद आहेत; जेरे् िाहींना पैसा िसा खचथ िरावा त्याचा मागथ स चत नाही, तर इतराुंना 
तो िेव्हाुंही कदसत नाही − तो देश याुंकत्रि स िारणेत प ढे गेला असला, तरी स खी िसा म्हणता येईल? एि 
इमला चढून हजारो िोपड्या बसण्यापेक्षा त्या इमल्याऐवजी हजारो िोपड्याच वर आलेल्या बऱ्या नाहीत 
िाय? याुंकत्रि स िारणेने समाजस्वास्र्थ्यात कवर्ष िालवायचे असेल तर ती न आलेली िाय वाईट ! 

 
पोट अगोदर ! : आपल्या सहद स्र्ानातील कित्येि िोटी लोिाुंना श्रमाची भािर, मालिीची 

िोपडी व हक्काची कवश्राुंती कमळत नाही ! मन ष्ट्याच्या आत्मकविासास या गोष्टीच्या गरजेतून बाहेर पडणे 
अगोदर भाग आहे. ही तरतूद त्याची प्रर्म िाली पाकहजे. “अगोदर पोटोबा व मग कवठोबा,” इतर गोष्टींचा 
कवचार मागाहून. 

 
याुंकत्रि स िारणा मागाहून पाहता येतील. कशक्षणाची सोय मागाहून िरता येईल; पण या अगोदर 

खेड्याचे सुंघटन िरून नेहमी नडणाऱ्या आवश्यि गोष्टींचा कवचार िेला पाकहजे. हे खेड्याुंचे सुंघटन 
स कशकक्षत समाजसेविाुंनी खेड्यावर जाऊन व राहून िेले पाकहजे. क्रकमि कशक्षणापयंत वाट पाहण्याचे 
िारण नाही. जगातील मोठमोठ्या क्राुंत्या, व्याख्याने, भार्षणे, िीतथन, प्रवचन वगैरेंचे द्वाराच िाल्या आहेत, 
प स्तिी ज्ञानाकशवाय लोिजागतृी िरता आली आहे. किस्त, ब द्ध, महुंमद, सॉके्रटीस वगैरे महात्म्याुंनी 
उपदेशानेच जागतृी िेली आहे. हे सािन प्रचारिाच्या हाती आहे. − थोड्या प्रचारकानंा पुष्ट्कळ जागृती 
करता रे्ते− 

 
देशसंस्कृती : क्रकमि कशक्षण कमळाले नसले म्हणजे शतेिरी आपला िारभार पाहण्यास सवथस्वी 

नालायि िाुंही ठरत नाही. जगाच्या रोजच्या व्यवहारात ज्ञानभुंडार भरलेले आहे. प्रत्येि देशाची अशी 
एि सुंस्िृती चालत आलेली असतेच. त्या आपल्या प्राचीन सुंस्िृतीची कशिवण, पाळण्याच्या 
िोक्याबरोबर प्रत्येि म लाला र्ोडीबह त कमळालेली असते. रामायण-महाभारतातल्या गोष्टी, त्यातील 
तत्त्वज्ञान, मातेच्या साध्या भोळया भारे्षत म लाच्या िानावर पडत असते. त िोबाचे अभुंग, िबीराचे दोहे, 
म क्ताईची गाणी या सुंतमाकलिेचा उपदेश कठिकठिाणी त्याुंना ऐिावयास कमळतो. जात्यावरच्या गाण्यात 
त्याला आपल्या कजव्हाळयाच्या सुंस्िृतीची ओळख रोजच्या साखर िोपेत कमळत असते. वदेाुंताचे आख्यान 
कलकहता वाचता न येणारा शतेिरी स द्धा तासाचे तास घरबसल्या देऊ शितो. लावण्या, पोवाडे− या 
गाण्यातून नीतीबोि कमळत असतो. 

 
तेव्हा इुंग्रजी कलकहता वाचता आले नाही म्हणनू आमचा शतेिरी अगदी मखूथ ठरेल िाय? आपला 

िारभार पाहण्यास सवथस्वी नालायि ठरेल िाय? 
 
“There is such a thing as social education and education outside books and this is 

distinctively higher in india than any part of Chirstiandom” - Max Mullar 
 
आज आपण ि ठे आहोत, जग ि ठे चालले आहे हे समजण्यास कलकहणे वाचणे येणे आवश्यि आहे. 

पण इुंग्रजी नाही म्हणून सहद स्र्ान देश अकशकक्षत आहे असे मात्र म्हणता येणार नाही. िारण इुंग्रजी न 
जाणणारी जगातील राष्ट्रे आपआपले राज्य व्यवस्स्र्तपणे चालवतच आहेत. शतेिऱ्याला आपल्या भारे्षची 
ओळख चाुंगली िाली व कलकहता वाचता आले म्हणजे तो आपल्या देशाप रता व्यवहार पाहण्यास लायि 
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होतो. ज्ञान िेव्हाही वाईट नाही. परक्या भारे्षची माकहती िाल्यास त्याुंच्यातील कवद्वानाुंची ओळख होते, 
आपले ज्ञान वाढते; पण खेड्याच्या स्वराज्यास एम. ए. पीएच्. डी. व एल्. एल्.बी वाचून अडत नाही. 

 
इुंगलुंडच्या प्रजेने ‘स्वातुंत्र्याच्या जाकहरनाम्यावर’ राजाची सही घेतली, त्यावळेी इुंगलुंड आजच्या 

दृष्टीने स कशकक्षत नव्हते. जपान देश स कशकक्षत होऊन स्वराज्य मागू लागला नाही, तर स्वराज्यानुंतर तो 
स कशकक्षत िाला. िॅनडाने स कशकक्षत होण्यापूवीच प्राकतकनकिि सुंस्रे्चा स्वीिार िेला व त्यानुंतर त्याने 
कशक्षण हाती घेतले. आपला िारभार आपण पाहू लागल्यानुंतर त्या देशातील लोिाुंना आपल्यास 
वाटणाऱ्या अडचणी दूर िराव्या लागतातच. ‘पोहण्यास आल्यानुंतर पाण्यात पडावे’ हा उपदेश जसा 
च िीचा आहे, तसेच ‘शहाणे िाल्यानुंतर आपल्या घरचा िारभार पहावा’ हे म्हणणे च िीचे आहे. च िीतूनच 
शहाणपणा येतो. मन ष्ट्य अन भवानेच शहाणा होतो. 

 
राजकीर् णशक्षिाच्र्ा शाळा : हा स्वराज्याचा अन भव, ही स्वराज्याची कशिवण शतेिऱ्यास त्या त्या 

खेड्यावर कमळू शिते. पण इुंग्रजी आमदानीत या सुंस्र्ा मोडल्या गेल्या. त्याुंचा प नरुद्धार िाला िी 
शतेिऱ्याचे राज्य स्र्ापन होईल; आकण कहद स्र्ान हे तर शतेिऱ्याुंचेच राज्य आहे, तो त्याचा खरा मालि 
आहे. तो स खी िाला िी सवथ स खी होणार आहेत. या शतेिऱ्याच्या िल्याणात आपले िल्याण आहे; 
म्हणून शतेिऱ्याुंच्या उद्धारािकरता, म्हणजे पयायाने आपल्याच उद्धारािकरता समाजस िारिाुंनी प ढे िाले 
पाकहजे. 

 
-ग्रामसंघटना हाच स्वराज्र्ाचा पार्ा; व्र्ापक राजकारिाचा ‘श्रीगिेशा’ शेतकऱ्र्ानंा र्ा शाळेतून 

णमळिार आहे. – यात राष्ट्रकै्याचे बीज आहे. तसेच जागकति एिीचेही बीज आहे; ज्या समाजातील लोि 
त्या समाजाच्या िल्याणासाठी स्वार्थ आवरू शितात, स्वैर स्वातुंत्र्यावर कनबंि घालू शितात, साम दाकयि 
कहतात व्यक्तींचे कहत मानू शितात, ते लोि कवर्श्राष्ट्र बनवण्यास आपोआपच समर्थ होऊ शितील. 

 
आि कनि प ढारलेल्या राष्ट्रात जी आर्मर्ि चढाओढ चालली आहे, ज्या कवर्षाची वाढ िाली आहे, ते 

कवर्षाचे िाड वरील ग्रामसुंस्रे्त आवरता येईल. िारण सहिायाची सवय लागल्यास तेरे् भाुंडवलशाही 
पद्धतीचे रोप फोफावणार नाही. वाढू लागलेच तर त्याला उपटून िाढणे सोपे जाईल. 

 
चुकीची व्र्ापारी नीती : चालू व्यापारी नीतीम ळे सुंपकत्तमान िालेले राष्ट्र सिवा व्यक्ती, व्यापि 

दृष्टीने कवचार िेल्यास जगास पोर्षि नाहीत. द सऱ्या राष्ट्रास ब डवनू एिा राष्ट्राने सुंपि होणे, सिवा 
कगऱ्हाईिास फसवनू व्यापाऱ्याने िनाढ्य होणे, याने जगाच्या सुंपत्तीत भर पडत नाही. देशातील दलालीने 
तो देश सुंपि होत नाही. देशातील सुंपत्ती नवीन नवीन उत्पि होणाऱ्या िान्याने व वस्तूुंनी वाढत असते. 

 
हल्लीची व्यापारी नीती ही च िीच्या तत्त्वावर चालली आहे. कदसणारी भरभराट हा आभास आहे. 

दलालीने देशातील लोि जगत नसतात. प्रत्येिाने दलालीचाच िुंदा िरावयाचा ठरवले तर िशावर 
जगायचे? लोि िान्यावर व जीकवतास लागणाऱ्या आवश्यि वस्तूुंवर जगत असतात. दलालीत एिाचा 
फायदा तर द सऱ्याचा तोटा असतो. िमी किमतीचा माल फसवनू अकिि किमतीत कविल्याने कगऱ्हाईि 
ब डते व व्यापाऱ्याचा फायदा होतो. असा व्यापारी राष्ट्रिनात भर घालत नाही, असे राष्ट्र जगाच्या सुंपत्तीत 
भर घालत नाही. एिाच्या कखशातला पैसा द सऱ्यािडे गेल्याने एि श्रीमुंत तर द सरा गरीब होतो. सुंपत्तीत 
वाढ होत नाही. दोघेही िष्ट िरून जर नवी वस्तू कनमाण िरतील तर दोघेही श्रीमुंत होतील. दलालीने 
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नवी गोष्ट कनमाण होत नाही. व्यवहार सहिायासाठी असल्यास मात्र दोघाुंच्या सोयी होतात, व तसा तो 
राकहलाच पाकहजे. समाज आहे तेरे् व्यवहार हा राहणारच. 

 
चालू व्यापारी पद्धतीने राष्ट्रातील कवभागलेले िन फसवण िीच्या मागाने एिा कठिाणी येते. त्याचा 

पकरणाम बह सुंख्य जनतेवर होऊन ते साऱखे खालावत जातात, गकरबीचे प्रमाण वाढत जाते. असुंतोर्ष 
उत्पि होतो, परस्परातील पे्रम नाहीस होते. श्रीमुंत गकरबािडे पैशाचे सािन या दृष्टीने पाहू लागतो. ते एि 
त्याचे सावज होते ! त्याम ळे परस्पर सहिायाची ब द्धी नष्ट होते ! वगथिलह स रू होतो. 

 
एिमेिाुंच्या गरजा भागवण्यािरीता व्यवहार चालणे, आपण कपिवलेला जोंिळा देऊन द सऱ्याने 

िाढलेले वस्त्र याची अदलाबदल िरणे, हा व्यवहार कनराळा व स्वतःच्या कनव्वळ फायद्यासाठी (गरजेसाठी 
नव्हे) चाललेला दलालीचा व्यवहार कनराळा. 

 
गरजेसाठी देवािघेवाि : प्राचीन िाळी जरूरीच्या वस्तूुंची देवाणघेवाण चाले. त्यात चालू व्यापारी 

पद्धती कशरली नव्हती. नाण्याच्या स रुवातीनुंतर व्यवहारास कनराळे स्वरूप येऊ लागले. आज खेड्यास 
सहिायाची कशिवण देऊन त्याची एिी िेली पाकहजे. आर्मर्ि दृष्ट्या व राजिीय दृष्ट्याही ते स्वावलुं बी 
िेले पाकहजे; पण या कशिवणीत ते द सऱ्या खेड्यापासून अगदी त टून राहील असे िरता िामा नये. 
सुंघटनेतून िूपमुंडूिवृत्ती उत्पि होता िामा नये; िारण चालू याुंकत्रि य गात जगातील िोणचाही भाग 
सवथस्वी अलग, अगदी स्वतुंत्र असा राहणे शक्य नाही. नव्या स िारणेम ळे जग एि होत चालले आहे, व ते 
अुंतर नाहीसे होत आहे. 

 
खेडी म्हणजेच सहद स्र्ान असे असल्याने खेड्याबरोबर देशाची स्स्र्तीही चाुंगली वाईट होत असते. 

यावरून आपल्या देशाची ऊर्मजतावस्र्ा या खेड्यावर किती अवलुंबून आहे हे वाचिाुंस कदसून येईल. 
 
-ग्रामसंस्था र्ा देशाच्र्ा रक्तवाणहन्र्ा आहेत. मध्र्वती संस्थेच्र्ा प्रािाला त्र्ा जगवत असतात. − 

हा सुंबुंि िायम राकहल्यास या सहद स्र्ानातून अत्युंत उच्च व उदात्त अशी राष्ट्र भावना कनमाण होणार आहे. 
जगाच्या राजिारणास याने कनराळी कदशा लागणार आहे. 

 
“A genuine Asiatic government springing up out of the Hindu population itself might in 

the long run be more beneficial because more conjenial than such a foreign Government as 
our own” 

 - Prof. Seely. 
(बेकारी व तीवर उपार्) 

 
५) मजुराचंी एकजूट 

 
“in Europe the number of the unemployed has succeeded 30- millions (1931) 
 
मजूरवगथ हा सारखा वाढू लागला आहे. त्याची हळूहळू एिजूट होऊ लागली आहे. ही एिजूट 

होण्यास बरेच कदवस लागतात. त्रास सहन िरावा लागतो, अन भव यावा लागतो. नुंतर एिीच्या 
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आवश्यितेची जरूरी भासते. सुंप होतो पण तो प्रर्म फार कदवस कटिू शित नाही. त्याची एिी िालेली 
नसते. इतर नोिरीस हपापलेल्या लोिाुंची त्यात भरपाई होते. दाकरद्र्याम ळे उघडे पडलेले लोि िमी 
पगारावर, मालि म्हणतील त्या अटीवर राहण्याचे िबलू िरतात. याम ळे मूळच्या सुंपवाल्याची तािद 
फार िाळ कटित नाही. सुंपाने भाुंडवलवाल्याचे जरी न िसान िाले तरी सुंपाम ळे मज राला जे न िसान 
भोगाव ेलागते, त्या मानाने भाुंडवलवाल्याचे न िसान िाहीच होत नाही. पगार कमळाला नाही सिवा नोिरी 
गेली तर मज राची भािरी गेली. सुंध्यािाळचे जेवण बुंद िाले व त्या श्रमावर जगणारी त्याची बायिापोरे 
कनरािार िाली. अशी कनिराची स्स्र्ती भाुंडवलवाल्यास िेव्हाच येत नाही. फायदा ब डाला तर भाुंडवल 
असतेच. मजूराला पोटाची टुंचाई सारखी भासत असते, त्याखेरीज त्याचे जीकवत नेहमी िोक्यात असते. 
अपघाताने कनिामी होणाऱ्या मजूराला िोणाचा आिार नसतो. आपल्या म लाच्या मज रीवर कजवुंत 
राहणाऱ्या आई-बापाची सुंपाने द दथशा होते. भाुंडवलवाल्याप्रमाणे साठवनू ठेवलेला पसैा मज रािडे नसतो. 
पोटावरचे लोि ते ! ियुंगटीस आले िी प नः िामावर रुजू होतात. 

 
मजूर संघ : हे प्रसुंग वरचेवर येऊ लागतात व सवथ मजूराुंना आपण सवथ समद ःखी आहोत ही गोष्ट 

अन भवाने पटू लागते. अपयशाने ते परस्पराजवळ अकिि जवळ येऊ लागतात. त्याुंच्यात आपलेपण व पे्रम 
उत्पि होते, सुंप तडीस नेण्यािकरता त्याुंच्यात फुं ड जमा होऊ लागतो. अशी एिी िाली म्हणजे, सुंप 
िाला असता तेरे् द सऱ्यास नोिरी िरणे होत नाही. असे मजूराुंचे सुंघ आता प्रत्येि भाुंडवलवाल्या राष्ट्रात 
होऊ लागले आहेत. 

 
हे सुंघ चाुंगले एिजूट िाले म्हणजे भाुंडवलवाल्याुंची खोड िाढण्यािकरता ते िामात आळस व 

कदरुंगाई म द्दाम िरतात. कवशरे्ष िाम िरणारा व ह शार मजूर असल्यास त्यालाही ते अकिि िाम िरू देत 
नाहीत. ठराकवि तासात एखादाच िाम जास्त िाढू लागला तर त्याला प ढेही तेच प्रमाण ठेवाव ेलागते व 
द सऱ्याुंना जास्त िाम िरण्याचा तगादा स रू होतो. यािकरता ते िोणास अकिि िाम िरू देत नाहीत. 
याम ळे सवांना सारखा पगार पडतो. अशक्त व सशक्त, ह शार व बर्थ्र्ड याुंच्या पगारात फरि पडत नाही. 
याचा पकरणाम एिुं दर मालाच्या पैदाशीवर होतो. िाम िमी कनघते. या अडवण िीम ळे मजूरसुंघास आपली 
तािद अजमावता येऊ लागली आहे. ते एिीच्या जोरावर प ष्ट्िळ यशही कमळव ूलागले आहेत. 

 
हे ‘मजूरसुंघ’ जे कनमाण होतात, त्याुंचा हेतू कगरण्याुंच्या फायद्याचा वाटा घ्यावा, असा असतोच 

असे नाही. त्याुंचा पगार त्याुंच्या प्राणिारणेला अप रा पडतो. आरोगयाचे सुंरक्षण होत नाही. श्रम 
तािदीबाहेर पडतात व इतर गोष्टीत, व्यासुंगात व ज्ञानाजथनात मन घालण्यास िाडीचीही फ रसत कमळत 
नसल्याम ळे ते माण सिीस गमावतात. तेव्हा ही माण सिी सुंभाळून कतला उितीच्या मागास नेता येईल, 
अशी पकरस्स्र्ती त्याुंना प्राप्त िाली पाकहजे. “खालच्यास लार्ा व वरच्यास मार्ा” अशी त्याुंची पक्षपाती 
वागणूि असते. 

 
वॉसशगटनची गोष्ट साुंगतात िी, तो अमेकरिेचा अध्यक्ष असूनही नीग्रो भेटल्यास त्यास प्रर्म 

नमस्िार िरी. ‘असे त म्ही िा िरता’ असे कवचारले असता तो म्हणे “नम्रतेच्या व सभ्यतेच्या वागण िीत मी 
नीग्रोला हार जाणे मला बरे वाटत नाही” अशा प्रिारची बरोबरच्या नात्याची वागणूि या समाजात 
कमळणार नाही, तेरे् एखादा मनेॅजर मज राशी अशी वागणिू ठेवील हे शक्य आहे िाय? 
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पोटासाठी लाचार िालेल्या या बह सुंख्यवगास हा अपमान प ढे प ढे असह्य होऊन तो प्रकतिारास 
तयार होतो व सुंघटनेच्या जोरावरच आपला अकििार त्याुंच्यावरही गाजव ूशितो. 

 
याला प्रकतिार म्हणून त्या त्या राष्ट्रातील भाुंडवलवालेही आपआपले सुंघ कनमाण िरून मज राुंच्या 

एिीस टक्कर देण्याचा प्रयत्न िरतात; एिीिडे पैशाचे बळ आहे तर द सरीिडे माणसूबळ अकिि आहे. पण 
मजूराचा प्रश्न हा पोटाचा म्हणजे जगण्यामरण्याचाच असल्याम ळे व हा पीकडतवगथ असल्याम ळे याच्या 
असुंतोर्षास प ष्ट्िळ वळेा भयुंिर स्वरूप प्राप्त होते. 

 
याच वळेी ‘नवािाळ’ मिून अमेकरिेची आलेली स्स्र्ती मनन िरण्याजोगी आहे. ती वाचली म्हणजे 

आतापयंत िेलेल्या कविानाुंची सत्यता िळून येईल. 
 
“अमेकरिेतील बेिाराुंची सुंख्या ऐुंशी लाख ते िोटीपयंत गेली असून, त्याुंना पोसण्याचा व सुंत ष्ट 

ठेवण्याचा प्रश्न अमेकरिेला फार महत्त्वाचा होऊन बसला आहे. त्यापिैी प ष्ट्िळसे सावथजकनि सुंस्रे्च्या 
दानिमावर पोसले जातात. परुंत  त्याऐवजी इुंगलुंडप्रमाणे त्याुंना सरिारी भत्ता देऊन पोसण्याची योजना 
गेले कित्येि मकहने अमेकरिेत प ढे आली असून, ती पे्र. डूव्हर याुंना मान्य नाही. कतिडे बेिारीच्या 
असुंतोर्षाला बुंडाळीचे स्वरूप येऊ लागले असून, हा वणवा िेव्हा पेटेल याचा नेम नाही, अशी स्स्र्ती येऊन 
ठेपली आहे. न ितेच स मारे ३०० माजी लष्ट्िरी सैकनिपैिी बिेार लोि जवळ पैसा नसल्याम ळे फ िट 
प्रवास िरण्यासाठी आगगाडीत चढल्याम ळे त्याुंना बाहेर िाढण्यासाठी लष्ट्िराची मदत मागवावी लागली. 
अिासाठी िेव्हा दुंगा होईल याचा नेम नसल्याम ळे प्रसुंग पडल्यास चोवीस तासाुंच्या आत सवथ अमेकरिेची 
व्यवस्र्ा लष्ट्िराच्या ताब्यात देण्याची तयारी य द्धखात्याने िेली असल्याची बातमी लुंडनच्या ‘डेली 
हेरल्ड’ने प्रकसद्ध िेली आहे. 

 
सध्याच्या पकरस्स्र्तीत भाुंडवलवाल्याुंचे सूत्रिाकरत्व स्र्ापन िरण्यात याव ेअशी मागणी िरण्यात 

आली आहे.” 
 
आपली मागणी िायदेशीरपणाने ऐिली जाणार नाही, सुंर्पणाने दाद लागणार नाही, अशी सबळ 

खात्री वाटल्याम ळे बेिार लोि हे असे भावनेला वश होतात. त्याुंचे हे प्राणासाठी िडपडणे असते. आगीत 
सापडलेला जीव, म क्त होण्यािकरता िोणत्याही मागाने बाहेर पडतो, त्याप्रमाणे ते सहसा-असहसेचा कवचार 
न िकरता स चेल तो मागथ पत्िरतात. हा बफेाम िालेला, कजवावर उदार िालेला वगथ अत्याचारासही प्रवृत्त 
होतो. देशातील स्वस्र्ता भुंग िाली म्हणजे सरिार मध्ये पडते; मजूर ग न्हेगार ठरतात. अत्याचारी 
लोिाुंना िडि शासन होते. िाही तरी तात्प रती तडजोड होते. पण तडजोड िरणाऱ्यात बह तेि 
भाुंडवलवाल्याुंचेच पक्षाचे असल्याम ळे व नोिरशाहीचा िलही बह िा कतिडेच असल्याम ळे तडजोड 
भाुंडवलवाल्याुंनाच अन िूल होते. पण याने मज राुंचे समािान होत नाही. असुंतोर्ष आत ि मसत असतो. 
प नः वळे आली िी पेट घेतो. हे प्रिार प्रत्येि भाुंडवलवाल्या राष्ट्रात आता सारखे होत आहेत. रोज ि ठे 
तरी सुंप आहे. आज म ुंबईत, उद्या िलित्त्यात, तर परवा कवलायतेत असा हा वणवा सवथ जगभर पेटला 
आहे. प्रत्येि राष्ट्रात दोन वगथ परस्परकवरूद्ध कनमाण होऊन, एिमेिाुंस शत्रूप्रमाणे लेखीत आहेत. 

 
जागणतक एकी : मजूर इरू्न कतरू्न सारखाच ! त्याचे हाल सारखेच ! मग तो ि ठेही असो ! 

सहद स्र्ानात असो, इुंगलुंडात असो, अमेकरिेत असो ! त्याला कपडणारा वगथ एिच ! त्याच्या जीवावर 
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जगणारा वगथ एिच. हे ज्ञान िाल्याम ळे जगातला मजूर आपलेपणाच्या भावनेने एिजूट होऊ लागला 
आहे. देशादेशामध्ये, भाुंडवलशाहीने पाडलेला राष्ट्रभेद नष्ट होत चालला आहे.-मजूर इुंगलुंडात असो, 
अमेकरिेत असो, जपानमध्ये असो अगर सहद स्र्ानात असो, भाुंडवलवाला हा त्याचा शत्रू िाला आहे. 
भाुंडवलवाला व मज र याुंच्या सुंबुंिात जात, गोत, देश यासुंबुंिाने बदल होत नाही. िोठल्याही 
भाुंडवलवाल्या देशात जा, मज राला कगरणीचा मालि िाळ िाला आहे. म्हणून मजूरही देशभेद, वुंशभेद, 
िमथभेद टािून बुंि त्वाच्या नात्याने एि होत चालला आहे. 

 
दोन श्रीमुंताुंची मतै्री लविर जमत नाही, पण समद ःखी प्राणी िटिन एिजीव होतात. त्याुंचे 

अुंतःिरण परस्पराुंिडे ओढले जाते. भाुंडवलशाहीम ळे जगावर हे एि प्रिारचे उपिारच िालेले आहेत. 
वाईटातून चाुंगले कनष्ट्पि होत आहे. प्राुंतभेद, देशभेद, ही सरहद्दीची िृकत्रम रेर्षा मज राप रती नष्ट होत 
चालली आहे. सुंि कचत भावना जाऊन कवर्श्बुंि त्वाचा िागा न िळत ज डला जात आहे. 

 
िोण जाणे, या कवर्श्ि ट ुंबी वगाचे हातून जगाचा उद्धार होणार असेल ! या जागया िालेल्या 

परमेर्श्राच्या हातून दीनानाुंचे तारण होणार असेल ! 
 
असो. हा इिडे असा जागकति असुंतोर्ष उत्पि िाला असताना, भाुंडवलवाला व मजूर असे वगथ 

पडले असताना, मज राुंप्रमाणे जगातील भाुंडवलवाला एिजूट होत आहे िाय? 
 
इस्टेटीचा धुमाकूळ भाुंडवलवाल्याुंची एिी होणे शक्य नाहीच, पण त्याुंचे घरी त्याुंची म लेही एिीने 

व सलोख्याने राहू शित नाहीत. पसैा रक्तसुंबुंि जाणत नाही. आपला परिा भेद ठेवत नाही. इस्टेटीसाठी 
म लगा बापाच्या मरणाची वाट पाहतो. बुंिू एिमेिािडे शतू्रप्रमाणे डोळयात तेल घालून लक्ष ठेवतात. 
त्यातला िोण मेला तर ि णािडे वारसा जाईल, िोण ि णाला हात उचलून देईल याचा कवचार िरीत 
असतात. परािप ष्ट वाढलेल्याुंचे कवचार इतर व्यासुंगाची जरूरी नसल्याम ळे ि स्त्सत बनलेले असतात. 

 
श्रीमुंत चोचल्यात, िष्ट न िरता, स्वतःच्या पायावर उभा न राहता वकडलार्मजत इस्टेटीवर 

वाढलेली ती म ले आळशी, परावलुंबी, ितृथत्वहीन, उन्मत्त व कनरूपयोगी अशीच िालेली असतात. बापाच्या 
इस्टेटीचा आिार असल्याने, त्याुंच्यात िाडसी वृत्ती उत्पि होत नाही. अुंगच्या ग णाुंची वाढ िरावी, अशी 
ब द िी होत नाही. साठवलेल्या िनाच्याच आशते ग ुंतल्याम ळे प्रत्येि भाऊ अकिि कहश्शयासाठी िडपडतो ! 
कगळुंिृत िरता येईल कततिे िरण्याचा प्रयत्न िरतो. कवर्श्ास, पे्रम, सहिायथ, स्वार्थत्याग याऐवजी 
सुंशय, दे्वर्ष, त टिपणा, स्वार्थ, मत्सर या ग णाुंचीच भरपूर वाढ होते ! बापाचे पे्रत स्मशानावर 
जाण्याअगोदरच कतजोरीची किल्ली आपल्या ताब्यात घेण्याचा जो तो प्रयत्न िरतो. रस्त्यावरच्या परक्या 
माणसाबरोबर जी सौजन्याची वागणूि असेल ती पाठच्या भावात कमळणार नाही ! पाठीला पाठ मारून 
आलेले भाऊ पोटावर लार् देण्याला िमी िरीत नाहीत. कभिाऱ्याला हात उचलून दानिमथ िरणारी 
बायिो, द सऱ्या भाऊबुंदाच्या कहश्शास कचपटे मापटे िान्य अकिि गेलेले खपवनू घेणार नाही ! नावासाठी 
सुंस्रे्स देणगी देणारा भाऊ, दमडीच्या कजनसासाठी सख्ख्या भावावर चोरीचा आरोप िरून डोिे 
फोडण्यासही िमी िरणार नाही. स्नेहाच्या शब्दावर कचठ्ठी चपाटीकशवाय हजारो रूपये हात उसनवार 
देणारी माणसे, भावाच्या वाटणीचे वळेी क्ष ल्लि राकहलेल्या रिमेसाठी िायदेशीर बाुंिून घेतील व पै पैसा 
इिडून कतिडे जाईल या भीतीने डोळयात तेल घालून बसतील व क्ष ल्लि फायद्यासाठी पाठच्या भावावर 
ि ऱ्हाड घालण्यास मागे घेणार नाहीत. बापाच्या हयातीत स व्यवस्स्र्तपणे चाललेल्या घराण्याची अब्र ू



 
अनुक्रमणिका 

भाुंडणाम ळे चव्हायावर आलेली कित्येिाुंनी पाकहली असेल. उकिरड्याच्या हक्कापायी एिमेिाुंच्या 
अुंगावर ि ऱ्हाड घेऊन िावत गेलेले सख्खे भाऊ लेखिाने पाकहले आहेत. भावाभावाुंचे वािडे त्याुंच्या 
नोिरात व त्या नोिराुंच्या चाड्या च गल्याने, सख्खे भाऊ नरडीचा घोट घेण्यास - आकण याच्या कफयादी 
अयादी िोटात आकण ज्या दमडीपाई ही भाुंडणे िाली, जे कचपटे िोळव ेभावाघरी जाऊ नये म्हणून सवथ 
डोिे खचथले तोच पैसा अखेर वकिलाच्या घरात ! हे या इस्टेटीचे खेळ आहेत. हा िष्ट न िरणाऱ्या भावाुंचा 
ि मािूळ आहे. या इस्टेटीच्या हक्कापायी भावाभावाुंची हाडे अवळेी स्मशानावर पोहोचली आहेत ! 

 
चार ि त्री एिमेिाबरोबर मोठ्या पे्रमाने खेळत असावीत. त्याुंचेप ढे सवांसमोर एखादे हाडूि 

समाईिात टािेल िी तीच लकडवाळपणे खेळणारी एिमेिाला फाडू लागतात ! स खाने एिोप्याने 
चालणाऱ्या भावात समाइि असे िनाचे हाडूि टािले िी ते सख्खे भाऊ पके्क हाडवैरी िालेच ! न 
कमळवलेली वकडलोपार्मजत प्राप्ती म्हणजे ि त्र्याचे प ढील हाड ि आहे. हे एि कवर्ष आहे. 

 
बुंि भाव हा अत्युंत पकवत्र शब्द आहे. हा शब्द पूणथ कनःस्वार्ीपणा दाखकवणारा आहे. यात पूणथ 

सहिायथ, पे्रम व त्याग मरू्मतमुंत भरलेला आहे. पण हा शब्द प्रचारात येण्याचे वळेी त्याुंच्यामध्ये इस्टेटीची 
घाण नसावी. वकडलार्मजत इस्टेटीचे कवर्षय त्याचेमध्ये कशरले नसाव.े आज बुंि भाव हा शब्द त्या अर्ाने 
वापरता येणे अर्ाला स टून होईल. हा पडताळा आपल्याला घरोघरी कदसून येईल ! बाप असल्यावळेी 
सलोख्याने वागणारे, बापाच्या पश्चात् शत्रू िा होतात? त्याुंच्यात असा बदल िा व्हावा? त्याला िारण हेच 
िी बापाच्या वळेी इस्टेटीची मालिी त्याुंचेिडे नसते. तो वारल्यानुंतर ते बापाच्या इस्टेटीचे मालि 
होतात. ही महामाया मालिीची मुंर्रा कशरली िी सख्खे भाऊ पके्क वैरी होतात. वैर ि णाचे असेल तर ते 
सख्ख्या भावाुंचे. बुंिू आहेत तेरे् भाऊबुंदिी आहे. असा प्रिार शिेडा ९० कठिाणी तरी कदसून येतो. 
बुंि भाव म्हणजे वैरभाव हाच प्रिार मालिीम ळे उत्पि होतो. 

 
साठवलेल्या वाडवकडलार्मजत इस्टेटीचा हा घरोघरी खेळ चाललेला असतो. भाुंडवलशाही 

राष्ट्राुंचाही पण हाच खेळ स रू असतो. कजत राष्ट्रे ही खासगी कमळित, तेर्ील प्रजा म्हणजे नोिरवजा 
ग लाम समजूनच जे ते वागत असतात. कजत लोि स्वातुंत्र्यासाठी िटू लागले तर त्याुंना राजद्रोही म्हणनू 
दडपले जाते. द सऱ्या राष्ट्रावर स्वारी िरायची िाली म्हणजे राष्ट्र ग न्हेगार ठरते. भाुंडवलशाही बलाढ्य 
राष्ट्रात, क्वकचतच परस्पर पे्रम नाुंदते. िेव्हाही कनःस्वार्ी िष्ट िरणाऱ्या गरीब लोिाुंची एिी होईल तशी 
स्वार्ी लोिाुंची होत नसते. त्याुंच्यातील च रस िमी होत नाही. त्याुंचा स्वार्थ सारखा वाढत असतो. 
नीतीअनीतीचा ते कवचार िरीत नाहीत. इिडे मज राुंची गळचेपी व कतिडे कगऱ्हाईिाुंचीही फसवणिू 
चाललेली असते. 

 
व्र्ापारनीती व रु्द्धाचे प्रसंग : माल स्वस्त देता यावा म्हणून मज राचा पगार िमी िरून व्यापारी 

र्ाुंबत नाहीत, तर िच्चा मालही वाईट हलक्या सिमतीचा घालून कगऱ्हाईिाला फसवतात. िापूस उत्तम 
असल्यास त्यात हलिा घालून भेसळ िरणे, िापड वजनाला भराव े म्हणून त्यात खळ जास्त घालणे, 
ि जक्या िापडाला खळ घालून चाुंगले स्वरूप आणणे, अशा प्रिारची वागणूि ज्या त्या मालात िेली 
जाते, ज ने फर्मनचर, टेबल, ख च्या वगैरे रुंगवनू नव ेम्हणून कविणे, किरिोळ मालात वजनावळेी फसवणे, 
भपिेदार जाकहराती छापून नसल्या ग णाुंचे वणथन िरून अडाणी लोिाुंची कदशाभलू िरणे. और्षिाुंच्या 
भपिेदार जाकहराती ‘हटिून ग ण’, ‘रामबाण ग ण’, ‘ग ण न आल्यास पैसे परत’, अशा अनेि फसवण िीच्या 
मागाने, डोळयात िूळ फेिली जाते. या जाकहरातीचा, एजुंटाचा खचथ अखेर कगऱ्हाईिावरच पडतो. कनरर्थि 
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वाङ्मयासाठी लेखि, कचत्रिार, छापखानेवाले व मजूर ग ुंततात. अमेकरिेत फक्त एिा कदवसात, 
वतथमानपत्रात येणाऱ्या जाकहराती, एिा माणसास वाचण्यास ५०० वर्ष ेलागतील असा तज्ज्ञाुंचा अदमास 
आहे. इतिा वळे व इतिा साम दाकयि पैसा अनाठाई खचथ होत आहे. जनतेला चाुंगला माल कमळावा, 
स्वस्तात पडावा ही ब द िी िोणा व्यापाऱ्यास ििी कशवत नाही. मज राला कपळून, जनतेला फसवनू, 
नीकतअनीतीला, न्याय-अन्यायाला ग ुंडाळून ज्या मागाने पसैा कमळेल त्या मागाने व्यापारी जात असतो. 

 
अनावश्र्क माल : कगरणीतून कनघणारा माल नेहमीच बह सुंख्य जनतेच्या गरजेचा असतो असेही 

नसते. अनावश्यि कजनसा, ज्याुंचा जनतेला उपयोग नाही, पण ज्या कनव्वळ श्रीमुंत लोिाुंचीच हौस 
प रवतात अशा प ष्ट्िळ कनघत असतात. अनेि मजूर व प ष्ट्िळ पैसा, ब द िी व श्रम, कनरर्थि खचथ होत 
असते. बरे, हे श्रीमुंताुंचे चैनीचे चोचले श्रीमुंतातच राहतात असे नाही. तो सुंसगथ जनतेला कचिटतो. तसा 
तो लागावा म्हणून प्रर्म िाही िुं पन्याुंनी कसगारेटच्या हजारो डब्या लोिसम दायात फेिलेल्या लेखिाने 
पाकहल्या आहेत. कनरकनराळया छानछोिी कजनसाुंनी द िाने भरली आहेत. इिडे या कनरर्थि मालात ज्या 
मानाने पैसा खचथ होतो त्या मानाने गरीबाच्या लागणाऱ्या आवश्यि कजनसा महाग होत असतात, त्या 
िाढण्यास वळे कदली जात नाही. याम ळे गकरबाुंच्या आपत्तीत ही एि आणखी भर पडते. 

 
लोकशाहीचा फासय : व्यापारी चढाओढीत राजिारणाचा आपण अद्याप कवचार िेलेला नाही. 

भाुंडवलवाल्या राष्ट्रातील राजिारण नेहमी व्यापारी वगाचेच हाती असते. सवथ सूते्र भाुंडवलशाहीचे तुंत्राने 
चाललेली असतात. सरिारला पैशाचा प रवठा याच वगािडून होत असतो. स कशकक्षत वगथही याुंचाच 
ताबेदार असतो. त्या वगाचे जीकवत्व भाुंडवलवाल्यावरच अवलुंबून असते, म्हणजे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
राजिीय अकििार त्याुंचेच हाती असतो. िायदेही याुंच्याच इच्छेप्रमाणे, त्याुंना अन िूल असे होत असतात, 
बदलत असतात. 

 
प्रजासत्ताि व स्वतुंत्र राज्य म्हणून कमरवणाऱ्या ‘स्वातुंत्र्य, समता व कवर्श्बुंि ता’ या उच्च तत्त्वाुंची 

जगाला गवाही देणाऱ्या, अमेकरिेचे राज्य अशा अल्पसुंख्य भाुंडवलवाल्याुंचेच हाती आहे. कनवडण िा 
त्याुंच्याच हातात आहेत. याुंनी कनमाण िेलेली बाह लीच सरिारी अकििारावर आहेत, स्वातुंत्र्य फक्त या 
वगालाच उपभोगता येते. मजूराला मात्र स्वातुंत्र्य मरणानुंतरच !! आमचे राज्य िाही बड्या 
भाुंडवलवाल्याुंच्या ताब्यात असून त्याुंच्या एिज टीने सवथ िुंद्यावर त्याचे कनयुंत्रण चाललेले असते असे पे्र. 
कवल्सन याुंनीही िष्टाने िबलू िेले आहे. 

 
“Our Government has been under the control of the heads of great allied corporations 

with special interests… The unholy alliances of bosses and big business have been able to 
assume to govern for us” (Woodrow Wilson). 

 
भाुंडवलशाहीत मजूर स्वतुंत्र होणे शक्य नाही. िारण मज राच्या ग लामकगरीवरच भाुंडवलशाहीचे 

अस्स्तत्व आहे. ही भाुंडवलशाही िनतृष्ट्णा आज जगाला गाुंजू लागली आहे. 
 
मुलुखणगरी : फायदा मज री िमी िरण्याने होतो, तसाच िच्चा माल स्वस्तात व भरपूर 

कमळण्यानेही होतो. याम ळे व्यापारी लोिाुंना िच्चा माल, िापूस वगैरे पाकहजे, तर जेरे् तो कपितो, तो देश 
व त्या जकमनीही, आपल्या सते्तच्या पाकहजेत. मोठमोठ्या कगरण्या उभारावयाच्या तर जवळ भाुंडवल 
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पाकहजे. त्यासाठी द सऱ्या देशावर स्वारी िरून सुंपत्ती ल टली पाकहजे सिवा सजिून िायम खुंडणीच्या 
रूपाने पसैा कमळकवला पाकहजे. म्हणजे लागेल कततिे भाुंडवल कमळते. िच्च्या मालाची भरपूर तरतूद होते. 
याच िच्च्या मालासाठी य रोपच्या राज्यतृष्ट्णेने जगावर सिगाणा घातला. आपले राज्य बरेच वाढकवले. 
इुंगलुंड देशास सवांत मोठा लचिा सापडला, ते राष्ट्र सवाहून सत्तावान व िनवान िाले. सवथ सािनाुंनी 
सज्ज िाले, त्याच्या आरमाराची दहशत सवथ जगावर बसली. या मागून फ्रान्स, स्पेन, इटली, डेनमािथ , 
पोत थगाल असे एि एि देश प ढे सरिले. भाुंडवलशाही राष्ट्राुंनी सवथ जगाला सजिून त्याचे त िडे 
एिमेिाुंनी वाटून घेतले !! 

 
पाणिमात्र् राष्ट्रातील समेटाचे सोंग : सवथच स्वार्ाने वडेावलेले, त्याुंच्यात मतै्री िशी जमेल? 

प्राप्तीचा वाटा सवांपेक्षा आपल्याला अकिि असावा असे प्रत्येिाला वाटणार. ज्याने अकिि वाटा 
बळिावला त्याच्याबिल मनात दे्वर्ष असावयाचाच. एिा देशातील व्यापाऱ्याुंची भरभराट द सऱ्या देशातील 
व्यापाऱ्याुंना बघवत नाही. त्याुंचा व्यापार मारावा, असे त्याचे प्रयत्न असतात. पण एिमेि परस्पराुंच्या 
बळाबद दल साशुंि असल्याम ळे वरून सलोखा, पण आतून चढाईची तयारी चाललेली असते. 
आत्मकवर्श्ास उत्पि िाला, आपण खात्रीने सजिू असे वाटू लागले म्हणजे लढाई उिरून िाढण्यािकरता 
िाही तरी ि रापत कनघते. लाुंडगया-बिऱ्याुंचे गोष्टीप्रमाणे ‘तू नाही त झ्या बापाने कशव्या कदल्या होत्या’ हा 
बोल ठेवनू जशी लाुंडगयाने बिऱ्यावर िडप घातली, तेच िारण अशा लढायाुंना लागते. ते िेव्हाही 
कमळते. ि ठल्या तरी माणसाने ि णाचा तरी खून िेला, ि ठे तरी बाँब पडला, ि णाचा तरी अपमान िाला, 
एवढी व असली सबब प रे होते. ती सबब कमळाली, एि ि ठेतरी तसा खून िाला. कनकमत्त कमळाले आकण 
एि रात्रीत सवथ य रोप य द्धाने पेटले. स्वसुंरक्षणाच्या पाुंघरूणाखाली जो तो आत कशरला. सत्याचे कनशाण 
दोन्ही बाजूने हाती घेतले. आपलीच बाजू सत्याची म्हणून जगाचा िावा िेला. जगात शाुंतता स्र्ापन 
िरण्यािकरता असुंतोर्षाचा वणवा जगभर पेटवनू रक्ताच्या नद्या वाढवल्या. र्िून य द्ध र्ाुंबले. शत्रू नाहीसा 
िाला नाही − असुंतोर्ष गेला नाही − सूडाची पेरणी मात्र नाही. राखेखालचा अुंगारा कविला नाही. 
कनकमत्ताचा पाचोळा पडण्याची तो वाट पहात आहे. 

 
भाडंवलशाही व रु्द्ध : भाुंडवलशाहीला य द्धाकशवाय तरणोपाय नाही. िारण मला जगातील सवथ 

सुंपत्ती पाकहजे, मािे जगावर स्वाकमत्व पाकहजे, ही वृत्ती जोपयंत िमी िाली नाही तोपयंत ही य द िे 
चालणारच. 

 
समबल िाल्यानुंतर, भाुंडवलवाल्या राष्ट्रात कमत्रत्वाचे िरारमदार होत असतात. माझ्या वायात 

तू मन घालू नये, त झ्या वायात मी मन घालणार नाही अशा प्रिारची ‘आळीकमळी’ होत असते व 
परस्पराुंनी सजिलेल्या राष्ट्राच्या बाबतीत ि णी मन घालायचे नाही, परतुंत्र राष्ट्राच्या वर होत असलेल्या 
ज लमािडे, राष्ट्रसुंघाने लक्ष घालायचे नाही. त्या गोष्टी अुंतगथत साम्राज्यातल्या आहेत अशा प्रिारची एिी 
य रोकपयन राष्ट्रात तात्प रती िाली आहे. 

 
जेत्र्ाचंा पराभव : जमथनीचा पराभव िाल्यानुंतर कवरूद्ध राष्ट्राुंचीही स्स्र्ती िाही स िारलेली नाही. 

य रोपातील राष्ट्रावर नेहमीच लढाईचे प्रसुंग येत असल्याम ळे त्याुंच्या सुंपत्तीच्या वाढीमध्ये अडर्ळे आले. 
लढाईम ळे व्यापार, व्यवहार, िुंदे एिदम मुंदावतात. मन ष्ट्याची, सुंपत्तीची व िुंद्याची हानी होते. अमेकरिेवर 
असे लढाईचे प्रसुंग न आल्याम ळे , कतची सावथकत्रि उिती िाली आहे. लढाईप्रसुंगी सवथ राष्ट्राुंनी 
अमेकरिेपासूनच िजथ िाढले. लढाईत यश कमळाले पण प्रत्येिाच्या डोिीवर, अमेकरिेच्या िजाचा बोजा 
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कशल्लि राकहला. हा सवथ बोजा जमथन राष्ट्रािडून भरून घेणे अशक्य होते. त्यावळेी नाइलाजाने िबलू 
िेलेल्या गोष्टी जमथनीला कनभणे शक्य नव्हते. आज त्याने खािा वर िेल्या आहेत.याच खुंडणीतून 
अमेकरिेची बरीचशी फेड होणार असल्याने या निाराम ळे मोठा घोटाळा उडाला आहे. 

 
अमेणरकेचे जू : आज इुंगलुंडची राजिीय सत्ता सवांपेक्षा मोठी कदसत असली तरी अमेकरिेच्या 

साविारी साम्राज्याखाली आज य रोप आर्मर्ि ग लाम बनले आहे. इुंगलुंड, फ्रान्स, हॉलुंड, इटली याुंना 
अमेकरिेच्या िजाचे व्याज भागवणे कजवावर आले आहे. 

 
हे अमेकरिेचे जू सवांना जड िाले आहे. पण ही सत्ता तशीच जबरदस्त असल्याम ळे ि रि र 

िरण्यापलीिडे ि णाची मजल जात नाही. एिया द ियाने उठून अमेकरिेला द खावण्याची िोणाची 
प्राज्ञा नाही. सवथ जगभर अमेकरिेने पसैा पेरल्याम ळे जगात शाुंतता नाुंदावी असे अमेकरिेला वाटत आहे. ही 
शाुंततेची मनोवृत्ती मोठ्या पकवत्र भावनेने उत्पि िाली आहे असे म ळीच नाही. साविाराला आपल्या ि ळाचे 
कदवाळे कनघाल्यास, आपला पैसा परत कमळणार नाही म्हणून ऋणिोची स्स्र्ती पैसा फेडण्याजोगी राहावी 
असे वाटते. प नः लढाई स रू िाली तर व्यापारावर पकरणाम होईल. लढाईच्या नाशाम ळे राष्ट्राुंची द दथशा 
उडेल. मग आपला पैसा परत कमळणार नाही, म्हणून अमेकरिेला आज जगात लढाई निो आहे. ती 
शाुंततेसाठी म्हणून नसून िेवळ स्वार्ासाठी आहे. 

 
पूवयतर्ारीसाठी शातंता : इतर देशाुंनाही िाही िाल शाुंततेची जरूरी असते. िाही तात्प रत्या 

िरारमदारावर सह्या होतात. पण ही शाुंतता नेहमी भावी य द्धाची तयारीच असते. आतापयंत तरी हाच 
अन भव जगाला येत आहे. जमथन य द्धानुंतर आजची स्स्र्ती पाकहली तर शस्त्रासे्त्र व य द्धखाते याुंची वाढच 
िाली आहे. 

 
“In 1913 the peace time expenditure of these countries were 3 billion gold marks. 

Today this amount has grown to about 114 billions.” 
 
प नः पूवीपेक्षा मोठ्या भयुंिर प्रमाणात स िारलेल्या सािनाुंनी लढाई स रू िरण्याची पूवथतयारी 

म्हणजे भाुंडवलशाही राष्ट्राुंचे तहनामे होत. शस्त्रसुंन्यास हाच शाुंतीचा उपाय, तो िोणी अुंमलात आण ू
इस्च्छत नाही. भीती व शुंिा याम ळे शस्त्राची चढाओढच सवथ राष्ट्रात चालली आहे. 

 
य द्ध व भाुंडवलशाही याुंची जोडी िेव्हाही फ टत नसते. जपानने स रू िेलेली चीनवरची चढाई ही 

प नः तीच गोष्ट कसद्ध िरते. 
 
आजची चीनची लढाई ही अनपेकक्षत गोष्ट नाही. त्याचे भकवष्ट्य पूवीच िेलेले आहे. चीनवर हात 

मारण्याची महत्त्वािाुंक्षा ही जपानची पूवीपासूनची आहे. कवकशष्ट पकरस्स्र्तीची ते वाट पहात होते एवढेच. 
म्हणून य द्ध व भाुंडवलशाही ही अभेद्य जोडी आहे. त्यापासून परस्पराुंची स टिा नाही हा कसद्धाुंत अबाकित 
ठरतो. 

 
बँकेचे साम्राज्र् : भाडुंवलशाहीची वाढ होत होत ती आज एिा कवकशष्ट पकरस्स्र्तीत येऊन 

पोहोचली आहे. िाम िरणारा शतेिरी, उत्तम िसाची जमीन िष्ट िरण्यास कमळाल्याम ळे प ढे प ढे िष्ट न 
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िरता द सऱ्यास जमीन लावनू खुंडावर जगू लागला. याप ढे पैसेवाला स्वतः िाम न िरता, पैसे व्याजी 
लावनू, त्यावर जगू लागला. याुंकत्रि य गातील भाुंडवलवाला कगरणी िाढून, सिवा एखादा िुंदा िाढून, 
त्यात िाडसाने पैसा घालून, स्वतःच्या ब द िीसामर्थ्याने िसबाने व िडाडीने गब्बर होऊ लागला. पण आज 
हा वगथ पगारी नोिरावर सवथ भार टािून त्याच्या ब द्धीचा, कशक्षणाचा, श्रमाचा, फायदा घेऊ लागला आहे. 
पूवीप्रमाणे व्यापारात स्वतः डोिे घालणारा वगथ, िमी िमी होत आला आहे. याला हल्ली िसलेच िाम 
नाही. कगरणी चालवणारा हाच कगरणीचा मालि, अशी पकरस्स्र्ती आज नाही. हे िाम िरणारा असा 
अकजबात कनराळा वगथ कनमाण होत आहे. तो सवथ जबाबदारी आपल्या कशरावर घेत आहे. त्यािकरता तो खास 
कशक्षण घेत आहे. कहशबे ठेवणारा, कगरणी चालवणारा, युंत्राची माकहती असलेला, बिेँचा व्यवहार स रळीत 
चालवणारा - हा वगथ स्वतः कबनभाुंडवलवाला आहे, पण पगार घेऊन मालिाचा िुंदा कततक्याच अगत्याने 
व ह र्षारीने चालवनू, मालिाला त्याच्या बुंगल्यावर पैसा नेऊन पोहोचवत आहे. कशलिीचा पसैा िोणच्या 
बँिेत टािावा, िोणच्या िुं पनीचे शअेर घ्यावते, हा सल्ला स द्धा तोच देत आहे. बिँाही याुंच्याच सल्ल्याने 
कनघतात व तुंत्राने चालतात. र्ोडक्यात साुंगायचे म्हणजे, आजचे भाुंडवलवाले याुंच्या डोक्याने चालतात 
असे म्हटले तरी चालेल- 

 
बँका : बँिेच्या भागीदाराुंची मोठमोठी नाव े कदसतात. कगरणीचा मालि असतो द सराच. पण 

त्याुंच्या नावावर व पैशावर सवथ िुंदे चालवणारा हा मध्यम स कशकक्षत वगथ होय. हाच श्रीमुंताुंच्या पशैाला पाय 
फोडतो. ह्याुंच्या पायाने श्रीमुंत चालतात. याुंच्या डोक्याने कवचार िरतात. श्रीमुंत वगाचे िाम, अशा या 
िुं पन्याुंचे भागीदार होऊन, त्यावर कनिास्त ऐर्श्यथ भोगणे हे िाले आहे ! आजच्या ताुंकत्रि य गात बँिाुंना 
कदवसेंकदवस फार महत्त्व येऊ लागले आहे. ‘ज्याच्या हाती सोन्याची साखळी, तो सवांना छळी’ हा आजचा 
न्याय आहे. ही सोन्याची साखळी सिवा सोन्याची स री, पैसेवाल्याुंच्या हाती असल्याम ळे कतला गरीब 
चळाचळा िापत आहेत ! या अस्त्राुंचे िोठागार, ही पैशाची सत्ता, बँिेच्या हाती असल्याम ळे, देशाचा जीव 
याुंचा बुंदा आहे. द बळी द कनया पोटाची ग लाम असते ! गकरबाुंचे ‘तारण मारण’ बँिाुंचे हाती आहे. बिँ 
पैशाच्या भाराने, सत्तावान सरिारलाही समिे िरते. लढाईच्या सिवा इतर सुंिटाचे प्रसुंगी, सरिारही 
याुंच्याप ढे पदर पसरते. बँिा सरिारच्या सते्तलाही ग्रहण लाव ूशित आहेत. आज जगातले अत्युंत प्रम ख 
राष्ट्र अमेकरिा, या बँिेच्या, म्हणजे िाही िनवानाुंच्या हातातले खेळणे िाले आहे ! िाही बँिाुंची आर्मर्ि 
सत्ता या देशावर चालू आहे व या देशाची आर्मर्ि सत्ता आज सवथ जगावर चालू आहे. म्हणजे अमकरिेच्या 
िाही बँिा जगावर आर्मर्ि साम्राज्य भोगतात असे म्हणणे सत्याला स टून होणार नाही. प नः प्रत्येि देश 
त्या त्या िकनिाुंच्या सते्तखाली जाऊ लागला आहे. तेव्हा अशा या जगड्ड्व्याळ सते्तची र्ोडीबह त ओळख 
वाचिाुंना असणे आवश्यि आहे. 

 
(बेकारी व तीवर उपाय) 

 
६) समाजसत्ता की भांडवलशाही 

 
व्यक्ती िी समाज असा प्रश्न आज जगातील कवचारवुंताुंप ढे पडला आहे. 
 
आज या व्यस्क्तस्वार्ाम ळे जगात इतिी बेबुंदशाही, अनाचार व रक्तपाताचे प्रसुंग आले आहेत िी 

या स्वार्ाला आता िाही तरी कनबंि घातलेच पाकहजेत अशी स्स्र्ती प्राप्त िाली आहे. 
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सुंताुंनी, िोण जाणे, भावी आपत्तीचा कवचार िरूनच िी िाय जगाप ढे अन भवाचे कवचार ठेवले 
आहेत. त्याुंचे िाही कवचार आज अर्थशास्त्रज्ञाुंनाही मान्य होण्याजोगे आहेत व कित्येि राष्ट्राुंत ती मते 
व्यवहाराुंत आणण्याचाही प्रयत्न होत आहे; तर ि ठे त्याुंनी िायद्याचेही स्वरूप िारण िेले आहे. म्हणनू 
सुंताुंच्या सवथमान्य तत्त्वािडे आपण प नः एिदा लक्ष देऊ. 

 
सुंत महात्म्याुंचा उपदेश, ते महात्मे य रोपातले असोत सिवा आकशया खुंडातले असोत; त्याुंचा 

उपदेश िेव्हाही समतेलाच िरून आहे. भगवद्गीतेतील उदात्त तत्त्वे, सुंताुंच्या र्ोर उक्ती व इतर 
िमथग्रुंर्ातील सवथमान्य तत्त्व ेलोिाुंनी ग्राह्यच ठरवली आहेत. ती सनातन्याुंना व भाुंडवलवाल्याुंना मान्य 
िालीच पाकहजेत. तेव्हा अशी अबाकित तत्त्व े समतावादाशी कवसुंगत आहेत िी भाुंडवलवाल्याुंच्या व 
सनातन्याुंच्या आचरणाला सोडून आहेत ते आपण पाहू; आकण ज्या य रोकपयन राष्ट्रात भाुंडवलशाही पूणथ 
जोरात आहे त्याुंच्याच िमथसुंस्र्ापिाुंचा कवचार िरू म्हणजे त्याुंच्या आचरणाुंत व िमथतत्त्वाुंत कवसुंगती आहे 
िाय, ते आपल्याला पाहता येईल. 

 
बह तेि सवथ सुंताुंनी आपल्या कशिवणीत पे्रमाला प्रािान्य कदले आहे. अुंतःिरणापासून एिमेिाुंवर 

पे्रम िरू लागल्यावर तेरे् ‘देवाचे’ म्हणजे समतेचे राज्य स रू होते. सेंट जॉन म्हणतात, ‘परस्परावर पे्रम 
िरू लागलो म्हणजे आपल्या ठायी ईर्श्र वास िरतो;’ पण कनव्वळ शास्ब्दि पे्रम िरून, िमथतत्त्वाुंचा कवचार 
िरून व पाठाुंतर िरून िायथ भागत नसते. न सत्या पे्रमाने भ िेलेल्याुंचा जीव शाुंत होत नाही. पे्रमाला 
िृतीचे रूप आल्याखेरीज ते व्यर्थ आहे. म्हणून सेंट आगस्टीन म्हणतात, ‘जर त झ्या शजेाऱ्यावर त ला पे्रम 
िरावसेे वाटत असेल तर त िा कहस्सा त्याला वाटून दे.’ सवा कठिाणी वास िरीत असलेली शक्ती ही 
एिच असल्याम ळे आपण परस्पराुंचे बुंिू आहोत. तेव्हा आपण एिमेिाला मारि न होता सहाय्यि िाले 
पाकहजे. म्हणनूच वरील महात्म्याने ‘त िा कहस्सा शजेाऱ्याला वाटून दे’ असा उपदेश िेला आहे. 

 
इस्टेट ही एि आपल्यावर पडलेली जबाबदारी आहे. संपत्ती म्हिजे जनतेच्र्ा श्रमाचे पैशात 

झालेले रूपातंर होर्. त्या सुंपत्तीचा उपयोग ज्याुंचे श्रम असतील त्याुंच्यािकरता होणे न्याय्य आहे. िारण 
नैकतिदृष्ट्या तेच त्याुंचे मालि आहेत. आपल्या सुंपत्तीिडे पाहताना भाुंडवलवाल्याुंनी ही दृष्टी ठेवली 
असती तर जगात भाुंडणे िालीच नसती; पण या उपदेशाप्रमाणे वागणूि होत आहे ि ठे? 

 
सवय मानवजातीकडे बंधुभावाने पाहून आपपरभाव णवसरिे हाच मोक्ष होर्. किस्तप्रभ ूशजेाऱ्यावर 

प्रीती िर म्हणतात त्यावळेी त्याुंच्या दृष्टीसमोर सख्खे − एिाच रक्ताचे − भाऊ होते असे म ळीच अन मान 
िाढता येणार नाही. शजेारपणापासूनच हा बुंि भाव वाढत जावा म्हणून हा कनिटचा शब्द त्याुंनी वापरला 
आहे; िारण ‘शजेाऱ्याच्या द ःखाने जो द्रवणार नाही; समोर िासावीस िालेल्यास जो पाणी देणार नाही तो; 
जगावर पे्रम िसा िरील?’ अशा माणसावर आमचे संत तुकोबाही िडाडले आहेत. ‘किक् तो द जथन नाहीं 
भतूदया । व्यर्थ तया माय प्रसवली ॥ िठीण हृदय तया चाुंडाळाचे । जो नेणे पराचे द ःख िाही ॥ आप ला हा 
प्राण तैसे सिळ लोि । न िरी कवविे पश  जैसा ॥ 

 
रे्शू णिस्तानंी : िेलेल्या शजेाऱ्याच्या व्याख्येत सवथ प्राकणमात्राुंचा समावशे होतोच होतो. त्याुंची 

भतूदया आि ुं कचत नाही. त्याुंना शजेारी िोण म्हणून कवचारले असता ते म्हणतात ‘जगातील सवय मािसे ही 
शेजारीच होत. त ला शत्रू मानणारे हेही पण त िेच शजेारी आहेत.’ पण आज किश्चन म्हणवनू घेणारे 
आपल्या िमथबाुंिवाुंना तरी भतूदयेने ि ठे वागकवतात. किश्चन भाुंडवलवाला गरीब किश्चनाला कपळून 
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िाढतोच ! या लोिाुंना किस्ताचा शाप लागल्याकशवाय िसा राहील? ते म्हणतात − ‘प्राण्याुंनो त म्ही 
माझ्यापासून दूर जा. त म्ही परिमीय म्हणून नव्हे; तर मी भ िेलेले असता त म्ही मला जेव ूघातले नाही; 
तहानलेलो असता तहान भागवली नाही; मी परस्र् असतान मला आसरा कदला नाही; मी उघडा होतो 
तेव्हा मला पाुंघरूण घातले नाही − हा त्या त्या लोिाुंचा त म्ही अपराि िेला नसून, तो त म्ही प्रत्यक्ष मािाच 
िेला आहात.’ 

 
आज भाुंडवलशाही राष्ट्रे जो दीनाुंचा छळ िरीत आहेत. तो येशचूा छळ नव्हे िाय? मज राुंचे 

रक्तशोर्षण िरणारे, ि ळाुंच्या घरादाराुंवर नाुंगर कफरवणारे, प्रजेवर आपली सैतानी सत्ता गाजवणारे, हे 
किस्ताचे शत्रू नव्हेत िाय? 

 
दर रकववारी ज्या पीठावरून ‘तू हत्या िरू निो’ असो पाठ म्हटला जातो त्याच देवालयात 

लढाईत यश कमळाव ेम्हणून प्रार्थना व्हावी; ही त्या प्रभचूी चेष्टा नव्हे िाय? िोयविी मजूर अिाि िरीत 
दारोदार भटित असताुं िोटी रूपयाुंच्या राशीवर स खाने िोपणाऱ्यास किश्चन िोण म्हणू शिेल? 

 
‘देवा, देवा’ म्हणून फ िट िाव मारणाऱ्याला प ण्य लागत नसते. पोपटपुंची प्रार्थनेत प ण्य नाही, 

स ुंता-बास्प्तस्म्याुंत स्वगथ नाही, शेंडी-जानव्याुंत तो अडिलेला नाही. खरा िमथकनष्ठ, खरा अकििारी, हा 
प्रत्यक्ष सेवा िरणारा होऊ शितो. सेंट पॉल म्हणतात − ‘तू िाम िेले नाही तर त ला खाण्याचा अकििार 
नाही-’ 

 
आपला सहदू वदेाुंत तरी िाय साुंगतो? ‘भगवद्गीता’ हा आपला सवथमान्य ग्रुंर्; त्यातला वदेाुंत पूणथ 

व्यवहारी जनतेसाठी अज थनाला प ढे िरून श्रीिृष्ट्णाुंनी जगाला साुंकगतला आहे. तो कनव्वळ मनरुंजनासाठी 
नाही. गीतेत मोक्षमागाला जाण्याची तीन सािने साुंकगतली आहेत. त्या कतन्हींचा सुंयोग योगय प्रमाणात 
व्हावा याच गीतादेशाचा म ख्य हेतू ! णटळकानंी िमथयोगाला प्रािान्य कदले; सुंताुंनी भस्क्तयोगाला कदले; 
कवद्वान पकठिाुंनी ज्ञानयोगाला कदले; पण खरा शहाणपणा या कतन्ही मागांचा सुंयोग घडवनू आणण्यातच 
आहे. तेव्हा त्या प्रत्येि मागाचा साराुंशाने कवचार िरू. 

 
िमापासून िोणाची स टिा िालेली नाही. देह आहे त्या कठिाणी िमथ हे आहेच. जीव आहे तेरे् 

हालचाल आहे. सवथ प्राकणमात्र जर िमथ िरीत आहेत तर मग िमथयोगाच्या कशिवणीची िाय आवश्यिता? 
पण ही अशी स्वाभाकवि होणारी िमे िमथयोगात येऊ शिणार नाहीत. योग म्हणजे अप्राप्य, कवशरे्ष खटपट 
िेल्याकशवाय न कमळणारी वस्तू. ब कद्धप रस्सर िाम िरून िष्टाने कमळणारी वस्तूच िमथयोगात येऊ शिेल. 
सवाभकूत असणाऱ्या ऐक्यभावाने एिा शक्तीचे अस्स्तत्व ओळखून, आपपरभाव मनात न िरता अनार्ाुंच्या व 
देशाच्या िल्याणासाठी िमथ िरणे हाच खरा कमयर्ोग. मानवतेच्या यशाची ग रुकिल्ली ही पाच प्रिारच्या 
िमथयोगात आहे − िमे च ित नाहीत, ती होतातच; पण जाणूनब जून व सद्हेतूने िमे िेली पाकहजेत. 
नकशबावर हवाला ठेवणारा मन ष्ट्य प्रत्येि िमथ ईर्श्राच्या पे्ररणेनेच होत असते हा वदेाुंत (?) प ढे िरून 
आपल्या अितृथत्वाचे आळशीपणाचे खुंडन िरीत असतो. या दैववादाने स खवस्तू श्रीमुंताुंना-परोपजीवी 
प्रकतकष्ठताुंना चाुंगले फावते − िाम न िरता स खाने त्याुंच्या तोंडी घास पडतो, अशा गकरबाुंच्या श्रमावर 
जगणाऱ्या भटकभक्ष िाुंना, साविार − जमीनदाराुंना असे कवचार स चत असतात. याुंची ईशभक्ती म्हणजे 
करिाम्या वळेाुंतली िरमणिू आहे. ‘न िरव ेिुंदा । आइता तोंडी पडे लोंदा ॥ उकठते ते ि कटती टाळ । 
अवघा माुंकडला िोल्हाळ ॥’ अशा प्रिारच्या आळशी लोिाुंचा आिार गीतेने िाढून टािला आहे. ‘आत्मवै 



 
अनुक्रमणिका 

कह आत्मवै बुंि ः । आत्मवै करप  आत्मनः ॥’ आपले बुंि  आपणच, शत्रूही आपणच. कनरूद्योगी माणसाला 
पोसण्याचा मक्ता ईर्श्राने घेतलेला नाही. रामदासही म्हणतात ‘िष्टेकवण फळ नाही, िष्टेकवण राज्य नाही । 
िेल्याकवण होत नाही, साध्य जगीं ॥’ हा सृष्टीचा सवथसािारण कनयम आहे. न सते िाम िरण्यास लागा 
म्हणूनही भागत नाही. ते िाम स्वार्थब द्धीने िेल्यास जगास अपायिारि होते. तेव्हा कनव्वळ स्वार्ासाठी 
िायथप्रवृत्त न होता, जनणहतासाठी काम करिे हाच खरा कमयर्ोग. तेव्हा य क्तीने म्हणजे िोणते िमथ 
आपल्याला बुंिनिारि होईल, िोणत्याने आपली अिोगती होईल, िोणत्याने आपण माण सिीचे सार्थि 
िरू, याचा कवचार िरून जाणूनब जून िमथ िरण्यातच खरा माणूसपणा आहे. इच्छा वाईट ठेवनू िमथ िेले 
तर त्याचे फळही पण वाईटच कमळते. ‘भाव तैसे फळ;’ कनसगथ फक्त साक्षी आहे. तो ढवळाढवळ िरीत 
नसतो. ‘एिा हाताने िराव े द सऱ्या हाताने भरावे’ हा कनसगाचा कनयम आहे. भाुंडवलशाहीचे िृत्य 
आसक्तीचे-आस री लालसेने-भरल्याम ळे, कतचा पकरणाम सवथ जगाला भोव ूलागला आहे; तेव्हा या िमाला 
प्रकतबुंि िेला पाकहजे. 

 
स्वोितीच्या कशखराला पोहोचण्याला ज्ञान, भक्ती (कचिाटी) आकण िमथ याुंची योगय साुंगड 

घातली पाकहजे. कनव्वळ ज्ञानवान होऊनही चालणार नाही. भक्तीची म्हणजे अुंतःिरणाची जोड जर 
ज्ञानाला नसेल तर मोराच्या अुंगभर असलेल्या डोळयाप्रमाणे ती कनरुपयोगी आहे. भक्ती म्हिजे कळकळ; 
ज्ञानाचा आनुंद अुंतःिरण बाजूस टािल्यास भोगता येणार नाही व भक्तीला िमाची जोड असल्याखेरीज 
ती व्यर्थ होय. कतने द सऱ्याचे िल्याण सािणार नाही. एखादा मन ष्ट्य ईशसचतनाुंत कनमगन होऊन अखुंड 
टाळ ि टीत बसला आहे; पण जवळच ब डत असलेल्याला तो जर हात देणार नाही तर त्याचे ईशसचतन 
म्हणजे कनव्वळ फसवकेगरी आहे. अशी कनरर्थि बडबड िाय िामाची? ‘बोलाकचच िढी । बोलाचाकच भात । 
जेवकूनया तृप्त । िोण जाहला ।’ तेव्हा ज्ञान भस्क्तकवना भक्ती ज्ञानाकवना आकण हे दोन्ही िमाकवना व्यर्थ 
आहेत. भक्क्तणवना म्हिजे पे्रमाणवना तळमळ व आपलेपिा उत्पन्न होत नाही. त्र्ाणशवार् समत्वबुद्धी रे्त 
नाही. त्याखेरीज कनदोर्ष िमथ हातून घडणार नाही. त्यात स्वार्थ राहील; तेव्हा िमथग्रुंर्ाुंची पारायणे िरून 
सिवा रामनामाचा जप िरून मोक्ष कमळत नाही. त्याला िृतीच िेली पाकहजे. 

 
अशी कनःस्वार्ी वृत्ती सवथ लोिाुंची एिाच वळेी होणे फार िठीण आहे. सवांचा स्वभाव एिाच वळेी 

बदलणे अशक्य आहे. म्हणनू हीच िमांतील उदात्त तत्त्व ेिायद्याच्या जोरावर प्रस्र्ाकपत िरणेच योगय होय 
असे समतावाद्याुंचे म्हणणे आहे. शक्तीकशवाय ही तत्त्व ेअुंमलात येणे अशक्य आहे, म्हणून राजिारणातच ते 
या तत्त्वाुंचा समावशे िरू इस्च्छतात. यात वावगे असे वाटण्याचे िाहीच िारण नाही. िारण ती तत्त्व े
सवांना मान्य होण्याजोगीच आहेत. वरील कववचेनावरून समाजसत्तावाद धमयणवरोधी म्हिता रे्ईल कार्? 
पण िाही शहाणे िमथतत्त्व े व्यवहारात आणता येत नाहीत असे म्हणून आपल्या स्वार्ी िृत्याुंचे समर्थन 
िरीत असणारच ! तेव्हा िमथतत्त्वे व्यवहारासाठी असतात िी नाही त्याचाही कवचार िरावा लागेल − हाच 
अव्र्वहारीपिाचा आरोप आज समाजसत्तावाद्याुंवर − सोकशयाकलस्टवर होत आहे. 

 
िोणत्याही एिा नव्या तत्त्वाचा प रस्िार िेला आकण ते तत्त्व ठराकवि लोिरूढीकवरूद्ध व 

समज तीकवरुद्ध असले म्हणजे त्यावर प राणमतवाद्याुंची टीिा ही व्हावयाचीच. किस्त, महुंमद, ब द्ध, 
एिनार्, नामदेव, त िाराम, साके्रटीस, गलालेकलयो, लूर्र, आगरिर, फ ले आकदिरून सवांवर टीिेचा 
भकडमार िालाच आहे. सहद स्र्ानामध्ये आज कवशरे्षतः जवाहरलाल याुंचेवर हा आरोप प्राम ख्याने होत आहे. 
िाही प्रामाकणिपणे िरतात तर िाही कनव्वळ कवरोि िरावयाचा म्हणूनच िरतात; पण जगाला प्रथम 
अव्र्वहारी वाटिारे हेच महात्मे अखेर पूणथ व्यवहारी व वुंदनीय ठरले आहेत. 



 
अनुक्रमणिका 

रूढीच्र्ा शंृखलेत जखडून गेलेल्र्ा समाजाला तीच समाजव्र्वस्था णहतकारक वाटत असते. 
अकलप्तपणे स्वतःिडे पाहण्याची त्याुंची दृष्टी नष्ट िालेली असते. जन्मभर बुंकदवासात आय ष्ट्य 
िाढलेल्याला त्याच आय ष्ट्यात राहणे बरे वाटू लागते. कवर्षयाुंिाला कवर्षय वाईट आहे, हे समजण्याची ब द्धी 
क्वकचतच रहाते. त्याची अिोगती कतसऱ्याला बरोबर ताडता येते. प्रवाह पकतताचा-दारूच्या सपपात 
गटिळया खाणाऱ्याचा −अिःपात द सऱ्याला स्वच्छ कदसू शितो. लढाईच्या उन्मादाने बेहोर्ष िालेल्याुंना 
आपण मानवतेचा िेवढा अपराि िरीत आहोत याची िल्पना येत नाही. म्हणनू चालू समाजव्र्वस्थेकडे 
पाहतानंा त्यािडे त्रयस्र् वृत्तीने पहाण्याची आवश्यिता आहे. पूवयसंस्कृती, पूवयग्रह, रूढी, श्रद्धा र्ापंासून 
त्र्ाने अणलप्त राणहले पाणहजे. म्हणजेच त्याला कनणथय देता येईल. 

 
कवचारवुंत माणसे − त्याुंना सुंत म्हणा, महात्मे म्हणा सिवा िमात्मे म्हणा − या सवथ व्यक्ती 

समाजरचनेिडे कनःपक्षपातीपणे पहात असतात. अन भवाच्या पकरपक्व कवचाराने कनणथय ठरवनू ते आपली मते 
समाजाला मागथदशथि व्हावीत म्हणूनच जगासमोर ठेवीत असतात. अव्यवहारी म्हणून नव्हे तर ती पूणथ 
व्यवहारी म्हणून. श्रीिृष्ट्णाुंनी गीता साकगतली ती अज थन सारासार कवचारापासून स टू लागला म्हणून; त्याुंनी 
त्याला िायथप्रवृत्त िरण्यािरताुं उपदेश िेला. तसेच इतर िमथसुंस्र्ापिाुंनी जे कवचार माुंडले 
पोपटपुंचीसाठी नव्हते, लोिाुंचे कनव्वळ मनरुंजन िराव ेम्हणून नव्हते; तर तत्िालीन समाज पकरस्स्र्तीचा 
कवचार िरून च िलेल्या समाजाची घडी प नः व्यवस्स्र्त बसवावी म्हणून. त्या त्या िमातील तत्त्वभाुंडार हे 
जनतेसाठी आहे ; कनव्वळ ग्रुंर्ाुंत राखून ठेवण्यासाठी नाही सिवा त्या ग्रुंर्ाुंची पूजा िरण्यासाठी नाही. त्या 
िमाचा प्रसार ती तत्त्व ेलोिाुंना पटली म्हणूनच त्यावळेी होऊ शिला व त्याप्रमाणे लोिाुंिडून िाही िाल 
आचरणही िाले आहे. कनरकनराळया िाली कनरकनराळे िमथ अस्स्तत्वात आले. पूवीच्या िमात व समाजात 
त्याुंच्या मते त्याुंनी स िारण िेली आहे. र्ा बदलण्र्ाच्र्ा प्रवृत्तीवरच समाजाची प्रगती अवलंबून असते. 
ज ना प राणमतवादी व स्वार्ी समाज प्रत्येिवळेी नव्या िल्पनेला कवरोि िरीत असतो. तीच पकरस्स्र्ती 
आजही आली आहे. नव्या सुंताुंनी ‘समाजसत्तावादाचा’ प रस्िार िेल्यापासून त्याुंच्यावर टीिा होऊ 
लागली आहे. िाही अज्ञानाम ळे िरीत आहेत, तर सनातनी भाुंडवलवाले व चालू समाजव्यवस्रे्चा ज्याुंच्या 
पदरी भरपूर फायदा पडत आहे व कतच्यावर अवलुंबनू आहेत असे, सवथ एिज टीने समतावाद्याुंवर त टून 
पडत आहेत. िाही िूतथ लोिाुंच्या िमथभावनेचा फायदा घेऊन त्या लोिाुंना चेतवत आहेत. सत्तावान सते्तचा 
राजरोस उपयोग िरीत आहेत. भाुंडवलवाल्याुंचे स कशकक्षत हस्ति ब कद्धवादाने समतावाद्याुंचे खुंडन िरू 
पहात आहेत. म्हणजेच आतापयंत प्रत्येि नव्या िमाला ज्या कदव्याुंतून जाव ेलागेल त्यातून समतावादाला 
आज जाव े लागत आहे. सवय धमाची चाळिी करून चालू समाजरचनेतील दोष काढून ती व्र्वस्था 
आमूलाग्र बदलण्र्ाचा व समाजातील प्रत्रे्क व्र्क्तीला सुखाचा मागय मोकळा करण्र्ाचा 
समाजसत्तावाद्ाचंा प्रर्त्न आहे. िोणाचाही एि कवकशष्ट िमथ त्याुंनी स्वीिारलेला नाही. जी तत्त्व ेसवथमान्य 
होऊ शितील − सवांना स खाचा व उितीचा मागथ दाखवतील तीच त्याुंनी मान्य िेली आहेत. 

 
समाजात रहायचे तर िाही कनयमबद्धता ही राहणारच; पण कनयमबाह्य आचरणाला पाप ही सुंज्ञा 

लावणे मात्र मखूथपणाचे आहे. अमकी गोष्ट सुखाची व दुसरी दुःखाची ककवा अपार्कारक एवढेच म्हिता 
रे्ईल. िोणतीही गोष्ट असो, या िसोटीला लावनूच मन ष्ट्य आपल्या समज तीप्रमाणे कतचा स्वीिार सिवा 
अव्हेर िरीत असतो. या िसोटीला पूवीचे नीकतकनयम व िमाज्ञा आहे तशा सवथच उतरू शित नाहीत. 
आजच्या बदललेल्या पकरस्स्र्तीत त्या सवथच ग्राह्य मानता येत नाहीत. त्यात बदल िरणे व िाही मोडून 
टािणे आज समाजस िारणेसाठी आवश्यि होऊन बसले आहे. स खाची सवांना शक्य कततिी मोिळीि 
कमळावी हाच हेतू. एिाचा स्वार्थ द सऱ्याच्या स खाआड येऊ नये. प राणमतवादी नवमतवाद्याुंचा दे्वर्ष 



 
अनुक्रमणिका 

िरतात, तेही पण स्वतःच्या स खासाठीच. त्या वगाने आतापयंत भोगलेले हक्क, कवकशष्ट सवलती वगैरे 
आपल्या हातून जाऊ नयेत म्हणूनच सवांची धडपड सुखाकरता असते हे तत्त्व मात्र अबाकितच आहे. 
कनदान तसा प्रत्येिाचा दृकष्टिोन राहील. स खाची िल्पना कभि असू शिेल. िोणी त्यागात स ख आहे 
म्हणेल, िोणी सुंपत्ती साठवण्यात मानेल, तर िोणी दानाुंत मानील. िोणी जनतेला कपळून राजऐर्श्यथ 
भोगणे स खाचे मानेल, तर िोणी जनसेवसेाठी ि बेराचा बेिार बनण्यात स ख मानेल. दृकष्टिोण कनराळा 
राहील; पण ध्येय एिच! स खाचा लाभ व्हावा हेच ध्येय सवांचे ! 

 
भाुंडवलशाहीने व्यस्क्तस खासाठी राक्षसी प्रयत्न िेला आहे व राक्षसी वृत्तीही स्स्विारली आहे. 

त्याुंच्या या प्रयत्नाम ळे मानवाना पूवीहून सहस्त्रपटीने स ख भोगता येणे शक्य िाले आहे. शास्त्रीय 
सुंशोिनाच्या वाढीबरोबर स खाची सािने वाढली; पण त्या सािनाुंची मालिी मठूभर भाुंडवलवाल्याुंच्याच 
हाती असल्याने त्याुंनाच फक्त स खाचा मागथ मोिळा िाला आहे. त्याम ळे त्या प्रमाणात त्याुंनी द सऱ्याने 
स ख कहरावनू नेले आहे ! ही िाली भाुंडवलवाल्याुंची गोष्ट. सनातन्याुंनाही पण तेच िेले आहे. त्याुंनी 
लोिाुंच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन आपले वचथस्व राखले आहे. अुंिश्रद्धा कनमाण िरून कववचेिब द िी नष्ट 
िेली आहे. देवािमाची ढाल प ढे िरून आपला स्वार्थ सािला आहे. पाप आकण प ण्य ठरवले देवाने, शासन 
िरणारा तो आहे असे म्हणून साध्या स खाचा मागथही बुंद िेला आहे. पापिल्पनेची लटिती तलवार 
अज्ञानी लोिाुंच्या डोक्यावर लोंबत ठेवली आहे; पण िालाबरोबर जनता जागी होत चालली आहे व ती 
सवथ सुंस्र्ाुंना, िमथतत्त्वाुंना, कवचाराुंना वरील िसोटीस घासू लागली आहे. िार्ममि ज लमाखाली हजारो वर्ष े
स्वख र्षीने कदवस िाढणारे, आज िमथ ि गारून देऊ इस्च्छत आहेत. त्याने पाप लागेल ही भीती नाहीशी 
िाली आहे. जागा िालेला नवा समाज अुंि रूढींना फेिून देऊ लागला आहे. कचरडलेला बह सुंख्य 
समाजही सत्तावानाशी कवरोि िरू लागला आहे. राजिारणालाही हीच िसोटी लागत आहे. राजा 
देवावतार असे िोणी मानत नाहीत. आज परुंपरागत सुंस्र्ा बह जन स खाच्या आड येत आहेत, त्याुंचे 
अस्स्तत्व बह जन स खाला घाति होऊ लागले आहे. तेव्हा िोणताही िमथ घ्या, सुंस्र्ा घ्या, िोणतीही 
राजवट घ्या, कवचार घ्या, ते बह जन स खाला पोर्षि असतील तरच याप ढे कटिू शितील. हीच िसोटी 
आता समाजातील प्रत्येि गोष्टीस प्रत्येिजण लाव ूलागले आहेत. कतची पारख िरू लागले आहेत. 

 
प्रर्मदशथनी अव्यवहारी वाटणारी र्ोर वचने खरोखरी व्यवहारीच असल्याचे अन भवाुंती नाही िा 

िळून येत? प्रामाकणिपणाच्या उपदेशावरस द्धा अव्यवहारपणाचा कशक्का व्यवहारी म्हणणारे देतातच; पण 
‘प्रामाकणिपणा हाच खरा म त्सद्दीपणा होय’ हा कसद्धाुंत व्यवहाराने खराच ठरत आहे. तात्प रती फसवकेगरी 
र्ोडा वळे फायदेशीर वाटली तरी अखेर ती मखूथपणाचीच ठरते. ‘लाुंडगा आला रे आला’ या खोया 
हािेला प्रर्म चार फसले; पण प ढे खऱ्या हािेलाही िोणी िावनू आले नाही. सचोटीचा व 
प्रामाकणिपणाचा व्यवहार, हाच अखेर किफायतशीर ठरतो. चोरी िरणे, खोटे बोलणे, द सऱ्यास इजा 
िरणे, ल बाडणे, सहसा िरणे वाईट हा उपदेश पूणथ व्यवहारी व स्वार्ाचाच आहे. िारण हे कनयम 
समाजातील प्रत्येिजण मोडू लागला तर समाजाचे अस्स्तत्वच राहणार नाही. प्रत्येिाचे जीकवत िोक्याचे 
होईल. िोणालाही स रकक्षतता वाटणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला समाजकनबिं मोडल्याने फायदा 
िाल्यासारखे वाटले तरी त्याचे स्वतःचे अखेर त्यात न िसानच आहे. या व अशाच दूरदशीपणाने 
समाजातील सवथ घटिाुंच्या कहताचा कवचार िरून व्यापि तत्त्वावर समाजरचना आज कवचारवुंत लोि 
बसव ू लागले आहेत. भाुंडवलवाल्याुंच्यात स्वार्ाम ळे त्याुंना ही दूरदृष्टी नसल्याम ळे समतावाद िडू व 
अव्यवहारी वाटतो; पण यात ते आपलेच मरण जवळ ओढून घेत आहेत याची त्याुंना िल्पना येत नाही. 

 



 
अनुक्रमणिका 

‘सवांशी बुंि भावाने वागाव’े हे उच्च िमथतत्त्व आहे. तसाच हा उत्तम व्यवहारही आहे. िारण आपण 
द सऱ्याबरोबर वागू तसे ते आपल्याबरोबर वागतात हा सािा मन ष्ट्यिमथ आहे. आघाताला प्रत्र्ाघात होत 
असतोच. हे ‘जशास तसे’ मग केव्हाच थाबंत नाही. तो सूडाची वळेच पहात असतो. िोणतेही भाुंडण 
िायमचे कमटवण्याला यापेक्षा अकिि पकरणामी तोड िोणची िाढता येईल? शत्रू नाहीसा िरायचा तर 
दे्वषाने नाहीसा होिे शक्र् नाही. पराभवाने शत्र त्व जात नाही असा अन भव रोज येतच आहे. 

 
पैसा उितीच्या आड येतो म्हणून आमच्या साि सुंताुंनी त्याचा त्याग िेला. समतावादी राष्ट्र 

व्यक्तीजवळील प्रमाणाबाहेरची सुंपत्ती बेिायदेशीर ठरवते एवढेच ! िनलालसा व आत्मकविास 
परस्परकवरोिी आहेत. पसैा शत्रू उत्पि िरतो; िारण इतराुंना ल बाडल्याकशवाय द सऱ्याुंपेक्षा िोणी श्रीमुंत 
होऊ शित नाही. ही सहसा िेव्हाुंही दे्वर्षास िारणीभतू होत असते. पैशाची हाव म्हणजे द सऱ्याुंपेक्षा 
आपल्यािडे अकिि सुंपत्ती असावी असे वाटणे हे होय ! ही हाव स रू िाली म्हणजे पैसा िोणत्या मागाने 
कमळवावा याचा कवचार माणसू िरीत नाही. सािनाुंचा कवचार िरीत नाही. ज्या मागाने जवळ पैसा अकिि 
येईल त्या मागाने त्या इसमाची द सऱ्यास कपळण्याची शक्ती अकिि. आपल्यापेक्षा द सऱ्यास अकिि श्रम 
िरावयास लावल्याखेरीज श्रीमुंत होता येणार नाही. 

 
पैसा एिा व्यक्तीचे हाती साठला म्हणजे त्याचा द रूपयोग होतो. समाजातील इतर घटिाुंना 

त्रासदायि होतो. यािकरता अशी व्र्क्क्तणवषर्क श्रीमंती प्रमािाबाहेर वाढू नरे् म्हिून पैसा णमळण्र्ाची 
साधने समाजाच्र्ाच हाती ठेवावीत, राष्ट्राच्या हाती ठेवावीत व साम दायीि स ख वाढवाव.े सुंपत्तीची 
सारखी वाटणी िाल्यास अकनष्ट प्रिार आपोआप िमी होतील, गरीब, बेिार व दकरद्री जर समाजाुंत 
नसतील तर िकनिाुंना स खवस्तूवर आपली सत्ता आजच्यासारखी चालवता येणार नाही. सुंताुंच्या 
कशिवणीशी अशाप्रिारे मेळ घालून नवी समाजसत्ता आखल्यास ती सवांना स खदायि नाही िा होणार? 

 
घसरत्या सुंस्िृतीबरोबर वाहत जाणे यात शूरपणा नसतो. कतला आवरण्यािकरता, सत्याचे सुंरक्षण 

िरण्यािकरता, द ष्टाुंचे व द ष्ट कवचाराुंचे कनदालन िरण्यािरता प ढे सरसावणे हेच मन ष्ट्यिोटीचे खरे 
ितथव्य आहे. सत्याला कवरोि हा व्हायचाच. कवरोिाला न ज मानता सुंस्िृतीची स्स्र्रता, समाजरचना 
वगैरेिकरता नवी तत्त्व ेव्यवहारात आणण्याचा प्रयत्न प्रत्येिाने िेला पाकहजे. 

 
‘समाजसत्तावाद’ सहद  समाजाला पचण्याजोगा नाही. परिीयाुंची, तत्त्व ेआपल्या समाजात आणनू 

कवनािारण असुंतोर्ष मात्र माजेल, वगथिलहाला ऊत येईल, असा बाऊ समाजसत्तावादाकवरूद्ध उभा िेला 
जातो; पण वरील कववचेनावरून यात भयुंिर असे िाही नसून, ती तत्त्व े सहद मनाला अपकरकचत नाहीत. 
कित्येि तत्त्वाुंचा सुंताुंनीच प रस्िार िेला आहे; पण कनव्वळ उपदेशापलीिडे ते गेले नाहीत ही त्याुंची चिू 
िाली. समतावाद हा वगथिलह कनमाण िरण्यािकरता नसून तो कमटकवण्यािकरता आहे. आपण परस्पराुंचे 
बुंिू आहोत ही गोष्ट लोिाुंना पटवनू त्याप्रमाणे वागणूि घडवनू आणण्यािरीता व वगथिलह 
कमटकवण्यािरता आहे. सहद  समाजात तर वगथ िलहाला आज ऊत आला आहे. अशी पकरस्स्र्ती असता 
वगथिलहाची भीती घालण्यात िाय अर्थ आहे. आज ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरास, स्पृश्य−अस्पृश्यास, 
सहदू−म सलमानास, सहदी−इुंग्रजास अकवर्श्ासाने परक्या भावाने वागवत आहेत.त्याुंच्यािील परिेपणा 
िाढून टािून पे्रमाची वाढ िरणे हे समतावादाचे िोरण आहे. हजारो मन ष्ट्याुंच्या िल्याणासाठी एखाद्या 
व्यक्तीस र्ोडा स्वार्थत्याग िरावा लागत असेल तर तो तसा िरण्यास लावत असताना एखादा मन ष्ट्य 
द खावला तर त्याला नाइलाज आहे. हजारो अस्पृश्य रसातळास जात असताना त्याुंना बचावण्यािरता 



 
अनुक्रमणिका 

वरच्या वगास र्ोडे द खवाव े लागले तर तेवढे द ःख सहन िेले पाकहजे. तेवढा स्वार्थ सोडला पाकहजे. 
जमीनदाराच्या खुंडाने, साविाराच्या व्याजाने गावचे्या गाव ेि ळीस कमळाली आहेत. खेड्यावरचा शतेिरी 
कनव्वळ मजूर बनला आहे. सबुंि खेडीच्या खेडी जमीनदार सिवा साविाराुंच्या ताब्यात गेल्याम ळे 
शतेिऱ्याला जकमनीचा व िोपडीचा आसरा नाहीसा िाला आहे. या कनरािार शतेिऱ्याला भाुंडवलवाला 
युंत्राुंत घालून कपळू लागला आहे. मग बह सुंख्यपीकडत वगाच्या प्राणिारणेसाठी, स खासाठीस द िा नव्हे, जर 
या र्ोड्या लोिाुंना आपली वाढती तृष्ट्णा आवरणे भाग पाडले, गकरबाुंना छळण्याची त्याुंची सत्ता िमी 
िेली, वाढलेली श्रीमुंती मयाकदत आणली, तर हा वगथ द खवले खरा; पण िोयाविी लोिाुंना 
जगण्यासाठी, त्याुंचे अनुंत हाल वाचवण्यासाठी याुंना र्ोडा त्रास होतो म्हणून िोयाविींचा तळतळाट 
घेणे बेरे होईल िाय? तेव्हा समाजसत्तावादाने वगथिलहाला ऊत येईल म्हणण्याुंत िाही अर्थ नाही, हे 
भाुंडवलवाल्या मगरीचे अश्रू आहेत. 

 
समता व मनुष्ट्र्स्वभाव : िाही वळेा तर समाजसत्तावादावर हास्यास्पद टीिा िेली जाते. समतेचा 

प्रयत्न व्यर्थ आहे, िारण समता मन ष्ट्यस्वभावाला स टून आहे, कनसगाला स टून आहे. ती समाजात आणणे 
अशक्य आहे. वरील आरोप सिृतदशथनी मनाला पटतोही; पण हा आके्षप समतावादी खोडून टािू इस्च्छत 
नाहीत. या गोष्टी गृहीत िरूनच त्यातून मागथ िाढू इस्च्छतात. 

 
मन ष्ट्यस्वभाव एिा ठराकवि साचाचा िेव्हाच आढळून येत नाही. मन ष्ट्यस्वभाव चाुंगला आहे तसा 

तो वाईटही आहे. त्यात परस्परकवरोिी ग ण आहेत. त्याुंत पश िोटीचे ग ण आहेत, तसेच उच्च िोटीतीलही 
आहेत. तो स्वार्ासाठी िटतो तसा परार्ासाठी मरतो. त्यागासाठी, लोििल्याणासाठी आनुंदाने स ळावर 
चढतो-िेवळ एखाद्याचे सुंरक्षण िरण्यासाठी आगीत उडी घालतो तर पैशापायी अभथिाचा गळा 
िापण्यासही िचरत नाही. तो वाघासारखा कू्रर तर शळेीसारखा गरीब आहे. ससहासारखा कनिड्या 
छातीचा तर हरणासारखा कभत्रा आहे. पैशासाठी देशद्रोह िरू शितो, तसेच राष्ट्रभक्तीसाठी स्वतःचे शीर 
आपल्याच हाताने छाटून राष्ट्रदेवीस वाहण्यास िमी िरीत नाही. दया, क्षमा, शाुंती हे ग णी अुंगी आहेत, 
त्याप्रमाणेच कू्ररता, सूडब द्धी व जहालपणाही त्याचे अुंगी आहे. असे परस्परकवरोिी ग ण मन ष्ट्यस्वभावात 
आहेत; पण त्याला जसे कशक्षण कमळेल तसे ते ग ण त्याचे अुंगी वाढत असतात. स्वभाव पकरस्स्र्तीने व 
अभ्यासाने बदलत असतो. व्यक्तीची, तीच गोष्ट समाजाची. ब्राह्मणवगथ कनराळा समाज बनून त्याने आपली 
सुंस्िृती कनमाण िेली. स्वभावाला एि ठराकवि कदशा कदली. सास्त्वि ग ण कमळवण्याचा प्रयत्न िेला. तशी 
त्याला पकरस्स्र्तीही कमळाली. त्या त्या घराण्याचा पकरणाम भावी कपढीवर होत असतो. क्षकत्रय लढाऊ 
बनला, त्याच्यात राजसी ग ण कवशरे्ष आले, त्याची म ले त्या वृत्तीची िाली. वैश्य, व्यापारी, शूद्र, िष्टाळू व 
अडाणी असे वगथ पडून त्याुंचे स्वभावग ण कनराळे बनले. मन ष्ट्य उपजताुंच ठराकवि ग णाुंचा असतो असे मात्र 
ठाम कविान िरता येणार नाही. प्रयत्नाने मन ष्ट्यस्वभाव बदलू शितो. 

 
Human on alive they say never changes. In truth it never ceases to change (H. G. 

Wells) कशक्षणाम ळे त्याच्या आशा-आिाुंक्षा, ध्येय व स खाची िल्पनाही बदलू शिते. ज्ञानी होण्याची 
आिाुंक्षा ब्राह्मणवगात वाढली − पैशाऐवजी कवद्वत्ता हे त्याुंचे ध्येय बनले; तसा त्याुंचे ग णाला मानही कमळू 
लागला. भगवी िफनी, िोळी, िमुंडलू िारण िरणाऱ्या सुंन्याशाला राजदरबारी खडी ताजीम कमळू 
लागली. क्षकत्रयाची आिाुंक्षा, ध्येय व वृत्ती त्याच्या कशक्षणाप्रमाणे कनराळी बनली. त्याच्यात शूर 
तरवारबहाद्दर जगजे्जता होण्याची महत्त्वािाुंक्षा उत्पि िाली. वैश्याला ि बेर होऊन सवांवर सत्ता 
गाजवण्याची इच्छा िाली. शूद्र शतेिरी, िष्टाळू, अल्पसुंत ष्ट आज्ञािारि, िमथभोळा, अडाणी, 
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ग लामवृत्तीचा बनला. म्हणजे एिाच मानववुंशाुंतील ही माणसे कशक्षणाम ळे व पकरस्स्र्तीम ळे कभि स्वभावाची 
होऊ शिली. 

 
णनसगातील णवषमता : आता कनसगातील कवर्षमतेचे उदाहरण देऊन समतावादाचे तोंड बुंद 

िरण्याचा प्रयत्न होतो. ते म्हणतात, ‘हाताची पाच बोटेस द्धा सारखी नसतात, तेरे् समतेचा प्रयत्न 
िरण्यात िाय अर्थ?’ 

 
कनसगातील ही कवर्षमता मान्य न िरून िसे चालेल? आकण समता प्रस्र्ाकपत िरण्याचा प्रयत्न 

यशस्वी तरी िसा होईल? पण ही कवर्षमता समाजास हाकनिारि होत नाही. पाच बोटे सारखी नसतात हे 
खरे; पण ती एिमेिाला मारि होत नाहीत. ती एिमेिाुंस सहाय्य िरून घास घालतात, त्या देहास मदत 
िरतात. िाळा-गोरा, उुंच-ठेंगा असा भेद आहे. म्हणनू िाळया माणसाने गोऱ्याला िोडपून िाढणे, त्याला 
ग लाम िरणे इष्ट होईल िाय? मन ष्ट्यत्वाला साजेसे होईल िाय? शक्तीचा द रूपयोग िरता येईल; पण ते 
मन ष्ट्याच्या उच्च ग णाला िरून नाही, सुंस्िृतीस पोर्षि नाही. मन ष्ट्यस्वभावच आहे म्हणून या गोष्टींचे 
समर्थन िरता येईल िाय? या वृत्तीवर कनयुंत्रण घातले नाही तर समाज जगूच शिणार नाही. एि मन ष्ट्य 
खूप सशक्त आहे म्हणून त्याने आपल्या शक्तीच्या जोरावर अशक्ताच्या घरी जाऊन त्याला बाहेर ढिलून 
िाढले आकण घराचा ताबा घेतला तर ते न्यायाला िरून होईल िाय? त्याचप्रमाणे एखाद्या कवशरे्ष ब कद्धमान 
मन ष्ट्याने िूतथपणाने व फसवकेगरीने द सऱ्याच्या जगण्याचे सािन हस्तगत िरून घेतले तर ते माणूसपणाचे 
होईल िाय? मन ष्ट्याला शक्ती व ब द िी अकिि असली म्हणजे कतचा उपयोग द सऱ्याुंना त्रास देण्यािडे 
िेल्यास त्याने त्याची मानकसि अिोगती होते. आपण आपली ब द िी व आपली शक्ती आपल्या 
बायिोपोराुंना मारण्यािडे व त्याुंचे अि कहरावनू घेण्यािडे खचथ िरीत नाही. मग द सरे लोि आपले बाुंिव 
असे मानल्यानुंतर ब दिीचा व शक्तीचा उपयोग त्याुंच्या िल्याणािकरताच िरणे य क्त नव्हे िाय ! पयायाने 
त्याचा फायदा आपल्याही पदरी पडल्याकशवाय रहात नाही. आपल्या चाुंगल्या वागण िीचा मोबदला तशाच 
परत वागण िीने आपल्याला कमळतोच. 

 
ब दिीची व शक्तीची कवर्षमता राहील; पण ती परस्परास घाति होणार नाही अशी व्यवस्र्ा 

आपल्यास िरायला पाकहजे. समाज घड्याळासारखा आहे. घड्याळात मोठे युंत्र असते, िािटे असते; पण 
ती सवथ परस्पराुंस मदतच िरीत असतात. प्रत्येिाचा अकििार त्यात सारखाच आहे. त्यातले एखादे युंत्र 
जरी कबघडले तरी सवथ घड्याळावर पकरणाम होतो. समाजात सवथ घटि पाच तत्त्वाुंवर बाुंिले गेले 
पाकहजेत. ते तसे बाुंिले गेले नसल्याम ळे समाजात अुंसतोर्ष, िलह, रक्तपात, य द्ध हे प्रिार स रू आहेत. 

 
कृणत्रम णवषमता : िृकत्रम कवर्षमता बदलता येणे शक्य आहे. नैसर्मगि कवर्षमता ही राहणारच-पण ती 

तशी त्रासदायि नाही-पण अज्ञ समाज गकरबी-श्रीमुंतीला नैसर्मगि समजतो. एखादा मन ष्ट्य उपजता श्रीमुंत 
व दकरद्री पाकहला म्हणजे त्याुंना वाटते, या गोष्टी दैवािीन आहेत, हा दैवाचा खेळ आहे, तो माणसाला िसा 
बदलता येईल? पण देवाचा म्हणजे कनसगाचा व याचा सुंबुंि तरी िाय? गकरबी व श्रीमुंती ही जन्मणाऱ्या 
जन्माच्या पूवथिमान सार आहे ही िल्पना साफ खोटी आहे. अगम्य अशा त्या शक्तीचा यात िाही सुंबुंि 
नाही. ही त्या कनसगाची गोष्ट नव्हे. ही त्याने िेलेली नाही, त्याला िरता येणार नाही. कनसगाची गाडी 
ठराकवि मागाने चालली आहे, ती असा व्यस्क्तकवर्षयि पक्षपात िरीत बसलेली नाही. हे िालचक्र 
पापप ण्याचा कवचार िरीत नाही. कवस्तवात हात घातला म्हणजे तो पोळतो. समाजकवघाति सिवा 
शरीरकवघाति िृती िाली, ती मयादेबाहेर गेली म्हणजे िेल्या िृत्याचा उलट जाब कमळतो. हा दैवाचा 
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खेळ नव्हे. रोज असुंख्य प्राणी जन्मतात व मरतात, कनसगथ त्याची पवा िरीत नाही. ही गकरबी व श्रीमुंती व 
जगातील सुंपत्तीची िमी-अकिि वाटणी मन ष्ट्याने िेली आहे. आजच्या समाजान ती मान्य िेली आहे. 
रूढीने कतच्यावर कशक्कामोतथब बसकवले आहे, राजसते्तने या अन्यायी वाटणीचे सुंरक्षण िेले आहे, िायद्याने 
नैकति पाठबळ देऊन कतला िायमपणाचे स्वरूप कदले आहे. 

 
कृणत्रम णवषमता िृकत्रम कवर्षमता बदलता येणे शक्य आहे. नैसर्मगि कवर्षमता ही राहणारच − पण ती 

तशी त्रासदायि नाही − पण अज्ञ समाज गकरबी − श्रीमुंतीला नैसर्मगि समजतो. एखादा मन ष्ट्य उपजता 
श्रीमुंत व दकरद्री पाकहला म्हणजे त्याुंना वाटते, या गोष्टी दैवािीन आहेत, हा दैवाचा खेळ आहे, तो 
माणसाला िसा बदलता येईल? पण देवाचा म्हणजे कनसगाचा व याचा सुंबुंि तरी िाय? गकरबी व श्रीमुंती 
ही जन्मणाऱ्या जन्माच्या पूवथिमान सार आहे ही िल्पना साफ खोटी आहे. अगम्य अशा त्या शक्तीचा यात 
िाही सुंबुंि नाही. ही त्या कनसगाची गोष्ट नव्हे. ही त्याने िेलेली नाही, त्याला िरता येणार नाही. 
कनसगाची गाडी ठराकवि मागाने चालली आहे, ती असा व्यस्क्तकवर्षयि पक्षपात िरीत बसलेली नाही. हे 
िालचक्र पापप ण्याचा कवचार िरीत नाही. कवस्तवात हात घातला म्हणजे तो पोळतो. समाजकवघाति 
सिवा शरीरकवघाति िृती िाली, ती मयादेबाहेर गेली म्हणजे िेल्या िृत्याचा उलटा जाब कमळतो. हा 
दैवाचा खेळ नव्हे. रोज असुंख्य प्राणी जन्मजात व मरतात. कनसगथ त्याची पवा िरीत नाही. ही गकरबी व 
श्रीमुंती व जगातील सुंपत्तीची िमी-अकिि वाटणी मन ष्ट्याने िेली आहे, आजच्या समाजाने ती मान्य िेली 
आहे. रूढीने कतच्यावर कशक्कामोतथब बसवले आहे, राजसते्तने या अन्यायी वाटणीचे सुंरक्षण िेले आहे, 
िायद्याने नैकति पाठबळ देऊन कतला िायमपणाचे स्वरूप कदले आहे. एखाद्या बेअिली पोराला सोन्याच्या 
कढगावर व ब कद्धवान होतिरू तरूणाला रानोमाळ जे पळवले आहे ते कनसगाने नव्हे. पण 
अनाकदिालापासून या गोष्टी चालत आल्याम ळे व त्यािडे पाहण्याची आपल्याला सवय िाल्याम ळे त्यात 
अस्वाभाकवि असे िाही आपल्याला आता कदसत नाही. ते नैसर्मगि वाटू लागले आहे. पण वस्त स्स्र्ती मात्र 
तशी नाही. उपजताच एि मालि व द सरा ग लाम हा भेद कनसगाचा नव्हे. या कवर्षमतेला आपला समाज 
जबाबदार आहे व ही व्यवस्र्ा आपल्याला बदलता येणे शक्य आहे व तशी समाजव्यवस्र्ा वळेोवळेी 
राजसते्तबरोबर बदलतही आली आहे. 

 
हे शक्य आहे, असे िबूल िेल्यावरही त्यावर अव्यवहाकरत्वाची छाप मारतातच. सहजी बोलता 

बोलता एि गृहस्र् बोलून गेले : - समता समता बोलायला ठीि आहे. िृतीत आली म्हणजे आपल्याला 
तरी बरी वाटेल िाय? समजा, चार मुंडळी जेवायला बसली आहेत आकण तेरे् त मच्यात पुंगतीत अगदी 
खालच्या दजाचा माणूस येऊन बसला तर त म्हाला अपमान नाही िा वाटणार? 

 
चालू कवर्षमसमाजाच्या होणाऱ्या मनःस्स्र्तीचा हा द ष्ट्पकरणाम होय. म ुंबईसारख्या शहरातील 

खानावळीत रोज या गोष्टी घडत आहेत. िनाढ्य व कनिथन शजेारी शजेारी बसत आहेत. आगगाड्या; 
मोटरी, रास्म, आगबोटी, नाटिगहेृ याकठिाणी हे भेदाभेद प ष्ट्िळ अुंशाने मोडलेले आपल्याला कदसतील. 
त्यावळेी कनदान त्याकठिाणी तरी वरील कवचार फारसे येऊ शित नाहीत. पैसा कदला िी िोठलीही जागा 
कमळू शिते. राजा ज्या ख चीवर बसेल त्यावर द सऱ्यालाही बसता येते. आर्मर्ि कवर्षमतेम ळे आपल्या 
घरच्या नोिराला आपण िमीपणाने वागवले म्हणजे हे वागवणे मन ष्ट्य स्वभावाला िरून आहे असे नसून 
कवकशष्ट पकरस्स्र्तीम ळे ते शक्य िाले एवढेच ! हीच राजसुंस्र्ा जर श्रमजीवी वगाच्या हाती असती तर 
करिामटेिड्या परोपजीवी वगाचा दजा नाहीसा होऊन त्याुंची समाजातील आजची मान्यता नाहीशी िाली 
असती. समाजसेवचेे पकहल्या दजाचे िाम म्हणून राजदरबारी त्याला मान कमळू लागला, तर िमथग रूुं चा 
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दजा अत्युंत हीन होईल. त्याला िोणी मान देणार नाही. परोपजीवी वगािडे समाजाचे शत्रू व ग न्हेगार 
म्हणून पाकहले जाईल. या उच्च नीचपणाच्या िल्पना सामाकजि दजावर अवलुंबून असतात व हा सामाकजि 
दजा आर्मर्ि स्स्र्तीवर अवलुंबून असतो. समाजव्यवस्रे्त बदल िाला िी त्याप्रमाणे मनःस्स्र्तीतही बदल 
होऊ शितो. 

 
मतपणरवतयन : समतेचे तत्त्व पटल्यानुंतर सिवा त्याला प्रामाकणिपणे कवरोि िरता येणे शक्य नाही 

असे वाटल्यावरही सक्तीने समता आणणे योगय नव्हे. उपदेशाने लोिाुंचे मन वळवनू, मतपकरवतथन िरून 
या गोष्टी िेल्यास िोणाचा रोर्ष होणार नाही. तेव्हा राजिीय क्राुंती घडवनू आणण्याचा व सक्तीचा उपाय 
िरणे बरे नव्हे, असाही उपदेश िरण्यात येतो. पण कनव्वळ मतपकरवतथनावर कवसुंबनू समता प्रस्र्ाकपत होणे 
ही गोष्ट शक्य नाही. 

 
सहद स्र्ानात अनाकदिालापासून कनव्वळ मतपकरवतथनाची खटपट सुंतमहात्म्याुंनी िेली आहे. 

व्याख्यानाुंत, िीतथनात व प्रवचनाुंत समता, कवर्श्बुंि त्व वगैरे तत्त्व ेप्रकतपादन िेली गेली आहेत. फार िाय, 
रकशयातील समतेची सवथ तत्त्व े आमच्या सहद िमात शोिू लागल्यास सापडतीलच. फार िाय, समतेचा 
प रस्िार िेला नाही असा एिही कमळणार नाही. पण तेवढ्याने समाजात समता स्र्ापू शिली नाही. 
कनव्वळ ध्येयवादाने िायथभाग होत नसतो. ध्येयाला िृतीची आवश्यिता आहे. एखाद्याने मोठा िवी, 
लेखि, कचत्रिार सिवा शास्त्रज्ञ होण्याचे ध्येय ठरवले आकण तो िसलाही प्रयत्न न िरता घरी स्वस्र् 
बसला तर ते ध्येय त्याला गाठता येणार नाही. ध्येयाकशवाय एखादा िायथक्रम आखणे जसे च िीचे आहे तसे 
ध्येय ठरवनू कनव्वळ स्वस्र् बसणे त्याहूनही मखूथपणाचे आहे- 

 
कनव्वळ उच्च तत्त्व े प्रकतपादन िेल्याने मन ष्ट्यस्वभाव बदलणार नाही. त्यािरता सभोवतालच्या 

पकरस्स्र्तीत बदल घडवनू आणला पाकहजे. पकरस्स्र्ती बदलेल तसा त्याचा स्वभावावर पकरणाम होतोच 
होतो. मनात इच्छा असून अन िूल पकरस्स्र्ती नसल्यास त्या व्यक्तीची इच्छा मनातच मरते. हल्लीची 
समाजघडीच अशी बसून गेली आहे, िी कनव्वळ व्यस्क्तकवर्षयि आचरणाने समाजातले दोर्ष कनघू शित 
नाहीत. कनव्वळ उपदेशाचा फारसा पकरणाम होत नाही. यािकरता िायद्यानेच समाजव्यवस्र्ा बदलली 
पाकहजे. िारण ती िायद्याच्याच आिारावर राकहली आहे. समाजघडी जशी बदलावी तशी न्यायान्यायाची 
िल्पनाही त्याबरोबर बदलत जाते. बरे मतपकरवतथनावरच जोर देणार, त्याुंच्या डोळयासमोर या 
कवचाराकवरुद्ध चालू असलेल्या गोष्टीिडे द लथक्ष िरतात. आजचा समाजही मतपकरवतथनावर कवसुंबून िोठे 
आहे? 

 
चोरी िरणे हे पाप आहे, नैकति अिःपात आहे. चोरी, दरोडा, खून या गोष्टी वाईट आहेत असा 

उपदेश िरून व कनव्वळ मतपकरवतथनावर कभस्त ठेवनू चालू समाज स्वस्र् बसला आहे िाय? नाही. 
उपदेशावर कवसुंबून रहा म्हणणारे लोि नवनव्या होणाऱ्या िायद्याुंना अन मती देत असतातच. याच 
भाुंडवलशाहीतील प ष्ट्िळ िायदे भाुंडवलवाल्याुंच्या कहताकवरूद्ध होत आहेत. पण नाइलाज होऊन त्याुंना 
त्यास सुंमती द्यावी लागते. खालचा समाज हक्कास जागा होईल तसा तो आपले हक्क सुंख्याबलावर व 
सुंघटनेवर कमळव ूलागला आहे. भाुंडवलवाल्याुंच्या पक्षपाती सरिारलाही त्याुंना सतत खूश ठेवणे शक्य 
होत नाही. 

 



 
अनुक्रमणिका 

कगरणीचे मालि कनव्वळ साुंगून मज राुंचे तास िमी िरतील या भरवशावर सरिार ि ठे राहते. 
तासावर कनयुंत्रण घालणारा फॅक्टरी ॲक्ट त्याुंना पास िरावा लागला व त्याला भाुंडवलवाल्याुंना सुंमतीही 
द्यावी लागली. भतूदयेच्या उपदेशाने ग लामकगरी जाईल म्हणून ते स्वस्र् बसले नाहीत. ग लामकगरी 
िायद्याने िाढून टािली. इिडे सती जाण्याकवरूद्ध िायदा िाला, बालकववाह प्रकतबुंिाचा िाला; असे 
िायदे होत आहेत. पण द सऱ्या इसमाला ग लाम िरता येणार नाही. पैशाच्या व सते्तच्या जोरावर 
द सऱ्याला राबवता येणार नाही, स्वतः श्रम न िरता द सऱ्याच्या श्रमावर जगता येणार नाही, असा िायदा 
िरणे च िीचे िा होईल? व्यापि समाजकहत समोर ठेवनू आता रोज रोज नव े िायदे होत आहेत. 
लढाईच्या वळेी अिाचा द रूपयोग िेल्यास शासन होत होते. गरीब असो, श्रीमुंत असो, त्याला मोजिेच 
अि घेता येत होते. आपल्या येरे् आजही रोगाचा सिवा सार्ीचा प्रसार होत आहे असे कदसताच 
व्यस्क्तस्वातुंत्र्याचा कवचार न िरता घरोघरी जाऊन टोचून येतातच – प्लेगची िेस िालेल्या घरच्या 
मुंडळीस इतर लोिाुंच्या जीकवत रक्षणासाठी सक्तीने बाहेर िाढले आहे. या सवथ िायद्याुंना व वागण िीला 
समताकवरोिी अन मती देत आहेत व त्याबद्दल सरिारची स्त ती िरीत आहेत. मतपकरवतथनावर कवसुंबून रहा 
असे म्हणत नाहीत. मग परोपजीवी वृत्तीचा व बेिारीचा रोग हा सवथ देशास व बह जन समाजास हाकनिारि 
आहे हे ठरल्यानुंतर िायद्याच्या जबरदस्तीने या रागाने पछाडलेले लोि बाहेर िा िाढू नयेत? 
सावथजकनि व्यवहारात एखाद्या घराचा अडर्ळा आल्यास स रळीत दळणवळणासाठी ते घर म्य . पाकलटी 
सिवा सरिार सावथजकनि कहतासाठी म्हणनू नाही िा टाित? रस्तारूुं दीच्या वळेी कित्येि घरे पाडली 
जातात. भाुंडवलशाहीच्या बेकशस्त प्रसाराम ळे बह जनसुंख्येच्या उितीच्या सवथ वाटा बुंद िाल्या आहेत. 
त्याुंचा प्राण ग दमरू लागला आहे, त्याुंची हालचाल बुंद पडू लागली. रोगाच्या सवथ सार्ी, अनीतीचे सवथ 
प्रिार, भाुंडवलशाहीम ळे समाजात फैलाव ू लागले आहेत. म्हणून म्य . पाकलटी प्रमाणेच सरिारने याुंचे 
इमले खाली आणले पाकहजेत. यात चालू पद्धतीला स द्धा फारसे स टून आचरण होईल असे मानण्याचे 
िारण नाही. मन ष्ट्यस्वभाव आपोआप बदलेल या कवर्श्ासावर बसणे म्हणजे सवथ न्यायिोटे बुंद 
िरण्यासारखेच आहे. िारण मग त्याुंचे िाम िाय? 

 
समाजाची घडी बदलल्यानुंतर मात्र त्याचा पकरणाम स्वभावावर िाल्याकशवाय राहत नाही. 
 
घाण, गकलच्छ वस्तीत, अकशकक्षत समाजाुंत, एखादे मूल टािताच त्या समाजातील ग णिमथ त्या 

म लास कचिटतातच. ब्राह्मणाची म ले स्वच्छ राहतात, श द्ध बोलतात, त्याुंच्या अुंगी चाुंगले ग ण येतात, याचे 
िारण तसे कशक्षण त्याुंना उपजल्यापासून कमळत असते. अस्पृश्याुंची म ले अगदी कनराळया सुंस्िृतीची 
वाटतात. त्याचे िारण उपजतच ती तशी असतात असे नाही. समाजाच्या दजाबरोबर ते ते ग ण त्याुंना 
कचिटतात. जमीनदार, इनामदार, श्रीमुंत, साविार, अकििारी याुंची म ले एिा कवकशष्ट स्वभावाची, वृत्तीची 
बनतात. बह िा ती अरेरावी, उन्मत, आळशी व परावलुं बी होतात. नोिराची म ले नम्र, आज्ञािारि, ग लाम 
वृत्तीची बनतात. िारण नोिर वगाला पोटासाठी मानापमानात कगळाव े लागतात, स्वाकभमानाला फाटा 
द्यावा लागतो. याम ळे कशव्या देणे मालिाचा िमथ, कशव्या खाणे हा नोिराचा िमथ ही एि रूढीच मान्य होऊन 
गेली आहे. िेवळ आर्मर्ि कवर्षमतेम ळेच स्वभावावर असे द ष्ट्पकरणाम होत असतात. मन ष्ट्याुंची 
परस्पराबरोबरची वागणूि समतेची असावी, असे वाटल्यास त्याुंच्या आर्मर्ि स्स्र्तीत साम्य असाव ेलागते. 
मालि व ग लाम हे नाते आले िी त्याला अन सरून असलेली वागणूि गेली. सहद स्र्ानातले इुंग्रज उमथट 
िा याचे िारण आमची ग लामकगरी होय. जेत्याुंच्यात सौजन्य साहकजिच आढळून येत नाही. समतेच्या 
वागण िीला आर्मर्ि समतेची अत्युंत आवश्यिता आहे. ती िायद्याने व राजसते्तनेच िरता येणार आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

उपदेशाने येणार नाही. आपली सत्ता, िन, इस्टेट कनव्वळ उपदेशाने िोणी टािील ही िल्पनाच च िीची 
आहे. ही गोष्ट अशक्य आहे. आर्मर्ि समता हाच यावर तोडगा आहे. 

 
इस्टेट : पण यावर एि समतावादाचा कवशरे्ष कवचार न िेलेले आके्षप घेतात िी समता स्र्ापन 

िरण्यासाठी श्रीमुंताजवळची सुंपत्ती सक्तीने िाढून टािली, तर प नः िाही िालाने ही स्स्र्ती येणारच. 
तेव्हा हा प्रयोग यशस्वी िसा होईल? मग याला आळा घालायचा तर समतावादी सरिारलाही 
जबरदस्तीची वाटणी सालोसाल िरावी लागेल. 

 
पण हा वरील आके्षपच म ळी च िीचा आहे. समतावाद्याुंचे िोरण स्विष्टाचा मागे राखलेला 

आवश्यि पैसा-त्याुंचा सुंिटसमयीचा सिवा म्हातारपणचा आिार िाढून घेण्याचे नाही, याने िायमची 
आर्मर्ि समता स्र्ापन होणार नाही हे समतावादीही जाणतात. 

 
आपण साठवलेल्या वाडवकडलार्मजत इस्टेटीवर जगतो ही िल्पनाच म ळी च िीची आहे. 

वाडवकडलाुंनी साठवलेल्या सुंपत्तीवर आपल्याला जगता येणार नाही. ती गोष्ट अशक्य आहे. अशा 
साठवलेल्या सुंपत्तीवर िाही कदवस जगता आले तर त्याने देशाचे न िसान होणार नाही. लोिाुंनाही 
त्याम ळे फारसा त्रास होणार नाही. व स्विष्टाने कमळवनू अडचणीसाठी मागे टािलेला पसैा िाढून घेणेही 
अन्यायाचे होईल. हा आिार देशाुंतील प्रत्येि मन ष्ट्याला असला पाकहजे. रोजची गरज भागून प्रसुंगाला 
आिार म्हणून र्ोडा तरी पसैा प्रत्येिाला राकहलाच पाकहजे. या साठ्यावर घाला घालण्याचे पाप समतावादी 
िरू इस्च्छत नाहीत. देशाुंतल्या गकरबाुंना हा साठा वाटून देण्याने त्याुंची िायमची गकरबी जाणार नाही. एि 
कदवस पुंचपक्वानाचे ताट प ढे िेल्याने त्याुंची रोजची भिू शमणार नाही. कजवाची दगदग िायमची कमटणार 
नाही. 

 
वळवाच्या पावसाने नदी-नाले, कवकहरी-तलाव, डबिी व डबरे भरून जातात. खाचखळगे भरून 

वर वर साफ कदसते. समतेचा भास उत्पि होतो. पण एि-दोन कदवस गेले. उन्हाचा ताव मारू लागला 
म्हणजे साठलेले खाचखळगयातले पाणी आटून ते अगदी िोरळे ठणठणीत पडतात. पण कजवुंत िऱ्याचे 
पाणी असे आटत नाही. कवकहरीजवळील डबिे उपश्याकशवाय आटून जाते आकण माटवण चालू असलेली 
कवहीर िोरडी पडत नाही. डबक्याुंतले पाणी शतेिऱ्याला कदल्याने त्याची शतेी स िारणार नाही. रोपाुंना 
एखादा कदवस टवटवी येईल पण ती कटिणार नाही. त्याला कजवुंत िऱ्याचे सतत वाहणारे पाणी कदले तरच 
त्याची कपिे वाढतील व फोफावतील. साठलेल्या सुंपत्तीची वाटणी िरणे म्हणजे डबक्यातले साठलेले 
पाणी वाटण्यासारखे आहे. तर कजवुंत िऱ्याचा फाटा प्रत्येिाला त्याच्या कहश्श्याप्रमाणे आला पाकहजे. 
सवांना आवश्यि अशा या कजवुंत िऱ्याची मालिी बळजबरीच्या सिवा ब द्धीच्या जोरावर िोणी िूताने जर 
आपल्या स्वािीन ठेवलेली असली तर ती िाढून घेऊन सवांच्या मालिीची िरणे हे प्रत्येिाचे ितथव्य आहे. 
हा कजवुंत िरा सवांच्या मालिीचा िाला पाकहजे. 

 
जग साठलेल्या िान्यावर फार वळे जगू शित नाही. सालोसाल उत्पि होणाऱ्या िान्यावर व 

वस्त्रावर मन ष्ट्य अवलुंबून आहे. वाडवकडलाुंनी साठलेल्या िान्यावर तो किती कदवस जगणार? सवांना 
अिवस्त्र प रवणारा िरा म्हणजे जमीन होय. या जकमनीतून सालोसाल नव े उत्पि कनघत आहे. या 
जकमनीवर िोणा एिा व्यक्तीचा सिवा एिाच वगाचा ताबा असल्यास द सऱ्या उरलेल्या लोिाुंना जगता 
येणार नाही. हा वगथ, जगण्याचा कजवुंत िरा जेवढा सोडील तेवढ्यावरच द सऱ्याुंना जगाव े लागणार. 
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जगण्यासाठी साुंगतील त्या गोष्टी िराव्या लागणार. ‘आजन्म त म्ही नोिर रहात असाल, आमच्यासाठी 
िष्ट िरीत असाल, देऊ त्यात समािान मानाल, तरच त म्हास जगण्याप रते पाणी व अि आम्ही देऊ. या 
सवथ अटी जगायचे तर िबूल िरायलाच पाकहजेत, असे िष्ट िरून जगण्याबाहेरचे सवथ उत्पि स्वस्र् बसून 
जर द सरा वगथ अपहार िरू शिला तर एि वगथ श्रीमुंत व द सरा मजूर हा भेद िायम राहणारच. तोपयंत 
समता येणे शक्य नाही. तेव्हा ही जमीन व मन ष्ट्याच्या आवश्यि गरजा भागण्याची सवथ सािने साम दाकयि 
मालिीची िरणेच भाग आहे. साठलेल्या सुंपत्तीची वाटणी हा उपाय नव्हे. 

 
मन ष्ट्य तैलब द्धीचा आहे, मोठा िसबी आहे, सशक्त आहे; अशा माणसाला त रुुं गात टािा. वरील 

सवथ ग ण त्याच्या अुंगी असूनही तो त्या त रुुं गात उपाशीच मरणार. त्या ब द्धीचा, िौशल्याचा व शक्तीचा 
उपयोग त्याला िरता येत नाही. शक्ती असून श्रम िरता येत नाहीत. ब कद्ध-िौशल्य खचथण्यास जागा 
नाही. त रुुं गाच्या चार सभती त्याच्या उितीच्या आड येत नाहीत. त्या सभतींनी त्याची जगण्याची सवथ सािने 
अडवनू ठेवली आहेत. 

 
जमीन िष्टास असली तर माणीस त्यातून पीि िाढू शिेल, ब द्धीचा उपयोग िरून त्यातून 

कनरकनराळया िातू पैदा िरील, युंते्र बनवील, हरतऱ्हेच्या कजनसा तयार िरील, पण हे सवथ िेव्हा, त्याच्या 
मालिीच्या सिवा त्याला िष्टास जमीन असली तर; नाहीतर बाहेर असूनही तो त रुुं गात असल्यासारखाच. 
तो लहान त रुुं ग, हा मोठा त रुुं ग; जगण्याची सािने िाढून घेतल्यानुंतर त रुुं गात असले िाय आकण बाहेर 
असले िाय दोन्ही सारखेच ! या सािनाुंची मालिी आज भाुंडवलवाल्याुंच्या हाती आहे. ती त्याुंच्या हातून 
िाढून घेऊन बह सुंख्य जनतेच्या म्हणजे राष्ट्राच्या मालिीची िाल्यास आजची कवर्षमता कदसणार नाही. 
जमीन राष्ट्राच्या मालिीची िाली पाकहजे. 

 
वणडलार्मजत जमीनजुमला : पण वुंशपरुंपरागत भोगत असलेल्या व मालिीत असलेल्या जकमनीची 

मालिी िाढून घेणे नैकतिदृष्ट्या योगय होईल िाय? ही अन्यायी जबरदस्ती व दरोडेखोरी नव्हे िाय? 
असा प्रश्न उद भवणारच! 

 
पण ही अन्यायाची म ळीच नाही. जी गोष्ट आपली नव्हे, जी वस्तू आपण तयार िेलेली नाही. 

कतजवर आपल्यावर हक्क साुंगता येणार नाही. वाडवकडलाुंनी उत्पि िेली नाही, अशा वस्तूवर हक्क 
साुंगण्याचा अकििार िसा पोहोचतो? जमीन आपण कनमाण िेली नाही, वाडवकडलाुंनी िेली नाही, पण 
कजच्यावर देशातील सवथ जनतेचे प्राण अवलुंबनू आहेत, ती िाही जणाुंनी आपल्या ताब्याता ठेवणे म्हणजे 
द सऱ्याुंना उपाशी मारणे नव्हे िाय? असा एिा मन ष्ट्याला, द सऱ्या मन ष्ट्याचा प्राण आपल्या ताब्यात 
ठेवण्याचा अकििार नैकतिदृष्ट्या िोणाला भोगता येईल िाय? तसेच सवांनी साम दाकयि श्रमाने कनमाण 
िेलेल्या सुंपत्तीवर, अनेि शतिे सुंशोिन िरून अनेिाुंच्या ब द्धीने लागलेल्या शोिावर म्हणजे आजच्या 
युंत्र सािनावर िाही व्यक्तींना मालिी साुंगता येणार नाही. आज चालत आलेली मालिी जबरदस्तीची 
आहे. तरवारीच्या जोरावर कमळकवलेली आहे. 

 
आपल्या श्रमाने कमळकवलेल्या सुंपत्तीवर जगण्याचा अकििार प्रत्येिाला आहे. रोजची िाटिसर 

िरून साठवलेली सुंपत्ती भोगण्याचा त्याला अकििार आहे. पण या साठ्याच्या जोरावर द सऱ्यास राबवनू 
तो साठा वाढवण्याचा मात्र नैकतिदृष्ट्या त्याला अकििार पोचत नाही. श्रमाने साठवलेले िन फार िाळ 
कटिूही शित नाही. ही सुंपत्ती लविर खचथ िरावी लागते. पसैा म्हणजे सुंपत्ती नव्हे. लोिाुंची येरे् 
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कदशाभलू होत असते. िन म्हणजे पसैा नव्हे. ज्यावर मन ष्ट्य जगतो त्या वस्तूस खरी सुंपत्ती म्हणतात. 
रुपया, अिेल्या, पावल्याुंवर जगता येत नाही. फक्त िनाची म्हणजे सुंपत्तीची अदलाबदल िरण्याचे ते एि 
सोकयस्िर सािन आहे, म्हणून त्याला महत्त्व आले आहे. आजिाल नोटाुंच्या िागदाुंनी व्यवहार िरता 
येतो, म्हणून िागदाच्या भेंडोळयाुंना िोणी खरे िन म्हणत नाही. या अशा प्रिारच्या िनावर िोणी जगत 
नाही. ज्यावर आपल्यास जगता येते कतलाच सुंपत्ती म्हणतात. ही सुंपत्ती म्हणजे िान्य, िपडे व इतर 
जगण्यास लागणाऱ्या वस्तू होत. या वस्तू कपढ्यान् कपढ्या कटिू शित नाहीत. सालोसाल कनमाण होणाऱ्या 
िान्यावर आपण जगतो व तसेच वस्त्र वापरतो. ते्रताय गात वाडवकडलाुंनी स्विष्टाने साठवलेल्या िान्यावर 
म्हणजे िनावर आपण जगत नाही. िान्य दरसाल उत्पि होत आहे. त्यासाठी जनता सालोसाल िष्ट िरीत 
आहे. त्या ताज्या सुंपत्तीवर आपण जगतो. ती सुंपत्ती िष्टाकशवाय कनमाण होत नाही. म्हणून िष्ट िेलेल्या 
सुंपत्तीवर अकििार साुंगता येईल. पण जमीनदार स्वतः िष्ट न िरता बळिावलेल्या जकमनीवर मालिी 
साुंगून त्यावर ि णब्याने िेलेल्या िष्टाचा अपहार िरतात. ज्या वस्तूवर व्यक्तीचा अकििार पोचत नाही, 
जी वस्तू मन ष्ट्याने कनमाण िेली नाही, िरता येत नाही, त्या वस्तूवर सवथ मानवजातीचा सारखाच हक्क नाही 
िाय? 

 
भाुंडवलशाहीने प्रत्येिास उिती िरण्याची शास्ब्दि मोिळीिच तेवढी ठेवली आहे. उिती िरून 

घेण्याची सािने मात्र िाढून ती आपल्या हाती ठेवली आहेत. ज्याने त्याने ितथबगारीने पोटास कमळवाव ेअसे 
म्हणण्यात िाय अर्थ आहे? हातपाय घट्ट बाुंिून टािल्यावर त म्हाला वाटेल कतिडे जाण्याची परवानगी 
आहे, असे म्हणणे सभ्यपणाचे होईल िाय? ज्या जकमनीकशवाय िान्य उत्पि होत नाही, ज्या सािनाकशवाय 
आवश्यि वस्तू तयार िरता येत नाहीत, ती िाढून घेऊन ‘त म्हाला स खाने जीकवत िुं ठण्यास म भा आहे’ 
असे बोलणे म्हणजे जखमेवर प नः डाग देणे नव्हे िाय? ही अशा प्रिारची सवलत देणे म्हणजे मरण्याचे 
पूणथ स्वातुंत्र्य कदल्यासारखे नाही िाय? जकमनी जमीनदाराुंच्या ताब्यात, कगरण्या भाुंडवलवाल्याुंच्या खास 
मालिीत ठेवनू शतेिरी-मज राुंची उिती िरण्याचा प्रयत्न िरणे म्हणजे बह सुंख्य जनतेला फसकवणे नव्हे 
िाय? भाुंडवलशाहीला ठेवनू गकरबाुंच्या उितीचा प्रयत्न िरणे ही त्या वगाची कनव्वळ कदशाभलू आहे. 

 
कामाची हौस : आता ‘िुंदे, कगरण्या, जकमनी वगैरे िनोत्पादनाची सवथ सािने व्यक्तीच्या ताब्यातून 

राष्ट्रािडे गेली तर िाम िरणाऱ्याला आपलेपणा राहणार नाही, अगत्य वाटणार नाही. त्याुंच्या स्वार्ाचे 
आकमर्ष नाहीसे होईल व याचा पकरणाम मग राष्ट्राच्या उत्पादनावर होईल.’ 

 
भाुंडवलशाहीची आजची स्स्र्ती पाकहली तर वरील आके्षपाच्या अगदी उलट आहे. कगरण्याुंची व 

इतर सािनाुंची मालिी आज िष्ट िरणाऱ्या लोिाुंिडे नाहीच म ळी ! मालिी, फायदा व त्या िामाचे सवथ 
कनयुंत्रण भाुंडवलवाल्याच्याच हाती असल्याम ळे मजूर हा डोळे िािलेला घाण्याचा बैल िाला आहे. 
कगरणीत जाऊन पहा, त्याला इिडे कतिडे पाहण्याची सोय नाही. पाठीच्या िण्यात ठणिा लागल्या तर 
देहाला आळेकपळे देण्याचीही सवलत नाही. कित्येि कगरण्याुंत तर मज राुंच्या हालचालीचे फोटो घेण्यात 
येतात. सहद स्र्ानातील सुंस्र्ाुंनी कगरण्यात तर अद्याप तासावर कनयुंत्रण नाही; पगाराचे प्रमाण नाही, अशा 
स्स्र्तीत ख शीने िाम िरणारा एि तरी मजूर कमळू शिेल िाय? त्याला त्यात िा म्हणून आपलेपणा 
वाटले? फायद्याचा वाटा त्याला नाही, भतूदयेने त्याला वागवण्यात येत नाही, मग उत्पादन वाढवण्याची 
ब द िी त्याला िा हवी? तो च िारपणाच अकिि िरणार ! राष्ट्रािडे मालिी आल्यावर प्रत्येि व्यक्तीचा 
हक्क उत्पिावर येईल, त्याम ळे उत्पादन वाढवल्यास प्रत्येिाचा त्या प्रमाणात फायदा होईल. आपण 
द सऱ्यासाठी राबतो, आपण द सऱ्याचे ग लाम आहेत ही त्याुंची भावना नाहीशी होईल. एखादी िुं पनी 
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कनघाली म्हणजे त्यात प ष्ट्िळ भागीदार असतात, ते व्यस्क्तशः िुं पनीचे मालि नसले तरी सवथ भागीदाराुंची 
सामाकयि मालिी त्या िुं पनीवर असते. त्याप्रमाणे उत्पादनाची सवथ सािने राष्ट्राच्या मालिीच्या िाल्यावर 
राष्ट्रातील प्रत्येि व्यक्ती ही एि प्रिारे भागीदारच होते. याम ळे उत्पादन वाढेल आकण प्रत्येि व्यक्तीचाही 
त्या प्रमाणात फायदा होईल. 

 
र्ाणंत्रक प्रगती : चालू भाुंडवलशाहीपद्धती देशास िशी घाति आहे. ते र्ोडे मागे पाकहले चाुंगले 

समजून येईल. 
 
कगरण्या येण्यापूवी कजनसाुंची पैदास व्यस्क्तकवर्षयि श्रमाने, िौशल्याने व ब द्धीने होई; याम ळे 

देशातील छोटे छोटे असुंख्य िुंदेवाले चढाओढीने माल चाुंगला, कटिाऊ, कदखाऊ व स्वस्त देण्याला 
िटत. युंत्राुंनी म्हणजे कगरण्याुंनी हे व्यस्क्तकवर्षयि श्रम, िौशल्य व फायदा िाढून टािला. छोया 
िुंदेवाल्याुंना व िसबी लोिाुंना युंत्राशी टक्कर देणे अशक्य िाले. हातिामावर व िौशल्यावर जगणारे 
बेिार िाले. कगरण्याुंच्या चढाओढीम ळे सावथकत्रि उितीला व िलेच्या वाढीला आळा बसला. तो 
कगरणीवाल्याचा पोटार्ी नोिर िाला, त्याचा िामातला आपलेपणा नाहीसा िाला. कगरण्याुंच्या 
चढाओढीम ळे मज राचे तास वाढले, पगारात िाटािाट होऊ लागली, िष्टाळू जनतेचा िामाचा उत्साह 
गेला, सुंपाचे प्रसुंग येऊ लागले, चढाओढ त्याुंनाही नडू लागली, परस्पर मारि होऊ लागली म्हणनू 
त्याुंनी आपल्या िुंदेवाईिाुंचे गट बनवले व या गटाुंनी मग देशातील त्या त्या िुंद्यावर आपले प्रभ त्व बसवले. 
त्या कजनसाुंचे दर वाटेल तसे वाढवनू कजिस महाग िरू लागले. देशात महागाई आणली. बाजार 
पेठावरचे हे राजे िाले. याुंनी राजसते्तवर आपले वचथस्व बसवले. परदेशातून येणारा स्वस्त माल याुंनी 
राजसते्तच्या बळावर महाग िरून स्वतःचा माल आपल्या देशबाुंिवाुंच्या गळयात बाुंिला. सुंरक्षि जिातीचे 
तट उभे िरून परराष्ट्राुंचे स्नेहसुंबुंि मोडले. परदेशच्या कगरण्याुंबरोबर चढाओढ िरण्यािरता मज राुंची 
छळवणूि स रू ठेवली. प्रत्यक्ष देशातला बह सुंख्य वगथ हा िामिरीच ! मालाचा मोठा खप तेरे्च. त्याचा 
पगार िमी होताच त्याची माल िाढण्याची तािद िमी िाली. मालाचा उठाव िमी िाला. त्याम ळे 
कगरण्या बुंद ठेवाव्या लागल्या. िाम गेल्याम ळे उघडे पडले. बेिारी वाढली. दुंगा, चोऱ्या, मारामाऱ्याुंना 
ऊत आला. 

 
मालाची महागाई, मज राुंचे हाल, चढाओढीने आत्मनाश, बेिारीम ळे असुंतोर्ष, जिातीम ळे 

देशादेशाुंत कवत ष्ट हे या भाुंडवलशाहीचे पकरणाम आहेत. गटाुंच्या नािेबुंदीम ळे व्यापारवृद्धीवर व 
उत्पादनावर अकनष्ट पकरणाम होत आहे. बिेारीम ळे माल िोठारात ि जतो आहे. जिातीम ळे सवथ कजनसा 
महाग होतात. तेव्हा ही भाुंडवलशाही देशातील सामान्य जनतेस फायदेशीर आहे असे म्हणता येईल िाय? 
पण समाजसत्तािपद्धतीत युंत्राचे मालि, त्याचा फायदा घेणारे, तास ठरवणारे, पगार देणारे, तेच 
असल्याम ळे वरील दोर्ष कितीतरी िमी होऊ शितील. 

 
जगण्र्ाची धडपड मन ष्ट्याच्या स खासाठी द सऱ्याुंनी प्रयत्न िरण्यात िाय अर्थ आहे? द सऱ्याच्या 

मदतीने िाय होणार आहे? ‘जो लायि असेल तो जगेल’ हा अबाकित कनयम िाय खोटा आहे? जगण्याची 
िडपड ही सवथ प्राकणमात्रामागे लागली आहे. ती िमी िरण्याचा प्रयत्न यशस्वी िसा होईल? 

 
हा कनयम भाुंडवलशाही आपल्या समर्थनार्थ उपयोगात आणीत असते; पण चालू आर्मर्ि 

चढाओढीला हा कनयम लावता येत नाही. ही भाुंडवलशाहीची चढाओढ म्हणजे, जगण्याची िडपड नव्हे. 



 
अनुक्रमणिका 

कनसगथकनयमाला िरून होणारी प्राण्याुंची वाढ व प्रकतिूल पकरस्स्र्तीम ळे त्याुंचा होणारा नाश व 
भाुंडवलशाहीच्या स्वार्ाम ळे होणारा बिेाराुंचा व गकरबाुंचा प्राणनाश यात फारच अुंतर आहे. कनसगथ व 
पकरस्स्र्तीचा पकरणाम आहे. एि नैसर्मगि स्स्र्ती व द सरी िृकत्रम आहे; मन ष्ट्यकनर्ममत आहे. ही जगण्याची 
िडपड जशी प्रत्येि प्राकणमात्रामागे लागली आहे; तशीच मन ष्ट्यालाही त्याच्याशी टक्कर द्यावी लागत आहे- 
पण या जगण्याच्या िडपडीत द सऱ्या मन ष्ट्याशी िलह िरण्याचा, त्याला खाली पाडण्याचा, सुंबुंि येत 
नाही. य द्ध हीजगण्याची िडपड नव्हे. आजारातून वाचण्याचा प्रयत्न िरणे, ब डत असताना तरण्याचा 
प्रयत्न िरणे सिवा भ िेने व्यािूळ िाल्याबरोबर त िड्यासाठी िडपडणे, प्राणिारणेसाठी उपाय शोिून 
िाढणे या कजवाच्या िडपडीत स्वसुंरक्षणाचा म ख्य हेतू आहे. पण पोटाची सवथ कववुंचना गेल्यानुंतर आज 
चालू असलेल्या भरपोटी व्यापारी चढोओढीस व द सऱ्या देशावरच्या स्वारीस व जग सजिण्याच्या साम्राज्य-
स्र्ापनेच्या महत्त्वािाुंके्षस जगण्याची िडपड िोण म्हणेल? ही राक्षसी िडपड होय! पोट भरल्यानुंतरची 
द सऱ्याच्या पोटावर पाय देण्याची, द सऱ्याच्या तोंडचा घास िाढून घेण्याची, जीव घेण्याची ही आस री 
िडपड होय. हजारो लोिाुंना उपाशी ठेवनू सुंपत्तीच्या जोरावर िेवळ स्वतःच्या स खासाठी राबवणे ही 
व्यापारी िडपड जगण्याची नव्हे. आपला देश आपल्या ताब्यात असताना साम्राज्य लालसेने द सऱ्या देशाला 
सजिून त्याचे स्वातुंत्र्य नष्ट िरणे ही जगण्याची िडपड खास नव्हे; मन ष्ट्याच्या पाशवीवृत्तीचे हे आकवष्ट्िरण 
आहे. पश िोटीहूनही ही अिोगती आहे. Survival of the fittest म्हणजे हा प्रिार नव्हे. एखादा रोगी 
हवमे ळे सिवा अशक्तपणाम ळे मरणे व प्रकतिूल पकरस्स्र्तीस ब द्धीच्या व तािदीच्या जोरावर टक्कर देत 
जगणे या गोष्टीस जगण्याची िडपड म्हणता येईल. अशा स्स्र्तीत लायि तो जगेल असे म्हणता येईल. 
खालच्या िोटीतील कित्येि प्राणी हवामान प्रकतिूल िाल्याबरोबर मरून जातात, त्यातून जे तग िरतील 
ते जगण्यास लायि ठरतात. मन ष्ट्याची स्स्र्ती पशूहून कनराळी आहे. र्ुंडीच्या प्रदेशात हवामान कनभले 
नाही तर त्या प्राण्याला जगता येत नाही. पण मन ष्ट्य ब द्धीचा उपयोग िरून प्रकतिूल पकरस्स्र्तीसही 
अन िूल िरून घेतो. र्ुंड प्रदेशात जगायचे तर उबदार िपडे घालून व बुंकदस्त घर बाुंिून व शगेडी वगैरे 
पेटवनू आपले सुंरक्षण िरतो. मन ष्ट्यप्राण्याुंत इतर प्राण्याहून जी एि कवशरे्ष चीज आहे ती म्हणजे ब द्धी. 
ब द्धीचा उपयोग िरून कनसगाशी टक्कर देत देत तो आपल्या उत्क्राुंतीच्या मागास लागला आहे, अन भवाचा 
फायदा घेऊन आपल्या च िा द रुस्त िरीत आहे, आपल्याला स खाने िसे जगता येईल याचा कवचार िरून 
येतील त्या अडचणींतून कनभावनू जात आहे. जगण्याचा मागथ स िर िरणे व आपल्या ध्येयाचा व उितीचा 
मागथ आक्रमणे हाच मानव-सुंस्िृतीचा उदे्दश । कवर्श्बुंि त्व, समता, स्वातुंत्र्य हे त्याचे ध्येय. प्रत्येि व्यक्तीला 
अकििाुंतअकिि स ख भोगता याव ेव आपली उिती िरून घेता यावी हाच प्रत्येि सुंस्िृतीचा अुंकतम हेतू. 
याला पोर्षि अशी समाजव्यवस्र्ा बसवणे यातच मन ष्ट्यपणाची लायिी ठरणार आहे. ज्या मानाने 
एिमेिाुंच्या कवनाशि स्वातुंत्र्याला आपण आळा घालू त्या मानाने सवथ समाजाचे व त्यातील व्यक्तींचे 
स्वातुंत्र्य व स रकक्षतता वाढत जाईल. आजच्या भाुंडवलशाहीची प्रगती अकखल मानवजातीस अपायिारि 
होत आहे. म्हणून सवांच्या जीकवत-सुंरक्षणासाठी कहच्या प्रगतीस पायबुंद घातला पाकहजे. द सऱ्याचा नाश 
िरण्यात आपल्यालाही िोिा आहे. मानव समाजात सवथच चोर व दरोडेखोर िाले तर सवांचे न िसान 
आहे; ही सािी गोष्ट भाुंडवलशाही कवसरू लागली आहे. मानवजातीस आता आपण जगण्याला लायि 
आहोत असे ठरवायचे असले, नव्हे जगायचे असेल, तर या भाुंडवलशाही वृत्तीला समाजातून हािलून 
कदलेच पाकहजे. तरच मन ष्ट्यप्राणी म्हणून जगण्यास लायि ठरू. 

 
पैसा : यावर अशी शुंिा कनघेल िी, ‘मग माणसाुंच्या इस्टेटीचे िाय होणार? पैसा साठवण्याची 

वृत्ती गेली तर मन ष्ट्य िायथप्रवृत्त िसा होणार? पैशाची आवड तर प्रत्येिाच्या हाडीमासी कखळली आहे. 
पैशाकशवाय पाय टािणे अशक्य होईल. कजवाचा आिार नाहीसा होईल.’ 



 
अनुक्रमणिका 

कजला आम्ही पैशाची हाव म्हणतो ती हाव मन ष्ट्याला खरोखरी नसते. न सत्या नाण्याची हाव 
मन ष्ट्याला नाही. सते्तची, स खाची, ऐर्श्याची व लोिमान्यतेची हाव मन ष्ट्याला आहे. कनव्वळ नाणी, त्याचा 
उपयोग िाढून टािल्यास, ती दगडाच्या किमतीची आहेत. नाणी खाता येत नाहीत, पाुंघरता येत नाहीत, 
जळण िरता येत नाहीत. तेव्हा सोन्यानाण्याची व नोटाुंची सिमत वस्त तः िाहीच नाही. आज तो 
देवघेवीच्या व्यवहाराचा अत्युंत सोयीचा पदार्थ असल्याम ळे कजनसाुंची अदलाबदल िरण्याचे ते एि सोपे 
सािन िाले. म्हणनू त्याला आज फार महत्त्व आले आहे. पैशाने अिवस्त्र कमळते, नोिर चािर ठेवता 
येतात, जगातील स खे भोगता येतात, द सऱ्या सत्ता चालवता येते, सवथ जगाला अुंकित िरता येते, देशच्या 
देश खरेदी िरता येतात, जगावर ि ठेही जा त्याला स खात राहता येते व कमत्रमुंडळी गोळा होतात. अशी 
ही सत्ता च िीच्या अर्थशास्त्राम ळे पैशामागे लपली आहे. म्हणून पैसा कमळकवण्याची िडपड प्रत्येि मन ष्ट्य 
िरत असतो. ती िडपड कनव्वळ पैशासाठी नसून त्यापासून कमळणाऱ्या फायद्यासाठी असते. वरील गोष्टी 
पैसा कदला असता कमळाल्या नाही तर पैसा िोणीही जवळ ठेवणार नाही. ठेवलाच तर मजेची गोष्ट म्हणनू 
ठेवला जाईल. 

 
ज्या गरजा पैशाम ळे भागतात, जी आिाुंक्षा पैशाने प री िरता येते, पाकहजे त्या गोष्टी पसैा न खचथता 

कमळू लागल्या तर पैिा साठवण्याचे िारण उरणार नाही. आपल्याला हवी ती गोष्ट पैशाकशवाय कमळू 
लागली, फ िट कमळू लागली, वाटेल तेव्हा कमळू लागली व वाटेल कततिी कमळू लागली तरी त्याचे 
साठवण िोण िरील? नेहमीच्या पाहण्यातलीच गोष्ट, आपल्याला पाणी मोठ्या शहरी जे कमळते त्या 
पाण्यावर मालिी द सऱ्याची असते. पण घरी चावी आणल्याबरोबर वाटेल तेव्हा पाणी कमळते. असे 
िाल्यावर उगाच सपपेच्या सपपे पाणी िोण भरून ठेवील? मोफत लायब्ररीत वाटेल ते प स्ति वाटेल 
त्यावळेी कमळाल्यास घरी प स्तिाच्या पेया िोण भरून ठेवील? अिवस्त्राची गरज आज पैशाकवना भागत 
नाही. म्हातारपणी, साठवनू ठेवलेला पैसा जवळ असेल तरच जगता येते, असे आहे. म्हणनूच िोणीही 
पैसा साठवनू ठेवतो. पैशाने कमळणाऱ्या गोष्टी द सऱ्या िाही सािनाुंनी कमळू लागल्या, श्रमाने कमळू लागल्या 
तर पैशाऐवजी श्रमाला महत्त्व येईल. यावरून पैशाची स्वतुंत्र अशी िाही सिमत नाही. व्यवहाराचे एि मोठे 
सोयीस्िर सािन म्हणनू त्याला महत्त्व आले आहे. 

 
णजवाचा आधार समाजसत्ताि राज्यात िोणाला िाहीस द्धा साठवता येणार नाही, इस्टेट िरता 

येणार नाही, असे मानण्याचेही िारण नाही. त्याला िाही प्रमाण राहील एवढेच. प्रत्येिाला इस्टेट िरता 
यावी असेच प्रोत्साहन उलट कमळू शिेल. भाुंडवलशाही मात्र सावथकत्रि स बते्तला व इस्टेटीला मारि आहे. 
आज अगदी र्ोड्या लोिाुंनाच तेवढी इस्टेट आहे, बािी िोयाविी लोिाुंना हक्काचा आसरा नाही, 
द सऱ्या कदवशीची सोय नाही. घर नाही, शते नाही, िाम नाही, िनवटीला दमडी नाही, अुंगावर िड तुं 
नाही. त्याला िसले ते स्वातुंत्र्य माहीत नाही. त िडा टािेल त्याचा तो ग लाम ! त्याला जणू स्वतुंत्र असे 
अस्स्तत्त्वच नाही, ते असू शिणारही नाही. स्वतःच्या मालिीच्या अशा िाही वस्तू मन ष्ट्याला आवश्यि 
आहेत. ज्या मानाने या वस्तू त्यािडे अकिि त्या मानाने तो अकिि स्वतुंत्र असतो. बिेार मज रािडे असा 
िाहीच आिार नसल्याम ळे तो द सऱ्याचा सहजासहजी ग लाम होतो, श्रीमुंताचे बाह ले बनतो. समाजसत्ताि 
राज्याुंत तो असा ग लाम बनणार नाही. िारण हे सरिार प्रत्येिाला आसरा, वस्त्र, अि, िाम कमळेल अशी 
व्यवस्र्ा िरील. याम ळे तो आवश्यि गरजेसाठी, म्हणजे जगण्यासाठी ताबेदारी पत्िरणार नाही, िाम 
नाही म्हणून दारोदार भटिण्याचे िारण त्याला उरणार नाही. िष्टाप रती जमीन कमळेल, ज्या िुंद्यात 
वािबगार आहे त्या िुंद्यातली नोिरी कमळेल. त्याच्या म लाच्या सुंगोपनाची, त्याच्या म्हातारपणची व 
आरोगयाची िाळजी सरिार घेईल. त्याचे घर, त्याच्या कवकशष्ट व्यासुंगास लागणारी सािने, हौसेच्या 
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कजनसा, यावर त्याला त्याच्या हयातीत मालिी भोगता येईल. मात्र, साठवलेले पसेै व्याजी लावनू त्या 
व्याजावर, जकमनीच्या खुंडावर, म्हणजे स्वस्र् बसून द सऱ्याच्या श्रमावर, आज जसे भाुंडवलवाले, 
जमीनदार, साविार जगतात, तसे जगता येणार नाही. अनावश्यि पैशाची वाढ िरता येणार नाही. 
मन ष्ट्याला पैशाची आवश्यिता आहे; पण तोच प्रमाणाबाहेर गेला िी, समाजास हाकनिारि होतो. 
मन ष्ट्याला खाण्याची आवश्यिता आहे; पण अकिि िाले, िी प्रिृती कबघडते व कमळाले नाही म्हणजे जीव 
जातो. आज भाुंडवलवाल्याुंना अजीणथ होत आहे व बेिाराुंची उपासमार होत आहे. याम ळे दोन 
परस्परकवरोिी वगथ कनमाण होत आहेत. दोघाुंचाही नैकति ऱ्हास होत आहे. 

 
श्रीमंती आणि सुख : जरा बारिाईने कवचार िेला तर आज ज्या प्रमाणात गरीब-श्रीमुंत हे भेद 

आहेत त्या प्रमाणात त्याुंच्या स खद ःखात अुंतर आहे असे नाही. पैशाच्या राशीवर स ख अवलुंबून नाही. पाच 
रुपये व पाच हजार रुपये या पगाराच्या प्रमाणात स खाचे प्रमाण ठरत नाही. िाही एिा ठराकवि 
प्रमाणाबाहेर पैसा गेला म्हणजे त्याचा उपयोग त्या मालिालाही िरून घेता येत नाही. त्याची उिळपट्टीच 
िरावी लागते. तसे िेले नाही तर पैशाच्या राशी मोजण्यापलीिडे स ख कमळणार नाही. 

 
उत्तम हवशेीर अशी राहण्यास जागा असल्यानुंतर तो बुंगला हजार माणसाुंना राहण्याजोगा 

अवाढव्य बाुंिल्याने त्याला कवशरे्ष स ख भोगता येणार नाही. एिा पलुंगाऐवजी दहा पलुंग घरात टािल्याने 
िोप दसपट लागणार नाही सिवा दहा आराम ख च्यांनी दसपट आराम कमळणार नाही. उत्तम घर, उत्तम 
िपडे, उत्तम वाहन, उत्तम जेवणाचे ताट याुंच्या सुंख्येच्या वाढीने स खाचे प्रमाण वाढू शित नाही. मात्र हे 
खरे, िी िाही एिा मयादेपयंत सुंपत्तीच्या िमीअकिि प्रमाणावर स खाचे प्रमाण राहू शिते. दहा रुपये 
पगारवाल्यापेक्षा शुंभर रुपये पगारवाला अकिि स खी असू शितो. िारण जेवणखाण, िपडलता, 
स खसोयी अकिि िरून घेता येतात. िारण प्राणिारणेच्या आवश्यि गरजा दहा रुपयाुंत तशा भागवनू 
घेता येणार नाहीत. पाचश ेपगाराचा माणूस या सवथ गरजा भागवनू िाही हौसेच्या गोष्टी पैदा िरू शिेल. 
त्याला िाही रक्कम कशल्लि राखता येईल. ही गरज भागून उरलेली कशल्लि त्या माणसाला खरोखरी 
अनावश्यि असते. म्हणनूच ती कशल्लि राहते. त्या सुंपत्तीचा त्याला स्वतःला उपभोग घेता येत नाही, मग 
असला पसैा बँिेत टािायचा, साविारी िरायची, शअेसथ घ्यायचे, घरे बाुंिायची, जकमनी खरेदी 
िरायच्या. देशात बिेारी जी माजते कतला िारण श्रीमुंताुंचा हा अनावश्यि पैसा व इस्टेट. त्याला त्या 
पैशाने प्रत्यक्ष स ख भोगता येत नाही. िोयािीश सिवा एिा देशाचा राजा जेवढे भारी सिमतीचे ताट 
जेवील तेवढे हजार दोन हजार पगारवाल्यालाही जेवता येईल. कनव्वळ ताटाुंच्या सुंख्येने त्याच्या पोटात भर 
पडणार नाही. बािीच्या ताटाुंचा उपभोग द सऱ्यालाच द्यावा लागतो. एिा मन ष्ट्याला लागणाऱ्या वस्तूुंची 
िमाल मयादा िाली म्हणजे त्याप ढे त्या सुंपत्तीचा उपभोग त्याला िरून घेणे अशक्य होते. दहा मोटारी, 
दहा बुंगले, पाचपिास घोडी, शुंभर दोनश ेनोिर हा इतमाम स्वतःच्या आवश्यि गरजा भागवनू उरलेल्या 
अनावश्यि पैशातला आहे. हे श्रीमुंती चोचले प्रमाणाबाहेरच्या श्रीमुंतीचे आहेत. हा असा कनरर्थि साठणारा 
व खचथ होत असणारा पैसा राष्ट्राच्या मालिीत आल्यास सावथकत्रि स बत्ता नाही िा होणार? उत्पादनाची 
सािने राष्ट्राच्या मालिीची िाल्यास अशी बेस मार सुंपत्ती व्यक्तीच्या कठिाणी वाढणार नाही. द र्मभक्ष सिवा 
स बत्ता जी व्हायची ती सावथकत्रि होईल. 

 
बेकारी व समाज : ‘बेिारी नाहीशी व्हावी, सवांस िाम कमळाव ेव मज राुंची स्स्र्ती स िारावी हा 

प्रयत्न भाुंडवलशाहीदेखील िरीत आहे. मग त्याला समाजसत्तावादाचीच आवश्यिता िाय? 
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असा प्रयत्न भाुंडवलशाही राष्ट्रात होत आहे हे खरे. बिेाऱ्याला िाम नाही असे आपल्या देशात 
होऊ नये म्हणून मज राुंना िाम देणे, त्याुंच्यासाठी नवी नवी िामे स रू िरणे, नव ेिुंदे िाढणे हे िोरण 
ठरवल्यास युंत्रसहाय्य िमी िराव ेलागेल. याुंकत्रि स िारणेवर अकनष्ट पकरणाम होईल व बेिार हे िायमचे 
मजूरच राहतील. बेिाराुंना िाम देणे, त्याुंना जगता येईल असे िरणे, याने देशातील दाकरद्र्य नाहीसे 
होणार नाही. वगथभेद नाहीसे होणार नाहीत. देशाुंतील ग लामकगरी नाहीशी होणार नाही. मालि व मजूर हा 
भेद जाणार नाही. मज राुंची स्स्र्ती स िारणे हा हेतू कनव्वळ समतावाद्याुंचा नव्हे. ग लामाुंची स्स्र्ती 
स िारल्याने ग लामाुंचे हाल िमी होतील पण ग लामकगरी नष्ट होत नाही. पोपटाला सोन्याच्या सपजऱ्यात 
ठेवनू मोत्याचे दाणे घातले म्हणून पोपटाचे पोट भरत नाही सिवा त्याचे पारतुंत्र्य िाही जात नाही. मजूर 
आज कनव्वळ मालिावर अवलुंबून आहे. तो देईल त्या अिावर जगत आहे. मालि म्हणेल कततिा वळे 
राबत आहे. मालिाची मालिी िाढून घेतल्याखेरीज बेिारी म्हणजेच पोटाची ग लामकगरी नष्ट होणार 
नाही. ज्या िारणाम ळे बेिारी उत्पि िाली ते िारण- तो रोग िाढून टािला पाकहजे. सक्तीची नोिरी 
असता िामा नये. 

 
एखादा पोकलस ज्यावळेी मागथ दाखकवत असतो त्यावळेी त्याचा अकििार व ह िूम लोिकहतासाठी 

असतो. ऐिले नाही तर न ऐिणाऱ्याचे न िसान होते. अपघात होण्याचा व प्राणास म िण्याची भीती असते. 
कशक्षणाबद्दलची सक्ती, रोगराईत टोचनू घेण्याबद्दलची सक्ती यात ह िूम िरणाऱ्याच्या स्वार्ाचा सुंबुंि 
नसतो. हे ऐिण्यात मानहानी नाही. पण ज्यावळेी एखाद्या कगरणीचा सिवा िारखान्याचा मालि मज राला 
दरडावनू िाम िरून घेतो, दुंडाच्या भीतीने राबकवतो त्यावळेी मज राच्या िल्याणाचा हेतू त्यात नसतो. 
मज राच्या फायद्यासाठी त्याची ह िमत नसते. िामात ि चराई होऊ नये, म्हणून होत असलेली त्याची 
टेहळणी व अपघात होऊ नये त्याबद्दल रस्त्यावरच्या पोकलसाची टेहळणी यात महद्तर आहे. एि 
अकििारी पूणथ स्वार्ाने भरलेला आहे, तर द सरा पूणथ कनःस्वार्ी आहे. हे नाते फक्त समाजसत्ताि 
राज्यातच राहू शिेल. िारण त्यातल्या कगरण्या-िारखाने हे एिा व्यक्तीच्या फायद्यािरता नसून सवांच्या 
फायद्यासाठी चालू असतात. 

 
िाम देऊन बेिारी घालकवण्याचे भाुंडवलशाहीचे िोरण म्हणजे मज राुंना मालि बनवणारे नव्हे. 

त्याुंचे िाम हलिे िरण्याचे नव्हे आकण याुंकत्रि प्रगतीलाही ते पोर्षि नाही. िारण युंत्राने िाम हलिे 
िाले, िी माणसाचे िाम उरणार नाही. यािकरता युंत्र स िारणा िमी िरावी लागणार. आतापयंत 
कमळवलेला सवथ अन भव, सुंशोिन, ज्ञान, प्रगती टािून रानटी स्स्र्तीिडे जाव े लागणार. म्हणनू 
भाुंडवलशाहीत दाकरद्र्य नाहीसे होणार नाही, ग लामकगरी जाणार नाही, आकण सवथत्राुंना शक्य ते अकिि 
िाम द्याव ेहे याुंकत्रि प्रगतीकवरुद्ध होणार. तेव्हा दाकरद्र्य कनवारण्याला उपाय एिच ! समाजसत्ता हाच तो 
उपाय. 

 
स्वातंत्र्र् : पण समाजाला व समाजसते्तलाच महत्त्व कदल्यानुंतर व्यस्क्तस्वातुंत्र्याची गळचेपी नाही 

िा होणार ! अशी भीती प ष्ट्िळाुंना वाटते. 
 
हे व्यस्क्तस्वातुंत्र्य आज भाुंडवलशाहीत किती कमळते ते पाहू. समाजात राहणाऱ्याचे व्यस्क्तस्वातुंत्र्य 

व समाजाबाहेर राहणाऱ्याचे स्वातुंत्र्य यात फारच अुंतर आहे. समाजातील व्यक्तीचे बेलगाम स्वातुंत्र्य सवथ 
समाजास असह्य होत असते. त्याचे स्वातुंत्र्य कहरावनू घेते. ज लमी राजाच्या लहरी व स्वैराचार सवथ प्रजेला 
िसे भोगाव ेलागतात त्याचा अन भव बह तेि सवथ देशाुंना येऊन गेला आहे. म्हणून गाुंजलेल्या सवथ प्रजेने 
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एिजूट होऊन अशा अकनयुंकत्रत राजसते्तवर कनयुंत्रण घातले आहे. इुंगलुंडच्या चालथस् ची उद्दाम व बेदरिार 
वृत्ती, फ्रान्सच्या ल ईची अकनवार स खलालसा, िारची िोसटगशाही, औरुंगजेबचे िमथवडे, नेपोकलयन, 
सीिर, िैसरची व आजच्या कहटलर-म सोकलनीची साम्राज्यतृष्ट्णा जनतेला िशी त्रासदायि िाली आहे व 
होत आहे हे िाही कनराळे साुंगायचे व पटवनू देण्याचे िारण नाही. खून, दरोडा, रक्तपात व अकनवार 
राज्यतृष्ट्णा या व्यक्तींच्या व कवकशष्टवगाच्या अकनवार स्वातुंत्र्याला आळा घातला नाही तर ते स्वातुंत्र्य सवास 
तापदायि िाल्याकशवाय राहणार नाही. ज्या मानाने व्यक्तीची द सऱ्यास त्रास देण्याची शक्ती व स्वातुंत्र्य 
िमी होईल त्या मानाने समाजातील प्रत्येि व्यक्तीचे स्वातुंत्र्य, स रकक्षतता व स्वास्र्थ्य वाढेल. 

 
आज भाुंडवलशाही राष्ट्रात दोन वगथ प्राम ख्याने आहेत. एि अल्पसुंख्य, श्रीमान्, मूठभर वगथ व 

द सरा श्रमजीवी, बेिार, बह सुंख्य वगथ. भाुंडवलवाल्याुंच्या बाजूस राजिीय सत्ता आहे; पैसा, रुढी, 
िायदा, िमथ, नीती, न्याय वगैरे त्याुंनी आपलीशी िरून घेतली आहेत. हजारो मज राुंना उपाशी सिवा 
अिथपोटी ठेवणे; ग लामाप्रमाणे राबवणे हे भाुंडवलवाल्याुंच्या हाती आहे. याुंच्या फायद्यासाठी, याुंच्या 
आिाुंके्षसाठी, याुंच्या तुंत्राप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या आवडीकनवडीस बाजूस ठेवनू मतस्वातुंत्र्यास गाडून, 
मजूर याुंचा घाणा डोळे बाुंिून ओढत असतो. मज राने पोटासाठी डोळयावर, तोंडावर, इच्छेवर, ध्येयावर 
पाुंघरुण ओढून घेतलेले असते. तो ह ि माचा ताबेदार; त्याला व्यस्क्तस्वातुंत्र्य असत नाही. ते फक्त 
भाुंडवलवाल्याप रते आहे. त्यालाच ते भोगता येते. बह सुंख्य जनता ही कनव्वळ ग लाम बनलेली आहे. 

 
समता आकण स्वातुंत्र्य या गोष्टी इतक्या परस्परावलुं बी आहेत िी समाजात समतेकशवाय स्वातुंत्र्य 

भोगणे अशक्य आहे. आर्मर्ि कवर्षमता असल्याखेरीज एि द सऱ्यावर असा ज लूम िरू शित नाही. एिाचा 
द सऱ्यावर ज लूम िाल्याखेरीज समाजाुंत आर्मर्ि कवर्षमतेचा कशरिाव होत नाही. आर्मर्ि कवर्षमतेचा 
पकरणाम ब द्धीच्या कवर्षमतेतही होत असतो. िारण ब द्धीच्या कविासाला जो वळे व कवश्राुंती आवश्यि आहे 
ती पोटासाठी अहोरात्र राबणाऱ्या मज राला कमळू शित नाही. याचम ळे खालचा वगथ देहाने तसा मनानेही 
ग लाम बनतो, ब द्धीचा मुंद असतो; रुढीचा बुंदा असतो. 

 
कवर्षमतेम ळे व्यस्क्तस्वातुंत्र्यास, मतस्वातुंत्र्यास, राजिीय स्वातुंत्र्यास वाव कमळत नाही. िारण 

समतेकशवाय स्वातुंत्र्याचा लाभ कमळणे व तो भोगणे अगदी अशक्य आहे. मात्र, समता म्हणजे स्मशानवत 
समता व शाुंती नव्हे. तशी ब द्धीची, िौशल्याची, शक्तीची कवर्षमता नैसर्मगि राहणारच. पण ती द सऱ्याचे 
उितीस प्रकतबुंि मात्र िरणार नाही. ही आर्मर्ि कवर्षमता व्यस्क्तस्वातुंत्र्यास व उितीस सारखी आड येत 
असते. मन ष्ट्यप्राण्याला जगण्यास लागणाऱ्या आवश्यि वस्तूुंचा व्यस्क्तकवर्षयि ताबा िाढून घेतला म्हणजे 
समाजातील व्यस्क्तस्वातुंत्र्याचे फारच सुंरक्षण होईल! िारण या गरजा भागल्यानुंतर तो पोटासाठी आज 
वाटेल त्या स्स्र्तीत रहात आहे. वाटेल ते ऐित आहे; सवथ मानपान कगळून राबत आहे, तसे ती गरज 
भागली तर वागणार नाही. तो ताठ मानेने चालेल. आपले अिवस्त्र कहरावनू घेण्याची िोणाची तािद नाही 
अशी खात्री वाटल्यास जकमनीपयंत वािून म जरा िरणार नाही. ब टाच्या लार्ा खाणार नाही. जनावरी 
कजणे जगणार नाही. तो प रुर्षाप्रमाणे वागू लागेल. प्रत्येिाला अिवस्त्राचा व आसऱ्याचा आिार 
समाजसत्ताि राजवटीत प्रत्येि व्यक्तीला कमळू शिेल. त्याची पोटाची ग लामकगरी नाहीशी होईल. 

 
भाुंडवलशाही राज्यपद्धतीत मतस्वातुंत्र्य भोगता येत नाही. िारण ज्या मताचे राजमुंडळ असते, 

जो वगथ अकििारारूढ असतो, त्याच्या मजीकवरुद्ध, िोरणाकवरुद्ध, कहताकवरुद्ध व आचाराकवरुद्ध बोलण्याचे 
मतस्वातुंत्र्य त्या राज्याुंतील द सऱ्या िोणालाही भोगता येत नाही. त्याुंनी िेलेल्या िायद्याकवरुद्ध बोलणे 



 
अनुक्रमणिका 

म्हणजे राजद्रोह! ते िाडस िेल्यास ठराकवि कशक्षा ठरलेली. तेरे् न्यायाचा तराजू नेहमी राज्यित्यांच्या व 
राजकनष्ठाुंच्या बाजूला ि िलेला ! साध्या गोष्टीतला मतभेद बोलून दाखकवणेही िाडसाचे असते. याचे 
दाखले इकतहासात भरले आहेत. किस्तप्रभूुंना आपल्या मतासाठी म ळावर चढाव ेलागले. िाही पोपाुंच्या 
अमदानीत एिाुंती कवचार िरण्यासही मना होती. इुंगलुंडच्या मेरी राणीच्या अमदानीत िार्ममि 
मतभेदासाठी कजवुंत जाळण्याची कशक्षा िालेली आहे. पेशवाईत उच्च समजलेल्या ब्राह्मणवगाकवरुद्ध 
बोलणाऱ्याुंना यातना सहन िराव्या लागल्या आहेत. जोकतराव फ ले, दयानुंद, आगरिर, शाहू महाराज 
वगैरे समाजस िारिाुंना लोिटीिा, कनभथत्सना व प्रत्यक्ष हालही भोगाव ेलागले आहेत. गाुंजलेल्याुंची बाजू 
घेतल्याबद्दल सुंत त िाराम, ज्ञानदेव, एिनार्ाचे सिडवडे कनघाले आहेत. लढाईकवरुद्ध बोलणाऱ्याुंना, 
राजसते्तकवरुद्ध बोलणाऱ्याुंना आजही सवथ प्रिारचे त्रास होत आहेत. देशी सुंस्र्ानाुंचा तर याबाबतीत फार 
वरचा नुंबर लागेल. तेव्हा भाुंडवलवाल्या राष्ट्रात मतस्वातुंत्र्य असते; पण ते फक्त अकििारी वगालाच. 
आजिाल सुंस्र्ाुंनी राजाइतिे व्यस्क्तस्वातुंत्र्य जगात फारच र्ोड्या व्यक्तींना भोगता येत असेल. 
सत्ताकिशाुंना वाटेल ते बोलता येते, कलकहता येते, वागता येते, याम ळे इतर सवथ प्रजाजनाुंचे मात्र स्वातुंत्र्य 
सवथस्वी नाहीसे होते. मतदानाचीच गोष्ट घ्या, मज राुंना मत देण्याचा अकििार असला तरी तो त्याुंना 
कितीसा भोगता येतो? ज्याचे ते नोिर असतील, त्याुंचेच कहताकहत; ज्याुंचेिडे ते ग ुंतले असतील त्याुंना 
त्याुंची मते पडायचीच. त्याुंनी आपले मत मालिाुंना िेव्हाच कविलेले असते. कगरणीच्या मालिाकवरुद्ध, 
राजाकवरुद्ध व राज्यित्याकवरुद्ध बोलणाऱ्याुंची ििी िडगत लागली आहे? 

 
वतथमानपते्र ही आज मतप्रसाराची सािने आहेत; पण त्याुंतली पीकडत जनतेला अन िूल कलकहणारी 

अशी किती कमळतील? तशी असली तर त्याुंचे आय ष्ट्य मोजिेच असते. सुंस्र्ानातीलच पते्र पहा ! त्यात 
प्रजेची बाजू माुंडलेली ििी कमळायची नाही. हरहमेश राजाची, अकििाऱ्याुंची, राज्यिारभाराची स्त ते 
त्यात वाचून घ्यावी. हा दे्वर्ष व्यक्तीचा नसून पकरस्स्र्तीचा आहे. ज्याुंची सत्ता, त्याुंचे भाट ! समाजसत्ताि 
राज्यात स्स्र्ती उलटेल. या सवथ गोष्टी, ही सवथ सत्ता बह सुंख्य वगाला अन िूल अशीच राहील. पक्षपात 
िालाच तर तो समता या िोरणाला िरून होईल. स्वार्ी लोिाुंना फक्त त्रास होईल. गकरबाुंचा फायदा 
घेऊ इस्च्छणाऱ्याुंना तो घेता येणे शक्य होणार नाही. राकहलेच दोर्ष तर आजच्याहून हजारोपटीने िमी 
असतील. 

 
िवी, लेखि, कचत्रिार याुंच्या स्फूतीला समाजसत्ताि राज्यात अकिि वाव कमळू शिेल. लोिाुंची 

मनोभकूमिा तयार िरण्याचे िाम हाच वगथ िरीत असतो. पोटासाठी हे सवथ आज श्रीमुंताुंचेच भाट िाले 
आहेत. दाकरद्र्यात ब डलेल्या बह सुंख्य प्रजेतून-पोटाची कववुंचना आहे अशा लोिाुंतून स्फूतीची ही फ ले 
िशी उमलतील? पाणीच नाही तर त्याुंना बहर िसा येईल? ध्येयवाद्यात िेवळ श्रीमान होण्याची 
महत्त्वािाुंक्षा नसते. त्याुंना पैशाचे कढगावर बसवनू व्यासुंग सोडण्याची अट घातली तर त्या कढगास ते 
लार्ातून कदल्याखेरीज राहणार नाहीत. पोटाप रत्या ि णिाभािरीत ते समािान मानतील. पण ती 
पोटाप रती ि णिाभािर मात्र त्याुंना पाकहजे असते. कित्येि िवी, कचत्रिार, लेखि, शास्त्रज्ञ वगैरे जे 
रात्रीचा कदवस िरून िाम िरतात ते पैशासाठी श्रीमुंत होण्यासाठी नव्हे ! त्याला दोन वळे स खाचा घास 
कमळाला, त्याच्या िलेचे िौत ि माणसाुंनी िेले म्हणजे तो सुंत ष्ट होतो- ि बेराच्या अफाट सुंपत्तीची त्याला 
जरूरी नाही. पोटार्ी जनतेतून जर एखादा िलाव्यासुंगी बाहेर पडला तर पोटासाठी त्याला श्रीमुंताुंचा 
आश्रय पत्िरावा लागतो. असा आश्रय पत्िरल्यानुंतर त्याची िला त्या आश्रयदात्याला खूश िरण्यािडे 
खचावी लागते. आतील कनमथल, स्वतुंत्र व स्फूतीला िरून त्याला आपली िलािृती कनमाण िरता येत 
नाही; िारण ती खपेल िी नाही याची त्याला भीती असते- ही भीती गेली, िी िला स्वैर कवहार 
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िेल्याखेरीज राहणार नाही. यािकरता िलावुंताुंना आर्मर्ि स्वास्र्थ्याची व स रकक्षततेची अत्युंत आवश्यिता 
आहे. स्वतुंत्र वातावरणाखेरीज स्वतुंत्र वृत्तीची िला बाहेर पडणेच शक्य नाही. 

 
समता व स्त्री-पुरुष : आर्मर्ि समतेचा इष्ट पकरणाम स्त्रीप रुर्ष सुंबुंिाुंवरही िाल्याखेरीज राहणार 

नाही. दोघाुंचेही आय ष्ट्य स खमय होईल. आज लगनबुंिनाला आलेले त रुुं गवासाचे स्वरूप जाऊन ते मानवी 
सौख्याचे माहेरघर बनेल ! लगनशृुंखलेचे पे्रमाच्या गोड मालेत रूपाुंतर होईल. 

 
ग लामकगरी म्हणजे बजळजबरीचे स्वाकमत्त्व ! ग लामकगरीत पे्रमाचा कविास होत नाही. दोघाुं 

स्वतुंत्र, समान दजाच्या व्यक्तीचे पे्रममीलन कनराळे आकण ग लामकगरीचे जूुं कनराळे ! हा कशरजोरपणा िाढून 
दोघाुंना स्वतुंत्र िेले पाकहजे. िार्ममि, सामाकजि, आर्मर्ि कवर्षमता त्याुंच्यातील नाहीशी िेली पाकहजे. 
म्हणजे घडणारे लगनबुंिन स्वख शीचे होईल. हे पे्रमाचे सहिायथ दोघाुंनाही कहतिारि होईल. 

 
िमाज्ञा वस्त स्स्र्तीला व मन ष्ट्य स्वभावाला प ष्ट्िळ वळेा कवसुंगत असल्याम ळे कतचे कनबिं पाडले 

गेले नाहीत- कववाह िमाजे्ञम ळे त रुुं ग बनला आहे. स्वतुंत्र वृत्तीच्या वि वराुंना तो फोडण्याचीच ब द िी होऊ 
लागली आहे. दोघा स्त्रीप रुर्षाुंना पे्रम िरू लावण्याची शक्ती, मुंत्रतुंत्रात सिवा ह ुंड्याच्या कपशवीत साठवनू 
ठेवलेली नाही. पे्रम बळजबरीने उत्पि होऊ शित नाही. िमाजे्ञने, िायद्याने, रूढीने व समाजाने स्त्री-
प रुर्षाला बाुंिून घातले तरी मनाने ते पूणथ कवभक्त असू शितात. मत्सराम ळे प रुर्ष वगाने स्त्रीला असा 
बाुंिण्याचा प्रयत्न िेला आहे. पण अन भवाअुंती तो फोलच ठरला आहे. लगनसुंबुंिाने पे्रमाला पाकवत्र्य येऊ 
शिते. ज्यात पे्रम नाही असा सुंबुंि दोघाुंसही द ःखाचा होतो. लगनाबाहेरच्या सुंबुंिाला लगनाने िाही आळा 
घालता येतो असे नाही. या सवथ मनाच्या गोष्टी आहेत. 

 
पे्रमात आर्मर्ि कवर्षमता कवर्ष िालवते. पोटासाठी बाप आपल्या पोटची पोर पाप्याच्या कपतराला 

कबनकदक्कत देतो. ‘पोट िी पे्रम’ असा प्रश्न उभा राकहला िी पे्रमालाच गाडून टािाव ेलागते. श्रीमुंत घरात 
वाढलेल्या म लीला, श्रीमुंत नवरा कमळाला नाही, तर आय ष्ट्यभर औपचाकरि िौमायथ राखण्याचे प्रसुंग येत 
असतात. तसेच लगनानुंतर कवत ष्ट आले तरी परावलुं कबत्वाम ळे स्त्रीला तशा स्स्र्तीत आय ष्ट्य िुं ठावचे 
लागते-हेच स्त्री-प रुर्ष आर्मर्िदृष्ट्या स्वावलुंबी िाले तर त्याुंच्यातील औपचाकरि गोडवा जाऊन खऱ्या 
पे्रमाचा सुंबुंि राहू शिेल. लगनसुंबुंि स्वख शीने व्हायला, त्यातली ग लामकगरी नाहीशी व्हायला, ही आर्मर्ि 
समता हा फारच पकरणामिारि उपाय आहे. 

 
आतापयंतच्या कववचेनावरून समाजातील असुंख्य दोर्षास भाुंडवलशाही म्हणजे आर्मर्ि कवर्षमता 

िशी िारण आहे ते र्ोडक्यात माुंडण्याचा प्रयत्न िेला आहे. समाजसत्ता चाुंगली िी आजची 
भाुंडवलशाही चाुंगली असा प्रश्न आज सवांप ढे आहे. या प स्तिाने समतोलपणे कवचार िरण्याची ब द िी 
जरी कनमाण िाली तरी प रे आहे. ती उत्पि िाली म्हणजे समाजसत्ताच चाुंगली हा कनणथय कवचारी प रुर्ष 
कदल्याखेरीज राहणार नाही. 

 
णनणित ध्रे्र् : समता हे ध्येय मान्य िाले म्हणजे मग उपायाुंत मतभेद राहतील. पण ध्येय ठरवनू 

पाऊल टािण्याची आता वळे आली आहे. ते ध्येय पटले तरी िाम िाले. ध्येयाला िरून आखलेली 
चळवळ हीच खरी व्यवहारी असू शिते. आपल्याला ि ठे जायचे हे ठरल्याखेरीज जर त म्ही बाहेर पडला 
तर वाट च िून भलतीिडे जाल. मोटारीत बसणे, आगगाडीत बसणे, कवमानातून जाणे; िौकसलाबाहेर 
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राहून िाम िरणे िी आत जाऊन, या तात्प रत्या गोष्टी आहेत. ही ध्येयािडे जाण्याची सािने आहेत. ते 
ध्येय नव्हे. या सािनाुंचा उपयोग िरून घेण्यापूवी जाण्याचे कठिाण नक्की िेले पाकहजे. मगच मागाला 
लागले पाकहजे. 

 
समाजात गकरबी आहे, दाकरद्र्य आहे, बेिार भरले आहेत. कगरण्याुंतील मज राुंना त्रास होत आहे. 

असुंख्य लोिाुंना अि कमळत नाही. रोगराई पसरत आहे. मृत्य सुंख्या वाढत आहे. खटले, मारामाऱ्या, 
दुंगेिोपे, चोऱ्या व दरोडे हे प्रिार स रू आहेत. याला दानिमथ हा खरा उपाय नव्हे. कगरण्याचे तास िमी 
िरणे, पगार वाढकवणे, अिछत्र उघडणे, दुंगेिोरे होतात म्हणून िोटथ व पोकलस वाढकवणे हे उपाय व्यवहारी 
म्हणून समजले आहेत; पण ते आज च िीचे ठरत आहेत. त्याने समाजाचा म ख्य रोग नाहीसा होणार नाही. 
ध्येय कनकश्चत िरून मग एिेि पाऊल त्या अन रोिाने टािणे हाच खरा दूरदशीपणा होय. गकरबीचा रोग 
म ळातून िाढून टािायचा तर समाजदेहातील दूकर्षत रक्त प्रर्म िाढून टािले पाकहजे. भाुंडवलशाही हे ते 
दूकर्षत रक्त होय. त्याला समाजसत्ता हाच एि रामबाण उपाय !  

 
(समाजसत्ता की भाांडवलशाही) 

 
७) शेतकरी 

 
आपल्या मनगटाच्या जोरावर मातीचे सोने िरणारा, स्विष्टाच्या िमाईवर पोराबाळाुंना पोसणारा, 

कदनभरात भ-ूमातेच्या सेवते रुंगून गेलेला. कतचा हक्काचा वारस तो हाच ! शतेाचा खरा मालि तो हाच ! 
 
ि बेराच्या िनदौलतीची िी राजेरजवाड्याुंच्या ऐर्श्याची ज्याने खातर िेली नाही असा- 
 
सुखी, समाधानी, स्वावलंबी व स्वाणभमानी मािूस म्हिजे आमचा शेतकरी. 
 
राज्ये, साम्राज्ये वावटळीप्रमाणे वाऱ्यावर कवरून गेली. याने शतेिऱ्याच्या िोपड्या िायमच्या 

कवस्िटल्या नाहीत. या सवथ शतेिरी सुंिटातून सावरला आहे. एिा साली लूट िाली तर द सऱ्या साली 
त्याने प नः डोिे वर िाढले आहे. शस्त्राच्या जोरावर, दरोडेखोराुंनी दागदाकगने पळकवले तर िष्टाच्या 
जोरावर याने ते प नः मडवले आहेत. िोपड्या मोडल्या तर चारचौघाुंच्या मदतीने त्या प नः उभ्या िेल्या 
आहेत. 

 
सालोसाल येणाऱ्या नव्या कपिावर सिवा नव्या बाुंिलेल्या घरावर याचीच मालिी असे. बापाचे पाप 

नातवाला भोवत नव्हते. 
 
तो वशंपरंपरेचा गुलाम झाला नव्हता. : पोराबाळाुंचे स्वातुंत्र्य व त्याच्या प ढील िष्टाची िमाई 

आजच परस्वािीन िाली नव्हती. याची प ढची कपढी जमीनदाराच्या जन्मास येणाऱ्या रत्नाची आजच ग लाम 
म्हणून बाुंिून गेली नव्हती. 

 
हा स्वतःसाठी राबत होता. याच्या पोराबाळाुंचा शतेवडीचा िष्टाचा आिार त टला नव्हता. तो 

स खाने जगनू उरलेल्या िान्यात इतराुंची गरज प रवत होता. 
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आज सवथ पारडे कफरले आहे. लार् मारील तेरे् पाणी िाढणारा, आज सवांच्या लार्ा खात आहे ! 
द कनयेला पोसणारा दारोदार भटित आहे. 

 
आजचा शतेिरी शतेाचा मालि नाही. शतेावरचा मजूर हत्याराुंचा मालि नाही, त्याच्या िष्टाच्या 

कपिावर त्याची मालिी नाही. 
 
शेतकरी सुखी तर जग सुखी गोष्ट अगदी खरी, पण वरील म्हणीप्रमाणे आज स्स्र्ती आहे िाय? 
 
‘उत्तम शतेिी, मध्यम व्यापार, िकनष्ठ नोिरी’ हे वाक्य ज्याचे त्याचे तोंडी आहे. अशी स्स्र्ती 

समाजात एिेिाळी असल्याखेरीज ही म्हण उगाच िाही प्रचारात आलेली नाही. 
 
पि आज सगळा उलटा प्रकार ! : आज उत्तम व्यापार, मध्यम नोिरी, आकण िकनष्ठ शतेिी अशी 

स्स्र्ती आहे. आज शतेिरी द ःखात तरच द सरे स खात, असे िाले नाही. शतेिरी जमीनदाराच्या 
खुंडाखाली जेवढा कचरडावा तेवढा जमीनदार वर येत आहे ! साविारी बोजाने शतेिऱ्याचे छप्पर बसले िी 
साविाराच्या घरावर सोन्याची िौले चढलीच ! शतेिऱ्याचे पाय मोडले िी साविार अुंतराळी चालू 
लागतो. गाडी घोड्याकशवाय हलत नाही. ज्या मानाने शतेिरी अक्षरशत्रू, त्या मानाने विील, िारिून हे 
लेखणीबहाद्दर त्याचे शत्रू ! 

 
जमीनदाराची बापजादी सत्ता, साविाराचा पैशाचा फास व कशिलेल्याुंच्या लेखणीचे पाते या 

िात्रीत त्याचे त्राण उरत नाही. हे कतघे त्याच्या घरादाराची, जकमनीची व उरल्या स रल्या किड िकमड ि 
चीजवस्तूची आपापल्यात वाटणी िरून घेऊन, त्याला प रा जमीनदोस्त िरतात ! 

 
कदवसेंकदवस शतेिरी खालावत आहे. पैसा िमी होत आहे. िान्याला भाव नाही, बदलण्याचे कचन्ह 

नाही. शतेाचा खरा मालि शतेिरी, पण हा मात्र द ःखात ! मातीत राबणारा मातीमोल िाला आहे ! 
 
गणरबीचे खापर देव बाप्पावर ! भोळा शतेिरी या सवाचे खापर देवबाप्पावर आदळून कनराश होऊन 

स्वस्र् बसतो. या सवथ सुंिटाुंना तो नकशबाचा खेळ समजतो. हा िष्टाळू साुंब असा स्वस्र् बसतो म्हणनूच 
सवांचे फावते. वरच्याुंच्या गमजा चालतात. जातीचा वाघ आपल्या तािदीस कवसरल्याम ळे मेंढरासाऱखा 
म िायाने मरण्यास प ढे होत आहे. त्र्ाला आपल्र्ा जातीची, म्हिजे आपल्र्ा ताकदीची जािीव 
झाल्र्ाखेरीज तो आपले हक्क णमळविार नाही. ही जाणीव त्याला आपली योगयता समजली म्हणजे लविर 
येईल. 

 
हा असा उलटा प्रिार िा व्हावा? समाजात असे भेदाभेद िा? एि इमामदार तर द सरा दारोदार 

! एि िोटीचा मालि तर द सरा िवडीला महाग ! असा फरि िा? हे िाय गौडबुंगाल आहे? उपजताच 
शतेिरी गरीब िाला िाय? 

 
“मािसानंी उत्पन्न केलेले णजन्नस मािसाचें” : जगात जगण्याची सािने सवांजवळ आहेत. श्रम 

िेल्यास सवांना स खाने जगता येईल अशी प रेशी जमीन आहे. ती अमक्याच्याच िष्टाला अकिि कपिते व 
द सऱ्या िोणाचा हात लागला िी कपित नाही, असे होत नाही. जो इमानाने िष्ट िरील त्याला ती उपाशी 
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ठेवीत नाही. त्याच्या श्रमाची, हजारो पटीने परतफेड िरते. ती िष्ट िरणाऱ्याची दासी बनते. फक्त िष्ट 
िरणाऱ्याच्याच ताब्यात ती जात असते. ती िष्ट न िरणाऱ्यास िेव्हाही प्रसि होत नाही. 

 
जमीन, पािी, आकाश वगैरे पंचमहाभूते सवय प्राणिमात्राचं्र्ा सारख्र्ाच मालकीची आहेत. : त्याुंना 

आवडते नावडते िोणी नाही. जीवमान असेपयंत त्यावर सवांना ताबा गाजवता येतो. सवांची त्याचेवर 
मालिी आहे. गरजेप रता त्याचा सवांना उपभोग घेता येतो. 

 
आपल्याला जगण्याप रती जेवढी हवा लागेल तेवढी ती आपणच घेत असतो. ते िाम आपण ििी 

द सऱ्यास साुंगत नाही. तहान लागल्यास आपण स्वतःच पाणी कपतो. आपल्याबद्दल द सऱ्यास पाणी कपण्यास 
साुंगत नाही. तसेच आपल्याला भिू लागली तर ते भ िेचे अि आपणच कमळवणे हे योगय आहे. िारण ते 
वरील कनयमाुंना िरून आहे. स्वतः जगायचे तर िष्ट स्वतः िरणे हेच न्यायाला िरून आहे. आपली भिू 
भागवण्यािकरता जर द सऱ्यास जेवण्याचा आपण आग्रह िरीत नाही तर आपल्र्ा जगण्र्ासाठी कराव्र्ा 
लागिाऱ्र्ा श्रमाचा बोजा दुसऱ्र्ावर कसा टाकता रे्ईल? 

 
आज शेतकऱ्र्ाची क्स्थती मोठी णबकट झाली आहे. श्रम करावे म्हटले तर त्र्ाला हक्काची जमीन 

नाही आणि मरेपरं्त राबले तरी उत्पन्न केलेल्र्ा धान्र्ावर त्र्ाची सत्ता नाही. जनावरापेक्षाही त्र्ाची क्स्थती 
वाईट झाली आहे. आणि आम्ही तर सवय प्राण्र्ातं मािसाला श्रेष्ठ समजतो. 

 
“जनावराचें स्वातंत्र्र् मािसाला नाही.” : जुंगलातली पाखरे पहा. या िाडावरून त्या िाडावर 

जातील. आसऱ्याच्या जागी िोटे बाुंितील. भ िेप रती ि ठलीही फळे खातील. त्याुंच्या भ िेआड िोण येत 
नाही. अमक्याच िाडावरची फळे त ला खाता येतील, त्या द सऱ्या िाडावर त ला जात येणार नाही असा 
ह िूम िोणी सोडलेला नाही. भ िेप रते फळ खाऊन आसरा कदसेल तेरे् तो राहतो. मात्र आपल्या 
एियासाठी तो आणखी दहा घरटी बाुंित नाही. व प ष्ट्िळ िाडावरची फळे गोळा िरून आपल्या 
एियासाठी साठवत नाही. भ िेप रती चार िाडे ि ुंडली िी तो जगू शितो. त्याचप्रमाणे जुंगलातली 
जनावरे ि ठेही जाऊन आपल्या भ िेप रते िान्य-पाला कमळव ूशितात. या रानात जा, त्या रानात जाऊ 
निो, अशी त्याुंनाही ि णी आज्ञा िेलेली नाही. असे असता माणसामागेच आडिाठी िा? कजिडे पाहाव े
कतिडे बाुंि, सरहद्दी आकण मनाई !!! 

 
भूमातेवर पशुपक्षाचंा जेवढा हक्क चालतो तेवढा मािसाचाही चालू नरे्? : मन ष्ट्यप्राणी हा तर म्हणे 

सवथ प्राण्याुंहून श्रेष्ठ ! प्राणीिोटीची अखेरची वाढ म्हणजे मन ष्ट्य िोटी ! मग यातील सवांत श्रेष्ठ वगाचे, 
आकण तेही िष्ट िरणाऱ्या शतेिऱ्याचे, सवाहून अकिि हाल व्हावते, पाय ठेवण्याप रती जमीन त्याच्या 
मालिीची असू नये? 

 
हा भेदाभेद, ही कवर्षमता, ही गकरबी-श्रीमुंती ि णी उत्पि िेली? 
 
राबिाऱ्र्ास अन्न नाही ! शतेिरी कदवसाचे बारा तास व वर्षाचे बारा मकहने राबतो. त्याला कदवसाचे 

बारा तास कनभावनू नेण्याइतिे अि कमळत नाही. जमीनदार वर्षातून एि वळेही जकमनीिडे जात नाही. 
पळभरही त्या मातेची सेवा िरीत नाही. पण हाच कनिास्त गादीवर लोळतो. त्याला पोटाची सचता नाही. दर 
हुंगामात िान्याची पोती त्याच्या घरी येऊन पडतात, त्याला राहण्यास द सरे लोि घर बाुंिून देतात. आपले 
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स्वतःचे िामही तो आपण िरीत नाही. शतेावरचा मजूर मरमरेपयंत िाम िरतो, पण मरताना पैची 
कशल्लिही त्याला मागे टािता येत नाही. आजारी पडला िी िाम ब डले ! कततिे न िसान िाले ! 
आजाराचे कदवस वाढतील, कततिी कशलिीची दमडी आटोपली ! आजारातून बरा होताच साविाराचा 
बोजा वाढला. मनगटाची तािद, हा त्याचा कजवुंत पैसा. हातपाय र्िले िी हा कजवुंत िरा आटला ! 
म्हातारपणाची हक्कीच कवश्राुंती त्याच्या वाटेला येत नाही. मग आपल्यामागे पोराबाळाुंना िाय ठेवणार? 

 
पण जमीनदार सिवा साविाराचे पोर उपजताच इतिे श्रीमुंत, िी जन्मभर हातही न उचलता, 

त्याचा चकरतार्थ चालावा ! त्याला पोटाची िाळजी नाही. त्याने वाटेल तसे पैसे उिळावते. 
 
जगात असा कवसुंगतपणा िा? हा पक्षपात ि णी िेला? याला जबाबदार िोण? िी उपजताच एि 

मालिाची जात व द सरी नोिराची जात कनमाण िाली? 
 
वाघाला आपले सावज पिडण्यासाठी तािददार पुंजे, व तीक्ष्ण नखे उपजताच असतात. उबेसाठी 

बिऱ्यास लोिर असते, हरणास रक्षणासाठी चपळ पाय असतात, पाखरास पुंख असतात. म्हणजे 
जगण्यािकरता व जीवाचे रक्षण िरण्यािकरता प्राण्यास अन रुप अशी सािने देहाबरोबरच कनमाण िालेली 
असतात. तसे गभथश्रीमुंताला उपजतच घरादाराुंची व जकमनीची इस्टेट अुंगाला कचिटलेली नसते. 
हातापायाची व ब द्धीची सािने हीच त्याची उपजीकविेची खरी सािने आहेत. गरीब व श्रीमुंतास ती सारखीच 
आहेत. गरीब म्हटला िी र्ोटा, पाुंगळा, श्रीमुंत म्हटला िी चार हाताचा, चार पायाचा व हत्तीच्या बळाचा, 
असा िाही फरि नाही. उपजताना सवथ सारखे, सारख्या अवयवाचेच असतात. मग हा भेद पडला िसा? 
गकरबी-श्रीमुंती आली िशी? 

 
हे हाल व ही गकरबी िाय याुंच्या पूवथजन्माच्या पापाम ळे भोगावी लागते? या सवथ डोळयासमोर 

िालेल्या गोष्टीत देवाला ढिलण्याचे िारण हेच, िी शतेिऱ्याची दृष्टी आपल्या फसवण िीिडे लागू नये. 
हा िूतथवगाचा डाव आहे. आपल्या अन्यायाचे खापर ईर्श्रावर फोडले म्हणजे वरच्या वगाची सवथ पापे 
खपतात व पचतात. 

 
देव ि णी पाकहला नाही. त्याची िाही गाठ पडत नाही. हे देवाने िेले म्हटले िी अडाण्याचे तोंड 

बुंद ! 
 
ही देव म्हणून िाय चीज आहे, ती ि णाला आढळली आहे? हा देव भटाुंचा व श्रीमुंताुंचा ताबेदार ! 

ते नाचवतील तसा हा नाचतो ! भोंदू लोिाुंनी कनमाण िेलेले हे बाह ले गरीब अज्ञानी शतेिऱ्यास 
भेदरवण्यास ह िमी उपयोगी पडते. 

 
या देवाजीची स्वारी, जकमनीची वाटणी िरीत बसलेली. एि मन ष्ट्य गरीब, द सरा श्रीमुंत, अशी 

माणसाुंची उुंची हलिी नाणी पाडीत बसलेली, िोणी पाकहलेली नाही. शतेिऱ्याुंच्या तोंडातला घास 
‘आिार असलेल्या व आिार नसलेल्या, कजवुंत असलेल्या, कजवुंत नसलेल्या’ या बकहरुप्याने िाढून 
घेतलेला नाही. हे जगाचे गाडे सारखे चालले आहे. ते माणसाुंची तोंडे पहात सिवा लाच घेऊन िमी 
जास्ती फायदा पदरात टाित बसलेले नाही. त्याला रावरुंि सवथ सारखे. 
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मग हा भेदाभेद कुिी पाडला? हा अन्र्ार् कुिी केला? 
 
डोिे शाुंत ठेवनू, वाडवडील साुंगत आले म्हणूनच खरे, ही िल्पना बाजूस सारून, अुंिश्रदे्धला 

फेिून देऊन, िमथभोळेपणाचा पडदा फाडून, स्वच्छ डोळयाुंनी जगाच्या व्यवहारािडे पहाण्याचा प्रयत्न 
िरा ! म्हणजे खरे िाय याचा उलगडा त मचा त म्हालाच िरात येईल. स्वतः कवचार िरण्याची सवय 
लागली िी त म्ही िेव्हाही फसणार नाही. आज फसला तर उद्या त मची चूि त म्हाला समजून येईल. 

 
(बेकारी व तीवर उपाय) 

 
८) णवषमतेचा उगम 

 
ही व्यवस्र्ा िाली िशी, श्रीमुंत गकरबीचा भेद िसा पडला, िेव्हा पडला, याचा आता आपण शोि 

िरू. शोि िरण्यासाठी जरा मागे पहाव ेलागते, म्हणजे िारण सापडते. िारण िाय ते समजले िी हे 
िोडे आपोआप उिलू लागले. हे िोडे एिदा उिलले, जगातील हा भेदभाव उपजतच नाही हे एिदा 
समजले, ही िरणी आमच्यापैिी िाही िूतथ, स्वार्ी लोिाुंची आहे व िाही गोष्टी ओघाओघानेच िाल्या 
आहेत, अशी मनाला खात्री पटली, म्हणजे मग शतेिरी, नकशबाला दोर्ष देत सिवा िपाळावर हात मारीत, 
कनराश होऊन स्वस्र् बसणार नाही. ही माणसाुंची िरणी असल्यास, ती बदलणे त्याुंच्या आटोक्यातली 
गोष्ट आहे. कनश्चय िेला व सवांनी कमळून हे पारडे बदलावयाचे ठरवले तर ते बदलण्यास फारसा वळेही 
लागणार नाही. 

 
आता हे िोडे उिलण्याच्या मागास आपण लागू या. माणसाची वसाहत िसिशी िाली, त्याचा 

फायदा िसिसा पडला ते पाहू या. 
 
पणहली वसाहत : खेडी, गाव े व शहरे ही वसण्यापूवी माणसे इिडे कतिडे भटित असत. हे 

भटिणे टािून ि ठे तरी रहावसेे वाटल्यास माणूस चाुंगली जागा साहकजिच कनवडणार ! जवळपास पाणी 
म बलि आहे, छायेला िाडी आहे, जमीन कपिाला चाुंगली, िाळीभोर आहे, हे पाहून तो आपली िोपडी 
तेरे् बाुंिणार. प्रत्येि देशातल्या वसाहती प्रर्म याच िोरणाला िरून िालेल्या असतात. खडिाळ, नापीि 
प्रदेशात िोणी राहणार नाही. आयथन असोत, द्रवीकडयन् असोत, मोंगोकलयन असोत, त्याुंनी त्या त्या देशात 
प्रर्म तरी वरील तत्त्वाला िरूनच वसाहत िेलेली असणार. याला इकतहासािडेही जाण्याचे िारण नाही. 
िारण या गोष्टी सवथसािारण मन ष्ट्यस्वभावाला िरून आहेत. या वस्तीनुंतर प ढेच इकतहासाला स रवात होत 
असते. 

 
देशात प्रर्म जे लोि आले त्याुंनी साहकजिच चाुंगल्या जागा कनवडल्या. जेरे् स पीि असेल तेरे् 

तेरे् लोि टोळया िरून राहू लागले. मागाहून आलेले, िालेली वसाहत पाहून त्या शजेारीच राहू लागले. 
एिमेिाुंना मदत व्हावी, एिीच्या बळावर एिमेिाुंचे रक्षण िराव,े दळणवळण सोपे व्हाव,े िान्याच्या 
‘देवाणघेवाणीस’ त्रास पडू नये, वळे वाचावा, व्यवहार सोयीचा व्हावा, अशा अनेि िारणाम ळे र्ोडी वाईट 
जमीन पत्िरूनही लोि जवळच राहू लागले. 
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एिा हािेच्या टापूतस द्धा अगदी एिा िसाची सारखी जमीन लागतेच असे नाही. प्रर्म 
आलेल्याुंना उत्तम िसाच्या जकमनी कमळाल्या. मागाहून येणारे त्याच्या शजेारी राकहले. त्याच्या पदरी 
िमिसाच्या जकमनी पडल्या. इतर सोयीिडे पाकहले तर हा तोटा सहन िरावा लागला. 

 
उत्तम, मध्यम, िकनष्ठ अशा जकमनीत, त्या जकमनीच्या िसाप्रमाणे पीि कनघत असते. सवथच लोि 

िष्ट िरणारे, सारखेच राबणारे, पण जकमनीच्या िसाम ळे त्याुंच्या उत्पिात फरि पडू लागला. प्रर्म 
वसाहत िरणाऱ्याला उत्तम जमीन कमळाल्याम ळे, इतराुंच्या इतक्याच लाुंबी-रुुं दीच्या त्याुंच्या जकमनीत, 
अकिि िान्य कनघू लागले. 

 
श्रम न करिारा कोिी नव्हता : िष्ट सवांचे सारखे. डाग सवांचे सारखे (िारण िष्टाप रती जमीन 

तो ताब्यात ठेवणार, िष्ट िेपणार नाही इतिी जमीन त्याला कपिकवणे, त्याची मशागत िरणे शक्य 
नव्हते.) पण त्याच्या उत्पिात फरि पडू लागला. पकहल्या उत्तम जकमनीच्या मालिास पीि जास्त कनघू 
लागले. श्रीमुंत गरीब या भेदाला इरे् स रुवात िाली. पण िष्ट मात्र अद्याप ि णाचे च िले नव्हते. 

 
नदीिाठची जमीन, त्यावरील िाळी, ताुंबडी व माळ जमीन. या जकमनीच्या िसात पडणारा 

फरि, तो त्या जकमनीच्या मालिातही हळूहळू पडू लागला. प्रर्म वसाहत िेलेल्या म्हणजे उत्तम 
जकमनीच्या मालिाचा दजा समाजात वाढू लागला. त्याचे उत्पि सवाहून अकिि कनघत असल्याम ळे तो 
अकिि िान्यवान म्हणजे िनवान बनला. उपजीकविेच्या वस्तूुंनाच त्यावळेी िन समजले जाई. पैसा हा 
पदार्थ मागाहून आला, िमिस जकमनीच्या मालिाचे उत्पि कितीही िष्ट िेले तरी उत्तम जकमनीच्या 
मालिाइतिे कनघणे शक्य नव्हते. एिाच लाुंबीरुुं दीच्या जकमनीच्या उत्पिात असा फरि पडू लागल्याम ळे, 
त्याुंच्या घरच्या स्स्र्तीतही फरि पडू लागला. संपत्तीच्र्ा कमी-अणधक मानाप्रमािे समाजातही कमी-
अणधक मान णमळत असतो. सुंपत्ती हा समाजाचा म ख्य िणा आहे. हा वािडा िाला, चढउतर िाला िी 
समाजात चढउतार होत असतो. जोपयंत सवथ िष्ट िरीत होत तोपयंत हा भेद समाजाला इतिा भोवला 
नाही. या वळेेपयंत िष्ट न िरता ि णाला जगता येईल ही िल्पनाही ि णाच्या डोक्यात आलेली नव्हती. 
या िलीचा म्हणजे भाुंडवलास राचा जन्म अद्याप व्हावयाचा होता. कबनिष्टाच्या मालिीची मुंर्रा, अद्याप 
ब रख्यातच दडून होती ! अद्याप ही भमूातेची कनदोर्ष म ले एिमेिाुंबरोबर बुंि भावाने खेळत होती. 

 
सुंपत्तीच्या वाढीबरोबर िलीच्या खेळास स रुवात िाली. तो याप ढे आपले फासे हळूहळू टािू 

लागला. त्याचा खेळ याप ढे स रू होणारच आहे ! 
 
भाडंवलासुराचा जन्म : भाुंडवलास राच्या जन्मािडे व त्याच्या खेळािडे आपण आता पाहणार 

आहोत. मालिीची मुंर्रा ही त्याची आई. या आपल्या लाडक्या बाळाचे ती पोर्षण िरीत आहे. हे मूल 
वाढले त्या मानाने जगाला भेसूर स्वरूप येणार आहे. स्वार्ाच्या घरी हे िपायाने वाढेल. आज या लोभी 
भाुंडवलास राने जगभर नाच घालण्यास स रुवात िेली आहे. ज्या देशात सुंपत्तीची वाढ जास्त, त्या देशात 
िलह जास्त. एिमेिातील प्रमात कवर्ष घालून आज जगभर याने भाऊबुंदिीस ऊत आणला आहे. 
जकमनीचे उत्पि एिापेक्षा द सऱ्याचे वाढू लागताच, हे स्वार्ी बाळ आपले कवर्षमतेचे घ ुंग र वाजव ूलागले. 

 
खादाड अजगर : सारख्या लाुंबीरुुं दीच्या, म्हणजे एिाच के्षत्रफळाच्या जकमनीचे उत्पि, त्या 

जकमनीच्या िसाम ळे, िसे िमीअकिि कनघते हे वाचिाुंना माहीत आहेत. या पडलेल्या फरिामध्ये 
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िलीचा कशरिाव िाला. तो आपले स्वार्ाचे फास हळूहळू टािू लागला. या मिल्या वाढत चाललेल्या 
प्राप्तीवर रुपेरी अजगर फ गत चालला. ज्या मानाने सुंपत्तीचा ढीग वाढेल, त्यामानाने याची स्त ती वाढते. 
पोटाची ददात नसल्याम ळे पोटासाठी हालचाल िरण्याचे िारण उरत नाही. गरीब, शतेिरी व मज राची 
सावजे या साविारी अजगराच्या तोडी आपणहून जाऊन पडतात. याच्या पोटात जगातले िष्ट िरून 
जगणारे जीव सारखे पडत आहेत. पण या भाुंडवलास राची भिू शाुंत होत नाही. ती सारखी वाढतच आहे. 
मात्र पोटात पडलेल्या सावजाच्या तडफडण्याने याला आता िके्क बसू लागले आहेत. ही दकरद्री सावजाची 
सुंख्या वाढेल त्या मानाने याचा जीव आटोपता येणार आहे. एिज टीच्या बळावर हीच दकरद्री सावजे याचे 
पोट फाडून बाहेर आल्याकशवाय रहाणार नाहीत. या भकवष्ट्यापूवी आपण त्याची वाढ पाहू. 

 
णबनकष्टाचा पैसा : मळीिाठच्या उत्तम स पीि जकमनीचे उत्पि सवांपेक्षा जास्त आल्यानुंतर या 

मालिाच्या अुंगी स स्ती चढू लागली. वर्षामागे त्याची कशल्लि इतिी पडू लागली, िी र्ोड्या वर्षात 
साठलेल्या कशलिीतून त्याला जन्मभर प रण्याइतिी सोय िाली, द सऱ्यास दोनदोन वर्षात जे उत्पि 
येणार नाही, ते त्याला एिा वर्षात येऊ लागले. आकण माळ जकमनीच्या तर कितीतरी पटीने वाढले. दहा-
पुंिरा वर्षाच्या िष्टात जन्मभर प रेल इतिी सुंपत्ती साठल्यानुंतर पकहल्यासारखेच कदवसभर िाबाडिष्ट 
िरावसेे त्याला िा वाटेल? वयोमानाम ळे पूवीची उमेद उरलेली नसते आकण िनिान्याचा साठा कशलिीस 
भरपूर राकहल्याम ळे उरफोडी श्रम िरण्याची जरूरी नसते. अशा वळेी िमी उत्पि कमळणाऱ्या जकमनीच्या 
मालिाने, “आपण ती जमीन िरतो व दरसाल ठराकवि बैठे उत्पि देतो, फक्त िष्टास त मची जमीन द्या,” 
असे बोलणे लावले, तर तो मालि आपली जमीन आनुंदाने िा लावणार नाही? मालिी राकहली, िाम न 
िरता अगदी म्हातारपणापयंत कमळणारा हक्काचा खात्रीचा पैसा िाला. अशा प्रिारे उत्तम िसाच्या जकमनी, 
िमिसाच्या जकमनी मालिास, वर्षास ठराकवि पैसा देण्याच्या िराराने िष्टास कमळू लागल्या. या 
सालोसाल कमळणाऱ्या ठराकवि रिमेलाच आपण खुंड म्हणतो. 

 
उत्पन्नातील अतंर : उत्तम िसाच्या जकमनीच्या मालिाचे उत्पि आपण पाचश ेरुपये िरू. मागाहून 

वसाहत िरण्यास आलेल्याला, कततिी चाुंगली जमीन कमळाली नाही. या मागाहून आलेल्याचे जकमनीचे 
उत्पि अडीचश ेिरू. या दोन जकमनीच्या उत्पिात (२५०) अडीचशचेे अुंतर पडले. हे अुंतर िष्टात फरि 
िाला म्हणून नव्हे. दोन्ही जकमनीवर दोन्ही जकमनींचे मालि सारखेच राबले आहेत. तेव्हा अडीचश ेरुपये 
हा पडलेला फरि हा िष्टाचा सिवा कवशरे्ष िसबाचा नसून िसाचा होय. आता मागाहून आलेल्याने म्हणजे 
मध्यम जकमनीच्या मालिाने पकहल्या मालिाची जमीन िष्टाला घेतली. तो डाग जवळच असल्याने 
िष्टालाही बरे पडले. आपल्या स्वतःच्या जकमनीइतिे उत्पि कनघाले. घरच्या पोराबाळाुंना जवळच िष्टाला 
द सरी जमीन कमळाली. उत्तम जमीन िष्टाला आल्याम ळे आपल्या मध्यम िसाच्या जकमनीइतिे उत्पि 
कनघून वर २५० कशल्लि उरेल. हे पकहल्या मालिास कदल्यास आपले न िसान िाले असे त्याला वाटणार 
नाही. अशा प्रिारे उत्तम जकमनीचा मालि िाही वर्षांनी आपल्या जकमनी द सऱ्यास लावनू खुंडावर जग ू
लागला. हा खुंड त्याला िाही श्रम न िरता कमळू लागला. 

 
आळसाला सुरुवात : कबनिष्टाळू वगथ कनमाण होण्याला येर्पासून स रुवात िाली. हा द सऱ्याच्या 

श्रमावर जगणारा, खुंडाच्या पैशावर जगणारा जमीनदार वगथ आळशी, अरेरावी आकण उठाठेवी होऊ 
लागला. ज्यावळेी लोिाुंनी वसाहत िेली त्यावळेी आपल्यापिैी ि णाला, िष्ट न िरता जगता येईल, 
आपल्यापिैीच एिाला राबवनू, त्याच्या जीवावर जगण्याची ि णी इच्छा िरील, ही िल्पनाही ि णाच्या 
डोक्यात आली नव्हती. पण आता वरच्याचे उदाहरण कगरवनू खालचाही त्यासारखे वागू लागला. हा 
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पकरपाठ स रू िाला. वरच्या उतरुंडीतील घाम खाली वहात आली. िाम न िरणारा हा मोठा माणूस असे 
समजून त्याचा दजा समाजात वाढू लागला. हे कवर्ष समाजाच्या वृत्तीत िालवले गेले. मान्यतेची िल्पना 
बदलू लागली. साुंपकत्ति समता बदलताच समतावृत्तीतही बदल पडला. माणसा-माणसात उच्चनीच भेद 
पडू लागला. देहाच्या एिाच बाजूला रक्ताचा प रवठा जास्त होऊ लागला तर तो भाग कवशरे्ष ताितदार 
होतो. द सरी बाजू ल ळी पडते. त्याला लिवा (अिांग) होतो. ती बाजू अशक्त, रोगी होते. समाजदेहाच्या 
एिा बाजूलाच पैसाचा प रवठा जास्त िाल्याबरोबर द सरी बाजू िमि वत िाली ! कतच्यात त्राण उरले 
नाही. श्रीमुंती-गकरबीबरोबरच मालि व ग लाम, स्वामी व सेवि असे भेद पडले ! 

 
जणमनीत पार् न टाकता पैसा ! : जकमनीची मालिी शाबूत आहे. कतचा हक्क िाही कहरावनू घेतला 

जात नाही. इच्छा िाली, िी आपली जमीन प नः आपल्या ताब्यात घेता येते. तेव्हा जकमनीिडे न जाता, 
िष्ट न िरता, द सरा कपिवतो, िष्ट िरतो आकण पसैा आणनू पोहोचता िरतो. हे पाहून, पकहल्या 
मालिाची जमीन खुंडाने पत्िरलेल्यानेही, िाही र्ोडा पैसा साठल्यानुंतर तोच क्रम स रू िेला. 
त्याच्यापेक्षा वाईट जमीन असलेला मालि ती जमीन पत्िरून वरच्यास खुंड देऊ लागला. म्हणजे या 
कतसऱ्या ि ळावर वरचे दोन मालि स्वस्र् बसून जगू लागले. त्याच्या स्स्र्तीत िसिसा फरि पडू लागला 
ते आिड्याुंनी समजणे अकिि सोपे जाईल. 

 
जणमनीतला फरक खंडात ! : अगदी पकहला मालि व जवळच्या जकमनीचा द सरा मालि अगदी 

बरोबर िष्ट िरीत होते त्यावळेी जकमनीच्या चाुंगले-वाईटपणाम ळे पकहल्याचे उत्पि ५०० व द सऱ्याचे २५० 
कनघे, िाही वर्षानुंतर द सऱ्या मालिाने दोघाुंच्या उत्पिात पडलेले अुंतर २५० रुपये देऊन ती जमीन 
खुंडाने पत्िरली. प ढे त्याच्या शजेारच्या िकनष्ठ जकमनीच्या मालिाचे उत्पि १५० रु. कनघे, म्हणजे द सऱ्या 
व कतसऱ्या मालिाच्या जकमनीच्या उत्पिाुंत २५०-१५० म्हणजे १०० रुपये तफावत पडली. ही तफावत 
आपण घेऊन हा द सरा मालि कतसऱ्याच्या जीवावर चरू लागला. प्रर्म पकहल्या मालिाने द सऱ्यावर 
जमीन टािली, द सऱ्याने कतसऱ्यास िष्टास कदली म्हणजे या कतसऱ्याने वरच्या दोघास खुंड देऊन पोसले. 
िष्टाला जमीन उत्तम, पण पदरात प्राप्ती िकनष्ठ जकमनीइतिीच. िारण दोघाुंच्या खुंडाचा जबर बोजा याचे 
मार्ी पडलेला ! 

 
शेवटच्र्ा कुळावर सवांचा बोजा : पकहल्या व द सऱ्या मालिात िालेला खुंडाचा िरार २५० रु. 

खालच्या म्हणजे कतसऱ्या ि ळानेच द्यायचा, व द सऱ्या ि ळात व आपल्या जकमनीच्या उत्पिात पडलेले 
अुंतर (२५०-१५० = १००) शुंभर हेही त्यानेच भरायचे. २५० + १०० म्हणजे ३५० खुंड भरल्यानुंतर त्या 
जकमनीतून कमळणाऱ्या ५०० रुपये उत्पिापिैी (५००-३५० = १५०) त्याचे हाती फक्त १५० रुपये पडले. हे 
उत्पि त्याच्या मालिीच्या िकनष्ठ जकमनीइतिेच आहे. वरचा सवथ फायदा वरच्या दोघाुंत वाटून गेला. दोघे 
आळशी बनले. िष्ट िरणाऱ्याने उत्तम जकमनीतून उत्पि ५०० रुपये िाढले तरी त्याच्या पदरात मात्र पडले 
दीडशचे ! दीडशवेरील सवथ रक्कम बसून खाणाऱ्याच्या पदरी टािावी लागली. 

 
बरे, िकनष्ठ जकमनीच्या मालिाच्या पदरी पडलेल्या या १५० रुपये उत्पिात कशल्लि म्हणावी तर 

िाही उरलेली नसते. त्याची व त्याच्याबरोबर राबणाऱ्याुंची बारा मकहन्याुंची मज री, घरच्या बायिोचे 
म लाबाळाुंचे म्हाताऱ्यािोताऱ्याुंचे पोट, जकमनीचे खतमतू, बैलनाडा, मोट, बी-कबयाणे याचा खचथ, इतिा 
जाऊन कशल्लि िाय उरणार? 
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बरे, िष्टाला जमीन पत्िरताना एिावर एि उड्या. ज्याची जमीन सवांत वाईट तो सवाहून 
अकिि खुंडाला पत्िरणार. िारण रानमाळापेक्षा जेवढे उत्पि अकिि कनघेल तो त्याला फायदाच वाटणार, 
त्याच्या पोराबाळाुंना तेवढाच आिार. अगदी िकनष्ठातली िकनष्ठ जमीन असेपयंत व पोटाची गरज िशीबशी 
भागेपयंत ही खुंडाची रक्कम वाढत जाते व प ढेप ढे पोटावरी मज रीच तेवढी िष्ट िरणाऱ्याच्या पदरात उरते. 
या अखेरच्या कनव्वळ पोटाचा मजूर बनलेल्या ि ळास, वरच्या सवथ ि ळाुंना पोसाव ेलागते. वरच्या दोन 
मालिाचे श्रम त्याला एियाला िराव े लागून व त्याुंना घरबसल्या पोसून ते सुंत ष्ट िाले असते तरी 
चालले असते. पण एवढ्याने भागत नाही. िष्ट िरणाऱ्याजवळ जगून जेवढी कशल्लि उरेल ती सवथ याुंना 
पोचती िरावी लागते. ज्या मानाने िमिस जकमनीचे मालि जास्त त्या मानाने खुंडावर जगणाऱ्याुंची 
सुंख्या जास्त. णदवसेंणदवस अशी कष्ट करिाऱ्र्ाचंी क्स्थती णबकट होत चालली आहे, श्रम वाढू लागले 
आहेत. णमळकत कमीकमी होत आहे. 

 
हाच तो देशाचा खरा धनी ! : भर मध्यान्ही, उन्हाच्या तावात भाजून कनघालेल्या श्रमाम ळे घामाने 

र्बर्बलेला, अुंगभर मातीने माखलेला, भमूीचा खरा मालि तो हाच. पावसाच्या म सळिारेत न्हाऊन, 
िुं बरेिुं बरेपयंत गाळात ब डलेला देशाचा खरी िनी तो हाच ! आपल्या िष्टाने द कनयेला पोसणारा दयाळू 
देव तो हाच ! 

 
राजे महाराजाुंचे ऐर्श्यथ, त्याुंचा इतमाम, बडेजाव, त्याुंचा वाजवी-गैरवाजवी, सरिारी आकण 

खासगी खचथ चालवणारा दयाळू दाता तो हाच ! प्याद्यापासून फजीपयंत, कशपायापासून सम्राटापयंत, 
कदवाणापासून कदवाणजीपयंत, सवांचा, साविाराुंचा, इनामदाराुंचा, व्यापाऱ्याुंचा, नोिराुंचा पोसशदा तो 
हाच ! िवीच्या कवर्श्व्यापी भराऱ्या ज्याचे आिाराखेरीज िाव मारत नाहीत, शास्त्रज्ञाुंचे सुंशोिन ज्याच्या 
श्रमाकशवाय चालत नाही, ग्रुंर्िाराची लेखणी फार िाळ कटिू शित नाही, असा सवथसमर्थ सत्तािारी प्रभ ू
तो हाच ! 

 
ज्याने राजेमहाराजाुंना, मदाुंि सम्राटाुंना दाती तृण िरून पायाशी लोळवले, उन्मत्त राजाुंची ज्याने 

परलोिी रवानगी िेली, स खलोल प ल ईला ज्याने पदच्य त िेले. जगाला घाबरवणाऱ्या िैसरला ज्याने 
देश सोडावा लावला, स्पेनच्या आलफान्सोची ज्याने क्षणात उचलबाुंगडी िेली, असा महाबलवान माणसू 
तो हाच ! ज्याच्या नजरफेिीने ससहासने हादरली, ज्याचे िमिीने बेताल राजसत्ता तळयावर आली, असा 
पृस्र्थ्वराज तो हाच ! पण ! 

 
आपल्र्ाच गुलामाचंा गुलाम : हाच आज अिाला मोताद, वस्त्राकवना उघडा, आसऱ्याकवना दरवशेी, 

दीडिीसाठी दारोदार सहडत आहे. याच्याच अिावर जगणारे यालाच आज ब टाच्या ठोिराुंनी उडवीत 
आहेत ! हा दीन लाचार आपल्याच ग लामाचा ग लाम, आपल्याच आकश्रताचा ताबेदार िाला आहे. दानवाुंनी 
देवावर मात िेल आहे!!! 

 
वषयभर मरमरूनही आज त्र्ाला खंडाची भरपाई करता रे्त नाही. व्र्ाज फेडता रे्त नाही. फाळा 

सुटत नाही. सरिारी फाळा, साविारी व्याज व सरदारी खुंड, या कत्रखुंड बोजाखाली त्याची िुं बर मोडली 
आहे. शतेिरी म्हणजे कनव्वळ शतेावर जगणारा मजूर. त्या मालिाचा ग लाम बनला आहे. त्याच्या 
मालिीत आज रानमाळही उरलेला नाही. देशाच्या सवथ जकमनी साविार व जमीनदार याुंनी आखून 
टािलेल्या ! शतेिऱ्याला त्यात पाय टािायची मनाई ! 
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अगदी िसेतरी जगता येऊन वर राहणारे सवथ उत्पि खुंडाच्या रूपाने जमीनदारािडे जात 
असल्याम ळे कपिाची स्स्र्ती जरा बदलली. एखाद्या वर्षी पाऊस चाुंगला पडला नाही, िी खुंड भरण्याचे 
त्राण उरत नाही. िारण इतर गरजूुंच्या चढाओढीम ळे यात र्ोडीही तफावत राकहलेली नसते. पण िष्ट 
िरून स खाने दोन घास कनिास्तपणे त्याच्या तोंडात पडत नाहीत, एखादे नक्षत्र च िले िी त्याचे तोंडचे 
पाणी पळते. कबचारा हवालकदल होऊन बसतो. 

 
लग्नगाठ व सावकाराची गाठ : एि वर्षथ द ष्ट्िाळाचे आले िी खुंड च िला. खुंडाची गाठ चालायची 

ती साविाराची गाठ घेतल्याखेरीज अशक्य ! साविाराची गाठ पडली, िी ती लगनगाठीपेक्षा घट्ट बसते ! 
लगनाची गाठ सोड कचठ्ठीने तोडता येते. पण साविाराच्या कचठ्ठीपासून ििी सोडवणूि िालेली नाही. 
लगनाची गाठ एिाच जन्माची असते, पण साविाराुंची गाठ कपढ्यान् कपढ्याही स टत नाही, अशी ती इमानी ! 
स तळीचा तोडा कशल्लि असेपयंत साविाराचा समुंि स टत नाही. 

 
गावात एखाद्या शतेिऱ्याची जमीन चाुंगली असल्यास साविाराचे पसेै त्याच्या मदतीसाठी सारखे 

िाव घेत असतात ! उपिाराची (?) सुंिीच तो पहात असतो ! लगनाचा प्रसुंग आला तर शतेिऱ्याच्या 
वाडवकडलाुंच्या योगयतेची आठवण देऊन, साजेसा खचथ िरण्यािकरता साविार स्वतः व चार मुंडळी जमा 
िरून भीड घालणार. आपण प ढे होऊन सवथ खचथ िरण्याला तयार होणार. शतेिऱ्याची ही िळिळ अखेर 
त्याच्या घराण्यास प रीप री भोवते ! 

 
खुंडाची भरपाई िाली नाही, िी साविाराखेरीज दाता द सरा िोण? नाही तरी खुंड च िला िी 

जमीनदार त्याच्या जकमनीचा ताबा घेणारच ! प ढच्या वर्षी िदाकचत चाुंगले पीि येईल या आशनेे तो 
साविाराची मदत घेतो. 

 
अक्षरशतू्रला सवयच शतू्र : शतेिरी कबचारा अडाणी. अक्षराची माकहती नाही. आिड्याची ओळख 

नाही. पकहला शुंभराचा दस्त िरतानाच प ढे वाटोळी सटब ेकिती पडली त्याची ि ठली दखलकगरी ! त्याप ढे 
पडलेल्या वाटोळया सटबात त्याचे वाटोळे होत असते याची त्याला जाणीव नसते. आुंगठा उठवनू पैसे 
कमळाले िी िाले ! रक्त न िाढता जीव घेण्याची िोण भयुंिर तािद त्या लेखणीच्या पात्यात असते 
त्याचा अन भव त्याला एि दोन सालातच येतो. ‘शुंभराचे कशडीबारा व्याजाने वर्षाच्या सोळा मकहन्याुंचे 
साडेएिोणतीस आकण तेच चक्रवाढव्याजाने दोन सालचे पाचश ेपस्तीस ! त्यात पस्तीस त ला बघून सूट 
देतो.’ अशा कहशबेाची दामद प्पट तीनचार वर्षातच होते. शतेिरी अक्षरशत्रू असल्याम ळे स्वतःचाच िसा 
शत्रू होतो पहा ! या शतेिऱ्याच्या अज्ञानावरच स कशकक्षताुंची स खुं वाढतात. याच्या अज्ञानावरच ज्ञानी 
समजलेला वगथ चरतो. याच्या समािान वृत्तीम ळे अन्यायाचा उलट जाब तो देत नाही. 

 
देव बाप्पाचा डोक्र्ात घातल्र्ामुळे शेतकरी नशीबावर हवाला टाकून पुढच्र्ा जन्माच्र्ा आशेवर 

र्ा जन्मी हाल भोगीत असतो. 
 
पैशाचा फास व दारूचा ध्र्ास : गडिऱ्याुंचा ‘एिच प्याला’ त्या माणसाला प्यालात ब डवनू 

प्यालात ब डवनू ठार िरतो, पण साविाराच्या रुपेरी जाळयातून खेडचा एखादा तरी शतेिरी स टला 
असेल िी नाही याची शुंिाच आहे. कित्येि खेडीच्या खेडी सवथस्वी साविाराच्या मालिीत गेलेली 
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लेखिाला आढळून आली आहेत. तर कित्येि खेडी इनामदाराच्या ताब्यात पूवापार चालत आली आहेत. 
तेर्ील रकहवाशाुंना िष्टाला टीचभरही मालिीची जमीन उरलेली नाही. 

 
िोणत्या िा कनकमत्ताने असेना, एिदा िा दारूचा घोट घशाखाली गेला, िी तो त्याच्या नरडीचा 

घोट घेतल्याखेरीज रहात नाही. 
 
तसाच साविाराचा पैसा, हात उसणवार म्हणून जरी घेतला तरी तो शतेिऱ्याचा हात 

मोडल्याखेरीज रहात नाही. लगनाच्या मुंगलिायासाठी िाढलेला पैसा त्या आनुंदी जोडप्याचे जन्माचे 
अमुंगळ िेल्याखेरीज रहात नाही. साध्या सल्ल्यासाठी म्हणून साविाराच्या घरी पाय टािला िी त्याचा 
‘सल्ला’ िालाच म्हणून समजाव.े मि मेही आजाऱ्याला अगदी ज जबी जखम कजवाला घाति होते. 
साविाराच्या रूपेरी स रीचा ओरखडास द्धा त्याचा व त्याच्या पोराबाळाचा जीव घेतो. ही जखम सारखी 
कचघळत जाते. बापाला िालेली जखम नातवालाही भोवते हे त्यात कवशरे्ष आहे. त्या ि ळाचा साफ कनिाल 
लागला िी बगमच त्याची स टिा ! देशाच्या िन्याची िोण ही दाणादाण !  

 
(बेकारी व तीवर उपाय) 

 
९) सत्र्शोधक छत्रपती शाहू महाराज 

 
सत्यशोिि शाहू महाराज हे कवशरे्षण त्याुंना लावल्याम ळे ते सत्यशोिि समाज सुंस्रे्चे मेंबर होते 

असा िदाकचत ग्रह होण्याचा सुंभव आहे, पण वरील कवशरे्षण त्या दृष्टीने वापरले नाही. व्यापि दृष्ट्या ते 
कवशरे्षण लावले आहे. 

 
त्याुंचा या सुंस्रे्ला आश्रम होता, त्याुंच्याच िृपेम ळे हा उत्सव िरण्याची तािद आम्हाुंमध्ये आली 

म्हणून िृतज्ञतेदाखल आकण आदशथभतू राजा म्हणून त्याुंचे त्रोटि चकरत्र देत आहे. 
 
सत्यसमाजाचा अुंकतम हेतू िार्ममि व सामाकजि बाबतीत समता आकण स्वातुंत्र्य स्र्ापन िरणे हा 

होय. जनतेला ते कमळवनू देण्याचा प्रयत्न त्याुंनी आपल्या आय ष्ट्यात िसिसा िेला ते पाकहले म्हणजे ते 
िोणत्या दजाचे सत्यशोिि होते हे आपल्याला समजून येईल. 

 
‘खाना पीना मजा मारना’ हे त्याुंच्या आय ष्ट्याचे ध्येय नव्हते. ते लढवय्ये होते. असत्याशी त्याुंचा 

िगडा चालू होता. 
 
िेवळ महाराज या दृष्टीने आपण त्याुंच्यािडे आता पहात नाही ! 
 
राजे म्हणून नव्हे, छत्रपती म्हणून नव्हे, सुंस्र्ानचे अकनयुंकत्रत सत्तािारी म्हणून नव्हे, शाहू महाराज 

हे आपल्या ग णाुंनी कचरुंजीव िालेल्याुंपैिी होत म्हणून. 
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लोकणप्रर्ता : शाहू महाराज एवढे लोिकप्रय िा िाले? क्षकत्रय कशसोकदया ि लाुंत याुंचा जन्म िाला 
म्हणून नव्हे. बापाच्या पोटी म लगा जन्मला ही िाही मोठी िामकगरी नव्हे. मन ष्ट्याचे मोठेपण या गोष्टीवर 
अवलुंबून नसते. 

 
छत्रपती शाहू महाराज प ढे आले ते त्याुंच्या अचाट ितथबगारीम ळे, ठरलेल्या ध्येयासाठी िेलेल्या 

स्वार्थत्यागाम ळे, सोसलेल्या त्रासाम ळे. शाहू महाराज घराण्याने प ढे आले नसून, त्याुंच्या िृतीने त्याुंना 
आपल्या घराण्याचा लौकिि वाढवला. 

 
देशकवघातल रूढीला तोडण्यािकरता जगातील महात्म्याुंनी बुंडाचे कनशाण हाती िरले आहे. त्या 

सवांना लोिकवरोि सहन िरावा लागला आहे. किस्त, ब द्ध, पैगुंबर, लूर्र, साके्रकटस वगैरेंनी तसेच 
दयानुंद सरस्वती, आगरिर याुंनी हे बुंडाचे कनशाण हाती िरले होते. 

 
सत्यशोिि समाजाचे सुंस्र्ापि महात्मा फ ले व त्याच समताव्रताला प नः जोमाने वाढवणारे शाहू 

महाराज याुंनीही ते हाती घेतले. 
 
आज भरणारी अकखल भारतीय पकरर्षद ही पण िै. शाहू महाराजाुंच्या प ण्याईने भरत आहे. सुंस्रे्चे 

अस्स्तत्त्व त्याुंच्याम ळेच कदसत आहे. आज ब्राह्मणेतर जनतेमध्ये कदसत असलेली जागृती व राजिीय 
वातावरणात कदसून येणारे ब्राह्मणेतराुंचे अस्स्तत्त्व याला प ष्ट्िळसे िारण शाहू महाराज हे होत यात म ळीच 
शुंिा नाही. 

 
त्याुंनी आपली जागा ब्राह्मणेतराुंच्या, समतावादी लोिाुंच्या हृदयामध्ये िोरून ठेवली आहे. 
 
स्वराज्य म्हटल्याबरोबर जसे सहदूच्या मनःचक्षूसमोर कशवछत्रपती कदसू लागतात; असहसा 

म्हटल्याबरोबर जसे भगवान गौतमब द्ध व महात्माजी उभे राहतात तसे सामाकजि समता म्हटल्याबरोबर 
शाहू महाराज प्राम ख्याने प ढे येतात. त्याुंनी सुंतमहात्म्याुंनी वर्मणलेली समतेची िवीिल्पना िृतीत 
आणण्याचा प्रयत्न िेला. आपल्या राजसते्तचा उपयोग िार्ममि समता प्रचारात आणण्यािडे िेला. 

 
िार्ममि ग लामकगरीत, स्वतःच्या माण सिीस कवसरलेल्या अुंिश्रद्धाळू जनतेला त्याुंच्या माण सिीची 

ओळख िरून देऊन त्याुंना त्याचा अकभमान जागा िेला. या त्याुंच्या िृत्याबद्दल बह सुंख्य जनतेच्या 
आठवणींतून ते ििीही नाहीसे होणार नाहीत. 

 
ते म्हाराष्ट्राचेच नव्हे, तर मागासलेल्या बह सुंख्य जनतेचे प ढारी म्हणून लोिादरास पात्र िाले. 

सुंस्र्ानचे अकभकर्षक्त व खालसातले अनकभकर्षक्त राजे म्हणून त्याुंना सवथत्र मान कमळू लागला. 
 
मदासमिील ‘जस्स्टस’ पत्र त्याुंच्याबद्दल िशी प्रशुंसा िरते ते पाकहले म्हणजे परप्राुंतातस द्धा 

त्याुंनी आपला पगडा िसा बसवला होता ते समजून येईल. 
 
The Personal hold which he had over the people was phenomenal and reminded one 

of the palmy days of the Maratha Emperors. He cast aside the little cob-webs which for 
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centuries were wound round the Maratha chiettains by designing individuals and crafty sects 
and at once bounded into unprecedented popularity. 

 
The latter day awakening of the warlike Marathas, their freedom from the snares of the 

Chitpavan priests and their ability to assert their manhood was due to his teachings and his 
personal example. 

 
त्याुंनी मराठा सरदारिीचे बडेजावीचे जाळे फेिून कदल्याने ते जनतेशी तादात्म्य िाले होते. 

ब्राह्मणेतर जनतेवर हजारो वर्ष ेलादली गेलेली ग लामकगरी त्याुंनी िाढून टािली. 
 
ब्राह्मणेतर जनतेला आपल्या हक्काची ओळख िरून कदली ! 
 
महाराजाुंची लोिकप्रयता वाढू लागली. तशी खालसा म ल खाुंत त्याुंना बोलावणी येऊ लागली. 

महाराजाुंचा उपदेश ऐिण्यािकरता खेड्याचे लोि िावीन येऊ लागले. त्याुंचा शब्द िेलू लागले. 
महाराजाुंच्या िह्याुंत एि एि प्राुंत येऊ लागला. त्याुंच्या िार्ममि व सामाकजि राज्याुंची मयादा वाढू 
लागली. 

 
महाराष्ट्रातील प्रत्येि ब्राह्मणेतर पत्रास त्याुंनी सढळ हाताने मदत िेली. त्याचप्रमाणे सावथजकनि 

िामे िरणाऱ्या परुंत  द्रव्याभावाम ळे नडलेल्या अनेि ब्राह्मणेतराुंना त्याुंनी द्रव्य सहाय्य िरून सावथजकनि 
िामे िरण्यास सुंिी कदली. सिबह ना महाराष्ट्रात िालेल्या ब्राह्मणेतर चळवळीच्या प्रत्येि अुंगोपाुंगास 
महाराजाच्या मदतीचे पाणी कमळाले आहे असे म्हटल्यास अकतशयोक्ती होणार नाही. १९१८ नोव्हेंबरात 
‘पीपल्स, य कनयन’माफथ त भरलेल्या दोन प्रचुंड जाहीर सभाुंचे ते अध्यक्ष होते. १९२० साली ह बळी येरे् 
भरलेल्या ब्राह्मणेतर सामाकजि पकरर्षदेचेही ते अध्यक्ष होते. 

 
एखादा मन ष्ट्य कवशरे्ष लोिकप्रय होऊ लागली िी त्याचवळेी त्याच्या उलट एखादा वगथ कनमाण 

होतोच होतो आकण ज्या वगाच्या अन्यायाकवरुद्ध हा प ढारी उठला असेल तर याचा शत्र ूहोतो. 
 
आतापयंत ब्राह्मणेतराुंचे सवथ िार्ममि कविी ब्राह्मण जातीतील प रोकहतािडूनच होत. शाहू 

महाराजाुंनी ही वुंशपरुंपरे चालत आलेली कमरासदारी आपला मराठ्या जातीचा प रोकहतवगथ कनमाण िरून 
िाढून टािली. मराठा प रोकहतािडून सवथ िार्ममि कविी होऊ लागले. याम ळे ब्राह्मण वगाचे आर्मर्ि 
न िसान िाले. हक्कदारी नष्ट िाली व िमथ कविीला ब्राह्मणच पाकहजे हा हट्ट बह सुंख्य ब्राह्मणेतर जनतेतून 
प ष्ट्िळच कनघून गेला आहे, असे कनिास्तपणे म्हणता येईल. ब्राह्मण न आणता मराठा प रोकहत आल्यास तो 
िमथकविी शास्त्रश द्ध होत नाही ही िल्पना तरी नाहीशी िाली. 

 
या नव्या प रोकहतवगाम ळे पूवीची परुंपरा मोडली. समाज एि पायरी प ढे गेला. महाराजाुंनी एिदम 

क्राुंती घडवनू न आणता त्याुंच्या अुंिश्रदे्धला िरूनच हा एि तात्प रता उपाय िाढला. समाज स िारणेची ही 
एि पद िती आहे. 
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खरे म्हटले तर आपल्याला िोणीच दलाल निो आहेत आकण महाराजाुंनी हा एि वगथ कनमाण 
िेला म्हणून हे दलाल िायम ठेवाव ेही त्याुंची मनीर्षा होती अशी त्याुंची प ढील वागणिू व क्राुंकतिारि मते 
पाकहली म्हणजे म ळीच म्हणता येणार नाही. 

 
ते िूपमुंड ि वृत्तीचे जात्याकभमानी नव्हते. जाकतभेद नष्ट व्हावा हीच त्याुंची मते होती. 
 
पण महाराजाुंनी आपले उत्पि ब डवल्याम ळे ब्राह्मण वगथ त्याुंच्यावर चरफडू लागला होता. 

त्याुंच्याकवर्षयी वाटेल त्या िुं ड्या उठव ूलागला. शाहूमहाराजाुंना हा अन भव आल्याखेरीज राकहला नाही. 
आतापयंत कवकशष्ट हक्क भोगत आलेला व ब्राह्मणेतराुंच्या अज्ञानावर चरणारा कमरासदार वगथ महाराजाुंचा 
शत्रू िाला. त्याुंच्याबद्दल त्याुंनी गैरसमज पसरकवला. 

 
महात्मा फ ल्याुंवर या वगाने किश्चन व सरिारचे आकश्रत हा आरोप िेला. या गोष्टी व्हायच्याच; न 

होणे म्हणजे नवल! त्याुंच्यावर िाहीतरी कनकमत्ताने फौजदारी िेस िरेपयंत मजल नेली. त्याुंच्या कवरुद्ध 
टीिेने पत्राुंचे रिानेच्या रिाने भरू लागले. 

 
महाराजाुंच्या लोिकप्रयतेम ळे एिच वगथ जळफळू लागला असे नाही. िाही सरिारी 

अकििाऱ्याुंनास द्धा त्याुंची लोिकप्रयता खपली नाही. त्याुंच्या एिा पत्रावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. आपल्या 
कमत्रास पाठवलेल्या एिा पत्रात महाराज म्हणतात- 

 
‘सरिार रागावले असे त म्ही म्हणता. रागावो कबचारे ! गरजवुंताुंना मदत िेल्याबद्दल, अस्पृश्याुंना 

हात कदल्याबद्दल आकण मराठ्याुंचा उद्धार िरण्यािरता मािी शक्ती खचथ िेल्याबद्दल परमेर्श्रािडून मला 
खकचत न्याय कमळेल. लॉडथ XX याुंनी तर िाय पण ख द्द ब्रह्मदेवाने अर्वा यमाने िमिी घातली आकण मी 
भ्यालो तर मािे पूवथज माझ्यािडे पाहून हसतील. कभत्र्या भाग बाईप्रमाणे मी मािी मते सोडणार नाही सिवा 
जीव बचावण्यासाठी शरण जाणार नाही.” 

 
यावरून महाराजाुंची कनभीड वृत्ती, सत्याची चाड व लोिाुंसाठी स्वार्थत्यागाची तयारी कदसून येते. 
 
समतावृत्ती : महाराजाुंची मागासलेल्या जनतेसाठी ही आत्मयज्ञाची तयारी त्याुंची समतेची ब द्धी, 

पे्रमळ वागणूि व अस्पृश्याुंची तळमळ िृतीतही तशीच कदसून येते. 
 
जनता ही आपल्या बरोबरीचीच आहे व ही जाणीव लोिाुंना िरून द्यावी म्हणनू ते आपल्या 

आचरणाने साध्या वागण िीने लोिाुंना कशक्षण देत. 
 
गाद्याकगरद्याुंवर िलुंडणारी ती स खलालसी िाया गार दगडाच्या उघड्या फरशीवर व कनसगाच्या 

नीत छताखाली कनिास्त िोपी गेलेली पाहण्याचे प्रसुंग हे नेहमीचे असत. 
 
पुंचपक्वािाची ताटे टािून ि ळवाड्याची चटणीभािर म द्दाम घेऊन पोटभर खाल्लेली सवांनी 

अनेिवळेा पाकहली आहे. 
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मोठमोठ्या अुंमलदाराबरोबर व प ढाऱ्याबरोबर गहन कवर्षयावर वाद िरीत असताना त्याचवळेी 
महारमाुंग सिवा फासेपारध्याबरोबर त्याच्या घरच्या गोष्टी ते मोठ्या कजव्हाळयाने बोलत असत. 

 
मोटारीच्या मडगाडथवर मोठ्या सरदाराुंना उभे िरून त्याचवळेी गावातील यःिकश्चत मन ष्ट्याचे 

अुंगावर हात टािून बरोबरीच्या नात्याने बोलत बसलेले महाराज िरवीरस्र् जनतेच्या आठवणीतून 
जाणार नाहीत. 

 
एि सािीच गोष्ट, पण त्यावरून महाराजाुंची समतावृत्ती कदसून येईल. 
 
एिा फासेपारध्याने महाराजाुंना ससा मारून कदला. ससा म दपािखान्यात गेला. फासेपारिी लाुंब 

तीन-चार फलांगावरील चौिीत जाऊन बसला. जेवण्याचे वळेेस ताटात सश्याचे माुंस येताच महाराजाुंना 
त्या पारध्याची एिदम आठवण िाली आकण महाराजाुंनी ‘अरे तो िा जेवायला नाही?’ म्हणून पृच्छा िेली. 
ह जऱ्या म्हणाला बोलवतो महाराज ‘पण ताट खाश्यात िरूुं , खच्यात िरूुं ?’ महाराज रागावनू म्हणाले, 
‘अरे त्याचेच अि मी खात आहे आकण खाश्यात आकण खच्यात म्हणनू िाय कवचारतोस, माझ्या पुंक्तीत 
माझ्या शजेारी त्याचे पान िर ‘अशा अनेि गोष्टी महाराजाुंच्या साुंगता येतील. 

 
दरबारातील नोिरीतस द्धा त्याुंनी पक्षपाताचे िोरण स्वीिारले नव्हते. पक्षघात िालाच तर तो 

गरीबाुंच्या बाजूचा असायचा. त्याुंची अमिीच जात लाडिी होती असे नाही. पण हजारो वर्ष े खाली 
कचरडलेल्याुंना वर आणण्याचा प्रयत्न िेल्याम ळे त्याुंची वागणूि पक्षपाती कदसली असेल पण सत्य बाजू 
उचलून िरण्यासाठी त्या पक्षपाताची आवश्यिता असते. सत्य आकण असत्य या दोन्हींिडे सारख्या दृष्टीने 
पाहता येणे शक्य नाही. महाराजाुंच्या अकििाऱ्याुंत सवथ जातीचे लोि होते, ब्राह्मणस द्धाुं मोठमोठ्या ह द्यावर 
होते ही गोष्ट त्याुंची कनःपक्षपातीपणा स्पष्ट दाखकवते. 

 
ब्राह्मणाुंवरही िटाक्ष होता तो तत्त्वासाठी. व्यस्क्तदे्वर्ष ब्राह्मणाबद्दल त्याुंचा नव्हता. कटळि हे त्याुंचे 

प्रकतस्पिी होते. पण त्याुंच्याकवर्षयी त्याुंचा आदर िमी नव्हता. त्याुंची योगयता ते जाणनू होते. 
 
कटळि हे आजारी असताना त्याुंनी कमरजेच्या आपल्या बुंगल्यात येऊन रहाव ेअशी त्याुंनी कवनुंती 

िेली. कटळि वारल्याची बातमी ऐिताच प्रकतस्पिी म्हणनू समजलेल्या महाराजाुंच्या डोळयात आसव ेउभी 
राकहलेली कतरे् त्यावळेी असलेल्या मुंडळींनी पाकहली आहेत. 

 
ब्राह्मणदे्वर्षाचा आरोप महाराजाुंच्यावर ब्राह्मण िरीत असतात, पण तो िसा च िीचा आहे हे 

त्याुंच्याच उद्गारावरून िळून येईल. 
 
“आपले िार्ममि व इतर बाबतीत अन्याय्य व माण सिीला लाजवणारे वचथस्व इतराुंवर िायम रहाव े

अशाकवर्षयी िडपडणाऱ्या ब्राह्मणाशी आपला कवरोि आहे. कवदे्यत प ढे गेलेल्या ब्राह्मण जनतेशी नाही.” 
 
या कवचाराला िरूनच त्याुंची वागणिूही होती. न्यायािीश, कड. मकॅजस्रेट, म न्सफ, खासगी 

िारभारी व मोठ्या व कवर्श्ासातल्या जागा त्याुंनी ब्राह्मणाुंना कदल्या होत्या. सुंस्र्ानातील व बाहेरील 
ब्राह्मणेतर वकिलाुंना हजारो रुपये कमळवनू कदले होते. 



 
अनुक्रमणिका 

समाजसुधारिा : महाराजाुंचा जात्याकभमान िोणता नव्हता. जाकतभेद नष्ट व्हावते, सहदूुंची 
सुंघटना व्हावी, उच्च-नीच भेद नाहीसे व्हावते असे ते प्रकतपादन िरीत व आचरणही तसे ठेवीत. 

 
“महाराजाुंनी िेलेला जातीजातीतील णववाहाचा कार्दा हा महाराजाुंच्या स िारणोन्म ख िामातील 

एि अत्युंत महत्त्वाचा भाग आहे. ब्राह्मणेतर चळवळीचे सामाकजि ध्येय जाकतभेद मोडणे हेच होते. हे या 
िायद्याचे प रस्िरण िरू महाराजाुंनी दाखकवले.” 

 
या िायद्यातील मूलतत्त्वास अन सरून प्रत्यक्ष कववाहाने जाकतभेद नाहीसा िरण्याचा महाराज 

प्रयत्न िरीत होते. अशा दोन मोठ्या घराण्याुंचा सुंबुंि १९२४ साली (िागल आकण इुंदूर याुंचा) मराठा 
िनगर कववाह सुंबुंि, महाराजाुंच्याच प्रोत्साहनाने घडून आला. 

 
तसेच १९२० साली ब्राह्मण म लीचा कम. अरुुं डेल याुंच्याशी कववाह िाला, त्यावळेी महाराजाुंनी 

त्याुंचे अकभनुंदन िेले, ते म्हणतात- 
 
‘पूवथ आकण पकश्चम याुंच्यात कववाहसुंबुंि घडून यावते हे अत्युंत इष्ट आहे. असल्या स िारणेकशवाय 

त्याुंना कवभागणारी कवस्तृत खाुंच भरून येणार नाही. मी जाकतभेद म ळीच मानीत नाही.’ 
 
प नर्मववाहालाही महाराजाुंनी उते्तजन कदले व त्यासाठी १९१७ सालीच्या ज लै मकहन्यात प नर्मववाह 

नोंदणीचा िायदा पास िेला. या िायद्याने प नर्मववाहाची सुंस्र्ा िायदेशीर ठरली. 
 
महाराज मागासलेल्या वगाबद्दल िळिळ िरीत होते तशीच दशास पोर्षण िरणाऱ्या 

शतेिऱ्याुंचीही त्याुंना िळिळ होती व त्याुंच्याबद्दल अकभमानही होता. ते या शतेिऱ्याुंबद्दल म्हणतात – 
 
‘छत्रपतीची गादी तरी िोणी कमळवली? मावळे वगैरे घोंगडीवाल्या मराठ्या शतेिऱ्याुंनीच ना? 

शतेिरी म्हणवनू घेण्याचा मला अकभमान वाटतो. राजे होण्यापूवी मािे वाडवडील शतेिरीच होते. 
त्याुंच्याकवर्षयीचे पे्रम माझ्या िमन्याुंतून खेळत आहे.’ 

 
याच पे्रमाम ळे महाराजाुंच्या सेवचेी मयादा सुंस्र्ानाबाहेर पसरू लागली होती. 
 
सत्यशोिि चळवळीला जे स्वरूप आले ते महाराजाुंच्याच सहान भतूीने, ब्राह्मणेतर पाटी 

अस्स्तत्त्वात आली तीही महाराजाुंम ळे. 
 
अखेर अखेरची त्याुंची सुंन्यस्तवृत्ती व भगव ेवस्त्र पकरिान ही त्याुंची आतील मनोवृत्ती दाखवते. तसे 

त्याुंनी एिा कठिाणी उद्गारही िाढले आहेत. ‘XX सुंस्र्ानच्या िामातून आता मला सोडवा आकण 
राकहलेली आय ष्ट्याची र्ोडी वर्ष ेलोिाुंची सेवा िरण्यात मला घालव ूद्या’ 

 
महाराजाुंचे हे उद्गार लोिसेवचेी तळमळ दाखवत नाही िाय? फार िाय िैद-भोगण्याचीही 

त्याुंची तयारी त्याुंच्या उद्गारावरून कदसून येते. 
 



 
अनुक्रमणिका 

शाहू महाराज राजे नसते तरीस द्धा लोिप ढारी म्हणून सहद स्र्ानभर चमिले असते यात िाय 
सुंशय आहे ! 

 
अस्पृश्र्ोद्धार : अस्पशृ्योद्धार ही आज अत्युंत कजव्हाळयाची गोष्ट होऊन बसली आहे. पण कहचे 

महत्त्व त्याचवळेी महाराजाुंना पटले होते व त्याप्रमाणे त्याुंनी आचरणात आणले? यावरून त्याुंच्या 
दूरदृष्टीची िल्पना येईल. त्याुंनी मानाच्या अुंबारीवर महाराची नेमणिू िेली. आपल्या पुंक्तीत अस्पृश्याला 
घेतले. भर सभेत अस्पृश्याबरोबर सहभोजन व सहपान िेले. 

 
खेडेगावातील महत्त्वाच्या म्हणजे तलाठ्याच्या जागा अस्पृशाुंना कदल्या. त्याुंचा दजा वाढवला. 

सावथजकनि जागी, सरिारी शाळा पाणोरे् कवकहरीवरची अस्पृश्याची आडिाठी िायद्याने दूर िेली. 
ग न्हेगार जात म्हणनू सवथ जातीवर िेलेला आरोप िाढून टािण्यािकरता त्याुंची हजेरी बुंद िेली. 

 
स्वतः अस्पृश्याुंना बरोबर घेऊन सहदू लागले. अस्पशृ्याबद्दल महाराज म्हणतात – 
‘या वगाला जखडून टािणाऱ्या भयुंिर ज ल माच्या शृुंखला एिदम तोडून टािणे हीच खरी 

राष्ट्रसेवा आहे; अशी मािी खात्री िाली आहे. खालच्या जातीने कितीही प्रयत्न िेला तरी हे िाम त्याुंच्या 
हातून व्हायचे नाही. प्राचीन िाळापासून वुंशपरुंपरेने उपभोगीत असलेले हक्क वकरष्ठ जातींनीच सोडले 
पाकहजेत. असल्या पकवत्र आत्मयज्ञानेच त्याुंचे उदाहरण उपयोगी होईल. 

 
या उद्धाराप्रमाणे महाराजाुंच्या हातून प्रत्यक्ष िृती िाली आहे. ते अस्पृश्याुंना अन लक्षून म्हणतात, 

‘माझ्यािडून सेवा िरून घेण्यास त म्ही िाुं िूुं  िरू निा. माझ्यावर एखाद्या सत्तािारी वगाने दडपण 
आणले तर आपल्या सेविेरता सुंस्र्ानाची सूते्र माझ्या य वराजाुंच्या हाती देऊन मोिळा होण्यास मी तयार 
आहे.’ 

 
महाराजाुंनी अस्पृश्यता घालकवण्याबद्दल स्पष्ट शब्दात वटह िूम प्रकसद्ध िेले आहेत. 
 
स्वराज्र् : महाराजाुंच्यावर स्वराज्यद्रोही असा स द िा आरोप िरायला त्याुंच्या कवरुद्ध पक्षाुंनी िमी 

िेले नाही. पण त्याुंनी महाराजाुंची वाक्ये मनन िरावीत म्हणजे आजच्या िाळाुंतही ती किती मागथदशथि 
आहेत हे कदसून येईल. 

 
महात्माजी−गाुंिीजींच्या तोंडातून तरी द सरे िसले उद्गार बाहेर पडणार ! महाराज 

स्वराज्याबद्दल म्हणतात – 
 
“आम्हाला स्वराज्य कमळाव ेअशी खरोखरीच आमची इच्छा आहे. याच्या योगे आम्हाला जीवन रक्त 

कमळेल. परुंत  याबरोबरच मािा ठाम कसद्धाुंत म्हणनू हे साुंगावसेे वाटते िी हल्लीची जाकतभेदाची शृुंखला 
तोडल्यावाचून आपले चालावायचे नाही. ज्याुंना राजिारणात भाग घ्यावयाचा असेल त्याुंनी इतर 
देशाुंप्रमाणे याही देशात प्रत्येि मन ष्ट्याला मन ष्ट्यतत्त्वाचे सवथ अकििार कदले पाकहजेत. नाही तर आमच्या 
हातून म ळीच देशसेवा होणार नाही.-” 

 



 
अनुक्रमणिका 

जे हक्क आम्ही मागतो सिवा ज्यासाठी खटपट िरतो तेच हक्क खालच्या वगास द्यायला आपण 
प्रर्म तयार िाले पाकहजे. स्वराज्य म्हणजे कवकशष्ट वगाचे स्वराज्य नव्हे. त्याचा उपभोग सवांना घेता आला 
पाकहजे.’ हेच महाराजाुंचे म्हणणे होते. आजचे सवथमान्य प ढारीहीपण तेच म्हणतात. 

 
महाराजाुंची वाक्ये आजही किती मनन िरण्याजोगी आहेत, त्याुंची समतावृत्ती ऐक्याला किती 

आवश्यि आहे, त्याुंची िृती सुंघटनेला किती जरूर आहे हे त्याुंचे चकरत्र वाचणाऱ्याला सहज िळून 
येण्यासारखे आहे. 

 
महाराजाुंच्या हयातीत महाराजाुंच्या र्ोर ग णाुंची बरोबर िल्पना येत नसे. आपण त्याुंच्या शजेारी 

असल्याम ळे त्याुंच्या चाकरत्र्याची प री िल्पना येत नव्हती. आपल्यापासून दूर गेल्याम ळे त्याुंची योगयता, 
त्याुंचे महत्त्व, त्याुंची िामकगरी आता कवशरे्ष कदसून येत आहे. महाराज हे एि अष्टपलूै कहरा होते हे त्याुंना 
कमळालेले कवशरे्षण अक्षरशः खरे असल्याचेच कदसून येईल. त्याुंच्या चाकरत्र्यात प्रत्यक्ष आचरण व 
व्यावहाकरि दूरदशथित्त्व लोिसुंग्रह व कशक्षण प्रसार याुंची उत्िृष्ट उदाहरणे कदसून येतील. 

 
प्रकतिूल पकरस्स्र्तीतस द्धा त्याुंनी इतिे िाम िेले. जस्स्टस पत्राच्याच शब्दात बोलायचे म्हणजे – 
 
‘Born at other periods he would have founded an empire and created a confederacy.’ 
द सऱ्या िाळी जन्मते तर त्याुंनी साम्राज्य स्र्ापन िेले असते. 
 

(श्रीशाहू सत्यशोधक समाज करवीरतिे – सत्यशोधक हीरक महोत्सव ह सांथ) 
 

१०) बहुजन समाजाच्र्ा चळवळीचे णवश्लेषि 
 
महाराष्ट्रातील बह जन समाजाच्या चळवळीला तीन महान नेते कमळाले. महात्मा फ ले, शाहू 

महाराज आकण डॉ. आुंबेडिर. पकहली व्यक्ती, बह जन समाजातील अगदी सामान्य र्रातील. द सरी 
व्यक्ती, सवथश्रेष्ठ राजघराण्यातील, मराठा बह जन समाजातील. कतसरी व्यक्ती, महाराष्ट्रातल्या सामाकजि, 
िार्ममि, आर्मर्ि व राजिीयदृष्ट्या छळलेली, कपडलेली, त डवलेली दकलत अस्पशृ्य वगातील. हे तीन नेते 
म्हणजे चळवळीच्या तीन अवस्र्ा होत. 

 
महात्मा फ ल्याुंची दृष्टी सवथव्यापि होती. ‘जे रुंजले गाुंजले’ त्याुंची बाजू त्याुंनी घेतली. 

त्याुंच्यासाठी िगडले. स्वतः अत्युंत हाल सहन िेले. कजवाचा िोिा पत्िरला. समाजाची अकप्रयता 
पत्िरली. लोिभय तसे राजभय टािले. िेवळ सत्याचा िेंडा हाती िरला. अुंिश्रदे्धत ब डालेल्या सहदू 
िमीयाुंना नवी दृष्टी कदली. मानवतेचा सुंदेश कदला. ईर्श्र हा शब्दही िाढून टािला. त्या कठिाणी कनर्ममि 
तयार िेला. ईर्श्राची रूढ िल्पना बदलून टािली. िमाची रूढ िल्पना बदलली. कवर्श्ि ट ुंबवादाचा 
प रस्िार िेला. मानवी स्वातुंत्र्य, समता व कवर्श्बुंि त्व या पायावर सत्याची िास िरली. 

 
सहदू िमावरच नव्हे तर सवथ िमांवर आघात िेला. हे िमथ राष्ट्राराष्ट्राुंत व मानवामानवाुंत भेद 

पाडणारे आहेत म्हणनू त्याज्य ठरवले. सहदू िमातील मूर्मतपूजेवर, परोपजीवी फ िटखाऊ वगथ पोसला 
जातो, ब्राह्मणाुंची सवथ मदार त्यावर अवलुंबून. म्हणून ब्राह्मण जातीची िारस्र्ाने चव्हायावर माुंडली. 
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ईर्श्र मानला; पण ईर्श्राची रूढ िल्पना बदलून टािली. भारतातले पकहले समाजक्राुंकतिार महात्मा 
िाले. 

 
शाहूमहाराज जन्माने र्ोर घराण्यातले. श्री कशवछत्रपतींचे वुंशज; पण सामान्यातील सामान्याुंच्या 

जीवनाशी जणू एिरूप िालेले. दकलताुंचे िैवारी. त्याुंच्या जीवनाचे म ख्य िायथ म्हणजे ब्राह्मण जातीच्या 
श्रेष्ठत्वाला स रुुं ग लावणे. आपल्या सुंस्र्ानातून तरी ते श्रषे्ठत्व नष्ट िेले. 

 
पण वैचाकरि दृष्ट्या फ ल्याुंच्याइतिी त्याुंची प्रगती िाली नव्हती. त्याुंनी मूर्मतपूजा टािली नव्हती; 

पण कतला त्याुंनी महत्त्व कदले नाही. दैनुंकदन िायथक्रमातला चालत आलेला एि करवाज एवढेच ते मानीत. 
त्याुंना जे अन भव आले, त्यातून त्याुंची मते बनत गेली. त्या अन रोिाने चळवळ िेली. ते अमियाच एिा 
व्यक्तीचे अन यायी होते असे म्हणता येणार नाही; पण त्याुंची दोन िाये अत्युंत उठून कदसतात. ती म्हणजे 
ब्राह्मण जातीचा वरचष्ट्मा नष्ट िरणे व अस्पृश्यता-कनवारण. ते भतूदयावादी होते. अन्यायाची चीड. यातून 
त्याुंच्या चळवळी कनमाण िाल्या. 

 
डॉ. बाबासाहेब आुंबेडिर हा िोकहनूर ! मानवी िचऱ्यातून भारतासमोर नव्हे, तर जगासमोर 

चमिू लागला. माणसू न मानलेल्या समाजातून अकतमाणूस जन्माला आला. आि कनि भारताची नवस्मृती 
तयार िरून भारतभागयकविाता ठरला. शाहू-फ ले-ब द्ध याुंना ग रुस्र्ानी मानून स्वतःच आि कनि ब द्ध 
िाला. वैचाकरि दृष्ट्या त्याुंची िेप शाहू-फ ल्याुंच्या प ढे गेली. 

 
जगाच्या इकतहासातला बाबासाहेब आुंबेडिर म्हणजे एि महान चमत्िार होय. न भतूो न 

भकवष्ट्यकत असा चमत्िार होय. तो ईर्श्री चमत्िार नव्हे. स्विष्टाने, स्वतःच्या ब कद्धमते्तने व ितृथत्वाने 
सुंपादन िेलेली प्रचुंड शक्ती होय. खोल दरीतून डोिे वर िाढलेला. गगनाशी कभडणारा तो कहमालय 
होय. असुंतोर्षाच्या िोठारातून आिाशाला जाऊन कभडणारा तो आगीचा लोळ होता. 

 
आपल्या समाजाच्या उद्धारािरता त्याुंनी आपले सवथ जीवन, सवथ ब द्धी, सवथ शक्ती खचथ िेली. 

नाही तर ते एिा िमात जखडून गेले नसते. िेवळ एिा मानविमाचाच प िारा िेला असता; पण आपल्या 
समाजाचा उद्धार िरण्याचा, सहदू िमाच्या जोखडातून म क्त िरण्याचा, ब द्ध िमाच्या स्वीिाराखेरीज 
त्याुंना द सरा मागथ नव्हता. प्रचकलत िमात तोच सवथश्रेष्ठ िमथ होय. देव नाही, ईर्श्र नाही, प नजथन्म नाही, 
म्हणणारा तोच सवथश्रेष्ठ एि िमथ होय. 

 
सत्यशोिि चळवळ ही सामान्याुंची, सामान्याुंसाठी, सामान्य समजलेल्या माणसाने चालवलेली 

चळवळ होय. कतचा जनि कवद्वानात गणला गेला नव्हता. उलट त्याला श द्ध कलकहता येत नव्हते, अशी 
टीिा उच्चवणीयाुंतले कवद्वत् श्रेष्ठ िरीत होते. त्याुंच्या वतथमानपत्राुंनी त्याुंची अकशकक्षत म्हणून कनभथत्सथना 
िेली. कवद्वते्तचा हा िस लावल्यास किस्त, ब द्ध, पैगुंबर हेही अकशकक्षतच ठरतील. 

 
मन ष्ट्याचा मोठेपणा िेवळ प स्तिी ज्ञानावर अवलुंबून नसतो. महात्मा फ ल्याुंनी अभ्यास िेला तो 

समाज-ग्रुंर्ाचा. त्या समाजाच्या अुंतरुंगात कशरून, त्याुंची स खद ःखे जाणनू घेऊन, त्याुंची द ःखे 
कनवारण्याचा मागथ िाढला. त्यासाठी सुंघटना तयार िेली – ‘सत्यशोिि समाज.’ त्या समाजाने िेलेली 
चळवळ ती सत्यशोिि समाजाची चळवळ. बह जन समाजासाठी िेलेली. 
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ही चळवळ िाली ती महाराष्ट्रात. िारण त्या कतन्ही नेत्याुंचा जन्म िाला तो म्हाराष्ट्रात. त्याुंनी 
िाढलेले कनष्ट्िर्षथ िेवळ महाराष्ट्रातील बह जन समाजालाच ग्राह्य ठरणारे आहेत असे नाहीत. ते अकखल 
मानवजातीच्या उत्िर्षाला उपय क्त ठरणारेच आहेत. मी असे म्हणेन, िी महात्मा फ ले हे महाराष्ट्राचे िालथ  
माक्सथ होत. त्या माक्सथवादाची तत्त्व,े माक्सथवाद न वाचलेल्या फ ल्याुंच्या कवचारात व िायथक्रमात आढळून 
येतील इतिी त्याुंची दृष्टी कवशाल व सवथव्यापी होती. 

 
ब्राह्मण जातीच्या ब्राह्मण्याच्या अन्यायाची ती प्रकतकक्रया असली, तरी तशी ती सुंि कचत राकहली 

नाही. अन्यायाचा प्रकतिार व सत्याची उपासना हे महात्मा फ ल्याुंचे ध्येय राकहले. स्वातुंत्र्य, समता, 
लोिशाही व कनिमी वृत्तीचा कवर्श्बुंि त्वाचा व मानवतावादाचा त्यात आशय होता. त्यातून कनमाण िालेल्या 
ब्राह्मणेतर चळवळीत तो तसा राकहला असे म्हणता येणार नाही. त्याुंच्या अन यायाुंत त्या प्रमाणात तो 
राकहलेला नाही. 

 
सत्यशोिि चळवळीतून ब्राह्मणेतर चळवळीचा जन्म िाला. ब्राह्मणेतर चळवळीतून ब्राह्मणेतर 

पक्षाचा जन्म िाला. त्याुंच्याप ढे राजिीय सत्ता हस्तगत िरणे हे ध्येय म ख्य होते. सते्तच्या मागे 
लागल्याम ळे महात्मा फ ल्याुंची सवथिर्ष दृष्टी िमी िाली. ब्राह्मणदे्वर्षाला प्रािान्य कमळाले. बह जन समाजाची 
मते कमळकवण्यािकरता, फ ले-शाहू-आुंबेडिर या नावाुंचा घोर्ष िरण्यात आला. वागणूि उलट होत गेली. 
आज स्वतःला फ ले-शाहू-आुंबेडिराुंचे अन यायी म्हणवनू घेणारे, ढोंगी उपासि िाले. सत्यशोिि हा 
फसवा शब्द िाला. हा ढोंगीपणा महात्मा फ ल्याुंच्या कठिाणी नव्हता. 

 
स्वराज्य व स्वातुंत्र्य याला फ ले, शाहू महाराज व आुंबडेिर याुंचा कवरोि नव्हता; पण तशी टीिा 

प्रत्येिावर िाली आहे. शाहूमहाराजाुंवर तर स्वराज्यद्रोही म्हणून कशक्का मारण्यात आला. 
 
फ ल्याुंना स्वातुंत्र्य निो होते असे नाही; पण सामाकजि, िार्ममि व आर्मर्ि समतेिडे द लथक्ष िरून 

व कवरोि िरून कमळवलेले स्वातुंत्र्य निो होते. राष्ट्रीय सभेच्या नेत्याुंवर फ ल्याुंचा कवर्श्ास नव्हता. 
‘जोपयंत िाँगे्रसचे नेते महार, माुंग आकण शतेिरी याुंच्या कहताची िळिळ बाळगत नाहीत आकण त्याुंच्या 
मानवी व्यस्क्तमत्त्वाकवर्षयी आदर बाळगत नाही तोपयंत राष्ट्रीय सभा ही खऱ्या अर्ाने राष्ट्रीय होऊ शित 
नाही’ असे त्याुंचे मत होते. शाहू महाराज म्हणत : ‘आम्हाला स्वराज्य कमळाव ेअशी खरोखरीच आमची 
इच्छा आहे. याच्या योगे आम्हाला जीवन रक्त कमळेल; पण याचबरोबर मािा ठाम कसद्धाुंत म्हणून साुंगावसेे 
वाटते िी, हल्लीची जाकतभेदाची शृुंखला तोडल्यावाचून आपले चालावयाचे नाही. ज्याुंना राजिारणात भाग 
घ्यावयाचा असेल त्याुंनी प्रत्येि मन ष्ट्याला मन ष्ट्यत्वाचे अकििार कदले पाकहजेत.’ डॉ. बाबासाहेब आुंबेडिर 
म्हणाले : ‘सवांना कशक्षणात व इतर बाबतीत समानता कमळण्याची जर हमी कमळाली तर स्वराज्य व 
स्वातुंत्र्याला मािा कवरोि नाही. िार्ममि व सामाकजि समतेला मी अकिि महत्त्व देतो.’ 

 
व्यक्ती म्हणून फ ल्याुंनी, शाहूुंनी व आुंबेडिराुंनी ब्राह्मणाचा दे्वर्ष िेला नाही. उलट अनेिाुंना 

साहाय्य िेले आहे. फ ल्याुंच्या कमत्र मुंडळीत ब्राह्मण होते. शाहू महाराजाुंच्या अत्युंत कवर्श्ासात िाही 
ब्राह्मण होते, नोिरीत होते. मोठ्या अकििाराच्या जागा त्याुंना कदल्या होत्या. कटळि व शाहू महाराज हे 
वैचाकरि दृष्ट्या एिमेिाुंचे शत्रू होते. पण व्यस्क्तजीवनात परस्पराुंबद्दल आदरच होता. कटळि वारले 
त्यावळेी शाहू महाराजाुंनी कटपे गाळली आहेत. त्या कदवशी अिही घेतले नाही. कटळि आजारी होते तेव्हा 
पन्हाळयावर येऊन रहा असा कनरोप िाडला होता. शाहू-फ ल्याुंना स्वातुंत्र्यद्रोही म्हणायचे तर रानडे, 
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कफरोजशहा मेहता, भाुंडारिर वगैरेंनाही स्वराज्यद्रोही म्हणाव े लागेल. त्याुंची तर कब्रकटश राजवट ही 
ईर्श्री वरदान अशी भावना होती; पण त्याुंच्यावर स्वराज्यद्रोही अशी िोणी टीिा िेलेली नाही. 

 
सुंस्र्ापिाप्रमाणे अगर र्ोर व्यक्तीप्रमाणे त्याुंचे अन यायी असतात असे मानणे च िीचे आहे. 

िमथसुंस्र्ापिाची गोष्ट घ्या. त्याुंच्या उपदेशाप्रमाणे अन यायी वागले असे र्ोडेच आहे. असहसेच्या तत्त्वासाठी 
स्वतःचे बकलदान िरणाऱ्या किस्ताच्या अन यायाुंनी आपली सुंघटना वाढकवण्यािकरता अगदी कवरोिी 
वागणूि िरून जगाला रक्ताने न्हाऊन िाढले. इस्लाम िमथ कवर्श्बुंि त्वाची घोर्षणा िरणारा, त्याच्या 
िमथप्रसारिाुंनी किती ित्तली िेल्या? जपान हा ब द्ध िमीय, त्याुंने साम्राज्यतृष्ट्णेपायी किती हत्या िेली? 
िाँगे्रस पाटीत घोकर्षत ध्येयाकवरुद्ध न वागणारा ह डिून िाढता येणार नाही. कक्रयाशील िायथिते खादी 
वापरण्याची प्रकतज्ञा घेऊन त्या प्रकतजे्ञशी किती प्रामाकणि रहeतात? तीच गोष्ट इतर पक्षाुंची. ध्येयवाद आकण 
िृती यात कवसुंगती ठरलेली. पण त्या त्या र्ोर महात्म्याुंनी घोकर्षत िेलेल्या ध्येयास दोर्ष देता येणारनाही 
सिवा द ष्टपणाचा आरोप िरता येणार नाही. 

 
सत्यशोिि चळवळ ही प्रकतकक्रयात्मि होतीच होती; पण निारात्मि नव्हती. कतचा गाभा 

लोिशाही समाजवाद व कनिमी राज्य हाच होता. स्वातुंत्र्याचा लाभ सवांना व्हावा हा होता. 
 
राममोहन रॉय, जाुंभेिर, लोिकहतवादी, आगरिर, दयानुंद सरस्वती हे सत्यशोििच; पण 

त्याुंनी त्याुंच्याखालील जमातींच्या स खद ःखाचा, अडचणींचा कवचार िेलेला नाही. ते ज्या वरच्या समाजात 
वाढले त्यातील द ःखे व अन्याय दूर िरण्यासाठी त्याुंनी प्रयत्न िेले, म्हणून त्याुंची चळवळ मयाकदत 
राकहली. त्याुंचे कवचार खाली पोहोचू शिले नाहीत. 

 
कशक्षणाचाच कवचार िेला तर कदसून येईल, िी राममोहन रॉय, कशक्षणाचा प्रसार वरच्या वगात 

िाला म्हणजे तो खालच्या वगात आपोआप पोचेल या मताचे होते. पण अन भव िाय आला? कशक्षण खाली 
किरपत तर आले नाही; पण जाणनूबाजून अडवनू िरण्यात आले; पण महात्मा फ ल्याुंच्यािडे पाहा. ते 
िाही महार-माुंग जातीचे नव्हते. त्याुंनी अस्पृश्य जमातीतील म लींसाठी, अकखल भारतात प्रर्मच शाळा 
िाढली. शतेिरी/ िामगार याुंची द ःखे कनवारण्यासाठी चळवळ स रू िेली. जाकतभेद सुंस्रे्वर हल्ला िेला. 
स्वतःच्या जीवनातून ती िाढली. पाुंढरपेशाुंच्या कस्त्रयाुंच्यावर होणारा अन्याय दूर िरण्यासाठीही 
कचिाटीचा प्रयत्न िेला. प नर्मववाह हा प्रश्न िाही बह जन समाजाचा नव्हे. िेशवपन हाही प्रश्न िाही 
बह जन समाजाचा नव्हे; तरी फ ल्याुंनी ह्या प्रश्नािडे लक्ष कदले. बालहत्या जी होत असे ती ब्राह्मण कस्त्रयाुंना 
प नर्मववाहाची बुंदी िेल्याम ळेच. त्याुंनी बालहत्या−प्रकतसबि−गृह िाढून त्याुंना आिार कदला व अब्र ू
वाचवली. 

 
ि लिण्यांच्या हाती खेड्यावरच्या सामाकजि, िार्ममि, आर्मर्ि व राजिीय नाड्या होत्या. त्या 

आवळून तो खेडूताच्या नरड्याला तात लावत होता. शटेजाही तोच. भटजीही तोच. भटजीही तोच. 
राजिीय सत्तािारीही तोच. त्याच्याबद्दल फ ले कलकहतात : 

 
‘वसुलीचा पसैा खचग करून रखचडी ऐद्ाांना । 

कष्टकरी शतेीत चटणी भाकरीना । 
वषासने भटजी नेती खुल्ला खरजना ॥ 



 
अनुक्रमणिका 

राजेलोिाुंनाही त्याुंनी इशारा कदला आहे. वसूल िेलेली िरपट्टी रयतेच्या स खासाठी खचथ न 
िरता, स्वतःच्या उपयोगासाठी खचथ िेल्याम ळे अनेि राज-रजवाड्याुंची खानेखराबी होऊन ते ि ळीचे कदव े
खाऊन वाया गेले. प ढेही जातील. 

 
फ ल्याुंच्या नुंतर सत्यशोिि समाजाच्या नेत्याुंनी बह जन समाजाची सुंघटना िरून राजिीय सत्ता 

हस्तगत िरण्याची महत्त्वािाुंक्षा बाळगली, व ब्राह्मणेतर पक्षाची स्र्ापना िेली. त्यात ब्राह्मणाुंव्यकतकरक्त 
सवथ सहदूुंचा समावशे िरून घेतला. त्याम ळे सत्यशोिि चळवळीचे व्यापि स्वरूप िमी िाले. त्यात 
ब्राह्मणदे्वर्ष साहकजिच आला. 

 
याच स मारास या चळवळीिडे शाहू महाराज पकरस्स्र्तीम ळे ओढले गेले; पण त्याुंची चळवळ िेवळ 

एिाुंगी राहू शिली नाही. 
 
ते सुंस्र्ानात असल्याम ळे कतचे स्वरूप राजिीय सत्ता हस्तगत िरण्याचे ठेवता आले नाही. िाही 

िाळ गेल्यानुंतर त्याुंचा िल कतिडे वाहू लागला; पण उघड स्वरूप त्याुंना िेव्हाच देता आले नाही. अन् 
कततिी कनिडही त्याुंना भासली नाही; पण सत्यशोिि चळवळीिडे जे खेचले गेले त्याला िारण 
ब्राह्मणसमाज अन् त्याुंची वागणूि. 

 
त्याुंच्या हाताखालच्या प रोकहताने व प्रत्यक्ष वतेन भोगणाऱ्या राजोपाध्याने, ते क्षकत्रय, राजे-

कशसोकदया घराण्यातले असूनही, वाड्यावरचे िमथकविी त्याुंना शूद्र मानून वदेोक्त पद्धतीने िरण्यास 
नािारले. या िृत्यास शुंिराचायांनी पासठबा कदला. 

 
महाराज िमथभावनेने प्रयागचे (िोल्हापूर) स्नानाला मकहनाभर कनयकमत जात. बरोबर नारायण 

भटजी नावाच्या ब्राह्मणाला नेत. महाराज वदेोक्त प राणोक्त हे समजण्याइतिे सुंस्िृत जाणत नव्हते. 
भटजी म्हणतो आहे ते िमाला िरूनच आहे, ही त्याुंची समजूत. राजारामशास्त्री भागवत हे त्या वळेी 
त्याुंच्याबरोबर होते. भटजी सुंिल्प साुंगत असताना त्याुंनी ऐिले. तेव्हा त्याुंनी साहकजिच कवचारले, 
“आपण सुंिल्प प राणोक्त िा साुंगत आहात?” त्यावर नारायण भटजींनी उत्तर कदले, “शूद्रासाठी 
प राणोक्त साुंगाव ेलागते.” हा घाव महाराजाुंच्या कजव्हारी बसला. 

 
सहजी बोलता बोलता बॅकरस्टर िेळविराुंना महाराज म्हणाले, “िेळविर, सुंस्र्ानभर दौरा 

िाढावा आकण प्रत्येि खेड्यातला महारवाड्यात जाऊन जेवावुं असुं मला फार वाटतुं.’’ 
 
“असुं वाटायचुं िारण िाय महाराज?” िेळविर 
 
“त्याचुं असुं िालुं  बघा, मी एिदा सातारला गेलो होतो. जेवण आम्हा मुंडळींसाठीच चाललुं  होतुं. 

जेवण ब्राह्मणी होतुं. सोवळेिरी ब्राह्मण होता. जेवायची वळे आली. मी स्नान िरून जेवण ि ठपयंत 
आलुंय हे पाहण्यािरता गेलो. एि उघडाबुंब सोवळेिरी हातावर माुंजर घेऊन मध्ये सहडत होता. त्यानुं 
मला पाकहलुं  आकण म्हणाला इिडून सहडता येणार नाही, आपल्याला कशवाकशव िाली म्हणजे साराच 
घोटाळा उडून जाईल. त्या माुंजरापेक्षाही मी खालच्या दजाचा? असा प्रश्न मी स्वतःला कवचारू लागलो.” 

 



 
अनुक्रमणिका 

या प्रकतकक्रयेचा पकरणाम, म्हणजे ब्राह्मणाुंचा व ब्राह्मण्याचा कतटिारा व जाकतभेद व अस्पृश्यता नष्ट 
िरायचा कनश्चय ह्यातून िाला असावा. ह्यातून ते आत्मपरीक्षणही िरू लागले, हा िेवढा मोठेपणा. एिा 
क्ष ल्लि सोवळेिराच्या अपमानातून, स्वतःच्याही शहाण्णव ि ळीच्या भावनेचाही त्याग िेला पाकहजे असे 
वाटूनच, त्याुंच्या प ढील चळवळी िाल्या असे मानल्यास च िीचे ठरणार नाही. 

 
मूर्मतपूजेवरची श्रद्धाही त्याुंची िमी िाली. ते बाबूराव यादवला कशिारीला घेऊन गेले होते. हा 

गृहस्र् बराच मागे रेंगाळला. महाराज वाट बघत राकहले. ही स्वारी खटाऱ्याबरोबर आस्ते िदम येत होती. 
खटाऱ्यावर िापड नव्हती. आत बरेच दगड गोळा िेलेले कदसले. महाराजाुंनी कवचारले, “बाबूराव, अरे, 
िसले दगड घेऊन आला आहेस हे?” 

 
“वाटेनुं शेंदूर फासलेले लहान मोठे दगड आढळले. ते घेऊन आलो आहे. या दगडाुंनीच आमच्या 

डोक्याचा दगड बनवला अन् भटा-ग रुवाुंची भर िेली महाराज.’’ – बाबूराव. 
 
महाराज पोट िरिरून हसू लागले. देवस्र्ानाुंची उत्पिे कशक्षणासाठी खचथणे ही त्याुंची प्रकतकक्रया. 
 
प रोकहताने िेलेल्या अपमानातून मराठा प रोकहत कनमाण िेला. शुंिराचायाने िेलेल्या अपमानाम ळे 

मराठा शुंिराचायथ (क्षात्र जगद्ग रू) कनमाण िेला. व खेड्यावरची ब्राह्मणी सत्ता नष्ट िरण्यािरता 
ि लिणी वतन नष्ट िेले. जाकतश्रेष्ठतेच्या िल्पनेम ळे सोवळेिऱ्यासारख्याने िेलेल्या अपमानाम ळे अुंतम थख 
होऊन स्वतःच्या शहाण्णव ि ळीची आढ्यता, िनगर घराण्याशी आपल्या घराण्याचा सुंबुंि घडवनू आणनू 
नाहीशी िेली. व आपल्या बरोबरीचे नसलेले, िमी जातीचे म्हणनू मानलेले व ज्याुंच्यात पाटाची चाल 
होती अशा घराण्याशी स्वतःचे सुंबुंि जोडले. 

 
वदेोक्त प्रिरणी कटळिाुंनी शुंिराचायांच्या कनणथयाला पासठबा कदला व ि लिणी-वतन नष्ट िेले 

म्हणून ‘िेसरी’ने त्याुंच्यावर टीिेची िोड उठवली. सारा ब्रह्मवृुंद खवळला. अशा रीतीने महाराज 
सत्यशोिि व ब्राह्मणचळवळीत ओढले गेले व कटळिाुंचे कवरोिि बनले. प ण्यात कटळिाुंकवरुद्ध 
सत्यशोिि व ब्राह्मणेतर समाजनेत्याुंची एिजूट बनत चालली होती. त्याम ळे प ण्यात ब्राह्मण-
ब्राह्मणेतरवादाला लढ्याचे स्वरूप येत चालले होते. 

 
िाँगे्रसचे नेतृत्व या स मारास कटळिाुंच्यािडे होते. ती िाँगे्रस अकििारावर आल्यास बह जन 

समाजाची िडगत लागणार नाही. प नः आि कनि पेशवाई अस्स्तत्वात येईल- सवथ सत्ता ब्राह्मण जातीिडेच 
जाईल, अशी सबळ शुंिा ब्राह्मणेतराुंना आली होती. त्याला िारण कटळिाुंची उक्ती व िृती. म्हणनू 
ब्राह्मणेतर हे िाँगे्रस-दे्वष्टे बनले होते. 

 
कटळिाुंनी एिदा आपल्या व्याख्यानाच्या ओघात उद्गार िाढले िी तेली, ताुंबोळी, शतेिरी याुंना 

िौस्न्सलमध्ये जाऊन िाय नाुंगर हािायचे आहेत िी तागडी िरायची आहे? या वृत्तीचे आणखी एि 
प्रत्युंतर प ढे आले. ते म्हणजे कटळिाुंनी िाढलेल्या गणपती उत्सवाच्या मेळयात मवाळाुंची व स िारिाुंची 
मनसोक्त सनदा. मराठा प ढाऱ्याुंची सटगल. या कवरुद्ध िेशवराव जेध्याुंनी कशवछत्रपती मेळा िाढला होता. 

 



 
अनुक्रमणिका 

िेशवराव येिे ग्र पमध्ये जेिे, कदनिरराव जवळिर, शुंिरराव मोरे, श्रीपतराव सशदे, िेशवराव 
बागडे, ‘जागरूि’ चे सुंपादि वालचुंद िोठारी असे जबरदस्त िायथिते होते. श्रीपतराव सशद्याुंचा ‘कवजयी 
मराठा’, वालचुंद िोठाऱ्याुंचे ‘जागरूि’, ‘िेसरी’ च्या टीिेला समर्थपणे तोंड देत होता. नवल्याुंचा 
‘दीनबुंिू’ही सार् देत होता. प णे कजल्ह्याच्या बाहेर नगरचे ‘दीनकमत्रिार’, म ि ुं दराव पाटील आपली 
लेखणी भाल्यासारखी वापरत, बेळगावचे श्यामराव देसाई ‘राष्ट्रवीर’ मध्ये ‘िेसरी’च्याच भारे्षत म दे्दसूद 
उत्तर देत – िोल्हाप रात शाहूछत्रपतींनी ब्राह्मण्याकवरुद्ध आघाडी उघडलीच होती. त्याुंची व िेशवराव 
जेध्याुंची य ती जमली. अशा प्रिारे कटळपुंर्ीयाुंना समर्थपणे तोंड देणारी पाटी कनमाण िाली होती. 

 
िेशवरावही घराण्याच्या दृष्टीने छत्रपतींच्या तोलामोलाचे. त्याम ळे प णे व प णे कजल्ह्यात त्याुंचे 

स्र्ान फार मोठे होते. प णे कजल्ह्याबाहेरही त्याुंच्या घराण्याचा दबाव मोठा होता. शब्दाला वजन होते. त्याुंचे 
र्ोरले बुंिू बाबूराव जेिे, याुंनी ‘जेिे मनॅ्शन’ सत्यशोिि व ब्राह्मणेतर चळवळीच्या िायास वापरण्यास 
कदला होता. तेरे् िायथित्यांचा म क्काम पडे. त्याचा सवथ खचथ बाबूराव जेिे िरीत. त्याुंनी िेशवरावाुंना या 
िायासाठी मोिळे सोडले होते. ‘जेिे मनॅ्शन’ या सत्यशोिि व ब्राह्मणेतर चळवळीचे माहेरघर बनले. 
स्वतःला मला अनेि वळेा तेरे् जाण्याचा व पाह णचार घेण्याच प्रसुंग येत असे. शाहू महाराजही अनेि वळेा 
‘जेिे मनॅ्शनला’ भेट देत. याम ळे िोल्हापूर व प णे यातील चळवळीचे सूत्र तेरे् गोवले गेले होते. 

 
शाहू महाराज तर महाराष्ट्रभर व िनाटि भागातही सुंचार िरून ब्राह्मणेतर चळवळीला व्यापि 

स्वरूप आणू लागले होते. मद्रासची जस्स्टस पाटी महाराजाुंना सहाय्यि होऊ लागली होती. म ुंबई 
िौस्न्सलसाठी स्वतः उमेदवार म्हणून उभे राहण्याची ते मनीर्षा बाळगून होते. त्यासाठी आपली माणसे 
तेव्हापासून ते नक्की िरू लागले होते. 

 
कटळिाुंच्या हयातीपयंत, सत्यशोिि पक्षाचे व ब्राह्मणेतर नेते िाँगे्रसपासून अकलप्त राकहले; पण 

कटळिाुंच्या कनिनानुंतर िाँगे्रसचे नेतृत्त्व महात्मा गाुंिींच्यािडे गेले. महात्माजींनी राजिारणातला 
सुंि कचतपणा िाढून टािला. राजिारण अगोदर िी समाजिारण अगोदर, ही कवचारसरणी िाँगे्रसमिून 
िाढून टािली. समाजिारण, िमथिारण व राजिारण असे भाग पाडले नाहीत. सवथ प्रश्न हाती घेतले. 
त्याम ळे बह जन समाज िाँगे्रसिडे आिर्मर्षत होऊ लागला व िेशवराव जेिे, शुंिरराव मोरे, त ळशीदास 
जािव, कदनिरराव जवळिर वगैरे िट्टर सत्यसमाकजस्ट हे सवथ िाँगे्रसमध्ये कशरले. पण कटळिपुंर्ी 
बह तेि ब्राह्मण हे िाँगे्रसपासून अकलप्तच नव्हे तर प्रकतिूल राकहले व सहदू महासभेचे म्होरिे बनले. 

 
अश वळेी प ण्यातील िाही पाुंढरपेशाुंना िाँगे्रसमध्ये आणण्याचे महनीय िायथ शुंिरराव देव याुंनी 

िेले व ब्राह्मण समाजावर वचथस्व असलेले िाही प ढारी िाँगे्रसमध्ये येऊ लागले. बह जन समाज तर 
िेशवराव ग्र पच्या मागे होताच. शुंिरराव देवाुंनी अशक्य वाटणारा पालट घडवनू आणला. देव, 
देवकगरीिर, देविीनुंदन, िािासाहेब गाडगीळ वगैरे वजनदार प ढारी याुंच्या सहिायाने प णे िाँगे्रस 
िकमटी बलवान िाली. प ढे महाराष्ट्र प्राुंकति िाँगे्रसचे अध्यक्षपदही िेशवराव जेध्याुंना कमळाले. त्याम ळे 
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर य ती वस्त तः भरभक्कम व्हायला पाकहजे होती. पण िेशवरावाुंचे स्र्ान िाहींना फार बोच ू
लागले. त्याुंच्यात जाकतवाद आहे असा प्रचार होऊ लागला. िेशवरावाुंनी बाजूस व्हाव ेअसा िट कशजू 
लागला. कद. ७·३·४८ रोजी भरलेल्या प्राुंकतिच्या बैठिीत, मला प्रजा पकरर्षदेचा िायाध्यक्ष म्हणनू 
बसण्याचा मान कमळाला होता. बाळ गुंिािर खेर त्या बठैिीला हजर होते. तेरे् हे दृश्य मला कदसून आले. 
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मला िोल्हापूरची पकरस्स्र्ती बैठिीस समजून द्यायची होती; पण मजबद्दल अगोदरच दूकर्षत ग्रह 
बनवनू घेतलेल्या ब्राह्मण सभासदाुंना, मला बोलूच द्यायचे नव्हते – म्हणून एिाने माझ्या भार्षणाला आवर 
घाला, म्हणून सूचना िेली. पण िेशवराव हे प्राुंताध्यक्ष असल्याने त्याुंनी मला खाली बसकवण्याऐवजी मला 
बोलू देऊ निा म्हणणाऱ्यालाच खाली बसकवले. मला बोलायचे ते मी बोललो. मला कवरोि िरणाऱ्या या 
ग्र पने प्रजा पकरर्षदेत माझ्याकवरुद्ध चाललेल्या िटाला हातभार लावला होता. िेशवराव अत्युंत कनमथळ, 
कनभथय व स्पष्टवक्ते. उगाच ि णाची बडेजावर ते ठेवत नसत. तसे स्वतः सुंिटाला डगमगत नसत. त्याुंनी 
आपली मळमळ मी िोल्हाप रात चालवत असलेल्या ‘अखुंड भारत’ पत्रात ओिून टािली. ते कलकहतात : 
“ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद नष्ट िरण्याचे प्रयत्न मी गेली कित्येि वर्ष ेअकवश्राुंतपणे िेले आहेत; पण असे 
असताही महाराष्ट्रातील ब कद्धजीवी वगातील िाही मूठभर मुंडळी माझ्यासुंबुंिी खोटानाटा प्रचार िरून 
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या कशळया िढीला ऊत आणण्याचा देशद्रोही प्रयत्न िरीत आहेत. गोबेल्सची 
पद्धतीने प्रखर चढाई िरून बह जन समाजासाठी िगडणाऱ्या िायथित्यांना खच्ची िरणाऱ्या वावद िाुंनी 
आपले खोडसाळ प्रयत्न जरूर चालू ठेवावते. त्याुंच्या अशा प्रयत्नानेच बह जन समाजाची अकिि प्रगती 
होईल. मी ब्राह्मणेतर पक्षातील स्वार्ी प ढाऱ्याुंवर िडवटपणे हल्ले िरून त्याुंची िूळिाण उडवली, त्या 
वळेी मािी पाठ र्ोपटण्यासाठी हात प ढे िरणारी, िाँगे्रसमिील प ढारलेल्या वगातील मुंडळी मी 
िाँगे्रसमिील भाुंडवलवाल्याच्या कपळवण िीपासून अडाणी व दकरद्री बह जन समाजाचे रक्षण िेले पाकहजे, 
असे म्हणताच खवळून मी शटेजी –भटजींचा दे्वष्टा आहे असा छाप मारू लागली.” 

 
मी सातारा कजल्ह्याच्या मसूर येरे् भरलेल्या अकिवशेनात अणे अध्यक्ष असताना साविाराुंनी 

ि ळाुंिडून बँिेएवढेच व्याज घ्याव,े असा ठराव आणला असताना मी िम्य कनस्ट आहे असा आरोप 
ब्रह्मवृुंदाुंनी िेला. त्या सभेला यशवुंतराव चव्हाण स्वयुंसेवि म्हणून हजर होते. त्याुंनी हा प्रिार पाकहला 
आहे. 

 
िेशवराव जेध्याुंवर प्राुंकतिमिील ब्राह्मणाुंनी जाकतवादाचे आरोप िेले व आपण बाजूस व्हाव े हा 

िट िेल्याचे जेध्याुंना िळताच त्या स्वाकभमानी व्यक्तीने िाँगे्रस सोडली. िेशवराव जेिे याुंच्याबरोबर 
शुंिरराव मोरे, त ळशीदास जािव व ब्राह्मण असूनही र. िे. खाकडलिर बाहेर पडले. ब कद्धवान ध्येयवादी 
प रोगामी शुंिराव मोरे याुंच्या अध्यक्षतेखाली ‘शतेिरी िामगार पक्षा’ची स्र्ापना िेली. या प्रचुंड य तीम ळे व 
सवथच प्रभावी वजनदार लोिकप्रय नेत्याुंम ळे ‘शतेिरी िामगार पक्षा’ ची िाँगे्रसला शह देण्याइतिी तािद 
वाढली. मीही या पक्षात प ढे प्रजापकरर्षदेच्या कवसजथनानुंतर गेलो. 

 
ब्राह्मणेतर चळवळीच्या सुंदभात िोल्हापूर सुंस्र्ानातील सामाकजि आकण राजिीय चळवळीचा 

खास असा उल्लेख िरावयास हवा. सुंस्र्ानी प्रश्नािडे स रुवातीला िाँगे्रसने लक्ष कदले नाही. स्वातुंत्र्य 
कमळकवल्यानुंतर मग पाहता येईल. एिाच वळेी दोन शत्रू निोत, ही त्याुंची भकूमिा होती. गाुंिीजींनी, 
म्हणजे िाँगे्रसने, अकििृतरीत्या भाग घेऊ नये, असे ठरकवले होते. पण सुंस्र्ान-सरहद्दीबाहेर चाललेल्या 
चळवळीचे वारे सुंस्र्ानातही वाहू लागले होते. शाहू महाराजाुंच्या िाळी सुंस्र्ानात राजिीय चळवळीने 
उठाव घेतला नव्हता. 

 
शाहू महाराजाुंनी सामाकजि क्राुंतीचे कनशाण हाती िरले होते. त्याुंच्या सामाकजि क्राुंतीम ळे बह जन 

समाज त्याुंच्याकवरुद्ध चळवळ िरण्याच्या मनःस्स्र्तीत नव्हता. अस्पशृ्याुंना तर त्याुंनी आपल्या सेवनेे व 
ममतेने त्याुंना सामाकजि, िार्ममि व आर्मर्ि गतेतून वर िाढण्याच्या िेलेल्या प्रामाकणि प्रयत्नाम ळे 



 
अनुक्रमणिका 

त्याुंच्या कवरुद्ध त्याुंनी चळवळ िरणे त्या िाळी अशक्य होते. राजा मराठा, बह सुंख्य समाज मराठा, राजा 
जनताकभम ख, स्वतःच बह जन समाजाच्या चळवळीचा नेता. तर्ाकप कटळि ग्रुंर्ीय िाही व्यक्तींनी, येरे् 
राजिीय चळवळ स रू िेली. त्या चळवळीचा पाया समाजात जराही रूजला गेला नाही. समाजाचा पासठबा 
नसला िी, त्या िायथित्यांररना दहशतवाद स्वीिारावा लागतो. त्यातही ते सवथ ब्राह्मण. ब्राह्मणािडे 
समाज कवर्श्ासाने व आप लिीने पाहत नव्हता. शाहू महाराजाुंनी ती चळवळ सहज लीलेने कचरडून 
टािली. 

 
शाहू महाराजाुंच्या हयातीत त्याुंनी राजिारणात भाग घेतला नव्हता. शाहू महाराजाुंच्या हयातीत 

सत्यशोिि समाजाचे प्रचारि अनेि तयार िाले होते. िाही प्रामाकणि होते. िाही राजाला खूश 
िरण्यािकरता व स्वतःचा फायदा िरून घेण्यािकरता प ढे िाले होते. शाहूमहाराजाुंच्या कनिनानुंतर 
चळवळीचा जोर िमी होत चालला. अशा वळेी माझ्या वकडलाुंनी राजिारणात पाय टािला. त्यावळेी 
हकरभाऊ चव्हाण या िट्टर सत्यशोििाने ‘हुंटर’ साप्ताकहि िाढले होते. त्याच्या आर्मर्ि पकरस्स्र्तीम ळे 
त्याुंना ते चालवणे अशक्य िाले. म्हणनू ते बागलाुंच्या गळयात टािले. या कवद्वान गृहस्र्ाने शाहू 
महाराजाुंच्या उकद्दष्टाला िरून िाढलेले हे पत्र होय. त्याुंनी ‘मािे ऋगवदेावरचे वाचन’ ही टीिात्म 
लेखमाला कलहून ऋगवदेाचे वाभाडे िाढले. अस्पृश्याुंचे सहद सभावाल्याुंनी चालवलेले श द्धीिरण हे 
अस्पृश्याुंचे कदशाभलू िरणारे, स्वतःचे श्रेष्ठत्त्व वाढवणारे व अस्पृश्य जमातीचा अपमान िरणारे, ब्राह्मणाुंचे 
िारस्र्ान आहे. एिा मानवाने द सऱ्या मानवाचे श द्धीिरण िरणे हा मानवजातीचा अपमान होय, अशा 
अर्ाचा लेख त्याुंनी कलकहला होता. तसेच मन स्मृतीतील उतारे देऊन ब्राह्मणाुंव्यकतकरक्त सवथ जातींना 
ग लाम बनकवणारी, कस्त्रयाुंना शूद्र म्हणनू लेखणारी, चात वथण्याचा प रस्िार िरून ब्राह्मण जातीखेरीज इतर 
जातींना स्वतःसाठी राबवणारी व अस्पृश्याुंना जनावराुंहून िकनष्ठ मानणारी ही मन स्मृती – कहच्या म सक्या 
आवळून अरबी सम द्राच्या तळाला नेऊन गाडून टािावी, असा लेख ता. ५ ऑगस्ट १९२७ च्या ‘हुंटर’ च्या 
अुंिात प्रकसद्ध िेला होता. 

 
त्याच मन स्मृतीला १९३५ साली नाकशि कजल्ह्यातील येवले या गावी बाबासाहेब आुंबेडिराुंनी 

जाळून टािली. 
 
याच स मारास राजाराम हायस्िूलच्या एिा हेडमास्तराने (ते उच्चवणीयच होते) कवद्यालयाच्या 

तै्रमाकसिावर कशवाजीमहाराज ओणव ेहोऊन रामदासाुंच्या पायाजवळ डोिे ठेवतात व रामदास एि पाय 
वर िरून पायाच्या चुंप्याने त्याुंना आशीवाद देतात असे कचत्र िाढले होते. या कचत्रावर व ते टािणाऱ्या 
हेडमास्तरावर खुंडेराव बागलाुंनी प्रखर टीिा िरून त्याला माफी मागायला लावली. हा प्रिार आजही 
चाललाच आहे. कशवछत्रपती व रामदास आपापल्या के्षत्रातील र्ोर व्यक्ती; पण न. र. फाटिाुंसारखे 
कनःस्पृह सुंशोिि वगळता बह तेि ब्राह्मण सुंशोििाुंनी रामदासाला कशवछत्रपतींच्या डोक्यावर नेऊन 
बसवण्याचा व त्याुंना ग रुपद देण्याचा अट्टाहास चालवला आहे. यात सत्यकनष्ठेहून जाकतकनष्ठाच कदसून येते. 

 
वकडलाुंनी सहभोजने घडवनू आणली होती. घरी अस्पृश्य कवद्यार्ी ठेवला होता. तो पूजेचे सामान 

तयार िरून ठेवी. आम्ही चार भाऊ, वडील, व मात ःश्री याुंच्यासाठी चाुंदीची ताटे िरून आणली होती. 
त्यात आम्ही प्रर्म महार, माुंग, चाुंभार व म सलमान याुंना जेव ूघातले. मािे वडील मामलेदार असता वाडी 
येरे् नृससहग रुद्वादशीला सहदूुंना प्रसाद (जेवण) कदले जात असे. ते फक्त ब्राह्मणाुंना. ते त्याुंनी सवथ जातीला 
देण्याची स रुवात िेली. घरी नेहमी ब्राह्मण विील व वकडलाुंचा वादकववाद चाले. पत्रातून डॉ. बाळिृष्ट्ण, 
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कचत्रावशास्त्री, आकहतागनी राजवाडे, पुंडीत सातवळेिर, भालािार भोपटिर याुंची लढत चाले. असे 
असूनही दरबारही वडील सडेतोड टीिा िरीत. मी महारवाडे, माुंग वाड्यात जाऊ-जेव ूलागलो. अनेि 
कमश्रकववाह घडवनू आणले. अस्पृश्याुंसमवते जगदुंबा मुंकदर-प्रवशे िेला. शाहू कमल िामगाराुंच्या 
चळवळीत मला आठ मकहने हद्दपारी िाली. त्या िाळात मी समाजवादीवादी वाङ्मयाचा अभ्यास िेला. 
‘युंग इुंकडया’ तर स रुवातीपासून वाचत होतो. ‘हुंटर’ नुंतर वकडलाुंच्या पश्चात मी ‘अखुंड भारत’ साप्ताकहि 
वाढले. त्याचे सहसुंपादि आचायथ जावडेिर िाले. त्याुंच्या सुंगतीचा व कवचाराुंचा पकरणामही िाला. 
याम ळे िोल्हापूरच्या राजिीय चळवळीचे स्वरूप स रुवातीपासून ते अखेरपयंत एिाुंगी राहू शिले नाही. 
सातारच्या चळवळीचे स्वरूप हे घातपाती िाले. 

 
शहराबाहेरील खेडूताुंना राजाच्या कशिारीच्या नादाम ळे सारखा त्रास होत असे. हकरणाचे िळप 

उभी कपिे खलास िरीत. ड िरे उसाचे मळे उद ध्वस्त िरीत. वठेकबगारीचा त्रास होता. सारा खालसाहून 
जास्त होता. हेच प्रश्न हाती घेतल्याम ळे व त्यात मलूभतू हक्काुंची व जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी 
घ सडल्याम ळे त्याुंचा पासठबा कमळू लागला. सभाबुंदी मोडल्याम ळे मला अटि िाली. त्याम ळे लोिाुंची 
सहान भतूी जास्त कमळू लागली. 

 
सुंस्र्ानातली मराठ्याुंनी चालवलेली वतथमानपते्र सवथ उलट. दोन पते्र अन िूल होती. ती 

ब्राह्मणाुंची. प ण्याच्या व बाहेरच्या वतथमानपत्राुंनी मात्र मला डोक्यावर घेतले. माझ्या बातम्याुंना मोठमोठे 
मर्ळे घालून व गौरवाचे लेख कलहून मला महाराष्ट्रभर प्रकसद्धी कदली. मला मोठा प ढारी बनवले. 
िोल्हाप रातले मराठे म्हणत, “मराठ्यालाच मराठा राजावर छौ घालून प णेरी भट छत्रपतीवर सूड उगवत 
आहेत. कटळि व शाहू हे वैर सािून घेत आहेत.” 

 
लोि िाहीही म्हणोत, खरे असो, खोटे असो, मला लोिशाही राज्य स्र्ापन िरायचे होते. त्यात 

व्यक्तीचा दे्वर्ष नव्हता. खरे म्हणजे मािी महत्त्वािाुंक्षा शतेिरी िामगार राज्य स्र्ापन िरायची होती. 
दौऱ्यात ती िल्पना स्पष्ट िरीत होतो. भटजी, राजे इनामदार, जहाकगरदार, कगरण-मालि हे आपले 
कहतशत्रू िसे ते दाखवनू देत होतो. अस्पशृ्यतेकवरुद्ध बोलत होतो. दौऱ्याला बाहेर पडलो िी, अस्पृश्य 
वसाहतीत जात होतो; त्याुंचे अि खात होतो; पण कभऊन व शाहू महाराजाुंनी िेलेल्या उपिाराम ळे ते भाग 
घेत नव्हते- िाही तर उलट होते. 

 
शतेिऱ्याुंच्या पासठब्याम ळे व मोचाम ळे सरिारला भीती वाटण्याइतिे बळ वाढले व जनता 

सुंघटनेच्या बळावर प्रजापकरर्षदेची स्र्ापना िाली व नुंतर सवथ प्रिारच्या कशक्षा, अनेि वर्षांचा त रुुं गवास, 
िायथित्यांचा छळ या कदव्यातून गेल्यानुंतर, राजाराम महाराजाुंच्या कनिनानुंतर शहाजी महाराजाुंच्यािडून 
प्रजापकरर्षदेच्या पदरी अकििार कमळाले. जवळ जवळ सवथ सत्ता माझ्या कठिाणी िायाध्यक्ष या नात्याने 
आली. ती हाती पडताच मी सबदू चौिातील भरवलेल्या सभेत जाहीर घोर्षणा िेली, िी माझ्या हाती सत्ता 
आहे तोपयंत मी िोणत्याही जातीवर अन्याय घडू देणार नाही. 

 
लोिसुंख्येच्या प्रमाणात योगय इसमाुंना नोिऱ्या देण्यात येतील. ही घोर्षणा िरताच एिूण एि 

ब्राह्मण चाहत्याुंचा नूर पालटला. ज्याुंनी मला सतत वाणीचा व लेखणीचा पासठबा कदला त्या कमत्राुंनी व 
पत्रिाराुंनी मजवर जाकतवादाचा आरोप िरण्यास स रुवात िेली. मजवर टीिा चालू िेली. बाहेरच्याही 
सवथ ब्राह्मण पत्राुंनी, ज्याुंनी अव्याहतपणे मला प्रकसद्धी कदली, अनेि गौरवात्मि लेख कलकहले त्या सवांनी 
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एिजात माझ्याकवरुद्ध िोड उडवली. मी मराठा, राजाकवरुद्ध त्याची जात न पाहता बुंड िेले. त्याच 
कठिाणी प नः मराठाच अकििारावर आल्याचे पाहून त्याुंचे कपत्त खवळले. जो अन भव िेशवराव जेध्याुंना 
आला तोच मला या वळेी आला. 

 
याच स मारास िाँगे्रसने, म ख्यतः गृहमुंत्री वल्लभभाईुंनी, सुंस्र्ाने कवलीन िरण्याचे िोरण 

अवलुं कबले. मी कवरोि िेला. मािी महत्त्वािाुंक्षा िोल्हापूर हे छोटे समाजवादी राज्य िरण्याचे होते. या 
वळेी िाँगे्रसने समाजवदाची घोर्षणा िेली नव्हती. वल्लभभाई-मोरारजी समाजवादाकवरुद्ध होते. म्हणून मी 
कवकलनीिरणास कवरोि िेला. पण तो प्रबळ सते्तप ढे कटिला नाही. िोल्हापूर सुंस्र्ान कवलीन िाले. 
प्रजापकरर्षदेचे िायथ सुंपले. प्रजापकरर्षद कवसजथन िेली. त्यात िालेले दोन गट, मराठ्याुंचा व अल्पसुंख्य 
जमातीचा. मी ध्येयदृष्ट्या जवळचा पक्ष म्हणून शतेिरी िामगार पक्षात गेलो. कतरे् मूळचे सत्यशोिि 
शुंिरराव मोरे, िेशवराव जेिे, त ळशीदार जािव, नाना पाटील वगैरे होतेच. द सरा गट िाँगे्रसमध्ये गेला. 
त्याुंच्याप ढे शतेिरी−िामगार पक्षाचे ध्येय नव्हते. 

 
समाजवादी ध्येय प्रत्यक्षात आणण्याचे िाल्यास हाती सत्ता पाकहजे. कनव्वळ कवरोिातून ते ध्येय िसे 

गाठता येईल? तेव्हा िाँगे्रसमध्ये जाऊनच ती िाबीज िा िरू नये? बह तेि वरच्या र्रातील म्हणजे 
वकडलिाऱ्या मुंडळीत हा प्रवाह वाहू लागला. पक्षाचे जवळ जवळ सवथ नेते एिामागून एि िाँगे्रसमध्ये 
कशरले. िेशवराव जेिे, शुंिरराव मोरे, खाकडलिर, त ळशीदास जािव, मी, यशवुंतराव मोकहते, आनुंदराव 
चव्हाण, डी. एस. खाुंडेिर व पी साळ ुंखे अशी मुंडळी िाँगे्रसमध्ये गेली. 

 
याला आणखी एि िारण म्हणजे या वळेी िाँगे्रसमिील ब्राह्मणी वचथस्व िमी िाले होते. 

मुंकत्रमुंडळात बह सुंख्य मुंत्री बह जन समाजातील व म ख्यतः मराठ्यातील आले होते. आकण एि असामान्य, 
ब कद्धमान, चळवळीत भाग घेऊन िाही कदवस त रुुं गात गेलेली व्यक्ती म ख्यमुंकत्रपदावर आरूढ िाली होती. 
योगयतेने िोणाही उच्च वणीयातील कवद्वानाुंच्या बरोबरीची होती. साकहत्य-सुंगीतिलेत गोडी घेणारी, 
राजिारणात पडली नसती तर साकहस्त्यि म्हणनू प ढे आली असती. फ ले, शाहू, आुंबेडिर, एम्. एन्. 
रॉय, कटळि, गाुंिी, नेहरू याुंच्या कवचाराुंचा सुंस्िार िालेला. याम ळे एि ठाम वैचाकरि बठैि कनमाण 
िाली होती. गरीब शतेिरी घराण्यातील. जातीने मराठा. नम्र व मनकमळाऊ. सवथ जातींना कमळवनू घेणारी 
अशी ही व्यक्ती. स्वयुंप्रिाकशत. यशवुंतराव चव्हाण. 

 
डॉ. आुंबेडिर वारल्यानुंतर सामाकजि चळवळीची परुंपरा खुंकडत होते िी िाय अशी भीती वाटत 

होती. अशा वळेी महाराष्ट्रात कटळिाुंना जी लोिकप्रयता कमळाली नाही ती आपल्या ितृथत्वाने 
यशवुंतरावजींनी कमळकवली. जात मराठा असल्याम ळे सारा बह जन समाज त्याुंच्यािडे आिर्मर्षला गेला. ते 
आुंबेडिराुंनाही कवसरले नाहीत. त्या स्र्ानावरून अस्पशृ्याुंची सेवा िरता येईल तेवढी त्याुंनी िेली आहे. 
त्याुंची कनष्ठा भारताशी आहे. नुंतर महाराष्ट्राशी. त्याच दृकष्टिोनातून त्याुंनी सतत आपली वागणूि ठेवली 
आहे. तरी त्याुंना मी समाजक्राुंतीिारि म्हणणार नाही. आुंबेडिराुंप्रमाणे ते कनभथय व िडाडीचे नाहीत. 
त्याुंचे कवचार प रोगामी आहेत; पण समाजातील अुंिश्रद्धा, देवािमाच्या ख ळचट िल्पना समाजातून समळू 
उखडून िाढण्याइतिे िैयथ दाखवीत नाहीत. ते िैयथ आल्यास फ ले, आुंबडेिर, शाहू महाराज याुंचे अप रे 
राकहलेले िायथ ते प रे िरतील. कनिमी राज्य आणण्यािकरता जी स्वतःत कनिमी वृत्ती हवी आहे ती आत 
असेल; पण ती बाहेर पडत नाही. त्याुंच्या ‘य गाुंतर’ या कवचारसुंग्रहात ती कवसुंगती कदसून येते. त्याुंची 
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पावले वस्त तः शाहू-फ ले-आुंबेडिर याुंच्याप ढे पडायला पाकहजेत. महाराष्ट्रात तीच एि अशी व्यक्ती आहे, 
िी ती समाजाला आपल्याबरोबर ओढून नेईल. 

 
आता एिूण समाजािडे पाकहले तर ब्राह्मण जातीचा वरचष्ट्मा आता िमी िाला आहे. 

कनवडण िीच्या मागाने ते राजिीय सत्ता हस्तगत िरतील हा सुंभव नाही. जाकतश्रेष्ठतेचा टेंभा आता िोणी 
मारीत नाही. रोटीबुंदी-बेटीबुंदीचे कनबंि त्याुंनी स्वीिारले आहेत. खेड्यावरचे त्याुंचे अस्स्तत्त्व नष्ट 
िाल्यासारखेच आहे. ि लिण्यांची सत्ता जाऊन तेरे् बह जन समाजातले तलाठी आले आहेत. ब्राह्मण 
जातीतील सहद सभा व जनसुंघासारख्या सुंघटनाुंना अुंिश्रद्धा, देविमथ, प नजथन्म याुंची राखण िरायची 
आहे, ती ब्राह्मण जातीत नव्हे, बह जन समाजात. यावर ते आपल्या सुंघटनेचे बळ वाढवतात. 
आमच्यािरवीच आपल्या सुंघटना वाढवत आहेत. त्याुंच्या आहारी, उच्चि लीन सरदार-जहागीरदार, राज 
व बडे बडे िकनि स्वतःच्या स्वार्ासाठी श्रमजीवी बह जन समाजाशी िृतघ्न होऊन सहिायथ देत आहेत. 
म्हणून कनव्वळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या कशळया िढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न िरण्यात िाही अर्थ 
नाही. म्हणून बह जन व मराठा समाजातील कवचारवुंताुंनीच प ढािार घेऊन व आत्मपरीक्षण िरून आपल्या 
समाजातले ब्राह्मण्य, जातीचा अहुंभाव, शहाण्णव ि ळीची आढ्यता, व देविमाकवर्षयीची श्रद िा, अकप्रयता 
पत्िरूनही िाढून टािण्याचा प्रयत्न िेला आहे. आज अस्पृश्याुंवरचे अन्याय व त्याुंचे हाल ब्राह्मणाुंिडून 
होत नाहीत; पण आपणच मन स्मृतीचे प नजीवन िरीत आहोत. 

 
आता ब्राह्मण जातीवर लेखणी व वाणी किजवण्यापेक्षा ती आपल्यातील दोर्ष िाढण्यािरता 

किजकवली पाकहजे. शाहू-फ ले-आुंबेडिर याुंच्या घोर्षणा आकण भक्ती हे कनव्वळ नाटि बनले आहे. प ष्ट्िळ 
मुंत्रीच नटाची भकूमिा िरतात. सारे नाटि कनवडण िा सजिण्यािकरता. फ ल्याुंच्या प्रकतमेस हार घालून 
प नः देव-देवताुंच्या पायावर डोिे ठेवनू आपल्या अुंिश्रदे्धचे प्रदशथन िरतील; पण फ ले मरू्मतपूजि नव्हते 
याचा कवचारही िरणार नाहीत. अस्पृश्याुंची द ःखे कनवारण्यािरता शाहू महाराजाुंप्रमाणे मातेच्या ममतेने 
त्याुंना जवळ घेणार नाहीत. 

 
आज पाकहजे िेशवराव कवचाऱ्याुंसारखा खरा सत्यशोिि. िेवळ मानवतावादाचा प िारा िरणारा, 

देविमथ, िमथकविीतून बह जन समाजाला म क्त िरणारा; कनवडण िीपासून अकलप्त राहणारे, लोिशाही, 
समाजवाद व कनिमी राज्याचा िेंडा हाती िरून ब द्ध कभक्षूप्रमाणे ढोंगी प ढाऱ्याचे कनभथयतेने िान उघडणारे 
िायथिते तयार िाले पाकहजेत. लोिभय व राजभय टािून सद्सद कवविेब द्धीचे भय बाळगणारे िायथिते 
हवते. आज राष्ट्राला ही गरज आहे. 

 
(आचायग शांकरराव देव गौरव ह सांथ) 

 
११) नाक्स्तकवाद 

 
या शब्दाला लोि कनष्ट्िारण कभतात : 
 
नास्स्तिवाद म्हणजे सवथ मानवजातीच्या िल्याणाचा मागथ - नास्स्तिवाद ! म्हणजे िेवळ 

कनरीर्श्रवाद नव्हे. अकखल मानवजातीला समानतेच्या पातळीवर आणणारा मागथ. सवांना पे्रमाच्या बरोबरीने 
सहिायाच्या िागयात गोवणारा मागथ. 



 
अनुक्रमणिका 

आतापरं्तच्र्ा तत्त्वज्ञानात प्रगत झालेले तत्त्वज्ञान : सवथ प्रिारच्या ग लामकगरीतून िृकत्रम, 
अनैसर्मगि बुंिनातून स टिा िरणारा मागथ. 

 
मन ष्ट्याला स्वतुंत्र िरणारा, त्याच्या ितृथत्वावर कवर्श्ास कनमाण िरणारा, स्वावलुंबी बनवणारा, 

िैयथ-कनभथयता व सत्यशोिनाची प्रवृत्ती कनमाण िरणारा मागथ. 
 
प्रर्मावस्रे्तील माणसाच्या अज्ञानाने कनमाण िालेल्या व प ढे स्वार्थसािूुंनी रुंगवलेल्या खोया 

िल्पना िरून दाखकवणारे कवचार. 
 
ज न्या-नव्याची चाळणी िरून, जे सत्याला पटेल व द सऱ्याला पटवनू देता येईल, अशाच 

िल्पनेवर व उपदेशावर नास्स्ति कवर्श्ास ठेवतो. 
 
सत्र् हे कधीही बदलता रे्िारे नाही असे नसते : जगाच्या स रुवातीपासून ते आतापयंत ते बदलत 

गेले आहे. समाज न सता बदलत नाही, तो प्रगतीच्या मागावर आहे. सुंशोिनाने जसे शोि लागत गेले, 
तसतसा पूवीच्या ससद्धाुंतात, समज तीत बदल होत गेला आहे. माणसाची िौट ुंकबि मयादा वाढून ती 
उपदेशाकशवाय स द्धा आकण माणसाच्या मनाची तयारी िाली नसतानाही कवर्श्ि ट ुंबी बनत चालली आहे. 

 
रॉकबन कू्रसोप्रमाणे एिाच बटेावर राहणाऱ्याुंची सुंि कचत दृष्टी आजच्या तारायुंते्र, रेकडओ, कवमाने, 

टेकलस्व्हजनचा वापर िरणाऱ्या जगात राहूच शित नाही. त्याुंचे सुंबुंि कवशवव्यापी िाले आहेत. 
 
जाकतभेद, िमथभेद, वुंशभेद, राष्ट्रभेद याुंची िृकत्रम िालबाह्य बुंिने तोडून सवथ मानवजातीला 

मानवतेची दीक्षा देणारा मागथ म्हणजे नास्स्तिवाद. 
 
आय ष्ट्यात उद भवणारी सुंिटे व अडचणी, अगम्य शक्तीवर कवर्श्ास ठेवनू कनष्ट्क्रीय न रहाता 

नास्स्ति स्वतःच्या बळावर व ब द्धीवर कवर्श्ास ठेवनू कनवारण्याचा प्रयत्न िरतो. देवाला नवस िरीत अगर 
देवाचा िावा िरीत, व दगडासमोर डोंिुं  बडवीत बसत नाही. स्वगथ-नरि, िमथकवपाि या ििीही कसद्ध न 
होणाऱ्या गोष्टीवर कवसुंबनू स्वस्र् बसत नाही. िडपडेल, च िा िरील, त्या स िारून प ढे पाऊल टािील. 
अद्याप ज्या गोष्टींचा उिल व्हायचा आहे, त्याचा उिल िरण्यासाठी तो प्रयत्नास लागेल. 

 
ईश्वरावर णवश्वास ठेविारे : अध्यात्मवादी सभोवतालचा समाज, द ःख व दाकरद्र्याच्या गतेत लोळत 

असताना, ‘देवा, याचे सुंिट दूर िर’ म्हणून देवाची प्रार्थना िरीत बसतील. नदीच्या प्रवाहात मलू पडून 
वहात आहे, हे पहात असताना, ‘देवा, त्याला वाचवा’ म्हणून िावा िरीत बसतील. पण उडी मारून त्याला 
वाचवणार नाहीत. िान्याची स्वतःच्या िष्टाने कनपज िरणारा, जमीनदाराला खुंड भरून अगर 
साविाराला व्याज भरून दैवािीन स्वतः उपाशीच कनष्ट्िाुंचन राहील. राजाचा ज लूम कितीही असह्य 
िाला, तरी आम्ही गेल्या जन्मी िेलेल्या पापाचे फळ भोगतो व सारे परोपजीवी स खात व ऐर्श्यात राहणारे 
गतजन्माच्या प ण्याईम ळे सारे भोगतात, म्हणून मेल्यानुंतरच्या स खाच्या आशवेर या जन्मी द ःखे भोगत 
राहील. ही सवथ िमथकवर्षयि कर्अरी त्याुंच्या डोक्यात िूतथ ईर्श्रवाद्याुंनी घ सवली. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या सवथ प्रिारच्या अज्ञानातून, अुंिश्रदे्धतून म क्तता िरून त झ्या द ःखाचुं, दाकरद्र्याचुं, ग लामकगरीचुं 
िारण गेल्या जन्मीचुं पाप हे नसून, इहजन्मीच त िी ल बाडणूि भाुंडवलवाले याुंनी कपळवणूि िेल्याम ळे 
िाली आहे. जमीनदार, साविार, राजे हे सवथ त झ्याच श्रमावर जगतात. त िीच कपळवणूि िरून गबर 
होतात. तू जागा हो. प्रकतिारार्थ दुंड ठोिून उभा रहा. जे हात त्याुंच्या सेवसेाठी खची लावलेस, ते त झ्या 
स्वार्ासाठी, िष्टिरी समाजासाठी खचथ िर. म्हणजे तूच त्याचा मालि होशील, ही जाणीव 
नास्स्तिवादानेच येईल. 

 
सवथ समाजाला अि प रवणारा अिदाता स्वगात नाही, तो पृर्थ्वीवरच आहे. तो जगाला 

जगवण्यािरता अहोरात्र राबतो आहे. उन्हात राबत असताना त्याची पाठ िाळीकठक्कर पडत आहे. र्ुंडीत 
िाम िरताना त्याचुं अुंग कचरून, तडिून फाटत आहे व पावसात भात िाढीत असताना त्याचे पाय ि जून 
खत होत आहेत. 

 
या अिदात्याशी िृतघ्न होऊन त्याच्या उपासमारीचा आपली कमळित वाढवण्यािरता फायदा 

घेत आहेत ते नरािम होत. पालि तू आकण शोर्षि ते ! 
 
अन्नदाता शेतकरी : तसा वस्त्रदाता णगरिीचा मजूर व कोष्टी :  
आमची अब्र ूराखण्यािकरता तो कगरणीच्या भट्टीत उिळून कनघत आहे. िापसाच्या सपजरानुं त्याची 

छाती फ टून आय ष्ट्य िमी होत आहे. तो वस्त्रदाता आिाशात नाही, कगरणीत िाम िरीत आहे. 
 
आकण र्ुंडी-वाऱ्यापासून सुंरक्षण िरणारे, श्रीमुंताुंना गगनभेदी हवले्या बाुंिून देणारे, दगड 

फोडणारे वडर, गवुंडी, स तार, लोहार हे आसरा देणारे होत. आिाशातला िस्ल्पत देव ि णाला आसरा 
देत नाही, उलट त म्हाला िापायची मेंढरे बनवतो. 

 
… आणि तुमच्र्ा माता-णपत्र्ाचं्र्ा णठकािी कोि?- :  
देव्हाऱ्यातले टाि नव्हेत : आपल्या मातेला िा पूजता? म्हणताना, िी आई , तू त्याला लहानाचुं 

मोठुं िेलुंस. हागलो, म तलो त झ्या माुंडीवर, तू न्हाऊन-प सून माुंडीवर घेतलुंस. दूि पाजून प ष्ट िेलुंस. 
घर सारवनू लख्ख ठेवलुंस, गटारेही साफ िेली. 

 
पण हेच िाम िरणाऱ्या महार-भुंगी, ढोर-चाुंभार याुंना जवळही येऊ देत नाही. भुंगयाुंनी िाम िेले 

नाही. महाराुंनी रस्ते िाडले नाहीत, तर रोगराई होऊन समाजाचा जीव िोक्यात येईल. पण माता-
कपत्याुंच्या कठिाणी असलेल्या अस्पृश्य समाजालाच आपण शत्रू म्हणून समजतो. िस्ल्पत राक्षसाहूनही 
त्याुंचा छळवाद िरतो, याची जाणीव नास्स्तिवादी िरून देतील. 

 
पण हा अन्याय फार िाळ सहन िेला जाणार नाही, याचा सहस्त्रपटीने मोबदला घेतला जाईल. 
 
लोिाुंना याची जाणीव िाली… ते पूणथ नास्स्तिवादी बनले िी, याुंची सद्दी भरून येते. 
 
रकशया-चीन ही समाजवादी राष्ट्रे नास्स्ति बनली व या सवथ परािप ष्ट माजलेल्या चोराुंना त्या 

जागतृ समाजाने जकमनीत गाडले. 



 
अनुक्रमणिका 

फ्रान्सच्या चौदाव्या ल ईला व त्याच्या ि ट ुंकबयाुंना राजवाड्यातून ओढून बाहेर िाढून त्याुंची व 
त्याुंच्या र्ोराबाळाुंची ित्तल िेली. त्याुंनी िेलेल्या छळवादाचा कू्ररतेने घेतलेला हा सूड होय. रूसो 
व्हॉलटेअर हे फ्रें च राज्यक्राुंतीचे जनि होय. तर्ाकप, या क्राुंतीचे श्रेय ल ईच्या ज लमी राजसते्तलाच द्याव े
लागते. जनता त्याची उपभोगय वस्तू िाली होती. ऐर्श्याची पकरसीमा गाठली होती. त्याने आपल्या 
अमदानीत बाुंिलेला व्हसेकलसाचा राजवाडा हे सवथ जगाचे आिर्षथण बनले होते. त्यावर िेलेल्या पैशाुंची 
उिळपट्टी आवाक्या बाहेर होती. याचेच अन िरण य रोपच्या इतर राष्ट्रात होऊ लागले. जणू त्या िाळाचा 
तो मकहमाच होता. भारतात मोगल सम्राटाुंनी बाुंिलेल्या कदल्ली-आग्रा येर्ील किल्ल,े राजवाडे, ताजमहाल, 
फते्तपूर-कशक्री येर्ील इमारती िमी दजाच्या ठरणार नाहीत, पण राजाुंची ही टोलेजुंग वैभवसुंपि 
कनवासस्र्ाने वाढली, तशी िष्टिरी, सामान्यजनाुंची घरे भ ईसपाट िाली. लोि अक्षरशः रस्त्यावरच्या 
खडीप्रमाणे कचरडले गेले, त्या घर्षथणातून क्राुंतीच्या कठणगया बाहेर पडू लागल्या. अन्यायाचुं, पापाचुं पेव 
िाठोिाठ भरलुं . त्यात अखेरची कठणगी व्हाल्टेअर रूसोने टािली व भडिा उडाला. त्यात 
राजघराण्याची राख िाली. त्याच राखेतून ‘स्वातुंत्र्य, समता, बुंि ता’ याुंची महान पकवत्र घोर्षणा बाहेर 
पडली. 

 
रकशयात िार, िाकरना व कतच्या कप्रयिराुंनी, सरदाराुंनी, िमथग रूुं नी व प रोकहताुंनी जनतेचे जीवन 

ज लमाने जजथर िरून टािले होते. क्राुंतीची भकूमिा भ सभ शीत िरून ठेवली होती. शतेिरी, सैकनि व 
नोिरही कबर्रले. 

 
माक्सथ एुंगल्सच्या कवचाराने िामगार क्राुंतीचे बीज पेरले व श्रकमिाुंच्या नव्या य गाची गवाही कदली. 

लेकनन या महान नेत्याने कतला प्रत्यक्ष स्वरूप कदले. 
 
रकशया व चीनच्या िम्य कनस्ट नेत्याुंनी िमथग रूुं ची देवाच्या नावावर अज्ञानी जनतेला फसवणाऱ्या व 

कस्त्रयाुंना भ्रष्ट िरणाऱ्या बोवाुंची गाढवावरून सिड िाढली. जमावादेखत त्याुंना फाशी कदले व दैवी शक्तीचा 
आभास कनमाण िरणाऱ्या व पे्रकर्षताुंची पे्रते रस्त्यावर फेिून कदली आकण हाडाचे साुंगाडे प्रदशथनािरता 
ठेवले. देवालये हा त्याुंचा आिार, त्यावर नाुंगर कफरवनू सपाट िेली. देवस्र्ानच्या जकमनी शतेिऱ्याुंना 
वाटून कदल्या. स रवातीला देवाच्या जकमनी आपण िेल्या, तर देवाचा शाप लागेल, म्हणून शतेिरी 
िरायला भीत होते. पण इतर शतेीप्रमाणेच तेरे् िान्य आले, त्याुंच्या पोटाचा प्रश्न स टला. िनिान्य पदरात 
पडले. त्याम ळे देवावरचा कवर्श्ास खालच्या अज्ञजनतेतून समूळ नष्ट िाला. 

 
रकशया व चीनने िमथग रू व प रोकहतशाही तशीच राजशाही नष्ट िेली. 
 
पण इटली व जमथनीत क्राुंतीच्या प ढाऱ्याुंना, म सोकलनी व कहटलरने जनतेत कवदेशी राष्ट्राकभमान व 

वुंशाकभमान जागा िरून साम्राज्यशाहीची महत्त्वािाुंक्षा कनमाण िरून सवथ सत्ता आपल्या हाती घेतली व 
अकनबकंित ह िूमशाही प्रस्र्ाकपत िरून प नः राजशाही ज लमालाही मागे टािले ! पण एिा क्राुंतीने जागे 
िालेल्या व स्वतःच्या शक्तीची जाणीव िालेल्या जनतेने तीच गत याुंची िेली. म सोकलनीला मारून त्याचे 
पे्रत रस्त्यावर फेिून कदले. कहटलरची गत पण तीच िाली. 

 
इुंगलुंडने पकहल्या चालथसला त्याच्या राजवटीला कवटून म ख्यतः त्याचे सैन्यच त्याच्यावर कफतरले. 

आकण त्याला राजवाड्याबाहेर िाढून लािडाच्या ठोिळयावर पडायला लावनू त्याची मान ि ऱ्हाडीने 
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तोडली. पण त्यानुंतर लोिराज्य कनमाण िरण्याऐवजी क्रामवलेने आपल्या हाती सत्ता घेतली. पण 
सनदशीर पालथमेंटरी राज्यवस्रे्त म रलेल्याुंनी ती सत्ता कटिू कदली नाही. फ्रें च क्राुंतीनुंतर नेपोकलयन 
सत्तािारी बनला. पण अखेर त्यालाही सते्तला म िावुं लागलुं  व त्याचा अुंत एिा बटेावर िाला. 

 
कब्रटनमध्ये राजसत्ता व इटलीच्या पोपची सविंर्ष सत्ता यात कवरोि आला, म्हणून आठव्या हेन्रीने 

आपला पोप कनमाण िरून इटलीच्या पोपचुं अकिराज्य आणलुं . 
 
जगात सारखा बदल होत आहे. सत्र् हेही अबाणधत नाही. एका वेळचे सत्र्, दुसऱ्र्ा काळी असत्र् 

ठरले आहे. : प्रत्येि िाळाच्या त्या त्या वळेच्या सत्यशोििाुंनी एि एि पाऊल प ढुं टािले. त्या त्या 
नवकवचारवुंताुंचा त्या त्या समाजव्यवस्रे्तील कवचारात व समाजरचनेत ग रफटलेल्याुंनी समाजद्रोही, 
िमथद्रोही म्हणून छळ िेला आहे. 

 
किस्त, महुंमद, साके्रटीस याुंचाही स रुवातीला त्या वळेच्या िमाकभमान्याुंनी िमथद्रोही म्हणून छळ 

िेला आहे. पण िालाुंतराने त्याुंची मते पटल्याम ळे द्रोह िरणारेच त्याुंचे अन यायी व स्त कतपाठि िाले. 
 
जग पुढं चाललंच आहे : त्या िमथसुंस्र्ापिाुंच्या कशिवण िीत व वागण िीत नव्या कवचारवुंताुंना जे 

दोर्ष कदसू लागले, त्याकवरूद्ध त्याुंनी उठाव िेला. लूर्रसारखा िमथस िारिाला, िमथदे्वष्ट्याला नव्हे, तसाच 
छळ सोसावा लागला. हा ज न्या-नव्याचा सुंघर्षथ सारखा चालला आहे. 

 
संघषामुळे जग बदलत चालले आहे. : महमुंद पैगुंबरने कवर्श्बुंि त्वाची घोर्षणा िेली. पण त्याुंनी 

कतला आपल्या अन्यायाप रतीच सुंि कचत िेली. लोिाुंनी आपले कवचार ऐिावते, मान्य िरावते. म्हणनू 
एिा हातात ि राण आकण द सऱ्या हातात तरवार घेऊन कवर्श्बुंि त्वाचा प्रचार िेला. सवांवर तरवार 
चालवता येणे अशक्य होईल, म्हणून स्वतःलाच देवाचा अवतार बनवले व नव्या कवचाराुंनी ि राणावर 
आक्रमण िरू नये म्हणून त्यात बदल िरण्यास बुंदी िरून समाजाची प्रगती र्ोपवनू िरली. स्वगथ-
नरिाची सहदू िमाप्रमाणेच भीती व आकमर्ष दाखवले. स्त्री स्वातुंत्र्यावर तर भयुंिर आघात िेला. त्याुंची 
स्स्र्ती िेकवलवाणी िरून टािली. अफगाण व त िथ स्र्ानने इस्लाम िमात क्राुंकतिारि बदल घडवनू 
आणला. आता भारतीय कस्त्रया हक्कासाठी िगडू लागल्या आहेत. अनेि कवचारवुंत त्याुंना पासठबा देत 
आहेत. आज अकप्रय वाटणाऱ्या गोष्टी प ढे कप्रय होत आहेत. 

 
महात्मा गाधंी स्वतःला कहदुधमाचे अणभमानी म्हिवून घेत : पण त्याुंच्या कववचेिब द्धीला न 

पटणाऱ्या सहद िमाच्या आज्ञा ते पाळत नसत. शुंिराचायांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या पकरर्षदेत ते म ख्य 
पाह णे म्हणनू बसले असताना, शुंिराचायांच्या कवचारसरणीला व अस्पृश्यतेच्या समर्थनाला त्याुंनी सभेत 
कवरोि िरून आपल्या मारवाडी समाजाला ‘शुंिराचायांच्या आजे्ञला मानू निा,’ असे साुंकगतले ते त्याुंना 
प ढे खटिल्याम ळे त्याुंच्या श्रदे्धत बदल होत गेला आहे. ज्या िमाज्ञा त्याुंना पटल्या नाहीत, त्या त्याुंनी 
ि गारून कदल्या आहेत. िमाहून त्याुंनी सत्यालाच महत्त्व कदले आहे. ज न्या सहद िमाच्या चौिटीत ते बसत 
नसल्याम ळे जनसुंघवाल्याुंनी त्याुंना शत्रू समजून गोडसे या त्याुंच्या प ढाऱ्याने महात्माजींचा खून िेला. या 
सहद िमाकभमान्याुंनी ब द्धिर्ममयाुंचीही हत्त्या िेली आहे. 
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पण िोणाला कवचारावर बुंदी घालता आली नाही. प्रत्येि िाळी कवचारवुंत नव ेकवचार माुंडतात, 
प्रर्म ते नावडते होतात, िालाुंतराने ते पटले िी, ते स्वीिारले जातात व ते मग रूढ होत जातात. 

 
सवथ जगात त्या त्या य गात एि साच्याचीच समाजव्यवस्र्ा व कवचार आढळून येतात. 
 
समाजाच्या प्रार्कमि अवस्रे्त देवाची िल्पना जवळजवळ एि साुंचाचीच होती. ती कनसगाच्या 

भीतीतूनच कनमाण िाली. प ढे कनसगावर ताबा बसवनू, आपल्या ब कद्धसामर्थ्यानेच त्यावर ताबा बसवनू 
िामास लावल्यानुंतर दैवी आभास नाहीसा िाला ! 

 
और्षिातील सुंशोिनाने रोग बरे होतात, हा प्रत्यक्ष अन भव घेत गेल्याने नवस-सायास, अुंगारा 

त्याुंच्यावरचा कवर्श्ास िमी होत गेला. मऱ्याईला आुंबील कदल्याने िॉलरा जात नाही, तो इुंजेक्शनने जातो. 
असाध्य वाटणारा मलेकरया और्षिी उपायाने जवळजवळ नाहीसा िाला आहे, हे प्रत्यक्ष अन भवास 
आल्याम ळे देवावरची अुंिश्रद्धा आता प ष्ट्िळ िमी िाली आहे. 

 
देव त मचुं चाुंगलुं-वाईट िरीत नाही, त्याचुं अस्स्तत्वच नाही. त्यावर अवलुंबनू राहू निा, हेच 

नास्स्तिवादी साुंगतो आहे. 
 
राजशाहीचा अुंत तर जगातील बह तेि राष्ट्रात िाला आहे. कब्रटनमध्ये नामिारी राजा कनव्वळ 

देव्हाऱ्यात बसवला आहे. इतरत्र राकहलेले पर्ास लागले आहेत. भारतात रक्तक्राुंतीकशवाय ते खलास िेले 
आहेत. पण िार्ममि बाबातीतील अुंिश्रद्धा, समूळ नष्ट िाली नाही. िमाच्या बाबतीत वल्लभभाईसारखा 
िणखर, कनभथय नेता अद्याप भारताला कमळाला नाही. िार्ममि बाबतीत इुंग्रजाुंचुं समिोत्याचुं िोरण 
आमच्या नेत्याुंना स्वीिारलुं  आहे. अद्याप सवथ िर्ममयाुंना, स्त्री−प रुर्षाुंना एिच िायदा लागू िेला नाही. 

 
सवथ िमथ सकहष्ट्ण तेने कनिमी राज्य प्रस्र्ाकपत होणार नाही. 
 

(सामारजक रवचार मांथन) 
 

१२) गोब्राह्मि प्रणतपालक नव्हे – 
पीणडताचें, सामान्र्ाचें णशवाजी महाराज ! 

 
अन्यायाचा प्रकतिार िरण्यािरताच कशवछत्रपती लढ्यात पडले. तो अन्याय, तो ज लूम, प्रर्म 

मराठे, जहाकगरदार, जमीनदार व राजे याुंचाच कदसला. म सलमानाुंचा, म सलमान राजाुंचा व बादशहाुंचा 
नव्हे. खरे शत्रू कदसले ते िष्टिरी, गकरबाुंना छळणारे मराठी जहाकगरदार. 

 
कशवराय म्हणतात – बळिट व्हाव े द सऱ्या घ्याव,े दाव-ेदरोडे िराव,े हा याुंचा सहज हव्यास, 

परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशनेे अगोदरच सलोखा िरतात, स्वतः भेटतात. कतिडील भेद इिडे व 
इिडील कतिडे िरून राज्यात शतू्रस प्रवशे िरतात. देश मारतात. 
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णशवबाचंा वगयसंघषय : यावरून स्वच्छ कदसून येते िी, कशवाजी महाराजाुंचा लढा सहदू िमाचे सुंरक्षण 
िरण्यािरता नव्हता, गोब्राह्मणाुंचे प्रतपालन िरण्यािरता नव्हता, तो वगथसुंघर्षथ होता. िष्टिऱ्याुंची 
कपळवणूि िरणाऱ्याुंकवरूद्ध होता. त्यावळेी वगथसुंघर्षाला चालना कदली. याचे िम्य कनस्टाुंना व 
समाजवाद्याुंना आश्चयथ वाटेल. सहदूसभावाले व जनसुंघीय मात्र घोटाळयात पडतील. म सलमानाकवरूद्ध 
सहदूुंना चेतवायला अवघड पडेल. ब्राह्मणाुंनी कशवाजीस आपल्या स्वार्ासाठी आपल्या कवचारसरणीत 
ओढून घेतले, तरी तो त्याुंचा नव्हता. त्या लढ्यात िौट ुंकबि स्वार्थही नव्हता, जाकतस्वार्थही नव्हता. तो 
दीनदकलताुंचा पालनवाला होता. 

 
अनेि मराठे व रजपूत राजाुंनी कदल्लीचे व कवजापूरच्या आकदलशहाचे माुंडकलित्व पत्िरून 

आपल्या म लीस द्धा त्याुंच्या जनानखान्यात ढिलल्या व त्याुंच्यािडून मानसन्मानाची पदे कमळवली. त्या 
ग लामकगरीचाही त्याुंना अकभमान वाटे. फार िाय कशवाजी महाराजाुंचे वडील, शहाजीमहाराज हेही 
कवजापूरिराुंचे माुंडकलिच होते. त्याुंना आपल्या म लाने मालिाकवरुद्ध बुंड िरू नये, आकदलशहाच्या 
म लखावर स्वारी िरून तो म ल ख घेऊ नये, अशी आज्ञा िेली तेव्हा कशवबा त्याुंना कलकहतात – 

 
‘आम्हाला यवनाचे चािर म्हणून अि सेवन िरावयाचे नाही, तेव्हा आमचे प ुंडपणात वकडलाुंची 

कवपती होणार ऐशास त्याुंचे दैव आपण जन्म कदला, परुंत  िमथ कदले नाही.’ 
 
कशवबाुंना ही कशिवण िोणी कदली? मागथदशथन िोणी िेले? रामदास आले होते िाय इरे्? 

रामदासाुंची भेट तरी िाली होती िाय? शास्त्रश द्धरीत्या गादीवर बसेपयंत कशसोकदया घराण्यातील या 
राजसबड्याला शूद्र म्हणून सुंबोिले. गागाभटाने शास्त्रश द्ध अकभरे्षि िेल्यानुंतर मात्र गोब्राह्मण प्रकतपालि 
म्हणून गौरकवले ! त्या गागाभटाला सामील िरून घेण्यािरता महाराजाुंना एिा य द्धाला खचथ िराव े
लागेल इति िन द्याव ेलागले. 

 
माझ्या दृष्टीने हे िरायला निो होते. तलवारीच्या जोरावर राज्य कमळवल्यानुंतर याुंच्या 

राज्यपदाला बह सुंख्य िष्टिऱ्याुंनी मान्यता कदलीच असती. कवरोि िेला असता तो ब्राह्मणाुंनी. त्यासाठी 
गागाभटाला इतिी लाच देण्याचे िाहीच िारण नव्हते. म सलमान िालेल्या फलटणच्या सनबाळिराला 
भटाुंच्या सँक्शनकशवाय सहदू िरवनू घेऊन त्याुंच्याशी रक्तसुंबुंिही घडवनू आणला, त्या महाराजाुंनी 
गागाभटाला लाच देऊन राज्याकभरे्षि िरवनू घेण्याचे िाहीच िारण नव्हते. शाहूुंनी आपल्या अकििारात 
क्षात्र जगद्ग रू नाही िा कनमाण िेला ! महाराजाुंनीस द्धा एि प ढचे पाऊल टािले एवढेच. पण ब्राह्मण 
जगद्ग रूच्या कठिाणी मराठा जगद्ग रू आणला ! पण िालाुंतराने त्यालाही िोणी कवचारीना! 

 
स्वातुंत्र्याच्या आड आले, ते म सलमान िापून िाढले, तसे सहदू पण िापून िाढले. आप्त व 

रक्तसुंबुंकिताुंनाही िापून िाढले. त्याुंच्याशी ज्याुंनी सहिायथ िेले, त्याुंची जात न बघता त्याुंच्यावर 
मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या टािल्या. 

 
सुंभाजी शत्रलूा कमळाला असे िानावर पडताच त्यासही अटिेत टािले. कवजाप री अुंकित 

असलेल्या आपल्या सावत्र बुंिू व्युंिोजीवर चाल िरून गेले. स्वातुंत्र्यद्रोही चुंद्रराव मोरे व बाजी घोरपडे 
याुंना िापून िाढले. पण प्रामाकणि एिकनष्ठपणे ज्याुंनी सहिायथ िेले, त्या म सलमानाुंना जबाबदारीच्या 
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जागेवर नेमले. दौलतखान व कसद्धीमेस्त्री या म सलमानाुंना आरमार प्रम ख िेले. आरमाराची िल्पना तर 
अगदीच नवीन. तरी त्यावरस द्धा म सलमान नेमला. 

 
णशवबानंा कहदू सारखे… मुसलमान सारखे ! : कशवाजीकवरूद्ध अनेि सहदूुंनी कवजापूरच्या स लतान 

आकण कदल्लीचा औरुंगजेब या म सलमान शासिाुंना मदत िेली आहे. कशवाजीचा कपता शहाजी यास िपटाने 
िैद िरून कवजाप री स लतानासमोर आणणाऱ्या म स्तफाखान व अफिलखान याुंच्याबरोबर म िोळचा बाजी 
घोरपडे हाही होता. अफजलखानचा कवर्श्ासू विील होता – िृष्ट्णाजी भास्िर ि लिणी नावाचा ब्राह्मण. 
अफिलखानास ठार िेल्यावर हाच िृष्ट्णाजी कशवरायाुंवर चालून आला कन त्याने महाराजाुंच्या मस्तिावर 
तलवारीचा वार िेला. खोि पडली. कशरस्त्राणाम ळे महाराज बचावले. त्यावळेी समर्थ रामदासस्वामी 
अफजलखानाचा कवर्श्ासू सरदार बाजी घोरपडे याुंच्याच्या आश्रयास होते. (मा. म. देश मख) 

 
पन्हाळा येर्ील कसद्धी जोहारच्या वढे्यातून स टिा िरून घेण्यासाठी सूयथराव स वे याुंचा त्याुंना 

पराभव िरावा लागला. औरुंगजेबाचा मामा शाईस्तेखान कशवाजीवर चालून आला, तेव्हा जोिपूरचा 
जसवुंतससग त्याुंच्या मदतीस आला. दकक्षणेतील माहूरची रायबागन, मूळची ब्राह्मण कविवा आपल्या 
अन यायाुंसिट औरुंगजेबास कमळाली ! प रुंदरच्या तहात २३ किल्ले औरुंगजेबास कमळवनू देणारा कमिा राजा 
जयससग सहदूच होता. कवजापूरचा आकदलशहा सिवा कदल्लीचा औरुंगजेब याुंचे देशम ख, देशपाुंडे आकण 
पाटील हे सहदूच होते. 

 
आग्रा येरे् महाराज औरुंगजेबाच्या िैदेत असताना स्वतःचा जीव िोक्यात घालून कशवरायाची 

स टिा िरणारा मदारी मेहेतेर हा म सलमान होता. 
 
ख द्द औरुंगजेबाचा प त्र म जाअम याच्याशी महाराजाुंचे स्नेहसुंबुंि होते. कशवाजी महाराजाुंचे वडील 

शहाजी व च लते शरीफजी हे एिा अवलीया पीराच्या प्रसादाने िाले. या समज तीने त्याुंची नाव ेम सलमानी 
ठेवली. 

 
णशवबाचें मुस्लीम चाहते : हमीद दलवाई म्हणतात, ‘असे असताही कशवाजी महाराज आज 

लोिाुंसमोर जे कचतारले जातात ते म सलमानाुंचे कवरोिि म्हणून !’ त्याम ळे सहद राष्ट्रवादी व इतर 
कशवाजीमहाराजाुंचा आपापल्या स्वार्ासाठी उपयोग िरून घेतात. 

 
कशवाजी पाटगावच्या मौनीमहाराजाुंना आपले ग रू मानीत. तसे िेळशीचे यािूबबाबा याुंनाही ग रू 

मानीत. महाराज ि राणाचा मान राखत. त्याुंनी पीराला उत्पिे िरून कदली आहेत. आपल्या सैन्याने 
ि राणाचा अपमान िरावयाचा नाही. मकशदी व पीराुंना इजा द्यावयाची नाही. म सलमान कस्त्रयाुंनाही सुंरक्षण 
द्यावयाचे असा ह िूम कदला होता. 

 
बाळ ठािरे एिा कठिाणी म्हणतात िी, कशवाजी महाराजाुंची िार्ममि सकहष्ट्ण ता आकण 

म सलमानाुंिडे बघण्याचा दृकष्टिोन ही त्याुंच्या िायाची फार महत्त्वाची अुंगे होत. त्याुंच्या लढाया जरी 
िमथवडे्या म सलमान राजाशी िाल्या, तरी त्याुंनी आपल्या राज्यातील म सलमानाुंना त्रास कदला नाही. 
यातूनच त्याुंच्या आचारकवचाराुंची घडण बनली होती. 
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कशवछत्रपती भोवतालची पकरस्स्र्ती, शतेिऱ्याुंवर होणारे अन्याय व ज लूम पाहून अस्वस्र् होत. 
 
पोत थगीज लेखि िास्मे कड गाडा म्हणतो, १५ वर्षांचा असतानाच शजेारपाजाऱ्याुंचे हाल पाहून 

कवचारमगन होत असे. या ज लमाचा प्रकतिार िरण्यासाठी त्याुंने मावळयाुंची सुंघटना िेली व प्रबळ 
सैन्याला प्रत्यक्ष तोंड न देता गकनमी प्रिारच्या य द्धाला स रुवात िेली. 

 
हा गकनमा य द्धप्रिार चीन या माओने चुंगिैशािकवरुद्ध स्वीिारून त्याच्या सैन्यास हैराण िेले. 
 
ब्राह्मिी श्रेष्ठत्वाचा रामदासी प्रर्त्न : महाराजाुंना दादोजी िोंडदेवने य द्धशास्त्र कशिकवले नाही, 

रामदासाने तर नाहीच नाही. त्याुंच्या अुंगी ती पात्रता नव्हती आकण राज्यारोहणापयंत रामदासाुंची व 
कशवछत्रपतींची गाठही पडली नव्हती. 

 
कशवाजी महाराजाुंच्या स्वराज्य स्र्ापनेच्या प्रयत्नाला सहद ुंचे राज्य स्र्ापन िरण्याचा प्रयत्न म्हणणे 

सवथस्वी च िीचे आहे. (प्रा. नरहरी ि रूुं दिर) सििेड म्हणतो – कशवाजी हा अलौकिि असा दूरदृष्टी, 
सवथश्रेष्ठ म त्सद्दी व राजिारण ि रुंदर होता. राष्ट्रीय स्वातुंत्र्य हे त्याचे एिमेव ध्येय होते. 

 
िेशवराव ठािरे म्हणतात – कशवाजीला गोब्राह्मण प्रकतपालि ठरकवण्याचा बूट ब्राह्मणाुंनी रचला. 

कशवाजीच्या पत्रव्यवहारात गाई आकण ब्राह्मण याुंना स्र्ान नव्हते. 
 
अज थनराव िेळिर म्हणतात, ‘स्वतःला राज्याकभरे्षि िरून घेण्याचा कनिार िेल्यानुंतर मगच 

मात श्रींची सुंमती घेतली. नुंतर महाराष्ट्राती सुंताुंना भेटले. रामदास हे त्यापिैी एि होते. बापाची 
सल्लामसलत घेण्याचा प्रसुंग त्याुंना ििीच आला नाही. उलट बापाने कवरोि िेला असता त्यानी तो म ळीच 
मानला नाही. 

 
रामदास हा तर महाराजाुंचा राज्याकभरे्षि होईपयंत िेव्हाच भेटला नव्हता व त्याुंची व महाराजाुंची 

गाठही पडली नव्हती. कशवाजी महाराजाुंचे मागथदशथन िरण्याची त्याुंच्या अुंगी पात्रता नव्हती. त्याुंच्या 
मागथदशथनाने समाजाची सुंघटनाच िरता आली नाही. 

 
ब्राह्मणाचे श्रेष्ठत्व राखण्याचा अकतहीन प्रयत्न रामदासाने िेला. ब्राह्मणाखेरीज इतर सहदूुंना 

रामदासाने अगदी हीनच लेखले. 
 
डोिे वर िाढणाऱ्याुंना लार्ा मारायच्या व त्याचे प ढारीपण प्रस्र्ाकपत िाले, िी त्याुंच्या पायावर 

डोिे ठेवायचे ! 
 
त्यावळेी नाुंगरणीला रॅक्टसथ नव्हते. नाुंगरणीसाठी शतेिऱ्याुंना बैलाची अत्युंत जरूरी होती. 

बैलाुंची पैदास गाईकशवाय होणे शक्य नाही. यादृष्टीने कशवाजी महाराज गोपालन, राष्ट्राला आवश्यि 
म्हणून पहात. गोपालन िाले नसते, तर शतेिऱ्याला व त्याुंच्या ि ट ुंकबयाुंना जगणेच अशक्य िाले असते. 
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पण ब्राह्मण वगथ गोपालनािडे स्वार्ी दृष्टीने पहात होता. शतेावर जाऊन नाुंगरणी−ि ळवणी 
िरणारा हा वगथ नव्हे. स्वतःच्या जकमनी ब्राह्मणेतराुंना लावनू िष्टाकशवाय जगणार हा वगथ, गोपालनाम ळे 
दूिद भत्याची याुंची चुंगळ ! गोपालनाबरोबर ब्राह्मणपालन होऊ शित होते. म्हणून त्याुंनी महाराजाुंना 
‘गोब्राह्मण प्रकतपालि’ हा किताब देऊन टािला. 

 
महाराजाुंच्या व ब्राह्मणाुंच्या दृष्टीतला हा फरि होता. महाराजाुंची दृष्टी राष्ट्रीय होती, ब्राह्मणी 

जातीय होती. ती रामदासाुंच्या खालील श्लोिातून अगदी स्पष्टपणे कदसून येते – 
 

गुरू तो सकलाशी ब्राह्मण । जरी तो झाला रक्रयाहीन ॥ 
तरी तयासीच शरण । अनन्य भाव ेअसाव े॥ 
ब्राह्मण वदे मूर्मतमांत । ब्राह्मण तोरच भगवांत ॥ 

पूणग होती मनोरथ । रवप्र वातये करूनी ॥ 
असो ब्राह्मणा सुरवर वांरदती । तेथे मानव बापुडे रकती ॥ 

जरी ब्राह्मण मुढमरत । तरी तो जगद वांद् ॥ 
अांत्यजे शब्दज्ञाता बरवा । परर तो घेऊन करावा ॥ 

ब्राह्मण सरन्नध पजुावा । हे तो न धडे कधी ॥ 
 
हे वाचल्यानुंतर या गृहस्र्ाला िोणीही सुंत अगर सािू म्हणणार नाही. िाय कशिकवले 

रामदासाने? 
 
अशा प्रिारचे कवचार, अज्ञ ब्राह्मणेतराुंच्या डोक्यात ठासून घातल्याम ळे याुंनी कवनाश्रम दूि 

कमळण्याची सोय िरून घेतली व कशवाजी महाराजाुंना ‘गोब्राह्मण प्रकतपालि’ हे कचिटवनू टािले. पण 
िोणत्याही बखरीत महाराजाुंनी हे कवश्लेर्षण स्वतःला लावनू घेतलेले नाही. 

 
‘गोब्राह्मि रक्षक’ म्हिवीत नसत 

 
याच भटाुंनी राज्यारोहण होण्यापूवी महाराजाुंना शूद्र म्हणनू राज्यारोहणाला मान्यता कदली नव्हती. 
 
चढणाऱ्यास खाली ओढायचे. 
 
चढलेल्याुंचे पायावर डोिे ठेवायचे, ही याुंची नीती. 
 
इकतहाससुंशोिि कशवाजी कवद्यापीठाचे पकहले ि लग रू डॉ. पवार म ुंबई य कनव्हर्मसटीत िेलेल्या 

भार्षणात म्हणतात, ‘पूवीच्या बखरीत अगर ऐकतहाकसि िागदपत्रात महाराजाुंना मी ‘ब्राह्मण प्रकतपालि’ 
असे कवश्लेर्षण लावलेले अगर त्याुंनी लावनू घेतलेले िोठेच आढळत नाही. उलट राजा जयससहाला 
कलकहलेल्या पत्रात कशवाजीने घोड्याची शपर् घेऊन कवर्श्ास पटवण्याचा प्रयत्न िेला आहे. ग न्ह्याच्या 
बाबतीत ब्राह्मणाचे पालन िरण्याची हमी कशवाजीने कदली नव्हती. अशा खास सवलती पेशव्याुंनी कदल्या 
होत्या. असा पक्षपात कशवाजीने आपल्या राज्यातील प्रजाजनाुंबद्दल िेला नव्हता. 

 



 
अनुक्रमणिका 

त्याुंच्यात िमाकभमान नव्हता असे म्हणणार नाही. पण तो िमाकभमान म सलमानाुंचा दे्वर्ष िरीत 
नव्हता. देशाला ग लामकगरीतून म क्त िरण्यािरता होता, पण याचा कवचार ब्राह्मणाुंनी िेला नाही व 
त्याुंच्या राज्यारोहणाला ते शूद्र मानून त्याुंनी कवरोि िेला. पण गागा भटािडून मुंत्रश द्ध राज्याकभरे्षि 
घेतल्यानुंतर याुंना ‘गोब्राह्मण प्रकतपालि’ म्हणण्यास स रुवात िेली व राज्यारोहण िाल्यानुंतर 
रामदासाला ग रूपद कदले. 

 
रिणजत देसाईचंी खुशामत 

 
या गटात मराठी िादुंबरीिार रणकजत देसाई सामील िाला व त्याने इकतहासाची पाने ब्राह्मणाुंना 

खूश िरण्यािकरता सत्याची कफरवाकफरव िरून कलकहली. मराठा समाजाला अकभमान वाटेल अशी त्याुंची 
लेखणी आहे. भार्षा सोपी आहे. रचनािौशल्य आहे. एखादी स्त्री रूपवान आहे, पण कतने ते सौंदयथ 
िनप्राप्तीसाठी कविले असल्यास लोि कतचा कतटिाराच िरतील. 

 
रणकजत देसाई याने रामदासाला राज्याकभरे्षिाला अगोदर आपल्या िादुंबरीत आणला. ती 

िादुंबरी असली तरी त्या सािनाने इकतहासाचा कवपयास िरणे हा ग न्हा आहे. पण त्याला ब्राह्मण 
प ढाऱ्याुंिडून व त्याुंच्या वतथमानपत्रािडून गौरव िरून घ्यायचा होता तसा त्याुंनी गौरव िेला. रामदासाचा 
आशीवाद घेऊन म्हणे ते ससहासनारूढ िाले ! 

 
समर्ांची भेट घेऊन राजे रायगडी येत होते. महाराज म्हणतात, ‘मोरोपुंत, हत्तीवर अुंबारी बरी 

चढवली?’ 
 
राज्याकभरे्षिानुंतर देवदशथनाला अुंबारीतून जाव े लागले. त्यासाठी हत्ती सजवले. (याचा अर्थ 

राज्याकभरे्षिापूवी रामदासाुंची गाठ पडली होती असे रणकजत वणथन िरतात) त्या िादुंबरीचे पान २१५ – 
कजजाबाई रामदासाला म्हणतात, ‘महाराज आपण आलात, दशनथ घडलुं . महाराज िाळजी वाटते 
कशवबाची. आम्ही कनघतो. आता त्याला मायेचे िोणी राकहले नाही, ती जबाबदारी आपली. आम्ही आता 
त्याला त मच्या ओयात टाितो, त्याला साुंभाळा.’ 

 
कशवबा हेच म ळी प्रजेचे पालनिते होते. त्याला रामदासाच्या ओयात टािण्याइतिी रामदासाची 

पात्रता नव्हती. हा सवथ कशवभक्ताुंचा व कशवाजीचा रणकजतने अपमान िरून अक्षम्य ग न्हा िेला आहे. 
 
‘कशवाजी कद प्रॅगमकँटस्ट’ (िे. एल्. महाल्ये, एम. ए. कवदभथ महाकवद्यालय – इकतहास कवभाग) 

कलकहतात, ‘कशवाजी महाराजाुंच्या जीवनावर िर्ा-िादुंबऱ्या कलहून अगर कचत्रपट िाढून कशवभक्ती 
दाखकवणे हे हास्यास्पद व मखूथपणाचे होय.’ 

 
करयासतिार सरदेसाई याुंनी कदलेली माकहती – ‘रामदासाची व महाराजाुंची राज्यारोहणापूवी 

गाठही पडली नव्हती व ओळखही नव्हती, हे प राव्याकनशी कसद्ध होते – १६५९ नोव्हेंबरला अफिलखानाचा 
वि िाला. 
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त्र्ाचंी पे्ररिा स्वर्भूं होती 
 
अफिलखानाच्या विापूवीचे म्हणजे १८ फे्रब वारी १६५९ चे भास्िर गोसाव्याचे, कदवािर 

गोसाव्यास आलेले पत्र उपलब्ि आहे, ते प ढीलप्रमाणे – मी कशवाजी राजेचे भेटीस गेलो होतो. त्याुंनी 
कवचारले, ‘त म्ही िोणिोणत्या कठिाणी असता?’ आम्ही रामदासी श्री समर्ाचे कशष्ट्य− चाफळास राहतो.’ 
‘ते िोठे राहतात?’ याचा सरळ अर्थ यावळेेपयंत कशवाजींना रामदास हे िोण माहीत नव्हते. 

 
प ढे िेव्हा तरी रामदास महाराजाुंची भेट घ्यायला आले असताना रामदास कशवाजींना खालील 

वाक्य टोचनू बोलले, ‘त मचे देशी वास्तव्य िेले पण वतथमान नाही घेतले.’ हे स्वतः रामदासच म्हणतात. 
असे असताना राज्यारोहणाआिी रामदासाची गाठ िादुंबरीत कलहून त्यात घालणे किती िृतघ्नपणा ! 

 
गोसवद कचमणाजी भाटे म्हणतात, ‘-कशवाजी महाराजाुंनी रामदासाची गाठ पडण्यापूवीच 

स्वराज्याची स्र्ापना िेली होती. तोपयंत कशवाजी महाराजाुंनी ज्या सुंघटना बाुंिल्या, छापे घातले, लढाया 
िेल्या, किल्ले हस्तगत िेले, जगाला र्क्क िरणारी रणनीती व राजिीय म त्सदे्दकगरी दाखकवली, कतचा व 
रामदासाुंचा िाडीचाही सुंबुंि नव्हता-’ 

 
प्रा. न. र. फाटि म्हणतात, ‘कशवाजी महाराजाुंनी स्वराज्य स्र्ापनेची पे्ररणा िोणािडूनही घेतली 

नव्हती. पकरस्स्र्तीनेच त्याुंना पे्ररणा कदली.’ 
 
डॉ. आुंबेडिर चकरत्र, िीर, पान १४४ − ‘- रामदासाची सामाकजि भकूमिा माणसाची मूल्ये 

ओळखणारी नसून ती ब्राह्मणाुंची वणथवचथस्वाची कन ब्राह्मण जातीची महती गाणारी होती. रामदासी पुंर्ाचे 
लोि तर पकहल्यापासूनच जातीद राकभमानी व िडव ेम्हणनू प्रकसद्ध आहेत.’ 

 
आचायथ भागवत म्हणतात, ‘– कशवाजीच्या ितृथत्वाचा इगम रामदासाुंिडे आहे, असे म्हणणारे 

कनरािार आहे. कशवाजाचे ितृथत्व पाहूनच रामदासाला राजिीय कवचार स चले एरवी स चले, एरवी स चले 
नसते-’ 

 
डॉ. पवार, ि लग रू कशवाजी कवद्यापीठ म्हणतात, ‘-कशवाजी महाराजाुंना रामदासाुंची कशिवण 

होती, ही गोष्ट सुंपूणथ कनरािार आहे. ज्याुंना कशवाजी महाराजाुंचे मोठेपणा खपत नाही व ज्या वगाने त्याुंच्या 
हयातीत त्याुंना त्रास कदला. तोच वगथ अद्याप हा उपहासच िरीत आहे. रामदासाुंची कशिवण कशवाजीने 
घेतली असती तर महाराष्ट्राचे ऐक्य त्याुंना िेव्हाच सािता आले नसते –’ 

 
रामदास हे शतंू्रचे हेर होते : इतिेच नव्हे तर सहदूतील ब्राह्मणेतर अस्पृश्याुंची एिी घडवनू आणता 

आली नसती. आकण महाराष्ट्राला ग लामकगरीतून म क्त िरता आले नसते. 
 
वीर उत्तमराव मोकहते म्हणतात, ‘रामदास हे कशवाजीचे ग रू तर म ळीच नव्हते, ते आकदलशहा व 

औरुंगजेबाचे हेर होते. नेताजी पालिर मोंगलाुंच्या छावणीतून ग प्तपणे कनसटला आकण साताऱ्यास 
कशवाजीस भेटला. कशवाजीने त्याला आपल्या अकििारात सहदू िरून घेतले, क्राुंकतिारिच िृत्य होय−’ 
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‘लोिाुंच्या त्यावळेच्या समज तीप्रमाणे राज्याकभरे्षिाकशवाय राजा नव्हे.’ असे असल्याम ळे त्याुंनी 
राज्याकभरे्षि िरवनू घेतला. तर्ाकप, कशवाजीने यापूवीच रायगड सजिल्यावर ते स्र्ळ राजिानी म्हणनू 
कनकश्चत िेले व तेरे् जरुर त्या इमारती बाुंिावयास स रुवात िेली होती. रायगड राजिानी िरावी, हा 
कनश्चय राज्यारोहणापूवीच िाला होता. परुंत  हा कविी समुंत्रि यर्ाकविी िरावा व स्र्ाकपत राज्यास 
िमथराज्याचे स्वरूप द्याव,े राजासही आपल्या प्रजेच्या िल्याणाप्रीत्यर्थ िरावयाच्या िृत्यासुंबुंिी राजाने 
स्वतःस िमथबुंिनाुंनी बाुंिून घेऊन राज्याकभरे्षि कवचार व्हावा. हा कवचार गागाभटाचा. 

 
त्याने राजास व राजाने इतराुंस साुंकगतला. तो सवांस मानवला व तसा राज्याकभरे्षि कविी िाला. 

अकखल भारतीय कवद्वानाुंत गागाभटास स्र्ान होते, म्हणून त्याच्या िवीस प्राुंकति सिवा स्र्ाकनिपणा 
राकहला नाही. (श्री. रा. कव. ओत रिर) 

 
रामदासाचें कार्य ही कल्पनेची दौड : येरे् रामदासाुंचा िोठेही सुंबुंि येत नाही. पण हे अनेि 

द ष्टात्म्याुंना पहावले नाही व पहावत नाही. ते रामदासाला कशवाजीच्या डोक्यावर नेऊन बसवतातच. 
 
मािा अन भव. १९२५ सालची गोष्ट. त्यावळेी राजराम हायस्िूल श क्रवार पेठेत होते. त्या 

हायस्िूलचा हेडमास्टर अय्यर नावाचा ब्राह्मण होता. त्याने तै्रमाकसि िाढले होते. त्यावर कचत्रिारािडून 
एि कचत्र िाढून घेतले होते. कशवाजी व रामदास असे. रामदास उभा आहे व कशवाजी नतमस्ति होऊन 
त्याला प्रणाम िरीत आहेत; रामदास त्याुंना आशीवाद देत आहे तो िसा? तर त्याुंच्या डोक्यावर हात ठेवनू 
नव्हे, तर पायाचा पुंजा मस्तिावर ठेवनू ! बेशरमपणाची परमाविी ! 

 
गुिसागर णशवाजी : हे कचत्र नजरेस येताच आमच्या ‘हुंटर’ साप्ताकहिात त्याची भरपूर हजेरी 

घेतली. बेळगावच्या राष्ट्रवीरचे सुंपादि शामराव देसाई. प ण्याच्या कवजयी मराठ्याचे सुंपादि श्रीपतराव 
सशदे याुंनीही खूपच हजेरी घेतली. अखेर अय्यरला माफी मागावी लागली. कचत्रपटातही असाच देखावा 
दाखवला गेला होता. तेव्हा अमरावतीच्या नागकरिाुंनी तो पडदा फाडून टािण्यास िाव घेतली. 

 
(िुले चररत्र, धनांजय कीर − २५३) 

 
भारतात नवीन य ग स रू िरणारा कशवाजी हा एि महाप रुर्ष होता. रामदास कशवाजीचा ग रू आकण 

मागथदाता होता. येर्पयंत ब्राह्मण इकतहासिाराुंनी इकतहासातले सत्य ताणाव े हे योगय नव्हे रामदास हा 
कचपळ णिर−कटळि पुंर्ाचा ग रू होता. रामदास रामोपासि होता, तर कशवाजी कशवभक्त होते. कशवाजी 
महाराजाुंच्या स्वराज्यकवर्षयि ितृथत्वाम ळे समर्ांची सल्ला मसलत नव्हती, तर ग प्तपणे मदतही स रू होती 
असे म्हणण्यापयंत अवाचीन स्वयुंभ ूसिवा सुंप्रदाय दीकक्षत समर्थभक्ताुंनी मजल मारली अशा तऱ्हेची फारच 
मोठी िामकगरी समर्ांच्या िोळीत टािण्याचे िौशल्य, आपल्या िल्पनेची बफेाम दौड मारणाऱ्या अवाचीन 
समर्थ भक्ताुंनी दाखवली आहे. समर्ांच्या चाफळ येर्ील देवस्र्ानाला जसे कशवाजीचे शत्रू कदनायतराव 
आकण बाजी घोरपड्याचे साह्य लाभले, तसे मोऱ्याुंचेही साह्य कमळाव ेम्हणून रामदास कशवरायािडे ये − जा 
िरीत होते. 

 
िनुंजय िीर म्हणतात, ‘कशवाजी हा आदशथ नेता होता. नेता हा चाकरत्र्यवान, त्यागी व सदाचारी 

असला पाकहजे, तरच तो सुंघटना बाुंिू शितो व िेडर कनमाण िरू शितो. आजचे सवथच नेते या 
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आदशाप्रत पोचू शितील असे नाही. आजच्या या नेत्याुंना हे िळले पाकहजे िी राजसत्ता ही स्वतःच्या 
नातेवाईिाुंच्या स्वार्ाकसद्धीसाठी नसते, तर ती जनतेच्या िल्याणासाठी असते. 

 
कशवाजी महाराज म्हणजे अर्ाुंग ग णाुंचा सागर. त्याुंच्या भतूदया आकण मानवतावादावर कलहावे, 

नीतीशास्त्रावर कलहाव,े रणनीतीवर कलहाव,े व्यवहारी जीवनावर कलहाव,े ध्येयवाद, व्यवहार आकण 
म त्सदे्दकगरी यावर कलहाव.े त्याुंचे चकरत्र म्हणजे अनेि कवर्षयाुंचा वस्त पाठ. 

 
तीनश ेवर्ष ेहोऊन गेली तरी कशवनामाची जादू कजवुंत आहे…ती स्फूती देत आहे. 
 
‘कशवछत्रपती कशवाजी महाराज िी जय’ ही घोर्षणा िानावर पडताच सारा खेडूत कवजेचा िक्का 

बसल्याप्रमाणे जागा होतो. िोपी गेलेले वाघ डरिाळया देत बाहेर पडतात. शाहीराुंचा हात निळत 
डफावर पडतो. हलगया वाजू लागतात. रणसशग फ ुं िले जाते. पोरे नाचू लागतात. म्हातारे तरूण होतात. 
कमरवण िीत भाग घेण्यािकरता कस्त्रया िाुंदल िरतात. 

 
उत्स्फूतथ गाणे अुंतःिरणातून बाहेर पडते... 

 
रशवबा ये रे ये । 

राष्ट्ररणी व्हावयास सेनानी 
रशवबा ये रे ये ॥ 

 
(सामारजक रवचार मांथन) 

 
१३) मी समाजवादी कसा बनलो । 

 
मी समाजवादी िसा िालो व िा िालो हे मी साुंगणार आहे. मला िोण ग रू भेटला व त्याने मला 

समाजवादाची दीक्षा कदली असे िाले नाही. तसेच मूर्मतपूजा, प्रार्थना याने देव पावतो व सिट कनवारण 
िरतो, यावरचाही कवर्श्ास उडून गेला. तोही िोणी नास्स्ति भेटला म्हणून नव्हे. या अगदी 
बालपणापासून. त्यावळेी ग्रुंर् वाचण्याइतिे मािे वय नव्हते, असुं असूनही मला कशिवलुं  ते मला 
कमळालेल्या अन भवानुं. 

 
अन्यायाची चीड हा मािा स्वभाव. त्या अन्यायाकवरूद्ध प्रकतिार िरण्यासाठीच मन िाव घेई. 

माझ्यावर िाला, म्हणून नव्हे. द सऱ्यावर िालेला पाकहल्यावर सिवा ऐिल्यावर मन अस्वस्र् होई. पण 
प्रत्यक्ष िृती िरणुं मला शक्य नव्हतुं. मी १०-१२ वर्षाचा पोर. मी िाय िरणार ! मािुं प्रत्यक्ष असुं वािडुं 
िोणीच िेलुं  नव्हतुं. 

 
मी जन्मलो तो “Silver spoon in my mouth.’’ मी मामलेदाराचा म लगा. मािुं वय आता ८६. त्या 

िाळी मामलेदाराचुं ऐर्श्यथ आजच्या कजल्हा िलेक्टरनुं हेवा िरण्याजोगुं. मामलेदाराच्या घरी आठ 
पटे्टवाले कशपाई िामाला. आम्ही म्हणजे य वराज ! सुंध्यािाळी आमची स्वारी घोड्यावर बसून कफरायला 
कनघणार. आम्ही घोड्यावरून खाली िोसळू नये म्हणनू िरायला एि कशपाई. घोडा उिळू नये म्हणनू 
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त्याला िाठीही आवरणारा व घोड्याबरोबर पळणारा एि पटे्टवाला असणार. शहरातून य वराज कनघाले, 
िी लोि वािून म जरा िरणार. हे वातावरण तर समाजवादी कवचार डोक्यात यायला म ळीच अन िूल 
नव्हतुं, उलटच होतुं. 

 
पण ! मी लाडिा म्हणून वडील मला कफरतीवर बरोबर घेऊन जाणार. ते ज्या गावी म क्काम 

िरतील, त्या गावचे शतेिरी त्याुंना भेटून आपली गाऱ्हाणी साुंगणार. आपल्याला साविाराने खोटे 
दस्तैवाज कलहून घेऊन, दहाचे शुंभर, शुंभराचे हजार िरून, आपले घरुंदाज, जमीन−ज मला ल बाडून िसे 
दरवशेी िेले, जमीनदाराने, स िाळ असो वा द ष्ट्िाळ असो, सक्तीने फाळ वसूल िसा िरून घेतला, 
बायिा पोराुंना िसे राबवनू घेतले, िसे अत्याचार िेले ते डोळयात पाणी आणनू, तर कस्त्रया ओक्साबोक्सी 
रडून साुंगणार. ते ऐिून मािे अुंतःिरण भरून येई. 

 
याम ळे त्या बालवयातही साविारशाही व जमीनदारशाही कवर्षयीचुं शत्र त्व माझ्या हृदयात ठाम 

बसलुं . अशा रीतीने समाजवादाची पार्श्थभमूी माझ्या मनात तयार िाली. ती द सऱ्याुंचे हाल पाहून. मी 
हळव्या मनाचा, भावनाशील. बालपणीच मी साविारशाहीचा व जमीनदाराचा दे्वष्टा िालो. पकरस्स्र्तीम ळेच 
मला समाजवादी कवचारसरणीिडे खेचून नेले व प्रकतिारासाठी मनाची तयारी िेली. 

 
याच स मारास मािी आई क्षयाने आजारी पडली. कतचे हाल मला बघवनेात. 
 
वडील िार्ममि. रोज कनयमाने देवपूजा िरणार, ताम्हनात अनेि देव-देवताुंच्या मूती ठेवनू त्याुंना 

स्नान घालणार, फ ले वाहणार. गीतेचा एि अध्याय रोज म्हणणार, प्रार्थना िरणार. याुंचा सुंस्िार माझ्या 
मनावर िाल्याखेरीज राकहला नाही. पाह णे – पै, स्वतःसुंबुंिी हे सवथच अुंिश्रद्धाळू. िोणी अुंगारा आणत. 
िोणी पीराला जा म्हणत. डॉक्टर व वैद्यापेक्षा या लोिाुंचा कवर्श्ास देव-देवताुंवर व भकवष्ट्यवाद्यावर; याचा 
पकरणाम माझ्यावर िाल्याखेरीज राकहला नाही. 

 
प्रार्थनेने देव पावले अशी आशा मलाही वाटू लागली व मी रात्री सवथ िोपल्यावर एिाुंती उठून 

देवाची प्रार्थना िरून लागलो. ‘देवा मला ने, पण माझ्या आईला वाचव.’ हे साुंगत असताना माझ्या 
डोळयातून अश्रू वहात. जणू देव माझ्यासमोरच उभा आहे. हा कदनक्रम मािा रोज चाले, कदवसा आईिडून 
देवाप ढे ठेवण्यािरता पै-पैसा रोज मागून घेई व शाळेला जाताना रोज शेंदूर फासलेल्या देवाप ढे त्या 
पैशाचा िापूर लावी. देवळातल्या देवासमोर बसलेल्या भटाला दकक्षणा म्हणून जवळचे पैसे देई. पण 
मकहन्याने आईचा आजार वाढला व ती मला िायमची सोडून गेली ! माझ्या आय ष्ट्यात मला हा फार मोठा 
िक्का बसला. देव व प्रार्थना सवथ िटू आहे अशी मािी खात्री पटली. त्या देवाुंचा असा राग आला िी, 
वकडलाुंनी पूजेला घेतलेले सारे देव घ्यावते व गटारात टािून द्यावते; पायाखाली ठेवनू िचािचा 
त डवावते. देवाकवर्षयीची भीती व आदर मनातून सुंपूणथ नष्ट िाला. वकडलाुंचाही राग आला. इतिुं  कशिून व 
एल. एल. बी. होऊनही त्याुंना समजत िसुं नाही? 

 
या प्रसुंगाने देवाकवर्षयीची भीती व आदर जो नष्ट िाला तो िायमचा. प नः या अखेरच्या िालापयंत 

८६ वर्षांपयंत देव व प्रार्थना याचा पगडा मनावर बसला नाही. म्हणजे बालवयातच साविारशाही, 
जमीनदारशाही व देवाचा मी दे्वष्टा िालो. 

 



 
अनुक्रमणिका 

समाजवादाची पार्श्थभमूी िसलेही वाचन न िरता कमळालेल्या अन भवाने िाली. 
 
वडील वारल्यानुंतर मी राजारामप रीतील मातुंग वसाहतीत रहायला आलो. जवळच फलांगावर 

शाहू कमल. याम ळे अस्पृश्य व कगरण मज राुंची पकरस्स्र्ती मी स्वतः अस्पृश्य अगर मजूर नसतानाही मला 
समजू लागली. 

 
अन्यायाची चीड येणुं व प्रकतिारासाठी मन िडपडणुं हा तर मािा जन्मस्वभाव. 
 
अस्पृश्याुंना उच्चवणीय माणसू म्हणूनही वागत नाहीत. जनावराहूनही िमी लेखतात, कशवाकशव 

िरीत नाहीत. सहदू असूनही देवळात घेत नाहीत, हे मी पाकहले. मी हा भेदाभेद म ळीच मानला नाही. माझ्या 
घरी येत नाही. स्वयुंपािघरापयंत जात. मािी बायिो त्याुंना जेवायला वाढी. खरिटे िाढी, त्यातले 
िाही मािे कजवलग कमत्र िाले. त्यातल्या अनेिाुंना ि लग रू डॉ. पवाराुंना साुंगून नोिऱ्या देवकवल्या. 

 
िोल्हापूरच्या जगदुंबा देवालयात त्याुंना प्रवशे नव्हता. मी जाहीर सभा घेऊन बुंदी मोडून 

अस्पृश्याुंचे हातात हात घालून जगदुंबा मुंकदरात प्रवशे िेला. लगेच द सऱ्या कदवशी गुंगाराम िाुंबळे याला 
साुंगून महार वाड्यातील लोिाुंना रिमिून नृससहवाडीस दत्त पाद िा स्पशासाठी नेले. त्याुंनी ि णिा 
भािरही बाुंिून घेतली होती. आसपासच्या गावचे शिेडो लोि सभेला आले होते. सभा घेऊन अस्पशृ्याुंसह 
पाद िास्पशथ िेला. याम ळे सुंस्र्ानचे वातावरण बदलून गेले. 

 
णगरिी मजूर : मजूर माझ्या घरावरूनच जात. त्यातले बरेच अस्पृश्य होते. त्याुंच्यािडून 

कगरणीच्या आतील िारभाराची माकहती कमळाली. कगरणीचे मनेॅजर मािे घरोब्याचे कजवलग कमत्र. खादी 
भक्त. म ुंबईस शाहू महाराजाुंच्या ‘पन्हाळा लॉज’ या बुंगल्यात एिाच हॉलमध्ये आम्ही रहात होतो. पण 
त्याुंच्यािडून आतील िारभाराची मला माकहती कमळू शिली नाही. पण िामावर जाणाऱ्या-येणाऱ्यािडून 
प ष्ट्िळ माकहती कमळू शिली. पहाटे कदवस उजाडायचे आत व सुंध्यािाळी कदवस मावळल्यानुंतर त्याुंची 
स टिा होई. म्हणजे १४ तास िाम. पगार नऊ. कस्त्रयाुंना तशीच वळे, पगार ७, म लाुंना वळे कततिाच. पगार 
५. फॅक्टरी ॲक्ट लागू नाही, बोनस नाही, अपघात भरपाई नाही. कब्रटीश हददीतली स्स्र्ती त्या मानाने 
बरीच चाुंगली होती. माझ्या स्वभावान सार मी हाही प्रश्न हाती घेतला. याम ळे मािे कमत्र मनेॅजर गरम िाले. 
मला म्हणाले, ‘मािवराव त म्ही यात पडू निा. मी सरिारचा नोिर आहे. इर्ुं खाजगी सुंबुंि मला मानता 
येणार नाहीत. त म्हाला हे जड जाईल. मीही मामलेदाराचाच म लगा; मी त्याुंच्या िमिीला डरलो नाही. मी 
मनेॅजरना म्हणालो, ‘त म्ही त मचुं ितथव्य िरा, मी मािुं िरीन.’ 

 
मी जवळच एि भाड्याची ७ रू. ची जागा घेऊन तेरे् मज राुंना िाय िराव ेते साुंगू लागलो. त्याुंची 

सुंघटना बाुंिली. कवनुंती, मोचा, उपवास साम दाकयि व सुंप या मागाने मागण्या िरणे भाग पाडले. 
 
आज मज राुंचा पगार २०० ते ३०० आहे. तास १४ ते ८ िाले. बोनस मागणी मान्य िेली. 

अपघाताची भरपाई देण्यात येते. ७ रूपयाुंची भाड्याची जागा सोडून २/२ ।। लाखाची िामगार सुंघाची 
जागा उभी राकहली आहे. सुंघटनेची शक्ती त्याुंना िळाली. मला िळाली. त्याचा उपयोग मला प ढे िाला. 
आतापयंत कमळालेले यश िेवळ माझ्या प ढािाराने. मािा उपजत स्वभाव व पकरस्स्र्ती मला प ढे प ढे 
ढिलत होती. 



 
अनुक्रमणिका 

यानुंतर मी प ढची उडी घेतली. कतलाही पकरस्स्र्ती हेच िारण. 
 
वकडलाुंनी शाहूुंच्या कनिनानुंतर सत्यशोिि चळवळ बुंद पडू नये म्हणून ‘हुंटर’ नावाचे मराठी 

साप्ताकहि स रू िेले होते. मी त्यात स्फ टे कलहू लागलो. पत्रात लोि आपली गाऱ्हाणी कलहून छापावी 
म्हणून िळवत. याम ळे मला एितुंत्री बेजबाबदार राजशाहीचा िारभार, शोिासाठी शतेिऱ्याुंचे होणारे 
न िसान, वाड्यावरच्या बगलबच्चाुंची ह िूमशाही व अनीतीचा िारभार समजू लागला. त्याला मी प्रकसद्धी 
देऊ लागलो म्हणून जबर जामीनिी लादून पत्र बुंद पाडले. 

 
तेव्हा सरिारकवरूद्ध तोंडी प्रचार िरण्यास स रुवात िेली म्हणून मला हद्दपारीची कशक्षा िेली. मी 

व मािी पत्नी रमादेवी या िाळात ि लाबा, रेवदुंडा या गावी माझ्या कमत्राच्या घरी राकहलो. तेरे् राहण्यापूवी 
मला समाजवादी कवचारसरणीच्या प स्तिाची यादी जवळिराुंनी कदली होती. ती सवथ प स्तिे कवित घेऊन 
मी नेली. त्या िाळात मी तेरे् समाजवादी, प्रकसद्ध जगमान्य नेत्याुंच्या कवचारसरणीचा अभ्यास िेला. ते सवथ 
साविारशाही, जमीनदारशाही, भाुंडवलशाही, राजशाही व भटशाही याकवरूद्धच होते. मी हे वाचण्यापूवीच 
प्रत्यक्ष िेलुं  याबद्दल मला अकभमान वाटतो. 

 
मी आता पक्का समाजवादी िालो आहे. देवा-िमाचा दे्वष्टा िालो आहे. 
 
सवथ िमाची ओळख िरून घेतली आहे. सवथच िमांनी परस्पराुंचे शत्रूत्व िेल्याम ळे जगाची हानी 

िाली आहे. असुंख्य जनतेचे प्रत्येि िर्ममयाुंनी खून पाडले आहेत. 
 
या अभ्यासानुंतर ब कद्धवादी-ब द्धिमथ तेवढाच जगाचुं िल्याण िरणार आहे याची खात्री िाली. तो 

देव मानत नाही, स्वगथ-नरि, आत्मा परलोि मानत नाही. तो कवचारस्वातुंत्र्य कहरावनू घेत नाही. पण तो 
िनाचा, इस्टेटीचा मोहच टािा म्हणता. तो मला मान्य नाही. त्याम ळे साविार, जमीनदार, भाुंडवलवाले 
याुंनाच सुंरक्षण कमळेल. म्हणून या कवचारातील िाही दोर्ष िाढून डॉ. आुंबेडिर याुंनी आपली स्वतुंत्र भर 
घातली आहे व त्याुंच्या कवचारात त्याुंनी ब कद्धिम व िम्य कनिमचा समन्वय िेला आहे, तो मला मान्य आहे. 

 
ब द्धाुंना याकत्रि प्रगतीच्या द ष्ट्पकरणामाची िल्पना नव्हती. माक्सथला भारतातील वणाश्रमाची, 

जातीभेदाची व अस्पृश्यावर होणाऱ्या अन्यायाची व अनस्न्वत छळाची बरोबर िल्पना नव्हती. म्हणून मी 
म्हणतो, िम्य कनिम व ब कद्धिम याुंचा समन्वय होणे अत्युंत आवश्यि आहे- ब कद्धिम हा डॉगमकॅटि नाही, 
तसा माक्सथवादही डॉगमकॅटि नाही. 

 
(सामारजक रवचार मांथन) 

 
१४) मराठवाड्यातील अत्र्ाचार अखेर 

दणलतानंा कल्र्ािकारकच ठरतील 
 
मराठवाड्यात पाडलेल्या रक्तातून त मचे मतभेद नाहीसे होतील. पक्षभेद नाहीसे होतील. त म्ही 

खऱ्या अर्ाने एिाच रक्ताचे व्हाल ! प ण्यश्लोि बाबाुंची पे्ररणा व सुंदेश त म्हाला पे्रमाने बाुंिून घेईल. 
 



 
अनुक्रमणिका 

आज मराठवाड्यात त मची होरपळ चालली आहे. आुंबडेिर हे नावही त्याुंना खपेना ! त मच्यावर 
सूड उगवायला हे नाव िेवळ िारणीभतू िालुं ! हे मनूने पेरलेलुं  कवर्ष प नः इतरत्रही फैलाव ूलागलुं  आहे ! 
ज्या कवर्षातून पाकिस्तान कनमाण िालुं , अखुंड भारत खुंकडत िाला, ते कवर्ष अद्याप कनपटलुं  गेलुं  नाही. ते 
वाढलुं  आहे ! 

 
आुंबेडिराुंनी ख द्द गाुंिीजींना बजावले, ती भकूमिा आजही तशीच आहे ! आुंबेडिर म्हणतात – 

‘गाुंिीजी, मला मायभमूी नाही… ज्या देशात ि त्र्याच्याही कजण्याने आम्हाला जगता येत नाही, ि त्र्या-
माुंजराुंना जेवढ्या सवलती कमळतात तेवढ्यात सवलतीही आम्हाला ग ण्यागोसवदाने ज्या देशात कमळत 
नाहीत त्या भमूीला मािी जन्मभमूी आकण त्या भमूीतील मािा िमथ म्हणण्यास मीच िाय पण ज्याला 
माण सिीची जाणीव िाली आहे कन ज्याला स्वाकभमानाची चाड आहे, असा िोणताच अस्पृश्य तयार होणार 
नाही. ह्या देशाने आमच्या बाबतीत इतिा अक्षम्य ग न्हा िेला आहे िी, आम्ही त्याचा िसलाही व िोणताही 
भयुंिर द्रोह िेला तरी त्याम ळे घडणाऱ्या पापाची जबाबदारी आमच्या कशरावर पडणार नाही, असे 
असल्याम ळे मला अराष्ट्रीय म्हणून िोणीही कितीही कशव्या कदल्या, तरी त्याबद्दल कवशाद मानून घेण्याचेही 
मला प्रयोजन नाही… ज्या राष्ट्रात माझ्या अस्पशृ्य बाुंिवाुंची माण सिी ि ळीप्रमाणे त डवली जात आहे, ती 
माण सिी कमळवण्यासाठी ह्या राष्ट्राचे मी कितीही न िसान िेले तरी ते पाप न ठरता प ण्यच ठरेल.’ 

 
‘वुंदे मातरम्’ हे राष्ट्रगीत ऐिताना त्याुंचुं मन प्रफ कल्लत होईल िाय? त्याुंच्यावर शत्रू चालून 

आल्यास स्वतःचुं बकलदान िरण्यास ते तयार होतील िाय? राष्ट्रगीताकवरूद्ध ब्र िाढला म्हणून राजा ढाले 
कवरूद्ध िेवढा गहजब उठला ! आज त्याच मनस्स्र्तीत अस्पृश्य बौद्ध समाज आहे. त्याुंना देशाबद्दल 
अकभमान वाटावा अशी पकरस्स्र्ती आज कदसून येते िाय? 

 
दकलतस्र्ानाची मागणी डोिाव ूलागली आहे. त्याला जबाबदार िोण? अस्पृश्य िी स्पृश्य? 
 
िाँगे्रस असो अगर आजची Socalled जनता आघाडी असो, याुंनी देवािमाचुं स्तोम िमी िेलुं  

नाही. उलट अुंिश्रदे्धची जोपासनाच िेली आहे. िोणा मुंत्र्यानुं िोणा गावाला भेट कदली िी प्रर्म त्या 
गावच्या दगडोबाला, तो प्रर्म भेट देईल! व अज्ञ समाजाला प नः आपल्या पासठब्याने अुंिश्रदे्धच्या डबऱ्यात 
ढिलील ! 

 
पुंकडत नेहरू हे एि अपवाद वगळले, तर इतर सवथ पुंतप्रिान व मुंत्री एिा माळेचे मणी ठरले ते 

देशावरची िमाची छाप िशी िमी िरणार? ती सहदूिमाची छाप नष्ट िाल्याकशवाय अस्पृश्याुंवरचे अन्याय 
िमी िरणार नाहीत. 

 
महात्मा गाुंिी िार्ममि होते, पण एवढुं खरुं, िी त्याुंनी िमाचा अर्थ आपल्या सोयीप्रमाणे लावला व 

न पटणाऱ्या कविानाुंना म रड घातली. इुंकदराजी वस्त तः नास्स्ति असायला हव्या पण त्याुंनी कतरूपतीला 
जाऊन िार्ममि कविी पार पाडले ! त्याुंच्या सते्तवर पाय ठेवनू उभे राकहलेल्या मोरारजींनीही कतरूपतीला 
जाऊन आपल्या ईर्श्र−भक्तीचुं प्रदशथन िेलुं  ! आज आि कनि गाुंिी समजलेले राष्ट्रि रीण व मागथदशथि 
जयप्रिाश याुंचुं मागथदशथन देवी भगवती िरीत असते. त्याुंना आजारातून वाचवलुं  ते स द्धा देवी भगवतीने 
म्हणे; तरी लोि कवज्ञानापासून अकलप्त राहू नयेत म्हणनू डॉक्टरचुं सहाय्य घेतलुं  व अमेकरिेला त्यासाठी 



 
अनुक्रमणिका 

भेट कदली. मािे पूज्य यशवुंतरावजी िमथकवपाि कसद्धाुंताकवरूद्ध बोलतात. पण भवानी देवीला सोडत 
नाहीत. 

 
तेव्हा अस्पृश्याुंनी िोणा व्यक्तीवर अगर पक्षावर कवसुंबनू न राहता, या पक्षातून त्या पक्षात त्या 

पक्षातून या पक्षात उड्या न मारता सवथ अस्पृश्याुंची स्पृश्य दकलत व अस्पृश्य दकलत, शतेमजूर व 
कगरणीमजूर याुंची स्वतुंत्र सुंघटना बाुंिून आपली सत्ता स्र्ापन िरावी. माझ्या दृष्टीने हाय एि उपाय त्याुंना 
खरुं स्वातुंत्र्य व स्वराज्य कमळवनू देईल. 

 
(सामारजक रवचारमांथन) 

 
१५) उद्घाटकीर् भाषि : अक्स्मतादशय पाचवा मेळावा, कोल्हापूर 

 
आजच्या सुंमेलनाचे उद्घाटन िरताना मािे परमकमत्र अस्स्मतादशथनचे कवद्वान सुंपादि 

गुंगािररावजी पानतावणे याुंची व अस्पृश्य व बौद्ध समाजाची सेवा िेल्याचे प ण्य मािे पदरी पडत आहे. 
मात्र याचा अर्थ मी िमथकसद्धाुंत मानतो असा नव्हे. 

 
राजर्षी शाहू महाराज असते तर त्याुंनी पानतावण्याुंचे स्वतःच स्वागत िेले असते. सवथ पाह ण्याुंची 

वाड्यावरच व्यवस्र्ा िेली असती. 
 
महाराचा पोर अमेकरिेहून पी.एच.डी. होऊ आला हे समजताच, ते आुंबेडिराुंना भेटण्यािकरता 

म ुंबईच्या परळ कवभागातील चाळीत गेले. आुंबेडिराुंना पाहताच महाराजाुंनी त्याुंना पे्रमाने आसलगन कदले व 
म्हणाले, ‘आता मािी िाळजी दूर िाली. दकलताुंना प ढारी कमळाला !’ त्याुंना मोटारीत घेऊन आपल्या 
बुंगल्यावर नेऊन िोल्हापूरला येण्याचे आमुंत्रण कदले. िोल्हाप रात आल्यावर बाबाुंना आपल्या रर्ात 
बसवनू, त्याुंची भव्य कमरवणिू िाढली.’ त्या छत्रपतीच्या के्षत्रात त म्ही आला आहात. याच वर्षात भारतीय 
सरिारने त्याुंच्या नावाने कतिीट िाढून आमच्या राजाला अकखल भारतीय मान्यता कदली. याबद्दल आम्हा 
सवांनाच आनुंद व अकभमान वाटेल. 

 
वदेोक्ताने व ते नािारणाऱ्या राजोपाध्ये-वगैरेंनी व म ख्यतः ब्रह्मवृन्दाचे एिमेव प ढारी कटळि 

याुंनी, आम्हा ब्राह्मणेतर व अस्पृश्याुंना शाहू महाराज कदले. 
 
िृष्ट्णाच्याने, वणाश्रमिमाने व मनूच्या कवर्षमतेच्या हीन िायद्याने डॉ. बाबासाहेब आुंबेडिर 

मानवतेच्या रक्षणासाठी भारताला कदले. हे कटळिाुंचे तसेच िृष्ट्ण मनूचे आमच्यावर उपिारच िाले 
म्हणायचे. 

 
बाबासाहेब अमेकरिा व इुंगलुंडच्या सवोच्च पदव्या कमळवनू आले. आर्मर्िदृष्ट्या सुंपि िाले. 

शकै्षकणिदृष्ट्या जागकति श्रषे्ठत्व सुंपादन िेले. भारतातल्या िोणत्याही प ढाऱ्याला जी िमाई िरता आली 
नाही ती िेली. गाुंिी-नेहरू व इतर मुंत्र्याहून कवद्वते्तने, त्यागाने व िष्टाने श्रेष्ठ ठरले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

तरी अस्पृश्यच ! इतराुंहून हीनच ! सयाजीराव महाराजाुंनी त्याुंना मोठ्या ह द्याची जागा कदली. तरी 
त्याुंच्या हाताखालच्या कशप रड्याने त्याुंचे सहिारी िामाचे दप्तर लाुंबून त्याुंच्या टेबलावर फेिून कदले ! 
त्याुंना रहायला स द्धा जागा कमळाली नाही हा अपमान सहन न होऊन त्याुंनी ती नोिरी सोडून कदली. 
म ुंबईस प्रोफेसरच्या जागेवर आले. तेरे् सवांसाठी ठेवलेल्याुंसाठी हुंड्यातील पाणी घेण्यास बुंदी िेली. 
भाड्याचे वहान िेले. गाडीवानास हे अस्पशृ्य समजताच गाडीतून याुंचे सामान फेिून कदले. 

 
लहानपणी सवथ समाजाबरोबर जे हाल सवांना भोगाव ेलागले ते याुंनाही भोगाव ेलागले. कशिताना 

अनेि अडचणीशी व कवरोिाशी तोंड द्यावुं लागलुं . सुंस्िृत कशिू कदले नाही. तर िष्टाने कशिून पुंकडत िाले. 
या मन स्मृतीने अस्पृश्याुंना माणसातून उठवलुं , गावाच्या हद्दीबाहेर ढिललुं . त्याुंनी जेवायला भाुंडी 
खापराची वापरायची. गाय, म्हैस, घोडी पाळायची नाहीत. िपडे पे्रतावरचे टािलेले वापरायचे, कस्त्रयाुंनी 
लोखुंडाची िािणेच वापरायची. 

 
पेशवाईने मनूच्या िायद्यात जादा भर घातली. माण सिीचा लवलेश कशल्लि ठेवला नाही. 

अस्पृश्याुंच्या सावलीने माणसू कवटाळला जातो, म्हणून रस्त्यावरून जाण्यास बुंदी ! रस्त्यावरून गेल्यास 
त्याची उठलेली पाऊले प सून टािण्यािकरता, िसेबसे िाडपाल्याची फाुंदी बाुंिून घ्यावी लागे. रस्त्यावर 
अस्पृश्याची र् ुंिी पडू नये म्हणून गळयात गाडगे बाुंिून घ्याव ेलागे ! 

 
हा अन्याय व अपमान असह्य िाल्याम ळे त्याचा प्रकतिार िरण्याचा व बुंडाला लोिाुंना प्रवृत्त 

िरण्याचा बाबाुंनी कनश्चय िेला. त्यासाठी अन्यायाची जाणीव िरून कदली. उच्चवर्मणयाुंची माण सिी 
िसाला लावावी म्हणून महाडच्या चवदार तळयाचे पाणी साम दाईिरीत्या जाऊन कपण्याचा िायथक्रम 
जाहीर िेला, त्यात अत्युंत िटू अन भव आला. बाबासाहेबाुंनी आपल्यामागे प्रचुंड समाज असूनही 
िमालीचा सुंयम व शाुंतता राखली, मार खाल्ला, स्त्री-प रुर्षाुंना, वृद्धाुंना व म लाुंनाही बेछूट मारपीट िेली. 
सहद िमीय स िारतील, माण सिीनुं वागतील ही आशा नष्ट िाली. चवदार तळयाचा सुंग्राम व िाळाराम 
मुंकदर प्रवशेाची असहसात्मि चळवळ ही म. गाुंिींच्या देश-स्वातुंत्र्याच्या असहसामय सत्त्याग्रहाहून पकवत्र 
होती. 

 
आुंबेडिराुंचा सुंग्राम मानवी स्वातुंत्र्यासाठी होता. गाुंिींचा देश-स्वातुंत्र्यासाठी होता. मुंकदर 

प्रवशेाची चळवळ ही देशभक्तीसाठी होती. हक्क सुंपादनासाठी होती. या वळेी माझ्या जीवनातला एि प्रसुंग 
आठवतो-सेनापती बापट व साने ग रूजी िोल्हाप रात आले होते. राजारामप रीतील माुंगवाडा िाडून माझ्या 
घरी आले. साने म्हणाले, ‘मािवराव, मी पुंढरपूरला अस्पृश्याुंना मुंकदर प्रवशे कमळकवण्यासाठी प्राणाुंकति 
उपोर्षण िरणार आहे. त मचा आशीवाद हवा.’ ‘ग रूजी, मािी योगयता त म्हाला आशीवाद देण्याइतिी 
मोठी नाही, पण मािी सहान भतूी नाही. बडव्याुंना ब्राह्मणेतरािुं डून लाखो रूपये कमळतात ते िमी पडले 
म्हणून अस्पशृ्यािडूनही कमळवनू देता िाय?’ 

 
गाुंिींच्या असहसा लढ्याला त्यावळेच्या कवकशष्ट जागकति पकरस्स्र्तीम ळे यश कमळाले, असहसा 

सत्याग्रह या तत्त्वज्ञानाला कमळाले असे म्हणता येणार नाही. कहटलरच्या वीकजगीर्ष  स्वारीच्या िास्तीम ळे 
कब्रशीट साम्राज्यच िोक्यात आले होते. म्हणून या वळेी भारताच्या सहाय्याची कब्रटनला आवश्यिता 
भासली. कब्रटीश हा कवत्सर व मशीनगन्सप ढे असहसा सत्याग्रहाचा जराही कटिाव लागला नसता. 
स्व्हएटनामने अमेकरिा व चीनचा हल्ला असहसा सत्याग्रहाने हटवला नसता. 



 
अनुक्रमणिका 

आुंबेडिराुंना सत्याग्रह िरताना िायथकसद्धीसाठी सहसा जरी िाली तरी ती त्याुंना मान्य होती. 
सत्याग्रही माणसाने शक्य असेल तोवर असहसा, जरूर पडेल तर सहसा हे िोरण स्स्विाराव.े आुंबेडिराुंनी 
आपल्या ब द्धीने कनणथय घेण्याची वृत्ती टािली नाही. आुंबेडिराुंनी जरी ब द्ध िमथ स्स्विारला तरी 
स्वीिारण्याजोगे असेल ते घेतले आहे. स्स्विारता येणार नाही ते बाजूस सारले आहे. भ.ब द्ध म्हणतात – 

 
‘सवथ िाही नाशवुंत आहे म्हणून मालमते्तसाठी िगडण्याची आवश्यिता नाही.’ 
 
हा उपदेश अव्यवहारी आहे. याने ‘आहेरे’ वगाला म्हणजे साविार, जमीनदार, जहाकगरदार याुंना 

सुंरक्षणच कमळणार आहे. दकरद्री, बेिार व श्रमजीवी वगाने ‘सवथ िाही नाशवुंत आहे’ असे समजून स्वस्र् 
बसल्यास त्याची स्स्र्ती िेव्हाही स िारणार नाही. 

 
गाुंिीजींच्या रस्टीकशपने जसे िकनिाुंनाच सुंरक्षण कमळाले. िोणी आपली इस्टेट ही लोिाुंची 

समजून कतचा कवकनयोग िेला नाही. 
 
आुंबेडिराुंना सुंघर्षथ, क्राुंती निो होती, असे म ळीच नाही. ते म्हणतात,  
मला िोणी कवचारले. ‘िमथ-क्राुंती अगोदर िी आर्मर्ि क्राुंती अगोदर तर मी म्हणेन िमथक्राुंती 

अगोदर.” 
 
िार्ममि क्राुंतीनुंतर अस्पशृ्य, बेिार, दकरद्री राहावते, असुं आुंबेडिराुंना वाटणुं िेव्हाही शक्य 

नव्हतुं. आपल्या समाजाला ऊर्मजतावस्र्ा आणणुं, त्याची सवांगीण उिती िरणुं , हेच त्याुंच्या समोरचे 
म ख्य ध्येय होते. म्हणून ते म्हणत – 

 
‘माझ्यासमोर देश आकण समाज असा प्रश्न उभा राकहला, तर मी समाजाला महत्व देईन. मी व देश 

उभा राकहल्यास देशासाठी प्राण देईन.’ 
 
आज िार्ममि क्राुंतीसाठी ब द्ध तत्त्वज्ञानाचा व आर्मर्ि क्राुंतीसाठी माक्सथवादाचा स्वीिार िरावा 

लागणार आहे. 
 
माक्सथच्या मते खाजगी मालिी ही मानवी कवत ष्टाच्या म ळाशी आहे. ब द्धाचुंही म्हणणुं तेच आहे – 

म्हणू ब द्ध कभक्ष नी इस्टेट िरायची नाही असा दुंडि घातला. ४ अगर ७ घर कभक्षा मागून जगाव.े पण याने 
स्वाकभमान िसा राखला जाईल? िम्य कनिम म्हणजे सहसा असुं मानण्याचुं िारण नाही. सवांना स खाने 
जगता याव ेएवढी मालमत्रा प्रत्येिाची असावी. त्याुंच्या आवडीच्या कवर्षयाची वाढ िरण्यास आर्मर्ि सािन 
त्याुंच्यािडे असाव,े हाच िम्य कनिमचा उदे्दश आहे. फ्राुंस, रकशया, चीन या राष्ट्राुंना सहसा िेल्याखेरीज 
स्वातुंत्र्य कमळालुंच नसतुं – भारतात लोिशाही असल्याम ळे कनवडण िीच्या मागाने सत्ता बदलता येते, हा 
अन भव आला आहे. 

 
ब द्ध िमाचा एि गाढा अभ्यासू किस्तमस हम्पे्र म्हणतो – 
 
‘Communism and Buddhism have features in Common.’ 



 
अनुक्रमणिका 

आुंबेडिराुंनी सहदू िमाचा त्याग िरण्यापूवी सवथ िमाचा अभ्यास िरून, मगच ब द्धीवादी ब द्ध 
िमाचा स्वीिार िेला. िृष्ट्ण, किस्त, महुंमद या प्रत्येिाुंनी देव, देवाुंचा प त्र व पे्रकर्षत असे कबरूद कचिटवनू 
घेतले आहे. स्वगथ, नरि, प नजथन्म, िमथकसद्धाुंत या िल्पना प्रत्येि िमात आहेत व आपला भाव 
वाढवणाऱ्या िर्ा, आपापल्या िमात घ सडल्या आहेत. द सऱ्या िर्ममयाुंचा दे्वर्ष कशिवला आहे. पण 
आपल्याच िमात उच्चनीच भाग पाडले नाहीत, ते िृष्ट्णाने आपल्याच िमात ‘ब्राह्मण, क्षकत्रय, वैश्य, शूद्र’ 
असे चार कवभाग िायमचे पाडले. त्याुंचा िमथ म्हणजे त्याुंना कदलेला िुंदा, तो जन्मभर पालन िरणे त्यात 
या जन्मी बदल होणार नाही. बदल िेल्यास ‘नरिो कनयत वासः’ तो माणसू नरिात जाईल असा शापही 
देऊन टािला. मनूने त्याला िायद्याचे स्वरूप देऊन त्यात अस्पृश्याची भर घातली. चार वणथ पाडले, पण 
स्त्री-प रुर्ष आिर्षथणाला बुंदी घालता आली नाही. कनसगािर्षथणाला आवर घालता आला नाही… वनपवात 
य किकष्ठर-नह र्ष सुंवादात, य किकष्ठर म्हणतो, ‘हल्ली मन ष्ट्य ही एिच जात उरली आहे. सवथ वणांचा सुंिर 
िाला आहे. जातीची परीक्षा िरता येत नाही.’ ही सरकमसळ सवथ जातीत आजपयंत चाललीच आहे. ‘श्रेष्ठ 
वणथ ब्राह्मणाुंचा सुंग न स टे श द्रीचा’ ब्राह्मणाची स्त्री श द्राबरोबर व शूद्राची ब्राह्मणाबरोबर गेलीच आहे. पण 
वारसा साुंगायचा िाला म्हणजे बाप म्हणतो हा म लगा मािा, आईला माहीत असतुं ि णाचा ! वुंशश द्धता 
अगर जाकतश द्धता हे िेवळ र्ोताुंड आहे. हकरणी नावाच्या अनायथ स्त्रीच्या पोटी िौकशि गवताच्या बेटात 
जन्मास आले. वास्ल्मि मातीच्या कढगाआड जन्मास आले. वशे्येचे उदरी, वकसष्ठ जन्मास आले. नारद 
स्वतः दासीप त्रच होते गवताचे बेट, मातीचा ढीग अशा कठिाणी पोर जन्मास घालणाऱ्या माता च िलेल्या 
ि माकरिाच असण्याचा सुंभव आहे. ि ुं तीने िणाला नदीत सोडून कदले. आज कित्येि अभथिे कवकहरीत, 
गटारात व सुंडासात टािलेली आढळतात. हे बुंद व्हाव े म्हणूनच म. फ ल्याुंनी बालिाश्रम िाढून 
टािलेल्या म लाुंचा साुंभाळ िरणारी सुंस्र्ा िाढली. वकसष्ठ, कवर्श्ाकमत्र, पराशर, िौकशि, भरद्वाज, गौतम 
या ऋर्षींनाच ब्राह्मण आपले ि लग रु समजतात. वकसष्ठ ऋर्षींनी अक्षमाला या नीच जातीय स्त्रीशीच कववाह 
िेला, कतलाच प ढे अरुुं िती म्हणू लागले. पराशराुंनी िोळणीशी समागम िेला व ते वदेमहर्षी व्यास िाले. 
परश राम हा कचत्त ्पावन ब्राह्मणाुंचे ि लदैवत, बाप जमदगनी ब्राह्मण, आई रेण िा जोतीण, ि ठुं राकहला आहे 
तो िृष्ट्णाचा वणाक्षम िमथ? पण हे जाकतिमाचे र्ोताुंड अद्याप कजवुंत आहे. हा उच्चनीच भेद अस्पृश्यातही 
कशरला आहे. या ि टीलनीती िृष्ट्णाने ‘सुंभवाकम य गेय गे’ असे म्हणनू, ब वाबाजीलाही उते्तजन कदले आहे, ते 
िोल्हापूरला त्याुंची िृष्ट्णिृत्ये उघडिीला येईपयंत खूपच भोवलुं  आहे. याबाबत सत्यशोिि ना. 
भास्िरराव जािव म्हणतात, ‘ब वाबाजी नष्ट िरायची असेल, तर ईर्श्र अवतार घेतो, या िल्पनेचा 
फोलपणा लोिाुंना पटवला पाकहजे. ‘सुंभवाकम य गेय गे’ अशा वाक्याुंनी, भगवद्गीतेने अवतारिल्पना घट्ट 
िेली . म्हणून भगवद्गीता हीच ब वाबाजीचे मूळ आहे. ब वाबाजी हा एि मोठा कवर्षवृक्ष आहे. आमच्या 
समाजाचे रक्त शोकर्षत आहे व आमच्या सद्सद कवविे ब द्धीस मारून टािून, आमच्या लोिाुंस कभते्र व 
परावलुं बी िरीत आहे. कनरकनराळया कठिाणी बोवा बनून साि त्वाचा बाजार माुंडणारे महाराज, हे या 
कवर्षवृक्षाच्या फाुंद्या आहेत. याची पाळेम ळे खणून नष्ट िेली पाकहजेत. 

 
िृष्ट्ण म्हणतो – चातुवगण्यगम मया सृष्टम । गुण कमग रवभागशः । परीके्षत कवद्यार्थ्यांना मािथ  देऊन 

पास−नापास िरतात, तशी युंत्रणा िृष्ट्णाने तयार िेली होती िाय? एवढ्या प्रचुंड मानवी समाजाला ती 
िशी लागू िेली? 

 
तसुं पाकहलुं  तर प्रत्येि माणसात चारी वणाचे ग ण असतात. सिाळी तो भुंगी व महाराचे िाम 

िरतो, बाजारहाट िरताना वैश्य बनतो, मालमते्तसाठी िगडा िरताना क्षकत्रय बनतो व सवांना आपल्या 
जीवनाचुं सािन बनवनू, आपलुं  श्रेष्ठत्त्व प्रस्र्ाकपत िरण्यािकरता िर्ा व वचने कलहीत बसताना, ब्राह्मण 
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बनतो त्याचुं उत्िृष्ट उदाहरण म्हणजे रामदास व ज्ञानेर्श्र. रामदास हा िट्टर जाकतवादी ब्राह्मणकनष्ठ. तो 
जनमनाची लाज सोडून म्हणतो, 

 
ब्राह्मण वदे मूर्मतमांत । ब्राह्मण तोरच भगवांत 

पूणग होती मनोरथ । रवप्रवातये करुनी ॥ 
असो ब्राह्मणा सुरावर वांरदती । तेथे मानव बापुडे रकती ॥ 

जरी ब्राह्मण मूढमती । तरी तो जगद्वांद् ॥ 
 
ज्ञानेर्श्राने गीता मराठीत िरून सुंस्िृत न जाणणाऱ्या वणाश्रमिमाचुं महत्त्व कनवदेन िेलुं  आहे. 

अस्पृश्याुंना हीन लेखलुं  आहे. ज्ञानेर्श्र आपल्या वणाची स्त ती िरताना म्हणतात, स्वगथ लोि हे ब्राह्मणाुंचे 
इनाम गाव; मुंत्र-कवदे्यचे माहेरघर, ब्राह्मण हे सवथ वणामध्ये श्रेष्ठ हे पृर्थ्वीवरचे देव आहेत ते अुंत्यजाबद्दल 
म्हणतात, अुंत्यजाच्या समागमाने ब्राह्मणही अत्युंज होतो. ब्राह्मण जरी दकरद्री िाला, तरीही त्याने शूद्राच्या 
घरची उत्तम पक्वािे स द्धा सेव ूनयेत. 

 
साांगे शुद्राघरी आघवी । पक्वाने्न आहारत बरवी ॥ 
ती रद्वजे केवी सेवावी । दुबगल जरी जाहला ॥ 

 
या ब्राह्मणी सुंताुंनी व भटाुंनी, वाटेल ते बरळाव ेआकण आम्ही खरे मानाव.े आम्हाला डोिुं  आहे व 

कवचार िरता येतो असुं त्याुंना वाटतच नाही. ती आमची ब द्धी त्याुंनी गोठून टािली आहे. जी गोष्ट ििी 
िाळी िाली नाही, होणार नाही व कनसगाला स टून आहे, ती अगदी कनलथज्जपणे हे बरळतात. 

 
ईर्श्राच्या म खातून म्हणे ब्राह्मण जन्मला, बाह तून क्षकत्रय, जाुंघ्यातून वैश्य, पायातून शदू्र ही 

कनसगथबाह्य गोष्ट िोणत्या कवज्ञानाने घडवनू आणली ते अद्याप ि ठुं प्रकसद्ध िालेलुं  नाही. यूबने मूल 
जन्माला घालता येते, ही कवज्ञानी वाढ िालेली आहे- पण तोंडातून, हातातून, माुंडीतून, पायातून म ले 
अद्याप िाढता आली नाहीत. 

 
जातीबद्दल अशीच समजूत. जाती देवाने पाडल्या? कनसगाने जनावराुंच्या पाडलेल्या जाती 

ओळखता येतात – गाय, म्हैस, उुंट, हत्ती, वाघ, ससह, पक्ष्याुंच्या- िावळा, िोंबडी, कचमणी, मोर वगैरे. 
जलचरात- मगर, मासा वगैरे. तसुं माणसातल्या जाती ओळखता येतात? ब्राह्मणाुंचुं मूल शेंडीसिट, 
म सलमानाचुं दाढीसिट, सलगायताचुं सलगासिट व अस्पृश्याुंचुं घाण कचिटलेलुं  असुं बाहेर येतुं? 

 
सवथ माणसे सारखीच असतात. माणसू हीच सवांची जात पण भेदभाव पाडले ते सहदूिमाने, 

वणाश्रम या सवांचा आिार देव, अन् तो देव म्हणजे मूती. ती िोण तयार िरतो? 
 
खाणीतून वडू दगड बाहेर िाढतो, त्या दगडाचा िोणी पाया पडत नाही, त्याचे त िडे िरुन 

रस्त्यावर टािले जातात. त्याला त डवत जातो. त्याला िोणी पाया पडत नाही. त्याच दगडाची ि ुं डी 
शतेखाण्यात घालतो, कतच्यावर घाण टाितो, पाया नाही पडत, त्याच दगडाला स्त्री अगर प रुर्षाचा आिार 
देऊन चार सभतींच्या आत बसवला िी, त्या घराचुं देऊळ बनतुं. त्या देवासमोर भट बसला, िी त म्ही 
त्याला देवाचा दलाल समजून दकक्षणेची लाच देता. आपल्या अडीअडचणी पार पाडाव्यात म्हणून प्रार्थना 
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िरता ! या मूखथपणावर सुंत गाडगे महाराजाुंनी िोरडे उडवले आहेत. ते म्हणतात, ‘शेंदूर फासोकनया िोंडा 
। पाया पडती पोरे राुंडा ॥ देव दगडाचा िेला । गवुंडी त्याचा बाप िाला । देव सोन्याचा िेला । सोनार 
त्याचा बाप िाला ॥ सोडोकनया खऱ्या देवा । िरी म्हसोबाची सेवा । पण खरा देव ि ठुं आहे? त्याची सेवा मी 
जन्मभर िरत आलो, तो देवळात नाही. तो सवथ जनतेला पोसण्यािकरता राबतो आहे. उन्हारान्हात 
राबताना त्याची पाठ िाळीकठक्कर पडत आहे. र्ुंडी वाऱ्यात िाम िरताना त्याचुं अुंग तडिन कचरून फ टत 
आहे. पावसात भात िाढताना, त्याचे पाय ि जले आहेत. हा देव आिाशात नाही, तो अिदाता प्रभ ूद सरा 
िोणी नसून, शतेिरी हाच होय. आकण वस्त्रदाता परमेर्श्र त म्हाला नटवण्यािरता, कगरणीत राबतो आहे, 
त्याचे हात मी पाकहले आहेत, िापसाच्या सपजराने न्हाऊन कनघालेला छातीत सपजर जाऊन क्षयाची वाट 
िरलेला स्वतः फाटिे मळलेले िपडे घालून िोंबडीवजा ख राड्यात राहणारा पण त्याच्या श्रमावर 
जगणारे मात्र गगनच ुंबी इमल्यात, हे सारुं बदलायला पाकहजे. या साविार जमीनदार−भाुंडवलवाले या 
सवांना आिार देवाचा. हा देवाचा दगड गाडून टािला पाकहजे. देव मानला िी त म्ही ग लाम िाला. देव 
त मच्या डोिीवर बसला त म्ही कजवुंत असून कबनडोक्याचे दगड बनता. देव मानला िी तो उच्च, त म्ही नीच, 
देव मानला िी समता गेली, समाजवाद गेला, लोिशाही गेली, स्वातुंत्र्य, समता व बुंि ता गेली, 
ह िूमशाहीच्या आिीन िाला, साहकजिच जनसुंघ त मच्या डोक्यावर बसणार. आज राज्यिते या िमाच्या 
व अुंिश्रदे्धच्या ग ुंगीतच राज्य िरत आहे. 

 
या सवथ िमाचा, समाजातील अज्ञानाचा व अुंिश्रदे्धचा कवचार िरूनच, बाबासाहेबाुंनी ब कद्धवादी ब द्ध 

िमाचा स्वीिार िेला… महात्मा ब द्ध स्वगथ मानीत नाहीत, जाकतभेद जाणत नाहीत, िमथिाुंडाला ज मानत 
नाहीत, मूतीपूजा िरत नाहीत, त्याुंनी स्वामी ‘बाबा’ दलालाुंना जवळ िेले नाही. देवालयात पाऊल 
टािले नाही, कवर्श्ाचा शास्ता िोणी मानला नाही, ‘हा ईर्श्र िोण आहे, िसा अस्स्तत्त्वात आला, या 
प्रश्नाला उत्तर नाही. िोणीही ईर्श्राला पाकहलेले नाही. लोि फक्त ईर्श्रासुंबुंिी बोलतात, िोणीही असे 
कसद्ध िरू शित नाही, िी ईर्श्राने सवथ जग कनमाण िेले, जग हे रचलेले नसून कविास पावलेले आहे, 
ईर्श्रावर कवर्श्ास ठेवण्यात िाही लाभ नाही, ईर्श्रािीन िमथ हे िल्पनाकश्रत िमथ आहेत. ईर्श्रावरच्या 
अस्स्तत्त्वाचा कसद िाुंत हा सत्यावर आिारलेला नाही, िमाचा हेतू सवथ स खी होतील अशा रीतीने माणसाशी 
िसे वागाव ेहा आहे.’ 

 
बाबासाहेबाुंनी ब द्ध िमाचा स्वीिार िेला तरी ब द्धिालाच्या दृष्टीने त्याच्यात जो उणेपणा आला तो 

िालाचा कवचार िरून बाबासाहेबाुंनी िाढून टािला. त्याचे ऋण मानून आपले पाऊल प ढे टािले म्हणनू 
आज आम्हाला बाबासाहेबाुंनाच आपले मागथदशथि मानले पाकहजे. 

 
बाबासाहेबाुंनी म. फ ले व िबीर याुंना आपले ग रू मानले तरी त्याुंनी आपल्या ग रूच्या प ढे मजल 

मारली आहे. 
 
म. फ ले-ईर्श्र एि असून तो सवथव्यापी आहे. मन ष्ट्यप्राणी त्याचे लेिरे आहेत असे म्हटले. त्याची 

पूजा-अचा होऊ नये म्हणून त्याुंना त्याला कनर्ममि असे नाव कदले. म्हणजे ईर्श्र या िल्पनेला टािून कदले 
नाही. कनर्ममि याऐवजी कनसगथ हा शब्द सुंय स्क्ति ठरला असता, म्हणून आम्हाला आुंबेडिरच मागथदशथिच 
वाटतात. 
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िबीर-इतराुंच्या मानाने ते प रोगामी आहेत यात शुंिा नाही. तर्ाकप ईर्श्र व त्याचे वरचे 
परावलुं कबत्व ि गारून कदलुं  नाही. त्याुंच्यािडून कनस्ष्ट्क्रयतेचाच प रस्िार िाला आहे. ते म्हणतात. 

 
अजगर न करे चाकरी । पांछी करे न काम ॥ 
दास कबीरा कह गये । सब का दाता राम ॥ 

 
अगदी हेच कवचार बायबलमध्ये आहेत. 
 
सेंट मरॅ्थ्यू − रानामिील वृक्षवलेी व तृण पहा. त्याुंची वाढ आपोआपच होते, ते िा श्रम िरतात? 

पण ईर्श्र जर रानावनातल्या फ लवलेींना पोसतो तर ती त म्हाला नाही िा पोसणार? म्हणून अिपाण्याची, 
त म्ही िाळजी िरू निा’ त िारामही या परावलुं कबत्त्वातून स ट लेले नाहीत, ‘आम्ही िाय ि णाचे खातो रे । 
तो देव आम्हाला देतो रे.’ सवथ िमथग रूुं ची जात एिच, ब द्धच तेवढा अपवाद. त्याुंनी त मचुं वैचाकरि स्वातुंत्र्य 
कहरावनू घेतलुं  नाही. म्हणनूच आुंबेडिर त्याुंचे प ढे गेले म्हणून या य गाचे सवथश्रेष्ठ नेते आुंबेडिरच होत. 
आचायथ अते्र म्हणतात – महार जातीत जन्माला आलेला माणसू वृत्तीने, व्यासुंगाने, अकििाराने 
ब्राह्मणापेक्षाही अकिि श्रेष्ठ आकण पकवत्र असा ब्राह्मण आहे ! एवढेच नव्हे तर ‘ब्रह्मर्मर्ष’ या श्रेष्ठ पदवीपयंत 
जाऊन तो पोहोचलेला आहे. डॉक्टर म्हणजे स्वाकभमानाचा एि जळता ज्वालाम खीच आहे. 

 
आजच्या िोणत्याही सरिारपासून, अगर पक्षापासून अस्पृश्याुंना खरुं स्वातुंत्र्य कमळेल ही शक्यता 

नाही. राजेंद्र बाबपूासून ते आजचे पुंतप्रिान मोरारजी देसाई पाकहले तर एिही देवा-िमाच्या व अुंिश्रदे्धच्या 
पटुंड्यातून स टलेला नाही; अपवाद एिच तो पुंकडत जवाहरलाल नेहरूुं चा. म. गाुंिी, कवनोबा तसे सविंर्ष 
क्राुंकतिारि म्हणनू समजले गेलेले. जयप्रिाश एिाच मालेत बसतील. राजेंद्र बाबू तर भटाच्या अुंगठ्याचे 
तीर्थ कपऊन त्याुंना स्वगाची (?) वाट मोिळी िरून घेतली. सोमनार् मुंकदराचा जीणोद्धार िरून उघड्या 
पडलेल्या देवाला आसरा िरून कदला, औरुंगजेब येतोय या भीतीने, पुंढरपूरच्या बडव्याुंनी त्याुंना उत्पि 
देणाऱ्या देवाला दडवनू ठेवले, िाशी येर्ील कवर्श्ेर्श्राची मूती फोडताना त्या कवर्श्ाच्या ईर्श्राने, त्याुंचे 
हात मोडले नाहीत. त्याच ईर्श्राची पूजा िरण्यािकरता आपल्या कपताजीचे सुंस्िार ग ुंडाळून ठेवनू 
इुंकदराजी कतरुपतीला व भारतावर अुंमल गाजवणाऱ्याुंनी भटाुंच्या आजे्ञप्रमाणे िार्ममि कविी पार पाडले. 
यानुंतर त्याुंचेच गादीवर आरूढ होणाऱ्या आजच्या पुंतप्रिान मोरारजी देसाईुंनी, त्याुंच्याच पावलावर 
पाऊल ठेवनू कतरुपती गाठली व भट साुंगेल त्याप्रमाणे िमथकविी उरिून घेतले, उरले सविंर्ष क्राुंकतिारि 
जयप्रिाश. याुंना भगवती देव म्हणे मागथदशथन िरते. त्याुंना आजारातून बरुं िेलुं  ते डॉक्टराुंनी नसून देवी 
भगवतीने ! तरी पण त्याुंनी आपल्या आजारासाठी डॉक्टराुंचे सहाय्य घेतलेच. अमेकरिेला खास 
उपचारासाठी गेले. कवज्ञान आकण अज्ञान याुंचा सुंयोग म्हणायचा. 

 
म. गाुंिी याुंनी सवथ जनतेला लढ्याला प्रवृत्त िेलुं . भारत स्वतुंत्र िेला पण अुंिश्रदे्धतून म क्त िेलुं  

नाही, त्याुंच्या आचारात-कवचारात पूणथ कवसुंगती कदसून येते. िड प्रकतगामी नव्हेत प रोगामी नव्हेत. वणाश्रम 
िमथ व जातीच्या म्हणजे अुंिश्रदे्धच्या अडकित्त्यातून ते स टले नाहीत. सहदू िोण? तर गाुंिीजी म्हणतात − 

 
जात जन्माम ळे प्राप्त होते − जो जाती आकण वणाश्रय व गोरक्षण यावर श्रद िा ठेवतो तो सहदू. 
 
िाळाराम मुंकदर प्रवशेाला गाुंिींनी आशीवाद कदला नाही. उलट कवरोि िेला. 
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कवनोबाुंनी तर गोरक्षणासाठी प्राणाुंकति उपोर्षण जाहीर िरून मोठा कवनोदच िेला ! त्याुंचा 
समिोता िरण्यासाठी मुंत्र्याुंचुं डेप्यूटेशन जातुं हा त्यातूनही मोठा कवनोद. गायीला प्राण आहे आकण इतर 
जनावराुंना नाही? आज लोि दूि कवित घेतात ते म्हशीचुं, गायीचुं अपवाद पूवी बलैाचा उपयोग शतेीला 
होत होता. आता रॅक्टरने त्याची शतेीतली उपय क्तता समूळ नष्ट िेली. तर हा अशास्त्रीय आग्रह 
िशासाठी? त्याचुं ग्रामदान हेही ऑकफस िालुं . टािाऊ व खियात अडिलेल्या जकमनी दान िरून 
जमीनदाराुंनी फ िटाचा मोठेपणा कमळवला. त्याुंचे दौरे म्हणजे खेड तावर िाड. याुंचेबरोबर फ िटखाऊ 
ध्येयकनष्ठाुंची फलटण असायची. त्याुंना मीच पन्हाळयाचे म क्कामावर याची जाणीव िरून कदली होती. पण 
मला यातलुं  िाही माकहत नाही असुं त्याचुं उत्तर कमळालुं . याुंनी मराठवाड्यातील दुंगल पाहून उपोर्षण िेलुं  
असतुं तर अनेिाुंचे प्राण वाचले असते. गायीच्या प्राणापेक्षा त्याला महत्त्व होते. मोरारजी म्हणतात, ‘प्रत्येि 
कवद्यार्थ्याने रामायण−महाभारत जवळ ठेवाव.े ज्या रामाने शूद्राने िमथग्रुंर् वाचला म्हणून एिा ब्राह्मणाने 
तक्रार िरताच शूद्राला ठार मारले, एिा पकरटाने सीतेच्या पाकवत्र्याची शुंिा घेतली म्हणनू, आपल्या 
गभथवती सहिमथचाकरणीची चौिशी न िरता त्याग िेला ! रावणाच्या बकहणीचे नाि िापून स्त्री-दाकक्षण्याचे 
प्रदशथन िेले एिलव्य िन ष्ट्य मारण्यात अज थनाहून प्रवीण िालेला न खपून द्रोणाचायांनी त्याचा अुंगठा 
तोडला, हाच आदशथ मास्तराुंनी कगरवायचा िाय? याच वृत्तीतून आुंबेडिर ब्राह्मण म लाुंच्या वरचढ होतील 
म्हणून सुंस्िृत कशिू कदले नाही, पण स्वतुंत्रपणे कशिलेच. 

 
यशवुंतरावजी चव्हाण अकििारावर असते, तर मराठवाडा कवद्यापीठाचा प्रश्न इतिा कचघळला 

नसता. त्याुंनी पददकलत अस्पृश्याुंच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने योगय कदशनेे पावले टािली होती. 
म्हणून भारतीय करपस्ब्लिन पक्ष नेत्याुंनी व नवदीकक्षत बौद्ध जनतेने, नागपूर येरे् १६-१२-१९६० रोजी दीक्षा 
भकूममदैानावर त्याुंचा प्रचुंड सत्िार िेला, या समारुंभाचे अध्यक्ष खा. दादासाहेब गायिवाड होते. म ख्य 
वक्ते ज. से. खोब्रागडे होते. यशवुंतरावजींनीच ग लामी पद्धतीची महार वतनी पद्धत नष्ट िेली, यासाठी 
बाबासाहेबाुंनी खूप प्रयत्न िेले होते, पण यश कमळाले नाही. िेवळ ब द्ध िमाचा स्वीिार िेल्याने त्याुंचा 
सामाकजि, आर्मर्ि व शकै्षकणि मागासलेपणा नष्ट होत नाही, हे मान्य िरून, त्याबाबतीत सवलती 
देण्याचे ह िूम सवथ खात्याुंना कदले. यशवुंतरावाुंनीच आुंबडेिर जयुंतीची स टी जाहीर िेली, नागपूर येरे् 
ज्या भमूीवर आुंबेडिराुंनी बौद्ध िमाची दीक्षा घेतली, ती बौद्धाुंच्या स्वािीन िेली. कदल्लीच्या पालथमेंटसमोर 
जो भव्य स्टॅच्यू आहे, त्या सकमतीचे अध्यक्ष यशवुंतरावजीच होते. 

 
यशवुंतरावजी न ित्याच प्रकसद्ध िालेल्या ‘ऋणान बुंि’ या प स्तिात म्हणतात, परवा मराठवाड्यात 

िालेली उग्र कनदशथने व दुंगली पाकहल्या, म्हणजे आमच्या आशावादाचा तात्प रता िा होईना, पण पराभव 
िाला आहे असे मला वाटते, या जातीयतेच्या अुंिारामध्ये िोणाला वर येता येणे शक्य नाही. 

 
यशवुंतरावजींचे मानसप त्र आज महाराष्ट्राचे म ख्यमुंत्री आहेत. त्याुंनी कवकिमुंडळात पास िेलेला 

ठराव तेव्हाच अमलाुंत आणायला हवा होता. शाुंतता कनमाण होईल, या अपेके्षने, कवलुंब लावल्याने शाुंतता 
कनमाण होणार नाही. शाुंतता कनमाण िरण्यासाठी लष्ट्िराचुं सहाय्य तो ठराव अुंमलात आणावा, असे मी 
स चकवतो. 

 
तर्ाकप अस्पृश्याुंनी परावलुं कबत्त्व टािून सुंघटना बळिट िरावी. फाटाफूट नष्ट िरावी. 

आुंबेडिराुंना मानणाऱ्या सवथ व्यक्तींनी व पक्षाुंनी एि व्हाव ेव प्रकतिाराला सज्ज व्हाव.े आपल्या सुंघटनेचे 
प ढारीपण आपल्याचिडे ठेवाव.े जोपयंत जाकतवाद आहे, तोपयंत सवथ दकलत एि होऊ शित नाही. 
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ब्राह्मण, दकलत, मराठा याुंचा दजा समान नाही म्हणून − 
 
‘Workers of the world unite’ ही घोर्षणा येरे् य रोप अमेकरिेप्रमाणे पकरणामिारि होणार नाही. 

ख द्द अस्पृश्य वगातच सत्ता व स्वार्ासाठी हपापलेले समाजद्रोही, गीता-रामायणाचा उदोउदो िरणारे 
नामाुंतराची चळवळ हत्या होते, म्हणून बुंद िरा, म्हणणारे सूयाजी कपसाळ आहेत. राखीव जागेम ळे 
अस्पृश्याुंना खूश िरून हे कनवडून आहेत. त्याला जबाबदार गाुंिीच होत. याुंना ओळखून बाजूस ठेवले 
पाकहजे. 

 
िोल्हापूरला सुंमेलन भरल्यानुंतर राजर्षी शाहूुंच्याबद्दल चार शब्द न बोलणे िृतघ्नपणाचे ठरेल. 

महाराज स रुवातीस जाकतवादी होते, िमथभोळे होते, मूर्मतपूजि होते, पण त्याुंच्या कवचारात व आचारात 
अन भवाने सारखा बदल होत गेला आहे. मृत्यूपूवी दोन वर्ष ेत्याुंनी जाहीर िेले, िी मला ही अुंिश्रद्धा व 
कतची िारणे समूळ नष्ट िरावयाची आहेत. 

 
ते असते तर आुंबेडिराुंच्या हातात हात घालून, भारतात सामाकजि व िार्ममि क्राुंती घडवनू 

आणली असती व राज्यशिट अस्पशृ्याुंचे हाती आला असता, कटळिाुंच्या राजिारणाला उखडून टािलुं  
असतुं. 

 
मी गडकऱ्याांच्या शब्दात तुम्हा सवांना अपील करतो, 

चला रूढीवर आता घसरा । टाकुनी सीमा मृत धमाच्या, 
अांधपणाच्या ॥ अहांपणाच्या ॥ जुन्या मताचा जाळा कचरा । 
श्रृरत-स्मृतींना आता रवसरा । अांध भततीचा पाांगुळगाडा । 
पाताळी तो नेऊन गाडा ॥ जररपटका घ्या सुधारणेचा । 

भगवा झेंडा नव्या मताचा । नव्या दमाने िडकरवण्याचा । 
मानव धमाचा दसरा । 

 
आुंबेडिराुंचुं मानव िमथ प्रस्र्ाकपत िरणुं हेच ध्येय होतुं. 
ब द्ध, फ ले, िबीर या सवांचुं ध्येय मानवता हेच होतुं. 

 
माणूसपणा आला िी सवथ िाही आलुं  । माणसूपणा आला, िी लोिशाही आली । िमथभेद गेले । 

वुंशवदे गेले । राष्ट्रभेद गेले । माणूसपणा म्हणजे सवथ श्रेष्ठ नीती । 
 
माणूसपणा आला िी कपळवणूि गेली. कपळवणिू गेली िी भाुंडवलशाही गेली. भाुंडवलशाही गेली 

िी साम्राज्यवाद गेला शस्त्रसत्ता गेली. सहिायथ आले. ‘मी’ ही भावना जाऊन ‘आम्ही’ ही भावना आली. 
सुंमेलनात महाराष्ट्रात नामवुंत लेखि, िवी, िर्ािार जमले आहेत. मी स्वतः िवी व साकहस्त्यि 
नसल्याम ळे त म्हाला मी िाय साुंगणार. पण सत्यशोिि ना. भास्िरराव जािव याुंनी साकहत्याबद्दल मला 
जे मागथदशथन िेले, तेच आपल्याला साुंगणार आहे. १९३४ साली दासराय जािव याुंनी िाढलेल्या 
बालमाकसिात ‘वन्दे मातरम्’ यावर मी एि सुंवाद घातला होता. तो − 

 
मास्तर म लाुंना म्हणतात − अरे ‘वन्दे मातरम्’ गीत म्हणा पाहू? 
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अस्पृश्र् मुलगा : ‘वुंदे मातरम् म्हणजे िाय? 
 
मास्तर : वुंदे, म्हणजे नमस्िार असो, मातरम् म्हणजे आईला, िाळया आईला. म्हणजे जकमनीला. 

िारण तीच आम्हाला अि देते, फळ देते, म्हणून त ला प्रणाम.’ 
 
अस्पृश्र् : पण मास्तर, आम्हाला जमीन ि ठुं? आम्ही भिू लागली म्हणनू समोरच्या शतेात जाऊन 

आुंबे पाडले, शतेातली चार िणसे घेतली तर आम्हाला शतेिऱ्याने लार्ा-ब क्क्या मारल्या, घेतली िणसे 
व शतेाच्या बाहेर ढिलले व म्हणाला प न्हा शतेात पाय टािला तर िुं बर मोडीन, मग आम्ही िा त्या 
आईच्या पाया पडायचुं? ि ठुं आहे आम्हाला आई? 

 
हा लेख वाचल्यावर जािवरावाुंनी मला आपल्या बुंगल्यावर बोलावनू घेतले. पाठीवर र्ाप मारली 

व म्हणाले, ‘मािवराव, छान लेख कलकहलात, त म्ही कनभथय आहात. त मची भार्षा अगदी सोपी आहे ती तशीच 
ठेवा, जोडाक्षरे येऊ देऊ निा, सुंस्िृत आलाच तर खड्यासारखा कनवडून बाजूस िाढा. 

 
लेख आईला अगर भाुंडी घासणारणीला वाचून दाखवाव.े त्याुंना समजला म्हणजे प रे. तोच आपला 

बह जन िष्टिरी समाज, बड्या साकहस्त्यिाुंची कशफारस निो. लेखिाुंनी व िवींनी महारवाड्यात, 
माुंगवाड्यात जाऊन आपले िर्ा-लेख व िाव्य वाचून दावाव.े त्याुंना समजले म्हणजे िाले. आुंबेडिराुंनी 
जी घटना तयार िरून कदली ती कटळिाप्रमाणे एिाुंगी नाही, ती सविंर्षक्राुंतीिारि आहे. जग बदल 
घाल नी घाव.’ हे आुंबेडिराुंनी िेवळ अण्णा भाऊ साठ्याुंनाच साुंकगतले नसून तूम्ही-आम्ही सवांनीच घडून 
आणायचे आहे. अस्पृश्य हाच भारतातला खरा प्रोकलटोकरएट आहे त्यालाच अमरशखे बेभान होऊन 
गरजतात. 

 
‘उघड नेत्र तो रतसरा भयांकर 

लाले लाल अांगार 
ऐतखाऊचे कर रनदालन, 

घे रुद्र अवतार, 
घेई आता ही एकजुटीची मशाल 
उचला रनशान, उचला रनशान 

 
एवढुं बोलून मी सुंमेलनाचुं उद्घाटन िरतो. 
 

(सामारजक रवचार मांथन) 
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कलावतं माधवराव बागल 
 

१)राष्ट्रीर् कला 
 
िला ही िाही खास लोिाुंसाठी आहे, तज्ज्ञाुंसाठी आहे हे म्हणणे अगदी च िीचे आहे. कतची 

आवश्यिता श्रीमुंताुंना आहे तशी गकरबाुंना आहे. कशकक्षताुंना आहे तशी अकशकक्षताुंना आहे. सौंदयाच्या 
दशथनाने सवांची मने श द्ध होतात. प्रफ ल्लीत होतात, स ुंदर स्त्री, स ुंदर फूल, स ुंदर मूल, स ुंदर देखावा याचे 
आिर्षथण िाय स कशकक्षताुंनाच होते, आकण अकशकक्षताुंना िाहीच नाही? 

 
मन ष्ट्याची पोटाची भिू जशी स्वाभाकवि आहे, तशीच इतर इुंकद्रयाुंची भिूही कततिीच स्वाभाकवि 

आहे. गाण्याची लिेर िानावर पडताच साप नाही िा डोलू लागत? मानविोटी ही त्याप ढची अवस्र्ा. 
त्याच्या इतर इुंकद्रयाुंचीही वाढ िाली आहे. म्हणनू हवापाण्याइतिीच हीही भिू नैसर्मगि आहे. 
 

चाुंगली िला म्हटली म्हणजे ती भारतीय असो वा पाकश्चमात्य असो. कतचे ध्येय व हेतू त्या त्या 
समाजाच्या त्या वळेच्या उकद्दष्टाला िरूनच असतात. तुंत्रात फरि पडत असतो. सािनात पडत असतो. 
िारण त्याचीही वाढ होत असते. नव ेशोि, नवी स िारणा, नव ेअन भव याची भर त्यात पडतच असते. 

 
भार्षा कनराळी असली तरी उकद्दष्ट एिच असते. 
 
मनातले कवचार, आशा, महत्त्वािाुंक्षा ध्येय प्रगट िरणे. हे सारे त्या सामाकजि पकरस्स्र्तीवर, 

त्याुंच्या कवचार-आचारावर अन् वातावरणावर अवलुंबनू असते. 
 
सहदी िलेची िाव अध्यात्मािडे वळली तर ग्रीस, रोम वगैरे पाश्चात्त्य राष्ट्राुंच्या िलेची िाव प्रत्यक्ष 

वस्त कनदशथनािडे वळली. याचुं िारण त्या त्या राष्ट्राची भौगोकलि पकरस्स्र्ती हे होय. 
 
भारताचा कनसगथ-समृद्ध असल्याम ळे, पोटासाठी त्याला फारशी िडपड िरावी लागली नाही. 

कनसगाशी शत्र त्व िरावुं लागलुं  नाही. तो अतृप्त अगर असुंत ष्ट नव्हता. परमेर्श्रच आपल्या गरजा भागवतो 
− 

 
“आम्ही ि णाचे खातो रे. देव आम्हाला देतो रे’’ अशी श्रद्धा कनमाण िाली आहे. त्याम ळे त्याच्या 

मनाची िाव अध्यात्मािडे वळली. त्याम ळे सुंताुंचुं पीि फोफावलुं . 
 
कब्रकटश राष्ट्राला कनसगथ−समृद्ध नव्हता. सागराच्या लाटा सारख्या तडाखा देत होत्या. अिाचा 

त टवडा आकण सागराचुं शत्र त्व. अुंतम थख होण्याला त्याुंना अवसरच नव्हता. असुंत ष्ट पोटोबा कवठोबाची पूजा 
िशी िरणार. दारावर शत्रू िडक्या मारीत असताना डोळे कमटून समािी िशी कमळणार? 

 
इुंगलुंडसारख्या देशाला जगण्यासाठी कनसगाशी सतत िगडा द्यावा लागला. सताड डोळे उघडे 

ठेवनू सदैव जागृत रहावुं लागलुं . अध्यात्मािडुं जायला फ रसत नव्हती. साहकजिच या पकरस्स्र्तीचा 
पकरणाम िलेवर िाला, ती िला वस्त कनष्ठ िाली. करयाकलस्ट िाली. 
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पाकश्चमात्य िला आक्रमि, कनसगाशी िगडा देणारी, त्याला िाबतू आणणारी, त्यावर वचथस्व 
गाजवणारी, सत्यसृष्टीवर आिारलेली, जडवादी बनली. 

 
हा त्या त्या पकरस्स्र्तीचा पकरणाम – 
 
म्हणून आपलीच िला श्रेष्ठ असुं म्हणणुं योगय होणार नाही. तो इतर राष्ट्राुंवर अन्याय होईल. 
 
सहदी िलावुंताुंनी िल्पनाशक्तीवर भर कदला. 
 
पाश्चात्त्याुंनी प्रत्यक्ष वस्त कनदशथनावर भर कदला. 
 
नाही तरी िल्पनेचा पाया प्रत्यक्ष वस्तू हाच असतो. त्याकशवाय िल्पनेचे पतुंग आिाशात कगरक्या 

मारत नाहीत. पृर्थ्वीवरच्या दोऱ्याचा आिार त्याला घ्यावाच लागतो. 
 
भारतीय िला स्फूर्मतदायि, कवचाराला गती देणारी, तर य रोकपय िला युंत्रमय जीवन िालेल्या 

य रोकपयनाुंच्या, वगेाने कवचार िरणाऱ्या मेंदूला क्षणमात्र ग ुंगवणारे और्षि. दाट ि क्यामध्ये इमारतीचे 
कनरकनराळे भाग जसे अुंि ि कदसतात तशी सहदी िलािृती स्वप्नमय वाटते. भारतीय िलेला चाुंगल्या 
नम न्याला उपमाच द्यावयाची तर.उष्ट्मा होणाऱ्या कदवशी स टलेल्या शीतल वाऱ्याची, प्रसि ि ळिेची द्यावी 
लागेल. अन् य रोकपय िलेचा उत्तम नम ना म्हणजे िडि र्ुंडी पडली असता, शेंगडीत िगिगणाऱ्या 
िळिळीत कनखाऱ्याच्या उबाऱ्याची द्यावी लागेल. 

 
आता आम्हाला स्वप्नमय ि क्यातून डोिुं  वर िाढायचुं आहे. तसुंच भाजून िाढणाऱ्या िगिगीत 

कनखाऱ्यापासूनही दूर रहायचुं आहे. 
 
पाकश्चमात्त्याुंनी कनसगाशी िगडा देऊन ऐकहि स खाची जणू परमाविी गाठली आहे. म्हणून आता 

त्याुंची दृष्टी अध्यात्मािडे वळणे साहकजिच आहे. भारत ऐकहि स िारणेच्या दृष्टीनुं मागे पडल्याम ळे तो 
डोळे उघडून पाकश्चमात्त्याुंची याुंकत्रि प्रगती आत्मसात िरू पहात आहे. म्हणनू त्याुंची दृष्टी अध्यात्मािडून 
ऐकहिािडे वळणे कततिेच स्वाभाकवि आहे. 

 
आज ज ने ते ज ने राकहलेले नाही. नव ेते सवथ आत्मसात िेले नाही. म्हणनू ज न्या-नव्या सुंस्िृतीचा 

अन् तुंत्राचा अभ्यास िरून आमच्या िलावुंताुंनी आि कनि िला समदृ्ध िेली पाकहजे. ज ने ते सवथ चाुंगले 
ही भकूमिा प्रगतीला पोर्षि नाही. तसुंच पाकश्चमात्त्याुंचे सवथ ते वाईट ही भकूमिा प्रशुंसनीय नाही. दोन्हीतील 
चाुंगल्याची कनवड िरून आजची िला समृद्ध बनवली पाकहजे. कहलाच मी आि कनि राष्ट्रीय िला असुं 
म्हणेन. 

 
आम्हाला अगदी सोवळुं असुं राहताच येणार नाही. याुंकत्रि य गाम ळे जग लहान होत चाललुं  आहे. 

एिा राष्ट्राचे सुंस्िार द सऱ्या राष्ट्रावर रोज होत आहेत. हीच आमची सुंस्िृती म्हणण्याचा िाल मागे पडत 
आहे. सवथ जगाची अशी नवसुंस्िृती तयार होत चालली आहे. 
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पूवीची भार्षा राकहली नाही. कवचार राकहले नाहीत. आचार राकहले नाहीत. जाणता-अजाणता बदल 
हा होतच आहे. मग िलेत तो िाल्याकशवाय िसा राहील? 

 
आम्ही अजुंठा िालात रहात नाही. तसुं अत्युंत आि कनि अशा पाकश्चमात्त्याुंच्या प्रगत 

वातावरणातही वावरत नाही. त्यावळेच्या िालात अजुंठा िलेनुं िल्पनेत आकण रेखानैप ण्यात उच्चाुंि 
गाठला होता. पण ती पकरपक्व अवस्रे्त गेली होती असुं िसुं म्हणता येईल. आज िलाशास्त्रात, सािनात 
आकण कवचारात कितीतरी भर पडली आहे. त्याचा इन्िार िसा िरता येईल? सवथ िाही आहे ते वदेाुंत 
आहे असुं म्हणणुं हा िेवळ द राग्रहच नव्हे तर आपलुं  अज्ञान प्रगट िरण्यासारखुं आहे. 

 
वदेिाली िला प्रर्मावस्रे्त होती. अपकरपक्व सािनाम ळे, तुंत्राम ळे व अन भवाम ळे ती सदोर्ष 

राकहली. इतर िलेचे कतच्यावर पकरणाम िाले नाहीत. आपण देश सोडून बाहेर जाण्याला, आपल्या 
िमानेच प्रकतबुंि िेला होता. त्याम ळे इतर देशातील िलावुंताुंचा सुंपिथ  येऊ शिला नाही. म्हणून िलाही 
सुंि कचत मयादा ओलाुंडू शिली नाही. वदेिालीन िला ओबड-िोबड राकहली. सहद िमातले दोर्ष िाढून 
ब द्ध िमाने त्यात स िारणा िेली. तीच गोष्ट ब द्ध िलावुंताुंनी िेली. मोगल िलेवर वदेिालीन, ब द्धिालीन 
व पाकश्चमात्त्याुंची िला या कतन्ही िलाुंचा पकरणाम िाला आहे. 

 
अजुंठाने एि खास वैकशष्ट्य सुंपादन िेले. अद्यापही त्या िलेचे िौत ि सवथ जग िरीत आहे. त्या 

िाली िलेने इतिी मजल िशी मारली याचुं आश्चयथ आजच्या जगालाही वाटत आहे. इिडे रोम िलेनुं 
प्रत्यक्षाचा आभास कनमाण िरण्यात जगाला र्क्क िरून सोडणारी प्रगती िेली होती. वदे आकण ब द्ध 
िालानुंतर मोगल अुंमदानीत “ताज” कनर्ममतीने ‘न भतूो न भकवष्ट्यती’ असा अद भ त चमत्िार उभा िेला. 
म्हणून आजच्या िलावुंताुंना − 

 
वदेिालीन िला, अजुंठािालीन ब द्ध िला, मोगल िला व पाकश्चमात्त्याुंची रीत व ग्रीसची िला व 

सवथ िलाुंचा कवनम्रभाव े अभ्यास िरून आपली आजची िला समदृ्ध िरणे आवश्यि आहे. अशा 
सवथसुंग्राहि वृत्तीतूनच आपल्या राष्ट्रीय िलेची वाढ होणार आहे. 

 
पौवात्त्य आकण पाकश्चमात्त्य सुंस्िृतीचा स ुंदर सुंगम म्हणजे आमचे पुंकडत नेहरू. 
 
तेच आमच्या राष्ट्राचे प्रतीि. 
िलेनुंही त्याुंचुंच अन िरण िेलुं  पाकहजे. 
तीच आमची राष्ट्रीय िला होय. 
 
हा गोड सुंगम ‘बाँब ेसर जे. जे. स्िूल ऑफ आटथच्या कप्रस्न्सपॉल गलॅडस्टन सालोमन याुंनी घडवनू 

आणला होता. त्याुंनी अजुंठातील उत्िृष्ट रेखानैप ण्याची पाकश्चमात्त्य, पकरणत वस्त कनष्ठ िलेशी साुंगड 
घालून नवभारताच्या राष्ट्रीय िलेला चालना कदली होती. तीच आजच्या िलािाराुंनी प ढे चालू ठेवली 
पाकहजे. 

 
मॉडनथ आटथच्या नावाखाली चाललेल्या कविृत िलेचा स्वीिार िरू नये. 
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(कलारवहार) 
 

२)मॉडनय आटयचे दशयन 
 
मी कनसगाचा शोिी. पन्हाळा जवळच असल्याम ळे मला कनसगाचुं ते भव्य उदात्त स्वरूप पाहण्याची 

नेहमीची ओढ लागे. याचम ळे पन्हाळा पाहण्यास मी नेहमी जात असे. बरेच कदवस गाठ न पडलेल्या 
कमत्रािडे जाताना जो आनुंद वाटावा तसा मला वाटत होता. 

 
पन्हाळा गडावर माझ्या एिा कमत्राचा बुंगला होता. त्या बुंगल्यात खास पन्हाळयाची कचते्र 

िाढण्यािकरता एि आर्मटस्ट उतरले होते. आपली कचते्र पाहण्यािरता त्याुंनी माझ्या कमत्रािडून मला 
आमुंत्रण कदले होते. मीही गडावरची प ष्ट्िळ कचते्र िाढली होती. साहकजिच त्याुंच्याही िामापासून मला 
िाही तरी कशिता येईल म्हणून मी त्याुंची कचते्र पाहण्यास उत्स ि होतो. 

 
बुंगल्यासमोरच्या व्हराुंड्यात ख च्या टािून बसल्यावर त्याुंनी आपली िामे सवांसमोर ठेवली. चार-

पाच जण होतो आम्ही. मी कचत्रिलेचा िोसथ प रा िेल्याम ळे िलेतला र्ोडा अकिि माकहतगार, कचत्र 
पाकहल्यास ते अमक्या जागेचे एवढे समजण्याची पात्रता खास माझ्या अुंगी आली होती. प ष्ट्िळच कचते्र 
दाखवली त्याुंनी. ती पाकहल्यानुंतर मी त्याुंना म्हणालो, “पण पन्हाळयावरची कचते्र ि ठे आहेत?” 

 
त्यावर ते म्हणाले, “सारी इर्लीच आहेत िी.’’ 
 
यावर मी अगदी चाट पडलो. त्यातलुं  एिही कचत्र मला पन्हाळयाचुं कदसेना. मला तर िानािोपरा 

ओळखीचा. कवशरे्ष सौंदयाची अशी बह तेि स्र्ळे मी स्वतः िाढलेली. त्यातलुं  एिही त्यात कदसत नव्हतुं. 
इतिुं च नव्हे तर कनसगाचा भास होईल असुंही कचत्र मला आढळेना. िागदावर रुंगाच्या आिृत्या होत्या, 
पण त्यातून मला िसलाच अर्थबोि होईना. मी िलेच्या सेवते सात-आठ वर्ष ेिाढलेली. पण कनसगथ अर्वा 
माणूस यातलुं  साम्य मला िोणत्याही कचत्रात कदसेना. िाही कत्रिोण, िाही चौिोन, िाही अिथवत थळ असा 
िाही प्रिार कदसू लागला. हातापेक्षा फूटपट्टी, िुं पास व कत्रिोण याचाच उपयोग िेल्याचे कदसत होते. 
िागदावर िाहीतरी िाढले होते. पण ते माझ्या आिलनशक्तीच्या पकलिडचे होते. न समजणाऱ्या बोलीत 
िोणीतरी बोलू लागला म्हणजे जसे वडे्यासारखे होते तसे िाले मला. जवळ बसलेल्याुंना ती कचते्र 
दाखवली. त्याुंना तर त्यातले िाहीच समजू शिले नाही. तेव्हा मी अुंचब्याने कवचारले − 

 
“ही िशाची कचते्र? आम्हाला िाही समजत नाही यातलुं”. यावर ते म्हणाले, “ही कचते्र 

द सऱ्यािरता नाहीतच म ळी. मी ते लोिाुंिरता अशी िाढलीच नाहीत. ती िेवळ माझ्या समािानािरता 
आहेत.” या उत्तराने मी अगदीच चरिलो. कचडलोही पण. 

 
चटिन माझ्या हातातला कढगारा त्याुंच्या स्वािीन िेला व म्हणालो, “असुं जर होतुं तर ती कचते्र 

त म्ही आम्हाला दाखवायचुं िाहीचुं िारण नव्हतुं”, ती त मच्या रिबाहेरही िाढायला निो होती. अशी 
कचते्र िाढली िाय न् फाडली िाय? समाजाला त्याच्याशी िाही ितथव्य नाही ! 

 
कचते्र िेवळ माझ्या समािानािरता आहेत म्हणे”. 
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या कचत्रिाराने िाय िेवळ स्वतःच्याच मेहनतीने िला वाढवली? याुंना िोणी वाढवलुं? याुंच्या 
आईबापाुंना िोणी पोसलुं? शाळेत कशित असताना याुंना िोणी जगवलुं? याुंच्या रक्ताचा िण अन् िण 
समाजानुंच नाही िा पोसला? याुंच्या अिासाठी शिेडो शतेिरी अहोरात्र राबत आहेत. वस्त्र प रवण्यािरता 
हजारो मजूर कगरणीत िाम िरीत आहेत. बरे त्या िलेची सािना तरी ि णी कनमाण िेली? ि ुं चले िोणी 
तयार िेले? रुंग िोणी घोटले? ते िॅनव्हास आकण िागद तयार िरण्याच्या िारखान्यात किती मजूर 
आपले रक्त आटवत आहेत. पूवीच्या िलावुंताुंचा व जनतेच्या श्रमाचा, िौशल्याचा व ज्ञानाचा साठा मागे 
आहे म्हणूनच आपण प ढे पाऊल टािीत असतो. 

 
कलेचा अधःपात : जनतेपासून, सत्यापासून आकण अन भवापासून स टलेली िला म्हणजे िलेचा 

अिःपात होय. मग ती अगम्य, अतथक्य अशा गूढवादात कशरू लागते. 
 
िलेिरता िला या कविृतींना म लामा चढवण्यात येतो. 
 
ि ुं चला आकण लेखणी ही समाजात कवचारक्राुंती घडवनू आणणारी हत्यारे आहेत. साकहस्त्यि व 

िलावुंत ती पेलणारे सैकनि, नेते व वीर प रुर्ष होत. 
 
बह जन समाजाच्या शत्रूुंनी, वगाने व राजसुंस्रे्ने आपल्या कपळवण िीला नैकति पासठबा 

कमळकवण्यािकरता िलावुंताुंना, साकहस्त्यिाुंना व सुंशोििाुंना पैशाने व दहशतीने आपल्यासाठी राबवण्याचा 
प्रयत्न िेला आहे. अशा ग लामाुंनी व आकश्रताुंनी आपल्या लेखण्या व ि ुं चले आपल्या मालिासाठी 
किजवले आहेत. 

 
साकहस्त्यिाला आकण िलावुंताला कवित घेतले िी हे त्याुंचे भाट बनतात. कवचाराला िलाटणी 

देतात. याम ळे कपळवणिू िरणाऱ्याुंचा िोिा टळतो. त्याुंच्या स्वार्ी कपळवण िीला नैकति पासठबा कमळतो. 
याचम ळे कपळवण िीवर जगणारे, िलेला उपय क्ततेपासून, समाजापासून अन् राजिारणापासून दूर 
ठेवतात. िलेने प्रचार हाती घेतला, िी आिाशपाताळ एि िरतात. िलेचे स्वातुंत्र्य गेले म्हणून टाहो 
फोडतात. पण असा कितीतरी प्रयत्न िेला तरी िला ही समाजाच्या गरजेपासून, उपय क्ततेपासून, 
राजिारणापासून आकण प्रचारापासून अलग ठेवताच येणार नाही. 

 
गरजेतून वाढ : द सऱ्या माणसाचुं लक्ष विेण्यािरता खाणाख णा, नुंतर आवाज, आवाजातून वाणी, 

वाणीतून कलपी, त्या कलपीची स रुवात कचत्राुंच्या सािनाुंनी, त्यातून अक्षरे, प ढे वाङ्मय आकण नुंतर साकहत्य 
− 

 
यावरून िळून येईल िी समाजाच्या गरजेतून िलेचा कविास िाला आहे. प्रर्म मानवी गरज. 

नुंतर िल्पनाकवलास आकण प्रकतभा. मूळ चालना कमळाली ती मानवी गरजेतून. जगण्याची िडपड ही प्रर्म. 
ती भागल्यानुंतर मग िल्पनाकवलास, िल्पनेलाही जड वस्तूचा आिार लागतो. मग िल्पनेचा कवलास 
कवहार िरू लागतो. प्रकतभेला गती कमळते. 

 
मन ष्ट्य जुंगली अवस्रे्त ओुंजळीने पाणी पीत असे. तो त्या ओुंजळीच्या आिाराच्या वाया पाणी 

कपण्यासाठी िरू लागला. मग त्या वायाुंना तो आिार देऊ लागला. येरे्च त्याच्या िलेचा कविास स रू 
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िाला. गरज, तुंत्र आकण प्रकतमा यातून िलािृती बाहेर पडू लागली. अगदी प्रर्मावस्रे्त पश पक्षी, माणसू 
याुंचा बोि होणारी ठोबळ आिाराची कचते्र आढळून येत. त्यावळेच्या कचत्रात त्यावळेचे िपडे, दाकगने, भाुंडी 
अर्ात येणारच. गाण्यातली तालबद्धता हीही अशीच श्रमातून कनमाण िाली. िाुंडताना कनघणारा हूुं  हूुं असा 
ठेिा. जमीन तयार िरताना ठेक्यात बडवण्याचा व त्याचबरोबर कनघणाऱ्या स राचा आवाज − जात्यावरची 
गाणी या गोष्टी हेच कसद्ध िरतात. िलेचा उगम हा उपय क्ततेतूनच आहे. गायन, वादन, नृत्य या िलाुंच्या 
उगमािडे पाकहले तर या िलाुंनाही साम दाकयि श्रमानेच जन्म कदला आहे. 

 
समाजबुंिनातून, सहिायातून िलेला िार चढली आहे. कतला कजवुंतपणा आला आहे. 
 
कचत्रिार हा भावनाप्रिान असल्याम ळे समाजातील चाुंगल्या−वाईट गोष्टींचा, अन्यायाचा, 

ज लमाचा, दाकरद्र्याचा पकरणाम होतो. त्या तळमळीतून त्याची िलािृती रूप िारण िरते. समाजाशी 
एिरूप िालेला समाजिारण, िमथिारण, अर्थिारण यापासून अकलप्त राहू शित नाही. 

 
देशभक्त कलावतं : आयलंडच्या स्वातुंत्र्याची िवने शलेेनुं रचली. इटलीच्या स्वातुंत्र्यासाठी तो 

जातीने लढला. कब्रकटश िामगाराुंच्या बाजूने कनवडण िीस उभा राकहला. बायरने ग्रीसच्या स्वातुंत्र्यय द्धात 
स्वतःचा बळी कदला. फ्रान्सच्या लोिशाहीचा स्व्हक्टर ह्यगूोने प रस्िार िेला व अन्याय चव्हायावर 
आणले. कडिन्सने उन्मत्त सरदारशाहीला उघडे िेले. क्राुंतीची स्फूतीदायी कचते्र कडलेक्रोने रुंगवली. 
गोवाने जेत्याकवर्षयीच्या दे्वर्षभावनेला उठाव कदला. श्रीमुंत सरदाराुंच्या राक्षसी खेळाुंचे अमान र्ष स्वरूप उघडे 
िेले. डोस्टोव्हस्िी आपल्या लेखनाने िारशाहीच्या अविृपेत आला. टॉलस्टॉयला रकशयन चचथने वाळीत 
टािले. शाळेत त्याच्या नावाचा उच्चार िरण्यासही बुंदी िेली. यावन्हान त गेनेव्ह हा तर रकशयन क्राुंतीचा 
पे्ररि होता. राजशाही उलरू्न पाडण्याला त्याने वातावरण कनमाण िेले. अकलिडचे इुंग्रजी लेखि राल्फ 
फॉक्स, जॉन िॉनफॉडथ, किस्तोफर िाडवले याुंनी तर रणाुंगणावर देह टािला. अमेकरिन 
भाुंडवलवाल्याुंनी लेखि हावडथ फास्ट, गायि पॉल रायसन याुंच्या ख नाचा प्रयत्न िेला. चगँ-िै-शिेने 
अनेि िलावुंताुंना त रुुं गात टािले. 

 
पण आपली िला कविलेल्या व्यकभचारी आकश्रताुंनी “िलेिरता िला” या ब रख्याचा आश्रय 

घेतला व आजही घेत आहेत. 
 
कलावतंाचा कस : िलावुंत ज्या िाळात वावरत होते त्या िाळाच्या बह जन समाजाची बाजू 

घेतली िी नाही, त्या िाळाला प ढे ढिलणारे त्याुंचे कवचार होते िी नाही त्या िाळाच्या प ढे दृष्टी होती िी 
नाही, दकलताुंच्या गाऱ्हाण्याुंना, द ःखाुंना, त्याुंच्या महत्त्वािाुंक्षाुंना त्याुंनी वाचा फोडली िी नाही याचा 
कवचार िरून त्याुंचा दजा ठरवावा लागेल. 

 
यादृष्टीने रामायण, महाभारत, शाि ुं तल हे त्यािाळचे प रोगामीच वाङ्मय ठरेल. त िारामाचे अभुंग 

क्राुंकतिारि ठरतील. ि राण, बायबल, गीता हे ग्रुंर् िार्ममि असूनही प रोगामीच म्हणाव ेलागतील. िारण 
त्या िाळाचे प ढे त्याुंनी पाऊल टािले होते. 

 
फूल, मूल यातील सिवा कनसगातील आनुंद भोगता येतो. रेनॉल्डच्या बालिाुंच्या कचत्राुंनी, फे्रन 

ब्रगॅकवनच्या फलाफ लाुंनी कनसगातही आनुंद िाही िमी भोगता येत नाही. तर्ाकप, कनव्वळ िरमण िीची ही 
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िला द य्यम दजाचीच ठरेल. ती अल्पसुंत ष्ट म्हणावी लागेल. हे कचत्रिार प्रवाहावरचे ब डब डे पाहण्यातच 
रुंगतील, पण प्रवाहात ब डी मारून त्याला घ सळणारे व प्रवाहाला आपल्या इच्छेप्रमाणे वळण देणार 
मागथदशथि ठरणार नाहीत. 

 
तीच कला श्रेष्ठ कला होर् : सौंदयथ, जीवन आकण सुंदेश याने समदृ्ध िालेली, नवसुंस्िृती कनमाण 

िरणारी, तीच खरी राष्ट्रीय िला होय. समाजाच्या जीवनाशी समरस होऊन त्यातील कवरोि कविासाची 
अभ्यास िरून, प रोगामी शक्तींना चालना देणारी िलाच श्रेष्ठ होय. 

 
पण जी कचते्र िाढली आहेत. ती िा िाढली आहेत, त्याुंचा हेतू िाय हे सामान्य जनाुंना समजू 

शित नाही, जाणत्याुंनाही समजत नाही, त्या िलेला फक्त कविृतीच म्हणावी लागेल. मॉडनथ आटथ ही ती 
कविृती होय. 

 
कला नव्हे णवकृती : या मॉडनथ आटथचे एि चाहते, अकभमानी व उपासि त्या िलेचे समर्थन 

िरताना म्हणतात, “ही िलािृती समजून घ्यायला कदव्य चक्षू प्राप्त िरून घ्याव ेलागतील. िाही कचते्र 
अशी असतात िी न सत्या चमथचक्षूुंनी समजतात. िाहींबाबत अुंतःचथक्षूची मदत घ्यावी लागते. आकण नुंतरच 
मनाला समािान वाटते. हे कदव्य चक्षू प्राप्त िरून घ्याव ेलागतात.” 

 
िेवढ्या गूढ रहस्यमय अध्यात्मज्ञानाचे प्रिटीिरण हे. अशी कचते्र डोळे कमटूनच अुंतःचथक्षूुंनी 

पहावीत. अशी प्रवचने पण डोळे कमटूनच ध्यानस्र् होऊन समािीच्या अवस्रे्त ऐिावीत. उघड्या डोळयाुंनी 
पाहण्याची नाहीत. उघड्या डोळयाुंनी ऐिायची नाहीत. 

 
इहलोिीचा सुंबुंि ठेवनू ही कचते्र पाहता येणार नाहीत. त्याुंची प्रवचने पण ऐिता येणार नाहीत. 

त्या कनवाण अवस्रे्लाच तो माणूस पोचला पाकहजे. र्ोडक्यात म्हणजे तो देवलोिीच गेला पाकहजे. 
आिाराचा कनरािार िाला पाकहजे. कवर्श्ात कवलीन िाला पाकहजे. हे येरागबाळयाचे िाम नव्हे. तशी 
तपश्चया, तसे कनमथल, पकवत्र एिाुंगी जीवन िाढणाऱ्यालाच या कदव्य चक्षूुंचा लाभ होणार. तो पण 
त्याच्याप रताच. ती कदव्य दृष्टी जनतेला येण्याची शक्यता नाही. या मत्यथ लोिाुंतील सवथसामान्याुंनी या 
कचत्राचा अर्थ िाढण्याच्या फुं दात पडू नये. 

 
पण उघड्या डोळयाुंनी जगािडे पाहणाऱ्या, अभ्यास िरणाऱ्या आकण िलातुंत्र हस्तगत 

िरण्यािरता सारी हयात खची घालणाऱ्या, कवद्यार्थ्याप्रमाणे रेखा, रुंग, रचना, िल्पना कचकत्रत 
िरण्यासाठी आय ष्ट्याच्या अखेरच्या िाळपयंत िडपडणाऱ्या व ज्याुंच्या हाताखालून शिेडो कवद्यार्ी तयार 
िाले आहेत, नावारूपास आले आहेत, असे िलातपस्वी (हळदणिर) म्हणतात − 

 
कलातपस्वी म्हितात : मॉडनथ आटथ म्हणजे नविला, हे एि वडे आहे. आपल्याला जगावगेळया 

सौंदयाचा साक्षात्िार िाला आहे या अहुंभावातून या िलेचा जन्म िाला आहे. असे त्याला वाटत असते. 
आपण मोठे प रोगामी, प्रगकतशील असा एि प्रिारचा गुंड त्याला कनमाण िाला आहे. या कचत्राुंच्या गढू 
िल्पना आकण त्यातील सौंदयथ पटवनू देण्यासाठी त्याुंना लाुंबलचि बडबडाव ेलागते. 
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िागदावर अनेि उभ्या, वािड्या, आडव्या कतिड्या रेघोयाुंचे जाळे मी कचतारले, आकण म्हटलुं  
“कचत्र िसले आहे साुंग?” त्याला उत्तर देता येईना, मी म्हटलुं  या कचत्राचे नाव “ब्रह्म” यात सबुंि कवर्श् 
त ला कदसेल, फक्त त िी कचत्र समजण्याची पातळी तेवढी उुंच िाली पाकहजे. 

 
मॉडनथ आटथवाल्याुंना हळदणिर मास्तराुंनी हा कदलेला आहेर किती अचूि आहे. याुंची ती कचते्र 

लोिाुंना समजत नाहीत. नामवुंत कचत्रिाराुंना समजत नाहीत. याुंना तो समजावनू देता येत नाही. आकण 
आज वणथन िेलेल्या कचत्राचे वणथन द सऱ्यावळेी त्याुंना िरता येत नाही. पूवीच्या वणथनाशी ते पूणथ कवसुंगत 
असेल. 

 
ही कचते्र म्हणजे परमेर्श्राचे स्वरूप. “रुंग नाही, रूप नाही, नही वरन छाया” अशा या कनरािार 

रघ रायाचुं कचत्र; समािीची तार चढलेल्या तपस्वीखेरीज ही कचते्र ि णाला िळणार? 
 
मॉडनथ आटथची तरफदारी िरणारेही आपल्या कचत्राबद्दल हेच म्हणतात. 
 

(कलारवहार) 
 

३)सोक्व्हएत रणशर्ातील णचत्रकला 
 
रकशयाने िाही एिाच बाबतीत क्राुंती घडवनू आणली आहे असे नाही. तर आर्मर्ि व राजिीय 

बाबींबरोबर ‘साकहत्य, सुंगीत आकण िला’ यातही बदल घडवनू आणला आहे. पूवी या सािनाुंचा उपयोग 
फक्त श्रीमुंताुंना स खकवण्यािकरता व त्याुंचीच हौस प रकवण्यािकरता िेला जात होता आकण ‘िलेिरताच 
िला’ या ध्येयाने िलेची आरािना िेली जात होती. िलेच्या द्वारे मानवोितीचा िाही मागथ शोिायचा आहे 
सिवा िाही कवकशष्ट सुंदेश साुंगायचा आहे या उदे्दशाने िलेिडे पाकहले जात नव्हते. प्रचारािरता िला 
असता िामा नये असे म्हणणाऱ्याुंनी राजेमहाराजे, सरदारिरदार याुंची सेवा िरण्यािकरता िलेला 
व्यकभचारी बनवली होती. ि ठेही जा, भाुंडवलशाही राष्ट्रातली िला ही श्रीमुंतीची दासीच बनलेली असते. 
त्याुंचे मन करिवाव,े त्याुंचे पोवाडे गाव,े त्याुंचे ऐर्श्यथ व र्ाटमाट लोिाुंप ढे माुंडावा हेच िाम त्यावळेच्या 
िलावुंताुंनी िेले आहे. याम ळे भाुंडवलवाल्या राष्ट्रातील िलाकविास व कविास हा शलेक्या लोिाुंतच 
ग रफटून राकहला. 

 
समता स्र्ापन िरणाऱ्या रकशयाने ही मक्तेदारी िाढून घेतली व कतला बह सुंख्य जनतेसाठी 

राबकवण्यास स रुवात िेली. 
 
पूवीचे िलावुंत श्रीमुंताुंची सेवा िरीत होते म्हणून ते िाही द ष्ट होते असे नाही. ज्या ज्या 

समाजव्यवस्रे्चा इतर लोिाुंवर पकरणाम होतो तसा त्याुंच्यावर िाल्यास नवल िाय? गकरबाुंसाठी कचते्र 
िाढली तर ती खपायची िशी? व आपल्या पोटाला कमळायचे िसे? हा प्रश्न त्याुंच्यासमोर होताच. त्याम ळे 
साहकजिच माल जेरे् खपेल त्या कगऱ्हाईिासाठी तो त्याला आवडेल असा तयार िरावा लागत होता. 
यातून िेवळ आपल्या पे्ररणेला जागनू िाम िरणारा िलावुंत अपवादात्मि कनघायचा. पण त्यासाठी 
त्याला हाल सोसणेच भाग पडे. शतेिरी − मजूर त्याला िाय देणार. तेच एखाद्या राजाचे सिवा 
िोयाकिशाचे कचत्र िाढले िी पैसा ठरलेला. म्हणून श्रीमुंताुंना खूश िेल्याखेरीज इलाजच नव्हता. दोर्ष 
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त्याुंचा नव्हता, पोटाचा होता. त्या समाजघटनेम ळे बह सुंख्य जनतेला समजेल, त्याुंना आवडेल त्याुंना 
िाही कशिवण कमळेल अशी िलाकचते्र, मूती, िाव्य, लेखन, नाटिे, िादुंबऱ्या कनमाण होऊ शिल्या 
नाहीत. पकरस्स्र्तीम ळे त्याुंची अुंतःस्फूती मारली गेली. उत्िृष्ट िलेच्या गूढ, बह सुंख्य जनतेला व 
समजण्याजोगे असे िाही नसते, पण कवर्षम समाजरचनेम ळे िला ही खानदानाुंच्या जनानखान्यात बुंकदवान 
होऊन बसली. 

 
१९१७ च्या क्राुंतीने जनतेबरोबरच िलेलाही बुंिम क्त िेले. आजच्या रकशयन सरिारने कतला 

बुंिम क्त िेले. बह जनसमाजाच्या उद्धारासाठी, कशक्षणासाठी, िरमण िीसाठी कतला िामास लावले. कतचे 
िामाचे के्षत्र आता वाढले आहे. अफाट जनतेत ती आता सुंचार िरू लागली आहे. सौंदयथ ही कनसगाची 
देणगी आहे, कतने श्रीमुंताचे हृदय उचुंबळते आकण गकरबीचे अुंतःिरण गारठते असे िाही नाही. 
कदनराजाच्या आगमनाने सवथ प्राकणिोटी ड लू लागते, तो आनुंद िाय श्रीमुंताुंसाठी खास राखून ठेवला 
आहे? त्याला ब कद्धमत्ता व कवद्वत्ता पाकहजे असे नाही. 

 
कचत्रिाराची पोटाची िाळजी दूर िाल्यास तो आपल्या अुंतःस्फूतीला जागून िाम िरू शितो. 

म्हणून रकशयाने प्रर्म त्याुंचीही िाळजी दूर िेली. जनतेत सहडण्यास, त्याची स खद ःखे, आिाुंक्षा समजून 
घेण्यास, देश पाहण्यास व त्याुंना वाटेल तेरे् राहण्यास सिवा इच्छेप्रमाणे प्रवास िरण्यास सोयीसवलती व 
सािने, आवश्यि लागणारा पैसा प रवण्याचे ठरवले आहे. कगरण्यात, िारखान्यात, शतेात जाऊन त्याुंच्या 
पकरस्स्र्तीचा सूक्ष्म अभ्यास िरण्यास लावले आहे. त्याुंनी देशाच्या आखलेल्या योजनेला मदत िेली 
पाकहजे. नव्या िल्पना लोिाुंप ढे माुंडल्या पाकहजेत. भाुंडवलशाही समाजरचनेतील दोर्ष उघड िरून 
दाखकवले पाकहजेत, ही रकशयाची आजची अपेक्षा आहे. मोक्षप्राप्तीसाठी ध्यान, आत्मोितीसाठी िला, 
िलेसाठी िला या िल्पना समाजकवरोिी आहेत असे ते मानतात. ज्या ध्येयासाठी राष्ट्र अहोरात्र तळमळत 
आहे, अनेि कदव्यातून जात आहे, ज्यासाठी अनेिाुंच्या आह ती पडल्या व आज पडत आहेत त्या 
ध्येयपूतीसाठी िलावुंताुंनीही िटले पाकहजे. 

 
प्रकसद्ध कचत्रिार रेकपन म्हणतो, 
 
“I Cannot weave Carpet that feast the eye, or make lace and go in for fads with all my 

meagre faculties; I strain to express my ideas in truth? 
 
याच कवचारसरणीला िरून रकशयन बह जन समाजाची वृत्ती बनली आहे. 
 
या दृष्टीने नाटिाुंसुंबुंिी येर्ील दोन कस्त्रयाुंच्या तोंडून बाहेर पडलेले कवचार ऐिण्याजोगे आहेत. 

एि बाई द सरीला म्हणते, “नाटिापासून मािी िरमणूि िाली म्हणजे िाले, यापेक्षा द सरी अपेक्षा मी 
िरीत नाही”, द सरी बाई ‘अगुं तू समाजद्रोही आकण क्राुंकतकवरोिीच कदसतेस, नाटिाुंनी सिवा िोणत्याही 
िलेने जनतेसमोर नव ेकवचार, नव ेप्रयत्न ठेवलेच पाकहजेत. जीवनाचे अवघड प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न 
िेला पाकहजे. जर त म्हाला िाही नवा सुंदेश द्यायचा नसेल तर हजारोंचा वळे फ िट िा म्हणून घ्यायचा?’ 
मसॅ्क्िम गोिी म्हणतो :- 

 
“Russian literature was predominantly a literature of problems.” 



 
अनुक्रमणिका 

िाही प्रश्न सोडकवणे हाच रकशयन साकहत्याचा उदे्दश होता. लेकननचे बह तेि कनबुंि 
प्रश्नकचन्हात्मिच आहेत. 

 
रकशयाने नाटिाुंची सावथजकनि वाढ व्हावी म्हणनू नायकशक्षणाचे कठिकठिाणी खास वगथ उघडले 

आहेत. याम ळे नटवगाची, नाटिाुंची, लेखिाुंची सुंख्या सारखीच वाढते आहे. नाटिगृहे आहेत. 
सायबेरीया प्राुंतात पूवी नाटि म्हणजे िाय याची लोिाुंना िल्पना नव्हती. आता त्या लोिाुंनी स्वतः 
बसवलेली नाटिे त्याुंच्या नाटिगहृात दाखकवली जात आहेत. त्या त्या प्राुंताचे वैकशष्ट्य व सुंस्िृती याुंची 
याम ळे जोपासना होत आहे. नाटिात िाम िरणारे लोिही वाढल्याम ळे तेही स्वतुंत्रपणे खेळ िरीत 
आहेत. अशा “ॲमेचूअसथच्या” खेळाुंना जाणाऱ्या पे्रक्षिाुंची सुंख्या दोन िोटींपयंत गेली आहे. लहान 
म लाुंसाठी खास कर्एटसथ बाुंिली असून त्याुंच्यासाठी त्याुंना समजतील असे सोपे खेळ बसकवले आहेत. 
लहान म लाुंना सोप्या भारे्षत उपय क्त कशक्षण िसे द्यावे, नव्या योजनेची माकहती िशी िरून द्यावी याचा 
कवचार िरूनच खेळ बसकवले जातात. आज तरी कनहेत ि, ध्येयशून्य िरमण िीला रकशया प्रोत्साहन देऊ 
शित नाही. 

 
रकशयन क्राुंतीपूवीची बह तेि सवथ िर्ानिे एिा ठराकवि साच्याचीच असते. कवकशष्ट व्यक्ती, 

त्याच्या भावा, मनोकविार, नायि-नाकयिा त्याुंचे प्रणय प्रसुंग व त्याच्या पे्रमात कवघ्न आणणारा खलप रुर्ष 
अशाच गोष्टींचा त्यात समावशे होत होता. समाज, समाजाची महत्त्वािाुंक्षा, त्याुंचे हक्क, त्याुंच्या अडचणी व 
ध्येयाचा मागथ वगैरे गोष्टींना त्यात प्रािान्य कमळत नव्हते. पूवीच्या राजवटीला उचलून िरणारी, व ती 
समाजरचना शाबूत ठेवणारी अशी िर्ानिे रुंगकवली जात. त्यात व्यस्क्तकवर्षयि स खाच्या िडपडीलाच 
प्रािान्य कदले जात असे. पूवीच्या लेखिाुंना व िलावुंताुंना समाजाच्या सहिायाची आवश्यिता भासत 
नव्हती. ि ठेही एिाुंत जागी बसून तो िर्ानि रुंगव ूशिे. आता ते समाजाच्या सहिायाकशवाय पूणथतेला 
पोहोचव ूशित नाहीत. त्याची अनेि जणाुंिडून छाननी होऊनच मग ते रुंगभमूीवर येऊ शिते. प्रर्म प्रर्म 
ज ने वळण बदलण्याला व नवी नाटिे बसकवण्याला फारच अडचणी उभ्या राकहल्या. प्रकसद्ध 
ग्रुंर्िार−नाटििार याुंचे सहाय्य कमळेना. नव्या राज्यपद्धतीला ते अन िूल नव्हते. याम ळे रुंगभमूी व 
साकहत्य याुंची ज ळणी बसेना. साकहत्याची प्रगती रुंगभमूीवर होईना. त्यावळेचे साकहत्य हे वरच्या ‘ब या’ 
श्रीमुंत वगाच्याच हातात होते. ते लोिक्राुंतीला अन िूल नव्हते. िारण साकहत्यसेविाुंचा पोसशदा श्रीमान 
वगथच होता. पण ही स्स्र्ती लविरच बदलली. नव कवचाराचे, नव्या राज्यपद्धतीला उचलून िरणारे नव े
साकहत्यसेवि प ढे आले. त्याुंना सरिारिडून प्रोत्साहन व सहाय्यि कमळाले. त्याुंना राष्ट्रीय मान्यता कमळू 
लागली, याम ळे क्राुंकतिारि िर्ानिे लोिकप्रय होऊ लागली. त्याुंची सुंख्या वाढू लागली. 

 
प्रर्म प्रर्म वस्त स्स्र्ती कनदशथनावर लेखिाुंनी भर कदला. वर्मगि िलह हाच कवशरे्ष बह तेि खेळात 

कदसून येई. प ढे समाज, भावी समाजरचना, नव ेनव ेप्लॅन्स, त्यातल्या अडचणी या गोष्टी िर्ानिात येऊ 
लागल्या. त्याम ळे दैनुंकदन जीवनात त्याुंचे मागथदशथन होऊ लागले. पूवीच्या राजवटीतील अमान र्ष प्रिार 
दाखकवणे, त्याकवर्षयी मनात दे्वर्ष व कतटिारा उत्पि िरणे, राज्यक्राुंतीम ळे घडून आलेली स िारणा, प ढची 
उकद्दष्ट, ध्येये व नवा िायथक्रम या गोष्टी आता जनतेसमोर ठेवल्या जातात. कनव्वळ िल्पनारम्य गोष्टींचे 
कदगदशनथन िरणे आता राकहले नाही. देशाचे रोजचे आुंदोलन आता िलेतून, वाङ्मयातून व नाटिातून 
पाहता येते. 
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रुंगभमूीला सहाय्य िरण्यािकरता जनतेतून सकमत्या कनमाण िाल्या आहेत व त्यात कगरण्यातील, 
िारखान्यातील, खेड्यावरील व शतेावरील प्रकतकनिी कनवडून आलेले असतात. प ष्ट्िळ वळेा पे्रक्षिाुंच्याही 
पकरर्षदा भरून प्रकसद्ध िालेल्या नाटिाुंची व िर्ानिाुंची चचा होते, व त्याुंच्या सूचना नाटि िुं पन्याुंना 
कवचारात घ्याव्या लागतात. िेव्हा िेव्हा नाटि पाहून िाल्यावर पे्रक्षिात त्यावर अन िूल व प्रकतिूल टीिा 
होते. ज्या खेळाबद्दल िाहीच चचा होत नाही. टाळया पडत नाहीत व लोि कनमटूपणे घरी जातात ते 
नाटि नापसुंत म्हणून समजले जाते. 

 
नाटि मुंडळी खेड्यावर जाईल त्या त्या वळेी लोिाुंना नाटिाचा हेतू व उपय क्तता पटवनू 

देण्यासाठी तज्ज्ञाुंची व्याख्याने ठरकवली जातात. खेळ अगदी उघड्यावर दाखवता येण्याजोगे 
बसकवल्याम ळे शतेिऱ्याुंना व मज राुंना त्याचा िोठेही फायदा िरून घेता येतो. अशी रीतीने सोस्व्हएट 
सरिारने िला ही बह जन समाजाच्या हाती आणनू सोडली आहे. कतची कमरासदारी िाढून कतला 
लोिशाहीचे स्वरूप कदले आहे. 

 
कसनेमासृष्टीत रकशयाने बऱ्याच मागाहून पदापथण िेले असले, तरी त्यातही त्याुंनी आपली प्रगती 

फार िपायाने िेली आहे. कसनेमाच्या सािनाुंम ळे त्याुंना लोिाुंप ढे त्याुंच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रचार िरता 
आला. रकशयातील पूवीचे जीवन व आताचे जीवन, त्याुंनी घेतलेली नवी प्रचुंड िामे लोिाुंच्या डोळयाुंसमोर 
ठेवता येत आहेत. स्टॅकलनच्या नेतृत्त्वाखाली गेल य द्ध िसे सजिले याुंचाही प्रत्यक्ष कचत्रपट फोटोग्राफी 
आपला जीव िोक्यात घालून घेतला आहे. “जीवनाचा मागथ” हा त्याुंचा पकहला बोलिा कचत्रपट १९३१ 
साली एन इि याने डायरेक्ट िेला होता. कसनेमा िुंद्याच्या वाढकदवसाकनकमत्त १९३५ साली जोसेफ स्टॅकलन 
याने सुंदेश कदला. 

 
“प ढील ध्येय गाठण्यासाठी लोिाुंची तयारी िरण्याचे िाम कचत्रिाराुंनी िराव ेअशी सोस्व्हएट 

राज्याची अपेक्षा आहे.” 
 
या दृष्टीने आपले कचत्रपट किती मागे आहेत त्याची िल्पना येईल. आमच्या कचत्रपट कनमात्यासमोर 

जर म ख्यतः िोणते ध्येय असेल तर पैसा. लोिाुंना िाही कशिायचे आहे म्हणून कचत्रपट िाढणारे फारच 
र्ोडे. प ष्ट्िळवळेा आपल्याला कदसून येते िी व्यापारी लोि प्रकसद्ध नटासाठीच िर्ानि रचतात. 
िर्ानिासाठी नटाचा उपयोग िरून घेण्याऐवजी प्रकसद्ध नटाला घातलेच पाकहजे म्हणून त्याला ज ळणारा 
कचत्रपट व प्रसुंग तयार िरण्यात येतात. लोिाुंना आवडते म्हणून जरुरी नसतानाही नाच, गाणी, खेळ, 
उगाच भव्य सेसटगज घ सडण्यात येतात. लोिाुंचा िमथभोळेपणा अुंिश्रद्धा िाढून टािण्याऐवजी, भाकविाुंना 
व देवभोळयाुंना आपल्यािडे ओढण्यािकरता दैवी चमत्िार दाखकवले जातात. प्रणयाने मजा वाटते म्हणनू 
प्रणय घालायचा. हे असे कचत्रपट देशाला उपिारि होण्याऐवजी अपिारि होतात. रकशयाने या िुंद्याला 
राष्ट्रोद्धारासाठी राबकवले आहे. 

 
(कलारवहार) 
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४)णखद्रापूरचे णशवमंणदर 
 
रम्य सृकष्टसौंदयथ, समोर चुंद्रिोरािृती लिािणारी प ण्यवती िृष्ट्णामाई − उन्हाचे प्रखर किरण 

र्ोपवनू िरणारे वटवृक्ष. अस्पष्ट ि जब जणाऱ्या पल्लवाुंची अखुंड वदेवाणी, मोदभराने ड लत असलेली 
सभोवारची कहरवीगार शतेे. वृक्षाुंच्या आसऱ्याने राहणारे पकक्षगण, या सवांम ळे कशवमुंकदराच्या आसपास 
पाकवत्र्याचे वारे खेळत असते. कशवभक्ताुंच्या भावपूणथ हृदयात उमाळे आणीत असते. लोिाुंच्या सहवासातून 
सिवा सुंशोििाुंच्या दृकष्टके्षपातून अलग राहण्यासाठी शुंभ ू देवाुंनी हे कठिाण ध्यानासाठी शोिून िाढले 
असाव.े 

 
खऱ्या र्ोराुंना मान्यतेची होस नसते. म्हणतात ते िाही खोटे नाही. कशल्पिलेतील नवलाुंचे हे 

रत्न, िोल्हापूर कजल्ह्याच्या कशरोळ ताल क्यातील कखद्रापूर गावी आहे. 
 
कखद्रापूर हे िरवीरचे जगद्ग रू शुंिराचायथ याुंचे गाव, या गावास नरसोबाच्या वाडीस उतरून 

िृष्ट्णेचा प्रवाह स रू असल्यास नावतूेन जाणे सोयीचे असते. द सरा मागथ शडेबाळ स्टेशनवर उतरून मोटरने 
ज गळवरून आहे. 

 
हे कखद्रापूरचे कशवमुंकदर प्रर्म चाल क्याुंनी बाुंिले. त्यानुंतर यादवरावाुंनी ते स शोकभत िेले व त्याची 

व्यवस्र्ा उत्तम ठेवली. हे देवालय म्हणजे कशल्पिाराुंच्या स्वप्नसृष्टीची प्रकतिृतीच होय. देवालयाच्या 
आिारािडे पाकहले म्हणजे आिाशात कवहार िरणाऱ्या देवाुंचे हे कवमान पृर्थ्वीतलावरच जखडून राकहले 
असाव,े असे वाटते. 

 
मुंकदराच्या सभोवार पायर्थ्याशी शुंभर हत्तींचे वषे्टन आहे. व त्याच्या चार िोपऱ्यात कशवाचे वाहन जो 

नुंदी त्याच्या मतूी आहेत व त्याच्या पाठीवर कशवमहादेवाचे गणगोत उतरलेले कदसतात. स्वगथमुंडपाच्या 
प्रवशेद्वारावर आणखी आठ हत्ती आहेत. याम ळे गजसेवा मुंकदराला आपल्या पाठीवर घालून नेत आहे असा 
भास होतो. 

 
हत्तींची राुंग सोडून वर पाकहले म्हणजे देवालयासमोर िमरबुंिाचे वषे्टन कदसते व त्यावर कितीतरी 

तऱ्हेच्या अष्टिोन, चौिोन, कत्रिोणाुंचे ज ळवलेले दगडी अवघड नक्षीिाम व त्या माळेमध्ये फ लवलेीचे 
िोंदण खऱ्या चाुंदीच्या पट्ट्यालाही मागे टािील सिवा देवीच्या स्वागतार्थ त्याचे पायाखाली स ुंदर राुंगोळी 
घालून ठेवली नसेल िशावरून? 

 
वरील दगडी राुंगोळीचा पट्टा सोडून आता वरती पाहू. 
 
आतातर कशल्पिाराच्या खऱ्या िामाच्या िसोटीला स रुवात िाली. येरू्न मात्र दृष्टी िाढवत 

नाही. मन कनघत नाही. सहदी िाराकगराुंच्या िसबाुंची इरे् िमाल िाली आहे. भक्तीचा भावच जणू चालता 
हाताला चालना देत आहे. भाव नाही तेरे् िौशल्य िाय िरणार? 

 
देवालयाचा मध्यभाग आता स रू होतो. तेरे् मूतीचे खोदिाम स रू होते. या मूती म्हणजे स्वगातील 

अप्सरा वस्त्रालुंिारकवभकूर्षत नटून र्टून लजे्जने म रडत म रडत महादेवाला आहेर देण्यासाठी जात आहेत. 
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िोणी देवाला आळवण्यासाठी गानसाकहत्य घेऊन येत आहेत. त्या पातळ किरकिरीत वस्त्र नेसल्याम ळे 
त्याुंच्या यौवनभर व भारी जडावाचे अलुंिार म ळीच िािून जात नाहीत. वर िानािोपऱ्यात जागा कमळेल 
तेरे् त्या रुपवतींची इतिी गदी िाली आहे िी कशवमहोत्सवासाठी या आनुंदाने बेहोर्ष होऊन मागथ िाढत 
आहेत असे वाटते. याबरोबर देवीसरस्वती, राम-सीता व रामायणातील प्रसुंग अन् द गेशनुंकदनीच्या मूतीही 
कदसतात. 

 
हे देवालय म्हणजे प रातन सहदी सुंस्िृतीच्या स वणथिाळातील एि कजवुंत दृश्य आहे. 
 
सुंशोििाुंना येरे् पूवीचे तलम िपडे, नाजूि नक्षीिामाचे अलुंिार, वादे्य, चालीरीती याुंचा अभ्यास 

या कठिाणी िरता येईल. समाजशास्त्राकवर्षयी कवचार िरणाऱ्याला, सहदू लोि कस्त्रयाुंना किती मानतात ते 
समजून येईल. त्याची जागतृी परुंपरा आमच्या कशल्पिाराुंनी दगडात िायमची िोरून ठेवली आहे. तो 
दगडात िोरलेला जणू इकतहास आहे. 

 
(कलारवहार) 

 
कला आणि हृदर् 

 
बऱ्याच लोकाांची व काही रवद्वानाांचीही अशी समजूत आहे की कलेचा सौंदयाशीच सांबांध आहे. 

आरण आनांद केवळ सुांदर वस्तूतच भोगता येतो. म्हणून कलावांताांचे काम वरवर रदसणारे सौंदयगच रांगरवणे 
हे होय. पण ही समजूत सवगस्वी खरी आहे असे मात्र नाही. 

 
मनाला आल्हाद देण्याची शतती पे्रममीलनात आहे तशी रवरहातही आहे. आनांदाश्रतू आहे तशी 

दुःखाश्रतूही आहे. म्हणून कलावांताचे मुख्य काम भावना-प्रकटीकरण हेच राहील. आता त्याचा दजा मात्र 
तो कोणत्या तऱ्हेच्या भावना पे्रक्षकाच्या मनावर उठवील त्यावर अवलां बनू राहील. म्हणून कलेचा मुख्य 
उदे्दश कलावांताच्या हृदयातील भावना आपल्या कलाकृतींत आणणे हा होय. 

 
“It is not the eye − it is the mind − which the painter of genius desires to address.” 
 

Sir Joshua Reynolds 
 
या भावनाुंनी िलावुंताच्या मनावर पगडा बसवला असेल त्याचाच जास्तीत जास्त पकरणाम जो 

िलावुंत द सऱ्याच्या अुंतःिरणावर िरू शिेल त्यालाच ि शल िलावुंत (आर्मटस्ट) म्हणता येईल. 
 
मग तो आर्मटस्ट आपल्या मनातील भावना प्रगट िरण्याला िोणतेही सािन वापरील. तो कचत्रिार 

असेल, कशल्पिार, लेखि, िवी, गायि सिवा िोणीही असेल. इतर िौशल्याची आवश्यिता असली तरी 
ती गोष्ट गौण आहे. 

 
कचत्रात खूप बारीिसारीि िाम िेले आहे, एखादा देखावा, प्रसुंग सिवा मन ष्ट्यिृती अगदी 

बरह िूम िाढण्याचा िसून प्रयत्न िेला आहे, वाटाव ेिी जणू रुंगीत फोटोग्राफच ! 
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पण एवढे ग ण त्या कचत्राला श्रेष्ठ दजा आणू शित नाहीत. 
 
कचत्राने जर िसल्याच भावना जागृत होत नसतील तर ते िौशल्य व्यर्थ होय. पे्रताला 

सजवल्याचाच तो प्रिार ! 
 
एखाद्याचे अक्षर वळणदार असले म्हणून त्याच्या हातून चाुंगले साकहत्य कनमाण होईल असे नाही. 

शब्दिोश म्हणजे वाङ्मय नव्हे. कनव्वळ भार्षाशलैी असल्याने, उच्च वाङ्मय कनमाण होईल असे नाही. 
 
त्यात कवचार नाहीत, भावना नाहीत तर ते असून नसून सारखेच. िौशल्याच्या दृष्टीने अगदी कनदोर्ष 

िलािृती असली तर तेवढ्याने त्याला र्ोर दजा प्राप्त होत नाही. याचा अर्थ िौशल्याकशवाय कचत्र असणुं 
भरू्षणावह आहे असे नाही. साुंगायचे हे, िी कनव्वळ ‘टेिकनि’ म्हणजे िला नव्हे. ते एि सािन आहे. ते 
ज्या मानाने सािेल त्या मानाने िलावुंताच्या कवचाराला मतूथस्वरूप चाुंगले येईल. ते पकरणामिारि होईल. 

 
उत्िृष्ट चेहरेपट्टी िाढता येत असेल, बाुंिेसूद मन ष्ट्यािृती सहजासहजी रेखाटता येत असेल, पण 

िागदावर चार माणसे उभी िेली सिवा एखाद्या देखाव्याुंतली िाडे ि डपे अगदी आहेत तशी िाढली 
म्हणजे ते कचत्र एि उत्िृष्ट िलािृती होईल असे नाही. 

 
कचत्राुंतील वस्तू िोणत्याही हेतूकशवाय रेखाटल्या, त्या चाुंगल्याही आल्या. पण त्या ज्या हाताने 

िाढल्या त्याचा अुंतःिरणाशी िाही सुंबुंि नसेल व िेवळ िोरडे हस्तिौशल्य असेल तर त्याचा 
द सऱ्याच्या मनावर िाही पकरणाम होणार नाही. भावना जागया होणार नाहीत. ती उच्च िलािृती नव्हे. 

 
उत्िृष्ट िलािृतीने पाहणाऱ्याला आनुंद उमीच उठतील, असे नाही. िलेम ळे भावना जागया 

िाल्या पाकहजेत. त्या िलावुंताच्या मनातला सुंदेश द सऱ्याच्या अुंतःिरणाला पोचला पाकहजे. आता तो 
(आर्मटस्ट) िलावुंत िोणत्या भावना जागृत िरील या त्याच्या स्वतःच्या मनःस्स्र्तीवर, सुंस्िृतीवर व 
पकरस्स्र्तीवर अवलुंबून राहील. त्यानेच त्या कचत्राचा दजा ठरू शिेल. िारण भावना अनेि प्रिारच्या 
आहेत. तम, रज, सत्त्व यापिैी ज्या ग णाचा प्रभाव त्यावर जास्त असेल त्या मानाने ते कचत्र वठणार. त्या 
मानाने त्या कचत्राचा दजा ठरणार. 

 
ती भावना आल्हाददायी असेल, िारुण असेल, राग, दे्वर्ष, असूया उत्पि िरणारी असेल; 

समाजाची चाुंगली बाजू दाखवणारी असेल सिवा समाजाचे अन्याय, कवर्षमता, स्वार्थ वगैरे दोर्ष दाखवणारी 
असेल. पण ज्यात हेतू उदात्त आहे – मानव उत्क्राुंतीला, मानवी ऐक्याला, पे्रमकविासाला पोर्षि आहे- 
तीच िलािृती उच्च दजाची ठरली आहे. 

 
कचत्र असेल, कशल्प असेल, लेख, िाव्य, नाटि, िादुंबरी सिवा गाणे - िाहीही असेल! 
 
कचत्र बाहेरून कदसायला गकलच्छ असूनही त्यात उदात्त तत्त्व गोवले असेल ! सौंदयाशीच कतचा 

सुंबुंि असेल असे नाही. 
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कचत्रिला, लेखनिला आकण कशल्पिला या अगदी सख्ख्या बकहणी आहेत. लेखनिलेअगोदर 
कतचे िाम कचत्रिलाच िरीत होती. आपल्या मनातले कवचार द सऱ्याुंना िळवण्याचे त्यावळेचे ते एि सािन 
होते. मानव सुंस्िृतीत भर घालण्याचेच िाम त्याुंनी िेले आहे. आकण ज्या िलेने मानवी उत्क्राुंतीला मदत 
िेली तीच श्रेष्ठ अशी ठरली आहे. 

 
वाङ्मयात िमथग्रुंर्ाुंना जो मान आकण दजा प्राप्त िाला आहे, तो याचम ळे. 
 
लेखनिलेची जी गोष्ट तीच इतर िलेची. मन ष्ट्याला मोठेपणा येतो तो याचम ळे. रामायण, 

महाभारत, बायबल, ि राण याुंना वाङ्मयात जे स्र्ान कमळाले आहे ते यातील कनव्वळ भार्षाशलैीम ळे नव्हे. 
त्यातील उदात्त तत्त्वाम ळे. त्या प्रत्येि ग्रुंर्ाुंनी मानव सुंस्िृतीत भर घातली आहे. लोिाुंना ध्येयाचा मागथ 
दाखवला आहे. कनव्वळ िरमणूि आकण मनाला आनुंद एवढेच त्याुंनी िेलेले नाही. तडाखेही ओढले 
आहेत ! 

 
“Art itself is not necessarily the creating of the sense of beauty any more than the 

creating of any other sensation.” 
 
कनव्वळ कवचार देता आले; भावना जागतृ िरता आल्या म्हणून तेवढ्यानेही ते उच्च दजाचे ठरत 

नाही. त्र्ा भावना कोित्र्ा प्रकारच्र्ा असतील त्र्ावरच त्र्ाचा दजा अवलंबून राहील. 
 
कचत्रामध्ये जर हेतू उदात्त नसेल तर त्यात कितीही िौशल्य घातले तरी त्याचा दजा उच्च ठरणार 

नाही; आकण उदात्त कवचार असले, िल्पिता आकण प्रकतभा दाुंडगी असली आकण िौशल्य िाहीच नसले 
तर सवथच व्यर्थ. 

 
मन ष्ट्याला जसा देह, तसे कचत्राला त्यातील रूपरेखा, रचना आकण रुंगिौशल्य आकण त्यातला प्राण 

म्हणजे िल्पना. िला आकण िौशल्य याचा हा अभेद्य असा सुंबुंि असतो. 
 
िोणतीही िलािृती असो – तो िलावुंत ज्या सुंस्िृतीला पोहोचला असेल, त्या मानाने त्याचा 

स्वतःचा आत्मकविास िाला असेल त्या मानाने त्याचे कचत्र चाुंगले वाईट ठरू शिेल. 
 
भावनेवर कचत्राचे महत्त्व अवलुंबून आहे आकण भावनेचा अुंतःिरणाशी जवळचा सुंबुंि आहे. पे्रमळ 

अुंतःिरणाकशवाय उच्च भावनाुंचा उगम होणार नाही. जगातील स खद ःखाशी तो समरस होणार नाही. 
सभोवतालच्या पकरस्स्र्तीचा त्याच्यावर पकरणाम होणार नाही. िृती िाली नाही तरी अुंतःिरणात तरी 
त्याला जगात स खसमािानी आकण ऐक्य नाुंदाव ेअसे वाटेल. 

 
पे्रमळ अुंतःिरणाकशवाय − गकरबीने − मानवी ऐक्याला कवघाति अशा गोष्टीने, त्याला हायसे होणार 

नाही. तळमळ स टणार नाही. त्याुंच्या आनुंदाबरोबर त्याला आनुंद होणार नाही. पे्रमळ हृदयाखेरीज तो 
द ःकखताशी समरस होणार नाही आकण हा तर िलावुंताकठिाणी असणारा मोठ्याुंतला मोठा ग ण ! 
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ब द्धी, कवद्वत्ता, हस्तिौशल्य या िोणत्याही इतर ग णाुंपेक्षा ‘पे्रमळ हृदय’ हा िलावुंताचा म ख्य ग ण 
आहे. िलेचा प्राण आहे. 

 
पे्रमळ हृदयाकशवाय चाुंगला िलावुंत होऊच शिणार नाही. 
 
“Unless they have a passionate feeling for the vital things that move men, heart and 

soul…. Their work must be forever cold….” 
 

-Terence MacSwiney 
 
पे्रमळ हृदय असेल तरच द सऱ्याकवर्षयी सहान भतूी उत्पि होईल. त्याखेरीज द सऱ्याच्या 

स खद ःखाशी तो समरस होणार नाही. कनसगाच्या भावना त्याच्या अुंतःिरणात उमाळे उत्पि िरणार 
नाहीत; म्हणून कलावतं होण्र्ाला तसेच त्र्ाची वृत्ती जािण्र्ाला सहानुभूतीच्र्ा हृदर्ाची − पे्रमळ हृदर्ाची 
− आवश्र्कता आहे. 

 
(कला आरण कलावांत) 

 
६)पौवात्र् आणि पाणिमात्त्र् णचत्रकला 

 
पौवात्य आकण पाकश्चमात्त्य कचत्रिलेत िाही फरि आहे िाय आकण असल्यास तो िा पडला याचा 

या लेखात कवचार िरायचा आहे. 
 
सहद स्र्ान स पीि प्रदेश. प रातन िाली येर्ील मन ष्ट्यवस्तीला खाण्याकपण्याची िेव्हाच ददात नसे. 

कनसगथ पूणथ अन िूल; त्याम ळे पोटासाठी िगडण्याची पाळी त्याला क्वकचतच येईल. या जगण्याच्या 
यातायातीतून म क्त िाल्याम ळे साहकजिच त्याची दृष्टी अन्तम थख िाली. याम ळे सहद स्र्ानातील कचत्रिार, 
कशल्पिार व वदेाुंती एिाच स्फूतीने पे्रकरत िाले. एिाच कदशनेे चालू लागले. 

 
कचत्रिला, कशल्पिला, गायनिला व लेखनिला याुंचे ध्येय बह ताुंशी एिच िाले. ईशसेवा हा 

त्यात म ख्य हेतू होता. देवाकदिाुंची कचते्र सभतीवर रुंगकवणे, मूती िरणे, गायि ईर्श्राला आळवणे व 
कवचारवुंताुंनी ईर्श्राचा शोि िरणे व लेखिाुंनी िमथग्रुंर् कलकहणे हेच महत्त्वाचे िाम िाले. याम ळे ऋर्षी हे 
लेखि, कचत्रिार, कशल्पिार व गायिही होऊ शिले. 

 
सहदी गायनाला पद्धतशीर वळण वदेिालापासून लागत आले आहे. वदेाुंमिील सामवदे हा शास्त्रीय 

गानपद्धतीला िरूनच कलकहला आहे. गायनाची व कवदे्यची अकिष्ठात्री देवता सरस्वती असून कतचे हाती वीणा 
वगैरे वादनाुंची आय िे कदली आहेत. एितानता उत्पि होण्याला गायनाचा प ष्ट्िळच उपयोग िाला आहे. 
श्रीिृष्ट्णाच्या म रलीने रािा पे्रमस्वरूप िाली आकण गवळणी देहभान कवसरल्या. त्या ऐकहि बुंिने तोडू 
शिल्या. 
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िमात्मे ते उत्तम कचत्रिार, तेच उत्िृष्ट गवई तसे कशल्पिार िाले आहेत. एिाच आईची ही म ले 
एिमेिाुंशी पूणथ सहिायाने वागून राष्ट्राची सुंस्िृती कनमाण िरू लागली. 

 
म नी श क्राचायथ हे जसे जाडे कवद्वान तसेच उत्िृष्ट कशल्पिार होते. कचत्रिलेतील ते आद्यग रू 

समजले जातात. या अशा र्ोर लोिमान्याुंनी या िला हाती घेतल्याम ळे प रातनिाळी कतचा दजा फार श्रेष्ठ 
होता. त्या िुंद्याला एि प्रिारचे पाकवत्र्य उत्पि िाले होते. 

 
ईर्श्राला आपण कवर्श्िमा म्हणतो. कशल्पिार, मूर्मतिार याुंनाही हेच नाव कमळाले आहे. िारण हे 

लोि आपल्या िल्पनेची सषृ्टी कनमाण िरीत असतात. मूती िरण्याचा िुंदा हा सोनार वगात असे. त्याुंना 
कवर्श्िमा हे नाव पडले आहे. आज कतला जातीचे स्वरूप आले आहे. 

 
प्राचीनिाळी सहद स्र्ान वदेाुंत कवचाराच्या कशखरास पोहोचले होते. सहदी िलावुंताुंच्या हातूनही 

याच वृत्तीतून िामे कनघाली आहेत. ध्यानस्र् बसून जे कवचार मनात उद भवले ते ऋर्षींनी कलहून ठेवले, 
कचत्रिाराुंनी रुंगवले, मूर्मतिाराुंनी खोदले, िवींनी व गायिाुंनी त्या कवचाराुंनी देश भारून टािला, 
म्हणूनच आमचे भरतराष्ट्र ही िमाची भमूी िाली. त्याची दृष्टी अुंतम थख िाली. ऐकहि स खािडे द लथक्ष िाले. 
शास्त्रीय प्रगतीत ते मागे राकहले. 

 
मूर्मतिार आपले नम ने डोळयाप ढच्या मन ष्ट्य आिारावरून न बसवता मनःचक्षूुंसमोर ध्यानाने उभ्या 

िेलेल्या आिृतीवरून बसव ू लागले, म्हणून त्या िल्पनेतील मन ष्ट्यिृतीत व डोळयाप ढच्या मन ष्ट्य 
आिृतीत असा फरि पडू लागला. बािी डोळे िािले तरी उघड्या डोळयाने पाकहलेल्या आिृती ब जवणे 
हे मन ष्ट्याला शक्य न िाल्याने िािलेल्या डोळयासमोरही त्याच आिृती उभ्या राकहल्या आहेत. देवाची रूपे 
मन ष्ट्यािृतीच्या आिारावरती उभारली गेली आहेत. याम ळे कचत्रिाराच्या भकूमिेचा कवचार न िरणाऱ्याला 
ती िेव्हा िेव्हा कवदू्रप कदसू लागतील आकण असतातही बऱ्याच वळेा; िारण हा आिार नेहमी बरोबर वठूुं 
िसा शिणार? 

 
पण कजवुंत व्यक्तीला देव मानणे हा मखूथपणा आहे म्हणून िमाजे्ञने व्यक्तीच्या आिारावर मूती 

िरण्यास मनाई िेली आहे. 
 

अव्यततां व्यक्ततमापन्नां मन्यांते मामबदु्धयः ॥ 
परां भावमजानांते मामव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥ 

 
-भगवद्गीता अ. ७ 

 
“अल्पब कद्धजन मला अव्यक्ताला व्यस्क्तभाव प्राप्त िालेला समजतात. म्हणजे व्यस्क्तरूपाने ज्ञात 

िालेला समजतात.” 
 
या आजे्ञन सार मन ष्ट्याला प्रत्यक्ष समोर बसवनू त्याबरह िूम देवाची मूती घडवणे पाप समजले जाई. 

याम ळे कवकचत्र आिाराच्या मूती घडवल्या गेल्या. कचत्रिाराची आवड, त्याचा िल, त्याचा ब कद्धकविास, 
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त्याची वृत्ती मूतीत िोरली जाऊ लागली. िाही देवता अक्राळ कवक्राळ, उग्र, िाही मोहि, हास्यम ख तर 
िाही िाम ि अशा त्या त्या िलावन्ताच्या दजाप्रमाणे वठल्या. 

 
ह्या सवथ िलावुंताुंना ईर्श्राचा शोि लागला िी नाही हे साुंगता येणे फारण िठीण आहे. तर्ाकप 

त्याुंच्या या प्रयत्नाने एि कवकशष्ट सुंस्िृती मात्र कनमाण िाली आहे. एिा ठराकवि िलेच्या पद्धतीची वाढ 
िाली आहे एवढेच म्हणणे जरूर होईल. 

 
र्ोडक्यात म्हणजे सहदी कचत्रिला ही िल्पनेवर सिवा मनाच्या कशिवणीवर उभारलेली आहे. 

कवशरे्षिरून कतचा उगम हृदयाुंतून आहे आकण अुंतःचक्षूुंच्या सहाय्याने ती रेखाटली गेली आहे हेच कतचे 
वैकशष्ट्य आहे. 

 
अजुंठा लेणीतील कचते्र या दृष्टीने उत्िृष्ट आहेत. सािेपणा, भव्यपणा व स्पष्ट रूपरेखा (Simplicity, 

Dignity and perfect outline) या ग णाुंत ती कचते्र जगाुंत उत्तम म्हणून मान्य िाली आहेत. सहद स्र्ानात 
सुंस्िृतीला िरून चाललेली राष्ट्रीय िला जर प नः हस्तगत िरायची असेल तर सहदी कचत्रिारानी अजुंठा 
लेणीतील कचत्राुंचा मनःपूवथि अभ्यास िेला पाकहजे. िलित्ता स्िूलने या कदशनेे प्रगती िेली आहे. 

 
िाही आि कनि कचत्रिाराुंनी आकण कवशरे्षतः रकववम्याने पौराकणि प्रसुंग पाकश्चमात्त्य ितीवर 

रेखाटल्याम ळे त्यात िेडग जरेपणा आला आहे. सवथ आिार, िपडे सजीव मतूीचे व कचत्र मात्र िाल्पकनि व 
असुंभाव्य असे कदसणारे, याम ळे त्याुंच्या िाही कचत्राुंत कवसुंगतपणा आला आहे. 

 
एखाद्या स ुंदर स्त्रीचे प्रत्यक्ष समोर बसवनू पेस्न्टुंग िेल्याप्रमाणे लक्ष्मीचे कचत्र; पण ती बसते 

िमलप ष्ट्पावर − एवढा भार त्या िमळाच्या देठाला िसा सहन होणार ! 
 
म ुंबईचे स्िूल ऑफ आटथचे सहदिलापे्रमी प्रख्यात िलावुंत गलॅडस्टन सालोमन याुंनी या प्राचीन 

िलेचे प नजीवन िेले आहे. त्याुंनी कवद्यार्थ्यांना पाकश्चमात्त्य िलेची पूणथ माकहती देऊन प्राचीन सहद िलेला 
कनदोर्ष िरण्याची परािाष्ठा िेली आहे. सहदी िलेचे वैकशष्ट्य सहदी कवद्यार्थ्यांनी राखले पाकहजे असा त्याुंचा 
िटाक्ष आहे. पाकश्चमात्त्याुंशी त्याुंच्याच टेिकनिने चढाओढ िरण्यापेक्षा पाकश्चमात्त्य ज्ञानाची भर आपल्या 
कवकशष्ट सुंस्िृतीची जोपासना िरण्यात घालणे हे सहदी कवद्यार्थ्यांनी आपल्यासमोर ध्येय ठेवले पाकहजे असा 
त्याुंचा आग्रह आहे. या ध्येयाला अन सरून त्याुंनी सहदी िलेला वळण कदले आहे व य रोपमिील प ष्ट्िळ 
ॲिॅडमीतही या कचत्रिलेला त्याुंच्या प्रयत्नाम ळे चाुंगले स्र्ान कमळाले आहे. 

 
आतापयंत सहदी कचत्रिाराुंनी आपल्या िलेचा उपयोग फक्त िार्ममि गोष्टींसाठीच कवशरे्षिरून 

िेला आहे. ब द्धिर्ममयाुंनीही या िलेचा उपयोग िमथप्रसारार्थ िरून घेतला आहे. 
 
ज्या भावनेने कचत्र सिवा मूती िाढली गेली असेल त्या कचत्रिाराच्या भावनेचा पकरणाम 

पाहाणाऱ्यावर िाल्याखेरीज रहात नाही. It is the expression of soul talking to another. ब द्धाची ती 
शाुंत गुंभीर मूती, ध्यानस्र् आसन, नगन पाकवत्र्य याचा पकरणाम भक्ताुंच्या भावना जागृत िरण्यािडे िाला 
आहे. 
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इुंगलुंड वगैरे पाकश्चमात्त्य देशाुंना अुंतम थख दृष्टी िरण्याला वळे कमळाला नाही. त्याुंना कनसगथ अन िूल 
नव्हता; त्याुंशी त्याुंना सारखे िगडाव लागले. ध्यानस्र्-आसनमाुंडी घालून कवचार िरण्यात वळे, 
खचथण्याला वाव कमळाला नाही. याम ळे त्याुंच्या िलेवर याचा पकरणाम िाला आहे. जडवस्तूकनदशथनािडेच 
त्याुंनी आपले िौशल्य खचथ िेले. त्याुंची सुंस्िृती पण तशीच बनू लागली-आम्ही त्याुंना Materilist 
समजतो. 

 
पण त्याुंनी त्या िलेत िमालीचे प्रावीण्य कमळकवले. िाही प्रख्यात कचत्रिाराुंची पेंकटगज इतिी 

वस्त बरह िूम वठली आहेत िी पहाणाऱ्याची कदशाभलू िाली आहे. सभतीवरील भरलेला रम्य देखावा पाहून 
आपण खरोखरीच कखडिीतून प्रत्यक्ष देखावा पाहतो आहो िाय असा आभास ते उत्पि िरू शिले. 

 
ते कनसगाशी तादात्म्य होऊ शिले. तर्ाकप पाकश्चमात्त्य देशाुंतील राष्ट्राराष्ट्रात िाही वैकचत्र्य 

राकहलेच आहे. 
 
ग्रीस व इटली याुंचा ओढा उत्तम मन ष्ट्यािृती िाढण्यािडे लागला. त्याुंची िला प रातन 

िालीस द्धा इतिी पूणावस्रे्ला गेली होती िी रॉयफेल व मायिेल अँजेलोसारख्या िलावुंताुंना मागे 
टािणारे अद्याप िाले नाहीत म्हणणे अकतशयोक्तीचे होणार नाही. 

 
उत्तम मन ष्ट्यािृती िाढण्यािडे याुंचे लक्ष विेण्याचे िारण हे दश लढाऊ होते. उत्तम सशक्त उुंचे 

प रे मन ष्ट्याची पैदास िरण्यािडे राष्ट्राचा प्रयत्न होता; िारण त्यावळेची लढाई प्रत्यक्ष समारोसमोरची 
असल्याम ळे शक्तीची जरुरी होती. सशक्त प्रजा कनपजावी म्हणून अशक्त म ले मारली जात. 

 
याचा पकरणाम कचत्रिारावरही िाला. देशाुंतील सवांगस ुंदर सशक्त अशा स्त्रीप रुर्षाुंचे त्याुंनी नम ने 

तयार िेले. व्हीनस, अपोलोसाऱखे प तळे याम ळेच आज आपल्यास पाहण्यास कमळतात. 
 
चीन इिडचा देश. तो रम्य वनश्रीने भरल्याम ळे सृष्टीसौंदयथ रेखाटण्यात त्याने आघाडी मारली, 

िादुंबरीत व गोष्टीत त्याची सृकष्टसौंदयाची वणथने द सऱ्याुंना क्वकचतच साितील इतिी स ुंदर आहेत. ते 
कनसगाशी एिरूप िाले. 

 
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे । 
पक्षीही स स्वरे आळकवती ॥ 

 
…. the brids and fishes are his little brothers and sisters and he calls the hills and 

valley, the rivers and the woods, to join him in praising God. 
 
कचनी भाुंडी, कचनी पुंखे, कचनी पडदे, कचनी चटया, कचनी खेळणी, रम्य, स ुंदर देखाव्याखेरीज 

पहायला कमळणार नाहीत. त्याुंची कलपीही कनसगातील पश पक्षाुंच्या आिारावरूनच बनली आहे. 
 
या त्याुंच्या वृत्तीचा पकरणाम त्याुंच्या कलखाणावर, सुंस्िृतीवर िाला आहे. कवर्श्ाशी एिरूप त्याुंना 

लविर होता आले. सृष्टीतूनच त्याुंना वदेाुंताचे िडे कमळाले. 



 
अनुक्रमणिका 

 
‘Book in running brooks.’ 

 
हा कजवुंत ज्ञानाचा िरा त्याुंना अखुंड कपता आला. 
 
आज िला म्हणजे बऱ्याच जणाुंना चनैीची गोष्ट वाटते. पण ते आत्मकविासाचे एि सािन आहे. 

गायन, वादन, लेखन व कचत्रिला ही सवथ सुंस्िृतीची फ ले आहेत. याुंना िमी लेखून, याुंचा कतटिारा 
िरून चालणार नाही. 

 
Music and the fine arts are among the highest means of national self−expression 

without which the people remain inarticulate. 
 
गायन, वादन, हरह िर या राष्ट्रसुंस्िृतीच्या मूिभार्षा आहेत. याुंना मारून टािणे म्हणजे राष्ट्रीय 

आत्म्याची वाढ ख ुंटून टािण्यासारखे आहे. पण या िलेचा उपभोग सवांना घेता आला पाकहजे; 
कतच्यापासून कमळणारा आनुंद, कशिवण सवांना घेता आली पाकहजे. म्हणून तसा प्रयत्न होणे मात्र अवश्य 
आहे. 

 
(कला आरण कलावांत) 

 
७)सौंदर्य आणि मोक्ष 

 
सौंदयाची िल्पना सवथसािारण जनतेतील बह तेिाुंना असते. सौंदयथ कदसले िी त्याचा पकरणाम न 

होणारा माणूस कवरळा! 
 
ज्या मानाने मन ष्ट्याचा कविास िाला असेल, त्या मानाने सौंदयाची आवड त्याुंच्यात जास्ती कदसून 

येते. 
 
पण सौंदयाची व्याख्या जर िोणाला िरावयाला साुंकगतली, तर िोणालाही अचिू िरता येईल 

असे मला तरी वाटत नाही. 
 
कचत्रिार, िवी वगैरे िलावुंताुंना मात्र ते सौंदयथ िटिन् कदसेल; व त्याच्या मनावर त्याचा लगेच 

पकरणाम होऊन त्याच्या भावना उद्दीकपत होतील. त्याच्या अुंगावर रोमाुंच उभे राहतील, हृदय फ लून 
जाईल, तेरे् आनुंदाच्या लहरी उठू लागतील व नसानसातून सौंदयथ िरिरू लागेल. ही वासना ल प्त 
होऊन तो एिा उच्च व उदात्त अशा वातावरणात तरुंगू लागेल. त्याला जगाचाही कवसर पडेल. वदेाुंत्याच्या 
समािीचा आनुंद त्याला भोगता येईल. 

 
सौदयाचा हा बहर िलावुंतच अकिि ल टू शितो. 
 



 
अनुक्रमणिका 

कनसगथ-कचत्रिार तर आपल्यासमोरच्या देखाव्याुंतही वचेि सौंदयथ कनवडून आपली स िारलेली 
सौंदयथसृष्टी कनमाण िरील, कनसगाची स िारणा िरील. 

 
एखादा देखावा कचकत्रत िरू लागल्यास, तो त्याची उलर्ापालर् िरील. तो स्वतःच कवर्श्िमा 

होईल. वस्त स्स्र्तीने तो बाुंिला जाणार नाही. 
 
पण त्यालाच जर कवचारले, िी तू हे िोणत्या कनयमाला िरून िरीत आहेस? तर त्याला िाही 

साुंगता येणार नाही. तो एवढेच म्हणेल − ‘मला असुं िरावुंसुं वाटतुं. त्याचे कनयम मला िाही साुंगता येणार 
नाहीत सिवा घालून देता येणार नाहीत. मला अशी स्फूती िाली, असुं म्हणा वाटलुं  तर. 

 
सौंदयाची व्याख्या मला िरता येणार नाही, पण माझ्या हृदयावर होणारी सौंदयाची प्रकतकक्रया 

अल्पाशाने मी त मच्या डोळयाुंसमोर उभी िरू शिेन.’ 
 
कनसगथ-कचत्रिाराने एखादा देखावा कचकत्रत िेला, म्हणजे त्या देखाव्याचे साम्य पाहणारा मन ष्ट्य 

साहकजि म्हणेल, ‘हे असे कदसत नाही.’ 
 
त्याचे म्हणणे पण खरेच असते. 
 
कनव्वळ डोळयाला कदसणाऱ्या व िॅमेऱ्याने कनघणाऱ्या गोष्टी तो िाढीत नसतोच म ळी. समोरच्या 

सृष्टीसौंदयाचे, त्याच्या हृदयावर उठलेले पडसादच फक्त त्याच्या िृतीत उमटलेले असतात. 
 
एिा देखाव्याचे पकरणाम सवथ कचत्रिाराुंवर सारखे होतात असेही नाही. 
 
एिाच कठिाणावर बसून िाढलेल्या अनेि कचत्रिाराुंच्या प्रकतिृतीत फरि कदसून येतो- रुंगाुंत 

कदसून येतो, रेखेत कदसून येतो व रचनेत कदसून येतो. 
 
एिच देखावा, एिाच प्रिारची भावना व मनोकविार, सवथ कचत्रिार व िवी वगैरे िलावुंत, याुंच्या 

मनात जागा िरू शित नाही. एिच देखावा एिाच्या हृदयात आनुंदाच्या ऊमी उठव ू शिेल, तर 
द सऱ्याच्या अुंतःिरणावर द ःखाची छाया पाडील, कतसऱ्यात सुंताप उत्पि िरील. 

 
िलावुंताच्या वृत्तीचाही त्याच्या िलािृतीवर पकरणाम होत असतो. 
 
कनसगातील शाुंतता, स्तब्िता व समािी, कनसगथकचत्रिार िोरो यालाच कवशरे्ष कदसली − व शलेिे 

तेच कनवडून त्याने आपल्या िृतीत दाखकवले. टनथरने सिाळ-सुंध्यािाळची रुंगश्रीमुंती ल टली व प नः ते 
प्रिाशाचे िण त्याने आपल्या पे्रक्षिाुंवर उिळले.िॉन्स्टबलने आपला मनस्ताप, द ःख, त्वरे्ष व अस्वस्र्ता, 
‘उिळता घोडा’ (लीसपग हॉसथ) या देखाव्यात प्रिट िेली. वशॅोने रुंगेल सृष्टी उभी िेली. क्लॉडने 
स्वगीच्या अप्सरा आपल्या खास नुंदनवनाुंत उतरवल्या. गाुंगवली या सहदी कनसगथ कचत्रिाराने नवस्नात 
सृष्टीची िोमलताच शोिून िाढली; हे सौंदयाचे कवकवि प्रिार आहेत. 

 



 
अनुक्रमणिका 

पण िोणाही कचत्रिाराने सौंदयाची अचूि व पटणारी व्याख्या िेल्याचे मला तरी माहीत नाही − 
िरता येईल िी नाही याची सबळ शुंिा आहे. 

 
िलेचे अभ्यासू सर िेनेर् क्लािथ  म्हणतात – ‘सौंदयाची व्याख्या शब्दात िरता येणार नाही; पण 

ज्याच्या त्याच्या ग्राहि शक्तीप्रमाणे ते सौंदयथ अन भवता येते. (Beauty is a quality, not one that we 
can put into terms, but one that we all feel in proporation to our receptivity.) 

 
‘कवल् ड्य रुंट’ या प्रकसद्ध ग्रुंर्िाराने सौंदयाकवर्षयी कलकहताना ‘अनॅटोल फ्रान्स’ या जगमान्य 

वदेान्त्याचे उद्गार उद िृत िेले आहेत, ते असे − ‘अमिी एि गोष्ट स ुंदर आहे, ती िा, हे आम्हाला समजू 
शिणार नाही; मग साुंगता तरी िसे येणार?’ (‘I believe that we shall never know exactly why a 
thing is beautiful.) 

 
पण सौंदयाची आवड िसिशी उत्पि िाली व वाढत गेली ती पाहणे आता फारच मनोरुंजि आहे, 

व ते त्याुंनी मोठ्या ि शलतेने माुंडले आहे. 
 
नीतीच्या िल्पना जशा कनरकनराळया देशात, लोिाुंत, िमात व जातीत कनरकनराळया आढळून 

येतात, तशाच सौंदयाच्या िल्पनाही कनरकनराळया कदसून येतात. याचम ळे सौंदयाची व्याख्या िरणे अवघड 
आहे. 

 
पण सौंदयाची आवड िा उत्पि िाली, कतचा उगम िशात आहे, याकवर्षयी ठोिताळा बाुंिता 

येण्याजोगा आहे. 
 
अगदी रानटी लोिाुंतील (आकफ्रिन) िाही जातीत, खूप जाडे ओठ व अुंगावरचे वण आकण डाग 

हे सौंदयाचे लक्षण मानले जाते. ग्रीि लोिाुंना कस्त्रयाुंहून य विाुंतच सौंदयथ अकिि कदसते आकण ग्रीि 
कशल्पिाराुंनी कवशरे्षिरून प रुर्षसौंदयाची व शक्तीचीच आरािना िेलेली कदसते. मायिेल एुंजेलो हा तर 
पौरुर्षाचाच पूजि होता व त्यासाठी रॅफेलने त्याची कनभथत्सथनाही िेली होती. स सुंबद्धता, उदात्तता व शक्ती 
या ग णाुंना रोमने उचलून िरले. याप ढील कपढीच्या िलावुंताुंनी रुंगसौंदयािडे दृष्टी वळवली. हल्ली 
भावनेवर जोर कदला जात आहे. हल्लीचे कनसगथ कचत्रिार क्षकणि पकरणामावरच भर देत आहेत. अशा प्रिारे 
िोणत्या तरी एिा कवकशष्ट सौंदयाची पिड त्या त्या समाजावर व व्यक्तीवर पडली आहे व त्याुंनी त्या त्या 
सौंदयाला उठाव कदला आहे.  

 
िाही कचत्रिाराुंच्या िलािृतींिडे पाकहले, तर ही सौंदयाची कवकविता आपल्याला स्पष्ट कदसून 

येईल. 
 
लॉरेन्सच्या कचत्रात डोळयाुंतील चमि प्रर्म मन ओढून घेईल. आपथनच्या कचत्रातील प्रिाशाची 

कवकशष्ट रचना डोळयाुंना आनुंद देईल. रेंब्रा आपल्या कचत्राुंतील व्यक्तीवर िोठल्या तरी िडोशाुंतून उजेड 
घेऊन त्यात गूढ गाुंभीयथ उत्पि िरील. त्याची माणसे अुंिारात चालू बोलू लागतील. हॅल्स एखादा हसरा 
चेहरा दाखवनू मन उल्हकसत िरील; तर रेनॉल्ड उदात्त कवर्षय कनवडील. गोया समाजातील एखादा 
भयुंिर अन्याय चव्हायावर आणील. िलित्त्यातील प्राचीन सहदी िलेचे रक्षि अवनींद्रनार् टॅगोर व बोस 



 
अनुक्रमणिका 

सहदूुंची भस्क्तपूजा कचकत्रत िरतील आकण म ुंबईचे आटथ स्िूल नव्या-ज न्याची कमळवणी घालून नवा मागथ 
िाढील. अशी ही कचत्रिाराुंच्या सौंदयाच्या आकवष्ट्िरणाची कवकविता कदसून येते. 

 
ॲकरस्टॉटलने सौंदयाची व्याख्या िरण्याचा प्रयत्न िेला आहे. पण ती व्याख्या ब ेद णे चार अशी 

समजूत पाडणारी नाही. तो म्हणतो − ‘सौंदयथ म्हणजे स सुंबद्धता, प्रमाणबद्धता व एितानता असे म्हणता 
येईल. (Beauty is symmetry, proportion and organic of parts in a united whole.’) 

 
‘कसमेरी’ या शब्दाची बरोबर िल्पना िरून देणारा मराठी अचूि शब्द मला आठवत नाही ! एिा 

इमारतीच्या दोन्ही बाजूला सारखे खाुंब, सारख्या िमानी, एिाच उुंचीचे प तळे असल्यास त्याुंना 
‘कसमेकरिल’ म्हणता येईल. पण त्याुंच्यात अगदी साम्य असलेच पाकहजे असे नाही. ताजमहालच्या 
इमारतीत ‘कसमेरी’ सािली आहे; व ती पाहताना मनाला आनुंद वाटतो. म ख्य इमारतीच्या दोनही बाजूुंना 
सारख्या उुंचीचे व आिाराचे मनोरे (टॉवर) आहेत. पण त्या सारखेपणाला व साम्यतेला कभडणारा 
गाभाऱ्यावरील मोठा घ मट मध्ये असल्याने त्या मनोऱ्याचे साम्यसौंदयथ ख लून कदसते. त्याच तसल्या 
मनोऱ्याुंची एिसारखी पायदळा (इन्फ्रुं री) सारखी ओळ उभी िेली असती, तर ती साम्यता डोळयाला 
आल्हादिारि वाटली नसती. सरळ रेरे्षला मारणारी बािी रेर्षा (िव्हथ) जवळ असल्यास सरळे रेरे्षला 
अगदी कनराळेच महत्त्व येऊ शिते. त्या सरळ रेरे्षत तािद आल्यासारखे वाटते. ओणव्या माणसाजवळ 
छाती प ढे िरून ताठ राकहलेला माणूस असल्यास त्या माणसाला अकिि उमदेपणा चढतो. तेरे् मनाला 
आिर्षथण िरणारे एि प्रिारचे सौंदयथ कदसू लागते. कचत्राुंत प नरावृत्तीही (करकपकटशन) − उदा. गाण्यातला 
ठेिा ख लावट चढवतो. एिा कठिाणी असलेला रुंग प नः एखाद्या कठिाणी कदसला िी बरे वाटते. पण 
त्याची अकतशयोक्ती िाली िी िुं टाळवाणे होते व चीड येते. कनसगाच्या कचत्रात म्हणा सिवा रुंगवलेल्या 
िर्ानिात म्हणा, त्यातील कवकवि आिारात व रुंगात हे ग ण असाव ेलागतात. त्याुंच्यात स सुंबद्धता व 
प्रमाणबद्धता असावी लागते; व या सवांना स सूत्रतेने गोवणारी एि िल्पना असावी लागते. 

 
घड्याळात एिाच आिाराची व शक्तीचे युंते्र नसतात. पण त्यात स सुंबद्धता, प्रमाणबद्धता व 

एितानता असते − ती सवथ कमळून एिच गोष्ट दाखवतात, िी आता किती वाजले. 
 
गायनशास्त्रातील मी तज्ज्ञ नाही. पण सतारीच्या िमीअकिि स राुंच्या ताराुंच्या लय लागला िी 

कवकवि स राुंना एिा गोड पातळीत आणणारा तो आवाज िानाला मि र लागतो. 
 
छोयामोठ्या गोष्टी एिमेिाुंना पोर्षि होऊ लागल्या िी तेरे् सौंदयथ भासमान होते. 
 
इुंकद्रयाुंच्या वासना, भावना, प्रमाणबद्धतेत पोचल्या िी मनाचा लय लागतो व मन ष्ट्य स खाच्या 

परमोच्च स्स्र्तीला पोचतो. सौंदयाचा पकरणाम मन ष्ट्यावर असा होऊ शितो. त्यालाच आपण समािी असे 
म्हणतो. 

 
सौंदयथ एितानतेत आहे असे म्हणता येईल. सवथ एि आकण त्याचे भाग याुंचे सहिायथ म्हणजेच 

एितानता. (‘It is co-operation of the part with the whole.’) पण ही एितानता म्हणजे अनेि 
गोष्टींचा गोड कमलाफ असल्याने ही एितानता येरे् आहे असे बोटाने दाखवता येणार नाही. िारण तो एि 
मेळावा असतो. छोया-मोठ्या भागाुंचे स ुंदर एिीिरण असते. 



 
अनुक्रमणिका 

सौंदयाचे िण जगभर कवख रले आहेत. कतच्या भक्ताुंची जशी व कजतिी उत्िटता असेल, कततिा 
त्याचा आस्वाद त्याुंना घेता येतो. 

 
पण खाण्याच्या कजनसाुंप्रमाणे सिवा बँिेच्या कहशबेाप्रमाणे त्याचे मोजमाप ठरवता येणार नाही; 

सिवा व्यवहारी उपय क्तता मारवाड्याला पटवता येणार नाही. िारण हा एि मनाचा व्यापार आहे. 
 
हे सौंदयथ मोजता िसे येणार? 
 
सौंदयथलोल पता, गानल ब्िता ही िाही कनव्वळ मानविोटीतच आढळतात असे नाही. 

पश पक्ष्याुंमध्येही ती आढळून येतात. 
 
माणसाुंपेक्षा जनावराुंचे घाणेंकद्रय अकिि तीक्ष्ण असते. साप नेहमी िेवड्याच्या बनात घ टमळत 

असतो, कहरव्या चाफ्यावर मोकहत होतो. ि त्री, िोल्हे, लाुंडगे, वासावरून आपले भक्ष्य शोितात व बह तेि 
सवथ जनावराुंची िामेच्छा वासानुंतर प्रदीप्त होते, हे दृश्य िाही नवीन नाही. िाही िादुंबऱ्याुंत 
अुंगस गुंिाची वणथने आढळतात. ज्या अुंर्रुणावर त्याची कप्रया िोपली, ते अुंर्रुण, ते िपडे कप्रयिराला 
कतच्या स्पशथस ुंगिाने िळले. अशा गोष्टी व असा अन भव अनेिाुंना आला असेल. लहान म लाुंच्या उघड्या 
अुंगाचा पकवत्र स गुंि माता-कपत्याुंच्या हृदयाला उल्हकसत िरू शितो. या गुंिमीलनातून फ लाुंची वाढ 
आकण उत्पत्ती होत असते. 

 
तेव्हा सौंदयथ हे िेवळ दृश्य स्वरूपातच असते असे नाही. “किती स ुंदर वास आहे हा”, असे आपण 

नाही िा म्हणत ! मनाला आल्हाद देणारी गोष्ट ती सौंदयाची, आत्म्याचा कविास िरणारी ती सौंदयाची, 
असा कनष्ट्िर्षथ यातून िाढता येईल. असो. 

 
खालच्या प्राकणिोटींत मला स्वतःला तरी गानल ब्िता व गुंिल ब्िता सापाइतिी िोठे कदसत नाही. 

सहस्त्र पशूुंना वास हे भक्ष्य शोिण्याचे सािन असते. पण साप त्यापासून कनभळे आनुंद उपभोगू शितो. 
‘िेवड्याच्या बनामिीं नाग डोलतो ग, बाई, नाग डोलतो’ असे गीत म ली म्हणत असल्याचे मला आठवते − 
तसेच नागपुंचमीच्या कदवशी गारुडी लोि लोिाुंनी पूजा िरावी म्हणनू साप आणतात. त्यावळेी प ुंगी 
वाजवताच तो फणा िाढून िसा ख शीत डोलू लागतो ! त्याची कवर्षारी वृत्ती त्या वळेी लयाला गेलेली 
असते. त्या गाण्याम ळे तो एिा उच्च र्रात जातो. 

 
पण गाण्याला चालना कमळाली ती कप्रयारािनेतूनच असावी. वैर्षकयि स्वार्ातून त्याचा उगम िाला 

असला, तरी ते एि आनुंदाचे स्वतुंत्र सािनही होऊ शिते. 
 
िबूतर कप्रयारािन िरीत असताना पहाव.े या वळेचा त्याचा र्ाटमाट न सता पाहून घ्यावा. आपल्या 

कप्रयिरणीला वश िरण्यािकरता त्यामध्ये असलेले कवकवि सौंदयथ तो कतला दाखवतो. छाती फ गवनू तो 
आपल्या फ शारिीचा कपसारा दाखवतो, तालबद्ध नाचूुं लागतो, आपल्या पे्रयसीच्या सभोवार सारखा घ मत 
राहून कतला आळवतो, आपल्याजवळचे दृश्यसौंदयथ, गानसौंदयथ सवथ प्रिट िरतो. कचत्रिला, गायन, 
नृत्यिला व तालबद्धता (स्ऱ्हदम) याुंचे कपतृत्व तरी या पक्षािडे येत नसेल? 

 



 
अनुक्रमणिका 

गाण्याची मोकहनीच अशी आहे, िी त्याचा अुंमल असेपयंत सवथ प्राकणमात्र मुंत्रम गि होऊन जातो. 
श्रीिृष्ट्णाची कवर्श्मोकहनी म रली िोणा सहदूला माहीत नाही बरे? वृुंदावनी म रली वाजवणाऱ्या सावळया 
िृष्ट्णमूतीभोवती जमलेला गवळणींचा, ग राख्याुंचा, त्याुंच्या कखल्लाराुंचा, आजूबाजूच्या वनचराुंचा मेळावा, 
गोड स्वराने ग ुंग िालेला, कचत्रात आपण नेहमी पाहतो. ते िाही कनव्वळ िस्ल्पत कचत्र नव्हे. पाव्याचा 
आवाज िानी पडू लागला िी गायी रवुंर् िरू लागतात. पक्षी स्तब्ि बसतात. सहस्त्र पश  िोपी जातात. 
आपल्याआपल्यातील वैरभाव क्षणभर कवसरून जातात. आपल्याला पाहता येतात या गोष्टी. मी 
िोल्हापूरच्या सेंरल जेलमध्ये असताना, पहाटेची जागुं िरणारी त तारी वाजली िी तेर्ील ि त्री त्याच 
स रात तत्िाळ गाऊ लागत. वाघाला सारुंगी आवडते म्हणतात, पण तोच ििथ श आवाज िानावर पडला, 
िी तो खवळतो ! िाही माद्या (मेअसथ) गाण्याम ळे िामोत्स ि होतात. कित्येि कस्त्रयाुंनी गानल ब्ि होऊन 
त्या क्षणी अनोळखी प रुर्षालाही आपला देह वाकहल्याचे अनेि वळेा प्रत्ययाला येते. तर स्त्रीच्या ििथ श 
आवाजाम ळे ती निोशी वाटते. 

 
कवर्षयेच्छेतून गाण्याचा उगम िाला असला, स्त्रीला मोकहत िरण्यािडे जरी त्याचा उपयोग िाला 

असला−तरी त्याची मयादा त्याप रती राकहली नाही. 
 
स्त्रीला सुंत ष्ट िरण्यािकरता गाण्याने आळव ूलागणारा मन ष्ट्य-आपल्याला पोसणारा, जगवणारा, 

रक्षण िरणारा, नाश िरणारा ईर्श्र आहे असे समजून त्या शक्तीला, देव-देवताुंना व प ढे मूतींना आळव ू
लागला. ईर्श्राच्या आरािनेसाठी िाव्य कनमाण होऊ लागले. अनेि िमथग्रुंर् मळू िाव्यस्वरूपातच 
आढळून येतात. 

 
शक्तीला ईर्श्र मानता मानता सवांत बलवान अशा वाटणाऱ्या व्यक्तीने जवळ जवळ देवाचे स्र्ान 

पटिावले व प ढे त्याच्या स्त कतपाठािकरता गान आकण िाव्य उपयोगात येऊ लागले. प ढे त्याच गाण्याचा व 
वाद्याचा उपयोग पोवाडे, रणगीते व रणवादे्य इिडे होऊ लागला. पण कनव्वळ शाुंततेच्या िलात आनुंद 
कनमाण िरण्यासाठीही होऊ लागला. गाणे गाण्यासाठी आवडू लागले. आनुंद उपभोगण्याचे व कमळवण्याचे 
ते एि स्वतुंत्र सािन िाले. 

 
दृश्य सौंदयाचीही आवड पश पक्षात आहे. 
 
पक्षाची िोटी पहावी, म्हणजे त्याुंच्या िौशल्याची व सौंदयाची आवड कदसून येईल. कवशरे्षतः िाही 

जातीच्या कचमण्याुंची िोटी म्हणजे सौंदयाचे नम नेच ठरतील. 
 
स ुंदर स ुंदर कपसे, रुंगीबेरुंगी िाचा, खडे, आिर्षथि रुंगाुंच्या सचि टल्या पळवनू नेऊन ते आपली 

िोटी श्रृुंगारणार ! त्याुंच्या दृष्टीचा तो सौंदयथकविास पाहून माणसाुंनी र्क्क व्हाव.े आपल्या अुंगच्या सौंदयाचा 
उपयोग पश पक्षी कप्रयारािनेिडे िरीत आलेच आहेत. 

 
िकनि आपल्या रत्नभाुंडाराचे व आपल्या ऐर्श्याचे प्रदशथन िरून स्त्रीला वश िरून घेण्याचा प्रयत्न 

नाही िा िरीत? त्याचप्रमाणे आपल्या कप्रयेचे डोळे आपल्याजवळच्या रत्नभाुंडाराने कदपवण्यािकरता मोर, 
लाुंडोरीसमोर जवळची सवथ रत्ने पसरून ठेवनू नाचू लागतो. आकण आळवनू आळवनू डोळयाुंतून कटपेही 
टाितो असे म्हणतात. 



 
अनुक्रमणिका 

गायरातला वळू आपली तािद व मदानी ऐर्श्यथ दाखकवण्यािकरता डरिाळी फोडून पृर्थ्वीला 
पायाखाली दडपू लागतो व शपूेट वर िरून िावतो − तर वारू ख राने माती उिळत, िान वरती िरून 
नाचत बागडत, छाती फ गवीत, कतच्याप ढे येतो − िबूतर तर िामशास्त्रातले तज्ज्ञच आहे. 

 
कवशरे्षतः या वैर्षकयि भेटीच्या वळेीच सौंदयाचे आकवष्ट्िरण प्राकणिोटीत होत असल्याचे कदसून 

येते. मानविोटीतही या िालीच सौंदयाची आवड वाढलेली कदसून येईल. 
 
एखादी व्यक्ती जरा कवशरे्ष र्ाटमाट िरू लागली, चेहऱ्यावरून कवशरे्ष हात कफरव ू लागली, 

आरशािडे िाव ूलागली, िेसािडे लक्ष देऊ लागली, कतच्या िपड्याुंना सेंटचा वास येऊ लागला िी 
बेलाशि समजाव ेइरे् िाहीतरी पाणी म रते आहे. स्वारीचा डोळा ि ठेतरी लागला आहे. 

 
पश पक्षाुंत व माणसातही याचवळेी कदसून येणारी सौंदयाची आवड पाकहली म्हणजे दृश्य सौंदयाचा 

उगमही कवर्षयेच्छेतूनच असे मानाव ेलागते. 
 
पण प ढे आपल्या इच्छेचा आवडीचा कवर्षय हाच सौंदयाचा कवर्षय होऊन बसतो. 
 
कजच्यावर आपलुं  पे्रम बसलुं  आहे ती स्त्री आपल्याला लावण्यखनी वाटू लागते. म्हणतात, लैला 

िाही देखणी नव्हती. तेव्हा िोणी तरी मजनूला कवचारले, 
 
‘मजनू, असुं िाय सौंदयथ, लैलीत पाकहलुंस तू, िी तू कतच्यावर इतिा वडेा व्हावुंस?’ 
 
त्यावळेी त्यानुं उत्तर कदलुं , 
 
‘लैलीला पाहायला मजनूचेच डोळे पाकहजेत. म्हणजे जी स्त्री मजनूला सौंदयाची प्रकतमा वाटली ती 

द सऱ्याला तशी कदसत नव्हती. िारण त्याुंनी पे्रमाचा चष्ट्मा घातला नव्हता. तो पे्रमवडेा िाला होता म्हणनू 
ती त्याला कततिी स ुंदर कदसत होती. म्हणून सौंदयाचा उगम कवर्षयासक्तींतून िाला असुं कविान कनघू 
शितुं. िारण मन ष्ट्याच्या इतर ग णाुंचा कविास होण्यापूवी इतक्या उत्िटतेने हवीशी वाटणारी व्यक्ती 
स्त्रीखेरीज द सरी िोणती वाटणार ! 

 
प ढुं ते पे्रम त्या कवर्षयासक्तीतच ग ुंतून पडलुं  नाही. उत्क्राुंतीबरोबर त्याचाही कविास होत गेला 

आहे. 
 
मातेला आपलुं  मूल, मग ते जगाला कितीही गकलच्छ व ि रूप कदसो, स ुंदरच वाटतुं. 
 
ज्या स्त्रीवर आपलुं  पे्रम बसेल ती स्त्रीच आपल्याला स ुंदर कदसते असुं नाही. कतची वसे्त्र स ुंदर 

कदसतात, कतच्या जवळच्या वस्तू स ुंदर कदसतात, कतचा आवाज गोड वाटतो, कतचे हावभाव मोहि वाटतात, 
जी भमूी कतच्या पदतलाने भकूर्षत िाली ती पूज्य वाटते − हाच त्या वैर्षकयि पे्रमाुंतून उत्पि िालेल्या 
सौंदयाचा कविास होय − 
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म्हणून पे्रम हे सौंदयाचे अपत्य नसून, 
पे्रम ही सौंदयाची जननी होय – 
 
याच पे्रमातून जगाला र्क्क िरून सोडणारे सौंदयथ शहाजहाननुं जमना-तटािी उभे िेलुं  ! 

दृश्यसौंदयथ आकण गानसौंदयथ मूतथस्वरूपात जगाप ढे उभे िेलुं . 
 
याच पे्रमाला ईर्श्राच्या भक्तीचुं वळण कमळताच देवाकदिाुंची कचते्र, देवालये − अजुंठा लेण्यातील 

कचत्रिला − ब द्धाची मुंकदरे – य रोपाुंतील स प्रकसद्ध प्रार्थना मुंकदरे वगैरे कचत्रिला (आर्मिटेक्चर), 
स्र्ापत्यशास्त्र या िला वाढल्या – त्याचा सत्तािीशाुंना खूश िरण्यािकरता उपयोग िालाच आहे. 
प्रचारािकरता िाला आहे. 

 
जी वस्तू पाकहजे ती कमळवण्यािकरता या सािनाुंचा जरी उपयोग िाला असला तरी, 
 
पे्रमाम ळे सौंदयाची वृद्धी िाली आहे. 
 
जगाला स ुंदर बनवणारी − देह, मन, अुंतःिरण − तसुंच बाह्य जगाला सौंदयाचे स्वरूप देणारी पे्रम 

हीच यकक्षणीची िाुंडी आहे. हा परीस ज्याला सापडला आहे तो दकरद्री असला तरी परम−आनुंद भोग ू
शिेल. 

 
ज्याच्या आत्म्याला पे्रमाचा उजाळा कमळाला आहे, त्याच्या कदव्यदृष्टीला कवर्श् पे्रममय कदसू लागतुं. 

िाडाि डपाुंत, पश पक्षाुंत, चराचर सृष्टीत सौंदयथ उमाळून आल्याचा अन भव येतो व तो पण पे्रमाच्या प्रभावानुं 
सवथ सृष्टी सजिू शितो. 

 
आनुंदस्वरूपी होतो, आनुंदब्रह्माुंत कवलीन होतो. हीच ती मानवी कविासाची परमोच्च स्स्र्ती.हाच 

तो मोक्ष. हीच ती सौंदयथसृष्टी. 
 
(“When we are enjoying it, conflict between the different parts of our nature is 

temporarily stilled. We are all of a piece with reason, spirit and desire fused in a single power… 
it produces a temporary harmony of all impulses.’’ 

 
−JOAD) 

(कला आरण कलावांत) 
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साणहक्त्र्क माधवराव बागल 
 

काही कथा 
 

जागृत देव 
 
ताल क्याचे कठिाण फार लाुंब नव्हते, चार पाुंच मलै. खेड्यातल्या माणसाुंना एवढे अुंतर म्हणजे 

िाहीच नाही, कदवसाुंतून सहज दोन खेपा व्हायच्या. नेहमी जाणेयेणे असल्याम ळे ताल क्याच्या शहराुंत 
पाटलाुंच्या प ष्ट्िळ ओळखी िाल्या होत्या. पाटील कदसले म्हणजे िोणीतरी हाि मारून घरात बोलावणार, 
पानतुंबाखूचा तरी आग्रह िरणार. गावचे पाटील असल्याम ळे िचेरीत जाण्याचा नेहमी प्रसुंग. कशपायाुंच्या 
िारि नाुंच्या ओळखी व्हायच्याच. 

 
सहजी शहरातल्या एिा पाह ण्याची गाठ घ्यावी आकण जमल्यास िारि नालाही िामाचे कवचाराव े

म्हणून पाटलाुंची स्वारी आज गावाबाहेर पडली होती. चालता चालता वाटेत त्याुंच्या पायतणाचे बुंद त टले, 
त्याम ळे त्याुंना पायतण घालून म ळीच पाय प ढे टािता येईना. इिडे कतिडे बघून पाटलाुंनी आपल्या 
पटक्याच्या शेंबल्याचे टोि जरासे फाडले आकण त्याने पायताण पायाशी बाुंिून टािले. पटक्याचे िापड 
कितीवळे कटिणार? िसेबसे गावच्या नजीि आले. आता याप ढे असे फरफटत जाणे, आकण तेही 
बाुंिलेल्या सचि िल्यासिट, ओळखीचे लोि चेष्टा िेल्याखेरीज राहणार नाहीत, म्हणून त्याुंनी ते िाढून 
टािले. त्यापेक्षा अनवाणी चालणेच बरे, अन् गावात िाय िाटाि टा लागणार होता र्ोडाच? 

 
पायताण िाढून रस्त्याच्या बाजूला एिा िाडाच्या ब ुंध्याखाली टािले. एखाद्या वळेी परत जाताना 

लागलेच तर घ्याव ेम्हणून तेरे्च पडलेला एि दगड त्याच्यावर टािला आकण ती जागा सापडावी म्हणनू 
पटक्याच्या फाटलेल्या शेंबल्यात एि िाठी घातली आकण ती जवळ कदली रोवनू. 

 
गावात पाह ण्याच्या गाठी घेतल्या, पण िारि नाने नेहमीच्या करवाजाप्रमाणे िामाचे लगेच िाही 

उत्तर कदले नाही. त्याम ळे त्याुंचा त्या कदवशी तेरे्च म क्काम पडला. द सऱ्या कदवशी होता बाजार. सहडता 
सहडता त्याुंना एि पायतणाचा जोड स्वस्तात कदसल्याबरोबर त्याुंनी लगेच खरेदी िेला. नवा जोड 
कमळाल्यावर मग ज न्या पायतणाची िाय जरूर? त्याची त्याुंना आठवणही राकहली नाही. 

 
पाटलाचे गावात एि मोठे देवभक्त दोस्त होते, त्याुंचे नाुंव ज्ञानबा. ते माळिरीच होते, आकण 

बह तेि वळे भजनाुंत घालवीत. जाल त्यावळेी त्याुंच्या हाताुंत टाळ हा कदसायचाच. सवथ िाही होत आहे ते 
देवाच्या इच्छेने होत आहे ही त्याुंची ठाम समजूत; िता िरकवता सवथ िाही तो आहे. पण कनकमत्तमात्र 
आहोत, असे ते नेहमी बोलत. िोठे जायचे िाले, िाही िरायचे िाले, िोणी आजारी पडले, िी ज्ञानबाुंनी 
आपला देव गाठायचा. िारण िाडाचे पानस द्धा त्याुंच्या आजे्ञकशवाय हालत नाही, त्याचाच ह िूम चह ुंिडे 
चालणार, चाुंगले िरणारा तो, वाईट िरणारा तोच. त्याला शाुंत िेला म्हणजे माणसाला िाय भीती? 
िाळ स द्धा त्याला कभऊन पळणार ! 

 
या त्याुंच्या भाकविपणाम ळे त्याुंच्यापासून भटाकभक्ष िाुंना, जोश्याुंना, ग रवाुंना, देवाचे नाव घेणाऱ्या 

सवांना, र्ोडातरी फायदा व्हायचाच. त्या लोिाुंनी येऊन याुंच्याप ढे देवाच्या चमत्िाराच्या, दृष्टाुंताुंच्या 
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गोष्टी साुंगायच्या आकण याुंनी मान ड लवीत ऐिायच्या. पाटीलही ज्ञानबािडे जाऊन बसायचे. ते इतिे 
देवभक्त नसले तरी देवाला मानायचेच, अन् खेड्याुंत देवाला मानीत नाही असा असणार तरी िोण? 
देवाला न मानणारा माणसू म्हणजे सैतान, खेड्यातले लोि त्याला कजता जाळतील. अगदी कजवुंत प रतील 
आकण ते प ण्य समजतील ! 

 
आमचे ज्ञानबा नेहमी देवाुंच्या शोिात. देव चाुंगला िोणचा, वाईट िोणचा, जागृत देवता िोणती, 

र्ुंड िोणती, नवसाला लविर िोण पावतो, याची ते नेहमी माकहती िाढीत. आसपासच्या सगळया 
दऱ्याखोऱ्याुंतले, अगदी आडवळचणीचे, अशा िाडून सगळया देवाुंचे ठावकठिाण ज्ञानबाुंना अचूि माहीत 
असायचे. त्याुंची देवभक्ती शहरातल्या सगळया भटाुंना, जोश्याुंना, देवाुंच्या सगळया खास वारसदाराुंना 
माहीत िाली होती- िारण अडचण आली िी ज्ञानबा सगळया दलालाुंची घरे ि ुंडणार ! 

 
पाटील एिाएिी तापाने आजारी पडले आकण तापाची िमान रोज चढतच चालली- पाटील 

म्हणजे ज्ञानबाुंचे अगदी कजगर दोस्त, त्याुंच्यासाठी ज्ञानबा भटाुंची घरे ि ुंडू लागले. त्यातल्या एिा भटाने 
त्याुंना एिा नवीन देवाचा चमत्िार साुंकगतला. प्रत्यक्ष अन भवाची गोष्ट, आकण त्या गोष्टीला फार कदवसही 
िाले नव्हते. ज्याुंना अन भव आला ती मुंडळी आज त्या गावातच होती. एिा मोठ्या साविाराचा खटला 
चालला होता, तीसचाळीस हजाराुंचा दावा होता. त्याला िाय ब द िी िाली िोण जाणे, त्याुंनी एिा 
अप्रकसद्ध देवाला नवस िेला. आश्चयाची गोष्ट, त्याुंना वाटले नव्हते िी असल्या आडवळणी, लोिाुंच्या 
अगदी दृकष्टआड अशी जागतृ देवता असेल ! पण ती त्याुंच्या नवसाला पावली. कतच्या िृपेने खटल्याचा 
कनिाल त्याुंच्यासारखा िाला. 

 
त्याुंनी हे उपिार जाणून त्या देवासाठी पाच हजार रुपये खचथ िेले. मकहनाभर रोज ब्राह्मण भोजन 

द्यायचे ठरले आकण साविार स्वतः रोज देवदशथनाला येत. त म्हीही त्याच देवाला नवस मागून घ्या, असा 
भटजींनी ज्ञानबाला सल्ला कदला. 

 
ज्ञानबा जाताना देवाला गेले, तो वाटेतच होता. देवासमोर एि तात्प रता मुंडप उभा िेला होता. 

सभोवतालची जागा साफसूफ िरून िोपऱ्याुंत एि कदवा लावला होता. देवाच्या अगदी जवळ एि 
लिडिोट उभा िेला होता. बाजूला तीर्थ देण्यािकरता एि ब्राह्मण बसला होता आकण ब्राह्मणस द्धा स्नान 
िेल्याखेरीज जायचे नाही. लिडिोटाच्या आत ब्राह्मणाखेरीज िोणी जायचा नाही. दकक्षणेचा हक्क 
ब्राह्मणाचाच असतो. परुंत  साविार ब्राह्मणेतर असल्याम ळे व त्याच्याच पैशाने देऊळ उभारणार 
असल्याम ळे शूद्राुंना िोठड्यापयंत जाण्याचा हक्क ब्राह्मणाुंनी स्वख शीने कदला होता. देवाचे माहात्म्य गावभर 
पसरल्याम ळे सिाळ-सायुंिाळ बायिा-प रुर्षाुंची दाटी व्हायची. 

 
पाटलाुंना बरे वाटल्यावर ब्राह्मणाुंना मोठे भोजन देऊ व देवळासाठी भर म्हणनू पुंचवीस रुपये देऊ, 

असे ज्ञानबाने िबूल िेले. त्याचवळेी भटाच्या हातावर एि रुपया दकक्षणा ठेवली आकण भस्क्तभावाने 
देवाला साष्टाुंग नमस्िार िरून ज्ञानबा आपल्या वाटेला लागले. त्याुंनी पाटलाुंनी सवथ हकिित साुंकगतली 
आकण आिार कदला. ‘त म्ही आता िाही िाळजी िरू निा. सगळया भटाुंनी या देवाुंची खात्री कदली आहे. 
तसा अन भवच आला आहे.’ 
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पाटलाुंचा ताप हळूहळू उतरू लागला. वीस कदवसाुंनी तो साफ उतरला. पाटलालाही वाटले, 
ज्ञानबाचा देव खराच पावला. ज्ञानबाचे डोंगराएवढे उपिार िाले. चालता आल्याबरोबर त्याुंनी प्रर्म 
जाऊन देवाचा नवस फेडावयाचे ठरकवले. ज्ञानबाची गाठ पडल्यावर ते पाटलाला म्हणाले, ‘िा, आहे िी 
नाही देवाचे महात्म्य’ खोटे व्हावयाचे नाही. भटाुंनी िाही उगीच खात्री कदली नव्हती !’ आर्षाढी आली 
म्हणून ज्ञानबा पुंढरीला गेले. जाताना पाटलाला देवाचा ठावकठिाणी बरोबर साुंकगतला. 

 
बरे वाटताच पाटील देवदशथनाला कनघाले. ज्ञानबाुंनी साुंकगतल्यावर कठिाणावर देव सापडायला 

त्याुंना वळे लागला नाही. अगदी द पारीच तेरे् पोचल्याम ळे गावची माणसे तेरे् नव्हती. चारपाच ब्राह्मण मात्र 
होते. मुंडप िच्चाच पण ऐसपसै होता. देऊळ बाुंिण्यासाठी दगड येऊन पडले होते. िाहींचे रुंगिाम स रूही 
िाले होते. म हूतथ पाहून पायाचा दगड बसकवण्याचा समारुंभ व्हायचा होता. पाटील मुंडपात गेले, आत 
देवाजवळ, िठड्याच्या आत जायची बुंदी होती, पण ते तेरू्नच कनरखून पाहू लागले. तेरे् मूती वगैरे िाही 
नव्हते. एि वाटोळा दगड होता. अन् त्याच्यावर िाठीला लावलेले एि ताुंबडे कनशाण होते. ते पाहताच 
त्याुंना िटिन एिा गोष्टीची आठवण िाली आकण ते मोठमोठ्याने हसू लागले. 

 
ते ताुंबडे कनशाण म्हणजे त्याुंच्याच पटक्याची सचिी फाडून त्याुंनी उभे िेलेले कनशाण होते, आकण 

तो देव म्हणजे त्याुंनीच आपले त टिे पायताण िािून ठेवण्यािकरता त्यावर उचलून ठेवलेला दगड. ते 
सचिीचे कनशाण पाहून साविार त्या दगडाला देव समजून पाया पडला असावा, हे त्याुंनी लगेच ताडले 
आकण ते सारखे हसू लागले. िाही िेल्या र्ाुंबनेात. 

 
तेव्हा प जारी त्याुंच्यावर सुंतापून म्हणाले, ‘त म्ही देवाची चेष्टा िरता िाय, त म्हाला पश्चात्ताप 

होईल ! ही इतराुंसारखी देवता नाही बरे, महा उग्र आहे!’ ‘अहो भटजी महाराज, त म्ही निा मला ही भीती 
दाखव.ू ही देवता माझ्या चाुंगल्या ओळखीची आहे. महाराज, त म्ही माझ्याच पायतणाची लागला पूजा 
िरायला ! तो दगड मीच उचलून माझ्या पायतणावर ठेवला, तो उचला म्हणजे खाली मािे पायताण 
सापडेल. त्याला त म्ही देव िरून टािला आहे िी !’ 

 
हे ऐिून भटाुंच्या तोंडचे पाणी पळाले. त्याुंनी पाटलाुंचे पाय िरून कवनवणी िेली, ‘पाटीलबाबा, 

आता त म्ही या गोष्टींचा बभ्रा िरून आमच्या पोटावर पाय आणू निा. आमच्यावर दया िरा. हे घ्या पिास 
रुपये आकण जा िसे म िायाने ! भटाुंच्या पोटावर िशाला पाय द्यावा, म्हणून ते पिास रुपये घेऊन कनघून 
गेले. ज्ञानबा पुंढरीहून परत आल्याबरोबर त्याुंनी ती रक्कम ज्ञानबाच्या हातावर ठेवनू, हा घ्या त मच्या देवाचा 
प्रसाद म्हणनू सवथ हिीित त्याुंना साुंकगतली. ज्ञानबाही पोट िरिरून हसूुं लागले. ते पुंढरीहून बडव्याुंच्या 
लार्ा खाऊन आलेच होते. ते म्हणाले, “पाटील मला तर आता वाटते, जेरे् तेरे् असाच प्रिार असेल बघा. 
पुंढरीला स द्धा हेच. देव प ढे िरून बडव्याुंनी पैसे उिळायचे आकण त्यासाठीच ज्या त्या देवाचे महात्म्य 
वाढवायचे. खरा देव दगडात नाही म्हणतात, ते खरे नाही तर िाय!” 

 
(रजव्हाळा) 

 
सुलूचा हात 

 
हेम कशल्पिलेचे कशक्षण घेत होता. 



 
अनुक्रमणिका 

त्या कवद्यालयात तो अत्युंत ह र्षार असा कवद्यार्ी होता. कप्रस्न्सपॉलचुं त्यावर फार पे्रम. त्याला 
स्िॉलरकशप कमळत होती. तो ह र्षार असल्याम ळे आपल्या िामातल्या च िा द रुस्त िरून घेण्यािरता, 
बह तेि कवद्यार्ी त्याची मदत घेत. 

 
कशल्पिला व कचत्रिला यात दृष्टीचा अचूिपणा ही जरी एि म ख्य बाब असली तरी त्या दोन्ही 

िलेत अुंतर आहे. कचत्रिार एिा ठराकवि कठिाणी बसून, तेरू्न न हलता, त्याच्या दृकष्टिोनात जो देखावा 
कदसत असेल तोच फक्त कचकत्रत िरण्याचा तो प्रयत्न िरीत असतो. 

 
वस्तू असतील तशा नव्हे, तर कदसतील तशा िाढण हे िाम कचत्रिाराचे, त्याला वस्तूचा आभास 

कनमाण िरावयाचा असतो. मन ष्ट्याला दोन िान असतात, पण चेहऱ्याची एि बाजू पाकहली म्हणजे एिच 
िान कदसतो म्हणनू असते ते न िाढता कदसते तेच कचत्रिाराला िाढाव ेलागते. 

 
कशल्पिाराची गोष्ट तशी नसते. प तळा तयार िरायचा असल्यास त्याला सवथ बाजू नीट पहाव्या 

लागतात. त्या वस्तूचा िठीणपणा सिवा मादथव याचे प्रत्यक्ष स्पशथजन्यज्ञान त्याला िाल्यास त्या िलेला ते 
ज्ञान सहाय्यि ठरते. स्पशथज्ञान फ िट जात नाही. चक्ष ज्ञान व स्पशथज्ञान या दोन्ही ज्ञानाचा त्याला फायदा 
घेता येतो. 

 
म्हणून कशल्पिारात स्पशथभावना कचत्रिाराहून जास्त आढळते. कतचा कवशरे्ष कविास िालेला 

असतो. 
 
कचत्रिार कवशरे्षतः रुंगलोलूप असतो. 
 
स ुंदर ग लाबाच्या फ लाने, सौंदयथसुंपि तरुणीच्या गालावरील लालीने, तसेच आिाशात 

उिळलेल्या रत्नभाुंडारने तो वडेा होऊ शितो. पण एखाद्या तरुणीच्या सौंदयािडे तो वडे्यासारखा पाहू 
लागला म्हणजे सािारण मन ष्ट्याला तो नीकतभ्रष्ट वाटतो. 

 
कचत्रिार रुंगलोल प तसा कशल्पिार स्पशथलोल प असतो. 
 

*** 
 
हेमचुंद्र आपल्या िामात सदा चूर असे. 
 
वगात अभ्यासािकरता म्हणनू जी वस्तू ठेवली असेल, सिवा जी व्यक्ती समोर असेल कतला लाुंबनू 

जवळून बारिाईने कनरखून पहाण्यात, त्या वस्तूची रेखा, आिार, ठेवण, कतचा िल, माुंसल ओघ 
पाहण्यात व शक्य तेरे् त्या भागाचा चढउतार, खाचाखोचा हाताने अजमावण्यात तो ग ुंग असे. लािडाची 
हत्यारे, मातीवर वापरण्यापेक्षा शक्य कततिे तो आपल्या बोटाचाच उपयोग िरी. स्पशथभावना हत्यारापेक्षा 
हाताच्या बोटाुंनीच अकिि प्रिट िरता येत होती. नाग वासात सिवा पाण्यात ग ुंगून जातो तसा तो िामात 
अगदी ग ुंगून जाई. तो िामात चूर असला म्हणजे ते पाहण्यात इतर कवद्यार्थ्यांना मोठी मजा वाटे. तो त्या 
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िामात इतिा ग ुंगून जाई िी िेव्हा िेव्हा िाम िरीत असताना मातीत भरलेल्या हाताुंनीच च िून तोंड प से 
व सवथ तोंड कचखलाने भरवनू घेई. मग वगात हशाच हशा उडून जाई. 

 
पण त्याच्या या िलाकनष्ठेम ळे स लूला त्याच्याबद्दल आदर वाटे. ती त्या वगात न ितीच आली होती. 

कतची ओळख िरून घेण्यासाठी जो तो िडपडत होता. तरुणाुंच्या या िडपडीचुं िारण िाही साुंगायला 
निो. 

 
सौंदयथ आकण अुंगसौष्ठव ! व्हीनसच्या प तळयाप्रमाणे कतचे प्रत्येि अवयव प्रमाणबद्ध होते. चेहरा तर 

आिर्षथि होताच; पण देहयष्टी हजारात उठून कदसणारी होती. अगदी बाुंिेसूद. त्याम ळे कतच्या अवयवाच्या 
प्रत्येि चाळयात कजवुंत िाव्य कदसायचुं. ! 

 
*** 

 
हेमने िलेला वरलेलुं . 
 
स्त्रीच्या मोहात पडल्यास आपण िलेस अुंतरू, ही त्याला पूणथ जाणीव होती. म्हणनू िलेला त्यानुं 

द सरी सवत कनमाण िेली नव्हती. त्याचा एिपस्त्नव्रताचा बाणा होता. त्याचम ळे स लूशी ओळख िरण्याचा, 
कतच्याशी बोलण्याचा सिवा कतच्या िामातील च िा दाखवण्याचा आगत िपणा त्याने िेव्हाही िेला नाही. 

 
असे िाले तरी, स लूचे अुंगसौष्ठव त्याला दृकष्टआड िरता आले नाही. स्त्रीचुं वेड त्याला िेव्हाच 

नव्हतुं. पण स न्दर आिृतीचुं वडे त्याला मारता येईना. चेहऱ्यािडे पाहण्याचुं तो टाळीत असे, पण कतच्या 
अुंगयष्टीवर व कतच्या मोहि हातावर त्याची दृष्टी कखळून राही. 

 
कतचा हात कनदोर्ष आिृतीचा असा एि नम ना होता ! 
 
नजरेला नजर कभडण्याचा प्रसुंग न आल्याम ळे त्याची नजर आपल्या हाताच्या सौंदयावर कखळली 

आहे हे स लूला बरेच कदवस समजून आलुं  नाही. मात्र आपल्या जवळच्या िसल्यातरी पदार्ािडे तो पाहतो 
याची कतला जाणीव होऊ लागली. पण ते गूढ कतला उिलेना. पण त्याच्या सतत दृष्टीम ळे कतची 
चौिसब द्धी मात्र जागी िाली. 

 
आपल्या चेहऱ्यािडे तर तो खास पहात नाही. िारण ती गोष्ट िशी िािली जाणार ! चोरटी नजर 

तर प्रणयी जनाुंना अचिू िळते. सरळदृष्टी अर्थशून्य असते. कतरप्या लाजाळू नजरेने जे सुंदेश पोच ू
शितात ते सताड उघड्या डोळयाुंना पोचवता येत नाहीत. पे्रमसाम्राज्यातल्या या रीतीभाती नेहमीच्या 
व्यवहारापासून फार कनराळया असतात ! 

 
हेमनुं तर कतच्या गोंडस िलापूणथ हाताचा इतिा िाही अभ्यास िेला होता िी तो हात दृकष्टआड 

िाला तरी त्यातल्या अगदी बारीिसारीि खाचाखोचाही त्याच्या डोळयाप ढे कदसत. अगदी 
चाफेिळीसारखी लाुंबसडि बोटे, कनम ळत्या नखावरची ती लाली, त्या लालीवरची चमि, हाताचा तो 
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बाुंिेसूद रेखीव माुंसलपणा, लाटाुंच्या मुंद हेलिाव्याप्रमाणे हाताची होणारी ती गोड हालचाल, आपल्या 
स्मृकतभाुंडारात सवथ िाही साठवनू ठेवलुं  होतुं त्यानुं 

 
स लूला आपल्या हाताच्या मदृ ल सौंदयाची, व आिर्षथि शक्तीची जराही िल्पना नसेल. 
 
त्या हाताची मृकत्तिािृती आपण तयार िरावी, साचाही तयार िरावा, दृकष्टस खाबरोबर 

स्पशथस खही घ्याव ेअशी उत्िट भावना त्याच्या कठिाणी उत्पि िाली होती. 
 
पण हे कवचार बोलून दाखवायचे िसे ! 
 
बोलता आले नाही तरी हाताचे चाळे िसे राहतील? त्याने आपल्या समोर असलेल्या िामाच्या 

बोडावर कतच्या हाताची आिृती िाढली. 
 
इतर कवद्यार्थ्यांना त्याचे कवशरे्ष असे िाही वाटले नाही. सिवा हेमने कतच्या हाताचे हे स्िेच िेले 

असेल असे वाटले नाही. हातापायाची वगैरे आिृती िाढणे हा नेहमीचाच एि प्रिार होता. 
 
हेम स्वतः िोणीिडे जात नसे, पण त्याचे िाम नेहमीच पे्रक्षणीय व अन िरणीय होत असल्याम ळे 

कवद्यार्ीच िाय पण कशक्षिही येऊन त्याच्या िामासमोर उभे रहात. कशक्षि सिवा कप्रस्न्सपॉलही त्यात िाही 
स िारणा िरण्याला िजत नसत, इतिे कनदोर्ष असे ते. हा फार मोठा माणूस होणार याची सवांना खात्री 
पटली होती ! जाकतवुंत कशल्पिार होता तो. पद्धतीतही त्याचुं स्वतःचुं वैकशष्ट्य कदसे ! 

 
स लूही येऊन पहात रहावयाची. पाहून आश्चयथ वाटायचुं, त्याच्या िौशल्याचुं. त्याच वळेी कतची 

नजर सहजगत्याच त्या बोडावर मािलेल्या त्या हाताच्या आिृतीिडे गेली. 
 
एिा गोंडस हाताची आिृती त्याने िाढली होती. त्याच्या मोिळया हाताचा हा फ रसतीचा चाळा 

असेल, त्याच्या ब द्धीतून कनमाण िालेली ही आिृती असले, असुं प्रर्म कतला वाटलुं  पण प ढे प ढे कतच्या 
हातावर रोखलेली त्याची नजर व नुंतर त्यात होणारा बदल जसजसा कतच्या दृष्टीस पडू लागला तसतसा 
कतचा सुंशय दृढ होत चालला. 

 
हेम आपल्याच हाताची आिृती िाढीत आहे व आपल्याच हातािडे टि लावनू पहात आहे हे कतला 

समजून आलुं . 
 
िाही कदवस गेल्यावर कतने आपणहूनच बोलण्यास स रुवात िेली. तो उभा होता त्या जागेजवळ ती 

आली व र्ोडा वळे त्याचुं िाम पाहून िाल्यावर त्याला म्हणाली. 
 
‘हेम, मािुं िाम जरा येऊन पहाता िा?’ 
 



 
अनुक्रमणिका 

कवनुंती िेलेली त्याला मोडता िशी येणार? तो लगेच कतच्या जागेवर गेला व समोर बसलेलुं  
मॉडेल पाहून त्याने त्याला वाटणाऱ्या च िा भीत भीत साुंकगतल्या. त्याला वाटले, आपण बेतानेच साुंकगतले 
पाकहजे. नाहीतर कतला वाईट वाटेल ती म्हणाली, 

 
‘त म्ही दाखवा ना द रुस्त िरून.’ 
 
िाम िरू लागल्याबरोबर तो त्यात ग ुंगून गेला. ते िाम द सऱ्याचे आहे याचा त्याला कवसर पडला. 

वळे िाल्याची घुंटा िाल्यावर त्याला समजले िी आपण द सऱ्याच्या िामावर आहोत. 
 
त्याने घेतलेल्या या मेहनतीबद्दल स लूला त्याचे उपिार वाटू लागले. पण त्याने मात्र 

उपिारब द्धीने ते िाम िेले होते असे नाही. द रुस्त िरता िरता तो स्वतःच त्यात रुंगनू गेला होता. 
 
या प्रसुंगानुंतर स लूने त्याच्याशी आपणहून बोलण्याची, िाही प्रश्न कवचारण्याची स रुवात िेली. तो 

िाम िरीत असता तासन् तास ते पहात ती उभी राहू लागली. 
 
मतै्री नसली तरी सलगी उत्पि िाली. 
 
त्याचा आपल्याला फायदा कमळावा, आपल्या च िा वळेोवळेी द रुस्त िरून घेता याव्यात, त्याच्या 

िाम िरण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास िरता यावा, म्हणून ती आपले स्टूल, बोडथ व आिल घेऊन त्याच्या 
शजेारी येऊ बसू लागली. 

 
कदवसातील बह तेि वळे जवळ िाढू लागल्यानुंतर िोणीही असो, त्याच्यात साहकजिच 

आपलेपणा उत्पि होतो. भीड मोडते. कजव्हाळा उत्पि होतो. 
 
पण ती जवळ आल्यापासून त्याचा एि मोठा तोटा िाला. कतच्या हातािडे पाहणे व त्या आिृती 

िाढणे अशक्य होऊन बसले. तर्ाकप त्याचा डोळयावरती ताबा रहायचा नाही. कदवसातून हजार वळेा 
त्याची चोरटी नजर कतिडे वळायचीच. 

 
स लूला िळून च िले िी हे आपल्या हातावर आर्षि आहेत. अर्ात िलावुंत म्हणून. िारण 

कवर्षयाचे रुंग त्याच्या डोळयात ििीच चमिायचे नाहीत. म्हणून कतच्यातही तो तसला सुंिोच उत्पि िाला 
नव्हता. 

 
स लूचा पकरचय र्ोडे मोिळया मनाने बोलण्याइतिा वाढला होता. त्याच्या िामाजवळ र्ोडा वळे 

उभी राकहल्यानुंतर कतने आपल्याला खरे िाही माहीत असल्याचे न दाखवता सहजगत्या कवचारले, ‘हेम, 
िोणाच्या हाताची आिृती िाढली आहे त म्ही ही?’ 

 
त्याला वाटलुं  आपली ग प्त गोष्ट उघडिीला आली व आता ही गोष्ट कप्रस्न्सपॉलपयंत जाऊन 

आपली िानउघडणी होणार. म्हणून त्याने िाहीच उत्तर कदले नाही. तो खकजल होऊन खाली मान घालून 
स्वस्र् बसला. 



 
अनुक्रमणिका 

कतनेच प नः स रुवात िेली. 
 
‘या हाताच्या ठेवणीमध्ये कवशरे्ष असे िाही आहे िाय?’ 
 
‘हो, प ष्ट्िळच वैकशष्ट्य आहे यात. या हाताम ळे मला ग्रीसमिील उत्िृष्ट प तळयाुंच्या हाताची 

आठवण होते.’ 
 
‘मग याची मूळ प्रत ि ठे आहे? आपल्या शाळेत आहे िा हा प तळा?’ 
 
त्याने र्ोडे िाडस िेले व तो म्हणाला, 
 
‘जवळच आहे, आपण रागावणार नाही तर साुंगतो.’ 
 
‘यात रागवायचा िाय सुंबुंि’ 
 
‘हा हात त मचाच आहे. अन् त मचा हात पाहूनच तसा िाढण्याचा मी प्रयत्न िेला आहे. आपल्या 

परवानगीकशवाय हे िाडस िेल्याबद्दल आपली मी क्षमा मागतो.’ 
 
‘इतिा िा तो आवडतो त म्हाला?’ 
 
‘हो, इतिा मोहि हात मी माझ्या आय ष्ट्यात अजून पाकहला नाही.’ 
 
‘मग इतिुं  चोरचोरून िाढायला िाय िालुं . मला कवचारलुं  असतुं तर मी िाय निो म्हणाले 

असते?’ 
 
‘मला भीती वाटली, आपण रागवाल व त्याचा एखादे वळेी भलताच अर्थ िराल म्हणून-, 
 
‘त मच्या िलेला मदत होत असेल तर त्याचा घ्या ना त म्ही उपयोग िरून. मािी म ळीच ना नाही. 

मािुं असुं िाय न िसान आहे त्यात? उलट त मची िलािृती मला प नः पहायला कमळेल.’ 
 
मी त मचा फार फार आभारी आहे. उद्याच त्याचा एि प्लास्टरचा साचा िाढून घेतो व त्यानुंतर 

हाताने मातीची आिृती तयार िरतो. 
 
त्या वगाच्या कशक्षिानेही िाही हरित घेतली नाही. शाळेतही एि प्रत ठेवता येईल म्हणनू 

आणखी उते्तजन कदले. 
 

*** 
 



 
अनुक्रमणिका 

त्याने द सरे कदवशी प्लास्टरचे सामान तयार िरून ठेवले. हाताला प्लास्टर भाजू नये व कचिटू 
नये म्हणून तेल व साबणाचे दाट रोगण लावाव ेलागते. ते रोगण त्याने तयार िेले व कतचा हात आपल्या 
डाव्या हाताने िरून द सऱ्या हाताने ते रोगण लावायला स रुवात िेली. 

 
ज्या हातानुं त्याला वडे लावलुं  होतुं तोच हात होता तो. सजीव हात होता. रुंभेला लाजकवणारा 

िोमलाुंगीचा होता. ग लाबाच्या पािळयाुंचा नाज िपणा होता त्याुंत. िेतिीवर उरे्षची लाली चढली होती 
जणूुं ! 

 
त्या हातावर तो आपला तळहात कफरव ूलागला. त्या कतच्या हातातून व िमन्याुंतून अमृताचे िरे 

वहात होते. त्यावर त्याचा हात पडताच कवद्य तप्रवाह ज ळावते त्याप्रमाणे त्याच्या देहाुंतही या प्रवाहाच्या 
लाटा खेळू लागल्या, सवथ देहभर िसल्या तरी मि र लहरी उठू लागल्या. हात िापू लागला. हृदयाचे डोिे 
जलदी पडू लागले. अुंगावर रोमाुंच उठू लागले. कनरकनराळयाच लोिी वावरत असल्याचा भास िाला ! 

 
या उन्मादावस्रे्त दोघाुंची नजर कभडली. 
 
कतलाही त्याचा अर्थ समजला. कतची नजर खाली आली. पण गालावर प्रणयाची प्रभात कदसू 

लागली. फ ललेल्या ग लाब ताटव्यातून जात असल्याचा भास िाला. स गुंिी अत्तराुंचे फवारे हृदयात उडू 
लागले. वसुंतऋतूची गवाही देणारी िोकिळा तेरे् गाऊ लागली. 

 
िलेला सवत कनमाण िरू देणार नाही ही त्याची प्रकतज्ञा डळमळू लागली. कवचारात क्राुंती घडून 

आली. सवथ जग नव ेकदसू लागले ! सवथ कदशा उजळू लागल्या ! 
 

*** 
 
त्याने प्लास्टरचा साचा तयार िेल्यानुंतर आपल्या हाताने मृकत्तिािृती तयार िरण्यास स रुवात 

िेली. त्यासाठी ती बसू लागली. त्याची भीड चेपली होती. 
 
हृदयाची ओळख िाली होती ! 
 
त्याला आपले च िते आहे असे वाटल्यावर तो कचखलाने माखलेला आपला हात ि ऊन हाताने 

मोजमाप घेई. रेरे्षचा ओघ समजण्यािरता त्याला स्पशथ िरी. 
 
िेव्हा िेव्हा त्या स्पशाचा मोह त्याला अनावर होई व तो आपला हात क्षणभर तसाच कतच्या हातावर 

ठेवी. तीही त्याचा कहरमोड िरीत नसे. तीही पण भावनाशून्य नव्हती. 
 
परीके्षची वळे आली ! 
 
मॉडेल म्हणून एि बाई कववस्त्र बसवली होती. त्या कवर्षयाला प रे िरण्यािरता आठ कदवस कदले 

होते. 
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हेमने आपले िाम चार कदवसाुंच्या आतच आटोपत आणले. स लूचे िाम रेंगाळू लागले ! कतला तो 
मातीचा प तळा आवरेना. बोजड िाम िेपेना, ती अगदी रडि ुं डीला आली. पासाची आशा टािून कनघाली. 

 
हेमने कतला िीर कदला. तू स्वस्र् राहा, मी सवथ आवरून घेतो म्हणनू कतला ठेवनू घेतले. 
 
प्रणयात लबाडी क्षम्य असते. 
 
परीक्षिाची नजर च िवनू हेमने िािून ठेवलेल्या िामाची अदलाबदल िेली. आपले तयार िाम 

कदले व कतचे आपण घेतले व ते आपले समजून ते आवरून घेऊ लागला. 
 
इतर कवद्यार्थ्यांची िामे प री होऊन ते कनघून गेले. वगात दोघेच मागे राकहले. तो व स परवायिर. 

या परीके्षत उत्तराची िॉपी िरणे वगैरे प्रिार नसल्याम ळे, स परवायिरना डोळयात तेल घालून बसण्याचे 
िारण नव्हते. ते चहा प्यायला बाहेर कनघून गेले होते. 

 
वगात फक्त हेम व स लू. 
 
वडीलही कवश्राुंतीसाठी बाहेर गेले होते. कववस्त्र मॉडेलवर िाम िरण्याचे असल्याने इतराुंना मज्जाव 

होता. स लूच्या िामात म्हणजे आता त्याच्या स्वतःच्या िामात तो अगदी गढून गेला होता. उष्ट्मा 
असल्याम ळे सवथ अुंग कचप कभजून गेले होते. िपाळावरून गालावर घामाच्या िारा वाहू लागल्या होत्या. तो 
न सती मान हलवनू घाम िाडीत होता. िारण त्याचे दोन्ही हात कचखलात होते. 

 
स लूनुं स परवायिर नाहीत असे पाकहले. आपल्याजवळचा रुमाल घेतला आकण चटिन् प ढे होऊन 

कतनुं आपल्या रुमालानुं हेमच्या तोंडावरचा घाम प सला. 
 
कतचा हात हेमच्या ओठाला लागला. िणिन् हृदयातल्या सवथ तारा छेडल्या गेल्या ! 
 
आपल्या आय ष्ट्यातील स खाची परमाविी िाली असुं हेमला वाटलुं . श्रमाचा व उपिाराचा हजारो 

पटीने परत मोबदला कमळाला. िष्टाचा मोबदला आपल्या सहस्त्र िराुंनी परमेर्श्र देतो म्हणतात ! हेमची 
प्रणय देवता प्रसि िाली होती. कतनुं पण त्याला जन्माचुं ऋणी िरून टािलुं . त्या मातीतून त्याला 
िमलप्राप्ती िाली होती. 

 
िमलप ष्ट्पाहूनही िोमल अशा िरस्पशाचे अमृत त्याने चाखले होते ! 
 
स्वगीय आनुंदात त्याने ते िाम प रे िेले. 
 
परीके्षचा अखेरचा कदवस होता तो. स ट्टी सुंपून परत आपल्या कनराळया आय ष्ट्याला स रुवात होणार, 

या मनोराज्यात तो आपल्या गावी कनघून गेला ! 
 

*** 



 
अनुक्रमणिका 

तो आपल्या घरी गेला. 
 
स लूला पत्रुं पाठवावीत, पत्राने भेटी घ्याव्यात, पत्रातून मनातले सगळे कवचार िळवावते असे वाटे. 

पण घरच्या मुंडळींच्या स्वभावाची त्याला िाहीच माकहती नसल्याम ळे त्याने ते िाडस िेले नाही. 
 
स लूच्या हाताचा प्लास्टरचा नम ना मात्र त्याने आपल्याबरोबर घेतला होता. 
 
भाकवि कजतक्या भस्क्तभावाने मूतीपूजा िरील, कततक्या पे्रम व भस्क्तभावाने तो त्या आिृतीिडे 

पहात असे. 
 
टमथ सुंपून तो परत वगात आला. 
 
स लू आली नव्हती !!! 
 
किती आत रतेने जीव म ठीत िरून आला होता तो ! िेव्हा पाहीन िेव्हा बोलीन, तो हात आपल्या 

हातात िरून ि रवाळत बसेन. या उत्िुं ठेने आला होता ! 
 
त्याुंची कनराशा िाली. 
 
द सरे कदवशी येईल, इतिुं  कनराश होण्याचुं िारण िाय म्हणून त्यानेच आपली समजूत घातली. 
 
द सऱ्या कदवशीही आली नाही ! 
 
आठवडा गेला ! िाही समजलुं  नाही. आता ती येत नाही, प नः आपल्याला कदसत नाही, अशी 

त्याची खात्री िाली. 
 
त्याच्या आठवणीतूनच तो कतचा िरस्पशथ जाईना. 
 
िलेला कनमाण होणारी नवी सवत आपणहून सोडून गेली. तो स्त्रीस खाचा िेव्हाच वडेा नव्हता. 

वैर्षकयि भावनेच्या आहारी तो ििीच गेला नव्हता. तो जाकतवुंत कशल्पिार होता. 
 
प नः आपल्या िलेच्या सेवलेा लागला. 
 
िाम स रू असलुं  िी त्याला जगाचा कवसर पडे. र्िवा त्याला माहीत नव्हता. पोटाची िाळजी 

नसे. 
 
अिाकशवाय हात उचलता येत नाहीत. म्हणूनच िलावुंताुंना अिाची गरज ! खऱ्या ध्येयवादाला 

आपल्या ध्येयाखेरीज िाही कदसत नाही. कतच्या सेवतेच तो कनमगन असतो. तीच त्याची कवश्राुंती. 
 



 
अनुक्रमणिका 

हेमच्या िामाला प्रदशथनात सोन्याची पदिे कमळाली, कप्रस्न्सपॉलने उते्तजन देऊन त्याला िाही 
मोठी िामे कमळवनू कदली. 

 
प तळयाचे एि िाम कमळाले तर जन्माचे दाकरद्र्य नाहीसे होते. तीस चाळीस हजाराुंपासून ते लाख 

सव्वा लाखापयंत एि एि िाम ! 
 
कशक्षण सुंपताच त्याला मोठा स्ट कडओ िाढता आला. वर्षाच्या आत त्याच्या मालिीची टोलेजुंग 

इमारत उठली, त्याला िाम आवरेना. 
 
िलारत असल्याम ळे त्याचे आय ष्ट्य भर भर कनघून गेले ! स लूच्या गोड स्पशाची त्याला आठवण 

होई. पण िामात तो त्याचा कवसर पाडी. त्या कवचाराला तो फ रसत देत नसे. 
 
पण दहापुंिरा वर्षांच्या सतत श्रमाम ळे त्याला प ढेप ढे र्िवा येऊ लागला. पूवीसारखे उत्साहाने 

िाम िरता येईना. 
 
सुंपत्ती गडगुंज साठली होती. पण ती सुंपत्ती कतच्यामागे लागनू कमळवलेली नव्हती. िलेच्या सेवते 

ती त्याला सहजगत प्राप्त िाली होती. त्याला सुंपत्तीचा मोह वाटत नसे. 
 
आपली िामे व आपल्या हातून घडलेल्या िृती हीच खरी सुंपत्ती असे त्याला वाटत होते. स्वतःची 

हौस म्हणनू िेलेलुं  िाम कितीही मोठुं कगऱ्हाईि आलुं  तरी तो कविीत नसे. सुंपत्तीच्या सिवा स्त्रीच्या मोहात 
तो पडला नव्हता. 

 
त्याच्या वयाचा उतार स रू िाला होता. िामात रत असल्याम ळे कववाहाचा कवचारच त्याच्या मनात 

आला नाही. 
 
त्याच्या मनाची जी िाही चलकबचल िाली होती ती कतच्या िरस्पशाने. कतच्या मोहि हाताने. त्या 

आठवणी मात्र त्याच्या स्मृतीतून जात नसत. आता तर िामाचा बोजा िमी िाल्याने तो पूवीचा प्रसुंग − तो 
स्पशथ आठव ूलागला. 

 
स लूला शोिून िाढावी, तो स्पशथ प नः अन भवावा अशी आच लागे. कतचा शोि िरायचा, कतला 

भेटायचुं असा त्याने अखेर कनश्चय िेला. 
 
प ष्ट्िळ प्रयासानुं त्याला स लूचा शोि लागला. मध्यप्राुंतातील एिा ताल क्याच्या शहरात ती रहात 

होती. इन्ल्फ एुंिाच्या सार्ीत सापडून कतची व कतच्या नवऱ्याची ताटातूट िाली होती. घरची गकरबी होती. 
दहा-बारा वर्षांचा म लगा होता. कशक्षिीणीचा िुंदा िरून ती आपला चकरतार्थ चालवत होती. एिा म लाुंच्या 
शाळेत ड्रॉइुंग कशिवीत होती. 

 
सगळी माकहती बरोबर कमळवल्यानुंतर एिे कदवशी आपल्या मोटारीतून तो कतच्या घरी आिस्स्मि 

जाऊन उभा राकहला. 
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त्या पूवथ स्मृती कतला गेल्या जन्मीच्या आठवणींसारख्याच िाल्या होत्या ! सगळा प्रिार स्वप्नवतच 
वाटला. कतला हेम आपल्या आय ष्ट्यातून गेला असुं िरूनच चालली होती ती. कतला आश्चयथ वाटलुं  ! 

 
‘हेम, िसा आलास तूुं? त ला मािा पत्ता िसा िळला? अद्याप मािी आठवण कवसरला नाहीस 

म्हणायचा.’ 
 
‘एखाद्या वळेी त िी आठवण कवसरलो असतो, पण त्या गोड हाताची, वडे लावणाऱ्या हाताची 

कवसरणुं या जन्मी तरी शक्य नव्हते. स लू, प नः तसा हात मला कदसला नाही. त्याच त झ्या हाताच्या त्या 
आठवणींनुं आकण क्षकणि भोगलेल्या स्पशथस खानुं मला इर्ुं आणलुं . त्या हाताच्या पािळया अद्याप मी पूजीत 
असतो बरुं ! पण िाही िालुं  तरी तरी त्या िृकत्रमच. ते फूल द सऱ्याने पळवलुं  होतुं. 

 
‘त्या हातावर आता िायदेशीर मालिी साुंगण्यािकरता मी आलो आहे. देशील ना तो माझ्या 

हातात?’ 
 
‘पण हेम मािा बारा वर्षांचा म लगा आहे.’ 
 
‘माहीत आहे मला. त्यालाच मी माझ्या इस्टेटीचा मालि िरणार आहे, या हाताची मालिी मात्र 

मािी राहील.’ 
 
कतनुं आपला हात हेमच्या हातात कदला ! 
 

(कला आरण कलावांत) 
 

णचत्र १७ वे (एकीव गोष्ट) 
 

जसा भाव तसा देव म्हणतात ! 
भतताांची इच्छा अशी होती ! 

 
प्राचीनचे देवालय! कदवसा, भर बारा वाजता अमावास्येचा िाळोख कतर्ुं पहावा. पण त्याुंच्या 

कमणकमण उजेडात तर तो अकििच गाढ वाटणार ! भक्तगणाबरोबर त्यात पािोळयाुंनीही जागा िेल्या 
होत्या ! ज्ञानवानाुंनी अुंिार म्हणजे अज्ञान म्हटलुं , तरी िमाने त्याला पाकवत्र्य आणलेलुं  होतुं. 

 
िमथजागृतीसाठी आकण देवाचुं अस्स्तत्व लोिाुंच्या िानीिपाळी सारखे गाजत ठेवण्यासाठी त्या 

देवालयात घुंटानाद सारखा चालू असे. 
 
िािड आरती, ि पारती, व शजेारती अशा या आरत्याुंचा ििी भुंग पडला नव्हता. 
 
म ख्य देवालयाचा गाभारा फार मोठा होता. आत अगदी िाळोख. कमणकमण प्रिाशाम ळे प्रदकक्षणेला 

कितीतरी वळे लागे. अुंिारात लोि ठेचिळत म्हणून सरिारने आता कवजेच्या कदव्याुंची सोय िेली होती; 
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पण या याुंकत्रि स िारणेचा बट्टा प रातन देवालयाला लाग ूनये म्हणून ब्रह्मवृुंदाुंनी फार मोठी हािाटी िेली. 
पण आपल्या िमथभावनेबद्दल कततिा आदर नसलेल्या परिीय सरिारने कतरे् नवा प्रिाश पाडला. त्याम ळे 
देवालयाचे गाुंभीयथ िमी िाले, असे भक्ताुंचे म्हणणे आहे. 

 
देवाला नवसुंस्िृतीची नावड म्हणूनच िी िाय, कवजेच्या कदव्याची तेरे् फारच खराबी होई. 

गाभाऱ्यातील कवजेचा साुंिा तर नेहमी कबघडत असे. 
 
गाभाऱ्याुंत हक्कदार प जाऱ्याुंखेरीज ि णाला जाता येत नसे; अन् तो प जारीही शूकचभूथत होऊनच 

जाई असे म्हणतात. प जारी उुंबऱ्या शजेारीच बसे. दशथनाला आलेले कतरे्च नारळ, पेढे, बत्तासे वगैरे ठेवीत. 
कितीही मोठा माणूस असो, आत पाय टािायला अगदी सक्त मनाई होती. 

 
दकक्षणेचा पैसा ठेवायला गाभाऱ्याुंतच एि कतजोरी होती. ज्याची पाळी असेल तो प जारी आुंतील 

खोलींत िोपत असे − 
 
कवठू माळिऱ्याची इच्छा फार िीं, आपल्या म लाला कतरे् रखवालदाराची नोिरी कमळवनू द्यावी 

म्हणून. कवठू म्हणजे फार भाकवि. नेहमी रामनाम तोंडात असायचे. माणसाबरोबरचे बोलणे र्ाुंबले िी 
देवाबरोबरचे बोलणे स रू. िसेबसे पोट चालण्याप रती इनामी होती. त्याम ळे रामनामाला अडचण यायची 
नाही. िष्ट न िरताुं कमळणारी भािर ईर्श्रिृपेने कमळते असे त्याला वाटल्यास िाय नवल ! 

 
त िाराच्या बापाने देवस्र्ानच्या अकििाऱ्यािडे प ष्ट्िळ खेटे घालून एिदाची देवळातल्या 

रखवालदाराची नोिरी कमळवली. कवठूची इच्छा िी, देवाच्या सहवासात म लाचे आय ष्ट्य जाव,े िानावर 
देवाचा शब्द पडावा, पोराच्या जन्माचे सार्थि व्हाव.े 

 
त िाराम िामावर रुजू िाला. 
 
देवळाची साफसूफ िरून घेणे, चोहोिडे देखरेख ठेवणे वगैरे िामे त्याच्यावर सोपवलेली होती. 
 
के्षत्राचे कठिाण. मोठमोठे श्रीमुंत लोि येणार, घरुंदाज बायिा येणार, दागदाकगने घालून म ले 

येणार, लक्ष पाकहजेच िी चहूुंिडे. 
 
बारा तास त िाराम कतरे्च पडून असायचा. प जारी स्वभावाने पे्रमळ होते. त्याला स्वतःच्या घरी 

जेवायला जाण्याचा प्रसुंग क्वकचतच येई. सणावाराला त्याला घरी ताट भरून कमळे. िेव्हा इनामही कमळे. 
 
प जाऱ्यात आकण त्याच्यात िेव्हाच कवत ष्ट आले नाही. त्याला िामही फारसे पडत नसे. 
 
गाभाऱ्यातील कवजेची बत्ती मात्र सारखी कबघडत असे. िेव्हा साुंिा त टे तर िेव्हा.. िाचेचा गोळा 

फ टे, अशी िाही ना िाही रोज तक्रार ही असायचीच. तर्ाकप ही तक्रार आली तरी त्रयस्र्ाुंिडूनच येणार. 
प जारी याही बाबतीत त्याला तसदी देत नसत. ते कतिडे िानाडोळाच िरीत. पण प जाऱ्याच्या 
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चाुंग लपणाचा तरी किती फायदा घ्यायचा? या वात्रटपणाची त्यालाही चीड आली होती. गावाुंतली र्ोर 
र्ोर मुंडळी येणार; असे द लथक्ष िरून िसे चालेल? 

 
क्ष ल्लि िामासाठी घराबाहेर पाऊल न टािणाऱ्या बायिा; बाजारहाटासाठी बाहेर न कफरणाऱ्या 

स खवस्तू; तशाच िापडाच्या बोगद्यातून चालणाऱ्या गोर्षाुंतील स ुंदर कस्त्रया-सवथ प्रिारच्या व दजाच्या 
बायिा –देवदशथनाला नेहमी येत. 

 
सहजासहजी गाठ न पडणाऱ्या माणसाुंची भेट कतरे् होत असे. त िारामाच्या नोिरीला आता 

एिदोन वर्ष ेउलटून गेली होती. नेहमी न च िता येणाऱ्या भाकविाुंची व त्याची तोंडओळख िाली होती. 
येणाऱ्याजाणाऱ्याुंबद्दल त्याच्या िानावर हरतऱ्हेच्या गोष्टी येत असल्याम ळे िाही लोिाुंच्या हेतूबद्दल त्याला 
शुंिा येऊ लागली होती. 

 
िाही स्त्री-प रुर्ष एिा घरचे नसूनही प ष्ट्िळ प्रसुंगी ठराकवि वळेी येत असल्याचे कदसून येई. एिा 

घरची माणसे आली तर कमळून येणार, राजरोस बोलणार, पण ही माणसे एिा वळेी आली तरी बोलताना 
कदसत नसत. याम ळे शुंिा उत्पि होऊ लागली. त्याुंची येण्याची वळे एिच असे हे कवशरे्ष अशी येणारी 
माणसे िाही श्रीमुंत घराण्यातली असल्याचे स्पष्ट कदसून येई. या अशा कनत्य प्रसुंगाुंम ळे त िारामाला 
त्याुंच्याकवर्षयी कनराळा सुंशय येऊ लागला होता; आकण याच स माराला कदव ेकबघडत. याुंच्या जाण्यायेण्याचा 
व कदव ेजाण्याचा िाही सुंबुंि असावा, असा त िारामाला सुंशय येऊ लागला. 
 

कदव े गेले तरी चार-पाच सेिुं दच जात व प न्हा लागत. गाभाऱ्यातल्या कदव्याची िळ प जाऱ्याच्या 
स्वािीन असल्याम ळे त टलेला साुंिा लगेच जोडला जात असे. 

 
कदव्याच्या घोटाळयाचा िाय प्रिार आहे, हे पाहण्यािकरता त िारामाने द सऱ्या िोणाला आपला 

सुंशय येऊ नये म्हणनू आपल्या एिा स्नेह्याला सवथ हिीित िळवनू त्याला सुंशकयत जोडप्यावर पाळत 
ठेवायला साुंकगतले. 

 
एिा सुंशयकत जोडप्याने देवळात पाऊल टािताुंच त िारामाने आपल्या स्नेह्याला खूण िेली. 
 
बाई कदसायला चाुंगल्या पोक्त होत्या. अुंगाने स्रू्ल होत्या. नािात नर् होती. अुंगावर बरेच दाकगने 

होते. हातात चाुंदीचे ताम्हन असून त्यात ि ुं िवाचा िरुंडा होता. चेहऱ्यावर छछोरपणाचा लवलेशही 
नव्हता. 

 
ते जोडपे गाभाऱ्याजवळ प जाऱ्याशजेारी गेले असेल नसेल, इतक्याुंत कदव े गेले ! पण क्षणभरच. 

लगेच प न्हा लखलखाट िाला ! 
 
हे िाय गौडबुंगाल आहे, त्याला समजून येईना ! त िारामाने त्याला खूप कखजकवले, ‘िाय 

म्हणतोस पाकहले नाही म्हणनू? तू आत आकण हे माझ्या देखत िेव्हाच बाहेर पडून कनघून गेले. आता याुंच्या 
मागे लागू निोस. ते ह र्षार िाले आहेत. द सरे एखादे जोडपे आले म्हणजे जा; आकण जाताना बरोबर बॅटरी 
घेऊन जा म्हणजे फसणार नाहीस. 



 
अनुक्रमणिका 

द सऱ्या वळेी फसायचे नाही, असा कनश्चय िरून तो तयारीला लागला. 
 
द सरे जोडपे आले. तो मोठ्या ह शारीने त्याुंच्या मागोमाग गेला. गाभाऱ्यातील उुंबरठ्याशजेारी 

येताच जणू ठरल्याप्रमाणे प न्हा कदव े गेले. कदव ेचारपाच सेिुं दच गेले असतील, पण तेवढ्यात ते जोडपे 
एिदम अदृश्य िाले. त्याने प्रदकक्षणेच्या आवारात त्याुंना पाहण्यासाठी िावपळ िेली; पण ते ि ठेच कदसले 
नाहीत. 

 
त्याला आता खात्रीचाच सुंशय आला. िाय होईल ते होवो, असे मनाशी ठरवनू त्याने देवालयाच्या 

गाभाऱ्यात एिदम उडी मारली. आत पाय पडताच बटॅरीचा उजेड पाडला. गाभाऱ्यातला अुंिःिार नाहीसा 
िाला. आतील िृष्ट्णिृत्यावर एिदम प्रिाश पडला. गाभाऱ्याच्या एिा िोपऱ्यात प जाऱ्याच्या िोपण्याच्या 
खोलीत ते जोडपे अचानि सापडले. त्याुंची भयुंिर ताराुंबळ उडाली ! प जारी घाबरून गेला. त्याने 
िटिन् प ढे होऊन त्याच्या हातातली बॅटरी जोराने कहसडा मारून कहसिून घेतली; आकण चोर चोर म्हणनू 
मोठ्याने बोंब मारली. तेवढ्या अविाशात त्या माणसाने पोबारा िेला. बाईला पळता आले नाही, म्हणून ती 
तेरे्च अडिून राकहली. पण ती वस्ताद. कतने लगेच प्रसुंगाविान बाळगून सगळे पारडे कफरवनू टािले. ती 
रडून िाुंगावा िरूुं  लागली, ‘मेल्याला लाज नाही वाटली? देवालयासारख्या पकवत्र कठिाणी ि लीन 
बायिाुंच्या अुंगावर हात टािणाऱ्याचे हात िडल्याखेरीज नाही राहणार! चाुंडाळा? ब द्धी तरी िशी 
िाली?’ 

 
प जाऱ्याुंनी प ढे होऊन बाईचे साुंत्वन िेले आकण म्हणाले, ‘बाई, िाळजी िरू निा. ईर्श्र जगातून 

अद्याप नाहीसा िाला नाही. त म्ही स्वस्र् बसा. त्याला तो शासन िेल्याखेरीज राहणार नाही.’ 
 
त िारामाच्या स्नेह्याला प जाऱ्याने िरून ठेवलेच होते. त्याुंना त िारामाचे अुंग माहीत नव्हते. त्याुंनी 

त्याला बोलावनू ग न्हेगाराला ताब्यात कदले. 
 
पण त िारामाला हा सवथ प्रिार पूवीच माहीत होता. तो प जाऱ्यावरच उलटला आकण म्हणाला, 

‘िोण ग न्हेगार ते मला माहीत आहे. देवाच्या आसऱ्याखाली ि ुं टीणखाना चालवणाऱ्या हरामखोराुंनाच 
आता पोकलसाुंच्या ताब्यात देतो. त म्ही िाय समजलात? आकण िरून प न्हा उलटी बोंब? चोर सोडून 
सुंन्याशाला फाशी! तरी बरे, मला ही गोष्ट पूवीपासून माहीत होती म्हणनू, नाही तर लोिाुंना िाय, त म्ही 
म्हणाल ते खरुंच वाटणार!’ 

 
त िाराम उलटलेला पाहन प जाऱ्याुंनी लगेच अुंमलदारािडे िाव मारली आकण सवांच्या इभ्रतीला 

िाळेपणा आणणारा त िाराम आकण त्याचा स्नेही याुंनी ि लीन स्त्रीवर िेलेल्या अत्याचाराचे पूणथ खोटे वणथन 
िरून अुंमलदाराचे मन आपल्या बाजूस वळवून घेतले. 

 
‘के्षत्राच्या पाकवत्र्याचा प्रश्न आहे, कस्त्रयाुंच्या अब्रचूा प्रश्न आहे, या गोष्टींम ळे आम्हा सवांना िाळीमा 

लागण्याची वळे आली आहे, आपण गय िरता िामा नये’ अशा प्रिारे सवथ प जाऱ्याुंनी कमळून त िाराम 
आकण त्याच्या स्नेह्यावर ि भाुंड रचले. त्या बाईनेही चाुंगलेच नाटि रुंगवले होते! 

 
अुंमलदाराुंनी त िाराम व त्याच्या स्नेह्याला लगेच अटि िरण्याचा ह िूम सोडला. 



 
अनुक्रमणिका 

साक्षीदार प्रत्यक्ष पाहणारे (!) प जाऱ्याुंपैिी तयार होतेच. प राव्याला िमतरता पडली नाही. त्याुंना 
पैसे न देताच विील कमळाला. िमथरक्षणाचाच प्रश्न तो ! 

 
िोटाने अशा लोिाुंना चाुंगली जरब बसावी म्हणनू िायद्यात साुंकगतलेली भरपूर कशक्षा कदली. दया 

म ळीच दाखकवली नाही. 
 
प जाऱ्याुंनी अुंमलदाराच्या सहाय्याने अखेर देवालयाच्या चालत आलेल्या पाकवत्र्याचे मोठ्या 

कचिाटीने सुंरक्षण िेले. 
 

(जुलुम) 
 

प्रसंग ५ वा 
 
कदवाळीचा सण! जवळ जवळ मकहनाभर हा सण त्या सुंस्र्ानच्या राजवाड्यात र्ाटामाटानुं 

चालवला जात होता. रोज नव्या नव्या पक्वािाुंची ताटे पडत. हजारो रुपये उिळले जात. सुंस्र्ान छोटुं ! 
पण खचथ मोठा ! अशी छोटी छोटी बरीच सुंस्र्ाने एिा रेकसडेंटच्या हाती असत. या सवथ राज्याुंच्या मध्यवती 
जागी रेकसडेंट रहात. रेल्वचेे जाळे इतर सुंस्र्ानात अद्याप पोचलेले नव्हते. जेरे् रेकसडेंट रहात तेरू्नच 
द सरीिडे रेल्वचेे फाटे फ टत. 

 
या सुंस्र्ानातल्या राजिानीतला कदवाळसण टािून नगरशटे रेकसडेंटच्या म ख्य ठाण्यािडे कनघाले 

होते. महाराजाुंना हे समजताच त्याुंना फारच वाईट वाटलुं . ते अगदी बेचैन िाले ! त्याुंनी आपली प्रवासाची 
बगी लगेच जोडायचा ह िूम सोडला. सुंरक्षि स्वार लगेच तयार िाले. जरुरीच्या सामानाची पोती उुंटावर 
चढवली, आकण हा सवथ लवाजमा स्टेशनिडे चालू लागला. त्यावळेी मोटारी नव्हत्या. तार ऑकफसीस 
नव्हती. आगगाडीचे जाळे आजच्यासारखे पसरलेले नव्हते. सुंस्र्ानच्या राजिानीपासून स्टेशन ७५ 
मलैाहून जास्त दूरवर होते. त्या सुंस्र्ान हद्दीत रेल्वनेे अद्याप पाय टािला नव्हता. तो िाही एिा कदवसाचा 
प्रवास नव्हता ! पण होणारा त्रास, श्रम, जाणारा वळे याचा कवचार न िरता नगरशटेला परत बोलावनू 
आणण्यािकरता स्वतःच महाराज कनघाले होते. ही िामकगरी त्याुंनी द सऱ्या िोणावर सोपवली नव्हती. 

 
नगरशटे ही त्या सुंस्र्ानातली मोठी असामी होती. िोयािीश होते. राजाला हेवा वाटावा अशा 

सुंपत्तीचे ते मालि होते. रेकसडेंटस द्धा त्याुंना मानत होता. त्याचा व्यापार मोठा होता. प ष्ट्िळ िारखाने 
होते. द िाने होती. कवलायतचा माल आणनू खपवत होते. परदेशी िापडाची द िाने अनेि कठिाणी होती. 
त्याम ळे रेकसडेंट त्याुंच्यािडे साहकजिच आप लिीने पहात होता. रेकसडेंटची सत्ता फार मोठी होती. ते 
िोणाही राजाला पदच्य त िरीत होते. गादीवर बसव ूशित होते. वारसा मान्य िरणुं, रद्द िरणुं ही त्याुंच्या 
हातातली गोष्टी होती. 

 
तर्ाकप राजा प्रजेवर पूणथ स्वाकमत्व गाजवीत असे. त्याुंच्या नीकत-अनीतीिडे रेकसडेंट क्वकचतच लक्ष 

देई. सामान्य प्रजेला ििीच न्याय कमळत नसे. रेकसडेंटचे राहणे राजिानीपासून फारच दूर असल्याम ळे 
राजाच्या सते्तला कवरोि िरण्याची िोणाची तािद नव्हती. राजाकवरुद्ध तक्रार नेणुं िोणालाच होत नसे. 



 
अनुक्रमणिका 

िोणाचुं कचत्त, जीकवत आकण अब्र ूस रकक्षत नव्हती. पण राजाचा साचा सवथत्र सारखाच होता असुंही नाही. 
िाही सद्ग णी, सच्छील व प्रजादक्षही होते. 

 
िाय असेल ते असो, कदवाळसणात नगरशटे राजिानी सोडून जात आहेत हे पाहून राजेसाहेबाुंना 

फार वाईट वाटलुं . व ते त्याुंना परत आणण्यािरीता कनघाले. िोयािीश होते नगरशटे ! 
 
महाराज िावपळ िरीत स्टेशनवर पोचले. 
 
त्याुंच्या अगोदर नगरशटे स्टेशनवर येऊन र्डिले होते. गाडीला यायला अद्याप चार तास होते, 

त्यावळेी गाड्या आजच्याप्रमाणे वळेच्या वळेी स टत नसत. राजेसाहेबाुंच्यासाठी त्या र्ाुंबवल्या जात. 
त्यासाठी लोिाुंना कतष्ठत बसाव ेलागे. 

 
नगरशटे कदसताच राजेसाहेबाुंनी राजेपण टािून त्याुंना हात जोडून नमस्िार िेला व आपण 

कदवाळसणाला आमची राजिानी सोडून जाता िामा नये असा आग्रह िरला. 
 
महाराजाुंची ही नम्रता, अगत्य व एिा नागकरिाकवर्षयी आत्मीयता पाहून तेरे् हजर असलेले सवथ 

लोि र्क्क िाले. एवढा मोठा राजा आपल्या सुंस्र्ानच्या एिा नागकरिाबरोबर इतक्या अदबीने बोलतो ही 
िाही सामान्य गोष्ट नव्हती. स्टेशनवरचे सारे उतारू आश्चयथचकित िाले. 

 
नागकरिाुंवर आपल्या ि ट ुंकबयाुंप्रमाणे पे्रम िरणारा राजा, हा लोिाुंना एि महान चमत्िारच 

वाटला. जो तो त्याुंची स्त ती िरू लागला. 
 
या लोिमताचा व महाराजाुंच्या वागण िीचा नगरशटेवर साहकजिच पकरणाम िाला. महाराजाुंचा 

शब्द त्याला मोडवनेा. सारेच त्याला उन्मत्त, गर्मवष्ठ व चढेल म्हणू लागले असते. 
 
तो जो अगदी कनकश्चयाने, कनग्रहाने व िाुंदलीने आपली सुंस्र्ानहद्द सोडून बाहेर पडला होता, तो 

महाराजाुंच्याबरोबर महाराजाुंच्याच गाडीतून परतला. त्याुंनी नगरशटेला अगदी आपल्याजवळ बसवनू 
घेतले. 

 
‘आपल्या हातून अजाणता घडलेल्या च िीबद्दल आपण रागाव ूनिा. क्षमा िरा,’ म्हणून एखाद्या 

अपराध्याप्रमाणे त्याुंनी नगरशटेची क्षमायाचना िेली. 
 
राजवाड्याच्या चौिात आल्यावर त्याुंनी आपला हात देऊन नगरशटेला गाडीतून खाली उतरून 

घेतले. दरबारी कदवाणखान्यात आपल्या शजेारी आपल्या िोचावर बसवले. आकण दरबारची अनेि मुंडळी 
बसली असताना, िोचमनला घोड्याचा चाबूि घेऊन यायला साुंकगतले. 

 
तो चाबूि िोचमनिडून घेऊन त्याुंनी तो नगरशटेच्या हातात कदला व नगरशटेला म्हणाले, 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘मला िेव्हा िेव्हा वडेाचे िटिे येतात. माझ्या मनावरचा मािा ताबा रहात नाही. मी िाय िरतो 
ते मला समजत नाही. अशा अवस्रे्त माझ्यािडून फार मोठा ग न्हा िाला असुं मला समजून आलुं ! 
नोिराुंनीच ते माझ्या ध्यानात आणलुं . व्हायला निो ती गोष्ट माझ्या हातनुं घडली. त्याबद्दल मला क्षमा 
िरा. त्याचुं प्रायकश्चत मी भोगलुंच पाकहजे.’ 

 
असुं म्हणून त्याुंनी आपल्या अुंगावरचे िपडे िाढले ! अुंगरखा िाढला ! आतला सदराही 

िाढला. पाठ उघडी िेली ! आकण तो िोचमनचा चाबूि नगरशठेच्या हाती देऊन त्याुंना महाराज म्हणाले, 
 
‘नगरशटे, माझ्या पापापासून मला म क्त िरण्यािरीता िाल्या ग न्ह्याचुं प्रायकश्चत म्हणून या 

चाबिाने मािी पाठ फोडून िाढा.’ 
 
नगरशटे आकण महाराजाुंचे हे शब्द ऐिणारे सारे लोि सदथ िाले ! त्या शब्दावर िोणाचा कवर्श्ास 

बसेना ! असुं िोणी ऐिलुं  आहे िाय? असुं िोणी पाकहलुं  आहे िाय? महाराजाुंच्या अुंगावर िोणी 
नागकरि हात टािू शिेल िाय?  

 
आपल्यावर िालेला सवथ अन्याय कवसरून नगरशटेनी महाराजाुंचे पाय िरले व हात जोडून समोर 

उभे राकहले. 
 
‘महाराज, आपण असे बोलू नये, िाही िालुं  तरी आम्ही आपले प्रजाजन. आपल्या अुंगावर आमचे 

हात ! प्राण गेला तरी आमच्या हातून अशी गोष्ट होणार नाही. आमच्या सवथस्वाचे आपण मालि, आपण असे 
बोलू नये.’  

 
समोरचे नागकरि व अकििारी म्हणू लागले, 
 
‘आपल्या हातून ज्या गोष्टी िाल्या त्याबद्दल आपल्याला िोणीही जबाबदार िरणार नाही. रोगी 

मन ष्ट्याच्या हातून िालेल्या प्रमादाला, त्याला िोण जबाबदार िरील? आपण भानावर नसताना ज्या गोष्टी 
िाल्या त्याबद्दल आपल्यावर नगरशटे िसे रागावतील? 

 
आम्हा सवांची नगरशटेना कवनुंती आहे िी त्याुंनी राज्य सरिारच्या शहरी गेल्यानुंतर िोणा तरी 

नामाुंकित डॉक्टरला घेऊन यावुं.’ 
 
राजेसाहेब म्हणाले, ‘त म्ही माझ्या पापक्षालनाला मदत िरीत नाही. कनव्वळ क्षमा मागून मािुं 

समािान होणार नाही. मी प्रायकश्चत हे घेतलुंच पाकहजे.’ 
 
असुं म्हणून तो चाबूि त्याुंनी आपल्या हाती घेतला आकण सवांसमक्ष त्या चाबिाने आपली पाठ 

महाराजाुंनी आपणच िोडपून घेतली ! 
 
अकििारी प ढे िावनू गेले. त्याुंच्या पायावर पडले. ‘महाराज, महाराज ! असुं िरू निात, आमचा 

प्राण घ्या वाटलुं  तर पण आपण आपल्याला अशी कशक्षा िरून घेऊ निा.’ 



 
अनुक्रमणिका 

नगरशटे तर भयानुं र्र र्र िापू लागले! त्याुंच्या डोळयावर त्याुंचा कवर्श्ास बसेना! 
 

*** 
 
‘-िाय? खरोखरीच महाराजाुंनी माझ्या अुंगावर हात टािला तो वडेाच्या लहरीत टािला असेल; 

मग हे तरी िृत्य पश्चात्तापाचुं िी वडेाचुं! 
 
ते अगदी ब चिळयात पडले! हे सारे नाटि तरी नसेल? पण नाटि तरी िसुं म्हणायचुं! 

महाराजाुंनी पाठीवर वळ उठेपयंत स्वतःची पाठ स्वतःच्या हाताुंनी फोडून घेतली होती !! 
 
पण याच महाराजाुंनी मला रक्तबुंबाळ होईपयंत चाबिाने फोडून िाढले होते ! आजथवाने बोलावनू 

पैशाची मागणी िेली होती. ती मी प री िेली नाही म्हणून बेश द्ध होईपयंत मला मार कदला होता ! तेच 
महाराज मला परत आणण्यािरता स्टेशनपयंत येतात, सवांसमक्ष च िलो असल्यास माफ िरा म्हणतात, 
कदवाळसणासाठी आपले पाह णे म्हणून राहण्याचा आग्रह िरतात आकण प्रायकश्चत म्हणून आपल्याच हाताुंनी 
फटिे मारून घेतात !!! 

 
साराच चमत्िार - 
 
या सवथ प्रिाराचा नगरशटेना िाहीच उलगडा होईना. जगजाहीरपणे सवांसमक्ष माफी मागणाऱ्या 

आकण स्वतःला शासन िरून घेणाऱ्या व्यक्तीकवरुद्ध तो आता िसली तक्रार िरणार! लोिाुंची सहान भतूी 
याला िशी कमळणार? 

 
तो कदग् मूढ िाला !! 
 
खरोखरीच महाराजाुंना वडेाची लहर येत असेल िाय? 
 
मग वडेाचा प्रिार तो, िा हा? 
 
एवढुं खरुं िी त्याला महाराजाुंच्याच वाड्यात पाह णा म्हणून रहावुं लागलुं . 
 
महाराजाुंनी आग्रह िरून नगरशटेना मकहनाभर वाड्यातच ठेवनू घेतलुं . मकहन्याभरात 

नगरशटेच्या पाठीवरचे सवथ वळ नाहीसे िाले. िोणी मारलुं  असुं म्हटलुं  तर ते िोणालाही खरुं वाटलुं  
नसतुं. 

 
कदवाळसण िाल्यानुंतर महाराजाुंनीच त्याला स्टेशनवर नेऊन पोहोचवलुं . 

 
*** 

 
नगरशटे कनघून गेल्यावर महाराजाुंचा खास कवर्श्ासातला शरीरसुंरक्षि त्याुंना म्हणाला, 



 
अनुक्रमणिका 

‘महाराज, िाय म्हणून त म्ही स्वतःचे इतिे हाल िरून घेतलेत? तो नगरशटे त मचुं असुं िाय 
वािडुं िरणार होता?’ 

 
त्यावर महाराज म्हणाले, 
 
‘अरे बाबा, हे सारुं नाटि मी िेलुं  नसतुं तर तो ती रक्तबुंबाळ पाठ घेऊन रेकसडेंटसमोर उभार 

राकहला असता, त्याचुं खोटुं त्याुंना वाटलुं  नसतुं. मािी िुं बक्ती िाली असती आकण मला पदच्य त िरणुं 
सोपुं गेलुं  असतुं! 

 
आता िाय िरणार तो मािुं! 
 
आता जाऊ दे, ओरडू दे, पाठ दाखव ूदे ! एि वणही कदसणार नाही. 
 
सरिारच्या दरबारात त्याचुं वजन नसतुं तर मला एवढुं नाटि िरण्याची जरूरी नव्हती. 
 

(अशी होती सांस्थानी राजवट) 
 

प्रसंग ६ वा 
 
सरिारना म जरा िरीत नाही म्हणजे िाय? िेवढा ग न्हा हा? पण अडचण मोठी ! िायद्यानुं हा 

ग न्हा ठरवला नव्हता ! हे िृत्य ि ठल्याही िलमात बसत नव्हतुं ! पण मानाजीची खोड तर मोडायला 
पाकहजे. 

 
िळ उिरून िाढून चार र्पडा माराव्यात तर मानाजी दहा माणसाुंना भारी होता ! श्रीमुंताुंनी 

त्याच्यावर उगाच हात टिला असता तर मानाजीने त्याुंचा हात सरळ ठेवला नसता. कततिा बेदरिार 
होताच तो. तालमीतील सारी पोरे त्याच्या बाजूची होती. तेव्हा उघडपणे त्याला शासन िरणुं ही गोष्ट सोपी 
नव्हती. तो प्रिार त्याुंच्यावरच उलटला असता. ज नी कपढी बाबासाहेबाुंना वचिून होती. नवी कपढी 
मानाजीिडे होती नवा जोम सहजासहजी वाित नव्हता. 

 
पैशासाठी गोंडा घोळणारे बाबासाहेबाुंच्या भोवती होतेच. त्याुंनी स चवलुं , ‘िायद्याच्या पिडीत 

िरल्याखेरीज हा िाटा गावातून िाढता येणार नाही. िायद्याचीच आपण मदत घेतली पाकहजे. पैशाचा 
जोर असला िी िायदा आपलाच! िोटथ आपलुं  ! पोलीस आपले ! िारिून आपले ! साक्षीदार आपले ! 
मानाजीचे डावपेच ि स्त्याुंच्या मदैानात. पण पैशाच्या पेचातून तो िाय स टतो ! 

 
वकिलाच्या सल्ल्यानेच िेसचा आराखडा आखला गेला. साक्षीप रावा अगोदरच पढवनू तयार 

िेला. चोरीचा म दे्दमाल आकण पाहणारे साक्षीदार तयार िेले. आरोप घालण्यापूवी फौजदाराला वदी कदली. 
आकण चोरीच्या आरोपावरून मानाजीला पिडण्यात आले. 

 
आरोपाुंतून स टिा होऊ नये अशी पूणथ खबरदारी अगाऊच घेतली होती. 



 
अनुक्रमणिका 

ज्याुंच्याप ढे िेस चालायची त्याुंची तरतूद अगोदरच िरून ठेवण्यात आली होती. कशक्षा ठरवनू 
घेतली होती. खालपासून वरपयंतचे नोिर-िारिून आकण अुंमलदार खूश िरून ठेवले होते- 

 
िेस िोटात दाखल होण्याचा अविाश. िोटाने तडिाफडिी कनिाल देऊन टािला ! 

मानाजीला वर्षथभराची सक्तमज रीची कशक्षा ठोठावण्यात आली ! 
 
आपण कनदोर्षी ! आपल्याला िशाची भीती ! म्हणून मानाजी पूणथ बेकफिीर होता ! पण त्या 

कबचाऱ्याला िाय माकहत, िायदा खरुं खोटुं पहात नाही. तो साक्षीप रावा पाहतो. आकण सारी युंते्र पैशाने 
कफरत असतात ! 

 
मानाजीला इतर िैद्याुंबरोबर खडी फोडावी लागली ! चोरी न िरता चोर- दरोडखोराुंचे िपडे 

अुंगावर चढले! पायात दीडदोन मणाच्या बडे्या फ लवल्या गेल्या ! सक्तमज रीची िामे स रू िाली. 
त रुुं गाच्या ठराकवि चक्रात तो पडला ! मानाजीचा स्वाकभमानी ताठरपणा त्याला पदोपदी नडूुं लागला. 
पदोपदी अपमान होऊ लागला. िैदी म्हणजे सरिारचा शत्रू ! सूड उगकवण्यासाठीच जणू त रुुं गात 
घातलेला! राजसुंस्रे्ला माताकपत्याुंच्या कठिाणी मालुं  जातुं. पण आपला म लगा स िारावा, प न्हा 
सन्मागाला लागाव ही भावना राजसुंस्रे्त नाही. कशक्षा म्हणजे सूड ! कतर्ुं स्वाकभमानाला जागा नाही. प ढुं 
स्वाकभमानानुं आकण प्रामाकणिपणानुं जगता यावुं हा हेतू नाही! प नः माणूसपणात आणण्याचा प्रयत्न नाही ! 
माताकपता ज्या भावनेनुं आपल्या म लाला कशक्षा िरतात ती भावना त्या मागे नाही. 

 
जेलरच्या कशव्या, वॉडथरच्या कशव्या, लार्ाब क्क्या, पोकलसाुंचे दुंड िे, आत जनावराुंची कशस्त, 

याम ळे कशक्षने ग न्हेगाराुंची स िारणा होण्याऐवजी तो समाजातून िायमचा उठला जातो. समाजाचा शत्र ू
बनतो. 

 
मानाजीला िामाचे िाहीच वाटत नव्हते. आणखी चाराुंचे िाम तो लीलेने िरू शिता. बेड्याही 

त्याला जड वाटत नव्हत्या. पण कतर्ली वागणूि त्याला सहन होईना. देहाचे हाल तो सहन िरू शित 
होता पण होणारा अपमान असह्य होत होता ! 

 
खाण फोडायचुं िाम चालूुं  होतुं ! िाम दाुंडग होतुं ! मोठ्या िाळया फत्तराचा र्र फोडायचुं 

चाललुं  होतुं. पहार िाही घसत नव्हती. घाव घालून मानाजी र्िला होता. पहार लावनू ओणवा िाला 
होता. लगेच सरळ होऊन प नः पहार मारायची, पण तटणी लावणारा माणसू जवळ नव्हता म्हणून त्याने ती 
पहार तशीच लावली होती व तो ओणवाच होता. वॉडथरला वाटलुं  तो स्वस्र् बसला आहे. त्याने मानाजीच्या 
ढ ुंगणावर लार् मारली ! गकलच्छ कशवी हासडून ि ळी उद्धरली. 

 
जन्मात जे सहन िेलुं  नाही ते मानाजी िसुं सहन िरणार? त्याला असा अपमान सोसण्याची 

सवय नव्हती. आतापयंत त्याने िोणाचे बोलून घेतले नव्हते. मानाजी आपल्या नावाप्रमाणे खरोखरीच मानी 
होता. गावचा इनामदारही त्याला वचिून होता. त्याचा अपमान िरण्याची त्यालास द्धा ििी छाती िाली 
नाही. आता तर वॉडथर िालेल्या एिा िैद्याने त्याला लार् मारली होती. आईबाप िाढले होते. अशी गोष्ट 
गावात घडली असती तर त्याच घटिेला त्या माणसाची िुं बर मोडली असती. 

 



 
अनुक्रमणिका 

पण आज तो बुंकदवान होता! पण मन बुंकदवान िालुं  नव्हतुं. अपमानासरशी त्याचुं रक्त उसळलुं . 
म ठी वळू लागल्या, दात िरिरू लागले. िपाळावरच्या कशरा फ गू लागल्या. ओठ दातात सापडल्याम ळे 
त्यातून रक्त वाहू लागले. छाती वीरासारखी फ गू लागली. मान ताठ िरून तो वाडथरच्या प ढे उभा राकहला. 
कवस्तवाच्या कठणगीप्रमाणे तोंडातून शब्द बाहेर पडू लागले.. 

 
‘िोण समजतोस तू मला? एिा वाडथरचे दहा वाॅडर िरीन समजलास ! माझ्याशी गाठ आहे 

लक्षात ठेव ! फार जीभ उचलू निोस. वॉडथर िालास म्हणून मोठा िालास िाय? जाुंगाड्यातून माुंडी 
कनखळून िाढीन समजलास, जीभ प न्हा उचल म्हणजे ती हसडून बाहेर िाढतो बघ, हात उचलून, हात 
उपसून िाढतो.’ 

 
वॉडथर कर्जल्यासारखा गप्प बसला. हा आता आपला जीव घेणार असुं वाटून, त्या गार वाऱ्यातही 

त्याला घाम स टला, त्याची बोबडी वळली ! 
 
पण इतर वॉडथर आकण पोलीस त्याच्या हािेच्या टप्प्यात कदसताच त्याने बोंब मारली. दहावीस जण 

िावनू आले. वॉडथरने िाली हिीगत साुंगताच त्याुंनी त्याच्यावर लार्ाब क्क्याुंचा वर्षाव िेला. अुंगावर 
चाबूि फोडले. सवांनी पिडून त्याच्या हातात बेड्या घातल्या. 

 
इतर िैदी सारा प्रिार म िायाने पहात होते. प्रत्येिाला सुंतापाची उसळी येत होती. पण प ढे 

होऊन मध्ये पडण्याची सिवा मानाजीची िड घेऊन भाुंडण्याची िोणाची छाती नव्हती. प्रत्येिाला असा 
प्रमाद िेव्हा ना िेव्हा कमळालाच होता. होईल तो अपमान व मार म िायाने सहन िेला नाही तर त्याची 
प नरावृत्ती चालू व्हायची. हा अन भव सवांना आल्याम ळे त्याुंना आपला राग, चीड, त्वरे्ष आवरण्याची सवय 
िाली होती. 

 
मानाजी नवखा होता. अपमान कगळून बसण्याची त्याला सवय िाली नव्हती. 
 
िामावरून परत त रुुं गात आल्यानुंतर वॉडथरने मानाजीला जेलरसमोर उभा िेले. सारी घडलेली 

हिीित िानावर घातली. 
 
त्याुंनी मानाजीला प नः समज देण्याची आज्ञा फमाकवली. 
 
वॉडथरनी व पोकलसाुंनी प नः बेदम मार कदला. लार्ाब क्क्याुंचा व लाठीचा वर्षाव िाला ! पाठ 

कनळीिाळी िाली. 
 
सुंध्यािाळी मानाजीला त्याच्या िोठडीत िोंडून घातलुं . तो खाली मान घालून बसला होता. तो 

त्याने वर मान िाही िेली नाही. तो िोणाबरोबर चिार शब्द बोलला नाही. त्याची िीव येऊन 
िोठडीतील एि िैदी म्हणाला, ‘बाबा असुं िरून चालत नाही. इर्ुं रहायचुं म्हणजे मान-अपमान, लाज-
लज्जा सगळी टािावी लागते. इर्ुं मेलुं  तरी िोणी दाद घेणार नाही. फाशी मदैानात िैिाुंना मरेपयंत मार 
कदला आहे या लोिाुंनी कशक्षा प री होईपयंत घट्ट मन िरून कदवस िाढले पाकहजेत. असुं ख ळयासारखुं 
िरू निोस बाबा. अजून नवखा आहेस तू !’ 



 
अनुक्रमणिका 

‘तात्या, मला िामाचुं िाही वाटत नाही रे, आणखी चार जणाुंचुं िाम देऊ दे. पण लार्ाब क्क्या 
म्हणजे िाय? कशव्याुंना तर िाही सीमाच नाही ! गावात ि णा समोर मान वािवली नाही. अन् याुंच्या लार्ा 
खाऊ होय? यापेक्षा मेलेलुं  िाय वाईट. याचा पूणथ बदला घेतल्याकशवाय मी राहणार नाही. ग न्हा िेला 
नसताना त रुुं गात घातलुं  आकण आत घातल्यावर प नः हे ! एवीतेवी कशक्षा भोगायचीच, चार कदवस आणखी 
भोगायला येईल ! पण असलुं  रोज मरण आता नाही भोगणार ! ह्यो ि ठला आणखी नवा िायदा जेलरने 
हातात घेतलाय !- 

 
-‘िाय न्यायाची रीत म्हणायची ! िोणाच्या एिात ना दोन्हीत. गावच्या इनामदारासमोर मान 

वािवली नाही म्हणनू बालुंट रचून खोटी िेस घातली. खोटा प रावा तयार िरुन त रुुं गात डाुंबलुं  आकण 
इर्ुं जेलरसमोर मान वािवली नाही तर द सरा ग न्हा इर्ुं िाम िरुनच्या िरून आणखी हे वर ! ग न्हा 
खरोखरच िेला असता तर गोष्ट कनराळी.’ 

 
‘नाहीतर ग न्ह्यासाठी इर्ुं किती जणाुंना कशक्षा िाली आहे असुं वाटतुंय त ला? बह तेि सारे त झ्या 

सारखेच. ह्यो त रुुं ग म्हणजे श्रीमुंताुंनी गरीबावर सूड उगवण्यासाठी िेलेला िोंडवाडा हाय’ 
 
‘आमचा कदवस नाही िा ििी येणार?-’ 
 
‘िाही खटले ग न्ह्याचा तपास लागला हे दाखकवण्यािकरता पोकलसाुंनी रचायचे. िोणाला तरी 

िरून आरोपी म्हणून आणायचुं आकण त रुुं गात ढिलायचुं. मग याुंना बढती कमळते. िाही खटले 
साविाराुंनी व इनामदाराुंनी िाटा िाढून टािण्यािकरता घालायचुं ! खऱ्या ग न्हेगाराचा पत्ता नसायचा ! 
लागलाच तर पैसा चारून मोिळा होणार. उलट पोलीसच त्याला सामील. ग न्हा िरायचा एिानुं, कशक्षा 
भोगायची द सऱ्यानुं ! आकण प नः इर्ुं हे !- 

 
गकरबाुंचे सगळे शत्रू. जणू गकरबी हाच ग न्हा. गकरबाला मान नाही, गकरबाला अब्र ूनाही. श्रीमुंताुंना 

सारे ग न्हे माफ ! आकण तोरा मोठा ! खोटे िागद, खोटे दस्तऐवज, खोटे अुंगठे उठवनू िागद बनावट 
िरणारे आकण गरीबाुंच्या म ुंड्या म रगळणारी ही मोठी माणसुं ! खेिटेखोर चोराुंचा सार्ीदार असणारा 
गावचा इनामदार, याचा दजा मोठा ! अुंमलदार याुंचे दोस्त, राजे याुंचे पाह णे. मग याुंनी नुंगा नाच घातला 
तर कवचारणार िोण? सगळयाुंनी सूड घ्यायचा तो आमच्यासारख्या गकरबावर.-’ 

 
‘न्याय देणारे जर न्याय-अन्यायाची पवा िरीत नाहीत तर आपण तरी िा िरा? चाुंग लपणाला 

मान नाही तर चाुंग लपणा राखायचा िसा? वाटतुं बाहेर पडलो िी, चळवळीत कशरावुं आकण साऱ्याुंचा सूड 
उगवावा.’ 

 
‘स टल्यानुंतर पाहू म्हणे प ढुं िाय िरायचुं ते. आम्ही असुं बोलतो हे समजलुं  म्हणजे उद्याचुं मरण 

आज यायचुं.’ 
 
‘कभत्या पाठीमागुं ब्रह्मराक्षस म्हणतात ना? जेवढुं भ्यावुं तेवढे हे वरचढ होतात. उलट जास्तच त्रास 

देतात. मी तर ठरवलुंय. मेलो तरी हरित नाही पण उगाच िेलेला अपमान आता सहन िरणार नाही. 



 
अनुक्रमणिका 

माझ्यासाठी नव्हे पण त म्हा साऱ्याुंसाठीच बोलतो हे. आता म िायानुं हे सहन िरून घेता िामा नये. 
कनदान प ढुं येणाऱ्या िैद्याुंना तरी स ख लागेल. 

 
‘बाहेरची जनता आता लढ्याला तयार िाली आहे. त्याुंची िरपिड चालली आहे. िाही मेले 

आहेत. मग आपण तरी कजवाची एवढी कफिीर िा िरा? आपण तरी अन्याय िा सहन िरायचा ! आपले 
िैवारी बाहेर मरताहेत, आपण आत मरु मािुं तरी ठरलुं . मी आता हा अन्याय सहन िरणार नाही, बेहत्तर 
मेलो तरी !’ 

 
मानाजीच्या बोलण्याचा इतर सवथ िैद्याुंवर पकरणाम िाला. या बोलण्यानुं त्याुंना कवचार िरायला 

लावलुं . त्याुंच्यातील स्वाकभमानाची ज्योत पेटवली. सवांच्या डोक्यात स्वातुंत्र्याचा प्रवाह वाहू लागला. 
िृतीचे कवचार मनात येऊ लागले. मानाजीमागे त्याुंचुं मन िाव ूलागले. त्याुंच्याकवर्षयी आदर उत्पि िाला. 
निळतच मानाजी त्याुंचा प ढारी िाला ! 

 
त्या कदवसापासून मानाजीच्या वागण्यात बदल कदसू लागला. त्यानुं त रुुं गाच्या िायद्याची माकहती 

िरून घेतली व ते कनयम िाटेिोर पाळण्याचुं त्यानुं ठरवलुं . इतर िैद्याुंनाही त्या िायद्याची माकहती िरून 
कदली. 

 
जेलरसमोर उभा राकहला ! मानाजी तसाच ताठ राकहला ! जेलरने प्रश्न कवचारले. त्याने त्याची 

उत्तरे सरळ कदली. पण आज त्यात नम्रता नव्हती. कशरस्त्याचा म जरा नव्हता. अदबीची भार्षा नव्हती. 
 
जेलरच्या वातावरणात ही मोठी क्राुंकतिारिच घटना ! असा उन्मत्तपणा यापूवी िोणाही जेलरने 

आकण वॉडथरने पाकहला नव्हता ! सारे िैदी मानाजीिडे अजुंब्याने पाहू लागले ! त्याच्या या िृत्याने त्याुंचा 
अकभमान फ लवला. तसुंच िाही घडलुं  तर आपण मानाजीमागुं उभुं राकहलुं  पाकहजे अशी पे्ररणा त्याुंच्या 
मनात उत्पि होऊ लागली. त्याुंच्यातील दडलेली शक्ती जागी होत चालली. 

 
म जरा न िरणुं ही गोष्ट िायद्याच्या िके्षत बसत नसल्याम ळे मानाजीची मान जबरदस्तीनुं 

वािवण्याची छाती जेलरची िाली नाही. वॉडथरला तसा ह िूम िरता आला नाही. रागाने मात्र जेलर 
ि मसत होता. पण त्याक्षणी त्याला िाही हालचाल िरता आली नाही. 

 
याचा पकरणाम सवथ िैद्याुंवर िाला. हा एि राजिीय हक्क कमळाल्यासारखुं त्याुंना वाटू लागलुं . 

मानाजीचुं अन िरण िरण्याची प्रवृत्ती त्याुंच्यामध्ये डोिाव ूलागली. रात्रभर त्याुंच्या डोक्यात तेच कवचार 
चालू होते. मानाजीने जी गोष्ट िेली, जे प्रर्म िैयथ एियाने दाखकवले ते आम्हाला िा दाखवताुं येऊ नये? 
द सरे कदवशी त्या कवचाराला मूतथ स्वरूप आलुं  ! जेलरला िोणीच म जरा िेला नाही. 

 
जणू नव्या य गाला स रुवात िाली. ग लामकगरीतली प्रजा जागी िाली होती. बाहेर राजशाही कवरुद्ध 

लढा चालू िाला होता. आत जेलरकवरुद्ध िैदी उभे ठािले होते. बाहेर िायदेभुंगाला न ितीच स रुवात 
िाली होती. याम ळे त रुुं गात येणारी वतथमानपते्र िायदेभुंगाच्या बातम्या िापून पाठवली जाऊ लागली. पण 
िाही पोलीस-दोस्तािरवी ती िैद्याुंना वाचायला कमळत. एिाला वाचायला कमळाली िी ती बातमी सवांना 
पोहोचे. अर्ात त्याला र्ोडा मीठमसाला लावला जाई. त्याम ळे त्याुंच्यात रोज रोज उत्साह वाढत होता. 



 
अनुक्रमणिका 

जणू िाय बाहेरचे लोि आपल्यासाठीच लढत आहेत. िायदेभुंगाच्या, सत्याग्रहाच्या, बातम्या ऐिून त्याुंना 
स्फ रण चढे ! 

 
जेलर सूडासाठी िडपडत होता. पण उघडउघड सूड घेण्याची छाती, आता त्याला होईना. 

मानाजीमागे सवथ िैद्याुंची एिजूट उभी आहे असुं त्याला वाटू लागलुं  ! ती मानाजीने प्रयत्नाने उभी िेली 
नव्हती. त्याच्या बेडरपणाम ळे ते त्याच्यािडे ओढले गेले होते. स्वयुंस्फूतथ सुंघटना बनत चालली होती. 

 
जेलरने वॉडथरिरवी मानाजीची खोड मोडण्याचा बते िेला. जेलरला खूश िेल्याने आपल्याला 

अकिि मािथ  कमळतील, आपली स टिा लविर होईल म्हणून वॉडथर नेहमीच जेलरला अन िूल असत. 
पोलीस आत बाहेर नेहमी जात असल्याम ळे व पोकलसाुंच्या पगाराुंचा प्रश्नही चळवळया लोिाुंनी हाती 
घेतल्याम ळे ते जेलरला कवशरे्ष असुं मानत नव्हते. िैद्याुंना पळू न देणे एवढुंच त्याुंचुं िाम. त्याम ळे जेलर 
त्याुंना तसुं कवर्श्ासात घेऊ शिला नाही. वॉडथर मात्र सवथस्वी त्याुंच्या अकििारातला व कवर्श्ासातला होता. 
त्यालाही जेलरला खूश िरण्याचीही कवशरे्ष सुंिी लाभली होती. पण त्याला अक्कल िमी होती. मानाजीची 
शक्ती आता त्या प्रसुंगानुंतर वाढली आहे याची जाणीव त्याला िाली नाही. 

 
नेहमीप्रमाणे िैदी त रुुं गाबाहेरच्या िामावर आले होते. खाण फोडायचुं िाम अद्याप चालू होतुं ! 

वॉडथरनुं एि-दोन कदवस जाऊ कदले. आकण मानाजीला िाही तरी कनकमत्त िाढून कडवचले. त्याला मागचा 
प ढचा पोच राकहला नाही. तो नेहमीच्या मस्तीत मानाजीला बोलला. 

 
‘बेया, त ला घमेंडी आली होय ! पेिाट मोडून िाढीन समजलास ! जेलरला म जरा िरीत नाही 

होय, मान मोडून ठेवीन मग आठवल !’ 
 
‘छाती असुंल तर ये प ढुं ! खाुंडोळी िरून टािीन इर्ुं ! एिा वॉडथरचे दोन वॉडथर िरीन !’ 
 
मानाजीनुं एिदम भयुंिर स्वरूप िारण िेल्याम ळे वॉडथर एिदम चरिला. त्याचा हात ल ळा 

पडला ! 
 
तर्ाकप भ्यालो आहे असुं समजू नये म्हणनू तो म्हणाला, ‘िाय ते दाखवतो चल त रुुं गात, जेलरच्या 

समोर उभा िरतो मग िाय ते समजुंल. खाली बघनू म िायानुं िाम िर.’ 
 
‘हे बघ फेिून कदली ही ि दळ आकण ही पाटी. िाम िरणार नाही. मािी माफी माकगतल्याखेरीज 

िाम िरणार नाही. िायरे यार, हा िाय मािा एियाचा अपमान आहे. जी माझ्यावर पाळी ती त मच्यावर 
! सवांची माफी मागेपयंत िाम िरायचुं नाही. िाय िरतोय ह्यो. आकण त्यो जेलर. िाय िरणार हाय ते कब 
बघू या. ही मस्ती कजरवल्याकशवाय आपण स्वस्र् बसायचुं नाही. माफी मागेपयंत अिाला कशवायचुं नाही. 
याची िड एिदा लागलीच पाकहजे. बाहेरचे लोि आपल्या हक्कासाठी मरताहेत, आम्ही आमच्यासाठी िा 
मरू नये ! कशक्षा िाल्यानुंतरही प न्हा याुंच्या कशव्या आकण लार्ा !’ 

 
सवथ ओरडले, “मानाजी, आम्ही त झ्या मागुं आहो. तू िाही िाळजी िरू निोस. िाय व्हायचुं ते 

साऱ्याुंचुं होईल. सवथ िैद्याुंनी िाम बुंद ठेवलुं . जेवण बुंद िेलुं  ! 



 
अनुक्रमणिका 

साराच प्रिार आपल्यावर उलटला हे पाहून जेलर गडबडला ! 
 
वॉडथरच्या तोंडचे पाणी पळालुं  ! 
 
पोकलसाुंनी आतल्या बातम्या बाहेर पोचवल्या ! वतथमानपत्राुंत मोठमोठ्या मर्ळयात त्या िळिू 

लागल्या. बाहेरचे लोि चौिशीची मागणी िरू लागले. बाहेरच्या चळवळीनेही सरिार गडगडलुं  होतुं. 
त्याुंनीही हक्कदानाची घोर्षणा िेली होती. लोिाुंना शाुंत िरण्यािरता त रुुं गातील प्रिाराची चौिशी 
िरण्याचुं त्याुंनी मान्य िेलुं . त्या चौिशीत लोि प ढाऱ्याुंचाही समावशे िरावा लागला ! एवढा आिार 
कमळाल्यानुंतर मग िाय? 

 
जेलरची सारी िृष्ट्णिृत्ये िैद्याुंनी चौिशी िमेटी समोर उघडी िेली. अनेि प्रिरणे उघडिीस 

आली. 
 
वॉडथरने माफी माकगतल्याकशवाय व जेलरला िमी िेल्याकशवाय आम्ही जेवण घेणार नाही, िाम 

िरणार नाही म्हणून सवथ िैद्याुंनी कनक्षून साुंकगतले. लोिप ढाऱ्याुंनी िैद्याच्या कनश्चयाचुं िौत ि िेलुं . 
िकमटीचा करपोटथ जेलरच्या उलट गेला. 

 
वॉडथरला कशक्षा िाली. जेलरला िमी िरण्यात आलुं  ! व त्याच्यावर रीतसर िेस घालण्यात 

आली. 
 
मानाजीला फार कदवस त रुुं गाुंत रहावुं लागलुं  नाही. लोिाुंच्या हाती राजसत्ता लविरच आली. 

त्या आनुंदाप्रीत्यर्थ अनेि िैदी सोडण्यात आले. त्यात मानाजीचुं नाव पकहलुं  होतुं ! 
 
मानाजी स टल्याची बातमी िानावर येताच लोि त्याला नेण्यास आले होते. मोठ्या कमरवण िीने 

त्याला गावात नेले. गाुंव आता पूवीचुं राकहलुं  नव्हतुं. स्वातुंत्र्याचुं वारुं गावालाही कभडलुं  होतुं. मानाजीच्या 
सवुंगड्याुंनी बाबासाहेब इनामदाराची िृष्ट्णिृत्ये प राव्याकनशी बाहेर आणली होती. िैद्याुंच्या जागतृीम ळे 
जेलर त रुुं गात पडला. खेड ताुंच्या जागृतीम ळे इनामदार त रुुं गात पडला. लोिजागतृीम ळे राजेशाही नष्ट 
िाली. 

 
(अशी होती सांस्थानी राजवट) 

 
प्रसंग १७ वा 

 
असे क्षण प्रत्येि देशाच्या इकतहासात िेव्हा तरी येत असतात. व्यक्तीत, प्रसुंगात आकण स्र्ळात 

बदल िाला तरी असा क्राुंकतिारि क्षण िेव्हा तरी येतच असतो. 
 
राजा हा कवष्ट्णचूा अवतार ही िल्पना सहद स्र्ानात या वळेपयंत होती ! तो वाईट नसतो, 

अकििारीच वाईट असतात, हीच बह सुंख्य जनतेची समजूत. 
 



 
अनुक्रमणिका 

पण पोटाची आग, ही समजूत आवरून िशी िरणार? रास्त मागणी किडिारून िशी देणार? 
राजा हा तर कपत्याच्या कठिाणी ! किती तरी चाुंगल्या िल्पना त्याच्या मार्ी लादलेल्या ! राजकनष्ठा हा तर 
प्रजेचा िमथ ! राजद्रोह म्हणजे पाप ! 

 
राजाच निो, ही त्या वळेच्या समाजाला पचण्याजोगी िल्पना नव्हती ! 
 
म्हणूनच पोटाच्या मागणीसाठी लोिाुंनी राजाची भेट घ्यायचे ठरकवले. पोटाच्या प्रश्नावर गकरबाुंची 

सुंघटना जशी होईल तशी इतर िोणत्याही प्रश्नावर होऊ शित नाही; आकण कटिूही शित नाही. भावना 
ओसरली िी सुंघटना मोडून जाते. पोटाचा कचमटा हा कनराळा आहे. तो शाुंत होईपयंत, मनाची तळमळही 
शाुंत होत नाही. 

 
डोईजड फाळा िमी िरा ही मागणी. 
 
राजा प्रजेचा मालि, पालि, कपता. तो ही मागणी िशी ि डिावनू देईल, बाप म लाला उपाशी 

िसा ठेवील? 
 
राजाचे अकििारी वाईट ! राज स्वतः चाुंगला. त्याचे सल्लागार वाईट. आमची पकरस्स्र्तीच समजू 

देत नाहीत. लोिाुंच्या भेटी घालू देत नाहीत. 
 
प्रचारिाुंनी कितीही साुंकगतलुं  िी, ‘बाबाुंनो, हा त मचा न सता भ्रम आहे. या िल्पना सोडून द्या. 

राजा िाही आिाशातून उतरत नाही. तो त मच्या आमच्यासारखाच माणूस आहे. माणसाला देव िरू 
निा.’ 

 
शिेडो वर्षांच्या समज तीला या उपदेशाने िाही िक्का बसला नाही. ‘ते िाही असो. राजािडे गेलुं  

तरी पाकहजे. भेट घेत नाही असुं तरी होणार नाही.’ 
 
लोिाुंनी भेट घेण्याचा आकण आपली गाऱ्हाणी प ढे माुंडण्याचा कनश्चय िेला. लोिाुंचा हा कनश्चय सवथ 

खेड्याुंना समजला. खेड्या-पाड्याुंचे प ढारी एित्र जमून त्याुंनी राजिानीत जाण्याचा कदवस ठरवला. 
िाही पायी चालले. िाही बैलगाडीने कनघाले. िाही मोटारीने कनघाले, िाही आगगाडीने कनघाले. 
राजिानी सारी खेड्याुंच्या पाह ण्याुंनी फ लून गेली. राजिानीतल्या लोिाुंनी स्वख शीने प ढे होऊन 
पाण्याची-जेवण्याची सोय िेली. 

 
-सवथत्र आशादायि वातावरण कदसू लागले. 
 
सवथ खेडूत एित्र जमून राजवाड्यावर मोचा कनघू लागला. राजाच्याच नावाचा जयघोर्ष चालला 

होता. राजवाडा चार-पाच मलै राकहला असेल. लोिाुंच्या भावनेला एिदम िक्का बसला ! लॅाऱ्या भरभरून 
पोलीस एिाएिी उतरले. लाठीवालेही िाही होते. बुंद िवाले होते. र्ोड्याच वळेात घोडदळ आले ! 
 

 



 
अनुक्रमणिका 

लोिाुंना अचुंबा वाटला ! 
 
लोिाुंजवळ तर साध्या िाठ्याकह नव्हत्या. दुंगा िरण्याचुं त्याुंच्या ध्यानीमनीही नव्हतुं. 

राजाकवरूद्ध त्याुंची िसलीही तक्रार नव्हती. तो तर त्याुंना आिार वाटत होता. राजावर त्याुंचा पूणथ कवर्श्ास 
होता. त्याुंची तक्रार होती अकििाऱ्याकवरुद्ध. ते आपली व राजाची गाठ पडू देत नाहीत अशी त्याुंची खात्री 
होती. 

 
लाठीवाल्या पोकलसाुंनी त्याुंना अडवलुं  ! 
 
िा अडवलुं? िशासाठी अडवलुं? राजा आमचा, राजा-प्रजेच्या भेटीआड हे लोि िा येतात? 

याुंना िोणी पाठवलुं? याुंचुं आम्ही िा ऐिावुं? असे अनेि प्रश्न त्याुंच्या मनात उभे राकहले. असुं अडवलुं  
जाईल याची त्याुंना िल्पनाही कशवली नाही. तर्ाकप, त्याुंनी आपला जायचा बेत रकहत िेला नाही. 

 
ते र्ाुंबले नाहीत. हजारो लोिाुंचा जमाव. त्या जमावाम ळुं  त्याुंच्या मनात एि प्रिारचुं िैयथ उत्पि 

िालुं  होतुं अुंगाला अुंग कचिटून चालले होते. त्याम ळे प्रत्येि देह जणू जमावाइतिा मोठा िाला होता. त्या 
प्रत्येिाची शक्ती सहस्त्रपटीने वाढली होती. त्याुंना कवराट स्वरूप प्राप्त िालुं  होतुं. 

 
त्यातला एि प ढे होऊन म्हणाला, ‘आम्ही राजाची भेट घ्यायला आलो आहोत, ते िाही परत 

जाण्यासाठी नव्हे. राजाच्या व आमच्या भेटीआ ड त म्ही िोण येणार?’ 
 
पोलीस फौजदार प ढे िाला. तो म्हणाला, ‘त म्ही कनष्ट्िारण ह ज्जत घालत बसू निा. त म्हाला िाय 

साुंगायचुं असेल ते मला साुंगा. मी िाय ते राजेसाहेबाुंच्या िानावर घालतो. िाय अजथ आणला असेल तर 
तो त्याुंना पोचवतो, पण राजेसाहेबाुंची व त मची गाठ पडायची नाही.’ 

 
हे बघा फौजदारसाहेब, आम्ही िाही त मच्या भेटीसाठी आलो नाही. आम्ही अजथ िरून दमलो. 

आमचे अजथ राजापयंत पोचत नाहीत, अशी आमची खात्री होऊन बसली आहे. आम्ही राजाचीच भेट घेणार 
! िोणत्या िायद्याच्या आिारानुं त म्ही आम्हाला अडवता? आम्ही आमची पोटाची गाऱ्हाणी राजाप ढे 
माुंडायची नाहीत तर िोणाप ढे माुंडायची?’ 

 
‘मी त म्हाला प नः साुंगतो, त म्ही आल्या वाटेने परत जा. राजेसाहेब परगावी गेले आहेत. आज 

त्याुंची गाठ पडणार नाही. ते परत आल्यावर गाठ घ्या.’ 
 
‘शक्य नाही. ते िसे जातील? पुंिरा कदवस आगाऊ जाहीर िरून आम्ही आलोय. आमचा त मच्या 

शब्दावर कवर्श्ास नाही.’ 
 
‘शब्दावर कवर्श्ास नाही, तर लाठीवर बसेल !’ 
 
‘लाठी? िा अन् िशापायी? िाय ग न्हा िेलाय आम्ही? आम्ही जाणार नाही’ 
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लोिाुंचा राजवाड्यावर जाण्याचा कनश्चय बदलेना ! फौजदाराच्या शब्दावर कवर्श्ास बसेना. 
शतेिाम टािून चार कदवस वाट चालून आलेले लोि सहजी परत िसे जातील? ते प ढे चालू लागले. 
त्याबरोबर जमावाच्या िानाला कशट्टी ऐिू आली. पोलीस कशस्तीने उभे राकहले. आज्ञा होताच लोिाुंवर 
लाठीमार स रू िाला. 

 
लोिाुंची िसलीच तयारी नव्हती. दुंगा िरण्यासाठी ते आले नव्हते. तशी मार खाण्याचीही त्याुंची 

तयारी नव्हती. त्या हल्ल्याम ळे ते गोंिळून गेले. िाय िरावुं हे त्याुंना समजेना अन् स चेना. इतक्यात 
त्याुंच्यापैिी एि प ढे आला व म्हणाला, 

 
‘बसा रे बाबाुंनो. राहू दे प ढे जायचुं. इरे्च बसून राहू आपण. आपलुं  गाऱ्हाणुं ऐिीपयंत बसून राहू 

इर्ुंच. इतिे मलै चालून आलोय ते िाय परत जायला? राहू या इर्ुंच उपाशी. राजाला नाही िा दया 
येणार? बसा ! सारेजण खाली बसा. दुंगा िेला, म्हणायला निो िोणी !’ 

 
याम ळे पोलीसही घोटाळले ! बसलेल्या जमावावर लाठीमार िरायला िचरू लागले. वाड्यावर 

जाऊ द्यायचुं नाही एवढीच त्याुंना ऑडथर होती. याम ळे तेही हात आवरून उभे राकहले. 
 
पण त्याुंच्या लाठीमारानुं िाहींना बराच मार बसला होता. िाहींच्या खोिा फ टल्या होत्या. ठार 

िोणी िालुं  नसलुं  तरी पडलेल्या खोिातून रक्त वहात होतुं. त्या रक्तानुंही ते बाुंिले गेले होते. 
 
तोच तरूण त्या पोकलसाुंिडे वळून म्हणाला, 
 
‘िशासाठी रे मारतासा त म्ही? त म्हाला आईबाप पोरुंबाळुं  िाय नाहीत होय? आमच्यातलुंच नव्हुं 

िारे त म्ही? िा कवलायतेसनुं आलायसा? त मच्या कब जकमनी हाईत नव्हुं? त मच्या जकमनीच्या फाळयाला 
िाय सूट कमळकतया व्हय ! त मचुं मागणुं नाही हे? मग आम्हालाच मारता व्हय? त मचुं िाय वाईट िेलुं  रे 
आम्ही?’ 

 
ज्याुंच्या ज्याुंच्या िानावार त्या तरूणाची वाक्य पडली, ते पोलीसही खकजल िाले ! त्याुंच्या माना 

खाली िाल्या ! चेहरे उतरले ! 
 
त्यातला एि पोलीस जवळच्याुंना हलिेच म्हणाला, ‘त म्ही म्हणता ते सारुं खरुं ! आम्हाला िाय 

िळत नाही व्हय हे ! पण साुंगता ि णाला? ह िूम होईल तसुं वागायला निो? नाहीतर नोिरी सोडून 
द्यायला पाकहजे. पोटाला कमळालुं  असतुं तर गाुंव सोडून िशाला इर्ुं आलो असतो.’ 

 
त्या बह तेि पोकलसाुंचे कवचार द सरे िाय असणार? तो तोंडाने बोलला, बािीचे बोलले नाहीत 

एवढुंच ! 
 
िाही वळे गेला. िोणाच्यािडून िाही हालचाल िाली नाही. फौजदार कदसला नाही, पण 

तासाभराने तो प नः आला आकण म्हणाला, 
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‘त म्ही उगाच हट्टाला पेटू निा. मी सरळ साुंगतो. त म्ही आपापल्या गावी परत जा. राजेसाहेब 
परगावी गेले आहेत. एि दोन कदवसात परत येतील- मग या वाटलुं  तर.’ 

 
‘िाही ही हरित नाही- आम्ही एि दोन कदवस इर्ुंच पडून राहूुं. चार कदवसाुंच्या भािऱ्या बाुंिूनच 

आलो आहोत आम्ही.’ 
 
या उत्तराम ळे फौजदार प नः ब चिळयात पडला. लोि बसून राकहल्याम ळे राजिानीच्या लोिातही 

खळबळ उडाली. त्याुंच्यात सहान भतूी उत्पि िाली. अििान्याचा प रवठा िरण्याबाबत िाही लोि 
स्वख शीने प्रयत्न िरु लागले. 

 
राजिानीतले लोि बोलू लागले, ‘महाराज ि ठे गेलेले नाहीत. ही सारी र्ापेबाजी आहे. लोिाुंना 

च िवायसाठी सोंग आहे हे.’ 
 
ही बातमी खेडूतात पसरली. त्याुंनाही तशी शुंिा येत होतीच. राजिानीतल्या लोिाुंचा त्याला 

द जोरा कमळाला ! त्याम ळे त्याुंचा कनश्चय अकिि पक्का िाला. त्याुंनी हलायचे नाही असे ठरवले. 
 
या र्ापेबाजीम ळे महाराजाुंकवर्षयीच्या त्याुंच्या आदराला िक्का बसला. पूवीची पूज्यब द िी िमी 

िाली. 
 
‘असला िसला रे राजा?’ 
 
असे उद्गार बाहेर पडू लागेल. िोणी म्हणाले, ‘िाय तो कनिाल लावनूच जायचुं येरू्न.’ 
 
बरेच तास कनघून गेले! लोि िाही िेल्या परत जात नाहीत असे कदसून येताच फौजदार द सऱ्या 

एिा अुंमलदाराला बरोबर घेऊन आला. 
 
माणूस बदलला तरी बोलणुं तेच ! 
 
‘त म्हाला िाय साुंगायचुं असेल ते मला साुंगा, मी महाराजाुंच्या िानावर िाय घालायचुं ते 

घालतो.’ 
 
लोिाुंनी पूवीचाच जाब कदला. 
 
‘आम्ही महाराजाुंची भेट घेतल्याकशवाय परत जाणार नाही.’ 
 
‘ठीि, त म्हाला जावुं लागेल. नीट कवचार िरा.’ 
 
‘हललुं  नाहीतर िाय आमचा जीव घेणार त म्ही?’ 
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‘ते मी िाय साुंगणार? पण त म्हाला परतावुं लागेल,’ 
 
‘नाही. आम्ही परतणार नाही.’ 
 
‘ठीि.’ 
 
प नः कशट्ट्या वाजल्या, पोलीस ह ि माची वाट पहात ‘अटेन्शन्’मध्ये राकहले. र्ोड्याच वळेात 

घोडदळ आलुं  ! पण लोि िाही जागेवरून उठले नाहीत, हलले नाहीत. 
 
लाठीमाराचा ह िूम आला. पण पोकलसाुंची लाठी आता पूवीप्रमाणे चालेना ! मारताना त्याुंचे हात 

िापू लागले. लाठीचा मार जोराने बसेना ! डोळे डोळयाला कभडेनात ! 
 
फौजदारालाही शुंिा आली. त्याबरोबर त्याने घोडदळाला इशारा कदला ! आपल्यावरचे सुंिट 

च िले म्हणनू पोकलसाुंना हलिे वाटले असाव.े ते आपोआपच बाजूला िाले. 
 
घोडी िाय, त्याुंना िसल्या भावना ! टाचेचा मार बसताच, ती जमावावर जाऊ लागली ! कित्येि 

लोिाुंच्या अुंगावर, डोक्यावर, पाठीवर टापाुंचा मार बसला ! हातात िाठ्या असत्या तर घोड्याुंना 
च िकवता आले असते, पण ते िाय मारामारी सिवा हल्ला िरायला आले नव्हते. मात्र या प्रिाराम ळे 
आपणही तयारीने आलो असतो तर बरे िाले असते असे त्याुंना वाटू लागले. िाहीच्या तोंडून शब्द 
कनघूनही गेले. 

 
‘माझ्या हातात िाय तरी असतुं तर दोन चार जणाुंना तरी मी लोळवलुं  असतुं.’ 
 
पण ते कनःशस्त्र होते ! सत्तािीशाुंनी मात्र त्याुंच्यावर सहसि हल्ले िेले. त्याुंनीच शस्त्र वापरलुं  ! सरळ 

न्याय गाऱ्हाणी माुंडण्यािरीता गेलेल्याुंना, लाठीहल्ल्याचा व घोड्याुंच्या टापाुंचा जाब कमळाला. 
 
या अन भवाने त्याुंच्या कवचारात िेवढी क्राुंती घडून आली. राजाबद्दलचा आकण राजशाहीबद्दलचा 

आदर नाहीसा िाला. भक्तीची, पे्रमाची अन् आदराची जागा राग, चीड, सूड याुंनी घेतली. 
 
शिेडो वर्ष ेिोपी गेलेला समाज जागा िाला ! 
 
राजा हा ईर्श्राचा अवतार ही िल्पना नाहीशी िाली. हजारो व्याख्यानाुंनी िाले नसते ते 

लाठीहल्ल्याने व घोड्याुंच्या टापाुंनी िाले ! 
 
त्याुंच्यावर पद्धतशीरपणे लादलेल्या सुंस्िाराुंना एिदम िक्का बसला. राजा आपला नव्हे. हे 

अकििारी आपले नव्हेत. आपण ग लाम आहोत. ही जाणीवर त्याुंना अस्वस्र् िरू लागली. 
 
त्याुंच्यातला माणूस जागा िाला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

कवचाराला आणखी गती कमळाली. ते नाईलाजाने गावी परतले पण पोचतात न पोचतात तोच 
त्याुंच्या प ढाऱ्याला सरिारने अटि िेल्याची बातमी त्याुंच्या िानावर आली ! 

 
दाद घ्यायची तर राकहलीच. भेटही नाही. उलट प ढाऱ्याला अटि. आतापयंत लोिाुंनी आवरून 

िरलेला राग अनावर िाला ! 
 
प ढाऱ्याुंना सोडवनू घेण्यािरता प नः राजिानीत जाण्याचुं शतेिऱ्याुंनी ठरवलुं . िायथित्यांची बैठि 

भरली. पूवीच्या मागणीचुं स्वरूप आता त्याुंनी बदलून टािलुं . सारा िमी िरा ही मागणी आता त्याुंना 
कभिेच्या स्वरूपाची वाटली. राजा आपला कहतिता नव्हे ही त्याुंना अन भवाने खात्री पटली होती. त्याचा 
ईर्श्री अुंश नाहीसा िाला होता. ती एि ज लमी बजेबाबदार व्यक्ती त्याुंना कदसू लागली. 

 
प ढारी सोडा व जबाबदार राज्यपद्धती अुंमलात आणा असुं त्या घोर्षणेला स्वरूप आलुं  व 

त्याचसाठी त्याुंनी प न्हा मोचा िाढण्याचुं ठरवलुं . मागणीला आता चढाऊ अन् लढाऊ स्वरूप आलुं  होतुं. 
 
आपल्यावर प नः हल्ला होईल या िल्पनेनुं त्याुंनीही आता आपली तयारी िेली होती. आता तर 

त्याुंनी राज्यसते्तचीच मागणी िेली होती अन् ती कमळकवण्याचा कनश्चय िेला होता. 
 
हा मोचा आखताना त्याुंनी फार व्यवस्रे्शीर आखला, मोचाचे स्वरूप पूवीहून फार मोठे होते. 

त्याची सुंघटना पद्धतशीर बाुंिली गेली होती. िाही िायथिते राजिानीत अगोदरच येऊन राकहले होते. 
त्याुंनी आपल्याला पाकहजे ती माकहती आगाऊ कमळवनू ठेवली होती. िाही मोचात सामील िाले. िाही गट 
बाजूस राकहले. ते कवशरे्ष िणखर होते. मोचा फार व्यवस्स्र्तपणे चालू लागला. सरिारची तयारीही कवशरे्ष 
कदसली. ताल क्याचे पोलीस राजिानीत आणनू ठेवले होते, पण हे सारे पोलीस मूळचे खेड्यातलेच. त्या 
मोचात त्याुंच्या गणगोताुंनीही भाग घेतला होता. िािे, मामे, बाऊ आकण पोटची र्ोरवट पोरे त्यात सामील 
िाली होती. 

 
मोचा राजाड्याच्या मागाला लागला. राजिानीचे हजारो लोि स्वख शीने त्यात सामील िाले. 

त्यात कवद्यार्थ्यांचाही भरणा मोठा होता. कगरणी-मजूरही सामील िाले होते. सामान्य जनता सामील िाली 
होती. िान्य द िानदाराुंनी िान्य जमवनू कशजवायला स रुवात िेली. जमावाला पाणी-प रवठा 
िरण्यािरता स्वयुंसेवि आपोआप तयार िाले. 

 
राजा, अकििारी, पोलीस व त्याुंचे मूठभर हस्ति एिीिडे व सवथसािारण जनता, शतेिरी, मजूर, 

मध्यमवगथ, छोटे द िानदार, कवद्यार्ी द सरीिडे- असा स्वच्छ भेद पडलेला राजिानीत कदसू लागला. 
आतापयंत दबनू राकहलेल्या ज्वालाम खीने पेट घेतला. असुंतोर्षाला वाचा फ टली. त्या असुंतोर्षाने कवराट 
स्वरूप िारण िेले ! 

 
‘कवनाशाय च द ष्ट्िृताम्’. परमेर्श्राचे कवराट स्वरूप प्रिट िाले होते ! 
 
पण हे समजून जनतेशी वागण्याचा शहाणपणा मदाुंि सते्तत नव्हता. राजाला सदैव ख शमस्िऱ्याुंनी 

घेरलेलुं  ! त्याच्या शक्तीकवर्षयी भलतीच िल्पना िरून कदलेली. ‘लोिाुंचे एिदा ऐिले िी ते डोक्यावर 
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बसतील, शफेारतील. मग आपला बोज राहणार नाही.’ अशा प्रिारचा सल्ला राजाला कमळाला होता. 
राजाची व समाजाची ओळख नाही. लोिाुंत कमसळणे, गकरबाशी बोलणे नाही. त्याुंना भेटणे म्हणजे 
िमीपणा ! ख शमस्िऱ्याुंनी त्याला मनाचा व देहाचा िैदी बनवलेले ! लोि हे आपले ताबेदार ! आपण 
त्याुंचे मालि ! या भावनेने तो सपड भारलेला ! वाड्याबाहेरच्या जगाची माकहती नाही. बाहेच्या जगाची व 
बदललेल्या वातावरणाची िल्पना नाही. अकििाराच्या िल्पनेचा मद चढलेला ! अफाट समाजाप ढे आपण 
द बथल आहोत याची जाणीव ििीच न आलेली !  

 
राजाने गोळीबाराचा ह िूम देऊन ठेवला !! 
 
तोच फौजदार व तोच अुंमलदार प नः मोचाप ढे आले. त मचे िाय म्हणणे असेल ते लेखी द्या, आम्ही 

महाराजाुंचे समोर ठेव ूअसे म्हणू लागले ! 
 
महाराज लोिाुंप ढे गेल्यास ते अपमान िरतील, िाहीतरी दगाफटिा होईल, तरी महाराजाुंनी 

समोर जाऊ नये असा सल्ला त्याुंना देण्यात आला होता. म्हणून ते लोिाुंसमोर जायला भीत होते. 
 
गेल्या खेपेस लोिाुंनी ऐिले, पण त्याचा मोबदला प ढाऱ्याच्या अटिेत िाला ! राजा असून राजा 

नाही म्हणून साुंगण्यात आले. मागणीचाही कवचार िाला नाही. आता जमाव राजाची गाठ घेतल्याकशवाय 
परत जाण्यास तयार नव्हता. तो तयारीत आला होता. िाय तो सोक्षमोक्ष लावनू घ्यायची त्याची तयारी 
िाली होती. 

 
सुंस्र्ानाबाहेर जनतेने भलताच उठाव िेला होता. ‘चले जाव’ची घोर्षणा िेली होती. त्याम ळेही 

लोिाुंच्यात नव ेवारे कशरले होते. कनभथयता कनमाण िाली होती. 
 
अुंमलदारीच्या दटावणीला ते आता भ्याले नाहीत. ते प ढे चालू लागले. पोकलसाुंना पूवथवत् 

लाठीमाराचा आदेश देण्यात आला. लाठीवाल्यामागे सशस्त्र पोलीस होते. घोडदळ तयार होते. 
 
पण या खेपेस सवथच वातावरण बदललुं  होतुं. आश्चयाची गोष्ट म्हणजे ह ि माची अुंमलबजावणी 

होईना. ते जमावात घ सले खरे, पण लाठी िोणाचीच चालेना ! गेल्या खेपेच्या अन भवाने त्याुंच्या मनात 
पालट िाला होता. मोचा िाढण्यापूवी खेड्यावरच्या नातलगाुंनी त्याुंच्या गाठी घेऊन आपल्या लोिाुंवर 
लाठ्या बुंद िा चालवायच्या नाहीत, नोिरी गेली तरी बेहत्तर म्हणून तािीद कदली होती. िायथित्यांनी 
चळवळीचा हेतू पटवनू कदला होता. मन वळवले होते. गोळीबाराचा ह िूम िाला ! 

 
त्यातला एि कनभथय तत्त्वकनष्ठ पोलीस प ढे िाला. आपला डगला पट्टा िाढून फौजदाराच्या प ढे 

ठेवला. म्हणाला, 
 
‘आम्ही कनःशस्त्र जमावावर गोळीबर िरणार नाही.’ म्हणून त्याने बुंदूि खाली ठेवली. याचा 

पकरणाम आश्चयथिारि िाला. सवांची भीती गेली. तो म्हणाला, 
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‘ते महाराजाुंना कनव्वळ भेटायला मागतात हा िाय ग न्हा िाला? आम्ही यासाठी याुंच्यावर गोळी 
चालवणार नाही. ते िाही महाराजाुंच्या अुंगावर चालून आलेले नाहीत’. 

 
अुंमलदार सुंतापला. आपणच प ढे िाल्याकशवाय पोलीस ऐिणार नाहीत, म्हणून त्यानेच जमावाला 

दमदाटी द्यायला स रुवात िेली. राजाच्या खास करसाल्याला ऑडथर कदली. त्याने अकििाराच्या मस्तीत 
जमावाला भीती दाखकवण्यािरीता जमावावर गोळी िाडली. गोळीबारात दोन प्राणास म िले. दोन जखमी 
िाले ! 

 
जमाव भडिायला एवढी कठणगी प रे िाली ! 
 
असुंतोर्षाचे पेव भरलुंच होतुं. घोडी अुंगावर घातली, पण या वळेी जमाव पूवीसारखा कनःशस्त्र 

नव्हता. त्याुंनी कमळतील ती सािने बरोबर आणली होती. िाठ्याुंचा मारा घोड्याुंना बसताच घोडी 
उलटली. सवथत्र गोंिळ माजला. 

 
मोचा राजवाड्यािडे कनघाला ! पोलीस मोचात सामील िाले ! त्याुंच्या बुंद िा लोिाुंच्या बाजूला 

िाल्या. राजाच्या व अकििाऱ्याुंच्या सुंरक्षणाला िोणीच िावनू आले नाहीत. 
 
त्याच कदवशी ताल क्याच्या शतेिऱ्याुंनी ताल िा िचेऱ्याुंचा ताबा घेतला. पुंचायती स्र्ापन िेल्या. 

सत्ता आपल्या हाती घेतली. 
 
राजवाड्यािडे कनघालेल्या मोचाला मानवी सागराचे स्वरूप आले होते. या प्रचुंड शक्तीला र्ोपवनू 

िरण्याची शक्ती, राजसते्तच्या अुंगी नव्हती. लोिाुंनी राजवाड्यावर राष्ट्रीय िेंडा फडिावला व 
लोिराज्याची गवाही कदली. 

 
(अशी होती सांस्थानी राजवट) 

 
मोत्र्ाचा कंठा 

 
वतथमानपत्राुंतून रोज एखाद्या नव्या चोरीची बातमी छापून येत होती. याम ळे पोकलसाुंवर वतथमानपते्र 

व लोिही टीिा िरू लागले होते. 
 
पोलीसही हा लोिापवाद टाळण्यािकरता मोठ्या बारिाईने सवथत्र टेहळणी िरू लागले होते. 

मन ष्ट्य एिदा िा शुंिेखोर िाला िी त्याला शुंिेच्या जागा वाटेल तेरे् कदसूुं शितात. अनोळखी माणसाचा 
तर हटिून सुंशय यायचा. 

 
कनदोर्षी असो वा दोर्षी असो, एिदा कशक्षा िालेल्याची स्स्र्ती तर फारच शोचनीय ! कशके्षच्या 

डागाने त्याची िायमची बदनामी िालेली असते. सवथच त्याच्यािडे सुंशकयत दृष्टीने पाहतात. जणू िाही 
त्याच्या चकरत्रात चाुंगली गोष्ट घडायचीच नाही सिवा स िारणा होणेच शक्य नाही. 
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पोलीस व कडटेक्टीव्ह याुंची नजर, लोि-समाज जमण्याच्या कठिाणी कवशरे्ष. 
 
शकनवारचा कदवस ! तोही म ुंबईचा ! सुंध्यािाळी शाळा, िॅालेजे व ऑकफसचे लोि बह तेि मोिळे. 

रकववारहूनही हा कदवस कवशरे्ष आवडीचा. या कदवशी वाटेल कततिे जाग्रण िराव ेआकण वाटेल कततक्या 
उशीरा िोपाव.े ऑफीस गाठण्याची घाई रकववारी नसतेच. या कदवशी प्रत्येि कसनेमा कर्एटरमध्ये कचत्रपट 
बदललेले. 

 
रतनही आज कसनेमा पहाण्यासाठी बाहेर पडली होती. ती होती िॅालेजमध्ये. एिटे बाहेर 

पडण्यास कतला प्रकतबुंि नव्हता. नाहीतर तरुण म लीला आजीबाईच्या सुंगतीकशवाय घराबाहेर पाऊल 
टािायला येईल िसे ! 

 
तरुण म ली म्हणजे समाजाच्या जणू ग न्हेगार ! 
 
कशके्षचा छाप पडलेला मन ष्ट्य. तो दोर्षी असो कनदोर्षी असो, त्याच्यामागे पोकलसाुंचा ससेकमरा 

असायचाच. तरुण म लींचीही पण स्स्र्ती हीच. कतच्या मागे घरचे पोलीस असायचे. दोघाुंचीही जात जण ू
एिच ! 

 
पण रतन हा या गोष्टीला अपवाद होती, स कशकक्षत घराण्याुंतली आकण िॉलेजमध्ये कशित 

असलेली, याम ळे कतच्यावर तसा सक्त पहारा नव्हता. 
 
पकहला साडेतीनचा शो स रू होता. द सऱ्या शोची मुंडळी दारावर घोळिा िरून उभी होती. जो तो 

प ढे सरिण्याचा प्रयत्न िरीत होता. 
 
म ुंबईच्या बायिा त्या तसल्या गदीत प रुर्षाुंना िके्क देत वाट िाढायला िमी िरीत नव्हत्या. त्याुंची 

अरेरावी पाहून प रुर्षही कशष्टाचार पाळीत नव्हते. जगाचाच कनयम आहे हा मान द्यावा, मान घ्यावा. तर्ाकप 
जगात अपवाद हे असायचेच ! 

 
उुंची पोर्षाख िेलेला एि स ुंदर तरुण रतनच्या प ढे होता. त्याने रतनला प ढे जायचे आहे हे 

पाहताच बाजूला होऊन वाट कदली, आकण आसपासच्याुंनाही बाजूस िेले व मयादेने बाजूस राकहला. 
 
या त्याच्या वागण िीम ळे रतनचे त्या मन ष्ट्याबद्दल साहकजिच चाुंगले मत िाले. त्यात तो 

कदसायलाही सभ्य, स कशकक्षत आकण स ुंदर. मात्र त्या स ुंदर चेहऱ्यावर कवर्षण्णतेची छाया स्पष्ट कदसून येत 
होती. त्या द ःखी चेहऱ्याची छाप सहान भतूीच्या हृदयावर सहज पडे. 

 
रतनला तर त्याच्याबद्दल सहान भतूी उत्पि िालीच. 
 
मन ष्ट्याच्या अुंतःिरणावर सौंदयाची छाप पडते, तशीच द ःखाचीही पडते. दोन्हीही हृदय सजिू 

शितील. 
 



 
अनुक्रमणिका 

रतन िाही हृदयशून्य नव्हती ! तो कतच्या मागच्याच राुंगेला बसला होता. मान जरा वळली िी 
दृष्टादृष्ट व्हावी. त्याच्या नजरेत स्त्री सौंदयावर ल ब्ि होण्याची ती प रुर्षाुंची दृष्टी म ळीच नव्हती. याम ळेच िी 
िाय त्याच्यािडे पाहताना रतनला सुंिोच वाटत नव्हता. 

 
पाठ कफरवली िी सावली मागे लागते म्हणतात, त्यापैिीच हा प्रिार नसेल िशावरून? 
 
मिल्या इुंटरव्हलमध्ये, इतराुंबरोबर तोही बाहेर कनघाला. जाताना त्याच्या िपड्याचा स्पशथ 

ओिरता कतच्या अुंगाला लागला. तो स्पशथ हेतूप रस्पर होता असे िसे म्हणता येईल? त्या स्पशाचा कतला 
कतटिारा आला नाही खास ! रोमाुंच उभे राकहले नसतील, िदाकचत असलेच राकहले तर बुंि भावाचे ! 

 
शो सुंपला, माणसे जागेवरून उठून चालू लागली, रतनचा हात सहजी कतच्या मानेवर गेला. 

त्याबरोबर ‘िुं ठा-िुं ठा’ म्हणनू कतच्या तोंडून चारचौिाुंला ऐिू जातील इतक्या मोठ्याने शब्द बाहेर पडले. 
 
पोलीस व हेर िटिन प ढे िाले आकण कतची हिीित प री ऐिण्यापूवीच त्याुंनी त्या माणसाला 

पिडले. एिा पोलीस जमादाराने त्याच्या दुंडास िरले. 
 
ज्याच्याबद्दल कतच्या मनाुंत आदर उत्पि िाला होता, त्यालाच पोकलसाुंनी कगरफदार िेलेले 

पाहताच ती अगदी गोंिळून गेली. कतला िसेसेच िाले. जणू आपल्याच कनिटच्या िोणावर तरी हा प्रसुंग 
आला आहे ! 

 
एि क्षणभरच कतने मनाशी कवचार िेला. त्याची दृष्टी पण याच वळेी कतच्यािडे वळली होती. जण ू

िाय तो डोळयाुंनीच बोलत होता. 
 
‘िाय त म्हालाही खरुं वाटतुं हे? मी िुं ठा चोरला म्हणून? कतला हे समजलुं  जरी नसेल तरी 

नेत्राची भार्षा सहान भतूीच्या जीवाला समजते म्हणतात. त्या डोळयामागे दडलेले हृदय कतला जणू स्पष्ट 
कदसूुं लागले. त्याच्या कजवाची तळमळ कतला स्वतःलाच िोंबू लागली. जणू साक्षीप राव्यावाचून त्याची 
इत्युंभतू पकरस्स्र्ती कतला आिलन िरता आली व त्याच आत्मकवर्श्ासाने ती चटिन प ढे िाली. कतने 
पोलीसला र्ाुंबकवले आकण म्हणाली. 

 
‘द्या सोडून त्याुंना. मािीच चूि िाली ती. मािा िुं ठाच म ळी गेला नाही. मी तो घातला असुं मला 

वाटलुं  होतुं; पण आता मला पक्क आठवतुं िी, िुं ठा मी घातलाच नव्हता म ळी. द्या सोडून त्याुंना. कनरपरािी 
मन ष्ट्यावर असा प्रसुंग आणल्याबद्दल मला फार वाईट वाटतुं.’ 

 
रतनचे हे शब्द िानी पडताच त्या य विाच्या डोळयातून मोत्याचे सर वाहू लागले ! 
 
पोलीसाने त्याला सोडून कदलुंच होतुं ! 
 
रतन चालू लागली होती. 
 



 
अनुक्रमणिका 

तो घाईिाईने कतच्याजवळ गेला आकण मोठ्या िृतज्ञतेने खाली मान घालून म्हणाला. 
 
‘देवी ! आपल्याला खरोखरीच िा मािी शुंिा येत नाही? िा िेवळ दया म्हणून आपण मला 

वाचवलुंत?’ 
 
‘नाही बरुं, मला त मची म ळीच शुंिा येत नाही.’ 
 
एिच वाक्य पण या एिा वाक्याने त्याच्या आय ष्ट्यात िेवढी क्राुंती घडवनू आणली. त्या एिा 

वाक्याने त्याच्या चाकरत्र्याची उलटापालट िाली. सुंताच्या प्रवचनाुंनी सिवा सत्ताकििाऱ्याुंच्या दुंडिाुंनी जे 
िरता आले नाही ते एिा शब्दात िरता आले. 

 
रतनच्या शब्दाुंनी त्याला गसहवरून आले. त्या शब्दाुंनी त्याच्या चेहऱ्यावर कवर्षण्णतेची अकििच 

छटा पसरली. 
 
प्रत्यक्ष त रुुं गवासस द्धा त्याच्या हृदयाला कतच्या शब्दाइतिा िोंबला नसता ! 
 
रतन घरी गेली. त्याला सोडवल्याचे कतला समािान वाटले ! पण कतचे हे समािान फार िाळ कटिू 

शिले नाही. 
 
द सरेच कदवशी कतने सोडवलेल्या य विाचा फोटो दैकनिाुंत छापून आला होता. मोठ्या 

मर्ळयाखाली त्याच्याकवर्षयीची माकहती आली होती. 
 
बऱ्याच चोऱ्या िेल्याचा त्याचेवर आरोप होता. पोलीसही त्याच्यामागे बरेच कदवस होते. 

बायिोखेरीज त्याचे जवळचे असे िोणी नव्हते. 
 
त्याला िरले होते खरे, पण म दे्दमाल िाही सापडला नव्हता. त्याम ळे पोलीसला अवघड िाले 

होते. 
 
पोकलसाुंनी आपल्या नवऱ्याला पिडून ठेवल्याची बातमी त्याच्या बायिोच्या िानावर गेलीच होती. 

कतलाही ‘र ट प’ िरता येत होतुं. 
 
नवऱ्याला भेटण्यािकरता साहकजिच ती पोलीस स्टेशनावर गेली. सहान भतूीम ळे िी िा िोण 

जाणे, पोकलसाुंनी त्याुंना बोलायला एिाुंत िरून कदला. 
 
तर्ाकप पोलीस आपले भार्षण िोठून तरी ऐिल्याकशवाय राहणार नाहीत, ही त्याला खात्री होतीच. 
 
त्याला पहाताच ती रडूुं लागली. तो कतला आिार देण्यािरताच बोलत होता. ‘िसेतरी िरून दोन 

वर्षथ िाढ; तोपयंत मोलमज री िर; नाहींच नोिरी कमळाली तर अुंगावरचे दाकगने मोड आकण हे बघुं जमलुं  
तर ही मािी चुंची भरून िोणािडून तरी ती पोचती िर.’ 



 
अनुक्रमणिका 

कजवावर बेतले तरी चुंची पाकहजे. हे पाहून कतला नवऱ्याच्या शोिाचे आश्चयथ वाटले ! 
 
नवऱ्याचा कनरोप घेऊन ती द ःखी अुंतःिरणाने घरी गेली. नवऱ्याची इच्छा कतला प री िरणे भागच 

होते आकण त्यात असुं अवघडही िाही नव्हतुं. कशिस्तीने तीन-चार आण्याचा प्रश्न होता. 
 
चुंची साफसूफ िरून प नः सगळी भरून देण्यािरता कतने ती िाडायला स रुवात िेली. िाडता 

िाडता एिा िप्प्यातून िागदाची कचठ्ठी बाहेर पडली- 
 
ि तूहलानुं कतनुं ती उघडली. त्यात मजिूर होता. कतनुं ती वाचली. वाचताच नवऱ्याच्या चुंचीच्या 

शोिाचा अर्थ कतला चटिन् िळून आला. 
 
कचठ्ठी िसली? आपण लविरच त रुुं गात जाणार अशी त्याने अटिळ िेलीच होती म्हणूनच त्याने 

ती कचठ्ठी कलहून ठेवी असावी. 
 
त्या कचठ्ठीत आतापयंत चोरून नेऊन ठेवलेल्या कजनसाुंची यादी आकण त्या जागा कलहून ठेवल्या 

होत्या. पण त्या प ढचा मजिूर वाचून मात्र कतला आश्चयथ, आनुंद व नवऱ्याबद्दल आदर उत्पि िाला. त्याचे 
मतपकरवतथन िालेले पाहून कतला समािान िाले. 

 
रतनबाईला ती िन्यवाद देऊ लागली. 
 
कचठ्ठीतील मजिूर असा होता. ‘ज्या रतनबाईने िुं ठा गेला असतानाही – मला वाचकवण्यािरीता 

‘िुं ठा गेलाच नाही’ असुं म्हणून मला सोडवनू घेतलुं , त्याुंच्या स्वािीन सवथ कजनसा िर, व ज्याुंच्या त्याुंच्या 
पोचत्या िरायला साुंग. त्याुंचा िुं ठा- त्याुंच्या पायावर डोिुं  ठेवनू त्याुंना परत िर आकण त्याुंना साुंग िी 
आता माझ्या नवऱ्यानुं हा िुंदा सोडून कदला आहे म्हणनू.’ 

 
नवऱ्याच्या पत्राप्रमाणे सवथ कजनसा शोिून आणनू कतने रतनबाईुंप ढे ठेवल्या व कतचा िुं ठा आकण 

नवऱ्याने कलकहलेली कचठ्ठी प ढे ठेवनू कतने रतनबाईुंच्या पायावर डोिुं  ठेवलुं . 
 
एिुं दर प्रिार पाहून रतनबाईुंचा िुं ठ दाटून आला. कतने तो िुं ठा प नः मोठ्या पे्रमाने कतच्या गळयाुंत 

घातला ! 
 
िुं ठा गळयात पडताच कतचा िुं ठ भरून आला. कतच्या नेत्रातून गळणारे मोत्याचे सर रतनच्या 

पायावर पडू लागले. 
 

(सांसार) 
 

२ काहंी लेख 
 

मानवतावादाचा स्वीिार िरा 



 
अनुक्रमणिका 

मी याच शब्दात सवथ मानवजातीला आवाहन िरीन, निो देव, निो िमथ, िेवळ माण सिीचा 
स्वीिार िरा. 

 
देव मानला, िी परावलुं बी िाला ! 
देव मानला, िी समता गेली ! 
लोिशाही गेली, स्वतुंत्र वृत्ती गेली ! 
िमथ स्वीिारला, िी भाुंडणे आली ! 
मािा िमथ श्रेष्ठ ! त िा िकनष्ठ ! 
मी उच्च ! तू नीच ! 

 
प्रत्येि ध्रमाचे सुंप्रदाय कनराळे ! सुंस्िार कनराळे, कनयम कनराळे ! िमथग्रुंर् कनराळे ! तेरे् ऐक्य िसे 

सािणार? 
 
सहदू िमथ, इस्लाम िमथ, अन् किश्चन िमथ या मानवी कविासाच्या चढत्या पायऱ्या आहेत, असुं नाही. 
 
नदी, नाले, नद, ओहळ एिाच सागराला कमळतात, तसे सवथ िमथ एिच तत्त्व प्रकतपादन िरतात. 

राम रहीम एिाच देवाची नावे आहेत, या म्हणण्यास िाही अर्थ नाही. ‘बोलाचीच िढी, बोलाचाच भात’ 
असा प्रिार आहे हा. सुंताुंनी तसा उद्घोर्ष िेला, तरी िमाने िेलेली कवभागणी िमी िाली नाही. उलट 
घट्टच िाली. सतुं महात्म्याचे प्रयत्न व्यर्थ गेले ! फार िाय प्रत्येि िमथ, त्या त्या िर्ममयाुंच्या कविासाच्या 
आडच आला ! प्रत्येि िमाने त्यातील कवकशष्ट अल्पसुंख्य वगाचाच स्वार्थ सािला. एिाच िमातील 
मानवाुंची कवभागणी िेली. तेरे् द सऱ्या िर्ममयात, पे्रमाची वाढ िशी होणार? कजव्हाळा िसा कनमाण 
होणार? 

 
प्रत्येि िमाने व िमथसुंस्र्ापिाने आपल्या प रतुं ि ुं पण तयार िेलुं  व मानवी समाजाची शिले 

पाडली ! 
 
ते ते िमथ सुंस्र्ापि, नीकततत्त्व ेसाुंगनू, जनतेच्या कहताचा मागथ दाखवनू, बाजूस राकहले असते, तर 

लोिाुंनी कनवडाकनवड िरून आपापला मागथ चोखाळला असता. कववचेि ब द्धीचा उपयोग िेला असता व 
ती तत्त्व ेमानवी कविासास सहाय्यभतू िाली असती. पण प्रत्येि िमथसुंस्र्ापिाने, मािाच िमथ स्वीिारा 
अशी सक्ती िेली. तो स्वीिारला तरच त म्हाला सद्गती लाभेल, असा दुंडि घालून कदला ! ती आज्ञा 
ऐिावी म्हणनू स्वतःलाच ईर्श्र, पे्रकर्षत व देवाचा प त्र म्हणून घेतलुं  व आपल्या ग्रुंर्ाला ईर्श्रप्रणीत िरून 
टािलुं  ! देवाच्या भीतीनुं दुंड क्याचुं िाम िेलुं  ! ती भीती म्हणजेच अफू होय. अपवाद फक्त एिा ब द्धाचा ! 

 
प्रत्येि मानव उपजताच स्वतुंत्र कवचाराुंचा, स्वतुंत्र ब द्धीचा. पण ती स्वतुंत्र ब द्धीच िमाने मारून 

टािली ! िमाने माणसाला ग लाम बनवलुं  व त्याला िार्ममि, सामाकजि, आर्मर्ि व राजिीय ग लामकगरीत 
आवळून टािलुं  ! 

 
प्रत्येि िमात, िमथग रुुं नी राजाला आपला ह िमी सार्ीदार बनवलुं . व दोघाुंनी हातात हात घालून 

बह जन समाजाला बौकद्धि, शारीकरि व आर्मर्ि बुंिनात जखडून टािलुं . श्रमजीवींना ग लाम बनवलुं . 



 
अनुक्रमणिका 

सहद िमाची, मन स्मृकतिाराुंची अन् गीतेची, त्या श्रीिृष्ट्ण परमात्म्याची, िोणी कितीही स्त ती िेली 
व गीतेचा अर्थ िसाही, कितीही व्यापि व उदात्त असा लावला तरी िमाचे अकनष्ट पकरणाम िोणालाही 
बदलता आले नाहीत. गाुंिीजींनी वणाश्रमाचे गोडव ेगायले ! त्याचा अर्थ त्याुंना अन िूल असा लावला. तरी 
वणाश्रमाचे गोडव े गोयले ! त्याचा अर्थ त्याुंना अन िूल असा लावला. तरी वणाश्रम िमातून कनमाण 
िालेल्या सहस्त्र जाती कजवुंत आहेतच. श्रीिृष्ट्णाने राजाला कवष्ट्णू बनवला. तो यावळेेपयंत जनतेच्या 
डोक्यावर नाचला. व इुंकदराजींनाही नडला ! गाुंिीजींनी अस्पृश्याुंना हकरजन नाव देऊन गोंजारले. पण 
सहद िमाने, त्या हरीलाच अस्पृश्य बनवले ! श्रीिृष्ट्ण हा ह िूमशाहीचा आद्य प्रवतथि ठरला. िोल्हापूरचे एि 
प स्तिी पुंकडत म्हणतात ‘श्रीिृष्ट्णाने ि त्र्या माुंजरातही ईर्श्राचा अुंश आहे’ असे मानले. पण याच 
सहद िमाने अस्पशृ्याुंना ि त्र्या-माुंजराहून हीन लेखले ! असा हा सहद िमथ गचाळातला गचाळ आहे. त्याज्य 
आहे. कतरस्िरणीय आहे. त्यात समतेला जागा नाही. माण सिीला र्ारा नाही. ज्या उपटस ुंभ्याुंचे, 
गोसावड्याुंचे व पे्रकर्षत म्हणनू जगाला फसवणाऱ्याुंचे िल्याण सािते, ते त्याची गोडवी गाणारच. 

 
“सहद िमथ हा एि िमथ नाही. तो अनेि हीनोच्च िमाचा सुंग्रह आहे. सहद िमाच्या जाकतसुंस्र्ा व 

वणथसुंस्र्ा या अन दारतेच्या मूती आहेत. या सहद िमाला जगवण्याचे िायथ ब्राह्मण प रोकहताुंनी दीघथ 
िालापयंत िेले आहे. या हीन िमावर जगणारा प रोकहतवगथच या जाकतसुंस्रे्स जबाबदार आहे. म हूतथ, 
ज्योकतर्ष ग्रह नक्षते्र, पूजाव्रते, तीर्थ, उद्यापने इद्याकदिाुंना ब्राह्मणाुंनी महत्त्व देऊन स्वतःच्या 
उपजीकविेिरता सामान्य समाजातील अज्ञान व दैववाद याचे पोर्षण िेले. 

 
अगकतितेचे तत्त्वज्ञान म्हणजे शुंिराचायांचा मायावाद व सुंन्यासवाद. वस्त कवर्षयि सगळया 

कवचाराुंची अगकतिता ही मायावादाची मायभमूी, मायावाद हे ि ुं कठत कवचारसरणीचे, अगकतितेच्या 
भोवऱ्यात सापडलेल्या बौकद्धि कचकित्सेचे फकलत होय. 

 
ब द्धीने आत्मा व प नजथन्म याचा कनणथय होऊ शित नाही. कविकसत होणाऱ्या भारतीय ब द्धीवादास व 

तत्त्ववादास शब्दप्रामाण्याच्या शीला तलाखाखाली पूणथपणे कजवुंत समािी कदली. 
 
गीतेच्या म ळाशी प नजथन्मवाद व िमथकवपाि म्हणजे दैववाद व ईर्श्रवाद आहे. ज्यास ब कद्धवादाने 

चालावयाचे आहे व ज्यास ब कद्धवादी िमथ पाकहजेत, त्याुंना गीतेतील अनेि अध्यात्मकवर्षयि व 
देवताकवर्षयि प्रश्न ब द्धीने कसद्ध िरण्यास मािंडेयाचे आय ष्ट्यही प रणार नाही. 

 
परुंपरागत रूढीने चालत आलेली अम ि िाये अयोगय होत, हे बौकद्धि पद्धतीनेच ठरले पाकहजे. 

या िामी सामाकजि शासे्त्रच उपयोगी पडतील. गीता नव्हे, गीतेची माुंडणी पौराकणि पद्धतीची आहे. त्यात 
स्वाभाकवि तिथ श द्धता नाही. प्रमाणबद्धता नाही. पूणथ ब कद्धप्रामाण्य आले िी िमथ वस्तू कशल्लिच राहणार 
नाही. ब कद्धवादावर आिारलेली व गरज सुंपताच बदलता येणारी ध्येये व मूल्ये याप ढे पाकहजेत. िमथ मूल्यास 
रजा कदली पाकहजे. िमाने लोिाुंवर नेहमी वजन िसे पाडाव े एवढ्याुंचीच फार िाळजी घेतली आहे. 
सत्याची त्याला फारशी गरज नाही. ज्या प्रश्नाुंची उत्तरे कमळवणे असुंभवनीय आहे, त्या प्रश्नाची िाल्पकनि 
उत्तरे देऊन िमथ आत्मवुंचना िरतो. हीन स्स्र्तीतल्या दीन जनतेला, चालू ग लामकगरीत आकण पकतत 
स्स्र्तीत डाुंबून ठेवण्यािरता िमथ कवपािाच्या कसद्धाुंताचा उपयोग आजपयंत वकरष्ठ वगथ िरीत आले आहेत 
द ःस्स्र्ती अत्युंत गूढ अशा िारणाुंनी घडकवली. आहे. त्याच्या स्वतःच्या पूवथजन्मीच्या िमाने ती पकरस्स्र्ती 
कनमाण िाली आहे, असा भ्रम दृढमूल िरण्याचे िायथ हा आत्मवाद िमथकवपािवाद आकण प नजथन्मवाद 
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िरतो. त्याचा पकरणाम असा होतो िी त्याच्या द ःस्स्र्तीस जबाबदार असलेली सामाकजि रचना व त्याचा 
अिःपात िरणारे, याुंच्याकवरुद्ध प्रकतिार िरण्याची भावनाच त्याुंच्यामध्ये उत्पि होऊ शित नाही ! 
पारलौकिि िल्पनाुंनी व या िायथ कसद्धाुंतरूपी दैववादाने प्रकतिार भावनेची बीजेच दगि िेली आहेत. 
स्मृतीच्या दृष्टीने अस्पशृ्यता कनवारण िरणारे लोि पातिाचे िनी होतात व मरणोत्तर स्स्र्तीत नरिावस्र्ा 
भोगतात. जाकतसुंस्रे्चे कनयम मोडणाऱ्यास स्मृतीच्या कनयमाप्रमाणे मरणोत्तर अिोगतीलाच जाव ेलागते. 
परलोि आत्मा आकण ईर्श्राच्या अस्स्तत्वावर श्रद्धा या सवथ गोष्टी च िीच्या, अज्ञानाच्या आकण खोया 
आहेत. या दृढमूल िाल्याम ळे िूतथ ब कद्धवानाुंना व िकनिाुंना, श्रमजीवी अज्ञानी माणसाची कू्ररता आली व 
ग लामकगरी लादता आली. समाजात कवर्षमता कवर्षमता व अन्यायाची राखण िरता आली. शूद्र व दकलत 
जाती याुंनी आपल्या दास्यातच समािान मानले पाकहजे िारण ते प्रारब्ििमाचे फळ आहे. व वणांनी आपले 
स्वाकमत्व गाजवलेच पाकहजे िारण ते त्याुंना पूवथप ण्याईने लाभले आहे असे िमथशास्त्र साुंगते. 

 
(तकग तीथग लक्ष्मणशास्त्री जोशी- बहदुधमाची समीक्षा) 

 
आजचा कहदुधमय हा सैतानी धमय आहे : “मन ष्ट्याच्या उफलत्या उत्क्राुंत आिाुंक्षाशी कवरोि िरणारा 

िमथ हा िमथ नसून अिमथच होय. 
 
कनव्वळ जन्माच्या अपघातावरून उच्चनीचतेची, स्पृश्यास्पृश्यतेची खेिटी माजकवणारा िमथ हा 

ग लामाुंचा िमथ होय. सामाकजि सुंघशक्तीला आग लागली असताना डोळे कमटून स्वस्र् बसणारा िमथ हा 
पशूुंचा िमथ होय. सहद लोिाुंचा िमथ म्हणजे मसाल्याचा कचवडा. फक्की मारताच प्राणाशी गाठ ! याला कचवडा 
म्हणण्यापेक्षा कभक्ष िी कपठ्यातला बेवडा म्हटले तर जास्त शोभेल. 

 
स्मृकत प राणोक्त सैतानशाहीने आपल्या कनभळे वचथस्वासाठी सहद समाजात बेिीचा एवढा भ ई स रुुं ग 

पेरून ठेवला आहे, िी िमथ, िमथपे्रम आकण िमाकभमानी याुंच्या िल्पना स्वप्नातही िोणाला कदसू नयेत. 
 
महाराष्ट्रातील कभक्ष िशाही पार जमीनदोस्त नामोहरम होईपयंत येरे् िसलाच कवविेवाद जीव 

िरणार नाही. सिवा बह जनकहतवादाचे िसलेच व्यापि िायथ यशस्वी होणार नाही. 
 
आजच्या सहद समाजाचे खरेख रे कचत्र हे असे आहे. 
 
एि मोठा र्ोरला हाडाचा सापळा अस्ताव्यस्त पडला आहे. त्याचे माुंस कठिकठिाणी हाडाच्या 

आिाराने िसेबसे कचिटून आहे. सवांगावर जाकतभेदाची कपिलेली गळव े असून, त्यातून जाकतदे्वर्षाची 
कभिार दै्वताची लस व पू व रक्त र्बर्ब गळत आहे. पोटातील आतडी ि जून प्राणवायूच्या आभावाने स िी 
बनली आहेत. हृदयात अस्पृश्यतेचे िरट माजल्याम ळे त्याची कक्रया चटिन् िेव्हा बुंद पडेल याचा नेम 
नाही. िाळजाला म दाड कभक्ष िशाही जळवा िोंबल्याने, त्याुंच्या दुंशाने न्य मोकनया कदवसेंकदवस बळावत 
आहे. मस्तिात पापप ण्याच्या िल्पनाुंचे भले मोठे कछद्र पडल्याम ळे मेंदूत यमप रीतील बाह ल्याुंचा र्यर्याट 
स रू आहे. डोळयाुंच्या भगदाडात वदेोक्त प राणोक्त ऊफथ  ब्राह्मणाुंच्या जन्मप्राप्त श्रेष्ठतेच्या व ब्राह्मणेतराुंच्या 
जन्मप्राप्त नीचतेच्या भरीव कशसवी ख ुंया जाम ठोिून बसवल्या आहेत.” 

 
(केशवराव ठाकरे, प्रस्तावना ‘आयग समाजाचा सांदेश’ लेखक तुांगार). 
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‘साऱ्या सुंस्िृत जगाच्या दृष्टीने सहदू हा एि कतटिाऱ्याचा कवर्षय होऊन बसला आहे.’ 
 

(बॅररस्टर मुकजी). 
 
‘सामाकजि स िारणेच्या प्रत्येि चळवळीला ब्राह्मण वगाने िसून कवरोि िेला आहे. ब्राह्मण हा 

समाज क्राुंकतिारि होऊ शित नाही.’ 
 

(जयप्रकाश नारायण) 
 
“हे भीषि, बीभत्स अमंगल कहदुधमा : त झ्या आजे्ञने आज शिेडो वर्ष ेस्मशानभमूीत आम्ही जी क्षौरे 

िेली, डोळयातून पाणी गळत असता िणिीचे गोळे िरून जे पे्रताच्या अनेि भागावर ठेवले, 
क्रव्यादागनीच्या भयाण ज्वालाभोवती मातीच्या गळत्या घागरी डोक्यावर घेऊन ज्या प्रदकक्षणा घातल्या व 
उत्तरीने गळयात दगड बाुंिून घेऊन व तोंडाला हात लावनू त झ्या नावाने िाढू नये तसले जे ध्वनी िाढले, 
त्या सवांबद्दल तू आम्हास िाय कदलेस? 

 
कनदथय वुंचिा ! जबरदस्त पुंचाक्षऱ्याप्रमाणे आम्हा साऱ्या अज्ञ लोिाुंस त्वा मारून टािून िेवळ 

ग लाम िेले असल्याम ळे आज कित्येि य गे अगदी अशक्य गोष्टी शक्य मानीत आलो. व अत्युंत सनद्य िृत्ये 
वुंद्य मानून त झ्या सुंतोर्षािरता ती बेलाशि िरीत आलो ! पण ध्यानात ठेव, त झ्या अश्लाघ्य कनघृथण 
वचथस्वाचा अुंत होण्याचा िाल अगदी समीप येऊन ठेपला आहे. आजपयंत त्वा आम्हास ज्या असह्य यातना 
भोगण्यास लावले आहेस व जी अनस्न्वत िमे आम्हािडून िरवनू घेतली आहेस, त्या सवांबद्दल त िी 
पाळेम ळे खणून िाढून कवचारि ुं डात पेटलेल्या प्रचुंड अगनीच्या िल्होळात त िी आह ती देणाऱ्या नवीन 
ऋस्त्वगवगाचा अवतार न िताच िाला आहे. आमच्या सवथ शरीरभर िाुंचत असलेले त िे पाश िाढून घे’ 
नाहीतर भरतखुंडात त िे नाव देखील राहणार नाही. पाच हजार वर्षांपूवी या सहद िमाने तेहतीस िोटी देव 
जन्माला घातले. आिाशाच्या पलीिडे स्वगथ नरिाच्या वसाहती स्र्ापल्या. पाप प ण्याच्या हजारो भ्रामि 
िल्पना प्रसतृ िेल्या – अस्स्तत्वात नसलेल्या परलोिाुंवर दृष्टी ठेवनू इह लोिीचे जीवन माणसाने जगाव े
असल्या खोया तत्त्वज्ञानाची कनर्ममती िरून या िमाने खऱ्याख ऱ्या जीवन मूल्याुंचा सामान्य मन ष्ट्याला 
फारसा कवचारच िरू कदला नाही.” 

 
(आगरकर : व्यतती आरण रवचार ले. रव. स. खाांडेकर) 

 
‘सवय असमानतेचे मूळ चातुवयण्र्य आहे’ : सहद िमाने िोणाचे िल्याण िेले असेल तर ते आहेरेंचे ! 

देवाुंच्या दलालाुंचे ! सहद िमाचा पायाच म ळी असमानतेवर आिारलेला आहे. जात हे सहदूुंच्या हानीचे मूळ 
िारण आहे. ब्राह्मणी िमाचा आत्माच कवर्षमतेचा आहे. अस्पृश्यता साुंगणारा िमथ जगात द सरा कमळणार 
नाही. सहदूुंची दर एि जातीमध्ये कचरेबुंदी सभती घालून कवभागणी िरण्यात आली आहे. सहद िमात शाुंती 
नाही. एिी नाही. घुंटा वाजवणे, पूजा िरणे आकण भटाला दकक्षणा देणे एवढेच या िमाचे िायथ. जणू िाय 
भटाच्या बापाचे ऋण फेडणे होय. सहद िमात देव, आत्मा याला जागा आहे. पण मन ष्ट्याच्या जीवनाला नाही. 
जोपयंत सहद िमथ आहे. तोपयंत महारवाडा, माुंगवाडा हे राहणारच. 

 
िृष्ट्णाने गीतेत िाय साुंकगतले आहे? 
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‘मारा हत्या िरा.’ गरीबाुंच्या उद्धारािरता िाय साुंकगतलुं  आहे? 
 
‘महाजनी येत गतः सपन्र्ः’ 
 
ही परप्रत्ययनेची ब द्धी सोडून कवविेाने जो मागथ आपणास योगय वाटेल त्याच मागाने जा.’ 
 
सहद िमथ स िारला जाईल हा एि भ्रम आहे. जो पयंत तो पाळला जात आहे तो पयंत या देशातून 

सामाकजि कवर्षमतेचे उच्चाटन होणार नाही. सहद िमाने बौकद्धि पातळीवरून कितीही उदात्त तत्त्वाचा घोर्ष 
िेला तरी त्याचा आचार हा वणथ, जातपात, स्पृश्यास्पृश्यता असल्या कवर्षमतेचाच असतो. 

 
(डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर) 

 
श्रीिृष्ट्णाने गीता साुंकगतली. पण श्रीिृष्ट्ण हा राजघराण्यातला होता हे कवसरून चालता येणार 

नाही. ज्या वगातला तो होता त्या वगाचुं कहत त्यानुं पाकहलुंच आहे. त्याने वणाश्रम िमाला मान्यता कदली. 
स्वतःला देव बनवलुं . गीता ईर्श्रप्रणीत िरून टािली. म्हणजे त्यातील आजे्ञबद्दल िोणी शुंिा घेता िामा 
नये. मग आपल्याला हव े ते डोस पाजले. ईर्श्री सते्तचुं इुंजेक्शन देऊन, त्याची ब द्धी मारली. राजा व 
िमथग रू याुंनी गट्टी िरून श्रमजीवी अज्ञानी समाजाला सामाकजि, िार्ममि, आर्मर्ि पाशात िायमचे 
अडिवनू या ईर्श्राच्या अुंशाुंनीच मन स्मृतीिाराुंचे िायदे अुंमलात आणले. 

 
श्रीिृष्ट्ण हा ह िूमशहाच होता. सहसि प्राण्याुंना त्यानुं देव बनवलुं . हाणामारीला प्रवृत्त िेलुं . 
 
गीता, रामायण, महाभारत आकण मन स्मतृी हे आमचे िमथग्रुंर् ! रामायण- महाभारतातील भािड 

िर्ाुंनी व असुंभाव्य गोष्टींनी लोिाुंवर भ रळ पाडली. चमत्िाराुंनी लोिाुंना चिवले. 
 
ज्या याुंनी नीतीला फाटा कदला ते आमचे आदशथ प रुर्ष ! िाहीही, िसेही वागले तरी हे पूज्य. तेच 

नव्हे तर अनीतीचुं आचरण िरणारे त्याचे गोडव ेगाणारेही पूज्य ! 
 
श्रीकृष्ट्ि परमात्मा ! : बालपणापासन चोरीची वृत्ती ! दही, दूि, लोणी चोरताना र्ोर र्ोर 

कचत्रिाराुंनी िाढलेली कचते्र आमची व लहान म लाुंची मागथदशथि ! नीतीचुं प्रात्यकक्षि ! ती आमच्या 
देव्हाऱ्यावर ! 

 
लगनाची बायिो रुस्क्मणी असताना रािेशी रममाण होणारा, लगनाच्या बायिाुंनी पूजा 

िरण्यासाठी समोर ठेवायचा व त्याला आदशथ मानून पकतराजाुंनी व्यकभचार िरायचा ! अन् ‘रािािृष्ट्ण,’ 
‘रािािृष्ट्ण’ म्हणून भावभक्तीच्या ि ुंदीत नाचायचे ! ती रािा अप री म्हणून सहस्त्रनारींशी कबनकदक्कत क्रीडा 
िरायची ! याच्या पावलावर पाऊल टािून आि कनि साि  महाराजाुंनी व अवताराुंनी अनेि रािाुंचा मेळावा 
जमवनू शाक्तपुंर्ी सास्त्वि क्रीडा िरायची ! आकण आमच्यासारख्या महामखूांनी सहस्त्रनारी भोगून कवरक्त 
असलेल्या महाराजाुंच्या चरणी भस्क्तभाव ेमस्ति ठेवायचे ! 

 



 
अनुक्रमणिका 

नदीस स्नानास गेलेल्या गोपींचे वस्त्रहण िरून िदुंबाच्या वृक्षावर बसून गोपींचे नगन सौंदयथ 
पाहणारा श्रीिृष्ट्ण भगवान आमचुं पूज्य दैवत ! ते तसे नव्हे म्हणून त्याचा कनराळा अर्थ िाढणारी 
अध्यात्मवादी, समोर ठेवलेली कचते्र खोटी म्हणून कसद्ध िरायला व नवीन गीतार्थ ग्रुंर् तयार िरायला ब द्धी 
खचथतातच ! 

 
जे डोळयाुंप ढुं कदसतुं त्यावर टीिा िेली, तर भाकविाुंचा बेअिली ताुंडा, िाय हे असुं कलहावुं या 

लेखिाुंनी? म्हणून ‘आमच्या भावना द खावल्या म्हणनू, पाुंचजन्य िरायला तयार आहेतच ! 
 
िृष्ट्णाने म्हणे गोविथन पवथत न सत्या िराुंग लीवर उचलून िरला ! आश्चयथचकित होऊन या अचाट 

िृत्याबद्दल घाला लोटाुंगण त्या रुंगीत कचत्रासमोर ! शुंिा िाढाल तर प ढच्या जन्मी नरिात जाल. म्हणनू 
गीतेचा उपदेश आहे, ‘श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्’. िमथग्रुंर्ात, प राणाुंत जे साुंकगतलुं  आहे ते ते खरुं म्हणनू 
म िायानुं मान डोलवा ! 

 
माणसाची उपजत असलेली अक्कल कशल्लि ठेवली आहे िाय या प राणाुंनी आकण देवाुंनी ! 

दगडाच्या रूपात असलेल्या या देवाुंनी कजवुंत माणसाचा दगड बनवला आहे. 
 
या िृष्ट्णाची राजनीती ! 
 
किती वणथन िरावुं याच्या ह र्षारीचुं. म्हणजे ि कटल िारस्र्ानाचुं ! मायिेव्हेलीनुं तोंडात बोट 

घालावुं व हरलो म्हणनू शरणकचठी द्यावी ! 
 
हे गृहस्र् िौरव-पाुंडवाच्या भाुंडणात स्वस्र् बसले असते अन् आगलावपेणाचा िुंदा िेला नसता, 

यादवीला प्रोत्साहन कदलुं  नसतुं तर भारतीय य द्ध टळलुं  असतुं. पण ‘िािे माम्याुंची हत्या निो, ते राज्य 
निो, तो राज्योपभोग निो’ म्हणून हत्येपासून परावृत्त होणाऱ्या सत् प्रवृत्त अज थनाला, या स्वारीनुं य द्धाला 
प्रवृत्त िेलुं  व सहस्त्राविी लोिाुंचा याुंच्यातील भाऊबुंदिीसाठी बळी घेतला. 

 
‘नरो वा ि ुं जरोवा’ असुं िमथराजाला बोलायला लावनू अर्श्त्र्ाम्याचा बळी घेतला ! 
 
एिलव्याचा आुंगठा िापून द्रोणाचायाने वन्य समाजातील शूर नेत्याला द बथल िरून अज थनाला 

ि कटल नीतीने सहाय्य िेले. 
 
हे श्रीिृष्ट्ण गीतेचे कनमाते ! आहेरे वगाचे प्रवक्ते ! आत्म्याचे अमरत्व प्रकतपादून कजवुंत माणसाला 

मरायला व मारायला प्रवृत्त िरणारे ! जगत् शाुंतीचे प रस्िते ॥ 
 
अन् श्रीराम : सवांसमक्ष सीतेला माुंडीवर घेऊन बसणाऱ्या रामपुंचायतन प्रकतमेची आम्ही भस्क्तभाव े

पूजा िरायची? या परमेशाचुं अन िरण त म्ही जाहीरपणे िेलुं  तर पोरुं दगड मारायला लागतील त म्हाला- 
 



 
अनुक्रमणिका 

एिा पकरटाने सीतेच्या पाकवत्र्याची शुंिा घेतली म्हणून शुंिा घेणाऱ्याचुं समािान िरण्यािरता 
खऱ्याखोयाची चौिशी न िरता स्वारीनुं आपल्या गभथवती सहिमथचाकरणीचा त्याग िेला. म्हणनू नैराश्याने 
कतने जकमनीत गाडून घेतले ! हे रामाचे पत्नीपे्रम ! 

 
राम, सीता व लक्ष्मण वनवासात रहात असताना त्याने रावणाच्या बकहणीचे नाि िापले ! ही 

य द्धनीती, हे स्त्रीदाकक्षण्य ! 
 
शूद्राने िमथग्रुंर् वाचला ही ब्राह्मणाची तक्रार ऐिून या ब्राह्मणिार्मजण्या रामाने त्या ब्राह्मणाला खूश 

िरण्यािरता शदू्राला ठार मारले ! तो हा िाय ब्राह्मणेतराुंचा पाठीराखा ! 
 
वाली आकण स ग्रीव यापिैी एिाची बायिो द सऱ्याला देऊन त्याचा बाणाने घात िरणारा िाय एि 

पत्नीव्रती ! अन् हेच िाय गाुंिीजींच्या स्वप्नातलुं  रामराज्य ! राम, राम, हरे राम ! 
 
कभल्लीणींच्या मागे लागलेला शुंिर हे आमचुं दैवत ! 
 
ती ही आमची प राणे ! व हे पूजनीय देव बापे ! 

✶ ✶ ✶ 
 
“प राणे हे बाष्ट्िळ ग्रुंर् आहेत, समाजनेता व िमथनेता जो ब्राह्मणवगथ त्याच्या कवद्या, समाजप्रगतीला 

कवरोिी आहेत. परुंपरागत िमाचे वडे माजून आम्हा भारतीयाुंचा अिःपात िाला आहे. नीकत, सदाचार, िमथ, 
आकण भक्ती याुंजवर माती टािून स्र्लाुंचे नद्याुंचे व मकहम्याुंचे िर्न िरून सदाचरणावरील सद ब द्धी 
आकण त्याचे महत्त्व अगदी उडवनू कदले. मनास येईल ते कलकहले. िावरेी महात्म्य, िरवीर महात्म्य, 
अस्गनप राण, गणपकतप राण वगैरे कलहून ब्राह्मणास पैसे कमळवण्याची तजवीज िेली. सािू बैरागी महुंत याुंचे 
प्रस्र् वाढवले. कजवुंत लोिास स खी िरण्याचे सोडून यात्रा जत्रा याचे महत्त्व वाढवले. 

 
(लोकरहतवादी). 

 
‘जोपयंत जनता ही या प रोकहतशाहीच्या वचथस्वाखाली आहे तोपयंत या देशात लोिशाहीची वाढ 

होणार नाही’ (स्वामी िमथतीर्थ) 
 
ऋर्षींनी वनेराजाला ठार मारला आकण त्या जागी त्याचा म लगा पृर्  याला गादीवर बसवला आकण 

त्याने ‘ब्राह्मणाुंना कशक्षा िरायची नाही आकण कमश्रकववाह िरू द्यायचे नाहीत’ असे वचन घेतले. ही 
प रोकहतवगाची लोिशाही ! 

 
⬤‘सहदूुंची समाजरचना हजारो वर्ष ेकवर्षमतेवर स्स्र्र िाली. कतच्यात क्राुंती िरण्याचे सामर्थ्यथ सहदू 

सुंस्िृतीत कनमाण िाले नाही. चात वथण्याची आकण वदे प्रामाण्याची चौिट िोणासही मोडता आली नाही. 
याचा पकरणाम असा िाली िी सुंस्िृतीचा कविास र्ाुंबला. परिीय सुंस्िृतीचा प्रकतिार िरण्यास अर्वा 
त्याुंना आत्मसात िरून त्यात स्वतःची भर घालण्याची तेजस्स्वता नष्ट िाली.’ 

 



 
अनुक्रमणिका 

(आचायग शांकरराव जावडेकर) 
 
आणि आमचे संत रामदास व ज्ञानेश्वर : उच्च वर्मणयातील कवद्वते्तचे कशरोमणी − रामदास तर पके्क 

जाकतवादी, चात वथण्याचे िटे्ट प रस्िते व सुंरक्षि ! अस्पृश्याुंचे वैरी. हे िाय म्हणतात? 
 
⬤ ‘अुंतरात्मा सगळयाुंचा एि असला तरी महाराुंना बरोबर घेऊ नये’ असे स्पष्ट साुंगतात. जाकतभेद 

व अस्पृश्यता ह्याुंना ते िसे मान देतात ह्या कवर्षयीची त्याुंची कवसुंगती अतक्यथ आहे ! शुंिराचायात हीच 
कवसुंगती आहे… चात वथण्यथ परत येणे अशक्य आहे. द सरी समाजव्यवस्र्ा आणली पाकहजे. हा कवचार मात्र 
रामदासाुंच्या अर्वा वैकदि िमाकभमान्याुंच्या लक्षात गेल्या हजार बाराश ेवर्षांत ििी आलाच नाही ॥ 

 
रामदास म्हणतात – 
‘अुंतरे येि तो खरे, परी साुंगाती घेऊ नयेत म्हारे’ 
 

(आचायग भागवत) 
 
ते रामदास सुंत !! पूज्य ! त्याुंना त्याुंच्या अकभमान्याुंनी छत्रपती कशवाजी महाराजाुंचा ग रू िेलुं  ! 

जणू त्याुंच्या उपदेशाने व मागथदशथनाने महाराष्ट्र राज्याची स्र्ापना िेली ! 
 
कशवाजी महाराजाुंना लौकिि प्रकतष्ठा सहन होईना. म्हणून ज्या वगाने त्याुंच्या राज्याकभरे्षिाला 

कवरोि िेला त्याुंची प ढे िपोलिस्ल्पत ‘गोब्राह्मण प्रकत पालि’ हे कवश्लेर्षण कशवछत्रपतींना कचिटवनू प नः 
त्याुंच्या कजवावर आपलुं  महत्त्व वाढवलुं  व कटिवलुं . सवथ िर्ममयाुंना सारखुं लेखणाऱ्या छत्रपतींना म सलमान 
दे्वष्टे अशी िर्ानिे रुंगवनू त्याुंना सहदू िमाचे खास पक्षपाती बनवले ! 

 
‘णशवाजीचं राज्र् णनधमीच होतं’ : या म ुंबई य कनव्हर्मसटीप ढे नोव्हेंबर १९७१ मध्ये वाचलेल्या 

कनबुंिात कशवाजी य कनव्हर्मसटीचे ि लग रू डॅा. आप्पासाहेब पवार याुंनी खालील एिा पत्राचा उतारा वाचनू 
दाखवला. त्यात छ. कशवाजी महाराज औरुंगजेबाला पाठवलेल्या पत्रात म्हणतात, 
 

 
‘ईर्श्राने सवथ जग कनमाण िेलुं . आकण त्यात राहणाऱ्या छोया मोठ्या िोणाला, अिबर व 

जहाुंगीर याुंनी त्याुंच्या िमाचा व िमथमताचा कवचार िरून छळलुं  नाही. ईर्श्रासमोर सहदू व म सलमान 
सारखेच आहेत. म्हणून िमाकभमान टािून त मच्या नोिरीतील सवांना पे्रमाने वागवा.’ 

 
असुं पत्र कलकहणारा म सलमानाचा दे्वष्टा अगर िेवळ सहद िमाचा अकभमानी िसा राहू शिेल? 

स रुवातीला तर त्याला आपल्या जातीकवरुद्ध लढाव ेलागले. तसुंच. 
 
‘गोब्राह्मण प्रकतपालि’ हे कवशरे्षण त्याने स्वतः मागे िेव्हाही लावनू घेतले नव्हते. तसा उल्लेख 

ि ठेही कमळत नाही. 
 

(डॉ. पवार) 



 
अनुक्रमणिका 

कशवाजी महाराज म सलमान पीराुंस भजत. दगयास मानीत. स्वारीच्या वळेी त्याुंनी पाटगावच्या 
मौनी महाराजाुंचा आशीवाद घेतला, तसा िोिणातील स्वारीम ळे िेळशी जवळील ‘बाबा यािूब’ या 
अवकलयाचाही घेतला. कशवाजी महाराज याुंचे वडील शहाजी महाराज व च लते शरीफजी हे एिा अवकलया 
पीराच्या प्रसादाने िाले, या समज तीने त्याुंची नाव ेम सलमानी ठेवली. तेच सुंस्िार कशवाजी महाराजाुंवर 
िाले होते. ते म सलमान दे्वष्टे नव्हते. 

 
ते छत्रपतींचे बनवलेले ग रू इतर समाजाला िसे लेखतात ते पाहून घेण्याजोगे आहे. म्हणजे हे 

रामदास िोणाचे ग रू ते स्पष्ट होईल. आपल्या ब्राह्मण जातीची महती गाण्यात या सुंताला मनाची सिवा 
जनाची जराही लाज वाटली नाही ! हे सुंत (?) म्हणतात. 

 
‘गुरू तो सकळाशी ब्राह्मण । जरी तो झाला रक्रयाहीन । 

तरी तयासीच शरण । अनन्यभाव ेअसाव े॥ 
ब्राह्मण वदे मूर्मतमांत । ब्राह्मण तोरच भगवांत । 

पूणग होती मनोरथ । रवप्र वातये करूनी ॥ 
असो ब्राह्मणा सुरवर वांरदती । तेथे मानव बापुडे रकती ॥ 

जरी ब्राह्मण मूढमरत । तरी तो जगद वांद् ॥ 
अत्यांजे शब्द ज्ञाता बरवा । परर तो नेऊन करावा । 

ब्राह्मणा सांरन्नध पजुावा । हे तो न घडे कधी ॥ 
 
आपल्या पकवत्र उक्तीला रामदासाुंनी, िोणी शुंिा िाढील, कवरोि िरील म्हणनू ईर्श्राचुं सँक्शन 

घेऊन टािलुं  ! सवथ मानव ब्राह्मणाचे ग लाम अन् देवही ताबेदार ! िारण याुंनीच कनमाण िेलेलुं  बाह लुं  ते ! 
वाटेल तसुं नाचवावुं ! रामदास ईर्श्राचे बोल बोलतात. 

 
‘भेद ईर्श्र िरोकन गेला । तो त्या वाचेकन नव्हेच मोडला । म खामध्ये घास घातला । तो आपानी 

घालावा?’ 
 

(रामदास) 
 
अत्युंजाबद्दलचे हे पे्रम (?) असह्य िालुं  म्हणूनच प ण्यस्मरण बाबासाहेब आुंबेडिराुंनी सहद िमाचा 

त्याग िेला. 
 
ही उक्ती कगरीच्या शुंिराचायांच्या (अपानद्वारे नव्हे) म खाद्वारे बाहेर पडली. जनसुंघाच्या 

गोळवलिर ग रुजींनी ती उचलून िरली ! 
 
⬤ “रामदासाुंनी कवर्षमता व जातीय द रकभमान कशिवला. सडून चाललेल्या समाजाला प्रगतीचा 

मागथ रामदास अर्वा िोणीही सुंत दाखव ूशिला नाही. 
 
ज्ञानेर्श्र हा जाकतकवरोिी होता असे साुंकगतले जाते पण तेही खरे नव्हते. ब्राह्मणाने घरी महारा 

जेवणे अयोगय होय अशा अर्ाचे त्याुंचे वचन आहे.” 



 
अनुक्रमणिका 

(आचायग भागवत) 
 
हा अन भव आल्याम ळेच स्वामी कवविेानुंद म्हणतात – 
 
⬤ ‘ज्या ज्यावळेी ब्राह्मणाुंनी िाही कलकहलुं  त्यावळेी त्याुंनी इतराुंच्या हक्कास कवरोिच िेला आहे. 

व्यासाने तर वदेाच्या अर्ाला िलाटणी देऊन शदू्राुंना ठिवण्याचाच प्रयत्न िेला आहे. 
 

(स्वामी रववकेानांद) 
 
त िारामाुंनाही त्याचा जाकतवाद चाुंगलाच भोवला होता. म्हणनू उच्चवर्मणयाुंना त्याुंनी चाुंगलीच 

र्प्पड मारली आहे. ते म्हणतात – 
 

‘महारासी रशव े। कोपे ब्राह्मण तो नव्हे ॥ 
तया प्रायरश्चत काही । देह त्याग करता नाही ॥ 
तुम्ही नका करू गवग । उांच जाती रमळूनी सवग ॥ 

शुक्र शोरणताच्या खाणी । तुम्हा आम्हा एकच योनी ॥ 
 
महाराष्ट्राचे एकमेव नेते व राज्यकते र्शवंतरावजी चव्हाि याच जारणवतूेन म्हणतात - 
 
⬤ ‘बहदुस्थानमध्ये जातीच्या व धमाच्या ज्या जुन्या परांपरा आहेत त्याांनी सामारजक क्राांतीला 

पराभतू केलां  आहे म्हणून बहदुस्थान दुबळा झाला आहे.’ 
 
मी बहदुधमारवरुद्ध इतकी शाई खचगली आहे याचा अथग, इतर धमावर माझां पे्रम आहे असे नव्हे. 

(एक बुद्ध धमग वगळता.) पण सवग धमाहून बहदुधमग काळाकुट्ट आहे. त्याज्य आहे. गचाळातला गचाळ आहे. 
त्या धमाची मला लाज वाटते. त्यात राहणां मला पाप वाटतां. ज्या धमाने वमाश्रमाच्या नावाखाली हजारो 
जाती पाडून ब्राह्मणाला श्रषे्ठत्व रदलां  ! माणसासारख्या बहदुधमातल्याच माणसाला, अस्पृश्य लेखून 
जनावराहून हीन दजा रदला. अन् माणुसकीला काळोखी लावली. जगात बहदुस्थानची नाचक्की केली. 
इतका हीन धमग जगात दुसरा आढळणार नाही. म्हिून मी कहदू धमय टाकून णदला. आणि तेवढ्यापुरतं त्र्ा 
पापातून मुक्त झालो. 

 
बहदू हा एक आहे काय? तू कोण म्हणनू रवचारलां  तर मी बहदू म्हणून चालत नाही; मी ब्राह्मण, मी 

मराठा, मी अस्पशृ्य ! पुनः अस्पृश्य एक नव्हे, अस्पृश्य पण कोण? महार, माांग, चाांभार, ढोर, भांगी. 
ब्राह्मणातही कऱ्हाडे, देशस्थ वगैरे, तो हा बहदू कधीतरी सांघरटत होईल काय? इतर धमात अशा जाती, 
पोटजाती नाहीत; तथापी बहदू धमामुळे त्याांच्यातही जारतभेदाची लागण झाली आहे. जैन बलगायत 
बहदुधमातील जारतभेद काढून टाकण्याकरता रनमाण झाले. तेही जारतवादी झाले आहेत. बहदुधमाचा 
सहवाससुद्धा रवषारी आहे. 

 
अकहसा परमो धमयः 

 



 
अनुक्रमणिका 

“Thou Shalt not kill.” : “….Attempts to abolish violence by volence neither have in the 
past nor evidently can in the future emanicipate people from violence.” 

 
-Tolstoy 

 
िोणत्याही पापाचा प्रकतिार, अन्यायाचा सूड, मग तो व्यक्तीचा असो, समाजाचा असो, सिवा 

देशाचा असो; तो सहसेच्या उपायाने उगवल्यास त्याचे फल अपेके्षप्रमाणे म ळीच पदरात पडत नाही. उलट 
त्या यशात अपयशच पदरात पडते. अन भव हीच साक्ष पटवतो. 

 
कहसेचा अनुभव : दुंतिरे्िडे पहा, इकतहासािडे पहा, सिवा अगदी चालू पकरस्स्र्तीिडे पहा, 

हाच पडताळा घडोघडी पटतो ! रोजच्या किरिोळ व्यवहारािडे पहा, हाच अन भव कमळतो. 
 
यािकरता िाळीि ट्ट अशी ठळि उदाहरणेच घेऊ. 
 
रामायणातील गोष्टीिडे पहा. रावणाने सीतेला पळवली. या त्याच्या िृत्याबद्दल त्याला पाकरपत्य 

िरणे योगयच होते. पण त्याची खोड िाढण्यािकरता वानरसेना तयार िेली. रामाच्या बाजूने वीर प ढे 
सरसावले. रावणाचा पाडाव िाला. पण लाखो कनरुपद्रवी अज्ञान वानरे प्राणास म िली ! दोन्हीिडचे शूर 
योदे्ध िारातीर्ी (?) पडले ! कित्येि सैकनि मेले ! हन मानाने लुंिा जाळून, पोळून उद्ध्वस्त िेली ! 
घरभेदीपणा िरावा लागला !! 

 
राम-रावणाच्या व्यस्क्तकवर्षयि वैराचा कवचार टािून, अकखल मानवजातीचा कवचार िरू लागलो 

तर किती नाहि सुंहार िाला हा ! पापाचे प्रायकश्चत रावणाला कमळाले खरे; पण किती कनरुपद्रवी प्राण्यास 
कजव ेम िाव ेलागले !! 

 
भारतीय सुंग्रामात तोच प्रिार िाला. भाऊबुंदिीच्या भाुंडणाने िेवढे कवराट स्वरूप िारण िेले. 

पाुंडवाुंची बाजू पूणथ सत्याची असेल. िौरव अगदी नीचवृत्तीचे असतील. पण य द्धाच्या उपायाने त्याुंचे 
पाकरपत्य िाले िाय? पाुंडवाुंना खरोखरीच जय कमळाला िाय? दोन्हीिडचे कमळून अठरा अक्षौहणी सैन्य 
गारद िाले ! सत्यासाठी म्हणून िािेमामे, आप्तेष्ट, ग रुजन याुंना ठार माराव ेलागले. एिा पापासाठी 
द सऱ्या पापाुंचा ढीग रचला. ही लढाईनुंतरची स्स्र्ती जेत्याुंना तरी आनुंददायि वाटली असेल िाय? 
सहसामागाचे प्रायकश्चत त्याुंना तेरे्च भोगाव ेलागले. 

 
पानपतसोनपत य द्ध िाले. मराठेशाहीने अभतूपूवथ पराक्रम िेला. इकतहासात अजरामर नाव िरून 

ठेवले. पण त्याच वळेी किती बाुंगड्या फ टल्या? किती वृद्ध माताकपतराुंचा आिार त टला? किती घरे ओस 
पडली? किती ख दा रुंगभमूीवर कवस्िटला? याची मोजदाद िेली तर जीव चरथ होतो. 

 
जमथन य द्धात ि णाच्या ख नाचा सूड ि णावर उगवला िोण जाणे? एि ख नासाठी िरोडो खून 

पडले. देश उद्ध्वस्त िाले. राष्ट्राचे िन दारूत उडून गेले. सवथ जगाचे आर्मर्ि तसेच नैकति कदवाळे 
कनघाले. त्यातून अद्याप वर डोिे कनघत नाही. तो सुंहार भरून येत नाही. ब डलेले िुंदे अद्याप वर येत 
नाहीत. बकेचराख िालेल्या देशाुंची अद्याप सावरासावर होत नाही. िजातून स टिा होत नाही. शत्र ू



 
अनुक्रमणिका 

त्यावळेी नामोहरम िाला, पण वैर गेले नाही. तात्प रती वरिरणी शाुंतता स्र्ापन िाली; पण दे्वर्ष आत 
खोलपयंत म रला गेला. सवथ गोष्टींचा मनात कवचार आला म्हणजे निो ते य द्ध, निो ते वैर, निो तो सुंहार, 
निो ती जयाची पापी माळ असे वाटू लागते. 

 
व्यक्तीची गोष्ट घेतली तरी पण तोच अन भव येतो. व्यक्तीचा वाि डपणा व भावाुंची भाऊबुंदिी 

दोघाुंना प री भोवल्याकशवाय राहात नाही. सहसेच्या उपायाने िोणाचाही फायदा िालेला नाही. 
 
जशास तसे : शब्दाने शब्द वाढतो, ‘अरे तर िारे’ जबाब कमळतो. बाचाबाचीने लठ्ठालठ्ठी, 

िक्काब क्कीने डोिेफोडी, आकण अखेर खून ! ख नाची परतफेड द सऱ्या ख नात आकण नुंतर सवथ घरादाराचे 
वाटोळे िजे्जदलालीत ! िेस सजिली; पण सजदगी गेली. िेसच्या कनिालाबरोबर जमीनज मल्याचा, प ै
पैक्याचा कनिाल लागला ! सूड उगवला पण पोरे देशोिडीस लागली. विील व सरिारची िन िाली. 
घराचे वाटोळे, घराण्याची अब्र,ू पैशाचे कदवाळे कनघनू, भाुंडणारे लोिाुंच्या उपहासास पात्र िाले. 
वाि डपणाने, िमिीने, बळाच्या उपायाने भाुंडणे िेव्हाही कमटलेली नाहीत. उलट ती वाढत गेली आहेत. 

 
“Do unto others that which you wish others to do, unto you” 
 
वािूडपणा निो, भाुंडणे निोत, य द्ध निो, तर या गोष्टी स्वतः िरण्याच्या टािून द्या. शत्रूला 

सजिण्याचा हाच एि मागथ आहे. कवस्तवाने आग शाुंत होत नाही. त्यावर र्ुंड पाणीच टािले पाकहजे. 
 
“Love your enemies and your will have none.” 
 
शत्रूवर पे्रम िरू लागा, म्हणजे शत्रू नाहीसे होतील. 
 
या इतक्या िट  अन भवानुंतर तरी जगाने आपली चूि स िारायला निो िाय? आलेल्या 

अन भवावरून ‘एिा र्ोबाडीत मारली तर द सरा गाल प ढे िर’ हाच उपदेश पूणथ व्यवहारी ठरत नाही 
िाय? या उपदेशाची र्ट्टा िेली, तो अव्यवहारी ठरवला म्हणूनच ना हा आत्मनाश िाला ! 

 
महान् र्ोद्धा : “The greatest conqueror does not wage war.” 
 

Laotze. 
 
खरा जेता य द्धाकशवायच सजित असतो. शत्रू हा तरवारीने िेव्हाच सजिला जात नाही. पे्रमाने मात्र 

तो ग लाम होऊ शितो. अपिारास उपिार हे शत्रू कनदालन िरण्याचे अमोघ अस्त्र आहे. पे्रमाच्या अस्त्राप ढे 
ि णाचा कटिाव लागू शित नाही. हे अस्त्र असजक्य आहे. म्हणून त िाराम महाराज म्हणतात – 

 
“क्षमा शस्त्र जया नराकचये हाती । 
द ष्ट तयाप्रकत िाय िरी ॥ 
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पे्रमाने माणसाुंना तर सजिता येईलच; पण पश पक्षीस द्धा पे्रमाने ग लाम बनतात. आपला 
जाकतस्वभाव कवसरून जातात; दगडासारखे िठीण लािूड पोखरणारा भ ुंगा िमलाच्या पािळयात 
अडिून पडतो; त्या िोमल पािळया तोडण्याचे िाकरष्ट त्याला होत नाही. आपल्या तीक्ष्ण पात्याने हजारो 
कशरे उडवणारी तरवार, पोलादी आघाताने न फ टणारी िणखर फत्तराुंची खाण, पाण्याच्या पे्रमळ ओघाप ढे 
द भुंगते; तरवारीचे तीक्ष्ण पाते बोर्ट होते. वाऱ्याने हलणाऱ्या पाण्यात एवढी ताित ि ठली आली? 

 
दरीिपाटी दडलेल्या र्श्ापदाुंना आपल्या गगनभेदी गजथनेने सैरावैरा पळवणारा वनराज, 

म रलीच्या पे्रमळ हािेला वडेावनू आपल्या सावजाचा सेवि होतो. त्याचे पाय चाटीत त्याला आपल्या 
शपेटीने ि रवाळतो. भयुंिर कवर्षारी नागसाप आनुंदाने ड लू लागतो. पश पक्षी वनचरे मन ष्ट्याशी बुंि भावाने 
वागू लागतात. भतूमाते्र एिजीव होतात ! पे्रमाच्या जादूचा िोण हा कदव्य प्रभाव ! 

 
‘भतूिृपा मोडी दे्वर्षिुं द । शत्र कमत्र प त्र सम िरी बुंि  ॥’ 
 
पे्रमाचे अस्त्रच असे असजक्य आहे. ते पशूुंनाही माण सिी देते, मग शत्रूला कमत्र िेल्यास नवल 

िाय? पे्रम ि णाला सजिणार नाही ! जगाला िदथनिाळ वाटणारा रणगाजी पे्रमाच्या एिा िटाक्षाने िा 
सजिला जावा । द र्डी बफेाम वाहणाऱ्या गुंगेचा ओघ, बेदरिार िाटून जाणाऱ्या िाडशाला, आपल्या 
कप्रयिरणीच्या नेत्रातून वाहणाऱ्या पे्रमगुंगेस िा ओलाुंडता येऊ नये? 

 
पे्रम ही िाही जगातली और चीज आहे. ही ज्याला सापडली, तो जगाचा राजा िाला. त्याने जग 

कनवरै िेले. त्याला कवरोि येऊच शित नाही. िारण त्याची सत्ता पे्रमाची असते. 
 
“… Not all the armies of all the Empires of earth can crush the Spirit of one true man, 

that one man will prevail.” 
−Macswincy. 

 
तो द ष्टाुंना पे्रमाने सहज सजिू शितो. 
 
म्हणून किस्त प्रभ ूम्हणतात, ‘जो खरा सेवि होतो, तोच सेनापती होऊ शितो.’ 
 
तो द ष्टाचे शासन जीव घेऊन िरीत नाही. जीव देऊन िरतो. मारून सूड उगवत नाही. 

आत्मबकलदानाने त्याुंना नवी दृष्टी देतो. हत्या न िरता, रक्ताचा र्ेंबही न पाडता, शत्रूला सजितो. पाशवी 
सते्तकशवाय ह िमत चालवतो. 

 
नंगा फकीर पि बलाढ्य : हा वीर बाहेर कदसायला ‘नुंगा फिीर’ असा कदसला तरी जगाला 

अुंकित िरण्याची अद भ त शक्ती त्या कनजीव कदसणाऱ्या देहात तो बाळगत असतो. बुंकदगृहात असला तरी 
महा बलवान् असतो. िारण त्याची सत्ताच म ळी िािलेली असते ! त्याच्या अस्त्राचा मारा अुंगाला 
ओरखडत नाही; पण हृदयच िाबीज िरतो. 
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किस्त प्रभूुंनाही हा ठेवा सापडला म्हणून त्याुंनी जगावर राज्य िेले. मानवतेच्या पे्रमासाठी िेलेल्या 
आत्मयज्ञाने त्याुंनी जगाला अुंकित िेले म्हणूनच आजही त्याुंच्या नावाचा उच्चार होताच द कनयेची मान 
भस्क्तभावाने खाली होते. 

 
आपल्या देशबाुंिवाुंच्या पे्रमासाठी आत्मबकलदान िरणाऱ्या ‘वीर मिॅस्स्वनीने’ आयलंडच्या 

मागणीिडे जगाचे डोळे लावले. मन ष्ट्य एिच ! क्राुंतीिारिाुंच्या शिेडो ख नाुंनी जे िाम िेले नसते, ते 
एिा सत्याग्रहीने िरून दाखवले. या असहसामय सत्याच्या आग्रहात जगाचे बळ साठवले आहे. 

 
अकहसेचा णशपाई : असहसेचा कशपाई हा िैयाचा मूर्मतमुंत प तळा असतो. प्रतापासारखा कनिड्या 

छातीचा, िमासारखा पापभीरू, िणासारखा उदार, प्रल्हादासारखा सत्यकनष्ठ, भीमासारखा बलवान् 
असतो. िाव घेण्यास सज्ज असतो. मान देण्यास तयार असतो. कनःशस्त्र कशस्तीने ठाण माुंडून उभा राकहलेला 
वीर जगाला भारी असतो. 

 
याने शत्रलूा कभऊन आपले शस्त्र खाली ठेवलेले नसते. तो बलवान पण अप्रकतिारी, शाुंत व 

िीरोिात्त असतो. त्याच्या शस्त्रागारात मानवतेच्या अत्य च्च ग णाुंचा साठा भरलेला असतो. तत्त्वासाठी 
कनःशस्त्र होऊन मरण्यास तयार िालेल्या देशास, कनव्वळ पाशवी शक्तीवर सजिणे ही सािी गोष्ट नाही. 
देशभक्तीच्या पकवत्र भावनेने लढाईस उद्य क्त िेलेला कशपाई, कनःशस्त्र पलटणींना िापून आपल्या 
मानवतेचा खून िरण्यास िचरल्याखेरीज राहणार नाही. या पकवत्र रक्तससचनाने शत्रूच्या दडलेल्या पकवत्र 
बुंि भावनाुंना पे्रमाचा उमाळा आल्याखेरीज राहणार नाही. कनःशस्त्र सैन्याच्या ित्तलीने साऱ्या जागत्या 
द कनयेच्या अुंगावर या अमान र्ष हत्येचे शहारे येऊन जेत्याुंची मान लजे्जने खाली होईल. आत्मयज्ञाने पावन 
िालेल्या त्या भमूीवर त्याुंना पाय टािण्याचे िाकरष्ट होणार नाही. असे प्रसुंग आले आहेत. आपण कनःशस्त्र 
लोिाुंवर गोळी िाडीत नाही, म्हणून सैकनिाुंनी सुंकगनी फेिून कदल्या आहेत − देव दानवाुंच्या य द्धात 
देवाुंचाच जय िाला आहे. 

 
असहसा हे दैवी अस्त्र आहे. ही भ्याडाची पळवाट नव्हे. पळप याचा आसरा नव्हे. ‘शेंदाड कशपायाचा 

नर्ीतला तीर’ नव्हे. ही स ळावरची पोळी आहे. आपल्या देहाची स्वख र्षीची होळी आहे. वीरवृत्तीचे सार 
आहे. उच्च ग णाची अखेर आहे. हे येरा गबाळाचे िाम नव्हे. 

 
“असहसा हे प्रचुंड शस्त्र आहे. तीत परम प रुर्षार्थ आहे. ती भीरूपासून दूरदूर िावनू जाते. ती 

वीरप रुर्षाची शोभा आहे. त्याचे ती सवथस्व आहे. नीरस सिवा जड पदार्ाप्रमाणे ती नाही. ती चतैन्यमय 
आहे. ही आत्म्याची कवशरे्ष ग ण प्रगट िरणारी आहे. म्हणूनच ‘परमिमथ’ म्हणून कतचे वणथन िरण्यात येत 
आहे. असहसेची वृत्ती म्हणजे कनत्य नूतन स्फूरणारे व वृसद्धगत होणारे श द्धतर पे्रमच होय. या पे्रमाप ढे वैरभाव 
कटिू शित नाही; असहसारूपी पे्रम सूयासारखे असून वैरभाव घोर अुंिःिारासारखा आहे” म. गाुंिी – 
स्वराज्य. 

 
अकहसाणवरोधी : पण असहसाकवरोिी म्हणतात :- 
 
जोपयंत शत्रूचे मन बदलत नाही, तोपयंत हे उपाय व्यर्थ आहेत. त म्ही कनःशस्त्र व अप्रकतिारी 

िाल्यास शत्रू त मचा फायदाच घेईल. परिमीय व परदेशचे लोि जोपयंत त मच्याबरोबर कवर्श्ासाने वागत 
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नाहीत, जोपयंत ते शस्त्रासे्त्र टाित नाहीत, चढाईचे िोरण टािीत नाहीत, तोपयंत आपल्याला शसे्त्र टािता 
येत नाहीत. तसेच िरणे आत्मघातिीपणाचे आहे. जगातील राष्ट्रे कनःशस्त्रीिरणाला उलट आहेत ती 
याचम ळे. 

 
वरील कविान प ढे िरताना आपण कनःशस्त्राुंच्या बलाचा कवचार िरीत नाही. तसेच शत्रू म्हणनू 

समजलेला, हाही आपल्यासारखाच मन ष्ट्य आहे, त्यालाही अुंतःिरण आहे, हे कवसरतो. 
 
आपणच हातात तरवार घेतली आहे, आकण प्रकतपक्ष मरण्यािकरता एिामागून एि प ढे होत आहे, 

अशा स्स्र्तीत त म्ही त मच्यासारख्या माणसाुंचे एिामागनू एि गळे िापत स टणार िाय? त मच्या हृदयाला 
िेव्हाच िा पािर फ टणार नाही? आपल्या हृदयातच तेवढा उच्च मनोवृत्तीचा उदय होऊ शितो व शत्र ू
म्हटला िी त्याचे अुंगी सवथ पश त ल्यच ग ण असायचे असे आहे िाय? तीही माणसेच आहेत. आपल्यावरून 
द सऱ्या मन ष्ट्याची पारख िरावी; सवथर्ा चाुंगला सिवा सवथर्ा वाईट असा िोणीच नसतो. 

 
शत्रूची मनोवृत्ती बदलल्याखेरीज, त्याच्या वागण िीत बदल िाल्याखेरीज त्याच्यावर पे्रम िसे 

िरता येईल असे म्हणणारे प ष्ट्िळ आहेत. पण दोघे एिमेिाुंचे शत्रू असताना कमत्रत्वाचा हात त्यापैिी 
ि णी तरी प ढे िरायलाच पाकहजे. प्रत्येिाने द सऱ्याची वाट पहात बसल्यास सख्य िसे घडून येईल? 
िोणीतरी आरुंभ िरायलाच पाकहजे. 

 
णनःशस्त्राचे बल : बरे, कनःशस्त्र व अप्रकतिारी याुंच्या बलाचा आपण कवचारच िरीत नाही. एिा 

कठिाणी मन ष्ट्याचा जमाव जमला आहे. त्या समाजासमक्ष एिा दाुंडगया मन ष्ट्याने एिा कनरुपद्रवी कनःशस्त्री 
मन ष्ट्यावर हल्ला िेला. तो कबचारा सवथ म िायाने सहन िरीत आहे. िसलाच उलट प्रकतिार िरीत नाही. 
त्याला कशवी देत नाही. सिवा त्याुंचा उगारलेला हातही पण िरत नाही. जीव जाण्याची वळे आली तरी 
शाुंतता ढळत नाहीच. अशा गोष्टी समोर चालल्या असताना तो समाज स्वस्र् बसेल िाय? तो साहकजिच 
त्या माणसाच्या अत्याचारास प्रकतबुंि िरील. कनःशस्त्रपणे आघात सहन िरणाऱ्यािडे समाजाची सहान भतूी 
जाऊन, त्याचे बल आपोआपच वाढेल. आकण मग या शक्तीप ढे त्या दाुंडगया मन ष्ट्यास हार खावी लागेल. 
तो आपल्या िृत्याबद्दल खकजल होईल. 

 
जी गोष्ट व्यक्तीची तीच राष्ट्राची. कनःशस्त्रपणे आघात सहन िरणाऱ्या राष्ट्राचा नैकति दजा वाढतो. 

त्याला जगातील राष्ट्राची सहान भतूी कमळते. उगाच सहसा िरणारे राष्ट्र आपली जगात नाचक्की होत आहे व 
इतर राष्ट्रे आपल्यावर उलटण्याचा सुंभव आहे, हे पाहून हात आखडता घेते. 

 
भीतीसाठी पळ िाढणे कनराळे व तत्त्वासाठी मरणे कनराळे. आस री शक्तीच्या व दैवी शक्तीच्या 

य द्धात अखेर अस राचाच पराभव होत असतो. 
 
समरो सुंगीन रोखली आहे, बुंद िीचा घोडा चढवला आहे, तरवार प ढे तळपती आहे; अशा 

स्स्र्तीत, हृदयाचा ठोिा बदलत नाही; नाडीत फरि नाही; पापणी लवत नाही; देह हलत नाही; असा 
मेरू पवथताचा िैयथवान प तळा, जाकतवुंत जीव, शूरत्वाचा िळस नव्हे िाय? कनःशस्त्र, कनष्ट्पाप, स्वाकभमानी 
पण नम्र, बलवान पण अप्रकतिारी अशा अवतारी प रुर्षावर उगारलेला हत्येचा हात खाली पडतो, शस्त्र 
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गळून पडते. आकण शत्रूच्या अुंतयामी असलेल्या आत्मीयत्वाची जाणीव होऊन बुंि भावाची ओळख पटते. 
असहसा व्रताचा हा हेतू आहे. 

 
माणसाला माण सिीची आठवण देऊन माण सिीचे आचरण िरू लागल्यास कनश्चयाचा असहसामय 

सत्याग्रह हाच उपाय आहे. 
 
कहसा व अकहसा : शस्त्राचे य द्ध व सत्याग्रहाचे य द्ध यात महदुंतर आहे. सहसा मागाने मन ष्ट्य 

पश िोटीत जातो. रक्तपाताने भमूी दूकर्षत होते. मानवी सुंहाराने हात दूकर्षत होतात. नीकत-अनीतीला 
ग ुंडाळून शत्रूसुंहार िरण्याच्या कशिवणीने ब द्धीचा द रुपयोग िेला जातो. मनाची र्ोर वृत्ती नाहीशी होते. 
लूट, चोरी, व्यकभचार वगैरे वृत्तीवर िसलाच कनबंि घालता येत नसल्याम ळे देहाची, मनाची व ब द्धीची 
अिोगती होते. उच्च भावना नष्ट होतात. सुंपत्ती सुंततीचे व सत्वग णाचे, घरादाराचे जमीनज मल्याचे, 
कपिाचे, व्यापाराचे, िुंद्याचे किती न िसान होते, याचे मोजमाप िरता येणार नाही. शत्रूत्व जात नाही. 

 
असहसेच्या उपायाने व सत्याच्या आग्रहाने मन ष्ट्य मानवी उितीच्या कशखरास पोहोचतो. भमूी एिा 

रक्ताच्या र्ेंबानेही कवतळत नाही. या य द्धात लपुंडाव नसतो. गकनमी िावा नसतो. दगाबाजी नसते. चोरट 
राग नसतो. य द्धाचे डावपेच नसतात. हा पूणथ सत्याचा डाव असल्याम ळे प्रत्येि पकवत्रा पाकवत्र्याच्या पायावर 
द सऱ्या बाजूस अगोदर जाहीर िरून, सगळा डाव त्याचेसमोर माुंडून खेळला जातो. सहसावृत्ती नाही, 
सूडाची भावना नाही, हे प्रीतीचे स दशथन हाती घेतल्याने त्या आघातासरशी आपली व शत्रूची उिती होते. 
शत्र त्व िायमचे नष्ट होते. िसलीच हानी होत नाही. मन व ब द िीचा कविास होतो. देह पकवत्र होतो. 
व्यक्तीची, समाजाची व देशाची उिती होऊन बुंि त्वाची वाढ होते. 

 
आपले ध्येय अत्युंत उदात्त व पकवत्र असले आकण ते साध्य िरण्यािरता ‘कहसेंचा’ उपाय अुंमलात 

आणला िी, आपले मानकसि तसेच शारीकरि अिःपतन होते. िकरता साध्य व सािन हे अत्युंत पकवत्र 
ठेवले पाकहजे. त्याला सहसेचा डाग लागता िामा नये. 

 
आपली बाजू द सऱ्याच्या मनाला पटवनू देण्याचे सामर्थ्यथ असहसेत आहे. पण खरे िारण माझ्या 

अुंगी बल आहे. हा सहसा पद्धतीचा मागथ आहे. मतपकरवतथनावर असहसेची मदार आहे. असहसा 
उच्चमनोवृत्तींना हलव ूशिते. सहसा पाशवी वृत्तींना जागे िरते. असहसेला सत्याचा आिार असतो. कतच्या 
आके्षपाुंना उत्तर देण्याची, च िी असल्यास ती प्राुंजलपणे िबूल िरण्याची उदारता असते. शत्रूपासूनही 
शहाणपणा घेऊ शिते. 

 
समता व अकहसा : समता हे ध्येय असहसेनेच गाठणे शक्य आहे. आकण तसे गाठलेले तेच कटिाऊ 

आहे. िारण समतेसाठी सहसेचा उपाय स्वीिारल्याबरोबर त्या घडीच्या कवर्षमतेला स रुवात होते. कवर्षमता 
उत्पि िाली िी, बुंि भाव नष्ट िाला म्हणजे कवर्श्बुंि त्व अशक्य िाले. 

 
समतेकशवाय स्वातुंत्र्याचा लाभ कमळत नाही. असहसेकशवाय समता नाही. स्वातुंत्र्य, समता व 

कवर्श्बुंि ता हे ध्येय गाुंठायचे तर असहसा हाच त्याचा राजमागथ आहे. असहसेच्या मागात पकहल्या पावलापासून 
ते पकरणामापयंत यशाचेच पाऊल पडत असते. त्याला अपयश नाहीत नाही. 
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अनासक्ती ही गीतेची कशिवण असहसेत पूणाशाने समाकवष्ट िालेली आहे. 
 
ही एिाच व्यक्तीने व्यवहारात आणल्याबरोबर, जगाला कनराळी कदशा लागली आहे. 
 
एिा देशाने जर ती अुंतःिरणापासून स्वीिारली तर भाुंडवलशाहीच्या ओघाबरोबर िड्यावरून 

िोसळणारी सुंस्िृती आपल्यास खास आवरता येईल. ही असहसावृत्ती आपल्यास अगदीच नवी अशी नाही. 
वाट च िल्यास सावरणारे जगद्ग रू आपल्यास लाभले आहेत. 

 
कनव्वळ स्वातुंत्र्यप्राप्ती हे सहद स्र्ानचे अुंकतम ध्येय नव्हे. असहसेच्या उपायाने जगतात समता स्र्ापन 

िरणे ही सहद स्र्ानची महत्त्वािाुंक्षा आहे. सहदी सुंस्िृतीची जगाला ती मोठ्यातली मोठी देणगी आहे. 
 
आत्म्र्ाचे संदेश : एिा मन ष्ट्याच्या अुंगी असहसेम ळे एवढी शक्ती वाढवता येते िी, त्याने जगाला 

िके्क बसू लागतात. 
 
कबनतारेचा सुंदेश एिा म ख्य कठिाणावरून, जगाला जेरे् जेरे् ती युंते्र आहेत, तेरे्च पोहोच ू

शितो. हा चालू याुंकत्रि य गाचा एि अजब शोि आहे. 
 
योगी मन ष्ट्य आपल्या तपस्येच्या जोरावर सवथ जगाला अुंकित िरू शितो; ही प राणाुंतरी असलेली 

िल्पना आज तरी खरी होऊ पहात आहे. खरी िाली आहे. 
 
सहद स्र्ानात ही एि अद भ त शक्ती आपल्या सुंस्िृतीतून आज कनमाण िाली आहे. या शक्तीने 

सहद स्र्ानच्या कनकद्रस्त आिाुंके्षला जागे िेले आहे. िक्का कदल्याप्रमाणे सहद स्र्ान खडबडला आहे. हे 
कबनतारी सुंदेश त्याच्या िानािोपऱ्यात पोहोचू लागले आहेत. 

 
ज्याला स्वतःचे असे िाही उरले नाही, जो जगाशी तन्मय िाला, त्याचा शब्द जग िेलू लागते. 

शत्रूही माना डोलव ूलागतो. अशा या व्यक्तीने आत्मबलाची तोफ डागल्याबरोबर सहदी मनाचे ग लामवृत्तीचे 
पडदे फाटून गेले. वृद्ध तरुण बनले. म ले बेभान िाली. अबला वीरबाला बनल्या. पकवत्र वातावरणाने सवथ 
जग भारून गेले. असहसाव्रताची िेवढी प्रचुंड शक्ती ही !!! 

 
‘िमथसुंस्र्ापनेसाठी’ हे असजक्य अस्त्र आजच्या अवतारी महात्म्याने सहदभसू अपथण िेले आहे. हे 

अस्त्र जर आपण सदैव बाळगले, िायावाचामने त्याचा स्वीिार िेला, तर पाकश्चमात्त्य राष्ट्राुंना आपण सहज 
सजिू ! िारण त्यात स्वार्ाचा लवलेश नाही. या सजिण्यात सजत राष्ट्राची मानहानी नाही. 

 
असहसामय ध्येयाने सवथ जगावर स्वाकमत्व चालवणारे भरतराष्ट्र श्रेष्ठ िी पाशवी शक्तीच्या जोरावर 

साम्राज्य भोगणारे य रोप श्रेष्ठ? 
 
भावी िाल ि णाला मोठेपणा देईल? 
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त्यागानेच मन ष्ट्य महात्मा िाला आहे. किस्त, महुंमद, ब द्ध वगैरे त्यागानेच नराचे नारायण िाले ! 
मानवतेसाठी मरणाऱ्याुंनाच अमरत्व प्राप्त िाले आहे. व्यक्तीला सिवा राष्ट्राला मोठेपणा येतो तो 
मानवसुंस्िृतीत भर घातल्याने; सहसेने नव्हे, तर आत्मसमपथणाने. 

 
गोळवलकरी राज्र् आलं तर 

 
‘राष्ट्रीय एिात्मता’ हे आजचुं घोर्षवाक्य आहे. देशाची ती आजची गरज आहे. स्वातुंत्र्यप्राप्तीनुंतर 

याच एिा गोष्टीला आज महत्त्व प्राप्त िालुं  आहे. स्वातुंत्र्य कटिायचुं तर एिात्मतेवरच अवलुंबनू आहे. 
 
स्वातुंत्र्य हे अुंकतम ध्येय नव्हे, स्वातुंत्र्य तसुं एिात्मता ही दोन्ही देशाच्या प्रगतीची सािने होत. 

एिात्मता ही सहिायावर अवलुंबून. सहिायथ हे परस्पर पे्रमावर व कवर्श्ासावर अवलुंबून कवर्षमता आहे, 
तेरे् सहिायथ नाही. कवर्षमता आहे तेरे् पे्रम नाही. 

 
स्वातुंत्र्याचा द रुपयोग होऊ लागला ! त्या तत्त्वाचा व शब्दाचा कवपयास िाला ! त्यातून 

भाुंडवलशाहीची वाढ िाली. श्रमजीवींची ससेहोलपट िाली श्रमजीवींचे अमान र्ष हाल िाले ! याुंकत्रि 
य गात त्या हालाची परमाविी िाली. या अन भवातून माक्सथवादाचा जन्म िाला. पण चीड व द वरे्ष याम ळे 
सहसावादी ह ि मशाहीचा उद भव िाला ! त्या ह ि मशाहीच्या अन्यायातून लोिशाही समाजवादावर 
कवचारवुंत येऊन ठेपले. त्याचा अुंकगिार भारताने आज िेला आहे. आजपयंतच्या जगाच्या अन भवाचा तो 
पकरपाि आहे, सामाकजि, िार्ममि, राजिीय समता अस्स्तत्वात आल्याखेरीज, देशातील सवांना 
कविासाची सुंिी कमळणार नाही. 

 
णववेचक बुद्धीची कास धरा : गेल्या य गातील िमथसुंस्र्ापिाुंचा, सुंताुंचा, तत्त्ववते्त्याुंचा आिार 

दाखवनू आता मागे जाता येणार नाही. 
 
म्हणून व्यक्ती कितीही मोठी असो, त्याचे कवचार लोिशाही समाजवादाच्या साणेवार घासूनच 

पाकहले पाकहजेत. 
 
‘You should never care for authority nothing for the names, customs, or creeds, 

nothing for anything that your reason does not say is true’ Engersol. 
 
हे मनूने म्हटलुं , हे श्रीिृष्ट्णाने म्हटलुं , सुंताुंनी म्हटलुं , किस्तानुं म्हटलुं , मनू, िृष्ट्ण, किस्त अगर हे 

प्रत्यक्ष परमेस्वर होते असे म्हणून, आमची कववचेि ब द्धी मारण्याचा प्रयत्न िेला ! रुढी व परुंपरेची भीती 
दाखकवली तरी ती मानता िामा नये. देव ही कनव्वळ र्ापेबाजी होय. 

 
आपली एिात्मता जी भुंग पावली, अखुंड भारत जे खुंकडत िालुं , ते देवा-िमाच्या अकभमानानुं ! हा 

पगडा िेवळ भारतावरच होता असुं नाही, सवथ जगावर होता. प्रत्येि िमाने, िमथग रुुं नी, सुंताुंनी व पूवीच्या 
तत्त्ववते्त्याुंनीही, ग लामकगरीचे समर्थनच िेले आहे ! या जन्मीचे द ःख प ढच्या जन्मी कनवारले जाईल, असा 
कनवाळा कदला आहे.! 
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हे सारे द ष्ट ब द्धीचे होते असा त्याुंच्यावर आरोप िरता येणार नाही. बह तेि भोळे व अुंिश्रद्धाळू तर 
िाही िूतथ व द ष्ट ब द्धीचे असे होते. 

 
सॉके्रटीस, प्लेटो, ॲकरस्टॅाटल, हे र्ोर कवचारवुंत द ष्ट होते असे िसे म्हणता येईल ! त्या िालाचे 

पकरस्स्र्तीचे, व कवचार प्रवाहाचे त्याुंच्यावर पकरणाम – िाले होते असेच म्हणाव े लागेल. त्यावळेच्या 
सत्यासाठी कवर्षप्राशन िरणारा सॉके्रटीस हा द ष्ट प्रवृत्तीचा असुं िसुं म्हणता येईल. पण त्याने ग लामकगरीचुं 
समर्थन िेलुं  आहे. प्लेटो हा तत्त्ववते्ता, त्याचे कवचार सद्हेतूचे असले तरी आज अव्यवहारी होत. 
लोिशाहीत बसणारे नव्हेत. तत्त्ववते्त्याची कनवड िरायची िोणी व िशी? 

 
ॲकरस्टॅाटलने ग लामकगरीवरच समाजव्यवस्र्ा आखली. रोमची भरभराट ग लामकगरीवरच िाली. 

पण अुंतही अखेर त्याम ळेच िाला ! 
 
लॅािेने राजाला देवपणापासून खाली ओढला. 
 
कमलने स्वातुंत्र्याच्या िल्पनेला िार आणली. 
 
फ्रें च क्राुंतीने स्वातुंत्र्य, समता व बुंि तेची घोर्षणा िरून जगाला हादरा कदला. 
 
स्वातुंत्र्याचा व्यस्क्तस्वार्ासाठी द रुपयोग िरून भाुंडवलशाहीचे भयानि स्वरूप प्रगट िेले. 
 
या अन भवातून शहाणा होऊन माक्सथने एिाुंगी स्वातुंत्र्यावर हल्ला िेला व सामाकजि, िार्ममि, 

आर्मर्ि व राजिीय स्वातुंत्र्याचा मागथ दाखकवणारा श्रमजीवींचा वदे कनमाण िेला. पण भाुंडवलशाहीने 
िेलेल्या अन्यायातून, ज लमातून जी चीड कनमाण िाली त्यातून सूडाची ह ि मशाही व सहसा कनमाण िाली ! 
ती िाढून भारताने लोिशाही समाजवाद स्वीिारला आहे त्या कवचाराच्या कनिर्षावर इतर कवचार व 
व्यक्तींचे आचरण घासून पाकहले पाकहजे. व सद्सद कवविेब द्धीला पटेल तेच कलकहलुं  व बोललुं , तर 
स्वतःची तशी जगाची प्रगती होईल. जेरे् न्यायब द्धी नाही, कनभथयता नाही, तेरे् स्वातुंत्र्य नाही. 

 
परदास्याच्या श्रृुंखला तोडून टािणुं, आपल्याला शक्य िालुं . त्या प्रश्नावर एिजूट िरता आली. 

पण अुंिश्रदे्धच्या श्रृुंखला तोडणुं फार अवघड होऊन बसलुं  आहे. िोणी तयार िालाच तर त्याला समाजच 
शत्रू समजतो. लोिाुंच्या अुंिश्रदे्धचा फायदा घेणारा प ढारी बनतो. 

 
आज आपल्या देशात द ही माजली आहे. ती म ख्यतः िमथभेद व जाकतभेदाम ळे. माणसासारखी 

माणसुं आम्ही िमथभेदाम ळे एिमेिाुंचे शत्रू बनतो. इतर भेद आहेत, पण ते गौण आहेत. अुंिश्रद्धा मात्र 
बह सुंख्याुंच्या हाडीमासी म रली आहे ! ही जात नाही तोपयंत आम्ही द जाभाव टािून, एिमेिाुंजवळ येणार 
नाही. 

 
िमांनी भेद पाडले. सुंताुंनी कनवृत्ती मागाची कशिवण देऊन देशाची भौकति प्रगती ख ुंटून टािली. 
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लहान मुले : लहान म ले किती कनमथळ – त्याुंच्यात जाकतभेद नाही, िमथभेद नाही. देवा-िमाचुं खूळ 
नाही. जात पात िाही समजत नाही. पण तीच जरा मोठी होऊ लागली िी वडील माणसुं त्याुंच्यात कवर्षाची 
पेरणी िरतात ! तर्ाकप त्याुंच्यातील अुंिश्रद्धा िाढणुं अवघड जात नाही. र्ोर माणसुं मात्र िाढू गेलुं  िी 
मारायला उठतात ! अकत शहाणे शतू्र मानतात ! अन् िूतथ मनातून नास्स्ति असले तरी स्वार्ासाठी 
द सऱ्यावर देवा-िमाची मोकहनी टाितात. 

 
मी खेड्यावर प्रचार दौऱ्यावर गेल्यावर, व्याख्यानाला, म ले सवांप ढे बसलेली असत. जमावात 

अडाणी तसे अकतशहाणेही असत. म लाुंच्यावर चटिन् पकरणाम होईल. खेडूत शतेिऱ्यावर होई पण 
पाुंढरपेश ेमात्र नािे म रडत! 

 
देव : मी म लाुंना कवचारी − रस्त्यावर दगड टाितात, ते ि ठले माहीत आहे? 
 
‘हो, दगडाच्या खाणीतले’ ‘त्या दगडाुंना पाया पडता िा?’ 
 
‘नाही’ ‘त्या दगडाची पायरी िेली तर पाया पडाल?’ ‘नाही’ 
 
‘त्या दगडाची सभत िेली तर त्या सभतीला पडाल?’ ‘नाही’ 
 
‘तो दगड गटाराला घातला तर पाया पडाल?’ ‘नाही’ 
 
‘त्याच खाणीतल्या दगडाला भोिे पाडली. ि त्र्यासारखे नाि डोळे पाय शपूेट िाढली, दगडाचुं 

ि त्रुं बनवलुं  तर पाया पडाल? ‘नाही’ त्या दगडाचा माणूस बनवला. गळयात फ लाुंचा हार घातला, 
िपाळाला गुंि लावलुं  आकण त्या दगडाला देवळात ठेवला. त्याचे प ढे पळी पुंचपात्र ठेवनू भट बसवला, तर 
त्याला पाया पडाल?’ 

 
म ले हसाय लागली. अडाणी गप बसले, पाुंढरपेश ेवाईट तोंड िरू लागले. एिा दोघाुंना कतर्ुं 

बसवलुं  नाही. उठून गेले. 
 
मात्र म लाुंच्यातून ही श्रद्धा लगेच िाढता आली. 
 
जात व धमाबद्दलची हीच गोष्ट : मी कवचारत असे ‘तू िोणच्या जातीचा, तू िोणच्या जातीचा?’ 

ब्राह्मण, मराठा, म सलमान, जैन, महार, माुंग अशी उत्तरे येत. 
 
‘मग ही जात िोणी िेली रे’ ‘देवाने.’ 
 
‘िाडाच्या जाती त म्हाला ओळखता येतात? घ्या बरुं नाुंव?’ 
 
घेतली. आुंबा, शवेगा, नारळीचे, सपपरीचे ! 
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‘आुंब्याचुं िाड ओळखता येतुं?’ ‘हो’ नारळीचुं, सपपरीचुं ओळखता येतुं !’ ‘हो’ जनावराच्या तसुं 
पक्षाुंच्या जाती ओळखता येतात िी नाही? ‘हो’. 

 
‘आता हे पहा या जमखान्यावर, अगदी लहान लहान म ले नागडी उघडी त मच्यासमोर टािली. 

ओळखीची नव्हे हुं. अन् त म्हाला कवचारलुं , यातलुं  म सलमान िोण? ब्राह्मण िोण? मराठा िोण? तर 
साुंगाल िोण ते?’ ‘नाही’ मग आता या सवथ म लाुंची जात िोणती’ ‘माणसाची.’ 

 
मग या अुंिश्रदे्धला, जाकतभेद िमथभेदाचुं कशक्षण द्यायला आम्हीच जबाबदार नव्हे िाय? 
 
पण देवािमाकवरूद्ध बोलणुं म्हणजे शहाण्याुंना महाभयुंिर गोष्ट वाटते. म्हणजे वयस्िच मूखथ, हट्टी 

व द राग्रही, व म ले कनमथळ व कशिू इस्च्छणारी असुंच नाही िा म्हणावुं लागणार? 
 
मग असुंच नाही िा? िी देव हा भीतीतून कनमाण िाला. अज्ञानातून कनमाण िाला, सिवा िूतथ 

सज्ञानाुंनी स्वतःच्या स्वार्ासाठी कनमाण िेला? पण त्या कवचाराुंची पिड सवांवर बसली. आकण ती 
घालवण्याची खटपट िेली तरी जात नाही. साम्यवादी रकशयातही अद्याप आहे म्हणे ! याचा अर्थ असा 
नाही िी ती सरिारला सुंमत आहे. घटनेनुं िाही सारा देश एिदम त्या कवचाराला येत नाही. याचा अर्थ 
राज्यित्यांनी सिवा जाणत्याुंनी त्यात सहभागी व्हावुं असुं नव्हे. 

 
देव हा हुकमी एक्का : जाती, स्वार्ासाठी त्याुंनीच पाडल्या. पण त्या लोि मानणार नाहीत व याच्या 

वचथस्वाला मान्यता देणार नाहीत म्हणून या देवाने पाडल्या अशी भावना कनमाण िेली. त्यासाठी ग्रुंर् 
कलकहले, त्यातले कनयम म िायाने लोिाुंनी ऐिावते म्हणून तेही देवाने कलकहले, अशी लोणिढी र्ाप 
ठोिून कदली ! तो म्हणे िमथग्रुंर् ! 

 
हा इतर वणांना, उच्चवर्मणयाुंच्या हाताखाली राबवणारा िमथग्रुंर् म्हणजे मन स्मकृत. त्या ग्रुंर्ाच्या 

आिारे आम्हाला ग लामकगरीत टािलुं  ! 
 
जगप्रकसद्ध कवचारवुंत व कवद्वान – सी. ई. एम जोड म्हणतो ‘िूतथ बलवानाुंना प ष्ट िरण्यािरता देव 

हे सोंग कनमाण िेलुं  आहे. प नजथन्माची आशा दाखवनू या जन्माच्या आिाुंक्षा मारून टािल्या आहेत ! 
मज री न देता राबवनू घेण्यािरता देव-िमथ उपयोगात आणला आहे.’ 

 
याची प्रचीती, मन स्मृतीतील श्लोि वाचनू पटेल. त्याच आिारावर गोळवलिर ग रुजी म्हणतात. 
 
पूवयजन्म व पुनजयन्म : जन्माने प्राप्त होणाऱ्या चात वथण्यथ व्यवस्रे्त गैर िाही नाही. जन्मावर 

आिारलेली चात वथण्यथ व्यवस्र्ा उकचतच आहे. िमथ फल त्यागावर आिारलेली चात वथण्यथ व्यवस्र्ा 
आवश्यिच आहे. चात वथण्यथ व्यवस्र्ा ही रुढी नसून िमथ आहे. श्र कत स्मृकत ईर्श्र कनर्ममत आहे. त्यात जरी 
मोडतोड िाली तरी जी ईर्श्र कनर्ममत योजना आहे ती प नः प्रस्र्ाकपत होणारच ! ग ण म्हणजे पात्रता व िमथ 
म्हणजे आवडीन सार स्वीिारलेले िमथ हा अर्थ च िीचा आहे. िमथ म्हणजे पूवथजन्मात िेलेले िमथ. 
पूवथजन्मीच्या िमान सार प ढील जन्मी वणथ कमळतो. ‘पूवयजन्म व कमानुसार पुनजयन्म हा कहदू धमातील 
पार्ाभूत णसद्धातं होर्.’ 
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तेव्हा याुंच्या ग लामकगरीतून म क्त व्हायचुं असेल तर ‘देव-िमथ-अवतार चमत्िार व पूवथजन्म आकण 
प नजथन्म या वैचाकरि सापळयातून बाहेर पडायला पाकहजे. 

 
श्रमजीवी बह जन समाजाला पिडून ठेवण्यासाठी बाुंिलेले त रुुं ग म्हणजे देवालये ! ती पडली तर 

बह जन समाज स्वतः अडचणीत असतानास द्धा पोटावर मारून पैसा गोळा िरतो व स्वख र्षीने त्या त रुुं गात 
जातो व र्ाटामाटाने त्याचे उद्घाटन िरतो व सरिारही त्याला प्रोत्साहन देते व सहभागी होते. प नः तेरे् 
भट-दलालाची स्र्ापना िेली जाते. मग तो भट ब्राह्मण असेल सिवा मराठा असेल- 

 
सवांची जात एकच : मग गोळवलिर, शुंिराचायथ अगर िोल्हाप रातील त्याुंचा हस्ति, मराठा 

मठाकिपती दत्ता बाळसारखा िोणी आमच्या डोक्यावर िा बसू नये ! 
 
गोळवलिर िाय, कगरीचे शुंिराचायथ िाय अगर तेच कवचार इुंग्रजी भारे्षत माुंडणारे िोल्हापूरचे 

मठाकिपती दत्ता बाळ िाय सवांची जात एिच ! 
 
ब्राह्मणावर हल्ले िरायला चढाओढ लागते. पण तेच कवचार माुंडणारा मराठा आम्हाला शत्रू वाटत 

नाही ! उलट त्याचे गोडव े गातो. हा मराठा असल्याम ळे मनूचे िाम अकिि सफाईने िरू शितो. ही 
बोवाबाजी िाय एिाच िमात आहे असुं नाही. 

 
I am unaware of any religion in the world which in the past forbade salvery. 
 

-Bradlaw. 
 
‘जगातल्या िोणत्याही िमाने ग लामकगरीला कवरोि िेल्याचे मला माहीत नाही, ब्रडॅ लॅा. म्हणून 

देवाचुं ब जगावणुं हे प्रत्येि िमातील ग रुुं नी कजवुंत ठेवण्याची कशिस्त िेली आहे. 
 
संतही पणरक्स्थतीचे गुलाम : आमचे सुंत द ष्ट होते असुं मी म्हणणार नाही. पण ते त्या पकरस्स्र्तीत 

अडिलेच होते. िाहींचा मूर्मतपूजेवरचा कवर्श्ास िमी िाला. तो त्याुंनी स्पष्ट बोलून दाखकवला आहे. 
 
गाडगे बोवा हे एि प्रामाकणि सुंत होते. जे पटले ते बोलले; ते म्हणतात :- 
 

शेंदूर िासोरनया धोंडा । पाया पडती पोरे राांडा । 
देव दगडाचा केला । गवांडी त्याचा बाप झाला । 

देव सोन्याचा घडरवला । सोनार त्याचा बाप झाला । 
सोडोरनया खऱ्या देवा । करी म्हसोबाची सेवा । 

 
कबीर :- जग भये उिराटे । झटेूकू साहेब कैसा भेटे 

ित्तर उप्पर शेंदूर डारे । मूरख कहे ये देव मोठे । 
 

तुकाराम :- सजीव तुळस तोडावी । रनजीव पाषाणासी वहावी । 
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या सुंताुंचा दगडी देव स टला तरी देवाच्या िल्पनेतून, देवाच्या ग लामकगरीतून िोणी स टला नाही. 
 

देव काही सुटत नाही :- 
 
सािार गेला तेरे् कनरािार आणला ! 
 
आिार कततिा नसे ! कनरािार कवठ्ठले कदसे म्हणजे कवठ्ठलापासून िाही स टिा िरून घेतली 

नाही. 
 
पण ही पोिळी हाताला सापडत नाही. घशाच्या कशरा ताण ताणून ओरडलुं  तर कशरा त टतील, पण 

त्याचा उपयोग िाही होत नाही िी तो देव नवसाला पावत नाही. 
 
तेव्हा अज्ञ समाज आपल्या पिडीतून स टता िामा नये. म्हणून पुंचमहाभतूाला देव बनवलुं  ! आकण 

त्यातील शक्ती म्हणजे देव अशी भावना कनमाण िेली. िारण त्यातील शक्ती म्हणजे देव अशी भावना 
कनमाण िेली. िारण त्यातील शक्ती िोणाला नािारता येणुं शक्य नव्हतुं. 

 
पण ती शक्ती िाही त मच्या पाप-प ण्याचा कनवाडा िरीत बसत नाही. न्यायािीशाप्रमाणे हातात 

तराजू घेऊन बसलेली नाही. 
 
अगनीत शक्ती आहे. त्या कवस्तवात हात घातला तर पोळतो. च लीत घातला तर अि पिवतो. 

िबिब्याच्या प्रवाहात सापडला तर त मचा चक्काचूर होतो. तो प्रवाह ब द्धीने वापरला तर वीज कनमाण होते. 
त्यावर कगरण्या चालू होतात. खेडी कवजेने प्रिाकशत िरता येतात. म्हणजे मन ष्ट्यच पुंचमहाभतूावर मात 
िरू शितो. 

 
‘मानव हाच स्वतःच्या कवर्श्ाचा कशल्पिार आहे.’ 
 

(मानवेंद्र राय) 
 
तरी पण देव ही िल्पना सतत कजवुंत ठेवायचीच ! 
 
लोिाुंचा कवर्श्ास मूर्मतपूजेवरून उडतो आहे, कनरािारावरून उडतो आहे. पुंचमहाभतूाच्या 

शक्तीवरूनही उडतो आहे. म्हणून कजवुंत प्राण्याुंना देव बनवलुं  आहे. 
 
देव बनवलं तरी ती मािसेच : श्रीिृष्ट्ण असो, किस्त असो, पैगुंबर असो. ही सारी माणसे होती, 

तीही त्यावळेच्या सामाकजि, राजिीय व आर्मर्ि व्यवस्रे्ने बाुंिली गेली होती. त्यावळेच्या कवचारप्रवाहाची 
छाप त्याुंच्यावर पडलीच होती. तो िमथग रू अगर सुंस्र्ापि ज्या वगाचा होता त्या वगाचुं कहत पाहणुं हे 
साहकजिच होतुं. पण गीतेतले सवथ श्लोि ईर्श्रप्रणीत समजून मान्य िेल्यास, खालच्या वगाची, 
ग लामकगरीतून स टिा ििीच होणार नाही ! 
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श्रीिृष्ट्णाुंनी ईर्श्राचा अुंश बकलष्टाुंच्यातच आहे असे प्रकतपादन िेले आहे. बकलष्ठानाला महत्त्व 
देण्याची फॅकसस्ट वृत्ती गीतेच्या िाही श्लोिाुंतून स्पष्ट कदसून येते. 

 
त्याने पक्षाुंमध्ये ईर्श्राचा अुंश आहे, असे म्हटले आहे. द बथल कचमण्यात नाही. जलचरात, छोया 

छोया कचगळयात अगर मासळीत नाही, तर ‘मगरात’ आहे. व जनावरात शळेया बिरीत नाही. तर ससहात 
आहे. नगरात नराकिपात, म्हणजे राजात आहे. िृष्ट्णही, राजा, राज घराण्यातला. त्याने राजाला देव 
बनवला. तो राजा म्हणे प्रत्यक्ष कवष्ट्णूचा अवतार ! त्याची आज्ञा म्हणजे ईर्श्राची आज्ञा ! ईर्श्र म्हटल्यावर 
ती सवांनी ऐिलीच पाकहजे; त्याची शक्ती म्हणजे सैन्यबल. ते वाढवायचुं तर त्याुंची मरणाची भीती िाढून 
टािायला पाकहजे. व जगाचा व सुंसाराचा मोह त्याला पडू नये म्हणून जग हे माया आहे. हे सवथ खोटुं आहे 
देह ही माया आहे. तू म्हणजे आत्मा, तू मरत नाहीस. त ला िोणी जाळत नाही. िापत नाही. या 
कशिवणीम ळे सैकनिाला लढायला तयार िेलुं . आकण मेलास तर िाळजी िरायचुं िारण नाही. स्वगाचुं 
राज्य त्याला देऊन टािलुं  ! जे मागे राहतील ते यशाचा वाटा मागतील म्हणनू ‘िमथ िरणुं एवढुंच त िुं 
िाम, तू फलाची आशा िरता िामा नये, हा उपदेश िेला ! 

 
हा उपदेश फायद्यात पडला त्याुंच्या ! िकनिाच्या व गब्बर, िालेल्याुंच्या गकरबाुंना स्वगातल्या 

स खाची आशा दाखवनू श्रमजीवींची बुंडखोरी मारून टािली. 
 
किश्चन िमथग रुुं नीही राजाचुं प्रस्र् असुंच वाढवलुं  आहे. राजे व िमथग रू याुंची सदैव गट्टी िाली 

आहे. एिानुं िुं बर मोडायची तर द सऱ्याने डोक्यातला कवचार िरणारा मेंदू िाढून घ्यायचा ! िृष्ट्णाने 
राजाला जसा कवष्ट्णूचा अवतार बनवला तसा पोपनीही बनवला आहे. 

 
‘The homilies of the church of England declare that even the wicked rulers have their 

power and authority from God, and that such subjects as are disobedient or reblious against 
their princses disobey God.’ 

 
‘राजा द ष्ट असला तरी त्याला ईर्श्रािडूनच अकििार प्राप्त िालेला असतो. आकण जी प्रजा 

त्याची आज्ञा अवमानील तो देवाचीच आज्ञा मोडील असे मानाव.े’ 
 
िृष्ट्ण व पोप याुंची भार्षा एिच नाही िा? 
 
ज्या प्रजेनुं पोपची आज्ञा अवमानली त्या िमथग रुुं नी आपल्या िमथसुंघटनेच्या द्वारे अशाुंना जाळले, 

ठार मारले. हजारोंची ित्तल िेली. आकण हे िोणाच्या नावावर तर िमांच्या व िमथसुंस्र्ापिाुंच्या ! 
 
णनवृत्तीचा मागय देशणवघातकी : या खालच्या श्रमजीवींनी, आपली स्स्र्ती स िारणेच्या व सुंपत्ती 

सुंग्रहाच्या व सत्ता सुंपादनाच्या नादाला लागू नये म्हणून कनवृत्तीचा मागथ दाखवला व ‘आहे रे ची’ म्हणजे 
सत्ता, सुंपत्ती व ऐर्श्यथ भोगणाऱ्याुंची भीती िाढून टािली ! त्याुंना कनिास्त िेलुं  ! ज्ञानेर्श्राुंनीही तेच िेलुं . 

 
‘आहे रे’ ना म्हणजे गब्बर आहेत त्याुंना, स्वास्र्थ्य कमळवनू कदले ! भोळया लोिाुंची स ख भोगण्याची 

आशा मारून टािली. 
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डॉ. प . ग. सहस्त्रब दे्ध म्हणतात :- 
 
‘सुंसाराबद्दल िोणालाही िसलाही उत्साह वाटू नये त्याची किळस यावी, उबग यावी अशी त्याुंनी 

व्यवस्र्ा िरून ठेवली आहे. सुंताुंची सुंसाराची वणथने वाचून एखाद्याला त्याच्याबद्दल उत्साह कशल्लि 
राकहला तर त्या नराची बहाद रीच समजली पाकहजे.’ 

 
ज्ञानेर्श्र म्हणतात, ‘सुंसार हा मळ आहे, ही घाण आहे, ही ओिारी आहे, कवर्षाचे िाुंदे आहेत, 

इुंगळाचे अुंर्रुण आहे…. 
 
या उपदेशाने शहाण्या, िूतांनी िाही िनलालसा टािली नाही. खालच्या वगाने मात्र श्रीमुंतीचा 

हेवा टािून कदला. 
 
गाुंिीजींच्या रस्टीकशपच्या िल्पनेस अन सरून कमळालेली सुंपत्ती लोिाुंचे स्वािीन किती जणाुंनी 

िेली आहे? 
 
त्यागाचा उपदेश हा नेहमी गकरबाुंनाच िरावयाचा !! व ते अज्ञानी असल्याम ळे तो पकरणामिारि 

होतो. श्रीमुंत देवपूजा िरतील. पण सुंपत्तीची पूजा ििीही टािणार नाहीत. गाुंिीजींनी स द्धा गकरबीलाच 
मोठुं िेलुं  ! पण त्याुंच्या उपदेशाने भाुंडवलवाल्याुंनी सुंपत्ती टािली नाही. हा उपदेश जाणून ब जून िेलेला 
असो िी भोळया भावाने िेलेला असो. याम ळे बह जन समाजाची स्स्र्ती स िारली नाही. गकरबाुंनी राबायचुं 
व स खाचा वाटा श्रीमुंताुंनी घ्यायचा ! खालच्याुंनी कशिवण मानली. िूतांनी त्याचा फायदा घेतला. आर्मर्ि 
कवर्षमतेवर िोणाही सुंताने हल्ला िेला नाही. 

 
गुलामणगरीची णशकवि : ‘Religion teaches those who toil in poverty all their lives to be 

resigned and be patient in this word and console them with the hope of reward in heaven’-
Lenin. 

 
‘िमथ हा आय ष्ट्यभर जे दाकरद्र्यात रखडतात त्याुंना प ढच्या जन्मावर आशा ठेवनू समािानी 

राहण्याचीच कशिवण देतो.’ लेकनन-बायबलने साम दाकयि प्रार्थनेत हीच कशिवण कदली आहे. 
 
‘Do your duty in that state of life into which God has pleased to call you.’ 
 
‘देवाने ज्या स्स्र्तीत टािले असेल त्यात आपले ितथव्य िरीत रहा’ मन स्मृकतिारही हाच उपदेश 

िरतात. त्याला सुंत सहाय्यभतू होतात. त िाराम म्हणतात. 
 
अशार्श्त सुंग्रह िोण िरी ! िोण िरी घर सोपे माड्या िोपकड हेच बरी ! 
 
िोणी पालखीतनुं सहडतील, िोण पायी सहडतील. तू त्याुंचा हेवा िरू निोस. तर तू िाय िर- 
 

रचरगूट बचध्या जोडूरन कां था । गोधडी हेच बरी : 
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रनत्य नव ेजे देईल माधव । भक्षू तेच खरी । 
 
हा अभुंग वणाश्रम िमाला पोर्षिच नाही िाय? 
 
ही कनस्ष्ट्क्रयतेची व म िायाने ग लामकगरी पत्िरण्याची कशिवण नव्हे िाय? 
 
‘असेल मािा हरी, तर देईल खाटल्यावरी !’ इर्ुं माणसाचुं ितृथत्व सुंपलुं  ! 
 
या देवावरच्या परावलुं बी वृत्तीम ळे आम्हाला परािीन व ग लाम बनवलुं  ! 
 
म्हणून देवाच्या पिडीतून ज्यावळेी तो म क्त होईल, त्यावळेीच तो खरा स्वतुंत्र होईल.- 
 
णववेकानंद म्हितात : ‘आता या दगडी देवाचे पूजन राहू द्या. कजवुंत देवाचे पूजन िरण्याचा 

उपदेश िरीत सवथत्र कफरा. या उच्चनीच भेद रक्षण िरणाऱ्या कभक्ष िी फलटणीने व भेद मूलि देवालयाुंनी 
पकवत्र िमाची घाण िेली आहे. ब्राह्मण, क्षकत्रय, वैश्य, शूद्र व असपशृ्य या सवांना या वृत्तीचे ग लाम िेले 
आहे. या वृत्तीला व मतभेदाला उपटून िाढावयाचे तर ही सुंस्र्ाच नामशरे्ष िेली पाकहजे? 

 
णभकु्षकी फलटिी म्हिजे धमय संघटना : या कभक्ष िी फलटणी म्हणजे, जगातील कनरकनराळया 

िमाच्या सुंघटना होय. या िमथसुंघटनाुंनीच रक्ताचे पाट वाकहले आहेत. 
 
असहसा िमाची कशिवण देणाऱ्या व त्यासाठी स ळावर चढणाऱ्या, किस्ताच्या अन यायाुंनी म्हणजे 

किस्त िर्ममयाुंनी, िमथ प्रचारासाठी य रोपची भमूी रक्ताने न्हाऊन िाढली ! 
 
कवर्श्बुंि त्वाची कशिवण देणाऱ्या पैगुंबरच्या अन यायाुंनी, एिा हातात ि राण व द सऱ्या हातात 

तलवार िरून, इस्लाम िमाची वाढ िरण्यािरता, राक्षसी ित्तली िेल्या ! 
 
त्याच िमाकभमानींच्या रक्त पातातून पाकिस्तान कनमाण िाले ! सवथ िर्ममयाुंना म्हणे सामावनू 

घेणाऱ्या, सहद  िमातील िमथग रुुं नी चार वणथ पाडले ! त्यातून शिेडो जाती कनमाण िाल्या ! व अवतार- 
भगवान मनूने पश त ल्य वृत्तीने माणसाचे पशू तयार िेले ! ब द्ध िर्ममयाुंचा छळ िेला ! 

 
मनूचे वारसदार :- 

 
तेच मनूचे वारसदार कगरीचे शुंिराचायथ, त्याच दकलत वगाला १९६९ साली ि त्री, माुंजरे म्हणनू 

अपमान िरीत आहेत व गोळवलिर वणाश्रम िमथ स्र्ापू पहात आहेत ! 
 
याला आिार देव-िमथ, चमत्िार अवतार व प नजथन्माचा ! आकण या कवचाराला िोल्हापूरात 

पार्श्थभमूी तयार िरून कदली ती दत्ता बाळ या गृहस्र्ाने. 
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मराठा जातीतील हे, गोळवलिरचे सार्ीदार होत. या गृहस्र्ाुंनीही मोठ्या िूतथपणाने स्वतःला 
अवतार बनवनू घेतलुं  ! त्यासाठी आपल्या हस्तिािरवी चमत्िाराच्या िर्ा पसरवल्या. आपल्या अुंगी दैवी 
सामर्थ्यथ आहे असा समाजात भास कनमाण िेला. त्याुंच्या भक्ताुंनी पे्रकर्षत, अवतार, ही कवशरे्षणे कचिटवली ! 
वतथमानपत्राुंनी ही कवशरे्षणे फडिवली. शाहू, फ ले याुंचे ग णवणथन िरणारी पते्र, याुंच्याही ग णवणथनाने व 
चमत्िाराच्या िर्ाुंनी आपल्या पत्राुंचे रिाने भरू लागली. 

 
चमत्काराबद्दल केदारनाथजी : िेदारनार्जी हे खरोखरचे सत् प रुर्ष. ते कलकहतात, 
 
साि त्वावरील श्रदे्धम ळे भ्रम िसे कनमाण होतात ते मला माहीत आहे. मी एिाुंतात राहू लागल्यावर 

माझ्याकवर्षयी िेवळ मोठ्या लोिाुंतच नव्हे तर कवद्वान लोिाुंतही श्रद्धा उत्पि होऊ लागली. त्यापेक्षाही 
आश्चयथ म्हणजे मािा दे्वर्ष िरणाऱ्या िोणा िोणा व्यक्तीतही मजकवर्षयी एि प्रिारचे भय व त्यामागनू 
श्रदे्धचा उदभव होऊ लागला. त्या योगे कित्येिाुंना स्वप्नात मािे दशथन होऊ लागले. िोणाला 
माझ्यािडून स्वप्नात उपदेश कमळू लागला. िोणाचे सुंिट कनवारण िाले. िोणाचा रोग नाहीसा िाला. 
िोणी मरता मरता माझ्या िृपेने वाचला. िोणी मला नवस िरू लागले. त्याुंच्या नवसास मी पाव ूलागलो. 
अशा रीतीने भाकवि व िामकनि लोिाुंत माझ्याकवर्षयी प्रकसद्धी होऊ लागली. चमत्िाराच्या अनेि िर्ा 
माझ्या नावावर चालू लागल्या. श्रद्धावान् लोिाुंना त्या योगे आनुंद वाटू लागला. त्याुंची श्रद्धा अनेि पटीने 
वाढली. परुंत  ज्या माझ्या कदव्य शक्तीचा अन भव व साक्षात्िार लोिाुंना होत होता व ज्या गोष्टीचे ितृथत्व ते 
माझ्यािडे लावीत होते, त्यापैिी िशाचाही मािा सुंबुंि नव्हता, हे मी जाणत होतो. त्याम ळे व लोिाुंत 
अशा प्रिारची खोटी मान्यता व श्रद्धा कनमाण होण्यात आपले व जनतेचे अिल्याण आहे अशी मािी ठाम 
समजूत असल्याम ळे, मी त्या चमत्िाराचे ितृथत्व नािारले. व अशा रीतीची श्रद्धा त मचे व मािे अकहत 
िरणारी आहे, असे त्यास साुंकगतले. भाकविाुंची द ःखे इतर िोणत्याही िारणाने नाहीशी िाली असली 
तरी ती सािूुंच्या कदव्य सामर्थ्यानेच नाहीशी िालेली आहेत, असे भाकवि मन ष्ट्य समजतो व त्याचे श्रेय त्या 
साि लाच देतो ! या प्रमाणे अदभ त शक्ती व कदव्य सामर्थ्याच्या भ्रमावर सािूचे महात्म्य वाढू लागते. 

 
असुं वाढवनू मग हे लोि, ज्ञानाचे नव्हे, अज्ञानाचे डोस पाजतात ! मनूही भगवानच िाले ! अवतार 

िाले. तेव्हा िोल्हाप रात आम्ही एिा मराठ्याला अवतार बनवला ! आकण त्याने प नजथन्मावर कवर्श्ास 
कनमाण िरून मनूची सेवा िेली !! 

 
मराठ्याकरवी ब्राह्मिाचा प्रवेश : िोल्हापूर हा सत्यशोििाचा महाराष्ट्रातील बालेकिल्ला. डाव्या 

पक्षाचा आिार. अुंिश्रदे्धने भारला गेला ! ज्या ब्राह्मणाला िोल्हापूरने सळो िी पळो िरून सोडले होते तेरे् 
दत्ता बाळ िरवीच ब्राह्मणाचा कशरिाव िाला ! याच गृहस्र्ाने महाराष्ट्रभर दौरे िाढून गोळवलिराुंच्याच 
कवचाराचा प्रचार िेला. तेच देव िमथ प्रार्थना चमत्िार प नजथन्माचे कवचार इुंग्रजी शब्दाुंनी ख लवनू 
लोिाुंसमोर माुंडले. आपलाच माणूस म्हणनू बह जन समाजाने उलट त्याुंचुं िौत ि िेलुं  ! त्याम ळे 
गोळवलिराुंना कवचार माुंडायला सोपुं िालुं  ! म्हणून हे गोळवलिरचे हस्ति होत. 

 
आमच्र्ातील णढलाई : देव-िमाच्या अुंिश्रदे्धतून आपल्या समाजाला वर िाढण्याचा पोच आमच्या 

मुंत्र्याुंना व आमदाराुंनाही राकहला नाही व ही आपत्ती ओढवनू घेतली ! सरिार व अकििारी जागरूि 
राकहले नाहीत ! प्राचायथ व आचायथ अुंिश्रद्धा वाढवण्यात सहभागी िाले ! ज्या शतेिरी-िामगार पक्षाने 
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महाराष्ट्रातून ब्राह्मणाचुं उच्चाटन िेले तो जागरूि राकहला नाही. म्हणनू सत्यशोििाुंना, समाजवाद्याुंना व 
शतेिरी-िामगार पक्षाच्या कनष्ठावुंत िायथित्यांना मी कवविेानुंदाुंच्याच शब्दाुंत कवनुंती िरतो. 

 
‘Come be men ! Kick out the priests who are always against progress, because they 

would never mend their hearts, would never become bigger they are the off-spring of 
centuries of superstetion and tyranny ! Root out priest craft.’ 

 
‘उठा माणूस व्हा ! प्रगतीला कवरोि िरणाऱ्या भटशाहीला ठोिरून द्या ! ते ििी बदलणार 

नाहीत. त्याुंच्या मनाचा कविास होणार नाही. शिेडो वर्षांच्या िार्ममि ग लामकगरीचे व अन्यायाचे ते फल 
होय? 

 
आजचं कोल्हापूर : फ ल्याुंनी, शाहू महाराजाुंनी व त्यानुंतर इतर सत्यशोििाुंनी या अुंिश्रदे्धला 

खूपच िक्का कदला होता. माक्सथची कवचारदृष्टी शुंिरराव मोऱ्याुंनी स्वीिारली होती. िेशवराव कवचारे हे 
हाडाचे सत्यशोिि’ त्याुंनी फ ल्याुंचे मागथदशथनाप्रमाणे प ढे पाऊल टािले. ते प रोगामी िोल्हापूर आज 
नाही. 

 
‘कशवछत्रपतींनी महाराष्ट्राला स्वातुंत्र्याची कशिवण कदली, पण ज्याुंनी स्वातुंत्र्य लढ्याला कवरोि 

िेला त्याुंनी गादी भक्तीचेच स्तोम माजवलुं  !! कशवाजीला देवावतार ठरवनू आम्ही त्याला माणसातून 
उठवलुं  ! तो आम्हाला म िला. आम्ही त्याला म िलो ! कशवरायाबद्दल आम्हाला जो आदर वाटत असतो, 
त्याचे रूप कनष्ट्िलुंि पहायचे तर िडव्या सत्यशोििी वृत्तीतूनच पाकहले पाकहजे’ िेशवराव ठािरे. ते 
त्यावळेी िमथश्रद्धा टािू शिले नाहीत. म्हणून आपण कतलाच कचिटून राकहलो ! ही अुंिश्रद्धाच होय. 

 
शाहू छत्रपतींनी प्रगतीचा मागथ दाखवला. एि श्रृुंखला तोडून टािली. ब्राह्मणी वचथस्व फेिून कदलुं . 

शुंिराचायांचे महत्त्व िमी िेलुं . पण ज्या गोष्टी अप ऱ्या राकहल्या त्यालाच आपण कचिटून राकहलो. त्याुंनी 
अुंिश्रदे्धचा पाया समूळ खणून िाढला नाही. शाहू महाराजाुंनी मरू्मतपूजा टािली नाही. ते उदाहरण 
दाखवनू मरू्मतपूजेचुं समर्थन िरणारे महाभाग आहेत. त्याुंनी स्वतः प ढे होऊन शहाण्णव ि ळीची श्रेष्ठता 
ि गारून कदली तर मराठ्यातले कशिलेले िकनि व सते्तवर आरुढ िालेले, त्या ि ळीच्या मोहात ग रफटून 
घेत आहेत. ती जाकतश्रेष्ठत्वाची िल्पना मराठ्यातून, कशिलेल्या मराठ्यातून तरी गेली आहे िाय? 

 
‘महात्मा फ ल्याुंनी िमथग्रुंर् हे ईर्श्रप्रणीत सिवा ईर्श्री पे्ररणेने कनमाण िेले आहेत असे म्हणणाऱ्या 

िमथसुंस्र्ाुंना कवरोि िेला. िमात जे जे िाही साुंकगतले असते ते सत्य होय ही अुंिश्रद्धा नाहीशी िाली 
पाकहजे असा ते वारुंवार इशारा देत. जगातील सवथ िमथ हे गैरसमज व अुंिश्रदे्धवर उभारले आहेत. 
त्याुंच्यामध्ये जे जे िाही आहे ते सत्य आहे असे आपण म्हणता िामा नये असे म. फ ले म्हणतात. 
सहद िमातील मूर्मतपूजा हे ब्राह्मणाुंनी पोट भरण्यािरता िाढलेले र्ोताुंड आहे, तीर्थयात्रा… ल बाडूपणाचा 
िुंदा आहे असा फ ल्याुंनी इशारा कदला असताना कवद्यापीठात अनेि स कशकक्षताुंना… कवशरे्षतः मराठी 
प्राध्यापिाुंना त्याुंच्यापासून कमळणारा इशारा अजूनही लक्षात आलेला नाही’ हे जे तिथ तीर्ांनी कलकहले 
आहे, त्याुंचे अन भव िोल्हाप रात रोज येत आहेत. स्वतः फ ल्याुंचे अन यायी म्हणवून घ्यायचुं व इुंगलुंड 
करटन्डथ प्राचायांनी मरू्मतपूजेत दुंग व्हायचुं. सत्यशोिि म्हणून घेणाऱ्या ब्राह्मण जातीवर उखडणाऱ्या पत्राुंनी 
देव, िमथ, चमत्िार, प नजथन्म याचा प्रचार िरणाऱ्या दत्ता बाळचा उदो उदो िरायचा ! लोिात िार्ममि 
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भावना जागी िरायची. मुंत्र्याुंनी मूर्मतपूजेचुं समर्थन िरायचे. जते्रत भाग घ्यायचा ! देवालयाुंची उद्घाटने 
िरायची व प नः फ ले भक्त म्हणवनू घ्यायचे !! िोण वैचाकरि कवसुंगती ही- 

 
मग वणाश्रमिमथ स्र्ापण्याची गोळवलिर व शुंिराचायथ याुंना िा आशा कनमाण होऊ नये? म ळात 

हात न घालता वरवरच्या टीिेने या वृत्तीचा नाश होणार नाही. 
 
गोळवलिरी राज्य आलुं  तर श्रमजीवी बह जन समाजाची स्स्र्ती िाय होईल याचा कवचार िरा. व 

िोप िाडून जागे व्हा, मािे कलखाण माझ्या जवळच्या अनेिाुंना द खवणार आहे याची मला जाणीव आहे. 
पण त्या सवांपेक्षा बह जन समाज मला जवळचा आहे. त्यालाच मी ईर्श्र मानतो. 

 
गोळवलिरी राज्य आलुं  तर !! 
 
गोळवलकर गुरुजी म्हितात 
 

‘चातुवगण्यग ही रुढी नसून, तो धमग आहे ! 
श्रुरत स्मृरत ईश्वर रनर्ममत आहे व 

 
त्यात साुंकगतलेली चात वथण्यथ व्यवस्र्ा ईर्श्र कनर्ममत आहे. ईर्श्र आकण िमथ ही नाव ेघेतली िी िाली सवांची 
तोंडे बुंद ! 

 
पण ही मन स्मृती वाचल्यानुंतर व देवपूजेने माणसू िसा कनब थद्ध होतो हे समजून आल्यावर, 

प ण्यस्मरण बाबासाहेब आुंबडेिराुंनी ती मन स्मतृी फाडली, त डवली व जाळली. ती िा? तर मन स्मृतीने – 
व कगरीच्या शुंिराचायाने आम्हाला ि ते्र माुंजर म्हटलुं  तसुं मन स्मृतीिाराुंच्या आिाराने पेशव्याुंनी 
हकरजनाुंना वागवले ! 

 
अस्पृश्र्ाचें हाल : मन स्मृकत िाय म्हणते ते वाचा. डोळे फाडून वाचा- 
 
‘चाुंडाळाुंनी (म्हणजे अस्पृश्याुंनी) गावात राहता िामा नये. त्याुंनी गावाच्या बाहेर घरे िरून 

रहाव.े त्या ज्याुंनी पात्रात िाही खाल्ले असेल त्यास अगनीचा सुंस्िार िरूनही ब्राह्मणाुंनी घेऊ नये. ि ते्र व 
गाढव हे चाुंडाळाचे िन. त्याुंनी मेलेल्या माणसाची वसे्त्र वापरावीत. मातीच्या फ टक्या भाुंड्यात भोजन 
िराव े ! लोखुंडाची िािणे वापरावीत. लोखुंडाचेच दाकगने घालावते. याुंस अि प्रत्यक्ष देऊ नये. रात्री 
गावात कफरू नये.’ 

 
राष्ट्रीय एिात्मता तर राहू देच पण सहदू िमात तरी अशा सामाकजि व्यवस्रे्ने, सूड, मत्सर व 

िलह या कशवाय िाय राहील ! 
 
ब्राह्मणाुंच्या हाती राजसत्ता आल्यानुंतर पेशवाईत हीच मन स्मृतीची समाज व्यवस्र्ा, हाच िायदा 

िठोरतेने पाळण्यात आला व ही वणथव्यवस्र्ा आज िमी िाली अगर अमान्य िाली, तरी ती प नः प्रस्र्ाकपत 
िाल्याकशवाय राहणार नाही असुं गोळवलिर म्हणतात. 
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पेशवाईचा िाल हा गोळवलिर मान्य मन स्मकृत िालच होता. त्या िालात ‘महार माुंगाुंना गळयात 
मडिे बाुंिून त्यातच र् ुंिाव ेलावीत. रस्त्यावर जनावराुंनी घाण िेली तर चालते पण हकरजनाुंनी र् ुंिायचुं 
नाही. रस्त्यावर जनावराुंना कफरायला बुंदी िरता येणे शक्य नव्हते पण अस्पशृ्याुंची पावले उठू नयेत 
म्हणून त्याुंच्या िुं बरेला िाडाची फादी बाुंिायची ! त्याम ळे ते प ढे चालू लागले म्हणजे उमटलेले पाऊल 
प सले जाव े! 

 
आज यावळेीस द्धा ज्या कजल्ह्यात मन स्मृतीची छाप आहे, ब्राह्मण्य प्रभावी आहे, त्या कजल्ह्यात 

अस्पृश्याुंनी कमशाला पीळ कदल्यास त्याुंना माराची भीती व िमिी देण्यात येते ! िाही अस्पशृ्य 
सायिलवरून सहडले म्हणनू त्याुंना िोडपून िाढले ! 

 
ि ठे त्याुंना जाळले, ठार मारले, इमारतीच्या पायाखाली प रल्यास इमारतीला िोिा पोचत नाही 

म्हणून गाडले ! 
 
आकण हे सारुं चालतुं देवािमाच्या नावावर !! ख द्द शाहू महाराजाुंच्या िोल्हापूर कजल्ह्यात अशी गाव े

कमळतील आकण मी ती पाकहली आहेत िी त्या गावी कवकहरीवर अस्पृश्याुंना बुंदी होती. 
 
शूद्रानंा वागिूक : यानुंतर आम्हा शूद्राुंचा दजा व वागणूि िशी कदली जात होती व त्याुंना 

वागण िीचे कनयम मन स्मृतीत िसे घालून कदले होते पहा – शूद्र म्हणजे शतेिरी व बह जन समाज- 
 

⬤ हा आपल्या वागण िीला कचडून प्रकतिार िरील, शूद्र ब्राह्मणाच्या अुंगावर हात उगारील सिवा पाय 
उगारील तर िापून टािावा. 

(मनु. अ. ८, श्लोक २७९) 
 

⬤  शूद्र ब्राह्मणाच्या बैठिीवर बसेल तर त्याचे ि ल्ले िापाव े! 
(मनु. अ. ८, श्लोक २७९) 

 
⬤ शूद्राुंिडून ब्राह्मणाुंनी आपली सेवा िरून घ्यावी. मग ब्राह्मण त्या शदू्राुंना मज री देवोत अगर न 
देवोत. 

(श्लोक २८१) 
 

⬤ ब्राह्मणाुंनी शूद्राचे िन ख शाल ल टाव.े या कवर्षयी िोणत्याही प्रिारचा कवचार िरू नये िा िी 
शूद्राची िोणत्याही वस्तूवर मालिी नाही. म्हणनू तो िन रकहत आहे. शूद्र जे िन सुंपादन िरील, त्याचा 
मालि ब्राह्मण आहे. 

(मनु. अ. १०, श्लोक १२८) 
 

⬤ िन सुंपादन िरण्यास जरी शूद्र समर्थ असला तर्ाकप त्याने िन सुंग्रह िरू नये. िारण शूद्राला 
िन प्राप्त िाले तर तो उन्मत्त होऊन ब्राह्मणास पीडा िरील. 

(अध्यय १०, श्लो. १२९) 
 



 
अनुक्रमणिका 

⬤ ब्राह्मणाुंनी शदू्रास साक्षात फल देणारी य क्ती साुंगू नये. िोणताही िमोपदेश िरू नये. शूद्रास िमथ 
साुंगतो तो गहन नरिात पडतो. 

(अध्याय ४, पान ९२) 
 

⬤ शूद्रािडून दास्य िरवनू घ्यावे, िारण शदू्र हा ब्राह्मणाुंच्या दास्यािरताच कनमाण िेलेला आहे. 
दास्याच्या स्वामीने शूद्रास जरी आपल्या दास्यातून म क्त िेले तरी तो ब्राह्मणाच्या दास्यातून म क्त होत 
नाही. िारण दास्य हे शूद्राचे − जन्माबरोबर त्याचे मार्ी बसलेले सहज िमथ आहे. यास्तव त्याच्या शदू्रत्व 
जाती प्रमाणेच त्या िमाचा िोण लोप िरणार? 

(अध्याय ८, पान २३७) 
 

⬤ ब्राह्मणास पीडा देणाऱ्या शूद्राचे राजाने हात तोडाव े- 
(अध्याय ९, पा. २७२) 

 
⬤ ब्राह्मणास कशवी देईल तर त्याची कजव्हा िापावी. 

(अध्याय ८, - २१९) 
 
आता शूद्राने शतेी िरीत असता, किडा, म ुंगी तरू त टणार. भमूी खणली जाणार, ते पाप लागणार, 

त्या पापातून म क्त होण्यािरता िान्याचा बराच कहस्सा ब्राह्मणाला द्यावा.’ 
 
आकण याुंनी देवाची िमिी देऊन कवनाश्रम ख शाल जगाव.े 
 

‘वृक्षां रछत्वा, महीम् रभत्वा । 
हत्वाच कृरमकीटकान । कषगकःखलयझेन सवग पापःै प्रमुच्यते ॥ 

 
⬤ यज्ञाची अुंगे असुंपूणथ असल्यास शदू्राच्या गृहातून बलात्िाराने सिवा चोरी िरून कनःशुंिपणे 
आणावी. 

 
शतेिऱ्याबरोबरची ही वागणिू पेशवाईत याहूनही िठोरतेने अुंमलात आणली होती. 
 
‘पेशव्याुंचे अकििाऱ्याुंनी माकगतलेली रक्कम शतेिऱ्याने कदली नाही तर त्याच्या म लाुंच्या अुंगावर 

उिळत्या िढईतील तेल ओतीत ! तव ेतापवनू शतेिऱ्याुंना त्यावर उभे िरीत ! पाठीवर मोठमोठे दगड 
ठेवीत. ओणव ेिरून त्याुंच्या नािाखाली कमरचीचा िूर देण्यात येईल. िानात व बेंबीत बुंद िीची दारू 
घालून उडवीत. ही मन च्या िायद्याची प्रगती होय? 

 
राजाचा दजा : 

 
बरे राजाला देव बनवला असला तरी त्याुंचा दजा त्याुंच्या खालचाच ! त्याने िमथग रुुं ची ह िमत 

ऐिायची. त्याुंनी घालून कदलेले िायदे लोिाुंिडून पाळायला लावायचे ! योगयतेचे मानाने :- 
 



 
अनुक्रमणिका 

‘दहा वर्षांचा ब्राह्मण व शुंभर वर्षाचा क्षकत्रय हे कपता प त्रासारखे आहेत असे समजाव.े त्यातील 
ब्राह्मण हा कपता होय. 

 
(अध्याय २ श्लोक ३५) 

 
बरे, खालच्या वगाने स्वतःच्या डोक्याने कवचार िरू नये म्हणून त्याला अज्ञानात ठेवण्याची क्लृप्ती 

िाढलीच होती. हा िूतथपणा वकसष्ठ-कवर्श्ाकमत्र सुंवादाुंत कदसून येईल. 
 
अज्ञानात ठेवण्र्ाची क्लुप्ती : वकसष्ठ कवर्श्ाकमत्राला म्हणतो. 
 
‘लोिाुंना ज्ञान देण्याचा नाद तू सोडून दे. एि वळे लोि ज्ञानाच्या मागाला लागले म्हणजे ते 

आटोक्यात राहणार नाहीत. आपला बोजा नाहीसा होईल आकण बसलेली घडी कवस्िटेल.’ 
 
कवर्श्ाकमत्र - आपण लोिाुंना ज्ञान देण्याचे टाळलुं  तरी ते रात्रीचे आिाशातील तारे ग्रह वगैरे पाहून 

स्वतुंत्र कवचार िरावयास लागणारच. त्याम ळे ते ज्ञानी होणे शक्य आहे. त्यापेक्षा आपण कमळवलेले ज्ञान 
त्याुंना देऊन ज्ञानाचा मागथ सवांना मोिळे िरणेच इष्ट वाटते. 

 
वकसष्ट - तू आिाशातील ताऱ्याुंचा बाऊ िरू निोस. मी त्याचा कवचार िेला आहे. त्या प्रत्येि 

ताऱ्याला एि एिा देवताचे नाव देऊन त्याचे स्तोत्र रचनू त्याुंचे पूजेत अचेत ग ुंतवले म्हणजे लोि त्यातच 
ग ुंगून राहतील अशी मािी खात्री आहे. 

 
१८३० साली किश्चन रॅायल गिेॅटने असेच आज्ञापत्र िाढले होते. 
 
आम्ही ग लामाुंना कशक्षण देऊन त्याुंच्यात जागृती िरू देणार नाही. ग लाम हे आमच्या इस्टेटीचा 

भाग आहेत. 
 
या कवरुद्ध ज्याुंनी िडपड िेली त्याुंना त रुुं गात टािलुं , जाळलुं  व ित्तल िेली 
 
जी वृत्ती वकसष्ठाची तीच पोपची ! 
 
याच िोरणाने पेशव्याुंनी खालच्या समाजाला कशक्षण न कमळेल अशी व्यवस्र्ा िरून ठेवली. या 

कवरुद्ध उठाव फ ल्याुंनी िेला म्हणनू त्याुंचे हाल हाल िेले. त्याुंच्या पत्नीची कवटुंबना िरण्यात आली. 
फ ल्याुंचा खून िरण्याचाही प्रयत्न िाला. इुंग्रजी अमदानी आल्यावरही कशक्षणासाठी िगडाव ेलागले. 

 
या ब्राह्मणी ि कटल नीतीचे अुंतरुंग ज्योकतबाुंनी पूणथ जाणले होते. म्हणूनच त्याुंनी कशक्षणावर म ख्य 

जोर कदला. महाराष्ट्राचे राज्य बह जन समाजाच्या हातात येताच ना. यशवुंतराव चव्हाणाुंच्या प्रोत्साहनाने 
ना. बाळासाहेब देसाई याुंनी मोफत सावथकत्रि कशक्षण िरून मोठी ऐकतहाकसि िामकगरी िेली. फ ल्याुंचुं 
उकद्दष्ट प रुं िेलुं  व ज्ञानाची वाट खालच्या समाजाला मोिळी िरून कदली ! 

 



 
अनुक्रमणिका 

ब्राह्मणी राज्यात ब्राह्मण आपणाुंस राज्यिता वगथ समजत, सरिारी सारा आिारणीत ब्राह्मणाला 
भरभराट सूट कमळे. ब्राह्मण ग न्हेगाराुंना कनबिंाप्रमाणे जी कशक्षा होईल ती त्याुंना देण्यात येत असे. 
ब्राह्मणाुंच्या जेवणासाठी लाखो रुपयाुंचा च राडा होत असे – 

 
आमची णढलाई : हा च राडा र्ाुंबवण्याची छाती आजच्या सरिारला अद्याप होत नाही. िारण 

बह तेि मुंत्री अद्याप अुंिश्रदे्धत ग रफटलेलेच आहेत ! व ते िार्ममितेचुं प्रदशथनही िरतात. ही मोठी 
द ःखाचीच नव्हे तर िोक्याची गोष्ट आहे. िारण ते मुंकत्रपदावर असल्याम ळे त्या देव िमथ अुंिश्रदे्धला 
सरिारी मान्यता कमळाल्याचा भास होतो. 

 
देवालयाचे उद्घाटन िरणे, जते्रत भाग घेणे याने िमथ भोळयाुंच्यात लोिकप्रयता कमळते पण तेवढा 

मोठा समाज प नः देवािमाच्या सापळयात अडिवला जातो ! तो त्यात अडिून पडलेलाच आहे. त्याला 
आणखी खाली ढिलतो. आचायथ व प्राचायथ भावी कपढीला िार्ममितेचे डोस पाजतात. वतथमानपते्र 
तात्िाकलि खपाचा कवचार िरून, िमथभोळेपणाचुं वातावरण कनमाण िरतात. 

 
तिथ तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी म्हणतात, 
 
‘आपले लोिशाहीचे प्रकतकनिी स द्धा परुंपरागत माकत्रि सुंस्िृतीचे बळी आहेत. जे अजून जाद गार 

सािूुंच्या सावथजकनि पूजा बाुंित आहेत ! परुंत  त्याचे हाती तर आपल्या कशक्षण सुंस्र्ाुंची मागथदशथि तत्त्व े
ठरकवण्याचे अकििार आहेत ! हे मागथदशथि अजाणपणे आपल्या परुंपरागत अुंिश्रदे्धच्या पाशात सापडलेले 
कदसतात ! याम ळे आपल्या वैज्ञाकनि प्रगतीचे भकवतव्य िठीण आहे. 

 
िोल्हाप रात तर िाही प्राचायथ आपण मूर्मतपूजि आहोत असे म्हणण्यात मोठेपणा मानतात. 
 
मग गोळवलिर व कगरीच्या शुंिराचायांना आता रान, आपले कवचार पेरायला भ सभ शीत िालुं  

आहे असुं िाुं वाटू नये. 
 
नवे राज्र्, जुनी णवचारसरिी : राज्य िाँगे्रसचुं आलुं . घटनेने लोिशाही समाजवाद स्वीिारलेला 

असला तरी ती कवचारसरणी खालपयंत पोचली नाही. कनिमी राज्य म्हणजे प्रत्येि िर्ममयाुंनी वाटेल तसा 
ि मािूळ घालणे असा िाला आहे. राज्यातील, कनरकनराळया िमाच्या मुंत्र्याुंनी आपआपल्या िर्ममयातील 
िमथभावना पोसल्यास कनिमी राज्य हे स्वप्न राहील ! बह तेि आमदार व मुंत्र्याुंप ढे कनवडण िा असल्याम ळे 
बह सुंख्य समाजाच्या अुंिश्रदे्धला द खवनू त्याुंना मते गमावण्याचा त्याग िसा होणार? 

 
पेशवाई गेली नाही : आता खालील गोष्ट ऐिल्यानुंतर पेशवाई गेली असुं िसुं म्हणता येईल ! 
 
‘ग जरार्मिील कसरोट येरे् ५० लाख रुपयाुंची िूळदाण िरून लक्षचुंडी महायज्ञ िरण्यात आला 

म्हणतात ! प नः याच िमथ मातंडाुंनी द सरा िोकटचुंड यज्ञाचा सुंिल्प सोडला. त्या यज्ञात म्हणे सव्वा लाख 
ब्राह्मण जेवनू तृप्त होणार ! या यज्ञात ३ ॥ लाख मण तीळ : १ लाख मण ताुंदूळ, ५० हजार मण जव, २५ 
हजार मण तूप वगरेै लागणार आकण या मखूथपणास १२ िोटी रुपये खचथ येणार ! 
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याच आमच्या समाजवादी राज्यात देवालयाुंचे उत्पिाचे आिडे पहा ! हे अकििृत िकमटीचे आहेत. 
 
कबहारमिील देवालयाचे वार्मर्षि उत्पि ११ लक्ष ७० हजार − ग जरात २७ लक्ष : िेरळ २५ लक्ष : 

मद्रास १ िोटी ८२ लक्ष : महाराष्ट्र २९ लक्ष : म्हैसूर ३३ लक्ष : ओरीसा ३२ लक्ष : उत्तर प्रदेश ११ लक्ष ६० 
हजार : कतरुपकत मुंकदराची स्र्ावर मालमत्ता ७ िोटी बत्तीस लक्षाुंवर : जड जवाहीर १ िोटी ४५ लक्षाुंवर 
देवळाचे उत्पि १ िोटी ४६ लक्ष – 

 
अस्पृश्यावरील भयुंिर अन्यायाची आपण कितीही वणथने ऐिली तरी आपण या सवथ अन्यायाच्या 

मूळावर िा घाव घालतो िा? आपण भयानि रुढी टािली पाकहजे म्हणतो. पण या रुढीला आिार िाय? 
िमाचा ! 

 
वणाश्रमातूनच जातींचा जन्म िाला ! त्या जातींना व वणाश्रमाला िमाचा आिार ! आकण या िमांना 

देवाची मान्यता ! 
 
त्याच देवा-िमाला आम्ही उचलून िरतो. आकण देवा-िमाकवरुद्ध बोललो िी आिाुंड ताुंडव िरतो 

! न सता रुढीवर हल्ला िरायचा. परुंपरेवर टीिा िरायची पण सवथ अन्यायाचुं माहेरघर जे देव त्याला 
फेिून द्यायचा नाही. मूळ राखायचुं आकण फाुंद्या तोडायच्या ! याम ळे त्याची वाढ अकिि होते. तोच अन भव 
सारखा येत आहे. 

 
जे जे अन्याय होतात त्याच्या मागे देव उभा असतो. त्याुंना ते िार्ममि िृत्यच वाटतुं. त्या राक्षसी 

अत्याचाराला, ती माणसे जबाबदार नव्हेत. देव-िमथ या भावना जबाबदार होत. याचा कवचार डोक्यात येत 
नाही. 

 
खालील बातमी ता. २६-१-६९ च्या मराठ्याच्या अग्रलेखात वाचली- 
 
ज्या लोिाुंनी खालील राक्षसी अत्याचार िेले ते िाही राक्षस होते असुं िसुं म्हणता येईल ! देव 

िमानुंच त्याुंना राक्षस नाही िाुं बनवलुं  ! 
 
सरिारने सामाकजि समतेचुं ध्येय अमलाुंत आणायचुं तर सवांनीच हातभार लावायला निो 

िाय? मुंत्र्याची िृती अुंिश्रदे्धला पोर्षि असल्यास - आकण ती आहे असुं असता न सता अन्यायावर हल्ला 
िरून िाय उपयोग − अन्याय िशाम ळे िेला जातो याचा कवचार िरायला निो िाय? 

 
ही मी ‘मराठ्यातील’च गोष्ट उद्घृत िरीत आहे. 
 
‘उत्तर प्रदेशच्या बाुंदा कजल्ह्यात बहेरू नावाचे एि खेडे आहे. तेर्ील अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या 

जातीतील जनतेला गावच्या सावथजकनि कवकहरीवर पाणी भरण्याचा हक्क नाही. त्या जातीतल्या माणसाुंनी 
पैसे कदले तरी त्याचे िेस िापण्याची बुंदी तेर्ील नाकपतावर आकण त्या माणसाचे िपडे ि ण्याची बुंदी 
तेर्ील िोब्यावर तेर्ील ठािूर जमातीच्या राजपूत जमीनदाराुंनी आकण इतर प्रकतकष्ठत जातीतल्या सिन 
आकण वजनदार गाविऱ्याुंनी घातलेली आहे. या कवरुद्ध तेर्ील दकलत जातीच्या जनतेने आवाज उठवला. 
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लगेच त्या दकलत जनतेमिल्या एिा अम खाकवरुद्ध खोटी तक्रार नोंदवण्यात आली. त्याला पोकलसाुंनी 
चौिशीसाठी पोलीस ठाण्यावर नेले. त्याच्या पाठोपाठ बेहरू येर्ील ठािूर जमीनदारही आपल्या सशस्त्र 
ग ुंडाुंच्या टोळक्यासकहत गेले. त्याुंनी पोलीस ठाण्यात घ सून त्या िायथित्याला िरले, खाली पाडून त्याच्या 
डोळयामध्ये त्या पार्षाण हृदयी ग ुंडाुंनी बोटे ख पसली आकण त्याचे दोन्ही डोळे अक्षरशः उपसून बाहेर िाढले 
आकण त्या भयुंिर वदेनाुंनी तळमळत असताना ते नरािम खदखदा हसत होते. अखेल त्याला बुंद िीची 
गोळी घालून त्याचा त्याुंनी पोलीसाुंसमक्ष खून िेला.’ 

 
द सरी हिीित तशीच भयानि आहे. 
 
‘किलवनेमणी येर्ील एिा हकरजन द िानदाराला तेर्ील िाही उच्च वणीय इसमाुंनी िरून बाुंिून 

नेल्याम ळे त्या गावातले सवथ पक्षाचे हकरजन त्या द िानदाराच्या स टिेची मागणी िरायला गेले. पण 
त्याुंच्यावर हल्ला चढवल्याम ळे िालेल्या चिमिीत एि उच्च जातीचा इसम मारला गेला. त्याचा सूड 
घेण्यासाठी उच्च जातीच्या हत्यारबुंद ग ुंडाुंनी त्या िोपडीचे दार बाहेरून बुंद िरून ती िोपडी पेटवनू 
कदली. त्याम ळे आतील ते सवथ अभागी जीव होरपळून प्राणास म िले ! 

 
या राक्षसी िृत्याला जबाबदार मन स्मृकतिार नव्हेत िाय? त्याुंनीच अशा वागण िीला सँक्शन कदलुं  

होतुं. त्या मन स्मृतीस ईर्श्रप्रकणत िमथ बनवला होता. पेशव्याुंनी त्याची अुंमलबजावणी िेली होती. तीच 
परुंपरा आता कटिवली गेली आहे ! या िृत्याला आिार देवाचाच घेतला होता. तेव्हा देव ठेवनू या अुंिश्रद्धा 
जाणार िशा? 

 
हे सवथ कनिोिपणे चालते असे वाटल्यानुंतर गोळवलिराुंना प नः पेशवाई राजवट आणावी असुं िा 

वाटू नये? अुंिश्रद्धा तर मुंत्री पोसतात ! 
 
वृत्तपते्र तर अुंिश्रदे्धला पोसतात. एिाच वळेी गोळवलिराुंचा कनरे्षि व त्याचवळेी त्याुंच्या 

कवचाराुंचा उदो उदो ! 
 
ते कवचार ‘देव िमथ प नजथन्म चमत्िार’ इुंग्रजी भारे्षत दत्ता बाळ ही व्यक्ती माुंडते व हे गृहस्र् िेवळ 

मराठा जातीतले आहेत म्हणनू याुंच्या कवचारावर टीिा िेली जात नाही !! िौत ि िेलुं  जातुं. 
 
कशवछत्रपतींनी स्वातुंत्र्याआड येणाऱ्या रक्तसुंबुंिालाही बाजूस टािलुं . आपण गोळवलिराुंना 

अन िूल वातावरण िरून देणाऱ्याचा अवतार बनवतो. व त्याच्या प्रकतगामी कवचाराचुं समर्थन िरतो व 
बह जन समाजाला गोळवलिराुंच्या दावणीस देतो ! जे हाडाचे सत्यशोिि आहेत त्याुंनी तरी कवचार 
िरावा. 

 
मी गोळवलिराुंना शत्रू मानत नाही तसे दत्ता बाळला मानत नाही. पण त्याुंच्या कवचाराचा पक्का 

दे्वष्टा आहे. दोघेही बह जन समाजाला अुंिश्रदे्धच्या साखळीत अडिवनू वणाश्रम िमाची जणू प नस्र्ापना 
िरीत आहेत. 

 
म्हणून व्यक्तींना शत्रू न मानता त्याुंच्या प्रचाराकवरुद्ध मोहीम उघडली पाकहजे. 
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देव म्हिजे णवषमतेचं मूळ ! : देव मानला िी कवर्षमतेला स रुवात िाली ! देवाला मोठुं िेलुं  िी 
आपण क्ष द्र बनतो ! देव मानला िी ह ि मशाहीचा स्वीिार िेला ! 

 
प्राथयना म्हिजे सामुदाणर्क भीक : देव मानला िी त म्ही परावलुं बी िाला ! त मच्यातलुं  ितृथत्व नष्ट 

िालुं  ! िता िरकवता तो ! त्याच्या िृपेवर सारुं जीकवत्व अवलुंबून ! 
 
‘असेल मािा हकर तर देईल खाटल्यावरी’ ही आमची भकूमिा ! 
 
मग िरा प्रार्थना, मागा भीग, द्या लाच. अन् या प्रार्थनेची महती ज्याुंच्या पदरात दक्षणा पडते, 

ऐर्श्यथ भोगता येते, त्याुंनी वाढवायची ! 
 
बेिाराुंना व असुंत ष्टाुंना शाुंत िरण्यािरता ते आपल्या अुंगावर येऊ नयेत म्हणून प नजथन्म आहे 

अशी खात्री पटवनू त्याुंची बुंडाळी र्ोपवनू िरायची ! 
 
हे िाम मनूने िेले आहे. त्याच कवचाराला गोळवलिराुंनी उचलून िरले आहे. त्याच कवचाराला 

दत्ता बाळनी इुंग्रजी पॅाकलश देऊन लोिाुंना चिवायला स रुवात िेली आहे. म्हणनू मी इशारा देतो- 
 
आुंबेडिराुंच्या अकभमान्याुंनो ह श्शार ! सत्यशोििाुंनो ह श्शार ! 
 
समाजवाद्याुंनो ह श्शार ! 
 
शतेिरी − िामगार पक्षाच्या अकभमान्याुंनो ह श्शार ! िोक्याचा िाल येत आहे ह श्शार ! 
 
मुंत्र्याुंनो, त म्हाला देशाचुं स्वातुंत्र्य व राष्ट्रीय एिात्मता कटिवायची असेल, लोिशाही समाजवादी 

ध्येय राखायचुं असेल तर, जागे रहा व स्वतः अुंिश्रद्धा टािा. 
 

(गोळवलकरी राज्य आलां  तर) 
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काहंी व्र्क्क्तणचते्र 
 

आचार्य जावडेकर 
 
आज आचायथ नाहीत !!! 
 
पण अशा र्ोर कवभतूीचुं पे्रम, सहवास, सहिायथ आकण सुंिटिाळी आिार आकण पासठबा मला कमळू 

शिला हे कलकहण्यास मला किती अकभमान वाटतो. वयाने मोठे नव्हेत पण त्याुंच्या कवद्वते्तचा कवचार िेला 
म्हणजे त्याुंच्या पायाजवळही बसण्याचा मला अकििार नाही. 

 
पण तो अकििार मला त्याुंनी कदला. 
 
आपल्या मोठेपणाची जाणीव त्याुंनी − त्याुंच्या माझ्या सहवासात मला ििीही भासू कदली नाही. 
 
बरोबरीच्या नात्याने वागवले, बोलले, हातात हात घालून सहिायथ िेले. माझ्या जीवनात त्याुंच्या 

सत्सुंगतीची िेवढी मोलाची भर पडली. ती िोण िाढून घेणार ! 
 
गेले ! पण बह मोल असा वैचाकरि ठेवा स्वािीन िरून गेले. िेवढी अक्षय सुंपत्ती बहाल िरून 

गेले.! 
 
‘आध्यास्त्मि आदशथवाद आकण राजिीय वास्तववाद याुंचा समन्वय सािल्यावाचनू श द्ध लोिशाही 

सिवा म. गाुंिी कजला असहसाकिकष्ठत लोिशाही असे नाव देतात ती कनमाण होणार नाही.’ या वाक्यात ती 
सुंपत्ती गोठलेली आहे. 

 
आचायथ जावडेिराुंचे व मािे सुंबुंि १९३० सालापासूनचे. प्रर्म एिमेिाुंत वैचाकरि आिर्षथण 

कनमाण िाले. आकण लोहच ुंबिाने ओढून घ्याव ेत्याप्रमाणे त्याुंनी मला ओढून घेतले. त्याुंनीच तशी इच्छा 
प्रिट िेली याला िारण िाले, मी १९३१ साली कलकहलेले – ‘नव्या कपढीचे राजिारण’ जे समाजवादी 
कवचारसरणीचे महाराष्ट्रातील मराठी भारे्षतील हे पकहलेच प स्ति. हे प स्ति शुंिररावजी जावडेिर व 
शुंिरराव देव या दोघाुंनाही फार आवडले व तेशी त्याुंची मला पते्र पण आली. 

 
आचायथ शुंिरराव जावडेिर कलकहतात − “या प स्तिातील कवचार सत्यशोिि समाज, ब्राह्मणेतर 

जनता व एिुं दर महाराष्ट्र याने ग्रहण िेल्यास महाराष्ट्राच्या ितृथत्त्वास योगय कदशा लागनू त्याुंच्या चालू 
इकतहासास नव ेवळण लागेल. कवशरे्षतः गाुंिींचा असहसावाद व िम्य कनिम् याची जी जोड या प स्तिात 
दृष्टीस पडते, ती माझ्या मते फार महत्त्वाची आहे.” 

 
आकण त्याचबरोबर त्याुंचे परमस्नेही सहिारी व महाराष्ट्राचे गाुंिीवादी प ढारी शुंिरराव देव याुंचेही 

पत्र आले. ते कलकहतात : 
 



 
अनुक्रमणिका 

“आपण प्रिट िेलेले उदात्त, साकत्त्वि व खोल कवचार याुंनी आम्हाुं सवांना आपण फार कनिट 
बनवले आहे. हे कवचार आचारात उतरकवण्यासाठी िाही सुंघटनात्मि िायथ महाराष्ट्रात व्हाव ेअशी आम्हाुं 
सवांची मनापासूनची इच्छा आहे.” 

 
शुंिरराव जावडेिर व देव याुंची मतै्री अत्युंत दृढ अशी होती. परस्पराुंत िमालीचा कजव्हाळा 

होता. तो आचायांच्या अुंतापयंत कटिला. 
 
आचायथ जावडेिराुंनी मला ‘आपण शक्य िाल्यास मजिडे येत जा. आपल्याला कवचार िरता 

येईल’, सुंघटनात्मि िायाचाही कवचार िरता येईल, असे साुंगाव े पाठवले. ज्याुंना एस्. एम. जोशी, 
नानासाहेब गोरे, रावसाहेब व अच्य तराव पटविथन ग रू मानतात, त्याुंचा सहवास कमळणे म्हणजे िेवढी 
भागयाची गोष्ट ! मी इस्लामपूरला त्याुंच्या राहत्या घरी जाऊ लागलो. तेरे् राहू लागलो, त्याुंच्या लोभाचाही 
वाटा कमळू लागला. कवर्श्कवद्यालयीन कशक्षणाहूनही उच्च आकण माझ्या ध्येयाला व कवचाराला अन िूल असे 
कशक्षण आकण मागथदशथन, मला कमळू लागले. त्याुंची बसण्याची, कलकहण्याची व वाचन िरण्याची जागा एिच 
होती. खोलीत कबछान्याशजेारी रॅक्सवर मराठी, इुंग्रजी व सुंस्िृत राज्याशास्त्राची प स्तिे खच्चनू भरलेली 
असत. रात्री लागलेच एखादे, तर चटिन हाताला लागाव.े दम्याच्या आजाराम ळे त्याुंना कफरणे वगैरे होत 
नसे. घरीच पडून रहाव ेलागे. त्याम ळे वाचन व लेखन हाच व्यवसाय, हीच कवश्राुंती व हीच त्याुंना एिमेव 
िरमणूि होती. त्याुंच्या स शील सेवारत पत्नीने पे्रमाने व अगत्याने प ढे ठेवलेले अि, मला सेवन िरता 
आले ही मािी प ण्याई. 

 
वादकववादात अगर घरग ती बाबतीत म्हणा, त्याुंचा स्वभाव आग्रही नव्हता. द सऱ्याचे कवचार 

शाुंतपणे ऐिून घेऊन त्यातले िाही घेता आले तर ते ते घेण्यास, त्याुंना ििीही िमीपणा वाटला नाही. 
 
शुंिरराव जावडेिर, हे शाुंत सागरासारखे ! आतून वहाणाऱ्या शाुंत जलप्रवाहाप्रमाणे, आपले 

कवचार माुंडणार ! त्याुंची भार्षा म्हणजे, वाऱ्याच्या शीतल ि ळिेबरोबर खाली पडणारी पाकरजात प ष्ट्पाुंची 
वृष्टीच जणू. चेहऱ्यावर राग, चीड या भावना जराही कदसणार नाहीत. द सऱ्याची मते खोडून िाढण्याचा 
अट्टाहास न िरता, आपले कवचार जेवढे स स्पष्ट िरता येतील; तेवढे िरण्याचा प्रयत्न िरणार. पक्षीय 
प ढाऱ्याप्रमाणे, त्याुंच्या भार्षणात चढेलपणा जराही कदसून येणार नाही. कवरोिी मताबद्दलही आदर बाळगनू 
बोलणार. याम ळे जावडेिराुंनी आपल्या आय ष्ट्यात एिही शत्रू कनमाण िेला नाही. समन्वय सािण्याचा 
सतत प्रयत्न िेला आहे. ते समन्वयी होते. कटळि व आगरिर या दोघाुंनाही ते पूज्य मानत. 
जावडेिराुंच्यात दोघाुंच्या कवचाराुंचा समन्वय िाला होता- एिाुंगी हेिेखोरपणा नव्हता. कटळिाुंचा प्राचीन 
सुंस्िृतीचा अकभमान व िडवा राष्ट्राकभमान, आगरिर व फ ल्याुंची सवांगीण स िारणेची तळमळ व 
पाश्चात्त्याुंच्या ज्ञानाचे अभ्यासू रसग्रहण, आचायांच्या कवचारात, कलखाणात व आचारात आढळून येते. 

 
िोरगाविर रस्टच्या सुंमेलनात ते बोलू लागले म्हणजे त्याुंचा प्रत्येि शब्द ऐिून घेण्यािरता 

श्रोत्याुंची हालचाल, ि जबूज एिदम बुंद होणार ! 
 
अरेरे, ते कदवस आता ि ठले यायला !!! 
 



 
अनुक्रमणिका 

आचायांचे भार्षण म्हणजे अमृताच्या िारा ! त्याुंतून गाुंिीवादाचा कनमथळ आकण साकत्त्वि प्रवाह वहात 
असे. गाुंिीजी, असहसावाद बोलून गेले. तो राजिारणात आणण्याची त्याुंनी जीवेभाव ेखटपट िेली. त्या 
गाुंिीवादाला शास्त्री स्वरूप देण्याची महनीय िामकगरी िेवळ आचायथ जावडेिराुंनी िेली. ‘आि कनि-
भारतासारखा,’ भारताचे असहसा तत्त्वज्ञानान सार मागथदशथन िरणारा, सवथ जगाला उपिारि असा हा ग्रुंर् 
कलहून शुंिरराव अमर िाले आहेत. 

 
गीता रहस्यानुंतर त्याच तोलाचा, त्यात प नः अन भवाची भर पडलेला, हा ग्रुंर् ठरेल. 
 
‘मानवी समाजाची पूणथतेची स्वप्ने ििीिाळी यशस्वी व्हायची असतील तर असहसेच्या सािनाचा 

कविास होत गेला पाकहजे.’ 
 
असे त्याुंचे मत होते. 
 
‘सत्याग्रही भारतच जगाला वरील मूल्याुंचा लाभ िरून घेण्याचा मागथ दाखवू शिेल.’ 
 
अशी र्ोर व्यक्ती मला कमत्र म्हणून लाभावी हे िेवढे भागय मािे ! जावडेिराुंच्या मतै्रीचा, 

सहवासाचा व कवचाराचा लाभ भरपूर िरून घेता आला. 
 
प्रजापकरर्षदेच्या स रुवातीपासून, त्याुंच्या कवचाराुंचा व मागथदशथनाचा फायदा होत गेला. 

प्रजापकरर्षदेच्या सुंघटनेचा उपयोग मी असहसावादी-समाजवादाचा प्रचार िरण्यात िरून घेतला. 
प्रजापकरर्षदेचे ध्येय जरी ‘राजाच्या अकिपत्याखाली जबाबदार राज्यपद्धती’ हे असले तरी मािी व्याख्याने 
असायची समाजवादी कवचारसरणीची. याम ळे िोल्हापूरच्या राजिीय चळवळीला, सातारच्याप्रमाणे 
घातपाती चळवळीचे स्वरूप आले नाही. जे िाही प्रिार िाले ते अनकििृत होते. अन् त्यावळेी मी त रुुं गात 
होतो. तेरू्नही मी या प्रिाराला मािी मान्यता कदली नाही. महात्माजींना ही चळवळ मान्य असणे शक्य 
नाही असे पत्रही िाडले होते. त रुुं गातून स टल्यानुंतर मािाच ियास खरा ठरला व गाुंिीजींनी या घातपाती 
चळवळीला आपली मान्यता नसल्याचे जाहीर िेले. 

 
िोल्हापूरला मी ‘अखुंड-भारत’ म्हणून प्रभािरपुंत िोरगाुंविर याुंच्या सहाय्याने जे साप्ताकहि 

िाढले त्यात आचायथ जावडेिर आपले लेख देऊ लागले. प ढे द य्यम सुंपादित्वही पत्िरले. त्याुंचे ते लेख 
एिकत्रत िरून माझ्या पे्रसमध्ये ते प स्ति रूपाने प्रकसद्ध िेले. त्याला प्रस्तावनाही जावडेिराुंनीच 
कलकहली- ते कलकहतात : 

 
‘क्राुंकतिारि असहसावाद’ ही लेखमाला प्रर्म अखुंड भारतात प्रकसद्ध िरून व नुंतर प स्तिरूपाने 

प्रकसद्ध िरून भाई बागल याुंनी माझ्यावर उपिार िेले आहेत. प ढे िेव्हा तरी या कवर्षयावर अकिि कवस्तृत 
कलकहण्याचा मािा कवचार आहे. तूतथ कवचारी वाचिाुंप ढे मी एिा कवर्षयाचा िेवळ उपन्यास सादर िरीत 
आहे.’ 

 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

इस्लामपूर (रज. सातारा)   -शां. द. जावडेकर 
 
प्रत्यक्ष िृतीनेही मी मजवर िालेल्या ख नी हल्ल्याला, असहसेनेच तोंड कदल्याचे पाहून तर 

जावडेिराुंचा माझ्यावर फारच लोभ जडला. त्याुंनी मला अनेि प स्तिाुंच्या भेटी कदल्या. त्यातल्या िाही 
नेहमीच्या कशरस्त्याप्रमाणे मागून नेलेल्याुंपैिी परत आल्या नाहीत ! तरी िाही आज माझ्या सुंग्रही आहेत. 
त्याुंची मी अनेिवळेा पारायणे िरून ताुंबड्या ख णाुंनी त्यातली पाने भरली आहेत. त्याुंच्या प स्तिाची यादी 
बरीच मोठी होईल. पण मजिडे आहेत ती : 

 
(१) आि कनि भारत (२) राजनीकतशास्त्र पकरचय (३) समाजवाद आकण सवोदय (४) आि कनि 

राज्यमीमाुंसा – भाग पकहला व द सरा (५) लोिशाही (६) सहद -म सलमान ऐक्य (७) गाुंिीवाद (८) 
महाय द्ध आकण राष्ट्रसभा (९) शास्त्रीय समाजवाद (१०) क्राुंकतिारि असहसावाद. 

 
अशा रीतीने सहवासाम ळे ‘अखुंड-भारत’ साप्ताकहिास कदलेल्या सहिायाम ळे आकण कवचारिनाचा 

मला वाटेिरी िेल्याम ळे ते अकििाकिि जवळ येत गेले. 
 
यानुंतर मजवर ग दरलेल्या − म्हणण्यापेक्षा ओढवनू घेतलेल्या प्रसुंगाम ळे, ते फार अस्वस्र् िाले. 

तो प्रसुंग मी िेलेल्या नऊ कदवसाच्या अि सत्याग्रहाचा.  
 
िोल्हापूर दरबारच्या नोिर लोिाुंनी पगारवाढीसाठी सुंप जाहीर िेला होता. … या सुंपाने फार 

मोठी मजल गाठली होती. सहद स्र्ानच्या इकतहासात नामकनदेश िरण्याजोगा हा सुंप होता. सुंपाम ळे 
राज्याच्या िारभाराला खीळ पडली होती. मोठमोठ्या ऑकफसेसना टाळे पडले होते. जेरू्न ऑडथसथ 
स टायच्या त्या ऑकफसमध्ये ऑडथर कलहायला आकण ती पोचवायला िोणी नव्हते. दरबारची स्स्र्ती 
िेकवलवाणी िाली होती. 

 
सुंपवाले व नागकरि या दोन्हीसाठी म्हणनू मी मध्यस्र्ाची भकूमिा घेतली होती. मागण्या बऱ्याच 

वाटाघाटीनुंतर मान्य िाल्या. कम. आस्स्टन हे पुंतप्रिान होते. दरबारने मागण्या िेल्या या समज तीने लोि 
िामावर गेले. माझ्या शब्दावर कवर्श्ास ठेवनू सुंप मागे घेण्यात आला. पण लोि िामावर गेल्यानुंतर 
मुंत्र्याुंनी शास्ब्दि िसरत िरून आमचा कवर्श्ासघात िेला. म्हणून मी ६·२·४७ पासून उपवास जाहीर 
िेला. यावळेी मला पासठबा देण्यािकरता आचायथ जावडेिराुंनी म द्दाम एि खास पत्रि िाढले. 

 
“िोल्हाप रात भाई मािवराव बागल याुंनी दरबारच्या वचनभुंगाकवरुद्ध प्रायोपवशेन स रू िेले आहे. 

िोल्हापूर हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे स्र्ान आहे. कशवछत्रपतींच्या स्मृतीशी िोल्हापूरचे नाव कनगकडत 
िालेले आहे. ब्राह्मणेतराुंच्या सत्यशोिि चळवळीचे आश्रयस्र्ान िोल्हापूर होते. सातारा कजल्ह्यातील 
शतेिरी वगाच्या जागतृीत िोल्हापूर सुंस्र्ानचा फार मोठा सुंबुंि आहे.” 

 
“िोल्हापूरच्या प्रजापकरर्षदेला सत्याग्रही दीक्षा देण्यात भाई मािवराव बागल याुंनी महत्त्वाचे िायथ 

िेलेले आहे. खरा सत्यशोिि हा सत्याग्रही असला पाकहजे, या कनष्ठेने भाई बागल याुंनी िोल्हाप रात एि 
नवजीवन कनमाण िेले….. १९४२ च्या लढ्यात भाई मािवराव बागल आकण प्रजापकरर्षद याुंनी िडाडीने भाग 
घेतला, आकण िोल्हाप रात प्रचुंड क्राुंतीची लाट उठली. अशा िोल्हापूरच्या नेत्याने आज िोल्हापूरच्या 



 
अनुक्रमणिका 

अकििाऱ्यावर म्हणजे मुंकत्रमुंडळावर वचनभुंगाचा उघड आरोप िेला असून, प्रजापकरर्षदेच्या या नेत्याशी 
समेट िरण्याची ब द्धी दरबारला िाली नाही तर, िोल्हापूर सुंस्र्ानचा राज्यिारभार भुंग पावनू तेर्ील 
अकनयुंकत्रत सते्तचा पूणथ अुंत िाल्यावाचून राहणार नाही.” 

 
आचायांचा हा शाप खरा ठरला. 
 
अशा रीतीने ते माझ्याम ळे िोल्हापूरच्या राजिारणाशीही कनगकडत िाले होते. त्याुंच्या अुंताने 

महाराष्ट्राचा वैचाकरि िरा नाहीसा िालाच, पण मला सतत कमळणारा पे्रमाचा आकण ज्ञानाचा लाभ पण 
नाहीसा िाला. 

 
शुंिररावजी माझ्याहून तसे मोठे नव्हते. समवयस्ि म्हटले तरी चालेल. त्याुंचा जन्म १८९४ त 

िाला. मािा १९९६ त िाला. पण ज्ञानाने त्याुंनी ‘एव्हरेस्ट’ कशखर गाठले होते तर मी अद्याप 
पायर्थ्यापाशीच उभा आहे ! 

 
ते न सते ‘ईकिचेअर पोकलटीकशयन’ अगर वाकचवीर नव्हते. 
 
असहिार य गात त्याुंनी म ुंबई कवद्यापीठाला रामराम ठोिला व राजिारणात उडी घेतली. एम्. ए. 

चा अभ्यास िरून परीके्षच्या तयारीत असताना व फीही भरली असताना ते सवथ सोडून त्याुंनी राष्ट्राच्या 
हािेस ओ कदली. 

 
िॅालेज सोडल्यानुंतर इस्लामपूर जवळच्या पेठ या गावी ‘महात्मा’ नावाचे अस्पृश्याुंिरता 

छात्रालय िाढले. फ ले आकण गाुंिी या दोघाुंचाही त्या नावात समावशे व्हावा. 
 
ते स्वतः सते्तच्या राजिारणात िेव्हाही पडले नाहीत. पण प ढाऱ्याुंना तत्त्वज्ञानाचा प रवठा िेला. 
 
बी. ए.ला तत्त्वज्ञान, एम्. ए.ला राजिारण व अर्थशास्त्र हे कवर्षय घेतले होते. शुंिरराव देवाुंना 

त्याुंच्या कवचाराचा व सल्लामसलतीचा नेहमी फायदा व्हावयाचा. माक्सथचा त्याुंनी स्वतुंत्र ब द्धीने कवचार 
िरून तो कनव्वळ जडवादी नाही हे त्याुंनी कसद्ध िेले. 

 
१९३० च्या सत्याग्रहात त रुुं गात असताना त्याुंची म लगी वारली. 
 
१९३२ ला प नः त रुुं गवास पत्िरला. त्यावळेी नाकशिच्या त रुुं गात असताना त्याुंना प ष्ट्िळ वाचन 

मनन सचतन िरता आले व आपल्या कवचाराला कनकश्चत स्वरूप देता आले. 
 
त्याुंची ग्रुंर्कनष्ट्पत्ती प ष्ट्िळच आहे. पण कनव्वळ िरमण िीसाठी त्याुंनी िाहीही कलकहले नाही. तो 

त्याुंचा सपडच नव्हता. िाव्याची आवड होती. वाचन होते, पण िाव्य कलकहलेले नाही. लघ िर्ा, िादुंबऱ्या 
या प्राुंतात ते ििीच कशरले नाहीत. 

 
‘आि कनि-भारत’ हा त्याुंचा ग्रुंर्राज ! 
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आचायथ भागवत या प स्तिाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात : 
 
‘या ग्रुंर्ात आजपयंत स्वातुंत्र्यासाठी प्रयत्न िरीत असलेल्या सवथ पक्षातील वचेि सद्ग ण 

समाकवष्ट िरण्यात आले आहेत. सशस्त्र क्राुंकतिारिाुंचा त्याग व शौयथ प्रागकतिाुंची कविायिवृत्ती 
समाजस िारिाुंनी प्रकतपादलेल्या समता, स्त्री-स्वातुंत्र्य इत्यादी गोष्टी आकण िमथस िारिाुंनी प्रकतपादलेली 
सत्य, असहसा, श कचता इत्यादी तत्त्व ेया सवथ कवर्षयाुंचा स ुंदर समन्वय सािलेला आहे.” 

 
त्याुंच्या शाुंकतय गाची िल्पना खालील चार वाक्याुंनीस द्धा िरता येईल. 
 
‘सत्याग्रही िमथयोगी असहसि असल्याने यात शोिाला व पश्चात्तापाला स्र्ान नाही. हा िमथयोग 

जनतेने आत्मसात िेला आकण ज ल मशाही सुंघकटत असहिार िरून न्यायासाठी स्वचे्छेने आत्मक्लेश 
सहन िरण्याचे तपोबल जागृत िेले तर साम्राज्यवादी य दे्ध चालूच राहणार नाहीत. 

 
ग्रुंर्कनष्ट्पत्तीच िरून ते राकहले नाहीत. वतथमानपत्राचे सािनही त्याुंनी हाताळले. आपल्या मताचा 

प्रचार िेला. कटळि- आगरिराुंच्या नुंतर ध्येयकनष्ठेसाठी कलखाण िरणारे जावडेिर हेच ठरतील. त्याुंनी 
िुंदा म्हणनू तो हाती घेतला नाही. 

 
१९३४ ला म ुंबईच्या ‘नवशक्ती’ दैकनिाचे सुंपादि िाले. त्यानुंतर प ण्याचे िाँगे्रसचे ‘लोिशक्ती’ 

दैकनि चालवले. हे स टल्यानुंतर माझ्या ‘अखुंड-भारत’ साप्ताकहिात कनयमाने कलहू लागले. व नुंतर 
सुंपादित्वही स्वीिारले. 

 
प ढे िाही िालाने शुंिरराव देव याुंच्या प्रयत्नाने कनघालेल्या ‘नवभारत’ या भारदस्त माकसिाचे 

जावडेिर व आचायथ भागवत या जोडीने सुंपादित्व स्वीिारले. ‘सािना’ साप्ताकहिाला लेख प रवता 
प रवता त्याचेही सुंपादित्व त्याुंच्या गळयात पडले. 

 
सत्याग्रही म्हणनू, ग्रुंर्िार म्हणून, तत्त्वसचति म्हणनू व त रुुं गवासही भोगलेल्या या र्ोर व्यक्तीचे 

आर्मर्ि जीवन स खाचे नव्हते. त्याुंना तो त्रास होऊ लागला. पण ते तो म िायाने सहन िरीत आपले 
िायथ िरीत राकहले. 

 
प्रभािरपुंत िोरगाविर याुंना याची िल्पना येताच त्याुंनी आपल्या रस्ट तफे मानिन स रू िेले. 

पण त्यातील आवश्यि तेवढीच रक्कम स्वीिारून बािीची रस्टला परत िेली. गरजेपेक्षा जास्त िनसुंग्रह 
िरायचा नाही हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणले. 

 
अशी माणसे पैशाने माणसाचे मोजमाप िरणाऱ्या व्यवहारी जगात कदसणार नाहीत. 
 
तर्ाकप अशा गरीब ध्येयकनष्ठ आचायांच्या सारख्याुंचेच जीवन समाजाला उपिारि आकण आदशथ 

ठरलेले आहे. आकण कनव्वळ आर्मर्िदृष्ट्या यशस्वी ठरलेले िालाच्या ओघात नाहीसे होऊन क्ष द्र ठरले 
आहेत. 
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त्याुंचे कवचार खऱ्या जड रत्नाहून मोलाचे आहेत. आचायथ म्हणतात- 
 
‘ब कद्धवाद ही एि जीवनकनष्ठा आहे. आकण ती जीवनकनष्ठा ज्याुंना पाळावयाची असेल त्याुंना 

सत्यकनष्ठचेे तपोबल ह्याची फार आवश्यिता आहे. सत्याचे सुंशोिन, सत्याचा प्रचार आकण सत्याची 
सुंस्र्ापना यासाठी क्लेश सहन िराव ेलागतात. आपली ब द्धी व भावना या दोहोंनाही श द्ध ठेवण्यासाठी 
आत्मकनष्ठलेा म्हणजेच सत्यकनष्ठेला जीवनात आद्य स्र्ान कमळाले पाकहजे.’ 

 
आचायांनी पण आपल्या जीवनात या सत्यकनष्ठलेा स्र्ान देऊन आपले जीवन सफल िेले. आचार 

कवचारात स सुंगती राखली. त्यागाच्या वळेी मागे राकहले नाहीत. 
 
खऱ्या वीराप्रमाणे मरणाचे शाुंतपणे व कनर्मविारपणे स्वागत िेले ! 
 

(माझा पररवार) 
 

केशवराव भोसले 
 
िेशवराव भोसले हे अशा गृहस्र्ाुंपैिी एि होते िी पाकहल्याबरोबरच वाटाव ेहा माणसू सभ्य आहे. 

त्याच्यावर बेलाशि कवर्श्ास टािावा. वागण िीत अगत्य, पे्रमळपणा, जणू आपल्याच स खद ःखाचा 
वाटेिरी. सौजन्य पण त्याचबरोबर स्वाकभमान चेहऱ्यावरून ओळखावा. 

 
तोच खरा णमत्र : मला िोणी कवचारले, ‘असे िोणते िायथ पाकहले आहे त म्ही िेशवरावाुंचे म्हणून 

त म्हाला कलहावसेे वाटले !’ मला िाही उत्तर देता येणार नाही. िारण हे कलकहताना मी त्याचा कवचारच 
िेला नाही. मी कचत्रिार आहे आकण म्हणून मािी समजूत आहे िी िोणाही माणसाचा पोरेट जर बरोबर 
िाढता आला तर त्यावरून त्याच्या स्वभावाची, मनाची, अुंतरुंगाची िल्पना देता येते. त्यासाठी ती व्यक्ती 
प्रकसद्ध असावी लागतेच असुं नाही. 

 
िेशवरावाुंची व मािी िशी ओळख िाली, िेव्हा िाली हे मला िाही आठवत नाही. िोणाम ळे 

िाली हेही आठवत नाही. पण ओळख िाली आकण ते माझ्यािडे नेहमी येऊ लागले ! 
 
मािी कमत्राची व्याख्या ही आहे. जो त मच्यािडे िारणाकशवाय येतो, िसल्याही इच्छेने येत नाही, 

िेवळ भेटावुं याच एिा हेतूने येतो, तोच खरा कमत्र होय. 
 
आगगाडीतील प्रवासी : आय ष्ट्यात आलेल्या अन भवानेच मािुं हे मत बनले आहे. कितीतरी 

लोिाुंशी मािे सुंबुंि आले. पण म ख्यतः ते आले िेव्हा? माझ्यािडून िाही स्वार्थ सािण्याजोगा होता तेव्हा 
! तो प ः साित नाही असे वाटताच ते आले तसे गेले ! जणू आगगाडीतील प्रवासी. पण ते िाही स्वार्ासाठी 
येत नसतात, ते येतात तसेच जातात. त्याुंच्याबद्दल द ःख होत नाही. 

 
पण मन ष्ट्य स्वभावात िसिसा बदल होत जातो हे डोिे वापरल्याकशवायच िळून आले. त्याम ळे 

सत्ता आकण सुंपत्तीचा कतटिारा येऊ लागला. पैशाची माणसाला जरूर आहे. पण तो जरुरीपेक्षा अकिि 
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साठू लागला सिवा साठव ूलागला िी, त्या माणसाची माण सिी नष्ट होते. तीच गोष्ट सते्तची. कमळेल त्यात 
समािान होत नाही. अकिि सते्तची हव्यास लागते. त्या आड िोणी येईल त्याचा िाटा िाढण्यािरता 
वाटेल ते िृत्य तो िरतो. कमत्राचा गळा िापण्यासही िचरत नाही. औरुंगजेबाने बापास त रुुं गात टािलेच 
होते. अशी शिेडो उदाहरणे इकतहासात भरून आहेत. 

 
मोठी मािसे छोटी होतात : सत्ता माणसाला भ्रष्ट िरते. सते्तबरोबर अहुंभाव व गवाचा ताठा चढू 

लागतो. पूवी गकरबी असल्यास कतचा कवसर पडतो. िृज्ञताब द्धी समूळ नष्ट होते अन् अशी मोठी कदसणारी 
माणसेच अकतशय छोटी होतात. 

 
या आलेल्या अन भवाम ळे िेशवराव लहान असूनही मला मोठे वाटतात. 
 
गोड अपघात : िेशवराव माझ्या जीवनात आले हा एि गोड अपघात म्हणावा लागेल. पण हा 

अपघात लाुंबला आकण त्याुंचे येणे जाणे नेहमीचे िाले. ज्यावळेी माझ्यािडून त्याुंचा िसलाच स्वार्थ 
सािण्याजोगा नव्हता त्यावळेी मला त्याुंचे पे्रम कमळाले. म्हणून त्याुंच्या भेटीत मी साकत्त्वि आनुंद उपभोग ू
शितो व साहकजिच एि कशिवण कमळते, 

 
‘मािवराव, तूही जगाबरोबर असाच वाग.’ 
 
‘कनहेत ि पे्रम िरायला कशि.’ 
 
जी कशिवण वाचून सिवा ऐिून मनात सबबली नसती ती िेशवरावाुंच्या सहवासातून सबबली. 
 
अजातशत्र ू : िेशवराव ही एि अजातशत्रू अशी व्यक्ती आहे. त्याुंच्याबद्दल िोणी ििी वाईट 

बोललेले मी ऐिले नाही. िाहींना सवय असते. ते िोणाबद्दलही बोलले तरी कशवी हासडल्याकशवाय 
बोलणार नाहीत आकण त्याम ळे आपण मोठे ठरतो अशी ते आपली समजूत िरून घेतात ! 

 
िेशवराव या दृष्टीने कितीतरी सुंयमी. ओळख िाली िी, िेशवराव हरएि तऱ्हेने त्याच्या उपयोगी 

पडणार ! िरता येईल ती सेवा िरणार. मदत िरणार. पण हे सवथ अगदी कनहेत िपणे. म्हणून मी म्हणेन 
िेशवराव मोठा माणूस. 

 
िेशवराव सत्तावान व िनवान याुंची लाळ घोटत बसणार नाहीत. पण कमत्रासाठी िष्ट पडले तर 

त्याुंना ते िष्ट वाटणार नाहीत. 
 
िोणताही सावथजकनि समारुंभ असो, िेशवराव न बोलावता जाणार पण ख ची अडवण्यािरता 

नव्हे, तर िाम िरण्यािरता…! िाम िरणार पण मागुं राहणार. 
 
वृत्तीत भरलेला सेवाभाव : पण एखाद्या समारुंभात आपल्या कमत्राने कशष्टाचार सोडून वागणिू 

िेल्यास ते तेरू्न कनघनू जाणार. पण तेरे् त्याला उघड कवरोि िरणार नाहीत. 
 



 
अनुक्रमणिका 

अनेि सुंस्रे्त जीव तोडून िाम िेले. पण त्यात सते्तसाठी अगर िसल्या अकििारासाठी 
िडपडणार नाहीत. 

 
िोणी आजारी पडले तर घरच्या माणसाप्रमाणे त्याच्या उपयोगी पडणार. सेवाभावाने त्याुंनी अनेि 

माणसे जोडली आहेत. त्यापिैी मी एि आहे. 
 
हक्काने िाही िाम साुंगाव ेआकण मानापमानाची भावना टािून ते उरिाव.े याम ळे ते पूवी िोण 

होते, त्याुंनी िाय िाम िेले, िोणती जबाबदारीची िामे िेली… याचा शोि िरण्याचे मला म ळीच िारण 
पडले नाही. मला जो अन भव आला, जे मला पाहता आले तेवढे प रे आहे. 

 
(माझा पररवार) 

 
भालजी पेंढारकर 

 
पाकहल्याबरोबर वाटावुं हा िोणी तरी स्वयुंसेवि आहे. सामान्य िायथिता आहे. अुंगात सदरा, हात 

छाटलेला सदरा- म ुंडुं म्हणा ना. खाली स्वयुंसेविाची चड्डी. आकण डोिुं  ! जवळ जवळ चमन् गोटा ! 
िाँगे्रसचा सवोदयीपुंर्ी िायथिता जण ुं. 

 
पण हा भ्रम ही स्वारी जवळ आल्यानुंतर कटित नाही. लाुंबून कदसणारा गाुंिीछाप पेहेराव जवळ 

येताच नष्ट होतो. कतर्ुं कगरणीचुं श भ्र िापड कदसूुं लागतुं. चाुंगल्यापिैी हरि. 
 
या सामान्य र्डथक्लास वाटणाऱ्या स्वयुंसेविाची, मालिीची मोटर मागे उभी होती. तीत त्याुंचा 

ड्रायव्हर होता. आदराने बोलणारा घोळिा सभोवार होता. म्हणजे हा िाही प छाट माणूस नव्हता हे 
िोणालाही, म्हणजे आुंिळा नसलेल्याला सहज िळून येईल. 

 
या व्यक्तीचुं नाव भालजी पेंढारिर. िोल्हाप रातच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या ओळखीची प्रकसद्ध 

व्यक्ती. साऱ्या कचत्रपटसृष्टीच्या माकहतीची व मान्यतेची. तसेच सहद सभा व सहद सुंघटनेचे मान्यवर 
िायथिते. 

 
हाडाचे िलावुंत. 
 
पण असला कभिार सौंदयथहीन पेहेराव घालून िा सहडत असतील ते तेच जाणे ! मी म्हणेन 

स्वभावातला हा एि चक्रमपणा ! 
 
िारण तसुं त्याुंचुं जीवन िाही सािे नाही. त्याुंना सौंदयाची भरपूर आवड आहे. घरची राहणी उच्च 

दजाची आहे. त्यातही सौंदयाची आवड व कनवड कदसून येते. ती नसती तर कचत्रपट यशस्वी व आिर्षथि 
िालेच नसते. सौंदयाची आवड पारख आकण कनवड िरता आली नसती, तर स ुंदर नटींची अन् पात्राुंची 
कनवड िरता आली नसती. जवळचा आश्रय देता आला नसता. कचत्रपटात त्याुंना मनाप्रमाणे तयार िरता 
आलुं  नसतुं. िलावान हा त्या सौंदयाशी कचिटून राहू शित नाही. तो एखाद्याच िमलप ष्ट्पात बसत नाही. 
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तो फ लपाखरासारखा सृष्टीत भरून राकहलेल्या फ लाुंचा रस चाखत, कवहार िरीत असतो. मोठमोठ्या 
िलावुंताुंचुं जीवन हे असुंच असतुं. भालजी हे महाराष्ट्रातले एि र्ोर िलावुंत आहेत. 

 
भालजी मतै्रीला चाुंगले आहेत. उदार आहेत. खर्मचि आहेत. बोलण्यात मनमोिळेपणा आहे. 

कवनोद आहे. खोचिपणा आहे. फटिळपणा आहे. अश्लीलता सलगीत ििीच डोिावत नाही असुं मी 
म्हणणार नाही ! पण ती हास्य उिळणारी आहे. फटिळपणा असला तरी माणूस तोडणारा नाही. 

 
मी तरी भालजींना माझ्या पकरवारातले समजतो. त्याुंची मते व मािी मते ििी िळण्याजोगी 

नाहीत. ते सहद सभावाले आहेत. िमाकभमानी आहेत. देवपूजि आहेत. मी िोणच्याच िमाचा अकभमानी 
नाही. देव मानत नाही. राजभक्ती माझ्या अुंगी नाही. तरी मी त्याुंना कमत्र मानतो. माणूस म्हणनू जे ग ण 
त्याुंच्या अुंगी मला आढळले त्या माण सिीचा मी पूजि आहे. िमथ अकजबात मानत नाही असुंही नाही. मी 
मानवतािमथ मानतो. ती मानवता भालजींच्यात आहे. त्याचा मला अनेि वळेा अन भव आला आहे. खूप 
प्रकसद्धीस आलेल्या माणसात मानवता असतेच असुं नाही. तो मनाने क्ष द्र असतो. मग त्याने हजारो 
रुपयाुंच्या देणगया कदलेल्या िा असेनात. अगदी क्ष ल्लि कदसणाऱ्या गोष्टीत व वागण िीत त्याचा स्वभाव 
उघडा होतो. ‘ब ुंदसे गयी तो हौदसे नहीं आती’ अशी िाहीतरी म्हण मला आठवते. 

 
एिा कमत्राने कजव्हाळयाने कदलेले सँडकवचीसचे डबे मला आठवतात. एिा िैद्याने आपल्या 

वाटणीचा कदलेला आुंबा मला दस लाखाचा वाटतो. त्याचा ििीच कवसर पडत नाही. वर्षातून ििी तरी, 
सणावाराला कदले जाणाऱ्या मेजवानीतले ते दोन आुंब ेहोते. त्या दातृत्वात खरे औदायथ, खरी माण सिी 
होती. मानवता होती. ती िोयाकिशातही आढळत नाही. 

 
कमत्र म्हणून जे अगत्य व कनरपेक्ष पे्रम मला भालजींिडून एिे िाळी कमळालुं  ते मला बह मोल 

वाटतुं. ती वागणूि मी कवसरणार नाही. 
 
ते छत्रपती-अकभमानी, पण मी ज्या वळेी छत्रपतीशी लढात देत होतो. त्या वळेी मी त रुुं गात 

असताना भालजी मला भेटायला येत. फराळाचुं व जेवणाचुं चाुंगलुं  चाुंगलुं  िरून घेऊन येत. त्यावळेी 
एिािी पडलेल्या माझ्या घराला भेट देत. आकण हेही ते गादीभक्त असून. 

 
त्यावळेी माझ्या आप्ताुंपिैी रक्तसुंबुंिीही माझ्यािडुं िोणी येत नसत. कफरित नसत. जातवाले 

येत नसत. सवांनी वाळीत टािलेल्या वळेी त्याुंनी मला ि ट ुंकबय मानलुं . एिािी पडलेल्या माझ्या पत्नीला 
बुंि त्वाचा आिार कदला. पन्हाळगडावर मी स्र्ानबद्ध असताना माझ्या ि ट ुंकबयाुंना आपल्या गाडीतून घेऊन 
मला भेटायला आणीत. माझ्या पत्नीला भाऊबीजेची ओवाळणी त्याुंनी घातली आहे. आमच्या 
िरमण िीसाठी, आम्हाला तो घेणुं परवडणार नाही हे जाणून रेकडओ घेऊन कदला. या मजवर 
दाखकवलेल्या पे्रमाम ळे ते स्वतः सुंिटात येणार होते. ते राजिोपात पडण्याची शक्यता होती. िुंद्यावर 
पकरणाम िाला असता. म्हणनू या छोया गोष्टीला मी फार महत्त्व देतो. 

 
आणखी अशीच गोष्ट. त्याुंनी माझ्याप्रमाणे िाही राजाकवरुद्ध लढा स रू िेला नव्हता. त्याुंचा िुंदा 

राजाच्या सहान भतूीवर प ष्ट्िळ अवलुंबनू होता. अशा वळेी त्याुंच्या एिा कमत्रावर राजाची अविृपा िाली. 
त्याला राजवाड्यातील आवारातील बुंगला एिदम खाली िरण्याची आज्ञा िाली. राजा कफरला िी 
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सुंस्र्ाुंनी जग सारुं कफरतुं. नातीगोती कवसरली जातात. ज्या मुंत्र्याुंच्या स्त कतपाठाने वतथमानपत्राुंचे रिाने 
भरले जात ते लगेच उलटले ! त्याुंच्या टीिेने भरलेले जादा अुंि िाढले. पण भालजी मतै्रीस जागले व 
मािा बुंगला त मचा आहे असुं समजा म्हणून त्या मुंत्र्याला मदतीचा हात प ढे िेला. तशीच वागणिू 
माझ्याशी िेली आकण हे सारुं वैचाकरि दृष्ट्या आम्ही परस्पराुंपासून अगदी दूर असताना. म्हणून खाजगी 
जीवनात मी वैचाकरि एितेपेक्षा या पे्रमाला, कजव्हाळयाला व अशा माण सिीला महत्त्व देतो. पक्षैक्यापेक्षा ही 
माण सिीच आत्मकविासाला पोर्षि ठरते. आकण पक्षाुंिता उलट मारि ठरते ! 

 
म्हणून अकलिडे त्याुंची मािी फारशी भेट पडत नसूनही ते मला परिे वाटत नाहीत. जवळचे 

परिे िाले. 
 
आणखी त्याुंना व मला बाुंिणारा व ििी न त टणारा द वा म्हणजे कशवभक्ती. अशी कशवभक्ती मला 

ि ठेच आढळली नाही. ते ढोंग नव्हे. बह जन समाज व मराठ्याुंना िेवळ चिवण्यासाठी नव्हे. गादीकवर्षयी 
व छत्रपतीपदाकवर्षयी वाटणाऱ्या त्याुंच्या श्रदे्धला मी अुंिश्रद्धा म्हणेन. पण त्याुंची कशवभक्ती पूणथ डोळस 
आहे. ती त्याुंच्या हाडीमासी म रली आहे. कशवबाुंचे सारे जीवन, त्याुंच्या सहस्त्रग णातील सहस्त्रिप्पे त्याुंनी 
सुंशोििाच्या दृष्टीने न्याहाळले आहेत, अभ्यासले आहेत व त्याुंनी आपलुं  पे्रम ओतून रक्ताच्या ि ुं चल्यानुं 
रुंगवले आहेत. मला वाटतुं द सऱ्या ि ठल्या देवाची ते इतक्या भस्क्तभावाने पूजा िरीत नसतील. ध्यानी-
मनी-शयनी त्याुंना कशवमूती कदसते. कशवचकरत्र आठवतुं. मारुतीच्या हृदयात, म्हणतात जसा राम, तसुं 
भालजींच्या हृदयात कशवबा ! तो समाजाला भ लवण्यासाठी, चिवण्यासाठी, व त्याच्या नावाचा फायदा 
घेऊन बह जनसमाजाचुं प ढारीपण कमळवण्यासाठी नाही. आज कशव-शाहूुंची नाव े समाजाला अुंिश्रदे्धत 
टािण्यासाठीच वापरली जातात व त्या अुंिश्रद िेतून हे प ढारी बनतात व टाळया कमळवतात ! त्या ढोंगी 
कशवभक्तीची तशीच शाहू-भक्तीची व म. फ ले भक्तीची मला चीड येते. प्रामाकणि मूर्मतपूजिाुंचा अन् 
देवभक्ताुंचाही मी दे्वर्ष िरू शित नाही. पण स्वार्थसािू ढोंगी सुंताुंचा मी दे्वर्ष िरतो. म्हणून न ज ळणारे 
मतभेद असूनही भालजींच्याबद्दल मला आदर वाटतो. 

 
भालजींच्या घरी जावुं. 
 
घरात आसनासमोर कशवमूती, िपडे, गाकलचे पडदे सारे भगव.े पूजास्र्ानी कशवमूती. जीवनाच्या 

कचत्रपटात आकण व्यासुंगी बोलपटात त्याुंनी कशवबाुंना चालतुं बोलतुं िरून डोळे असलेल्या अडाण्याुंनाही 
कशवबाुंची, त्याुंच्या जीवनाची व िायाची ओळख िरून कदली आहे. अखेर कशवनामाचा गजर िरीतच ते या 
जगाचा कनरोप घेतील. 

 
माझ्या म्हणण्याची प्रचीती ‘असजक्यतारा’ नाटिाच्या अपथणपकत्रिेत वाचिाुंना पटून येईल. ते 

कलकहतात 
 

‘श्रीकशवराय − 
 
प्रातःिालच्या प्रार्थनेतही मी आपले नाव कवसरलो नाही, देव, देश, आकण िमथ यािकरता आमरण 

िगडून अमर राकहलेले ‘क्राुंकतिारिाुंचे देव’ म्हणून मी आपणािडे भस्क्तभावाने पाहतो. ग लामकगरी 
गाडणाऱ्या आपल्या पकवत्र चरणी मािी ओबडिोबड कलकहणारी मराठी लेखणी अपथण असो.’ 
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येरे् भालजींच्या वैचाकरि कनष्ठेबद्दल मला अत्युंत आदर आहे. या भक्तीत ध्येयकनष्ठा आहे. 
 
यात अुंिमरू्मतपूजा नाही. ती डोळस आहे. पण छत्रपकतपदाबद्दल व गादीबद्दल वाटणारी कनष्ठा ही 

माझ्या मते आुंिळी कनष्ठा आहे. ती ताकत्त्वि कनष्ठा नव्हे. गादीवर बसणारे राजे त्या ध्येयाला िाळोखी 
लावणारे व स्वार्ासाठी ग लामकगरी पत्िरणारे, देशाच्या व स्वातुंत्र्याच्या शत्रूुंची पूजा िरणारे असल्यास? 
− म्हणून येरे् न कमटणारे मतभेद आहेत. असे असूनही भालजींचा मी दे्वर्ष िरू शित नाही. िारण त्यामागे 
व्यस्क्तस्वार्थ लपलेला नाही. 

 
त्याुंच्या खऱ्या कशवभक्तीम ळे ते मला आपले वाटतात. 
 
कशवबाुंच्यािडे त्याुंची पाहण्याची दृष्टी व मािी एि नाही तरी आम्हाुं दोघाुंचे ते पूजास्र्ान आहे. 
 
मी देशभक्ती मानतो, कतला मी देवाच्या कठिाणी लेखतो व त्या भक्तीपायी मी मरायला तयार 

िालो आहे. सवथस्वाचा होम िरायला तयार िालो आहे. 
 
आमचे हे सुंबुंि असे आहेत. 
 
ता. २-६-४४ ची गोष्ट. 
 
एिा सहद सभावाल्याने, रात्रौ मािी सभा आटोपल्यानुंतर घरी जात असता कदव्याच्या खालील 

अुंिारात मजवर लाठीहल्ला िेला. डोक्यावर आघात िेला. माराम ळे ती िाठी सचबली. ती प्रजापकरर्षदेचीच 
प्रचार सभा होती. हा प्रिार पाहताच जमावाने त्याला पिडले व त्याला बेदम मारणार, तोच मी प ढे होऊन 
त्याची सोडवणिू िेली. 

 
भालजींना हा प्रिार समजताच त्याुंनी पत्रि िाढून त्या व्यक्तीचा व िृत्याचा िडि शब्दात कनरे्षि 

िेला. ते कलकहतात :  
 
‘िरवीर प्रजापकरर्षदेचे प ढारी श्री. मािवराव बागल याुंना येर्ील सहद त्त्वकनष्ठ तरुण श्री. मराठे 

याुंनी लाठीने मारले. प्रजापकरर्षद व सहद सभा याुंच्या प ढाऱ्यात अगर कवचारात असले द ष्ट भेद नाहीत. 
असली ग ुंडकगरी िोठेही आकण िेव्हाही त्याज्यच ! आमचे हे स्पष्ट मत असून सहद सभा िेव्हाही असल्या 
गोष्टी िरीत नाही व िरणार नाही, असे आम्ही स्पष्ट जाहीर िरतो. सदर मराठे याुंचे सभासदत्व रद्द 
िरण्यात आले असून त्याचा सहद सभेशी िाहीही सुंबुंि नाही.’ 

 
यानुंतर बरीच वर्ष े गेली. गाुंिीविानुंतर बेहोर्ष िालेल्या जमावाने सहद सभावाले व ब्राह्मणाुंची घरे 

जाळण्याचा सपाटा चालवला. त्यावळेी प्रजापकरर्षदेचुं मुंकत्रमुंडळ अस्स्तत्वात होतुं. मी नेता होतो. व 
असहसावादी होतो. युंद इुंकडयाने मािी वैचाकरि घडण बनवली होती. १९४२ च्या चळवळीत 
प्रजापकरर्षदेतील व िाँगे्रसमिील िाही प ढाऱ्याुंनी सबॅोटेज चळवळीला प्रोत्साहन कदले होते. मी त्या वळेी 
पन्हाळगडावर स्र्ानबद्ध होतो पण बाहेरील िायथित्यांनी चोरया मागाने पत्र पाठवनू सबॅोटेज चळवळीला 
िायाध्यक्ष नात्याने मािी सुंमती माकगतली. त्या वळेी मी त्याुंना िळवले िी गाुंिीवादाचा मी अभ्यास िेला 
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आहे. सबॅोटेज चळवळ ििीही गाुंिीवादात बसणार नाही. म्हणून मी मान्यता देऊ शिणार नाही. मी 
स्र्ानबद्धतेतून स टल्यानुंतर गाुंिीजींचुंही सबॅोटे् चळवळीकवरुद्ध पत्रि कनघालुं . म्हणून जाळपोळीला 
स रुवात होताच मी मोटारींच्या बाॅनेटवर बसून लोिाुंना या मागापासून परावृत्त िरण्यािकरता कजर्ुं कजर्ुं 
आग लागली होती व जमाव जात होता कतर्ुं जाऊन त्याुंना र्ाुंबवण्याचा प्रयत्न िरीत होतो. पण लोि 
‘भाईजी, जावा, आम्ही िाही िरीत नाही’ असुं म्हणणार आकण गेल्यावर आपलुं  िाम स रू िरणार ! तोच 
हा जमाव भालजींच्या स्ट कडओिडे गेला आहे असे िळताच मी कतिडे गाडी नेली. त्याुंनी पेटवायला 
स रुवात िेली होती तेव्हा मी ‘हा प्रिार र्ाुंबवला नाही तर मीच आगीत उडी घेतो’ म्हणून जाऊ लागलो. 
तो शाहू कमलच्या िामगाराुंनी मला कमठी मारून पिडले व मोटारीवर बसवले. लोिाुंनी ‘जावा, आम्ही 
आग कविवतो.’ म्हणाले पण मी गेल्यावर त्याुंनी प नः आपले िाम चालवले. मािा फारसा उपयोग िाला 
नाही. 

 
अशा प्रिारे भालजींच्या व माझ्या सुंबुंिाला एि ऐकतहाकसि स्वरूप प्राप्त िाले आहे. 
 
या जाळपोळीनुंतर गैरसमजाला ऊत आला व त्यात मीही सापडलो गेलो. तरी पण भालजींचे व 

मािे सुंबुंिात िसलाही कबघाड आला नाही. 
 
भालजींनी आपल्या कचत्रपटसृष्टीतील नैप ण्याम ळे िोल्हाप रचाच नव्हे तर महाराष्ट्राचा लौकिि 

वाढवला आहे. भारतीय िलासृष्टीत मानाचुं स्र्ान कमळवलुं  आहे. 
 
‘सािी माणसुं’ या कचत्रपटाला पाकरतोकर्षि देऊन महाराष्ट्र सरिारने खास गौरव िेला आहे. 

‘मराठा कतत िा मेळवावा’, ‘पावनसखड’, ‘छत्रपकत कशवाजी’, ‘र्ोराताुंची िमळा’, ‘मोकहत्याुंची मुंज ळा’, 
वगैरे कचत्रपट तयार िरून त्याुंनी मराठा इकतहासाला व मराठा स्वाकभमानाला उजाळा कदला आहे. त्याुंचे 
सुंवाद हे त्याुंचे खास वैकशष्ट्य आहे. ते इतराुंना सािणार नाही. ‘मीठभािर’, ‘महारर्ी िणथ’ वगैरे 
कचत्रपटाुंनी समाजाप ढे एि उच्च आदशथ ठेवला आहे. लोिाुंच्या हीन अकभरुचीचा फायदा घेऊन पैसा 
कमळवण्याचा त्याुंनी ििी प्रयत्न िेलेला नाही. 

 
ते उत्िृष्ट कदगदशथि आहेत. कचत्रपट कनमाते आहेत. नाटििार आहेत. बोलपटातील सुंवाद हे 

त्याुंचे खास वैकशष्ट्य आहे. मराठमोळी भार्षा, ममथभेदी कवनोद हे ििी आठवणींतून जाणार नाहीत. 
कचत्रपटातील भार्षणात अश्लीलता येणार नाही. आर्मर्ि दृष्ट्या त्याुंनी दाुंडगी िमाई िेली नसली तरी 
नामवुंत कदगदशथिाुंनाही मागथदशथन िेलुं  आहे. 

 
िोल्हापूरच्या मध्यभागी उभारलेला कशवछत्रपतींचा उभा प तळा हा भालजींच्या कशवभक्तीची साक्ष 

देत उभा आहे. पण हा बसवताना भालजींच्या समोर खूप अडचणी उभ्या राकहल्या. समारुंभाची तारीख 
जाहीर िाली. पण त्याचुं िास्स्टुंग वळेेवर होईल असुं कदसेना. समारुंभाची तारीख तर तीन कदवसाुंवर 
येऊन ठेपली. सवांना आमुंत्रणे गेली होती. भालजी भयुंिर अस्वस्र् िाले. त्याुंनी श गर कमलचे मनेॅजर 
लोकहया याुंची गाठ घेतली व या सुंिटातून िाढण्यासाठी गकहवरल्या अुंतःिरणाने कवनुंती िेली. ते 
म्हणाले, ‘मालि रुईया, याुंच्या परवानगीकशवाय ही जबाबदारी मी िशी घेऊ !’ 
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‘परवानगी येईपयंत वाट पाहू निा −माझ्यासाठी िाय िरता येईल ते बोला. पण आम्हाुंला या 
सुंिटातून बाहेर िाढा.’ लोकहयाुंनी रात्रुंकदवस लोि िामाला लावनू आपल्या देखरेखीखाली ब्राँि 
िास्स्टुंग उत्िृष्टरीत्या पार पाडून अगदी वळेेवर सभेत प तळा आणला. लोि वाट पहात बसले होते. म्हणनू 
याचुं श्रेय लोकहयाुंनाही द्यावुं लागेल. पण या प्रसुंगाने भालजींची कशवभक्ती अुंतबाह्य किती सचोटीची आहे 
ते प्रत्ययाला आले. 

 
प तळा तुंत्रदृष्ट्या उत्िृष्ट आहे. पण !!! 
 

(माझा पररवार) 
 

तपस्वी आबालाल रणहमान 
 
एिा मन ष्ट्याला हातपाय ताणून िाही पडताुं येणार नाही अशी खोली ! खोलीत आसन माुंडी प री 

बसणार नाही अशी एि गादी. बरीच वर्ष े बुंदीवासात राकहल्याम ळे कजणें असह्य होऊन गादींतून बाहेर 
पडण्याचा प्रयत्न िरीत असलेले सपजराचे दाबनू घट्ट िालेले गोळे मालिाच्या िरड्या नजरेम ळे प न्हा 
आत जाऊन बसत ! 

 
स दामजीच्या ऐर्श्याला शोभेशी खोली. आतील वस्तू कनसटून जातील म्हणून िी िाय िोष्ट्याुंच्या 

जाळीने तेर्ील प्रत्येि वस्तूला आपल्या ताब्यात घेतले होते.! 
 
सभतीवर तीन चार उत्िृष्ट कचते्र आपल्याला िोणी चाहते नाहीत म्हणनू कहरम सली िाली होती. 

एिाची िाच फ टली होती, तर द सऱ्याची फे्रम मोडली होती. एि तर दोन्ही बुंिनातून म क्त होऊन एिा 
मोळयाच्या आिारावर जीव िुं ठीत होते. 

 
जकमनीवर िाही प स्तिे, पेले, वाया व ब्रश पडले होते. स्वच्छता म्हणजे नखरा असे समजून 

त्याुंनी म द्दाम कतिडे द लथक्ष िेले होते. 
 
ही जागा म्हणजे त्याच्या िरवीर येर्ील कवख्यात गृसाम्राज्याुंतील राजिानी होय ! 
 
पण या राजिानीचे मालि कतरे् कदसत नव्हते ! 
 
वाचिहो, आपण या राजेसाहेबाुंच्या भेटीला आताुं जाणार आहोत. पण हे िाम सोपे नाही. 
 
या व्यक्तीला शोिायचे म्हणजे आपल्याला ि ठल्या तरी शतेवाडीत सिवा गाई म्हशींच्या कखल्लारात, 

सिवा देवालयाच्या समोरील पारावर सिवा दगडाच्या कढगारावर सिवा तळयाजवळच्या दलदलीत जाव े
लागेल ! 

 
ती पहा, तीच ती व्यक्ती पुंचगुंगेच्या घाटावर एिा देवळाच्या आड बसली आहे. 
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िोण महात्मा तरी नसेल? 
 
वरे्ष बावळटच होता. दाढी वाढलेली होती. िपडे दरवशेाचे होते, िफनी िाही, नव्हती पण होते ते 

फाटिे त टिेच होते आकण मळिट ! 
 
स्वारी िामात ग ुंग होती ! 
 
मागे पोराुंचा घोळिा जमला होता. पण त्याचे त्याुंना भानही नव्हते. सािूमहाराज तल्लीन िाले 

होते. तल्लीन पण डोळे कमटले नव्हते. डोळे उघडेच होते. पण पाहण्याुंत व कवचाराुंत ग ुंग ! 
 
डोळे उघडे, पण ध्यानस्र् ! 
 
सृष्टीशी तादात्म्य िाले होते. समोरचा देखावा आकण हाताखालचा िागद, एवढ्यात त्याुंची सृष्टी 

एिवटली होती. 
 
डोळे आकण हात एवढीच जण ूत्या व्यक्तीची अवयव े! 
 
समोरचे पहाव ेआकण खाली िागदावर उतराव.े िोण घाई ! िोण कजवाची िडपड ! आिाशात 

जरा बदल िाला िी हातचे पारि स टल्यासारखे वाटाव े! 
 
हातात िागद तरी िेवढा? तीन इुंच रुुं द, पाुंच इुंच लाुंब असेल फार तर ! पण त्या कवर्श्िम्याने 

प ढील कदसणारी सवथ सृष्टी त्या तेवढ्या िागदावर िशी खेचून आणली होती ! 
 
कचत्र प रे होत चालले होते. 
 
त्या कचत्रािडे मागे राहून पाहणारी ग राख्याची पोरे आनुंदाने उड्या मारू लागली. 
 
खरी उत्िृष्ट कचत्रिला स कशकक्षताुंना तशीच अकशकक्षताुंना आनुंद देऊ शिते. ती िेवळ चार शलेक्या 

लोिाुंसाठी नाही हेच खरे. 
 
स्वारीने आपले िाम मानेला इिडे कतिडे बरेच वळसे देऊन न्याहाळून पाकहले. खूश होऊन ते 

माना डोलव ूलागले. जणू लाखाची िमाईच िाली. 
 
इतक्यात िाय उणेपणा कदसला िोण जाणे ! िटिन् त्यातल्या एिा ग राख्याच्या पोराला पिडून 

त्याला ते म्हणाले, 
 
‘देखो, बेटा उिर जरा खडा रहो.’ आपल्यापासून र्ोड्याशा अुंतरावर त्याला उभे िरून त्याुंनी 

प नः ब्रश हाती घेतला. 
 



 
अनुक्रमणिका 

पुंिराच एि कमकनटात त्या ग राख्याची मतूी त्या िागदावर कदसून लागली. 
 
ते कचत्र प रे होत आहे, इतक्यात घाटावर एि भली मोठी मोटार येऊन उभी राकहली. एि श्रीमुंत 

हवा खाण्यास आले होते. 
 
पोराुंचा घोळिा िा जमला आहे म्हणनू पाहण्यासाठी ते सहजी प ढे गेले. पाहतात तो त्या बैरागी 

वरे्षाच्या माणसाने प ढील स ुंदर देखावा त्या तेवढ्याशा िागदावर अगदी ह बेहूब रेखाटला होता ! श्रीमुंत 
पाहून र्क्क िाले. 

 
ते कचत्र घेण्याची त्याुंना अनावर इच्छा िाली. या कवकचत्र वरे्षिारी माणसाच्या नावाची ख्याती 

त्याुंच्या िानावर गेलेली होतीच. 
 
श्रीमुंत प ढे िाले आकण म्हणाले, 
 
‘मास्तरसाब, द्या ते आम्हाला कचत्र. त मची असेल ती सिमत आम्ही देतो.’ 
 
‘छे छे साब, पैसा घेऊन मला िाय िरायचा ! ख दानुं मला िाय िमी िेलुं  आहे !’ 
 
श्रीमुंत म्हणाले, 
 
‘नाही, पण हे घ्याच त म्ही !’ 
 
असे म्हणून त्याुंनी आपल्या कखशाुंतून दहा नोटा िाढल्या आकण त्या त्याुंच्याप ढे िेल्या. 
 
त्याुंना िाय माहीत िी खऱ्या िलवुंताला पैशाचा मोह ििीच नसतो ! लागलाच पैसा तर पोट 

चालाव ेम्हणून लागतो. िलेला वाकहलेल्या जीकवताला पैशाची िाय मातब्बरी? पसैा नसला म्हणजे हात 
बुंद पडतात म्हणून त्याला पसैा हवा. उत्िृष्ट िाव्य, उत्िृष्ट कचत्र याुंची पैशाने सिमत िशी िरता येणार? 
त्याला ते लाखाच्या मोलाचे असते ! 

 
मास्तर जातीचे िलावुंत; त्याुंना साजेसेच त्याुंनी उत्तर कदले. 
 
मनात स्वारी गरमच िाली होती. पण त्याुंनी राग कदसू कदला नाही. ते म्हणाले, 
 
‘मला फिीराला पैसा घेऊन िाय िरायचा?’ 
 
असे म्हणून त्याुंनी रुंगाची पेटी आवरली, बसायचे स्टूल कमटले आकण श्रीमुंताुंशी िाही न बोलताुं 

घरची वाट स िारली. 
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वाचिहो, पण या कवकचत्र व्यक्तीचे नाव मी त म्हाला साुंकगतलेच नाही. आहे माहीत त म्हाला? 
गावाुंत ख ळा ठरलेला वडेापीर हाच तो आबालाल रकहमान. 

 
ज्याुंनी ध्येयाप ढे सुंपत्तीला िःपदार्थ मानले, जगाने आपली पुंचाईत िरू नये म्हणून ज्याुंनी 

फिीराचा वरे्ष पत्िरला, कजच्या पे्रमात ििीही अुंतर पडू नये म्हणून एिपत्नीव्रत स्वीिारले व िलेशी 
जन्माची गाठ बाुंिून घेतली, कतलाच सहिमथचाकरणी बनकवली तेच हे महाराष्ट्रातील िलावुंताुंचे सद्ग रू 
आबालाल रकहमान !! 

 
ज्याुंनी गकरबी स्वख र्षीने पत्िरली, त्याुंची दकरद्री म्हणनू िींव िरणे मूखथपणाचे नव्हे िाय? 
 
त्याुंना पैसाच कमळवायचा असता तर त्याुंना मोटरी सहज उडकवता आल्या असत्या. त्याुंचे िाम 

कमळकवण्यासाठी िाही शोिी ि बेर त्याुंच्या घरी खेटे घालतच होते. त्या वळेचे िोल्हापूरचे पोकलकटिल 
एजुंट….. त्याुंच्या िामाचे भ िेले होते. शाहू महाराजाुंनी हा पैशाचा लोभी नाही हे जाणून त्याुंच्या पोटाप रती 
िायमची तरतूद िरून टािली होती. पण तो पगार घ्यायलाही स्वारी जात नसे, मग घरी आणून पोचता 
िरीत. 

 
याला दकरद्री िोण म्हणेल? 
 
त्याुंना पैशाची खातर नव्हती. द सऱ्याचा ताबेदार बनून त्याुंनी आपली िला िोणाची रखेली 

बनवली नाही. 
 
श्रीमुंताुंच्या लहरीप्रमाणे त्याुंनी कतला नाचवली नाही. 
 
पैशासाठी ते श्रीमुंताुंच्या ििी दारात गेले नाहीत. 
 
िलारािन हेच एि त्याुंनी आय ष्ट्याचे सवथस्व ठरवनू टािले होते. िलेम ळे ते जगत नव्हते, 

िलेसाठी ते जगले होते. पसैा कमळवलाच तर कतच्यासाठीच कमळवायचा, चकरतार्ाचे सािन म्हणून नव्हे 
तर कतची सेवा िरण्यास अुंगात तािद यावी म्हणनू. 

 
जगाला ते वडेे वाटले ! असे सवथ महात्मे, अज्ञानी जगाला वडेेच वाटतात. 
 
िोणत्याही वळेेला जा, मास्तराुंच्या हाती पेन्सील सिवा ि ुं चला नाही असे व्हावयाचे नाही. मग ते 

घरी असोत, बाहेर असोत. 
 
ह शारीसाठी म्हणनू चहा आणून ठेवावा, आकण िामाच्या नादात त्या चहात त्याुंनी ब्रश ब डवनू 

िाढावते ! 
 
पे्रमाची पाखर घालवनू िरवीराुंतील अनेि लोिाुंनी त्याुंची रुंगरत्ने कबनमोल खरेदी िेली; पण 

पैसा देऊन त्याुंच्यापासून अमिे एि िाम कमळेलच असे मात्र ि णाला म्हणता आले नाही. 
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मास्तर हे खरे कवद्यार्ी होते. ते आमरण कवद्यार्ीच राकहले. लहानापासून स द्धा जर िाही 
कमळण्याजोगे असे त्याुंना कदसले तर ते घेत. त्याुंच्या एिुं दर कचत्रिलेिडे दृष्टी टािली म्हणजे हेच कदसून 
येईल िी, त्याुंची कपपासा अखेरपयंत अतृप्त राकहली. कनसगािडे ते नेहमी सुंशोििाप्रमाणेच पाहीत. 
त्याुंच्या Landscape मध्ये style कदसत नसे. हरतऱ्हा िरून कदलेला तो effect आणण्याचा ते प्रयत्न 
िरीत. त्याुंची ठराकवि पद्धती अशी कदसून येत नसे. नाही तर प ष्ट्िळ कचत्रिाराुंची कचते्र ठराकवि साचातून 
कनघाल्यासारखी असतात. ब्रसशग ठराकवि, रुंग ठराकवि, िरण्याची पद्धती ठराकवि; त्याम ळे त्या 
कचत्रिाराचे एि कचत्र पाहणे आकण दहा कचते्र पाहणे त्यात नावीन्य आढळून यायचे नाही. हा प्रिार 
आबालालच्या Landscape मध्ये आढळून येत नसे. प्रत्येिात िाही तरी नवी तऱ्हा िरून पहाणार. याम ळे 
नव्या ज न्या पद्धती त्याुंच्या रुंगपद्धतीत आढळून येत. तसेच कनगवी. लहानापासून असो, र्ोरापासून असो 
कमळण्याजोगे असेल ते कमळवणार. आऊटलाईनमध्ये तर त्याुंचा हात िरणारा क्वकचतच सापडेल. 

 
िालेलीच गोष्ट − 
 
लेखि हाही एि िलाव्यासुंगी आहे, त्यालाही सृकष्टसौंदयाची फार आवड. त्याुंच्या पायाशी बसून 

चार िडे घ्यावते म्हणून िेव्हा िेव्हा मी जाई. 
 
एिदा मािी िामे मी त्याुंना दाखकवण्यासाठी घेऊन गेलो होतो. 
 
मास्तराुंनी मािी सवथ िामे िाळजीने पाकहली. त्यातील दोन बाजूस िाढून मास्तर मला म्हणाले, 

‘बागलसाहेब, आपणाला िाही कवचारू िाय?’ 
 
मास्तर अशी िोणची महत्त्वाची गोष्ट कवचारणार म्हणून मी उत्स ि होतोच; म्हणून म्हणालो, 
 
‘िाय पाकहजे, मास्तर? जरूर कवचारा. त्यात एवढी ‘भीड’ ती िसली?’ 
 
मास्तराुंचे बोलणे ऐिून मी खजीलच िालो. मास्तर म्हणाले, ‘ही िामे माझ्यािडे असू देत. मी 

त्याुंची िॉपी िरावी म्हणतो. फार स ुंदर आहेत िामे ही !’ 
 
मला ही चेष्टाच वाटली असती; पण त्याुंचा स्वभाव चेष्टखेोर नव्हता म्हणून मी घोटाळयात पडलो. 

िाय बोलाव ेसमजेना. 
 
‘मास्तर, वाटलुं  तर सवथच िामे राहू द्यात आपल्यािडे’ असे मी म्हणालो. 
 
किती र्ोर मन ष्ट्य ! खरे कवद्यार्ी ! असे कवद्यार्ी सहद स्र्ानात किती असतील? 
 
मी त्याुंना नातू शोभलो असतो. त्याुंचे त्या िलेत आय ष्ट्य गेलेले. पण माझ्या िामाुंतही त्याुंना 

कशिण्याजोगे कदसाव े! िोण नम्रता आकण अभ्यासाची तळमळ ही ! कतरे् खोटा द राकभमान आढळला नाही ! 
त्याुंच्याबद्दलचा मािा आदर द णावला. मािी आढ्यता लयाला गेली. फलभारानुं आुंबराई लवते, तसेच 
खरे र्ोर ज्ञानाम ळे नम्र होतात, याची प्रचीती पटली. 
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मास्तराुंचे देहावसान होण्यापूवीच एि कदवस मी घरी गेलो होतो. बारीि तापाने अगदी र्िले 
होते. बसण्याची तािद नव्हती. पण एिा पेटीला टेिून बसले होते. समोर िापड मारलेली एि चौिट 
होती आकण त्या िापडावर चारिोलने स्वारी आऊटलाईन िाढीत होती. मी आत गेल्याबरोबर त्याुंनी 
उठण्याचा प्रयत्न िेला; पण िल जाऊन ते पेटीवर आपटले, ‘मास्तर, भलत्या वळेी िसला कशष्टाचार?’ 
म्हणून मी त्याुंना बोललो. यासाठी नाही, त्यासाठी नाही असे म्हणून त्याुंनी वळे मारून नेली. 

 
मास्तर बसले होते. बसण्याची तािद नसूनही चारिोलने िागदावर िाही िाढणे चाललेच होते. 

आऊटलाईन चालली होती. मी सहजीच म्हणालो, मास्तर, यावाचनू िाय नडलुं  आहे? बरे तरी व्हा. 
त मच्या हातात ब्रश िरायचीही तािद नाही आकण हे िाय? आपण आता कवसावा घेतला पाकहजे, मास्तर 
म्हणाले, 

 
‘छे, छे तसा कवशरे्ष िाही मी र्िलो नाही. अकलिडे तर माझ्या डोळयाला फार चाुंगलुं  कदसू 

लागलुं  आहे. कफरता आलुं  िी मी बाहेरच िामाला जावुं म्हणतो.’ 
 
मास्तर बोलल्यानुंतर द सऱ्याच कदवशी त्याुंच्या घरचा म लगा घाबऱ्याने आला आकण त्याने 

साुंकगतले, ‘मास्तर गेले’ म्हणून ! 
 
२८।६।३२ रोजी सिाळी ६ च्या स मारास िरवीरच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कचत्रिलेचे बह मोल 

रत्न हरपले ! 
 
राजा रकववमा याुंच्या जोडीतील, त्याुंच्याच तोडीतील हे रत्न रानावनाुंत सौन्दयाला वडेावनू अखेर 

जगाच्या दृष्टीआडच स िून गेले. मरणाच्या द्वारी जाईपयंत हा कनसगाचा वडेा पीर हातात ि ुं चला घेऊन 
सृष्टीला सजिू पहात होता. 

 
अलेक्िाुंडरप्रमाणे याला सषृ्टी सजिता आली नाही म्हणून वाईट वाटे ! पण वाईट वाटल्याची 

िारणे मात्र कभि. एि सषृ्टीच्या रूपरुंगावर ल ब्ि िाला होता तर द सरा तीच दृष्टी मानवी रक्ताने 
रुंगकवण्यािकरता वडेा िाला होता. 

 
दोघेही वडेेच ! दोघेही असुंत ष्ट ! पण आबालाल अद्याप िला हस्तगत िरताुं आली नाही म्हणून 

असुंत ष्ट ! 
 
पण त्याुंना अप री वाटणारी िला हस्तगत िरण्यास िलावुंताुंना एिा जन्मीची तपश्चयाही खास 

अप री पडेल ! 
 

(कला आरण कलावांत) 
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पणरणशष्ट १ 
 

माधवराव बागलाचें वक्तृत्व 
 

१)  गाधंी सप्ताहात ८-८-१९३१ रोजी पुिे रे्थे पुिे रु्वक संघाच्र्ा वतीने झालेले भाषि :- 
 
प णे य वि सुंघाच्या वतीने गाुंिी सप्ताहाच्या शवेटच्या कदवशी रे िामेटच्या पटाुंगणत डॉ. पळस ले 

याुंच्या अध्यक्षतेखाली श्री. मािवराव बागल याुंचे व्याख्यान िाले. (कदनिरराव जवळिर हेही बोलणार 
असे जाहीर िाले होते.) 

 
श्री. माधवराव बागल र्ाचें भाषि : मी स्वतःला सत्यशोिि म्हणकवतो. त म्ही सवथ ब्राह्मण, म सलमान, 
पारशी, किश्चन सत्यशोििच आहात असे मी मानतो. सत्य िोणाला निो आहे? 

 
आज मी िोणत्याही पक्षाचा सभासद म्हणून बोलत नाही. मी िोणत्याही पक्षाचा सभासद नाही. 

तेव्हा मला कडमेंबर होण्याची भीती नाही. मी स्वतुंत्र मन ष्ट्य आहे. 
 
सहद स्र्ानात आज फार लार्ाळी स रू आहे. सहदू म्हटलुं  तर म सलमान कचडतात. ब्राह्मण म्हटलुं  

तर ब्राह्मणेतर डोळे फाडतात. आयथसमाजी म्हटलुं  तर सनातनी ग रग रतात. 
 
आज ही सवथ लार्ाळी ग ुंडाळून ठेवून आपणा सवांसमोर एिसमयावच्छेदेद िरून आलेल्या 

सुंिटास तोंड देण्यास तयार होणे हे आजचे पकहले ितथव्य आहे. आजचे आपणा सवांचे ध्येय एिच आहे. 
 
स्वातुंत्र्य- 
 
देशाला आग लागली असता आपल्या पोळीवर तूप ओढण्यास नादी लागून सवथनाश ओढवनू घेऊ 

निा. 
 
ब्राह्मणेतराुंनी स्वराज्यास कभण्याचे म ळीच िारण नाही. आमच्याच खटपटीने स्वराज्य 

कमळाल्यानुंतर ब्राह्मण म्हणजे िोणा िाडाचा पाला. 
 
ब्राह्मण अुंमल गाजवतील ही गोष्ट सोडा जे अनत्याचाराने इुंग्रजाुंना स्वराज्य द्यावयास लावतील 

त्याुंना ब्राह्मण जड आहेत िाय? 
 
एिा फ ुं िीसरशी उडवनू लाव.ू तेव्हा आपण कमळकवलेले स्वराज्य ब्राह्मण घेतील ही भीतीच सोडा. 
 
आता हे भेदभाव कवसरून जा. 
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ज्याला जी देशसेवा शक्य होईल ती त्याने िरावी. सहद स्र्ान आर्मर्ि दृष्ट्या स्वतुंत्र िाला पाकहजे 
हे ध्येय सवांच्या डोळयाप ढे असलेच पाकहजे. 

 
पोटभर अि आकण अुंगभर वस्त्र या प्रत्येिाच्या अत्युंत जरुरीच्या गोष्टी आहेत. तेवढ्या 

कमळवण्याप रते तरी एि व्हा. 
 
महात्माजी खरे सत्यशोिि आहेत. ते खरे सहदी आहेत. मी सहदी आहे एवढा तरी न सता अकभमान 

मनात बाळगा. 
 
मी सहदी आहे. सहद देश मािा आहे. एवढे म्हणत म्हणत प्राण गेला तरी िन्यता वाटली पाकहजे. 
 
हा देश मािा आहे. त्या िकरताच मी जगणार एवढे जरी त म्ही म्हणालात तरी प ष्ट्िळ आहे. 
 
(नुंतर सहद स्र्ानच्या पूवथ परुंपरेचे व सुंपितेचे रसभरीत वणथन िेले ते म्हणाले-) 
 
ज्यावळेी आमची सुंस्िृती ऐर्श्याच्या िळसास पोचलेली होती त्यावळेी य रोकपयन सुंस्िृती 

पाळण्यात खेळत होती. ते लोि रानावनात भटित होते. अन् त्यावळेी आमची साम्राज्ये स्र्ापली जात 
होती. अशी ही त्यावळेची पोरे आम्ही आज स्वराज्याला लायि नाही म्हणून मोठ्या कदमाखाने आम्हास 
साुंगत आहेत याचे िाय? आपल्या हाती आर्मर्ि बळ नाही हेच याचे िारण. 

 
मोगल राजवटीत ज लूम िाला असेल पण त्यावळेी आमचे िुंदे मारले गेले नव्हते. 
 
आमचा पैसा आमच्या जवळ रहात होता. िामिऱ्याुंना पोटभर अि कमळत होते. ती पकरस्स्र्ती 

आज राकहलेली नाही. डाक्याची मलमल तर जगप्रकसद्ध आहे. इटली, इुंगलुंड या देशाुंना येऊन िापड 
प रवले जात असे तेव्हा त्याुंना प्रकतबुंिि िायदे पास िराव े लागले. सहदी स ताचा हातरुमाल 
वापरल्याबद्दल एिा इुंग्रज बाईस त्यावलेी २०० पौंड दुंड िाला होता. 

 
आज आमची इतिी हीनावस्र्ा िाली आहे. आमच्या पे्रतावर घालण्यासाठीस द्धा कवलायती 

माुंजरपाटच (मचेँस्टर िापड) आणावा लागतो. 
 
आता यावर तोड म्हणजे महात्माजींनी िाढलेला सोपा उपाय – स्वदेशी व खादी. 
 
कगरणीचे िापडाने कगरणी मालिच श्रीमुंत होतो. मजूर उपाशी मरतो. 
 
खादीने रुपयाचा प्रत्येि भाग कनव्वळ देशातच नव्हे तर आपल्या गावात अन् आपल्या घरात राहतो. 

राजिीय सत्ता येण्याची त्याला आवश्यिता नाही. िायद्याची आवश्यिता नाही. 
 
िेवळ आपल्या हातची गोष्ट. सरिार याला आड येऊ शित नाही. स्वातुंत्र्याची वाट पहात बसाव े

लागत नाही. 
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सहद स्र्ानात १० िोटी लोिाुंना तीन मकहने िाम कमळत नाही. म्हणजे अडीच िोटी लोिाुंना 
वर्षथभर उपासमार सोसावी लागते. ही उपासमार टाळण्यासाठी महात्माजींनी चरख्याचा उपाय साुंकगतला 
आहे. त्याुंना चरख्याम ळे रोज दोन अडीच आण्याची कमळत होईल व वर्षािाठी २५ िोटी आपल्या देशातच 
राहतील पण हे सवथ त म्ही खादी वापराल तर. 

 
णवधवा व चरखा : कविवाुंना तर चरखा हा परमेर्श्रच होय. 
 
कविवाुंवर ईर्श्र िोपतो, त्याबरोबर आमचा समाजही िोपतो. त्याुंना चरखा ही समािानाची जागा 

ठरेल. चरखा चालकवल्याने त्याुंना आपल्या द ःखाचा कवसर पडेल. त्यात त्या तन्मय िाल्या िी त्याुंना 
जगाचाही कवसर पडेल. वडथस्वर्थ व गटे या र्ोर िकवद्वयाुंनी आपल्या अमर िाव्यातून चरख्याची महती 
वर्मणली आहे. दकरद्री अस्पृश्य समाजाला चरखा कजवाचा आिार वाटेल. 

 
परदेशी कपडा : त मच्याजवळ परदेशी िपडे असतील ते फाटण्याची वाट पाहू निा. ते जाळायला 

िाले नाही तर घड्या पेटीच्या तळाशी ठेवा व स्वराज्य कमळाल्यानुंतर बाहेर िाढा. 
 
यानुंतर श्री. िाकशनार्ब वा पार्षाणिर याुंचे भार्षण होऊन त्याुंनी बागलाुंचे अकभनुंदन िेले. 
 

२) णद्वभाणषक णवरोधी पणरषद, मंुबई (ता. ७-८-१९५६) 
 
उद्घाटक – भाई माधवराव बागल र्ाचें भाषि. 
 
आपण मािी कनवड िरून बह जन समाजातील सवथसामान्य माणसालाच महत्त्व कदलुं  आहे. हे 

सवथसामान्य माणसाचुंच आहे. आजच्या राजिारणातही वरपाुंगी िा असेना, त्यालाच स्र्ान देण्यात येत 
आहे. प ढाऱ्याुंचा मोठेपणा, त्याुंचुं स्र्ान त्याुंच्यावरच अवलुंबून आहे. तो समाज जाणता िाला तर राज्याचुं 
वळण देण्याचुं सामर्थ्यथ त्याुंच्यातच आहे. स दैवाने हा जाणतेपणा सुंय क्त महाराष्ट्र प्रश्नाम ळे त्याुंच्यात येऊ 
लागला आहे. जनता आता प ढारीपणा आपल्यािडुं घेऊ लागली आहे. “सुंय क्त महाराष्ट्र सकमती” हेच 
जनतेच्या प ढारीपणाचुं मूतथ स्वरूप आहे. 

 
सुं. महाराष्ट्र सकमती म्हणजे साम दाकयि नेतृत्व, त्याच कतच्या हािेला ओ देऊन आपण सवथ आला 

आहात. त्या सुंय क्त महाराष्ट्र पकरर्षदेचा मी एि देवडीवरचा कशपाई म्हणनू, िेवळ पडदा उघडण्यासाठी 
म्हणून येरे् आलो आहे. त म्हा सवांचुं स्वागत िरण्याचुं िाम मािुं. भस्क्तभावाने मी सवांना हाि मारतो. या 
सारे या, त म्ही िोणत्याही िमाचे असा, िोणत्याही जातीचे असा, िोणत्याही मताचे असा, िोणत्याही 
पक्षाचे असा. त म्ही महाराष्ट्राचे अकभमानी असलात म्हणजे प रे. सुं. महाराष्ट्र पकरर्षद, सवांची 

 
आपला लढा साकत्त्वि आहे. आपल्या मागणीप्रमाणे िसलीही दे्वर्षब द्धी, सुंि कचत वृत्ती नाही. 

िाँगे्रसने ती इुंग्रजी राजवटीपासून प ढे िेली आहे. कटळि, गाुंिी, नेहरू याुंनी कतचा प रस्िार िेला आहे. 
इुंग्रजी राज्यापासून तो यावळेेपयंत गेल्या १०० ते १५० वर्षांत बह भाकर्षि राज्याचा आम्हाला अत्युंत िटू 
अन भव आला आहे. आपलुं  राज्य िाल्यानुंतर ही अडचण दूर होईल. या कवर्श्ासाने महाराष्ट्र िाँगे्रसिडे 
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पहात होती, पण ती िाँगे्रस व कतचे प ढारीच आमच्यावर उलट गेले. भाकर्षि राज्य हा सवथसामान्य जनतेच्या 
जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. 

 
प्राुंकति राज्यिारभार मायबोलीतून चालल्याखेरीज, लोिशाहीची खरीख री वाढ होऊ शित 

नाही. आपला नागकरि, साुंस्िृकति, राजिीय व आर्मर्ि के्षत्रात, कविास मायबोलीच्या आिारे िरताुं 
येतो. जनतेच्या मायबोलीखेरीज सोयीची जात नाही. सुंघटना बाुंिता येत नाही. कवचाराुंची देवघेव िरता 
येत नाही. आपल्या िृतीचा मेळ घालता येत नाही. याम ळे राष्ट्रीय योजना अपेके्षप्रमाणे पार पाडता येणार 
नाहीत. राष्ट्राची शक्ती बळिट होणार नाही. सुंरक्षणाच्या दृष्टीने देश िमि वत ठरेल. 

 
या सक्तीच्या एिज टीने महाराष्ट्राचे अपरुंपार न िसान होणार आहे. 
 
पूवीही कद्वभाकर्षिने आपले िल्याण िाले नाही. महाराष्ट्राचे रक्तशोर्षण भरपूर िाले आहे. 

महाराष्ट्राच्या श्रमाचा व सुंपत्तीचा महाराष्ट्राला उपयोग िाला नाही. सते्तचाही अपहार भाुंडवलवाल्या 
िार्मजण्या मुंत्र्याुंनी आपल्या कवभागासाठी िरून घेतला. महाराष्ट्र सते्तनुं व सुंपत्तीनुं िमि वतच राकहला. 

 
आम्हाला वर डोिुं  िाढू कदलुं  नाही याचा िटू अन भव आल्याम ळे कद्वभाकर्षिाच्या कनणथयाकवरुद्ध 

आम्हाला िगडाव ेलागत आहे. हे ध्येय साध्य िाल्याखेरीज हा लढा ििीही र्ाुंबणार नाही. ही म ुंबईच्या 
िेवळ ग जरार्ी भाुंडवलवाल्याुंसाठी िेलेली िारवाई आम्ही उलरू्न पाडल्याखेरीज राहणार नाही. नेहरू 
आकण ही िाँगे्रस आम्हाला सक्तीने ग जरार्ी भाुंडवलवाल्याुंच्या राजिीय व आर्मर्ि वचथस्वाखाली जबरीने 
घालत आहेत. लोिाुंना चिवण्यािरता आता हे लोिाुंची कदशाभूल िरीत आहेत. 

 
ज्याुंची भार्षा एि नाही. ज्याुंचा पेहराव एि नाही. ज्याुंचे खाणे एि नाही. राहणी सारखी नाही. 

एि राष्ट्रदैवत नाही. त्या दैवताबद्दल अकभमान नाही. उलट दे्वर्षच िेला जातो. अशाुंनी िौट ुंकबि भावनेनुं 
रहा म्हणणुं हा िोणता शहाणपणा? आमची भाकर्षि कवभागणी राज्यसत्ता आमच्या हाती असल्याखेरीज 
आमचा सवांगीण कविास होणे शक्य नाही. समाजवाद आणता येणार नाही व समजणार नाही. आम्हाला 
शाुंतता, सहिायथ व स्नेहभाव शजेाऱ्याशी राखावयाचा आहे. त्यासाठी आम्हाला आमच्या पायावर उभुं 
राहता आलुं  पाकहजे. हे सक्तीचे िलम ििीही वाटणार नाही. आम्हाला िाही म ल खकगरी िरावयाची 
नाही. बह सुंख्येच्या जोरावर द सऱ्यावर ह िमत चालवावयाची नाही. आम्हाला िेवळ आमची उिती िरून 
घेऊन देशाची शक्ती वाढवावयाची आहे. 

 
एिूण जगाची पकरस्स्र्ती बदलली आहे. भाुंडवलशाही राष्ट्रातही सामान्य जनता समाजवादािडे 

ि िू लागली आहे. ख द्द भाुंडवलशाही राष्ट्रेही समाजवादी तत्त्व ेअमान्य िरू शित नाहीत. 
 
सहसा, अत्याचार, दुंगा या मागाला कवरोि िरून शाुंततेच्या, असहसेच्या, लोिशाहीच्या मागाने 

आपले ध्येय साध्य िराव.े यशापयशाचा कवचार न िरता सत्यासाठी सतत िगडाव ेहे ितथव्य. सवथ शक्ती 
एिवटूया. कशवराय आपल्याला मागथदशथि आहेत. ते आम्हाला सतत पे्ररणा देत राहतील. 
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पणरणशष्ट २ 
 

माधवराव बागल र्ाचंी गं्रथसंपदा 
 

(१) आत्मचणरत्रकार माधवराव बागल : 
 
जीवनप्रवाह भाग १ व २ : (१९५४) एित्र प्रकसद्ध. १९५१ पत्नी रमाबाईस अपथण. जन्म, बालपण, 

कशक्षण, िलाकशक्षण, वकडलाुंच्या ‘हुंटर’ पत्रात िाम, हद्दपारी, सामाकजि, िार्ममि, िामगार चळवळ, 
साकहत्य के्षत्रातील म शाकफरी. िला, राजिारण इ. वर कलखाण ३ लघ िर्ासुंग्रह प्रकसद्ध. पकहल्या भागात 
मािवरावाुंचे ‘स रवातीचे चार शब्द’, आत्मचकरत्र िा कलकहले? याचा ख लासा. पकहल्या भागाला तिथ तीर्थ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी याुंची प्रस्तावना आहे. द सऱ्या भागाला प्रबोिनिार ठािरे याुंची ‘मला िाय वाटले’ ही 
प्रस्तावना व कव. स. खाुंडेिर याुंचे ‘दोन शब्द’ हे मूल्यमापन आहे. 

 
जीवनप्रवाह भाग ३ : यात १९५४ ते ५७ पयंतच्या राजिीय घडामोडींचा कवशरे्षतः सुंय क्त महाराष्ट्र 

चळवळीचा उल्लेख आहे. हा भाग वालचुंद िोठारी याुंना अपथण िेला असून कव. स. खाुंडेिर याुंनी 
मािवरावाुंच्या एिसष्ठीकनकमत्त किलोस्िर माकसिात १९५६ साली कलकहलेला लेखही स रवातीलाच कदला 
आहे. याुंत जीवनप्रवाहाच्या पकहल्या दोन भागाुंच्या एित्र प्रिाशन व अडचणी व प्रिाशन समारुंभाचा 
उल्लेख आहे. समारुंभ तिथ तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी याुंच्या अध्यक्षतेखाली आचायथ भागवत, रा. ि. 
खाडीलिर, कव. स. खाुंडेिर, एस. एम. जोशी याुंच्या उपस्स्र्तीत पार पडला. या भागात राज्यप नथरचना 
सकमतीचा व त्यानुंतरचा उदे्रि, सुंय क्त महाराष्ट्राची चळवळ, सत्याग्रह इत्यादी घडामोडींबरोबर िाही 
घरग ती घटनाुंचा, म लाचे लगन, स्वतःचा आजार, एिसष्ठी समारुंभ, तिथ तीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी याुंचा 
‘मौज’मिील लेख कदलेला आहे. १९५४ च्या कनवडण िीत सकमतीच्या उमेदवारासाठी िेलेला प्रचार, सभा, 
दौरे, प्रतापगडावरील पुंकडत नेहरुुं कवरुध्द कनदशथने वगैरे घटनाुंचा उल्लखे आहे. 

 
जीवनप्रवाहाचा ४ था भाग : ‘सत्याग्रहातून सहिायािडे’ या शीर्षथिाखाली प्रकसद्ध िाला. याुंत 

१९५६ पासून सुंय क्त महाराष्ट्राची कनर्ममती व सीमा प्रश्न व त्यासाठी िोल्हापूर कजल्ह्यात आखलेला प्रदीघथ 
सत्याग्रह, बेळगाुंवचा सत्याग्रह व मािवरावाुंना िनाटि सरिारने िेलेली अटि, मुंगळूर त रुुं गातील 
अन भव, त रुुं गातून स टिा, ६५ व्या वाढकदवसाची यशवुंतराव चव्हाण याुंचे अध्यक्षतेखाली खासबाग येर्ील 
सभा इ भाग आहे. या भागात मािवराव यशवुंतराव याुंचे प्रभावाखाली येऊन िाँगे्रसिडे ि िलेले कदसतात. 
हा भाग यशवुंतराव, बाळासाहेब देसाई व भाऊसाहेब कहरे याुंना अपथण िेलेला आहे. याच भागात १९६२ 
साली होऊ घातलेल्या कशवाजी कवद्यापीठासुंबुंिी मािवरावाुंनी आपले कवचार व्यक्त िेलेले आहेत. यात 
१९६२ पयंतच्या घटना आहेत. 

 
जीवनप्रवाहाचा ५ वा भाग : ‘संघषय व सन्मान’ या कशर्षथिाखाली १९७३ साली प्रकसद्ध िाला. यात 

१९६२ ते १९७२ या िालातील घटनाुंचा उल्लखे आहे. याला ना. ग. गोरे याुंची प्रस्तावना व मािवरावाुंचे 
‘कनवदेन’ व वीर उत्तमराव मोकहते याुंची ‘समीक्षा’ कदलेली आहे. या ७४ पानाुंच्या चकरत्रग्रुंर्ात १५ प्रिरणे 
आहेत. याुंत मािवरावानी लेखणी व वाणीने िेलेला वैचाकरि सुंघर्षाच्या घटनाुंचा उल्लखे आहे. िोल्हाप रचे 
दत्ति प्रिरण, मािवरावाुंचा वैचाकरि भकूमिेतून कवरोि, ग. र. कभडे याुंचे ‘िोल्हापूर दशथन’ व त्यातील 
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शाहू दे्वश, कशवाजी कवद्यापीठातील िामगार सुंघटना, बाळासाहेब देसाई याुंचा मुंकत्रपदाचा राजीनामा व 
मािवरावाुंच्या प्रकतकक्रया, दत्ता बाळ प्रिरण व सहद त्वकनष्ठाुंच्या मािवरावाुंना ख नाच्या िमक्या, िलािार 
जी. िाुंबळे याुंचे कशवाजी महाराजाुंचे कचत्र व बागलाुंची प्रकतकक्रया इत्यादी सुंघर्षाच्या घटना यात आहेत. 

 
मािवरावाुंना कमळालेले सन्मान व मानपते्र याुंचा याुंता उल्लखे आहे. िरवीर नगरपाकलिेचे 

मानपत्र, िामगार सुंघटनाुंनी कदलेले मानपत्र, मािवरावाुंचे सावथजकनि वाढकदवस, म ुंबई साकहत्य सुंघातफे 
सन्मान, पद्मभरू्षण सन्मानपत्र वगैरे गोष्टींचा यात उल्लखे आहे. 

 
या ५ भागातील आत्मचकरत्राुंखेरीज मािवरावाुंनी आठवणींच्या स्वरुपात आत्मचकरत्रात्मि कलखाण 

िेलेले आहे. यात “बिनाम” हे १९३८ साली प्रकसद्ध िेलेले व िािासाहेब कलमये याुंना अपथण िेलेले १२० 
पानाुंचे प स्ति. १९७० साली प्रकसद्ध िेलेले ‘जीवन सुंग्राम’ अगर ‘ससहावलोिन’ हे ७५ व्या वर्षी कलकहलेले 
प स्ति. “माझ्या जीवनाच्या पे्ररणा” हे ४२ पानाुंचे उपसुंहार म्हणून व. द. कपटिे याुंच्या ‘पडसाद’ या 
मािवरावाुंच्या जीवनिायावर कनयतिाकलिेत आलेले मूल्यमापन सुंग्राकहत िरण्याच्या प स्तिात कदलेले 
आहे. 

 
या आठवणी व कलखापतीत मािवरावाुंच्या खाजगी जीवनावर अकिि प्रिाश पडतो. ‘जीवन प्रवाह’ 

हा म ख्यत्विेरून राजिीय जीवनाचा वृत्ताुंत आहे. 
 

(२) व्र्क्क्तणचत्रकार माधवराव बागल 
 
मािवरावाुंनी त्याुंच्या सहवासात आलेल्या असुंख्य लहानर्ोर व्यस्क्तुंची कचते्र रेखाटली आहेत. या 

व्यस्क्तकचत्राुंचे स्वरूप, स ुंदर आठवणी व ज्याुंची आहेत ती स्वतुंत्र अशी अकलप्त राहून कलकहलेली 
व्यस्क्तकचते्र नाहीत. मािवरावाुंच्या कलखाणात ‘मी’ हा नेहमी ठळिपणे जाणवतो. 

 
‘माझ्र्ा आवडत्र्ा पाचं व्र्क्ती’ हे १९६४ साली प्रकसद्ध िाले. यात (१) मािवरावाुंचे कपताजी 

खुंडेराव बागल (२) यशवुंतराव चव्हाण (३) बाळासाहेब देसाई (४) प्रभािरपुंत िोरगाुंविर (५) 
मदनमोहन लोकहया याुंची कचते्र आहेत. 

 
‘मािी सहिमथचाकरणी’ हे मािवरावाुंची पत्नी रमाबाई कहचे व्यस्क्तकचत्र आहे. ‘बहुजन समाजाचे 

णशल्पकार’ हे १९६६ साली प्रकसद्ध िाले. ही व्यक्तीकचते्र प्रर्म ‘सत्यवादी’ या कनयतिाकलिात क्रमशः 
प्रकसद्ध िाली. प स्तिाला पा. वा. गाडगीळ याुंची प्रस्तावना आहे. याुंत एिूण २१ व्यस्क्तकचते्र असून त्यातून 
म. फ ले याुंच्यापासून जेिे, जवळिर याुंच्या िालपयंतच्या बह जन समाजाच्या चळवळीचा इकतहास स्पष्ट 
होतो. याला पकरकशष्टाच्या रुपाने ‘सत्यवादी’िार बाळासाहेब पाटील याुंनी रेखाटलेले मािवराव बागल 
याुंचेही कचत्र समाकवष्ट िेलेले आहे. 

 
‘माझा पणरवार’ हा व्यस्क्तकचत्राुंचा सुंग्रह दोन प ष्ट्पात १९६६ व १९६७ सालात प्रकसद्ध िाला. 

पकहल्या प ष्ट्पात आचायथ जावडेिर ते आचायथ अते्र अशी १३ रेखाकचते्र व द सऱ्या प ष्ट्पात यशवुंतराव चव्हाण ते 
रत्नाप्पा ि ुं भार अशी १६ व्यक्तीकचते्र आहेत. द सऱ्या प ष्ट्पाला ना. ग. गोरे याुंची प्रस्तावना आहे. या 
रेखाकचत्राुंवरून मािवरावाुंचा पकरवार किती मोठा व कवकविता असलेला होता ते िळते. 
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‘मािा पकरवार’ या देन प ष्ट्पमालेतून स टलेली अनेि लहानर्ोर माणसे भाईजींच्या जीवनात आली. 
त्याुंना कवसरणे शक्य नवह्ते. म्हणून भाईुंनी आणखी स मारे ४० छोटी छोटी रेखाकचते्र ‘सहवासातून’ या 
अर्थपूणथ नावाुंने १९७१ साली ७५ व्या वर्षाची भेट म्हणनू प्रकसद्ध िेली. याुंत बह जन समाजाचे राकहलेले 
कशल्पिार, राजिारणी, कचत्रिार, भाईजींचे िाुंही कनिटवती इत्यादींचा समावशे आहे. 

 
‘माझे र्शवंतराव’ हे एि भाईजींनी उतारवयात कलकहलेले वैकशष्ट्ठ्यपूणथ प स्ति आहे. हे सजेराव 

पाटील याुंनी शाहू छत्रपती कशक्षण सुंस्रे्साठी ‘समाज प्रिाशन’ या मालेत प्रस्तावनेसहीत प्रकसद्ध िेले 
आहे. ‘माझ्या आवडत्या या पाुंच व्यक्ती’ व ‘मािा पकरवार’ याुंत यशवुंतरावाुंची रेखाकचते्र आहेत. पण या 
प स्तिात सवथ सुंघर्षथ सुंपल्यानुंतर यशवुंतराव भाईजींचे एि आराध्य दैवत िसे िाले याचा साद्युंत इकतहास 
आहे. भस्क्तभावाने वाकहलेली ही आदराुंजली आहे. 

 
(३) णवचारवंत माधवराव बागल 

 
मािवराव बागल याुंनी वकडलाुंच्या साप्ताकहिात लोिाुंच्या प्रश्नावर स्फ टे कलहून आपल्या 

वैचाकरि लेखनास स रवात िेली. त्याुंचे वाचन अफाट होते व सचतन मूलगामी होते. त्याुंनी छोटी छोटी 
असुंख्य प स्तिे अकतशय सोप्या भारे्षत कलकहली. कवर्षय अर्ात राजिीय, सामाकजि, िार्ममि, आर्मर्ि 
होते. 

 
‘सत्र्शोधकानंा इषारा’ : अर्वा नव्या कपढीचे राजिारण. िदाकचत मािवरावाुंचे हे पकहले 

वैचाकरि कलखाणाचे प स्ति १९३१ साली प्रकसद्ध िाले. याला िमथवीर कवठ ठल रामजी सशदे याुंची 
प्रस्तावना असून ते मािवरावाुंचे वडील खुंडेराव बागल याुंना अपथण िेलेले आहे. हे लख क्रमशः ‘कवजयी 
मराठा’त प्रर्म प्रकसद्ध िाले. या सवथ लेखात सत्यशोिि समाजाच्या िायथित्यांना आपली िायथमयादा 
व्यापि ठेवण्याचा सल्ला मािवरावाुंनी कदला आहे. यात य रोपातील िार्ममि चळवळीचे रुपाुंतर, जकमनींचे 
प्रश्न, आर्मर्ि समस्या, समाजसत्तावाद्याुंचे राजिारण इत्यादी नवीन कवर्षय माुंडून सत्यशोििाुंनी या सवथ 
कवर्षयाुंत सत्यशोिन िराव ेअसा सल्ला कदला आहे. 

 
बेकारी व तीवर उपार् : हे १९३३ साली प्रकसद्ध िालेले प स्ति दोन भागात आहे. याला िृष्ट्णराव 

अज थन िेळूसिर याुंची प्रस्तावना असून भास्िरराव जािव याुंचा अकभप्राय आहे. याुंत शतेिरी व मजूर 
याुंच्या द ःखाची िहाणी बऱ्याच कवस्ताराने मािवराव माुंडतात. सामाकजि, िार्ममि, जातीय, जागकति 
वगथिलहाचे मूळ अर्थिारणात सापडते. जमीनदाराुंचा ज लूम, साविाराने िेलेली ि ळाुंची कपळवणूि, 
भाुंडवलदार व मजूर याुंतील सुंघर्षथ, साम्राज्यवाद, भाऊबुंदिी, िोटथ खटल्याच्या मारामाऱ्या या सवथ 
मानवाुंच्या द ग थणाचे मूळ अर्थिारणात सापडते असे मािवराव मानतात. दाकरद्र्य म्हणजेच ग लामकगरी. 
राजिीय स्वातुंत्र्य कमळाले तरी बह सुंख्य वगथ ग लामकगरीतच राहणार असेल तर त्या स्वातुंत्र्याचा िाय 
उपयोग असा प्रश्न मािवराव उपस्स्र्त िरतात. 

 
संस्थाणनक, संस्थानी प्रजा व फेडरेशन : या छोयाशा प स्तिात खालसा व सुंस्र्ानी म लखातील 

राजिीय चळवळीतील फरि स्पष्ट िरून सुंस्र्ानी म लखात िशी दडपशाही चालते व सुंस्र्ानी प्रजेला 
िोणीच वाली नसतो असे मािवराव म्हणतात. प्रजेला प्रकतकनिीत्व नसलेले सुंस्र्ानाचे फेडरेशन 
सुंस्र्ाकनिाुंची ज लूमशाही वाढवील म्हणून मािवरावाुंचा फेडरेशनला कवरोि आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

महात्माजींची कामधेनू : हे छोटेसे प स्ति १९३५ साली ज्ञानप्रिाशमिून प्रर्म प्रकसद्ध िाले व ते 
सुंपादि िे. ग. कलमये याुंनाच अपथण िेलेले आहे. यात स्वदेशी चळवळीचे महत्त्व, खादीचा प्रसार, प्राचीन 
भारतीय वैभवात खादीचे स्र्ान, चरख्याचे महत्त्व इत्यादीवर पौवात्य व पकश्चमात्य सुंय स्क्ति दाखल्याुंसह 
पटवनू कदलेले आहे. 

 
खेड्यावरचा प्रचारक हे कवद्यार्ी व िायथित्यासाठी १९५४ साली प्रकसद्ध िेलेले प स्ति ‘सिाळ’चे 

सुंपादि ना. कभ. परुळेिर याुंना अपथण िेलेले आहे. खेड्यात िाम िरू इस्च्छणाऱ्या िायथित्यांना या 
प स्तिात मागथदशथन िेलेले आहे. 

 
समाजसत्ता की भाडंवलशाही : शुंिरराव देव याुंना त्याुंनी िेशवराव जेिे याुंचे नाुंव प्राुंकति 

िाँगे्रसच्या अध्यक्षपदासाठी स चकवल्याबद्दल अपथण िेलेल्या या प स्तिात भाुंडवलशाही ही व्यस्क्तस्वार्ाची 
िल्पना असून समाजसते्तचे ध्येय साऱ्या समाजाचा कविास हव ेअसे मािवरावाुंनी अनेि दाखल्याुंसह स्पष्ट 
िेले आहे. 

 
पंचार्त संस्था या अत्युंत छोया लेखात ग्रामपुंचायतीचे नवीन समाज व्यवस्रे्तील स्र्ान किती 

महत्त्वाचे आहे हे दाखकवले आहे. 
 
सुलभ समाजवाद हे १९५१ चे दोन भागात प्रकसद्ध छोटे प स्ति समाजवादाची सुंिल्पना अकतशय 

सोप्या भारे्षत मािवराव समजावनू साुंगतात. 
 
लोकशाही समाजवाद व णनधमी राज्र् या उत्तमराव मोकहते, बाबा आढाव, ना. ग. गोरे व हमीद 

दलवाई याुंना अपथण िेलेल्या त्याुंच्या उतारवयात कलकहलेल्या १९७५ च्या स मारास प स्तिात 
िमथकनरपेक्षतेकशवाय लोिशाही समाजवाद िसा कनष्ट्फळ ठरतो हे साुंगण्याचा प्रयत्न आहे. 

 
णशव-शाहू : फ ले-आुंबेडिर तसेच कवठ्ठल रामजी व भाऊराव हेच आमचे मागथदशथि 
 
१९७४ साली प्रकसद्ध िेलेल्या या प स्तिात बह जन समाजाचे समाजस िारि आज भारतीयाुंना िसे 

मागथदशथि ठरतात हे सकवस्तरपणे पटवनू देण्याचा प्रयत्न आहे. हे सवथ जातीयता न मानणारे व त्याप्रमाणे 
िृती िरणारे प रोगामी कवचारवुंत होते. 

 
गोळवलकरी राज्र् आले तर हे सत्यशोििाना, लोिशाही समाजवाद्याुंना व अस्पृश्य बुंिूुंना अपथण 

िेलेले प स्ति १९६९ साली प्रकसद्ध िाले. यात सहद त्ववाद्याुंच्या ईर्श्रकवर्षयी वणथव्यवस्रे्च्या िल्पनाुंवर व 
मन स्मृतीवर िडाडून हल्ला िेलेला आहे. 

 
मानवतावादाचा स्वीकार करा : यात उच्चकनतेवर आिारीत वणथ व्यवस्रे्पेक्षा मानवता िमथ िसा श्रेष्ठ 

आहे हे अनेि भारतीय व पाश्चात्य कवचारवुंताचे दाखले देऊन प्रकसद्ध िेले आहे. 
 
बुदं्ध शरिं गच्छामी याुंत बौद्ध िमाची श्रेष्ठता कसद्ध िरण्याचा प्रयत्न आहे. 
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लग्नबंधन की तुरंुगवास कशित असतानाच कस्त्रयाुंच्या प्रश्नािडे मािवरावाुंचे लक्ष होते हे १९५४ 
साली कलकहलेल्या या छोयाशा प स्तिावरून कदसते. 

 
बुणद्धझम व कम्रु्णनझम या १९७९ साली प्रकसद्ध िेलेल्या प स्तिात लोिशाहीचा खरा अर्थ, 

स्वातुंत्र्य म्हणजे िाय? अुंिश्रद्धा, मूतीपूजा इत्यादीवर आिारे कववचेन िरुन, अुंिश्रध्देतून म क्त 
होण्यासाठी साम्यवाद स्वीिारणे हा एिच उपाय आहे असे मत प्रकतपाकदले आहे. भारतीय सुंताुंनी, म. 
गाुंिी, कवविेानुंद, कवष्ट्ण ब वा ब्रह्मचारी, म. फ ले, राजर्षी शाहू याुंनी व्यक्त िेलेले सामाकजि कवचार व 
िम्य कनिचे कवचार याुंतील कवलक्षण साम्य दाखकवण्याचा प्रयत्न िेला आहे. िम्य कनिमवरील आके्षपाुंनाही 
सुंय स्क्ति उत्तरे कदली आहेत. शवेटी ब द्ध व माक्सथ याुंचे ध्येय एिच होते, समता प्रस्र्ाकपणे असे साुंगनू 
भारतात ब कद्धिम व िम्य कनिम याुंचा समन्वय होणे अगत्याचे आहे असे मत व्यक्त िेले आहे. 

 
असे हे धमय या १९७७ साली प्रकसद्ध िालेल्या प स्तिात सहदू िमथ, किश्चन िमथ, म स्लीम िमथ, 

ब द्धिम्म याुंची कचकित्सि त लना िेली असून या पत्रासुंबुंिी इतर कवचारवुंताचीही मते कदली आहेत. सवथ 
िमांनी गरीब िष्टिऱ्याुंवर बुंिने लादून कपळवणूि िेली आहे. याला अपवाद फक्त ब द्धिम्माचा आहे असे 
मत व्यक्त िेले आहे. 

 
आधुणनक बोवाबाजी म्हिजे दत्ता बाळ व त्र्ाचें टोळके या १९७० साली प्रकसद्ध िालेल्या प स्तिात 

दत्ता बाळ याुंची आध्यास्त्मि ब वाबाजी, प्रार्थनेचे नाटि, त्याुंचे ऐर्षा आरामी जीवन यावर टीिा िरून 
मािवराव बागल याुंच्यावर या टीिेम ळे िाुंही ग ुंडािरवी िालेले हल्ले याुंचा उल्लखे आहे. 

 
आजही आपले मागयदशयक म. फुलेच हे प्रर्म १९५० साली प्रकसद्ध िाले. या पकहल्या आवृत्तीस 

भास्िरराव जािव याुंची प्रस्तावना आहे. फ ल्याुंचे कवचार शार्श्त आहेत. आज त्याुंच्या कवचाराने व िृतीने 
चालण्याची गरज आहे. सत्यशोिि समाजाची प नः पकरर्षद बोलावनू त्या सुंस्रे्स चालना कदली पाकहजे 
असे आवाहन सत्यशोिि िायथित्यांना मािवरावाुंनी िेले आहे. 

 
या प स्तिाची द सरी आवृत्ती १९८१ साली प्रकसद्ध िाली. त्याला त्र्युं. कस. िारखानीस याुंची 

प्रस्तावना आहे. 
 
कोल्हापुरचे दत्तक प्रकरि : यात दत्ति प्रिरण ही जनतेची चळवळ होऊ शित नाही. हा शाहू 

महाराजाुंचा वैयस्क्ति प्रश्न आहे. अशी भकूमिा मािवरावाुंनी घेतली. हा छोटा लेख अनेि वतथमानपत्रात 
प्रकसद्ध िाला होता. 

 
हंटरकार खंडेराव बागल र्ाचें णनवडक लेख : हे सुंपाकदत प स्ति १९७४ ला यशवुंतराव चव्हाण 

याुंच्या वाढकदवसाकनकमत्त प्रकसद्ध िेले. याुंत खुंडेराव बागल याुंचे १९२५ ते १९२९ पयंतच्या िाळातील 
‘हुंटर’मिील कनवडि लेख व मािवरावाुंचे छोटेसे कनवदेन आहे. 

 
मी, प्रजापणरषद व कार्यकत्र्ांची ओळख : १९४६ साली प्रकसद्ध िेलेल्या या आत्मिर्नपर 

प स्तिात १९२५ ते १९४५ पयंत िोल्हापूर सुंस्र्ानात जी राजिीय आुंदोनलने िाली त्याुंचा समावशे आहे. 
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हा एिाअर्ी िोल्हापूरच्या राजिीय चळवळीचा इकतहास आहे असे ख द्द मािवराव ‘प स्तिाबद्दल र्ोडेसे’ 
कलहीताना म्हणतात. हे २२२ पानाुंचे प स्ति ५६ पानी िायथित्यांच्या ओळखीसह प्रकसद्ध िाले आहे. 

 
व्यस्क्तकवर्षयि िगड्यातून प्रजापकरर्षदेचा जन्म िाला असल्याने या इकतहासात मािवरावाुंच्या 

आय ष्ट्यातील अनेि प्रसुंग, अनेि अन भव येणे अपकरहायथ होते असे मािवराव म्हणतात. (प्रस्तावना) 
यातील बराचसा मजिूर पन्हाळयाला स्र्ानबद्ध असताना (१४·५·४२ ते ३१·४·४३) कलकहला गेला. शक्य 
कततिी त्रयस्र् वृत्ती ठेवण्याचा प्रयत्न िेला आहे. तर्ाकप आत्मचकरत्रात अजाणता आत्मसमर्थनाची वृत्ती 
डोिाव ूलागल्यास या सवथसािारण मानवी स्वभावातील दोर्षािडे वाचि क्षमाशीलतेने पाहतील अशी मी 
अपेक्षा िरतो. पत्रात (िोणत्या?) जागा कमळेल तशी ही लेखमाला चालू िरण्याचा कवचार आहे. 
‘राजद्रोहाचा आरोप’ या पकहल्या लेखात प्रजापकरर्षदेच्या जन्मापूवीच्या शतेिऱ्याुंचा मोचा, साराबुंदी, मुंकदर 
प्रवशे, मािवरावाुंचे दौरे, शतेिरी पकरर्षदा, मािवरावाुंची कमरवणिू इत्यादी घटनाुंचा इकतहास आहे. 
प्रजापकरर्षदेचा जन्म (६·२·१९३९) याचा जयससगपूर येर्ील श्रीरामचुंद्र ऑईल कमलमिील ६ फेब्र वारी 
१९३९ रोजी रात्री ९·३० चे स मारास मािवरावाुंच्या अध्यक्षतेखाली सभेस स रुवात. स मारे २ हजार शलेिे 
िायथिते हजर. कगरणीत उिाडा होत होता म्हणनू सवथ बाहेरच्या मोिळया जागेत आले. सभेला स रवात 
होणार इतक्यात वाॅरुंट घेऊन सब इन्स्पेक्टर हजर. मािवरावाुंना अटि; पण सभा चालूच राकहली. 
राजद्रोहाखाली दोन वर्ष ेसक्तमजूरी व १ हजार रु. दुंड िैदी आकण पोलीस व त रुुं गातील व्यवस्र्ा, याुंत 
त रुुं गातील िैद्याुंचे जीवन यावर प्रिाश टािला आहे. १८ कडसेंबर १९४० ला मािवरावाुंची स टिा िाली. 
त्याच कदवशी गुंगावशे मदैानात महाराजाुंच्या द ःखवयाकनकमत्त सभा िाली. स मारे १० हजार लोि जमले 
असतील. यानुंतर कद. ब. लठे्ठ याुंच्यािडे मागण्याचे कनवदेन कदले. 

 
स्र्ाकनि स्वराज्याचा सुंस्मरणीय लढा या प्रजापकरर्षदेने नगरपाकलिा िाबीज िरण्यासाठी 

िेलेल्या लढ्याचे वणथन आहे. प्रजापकरर्षदेच्या िायथित्यांचे द सरे सुंमेलन िोरगाुंविराुंच्या कगरणीत ख ल्या 
जागेत िाले. २९ कडसेंबर १९४१ ला भोर सुंस्र्ान प्रजापकरर्षदेचे अकिवशेन, १० जाने. १९४२ ला कमरज 
सुंस्र्ान प्रजापकरर्षदेचे, िराड ताल िा शतेिरी पकरर्षदेचे अध्यक्ष. िोल्हापूर सुंस्र्ान प्रजापकरर्षदेच्या 
द सऱ्या अकिवशेनाचा वृत्ताुंत १२·८·४२ च्या िायथिारी मुंडळाच्या सभेत जबाबदार राज्य माकहतीची मागणी 
३ आठवड्यात पूणथ न िेल्यास सुंस्र्ानात असहसात्मि लढा स रू िरावा असे ठरले. िोल्हाप रातील 
भार्षणाबद्दल मािवरावाुंना अटि व पन्हाळयास स्र्ानबद्ध. ३१ एकप्रल १९४३ ला स्र्ानबद्धतेतून आठ 
कदवसासाठी कबनशतथ स टिा. 

 
कार्यकत्र्ांचा पणरचर् : 

 
(१) रत्नाप्पा ि ुं भार, (२) वीर माने (३) वीर हवीरे (४) िरवीरच्या स्वामी, (५) शुंिरराव इुंगळे 

(६) नारायण वारिे (७) कचखलीचा हरीबा बेनाडे, (८) भपूाल पुंडीत (९) महादेव गायिवाड (१०) 
गोसवदराव उपळेिर (११) मािवराव भोसले, (१२) अनुंतराव वडगाुंविर, (१३) त िाराम (१४) कनजाम 
िािी (१५) परश राम साळ ुंखे (१६) दत्तोबा ताुंबट 

 
लेणनन व स्टॅणलन हे अकतछोटे १८ पानी प स्ति १९५९ साली प्रकसद्ध िाले. याुंस लेकननच्या समाजसत्तावादी 
राज्याची स्र्ापना रकशयात िरणारा स्टॅकलन याुंचे ग णगान आहे. 
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माक्सथवाद   }     
सोकशयाकलिम     उपलब्ि नाहीत 
मानवी सुंहार बुंद िरा       

 
भाई बागलाचंा णवचार प्रवाह : १९४७ साली प्रकसद्ध िेलेल्या या प स्तिात मािवरावाुंची भार्षणे व 

िाुंही इतर लेख आहेत. प स्ति रत्नाप्पा ि ुं भार याुंना अपथण िेलेले असून त्यामागील भकूमिा बागल याुंनी 
स्पष्ट िेली आहे. प्रजापकरर्षदेच्या दोन नेत्यातील द रावलेले सुंबुंि प नः जोडले जावते हा उदे्दश. बागल 
आकण रत्नाप्पा याुंचे हे मीलन २० वर्षानुंतरचे. गाुंिी तत्त्वज्ञानाचा हा कवजय असे मािवराव मानतात. त्याुंचे 
सुंबुंि िसे कबघडत गेले याचा इकतहासही येरे् कदला आहे. यात स रवातीला मािवरावाुंचे जवळचे कमत्र 
जनादथन िवाळे याुंनी रेखाटलेले शब्दकचत्रही कदले आहे. मािवरावाुंनी कनरकनराळया प्रसुंगी िेलेल्या 
भार्षणाुंचा हा सुंग्रह आहे. शतेिरी पकरर्षदा, प्रजापकरर्षदाुंच्या वार्मर्षि बैठिा, कचत्रिार सुंमेलन, साकहत्य 
सुंमेलन, वसुंत व्याख्यानमाला प ष्ट्पे, कद्वभाकर्षिकवरोिी सभा, इत्यादी व्यासपीठावरुन कदलेली २६ भार्षणे व 
दोन लेख याुंत सुंग्रकहत आहेत. िाुंही भार्षणे प्रदीघथ आहेत तर िाुंही भार्षणाुंचे वतथमानपत्रात आलेले छोटेसे 
वृत्ताुंत आहेत. मािवराव एि प्रभावी वक्ते होते. १९३१ पासून १९६६ या िालातील भार्षणे येरे् आहेत. 

 
(४) साणहक्त्र्क माधवराव बागल : 

 
जनसेविेरीता िला या लेकननच्या उस्क्तप्रमाणे साकहत्यसेवा िरणारे कवरळा साकहस्त्यि म्हणजे 

मािवराव बागल. त्याुंनी वाचिाुंच्या हृदयाचा ठाव घेणारे आत्मचकरत्र कलकहले, पकरणामिारि व्यस्क्तकचते्र 
कलकहली. वैचाकरि कनबुंि कलकहले त्या बरोबरच हृदयद्रावि िर्ाही कलकहल्या. त्याुंनी हजारो िर्ा 
कलकहल्या. त्यापैिी कनवडि िर्ाुंचे चार सुंग्रह प्रकसद्ध िाले आहेत. 

 
जुलूम : सहदू समाजातील कदवसाढवळया चाललेल्या ज लूमाुंचा जणू कचत्रपटच या सुंग्रहात कदसतो. 

 
संसार : समाजातील अगकणत दकलताुंच्या व पीकडताुंच्या असीम द ःखाच्या िहाण्या िोणालाही समजेल 
अशा अत्युंत सोप्या भारे्षत माुंडल्या आहेत. 

 
णजव्हाळा : सहान भतूी, कजव्हाळा हा बागलाुंच्या या िर्ाुंचा प्राण. अन्याय ज लूम मग तो िमाचा असो वा 
पैशाचा, िामकवर्षयि वा ढोंगीपणाचा असो, मािवरावाुंनी तो चव्हायावर आणण्याचा यात प्रयत्न िेला 
आहे. समाजसत्तावाद्याुंची दाट छाया या िर्ाुंवर पडली असली तरी त्या प्रर्म िर्ा आहेत. यात 
तत्त्वज्ञानाची चचा नाही. 

 
अशी होती संस्थानी राजवट :- हे १९५४ साली प्रकसद्ध िेलेले प स्ति वीर माने याुंना अपथण िेले असून 
त्यास आचायथ भागवत याुंचे ‘पार्श्थभमूी’ नामि मूल्यमापन आहे. प्रस्तावनेत मािवराव साुंगतात िी 
प्रजापकरर्षदेच्या लढ्याच्या िाळात या िर्ा कलकहल्या गेल्या. त्यापिैी बह तेि सिाळ, किलोस्िर, 
सह्याद्रीत प्रकसद्ध िाल्या होत्या. 
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शाहू महाराजाचं्र्ा आठविी :- याही लघ तम िर्ाच आहेत. यात १५० चे वर प्रसुंग असून प्रत्येि प्रसुंग 
शाहू महाराजाुंशी ज्याुंचा सुंबुंि होता अशा अनेि माणसाुंना प्रत्यक्ष भेटून पूणथ शहाकनशा िरुनच त्या 
स्वीिारलेल्या आहेत, अशी गवाही मािवराव आठवणींच्या सत्यासत्यतेबद्दल देतात. या आठवणींम ळे 
महाराजाुंची कवकवि के्षत्रातील िामकगरी, कवचारसरणी आकण सुंबुंि िळून येतात व महाराजाुंच्या 
व्यस्क्तमत्वावर प्रिाश पडतो असे प्रस्तावनेत मािवराव म्हणतात. कवचार व भावना याुंना चालना देणाऱ्या 
अनेि आठवणी याुंत आहेत. 

 
(५) कलाकार माधवराव बागल : 

 
कला आणि कलावतं :- दोन भागात प्रकसद्ध िालेल्या या प स्तिात कचत्रिलेची कचकित्सा आहे. 
कचत्रिलेच्या कचकित्सेची प स्तिे मराठीत द र्ममळ आहेत. कनसगथ रुंगवावा िसा या भागात मािवरावाुंनी 
स्वतःचे अन भव कदले असून ते कचत्रिलेच्या कवद्यार्थ्यांस उपय क्त ठरतील. लेखन व कचत्रिला या दोन्ही 
ग णाुंचा स ुंदर कमलाप या प स्तिात िाला आहे. 

 
कोल्हापुरचे कलावतं :- डॅा. अप्पासाहेब पवार याुंची प्रस्तावना असलेल्या या प स्तिात िोल्हाप रच्या िाुंही 
िलािाराुंचा पकरचय व त्याुंच्या िायाचे मूल्यमापन आहे. याुंत पोरटे पेंकटग, कशल्पिला, लँडस्िेप आकण 
िुं पोकिशन यातील वैकशष्ट्ये मोठ्या मार्ममितेने साुंकगतलेली आहेत. 

 
कला णवहार : या प स्तिात िलेसुंबुंिीच्या अनेि बाबींवर, िाुंही कशल्पाुंवर, कचत्रिाराुंवर, कसनेमा 
कनमात्यांवर, राष्ट्रीय िलेवर, माॅडथनथ आटथवर, अश्लील कचत्राुंवर, कचनी कचत्रिलेवर, इकजप्तच्या 
कशल्पिलेवर व इतर अनेि बाबींवर कनबुंि आहेत. 
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पणरणशष्ट ३ 
 

माधवराव खंडेराव बागल र्ाचें कार्य व जीवनपट 
 

(जन्म २८ मे १८९६) 
 
कला : १९१४ जे. जे. स्िूल ऑफ आटथ, म ुंबई : पेंसटग िोसथ ४ वर्ष.े 
 
सतत पणहली स्कॅालरणशप : माॅडेसलग िोसथ ४ वर्षाचा २ वर्षात, स्िॅालर, म्यूरल डेिोरेशन १ वर्षथ : 

बॅाम्बे गव्हमेंट हाऊसवर सभतीवरची ३ मोठी पॅनेल्स जॅाजथ लॅाईड गव्हनथरच्यावळेी : वाॅटर िलर अलबम् 
लेडी आयर्मवन याना छ. राजाराम महाराजाुंच्या हस्ते : व्हा. पे्रकसडेंट, छ. राजाराम आटथ सोसायटी. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र कचत्रिार सुंमेलन, प णे १९३९, स्वागताध्यक्ष, महाराष्ट्र कचत्रिार सुंमेलन, िोल्हापूर : 
स्वतः तयार िेले. शाहू महाराजाुंचा बस्ट देणगी िरवीर नगरपाकलिेस, ब्राँि िॅापी गुंगावसे शाहू उद्यानात 
: सवथ लँड्ड्स्िेप्सचा सुंग्रह ताराुंगणी कवद्यापीठास देणगी : त्या बागल आटथ गलॅरीचे उद्घाटन सरसेनापती 
िकरअप्पा याुंचे हस्ते : महाराष्ट्र सरिारच्या आटथ एज्य िेशनच्या सल्लागार सकमतीवर व सेंरल िकमटी, 
स्टेट आटथ एस्क्िकबशन िकमटीवर कनवड ६-१०-६१. 

 
धार्ममक-चळवळ : १९३२ अस्पृश्याुंसमवते जगदुंबा मुंकदर प्रवशे : वाडी नृससह अस्पृश्यासमवते 

पाद िा स्पशथ व घाटावर सहभोजन : द तोंडी मारुती देवालय ब्रह्मप री नेतृत्वाखाली ख ले : अध्यक्षतेखाली 
कमश्र कववाह, सलगायत हवीरे व महार विू, मराठा इनामदार कडग्रजिर व वन्यजमात विू : आत्माराम 
पाटील मराठा व विू ब्राह्मण याुंचा रामाचे पारावर जाहीर गौरव : अनेि सहभोजने : गुंगावसे सत्यसमाज 
मुंकदरात व अनेि महार, चाुंभार, माुंग वाड्यात : घरी महार म लगा वाघमारे ठेवला, वाढवला, कशिवला : 
कसस्व्हल बोडथचा प्रर्म अध्यक्ष नात्याने नगराध्यक्षाचे जगेवर सोनवणे या र्ोर गृहस्र्ाची कनवड. अध्यक्ष म ुंबई 
इलाखा हकरजन पकरर्षद : 

 
मजूर-चळवळ : १९४१ : स्र्ापना व अध्यक्ष-खालील सुंघाचा- शाहू कमलमजूर, कसने कर्एटर 

िामगार, सशपी, और्षि नोिर, पे्रस िामगार, व्यापारी खुंडेिर, शाहूप री हमाल, राष्ट्रीय कवडी िामगार, 
मेिॅकनक्स, म्य कनकसपल िामगार, मेकडिल कमकनयल स्टाफ : यानुंतर या सवथ सुंस्र्ाचे िोल्हापूर सुंस्र्ान 
राष्ट्रीय िामगार सुंघ या नाुंवाखाली एिीिरण िरण्यात आले. सुंस्र्ानाबाहेर : उगार श गर कमल, कमरज 
कवडी िामगार, मािवनगर कगरणी मजूर या सुंघाची स्र्ापना. 

 
अध्र्क्ष, दणक्षिी संस्थान कामगार सणमती कोल्हापूर संस्थान लोकशाही चळवळ : १९२५ 

भार्षणस्वातुंत्र्यापासून जबाबदार राज्यपद्धतीपयंत : १९२५ ते ३५ हुंटर साप्ताकहि, वडील सुंपादि मी 
द य्यम. पत्रािडून ५ हजाराची जाकमनिी माकगतली. पत्र बुंद. नुंतर हद्दपारी. िरवीर इलाखा खादी 
सुंघाची स्र्ापना. १९३१ िरवीर इलाखा िाँगे्रस िमेटीची स्र्ापना. १९३२ अध्यक्ष, िरवीर व्याख्यानमाला, 
१९३२ राजद्रोहाची नोकटस १८-८-१९३८, शतेिऱ्याुंचा पकहला मोचा व अटि २५-१२-३८ िोल्हापूर 
सुंस्र्ान प्रजापकरर्षदेची अध्यक्षतेखाली स्र्ापना व अटि ६-२-१९३९ कशक्षा दोन वर्ष े सक्तमज री 
बेड्यासिट व २ हजार रुपये दुंड : पेरी मुंकत्रमुंडळावळेी स्र्ानबद्ध ८ मकहने पन्हाळगडावर − १९४३ : 



 
अनुक्रमणिका 

स्र्ाकनि स्वराज्य सुंघाचा असताना नगरपाकलिा, कनवडण िीने सरिारच्या ताब्यातून घेतली. 
राष्ट्रसेवादलाची स्र्ापना : बागव ेमुंकत्रमुंडळावळेी अटि : चळवळीला यश व म ख्यमुंकत्रपदावर कनवड व 
त्याग : िायाध्यक्ष नात्याने लोिमुंत्र्याुंची कनवड : ॲडकमकनस्रेटर नुंजापािडून स्र्ानबद्ध. बाम िलेक्टर 
वळेी िान्यभाव वाढीकवरोिी सत्याग्रहाबद्दल कशक्षा. 

 
इतर संस्थानी चळवळी : सुंस्र्ान प्रजापकरर्षदाचे अध्यक्षपद- भोर १९४१, कमरज १९४२ साुंगली 

१९४४, साुंगली पालथ मेटरी बोडथ नात्याने मुंकत्रमुंडळाची कनवड. सावुंतवाडी १९४५, जत १९४६, अक्कलिोट 
१९४६; उद्घाटि ि रुुं दवाड सुं. प्र. पकरर्षद १९५६. 

 
अध्यक्ष, दकक्षण सुंस्र्ानें महाराष्ट्र व िनाटि कवभाग ८-९-१९४६. 
 
इतर पणरषदा : स्वागताध्यक्ष : ग्रुंर् प्रदशथन शाखा, महाराष्ट्र साकहत्य सुंमेलन, िोल्हापूर १९३२ − 

अध्यक्ष : दकक्षणी सुंस्र्ान िाँगे्रसकनष्ठ य वि पकरर्षद १९४१, सोलापूर कज. कवद्यार्ी पकरर्षद १९४४, 
अहमदनगर कजल्हा िाँगे्रसकनष्ठ य वि पकरर्षद उद्घाटि, खटाव ताल िा िाँगे्रस य वि पकरर्षद १९४५ : 
प्रार्कमि कशक्षण पकरर्षद कज. प णे १९४६, अध्यक्ष, आिाद, सहद करलीफ िमेटी १९४६ : उद्घाटि, 
िोल्हापूर सुंस्र्ान क्लाक्सथ ॲन्ड लोअर गे्रड सव्हथट्ट्स य कनयन अध्यक्ष, िरवीर नगरपाकलिा शताब्दी ग्रुंर् 
प्रिाशन १९५४ : अध्यक्ष, शतेिरी पकरर्षद, वाळव े ता. १९४१ : िराड, इुंदोली १९४२ : भगूर, नाकशि 
१९४५ : िामणगाुंव सोलापूर १९४५ : लोणी, कज. प णे १९४६ : घामोड, रािानगरी, कज. िोल्हापूर : 
िासेगाुंव ता. वाळव ेतासगाुंव कज. सातारा : जावळी, महाबळेर्श्र वगैरे. 

 
संरु्क्त महाराष्ट्र चळवळ : अध्यक्ष, मध्य प्रदेश, सुंय क्त महाराष्ट्र पकरर्षद, अमरावती १९५१ : 

अध्यक्ष व स्र्ापना सुंय क्त महाराष्ट्र एिीिरण पकरर्षद बळेगाुंव १९-१२-५५ : अध्यक्ष, िोल्हापूर कजल्हा सुं. 
म. पकरर्षद, ६-२-५६ : उद्घाटि कद्वभाकर्षि कवरोिी पीरर्षद, म ुंबई २९-९-१९५६ : सबदू चौिाुंत ७-२-५६ 
च्या भार्षणाबद्दल खटला, दोर्षम क्त १२-८-५७ : अध्यक्षतेखाली प्रतापगड मोचाचा ठराव ५-११-५७ : सीमा 
लढ्याचा सेनानी : पकहला सत्याग्रही बेळगाुंव १ नोव्हेंबर १९५८ व अटि २४-१-५९ ला कशक्षा ५ मकहनेची − 
मुंगळूर जेल म्हैसूर स्टेटला रवानगी. 

 
काँगे्रस अनुकूल भूणमका : िाँगे्रस प्रवशेाचे आवाहन पत्रि. 
 
✶ ६५ वा वाढकदवस म ख्यमुंत्री यशवुंतरावजींच्या अध्यक्षतेखाली १८-६-६१ 
 
✶ महाराष्ट्र सरिारच्या कतसऱ्या पुंचवार्मर्षि सल्लागार सकमतीवर, महाराष्ट्र सरिार आटथ 

एज्य िेशनच्या सल्लागार सकमतीवर व सेंरल म्य कनकसपल िकमटी स्टेट एस्क्िकबशनवर ११-७-१९६०. 
 

स्मारके 
 
पैसे जमवनू :- १) गाुंिी स्मारि, वरुणतीर्थ पायाभरणी, २) म. फ ले, ३) आुंबेडिर प तळे स्वतः 

तयार िेलेला, ४) छ. शाहू प तळा गुंगावसे उद्यान, ५) अध्यक्षतेखाली प्रजापकरर्षद, ह तात्मा स्तुंभ सबद चौि 
− उद्घाटि म ख्यमुंत्री चव्हाण. 



 
अनुक्रमणिका 
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(२९) माझ्या आवडत्या पाुंच व्यक्ती, (३०) अशी होती सुंस्र्ानी राजवट, सुंपादि साप्ताकहि हुंटर १९२५ : 
अखुंड भारत १९३०. 
 
सुंपादि – सत्यशोिि हीरि महोत्सव ग्रुंर्. 
 
(३१) मािवराव बागलाुंचे कवर्षयीचे लेख उतारे – त्याची व इतराुंची पते्र. 
पडसाद-सुंपादि – व. ह. कपटिे : 
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